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يف اإطار برنامج املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة 
)اأك�ضاد( امل�ضتمر لتطوير البحث العلمي، واإميانًا منه ب�رضورة تفعيل التعاون 
البحثي العربي بهدف الإ�ضهام الدائم يف ن�رض نتائج البحوث العلمية التطبيقية 
املركز  ي�رض  العربي،  الوطن  يف  والتاأليف  البحث  وت�ضجيع  املميزة،  الزراعية 
ويقدم  العربي،  الوطن  يف  واملياه  الزراعة  جملة  اإ�ضدار  يوا�ضل  اأن  العربي 
للباحث الزراعي العربي العدد 31 من هذه املجلة، الذي ي�ضم يف طياته بحوثًا 
تطبيقية �ضتى – جلها لبحاثة من املركز العربي/اأك�ضاد، تفتح اأبوابًا جديدة 
من اخلربة واملعرفة العلمية الزراعية يف ميادين عدة نباتية، وحيوانية، ومنها 
بحث حول رفع كفاءة ا�ضتخدام مياه الري يف الدول العربية، اإدراكًا من املركز 
العربي لأهمية حت�ضني هذه الكفاءة وتوفري �رضوط ا�ضتدامة ا�ضتخداماتها يف 
اإذ  الأرا�ضي،  تدهور  مفهوم  على  ال�ضوء  العدد  ي�ضلط  كذاك  الزراعي.  القطاع 
ت�ضكل الأرا�ضي املحور الأ�ضا�س للحفاظ على الأمن الغذائي العربي وتطويره، 
مياه  اإنتاجية  يف  وتاأثريه  احلافظة  الزراعة  نظام  حول  بحثًا  العدد  ويقدم 
القدمية  والأ�ضناف  الربي  القمح  ا�ضتخدام  اآخر مهمًا يف جمال  الري، وبحثًا 
اأ�ضناف جديدة مقاومة للإجهادات املختلفة. ويف جمال اهتمام  يف تطوير 

املركز العربي بن�رض التقانات احلديثة ت�ضمن العدد بحثني، اهتم الأول منهما بتقانة ال�ضت�ضعار 
عن بعد وتطبيقاتها يف جمال مراقبة املحا�ضيل الزراعية، وتناول الثاين ال�ضتخدامات العديدة 
واملذهلة لتقانة النانوتكنولوجي يف املجال الزراعي، كما يت�ضمن العدد بحثني باللغة الإجنليزية 
البحوث  اإىل عدد من  اإ�ضافًة  ال�ضتعمالت،  ال�ضغرى والنباتات متعددة  الغذائية  العنا�رض  حول 
التي تهتم بدعم الإنتاج الزراعي العربي وتطويره ب�ضقيه النباتي واحليواين، مبا ي�ضهم يف حتقيق 

اأهداف التنمية الزراعية العربية امل�ضتدامة.
اإن هيئة التحرير، وهي ت�ضع بني اأيديكم هذا العدد اجلديد، فاإنها توؤكد وجتدد دعوتها ال�ضادقة 
دعم   يف  منهم  اإ�ضهامًا  املجلة،  يف  للن�رض  العربية  العلمية  املوؤ�ض�ضات  يف  والدار�ضني  للباحثني 
البحث الزراعي العربي. كما ي�رض هيئة التحرير اأن ترحب دومًا باأي ملحظات اأو مقرتحات اأو نقد 
بناء ي�ضاعد على التطوير والرتقاء نحو الأف�ضل، مبا يحقق اأهدافنا واأهداف الباحثني والدار�ضني 

العرب كافةَ. 
�ضائلني اهلل التوفيق ملا فيه اخلري وال�ضري يف طريق الريادة والتميز

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

هاتف : 3-2/ 171 44 39 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:1000 لرية �ســورية
                         للموؤ�س�سات: 2500 لرية �ســورية
خارج �ســـــــورية: لالفــــــــــــــراد:  50 دوالر اأمريكي
                          للموؤ�س�سات: 100 دوالر اأمريكي

مت�سمنـــــــــة اأجــــــور الربيد

�لعــربي �لـوطـــن  يف 

عدد
ا ال

هـــذ
 يف 

     
     

     
    

 اجراءات رفـــــع كـــفاءة ا�ستخدام مياه  الري يف 
املنطقة العربيــــة

نظام الزراعة احلافظة وتاأثريه يف اإنتاجيةاملياه

4

14

20

جملة دورية علمية زراعية تخ�س�سية 
ت�سدرعن املركز العربي 

لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة -  اأك�ســاد
العدد 31 - 2017
رئي�س التحرير

الدكتور رفيق علي �سالح

مدير التحرير
الدكتور ثروات حبيب اإبراهيم

هيئة التحرير
الدكتور عمر اإبراهيم جزدان
الدكتور اأيهم اأحمد احلم�سي

الدكتور حممد جابر العبد اهلل
الدكتورحممد �سعيد مو�سى

الدكتور�ساموئيل كربئيل مو�سى
الدكتور اإيهاب كا�سر جناد

الدكتور زهري �سديق ال�ساطر
الدكتورة �سالم يو�سف الوند

ال�سكرتاريا
فاطمة عبد الرحمن

التدقيق اللغوي
الدكتور حممد قربي�سة

االإخــــراج الفني 
املهند�س جهاد العواد

اإ�ساءات على مفهوم حتييد تدهور الأرا�سي



3
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• تدقق  جميع املواد التي ترد اىل املجلة علميًا وفنيًا من قبل خرباء اأك�ساد.
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1. القطاع الزراعي يف الدول العربية:
يف  للزراعة  القابلة  الأرا���ض��ي  م�ضاحة  تبلغ 
ُزرع  هكتار،  مليون   140 نحو  العربية  ال��دول 
مليون هكتار     71.1 ما مقداره   ،2015 منها عام 
 14.4 اإىل  امل�ضاحة  هذه  وتوزعت   ،)%  50.78(
و  امل��روي��ة،  ال��زراع��ات  �ضغلتها  هكتار  مليون 
املطرية  الزراعات  �ضغلتها  هكتار  مليون   39.7
بور  اأرا�ٍس  بقيت  هكتار  مليون  و17   )البعلية(، 

مرتوكة(.  )اأرا�ٍس 
العربية  الدول  لبع�س  بيانات   1 اجلدول  يبني 
مب�ضاحات  تتعلق  امل�����رضوع،  يف  امل�����ض��ارك��ة 
الأرا�ضي املزروعة فيها، ون�ضبتها من الأرا�ضي 
الأرا�ضي  مل�ضاحات  اإ�ضافًة  للزراعة،  القابلة 

املزروعة. الأرا�ضي  من  ون�ضبتها  املروية، 

من  العديد  العربية  الدول  يف  املائية  امل��وارد  تواجه 
التحديات، وال�سيما يف قطاع الري، الذي ينال من جهٍة 
اإجمايل موارد املياه ال�سطحية  من  ح�سًة تقارب %90 
لكن  العربية،  الدول  معظم  يف  امل�ستخدمة  واجلوفية 
تتجاوز  ال  اأخرى  جهٍة  من  فيه  املياه  ا�ستخدام  كفاءة 
الري  م�ساريع  يف  وال�سيما  احل��االت،  اأح�سن  يف   %50
من  وا�سعة  اأج��زاء  على  ال�سائد  التقليدي  ال�سطحي 
م�ساحات االأرا�سي الزراعية املروية، وتنعك�س اآثار هذه 
التحديات يف تاأخري حتقيق اأهداف ال�سيا�سات واخلطط 
اأمٍن  توفري  اإىل  الهادفة  املو�سوعة  واخلدمية  االإمنائية 

مائي وغذائي م�ستقرين.
ورغم ح�سول قطاع الري على احل�سة االأكرب من املوارد 
املائية العربية، فهو يواجه عقباٍت كثرية، اأهمها انخفا�س 
كفاءة ا�ستخدام املياه، وللتغلب على ذلك اتخذت الدول 
العربية اإجراءاٍت خمتلفة، اإال اأن هذه االإجراءات ال زالت 
دون االأهداف املن�سودة، واحلاجة كبرية لبذل مزيٍد من 

اجلهود االإ�سافية. 
واإدراكاً منه الأهمية حت�سني كفاءة الري، وتوفري �رشوط 
ا�ستدامة ا�ستخداماتها يف هذا القطاع، قام املركز العربي 
م�رشوع  بتنفيذ   2016 و   2015 عامي  اأك�ساد خالل   –

»رفع كفاءة الري يف الدول العربية«، 
اأ�سباب  وهو م�رشوع هدف ب�سكٍل رئي�س اإىل البحث يف 
املنا�سبة  واالإج��راءات  الو�سائل  وحتديد  الكفاءة،  تدين 
والب�رشية  البيئية  الظروف  �سمن  للتطبيق  القابلة 
والتقانية واالقت�سادية واالجتماعية ال�سائدة يف الدول 
العربية، من اأجل حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه الأغرا�س 
الري فيها، اإ�سافًة لدعم بناء، وتنمية قدرات العاملني يف 
جمال الري، مع الرتكيز على مو�سوعي االإر�ساد واالإدارة 

على م�ستوى احلقل.

د. اإيهاب جناد و د. يو�سف مرعي
اإدارة املوارد املائية - املركز العربي 

 اإجراءات رفـــــع كـــفاءة ا�ستخدام  اأك�ضاد
مياه  الري يف املنطقة العربيــــة
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الدولة

م�ساحة االأرا�سي
 القابلة للزراعة

م�ساحة االأرا�سي املزروعة فعلياً
ن�سبة م�ساحة )األف هكتار(

االأرا�سي املروية 
من امل�ساحة 
امل�زروعة )%(

م�ساحة االأرا�سي 
الزراع���ية غري 
امل�س�������تثمرة
)األف هكتار(

)األف هكتار(
الن�سبة املئوية 
من امل�ساحة 
االإجمالية )%(

املروية املطرية
املجموع)امل�سقية(

الن�سبة من 
االأرا�سي القابلة 
للزراع�������ة )%(

153.858.630.0039.3039.3025.54100.00114.55الكويت

887.809.94155.82113.75269.5730.3642.20618.23االأردن

360.0034.45117.00113.00230.0063.8849.13130.00لبنان

120.0021.0097.2022.80120.00100.0019.000.00فل�سطني

6081.0032.403180.001399.004579.0075.3030.551137�سورية

11000.0025.282200.003310.005510.0050.1060.075490.00العراق

4000.004.000.004000.004000.00100.00100.000.00م�رش

83000.0044.165880.002104.007984.009.6226.3575016.00ال�سودان

2150.001.22509.66391.92901.5841.9343.471248.42ليبيا

5000.0047.624570.00430.005000.00100.008.600.00تون�س

41400.0017.397272.001215.008487.0020.5014.3232913.00اجلزائر

8700.0012.255750.001458.157208.1582.8520.231491.85املغرب

20129.7019.63250.9163.99314.901.5620.3219814.80موريتانيا

 اإجراءات رفـــــع كـــفاءة ا�ستخدام 
مياه  الري يف املنطقة العربيــــة

1. بيانات لبعض الدول العربية المشاركة في مشروع رفع كفاءة الري في الدول العربية. الجدول 
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ملحظة  ال�ضابق  اجل���دول  م��ن  ميكن 
الآتي:

العربية،  م�رض  جمهورية  ا�ضتغلل   •
واجلمهورية التون�ضية، ودولة فل�ضطني 
القابلة  الأرا����ض���ي  م�ضاحة  ل��ك��ام��ل 
ن�ضبة  بقيت  بينما  فيها،  ل��ل��زراع��ة 
 %  10 دون  الأرا���ض��ي  ه��ذه  ا�ضتغلل 
واجلمهورية  ال�ضودان،  جمهورية  يف 
وتراوحت  املوريتانية،  الإ�ضلمية 
هذه الن�ضبة لباقي الدول بني 20.5 و90 
اجلزائرية  اجلمهورية  من  ك��ٍل  يف   %
واجلمهورية  ال�ضعبية،  الدميقراطية 

العربية ال�ضورية، على التوايل.
املروية  الأرا���ض��ي  ن�ضبة  تراوحت   •
م��ن الأرا����ض���ي امل��زروع��ة يف جم��اٍل 
8.60 % يف اجلمهورية  امتد من  وا�ضع 
التون�ضية،و 100 % يف جمهورية م�رض 

العربية، ودولة الكويت.
�ضغر  رغ��م  امل���روي  ال��ق��ط��اع  يتمتع 
التي  ال��زراع��ي��ة  الأرا���ض��ي  م�ضاحات 
باأهمية  العربية  ال��دول  يف  يغطيها 

خا�ضة، من حيث:
املطري  الهطول  م��ع��دلت  ت��دين   -  1
ال����دول،  اأغ��ل��ب ه���ذه  ال�����ض��ن��وي يف 

واحلاجة للري من اأجل الزراعة.
2 - الإ�ضهام يف حتقيق ا�ضتقرار التنمية 
العربية  اجلمهورية  ففي  ال��زراع��ي��ة، 
 %100 املروية  الزراعة  تنتج  ال�ضورية 
بالن�ضبة  اأما  ال�ضيفية،  املحا�ضيل  من 
القمح،  مثل  ال�ضتوية  للمحا�ضيل 
منها  املروية  الزراعة  اإنتاج  فيرتاوح 
ال�ضنوات  70 % يف  اإىل   60 يف املج�ال 
يف   50% اإىل   45 املجال  ويف  اجلافة، 
الوطني  )امل��رك��ز  امل��اط��رة  ال�ضنوات 

.)2007 الزراعية،  لل�ضيا�ضات 
للتغري  ال�ضلبية  الآث���ار  من  احل��د   -  3
املائية  امل��وارد  حجم  يف  املناخي 
اأرجاء  لل�ضتخدام يف عموم  املتاحة 

العربية.  املنطقة 
معظم  يف  احلبوب  اإنتاج  اعتماد    -  4
ال��ري،  ق��ط��اع  على  العربية  ال���دول 
ي�ضهم  التون�ضية  اجلمهورية  ففي 
من   %  75 نحو  بتغطية  القطاع  هذا 

احتياجات البلد من احلبوب )قبوج، 
 .) 2015

ل�ضالح  التجاري  امليزان  تعديل   -  5
اململكة  يف  الري  فقطاع  ال�ضادرات، 
من   %75 بن�ضبة  ي�ضهم  مثًل  املغربية 

الزراعية.  ال�ضادرات 
املناطق  يف  عمل  فر�س  توفري   -  6
يوفر  املغربية  اململكة  ففي  الريفية، 
ال��ق��ط��اع امل���روي م��ا ي��ق��ارب %40 
املناطق  ه��ذه  يف  العمل  فر�س  من 

)خجور، 2015(.
للمياه،  م�ضتخدٍم  اأكرب  الري  ُيعد قطاع 
اإجمايل  من   %87 نحو  ي�ضتهلك  فهو 
مليون   15 قرابة  لري  العربيًة،  املياه 
ال�ضطحي  ال���ري  ي���زال  ول  ه��ك��ت��ار، 
ي�ضغل  حيث  ال�ضائع،  ه��و  التقليدي 
85 % من امل�ضاحة املروية فيها،  نحو 
 %  95 اإىل   90 اإىل  الن�ضبة  هذه  وت�ضل 
 ،)2015 )جميل،  العراق  جمهورية  يف 
)كابو  ال�ضودان  يف   %  84 نحو  واإىل 

وزملوؤه، 2015(.
بالر�س،  وال���ري  بالتنقيط  ال��ري  اأم��ا 
 %  15 ن�ضبته  م��ا  ري  على  فيحوزان 
فقط من الأرا�ضي املروية )12 % للري 
بالر�س، و 3 % للري بالتنقيط(، وتختلف 

ن�ضبة ا�ضتخدام كل نظاٍم من نظم الري 
ال�ضابقة من دولة لأخرى، وذلك ح�ضب 

جمموعة من العوامل املوؤثرة. 
2. كفاءة الري يف الدول العربية:

با�ضتخدام  ال�ضلة  ذات  الدرا�ضات  توؤكد 
مياه الري يف الدول العربية تدين كفاءة 
 50 عمومًا  تتجاوز  ل  فهي  ال�ضتخدام، 
للري  بالن�ضبة  احلقل،  م�ضتوى  على   %
بل  غالبًا،  ال�ضائد  التقليدي  ال�ضطحي 
تنخف�س حتى 30 % يف بع�س امل�ضاريع 
الزراعية املروية يف اجلمهورية العربية 
ال�ضودان،  جمهورية  ويف  ال�ضورية، 
وميكن اإرجاع اأ�ضباب تدين كفاءة الري 
عديدة،  اأ�ضباب  اإىل  العربية  ال��دول  يف 
ت��ت��وزع ع��ل��ى ث��م��اين جم��م��وع��ات هي 
فنية،  واأ�ضباب  هيدروليكية،  اأ�ضباب 
واأ�ضباب  املياه،  باإدارة  تتعلق  واأ�ضباب 
اقت�ضادية،  واأ���ض��ب��اب  موؤ�ض�ضاتية، 
ت�رضيعية  واأ�ضباب  ب�رضية،  واأ�ضباب 

وقانونية، واأ�ضباب اإر�ضادية وتوعوية.
يبني اجلدول 2 بيانات الري، وطرائق 
الطرائق  ه���ذه  وك���ف���اءة  تطبيقه، 
يف  امل�ضاركة  العربية  ال���دول  يف 

امل�رضوع. 
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يظهر من البيانات ال�ضابقة:
املروية  الأرا�ضي  م�ضاحات  طغيان   •
التقليدي  ال�ضطحي  الري  با�ضتخدام 
يف ال��ع��دد الأك���رب م��ن ه��ذه ال��دول، 
 ،)%50( اللبنانية  اجلمهورية  مثل 
ال�ضورية  ال��ع��رب��ي��ة  واجل��م��ه��وري��ة 
ال��ع��راق  وج��م��ه��وري��ة   ،)%  76.26(
م�رض  وج��م��ه��وري��ة   ،)%  95.20(
وجمهورية   ،)%  60.90( العربية 
واجلمهورية   ،)%  83.84( ال�ضودان 
 ،)%  100( املوريتانية  الإ�ضلمية 
 ،% 50 مقابل كفاءة ري بقيت حول 
�ضذ  وقد  بقليل،  ذلك  عن  ازدادت  اأو 
و�ضلت  حيث  الكويت،  دولة  ذلك  عن 
ال�ضطحي  ال��ري  با�ضتخدام  الكفاءة 

.% 70 التقليدي حتى 
يف  امل�ضتهلكة  املياه  يف  للتوفري   •
اجتهت  التقليدي  ال�ضطحي  ال���ري 
واإىل  النظام،  هذا  تطوير  نحو  الدول 
امل�ضغوط  ال��ري  ط��رائ��ق  ا�ضتخدام 
بالر�س،  الري  املعروفتني  بتقانتيه 
اإىل  ذلك  اأدى  وقد  بالتنقيط،  وال��ري 
ف���ازدادت  ال���ري،  ك��ف��اءة  يف  حت�ضٍن 
املطور  ال�ضطحي  ال��ري  با�ضتخدام 
اململكة  من  كٍل  يف   % بلغت60  حتى 
واجلمهورية  الها�ضمية،  الأردن��ي��ة 
واجلمهورية  ال�����ض��وري��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
وبلغت  املغربية،  واململكة  التون�ضية، 
العربية،  م�رض  جمهورية  يف   %  75
وقاربت 85 % يف جمهورية ال�ضودان، 
فقد  امل�ضغوط،  الري  با�ضتخدام  اأما 
ارتفعت كفاءة الري ارتفاعًا ملحوظًا 
الكويت،  دول��ة  عدا  ال��دول،  عموم  يف 
 70 ح��دود  عند  الكفاءة  بقيت  حيث 
ال�ضطحي  ال���ري  ح��ال��ة  يف  )ك��م��ا   %
 % 65 التقليدي(، فو�ضلت اإىل ما بني 
يف   % و85  اللبنانية،  اجلمهورية  يف 
جمهورية م�رض العربية بالن�ضبة للري 
بالر�س، وتراوحت يف املجال 69 و 92 % 
من  كٍل  يف  بالتنقيط،  للري  بالن�ضبة 
دولة ليبيا، وجمهورية م�رض العربية، 

على التوايل.

املروية  الإجمالية  امل�ضاحة  تبلغ   •
 9784.70 التقليدي  ال�ضطحي  بالري 
متو�ضط  اأن  وبافرتا�س  هكتار،  األف 
هذه  من  الواحد  الهكتار  ا�ضتهلك 
مكعب  متر   10000 حاليًا  يساوي  األراضــي 
اأكرث  ي�ضتهلك  كان  )واإن  املياه،  من 
احل��الت(،  من  العديد  يف  ذل��ك  من 
يبلغ  الإج��م��ايل  ال���ض��ت��ه��لك  ف���اإن 
وبافتراض  مكعب،  م��رت  مليار   97.85
الري من املعدل احلايل   ُرفعت كفاءة 
)50 %( اإىل 66 % )تخفي�س ا�ضتهلك 
فاإن  مكعب(،  مرت  اإىل7500   الهكتار 
الراهن  الوقت  يف  املروية  امل�ضاحة 
�ضتحتاج  التقليدي،  ال�ضطحي  بالري 
من  فقط  مكعب  م��رت  مليار   73.40
مياه  توفري  �ضيجري  اأنه  اأي  املياه، 

24.45 مليار مرت مكعب.  مبقدار 
للهكتار  ال�ضابق  ال�ضتهلك  باعتبار   •
واأن  مكعب،  متر   7500 اأي  ال��واح��د، 
احلبوب  من  العربية  ال��دول  اإن��ت��اج 
 ،2015 ع��ام  طن  مليون   58.40 بلغ 
طن/  1.90 كانت  الإنتاجية  واأن 
الأمن  اأو�ضاع  تقرير  )ح�ضب  هكتار 
الغذائي العربي ال�ضادر عن املنظمة 
 ،2015( الزراعية،  للتنمية  العربية 
فمن املمكن اأن يكون هذا املقدار من 
املياه كافيًا لري 3.26 مليون هكتار 
 6.20 واإنتاج  الزراعية،  الأرا�ضي  من 
مليون طن من احلبوب، اأي ما ن�ضبته 
العربية  ال��دول  اإنتاج  من   %  10.60

لعام 2015.
 3. مقرتحات اأك�ساد لرفع كفاءة 
م�ستوى  على  ال�سطحي  ال��ري 

احلقل يف الدول العربية:
ال��ري  ك��ف��اءة  ت��دين  اأ���ض��ب��اب  بتحليل 
التي  العربية،  ال���دول  يف  ال�ضطحي 
تو�ضل اإليها املركز العربي من حتليله 
العربية،  الدول  يف  الري  قطاع  لواقع 
املرجعية  الدرا�ضات  يف  املو�ضوف 
م�رضوع  يف  امل�ضاركة  العربية  للدول 
»رفع كفاءة الري يف الدول العربية«، 

والأ�ضباب  الفنية،  الأ�ضباب  اأن  لوحظ 
الأ�ضباب  هي  املياه،  باإدارة  املتعلقة 
كفاءة  ت��دين  يف  الأك��رب  التاأثري  ذات 
التي  الربامج  ف��اإن  وبالتايل،  ال��ري، 
ميكن اأن تو�ضع لتح�ضني الكفاءة يجب 
ُت�ضخر  واأن  باحل�ضبان،  ذلك  ت�ضع  اأن 
والإمكانات  اجلهود  من  الأكرب  اجلزء 
اإغفال  دون  الأ�ضباب،  هذه  ملعاجلة 
الأ�ضباب،  بقية  جت��اوز  على  العمل 
هذا  يف  املقرتحات  اأهم  ياأتي  وفيما 

املجال.
الري: اأوًل- على م�ضتوى طريقة 

من  ال�ضطحي:  الري  اأ�ضاليب  حت�ضني  اأ. 
خلل الإجراءات الآتية:

ال�ضليم لأنظمة الري  1( الت�ضميم الفني 
وفق جميع الظروف املحلية ال�ضائدة، 

والعوامل املوؤثرة فيه.
للري،  املعدة  الأر���س  �ضطح  ت�ضوية   )2
خلف�س الفاقد ال�ضطحي منها، وزيادة 
انتظام توزيع املاء فوقها، الأمر الذي 
وحدة  من  الزراعية  الإنتاجية  يزيد 

حجم املاء امل�ضتخدم. 
اأو  احلقلية،  ال���ري  ق��ن��وات  تبطني   )3
ا�ضتبدالها باأنابيب PVC، ملنع الفواقد 
من  والت�رضب  التبخر،  ب�ضبب  املائية 
الناجم  ال�ضطحي  واجلريان  القنوات، 
التي  والن���ه���ي���ارات  الأع���ط���ال  ع��ن 

تتعر�س لها. 
4( توزيع املياه �ضمن احلقل عرب اأنابيب 

 .)Gated pipes( ذات بوابات
مثل  منا�ضبة  بنائية  تراكيب  اإن�ضاء   )5
الفاقد  لتجميع  وخ��زان��ات،  ق��ن��وات 
نهاية  يف  ال��ري  مياه  من  ال�ضطحي 
عملية  يف  ا�ضتخدامه  واإع��ادة  احلقل، 

ري املحا�ضيل من جديد. 
6( ا�ضتخدام طريقة امل�ضاطب املمكننة 
الطريقة  لهذه  ملا  احل��ب��وب،  ل��زراع��ة 
جلهة  عمليًا  ظهرت  عملية  مزايا  من 
اإنتاج  وزي����ادة  ال���ري،  ك��ف��اءة  رف��ع 
تكاليف  واإنقا�س  احلبوب،  واإنتاجية 
كميات  وتقليل  املطلوبة،  العمالة 
دخول  وحت�ضني  امل�ضتخدمة،  الأ�ضمدة 

املزارعني، وتقلي�س زمن الزراعة. 
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ال��ري  ط��رائ��ق  تطبيق  ب. 
زال  ل  امل���������ض����غ����وط: 
بالر�س،  ال���ري  ا���ض��ت��خ��دام 
يجري  بالتنقيط  وال����ري 
بن�ضٍب  العربية  ال��دول  يف 
للظروف،  تبعًا  متفاوتة 
والتوجهات  والإم��ك��ان��ات 
ف��ف��ي حني  دول����ة،  ك��ل  يف 
ودول  ليبيا،  دول��ة  تعتمد 
اعتماداً  عليهما  اخل��ل��ي��ج 
يف  ا�ضتخدامهما  فاإن  كليًا، 
بن�ضبة  يجري  الكويت  دولة 
اململكة  ويف   ،%67 ن��ح��و 
بن�ضبة  الها�ضمية  الأردنية 
دول��ة  ويف   ،%85 ت��ق��ارب 
ويف   ،%  91 بن�ضبة  فل�ضطني 
بن�ضبة   اللبنانية  اجلمهورية 
اجل��م��ه��وري��ة  ويف   ،50%
بن�ضبة  ال�ضورية  العربية 
تقارب21 %، ويف جمهورية 
تتجاوز  ل  بن�ضبة  ال��ع��راق 
ج��م��ه��وري��ة  ويف   ،%5.0
تبلغ  بن�ضبة  العربية  م�رض 
جمهورية  ويف   ،%32 نحو 
تقارب  بن�ضبة  ال�����ض��ودان 
6.0% فقط، ويف اجلمهورية 
تقرتب  بن�ضبة  التون�ضية 
اجلمهورية  ويف   ،%68 من 
الدميقراطية  اجل��زائ��ري��ة 
قرابة  تبلغ  بن�ضبة  ال�ضعبية 
49%، ويف اململكة املغربية 
نحو  ت�������ض���اوي  ب��ن�����ض��ب��ة 
اجلمهورية  يف  اأم��ا   ،%42
املوريتانية  الإ���ض��لم��ي��ة 
ال�ضطحي  ال���ري  زال  ف��ل 

ال�ضائد. هو  التقليدي 
ه��ذي��ن  ا����ض���ت���خ���دام  اإن 
ي��واج��ه  لزال  ال��ن��ظ��ام��ني 
يف  املعيقات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ولتعزيز  العربية،  ال���دول 
الكفاءة  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
ل�ضتخدامهما،  املرتفعة 
مي��ك��ن ات���ب���اع الأ���ض��ال��ي��ب 

الآتية:
لنظام  اجليد  الت�ضميم   •
الري املنا�ضب لنوع الرتبة 

املح�ضويل. والرتكيب 
املائية  املقننات  حتديد   •
الري  وجدولة  املطلوبة، 

امللئمة.
ال���ري  م���ي���اه  اإ����ض���اف���ة   •
ت��ت��ن��ا���ض��ب مع  مب���ع���دلت 
ع��م��ق م��ن��ط��ق��ة اجل����ذور، 
وق��������درة ال����رتب����ة ع��ل��ى 

باملياه. الحتفاظ 
الدورية  ال�ضيانة  اإجراء   •
الت�رضب  ملعاجلة  اللزمة، 
ال��ري،  نظام  اأنابيب  م��ن 

كفاءته. ورفع 
بتوعية  اأك��رث  الهتمام   •
وت����دري����ب امل����زارع����ني، 
املعريف  امل�ضتوى  لرفع 

وال��ف��ن��ي ل��دي��ه��م، ح��ول 
تقانات  ا�ضتخدام  اأهمية 
ال�����ري ب���ال���ر����س وال����ري 
ا�ضتخدام  يف  املو�ضعي 
امل�����وارد امل��ائ��ي��ة، ويف 
املحا�ضيل  اإنتاج  زي��ادة 
العائد  وتعظيم  الزراعية، 

منها.  القت�ضادي 
اجلماعي،  للري  التوجه   •
واإن�����������ض�����اء ج��م��ع��ي��ات 
مل�����ض��ت��خ��دم��ي امل���ي���اه، 
تفتت  مو�ضوع  ملعاجلة 

الزراعية. امللكيات 
التنبيه  يتوجب  النهاية  يف 
تقانات  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  اإىل 
للتوفري  امل�ضغوط  ال���ري 
ال����ري  م���ي���اه  ك��م��ي��ة  يف 
يكون  اأن  بد  ل  امل�ضتخدمة، 
الظروف  ملختلف  خا�ضعًا 

وكذلك  حم��ل��ي��ًا،  ال�����ض��ائ��دة 
الفنية  واملهارات  للمعرفة 
بها  يتمتع  التي  والإداري��ة، 
واإل  املحليون،  املزارعون 
النتائج  يحقق  ل��ن  ف��اإن��ه 
لوحظ  فمثًل  منه.  املرجوة 
امل�رضية  الري  م�ضاريع  يف 
اأن كفاءة الري ازدادت عند 
ال�ضطحي  الري  من  النتقال 
ال����ري  اإىل  ال���ت���ق���ل���ي���دي، 
اإىل   50 ال�ضطحي املطور من 
عك�س  تراجعت  لكنها   ،%80
الري  عند  متوقعًا،  كان  ما 
60%، وذلك لأن  اإىل  بالر�س 
وقد  نهاراً،  يتم  كان  ال��ري 
عندما   %85 حتى  و�ضلت 
اأو  ليًل،  بالر�س  الري  جرى 
اإىل  وازدادت  ال�ضباح،  عند 
بالتنقيط  ال��ري  عند   %92

)ال�ضكل1(.
اإدارة  م�ضتوى  على  ثانيًا- 

مياه الري: 
هو  الإدارة  م���ن  ال���ه���دف 
املائية،  الفواقد  من  التقليل 
وم���ن���ع ال����ه����در، وزي�����ادة 
الكفاءة، وميكن اأن يتم ذلك 

من خلل:
توجد  ال�����ري:  ج���دول���ة   .1
لتقدير  م��ت��ع��ددة  ط��رائ��ق 
الح���ت���ي���اج���ات امل��ائ��ي��ة 
من  ال��زراع��ي��ة  للمحا�ضيل 
حمتوى  ول��ت��ق��دي��ر  ج��ه��ة، 
الرتبة من الرطوبة من جهة 
للم�ضاعدة  وبالتايل  اأخرى، 
الري  على تقدير كمية مياه 
ال��لزم��ة، وحت��دي��د اأوق���ات 

الري(. )جدولة  اإ�ضافتها 
مقارنة   3 اجل���دول  يظهر 
�����ض����ام����ل����ة ل���ل���ط���رائ���ق 
امل�����ض��ت��خ��دم��ة، وق���د ج��رت 
على  بال�ضتناد  املقارنة 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي��ري 

ال�ضكل)1(. تاأثري تغيري تقانة ونظام الري احلقلي يف كفاءة 
.)2015 )اجلندي،  املياه  ا�ضتخدام 
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اأن  اجل���دول  م��ن  وُي��لح��ظ  العملية، 
على  تتفوق  التبخر  اأحوا�س  طريقة 
املعايري  وفق  باأنها  الطرائق،  باقي 
ُتذكر،  �ضلبية  اأي  من  تخلو  املعتمدة 
املرتاكمة  التجربة  وعلى  عليه،  وبناًء 

لديه يف هذا املجال. 
يقرتح املركز العربي - اأك�ضاد ا�ضتخدام 
الحتياجات  لتحديد  التبخر،  اأحوا�س 
وتنفيذ  الزراعية،  للمحا�ضيل  املائية 
دقيقة،  الأحوا�س  فهذه  الري،  جدولة 
وميكن ت�ضنيعها حمليًا، بكلفة ل تزيد 
اأن  كما  فقط،  اأمريكيًا  دولراً   40 على 
ا�ضتخدامها  وميكن  ب�ضيط،  عملها  مبداأ 

املزارعني. قبل  ب�ضهولة و�رضعة من 
ال��ن��اق�����س: مت  ال����ري  ا���ض��ت��خ��دام   .2
موجات  ت��ك��رار  ب�ضبب  اإل��ي��ه  اللجوء 
املياه  منا�ضيب  وانخفا�س  اجلفاف، 
وقد  العميقة(،  )غري  ال�ضحلة  اجلوفية 
الناق�س  الري  جتارب  نتائج  اأظهرت 
خمتارة  مزارعني  حقول  يف  املطبقة 
اأن  اىل  العربية  م�رض  جمهورية  يف 
ن�ضبة  ���ر  وفَّ التقانة  ه��ذه  ا�ضتخدام 
امل�ضتخدمة  الري  مياه  يف   %21 بلغت 
الإنتاج  يف  �ضئيل  انخفا�ٍس  مقابل   ،

2.0% فقط. بلغ 

على  تاأكيداً  والتوعية:  التدريب   .3
اأهمية الإر�ضاد املائي يف هذا املجال 
�رضورة  اأك�ضاد   – العربي  املركز  يرى 

بالآتي: القيام 
جلهة  الهتمام  م��ن  امل��زي��د  اإي���لء   •
يف  موؤهلة  ب�رضية  ق���درات  تكوين 
تدريب  برامج  واإطلق  الري،  قطاع 

فيه. للعاملني  متكاملة  م�ضتمر 
• ت�ضميم وتطوير ون�رض حزم اإر�ضادية 
مياه  ا�ضتخدام  تقنني  حول  منا�ضبة 

الري.
اخل��ربات  نتائج  وتعميم  تب�ضيط   •
ال��ع��م��ل��ي��ة وال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة 
كفاءة  برفع  املتعلقة،  والتطبيقية 

الري. مياه  ا�ضتخدام 
اجلهات  ب��ني  م��ا  ال��ع��لق��ة  ت��ع��زي��ز   •
من  والإر�ضادية  والتعليمية  البحثية 
من  امل��زارع  وبني  بينها  وما  جهة، 

اأخرى. جهة 
وتر�ضيد  امل��ي��اه  م��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر   •
التعليمية  الربامج  يف  ا�ضتخدامها 

املعتمدة.
مب�ضاركة  اإر���ض��ادي��ة  حقول  تنفيذ   •
�ضح  مبخاطر  لتوعيتهم  املزارعني، 
حت�ضني  وب�رضورة  املائية،  املوارد 

ك��ف��اءة ال���ري احل��ق��ل��ي، وذل���ك يف 
القت�ضادي  الو�ضع  حت�ضني  �ضبيل 

املحلية.  ملجتمعاتهم 
العائد  تعظيم  ُيعد  العائد:  حت�ضني   .4
يف  املياه  ا�ضتخدام  من  القت�ضادي 
املهمة  امل��وؤ���رضات  م��ن  ال��ري  قطاع 
اإط��ار  يف  ال���ري  ك��ف��اءة  على  ال��دال��ة 
املائية  للموارد  جيدة  اإدارة  حتقيق 
العربية، وتكاد  املحدودة يف املنطقة 
بها  املعمول  املائية  ال�ضيا�ضات  كل 
اأهمية  على  توؤكد  العربية  ال��دول  يف 
العائد  زيادة  اإىل  وتدعو  املوؤ�رض،  هذا 
الزراعية  للمحا�ضيل  القت�ضادي 
يف  امل�ضتهلكة  املياه  كميات  مقابل 

ريها.
ال���دور  ن��ظ��راً لأه��م��ي��ة  ال��ت�����رضي��ع:   .5
الت�رضيعات  تلعبه  اأن  ميكن  ال���ذي 
ال��ري،  م��ي��اه  ا���ض��ت��خ��دام  حت�ضني  يف 
اأن  يرى  اأك�ضاد   - العربي  املركز  فاإن 
املرتبطة  الفنية  املوجهات  ت�ضمل 
الري  مبياه  اخلا�ضة  بالت�رضيعات 

الآتية: املوجهات 
والقوانني  الت�رضيعات  وجود  عدم   •
يف  ال���ري  م��ي��اه  اإدارة  حتكم  ال��ت��ي 
الأج��ه��زة  وق��ل��ة  الأح���ي���ان،  بع�س 

           الخاصية

الطريقة

البساطة
سهولة 
االستخدام

الدقـة 
العالية

الكلفة
المنخفضة

عدم 
الحاجة 
لخبرة 
كبيرة

السرعة
عدم 

الحاجة 
للمعايرة

إمكانية 
األتمتة

••••المعادالت المناخية
•••الموازنة المــائية
••••••••أحواض التبــخر

•••الليزيمتر
••••الطــريقة الوزنيــة
••التشــتت النيتروني

•••••المقــاومة الكهربائية
)TDR( الموجات الكهرومغناطيسية•••

••••••التنشيومتر

الجدول 3. مقارنة بين طرائق تقدير االحتياجات المائية، وجدولة الري.
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التقيد  مراقبة  على  القادرة  الإدارية 
النافذة. بالقوانني 

املوؤ�ض�ضات  بني  ما  الوا�ضع  التداخل   •
ال�ضلة  ذات  ال��وط��ن��ي��ة  واجل���ه���ات 
املائية، ول�ضيما يف  املوارد  باإدارة 

الري. قطاع 
وموا�ضفات  معايري  وجود  �رضورة   •
امل�ضتخدمة  املياه  لنوعية  حم��ددة 
غري  املياه  ول�ضيما  الري،  لأغرا�س 

التقليدية.
• اعتماد اإدارة مياه الري يف كثرٍي من 
الجتماعي،  املوروث  على  احلالت 
لل�ضكان  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  والأع�������راف 
امل��ح��ل��ي��ني، و�����رضورة اح��رتام��ه��ا، 

تطويرها. على  والعمل 
• تاأطري العلقة بني اجلهات الر�ضمية 
ال��ري،  مياه  قطاع  ع��ن  امل�ضوؤولة 
منظومة  �ضمن  املجتمعية  واجلهات 
متطورة من اقت�ضام املهام والأدوار 

وامل�ضوؤوليات. 
املياه:  م�ضتخدمي  جمعيات  دع��م   .6
ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى ال����دور ال��ك��ب��ري ال��ذي 
املياه  م�ضتخدمي  جلمعيات  ميكن 
يف  تلعبه  اأن  ال��زراع��ي��ة  ل��لأغ��را���س 
ال��ري  م��ي��اه  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  تعظيم 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل�����ض��ت��خ��دم��ة، 
م�ضاريع  مل��راف��ق  التحتية  البنيات 
وزي��ادة  دميومتها،  وتعزيز  ال���ري، 
ال���ع���وائ���د امل��ال��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة 
منها،  للم�ضتفيدين  والج��ت��م��اع��ي��ة 
من  واحلد  الت�ضاركية،  مفهوم  وتعزيز 
التما�ضك  وتر�ضيخ  املركزية،  الإدارة 
املحلية،  املجتمعات  يف  وال�ضتقرار 

فاإنه ميكن اقرتاح الآتي:
• م�ضاعدة املجتمعات املحلية على جتاوز  
املعوقات الفنية واملالية والقت�ضادية 
والت�رضيعية  والقانونية  والجتماعية 
تاأ�ضي�س  تواجه  التي  كافًة،  واملعرفية 

جمعيات مل�ضتخدمي املياه فيها.
اأهمية  ح��ول  توعية  حملت  تنظيم   •
ال���ظ���روف  اجل��م��ع��ي��ات يف حت�����ض��ني 
لل�ضكان  والجتماعية  القت�ضادية 

املحليني.

وتفعيل  القائمة،  اجلمعيات  دع��م   •
ورفع  ال��ري،  مياه  اإدارة  يف  دوره��ا 

ا�ضتخدامها. كفاءة 
ب���ني اجل��ه��ات  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز   •
تبادل  لت�ضهيل  ال�ضلة  ذات  العربية 
جتارب  من  وال�ضتفادة  املعلومات، 

وخربات اجلمعيات الناجحة.
تكلفة  ا�ضرتداد  م�ضتوى  على  ثالثًا- 

الري: 
اإتاحة  ا�ضرتداد تكلفة  اأن يكون  بهدف 
مياه الري يف الدول العربية اإجراًء ذا 
الري،  كفاءة  رفع  عملية  يف  فعاليٍة 
املائية  امل���وارد  ا�ضتخدام  وتر�ضيد 
اأن يكون  اأك�ضاد   - العربي  املركز  يرى 

ال�ضرتداد وفق الإجراءات الآتية:
1. ا�ضتخدام الطريقة غري املبا�رضة يف 
الري  مياه  اإتاحة  تكاليف  ا�ضرتداد 
املياه  كميات  ح�ضب  )ال���ض��رتداد 

الري(. يف  امل�ضتهلكة 
على  ت�ضاعدية  تعريفة  ف��ر���س   .2

الري.  اإتاحة مياه 
وال��ق��وان��ني  ال��ت�����رضي��ع��ات  تفعيل   .3
حت�ضيل  على  ت�ضاعد  التي  النافذة، 

امل�ضتحقة. الر�ضوم 
ت�ضجع  اقت�ضادية  ح��واف��ز  خلق   .4
ري  تقانات  تطبيق  على  املزارعني 

ذات كفاءة عالية. 
رابعًا- على م�ضتوى ممار�ضات الري: 
اأك�ضاد يف هذا   - العربي  يقرتح املركز 

الآتي: املجال مراعاة 
ل  بحيث  ري��ة،  ك��ل  تدفق  اختيار   •
الزراعية عند جريان  الرتبة  تنجرف 

�ضطح احلقل. املياه فوق 
واحٍد  باجتاٍه  الأر���س  حراثة  عدم   •
اإىل  ي��وؤدي  ذلك  لأن  مو�ضم،  كل  يف 
يف  والتاأثري  الرتبة،  �ضطح  ميل  تغري 

فوقه. املياه  حركة 
بوحدات  املحيطة  احلواجز  اإن�ضاء   •
تنا�ضب  باأبعاٍد  املروية  الأرا���ض��ي 
خلفها  جتمعه  املتوقع  امل��اء  عمق 
نحو  جريانه  ملنع  الري،  عملية  بعد 
الوحدات املجاورة، وال�ضتفادة منه 

اأخرى. مرة 
ح�ضاد  خملفات  من  ج��زء  اإ�ضافة   •
امل��ح��ا���ض��ي��ل ف���وق ���ض��ط��ح ال��رتب��ة 
اجلريان  كمية  خلف�س  ال��زراع��ي��ة، 
على  الرتبة  قدرة  وزيادة  ال�ضطحي، 
من  والتقليل  برطوبتها،  الحتفاظ 

ال�ضطحي. التبخر 
املياه  لنوعية  ال���دوري  التحليل   •
املياه،  حت�ضني  على  للعمل  والرتبة، 

املخ�ضبات. ن�رض  وكفاءة 
الزراعية،  الرتبة  خ�ضائ�س  حت�ضني   •
واحلد  الري،  مبياه  احتفاظها  جلهة 

العميق. الر�ضح  من 
امل�ضدر  م�ضتوى  ع��ل��ى  خام�ضًا- 

املائي:
ا���ض��ت��خ��دام امل������وارد امل��ائ��ي��ة غري 
نوعيات  ا�ضتخدام  مُيكن  التقليدية: 
ولكن  الري،  يف  املياه  من  ُمنخف�ضة 
مع  امُلحِددات،  من  جمموعة  اإطار  يف 
مياه  ا�ضتخدام  مثًل على  الرتكيز  عدم 
ُمبا�رضة  ب�ضورة  ال��زراع��ي  ال�رضف 
وُم�ضتمرة ولفرتات طويلة، بهدف منع 
معاجلة  يجب  كذلك  الأرا�ضي،  تلوث 
مبحطات  ال���زراع���ي  ال�����رضف  م��ي��اه 
باملياه  خلطها  قبل  املياه  معاجلة 
يف  ل�ضتخدامها  بالقنوات  العذبة 
اخلا�ضة  الت�رضيعات  تفعيل  مع  الري، 
التلوث  من  املائية  القنوات  بحماية 

ال�ضحي.  ال�رضف  مبياه 
نظراً  املياه:  ح�ضاد  تقانات  ا�ضتخدام 
ح�ضاد  ا�ضتخدام  يقدمها  التي  للفوائد 
مياه الأمطار يف املناطق ذات  املوارد 
لتوافر  ون��ظ��راً  امل��ح��دودة،  امل��ائ��ي��ة 
متنوعة  واإمكانات  وظروف  موجبات 
يف  الأمطار  مياه  ح�ضاد  ل�ضتخدام 
العربية، ويف �ضوء الأو�ضاع  املنطقة 
املائية احلرجة امل�ضيطرة يف املنطقة 
م�ضتقبًل  تعاين  لأن  املر�ضحة  العربية 
ويف  خمتلفة،  اإ�ضافية  حتديات  من 
رافقت  التي  الإيجابية  الآث��ار  �ضوء 
الأمطار  مياه  ح�ضاد  تقانات  تطبيق 
يف بع�س دولها، فاإن املركز العربي- 
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العمل  ال�رضوري  من  اأنه  يرى  اأك�ضاد 
وتطويرها  التقانات،  هذه  ن�رض  على 
وذلك  ا�ضتخدامها،  ظروف  يلءم  مبا 

من خلل:
م�ضاريع  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي  ن�����رض   •
تب�ضيط  مع  الأمطار،  مياه  ح�ضاد 
م��ف��ه��وم احل�����ض��اد امل���ائ���ي ل��دى 
لنيل  امل�ضتفيدة  املحلية  اجلهات 

امل�ضاريع. هذه  اإقامة  يف  دعمها 
حل�ضاد  الناجحة  التجارب  تعميم   •
العربية،  ال��دول  يف  الأمطار  مياه 
حولها،  املعلومات  تبادل  ودع��م 
وذل���ك م��ن خ��لل ن���دوات وور���س 

الغاية. لهذه  ُتعقد  عمل 
املعلومات  نظم  ا�ضتخدام  تعزيز   •
وال�ضت�ضعار   ،)GIS( اجلغرافية 
وتنفيذ  تخطيط  يف   )RS( بعد  عن 
مياه  ح�����ض��اد  م�����ض��اري��ع  دارة  واإ

مطار. الأ
امل��ايل  ال��دع��م  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة   •
والتطبيقية  العلمية  واخل����ربات 
املنظمات  تقدمها  اأن  ميكن  التي 
ذات  والدولية  والإقليمية  العربية 
تقانات  وتنفيذ  اختيار  يف  ال�ضلة 
املنا�ضبة  الأم��ط��ار  مياه  ح�ضاد 
للظروف املحلية، ويف بناء وتنمية 
جلهة  ال��ب�����رضي��ة  ال���ك���وادر  ق����درة 
البيانات،  وح��ف��ظ  وحتليل  جمع 
وا���ض��ت��خ��دام ت��ق��ان��ات احل�����ض��اد 

عليها. واملحافظة  املائي، 
املوؤ�ض�ضات  بني  ما  التعاون  تعزيز   •
ال�ضلة  ذات  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
الأمطار،  مياه  ح�ضاد  مب�ضاريع 
من  ال����ض���ت���ف���ادة  ك���ف���اءة  ل���رف���ع 

امل�ضتخدمة.  التقانات 
لدرا�ضات  العربي  املركز  يرى  اأخرياً 
القاحلة  والأرا�ضي  اجلافة  املناطق 
املقرتحة  الإج���راءات  اأن  اأك�ضاد   –
ال�ضطحي  ال��ري  كفاءة  لرفع  اأع��له 

تغفل  األ  يجب  احلقل،  م�ضتوى  على 
الآتية: الأ�ضا�ضية  الأمور  عن 

برامج  مع  التعامل  عدم  وج��وب   .1
اأنها  ع��ل��ى  ال���ري  ك��ف��اءة  حت�����ض��ني 
واحدة  ملرة  ُينجز  اإجراء  اأو  منتج، 
هذه  ت�ضبح  اأن  ي��ج��ب  ب��ل  ف��ق��ط، 
وثقافة  كيان  م��ن  ج��زءاً  ال��ربام��ج 
وت�رضف  ت�ضعها،  التي  املوؤ�ض�ضات 
النتقال  خلل  من  تنفيذها  على 
كل  يف  خ���ط���وة  اإىل  خ���ط���وة  م���ن 
وتقييم  م��راج��ع��ة  ب��ع��د  ب��رن��ام��ٍج 
والتخطيط  ال�����ض��اب��ق��ة،  اخل���ط���وة 
حتى  ال��لح��ق��ة،  للخطوة  ال�ضليم 
ل��ه من  ب��ل��وغ امل�����ض��ت��وى امل��خ��ط��ط 

عليه. واملحافظة  الكفاءة، 
العلمية  البحوث  مواكبة  اأهمية   .2
املائية ملتطلبات ا�ضتخدام مياه الري 
مبتابعة  ذلك  ويجري  عالية،  بكفاءٍة 
من  وحتليلها  واملعوقات،  امل�ضاكل 
على  والعمل  اأ�ضبابها،  حتديد  اأج��ل 
اإيجاد حلوٍل عملية ناجعٍة لها، وهنا 
العلقة  من  ال�ضتفادة  �رضورة  تربز 
قائمة  تكون  اأن  ينبغي  التي  الوثيقة 

ما بني املوؤ�ض�ضات البحثية، واجلهات 
التنفيذية امل�ضوؤولة عن قطاع الري.

3. عدم الف�ضل باأي حاٍل من الأحوال 
مياه  واإدارة  ال��رتب��ة،  اإدارة  ب��ني 
متكاملتان،  فالعمليتان  ال���ري، 
الري،  عملية  �ضبط  يف  ث��ران  وت��وؤ
وحت�����ض��ني ج���ودة خم��رج��ات��ه��ا، يف 
ا���ض��ت��دام��ة ك���ٍل من  اإط����ار حت��ق��ي��ق 
الأرا����ض���ي ال��زراع��ي��ة امل��ت��واف��رة، 

املتاحة. املائية  واملوارد 
ال��ت��غ��ري  ب��احل�����ض��ب��ان  ال���و����ض���ع   .4
امُل��ن��اخ��ي احل���ايل، وامل��ت��وق��ع يف 
ال�ضالبة  والآثار  العربية،  املنطقة 

عنه. الناجمة 
رئي�س  ُمدخل  امل��اء  اأن  باعتبار   .5
ن��ت��اج ال��زراع��ي،  م��ن م��دخ��لت الإ
كمية  بني  التابعية  العلقة  ف��اإن 
مياه  وت��ك��ل��ف��ة  وك��م��ي��ة  ن���ت���اج،  الإ
من  للتمكن  معرفتها،  يجب  ال��ري 
الدقيق  القت�ضادي  التحليل  اإجناز 
كفاءة  وتقدير  املياه،  ل�ضتخدام 

القت�ضادية. الري 
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املح�ضن  ع��ب��د  ج���لل  ال��ت��ح��و،   .1
يف  الري  كفاءة  رفع  علي.2015. 

الكويت.  دولة  الكويت، 
2. اجلندي، عبد الغني حممد.2015. 
لتطوير  القومية  امل�����رضوع��ات 
لرفع  احل��ق��ل��ي  ال���ري  م��ن��ظ��وم��ة 
مب�رض،  احل��ق��ل��ي  ال����ري  ك��ف��اءة 

العربية. م�رض  جمهورية 
ح�����ض��ني.2015.  مهند  احل����اج،   .3
دولة  فل�ضطني،  يف  ال��ري  كفاءة 

. فل�ضطني
ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز   .4
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
ال��ق��اح��ل��ة-اأك�����ض��اد.1986. ن��دوة 
وا�ضتخداماتها  املياه  م�ضادر 

الكويت. العربي،  الوطن  يف 
5. املركز العربي لدرا�ضات املناطق 
اجل��اف��ة والأرا����ض���ي ال��ق��اح��ل��ة-
املكتب  واليوني�ضكو-  اأك�����ض��اد، 
والتكنولوجيا  للعلوم  القليمي 
املوارد  العربية.1990.  الدول  يف 
العربي- وثيقة  الوطن  املائية يف 
للم�ضور  وتف�ضريية  مرجعية 
للوطن  ال��ه��ي��دروج��ي��ول��وج��ي 

املجاورة.  واملناطق  العربي، 
ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز   .6
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
القاحلة- اأك�ضاد وGTZ، والوزارة 
القت�ضادي  للتعاون  الحتادية 
 .2010. اأمل��ان��ي��ا  يف  والإمن��ائ��ي 
تدهور  عمليات  وتقييم  مراقبة 
الأرا�����ض����ي )ط���رائ���ق خم��ت��ارة 
دم�ضق،  خا�ضة(،  حالت  ودرا�ضة 

ال�ضورية. العربية  اجلمهورية 
ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز   .7
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
الت�ضحر  ق�ضايا   .2010. القاحلة 
املنطقة  يف  الأرا���ض��ي  وت��ده��ور 
اجلمهورية  دم�����ض��ق،  ال��ع��رب��ي��ة، 

ال�ضورية. العربية 

ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز   .8
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
واآخرون.2010.   اأك�ضاد   – القاحلة 
للأمن  العربية  ال�ضرتاتيجية 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ائ��ي 
واملتطلبات  التحديات  ملواجهة 
امل�ضتدامة  للتنمية  امل�ضتقبلية 
)2010-2030(، دم�ضق، اجلمهورية 

ال�ضورية. العربية 
ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز    .9
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
اأث��ر   .2011. اأك�����ض��اد   – القاحلة 
القطاع  على  املناخية  التغريات 
املنطقة  يف  ال��ع��رب��ي  ال���زراع���ي 
لتطوير  الثاين  املوؤمتر  العربية، 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���زراع���ي يف 
دم�ضق،  اأك�ضاد،  العربية-  املنطقة 

ال�ضورية.  العربية  اجلمهورية 
ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز    .10
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
اخلطة  واآخرون،  اأك�ضاد   - القاحلة 
العربية  لل�ضرتاتيجية  التنفيذية 
للأمن املائي يف املنطقة العربية 
واملتطلبات  التحديات  ملواجهة 
امل�ضتدامة  للتنمية  امل�ضتقبلية 
)2030-2010(، دم�ضق، اجلمهورية 

ال�ضورية،2015. العربية 
ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز    .11
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
واآخ�����رون،  اأك�����ض��اد   - ال��ق��اح��ل��ة 
م�������رضوع درا�����ض����ة ال��ت��غ��ريات 
املوارد  يف  وتاأثرياتها  املناخية 
-2016( العربية  بالدول  املائية 

اجل��م��ه��وري��ة  دم�����ض��ق،   ،)2010
ال�ضورية. العربية 

لل�ضيا�ضات  الوطني  املركز    .12

رقم  عمل  ورق��ة  ال��زراع��ي��ة.2007. 
امل���وارد  ا���ض��ت��خ��دام  ك��ف��اءة   ،26

ال�ضورية،  ال��زراع��ة  يف  املائية 
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  دم�����ض��ق، 

ال�ضورية. 

للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  املنظمة   .13
الأمن  اأو�ضاع  تقرير  الزراعية- 
ال��غ��ذائ��ي ال��ع��رب��ي، اخل��رط��وم، 
و2015. ال�ضودان،2014  جمهورية 

�ضائب.2015.  �ضوكت  جميل،   .14
العراق،  يف  ال��ري  كفاءة  درا�ضة 

العراق. جمهورية 
رفع  ال��ع��رب��ي.2015.  خ��ج��ور،    .15
اململكة  املغرب،  يف  الري  كفاءة 

املغربية.
كفاءة  اأح��م��د.2015.  زليطة،    .16
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  ال���ري 
واملعوقات،  امل�ضاكل  ال�ضورية، 

ال�ضورية. العربية  اجلمهورية 
النبي.2015.  عبد  علي  �ضاكي،    .17
دولة  ليبيا،  يف  الري  كفاءة  رفع 

. ليبيا
رفع  �ضليمان.2015.  �ضواحلة،    .18
اململكة  الأردن،  يف  الري  كفاءة 

الها�ضمية. الأردنية 
وردي��������ة.2015.  ع���وم���اري،   .19
رف��ع ك��ف��اءة ال���ري يف اجل��زائ��ر، 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

ل�ضعبية. ا
20.  قبوج، ر�ضا.2015. رفع كفاءة 
اجلمهورية  ت��ون�����س،  يف  ال���ري 

التون�ضية.
21.  كابو، اأحمد اآدم ابراهيم.2015. 
للم�ضاريع  احلقلي  ال��ري  كفاءة 
جمهورية  ال�ضودان،  يف  الزراعية 

ال�ضودان.
كفاءة  رفع  مايا.2015.  مهنا،    .22
اجلمهورية  ل��ب��ن��ان،  يف  ال���ري 

اللبنانية.
الزراعية.2014.  البحوث  23.  مركز 
-2014 واإجنازات  تقارير  ملخ�س 
م�رض  جمهورية  القاهرة،   ،2010

العربية.
ل.2015.  ع�����لَّ �ضيخنا،  ول���د   .24
ت��ق��ي��ي��م رف���ع ك���ف���اءة ال����ري يف 
الإ�ضلمية  اجلمهورية  موريتانيا، 

املوريتانية.

 لل�ضتزادة:
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تبلغ امل�ضاحة الكلية للوطن العربي 13.33 
مليون كم2، ويقع 89 % من هذه امل�ضاحة 
يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة، وتتباين 
تباينًا  النباتي  والغطاء  ال��رتب��ة  طبيعة 
العربي  الوطن  اأقاليم  باختلف  وا�ضحًا 
اأفريقيا.    و�ضمايل  اآ�ضيا  املوزعة بني غربي 
من   %  44 نحو  اجل��رداء  الأرا���ض��ي  ت�ضكل 
امل�ضاحة الجمالية، وتقدر م�ضاحة الأرا�ضي 
القابلة للزراعة بنحو 197 مليون هكتار، اأي 
ت�ضكل  نحو 14 % من امل�ضاحة الإجمالية 
للوطن العربي، بينما تبلغ م�ضاحة الأرا�ضي 
هكتار،  مليون   97.5 يقارب  ما  املزروعة 
الأرا�ضي  40 % من م�ضاحة  اأي ما يعادل 
ال�ضاحلة للزراعة، وت�ضكل م�ضاحة املناطق 
املروية قرابة 18 % من امل�ضاحة املزروعة، 
نحو       املطرية   ال��زراع��ة  مناطق  وم�ضاحة 

82 % من جممل امل�ضاحة املزروعة. 
اأ�ضا�ضيًا  حم��ورا  الأرا���ض��ي  م���وارد  ت�ضكل 
العربي،  الوطن  الغذائي يف  لتح�ضني المن 
الغذاء  على  الطلب  ي��زداد  اأن  املتوقع  ومن 
بن�ضبة 70 % بحلول عام 2050، و�ضيفر�س 
موارد  على  متزايداً  تناف�ضًا  الو�ضع  ه��ذا 
حتديات  امل��وارد  هذه  و�ضتواجه  الأرا�ضي 

تنموية اأهمها: 

من  عدد  يف  تتفاقم  التي  الفقر  م�ضكلة   •
الدول العربية .

• ال�ضتغلل غري الر�ضيد للموارد الطبيعية 
ب�ضكل  الأرا���ض��ي  ومل����وارد  ع��ام  ب�ضكل 

خا�س. 
املدن  يف  ال�ضكانية  ال��زي��ادة  ا�ضتمرار   •

وازدياد الهجرة من الريف اإىل املدينة . 
الظروف  اإىل  العربية  املنطقة  تعر�س   •

املناخية القا�ضية. 
ويتمثل التحدي الأ�ضا�س الذي يواجه موارد 
اإ�ضهامها يف انتاج الغذاء  الأرا�ضي بزيادة 
وتغري  للجفاف  املتوقعة  للآثار  والت�ضدي 

املناخ )ال�ضكل 1(. 

اأمام هذا الواقع فاإن املطلوب هو املحافظة 
وزيادة  التدهور،  من  الأرا�ضي  موارد  على 
الذي  التحدي  مواجهة  بهدف  انتاجيتها، 
العربية،  لل�ضعوب  الغذاء  لتاأمني  يواجهها 
والعمل على حتييد تدهور الأرا�ضي للو�ضول 

اإىل هذا الهدف.
1 - تدهور الأرا�ضي:

ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  عرفت 
باأنه  الأرا�ضي  الت�ضحر )UNCCD( تدهور 
ما يحدث يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة 
اأو  انخفا�س  م��ن  الرطبة  �ضبه  واجل��اف��ة 
فقدان للإنتاجية والتنوع احليوي لأرا�ضي 
نتيجًة  والغابات  وامل��راع��ي  املحا�ضيل 
ل�ضتخدامات الأرا�ضي الناجمة عن الأن�ضطة 
الب�رضية والأمناط ال�ضكانية، واأوردت اأمثلًة 
بفعل  الرتبة  بتعرية  تتلخ�س  ذل��ك  على 
الرياح واملياه، وتدهور اخلوا�س الفيزيائية 
للرتبة،  واحليوية  واخل�ضوبية  والكيميائية 
النباتي  للغطاء  الأج��ل  الطويل  والفقدان 

الطبيعي. 
تدهور  واق���ع  ع��ل��ى  ���رضي��ع��ة  ن��ظ��رة  ويف 
اأن  يلحظ  العربية،  املنطقة  يف  الأرا�ضي 
املناخية  بظروفها  تت�ضف  املنطقة  هذه 

اإ�ساءات على مفهوم حتييد 
تدهور الأرا�سي

  LAND DEGRADATION
NEUTRALITY

املهند�س عبد الرحيم لولو
اإدارة الأرا�ضي وا�ضتعمالت املياه 

برنامج مراقبة الت�ضحر ومكافحته - اأك�ضاد

ال�سكل)1(.
معظم  اأن  تــبــن  الــعــربــي  لــلــوطــن  ف�سائية  �ــســورة 

م�ساحته  تقع يف املنطقتن اجلافة و�سبه اجلافة.
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ال�ضعبة، وحمدودية موارده�ا الطبيعية مبا 
ي�ضمل الرتبة واملياه والغطاء النباتي، وتعد 
م�ضتويات �ضح املياه يف معظم بلدان املنطقة 
من بني امل�ضتويات الأعلى يف العامل، كما 
اأن معدلت هطول الأمطار منخف�ضة وغري 
منتظمة، لذلك ت�ضهد املنطقة حالت جفاف 
الرتبة  تدهور  ت�ضارع  يف  ي�ضهم  ما  متكرر 
والغطاء النباتي الطبيعي والتنوع احليوي، 
الأرا�ضي  اإنتاجية  انخفا�س  اإىل  وي��وؤدي 
العربية  املنطقة  يف  الإن�ضان  حياة  مهدداً 
اإىل  و�ضوًل  الو�ضع  لهذا  نهائية  كمح�ضلة 

النتائج التالية: 
الطبيعية،  امل����وارد  وت��دم��ري  ت��ده��ور   •
ول�ضيما ما يتعلق منها بجودة وانتاجية 
الرتبة واملوارد املائية املتاحة والغطاء 

النباتي الطبيعي. 
الأرا�ضي  م�ضاحات  وتقل�س  انح�ضار   •

املنتجة )زراعية، رعوية، وغابوية(.
ب�ضقيه  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  انخفا�س   •

النباتي واحليواين. 
لأرا�ضيهم  وتركهم  ال�ضكان  ه��ج��رة   •

املتدهورة ونزوحهم اإىل مناطق اأخرى. 
• فقدان الرتبة عن طريق التعرية الريحية 

والجنراف املائي )ال�ضكل 2(. 

• زحف الرمال وهبوب العوا�ضف الرملية 
العامة  ال�ضحة  يف  تاأثريها  يظهر  التي 

والطرقات واملرافق واملن�ضاآت.
 

لذلك فاإن حتييد تدهور الأرا�ضي من الأمور 
املهمة التي يجب النتباه لها عند التعامل 
ات�ضاع  فرغم  الأرا�ضي.  تدهور  ق�ضايا  مع 
العديد  وامتلكه  العربي  ال��وط��ن  رقعة 
من  الرغم  وعلى  الطبيعية  ال���رثوات  من 
حماولت تعزيز النمو القت�ضادي يف عدد 
الغذائي  الأمن  فاإن  العربية،  الأقطار  من 
واإن  حقيقًا،  حتديًا  يواجه  مازال  العربي 
الأمة متوقف على مدى جناحها  م�ضتقبل 
للدللة  ويكفي  الغذائي،  اأمنها  حتقيق  يف 
معدل  اأن  نذكر  اأن  الو�ضع  خطورة  على 
النمو ال�ضنوي للإنتاج الزراعي مل يتجاوز 
فيه  يتزايد  ال��ذي  الوقت  يف   ،  %  2.5
�ضنويًا،   %  5 بن�ضبة  الغذائي  ال�ضتهلك 
اأ�ضبحت  املا�ضي  القرن  �ضبعينات  ومنذ 
اأزمة الغذاء والعجز الغذائي العربي حمور 
العديد  ورغ��م  العرب،  الباحثني  اهتمام 
يف  التنموية  وامل�رضوعات  الدرا�ضات  من 
وزيادة  الزراعة  لتطوير  املجالت  جميع 
تكن  مل  النتائج  اأن  اإل  ال��غ��ذاء،  اإن��ت��اج 
م�ضكلة  برزت  بل  ل  الطموحات،  مب�ضتوى 
الر�ضيد  غ��ري  ال�ضتغلل  نتيجة  خطرية 
غري  ال�ضتغلل  وكثافة  الطبيعية  للموارد 
اإىل  اأدى  الأرا���ض��ي، ما  امل��ت��وازن مل��وارد 

ال�سكل )2(.
 مناذج من اأ�سكال تدهور االأرا�سي 

يف الوطن العربي.
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تدهور م�ضاحات كبرية وف�ضح املجال اأمام 
التغري املناخي ليزيد من تاأثرياته ال�ضلبية، 
تدهور  ت�ضارع  املبا�رضة  النتائج  وكانت 
القائمة  املناطق  يف  ول�ضيما  الأرا�ضي، 

على نظم بيئية ه�ضة يف الوطن العربي. 
وما ينطبق على العامل العربي ينطبق على 
بقية الدول النامية يف العامل ما جعل من 
تدهور الأرا�ضي ونق�س الغذاء ق�ضيًة ذات 
من  لبد  وعاملية  واإقليمية  حملية  اأبعاد 
عليها،  للتغلب  متكاملة  �ضيا�ضات  اتباع 
املوارد  حلماية  منا�ضبة  اأ�ضاليب  وابتكار 
الطبيعية واملحافظة على اإنتاجيتها، ل بل 
زيادة هذه الإنتاجية لتتنا�ضب مع ازدياد 
الطلب على الغذاء، ولعل من هذه الأ�ضاليب 

حتييد تدهور الأرا�ضي.
تدهور  لتحييد  ال��ع��ام  امل��ف��ه��وم   -  2

الأرا�ضي:
الأرا���ض��ي  ت��ده��ور  م��ن  التخفيف  ي�ضكل 
اأف�ضليًة  منتجة  اأر����س  اإىل  وحتويلها 
ب�رضية  جمتمعات  اإىل  للو�ضول  عامليًة 
)الكتفاء  الحتياجات  وموؤمنة  م�ضتقرة 
)تاأمني  الأف�ضل  اإىل  وت�ضعى  ال��ذات��ي(، 
الرفاهية( وهذا ما انعك�س جليا ً يف نتائج 
)Rio + 20( يف   2020 موؤمتر ريو ما بعد 
الوثيقة التي �ضدرت عن املوؤمتر حتت ا�ضم 
 The future we  – )امل�ضتقبل الذي نريد 
)اأننا   :  206 الفقرة  اأ�ضارت  حيث   ،)want
مقتنعون باحلاجة اإىل حترك وعمل �رضيع 
لإعادة الأرا�ضي املتدهورة اإىل انتاجيتها 
اأجل  اأن نكافح من  ، ويف �ضوء ذلك يجب 
يف  الأرا�ضي  تدهور  حتييد  اإىل  الو�ضول 
عليه  وبناًء  امل�ضتدامة(.    التنمية  اإط��ار  
فقد مت تبني مفهوم حتييد تدهور الأرا�ضي 
للتنمية   2030 اأع��م��ال  ج��دول  من  كجزء 
الجتاه  بهذا  العمل  تاأكيد  ومت  امل�ضتدامة، 
املت�ضمن  الأج��ن��دة  م��ن   15 ال��ه��دف  يف 
مكافحة الت�ضحر، واإعادة تاأهيل الأرا�ضي 
املتاأثرة  الأرا�ضي  ي�ضمل  مبا  املتدهورة 
بالت�ضحر واجلفاف والفي�ضانات، والعمل 
للو�ضول اإىل عامل حتييد تدهور الأرا�ضي، 
املفهوم  اأن  يلحظ  املنظور  ه��ذا  وم��ن 
يف  ي�ضمل  الأرا�ضي  تدهور  لتحييد  العام 
م�ضمونه احلد من تدهور الأرا�ضي، واإعادة 
على  واملحافظة  منها  املتدهور  تاأهيل 
مع  التكيف  يف  والإ�ضهام  احليوي  التنوع 
اآثاره ال�ضلبية،  تغري املناخ والتخفيف من 

الأه��داف  مع  وي��ت��واءم  ين�ضجم  ما  وه��ذا 
ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية لتفاقيات الأمم 
املتحدة البيئية، والتي من اأهمها اتفاقية 
واتفاقية   ،)UNCCD( الت�ضحر  مكافحة 
والتفاقية   ،)UNCBD( احليوي  التنوع 
والتي   )FCCC( املناخ  لتغري  الإط��اري��ة 
ت�ضعى جميعها اإىل حت�ضني احلالة املعي�ضية 
احلالة  وحت�ضني  املتاأثرة  املناطق  ل�ضكان 
نوعية  وحت�ضني  البيئية،  للنظيم  العامة 
ياأتي  وه��ذا  الإنتاجية،  وزي���ادة  ال��غ��ذاء 
تدهور  حتييد  م�ضطلح  تعريف  �ضلب  يف 
الأرا�ضي الذي تبنته اتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة الت�ضحر واأكدت عليه يف اجتماع 
الأطراف الثاين ع�رض ) COP12 ( الذي عقد 

يف تركيا.
3 - تعريف حتييد تدهور الأرا�ضي:

على  اأك��رب  ب�ضكل  ال�ضوء  ت�ضليط  بغية 
تدهور الأرا�ضي، مت و�ضع هدف الو�ضول 
وثيقة  يف  الأرا�ضي  تدهور  حيادية  اإىل 
 RIO +(  2020 بعد  ريو  خمرجات موؤمتر 
امل�ضتقبل  ا�ضم  حتت  ن�رضت  والتي   ،)20
 ،)The future we want( نريد  ال��ذي 
ال�ضعار  اأن يوؤدي تبني هذا  ومن املتوقع 
تدهور  ق�ضايا  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل 
تهدد  التي  العوامل  من  كعامل  الأرا�ضي 
حتييد  الق�ضايا  ه��ذه  وم��ن  ال�ضتقرار،  
قامت  عليه  وب��ن��اًء  الأرا���ض��ي،  ت��ده��ور 
الت�ضحر  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
بتعريف   )UNCCD- 2015(  2015 عام 

الأرا�ضي  تدهور  حتييد 
 Land Degradation Neutrality

مبا يلي: 
عليها  تكون  اأن  يجب  التي  احلالة  "هو 
لدعم وظائف  ونوعًا  كمًا  الأرا�ضي  موارد 
الأمن  وتعزيز  وخدماتها  البيئية  النظم 
اأو  احلالة  هذه  على  بقائها  مع  الغذائي، 
زمانية  ���رضوط  �ضمن  اإ�ضهامها  زي���ادة 

ومكانية وحتت ظروف بيئية معنية".
 LDN: The state whereby the
 amount and quality of land
 resources, necessary to support
 ecosystem functions and services
 and enhance food security remains
 stable or increase within specific
 temporal and spatial scales and
ecosystems. UNCCD 2015

4 - الهدف من حتييد تدهور الأرا�ضي:
ال��ه��دف م��ن حتييد ت��ده��ور الأرا���ض��ي هو 
املنتجة  الأرا���ض��ي  م��وارد  على  املحافظة 
وزيادة م�ضاحاتها وحت�ضني اإنتاجيتها على 
اأولويات التنمية  مر الزمن، مبا يتواءم مع 
الوطنية امل�ضتدامة، بحيث ميكن تطبيق هذا 
والوطنية  املحلية  امل�ضتويات  على  الهدف 
والإقليمية، وهو بذلك هدف مبا�رض للو�ضول 
الأرا���ض��ي  اإنتاجية  وزي���ادة  تكثيف  اإىل 
على  املتزايد  الطلب  ملواجهة  وا�ضتدامتها 
للت�ضنيع  ال��لزم��ة  املنتوجات  اأو  ال��غ��ذاء 
مع  الأرا�ضي  تدهور  زي��ادة  دون  الزراعي 

املحافظة عليها وتنميتها. 
عاملية،  كق�ضية  الهدف  هذا  اإىل  وبالنظر 
تدهور  ي�ضتمر  اأن  املقبول  غري  من  فاإنه 
موارد الأرا�ضي لأ�ضباب حملية اأو اإقليمية 
�ضوء  ب�ضبب  الأرا���ض��ي  تدهور  كا�ضتمرار 
الإدارة مثًل، لأن ذلك �ضيوؤثر حتمًا يف الأمن 
القت�ضادية  والتنمية  العاملي  الغذائي 
وال�ضتدامة البيئية، وبالنتيجة فاإن حتقيق 
الهدف من حتييد تدهور الأرا�ضي ي�ضتدعي 
اتباع �ضيا�ضات وطنية اإقليمية تتواءم مع 
ال�ضيا�ضة العاملية لتحييد تدهور الأرا�ضي. 

5 - اأهمية حتييد تدهور الأرا�ضي:
من  الأرا�ضي  تدهور  حتييد  اأهمية  جتلت 
خلل بحث العلماء واملخت�ضني عن حلول 
حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود  لدعم  مبتكرة 
على  واملحافظة  العاملي،  الغذائي  المن 
املتدهور  تاأهيل  واإع���ادة  البيئية  النظم 
منها، وتربز هذه الأهمية من خلل الآتي: 
• تبني مفهوم حتييد تدهور الأرا�ضي يف 
وثيقة خمرجات ما بعد ريو 2020 كهدف 
يلقي  ما  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  من 
ال�ضوء على الأهمية البيئية والقت�ضادية 

لتحييد تدهور الأرا�ضي .
اإعادة  اأن  واملخت�ضني  العلماء  اق��رتاح   •
و�رضوري  اأ�ضا�س  عمل  الأرا�ضي  تاأهيل 
البيئية  الت��ف��اق��ي��ات  اأه���داف  لتحقيق 
 )FCCC – UNCBD – UNCCD( الدولية
واأهداف التنمية امل�ضتدامة ملا بعد 2015     
)SDG + 15(، مع التاأكيد على اأن حتقيق 
امل�ضتوى  على  العاملية  الأه���داف  ه��ذه 
تدهور  حتييد  على  العمل  مثل  الوطني 
على  ي�ضاعد  �ضوف   )LDN( الأرا���ض��ي 
التحديات اخلا�ضة  التاآزر والتلحم بني 
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الأرا�ضي  وت��ده��ور  الت�ضحر  مبواجهة 
اأعمال  �ضلب  يف  ويجعلها  واجل��ف��اف، 
واملحافظة  الطبيعية  امل��وارد  �ضيانة 
عليها ، ويوؤمن قوة دافعة نحو ا�ضتجابات 
متكاملة  جتاه التغري املناخي والكوارث 

الطبيعية الأخرى. 
خطط  يف  �ضلبًا  الأرا���ض��ي  تدهور  يوؤثر   •
العامل،  اأنحاء  كل  يف  امل�ضتدامة  التنمية 
ق�ضايا  مع  التعامل  ال�رضوري  من  لذلك 
حتييد تدهور الأرا�ضي التي ت�ضمل الرتبة 
اأنها ت�ضكل  النباتي على  واملياه والغطاء 
اأ�ضا�ضًا لنمو وانتعا�س القت�ضادات العاملية 

واملجتمعات املحلية الإقليمية والدولية. 
اأ�ضا�ضًا  الأرا���ض��ي  تدهور  حتييد  يوفر   •
لأهداف بيئية كثرية، لذلك يجب اأن يعطى 
التنمية امل�ضتدامة،  اأكرب يف م�ضرية  دوراً 
واأن�ضطة املحافظة على املوارد الطبيعية 

والنظم البيئية. 
• اإن تطبيق مفهوم حتييد تدهور الأرا�ضي 
امل��وارد  اإنتاجية  حت�ضني  على  ي�ضاعد 
طريق  عن  عليها  واملحافظة  الطبيعية 
الإدارة امل�ضتدامة للرتبة واملياه والغطاء 
الفقر،  ا�ضتئ�ضال  ي�ضهم يف  النباتي، كما 
الغذائي واملائي والتخفيف  ودعم الأمن 

من اآثار تغري املناخ والتكيف معه. 
الأرا�ضي  تدهور  حتييد  مفاهيم  تبني   •
والوطنية  املحلية  امل�ضتويات  على 
املعنية  املوؤ�ض�ضات  ي�ضجع  والإقليمية 
ل�ضتعمالت  اأف�ضل  تقييم  اإج��راء  على 
وهذا  ل�ضتثماره�ا،  والتخطيط  الأرا�ضي 
يدعم اإعداد خطط اأ�ضا�ضية وو�ضع خطوط 
تدهور  حتييد  وتقييم  ملراقبة  مرجعية 
التنمية  اأول��وي��ات  وحت��دي��د  الرا���ض��ي، 

بح�ضب امل�ضتويات املطلوبة. 
• بعيداً عن الهمية البيئية لتحييد تدهور 
الأرا�ضي فاإن له اأهمية اقت�ضادية تربز يف 
املردود القت�ضادي الإيجابي، فقد ثبتت 
اجلدوى القت�ضادية له عن طريق التجربة 
العملية من خلل تنفيذ خمتلف امل�ضاريع 
ذات العلقة حول العامل، حيث اأن الإدارة 
امل�ضتدامة للأرا�ضي واإعادة تاأهيل النظم 
البيئية، والتي حتمل يف م�ضمونها حتييد 
عملية  اأنها  اأظ��ه��رت  الأرا���ض��ي،  تدهور 
التنمية،  خطط  وتدعم  اقت�ضاديًا  جمدية 
وميكن  من��واً،  الأق��ل  ال��دول  يف  ول�ضيما 

تنفيذه�ا بتكاليف اقت�ضادية مقبولة. 

6 - موؤ�رضات حتييد تدهور الأرا�ضي:

تدهور  حتييد  م��و���ض��وع  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
الأرا�ضي هو مو�ضوع م�ضتجد على �ضاحة 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  وفعاليات  اأن�ضطة 
وباعتبار   )UNCCD( الت�ضحر  ملكافحة 
ع�رض  احل�����ادي  الأط������راف  م���وؤمت���ر  اأن 
على  للحكم  موؤ�رضات  تبني     )COP11(
والت�ضغيلية  ال�ضرتاتيجية  الأهداف  تنفيذ 
فاإنه  الع�رضية،  التفاقية  ل�ضرتاتيجية 
بع�س  من  ال�ضتفادة  حاليًا  املمكن   من 
تدهور  حتييد  مراقبة  يف  املوؤ�رضات  هذه 
الدول  جناح  مدى  على  واحلكم  الأرا�ضي 
اأهم  ومن  الغر�س،  هذا  اإىل  الو�ضول  يف 
للحكم على  منها  ي�ضتفاد  التي  املوؤ�رضات 

حتييد تدهور الأرا�ضي ما يلي: 
بالهدف  اخل��ا���ض��ة  امل���وؤ����رضات   1-6

ال�ضرتاتيجي الأول: 
ل�ضكان  املعي�ضية  الأح���وال  حت�ضني  وه��و 
الأرا���ض��ي،  بتدهور  امل��ت��اأث��رة  املناطق 
وينعك�س اأثر هذا الهدف يف تنوع م�ضادر 
يعي�ضون  الذين  لل�ضكان  وحت�ضنها  العي�س 
وتدهور  بالت�ضحر  املتاأثرة  املناطق  يف 
ه��وؤلء  وا�ضتفادة  واجل��ف��اف،  الأرا���ض��ي 
الإدارة  عن  املتولد  الدخل  من  ال�ضكان 
هذا  ت��واوؤم  ويتيح  للأرا�ضي،  امل�ضتدامة 
الأرا�ضي  تدهور  اأهداف حتييد  الهدف مع 

للموؤ�رضات التالية: 
من  املت�رضرين  ال�ضكان  عدد  تناق�س   •

الت�ضحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف. 
ميلكون  الذين  ال�ضكان  ن�ضبة  ارت��ف��اع   •

مقومات العي�س فوق خط الفقر. 
ي�ضنفون  الذين  ال�ضكان  عدد  تناق�س   •

حتت امل�ضتوى الأدنى لتناول الغذاء. 
املناخي  للتغري  ال�ضلبية  الأثار  تخفيف   •
الجتماعية  القت�ضادية  الأح���وال  يف 

لل�ضكان املحليني .
مياه  على  احل�ضول  اإمكانيات  ازدي��اد   •

اأمنة �ضاحلة لل�رضب. 
بالهدف  اخل��ا���ض��ة  امل���وؤ����رضات   2-6

ال�ضرتاتيجي الثاين:
وهو حت�ضني حالة النظم البيئية املتاأثرة، 
وينعك�س اأثر هذا الهدف يف حت�ضن اإنتاجية 
الأرا�ضي ومنتجات النظم البيئية الأخرى 
يف املناطق املتاأثرة ب�ضكل م�ضتدام، بحيث 
ت�ضهم يف حت�ضن معي�ضية ال�ضكان املحليني، 

يخدم  مبا  الهدف  هذا  موؤ�رضات  وتتلخ�س 
اأهداف حتييد تدهور الأرا�ضي مبا يلي: 

املعر�ضة  املناطق  م�ضاحة  تقلي�س   •
للت�ضحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف.

• زيادة اإنتاج الأرا�ضي والنظم البيئية يف 
املناطق املتاأثرة.

• تخفي�س تعر�س النظم البيئية املتاأثرة 
لتغري املناخ.

والتنوع  النباتي  الغطاء  حالة  حت�ضن   •
احليوي يف املناطق املتدهورة.

ا�ضتعمالت  يف  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��غ��ري   •
الأرا�ضي.

بالهدف  اخل��ا���ض��ة  امل���وؤ����رضات   3-6

ال�ضرتاتيجي الثالث:
يرتكز هذا الهدف حول حتقيق منافع على 
امل�ضتوى العاملي من خلل التطبيق الفعال 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�ضحر، 
الإدارة  باإ�ضهام  املنافع  هذه  عن  ويعرب 
الت�ضحر،  ومكافحة  للأرا�ضي  امل�ضتدامة 
يف  املتدهورة  الأرا���ض��ي  تاأهيل  واإع��ادة 
من  والتخفيف  احليوي،  التنوع  �ضيانة 
الآثار ال�ضلبية لتغري املناخ، اأما املوؤ�رضات 
التي تخدم حتييد تدهور الأرا�ضي يف هذا 

املجال فهي: 
• زيادة خمزون الكربون يف الرتبة والكتلة 
احليوية للنبات �ضمن املناطق املتاأثرة. 
• و�ضع النظم البيئية للغابات والأرا�ضي 
الزراعية حتت نظام الإدارة امل�ضتدامة. 

وت��وزع  وف��رة  يف  الإي��ج��اب��ي  التحول   •
اأنواع خمتارة من النباتات. 

6-4 موؤ�رض حالة الغطاء الأر�ضي:

املرافقة  والأن�����ض��ط��ة  العمليات  ت���وؤدي 
الأرا�ضي  تدهور  حتييد  اإج��راءات  لتطبيق 
اإىل تغريات يف الغطاء النباتي، مثل زيادة 
املظلة النباتية اأو ات�ضاع الرقعة اخل�رضاء 
وتقل�س  الزراعية،  الأرا���ض��ي  م�ضاحة  اأو 
م�ضاحة الأرا�ضي اجلرداء، فتعريف الغطاء 
الأر�ضي )Land Cover( هو ما يلحظ على 
�ضطح الأر�س، ويو�ضف عادة �ضمن فئات 
اأرا�ضي  ع�ضبية،  )اأرا�ضي  مثل  ت�ضنيفية 
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زراعية، غابات، م�ضطحات مائية،  اأرا�ضي 
الغطاء  اأن  هنا  التاأكيد  مع  اإلخ(.  جرداء... 
الأرا�ضي  ا�ضتعمالت  الأر�ضي يختلف عن 
)Land use(، حيث اأن ا�ضتعمالت الأرا�ضي 
قبل  من  الأر���س  ا�ضتخدام  بكيفية  تتعلق 
حياتية  متطلبات  تاأمني  بهدف  الإن�ضان 
�ضمن  واقت�ضادية(.   اجتماعية  ووظائف 
مراقبة  من  ال�ضتفادة  ميكن  املفهوم  هذا 
كموؤ�رض  النباتي  الغطاء  حالة  وتقييم 
من  الأرا�ضي  تدهور  حتييد  موؤ�رضات  من 
خ���لل م��راق��ب��ة وق��ي��ا���س ال��ت��غ��ريات يف 
الأرا���ض��ي،  واإنتاجية  الأر���ض��ي  الغطاء 
على  للدللة  ذلك  يف  العتماد  يتم  حيث 
اإنتاجية  فقدان  مبعنى  الأرا�ضي،  تدهور 
وكذلك  الطويل،  املدى  على  البيئية  النظم 
حالة  وحت�ضني  �ضيانة  يف  التقدم  تقييم 
حيث  عليها.  واملحافظة  البيئية  النظم 
احليوية  الأبعاد  الأر�ضي  الغطاء  يعك�س 
الطبيعية ل�ضطح الأر�س، وهذا ما يدل على 
ال�ضتعمال  ا�ضتدامة  على  الأر���س  مقدرة 
اأو حت�ضن هذه  اإنتاجيتها  واملحافظة على 
الإنتاجية ، وهذا ما يوؤدي اإىل احلكم على 
وا�ضتدامة  املتدهورة  الأرا�ضي  عكو�ضية 
وبالتايل  عطائها،  يف  الأرا���ض��ي  م��وارد 
تدهور  حتييد  عمليات  جناح  على  احلكم 
البيانات  توفري  يجب  وعمليًا  الأرا�ضي، 
وال�ضتعانة  زمنية  لفرتات  الإح�ضائية 
ببيانات و�ضور الأقمار ال�ضناعية متعددة 
التمييز  ق��درة  وعالية  والطيفية  الزمن 
املراقبة  مناطق  من  منطقة  لكل  املكاين 
اإعطاء  الغطاء بهدف  اأنواع  ولكل نوع من 
والتقييم  املراقبة  لنتائج  �ضحيحة  دللة 

)ال�ضكل 3(. 

الغطاء  يف  التغري  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ال�ضلبية  النتائج  اأح��د  يكون  قد  الأر�ضي 

واجلفاف،  الأرا���ض��ي  وت��ده��ور  للت�ضحر 
العلم  مع   ، الطويل  امل��دى  على  ول�ضيما 
الت�ضحر وتدهور  بعمليات  التاأثر  اأن مدى 
الرا�ضي واجلفاف يختلف من نوع غطاء 
اأرا�ضي لآخر، وهذا ما ي�ضاعد على حتديد 
املناطق  واختيار  امل��ت��ده��ورة  املناطق 
لإج���راءات  تخ�ضع  اأن  املمكن  من  التي 
املوؤ�رضات  وبقية  الأرا�ضي،  تدهور  حتييد 
الأخرى، وبالنتيجة فاإن هذا املوؤ�رض ي�ضلط 
ال�ضوء على المتداد املكاين لكل نوع من 
اأنواع الغطاء الأر�ضي ومييز بني كل منها 
مبا يخ�س التعر�س للتدهور اأو ال�ضتجابة 
الأرا�ضي، كما يعزز حتليل  لتحييد تدهور 
الجتاه يف حتديد التغريات التي تطراأ على 
الغطاء الأر�ضي، ما ي�ضاعد متخذي القرار 
ملوارد  امل�ضتدامة  ل��لإدارة  التخطيط  على 

الأرا�ضي.
6-5 موؤ�رض اإنتاجية الأرا�ضي:

باخت�ضار  الأرا����ض���ي  اإن��ت��اج��ي��ة  ت��ع��رف 
امل�ضاحة،  وحدة  يف  الإنتاج  كمية  باأنها 
وال��غ��ر���س م��ن ه��ذا امل��وؤ���رض ه��و حتديد 
تدهور  ب�ضبب  الإن��ت��اج��ي��ة  يف  النق�س 
يف  الثبات  اأو  الزيادة  وحتديد  الأرا�ضي، 
تدهور  حتييد  لإجراءات  نتيجًة  الإنتاجية 
هو  الإنتاجية  يف  فالتناق�س  الأرا���ض��ي، 
الأرا�ضي،  تدهور  احتمال  عن  مبكر  اإنذار 
على  دليل  هو  الزيادة  نحو  الجتاه  بينما 
التدهور  ووقف  الأر�س  موا�ضفات  حت�ضن 

واإعادة التاأهيل. 
ويعد هذا املوؤ�رض من املوؤ�رضات الأ�ضا�ضية 
دللًة  باعتباره  الأرا�ضي  تدهور  لتحييد 
النظم  وظ��ائ��ف  حت�ضن  اأو  ا�ضتقرار  على 
التحييد،  اإجراءات  البيئية يف حال تطبيق 
ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأث����ر ه��ذه 
التح�ضن  قيا�س   وباملقابل  الإج���راءات، 
يف الإنتاجية كموؤ�رض لنجاحها، ولكن من 
املهم ملحظة اأنه يف بع�س املناطق قد ل 
تكون العلقة وثيقًة بني الإنتاجية وحتييد 
تدهور الأرا�ضي ب�ضبب وجود عوامل اأخرى 
ذات  اأو  بيئية  اأو  اجتماعية  اأو  اقت�ضادية 
لذلك  الأرا���ض��ي،  اإنتاجية  يف  اأك��رب  تاأثري 
يجب دعم هذا املوؤ�رض باملعلومات الدقيقة 
يف  اعتماده  على  ت�ضاعد  التي  الكافية 
تدهور  لتحييد  والتقييم  املراقبة  عمليات 

الأرا�ضي. 
ال�ضتفادة  ميكن  الوطني  امل�ضتوى  على 

لتطبيق  بعد  ال�ضت�ضعار  ت��ق��ان��ات  م��ن 
من  ال�ضتفادة  طريق  ع��ن  امل��وؤ���رض  ه��ذا 
لتحديد   )NDVI( النباتية  القرنية  �ضور 
املناطق التي تدهور فيها الغطاء النباتي                                   
) املناطق ال�ضاخنة( اأو املناطق التي حت�ضن 
فيها الغطاء النباتي )املناطق امل�رضقة( ، 
حتليل  خلل  من  ميكن  نف�ضه  الوقت  ويف 
املح�ضولية  امل�ضاحة  حتديد  القرينة  هذه 
حالة  على  احلكم  وبالتايل  الغلة،  وتقدير 

اإنتاجية الأرا�ضي.
اأه��داف  م��وؤ���رضات  م��ن  ال�ضتفادة   6-6

التنمية امل�ضتدامة :
معاهد  من  اخل��رباء  من  جمموعة  قامت 
موؤ�رضات  بع�س  بو�ضع  خمتلفة  علمية 
حتقيق  مدى  مبراقبة  اخلا�ضة  الأرا���ض��ي 
 ،)SDGs( امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف 
للمناق�ضة  امل���وؤ����رضات  ه���ذه  وخ�ضعت 
ول�ضيما  ال��دول��ي��ة،  املحافل  بع�س  يف 
الت�ضحر  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
هذه  تطبيق  مي��ك��ن  بحيث   )UNCCD(
 ، املختلفة  امل�ضتويات  على  امل��وؤ���رضات 
قيا�س  يف  منها  ال�ضتفادة  ميكن  وكذلك 
الأرا�ضي،  تدهور  حتييد  باجتاه  التقدم 
مع العلم باأن هذه املوؤ�رضات تتنا�ضب مع 
 GLI( العاملية  الأرا�ضي  موؤ�رضات  مبادرة 

2015(، وت�ضمل هذه املوؤ�رضات ما يلي:

والغطاء  الأرا�ضي  ا�ضتعمالت  يف  التغري 
ا�ضتعمالت  موؤ�رض  ي�ضتخدم    : الأر���ض��ي 
وا�ضعة  كمظلة  الأر�ضي  والغطاء  الأرا�ضي 
للم�ضاعدة على تو�ضيف وت�ضنيف  الطيف 
تو�ضيف  دعم  وكذلك  الأرا�ضي،  اإنتاجية 
مع  الرتبة،  يف  الع�ضوي  الكربون  موؤ�رض 
ت�ضنيف  اأهمية  اأن  العتبار  بعني  الأخ��ذ 
على  تتوقف  الأرا���ض��ي  الغطاء  درج���ات 
املفهوم العام الذي متثله، فاإن التغري يف 
الأرا�ضي  ا�ضتعمالت  اأو  الأر�ضي  الغطاء 
الأرا�ضي  تدهور  عن  الأولية  الدللة  ميثل 
كما  للزراعة،  ال�ضاحلة  الرتبة  فقدان  اأو 
اأنه يعك�س التح�ضن احلا�ضل يف موا�ضفات 
وخ�ضائ�س الأرا�ضي والرتبة نتيجة تطبيق 
اإجراءات اإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة، 
املناطق  حتديد  على  ي�ضاعد  اآخ��ر  مبعنى 
ال�ضاخنة )Hot spots( واملناطق امل�رضقة 

)Bright spots( يف مناطق املراقبة. 

ال�سكل)3(.
اال�ستفادة من بيانات اال�ست�سعار عن بعد 

يف مراقبة التغريات.
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التغري يف النتاجية :  تعرب الإنتاجية عن 
الإنتاج الأ�ضا�س لوحدة امل�ضاحة، وتعك�س 
ل��لإدارة  نتيجًة  للأرا�ضي  العامة  احلالة 
 ، امل��وارد  وا�ضتخدام  املناخية  والأح��وال 
بالتكامل  الإنتاجية  يف  التغري  وي�ضتخدم 
على  للدللة  الأخ��رى  البيانات  بع�س  مع 
الرتبة وتقل�س  اأو �ضياع  الأرا�ضي  تدهور 
فعالية  مدى  على  للحكم  وكذلك  الإنتاج، 
التدهور  من  الأرا���ض��ي  تعايف  اإج���راءات 

وعودتها اإىل حظرية الإنتاج.
يف  الع�ضوي  الكربون  يف  التغري  موؤ�رض 
الرتبة : ي�ضاعد  قيا�س الكربون يف الرتبة 
 Carbon( ال��ك��رب��ون  ت��دف��ق  تقدير  على 
موؤ�رضاً  نف�ضه  الوقت  يف  وي�ضكل   ،)fluxes

مهماَ لتقدير احلالة العامة للرتبة. 
7 - ال�ضتنتاجات: 

 )LDN ( 7-1 اإن لتحييد تدهور الأرا�ضي

الأرا�ضي  مل��وارد  امل�ضتدامة  والإدارة 
اأهميًة مميزًة يف املنطقة العربية :

وتنبع هذه الأهمية من النقاط التالية : 
• الأمن الغذائي يف املنطقة العربية يواجه 
التنمية  م�ضاريع  رغ��م  حقيقيًا  حتديًا 

والتطوير الزراعي. 
دعم  يجب  الأرا���ض��ي  م���وارد  ل�ضيانة   •
وتفعيل ال�رضاكة بني القطاعات املختلفة 

على امل�ضتويات كافًة. 
الزراعية  العمليات  حت�ضني  ����رضورة   •
الأ�ضاليب  باختيار  الأرا�ضي  واإنتاجية 
على  باملحافظة  الكفيلة  وال��و���ض��ائ��ل 
النظم البيئية للو�ضول اإىل حتييد تدهور 

الأرا�ضي والتنمية امل�ضتدامة. 
• موارد املياه نادرة يف املنطقة العربية، 
لذلك يجب العمل على تر�ضيد ا�ضتعمالتها 
وتطوير �ضبل ال�ضتفادة من موارد املياه 

غري التقليدية .
من  وتقييمه  الأرا�ضي  تدهور  مراقبة   •
لها  النتباه  يجب  التي  املهمة  الق�ضايا 

للو�ضول اإىل حتييد تدهور الأرا�ضي. 
ملوارد  الرقمية  البيانات  قواعد  اإن�ضاء   •
اأ�ضبح  نبات(  مياه،  )ت��رب��ة،  الأرا���ض��ي 
للتوجه  واقت�ضادية  علميًة  ����رضورًة 
الأرا�ضي  تدهور  حتييد  اإىل  ال�ضحيح 

والإدارة امل�ضتدامة لها. 
• �رضورة التدريب ورفع التوعية للكوادر 

الوطنية، وتفعيل النهج الت�ضاركي لتطبيق 
مفهوم حتييد تدهور الأرا�ضي. 

7-2 هناك حتديات تواجه حتقيق اأهداف 

املنطقة  يف  الأرا���ض��ي  ت��ده��ور  حتييد 
العربية:

• النمو ال�ضكاين والتو�ضع العمراين.
املناطق  يف  الفقر  اآث��ار  من  التخفيف   •

الريفية.
ال�ضلبية  اُلآث��ار  عن  الناجتة  التحديات   •

لتغري املناخ.
• تدهور الأرا�ضي ونوعية املياه.

للموارد  امل�ضتدامة  التنمية  حتديات   •
الطبيعية.

الواقع ولكي يكون هناك  اأمام هذا   3-7

اإىل حتييد  الهادفة  الأن�ضطة  تكامل بني 
امل�ضتدامة  والإدارة  الأرا���ض��ي  تدهور 

ملوارد الأر�ضي يقرتح ما يلي: 
الإدارة  بني  التكاملي  النهج  اعتماد   •
وحتييد  الأرا���ض��ي  مل���وارد  امل�ضتدامة 

تدهور الأرا�ضي .
مب��وارد  العناية  ا�ضرتاتيجيات  و�ضع   •
اإدارت���ه���ا �ضمن  الأرا����ض���ي وحت�����ض��ني 
للمنطقة  امل�ضتدامة  التنمية  �ضيا�ضات 

العربية. 
جمال  يف  الإقليمي  التعاون  تطوير   •
املبكر  والإنذار  الأرا�ضي  تدهور  مراقبة 
حتت  الربامج  وتنفيذ  الت�ضحر،  لعمليات 

. )SRAPs( الإقليمية ملكافحة الت�ضحر
• تطوير قدرات البحث العلمي التطبيقي يف 

جمال الرتبة واملياه والغطاء النباتي .
لتحييد  امل�ضرتكة  العمل  برامج  ت�ضجيع   •
امل���وارد  وا�ضتثمار  الأرا���ض��ي  ت��ده��ور 

العابرة للحدود.  
يف  املحليني  ال�ضكان  م�ضاركة  تعزيز   •
والتنمية  الأرا�ضي  تدهور  حتييد  اأن�ضطة 

امل�ضتدامة ملوارد الأرا�ضي. 
يف  املحليني  ال�ضكان  م�ضاركة  تعزيز   •
والتنمية  الأرا�ضي  تدهور  حتييد  اأن�ضطة 

امل�ضتدامة ملوارد الأرا�ضي. 
م�ضادر  وحتريك  تعبئة  اآليات  تعزيز   •
الأرا�ضي  اإدارة  لتح�ضني  اللزم  التمويل 
ومكافحة الت�ضحر، وال�ضري باجتاه حتييد 

تدهور الأرا�ضي. 
• زيادة الت�ضاور والتن�ضيق بني املنظمات 
واملوؤ�ض�ضات  العربية  والآليات  الدولية 
موارد  �ضيانة  بق�ضايا  املعنية  الوطنية 
الريفية  والتنمية  وا�ضتثمارها  الأرا�ضي 

يف الوطن العربي.
املراجــع:

واللكرتونية  الورقية  امل��راج��ع   .1
املتوفرة لدى املركز العربي لدرا�ض�ات 
املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة – 

اأك�ضاد ومن اأهمها: 
- درا���ض��ة ح��ول م��وارد الأرا���ض��ي يف 

الوطن العربي .
الوطن  يف  الت�ضحر  ح��ول  درا���ض��ة   -

العربي. 
- درا�ضة حول ق�ضايا الت�ضحر وتدهور 

الر�ضي يف املنطقة العربية .
- درا�ضة حول املبادئ العامة ملواءمة 
الت�ضحر  ملكافحة  الوطنية  اخلطط 
الع�رضية  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  مع 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية 

الت�ضحر .
2. مراجع علمية من�ضورة على ال�ضبكة 
"النرتنت"  للمعلومات  العاملية 

اأهمها: 
 - Land degradation neutrality:
 implications and opportunities
for conservation.
 - Land and degradation  
 neutrality  frequently asked
 questions)FAQs(.
 - Proposal for land and soil  
 indicators to monitor the
 achievement of the sustainable
 developments goals ) SDGs(.
 - Land degradation neutrality,
 Resilience, at local national and
 regional levels.
 - Open working group proposal
 for sustainable development
 goals.
 - Workshop on alignment and
 implementation of national action
 programs with UNCCD 10- year
 strategy in the Arab region.
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ُتعد امل�شادر املائية )Water resources( ذات اأهمية كبرية يف البلدان العربية يف غربي اآ�شيا و�شمايل اأفريقيا، ويعد املاء - على 
 ،)Ground water table( ندرته - العامل الرئي�ض املحدد للإنتاج الزراعي، وهناك انخفا�ض حاد و�رسيع يف م�شتوى املاء الأر�شي
وتوقف جلريان الأنهار ب�شبب ال�شتنزاف ال�شديد للماء، وقد اأ�شبح ماء الري نادراً ومكلفًا، ورمبا ي�شبح �شببًا للأزمات بني البلدان 

املتجاورة، اأو حتى �شمن البلد نف�شه بني القرى الريفية واملدن املتح�رسة. 
ُي�شاعد تطبيق نظام الزراعة احلافظة على حت�شني علقات الرتبة املائية من خلل تقليل معدل فقد املاء بالتبخر ب�شكٍل مبا�رس 
من �شطح الرتبة، وحت�شني اإنتاجية املياه )Water productivity(، من خلل تقليل معدل فقد املياه بالتبخر، واجلريان ال�شطحي، 
وال�رسف العميق )ال�شكل 1( ومن ثّم زيادة كمية املياه املتاحة يف منطقة انت�شار اجلذور، واملفقودة عن طريق م�شامات الأوراق 
اأثناء عملية التبادل الغازي، ما يزيد من معدل انتثار الكربون عرب امل�شامات وكفاءة النباتات التمثيلية، وزيادة معدل ر�شح املياه 
الزراعة  ظروف  حتت  ول�شيما  املكا�شب،  هذه  مثل  حتقيق  ويتوقف   ،)Soil porosity( الرتبة  م�شامية  وزيادة  الرتبة،  باطن  اإىل 
املطرية على املكافحة الفّعالة للأع�شاب ال�شارة، التي ميكن اأن تناف�ض نباتات املح�شول الرئي�ض على املياه املتاحة بكمياٍت 

حمدودة يف الرتبة.
تزداد اإنتاجية املياه )Water  productivity( من خلل زيادة اإتاحة املاء للمح�شول املزروع عن طريق حت�شني ر�شح املاء وقدرة 
الرتبة على الحتفاظ باملاء، وتقليل التبخر من الرتبة من خلل عدم الفلحة وتغطية الرتبة بالبقايا النباتية )الزراعة احلافظة(، 
ويزداد امت�شا�ض املح�شول للماء من خلل حت�شني عمق اجلذور وتطور الغطاء النباتي ما يوؤدي اإىل املحافظة على �شغط المتلء 
داخل خليا النبات وا�شتمرار انفتاح امل�شامات، وبالتايل خروج املاء بعملية النتح ودخول غاز CO2، ما ي�شمن ا�شتمرار عملية 

التمثيل ال�شوئي وتراكم املادة اجلافة يف النبات، وبالتايل زيادة اإنتاجية املياه.

نظام الزراعة احلافظة 
وتاأثريه يف اإنتاجيةاملياه

 د. ح�سني املحا�سنة    د. جمال �سالح
اإدارة املوارد النباتية – اأك�ساد
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ال�سكل)1(. اأ�سكال املاء املفقود من النبات والرتبة.

املياه: اإنتاجية  زيادة  مبادئ 
1 - اإزالة الطبقة ال�ضماء يف الرتبة:

 )Hard pans( ال�ضماء  الطبقة  تن�ضاأ 
احلراثة  ب�ضبب  املن�ضغطة   الطبقة  اأو 
القر�ضي  اأو  املطرحي  املحراث  با�ضتخدام 
وب�ضبب  نف�ضه،  العمق  وعلى  م�ضتمر  ب�ضكل 
عدة  احلقل  اإىل  الزراعية  الآلت  دخ��ول 
الرتبة رطبًة  مرات، ول�ضيما عندما تكون 
لن�ضغاط  ح�ضا�ضيًة  اأك��رث  تكون  حيث 
امل�ضكلة  التخفيف من هذه  الرتبة، وميكن 
الرتبة  تكون  عندما  احلقل  فلحة  بتجنب 
املت�ضكلة  ال�ضماء  الطبقة  ه��ذه  رط��ب��ًة. 
واخ��رتاق  والتهوية  امل��ي��اه  ر�ضح  تعيق 
املح�ضول  تعر�س  اإىل  ي��وؤدي  ما  اجل��ذور، 
ظروف  يف  ول�ضيما  للجفاف،  امل���زروع 
يجب  لذلك  القليلة،  املطرية  الهطولت 
النتقال  قبل  ال�ضماء  الطبقة  هذه  اإزال��ة 

لنظام الزراعة احلافظة بحراثة حتت �ضطح 
اأخذ  2(، مع  )Subsoiling( )ال�ضكل  الرتبة 
مرة  للرتبة  ان�ضغاط  احليطة مبنع حدوث 
اأخرى، وميكن اعتماد الدورة الزراعية التي 
ت�ضمل حما�ضيل ذات جذور عميقة، والرتب 
املثالية لإنتاج املحا�ضيل يجب اأن حتوي 
الهواء  فيها  يتوزع  بينية  فراغات   %  50

واملاء بالت�ضاوي.
2 - زيادة ر�ضح املياه من خلل الزراعة 

احلافظة:
فوائد  والباحثني  املزارعني  معظم  وجد 
عدم  تطبيق  مع  اأقل  اإدارة  وم�ضاكل  اأكرث 
لكن  �ضنوات،  لعدة   )No-tillage( الفلحة 
الزراعة  عند  الرتبة  �ضطح  تغدق  م�ضكلة 
عدم  نظام  يف  امل�ضاكل  اأح��د  غالبًا  هي 
تتح�ضن  حتى  فقط  يحدث  وهذا  الفلحة، 

ظروف الرتبة لل�ضماح للماء الزائد بالر�ضح 
اإىل اأعماق الرتبة، ومبا اأّن النظام اجلذري 
ف��اإن  ال��ف��لح��ة  ع��دم  ب�ضبب  يت�رضر  ل��ن 
للماء  اأكرب  بتحرك  �ضت�ضمح  اجلذور  قنوات 
عدد  يزداد   .)3 )ال�ضكل  الرتبة  اأعماق  اإىل 
ديدان الأر�س ب�ضكل ملحوظ حتت ظروف 
الإيجابي  التاأثري  واإّن  احلافظة،  الزراعة 
لنجاح  مهم  عامل  ه��و  الأر����س  ل��دي��دان 
دور  اإىل  اإ�ضافًة  احلافظة،  الزراعة  نظام 
القنوات )Channels( التي ت�ضنعها ديدان 
 Water( املياه  ر�ضح  زي��ادة  يف  الأر���س 
الأر���س  ل��دي��دان  اأّن  كما   ،)infiltration

دوراً مهمًا يف دفن وحتلل البقايا النباتية 
وحت�ضني تهوية الرتبة )ال�ضكل 4(.

ال�سكل )2(.حراثة حتت الرتبة يف حم�سول الذرة ال�سفراء تزيد ر�سح املاء وتعمق 
اجلذور  )مين: دون حراثة حتت الرتبة، ي�سار: حراثة حتت �سطح الرتبة(.

ال�سكل)3(. ان�سغاط الرتبة ي�سبب قلة ر�سح مياه االأمطار لداخل الرتبة
 )مين زراعة تقليدية، ي�سار زراعة حافظة(.

ال�سكل )4(. القنوات التي ت�سنعها ديدان االأر�س حتت ظروف الزراعة احلافظة.
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3 - غطاء الرتبة لتح�ضني ر�ضح املياه وتقليل الفقد بالتبخر:
مياه  من  فقط  �ضغرياً  جزًء  فاإن  ال�ضطحية  الق�رضة  لت�ضكل  نتيجًة 
الأمطار تر�ضح اإىل باطن الرتبة واجلزء الأعظم يجري على �ضطح 
الرتبة ما يوؤدي اإىل �ضياعه ويت�ضبب يف اجنراف الرتبة، ول�ضيما 
عندما تكون الأر�س منحدرًة، ومن ناحية اأخرى عند تغطية الرتبة 
بالبقايا النباتية اأو حم�ضول التغطية، فاإن الكتلة احلية للنباتات 
املطر  ماء  يجري  لذلك  املطر،  ماء  قطرات  �ضقوط  طاقة  متت�س 
ب�ضكل لطيف اإىل �ضطح الرتبة حيث ير�ضح اإىل داخل الرتبة، وبهذه 
 Soil الطريقة مينع غطاء الرتبة ت�ضكل الق�رضة ال�ضطحية الكتيمة
surface sealing، لذلك من املهم تاأمني تغطية الرتبة بالبقايا 
تعر�س  لتجنب  العام  مدار  على  التغطية  مبح�ضول  اأو  النباتية 
الرتبة للعوامل املناخية القا�ضية كاحلرارة املرتفعة....اإلخ، لذلك 
فاإن اأي حماولة لل�ضيطرة على اجلريان ال�ضطحي للمياه واجنراف 
الرتبة باإبقاء الرتبة جرداء اأو دفن البقايا النباتية مبعدات احلراثة 
اأو عدم تغطية �ضطح الرتبة �ضتوؤدي اإىل ف�ضل املح�ضول عاجًل اأو 
اآجًل     )ال�ضكل 5(. اإن وجود الغطاء النباتي وعدم فلحة الرتبة 
املاء  ا�ضتعمال  كفاءة  وتزداد  بالتبخر  املاء  فقد  معدل  من  يقلل 
اإىل   30 من قبل املح�ضول، ويزداد حمتوى الرتبة املائي بن�ضبة 
50 % �ضواء اأكانت ظروف الزراعة مروية اأو مطرية.  وهذا ما متَّ 
اإثباته على حم�ضول القمح، حيث ن�ضج القمح حتت نظام الزراعة 
نظام  عليها  املطبق  القطعة  يف  بينما  مبكر،  ب�ضكل  التقليدية 

الزراعة احلافظة بقي القمح يف مرحلة الطور العجيني. 

الزراعة احلافظة كتقانة حل�صاد املياه:
ال�ضائد يف نظم  اإىل تغيري الجتاه  الزراعة احلافظة  يهدف نظام 
الرتبة  داخ��ل  اإىل  امل��اء  ر�ضح  انخفا�س  وهو  الزراعي  الإنتاج 
وانخفا�س  الكتيمة  ال�ضطحية  الق�رضة  وت�ضكل  الن�ضغاط  ب�ضبب 
 )Water holding capacity( قدرة الرتبة على الحتفاظ باملاء
ب�ضبب اأك�ضدة املادة الع�ضوية نتيجًة لقلب الرتبة بعملية احلراثة، 
اأ�ضكال  من  �ضكًل  احلافظة  الزراعة  ُتعد  املبداأ  هذا  من  وانطلقًا 
 )Runoff( ح�ضاد املياه حيث يتوقف فقد املاء باجلريان ال�ضطحي
، ويتم تخزين املاء يف منطقة انت�ضار جذور املح�ضول املزروع 
ي�ضكل  احلافظة  الزراعة  تقانة  تطبيق  اأّن  يعني  6(، وهذا  )ال�ضكل 
جانبًا مهمًا يف حت�ضني اإنتاجية املياه وزيادة غلة املح�ضول يف 

.)More crop per drop( كل قطرة ماء
دور الزراعة احلافظة يف حت�صني كفاءة ا�صتخدام مياه الأمطار:

فّعال  ب�ضكٍل  الأمطار  مياه  ا�ضتعمال  من  احلافظة  الزراعة  مُتّكن 
فقد  خماطر  من  كبري  ب�ضكٍل  ُيقلل  ما  املياه(،  اإنتاجية  )حت�ضني 
املح�ضول نتيجة اجلفاف، لذلك ُي�ضهم نظام الزراعة احلافظة يف 

حتقيق الأمن الغذائي، ول�ضيما يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة، 
وميكن زيادة اإنتاجية املياه من خلل حت�ضني عوامل اإدارة املياه، 

ويتم ذلك من خلل حت�ضني عاملني مهمني:
خلل  من  املح�ضول،  لنباتات  املتاحة  املياه  كمية  زيادة   -  1
 ،)Water infiltration( زيادة معدل ر�ضح املياه اإىل باطن الرتبة
وزيادة مقدرة الرتبة على الحتفاظ باملاء، وتقليل كمية املياه 
وتغطية  الفلحة  عدم  خلل  من  املبا�رض،  بالتبخر  املفقودة 

�ضطح الرتبة.
من  املاء،  امت�ضا�س  على  املح�ضول  نباتات  كفاءة  زيادة   -  2
املبكر  ال�رضيع  والنمو  وت�ضعبها،  اجل��ذور  تعمق  زي��ادة  خلل 

للغطاء النباتي.
اأك�ساد  قبل  من  املنفذة  احلافظة  الزراعة  تطبيق  نتائج  بّينت 
يف  الأمطار  مياه  ا�ضتعمال  كفاءة  اأّن   ، املزارعني  حقول  يف 
اأكرب يف  7( كانت  حم�ضول القمح يف حمافظة احل�ضكة )ال�ضكل 
حقول الزراعة احلافظة )4.26 كغ. مم-1( باملقارنة مع الزراعة 
ا�ضتعمال  كفاءة  قيمة  كانت  كما  مم-1(،  كغ.   3.14( التقليدية 
القمح  مبح�ضول  املزروعة  املزارعني  حقول  يف  الأمطار  مياه 
)8.01 كغ. مم-1(  الزراعة احلافظة  اأعلى حتت ظروف  يف حلب 
باملقارنة مع ظروف الزراعة التقليدية )6.88 كغ. مم-1(، ويف 
حقول حمافظة درعا كانت قيمة كفاءة ا�ضتعمال مياه الأمطار 
القمح  مبح�ضول  املزروعة  احلافظة  الزراعة  حقول  يف  اأعلى 
 8.11( التقليدية  الزراعة  حقول  مع  مقارنًة  مم-1(  كغ.   9.26(
كغ.مم-1(، وُيعزى ذلك اإىل دور الزراعة احلافظة يف تقليل معدل 
فقد املياه بالتبخر املبا�رض نتيجة عدم قلب الرتبة، بالإ�ضافة 
اإىل دور بقايا املح�ضول املرتوكة فوق �ضطح الرتبة يف تقليل 
معدل فقد املياه باجلريان ال�ضطحي، وزيادة معدل ر�ضح املياه 
املياه املتاحة يف منطقة  الرتبة، ما يزيد من كمية  اإىل باطن 

انت�ضار اجلذور.

ال�سكل )5(. تاأثري غطاء الرتبة 
يف التقليل من اأخطار تعرية الرتبة بالرياح واملياه.

ال�سكل )6(. كمية املاء املخزنة 
يف الرتبة حتت ظروف الزراعة احلافظة والتقليدية.

ال�سكل )7(. كفاءة ا�ستخدام مياه االأمطار
 يف حقول املزارعن يف حمافظة احل�سكة.
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ال�سـتـ�سـعار عن بعد 
ومراقبـة املحا�سيل 

الزراعيــــة 

ُت�ضهم تقانة ال�ضت�ضعار عن بعد يف عملية جمع البيانات 
وا�ضعة  و�ضمولية  عالية  بدقة  ....اإلخ،  الطبيعية  الزراعية، 
تلك  مييز  ما  واإن  املنا�ضب،  التوقيت  يف  ق�ضوى  و�رضعة 
املتح�ضل  الرقم  دقة  يف  يتجلى  خ�ضائ�س  من  التقانة 
كبرية  مل�ضاحات  البيانات  تلك  جمع  عملية  يف  عليه 
التقدير،  عملية  يف  الب�رضي  العامل  تاأثري  با�ضتبعاد 
اخلطط  عليه  �ضتبنى  الذي  الإح�ضائي  الرقم  وا�ضت�ضدار 
يف  كبري  اأثر  من  له  ملا  الدولة  م�ضتوى  على  القت�ضادية 
حتديد قيمة هذا الرقم الإح�ضائي، ول�ضيما عند التعر�س 
الظروف  تك�ضفها  حادة  خارجية(  اأو  )داخلية  لأزم��ات 
اأم  كاجلفاف  معاك�ضة  مناخية  اأم  ب�رضية  �ضواء  املحيطة 

... كالأمرا�س  حيوية 
مراقبة  اأج��ه��زة  بعد  ع��ن  ال�ضت�ضعار  تقانة  ت�ضتخدم 
موجود  هو  ما  حت�ضي  ونظم  بربجميات  مزودة  متطورة 
الب�رضي،  بالعامل  التاأثر  دون  وتبويبه،  بت�ضنيفه  وتقوم 
فتعمل على ت�ضنيف الزراعات وحتديد م�ضاحة كل �ضف، 
و تقدير اإنتاجية وحدة امل�ضاحة حتى �ضمن اأجزاء احلقل 

واإنتاجية كل حقل  الواحد، مما ميكن من تقدير م�ضاحة 
عن  اجل��ي��دة  احل��ق��ول  حتديد  وحتى  حيازته  كانت  اأي��ا 
امل�ضابة  احلقول  وكذلك حتديد  الإنتاج،  كمية  غريها يف 
�ضوء  اأو  امل��ي��اه  نق�س  م��ن  تعاين  التي  اأو  ب��الأم��را���س 
يف  �ضلبا  توؤثر  معاك�ضة  بيئية  ظروف  اأي  ور�ضد  اخلدمة، 
باأنه  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  ُيعّرف  حدوثها.  حلظة  الإنتاج 
اأو ظاهرة  علم وفن احل�ضول على معلومات عن ج�ضم ما 
الظاهرة  اأو تلك  التما�س املبا�رض مع ذاك اجل�ضم  ما دون 
الإ�ضعاع  تقي�س   )Sensor( ا�ضت�ضعارية  اأجهزة  با�ضتخدام 
ثم  خمتلفة،  كهرطي�ضية  موجات  اأط��وال  وفق  املنعك�س 
امل�ضجلة  الطيفية  البيانات  تلك  وحتليل  وتف�ضري  معاجلة 
فامل�ضت�ضعرات  امل�ضتهدفة.  املعلومات  على  للح�ضول 
فائقة  اأو  الأطياف  متعددة  اإلكرتونية  موا�ضح  عن  عبارة 
اأو  حرارية  اأجهزة  اأو  راداري��ة  اأجهزة  اأو  الطيفية  الدقة 
تلفزيونية اأو ليزرية اأو غريها، حيث حُتمل حقليا اأو على 
اأو منت التوابع  اأو على الطائرات  من�ضة متغرية الرتفاع 

.)1 )ال�ضكل  ال�ضنعية 

د. م. نا�رش طرّاف ابراهيم
اإدارة املوارد النباتية - اأك�ساد
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جماالت مراقبة املحا�سيل الزراعية با�ستخدام 
اال�ست�سعار عن بعد

الأهداف  جميع  درا�ضة  يف  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تقانة  ُت�ضتخدم 
املجالت،  من  عديد  لي�ضمل  الأر���س  �ضطح  على  والظواهر 
املزروعة،  امل�ضاحات  وح�رض  الزراعية  املحا�ضيل  كمراقبة 
الغابات،  ومراقبة  الزراعية،  الآفات  وك�ضف  النتاج  وتقدير 
ومراقبة  الأرا�ضي،  ت�ضنيف  خرائط  وو�ضع  املراعي،  واإدارة 
الفي�ضانات،  ومراقبة  الت�ضحر،  ور�ضد  اجلفاف،  خطر  وتقدير 
التغريات  ومراقبة  العمراين،  والتنظيم  الإقليمي  والتخطيط 
التلوث، والطاقة، والآثار، ودرا�ضة املحيطات،  البيئية ودرا�ضة 
والرثوة ال�ضمكية، وجمال الأر�ضاد اجلوية، واملجال الع�ضكري، 
بيئة  باأحوال  املرتبطة  بالأوبئة  يتعلق  فيما  ول�ضيما  والطب، 
معينة ت�ضاعد على انت�ضارها وغري ذلك. لكن �ضيتم الرتكيز هنا 

الزراعية. املحا�ضيل  مراقبة  جمال  على 
الطيفية املح�صولية خالل مراحل  النمو املح�صويل طيفيًا )الب�صمة  1 - مراقبة 

النمو(:
  350 من  موجية  باأطوال  الطيفية  النعكا�ضات  ت�ضجيل  يتم 
ي�ضمى  ما  وفق  النمو  مراحل  جميع  خلل  نانومرت   2500 اإىل 
للقمح  الطيفية  الب�ضمة   2 ال�ضكل  يبني  و  الطيفية،  الب�ضمة 

النمو يف �ضورية. خلل مراحل 

2 - الف�صل الطيفي بني املحا�صيل:
مراحل  خلل  حم�ضول  لكل  الطيفية  الب�ضمة  با�ضتخدام  يتم 
القمح،  حما�ضيل  بني  الف�ضل  اآلية     )3 )ال�ضكل  ويبني  النمو، 

اخل�رضي.  النمو  متزامنة  ال�ضكري  وال�ضوندر  ال�ضعري 

3 - حتليل النظم الزراعية طيفيًا:
الب�ضمة  با�ضتخدام  املح�ضولية  الزراعية  النظم  حتليل  يتم 
النباتية،  الأدلة  بع�س  قيم  وكذلك  املح�ضويل،  للنمو  الطيفية 
الدليل  با�ضتخدام  �ضورية  القمح يف  زراعة  حيث مت حتليل نظم 
الطيفي النباتي NDVI خلل مراحل النمو، وهي نظام الزراعة 
 ، اأ   - الأوىل  ال�ضتقرار  منطقة  يف  البعلية  والزراعة  امل��روي، 
الأرا�ضي املروية، والزراعة يف منطقة ال�ضتقرار  والزراعة يف 

- ب، ثم الزراعة يف منطقة ال�ضتقرار الثانية. الأوىل 
4 - ح�صر املناطق املزروعة وتوزعها: 

الرئي�ضة  الزراعة  مناطق   )4 )ال�ضكل  الف�ضائية  ال�ضورة  ُتظهر 
املختلفة(. ودرجاته  الأخ�رض  باللون  تظهر  )حيث 

5 - حتديد امل�صاحات الزراعية قيد الإنتاج:
الإنتاج  قيد  الزراعية  امل�ضاحات  ال�ضت�ضعار  تقانة  حُت��دد 

.)5 الزراعي )ال�ضكل  والأخرى خارج نطاق الإنتاج 

ال�سكل )1(. توابع �سناعية حتمل م�ست�سعرات خمتلفة.

ال�سكل )2 (. الب�سمة الطيفية للقمح خالل مراحل النمو.

ال�سكل )3(. الف�سل الطيفي بن املحا�سيل

ال�سكل )4( �سورة ف�سائية النت�سار املناطق الزراعية يف و�سط �سورية.
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6 - مراقبة املحا�صيل حتت ظروف اجلفاف )الإجهاد املائي(:
مُتكن تقانة ال�ضت�ضعار عن بعد من ر�ضد حدوث اإجهاد اجلفاف 
درجة  تقدير  ثم  املح�ضولية،  ومنها  البيئية  النظم  جميع  على 
ال�ضكل  ال�رضر عند ر�ضم خرائط درجات خماطر اجلفاف، ويبني 
6 درجات تكرارية اجلفاف باعتماد دليل حالة الغطاء النباتي 

)VCI( يف �ضورية.

7 - مراقبة حالة املحا�صيل حتت ظروف الإ�صابة بالأمرا�ض:

حالة  مراقبة  على  املقدرة  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تقانة  متلك 
متلك  بل  ل  وا�ضعة،  م�ضاحات  وعلى  املر�ضية  املحا�ضيل 
على  الأعرا�س  ظهور  قبل  الإ�ضابة  بحدوث  التنبوؤ  اإمكانية 
مبر�س  الإ�ضابة  اأعرا�س  ك�ضف   )7 )ال�ضكل  ويظهر  النباتات، 

التقانة.  هذه  بو�ضاطة  القمح  على  الأ�ضفر  ال�ضداأ 

8 - حتديد النطاقات اجلغرافية الرئي�صة املوؤثرة على املقدرة الإنتاجية للمحا�صيل:
حُتقق تقانة ال�ضت�ضعار عن بعد اإمكانية تطبيق القواعد العلمية 
مع  املكان  وحدة  يف  املنا�ضبة  ال�رضوط  اأمثلة  يف  الأ�ضا�ضية 
ويبني  الطيفي.  النمو  قيم  وفق  حم�ضويل  احتياج  لكل  الزمن 
ال�ضكل 8  املناطق التي ميكن اأن تزرع - ح�ضابيًا -  قمحًا ح�ضب 
ذات  ال�ضنوات  يف  �ضورية  يف   NDVI نباتي  دليل  قيم  متو�ضط 

اجليد. املطري  الهطول 

فاإنه  املح�ضولية  ال��زراع��ة  نظم  باحل�ضبان  الأخ��ذ  عند  لكن 
مفهوم  يف  ندخل  الف�ضائية  ال�ضور  من  النتاجية  تقدير  عند 
النطاقات اجلغرافية املكانية، ويو�ضح ال�ضكل 9 توزع وانت�ضار 

-  يف حمافظة ال�ضويداء. - كمثال  طرز منو حم�ضول احلم�س 

9 - مراقبة اأطوار النمو:
ت�ضمح املراقبة امل�ضتمرة حلركية النمو يف وحدة امل�ضاحة نف�ضها 
الفينولوجية  الأطوار  توقيت  بت�ضجيل  بعد  ال�ضت�ضعار عن  لتقانة 
اأطوار  10 خارطة  ال�ضكل  والأقاليم، ويو�ضح  البلد  على م�ضتوى 
منو القمح يف املنطقة الو�ضطى وال�ضاحلية من �ضورية - كمثال - 

خلل الأ�ضبوع الثاين من �ضهر ني�ضان/ اأبريل.

ال�سكل )5(. م�ساحات زراعية خارج نطاق االإنتاج الزراعي
 �سمايل حمافظة الرقة )�سورية(.

ال�سكل )6(. مراقبة تكرارية درجات اجلفاف باعتماد دليل حالة الغطاء النباتي 
)VCI( يف �سورية. 

ال�سكل )8(. املناطق التي ميكن اأن ُتزرع قمحاً يف ال�سنوات جيدة الهطول.

ال�سكل )9(. النطاقات اجلغرافية لطرز النمو الطيفي ملح�سول احلم�س 
يف حمافظة ال�سويداء )�سورية(.

ال�سكل)7(. ك�سف االإ�سابة مبر�س ال�سداأ االأ�سفر با�ستخدام البيانات الطيفية
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10 - تقدير والتنبوؤ باإنتاجية املحا�صيل: 
با�ضتخدام  املحا�ضيل  باإنتاجية  والتنبوؤ  التقدير  عملية  تقوم 
النمو  مراقبة  على  الأ�ضا�س  يف  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تقانات 
ال�ضواهد  حركية  ور���ض��د  املح�ضول،  حياة  خ��لل  النباتي 
يف  املوؤدية  النمو  مراحل  خلل  املح�ضولية  الف�ضيولوجية 
خارطة   )11 )ال�ضكل  ويبني  النهائية،  الإنتاجية  اإىل  جمموعها 
يف  الف�ضائية  ال�ضور  م��ن  امل��ق��درة  ال�ضعري  انتاجية  ت��وزع 
حمافظة ال�ضويداء يف �ضورية،  كما يو�ضح )ال�ضكل 12( خارطة 

ال�ضورية. الرقة  القطن يف قرى حمافظة  انتاج 

11 - ك�صف الظروف الزراعية املوؤثرة يف النمو والنتاجية املح�صولية:

فيها  يحدث  التي  املناطق  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تقانة  تك�ضف 
النهائية  النتاجية  يف  واملوؤثرة  النباتي  النمو  �ضري  يف  خلل 
والتي تنتج عن اأحد ظروف النمو منفردة اأو جمتمعة، ويو�ضح 
الرتب  نوع  اختلف  اىل  عائد  النتاجية  تباين  اأن   13 ال�ضكل 
اأن   14 بني اخل�ضبة النهرية وامل�ضت�ضلحة، بينما يو�ضح ال�ضكل 
اختلف النتاجية يف احلقل الواحد عائد اىل اختلف عمليات 

اخلدمة املقدمة اىل كل جزء منه.

ال�سكل )10(. خارطة توزع اأطوار القمح خالل االأ�سبوع الثاين 
من �سهر ني�سان / اإبريل يف املنطقة الو�سطى وال�ساحلية من �سورية.

ال�سكل )12( . خارطة اإنتاجية القطن املتنباأ به خالل املراحل املتقدمة 
لنمو املح�سول يف نافذة حلقول الرقة )�سورية(.

ال�سكل )13(. تباين انتاجية حقلي قطن نتيجًة الختالف خ�سوبة الرتبة. 

ال�سكل )14(. تباين انتاجية حقلي قطن نتيجًة الختالف عمليات اخلدمة .
ال�سكل )11(. خارطة توزع انتاجية ال�سعري املقدرة من ال�سور الف�سائية 

يف حمافظة ال�سويداء )�سورية(.

�ال�صتفادة من �لقمح �لربي و�أ�صناف 
�أ�صناف  تطوير  يف  �لقدمية  �لقمح 
جديدة من �لقمح مقاومة للإجهاد�ت 

�الحيائية و�لل�إحيائية
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يف  كبري  ت�أثري  احل�يل  املن�خي   للتغري  يكون  اأن  يتوقع 

انت�ش�ر  من  يزيد  مم�  الأمط�ر،  وهطول  احلرارة  درج�ت 

غري  اإجه�د  ع�مل  اأكببر  يُعد   الببذي  اجلف�ف،  و�شدة 

ولذلك  املح��شيل،  غلة  انخف��ض  اإىل  يوؤدي  اإحي�ئي 

الظروف  يف  حتى  الغلة  ع�لية  املح��شيل  فبب�إن 

الأوىل  املرة  هي  هذه  ولي�شت  �رضورية.  بيئي�  املجهدة 

زي�دة  فيه�  ميكن  ل  التي  احل�لة  هذه  فيه�  نواجه  التي 

ال�شك�ين  النمو  ب�شبب  الغذائية  املوارد  على  الطلب 

بني  التوازن  لتحقيق  املجتمع�ت  حي�ة  ا�شلوب  وتغري 

حدثت  وقد  الغذاء.  ا�شتهالك  وزي�دة  املح��شيل  اإنت�ج 

النمو  ارتف�ع معدل  ب�شبب  50 ع�م�ً  ح�لة مم�ثله قبل 

تربية  برامج  طريق  عن  عليه�  التغلب  مت  ال�شك�ين، 

من  اأ�شن�ف  ل�شتنب�ط  اأدت  التي  الع�ملية  القمح 

�ش�عفت  التي   ،)Semi dwarf( قزمه  �شبة  القمح 

النب�ت  طول  تق�شري  خالل  من  الع�مل  يف  القمح  اإنت�ج 

التفرع�ت  عدد  وزي�دة  واملي�ه  للت�شميد  وال�شتج�بة 

ال�شنبلة  النب�ت وزي�دة طول  Tillering يف  الإ�شط�ءات 

و�ُشميت  الأمرا�ض  ومق�ومة  ال�شنبلة  يف  احلبوب  وعدد 

الإنت�ج  فبلغ   ،)Green Revolution(اخل�رضاء ب�لثورة 

الع�ملي للقمح يف بداية ال�شبعين�ت من القرن امل��شي 

722 مليون  اإىل   2016 250 مليون طن وو�شل ع�م  نحو 

اإنت�ش�ر الأمرا�ض ف�إن  للتغري املن�خي وزي�دة  طن، ونظراً 

على  احل�شول  هو  القمح  تربية  لرامج  احل�يل  التوجه 

 The wheat( ً�اأ�شن�ف �شدا�شية من قمح اخلبز �شن�عي

 breeding program for Synthetic hexaploid

 Interspecific( بطريقة التهجني بني الأنواع )wheat

Crosses( والتي تكون اأعلى من حيث الإنت�جية حتى 

حمدودة،  امل�ئية  املوارد  فيه�  تكون  التي  البيئ�ت  يف 

وتكون مق�ومة لالأمرا�ض، واأحد الأهداف الرئي�شة لهذا 

 ،)Triticum species( الرن�مج هو اأنواع القمح الرية

الرئي�شه للمورث�ت. كونه� واحدة من امل�ش�در 

�ال�صتفادة من �لقمح �لربي و�أ�صناف 
�أ�صناف  تطوير  يف  �لقدمية  �لقمح 
جديدة من �لقمح مقاومة للإجهاد�ت 
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الو�سع الراهن الإنتاج القمح  
و�سبل تطوير االإنتاج:

اأدى التغري املناخي اإىل نق�س 
اإنتاج القمح حيث قدر العلماء 
احل���رارة  درج���ة  ارت��ف��اع  اأن 
درجة واحدة فقط خلل فرتة 
اإىل  ي���وؤدي  اإم��ت��لء احل��ب��وب 
نق�س يف اإنتاج القمح قدره 6 
1.5 مليون  % وهذا ما يعادل 
على  العربية  ال��دول  يف  طن 
 25 اعتبار اأن متو�ضط الإنتاج 
مليون طن، وهو ما ح�ضل يف 
هبط  حيث  الإحتادية  رو�ضيا 
مليون   61.8 من  القمح  اإنتاج 
 41.5 اإىل   2009 ع���ام  ط��ن 
واإىل  ع���ام2010  ط��ن  مليون 
 ،2012 عام  طن  مليون   37.7
احلرارة  درجة  ارتفاع  ب�ضبب 
احلبوب،  امتلء  مرحلة  خلل 
ال�ضداأ  اأمرا�س  اإنت�ضار  واأدى 
غربي  منطقة  يف  املختلفة 
اإىل  اإفريقيا  و�ضمايل  اآ�ضيا 
خ�ضائر يف اإنتاج القمح ُقدرت 
مو�ضم  خ���لل   %  40 ب��ن��ح��و 
2010/2009، وتظهر الأجنا�س 
املختلفة،  الأج��ن��ا���س  وحت��ت 
تباينًا  املحا�ضيل  واأ�ضناف  
ظل  يف  اجل��ف��اف  حت��م��ل  يف 
التاكيد  مع  نف�ضها،  الظروف 
اجليني  التنوع  اأهمية  على 
يف  واأهميته  اأ�ضا�س  كعامل 
باجلفاف.  املت�ضلة  البحوث 
املتحملة  ال��ن��ب��ات��ات  وُت��ع��د 
للجفاف اأهم الأهداف لبحوث 
ت��رب��ي��ة ال��ق��م��ح، وت��ع��د اأك��رث 
يخ�س  مبا  الواعدة  امل�ضادر 
باجلفاف،  املرتبطة  اجلينات 
حت�ضني  يف  �ضت�ضتخدم  والتي 
احلديثة.  املحا�ضيل  اأ�ضناف 
ن�سوء وتطور  اأنواع القمح 

املزروعة  الأ�ضناف  ن�ضاأت 
 T.durum القا�ضي  القمح  من 
من   T. aestivum وال��ط��ري 
تهجني الأنواع الربية تلقائيًا، 
القا�ضي  القمح  ن�ضاأ  حني  يف 

تلقائي  ت�����ض��ال��ب  م��ن  ن�����ض��اأ 
الثنائي  ال���ربي  ال��ق��م��ح  ب��ني 
    )2x7=14( ال���ك���روم���وزوم 
   )T.monococcum   AA
)T.Einkorn   wheat
الربيه   القمح   اأج���داد  واأح���د 
 Ae.speltoides BB

 ancestor    Wild
ال���ث���ن���ائ���ي ال����ك����روم����وزوم  

)2x7=14(    )ال�ضكل 1(.
�ضدا�ضي  اخل��ب��ز  ق��م��ح  ون�����ض��اأ 
 )6x7=42( ال���ك���روم���وزوم 
بالتهجني  متاأخراً   AABBDD

ال��ت��ل��ق��ائ��ي )ال��ط��ب��ي��ع��ي ( 
ب���ني امل��ج��م��وع��ة رب��اع��ي��ُة 
 Emmer ال�����ك�����روم�����وزوم 
   )AABB(  )4x7=28(و 
ال��ربي  الع�ضب  و   T.durum
    )2x7=14( ثنائي الكروموزوم
 Aegilops ويدعى T.tauschii
بع�ضبة  املعروف   Squarrosa
 )Goat Grass( امل���اع���ز 
الذي   DD للجينوم  وامل��ان��ح 
ال��ق��م��ح يف  وج���د يف ح��ق��ول 
هذه  العلماء  ولح��ظ  اآ���ض��ي��ا، 
احلادثة التي قادت اإىل القمح 

يف الوقت احلا�رض. 
الربية  الأق��ارب  اأهمية  برزت 
Wild relatives ل��ل��ق��م��ح  
املحلية  ال��ق��م��ح  واأ���ض��ن��اف 
تطوير  يف  حاليا ً امل��زروع��ة 
القمح،  م��ن  ج��دي��دة  ���ض��للت 
وال���ت���ي ت���ع���رف ب��الأق��م��اح 
اليوم  ويتم  القزمة،   ن�ضف 
اإدخ������ال ال��ق��م��ح ال����ربي يف 
من  ج��دي��ده  اأ�ضناف  تكوين 
 ،hexapliod ال�ضدا�ضي  القمح 
القمح  ت��ه��ج��ني  خ����لل  م���ن 
 Wild(  (Dipliod ال����ربي  
الرباعي  القمح  م��ع   wheat
 Tetrapliod    T.turgidum
حيث   ،)2 )ال�ضكل   )durum(
لتح�ضني  ال��دويل  املركز  ق��ام 
 )CIMMYT( القمح  و  ال��ذرة 
قاعدة  بتكوين  املك�ضيك  يف 
وراث���ي���ة ع��ري�����ض��ة ل��لأن��واع 
املحلية  والأ���ض��ن��اف  ال��ربي��ة 

املح�ضنة. 
ت��ت��م��ي��ز ال���ن���ب���ات���ات ال��ت��ي 
ت��ت��ب��ع ن����وع ال��ق��م��ح ال���ربي 
مبقاومتها   Ae.tauschii
املختلفة،  للإجهادات  العالية 
كتفحم  الأم��را���س  ومقاومة 
  Tilletia indica ك��ارن��ال   
 Fusarium وال������ذب������ول 
والتبقع             ،graminearum
 H e l m i n t h o s p o r i u m
ال��ورق��ة  و����ض���داأ   sativum
 ،Puccinia recondite
وال���������������ض�������داأ امل���خ���ط���ط    
وامللوحة   ،P.striiformis
واجل���ف���اف    )Salinity(
للغلة  اإ�ضافًة   ،)Drought(
حبة،   1000 ووزن  العالية، 
ال�ضوئي،  التمثيل  وزي���ادة 
تتميز  كما  اخلبيز،  ونوعية 
بن�ضبة  الأ����ض���ن���اف  ب��ع�����س 

.)3 )ال�ضكل  مرتفعة  بروتني 

ال�سكل)1(. ن�سوء و تطور اأنواع القمح.
Source :Wide Cross Research at CIMMYT

ال�سكل) 2(. اأ�سكال بع�س اأنواع جن�س القمح.
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اال�ستفادة من االأنواع الربية للقمح يف برامج الرتبية:
يبني اجلدول )1( خ�ضائ�س الأنواع الربية والتي تدخل يف حت�ضني �ضفات القمح ال�ضدا�ضي،  ول�ضيما مقاومة الأمرا�س  كما يلي :

المتكيفة للصفات  كمصدر  للمحاصيل  البريه  األقرباء 
Value )Crop wild Relatives( as a source of adaptive traits

Resistance DiseasesWild Wheat  Species مقاومة املر�س  

Rust Aegilops tauschii مقاومة ال�ضداأ

Sprouting  suppression Ae. tauschii مقاومة الإنبات 

Wheat soil- borne mosaic virus, wheat spindle-streak mosaic virus
الفريو�ضية والأمرا�س  الرتبه  امرا�س  Ae. tauschiiمقاومة 

Agronomic traits, yield improvementAe. tauschii حت�ضني الغله

Yellow rust and leaf rustAe. tauschii T. turgidum مقاومة �ضداأ الورقة والأ�ضفر

Water-logging toleranceAe. tauschii T. turgidum  مقاومة الأرا�ضي الغدقه

الدقيقي البيا�س  Powdery mildew resistanceAe. variabilis مقاومة 

     Root-knot nematode resistance
اجلذور واأمرا�س  النيماتودا  Ae. variabilisمقاومة 

النيماتودا Cyst nematode resistanceAe. ventricosa مقاومة حوي�ضلت 

Eye spot resistanceAe. ventricosa  مقاومة التبقع العيني

Leaf and stem rust resistanceAgropyron elongatum, Ae. umbellulata مقاومة �ضداأ الورقه و�ضداأ ال�ضاق

Drought toleranceAg. elongatum مقاومة اجلفاف

ال�ضقيع .Frost resistanceAgropyron sp مقاومة 

Yield improvement Secale  cereale حت�ضني املردود

Fusarium head blight  مقاومة ذبول ال�ضمبلة
 Triticum dicoccoides, T. timopheevii.

T. monococcum, Ae. speltoides

Stem RustT. monococcum مقاومة �ضداأ ال�ضاق  

Protein quality improvementT. turgidum subsp. dicoccoides حت�ضني نوعية الربوتني

Powdery mildewT. turgidum subsp. Dicoccoides    مقاومة البيا�س الدقيقي

Stem rustT. turgidum subsp. dicoccoides  مقاومة �ضداأ ال�ضاق  

Powdery mildewT. urartu  مقاومة البيا�س الدقيقي

Salt resistanceThinopyrum bessarabicum مقاومة امللوحة

 Barley yellow dwarf virus, wheat streak mosaic virus
ال�ضعري تقزم  Th. intermedium, Th. ponticumمقاومة 

Fusarium  head blight resistanceTh. ponticum   مقاومة ذبول ال�ضفا

.Greenbug  resistanceThinopyrum sp مقاومة البقة اخل�رضاء

الجدول)1(. خصائص أنواع القمح البري.

Source :Wide Cross Research at CIMMYT
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:Diseases tolerance  يف جمال التحمل للأمرا�ض
مت تكوين جمموعة من الت�ضالبات يف القمح القا�ضي Durum wheat  مع القمح الربيwild wheat ، وا�ض�����������تخدم النوع
T. tauschii  لمقاومة أمراض تفحم كارنال والتبقع السبتوري والذبول وتظهر الجداول 2 و 3 و 4 و 5 نتائج عمليات التهجين.

تفحم  بمرض  لإلصابة  المؤيه  النسبة 
)%( Karnal bunt كارنال

الطري  القمح  وأصناف   Durum القاسي  القمح  أصناف 
السداسية Hexaploid المصنعة

19.4Sora

0Sora/T.tauschii

7.4Altar 84

0Altar 84/T.tauschii

25.5D67.2/P66.270

0D67.2/P66.270/T.tauschii

64.2Yar'S'

0Yar'S'/T.tauschii

21.868112 / Ward

0 68112/Ward/T.tauschii

Score السداسية الطري  القمح  وأصناف   Durum القاسي  القمح  أصناف 
Hexaploid المصنعة Seed damage

4CPI/Gediz/3/Goo/Jo,,s,,/CR,s,

2CPI/Gediz/3/Goo/Jo,,s,,/CR,s,/4/ T. tauschii

4TKSN1081

2TKSN1081/ T. tauschii

3Gan,s,

2Gan,s,/ T. tauschi

2Decoy1

2Decoy1/T. tauschii

2Decoy1/T. tauschi

5Ciano T 79 )susceptible(

3BH1146 )resistant bread wheat(

الجدول )2(. النسب المئوية لمقاومة خمسة أصناف من القمح الطري المصنع
 )Karnal Bunt( لمرض تفحم كارنال )Synthetic hexaploid wheat( 

القاسي كآباء. مقارنًة مع القمح 

القمح الطري المصنع المئوية لمقاومة خمسة أصناف من  النسب  الجدول)3(. 
 )Synthetic hexaploid wheat( لمرض التبقع السبتوري

 مقارنة مع القمح القاسي كآباء.

القراءة =  0 التوجد إصابة،  قيم أعلى من 0 وجود إصابة 

درجة شدة اإلصابة 1= منخفضة و  9= إصابة مجموع األوراق.

Source :Wide Cross Research at CIMMYT

Source :Wide Cross Research at CIMMYT
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Score السداسية الطري  القمح  وأصناف   Durum القاسي  القمح  أصناف 
Hexaploid المصنعة Seed damage

5Altar84

0Altar84/T. tauschii

5Laru,S,

0Laru,S,/T. tauschii

5Gan,s,

0Gan,s,/ T. tauschi

5Crocethia-1,S,

0Crocethia-1,S,/T. tauschii

0Crocethia-1,S,/T. tauschii

0Seri M82

5)Suscepitable bread wheat(

K/Na  ratios
السداسية  الــطــري  القمح  وأصــنــاف   Durum القاسي  القمح  أصــنــاف 

Hexaploid المصنعة السداسية  Hexaploid المصنعة

7.7Rokel,,S/Kamlario

1.2Rokel,,S,,/Kamlario/T. tauschii

13.3PBW114/T. tauschii

1.1>CPI/Gediz/3/Goo//Jo,,s,,/CR<s

16.4CPI/Gediz/3/Goo//Jo,,s,,/CR,s,/4/ T. tauschii

1.5SCooP_1

17.7SCooP_1/ T. tauschii

0.7Decoy1

3.5Decoy1// T. tauschii

الجدول)4(. النسب المئوية لمقاومة خمسة أصناف من القمح الطري
 ،)Fusaruim graminearum(  لمرض الذبول )Synthetic hexaploid wheat ( المصنع 

القاسي كآباء. مقارنة مع القمح 

 T. tauschii الجدول)5(. مقاومة خمسة أصناف سداسية  مصنعة بتصالب القمح القاسي مع القمح البري
.K:Na للملوحة حسب نسبة امتصاص

5= إصابة شديدة ويصبح لون السنبلة ورديًا. 0=اليوجد إصابه،  وجود الفطر على السنبله: 

K/Na ارتفعت مقاومة الملوحة في الصنف. كلما ارتفعت نسبة 

Source :Wide Cross Research at CIMMYT

Source :Wide Cross Research at CIMMYT

Salinity tolerance يف جمال حتمل امللوحة
تعد �ضفة التحمل للملوحة �ضمة ف�ضيولوجية ل�ضنف اأو نوع القمح، وتف�رض اآلية التحمل للملوحة من خلل تركيز امللح Nacl  يف ورقة 
العلم يف النبات، فيكون النبات ح�ضا�ضًا للملوحة يف حال كان تركيز  Naclمرتفعًا، ومتنع اأو تعيق الأ�ضناف املقاومه للملوحة تركيز 
Nacl  يف ورقة العلم وذلك برتكيز ن�ضبة Na/K يف النبات مما ي�ضاعد على حتمل امللوحة، وهذه ال�ضفة موجودة يف اأنواع القمح الربية 
والقمح الطري الذي يحمل املورث DD من النوع  T. tauschii، ومت التهجني بني القمح الربي T. tauschii والقمح  القا�ضي نتج عنها 

اأقماح �ضدا�ضية مقاومة للملوحة،  كما هو مو�ضح يف اجلدول )5( .
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مواقع اإنت�سار القمح الربي يف �سورية:
لوحظ املوئل الطبيعي )Habitate( للأنواع:

 T. tauschii Aegelops,  squarosa 
wheat - Einkorn 

الر�ضافة  اأبو هريرة يف منطقة  قرية  Emmer- T.turgidum يف  
يف حمافظة الرقة، حيث ي�ضود اجلفاف يف هذه املنطقة التي تعد 

�ض����به �ضحراوي���ة، كما لوحظ انت����ض��ارها  يف حو�س دم����ض���ق
)تل اأ�ضود( )ال�ضكل 4(.

من خلل املقارنة بني اجلدولني  3 و 5 يلحظ اأن  الأ�ضناف ال�ضدا�ضية
CPI/Gediz/3/Goo//Jo"s"/CR's'/4/ T. tauschii - 1

Decoy1/ T. tauschii - 2

تتميز مبقاومة امللوحة والتبقع ال�ضبتوري.

المتحملة  استنباطها  تم  التي  الطري  القمح  أصناف 
للملوحة والدول المزروعة بها

T.aestivum cultivars  الدولة
الطري القمح  أصناف 

لمكسيك  Candealا

لهند Kharchia 65ا

لهند KAL1-4ا

LI265باكستان

Pasban-90باكستان

Sakha-8مصر

Snorawakiباكستان

لهند SNH-9ا

لهند WH-157ا

Yacura70,Oasisالمكسيك/حساس

الجدول )6(. األصناف الطرية المصنعة من تهجين القمح 
القاسي مع األنوع البرية المتحملة للملوحه  

في عدد من الدول. 

الجدول )7(. مقارنة محتوى البروتين )%( ووزن 1000 حبة/غ
 بين أنواع القمح البري والقمح الصلب والقمح الطري.

Source :Wide Cross Research at CIMMYT

البروتين)%(وزن1000 حبة/غ محتوى 

MeanHighLowMeanHighLowTaxon

12.5216.96.5521.826.017.4T. Boeticum

10.8215.258.2421.023.818.4T. urartu.

20.1125.1610.417.122.914.9T.Monococcum(cv)

17.4522.1613.2423.026.617.1T. dlcoccoides

15.2327.827.922.926.714.7T. araraticurn 

قاسي53.012.6 قمح 
T. dururn ‘Modoc

قمح طري38.011.3
T. aestivum ‘Anz

الشكل )3(. مقارنة محتوى البروتين في أنواعٍ القمح البري 
مقارنًة مع القمح القاسي والقمح الطري.

الشكل )4(. أشكال القمح البري والقمح الشائع.
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�سناعيًا   ال�سدا�سية  االأق��م��اح  على  احل�سول  ط��رائ��ق 
Hexaploides Synthitic

اإنتاج قوة الهجني بالطريقة الإ�صطناعية:

تعد طريقًة ب�ضيطًة عندما يتم ا�ضتخدام عدد من الطرائق امل�ضيطر 
T.durum  كاأم يزرع يف ثلثة  القا�ضي  عليها، وي�ضتخدم القمح 
الإ�ضبال  لتوافق  يومًا   15 والأخ��ر  املوعد  بني  زراع��ه  مواعيد 
بعد  اجلنني.  اإ�ضتخراج  طريق  عن  وذلك   T.tauschii الأب    مع 
التهجني ينزع اجلنني يف اجليل الأول )F1( الذي يحتوي على 21 
كروموزومًا وتعامل اجلذور بعد الإنبات مبادة الكول�ض�ضني تركيز 
0.1 % لإنتاج 42 كروموزومًا )2n=6n=42AA,BB,DD( اأو يرتك 
والإجهادات  الأمرا�س  ملقاومة  الغربلة  عملية  تتم  ثم  طبيعيًا، 

)ال�ضكل 5(.

برنامج تربية القمح ال�سدا�سي اال�سطناعي يف ال�سني والهند:
 Interspecific(مت يف ال�ضني والهند ن�رض التهجني بني الأن��واع
ال�ضطناعي  ال�ضدا�ضي  القمح  على  للح�ضول   )Crosses
القمح  تهجني  ع��ن  وال��ن��اجت   ،)Hexaploides Synthitic(
الذي    wild- Aegilops tauschii )DD( )AABB( مع  الرباعي 
ن�رض  مت  وقد  ال�ضائع،  القمح  لتح�ضني  غنيًا  وراثيًا  تنوعًا  ميتلك 
ال�ضناعي            القمح  ت�ضمل  والتي  تطويرها  مت  التي  القمح  اأ�ضناف 
قبل  تطويرها من  التي مت   )Hexaploides Wheat( Synthitic
فرتة  يف  جتاريًا  والهند  ال�ضني  يف  واعتمدت   CIMMYT مركز 
اأكرث من50 �ضنفًا  الآن هناك  الإكثار. وحتى  بعد  ن�ضبيًا  ق�ضرية 
من القمح ذات اإمكانات عالية الغلة من �ضللت يف كل من الهند 
اأن  الوراثية(  )الب�ضمة  الوراثي  النمط  حتليل  واأظهر  وال�ضني. 
يف  ال�ضنابل  عدد  وارتفاع  الأمرا�س،  ملقاومة  املقابلة  الأليلت 
وكرب  ال�ضنبلة،  يف  احلبوب  عدد  وارتفاع  )اإ�ضطاءات(،  نبات  كل 
اأدخلت يف  حجم احلبوب، واإنتاجية حم�ضول احلبوب العالية قد 

اأ�ضناف القمح املطورة حديثا. 

برنامج تربية القمح يف اأك�ساد
 Land( اأوىل برنامح تربية القمح اأهميًة كبريًة للأ�ضناف املحلية
races( والأنواع الربية للقمح )Wild wheat( ، واعتمد يف �ضورية 
�ضنف القمح القا�ضي اأك�ضاد 1229 و�ضمي دوما 3، واأدخل يف الأباء 
 C69 ضنف القمح احلوراين ل�ضفة حتمل اجلفاف، وال�ضنف جوري�

للغلة العالية.
ن�ضب Pedigree ال�ضللة اأك�ضاد 1229 - دوما 3

 )Aegilops Squarrosa( ومت ا�ضتخدام القمح الربي القمح الربي
يف تكوين �ضللت من القمح الطري، حيث مت التو�ضل اإىل �ضللة 
من القمح الطري اأدخلت يف جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية ول 

زالت قيد الختبار. 
ن�ضب Pedigree ال�ضللة اأك�ضاد 1356 

اأما اخلطط الواعدة فهي تكوين اأ�ضناف من القمح الطري �ضناعيًا  
.Synthetic hexaploid wheat

لالإ�ستزادة
       • CIMMYT.  Mujeeb  Kazi and G.P.Hette Utilizing Wild
Grass Biodiversity in Wheat.
 •  The Scientific world Journal, Volume 2013 Article  -
ID548246
 • Breeding F.N.BRIGGS-P.F.KNOWLES - Introduction to
 Plant.

الشكل )5( مخطط مراحل تهجين  القمح البري مع القمح القاسي.
Source :Wide Cross Research at CIMMYT
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ال�ضغر  متناهية  اجل��زي��ئ��ات  تقانة 
يطلق  والتي   ،)Nanotechnology(
عليها اأ�ضم النانو، ُتعد يف الوقت الراهن 
للتطورات  نظراً  خا�ضة  اأهمية  ذات 
خمتلف  يف  ط����راأت  ال��ت��ي  ال�����رضي��ع��ة 
والتق�ضي  للبحث  نتيجًة  العامل  دول 
خمتلف  يف  والخ�����رتاع  والب��ت��ك��ار 
يف  والتطبيقية  العلمية  امل��ج��الت 
 ،)Biotechnology( احليوية  التقانة 
التقانة  ه��ذه  اأن  البع�س  يظن  وق��د 
حديثة العهد، وهي لي�ضت كذلك، حيث 
برز هذا امل�ضطلح لأول مرة عام 1959 

.Feynema بو�ضاطة العامل
الكلمة  م��ن  امل�ضطلح  ه���ذا  ي�ضتق 
الإغريقية )Midget( والتي تعني دقيق 
اأو قزم، وعليه ميكن تعريف  اأو �ضغري 
قيا�س  وح��دة  اأنها  على  التقانة  هذه 
دقيقة ومتناهية ال�ضغر لبادئات العديد 
من القيا�ضات املختلفة للخليا احلية 
والقيا�ضات  الكيميائية  واملركبات 
واملنتجات  والإ�ضعاعية  الفيزيائية 
التجارية والطبية والزراعية واحليوية 

والكهربائية ويف جمالت احلا�ضوب.
الكثري  الأخ����رية  ال�����ض��ن��وات  يف  ظهر 
التي  والأب����ح����اث  ال���درا����ض���ات  م���ن 
ت��ن��اول��ت اإدخ����ال ت��ق��ان��ة ال��ن��ان��و يف 

ي�ضمى                                             م��ا  وه���و  ال���زراع���ي  امل��ج��ال 
منها   ،Agro-Nanotechnology
مب�رضة،  اإيجابية  تاأثريات  له  كان  ما 
ومنها ما اأحدث تغيريات مورفولوجية 
مرغوب  غري  �ضفات  ظهور  اإىل  واأدت 
الواعدة  ال��درا���ض��ات  اأه��م  وم��ن  فيها، 
حفظ  يف  النانو  تقانة  ا�ضتخدام  هو 
احل�رضية  الآف��ات  ومكافحة  الأغ��ذي��ة 
تواجد  اأماكن  ور�ضد  والأكارو�ضات، 
احلقول  داخ��ل  احل�رضية  الإ���ض��اب��ات 
الفقد يف املحا�ضيل  الزراعية، وتقليل 
العنا�رض  من  الرتبة  وتنقية  الزراعية، 
الثقيلة التي تعيق امت�ضا�س النباتات 
ت�ضاعد  كما  واملاء،  الغذائية  للعنا�رض 
الثقيلة  امل��واد  من  املياه  تنقية  على 
عملية  ت��ف��وق  ب�����ض��ورة  بها  العالقة 

التنا�ضح العك�ضي وبتكلفة اأقل.
من  العديد  اأي�ضًا  التقانة  هذه  قدمت 
الفوائد املختلفة للإن�ضان ويف مقدمتها 
�ضبيل  على  ومنها  ال�ضحية،  اجلوانب 
املثال ا�ضتخدام هذه التقانة يف جمال 
لأمرا�س  والكيميائي  الطبيعي  العلج 
 Human Cancer( ال�رضطان املختلفة
الك�ضف  جم��الت  واأي�ضًا   ،)Therapy
  Genetical( الوراثية  الطفرات  عن 

.)Mutants

تقانــــــــةالنانوتكنولوجـي
Nanotechnol  ogy

ميكن تلخي�س الحتياجات الفعلية لتقانة 
النانو املذهلة والتي تتمثل يف الآتي:

• حت�ضني الإنتاج الزراعي.
• التطبيقات الطبية وال�ضيدلنية.

• اإنتاج وتخزين الطاقة.
• جمالت الغذاء واملاء والبيئة وخملفات 

ال�رضف ال�ضحي.
واملعدين  والنفطي  البيئي  ال��ت��ل��وث   •

والهوائي.
• جوانب ال�ضت�ضعار عن بعد، والت�ضالت 

املختلفة.
املختلفة،  اجلوية  الإر���ض��اد  جم��الت   •
امل���وارد  وتنمية  امل��ي��اه  وا�ضت�ضلح 

املائية.
تكنولوجي  النانو  تطبيقات  ا�ضتعمال  اإن 
جدية  ب�����ض��ورة  ال���زراع���ي  امل��ج��ال  يف 
وحدة  اإنتاجية  زي��ادة  يف  بفعالية  ي�ضهم 
ما  املختلفة.  املحا�ضيل  من  امل�ضاحة 

املردود  على  اقت�ضادية  ب�ضورة  ينعك�س 
تقليل  خ��لل  م��ن  ل��ل��م��زارع  القت�ضادي 
من  ربحه  زي��ادة  وبالتايل  امل�ضاريف، 
تطبيقات  اأهم  ومن  املختلفة،  املحا�ضيل 
الإنتاج  يف  النانوية  املركبات  ا�ضتخدام 

النباتي:
• اأدى ا�ضتخدام اأ�ضمدة تقليدية مغلفة مبواد 
اإنبات  لزيادة  القمح  نبات  على  نانوية 
احلبوب وحيويتها، فو�ضلت ن�ضبة الإنبات 
اإىل 99 %، كما انعك�س اأثرها يف انتاجية 
املركبات  لقدرة  ذلك  ويعزى  املح�ضول. 
من  احل��ب��وب  اخ���رتاق  على  النانومرتية 
خلل حت�ضني امت�ضا�ضها للمواد الع�ضوية 

املهمة، واأي�ضًا حت�ضني وظائفها احليوية.
حًل  النانوتكنولوجي  تقانة  قدمت   •
ب�ضكل ي�ضمن  املبيدات احل�رضية  مل�ضكلة 
ومينع  املبيدات،  فوائد  من  ال�ضتفادة 
اإما  وذل��ك  للإن�ضان،  اأخطارها  و�ضول 

يف  امل��ب��ي��دات  ه��ذه  ت�ضنيع  طريق  ع��ن 
الن�ضان  ي�ضتطيع  نانومرتية  كب�ضولت 
املبيدات  اإفراز  معدل  الدقيق يف  التحكم 
ت�ضنيع  طريق  ع��ن  اأو  الكب�ضولة،  م��ن 
املبيدات احل�رضية يف احلجم النانومرتي، 
باأقل  كفاءتها  زي��ادة  من  وال�ضتفادة 
تطوير  طريق  عن  اأو  املمكنة،  الرتاكيز 
جيل جديد من املبيدات عالية التخ�ض�س 
حل�رضات معينة دون غريها ميكن التحكم 
واملكان  الوقت  يف  بعد  عن  عملها  يف 

املنا�ضبني.
• ميكن ا�ضتخدام هذه التقانة للتغلب على 
الأر�س،  حرارة  درجة  ارتفاع  م�ضكلت 
النباتات،  من��و  يف  ت��اأث��ري  م��ن  وم��ال��ه 
نباتات  لإنتاج  ا�ضتخدامها  اأمكن  حيث 
عن  اإم��ا  عالية،  ح��رارة  درج��ات  تتحمل 
طريق م�ضاعدة النباتات على امت�ضا�س 
الباقي،  ال�ضم�س وعك�س  اأ�ضعة  املفيد من 
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تقانــــــــةالنانوتكنولوجـي
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د. سالم الوند           د. حسان درغام
وحدة التقانات في المركز العربي - أكساد

هيئة  على  مائية  م���ربدات  تطوير  اأو 
النبات  ميت�ضها  نانومرتية  كب�ضولت 
اأجزاء  داخل  املياه  من  بكميات  حتتفظ 

النبات اىل فرتات طويلة.
با�ضتخدام  امل���زروع  العنب  ر���س  اأدى   •
الكال�ضيوم النانوي حتت اجهاد امللوحة 
تركيز  وزي��ادة  اخل�رضي،  النمو  لزيادة 

الكلوروفيل يف الأوراق.
والفاكهة  اخل�������رضوات  ح��ف��ظ  اأدى   •
النانوية  ال�ضيلكا  جزيئات  با�ضتخدام 
البوتريت�س  بعفن  اإ�ضابتها  من  للتقليل 
اأثناء احلفظ وال�ضحن، مما يزيد من فرتة 
عمر الثمار ويقلل الفقد يف الوزن ومعدل 

تنف�س الثمار.               
النانوي      الزنك  اأك�ضيد  ا�ضتخدام  اأدى   •
ال�ضودانى  ال��ف��ول  على  ر���ض��ًا   )Zn NPs(
املو�ضى  الرتكيز  عن  مرًة   15 اأقل  برتكيز 

به لزيادة املح�ضول بن�ضبة 30 %.
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يف  الف�ضة  ج��زي��ئ��ات  ا�ضتعمال  اأدى   •
نبات  على   )SNPs( النانوية  ال�ضورة 
حم�ضول  وزيادة  منوه،  لتح�ضني  الريحان 
يف  الفعالة  امل��واد  تركيز  ورف��ع  ال��ب��ذور 

الأوراق.
• كما اأدى اإىل زيادة حمتوى ثمار البندورة 
زيادة �ضلبة  نتيجة  من فيتامني /ج/ 
واحلديد  بالزنك  الت�ضميد  عند  الثمار 

والكال�ضيوم.
اأهم مميزات الأ�صمدة النانوية:

برامج  يف  النانوية  امل��واد  ا�ضتخدام  اإن 
للأ�ضمدة  ف��ع��اًل  ب��دي��ًل  ُي��ع��د  الت�ضميد 
املزايا  من  العديد  يحقق  اإذ   التقليدية، 
وبكفاءة  اأق��ل  بكميات  ل�ضتعمالها  نظراً 
الثمن،  رخي�ضة  اأنها  اإىل  اإ�ضافة  عالية، 
كميات  من   %  60 من  يقرب  ما  توفر  اإذ 
الأ�ضمدة امل�ضتخدمة مثل �ضماد الفو�ضفات 
النانومرتي،  اليوريا  و�ضماد  النانومرتي، 
والعنا�رض ال�ضغرى مثل احلديد واملنغنيز 
الإجهاد  يقاوم  الذي  النانومرتي،  والزنك 
حتت  العايل  بثباتها  تتميز  كما  احلراري، 
على  القدرة  يزيد  ما  املختلفة  الظروف 
تخزينها لفرتات اأطول، اإن ت�ضنيع الأ�ضمدة 
من  العديد  حتقيق  يف  ي�ضهم  النانومرتية 

الفوائد للنبات والبيئة، وذلك كما يلي:
• يوؤدى نقع احلبوب يف الأ�ضمدة النانوية 
البادرات  قوة  وزي��ادة  اإنباتها  لتح�ضني 

على حتمل الظروف املختلفة.
املجموع  على  ر���ض��ًا  ا�ضتخدامها  يتم   •
ب�ضورة  النبات  منها  في�ضتفيد  اخل�رضي 

اأ�رضع لأنها �رضيعة المت�ضا�س.
حماية  على  النانوية  الأ�ضمدة  ت�ضاعد   •
ا�ضتخدام  لن  الإن�ضان  و�ضحة  البيئة، 
التغلب  على  ي�ضاعد  النانوية  الأ�ضمدة 
وامل��ي��اه،  ال��رتب��ة  ت��ل��وث  م�ضاكل  على 
مل�ضانع  الكربونية  النبعاثات  وتقليل 
الأ�ضمدة التقليدية، والتي ت�ضبب التغريات 

املناخية احلادة.
لتقليل  ن��ظ��راً  امل���زارع  رب��ح  م��ن  تزيد   •

م�ضاريف الت�ضميد والر�س.
ي�ضاعد  النانوية  الأ�ضمدة  ا�ضتخدام  ان   •
والطاقة  امل��وارد  ا�ضتهلك  تقليل  على 
التو�ضع  لتحقيق  ي��وؤدى  مما  كبري،  بقدر 

القت�ضادي ال�ضديق للبيئة.
يف  النانوية  الأ�ضمدة  ا�ضتخدام  ي��وؤدي   •
لتقليل  امللئمة  غري  البيئية  الظروف 

الجهاد الذي تتعر�س له النباتات.
تطبيقات تقنية النانو تكنولوجي يف 

الإنتاج احليواين: 

1 - ميكن ا�ضتخدام جزيئات عن�رض الف�ضة 
يف   )Nanobiotic-Ag( ال�ضغر  متناهية 
لأعلف  ت�ضاف  دوائية  اإ�ضافات  اإنتاج 
الدواجن، تكون لها القدرة على احلد من 
قيام  دون  للميكروبات  ال�ضار  الن�ضاط 
هذه امليكروبات بتكوين مناعة م�ضادة 
لأثر هذا املركب، وبالتايل ميكن التقليل 
و�ضمان  الف�ضة  �ضمية  من  التخل�س  اأو 
تتعلق  للإن�ضان  اأ����رضار  ح���دوث  ع��دم 
مت  طيور  منتجات  تناول  عند  باملناعة 

معاجلتها بهذا املركب.
2 - يوؤدي  ا�ضتخدام منتج هذه التقانة يف 
اأعلف الطيور اإىل زيادة الن�ضاط البنائي ، 
الذي يرتتب عليه حت�ضن يف النمو وزيادة 

يف الوزن.
يف  النانو  تقانة  تطبيقات  ت�ضتخدم   -  3
مبا  احليوية،  للم�ضادات  بدائل  انتاج 

فيها م�ضادات الكوك�ضيديا.
جمال  يف  النانوتكنولوجي  تطبيقات 

معاجلة املياه:

يف  الأم��ل  النانوتكنولوجي  تقانة  اأعطت 
اأكدت  فقد  املياه،  حتليه  تقانات  تطوير 
الكربون  اأنابيب  ا�ضتخدام  اأن  التجارب 
النانوية يف �ضناعة الأغ�ضية امل�ضتخدمة 
لهذا الغر�س قد خف�ضت تكاليف عمليات 
اأنابيب  ومتثل   ،%  75 بن�ضبة  التحلية 
الكربون م�ضادر فريدة ومتميزة لعمليات 
الرت�ضيح والفلرتة، حيث ت�ضمم فتحاتها 
بالعبور،  النقي  املاء  جلزيئات  لت�ضمح 

بينما متنع مرور جزيئات الأملح.
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والجتماعية  القت�سادية  الأهمية 
ل�سجرة الزيتون، ودور املركز العربي 
)اأك�ساد( يف ن�سر وتطوير زراعتها يف 

الوطن العربي

ورجل  النبات  وع��امل  ال�سائح  ُيعجب  ما  كثرياً 
الغابات عند م�ساهدتهم الأ�سجار الزيتون املتناثرة 
على �سواطئ البحر االأبي�س املتو�سط، والتي تعود 
بالرتبة  وُمتم�سكًة  ُملت�سقًة  ال�سنني،  اآالف  اإىل 
الفقرية، التي ال ي�ستطيع حتملها كثري من االأنواع 
النباتية، متحملًة كل العوامل املناوئة واملعاك�سة 

وغري املالئمة، حتى درجة االإهمال املفرط.
ال يعرف بالتحديد املوطن االأ�سلي ل�سجرة الزيتون 
ب�سبب ا�ستمرارية انت�سار هذه ال�سجرة يف الكثري من 
البلدان مع ا�ستمرار احل�سارات املتتالية، اإال اأّن اأغلب 
الدرا�سات ت�سري اإىل اأن موطنها االأ�سلي هو منطقة 
ال�رشق االأو�سط، ففي حني توؤكد بع�س الدرا�سات اأن 
�سورية وتركيا هي املوطن االأ�سلي ل�سجرة الزيتون، 
فاإّن اآراًء اأخرى توؤكد اأن فل�سطني هي اأر�س الزيتون. 
ومهما كانت االآراء فاإن جميعها ت�سري اإىل اأن منطقة 
ال�سجرة  االأ�سلي لهذه  �رشق املتو�سط هي املوطن 
قرطاجة  اإىل  الزيتون  زراعة  انتقلت  بعد  وفيما   ،
باقي  اإىل  ومنها  الفينيقية،  احل�سارة  مع  )تون�س( 

دول البحر املتو�سط.

الع�سور،  اأقدم  منذ  املباركة  ال�سجرة  هذه  عرفت 
فقد رافقت االإن�سان واأطعمته واأنارت كهوفه وبيوته 
منذ فجر التاريخ. كما ُعرفت �سجرة الزيتون بقوتها 
املناخية  الظروف  حتمل  على  العالية  وقدرتها 
والبيئية ال�سعبة والقا�سية، مما مكنها من العي�س 
واال�ستمرار حتى وقتنا احلا�رش. وعلى مرّ الع�سور 
جّمة،  فوائد  من  وزيته  للزيتون  ما  االإن�سان  عرف 
وجاءت االأبحاث العلمية لتوؤكد كل تلك الفوائد يف 
بل  والطبية.  وال�سحية  الغذائية  املجاالت  جميع 
اإنه ال تكاد فرتة مت�سي دون اأن ن�سمع عن منفعة 

جديدة لهذه املادة الفريدة من نوعها.
اأكرث االأ�سجار انت�ساراً يف الوطن  اأحد  ُيعّد الزيتون 
العربي، وال�سيما يف الدول املطلة على حو�س البحر 
باالأهمية  االنت�سار  هذا  ويرتبط  املتو�سط،  االأبي�س 
االقت�سادية واالجتماعية والبيئية التي يحظى بها 
فقد  االأهمية  لهذه  ونظراً  الدول.  هذه  يف  الزيتون 
ركزت حكومات هذه الدول على تنمية هذا القطاع 
خالل العقود الثالثة املا�سية، مما اأ�سهم يف زيادة 

االإنتاج ب�سكل ملمو�س.

اأ.د. اإبراهيم �سقر
اإدارة االقت�ساد والتخطيط – اأك�ساد
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يف  الزيتون  �ضجرة  زراع��ة  ت�ضجيع  يعد 
اإيجابيًة،  نوعيًة  خطوًة  العربية  ال��دول 
من  املليني  مئات  زراعتها  تنمية  وتوفر 
الدول  خزائن  تتحملها  التي  ال���دولرات 
من  نباتية  زيوت  ا�ضترياد  نتيجة  العربية 
الزراعة  هذه  اإ�ضهام  عن  ناهيك  اخل��ارج، 
اخل�رضة  ات�ضاع  ويف  البيئة،  حماية  يف 

واجلمال، واحلد من الت�ضحر.
لدرا�ضات  العربي  امل��رك��ز  م��ن  واإمي��ان��ًا 
القاحلة/ والأرا���ض��ي  اجل��اف��ة  املناطق 
اأك�ضاد/ باأهمية قطاع الزيتون يف الوطن 
العربي، فقد اأ�ضهم باإدخال �ضجرة الزيتون 
كالعراق  العربية  ال��دول  من  العديد  اإىل 
وم�رض واليمن، وت�ضري النتائج الأولية اإىل 
جناح ملحوظ لهذه ال�ضجرة يف العديد من 
الهتمام  واإىل  البلدان،  هذه  يف  املناطق 
هذه  وتطوير  تنمية  يف  للم�ضوؤولني  الكبري 
يف  العربي  املركز  اأ�ضهم  كما  ال�ضجرة. 
من  الأل��وف  مبئات  العربية  ال��دول  تزويد 
الأ�ضناف  من  املجذرة  والغرا�س  العقل 
خا�ضة  باأ�ضناف  الزيتون  من  املوثوقة 

للمائدة اأو للزيت اأو ثنائية الغر�س.
الواقع الراهن الإنتاج الزيتون 

يف الوطن العربي: 
يف  اجل��اف  و�ضبه  اجل��اف  املناخ  ي�ضود 
العربي،  الوطن  اأرا�ضي  من   %  90 نحو 
وت��ن��ت�����رض ف��ي��ه م�����ض��اح��ات ك��ب��رية من 
ترتفع  التي  والكل�ضية،  الفقرية  الأرا�ضي 
فيها ن�ضبة امللوحة يف الرتبة مما يجعله 
الزراعي.  للإنتاج  ن�ضبيًا  فقريًة  بيئًة 
تعي�س  باأنها  الزيتون  �ضجرة  ومت��ت��از 
والأرا�ضي  اجلافة  املناطق  يف  وتثمر 
ن�ضبة  ارتفاع  وتتحمل  والكل�ضية،  الفقرية 
من  غريها  من  اأكرث  الرتبة  يف  امللوحة 

املثمرة.  الأ�ضجار 
ترتكز زراعة اأ�ضناف الزيتون املخ�ض�ضة 
اجلافة،  �ضبه  املناطق  يف  الزيت  لإنتاج 
بعلية،  مطرية  ك��زراع��ة  الرطبة،  و�ضبه 
بارتفاع  الأ�ضناف  ه��ذه  تت�ضف  حيث 
ن�ضبة الزيت، بينما ُتزرع اأ�ضناف الزيتون 
املائدة  زيتون  ثمار  لإنتاج  املخ�ض�ضة 
يف املناطق ال�ضحراوية )الواحات(، ويف 
مروية،  كزراعة  اجلافة  املناطق  بع�س 
بارتفاع  الأ�ضناف  هذه  تت�ضف  بحيث 
ون�ضبة  الثمرة،  وحجم  ال�ضكريات،  ن�ضبة 

اللب اإىل البذرة يف الثمرة.

�ضهدت الدول العربية تطوراً كبرياً يف زراعة 
زراع��ة م�ضاحات كبرية من  الزيتون، فتمت 
الزيت  لإنتاج  املخ�ض�ضة  الزيتون  اأ�ضجار 
اجلافة  املناطق  يف  الغر�س  ثنائية  اأو 
ُيعرف  فيما  احل��ال  هو  كما  وال�ضحراوية، 
بالطريق ال�ضحراوي بجمهورية م�رض العربية، 
املناطق  يف  الزيتون  غرا�س  معظم  وزراع��ة 
اجلافة و�ضبه  املناطق ال�ضحراوية يف �ضورية.

العربي  للوطن  ال�ضنوي  الإنتاج  معدل  بلغ 
 4 نحو   2014 ع��ام  يف  الزيتون  زي��ت  من 
التخليل  يف  منها  ا�ضتعمل  ط��ن،  مليون 
الكمية  باقي  األف طن، ووجهت   450 نحو 
بنحو  اإنتاجه  ُقدر  الذي  الزيت  ل�ضتخراج 
0.5 مليون طن، اأي ما يعادل �ضد�س  اإنتاج 
العامل من هذه املادة ال�ضرتاتيجية. وُقّدرت 
الزيتون  زي��ت  من  العربي  الإن��ت��اج  قيمة 
للعام نف�ضه )2014( بنحو 1.9 مليار دولر 
ح�ضب متو�ضط �ضعر �ضوق الزيت العاملي يف 
ال�ضنوات الأخرية )املنظمة العربية للتنمية 

الزراعية، 2015(.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأّن ن�ضيب الفرد من زيت 
الزيتون يف الوطن العربي ل يتجاوز 2 كغ  
مقارنًة  جداً  متدنية  ح�ضة  وهي  �ضنويًا، 
الأوروب��ي��ة.  ال��دول  يف  الفرد  با�ضتهلك 
من   87.8% نحو  ف��اإّن  اأخ��رى،  ناحية  من 
امل�ضاحة املزروعة من الزيتون يف الوطن 
دول  اأرب���ع  يف  تقع   2014 لعام  العربي 
واجلزائر  و�ضورية  وامل��غ��رب  تون�س  هي 
 17.2 و   21.9 و   39.2 تبلغ  مئوية  بن�ضب 
امل�ضاحة  اإجمايل  من  التوايل  على    9.5 و 
املزروعة يف الوطن العربي. ويبني اجلدول 
1 تطور م�ضاحة واإنتاجية  واإنتاج الزيتون 
 2007 الفرتة من  العربي خلل  الوطن  يف 
الفرتة  يف  اإنتاجها  ومعدل   ،2014 لغاية 

نف�ضها.

من  وبالرغم  اأّنه    )1 )اجلدول  من  يلحظ 
الوطن  يف  الزيتون  م�ضاحة  من   %  39 اأّن 
ل  اإنتاجها  اأن  اإل  تون�س،  يف  تقع  العربي 
ي�ضكل �ضوى ربع الإنتاج العربي، يف حني 
الإنتاج   )%  29( ثلث  نحو  املغرب  ينتج 
العربي )على الرغم من اأن اإجمايل امل�ضاحة 
 % 56 املزروعة بالزيتون فيها تبلغ نحو 
كما  تون�س(.  يف  املزروعة  امل�ضاحة  من 
اإنتاجية  ارتفاع  نف�ضه  يلحظ من اجلدول 
بباقي  مقارنًة  طن(   9( م�رض  يف  الهكتار 
الإنتاجية  هذه  فيها  تتفاوت  التي  الدول 
 3.4 اإىل  اجلزائر  يف  للهكتار  كغ   563 من 
طن للهكتار يف العراق، وهذا الأمر يرتبط 
وتوفر  الأرا���ض��ي  بخ�ضوبة  كبري  حد  اإىل 
املزروعة  الأرا�ضي  اأّن  حيث  ال��ري،  مياه 
بالزيتون يف م�رض خ�ضبة جداً، اإ�ضافًة اإىل 
ي�ضتعمل  هناك  الزيتون  َم��زاِرع  معظم  اأّن 

فيها الري الدائم.
امل�ساكل التي تعرت�ض زراعة الزيتون 

يف الوطن العربي:
ُيزِرع الزيتون بعًل ب�ضكل رئي�س يف الدول 
العربية كافًة، الواقعة على البحر املتو�ضط، 
من  اأخ��رى  اأن��واع  مع  مزروعًا  يوجد  كما 
الأ�ضجار املثمرة واملحا�ضيل )كرمة،  تني،  

حما�ضيل،... وغريها( كزراعة خمتلطة.
يف  الزيتون  زراع��ة  تعاين  ع��ام،  وب�ضكل 

الوطن العربي من بع�س امل�ضاكل، اأهمها:
تتجاوز  ل  ح��ي��ث  الإن��ت��اج��ي��ة:  ت���دين   •
طن   2 البعلية  الزراعات  يف  الإنتاجية 
، وترتاوح  اإىل2 طن/ه�(   1( الهكتار  يف 
بني 2 اإىل 4 طن يف الهكتار يف الزراعات 
املروية، والتي ل تزيد م�ضاحتها عن 5% 

)اأك�ضاد، 2015(. 
اإن  �ضنويًا(:  الإنتاج  )تناوب  املعاومة   •
ظاهرة تبادل احلمل ال�ضنوي  وا�ضحة يف 
اإنتاج الزيتون، حيث يتذبذب الإنتاج بني 

�ضنة واأخرى نتيجًة للظروف اجلوية.
)اأكرث  الإثمار  التاأخر يف دخول مرحلة   •

من اأربع �ضنوات(. 
الثمار  اأن  اإذ  الثمار:  موا�ضفات  �ضوء   •
كبرية،  بذور  ذات  احلجم  �ضغرية  تكون 

اإ�ضافًة اإىل اإ�ضابتها بالآفات. 
• �ضوء موا�ضفات الزيت: حيث ترتفع فيه 
ن�ضبة احلمو�ضة والبريوك�ضيد والتزنخ .... 

وغريها. 
بالآفات،  واإ�ضابتها  الأ�ضجار،  مر�س   •



العــربي الـوطـــن  يف 

39

�لعـــدد  31 - 2017     �ملركز �لعربي - �أك�ســاد     

وجفافها جزئيًا اأو كليًا. 
الإن��ت��اج،  تكاليف  ارت��ف��اع   •
 30( اليدوي  القطاف  ول�ضيما 

اإىل 50 % من قيمة الإنتاج(. 
النباتية  ال��زي��وت  مناف�ضة   •

الأخرى.
لدرا�ضات  العربي  املركز  عكف 
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 
القاحلة )اأك�ضاد( على درا�ضة هذه 
الدرا�ضات  خ��لل  م��ن  امل�ضاكل 
هذا  يف  بها  قام  التي  والأبحاث 
اأن  اإىل  خل�ضت  والتي  امل��ج��ال، 
اإىل  تعود  امل�ضاكل  هذه  اأ�ضباب 
اإ�ضافًة  رئي�ضة،  اأ�ضباب  ثلثة 
واأه���م هذه  اأخ���رى.  ع��وام��ل  اإىل 

الأ�ضباب:
1 - اجلفاف.

2 - اإهمال العمليات الزراعية.
3 - هرم الأ�ضجار.

الإنتاج وحت�ضني نوعية  ولزيادة 
العمل  يجب  وال��زي��ت��ون  ال��زي��ت 
التي  امل�ضاكل  ه��ذه  ح��ل  على 
العمل  وكذلك  الإنتاج،  تعرت�س 
على التو�ضع يف املناطق البيئية 
يف  ال��زي��ت��ون  ل��زراع��ة  ال�ضاحلة 
املجال  هذا  ويف  العربية.  الدول 
بع�س  على  العربي  املركز  ركز 
طرائق العمل حلل معظم امل�ضاكل 
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االأهمية االقت�سادية للزيتون 
يف الوطن العربي: 

العربي  الوطن  الزيتون يف  مل تلَق �ضجرة 
مبا  واه��ت��م��ام  عناية  م��ن  ت�ضتحقه  م��ا 
كما  القت�ضادية،  واأهميتها  يتما�ضى 
عليها  اجل��اري��ة  العلمية  ال��ب��ح��وث  اأّن 
الأ�ضجار  ببع�س  قي�ضت  ما  اإذا  جداً  قليلة 
والإجا�س  التفاح  مثل  الأخرى،  املثمرة 
القت�ضادية  الأهمية  وتكمن  واخل��وخ. 

التالية: بالنقاط  الزيتون  ل�ضجرة 
الزيتون  التي يحققها  القيمة امل�ضافة   •
الناجت  يف  واإ�ضهامه  الزراعي،  للإنتاج 

القومي.
العربية  ال����دول  اح��ت��ي��اط��ات  رف���د   •
بالعملت ال�ضعبة من خلل ال�ضادرات 

الزيتون. الزيتون وزيت  من 
بني  الزيتون  يحتلها  التي  املكانة   •
وتلبيته  ال��غ��ذائ��ي،  الن��ت��اج  عنا�رض 
لل�ضكان،  الغذائية  املتطلبات  من  جلزء 

املنتجني. عائدات  يف  واإ�ضهامه 
الإنتاج  مدخلت  توفري  يف  اإ�ضهامه   •
قطاع  ول�ضيما  ال��ق��ط��اع��ات،  لبع�س 

الغذائية. ال�ضناعات 
لكثري  الرئي�س  امل�ضدر  الزيتون  يعد   •
كالأحما�س  الغذائي�ة  العنا�رض  م�ن 
والفيتامينات  والكاروتني  الدهني�ة 
ول�ضيما  والألياف،  املعدنية  والأملح 
الريفية يف مناطق زراعة  الأ�رض  لأفراد 
كبرية  ب��درج��ة  تعتمد  ال��ت��ي  ال��زي��ت��ون 
احل�����ض��ول على  امل��ن��ت��ج يف  ه��ذا  ع��ل��ى 

املواد. احتياجاتها من هذه 
للعمالة،  فر�ضًا  الزيتون  قطاع  يوفر   •
اأ�ض�ر  اأفراد  بع�س  لطاق�ات  وا�ض�تغلًل 
ا�ضتغلل  ميكن  ل  وال��ذي��ن  املنتجني، 

طاقاتهم يف جمالت اخرى.
الأمثل  ال���ض��ت��غ��لل  ي��وف��ر  اأن  ميكن   •
لإنتاج  مهمة  مدخلت  الزيتون  لقطاع 
با�ضتغلل  والطاقة،  والأ�ضمدة  الأعلف 
ا�ضتخراج  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  امل��خ��ل��ف��ات 

الزيتون. ثمار  الزيوت من 
• مقدرة �ضجرة الزيتون على العي�س ملدة 
يك�ضبها  ما  وهذا  قرون،  لعدة  ت�ضل  قد 
نظراً لنخفا�س  اقت�ضادية كبرية  ميزة 
هذه  على  املرتتبة  امل��ادي��ة  النفقات 
كلما  احتياجها  يقل  اإذ  الطويلة،  الفرتة 

بالعمر. تقدمت 
بفوائدها  ال��زي��ت��ون  ���ض��ج��رة  مت��ت��از   •
مفيداً  منها  يعد كل جزء  الكثرية، حيث 
وُيعّد  املنفعة،  من  الكثري  وفيه  ومهمًا، 
زيت الزيتون �ضفاًء لكثري من الأمرا�س 
وت�ضاقط  اجللدية  الأمرا�س  كمعاجلة 
وال��ق��روح  احل���روق  وم��ع��اجل��ة  ال�ضعر، 
فائدتها  ول��لأوراق  اله�ضمي.  واجلهاز 
حيث  ال��ك��ث��رية،  ومنافعها  اخل��ا���ض��ة، 
الطبية  الل�ضقات  �ضناعة  يف  ُت�ضتخدم 
املر�ضية،  احل���الت  بع�س  ملعاجلة 
بعد جيل. النا�س جيًل  يتداولها  والتي 

الوطن  يف  ال��زي��ت��ون  ث��م��ار  ت�����ض��ت��خ��دم 
وتتفاوت  للزيت،  اأو  للتخليل  اإما  العربي 
بدرجة  منهما  كل  اإىل  يوجه  ما  ن�ضبة 
�ضنة  وم��ن  اأخ��رى،  اإىل  دول��ة  من  كبرية 
الإنتاج  كمية  اإىل  ا�ضتناداً  اأخ��رى،  اإىل 
الن�ضب  فاإّن  عام،  وب�ضكل  ال�ضنة.  تلك  يف 
نحو  توجه  العربية  ال��دول  اأن  اإىل  ت�ضري 
من  الكلي  اإنتاجها  من  باملتو�ضط   %  77
والن�ضبة  الزيت،  ا�ضتخراج  اإىل  الزيتون 
اإىل  باملتو�ضط(   %  23 )ن��ح��و  الباقية 

لتخليل. ا
والبيئية  االجتماعية  االعتبارات 

لزراعة الزيتون يف الوطن العربي:
اإ�ضافًة اإىل الأهمية القت�ضادية للزيتون 
يف الوطن العربي، فاإّن له اأهمية خا�ضة 
الدول  يف  وبيئية  اجتماعية  اأبعاد  ذات 

للزيتون.  املنِتَجة  العربية 
يف  للزيتون  الجتماعية  الأهمية   -  1

العربي: الوطن 

يف  للزيتون  الجتماعية  الأهمية  تتمثل 
الآتية: النقاط 

�ســر  الأ م��ن  ك��ب��رية  �رضيحة  اعتماد   •

الزيتون على  اإنتاج  الريفية يف مناطق 
يف  جزئي  اأو  كامل  ب�ضكل  القطاع  هذا 
املتاأتي  الدخل  دعم  اأو  الدخل،  توليد 

اأخرى. من م�ضادر 
• ي�ضكل الزيتون وم�ضتقاته اإحدى ركائز 
املنتجة  الريفية  املناطق  يف  التغذية 
يف  امل��ائ��دة  تخلو  ل  حيث  للزيتون، 
الزيتون،  وزيت  الزيتون  من  الأري��اف 

يومي. وب�ضكل 
البلدان  يف  الزيتون  قطاع  ي�ضاعد   •
احلد  على  للزيتون  املنتجة  العربية 
املدن من  اإىل  الأرياف  الهجرة من  من 
خلل فر�س العمل التي يوفرها لأبناء 

الريف.
وقد قدرت درا�ضة للمركز العربي/اأك�ضاد/ 
اأردنية تعتمد كليًا  اأ�رضة  األف   60 اأّن نحو 
نحو  واأّن  الزيتون،  �ضجرة  على  جزئيًا  اأو 
دخلها  يف  تعتمد  �ضورية  اأ�رضة  األف   350
ويف  الزيتون.  زراعة  على  اأ�ضا�س  ب�ضكل 
ي�ضكل  الذي  الفل�ضطيني،  الريفي  املجتمع 
اأ�رضة  متتلك  ل  اأن  يندر  ال�ضكان،  معظم 

بالزيتون. الأر�س مزروعة  م�ضاحة من 
حياة  يف  مماثل  ب��دور  الزيتون  ويقوم   
اإفريقيا.  �ضمايل  يف  العربية  ال�ضعوب 
نحو  الزيتون  قطاع  يوفر  املغرب  ففي 
تون�س  يف  ويعمل  دائمة،  وظيفة  األف   55

نحو 269 األف مزارع يف زراعة الزيتون.
يف  للزيتون  البيئية  الأهمية   -  2

العربي: الوطن 

للزيتون  البيئية  الأهمية  تلخي�س  ميكن 
العربي بالآتي: الوطن  يف 

الأرا�ضي  يف  الزيتون  �ضجرة  تعي�س   •
ت�ضلح  ل  ق��د  وال��ت��ي  خ�ضوبًة،  الأق���ل 
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هذه  تتفوق  اأخرى حيث  اأ�ضجار  لزراعة 
حماية  على  العالية  بقدرتها  ال�ضجرة 
وامل��دى  اجل���ذور  لعمق  ن��ظ��راً  ال��رتب��ة 

اإليه. ت�ضل  التي  الوا�ضع  الأفقي 
الزيتون  ���ض��ج��رة  خ�ضائ�س  تتيح   •
امل���وارد  لبع�س  الأم��ث��ل  ال���ض��ت��غ��لل 
ا�ضتغللها  ميكن  ل  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة 
الأخ����رى ك��الأرا���ض��ي  يف امل��ج��الت 
�ضبه  والأرا���ض��ي  واملنحدرات  الوعرة 

اجلافة. و�ضبه  ال�ضحراوية 
حماية  على  الزيتون  اأ�ضجار  تعمل   •
عملية  من  واحلد  الجنراف،  من  الرتبة 

الت�ضحر.
امل�ضتقبلي  املح�ضول  الزيتون  ُيعدُّ   •
�ضبه  الأرا�����ض����ي  مل��ع��ظ��م  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
ال�ضحراوية اإذا توافر فيها الري الدائم، 
وذلك ل�ضلحية هذا املح�ضول للزراعة 
ذات  والأرا�ضي  الكل�ضية  الأرا�ضي  يف 

املعتدلة. امللوحة 
ن�رش  )اأك�ساد( يف  العربي  املركز  دور 
الوطن  يف  الزيتون  زراعة  وتطوير 

العربي:
التي  العربية  ال��دول  معظم  ل��دى  يوجد 
وبرامج  خططًا  ال��زي��ت��ون  فيها  ي���زرع 
الزيتون،  �ضجرة  زراع��ة  لتطوير  وطنية 
بع�س  اأحدثت  فقد  منتجاتها،  وت�ضنيع 
يف  كما  للزيتون  خا�ضة  معاهد  ال��دول 
يف  ال��زي��ت��ون  مكتب  وم��دي��ري��ة  ت��ون�����س، 
زراعة  بتطوير  منها  كل  يهتم  �ضورية، 

دولية  منظمات  توجد  كما  ال�ضجرة.  هذه 
وعربية تهتم بزراعة �ضجرة الزيتون، مثل 
املناطق اجلافة  لدرا�ضات  العربي  املركز 
واملجل�س  )اأك�ضاد(،  القاحلة  والأرا�ضي 

.)IOOC( الزيتون الدويل لزيت 
يعمل املركز العربي على زيادة وحت�ضني 
املناطق  يف  الزيتون  �ضجرة  اإنتاجية 
اجلافة و�ضبه اجلافة بالتعاون مع الدول 

امل�ضاركة يف: العربية من خلل 
الدرا�ضات والأبحاث. 1 - تخطيط وتنفيذ 

العديد من امل�ضاريع. 2 - تنفيذ 
النباتية. 3 - توفري املادة 

والندوات،  التدريبية،  الدورات  اإقامة   -  4
اخلا�ضة. العمل  وور�س  واملوؤمترات، 

اأولً - يف جمال الدرا�صات والأبحاث:

حل�رض  ب��درا���ض��ات  العربي  امل��رك��ز  ق��ام 
واأقام  الزيتون،  يف  الوراثية  امل�ضادر 
درا���ض��ة  ومت  ال���وراث���ي���ة،  امل��ج��م��ع��ات 
املادة  توفري  بغية  وتقييمها  اأ�ضنافها 
للمناطق  وامللئمة  املتفوقة  الوراثية 
اجل���اف���ة، وك��ذل��ك اخ��ت��ي��ار الأ���ض��ن��اف 
ال��دول  يف  اجل��اف��ة  للبيئات  امل��لئ��م��ة 
بني  التهجينات  تنفيذ  ومت  العربية. 
الزيتون،  من  وراثيًا  متباينة  اأ�ضناف 
متحملة  جيدة  �ضللت  على  للح�ضول 
مرتفعة  ن�ضبة  وذات  واحلرارة،  للجفاف 
زراعة  تطوير  يف  ُت�ضتخدم  الزيت،  من 

العربية.  الدول  الزيتون يف 
اأقام  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  �ضورية  ففي 

جتري  وراث��ي��ًا  جممعًا  العربي  امل��رك��ز 
الوراثية  امل�ضادر  تقييم  عمليات  فيه 
جلني  منطقة  يف  امل��ث��م��رة  ل��لأ���ض��ج��ار 
املجمع  ه��ذا  وي�ضم  درع���ا،  مبحافظة 
اأ�ضجار  من  وراثيًا  م�ضدراً   529 الوراثي 
والتني  احللبي  والف�ضتق  واللوز  الزيتون 
تقريبًا  �ضنة   18 منذ  واأدخ��ل   ، والكرمة 
الإفريقي  ال��زي��ت��ون  م��ن  ج��دي��د  �ضنف 
مدى  ولدرا�ضة  الوراثي،  التباين  لزيادة 
مقاوم  كاأ�ضل  منه  ال�ضتفادة  اإمكانية 
طعومه  ُجِمَعت  حيث  وامللوحة  للجفاف 
الأخ�رض  اجلبل  يف  طبيعية  غابات  من 

ُعمان. ب�ضلطنة 
ثانيًا - يف جمال امل�صاريع: 

مع  العربي  املركز  تعاون  الإط��ار  هذا  يف 
ونفذ  قطرية،  م�ضاريع  يف  العربية  ال��دول 
بالتعاون  ال��دول  ه��ذه  يف  م�ضاريع  ع��دة 
الآيل  القطاف  منها  الزراعة،  وزارات  مع 
على  وعمل   ،)1985-1980( والكيماوي 
ح�رض وتقييم اأ�ضناف الزيتون، يف �ضورية، 
وحت�ضني �ضجرة الزيتون يف لبنان )1992-

الزيتون  �ضجرة  زراع��ة  وتطوير   ،)1996
وتنمية  واإكثار   ،)1985-1983( اليمن  يف 
 .)1995-1992( اليمن  يف  الزيتون  زراعة 
كما مت التعاون مع مركز بحوث ال�ضحراء 
ووزارة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�رض  جمهورية  يف 
اإق��ام��ة جممعات  الأردن��ي��ة، يف  ال��زراع��ة 
جممعات  برنامج  �ضمن  للزيتون  وراثية 

وراثية للأ�ضجار املثمرة.
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ثالثًا - يف جمال توفري املادة 

النباتية:

ومطاعيم  غرا�س  اإر�ضال  مّت 
اأ�ضناف  م��ن  رة  جُم���ذَّ وعقل 
والأجنبية  العربية  الزيتون 
وثنائية  وال��زي��ت  )للمائدة 
ال��دول  معظم  اإىل  ال��غ��ر���س( 
للزيتون،  املنتجة  العربية 
بهدف  وذلك  �ضنوات،  ولعدة 
من  الوراثي  التباين  زي��ادة 
اأ���ض��ن��اف ال��زي��ت��ون لإق��ام��ة 
لدرا�ضتها،  وراثية  جممعات 
ح�ضب  اأف�����ض��ل��ه��ا  وان��ت��خ��اب 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة، وك��ذل��ك 
للم�ضاتل  وغرا�س  بذور  توفري 
املثمر.  الت�ضجري  وم�ضاريع 
ُير�ضل  امل��ث��ال،  �ضبيل  فعلى 
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي )اأك�����ض��اد( 
الغرا�س  من  وكميات  اأع��داداً 
العديد  اإىل  �ضنويًا  وال��ب��ذور 
كالعراق  العربية  ال��دول  من 

وم�رض.  واليمن  ولبنان 
الندوات  جم��ال  يف   - رابعًا 

والدورات التدريبية:

)اأك�ضاد(  العربي  املركز  اأقام 
ال����ن����دوات عن  ال��ع��دي��د م���ن 
ال���زي���ت���ون، ك��م��ا ����ض���ارك يف 
ن�������دوات ع���رب���ي���ة ودول���ي���ة 

وم���ع���ار����س ال���زي���ت���ون يف 
العديد  بتنفيذ  وقام  �ضورية، 
على  التدريبية  ال��دورات  من 
واأ�ضهم  ال��زي��ت��ون،  اأ���ض��ج��ار 
خ���رباء ال��زي��ت��ون والأ���ض��ج��ار 
حو�س  درا�ضات  يف  املثمرة 
وحو�س  العراق،  يف  الرثثار 
وتطوير  ���ض��وري��ة،  يف  ال���دو 
يف  املثمرة  الأ�ضجار  زراع��ة 

..... وغريها. ليبيا 
احتياجات  �ضد  يف  ورغ��ب��ًة 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي م���ن زي��ت 
ال���زي���ت���ون، حت��ق��ي��ق��ًا ل��لأم��ن 
جمال  يف  ال��ع��رب��ي  ال��غ��ذائ��ي 
ركز  فقد  النباتية،  ال��زي��وت 
بع�س  على  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز 
هذه  معظم  حلل  العمل  طرائق 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل�ضاكل 
الوطن  يف  ال��زي��ت��ون  ق��ط��اع 
اأهم  من  ك��ان  التي  العربي، 
واإه��م��ال  اجل��ف��اف  اأ�ضبابها 
وه��رم  ال��زراع��ي��ة  العمليات 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأ���ض��ج��ار، 
يلي  وفيما  الأخ��رى.  العوامل 
حلل  العمل  طرائق  من  بع�ضًا 

.)2 هذه امل�ضاكل )اجلدول 
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2 - التقرير القت�ضادي العربي املوحد .2015. 
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طريقة العملالمشكلة

1- الجفاف

-اختيار أصناف مقاومة.
- نقب التربة.
- ري تكميلي.

- الحراثات.
- حصاد المياه.

2- ضعف التقانات الزراعية 
إجراء التقانات الزراعية المتكاملة )التقليم،  
التسميد،  الحراثة،  المكافحة .... وغيرها(.

3- الزراعة في أرض فقيرة 
أو محجرة 

استصالح األراضي، وزيادة مخزونها 
الغذائي. 

4- هرم األشجار 
تجديد األشجار الهرمة )تقليم األفرع أو 

الساق أو الجذور(.

اختيار أصناف تحتاج لساعات برودة قليلة.5- نقص ساعات البرودة 

6- رياح حارة أثناء اإلزهار 
اختيار أصناف ُتزِهر قبل موسم الرياح 

الحارة. 

اختيار أصناف مقاومة للصقيع.7- الصقيع الشتوي 

8- ارتفاع كلفة جني الثمار 
يدويًا 

إجراء دراسات على القطاف اآللي 
والكيماوي.

9- منافسة الزيوت النباتية 
األخرى 

تحسين نوعية الزيت، ونشر الوعي الصحي 
حول أهمية وفوائد زيت الزيتون.

الجدول )2(المشاكل التي تعترض زراعة الزيتون، وطرائق العمل لحلها.

المركز  العربية.  الدول  في  الزيتون  زراعة  لتطوير  القومي  المشروع  المصدر: 
العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد، 2002 (.

املراجع
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االإنتاجية: اخل�سائ�س 
املناطق  يف  بنجاح  ال�ضامي  املعز  يربى 
ظروف  حتت  املدن  من  القريبة  املعتدلة 
الإنتاج املكثف و�ضبه املكثف )ال�ضكل 1(، 
ول تنجح تربيته حتت نظم الرتبية الوا�ضعة 
احلراري  للإجهاد  لتعر�ضه  ال�رضحية  اأو 

والعط�س )Hasan وزملوؤه، 1996(.

من  لكونه  ال�ضامي  املعز  �ضهرة  ت��زداد 
املحلية  احليوانية  ال��وراث��ي��ة  امل�ضادر 
واإقليمي�ًا  حم��ل��ي��ًا  امل��رغ��وب��ة  امل��ه��م��ة 
احلليب  اإنتاج  يف  لتميزه  نظراً  وعامليًا، 
برامج  يف  ُي�ضتخدم  جعله  مما  والتوائم، 
بهدف  الأخرى  للعروق  الوراثي  التح�ضني 
تطوير اإنتاجيتها، �ضواء يف اإنتاج احلليب 
اأو يف اإنتاج اللحم من خلل ارتفاع معدل 
النمو  يف  اجل��ي��دة  وكفاءتها  ولدات��ه��ا، 

 .)2003 ،Abdel Zaher و Khallouf(

وراثية  ب��ق��درات  ال�ضامي  املعز  يتميز 
يتمي�ز  ك��م��ا  احل��ل��ي��ب،  لإن��ت��اج  ع��ال��ي��ة 
ن�ضبتها  ت�ضل  التي  التواأمية  بولدات�ه 
2008؛  وزم���لوؤه،   Shaker(  80% اإىل 
 ،)1988 ،Sairafi 1988؛ ،Aboul-Naga
م�رض  منها  عربية  دول  ل��ع��دة  و���ض��درَّ 
والكويت  والأردن  ولبنان  وال�ضعودية 
وكذلك  وال��ع��راق...اإل��خ،  واجل��زائ��ر  وقطر 
كاليونان  الأجنبية  ال��دول  بع�س  اإىل 
وقرب�س لن�رض �ضفاته الوراثية ولتح�ضني 
Aboul-( الدول  لتلك  املحلي  املعز  اأداء 

 .)1988 ،Sairafi 1988؛ و ،Naga

املعز 
ال�سامي

 واأهميته يف الدول 
العربية

م. عدنان االأ�سعد
م. عبد اهلل نوح

د. عبد الوايل االأغربي
اإدارة الرثوة احليوانية
املركز العربي - اأك�ساد

 Shami( ال�ضامي  املعز  ينتمي 
كبري  امل��ع��ز  جمموعة  اإىل   )gots
�ضللت  اأ�ضهر  م��ن  ويعد  احل��ج��م، 
كثري  يف  وي��ع��رف  العربية،  املعز 
الدم�ضقي  ب��امل��ع��ز  امل���راج���ع  م��ن 
�ضللة  وهي   ،)Damascus goat(
اأحد فروع املعز النوبي،  نقية متثل 
املوطن  خ��ارج  بالتاأقلم  ومي��ت��از 
للتح�ضني  وال�ضتجابة  الأ���ض��ل��ي، 

الوراثي، ومقاوم ن�ضبيًا للأمرا�س.
بخ�ضائ�س  ال�ضامي  املعز  يتميز 
للتح�ضني  ت��وؤه��ل��ه  ج��ي��دة  وراث��ي��ة 
ال�����رضي��ع، وي��ع��د الأف�����ض��ل والأق���در 
اجلافة،  املناطق  ظروف  مع  تكيفًا 
منتج  عرق  اأنه  اإىل  اأهميته  وتعود 
للحليب واللحم يف املناطق احلارة 
وزملوؤه،   Mavrogenis( واملعتدلة 
 ،)1983 ،Burns و Devendra 1989؛
املحلية  ال��ظ��روف  م��ع  ومتاأقلمًا 
املعز  ويحتل  �ضورية،  يف  ال�ضائدة 
يف �ضورية ويف الدول العربية عامة 
والغنم  البقر  بعد  الثالث  امل��رك��ز 
وقد  الق��ت�����ض��ادي��ة،  الأه��م��ي��ة  يف 
 43.5 نحو  �ضورية  اأع��داده يف  بلغت 
الإح�ضائية  )املجموعة  راأ���س  األف 

الزراعية ال�ضنوية، 2014(.

الشكل )1( نظام اإليواء في التربية المكثفة 
للماعز الشامي.

الشكل )2( أنثى معز شامي. 

الشكل )3( ذكر معز شامي. 
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ببع�س  اأي�����ض��ًا  ال�����ض��ام��ي  امل��ع��ز  يتميز 
ال�ضكلية  واخل�����ض��ائ�����س  ال�����ض��ف��ات 
القوام  الطويل  كاجل�ضم  والإن��ت��اج��ي��ة، 
الأع�ضاء،  واملتنا�ضق  ال��ق��د،  وال��ع��ايل 
جيدة  وال��ن��ح��ي��ف��ة  ال��ط��وي��ل��ة  وال��ق��وائ��م 
للأعلى  املتجه  الق�ضري  والذيل  التو�ضع، 
الغامق  الع�ضلي  واللون  غالبًا،  والأم��ام 
ويوجد  واملف�ضل،  الغالب  وهو  )الدب�ضي( 
ب�ضيطة  بن�ضبة  والأبي�س  الأ�ضود  اللون 
الألوان  بني  خليط  وكذلك   ،)2% اإىل   1(
 )1983( اخل��وري  ��ف  و���ضَّ وق��د  الثلثة، 
�ضل�س  الطبع  هادئ  باأنه  ال�ضامي  املعز 
القيادة معظم اأفراده دون قرون، والراأ�س 
ال�ض�كل،  مثلثي  ن�ضبيا  ودق��ي��ق  �ضغري 
�ضم(،  و36   25 )ب��ني  ط��وي��ل��ة  والآذان 
التي  اللون  البي�ضاء  الكبرية  والعيون 
اإنتاج  وغ��زارة  اجل�ضم  نقاوة  على  ت��دل 
نقاوة  على  دليل  كحلي  والبوؤبوؤ  احلليب، 
ومزودة  ونحيفة  طويلة  والرقبة  العرق، 
6اإىل  بزائدتني )عنابتني، اأو حلق( بطول 
يربز  كما  حمدب�ة،  الأنف  وق�ضبة  �ضم،   9
وا�ضح  ب�ض�كل  الأم�ام  اإل�ى  ال�ضفلي  الفك 
والأرج���ل  الأك����زم،  ال��ف��ك  �ضفة  ليكون 
مكعب  كبري  وال�����رضع  نحيفة،  طويلة 
يختزن  كبرية  بحلمات  كروي  اأو  ال�ضكل 
والأ���ض��لع  احل��ل��ي��ب،  م��ن  ك��ب��رية  كمية 
وحتمل  مت�ضع  بطن  على  ت��دل  وا�ضعة 
العظام  بني  وامل�ضافة  ع��دي��دة،  مواليد 
من  الإن��اث  وارتفاع  كبرية،  الدبو�ضية 
 75 )ال�ضكل2( والذكور من  اإىل70 �ضم   60

.)3 اإىل80 �ضم )ال�ضكل 
يبلغ متو�ضط وزن املولود 3.5 كغ للإناث 
 60 بعمر  الفطام  ووزن  للذكور،  كغ  و4 
للذكور،  كغ   13 و  للإناث  كغ   12 يومًا 
 50 من   النمو   تامة  الأنثى  وزن  ويبلغ 
كما  كغ،   110 اإىل   70 والذكر  كغ  اإىل60 
امليلد  من  اليومي  النمو  معدل  يبلغ 
غ  و157  للذكور  غ   170 الفطام  حتى 
 50 اإىل   40 الت�ضويق  وزن  ويبلغ  للإناث، 
يوم، ويرتاوح  اإىل300   200 كغ عند عمر 
بني  الت�ضويق  حتى  اليومي  النمو  معدل 
اإىل   3 البلوغ  عند  والعمر  100و150غ، 
اأ�ضهر يف   6 اإىل   4 و  الإناث  يف  اأ�ضهر   5
الذكور، ويبلغ العمر عند الن�ضج اجلن�ضي 
9 اأ�ضهر  7 اإىل  7 اأ�ضهر يف الإناث و  6 اإىل 

يف الذكور.

يومًا،   21 ال�ضبق  دورة  طول  متو�ضط  يبلغ 
�ضاعة،   72 و   24 بني  ال�ضبق  فرتة  وط��ول 
�ضهراً،   18 اإىل   14 بعمر  ال�ضخلت  وتلقح 
)اخل���وري،  ك��غ   40 ع�ن  يق�ل  ل  وب�����وزن 
احلمل  م��دة  ط��ول  متو�ضط  يقدر   .)1983
 2.7  ±  150.5 بنحو  ال�ضامي  املعز  يف 
اأو  احلمل  م��دة  ط��ول  يف  ويتدخل  ي��وم��ًا، 
وعدد  املولود،  وجن�س  الأم  عمر  ق�رضها 
 ( التغذية  وم�ضتوى  البطن  يف  املواليد 
يومًا   151.1 فيكون    ،)1981  ،ACSAD
يف احلمل الفردي و 150.2 يومًا يف احلمل 
املتعدد  احلمل  يف  يومًا  و149.4  التواأمي 
العمر  1989(، ويرتاوح   ،Constantinou(
والفرتة بني   ،% 60 و70  الولدة بني  عند 

ولدتني 10.5 اإىل 12 �ضهراأً. 

مهمًا  م�ضدراً  ال�ضامي  املعز  حليب  ُيعد 
عند  الأمينية  والأحما�س  للربوتينات 
مقارنته مع حليب الأنواع الأخرى، حيث 
الغذائية  القيمة  ارتفاع  النتائج  بينت 
لرتفاع  ن��ظ��راً  ال�ضامي  امل��ع��ز  حلليب 
املهمة  املعدنية  العنا�رض  من  حمتواه 
واملغنزيوم  والفو�ضفور  كالكال�ضيوم 
مع  باملقارنة  واملنغنيز  والزنك  واحلديد 

.)2011 حليب الأبقار )م�ضم�س، 
 يبداأ مو�ضم التنا�ضل عند املعز ال�ضامي يف 
�ضهر متوز )يوليو( وي�ضل ذروت�ه ف�ي �ضهر 
ال�ضامي  املعز  ويتميز  )�ضبتمرب(،  اأيلول 
ي�ضل  اإذ   ،)4 )ال�ضكل  التواأمية  بالولدات 

عدد املواليد يف ال�بطن بني   1.2 اإىل 1.7 
 ACSAD(، مول�وداً   2.2 واأحيانًا  مولوداً 
1998(. كما ُيعد املعز ال�ضامي من اأف�ضل 
وُتعد  للحلي�ب،  املنتج�ة  املعز  ع��روق 
كبريًة،  ال�ضللة  لهذه  الكامنة  ال��ق��درات 
اأفراده�ا  ب�ني  الإنتاجي  التباين  وي�ضري 
وراثيًا،  حت�ضينها  اإمكانية  اإىل  بو�ضوح 
 4 ب�ني  ي�رتاوح  ال�ضامية  العنزة  فاإنتاج 
الإنت�اجي  العمر  وي�ضل  ك�غ/ي�وم،   6 اإىل 
موا�ض�م   8 اإىل   7 اإىل  ال�ض�امي  املعز  ف�ي 
التجارب  اأظهرت  ، كما   )1983 )اخلوري، 
الآلية  للحلبة  ال�ضامي  املاعز  ا�ضتجابة 

 .)5 )ال�ضكل 
ن�رش  يف  العربي  امل��رك��ز  دور 
للمعز  ال��وراث��ي��ة  ال��رتاك��ي��ب 

ال�سامي:
اهتم املركز العربي )اأك�ضاد( بهذه ال�ضللة 
م�رضوع  خ��لل  م��ن  الإن��ت��اج��ي،  لتميزها 
يف  امل��ع��ز  ورع��اي��ة  ال���وراث���ي  التح�ضني 
التح�ضني  اإىل  يهدف  ال��ذي  العربية  ال��دول 
ال�ضامي  املعز  ب��ني  بالتهجني  ال��وراث��ي 
وقد  العربية،  ال���دول  يف  املحلي  واملعز 
 1993 عام  الوراثي  التح�ضني  م�رضوع  بداأ 
قطيع  لتكوين  املتميزة  الأف��راد  بانتخاب 
النواة، فاأن�ضاأ حمطًة خا�ضًة للحفاظ عليه 
حت�ضينها  على  ويعمل  الأ�ضلي  موطنه  يف 
ال��دول  اإىل  منها  املح�ضن  ون�رض  وراث��ي��ًا 
حية  حيوانات  �ضكل  على  �ضواًء  العربية 
�ضائل  ق�ضات  �ضكل  على  اأو  واإناث(،  )ذكور 
منوي جممد من الذكور املح�ضنة )النخبة( 
لرتبيتها يف موائلها اجلديدة ب�ضكل نقي، اأو 
الدول،  تلك  ال�ضللت املحلية يف  لتح�ضني 
وقد اأ�ضهم املركز العربي )اأك�ضاد( يف ن�رض 
ال�ضللة املتميزة يف دول عربية عدة  هذه 
منها الأردن )اك�ضاد، 1994(، وليبيا وم�رض 
اأك�ضاد،  1994؛  وزم��لوؤه،   Abdelsalam(
واجلزائر   ،)1996 )اأك�ضاد،  وتون�س   ،)1995
اإ�ضافًة   .)1997 )اأك�ضاد،  ولبنان  والعراق 
منذ  ال�ضللة  ه��ذه  انت�رضت  فقد  ذل��ك  اإىل 
املا�ضي يف دول جماورة  القرن  منت�ضف 
واليونان  ق��رب���س،  اأه��م��ه��ا  عربية  غ��ري 
 ،)1995  ،Photiou )Hadjipanayiotou و 
ال�ضامي  املعز  اأع��داد   )1 )اجل��دول  ويبني 
العربي/  املركز  من  املر�ضلة  والق�ضات 

اأك�ضاد اإىل الدول العربية لغاية 2016.

الشكل )4( والدة توأمية رباعية للماعز الشامي.       

الشكل )5( استجابة الماعز الشامي للحالبة اآللية.
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إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  أهم  ومن 
الشامي: المعز  تصدير  نتيجة 

دولة املقر )اجلمهورية العربية ال�صورية(: 

بينت النتائج التي اأجريت يف حمطة بحوث 
اإزرع اأن متو�ضط الإنتاج الكلي من احلليب  
بلغ 497 كغ خلل مو�ضم اإدرار طوله 196 
امليلد  عند  ال��وزن  متو�ضط  وبلغ  ي��وم��ًا، 
و20.44  كغ   4.5 اأ�ضهر  وبعمر6  والفطام 
بلغت  كما  التوايل.  على  كغ  و29.53  كغ 
ن�ضبة الولدات الفردية 26.6 % والولدات 
وال���ولدات   ،%  55.8 الثنائية  التواأمية 

التواأمية الثلثية واأكرث 17.6 %.

كما اأظهرت نتائج تقومي اأداء اخللط الوراثي 
بني املعز اجلبلي وال�ضامي يف دولة املقر 
 25 �ضامي×   %  75( ال��ث��اين  اجل��ي��ل  اأن 
من  جديدة  ل�ضللة  ن��واة  اأف�ضل  %جبلي( 
اأوزان  �ضفات  لتح�ضني  �ضورية  يف  املعز 
للمعز  احلليب  واإن��ت��اج  والفطام  امليلد 

اجلبلي )ال�ضكل6( )بكري، 2010(. 
اجلمهورية اللبنانية:

ال�ضامي  املعز  من  راأ���ض��ًا   139 اإر���ض��ال  مت 
الأبحاث  مل�ضلحة  التابعة  تربل  ملحطة 
جممد  منوي  �ضائل  ق�ضة  و300  الزراعية، 
الوراثي  التح�ضني  م�رضوعي  دعم  بهدف 

للمعز وتفعيل التعاون.
اجلمهورية التون�صية: 

حم�ضنة  �ضامي  معز  ذك��ور   10 اأر���ض��ال  مت 
بهدف  جممد،  منوي  �ضائل  ق�ضة  و1500 
اإن�ضاء  ومت  املحلية.  املعز  �ضللت  حت�ضني 
للمجرتات  ال�ضطناعي  التلقيح  خم��رب 

ال�ضغرية يف مدينة القريوان عام 2015.  
جمهورية ال�صودان:

و1535  �ضامي  معز  راأ���س   16 اإر�ضال  مت 
برنامج   �ضمن  جممد  منوي  �ضائل  ق�ضة 
بينت  و  ال�ضودان.  جمهورية  مع  التعاون 
حتت  ال�ضامي  املعز  ورعاية  تربية  نتائج 
ال�ضودان  يف  ال�ضائدة  الطبيعية  الظروف 
اأن    ،2012 اإىل   2008 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
و  للذكور    3.6 بلغ  امليلد  وزن  متو�ضط  
عمر  عند  املواليد  ووزن  للإناث،  كغ   3.5
90 يومًا )15.0 للذكور و14.0  60 يومًا و 
للإناث ( و )23.3 للذكور و 22.0 للإناث( 

على التوايل. 
دولة ليبيا:

زود املركز العربي حمطات بحوث ليبيا ب� 
105 روؤو�س من املعز ال�ضامي، و1400 ق�ضة 
�ضائل منوي جممد ل�ضتخدامها يف تلقيح 

املاعز املحلي )ال�ضكل7(. 
اململكة الأردنية الها�صمية:

املحلي  ال�ضامي  املعز  اإنتاج  حت�ضني  يتم 
 51 ب  تزويدها  الوال من خلل  يف حمطة 
و585  امُلح�ّضن  ال�ضامي  املعز  من  راأ�ضًا 
ق�ضة �ضائل منوي جممد، واأظهرت النتائج 
واحلليب  اليومي  احلليب  اإنتاج  ارتفاع 
عمر  تقدم  مع  الإدرار  مو�ضم  وطول  الكلي 
العنزة لي�ضل اأق�ضى اإنتاج عند عمر خم�س 
يوم(،  و266  كغ،  و250  غ،   944( �ضنوات 
 190 الكلي  احلليب  اإنتاج  متو�ضط  وبلغ 
كغ يف مو�ضم اإدرار طوله 119 يومًا، وبلغ 
معدل الإنتاج اليومي من احلليب 1.16 كغ، 
كما بلغ املتو�ضط العام لوزن امليلد 2.65 
النمو  ومعدل  ك��غ،   16.72 والفطام  ك��غ، 

اليومي 156.31 غ/ يوم )ال�ضكل8(.

الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 

ال�صعبية:

املحلي  املعز  قطيع  تلقيح  نتائج  اأظهرت 
املعز  م��ن  جممد  م��ن��وي  �ضائل  بق�ضات 
ن�ضبة  اأن  العربي  املركز  اأر�ضله  ال�ضامي 
املتو�ضط  وبلغ   ،%  31.5 بلغت  احلمل 
والفطام  كغ،   3.28 امليلد  ل��وزن  العام 
للقطيع  اليومي  النمو  ومعدل  كغ،   11.4

اخلليط 106.9 غ/ يوم )ال�ضكل9(.

الشكل )7( .معز هجين محلي ليبي مع معز شامي الشكل )9(. معز هجين محلي جزائري مع معز شامي. الشكل )6( .ذكر هجين )جبلي مع  شامي(  

 الشكل )8(.معز هجين محلي اردني مع معز شامي. 

اسم الدولة
ماعز 
محسن
)رأس(

قشات مجمدة 
)قشة(

51585األردن
2291300سورية
101500تونس
102000الجزائر

50300السعودية
161535السودان
-27العراق
1232300قطر

187300الكويت
139300لبنان
1051400ليبيا
30800مصر
2160-اليمن

500-فلسطين
97714980المجموع

السائل  وقشات  الشامي  المعز  أعداد   )1( الجدول 
العربية/  الدول  إلى  أكساد  من  المرسلة  المنوي 

2016 لغاية  أكساد 
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دولة الكويت:

مع  ال�ضامي  املعز  تهجني  نتائج  اأظهرت 
  .)10 )ال�ضكل  )املحلي(  العار�ضي  املعز 
للمعز   %  143 بلغ   ال���ولدات  معدل  اأن 
و200  ال�ضامي  للمعز   % و150  العار�ضي 
وزن  وبلغ   ،)11 )ال�ضكل  الهجني  للمعز   %
3.3 كغ والعار�ضي  ال�ضامي  للمعز  امليلد 
3.4 كغ والهجني 3.5 كغ، وبلغ وزن الفطام 
 12 وال�ضامي  12.8ك��غ،  العار�ضي  للماعز 

كغ، والهجني 16.6 كغ.

جمهورية العراق:

اجلمهورية  العربي/اأك�ضاد  املركز  زود 
املعز  ذك��ور  م��ن  راأ���ض��ًا  ب���27  العراقية 
�ضللت  اإنتاجية  حت�ضني  بهدف  ال�ضامي 
التهجني  املعز املحلية با�ضتخدام طريقة 
قطيع  تهجني  النتائج  وبينت  امُل��وّج��ه. 
املعز  بالذكور  املحلي  ال�ضامي  املعز 
العربي  امل��رك��ز  م��ن  املر�ضلة  ال�ضامي 
احلليب  لإن��ت��اج  العام  املتو�ضط  زي��ادة 
ك��غ(،   396( امل��ه��ج��ن  ال�����ض��ام��ي  للمعز 
 296( املحلي  ال�ضامي  املعز  مع  مقارنًة 
ال�ضامي  للمعز  امليلد  وزن  وبلغ  كغ(. 
ال�ضامي  وامل��ع��ز  ك���غ،   2.62 امل��ه��ج��ن 
فقد  الفطام  وزن  اأم��ا   ، كغ   2.0 املحلي 
املهجن،  ال�ضامي  للمعز  كغ   17.96 بلغ 

املحلي. ال�ضامي  للمعز  و14.1 كغ 

جمهورية م�صر العربية: 

مت تزويد م�رض ب�30 راأ�ضًا من املعز ال�ضامي 
بهدف  جممدة  منوي  �ضائل  ق�ضة  و800 
حت�ضني �ضللة املعز املحلية بطريقة اخللط 
ال�ضامي  امل��ع��ز  ذك���ور  وت��وزي��ع  ال��رتب��وي 
اأن  النتائج  وبينت  املربني.  على  املح�ضن 
�ضهر  م��ن  ام��ت��دت  اجلن�ضي  الن�ضاط  ف��رتة 
اأيلول/�ضبتمرب وكانون الأول/ يناير، وبلغ 
متو�ضط العمر عند الولدة الأوىل 21 �ضهراً، 
اإنتاج  ومتو�ضط   ،%  77 اخل�ضوبة  ومعدل  
طوله  ي��رتاوح  مو�ضم  يف  كغ   120 احلليب 
اأ�ضهر مت�ضمنًا فرتة احللبة،   6 اإىل   5 بني 
وبلغت ن�ضبة التوائم 142 %، وبلغ متو�ضط 
وزن امليلد 3.49 كغ، ووزن الفطام 13.08 
كغ عند عمر ثلثة اأ�ضهر، ووزن الت�ضويق 27 
كغ )عند عمر �ضنه(، ووزن الإناث والذكور 
 30.25 �ضهر  ع�رض  ثمانية  عمر  يف  البالغة 
الطلب  وازداد  التوايل.  على  كغ   37.92 و 
النقي  ال�ضامي  من قبل املربني على املعز 
الدلتا  مناطق  يف  الأول(  )اجليل  واخلليط 
وال�ضاحل ال�ضمايل من م�رض نظراً لتميزه يف 
اإنتاج احلليب ومعدل النمو اليومي وارتفاع 

ن�ضبة التوائم )ال�ضكل12(.
حققها  التي  املميزة  النتائج  من  وبالرغم 
املعز ال�ضامي �ضواء يف �ضورية اأو يف الدول 
احلليب  اإنتاج  ناحية  من  الأخ��رى  العربية 
اإىل  اأف���راده  بع�س  اإنتاجية  و�ضلت  حيث 
اإدرار  مو�ضم  يف  كغ   1200  -  800 بني  ما 
التوائم  ن�ضبة  وتراوحت  يومًا،   240 طوله 
النمو  معدل  وجت��اوز   ،%  87 اإىل   70 بني 
اليومي ال�200غ/يوم، لكن اجلهود املبذولة 
املطلوب،  امل�ضتوى  دون  مازالت  لتح�ضينه 
ومل ينل الهتمام الكايف يف خطط وبرامج 
برامج  �ضمن  اأو  احليوانية  ال��رثوة  تطوير 

التنمية امل�ضتدامة.

الشكل )10(. ماعز عارضي.                      

الشكل )12(. معز هجين برقي مع معز شامي    

الشكل )11(. معز هجين عارضي مع معز شامي.                    

- المجموعة اإلحصائية السنوية.2014. مديرية اإلحصاء والتخطيط، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، سورية. 
- بكري، أ، ح. 2010. تقويم أداء الخلط الوراثي بين الماعز الجبلي والّشامي في محّطة بحوث عرى. رسالة ماجستير.
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- مصمص عفاف، وأحمد هّدال و فاتن حامد. 2011. مقارنة التركيب الكيميائي والخصائص الفيزيا-  كيميائية لحليب ولبأ 
الماعز الشامي. مجلة البيئات الجافة، أكساد، المجلد، 2 العدد، 7 ص: 133-124.
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 - ACSAD. 1981. Deliberation of the Commission on the development of Arab
 Labor and the development of camels and goats in the Arab countries 1981
ACSAD/sh/m2/.
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ا�ستخدام الزيوت العطرية 
يف الرعاية ال�سحية 
للمجرتات ال�سغرية

تمتاز سورية بتنوع غطائها النباتي بسبب تنوع المناخ )من 
البادية حتى الساحل( ، فهي موطن للعديد من األنواع النباتية 
الطبية والتزينية والعطرية، وقد تم تصنيف وتوثيق  البرية 
أكثر من 500 نوع نباتي )طبي وعطري وتزييني( في البادية 

السورية والساحل السوري يتبع لـ 156 جنسًا و62 فصيلة.
يعاني قطاع النباتات الطبية البرية في سورية من مشاكل 
كثيرة، فهي غير مستثمرة بشكل صحيح، وقسم كبير منها 
معرض لخطر االنقراض بسبب استغاللها الجائر، باإلضافة 
وغيرها.  الغابات  وحرائق  العمراني  الزحف  خطر  الى 
ويبرز هنا دور الجهات المعنية في تشجيع زراعة النباتات 
األهمية  يتناسب مع  بما  الالزمة  التسهيالت  البرية وتقديم 
االستراتيجية لهذه النباتات، وذلك بهدف تحسين الظروف 
الوطني،  الدخل  في  زيادًة  يحقق  بما  للقرويين  المعيشية 
وسن  االنسان،  يد  إليها  تمتد  ال  طبيعية  محميات  وإقامة 
البرية، وتنظم  الطبية  النباتات  تحمي  نظم وقوانين خاصة 
أو  فردية  وعطرية  دوائية  ألغراض  الصحيح  استثمارها 

صناعية. 
إن أهمية الزيوت العطرية ليست حديثة العهد، حيث درسها 
حصل  الذي  التطور  لكن  قرون،  منذ  القدماء  واستخدمها 
إلى  أدى  الذي  هو  الكيمياء  مجال  في  الماضي  القرن  في 
بسبب  عدة  لسنوات  العطرية  الزيوت  االهتمام عن  صرف 
تطور  أن  إال  أقل.  بتكاليف  كيميائية  بدائل  على  الحصول 
الوعي بضرورة االعتماد على مواد طبيعية لرفع المناعة 
استخدامها  وعــودة  المناعي  الجهاز  تنشيط  طريق  عن 
الواسع في الطب التقليدي عند االنسان لمعالجة مجموعة 
كبيرة من األعراض المرضية هو الذي أسهم في اعتمادها 
في الرعاية الصحية لألبقار واالغنام والدواجن في الدول 
في صحة  الكيميائية  للمواد  السلبي  لألثر  وذلك  االوربية، 
الحيوان، وانخفاض حساسية  الحيوان وتراكمها في جسم 
وأثرها  الحيوية،  للصادات  الجرثومية  االمراض  مسببات 

الدول  بعض  قطعت  وقد  الحيوانات.  منتجات  في  المتبقي 
استخدامها  لدرجة  المجال  كبيرة في هذا  األوربية أشواطًا 
من قبل المربين بعد اتباع دورة تدريبية في مجال طرائق 
لتخفيف  واعتمادها  العطرية،  الزيوت  واستخدام  تحضير 
التكلفة  ذات  التقليدية  الكيميائية  المواد  استخدام  عبئ 
العالية لما لها من تأثير سلبي في دخل المربي، من جهة 
وأثرها المتبقي في المنتجات الحيوانية المختلفة من جهة 
نظرًة  الطبية والعطرية  للنباتات  القدماء  نظر  أخرى. ولقد 
مشابهة  حيوية  قدرة  تمتلك  أنها  باعتقادهم  رومانسيًة 
خواصها  ومعرفة  استعمالها  ويعود  البشرية،  للروح 
المصرية والصينية. فقد استخدمت من  للحضارة  العالجية 
ومن  العظماء،   ملوكهم  جثث  تحنيط  في  المصريين  قبل  
كما  لآللهة،  القرابين  تقديم  مناسبات  في  الصينيين  فبل 
تركيب  في  النباتات  باستعمال  القدامى  اليونانيون  نجح 
العطور، واستعمالها كقرابين لآللهة  في جبل أوليمبوس. 
الزيوت  كبير من  بعدد  المساج  قد وصف  هيبوقراط  وكان 
العطرية، كما حسن الرومان ومن ثم العرب المعارف التي 
سينا  ابن  فأسهم  السابقة،  الحضارات  من  اليهم  وصلت 
كثيرًا في هذا المجال، وكان الرائد في تحسين طريقة تقطير 
النباتات الطبية ضمن قدر نحاسي )Alambic( بالرغم من 

وجود طرائق أخرى الستخالص الزيوت العطرية.
بالتالشي،  للنباتات  العالجية  للقدرات  المعارف  عادت  ثم 
مجموعة  بتحضير  استمروا  ــرة  األدي في  الرهبان  لكن 
لمواجهة  للبكتريا  المضادة  بينها  مــن  المحاليل  مــن 
كبيرة  أعداد  موت  في  سببًا  كانت  الذي  الطاعون  مرض 
الشوارع  في  العطرية  النباتات  حرق  تم  فقد  البشر،  من 
الجثث  رائحة  وإلخفاء  الهواء  وتطهير  لتعقيم  والكنائس 
الطاعون  اندالع وباء  إبان  المنبعثة من كل حدب  الكريهة 

في القرن الرابع عشر.

الدكتور محمد ركـبي إعداد: 
خبير في إدارة الثروة 

أكساد  - العربي  الحيوانيةالمركز 
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املعاجلة بالزيوت العطرية : 
املعاجلة  لأغ��را���س  العطرية  ال��زي��وت  ا�ضتخدام  ع��ن  ع��ب��ارة 
خل�ضة  باأنه  العطري  الزيت  ويعرف  الأمرا�س.   من  والوقاية 
�ضائلة مركبة ومركزة لنبات عطري يتم احل�ضول عليها بتقطري 
اأحد  اأو  العطرية  النباتات  من  امل�ضتخل�ضة  العطرية  الروائح 

اأع�ضائها )اأزهار، اأوراق، حلاء، جذور، ثمار..( )ال�ضكل 1(.
مزايا الزيوت الأ�سا�سية اأو العطرية:

كيميائية  ت�ضابه  اأوج��ه  لها  طبيعية  مواد  العطرية  الزيوت   •
اآثار  اأو  �ضار  تاأثري  لها  ولي�س  اجل�ضم،  عنا�رض  مع  حيوية 

جانبية يف �ضحة احليوانات.
اأكرث من املركبات  ذات قدرة حيوية عالية، ويتقبلها اجل�ضم   •

التقليدية. الكيميائية  الدوائية 
رفع  طريق  عن  حدوثها  قبل  الأمرا�س  من  احليوانات  تقي   •

مقاومة اجل�ضم.
• تقلل من ال�ضتخدام املكثف لل�ضادات احليوية.

• لي�س لها اأثر متبقي يف املنتجات احليوانية )حلم، حليب(.
للراأ�س  املعطاة  اجل��رع��ة  قلة  ب�ضبب  التكلفة  منخف�ضة   •
1.5مل  اإىل  و1  واملاعز،  للأغنام  مل  بني0.3   )ما  الواحد  

الكبرية(. للحيوانات 

النباتات التي ي�ستخل�ص منها الزيوت العطرية امل�ستخدمة 
يف الطب ال�سعبي والرعاية ال�سحية للحيوانات:

الزيوت العطرية الفعالة �صد اللتهابات )بكتريية، فريو�صية، 

فطرية( التي ت�صيب الأجهزة الع�صوية:

• اأنواع جن�س املردقو�س  
 ،Origanum syriacus, O. vulgaire, O. floribundum مثل
م�ضادة  بخوا�س  يتمتع  زيت  على  املزهر  النبات  يحتوي  اإذ 
املعوية  والطفيليات  والفطريات  والفريو�ضات  للبكترييا 
والبولية  التنف�ضية  اللتهابات  �ضد  وي�ضتخدم  )نيماتودا(، 

واله�ضمية. 
يحتوي  ال���ذي   Thymus syriacus ال�����ض��وري   ال��زع��رت   •

للبكترييا  م�ضادة  بخوا�س  يتمتع  زيت  على  املزهر  نباته 
�ضد  وي�ضتخدم  والطفيليات،  وال��ف��ط��ري��ات  وال��ف��ريو���ض��ات 
وقد  اجللدية.  والطفيليات  واملعوية  التنف�ضية  اللتهابات 
برتكيز  )التيم(  الزعرت  لزيت  املائي  املحلول  اأن  حديثًا  ثبت 
وعلى  دقائق   4 خلل  العنقودية  املكورات  على  يق�ضي   %  5

اإىل60 دقيقة.  30 ال�ضل خلل  ع�ضيات 
ثماره  حتتوي  ال��ذي    Syzygium aromaticum القرنفل   •
الطازجة اأو املجففة على مواد م�ضادة للبكترييا والفريو�ضات، 
وعوز  اجللدية،  الفطرية  ال���ض��اب��ات  �ضد  زيته  وي�ضتخدم 

املناعة.
هذا  يتمتع   ،Cymbopogon citratus الليمون  ح�ضي�ضة   •
من�ضط  اأنه  كما  والفطريات،  للبكترييا  م�ضاد  بتاأثري  النبات 

للمناعة ومقوي للرحم والأع�ضاب.
 Rosmarinus officinalis احل�ضلبان  اأو  اجلبل  اإكليل   •
م�ضادة  م��واد  على  اجلافة  واأوراق���ه  املزهرة  قممه  حتتوي 
ع�ضليًا  ومقويًا  مق�ضعًا  ي�ضتخدم  كما  والفطريات،  لللتهابات 

وكبديًا وكلويًا.
• قرفة �ضيلن Cinnamomum verum يحتوي حلاء ال�ضجرة 

على مواد م�ضادة للبكترييا والفريو�ضات والطفيليات.
اأوراق  وحتتوي   Pinus sylvestris احلرجي   ال�ضنوبر   •
للبكترييا  م�ضادة  مواد  على  ال�ضجرة  هذه  وبراعم  اأفرع  وقمم 
والفطريات، كما اأنه يزيل الحتقان، وي�ضتعمل ملعاجلة التهاب 

الق�ضبات.
• الأوكاليبتو�س Eucalyptus camaldulensis حتتوي اأوراق 
ومق�ضعة،  للزكام،  م�ضادة  مواد  على  ال�ضجرة  هذه  واأغ�ضان 

وم�ضادة للبكترييا والفريو�ضات، ومن�ضطة ملناعة اجل�ضم.
الزيوت العطرية الفعالة لعالج حالت ال�صعال:

 Cupressus sempervirens اخل�رضة  دائم  ال�رضو  �ضجر   •
املوؤنثة  املخاريط  من  امل�ضتخل�س  ال�رضو  �ضجر  زيت  يتمتع 

والأغ�ضان الفتية بخوا�س مطهرة ويفيد يف حالت ال�ضعال.
ال�ضنوبر  �ضجر  زي��ت  يتمتع   Pinus Sp. ال�ضنوبر  �ضجر   •
مطهرة  بخوا�س  واجل��ذور  والأوراق  البذور  من  امل�ضتخل�س 

ويفيد يف حالت ال�ضعال وتنقية الرئة.
معقمًة  م��واًد  وحت��وي   Salvia officinalis اأو   املريمية    •
ت�ضتعمل  اأنها  كما  التنف�ضية،  اللتهابات  حالت  يف  ت�ضتعمل 

يف حالت �ضوء اله�ضم.
الزيوت العطرية الفعالة لعالج ال�صطرابات اله�صمية:

• الريحان Ocinum basilicum وهو م�ضاد التهاب ا�ضتخدمه 
العرب معقمًا ملعاجلة قلع الفم، كما اأنه م�ضاد لت�ضنج للمعدة 

واملغ�س والنفخة وحم�ضن لعملية اله�ضم. 

الشكل )1( أنواع مختلفة من الزيوت العطرية. 
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• نبات اخلزامي    Lavandula angustifoliaوحتتوي ازهاره 
ومهدئة  واملغ�س  لللتهاب  وم�ضادة  للأمل  م�ضكنة  مواد  على 

قوية، وم�ضادة لتقل�س الع�ضلت.
حكة،  وم�ضاد  اأمل  م�ضاد  وهو   Mentha piperita النعناع    •
اله�ضم  وي�ضتعمل يف حالت ع�رض  والبنكريا�س،  للكبد  ومقوي 
الغ�ضية  ا�ضتعماله قريبًا من  النتباه عند  والر�ضو�س، ويجب 
املخاطية وجوار العني وعدم واحلذر عند ا�ضتعماله  للحوامل.

• الغار النبيل   Laurus nobilis تتمتع اأوراقه وثماره بخوا�س 
م�ضادة للإلتهابات، ومق�ضعة للمخاط وم�ضكنة للمغ�س.

تتمتع   ،  Cymbopogon citratus الليمون  ح�ضي�ضة   •
ت�ضتعمل يف  لذا  وم�ضكنة،  �ضبق بخوا�س مهدئة  بالإ�ضافة ملا 

حالت ال�ضطرابات املعدية واملعوية.
• نبات اجلنتيان Gentiana lutea يح�ضن من اله�ضم من خلل 
وي�ضتعمل  وال�ضفراء،  املعدة  واف��رازات  اللعاب  ادرار  زي��ادة 

كرتياق �ضد اأنواع خمتلفة من ال�ضموم.
الزيوت العطرية الفعالة امل�صتخدمة لطرد الذباب والبعو�ض:

• �ضنوبر دوغل�س اأو التنوب Pseudotsuga menziesi وهو 
فعال �ضد الذباب.

م�ضاد  وهو   ,Cymbopogon citratus الليمون  ح�ضي�ضة   •
بكتريي وفطري، ومن�ضط للمناعة ومقوي للرحم والأع�ضاب.

 Pelargonium cucullatum العطر�ضية    اأو  العطرة  ع�ضبة   •
كما  والنفاخ،  الغازات  من  املعدة  وتخل�س  املغ�س،  تعالج 
اجللدية  اللتهابات  وتعالج  والزكام،  للر�ضح  كم�ضاد  تعمل 

املختلفة، كما تتمتع بخوا�س طاردة للح�رضات.
• ليمون كفريي اأو جمعد  Citrus hystrixحتتوي ق�رضة الثمرة 

على مواد طاردة للبعو�س.
طرائق ا�ستخال�ص الزيوت الأ�سا�سية

1 - طريقة التقطري  وتعتمد على ا�ضتخدام بخار املاء ل�ضتخل�س 
الزيوت الأ�ضا�ضية وتقطريه باإحدى الطرائق التالية:

باملاء  النحا�س  من  ق��در  ميلئ   : املائية  التقطري  • طريقة 
حرارة  درجة  ترفع  �ضبكة(،  بينهما  )يف�ضل  العطري  وبالنبات 
ويجمع  املنطلق  البخار  ويقطر   .)ºم  100 )نحو  للغليان  املاء 

املاء والزيت العطري الطايف يف قارورة )ال�ضكل 2(.
بو�ضع  امل��ن��زل  يف  ب�ضهولة  العطرية  ال��زي��وت  حت�ضري  ميكن 
وتو�ضع  عادية،  �ضغط  طنجرة  يف  املاء  مع  العطرية  النباتات 
بل�ضتيكي  اأنبوب  بو�ضاطة  الت�ضل�ضل  على  وتربط  النار  على 
عادي  بل�ضتيك  حو�س  يف  باملاء  ُيغمر  ملتو  نحا�ضي  باأنبوب 
يحتوي قطعة ثلج لتكثيف قطرات الزيوت العطرية وجمعها يف 

قنينة من الزجاج.
حوجلة  من  املنطلق  ال�ضاخن  بالبخار  التقطري  • طريقة 
الأوىل  الطريقة  عيوب  )يجنب  للأعلى  الأ�ضفل  من  بخارية 

ووج��ود  الأ�ضا�ضية  ال��زي��وت  م��ن  ن�ضبة  �ضياع  حيث  م��ن 
خا�ضة(.  ب�ضورة  ال�ضرتات  )تخ�س  مائية  حتللية  تغريات 
غازيًا  خليطًا  م�ضكًل  امل���اء  ب��خ��ار  م��ع  ال��ن��ب��ات  يختلط 
للح�ضول  البارد  باملاء  بالتكثيف  تقطريه  يجري  متجان�ضًا، 

.)3 )ال�ضكل  العطري  الزيت  على 
2 - طريقة الرت�ضيح: عبارة عن مترير البخار املنطلق من حوجلة 
بخارية من الأعلى للأ�ضفل، وهي طريقة �رضيعة للح�ضول على 
نوعية اأف�ضل من الزيوت العطرية، لكن نواجت الرت�ضيح حتتوي 

مواد غري طيارة.
احلم�ضيات،  لثمار  ت�ضتعمل  و  البارد:  على  الع�رض  طريقة   -  3
معتدلة  ح���رارة  درج���ة  يف  ميكانيكية  بطريقة  وجت���ري 

.)4 )ال�ضكل  العطرية  املواد  ل�ضتخل�س حمتوى اجليوب من 

5. دخول وخروج الماء1. كرة تسخين
6. أنبوب تجميع2. خليط

7. ازهار الخزامي3. ميزان حرارة
8. الزيت العطري4. مبرد  مائل

6. ماء بارد1. موقد
7. ماء ساخن2. ماء

8. ماء + زيوت عطرية3. بخار الماء
9. زيوت عطرية4. نباتات عطرية

10. هيدروالت5. بخار الماء محمل بالزيوت العطرية

الشكل )2( شكل توضيحي لطريقة التقطير المائية أو البسيطة.

الشكل )3( طريقة التقطير بالبخار الساخن.
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- طريقة ال�ضتخل�س با�ضتعمال املذيبات: و تعتمد على حل   4
ثم  ومن  البنزين(،  )غالبًا  طيارة  مذيبات  يف  العطرية  املادة 
ا�ضتخل�س املواد العطرية با�ضتنزاف الزهور والأوراق بعملية 
الكحولية  اخلل�ضات  لحتواء  ونظراً  بالكحول.  متكررة  غ�ضيل 
عند  ا�ضتعمالها  فاإن  املذيبات  من  متبقية  اآثار  على  الناجتة 
باملا�ضي  املرتبط  اجلمود  حالت  ملعاجلة  خم�ض�س  الن�ضان 

وذلك للم�ضاعدة على عودة التوازن النف�ضي العاطفي. 
حديثة  طريقة  وه��ي   CO2 ب�و�ضاطة  ا�ضتخل�س  طريقة   -  5
عايل  �ضغط  ذي   CO2 تيار  ادخ��ال  خللها  يجري  ومكلفة 

لتخريب اجليوب التي حتتوي على الزيوت الأ�ضا�ضية.
اأنواع من  بالت�رضيب تعتمد على ت�رضيب  ا�ضتخل�س  - طريقة   6
قليلة  العطرية  الزهور  بخل�ضة  وا�ضباعها  املا�ضة  الدهون 
وا�ضتعمال  وامليموزا،  اليا�ضمني  مثل  الزيوت  من  املحتوى 
مراهمها الناجتة كما هي، اأو ا�ضتنزاف املواد العطرية داخلها 

املطلق. بالكحول  مبعاملتها 
مناذج و�سفات طبية خمتلفة عند احليوانات

ُي�ضتعمل عادة ثلثة اأنواع اأو اأكرث من الزيوت العطرية )يعالج 
تخلط  املناعة(،  يعزز  وثالث  الأعرا�س  واآخر  ال�ضبب  اإحداها 
جيداً ومتدد بزيت الزيتون اأو البارافني اأو بزيت بناتي وتعطى 

بالفم اأو بطرائق اأخرى ح�ضب الو�ضفة الطبية كالتايل:
1 - معاجلة حالت التذيفن الدموي املعوي )النرتوتوك�صيميا(:

 )Satureja montana( الندغ  اأو  الربية  الريحان  نبات  زيت 
 %  80 بن�ضبة  ال�ضم�س  عباد  بزيت  بعد متديده   %  20 برتكيز 

يحقن 3مل بامل�ضتقيم. 
2 - معاجلة ال�صعال: 

والقرنفل  الأوكاليبتو�س  زيوت  من  مزيجًا  تت�ضمن  و�ضفة 
الرّزاز  با�ضتعمال  تن�رض يف جو احلظرية  وال�ضنوبر احلرجي 
لوحدها اأو مع و�ضفة اآخرى تت�ضمن مزيجًا من زيت �ضجرة 

ال�ضاي Tea tree و�ضجرة ال�ضنوبر والزعرت.
3 - التهابات ال�صرع يف املاعز:

• و�ضفة تت�ضمن زيوت القرنفل والقرفة، متدد يف زيت نباتي 
بن�ضبة0.01 % وحتقن يف ال�رضع.

   Tea tree و�ضفة تت�ضمن زيوت اكليل اجلبل و�ضجرة ال�ضاي  •

والغار والزعرت، ومتدد بن�ضبة 5 % يف الزيت النباتي وحتقن 
يف ال�رضع بجرعة 5 مل.

اإىل  بالإ�ضافة  واملردقو�س،  الأجوين   تت�ضمن  و�ضفة    •
وتخلط  والنعناع،  وال�رضو  والأكاليبتو�س  الكافور،  �ضجرة 

يف زيت لوز اأو عباد ال�ضم�س ويدهن ال�رضع.
4 - معاجلة جروح حلمات ال�صرع:

و�ضفة تت�ضمن زيت اخلزامي، الذي  ميدد ويدهن للم�ضاعدة 
على التئام جروح احللمة ال�رضع. 

5 - وقف ادرار احلليب بعد الولدة:

اأوراق املريمية، وت�ضتعمل يف بداية احللبة  و�ضفة تت�ضمن 
لأنه يزيد من ادرار احلليب بعد الولدة ومن تقل�ضات للرحم 

كونه ميلك  تاأثرياً م�ضابهًا للأ�ضرتوجني.
6 - �صعف ال�صهية يف املاعز بعد الولدة:

�رضاب يحتوي خل�ضة جذور اجلنتيان بجرعة قدرها 75 ملغ 
مرًة يوميًا ملدة 3 اأيام.

7 - معاجلة ال�صهالت والطفيليات:

•  و�ضفة تت�ضمن ن�ضبة 5 % من زيوت اإكليل اجلبل والزعرت 
بالفم بعد متديدها  ، وتعطى  والقرفة  والقرنفل املردقو�س 

بزيت الزيتون اأو الربافني.
اجلدايا  اإ�ضابة  ملعاجلة  مردقو�س  زيت  تت�ضمن  و�ضفة    •

بالكوك�ضيديا.
8 - معاجلة القراع:

وثمار  اأوراق  اأو خل�ضة  ال�ضاي  �ضجرة  زيت  تت�ضمن  و�ضفة 
الغار اأو ح�ضي�ضة الليمون.

9 - معاجلة العرا�ض اللتهابية )حرارة، اأمل، توذم، �صخونة(:

و�ضفة تت�ضمن مزيجًا من زيت �ضجرة الكافور، ي�ضاف اإليها 
اأوالتنوب،  احلرجي  وال�ضنوبر  ال�رضو  �ضجر  وزيت  الغار  زيت 
يدهن على الظهر لتحري�س اإفراز الكورتيزون من قبل الغدة 

الكظرية.
10 - تقوية املناعة:

و�ضفة تت�ضمن مزيجًا من زيوت �ضجرة الكافور ي�ضاف اإليها 
زيت الغار و�ضجر ال�رضو، وتدهن خلف الغارب.

11 - التخل�ض من احل�صرات والبعو�ض:

وع�ضبة  الليمون  ح�ضي�ضة  زيوت  من  مزيجًا  تت�ضمن  و�ضفة 
العطرة  والليمون الكفريي  وقرفة �ضيلن  والنعناع  ب�ضكل 

نقاط على ظهر احليوان.
طرائق ا�ستخدام الزيوت العطرية

.)µm 5 طريقة ال�ضباب  95%  من القطرات بقطر اأقل من •
• طريقة الرزاز )قطرات بقطر µm  50( با�ضتعمال الرّزاز  .

• طريقة التبخري.

الشكل )4( طريقة العصر على البارد 
الستخالص الزيوت العطرية من الحمضيات )الزيست(.
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دون  هي  كما  غالبًا  وت�ضتعمل  احليوان  جلد  على  نقاط   •
متديد.

• يف الفم مبا�رضًة بعد خلطها بزيت الزيتون اأو الربافني اأو 
زيت نباتي.

• يف ال�رضع بعد خلطها ومتدد يف زيت نباتي بن�ضبة0.01 %.
• عن طريق امل�ضتقيم.

• بو�ضاطة الأبر ال�ضينية.
حتذيرات عند ا�ستخدام الزيوت الأ�سا�سية

يحظر ا�ضتخدام الزيوت الأ�ضا�ضية يف احلالت التالية:
1 - عند الأ�ضخا�س الذين يعانون من ح�ضا�ضية اأو ربو )يف�ضل 
اجراء اختبار ح�ضا�ضية يف منطقة الذراع قريبًا من الكوع، 
وانتظار 24 اإىل 48 �ضاعة لقراءة النتيجة(، لأن بع�س الزيوت 

خمر�س وم�ضبب للح�ضا�ضية.
2 - عدم ا�ضتن�ضاقها قبل النوم.

3 - عدم ا�ضتعمالها عند الن�ضاء احلوامل، ول �ضيما بعد ال�ضهر 
الرابع من احلمل وعند املر�ضعة.

4 - عدم ا�ضتعمالها عند الأطفال قبل عمر 12 �ضنة.
ع�ضبية  ا�ضطرابات  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  عند   -  5

كال�رضع.
6 - يحذر ن�رض رائحة الزيوت العطرية يف غرف مغلقة بوجود 
باإنزمي  فقرية  فالقطط  اأقفا�س.  يف  واحليوانات  القطط 
  )Glucuronyl transferase( تران�ضفرياز  كلوغورونيل 
والأدوية  املركبات  من  والتخل�س  طرح  على  ي�ضاعد  الذي 
الفينولية. ومبا اأن بع�س الزيوت يحتوي على الفينول فاإن 
اأيام   3( عدة  لأيام  القطط  يف  ي�ضتمر  املركبات  هذه  طرح 
الكبد  اإىل م�ضاكل يف  بالتايل  �ضاعات(، ويوؤدي   6 بدًل من 

وحدوث ت�ضممات.
7 - التقيد بطريقة ال�ضتعمال وعدم زيادة اجلرعة.

مردود انتاج الزيوت العطرية
تعد ن�ضبة التحويل للح�ضول على الزيوت العطرية من النباتات 
القرنفل و100 من اخلزامي  7 كغ من  اإذ يلزم نحو  �ضيئلة جداً، 
بكثري  اأكرب  كمية  يلزم  كما  عطري،  زيت  كغ   1 على  للح�ضول 
للح�ضول  اخل�رضاء  النباتات  اأنواع  بع�س  من  بالأطنان  تقدر 

على كيلوغرام من الزيت العطري.
اأ�سعار الزيوت العطرية

و   4.5 بني  مل   15 ب�ضعة  العطرية  الزيوت  زجاجة  �ضعر  يقدر 
14.10 يورو ح�ضب نوع الزيت العطري.

ويجب النتباه عند ال�رضاء باأن تكون الزيوت العطرية طبيعيًة ونقيًة 
100 % ومعرفة من الناحية النباتية والكيميائية احليوية . ونظراً 
الرعاية  جمال  يف  العطرية  الزيوت  ل�ضتخدام  املتزايد  للإقبال 
واملاعز  والأغنام  الأبقار  ومربو  القرويون  بادر  فقد  ال�ضحية 
يف الدول الوربية يف الآونة الأخرية اإىل اتباع دورات تدريبية 
بكيفية ا�ضتخل�س وا�ضتعمال الزيوت العطرية، حتى متكن عدد 

كبري من حت�ضري وا�ضتخدام بع�س الزيوت العطرية يف مزارعهم 
احل�ضول  على  منهم  حر�ضًا  ال�ضوق  من  ل�رضائها  احلاجة  دون 

على اأف�ضل فعالية ممكنة باأقل التكاليف.
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طرائق الري:
ميكن تق�ضيم طرائق الري املتبعة اإىل ثلثة اأق�ضام هي:

طرائق الري ال�ضطحي )Surface Irrigation Methods(: وت�ضمل الري بالن�ضياب )ال�رضائح(، والغمر، واخلطوط ويطلق   -  1
عليه ا�ضم الري التقليدي.

2 - طرائق الري احلديثة )Modern Irrigation Methods(، وت�ضمل طريقتي الري بالر�س والتنقيط )املو�ضعي( 
.)Subsurface Irrigation( 3 - طرائق الري حتت ال�ضطحية

ويبني )اجلدول 1( اأهم طرائق ري املحا�ضيل.

ان�ســــــداد  املنقطات يف 
�سبكات الري املو�سعــــي

)الأ�ســــباب واحللــول( 

ورقيها،  األمم  حياة  في  األهم  الدور  الماء  يؤدي 
البشري  العنصر  وجــود  استمرار  مصدر  فهو 
التي  العظيمة  النعم  من  وهو  الحية  والكائنات 
وذلك  الحياة  دبت  اإلنسان ومن خالله  اهلل  حباها 
الماء كل شيء  تحقيقًا لقوله تعالى: "وجعلنا من 
حي" )سورة األنبياء، 29(، إذ تعاني معظم مناطق 
الماء نظرًا  العربي نقصًا وشحًا كبيرًا في  الوطن 
لوقوعها في المنطقة الجافة أو شبه الجافة، كما 
استثمار  إلى  السكاني  للنمو  المرتفع  المعدل  أدى 
جائر للموارد الطبيعية ومن ضمنها الماء، ويقدر 
الحجم الكلي للمياه في العالم بنحو 1386 مليون 
كم3، ويقدر مخزون المياه العذبة بنحو 35 مليون 
كم3 وهي تعادل قرابة 2.5 % من المياه الكلية، أي 
أن مامقداره 97 % من الحجم الكلي للمياه موجود 
في البحار والمحيطات ويعادل 1338 مليون كم3.

يتوقع أن يصل إجمالي الطلب على الماء في سورية 
عام 2015 إلى نحو 24.2 مليار م3 سنويًا، منها 
21.3 مليار م3 سنويًا ) أي نحو87 %( للزراعة 

)الضرير وحسين، 2008(.

مالحظات
المحصول المالئم

نوع الريطريقة الري
م. حقليةخضارم. شجرية

الري باألحواض•••
السطحي الري بالقنوات المفتوحة••

متنقلة•صعب التشغيل
الري بالرش

الري المضغوط 
)الري الحديث(

ثابتة••غالي الثمن
ذاتية الحركة•ري محوري

منقطات صغيرة•بخاخات صغيرة

الري الموضعي
نقاطات•

بابلر•
معكرونة•قلة االنتظام

أنابيب التنقيط•مغطاة بالمالش

الجدول )1(  طرائق الري المستخدمة ألهم المحاصيل الزراعية.
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مفهوم الري املو�ضعي )الري بالتنقيط(:
هو تو�ضيل مياه الري، واملحاليل الكيميائية بالكميات املطلوبة واملح�ضوبة بدقة، ومبعدلت بطيئة على �ضكل نقط منف�ضلة 
املياه  تو�ضيل  نقاط حمددة على طول خطوط  عند  باملنقطات مو�ضوعة  تعرف  ميكانيكية  اأدوات  متوا�ضلة من خلل  اأو 
وبت�رضيف بني 1 اإىل 12 لرت/�ضا، وميكن ت�ضنيف الري املو�ضعي من حيث البنية اإىل نوعني: النوع املركب وي�ضمل النقاطات 
2 اأهم اخل�ضائ�س  والبخاخات ال�ضغرية واملر�ضات ال�ضغرية، والنوع الداخلي وي�ضمل اأنابيب التنقيط )Gr(، ويظهر اجلدول 

الفنية لكل طريقة من طرائق الري املو�ضعي وفقًا ل�ضغط الت�ضغيل والت�رضيف ومعامل التغطية. 
.

ان�ســــــداد  املنقطات يف 
�سبكات الري املو�سعــــي

م. عل��ي مل��ي، د. اأ�ضعد �ضيخو)الأ�ســــباب واحللــول( 
 كلية الزراع�ة، جامعة الفرات

الجدول )2(  الخصائص الفنية لطرق الري الموضعي.

الري الموضعي
قطر التغطية 

) م(
تصريف الماء
) ل/ ساعة(

ضغط التشغيل بار
مالحظات

الضغط 
المقترح

معدل 
التشغيل

مرشات صغيرة

2.5-15021-430-0.5بخاخات صغيرة
ال يدور، يستخدم للبيوت 

البالستيكية والمساكب

2.5-30021-1040-5مرشات صغيرة
يدور، يستخدم للخضار 
والمحاصيل الشجرية 

نقاطات

أشجار مثمرة3.5-30010.5-140-0.3نقاطات

أنابيب تنقيط 
)Gr(

مختلف محاصيل0.3-12-810.5-3.5
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الأخرى، حيث  الري  الري بالتنقيط على نظم  ويتفوق نظام 
ويف  الرملية  الأرا�ضي  يف  عالية،  بكفاءة  ا�ضتخدامه  ميكن 
يف  ا�ضتخدامه  ميكن  كما  املائلة،  الت�ضاري�س  ذات  احلقول 
بالتنقيط  ال��ري  ويوفر  والرطبة،  اجلافة  املنطقة  اأرا�ضي 
 % 50 امل�ضمم جيداً كميات كبرية من املياه ت�ضل اىل نحو 
مقارنًة بالري ال�ضطحي، و30 % مقارنًة بالري بالر�س، وذلك 
اجلريان  اأو  بالت�رضيب  ت�ضيع  قد  التي  املياه  فواقد  بتقليل 
يتوقف  ول  الأخ���رى،  ال��ري  نظام  يف  التبخر  اأو  ال�ضطحي 
الطاقة  الري فح�ضب بل هناك توفري يف  املياه  التوفري عند 
لأن النظام يعمل عند �ضغوط ت�ضغيل منخف�ضة مقارنًة بنظم 

الري بالر�س. 
مكونات �ضبكات الري بالتنقيط:

اإن تركيب نظام الري يحتاج لأنابيب خمتلفة، واأدوات اأخرى 
الأنابيب  �ضبكة  �ضمن  للمياه  املنا�ضب  اجلريان  لتحقيق 
اأرب��ع  �ضمن  ال��ري  م��ع��دات  ت�ضنيف  وميكن  امل�ضغوطة، 

جمموعات كما يلي )ال�ضكل 1(:
• وحدة ال�ضخ : امل�ضخة ووحدة الطاقة

• املجموعة الراأ�ضية: عداد ماء، مقيا�س �ضغط، �ضكر تنفي�س، 
فلرت، م�ضمدة.

�ضبط  �ضكر  الأنبوب،  اإك�ض�ضورات  الأنبوب،  الأنبوب:  خط   •
اجلريان والأغلق.

مر�ضات  نقاطات،   ،GR اأنابيب  مر�ضات،  املياه:  • مو�ضلت 
مو�ضعية.

االن�ضداد يف �ضبكات الري املو�ضعي:
ازدادت يف الآونة الأخرية �ضكوى املزارعني من م�ضكلة ان�ضداد 
يف  املوؤثرة  العوامل  اأهم  من  واح��دًة  تعد  والتي  املنقطات، 
كفاءة �ضبكات الري بالتنقيط، وقد اأدت هذه امل�ضكلة اإىل كثري 
اأجهزة نظم الري،  اأهمها تلف واإقلل عمر  من الأ�رضار، من 
وفقدان جزء من مياه الري واملواد الكيميائية املنقولة خلل 
وال�ضيانة،  الإ�ضلح  تكاليف  وزيادة  بالتنقيط  الري  �ضبكة 
وقد يت�ضبب الن�ضداد يف تعطيل نظام الري بالكامل، وتكرار 
مما  كبرية  مالية  اأعباء  عليه  مايرتتب  والإ�ضلح  ال�ضيانة 

يزيد من تكاليف النظام.

احلاالت ال�ضائعة الن�ضداد املنقطات:
ب�ضكل عام قد يكون الن�ضداد اأما تامًا اأو جزئيًا، ففي احلالة 
احليطة  تدابري  اأخذ  �ضوء  نتيجة  الن�ضداد  يحدث  قد  الأوىل 
اللزمة ملنعه، ولكن ميكن ملحظته ب�ضهولة وحتديد موقعه 
ذلك  فهو  اجلزئي(  )الن�ضداد  الثاين  النوع  اأما  معاجلته،  ثم 
انح�ضار  م��دى  حتديد  اأو  ملحظته  ي�ضعب  ال��ذي  الن�ضداد 
هذا  ويحدث  ب��ه،  املت�رضرة  املنقطات  من  امل��اء  ت�رضف 
اأو بقايا املواد الع�ضوية  عادًة نتيجًة لرت�ضب املواد ال�ضلبة 
اأو بع�س املواد الأخرى، ولتحديد املنقطات التي تعاين من 
منقط  لكل  الت�رضيف  قيا�س  الأمر  يتطلب  اجلزئي  الن�ضداد 
العملية م�ضنية ملا تتطلبه من  النظام، وهذه  على حدة يف 

جهد ووقت، وميكن ت�ضنيف حالت الن�ضداد اإىل:
1. ان�ضداد جزئي يحدث يف جميع منقطات نظام الري.

2. ان�ضداد جزئي يحدث يف جزء من املنقطات.
3. ان�ضداد كلي يحدث يف جميع منقطات نظام الري.

4. ان�ضداد كلي يوؤثر يف جزء من املنقطات.
5. ان�ضداد جزئي يف بع�س املنقطات يرافقه ان�ضداد كلي يف 

بع�س املنقطات الأخرى.
بالتنقيط،  الري  الأكرث حدوثًا يف نظم  الأخرية  وتعد احلالة 
يحول  مما  اجلزئي  بالن�ضداد  املنقطات  بع�س  تتاأثر  حيث 
ذلك  ويرافق  الن�ضداد،  ومقدار  امل�ضكلة  اأبعاد  حتديد  دون 

ان�ضداداً كامًل ملنقطات اأخرى.
اأ�ضباب ان�ضداد املنقطات:

بالتنقيط،  الري  �ضبكة  يف  الرئي�س  العن�رض  املنقطات  ُتعد 
حيث تقوم باإي�ضال ماء الري من اأنبوب الري احلقلي املغذي 
لتقوم  املنقطات  وت�ضمم  النبات،  جذور  انت�ضار  منطقة  اإىل 
ال�ضغط  يعادل  ب�ضغط  منها  ليخرج  املاء  �ضغط  بتخفي�س 
اجلوي، وهناك اأنواع عديدة من املنقطات )ال�ضكل 2( تختلف 
بح�ضب حجمها ومبداأ عملها، مثل منقطات الفوهة اأو امل�ضار 
الطويل اأو الدوامية اأو ذاتية الغ�ضيل اأو ال�ضغط املعادل ، وقد 
انت�رضت يف الفرتة الأخرية الأنابيب امل�ضتخدمة والتي ت�ضمى 
اأنابيب GR التي ل حتتاج اإىل منقطات حيث تكون املنقطات 

الشكل )1(  الشكل العام لشبكة ري بالتنقيط.

الشكل )2( أشكال مختلفة للمنقطات المستخدمة في شبكات الري الموضعي.
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نف�ضه،  الأن��ب��وب  ج�ضم  يف  م��وج��ودة 
�ضكل  ت��اأخ��ذ  التي  املنقطات  وه��ن��اك 
اأنبوب �ضعري ميكن التحكم بتدفقه من 
فوهة  حجم  ل�ضغر  ونظراً  طوله،  خلل 
باأجزاء  الن�ضداد  �ضهلة  النقاطة، ت�ضبح 
ال�ضلبة  ك��امل��واد  )���ض��وائ��ب(،  �ضغرية 
مواد  اأو  ع�ضوية  اأو  جمهرية  اأحياء  اأو 
كيميائية، ن�ضبة 31 % من الن�ضداد هو 
نتيجة العنا�رض الفيزيائية )الطبيعية(، 
 22 نتيجة العنا�رض احليوية، و  و37 % 
 % 10 % نتيجة العنا�رض الكيميائية و 

نتيجة عنا�رض اأخرى. 
1 - �أ�سباب فيزيائية )طبيعية(:

الطني وال�ضلت والرمل  وت�ضمل حبيبات 
اأخرى تكون عالقًة  والق�س واأي �ضوائب 
باملاء وذات اأحجام كبرية باحلد الذي 
ل ي�ضمح مبرورها من خلل النقاطات 
مقدرة  اإىل  بالإ�ضافة  ه��ذا  ال�ضيقة، 
جزيئات الطني على تغليف املر�ضحات 
اأنابيب  خلطوط  الداخلية  وال�ضطوح 
الري، حيث يوؤدي جتمع هذه احلبيبات 
كتل  تكوين  اإىل  ال�ضلت  حبيبات  م��ع 
اأو  النقاطات  ان�ضداد  اىل  ت��وؤدي  كبرية 
تقلل معدل املاء منها، لذا من الأهمية 
اأن يوؤخذ يف العتبار قبل ت�ضميم نظام 
الرت�ضيح حتليل ماء الري لتقدير حمتواه 
وجودته،  العالقة  ال�ضلبة  امل��واد  من 
مواد  اإىل  امل��واد  هذه  تق�ضم  اأن  ويجب 

ع�ضوية واأخرى غري ع�ضوية.
2 - �أ�سباب كيميائية:

مهما بلغت جودة ماء الري فاإنه يحتوي 
التي  الأملح  من  خمتلفة  كميات  على 
عن  التوقف  عند  النقاطات  يف  ترت�ضب 
ويوؤدي  الريات(،  بني  الفرتة  )يف  الري 
من  كل  اأيونات  تركيز  تركيز  ارتفاع 
والبيكربونات  واملغن�ضيوم  الكال�ضيوم 
تر�ضيب  اىل  الري  مياه  والكربيتات يف 
الكال�ضيوم  وك��ربي��ت��ات  ك��رب��ون��ات 
واملغن�ضيوم يف النقاطات مما يقلل من 
مياه  احتواء  حال  يف  كذلك  كفاءتها، 
ب�ضورة  واملنجنيز  احلديد  على  ال��ري 
زائ���دة )ك��م��ا يف ح��ال��ة م��ي��اه الأب���ار( 
فاإنه قد يحدث تر�ضيب لأكا�ضيد احلديد 
)وذلك  النقاطات  ت�ضد  التي  واملنجنيز 

عند تلم�س املاء مع اجلو اخلارجي(.

3 - �أ�سباب حيوية:
داخل  تتواجد  التي  البيئية  ال��ظ��روف 
اىل  تنا�ضب  بالتنقيط  ال���ري  خ��ط��وط 
من  للعديد  ال�رضيع  النمو  كبرية  درجة 
الكائنات احلية الدقيقة، مثل الطحالب 
والبكترييا وغريها من الأحياء املائية 
التي ت��وؤدي اىل  واحل�����رضات واخل��ي��وط 

ان�ضداد خطوط الري. 
لأهم  املئوية  الن�ضب   )3 )ال�ضكل  ويظهر 
�ضبكات  يف  املنقطات  ان�ضداد  اأ�ضباب 

الري املو�ضعية.

تقييم ان�ضداد املنقطات:
طريقة  اأي  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ي��وج��د  ل 
الري  م�ضتخدمي  من  لأي  ت�ضمن  فح�س 
النظام  تعر�س  احتمال  معرفة  بالتنقيط 
عادًة  ين�ضح  ولكن  تركيبه،  قبل  للن�ضداد 
قبل ت�ضميم نظام التنقيط اأن يجرى بع�س 
التحاليل على عينة من مياه الري ليمكن 
ان�ضداد  ملنع  الحتياطات  بع�س  اتخاذ 
اأن  وميكن  ذل��ك،  من  والوقاية  املنقطات 
الري  ملياه  القيا�ضية  التحاليل  ت�ضمل 

املكونات التالية:
مثل  الع�ضوية  غري  ال�ضلبة  الأج�ضام   .1

الرمل وال�ضلت والطني والبل�ضتيك.
الرئي�ضة  الع�ضوية  غري  الكيميائيات   .2
وال�ضوديوم  واملغن�ضيوم  الكال�ضيوم  مثل 
والبيكربونات  والكربونات  والبوتا�ضيوم 
الهيدروجيني  والرقم  والنرتات  والكلوريد 

.ECw وقدرة التو�ضيل الكهربائي ،pH
3. احلديد ومركباته.

4. كربيتيد الهيدروجني.
5. البكيرتيا.

لنق�س  امل�ضببة  ال��دق��ي��ق��ة  الأح���ي���اء   .6
الكربيتات. 

اأكرب  الهيدروجيني  الرقم  يكون  وعندما 
عالية  درج��ة  عن  يعرب  ما  وه��و   7.5 من 
عنا�رض  على  احتوائه  اأي  الع�رضة،  م��ن 

ميكن  فاإنه  واملغن�ضيوم،  الكال�ضيوم  مثل 
اأن  املغن�ضيوم  اأو  الكال�ضيوم  لكربونات 
الأنابيب  اأو  الرت�ضيح  وحدات  يف  ترت�ضب 
اأو املنقطات، وعند اإ�ضافة احلمو�س لتلك 
الهيدروجيني  الرقم  قيمة  تنخف�س  املياه 
الرت�ضيب  تقليل  على  ي�ضاعد  م��ا  وه��و 
حت�ضني  على  ي�ضاعد  كما  الكيميائي، 
فعالية الكلور يف املاء وامل�ضتخدم للتحكم 
يف اجلراثيم والبكترييا، ومن ناحية اأخرى 
من  اأقل  الهيدروجيني  الرقم  يكون  عندما 
6 تن�ضاأ با�ضتمرار م�ضكلت �ضداأ وتاآكل يف 
ودرجة  الهيدروجيني  الرقم  ويعد  النظام، 
احلرارة والكربونات الع�ضوية اأهم العوامل 
املوؤثرة يف منو اجلراثيم وتطور الطحالب 
اأو املواد الغروية يف املاء، وترتاوح درجة 
الغروية  الطحالب  لنمو  املنا�ضبة  احلرارة 
30 درجة مئوية، ولكن ميكنها  و   20 بني 
اأق��ل مبعدل  ح��رارة  درج��ات  عند  تنمو  اأن 
الرقم  بني  املبا�رضة  للعلقة  ونظراً  اأدنى، 
احلديد  تر�ضبات  وم�ضكلت  الهيدروجيني 
والتاأكد  احلقل  يف  املياه  فح�س  يف�ضل 
اأجهزة  با�ضتخدام  احلديد  وجود  عدم  من 
قيا�س �ضغرية حممولة، كما يجب فح�س 
عينات املياه من وقت لأخر، حيث تتطلب 
اأو  الرت�ضيح  من  نوعًا  التنقيط  اأنظمة  كل 
املياه،  يف  العالقة  املواد  لإزالة  الت�ضفية 
ميكن  املر�ضحات  اأنواع  اأف�ضل  مع  وحتى 
لبع�س احلبيبات ال�ضغرية اأن متر من خلل 
الن�ضداد،  مل�ضكلة  م�ضدراً  وتكون  املر�ضح 
معلومات  امل��ي��اه  حت��ال��ي��ل  تعطي  ك��م��ا 
العالقة،  الطبيعية  امل���واد  ع��ن  وا�ضحة 
الع�ضوية  امل���واد  ع��ن  املعلومات  ولكن 
تكون غري وا�ضحة، وميكن ت�ضنيف نوعية 
املياه امل�ضتخدمة يف نظم الري بالتنقيط 
بالن�ضبة خلطر ان�ضداد املنقطات بالعتماد 

على )اجلدول 3(.
عالج ان�ضداد املنقطات

1 - �لطر�ئق �لطبيعية:
كاإجراء  وال�ضبك  الفلرت  ا�ضتعمال  يقرتح 
واحليوية،  الفيزيائية  للن�ضدادات  م�ضاد 
حيث ُيعد تركيب الفلرت ال�ضبكي عند اخلزان 
ال�ضلبة  ب��امل��واد  الن�ضداد  مل�ضاكل  ح��ًل 
بالإ�ضافة  املائية،  والأحياء  واحل�رضات 
من  املنا�ضبة،  املر�ضحات  ا�ضتخدام  اإىل 
للماء  �ضديد  دفع  عملية  اإج��راء  ال�رضوري 
اإج��راء  اأي  والنقاطات،  ال��ري  خطوط  يف 

الشكل )3( النسب المئوية ألهم أسباب 
انسداد المنقطات في شبكات الري الموضعية.
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المركب
االنسداد خطر 

منخفض متوسط عالي

pH 7.0< 8.0-7.0 8.0>

Iron )Fe( mg/L 0.2< 1.5-0.2 1.5>

Manganese )Mn( mg/L 0.1< 1.5-0.1 1.5>

Hydrogen Sulfide )H2S( mg/L 0.2< 2.0-0.2 2.0>

Total Dissolved Solids )TDS( mg/L 500< 2000-500 2000>

Total Suspended Solids )TSS( mg/L 50< 100-50 100>

Bacteria Count )#/ml( 10,000< 50,000-10,000 50,000>

)الجدول 3( القيم التي تحدد خطر انسداد المنقطات.

)1980 ،Nakayama و Bucks(  :المصدر
عملية غ�ضيل ل�ضبكة الري ب�ضورة دورية مرة كل �ضهر على الأقل، 
كما يف�ضل ا�ضتخدام مر�ضحات احل�ضى، فهذا النوع من املر�ضحات 
متتاز  لأنها  والطحالب  الع�ضوية  امل��واد  حجز  يف  فعال  يكون 
مب�ضاحات ت�ضفية كبرية، علوًة على وجود زوايا احل�ضى احلادة 
التي تتم�ضك بن�ضيج الطحالب الناعمة، ويجب اأن تركب امل�ضايف 

العتيادية خلف مر�ضحات احل�ضى من اأجل الأمان والحتياط.
2 - �لطر�ئق �لكيميائية:

امل�ضببات  ع��ن  الناجتة  الن�����ض��داد  ح��الت  بع�س  ع��لج  ميكن 
به،  احلقن  اأو  حام�س  مبحلول  املعاملة  طريق  عن  الكيميائية 
ففي حالة الن�ضداد التام يتم و�ضع النقاطات يف حملول حام�س 
خمفف تركيزه 1 %، وعادة ي�ضتخدم حم�س الكربيتيك اأو حم�س 
الهيدروكلوريك املخففني، ثم جترى عملية تنظيف لكل نقاط على 
حدة، اأما يف احلالت الأقل �ضدة فيتم حقن احلام�س وذلك حتى 
، وتكرر عملية احلقن   2 اأو   1 اإىل  الري  ت�ضل قيمة حمو�ضة ماء 
حتى يتم احل�ضول على معدل الت�رضيف املقدر لكل نقاط، ويتم 
املاء  من  عينة  حتليل  طريق  عن  اللزمة  احلم�س  كمية  تقدير 
امل�ضتخدم يف الري معمليًا، كما ي�ضتخدم حم�س الهيدروكلوريك 
يف حالة املنقطات املغلقة جزئيًا ببيكربونات الكال�ضيوم برتاكيز 
بالكربونات  اجلزئي  الن�ضداد  %، وملنع   2 اإىل    0.5 من  ترتاوح 
اأ�ضبوع ملدة ن�ضف �ضاعة تقريبًا  النظام مرًة كل  اأن يغ�ضل  يجب 
مع اإ�ضافة حملول حم�س الهيدروكلور بن�ضبة %2 من احلجم على 
اأن حت�ضب الكمية جيداً كي تكفي جميع املنقطات، اإذ ي�ضاف حتت 
�ضغط منخف�س من اأجل ملم�ضة احلم�س لكل املنقطات، يجرى 
كما ميكن  دقائق،  ع�رض  ب�ضغط عايل ملدة  لل�ضبكة  غ�ضيل  بعدها 
ا�ضتخدام املاء والهواء امل�ضغوطني ملعاجلة املنقطات امل�ضدودة 
الطبيعي  با�ضكال، ومن  700 كيلو  املنا�ضب هو  وال�ضغط  جزئيًا، 
اأن ت�ضتخدم هذه الطريقة لأنظمة الري التي تتحمل هذه ال�ضغوط، 
بهذه  اإزالتها  ميكن  ل  املنقطات  يف  املرت�ضبة  الكربونات  لكن 
التقانة، لكنه ميكن اإزالة املواد الع�ضوية من بع�س املنقطات بكل 
جناح عند �ضخ الهواء ب�ضغط 700 كيلو با�ضكال يف نظام مملوء 
امل�ضتخدمة  الأحما�س  اأن  العتبار  يف  يوؤخذ  اأن  ويجب  باملاء، 
ا�ضتعمالها بحيطة بالغة،  الأك�ضدة  ويجب  ذات قدرة عالية على 
ال�ضطوح  تاأكل  قد تعمل على  الأحما�س  فاإن  اإىل ذلك  بالإ�ضافة 

التي تتعر�س لها، ويجب اأن تكون ال�ضطوح امل�ضتخدمة غري قابلة 
للتاآكل اأو من البل�ضتيك، ويجب غ�ضل الأواين جيداً بعد ا�ضتعمال 
احلم�س، علمًا اأن املفا�ضلة بني الأحما�س تتم على اأ�ضا�س مدى 

توفرها وثمنها.
3 - �لطر�ئق �حليوية:

والنقاطات ناجتًا عن  الري  ان�ضداد خطوط  اإذا ما كان  يف حالة 
احليوية  املبيدات  ا�ضتعمال  فيمكن  والطحالب  البكترييا  اإفرازات 
وتعد  لتنظيفها،  الري  �ضبكة  يف  املياه  من  كبرية  كمية  دفع  مع 
هذه املعاملة مثاليًة للتغلب على هذه امل�ضكلة، وفيما يلي اأمثلة 

لبع�س املبيدات احليوية التي ميكن ا�ضتخدامها: 
1. ي�ضتخدم غاز الكلورين برتكيز يرتاوح من 20 اإىل 50 جزء يف 
امل�ضكلة،  حدة  على  ذلك  ويتوقف  الكلوريد،  اأيون  من  املليون 
بالإ�ضافة للخطورة ال�ضديدة لغاز الكلورين كمادة �ضامة، فاإنه 
ميكن اأن يوؤدي اإىل تر�ضيب احلديد واملنغنيز، ومن ثم فاإن عملية 
حقنه يجب اأن تتم قبل املر�ضحات بالإ�ضافة اإىل التقدير العملي 
ا�ضا�ضه،  الرت�ضيح على  الرت�ضيب لتعديل نظام  ملدى حدوث هذا 
 30 ملدة  الري  �ضبكة  داخل  الكلورين  ا�ضتمرار  مراعاة  ويجب 

دقيقة على اأقل.
2. ميكن ا�ضتخدام حملول هيبوكلوريت ال�ضوديوم اأو الكالي�ضيوم، 
با�ضتخدامه  ويو�ضى  الكلورين،  غاز  من  اأمانًا  اأكرث  يعد  حيث 
ت�رضيفها  معدل  يتعدى  ل  التي  ال�ضغرية  الري  نظم  حالة  يف 

1500لرت/دقيقة.
اأو مرتني، ويجب احلذر ال�ضديد  3. ميكن ا�ضتخدام الأكرولني مرة 
املفا�ضلة  �ضامة جداً، وتتوقف  لأنها  املادة  ا�ضتخدام هذه  عند 
على ا�ضتخدام اأي من الكلورين اأو الأكرولني على عنا�رض التكلفة 
ومدى الأمان ومدى توافر كل منها، وب�ضفة عامة يجب اإجراء 
للتاأكد  والنقاطات  ال��ري  خطوط  على  ال��دوري  الك�ضف  عملية 
بع�س  كفاءة  انخفا�س  ملحظة  حالة  ويف  عملها،  كفاءة  من 
ثم  الفور،  على  ا�ضتبدالها  ميكن  املياه  ت�رضيف  يف  النقاطات 
واإ�ضلحه، كما  لتنظيفه  اأو عطل  ان�ضداد  به  الذي  النقاط  يوؤخذ 
يجب اإجراء عملية قيا�س دوري ملعدل ت�رضيف النقاطات، ومن 
على  عمودية  النقاطات  تكون  اأن  مراعاة  يجب  اأخرى  ناحية 
بقاء  على  ذلك  ي�ضاعد  حيث   ، راأ�ضي(  و�ضع  )يف  الري  خطوط 
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النقاطات بعيدة عن الروا�ضب وال�ضوائب.
العوامل املوؤثرة يف ان�ضداد املنقطات:

1 - تاأثري نوع �لرتبة:
نوع  اأن  الدرا�ضات  بع�س  نتائج  اأظهرت 
الرتبة الزراعية ي�ضهم يف ان�ضداد املنقطات، 
فمثًل يف الرتب الرملية اأو الطينية الرملية 
�رضعان ما تتحرك جزيئات من هذه الرتب 
وا�ضتقرارها  ثباتها  لعدم  مواقعها  من 
وتغطي بع�س فوهات املنقطات، ول�ضيما 
املنقطات  فيها  تكون  التي  الفرتات  اأثناء 
متوقفًة عن العمل، وتكرار هذه العملية قد 

ي�ضاعد على الن�ضداد جزئيًا اأو كليًا.
2 - تاأثري درجات �حلر�رة:

ي��وؤدي ارت��ف��اع درج��ات ح��رارة اجل��و اإىل 
فتحات  ومن  الرتبة  �ضطح  من  املاء  تبخر 
الأم��لح  من  ج��زًء  يجعل  مما  املنقطات 
اخلارجية  املنقط  فتحة  على  ي��رتاك��م 

،وي�ضبب له ان�ضداد تامًا اأو جزئيًا.
3 - تاأثري نوع �ملنقط:

املنقطات  يف  الن�����ض��داد  ن�ضبة  تتباين 
اإىل  ذلك  ال�ضبب يف  ويعود  اأنواعها،  ح�ضب 
وطبيعة  و�ضكلها،  الفتحات  نوع  اختلف 
ت�رضفاتها،  ومقدار  داخلها  امل��اء  م�ضار 
املنقط  فتحة  يف  عادة  الن�ضداد  ويحدث 
اجلزيئات  بع�س  لرتاكم  نتيجًة  الداخلية 
مثل الرمل وال�ضلت والطني، والعامل املهم 
امل�ضاعد على الن�ضداد هو فتحات املنقط، 
حيث اأن اأقطارها غالبًا ما تكون اأقل من 1 
مم ومتو�ضطها العام بحدود 0.5 مم، وبذلك 
ب�ضيطًة  منها  امل��اء  تدفق  معدلت  تكون 

ن�ضبيًا، اإذ ترتاوح بني  1 و 10 ل/�ضا.
4 - تاأثري �مل�سّمد�ت و�لفالتر:

���ض��ّم��ادات  ال���ري  ب��اأن��ظ��م��ة  ع���ادة  تلحق 
امل��واد  اإ�ضافة  يف  ت�ضتخدم   )4 )ال�ضكل 
خلل  من  للنباتات  والأ�ضمدة  الكيميائية 
املنقطات، فهذه العملية توؤدي اإىل ان�ضداد 
م��ادة  خللها  م��ن  مت��ر  ال��ت��ي  املنقطات 
ارتفاع  ت�ضبب  ع��ادًة  فالأمونيا  اليوريا، 
اإىل  بدورها  توؤدي  والتي  املاء،  حمو�ضة 
واملغنزيوم،  الكال�ضيوم  كربونات  تر�ضيب 
وتزداد امل�ضكلة يف حالة عدم وجود فلرت 
لدخول  ي���وؤدي  وه��ذا  التحكم،  وح��دة  يف 
منظومة  يف  العالقة  وامل���واد  ال�ضوائب 
املنقطات  فتحات  تنغلق  وبالتايل  الري، 
امل�ضتخدم  ال�ضغط  اأن  ول�ضيما  ال�ضغرية، 

يف نظام الري بالتنقيط ُيعد منخف�ضًا.

الوقاية من م�ضاكل االن�ضداد واإجراءات ال�ضيانة:
لأجزاء  الدورية  ال�ضيانة  عمليات  اإج��راء 

ال�ضبكة:
1 - �لفالتر:

اختلف  عن  ين�ضاأ  الفلرت  ان�ضداد  اأن  مبا 
من  فلبد  الفلرت،  وبعد  قبل  امل��اء  �ضغط 
قيا�س فرق ال�ضغط فيه قبله وبعده ب�ضكل 
وعندما  تنظيفه،  موعد  لتحديد  يومي 
يجب  بار   0.5 حوايل  ال�ضغط  فرق  ي�ضبح 
الفلتر  اأن���واع  وتختلف  الفلرت،  تنظيف 
اجلزيئات  وحجم  لنوع  وفقا  امل�ضتخدمة 
املوجودة يف املاء ولنوع امل�ضدر املائي 

)ملحق �ضور 1(.
•الفلرت ال�ضبكي:

حلجب  نهائي  كفلرت  ال�ضبكي  الفلرت  يعمل 
لذلك   ، الرمل  اأو  العالقة  ال�ضغرية  الأجزاء 
الراأ�ضية  املجموعة  نهاية  يف  تركيبه  يتم 
ويزود  الرئي�ضة،  الأنابيب  خط  بداية  عند 
الفلرت ال�ضبكي مبواد مر�ضحة مثقبة ت�ضمح 

مبرور املواد من خللها. 
•الفلرت القر�ضي:

يتم تركيب الفلرت القر�ضي كفلرت اأخري يف 
اإىل  بالإ�ضافة  الراأ�ضية  املجموعة  نهاية 
من  القر�ضي  الفلرت  ج�ضم  ي�ضنع  ال�ضبكي، 
ا�ضطواين،  �ضكل  وله  البل�ضتيك  اأو  املعدن 
 . عمودي  ب�ضكل  اأو  اأفقي  ب�ضكل  ويركب 
مع  بل�ضتيكية  اأقرا�س  من  الفلرت  يتاألف 

العديد من الأثلم.
•الفلرت الرملي:

هو عبارة عن خزان ا�ضطواين مغلق يحتوي 
ويجب  احل�ضى،  اأو  الرمل  من  طبقة  على 
تركيب الفلرت عند بداية املجموعة الراأ�ضية 
اإذا كان م�ضدر املياه خزانًا اأو نهراً اأو قناًة 

مفتوحًة.

•فلرت �ضايكلون: 
ه��و ع��ب��ارة ع��ن خ���زان م��ع��دين خمروطي 
عن  الرتبة  جزيئات  بف�ضل  يقوم  مغلق 
تقوم هذه  النابذة،  القوة  بفعل  الري  مياه 
القوة بدفع اجلزيئات ال�ضلبة نحو الأ�ضفل 
باأ�ضفل  مربوطة  خا�ضة  جمع  حجرة  اإىل 
املاء  4( م�ضدر  )اجلدول  اخلزان. ويو�ضح 

وال�ضوائب امل�ضتهدفة.

2 - �أنبوب �لتنقيط و�لنقاطات:
يدخل القليل من الرتاب اىل اأنابيب التنقيط 
اأنابيب  غ�ضل  من  لب��ّد  لذلك  مدها،  اأثناء 
خلروج  مفتوحًة  الأن��ب��وب  نهاية  وت��رك 
الأن��ب��وب،  يف  العالقة  ال�ضوائب  جميع 
النقاطات  ان�ضداد  الري، ويف حال  وخلل 
لبد من غ�ضل اأنابيب التنقيط والفلرت ب�ضكل 
جيد، ويجب النتباه ال�ضديد اثناء الت�ضغيل 
التنقيط  اأنابيب  على  للحفاظ  وال�ضيانة 
التنقيط  اأنبوب  تلف  التلف، ويف حال  من 
الفور  على  ا�ضتبداله  فيجب  النقاطات،  اأو 
انتهاء  الإ�ضافية اجلاهزة  بعد  القطع  من 
مو�ضم الري، كما يجب غ�ضل اأنابيب التنقيط 
ثم تخزينها  يدويًا،  اجلاري وفكها  باملاء 

وحفظها يف مكان جاف ونظيف.
3 - وحدة �ل�سخ:

الأ�ضا�ضية يف  املواد  ال�ضخ من  تعد وحدة 
من  لب��د  لذلك  امل�ضغوطة،  ال��ري  اأنظمة 
النتباه ال�ضديد عليها، اأثناء ت�ضغيل وحدة 
التالية  الأمور  مراقبة  ، حيث يجب  ال�ضخ 
الهتزاز،  ال�ضجة،  ال�ضخ:  بوحدة  اخلا�ضة 
الت�رضب، درجة احلرارة ، ا�ضتهلك الوقود، 
.....اإلخ   الت�ضحيم  و  والتزييت  الزيت،  �ضغط 

ويجب:
العمل  ل�ضبط  امل�����ض��خ��ة  ���ض��ري  ���ض��د   •

املطلوب.
• فح�س م�ضتوى الزيت يف خزان املحرك 

الشكل )4( الشكل العام لشبكة ري بالتنقيط 
الجدول )4( مصدر الماء واستهداف الشوائب.مع التسميد مع مياه الري.

الشوائب المستهدفةمصدر المياهالفلتر

الفلتر 
الرملي

خزان، نهر 
، قناة

الجزيئات العائمة، المواد 
العضوية والرمل

فلتر 
سايكلون

خزان، نهر، 
الرملقناة، بئر

الفلتر 
الجزيئات العائمة، الرملبئرالشبكي

الفلتر 
المواد العضوية، بئرالقرصي

الطحالب، الرمل
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وملئه بالزيت للم�ضتوى املطلوب.
• فح�س املاأخذ الكهربائي والو�ضلت الكهربائية.

اإك�ض�ضوارات املحرك كافًة • ت�ضحيم 
4 - جودة مياه �لري:

اإن املعرفة امل�ضبقة بدرجة �ضلحية ماء الري امل�ضتخدم يف نظام 
الري بالتنقيط يجعل من ال�ضهل اتباع الجراءات املنا�ضبة للوقاية 

وال�ضيانة، وميكن الرجوع للجدول 3 ملعاجلة م�ضاكل الن�ضداد.
الري  ل�ضبكات  الدورية  ال�ضيانة  اأ�ضاليب   )5 )اجل��دول  ويو�ضح 

املو�ضعي.

املقرتحات 
مقاومة  م��واد  من  م�ضنعة  نوعية  ذات  منقطات  اختيار   .1

اأجله. اختيارها من  الذي مت  الغر�س  وتنا�ضب 
من  املنقطات،  ان�ضداد  يف  الري  مياه  نوعية  تاأثري  تقليل   .2
اأو  خلل زيادة تركيز قلوية املاء باإ�ضافة مواد مثل الكل�س، 
يف  املذابني  الكربون  اأوك�ضيد  وثاين  الأك�ضجني  تركيز  بتقليل 

الكيماوية. املركبات  بع�س  قليل من  باإ�ضافة  وذلك  املاء، 
اأو  ال�ضوديوم  هيبوكلويد  مثل  كيميائية،  م��واد  اإ�ضافة   .3
التي ت�ضاعد على حت�ضني معدلت ت�رضيف  النحا�س  كربيتات 

اجلزئي. بالن�ضداد  املتاأثرة  ول�ضيما  املنقطات، 
لبد  اأم��ر  بالتنقيط  ال��ري  نظام  دخوله  قبل  امل��اء  تر�ضيح   .4

منه.
املنقطات  بو�ضاطة  احلقل  اإىل  املاء  اإ�ضافة  انتظامية  تقييم   .5

اإدارة احلقل ب�ضكل جيد. عند فرتات متكررة مما ي�ضاعد على 
للتقليل  �ضم   10 لعمق  الأر�س  �ضطح  الري حتت  دفن خطوط   .6

من تاأثري درجات احلرارة.
الت�ضغيل. اأثناء  احلم�س  باإ�ضافة  املعاجلة  حماولة   .7

دوري. ب�ضكل  بالتنقيط  للري  الفرعية  اخلطوط  غ�ضل   .8

صيانة الجزء
يومية

صيانة 
دورية

كل موسم 
مالحظاتري

•المضخة
محرك•وحدة الطاقة

•األنابيب
•الصمامات

•الفلتر
•المسمدة
مقياس 
•الضغط

•عداد الماء

المرشات ••النقاطات
والمنقطات 

GR الـ

)الجدول 5( أساليب الصيانة الدورية لشبكات الري الموضعي.
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Secondary Plant Nutrients: 
Calcium, Magnesium,
and Sulphur

Eighteen essential elements that plants must have in order to grow properly, three Nutrient 
elements obtained from atmosphere through photosynthesis Hydrogen, Carbon and Oxygen. 
Fifteen nutrient elements obtained from the soil are essential for proper crop development. 
Each is equally important to the plant, yet each is required in very different amounts. These 
differences have led to the grouping of these essential elements into three categories; primary 
(macro) nutrients (Nitrogen, Phosphorus and Potassium) secondary (macro) nutrients 
(Calcium, Magnesium and Sulphur) and micronutrients (Boron, Copper, Iron, Manganese, 
Zinc, Molybdenum, Chlorine, Cobalt and Nickel). In the last article I wrote about Primary 
nutrients in this article will talk about Secondary nutrients. 



�لعـــدد  31 - 2017     �ملركز �لعربي - �أك�ســاد     

2

العــربي الـوطـــن  يف 

Secondary (MACRO) NUTRIENTS
The secondary nutrients are calcium, magnesium, and Sulphur. For most crops, these three are needed in lesser amounts that the 
primary nutrients. They are growing in importance in crop fertilization programs due to more tough clean air standards and efforts 
to improve the environment.
Calcium (Ca)
Calcium is essential for root health, growth of new roots and root hairs, and the development of leaves. Lime, gypsum, dolomite 
and superphosphate (a mixture of calcium phosphate and calcium sulfate) all supply calcium. Lime is the cheapest; dolomite 
is useful for magnesium and calcium deficiencies, but if used over a long period will unbalance the calcium/magnesium ratio. 
Superphosphate is useful where calcium and phosphorus are needed.

Functions of Calcium in plants:
1. Utilized for Continuous cell division and formation
2. Involved in nitrogen metabolism 
3. Reduces plant respiration
4. Aids translocation of photosynthesis from leaves to fruiting organs 
5.Increases fruit set
6. Essential for nut development in peanuts
7. Stimulates microbial activity

Magnesium (Mg)
Magnesium is a key component of chlorophyll, the green coloring material of plants, and is vital for photosynthesis (the conversion 
of the sun>s energy to food for the plant). Deficiencies occur mainly on sandy acid soils in high rainfall areas, especially if used for 
intensive horticulture or dairying. Heavy applications of potassium in fertilizers can also produce magnesium deficiency, so banana 
growers need to watch magnesium levels because bananas are big potassium users.
Magnesium deficiency can be overcome with dolomite (a mixed magnesium-calcium carbonate), magnesite (magnesium oxide) 
or Epsom salts (magnesium sulfate).

Nutrient Very Low Low Medium High Very High

Exchangeable Calcium 0- 500 ppm 500- 1200 ppm 1200- 2500 ppm 2500- 3500 ppm >3500 ppm

Nutrient Very Low Low Medium High Very High

Exchangeable Magnesium 0 -85 ppm 85- 180 ppm 180- 300 ppm 300 -500 ppm >500 ppm

Table1: Guidelines for interpreting Exchangeable Calcium (Ca) levels in soil test results.

Table 2: Guidelines for interpreting Exchangeable Magnesium (Mg) levels in soil test results
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 Functions of Magnesium in plants: 
1.Key element of chlorophyll production
2. Improves utilization and mobility of phosphorus
3. Activator and component of many plant enzymes
4. Directly related to grass tetany
5. Increases iron utilization in plants 
6. nfluences earliness and uniformity of maturity

Sulphur (S)
Sulfur is a constituent of amino acids in plant proteins and is involved in energy-producing processes in plants. It is responsible for 
many flavor and odor compounds in plants such as the aroma of onions and cabbage.
Sulfur deficiency is not a problem in soils high in organic matter, but it leaches easily. Superphosphate, gypsum, elemental sulfur 
and sulfate of ammonia are the main fertilizer sources.
Functions of Sulphur in plants:
1.Integral part of amino acids 
2.Helps develop enzymes and vitamins
3. Promotes nodule formation on legumes 
4. Aids in seed production 
5. Necessary in chlorophyll formation.

Nutrient Very Low Low Medium High Very High

Sulfur Water Soluble 0- 10 ppm 10- 20 ppm 20 -35 ppm 35- 45 ppm >45 ppm

Magnesium deficiency

Sulfur Deficiency

Table 3: Guidelines for interpreting Sulfur levels in soil test results. 

REFERENCES
• Methods of Analysis for soils of Arid and Semi-

Arid Regions by Issam I. Bashour and Antoine 
H. Sayegh American University of Beirut Beirut, 
Lebanon Food and Agriculture Organization of 
the United Nations Rome, 2007
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Recently, the management of trees and shrubs for sustainable development of 
dryland regions in the Arab world is a major concern. Growing of multipurpose 
trees and shrubs in dryland for production of wood for fuel and building materials; 
fruit and nut production; fodder, browse and forage production; modification of 
local microclimates for improved agricultural crop production; and protection 
of lands susceptible to water or wind erosion, etc. These applications are 
combined into land-use practices linked to people>s needs and social values. 
The most important trees and shrubs which can be adapted in drylands regions 
are: Jatropha, Jojoba, Simarouba, Leucaena and Glyricidia.

Multi uses
non-food plants
for Dryland
Jojoba
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JOJOBA (Simmondsia chinensis L.)
Kingdom: Plantae

Order: Caryophyllales
Family: Simmondsiaceae

Genus: Simmondsia
Species: S. Chinensis

I. History:
 Jojoba (Simmodsia chinensis (Link) Schneider) is a perennial woody shrub native to the semiarid regions of southern Arizona, 
 southern California and north western Mexico. Jojoba (pronounced ho-HO-ba) is being cultivated to provide a renewable source
of a unique high-quality oil.
Native Americans extracted the oil from jojoba seeds to treat sores and wounds centuries ago. Collection and processing of 
seed from naturally occurring stands in the early 1970s marked the beginning of jojoba domestication. In addition, the ban on 
the importation of sperm whale products in 1971 led to the discovery that jojoba oil is in many regards superior to sperm oil for 
applications in the cosmetics and other industries. Today, more than 40,000 hectares of jojoba are under cultivation worldwide, 
and present production of jojoba oil is in the range of thousands of tons per year. The major world producers are the United States 
and Mexico, with considerable quantities of oil being exported to Japan and Europe. Much of the interest in jojoba worldwide 
is the result of the plant>s ability to survive in a harsh environment. The utilization of marginal land that will not support more 
conventional agricultural crops could become a major asset to the global agricultural economy. 
II. Description and Growth Habit:
 Jojoba is a woody evergreen shrub or small multi-stemmed tree with a broad, dense crown that typically grows to a height of 3 
 to 4.5 meters. Leaves are opposite, oval or lanceolate, gray green, and have a waxy cuticle that reduces moisture loss. The plant
 develops one or a few long tap roots (up to 12 meters) that can supply water and minerals from far below the soil surface. Jojoba
 is usually dioecious (male and female flowers are borne on separate plants). Female flowers are small, pale green and commonly
 solitary or in clusters at the nodes. Male flowers are yellow, larger, and occur in clusters. Pollination occurs via wind or insect.
 The fruit is a green capsule which encloses up to three seeds. When ripe (3 to 6 months after fertilization) the capsule splits and
 reveals the seed, which is brown, wrinkled and about the size of a small olive (150 to 500 seeds/kg). Seed production is generally
limited until the fourth year of growth.

III. Uses:
 Jojoba seed contains a light-gold coloured liquid wax ester which is the primary storage lipid of the plant. This is unlike conventional 
 oilseed crops, such as soybean, corn, olive, or peanut which produce oils as the primary storage lipid. Jojoba wax (called oil) makes
 up 50% of the seeds dry weight. The physical properties of jojoba oil are: high viscosity, high flash and fire point, high dielectric
 constant, high stability and low volatility. Its composition is little affected by temperatures up to 570°F (300°C). Jojoba oil contains
 straight- chained C20 and C22 fatty acids and alcohols and two unsaturated bonds, which make the oil susceptible to many different
types of chemical manipulations. The extracted oil is relatively pure, non-toxic, biodegradable, and resistant to rancidity.

Multi uses
non-food plants
for Dryland
Jojoba

Figure 1. Jojoba tree, its fresh fruits, flowers and dry fruits.
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Most jojoba oil produced in the world today is sold at a high price for use in cosmetics and hair care products. As many as 300 
products containing jojoba have appeared in the world in recent years. As the supply of oil increases and price decreases, more 
uses will become economically feasible. The stability of jojoba oil makes it attractive to the electronic and computer industries. 
And since jojoba oil contains no cholesterol or triglycerides and is not broken down by normal metabolic pathways, it may become 
an important low-calorie oil for human consumption. The oil can be used as an antifoam agent in antibiotics production and as a 
treatment for skin disorders. Other proposed uses include candles, plasticizers, detergents, fire retardants, transformer oil, and 
for the leather industry. The meal contains up to 30% protein, but toxic compounds (Simmondsins) make it currently hazardous 
as an animal feed.
 IV. Environmental Requirements:
 1.Climate: Jojoba is best suited to areas that are frost free and is not grown in the northern mid-west. When temperatures
 drop below 20°F, flowers and terminal portions of young branches of most jojoba plants are damaged. During early seedling
 development, excessive cold may kill an entire plantation. Frost may not damage taller plants to the same degree, but it can
 reduce yield. Jojoba is very tolerant to high temperatures. Natural stands of jojoba occur in areas that receive 100 to 450 mm of
 precipitation annually. Irrigation has produced more luxuriant vegetative growth, but it is not known whether this increased growth
results in higher seed yield. Jojoba requires the most water during late winter and early spring.

 2. Soil: Most wild jojoba populations occur on coarse, light or medium textured soils with good drainage and good water
infiltration. Planting on heavy soil results in later blooming, slower growth and more problems with fungal diseases.
V. Cultural Practices:
 1. Seedbed Preparation and Germination: Jojoba can be planted by direct seeding or by transplanting seedlings
 after clearing and levelling the field prior to seeding or planting seedlings. many growers prefer direct seeding because it is less
 expensive, faster and requires less hand labour. Seed can be germinated in vermiculite or sand at about 80°F. Emergence occurs
 in 15 to 20 days, and the seedlings are ready for transplanting when they are 15 to 30 cm tall (8 to 10 weeks). Emergence from
 direct-seeded fields occurs in 15 to 20 days. Propagation from clones or from tissue culture is a more rapid method of varietal
improvement.

 2. Seeding Date: Jojoba can be seeded or transplanted in the field when the soil temperature reaches 70°F. Low soil
temperature may delay emergence by as much as 2 to 3 months.

 3. Method and Rate of Seeding: Seeds are planted 3 -5 cm deep, and emergence usually occurs within 20 days. The
 soil should be kept moist but not wet through emergence. Individual seeds or seedlings are planted 30 to 45 cm apart in rows.
 Spacing between rows depends on the harvester to be used. With hand harvesting and cultivation, rows can be as close as 3
 meters.
To obtain the proper female : male ratio (6 : 1), it is advisable to over-plant (8 to 12 kg/ha of seeds) and rogue out excess males 
later. As male plants flower, they should be thinned out to 1 male every 12 meters on the row. As female plants flower, usually in 
the third year, any slow-growing or unproductive plants are thinned out, leaving 1 female plant every 70 to 100 cm on the row.

 4. Fertility and Lime Requirements: Little information is available on the response of cultivated jojoba to lime or
 fertilizer applications. Jojoba grows wild on soils of marginal fertility with soil pH ranging from 5 to 8. The soils that jojoba is adapted
 to in the semiarid regions of Arizona, southern California and north-western Mexico are generally slightly alkaline and have native
 high potassium levels. Based on this, one might assume that for best growth, soils should have a pH of 6 or more and available K
 levels of at least 100 ppm. Apply enough dolomitic lime according to soil test recommendations to raise soil pH to 6. Approximately

Figure 2. Jojoba oil extracted from fresh fruits.
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 50 to 100 kg/ha of potash fertilizer should be applied if available K levels are less than 100 ppm. Yield trials conducted in California
 have not shown any improvement in vegetative growth with the addition of nitrogen or phosphorus, therefore no additional N or
P2O5 fertilizers are recommended.

 5. Variety Selection: There are no improved varieties of jojoba. Some yield components that vary among wild jojoba
 stands include: seed size, oil content, number of flowers per node, early flowering, precocious seed production (starting before the
 fifth year), consistent high production from year to year, upright growth habit, and degree of frost tolerance. Work is underway to
select for desired traits and plants suitable for mechanical harvest.

 6. Weed Control: Weeds must be controlled early in the establishment of the plantation. Weed control prior to planting
 and/or cultivation between rows during growth is needed until the jojoba plant is large enough to shade competing plants. No
herbicides are registered for use on jojoba in the midwestern United States.

 7. Diseases and Their Control: On poorly drained soil, jojoba is susceptible to fungal wilts, including Verticillium,
Fusarium, Pithium and Phytopthora.
 8. Insects and Other Predators and Their Control: More than 100 species of insects have been identified on
jojoba, but few cause known economic damage. Infestations of spider mites, grasshoppers, and thrips may result in yield losses.
Fences may be necessary to eliminate browsing by wild animals who find the plant very palatable. This has been a major factor 
in the distribution of jojoba.

 9. Harvesting: All seeds on a jojoba shrub do not mature at the same time, and more than one harvest may be necessary.
Most jojoba is currently harvested by hand. Over-the-row fruit and berry harvesting equipment is adaptable to jojoba harvesting.

 10. Drying and Storage: Jojoba seed that has been dried to around 10% moisture and protected from pest damage will
 keep for several years.
VI. Yield Potential and Performance Results:
 Jojoba generally does not produce an economically useful yield until the fourth or fifth year after planting. Seed yields in natural 
 stands of jojoba range from a few seeds to as much as 15 kg of clean, dry seed per plant. Production of seed varies greatly from
 plant to plant in a stand and from year to year for a particular plant. Currently, the average yield of commercial jojoba plantations
 is less than 400 kg/ha Plantations that were established with selected higher yielding clones are capable of producing up to 1000
kg/ha. Crop improvement programs in United states and Mexico are actively researching consistent productivity.
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