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الوصــف النباتــي والتصنيف:
يســمى نبــات الدفلــى بأســماء عربيــة مختلفــة منهــا
دفلــى ،دفلــه ،تفلــة ،ورد كاذب ،دفــل ،وســم الحمــار
وغيرهــا ,األســم العلمــي للنبــات هــو Nerium oleander.
 Lويتبــع العائلــة الدفليــة  Apocynaceaeويســمى باللغــة
األنجليزيــة  Oleanderأو Wild Oleander
الدفلــى شــجيرة معمــرة تصــل فــي إرتفاعهــا حتــى أربعــة
أمتــار ،أوراقهــا متقابلــة أو متجمعــة علــى كل عقــدة
مــن الســاق ثالثــة أوراق ذات ملمــس جلــد ي ،بيضاويــة
الشــكل ومتطاولــة األزهــار متجمعــة وذات ألــوان
مختلفــة تتــراوح مــا بيــن األبيــض وحتــى األحمــر الغامــق
أو القرميــد ي ,ويزهــر النبــات خــال الفتــرة الواقعــة مــا
بيــن نيســان ولغايــة تشــرين أول.
الثمــار رفيعــة ،مســتديرة ،طويلــة ومخططــة ،بنيــة
اللــون تتفتــح مــن ناحيــة واحــدة ,تتواجــد الدفلــى فــي
الحالتيــن المزروعــة والبريــة ،حيــث يــزرع النبــات فــي
الحدائــق العامــة والخاصــة وفــي الشــوارع والجــزر وفــي
محيــط الســاحات العامــة والمســطحات وحتــى يمكــن
رؤيتــه علــى جوانــب الطــرق حيــث تتــوزع الدفلــى فــي هــذه
األماكــن كنبــات زينــة ويمكــن أن يتواجــد أحيانــا فــي
األماكــن المهملــة.
تنمــو الدفلــى فــي معظــم أنــواع األراضــي وتتحمــل

4

الجفــاف بالرغــم مــن أنهــا نبــات بيئــات رطبــة محبــة
للمــاء ،حيــث يتواجــد النبــات طبيعي ـ ًا فــي مجــر ى الميــاه
وفــي األوديــة وعلــى حوافهــا وكذلــك علــى جوانــب
قنــوات الــر ي ,هــذا وتصــاب الدفلــى ببعــض النباتــات
المتطفلــة مثــل الحامــول والدبــق حيــث تقضــي هــذه
الطفيليــات علــى شــجيرات الدفلــى وتنتشــر منهــا إلــى
نباتــات إقتصاديــة هامــة.

محتــو ى النبات مــن المــواد الكيميائية:
يحتــو ي نبــات الدفلــى على لبــن نباتي يحــو ي غليكوزيدات
قلبيــة  cardiac glycocidesأهمهــا األولياندريــن oleandrin
حيــث توجــد فــي األوراق واألغصــان كمــا تحتــو ي
األوراق علــى  % 02,0-1,0مــن األولياندريــن علــى
شــكل بلــورات نقيــة 0ومــن الغليكوزيــدات األخــر ى
الموجــودة فــي النبــات النيريــن  niriinوفولينريــن folinerin
ونيرتانثيــن  nirtanthinنيرياتريــن  neriatrinوكورتيرانيــن
 corteraninوادينيريــن  adinerinوكذلــك كيوراريــن كاذب
 pseudocurarineوغليكوزيــدات فالفونيــة ومنهــا الروتيــن.
أمــا البــذور فتحتــو ي علــى غليكوزيــدات غيــر مدروســة أهــم التأثيــرات علــى الجهــاز الهضمــي هــي القــيء،
وعلــى زيــت ثابــت.
والغثيــان ،وزيــادة إفــراز اللعــاب ،واألســهال ،وآالمــ ًا
معديــة .أمــا التأثيــرات علــى القلــب فتظهــر بعــدم
إنتظــام فــي ضرباتــه ،وعلــى الجهــاز العصبــي بشــكل
األهميــة الطبية واالســتخدام الطبي:
رغــم ســمية النبــات العاليــة إال أنــه تســتخدم نعــاس ،وإرتعــاش فــي العضــات ،ونوبــات تشــنجية،
مســتخلصات مــن أوراقــه الجافــة ،وقلــف الســاق وغيبوبــة .النبــات ســام للخيــول واألبقــار واألغنــام
والجــذور ،والعصــارة الحليبيــة فــي الطــب بشــكل عــام  .والقطعــان والــكالب وتعتبــر الغليكوزيــدات القلبيــة
 cardiac glycocidesومنهــا األوليندروزايــد oleandroside
والنيروزايــد  neriosideذات تاثيــرات علــى القلــب مشــابهة
لتلــك التــي يحدثهــا الديجيتوكســيجنين digitoxigenin
وهــي المســؤولة عــن تســمم هــذه الحيوانــات .الجرعــة
القاتلــة  LD50مـ�ن األوراق هـ�ي  0.005مــن الــوزن الحــي
للخيــول واألبقــار و  0.015لألغنــام ،وتكفــي ورقــة واحــدة
مــن النبــات لقتــل األنســان البالــغ .هــذا وقــد ســبق وأن
أحــدث شــواء اللحــوم باســتخدام األفــرع الجافــة للنبــات
تســمم ًا للمتنزهيــن أثنــاء عطلــة نهايــة األســبوع .
محاذير االســتعمال واآلثــار الجانبية:
النبــات بجميــع أجزائــه ســواء الخضــراء أم الجافــة هــو
ســام جــد ًا لإلنســان والحيــوان ،حيــث يحــدث التســمم
بــه تعرقـ ًا ،وفقدانـ ًا للشــهية ،ومغصـ ًا معويـ ًا وإســهال
شــديدين ،وانخفاضـ ًا فــي ضغــط الــدم .وتســبب البــذور
وقشــور النبــات دوخــان ،واضطرابــات عقليــة ،وغثيــان
وتقيــؤ وشــلل فــي الجهــاز التنفســي ومــن ثــم المــوت.
تظهــر تأثيــرات الســمية علــى كل مــن الجهازيــن
الهضمــي والعصبــي وكذلــك علــى القلــب.

االســتخدامات األخــر ى للدفلة:
يعتبــر النبــات قاتــل للحشــرات ويســتعمل مســحوق
األوراق فــي تســميم الفئــران .كمــا أن الدفلــى نبــات
زينــة فــي الحدائــق والشــوارع وحتــى أمــام البيــوت
والمنــازل خاصــة فــي األريــاف.
Oleander (Nerium oleander L.) is a woody perennial shrub belongs to the family Apocyanaceae. It grows up to 4m in height, with
narrow lanceolate and leathery leaves found in triple per node on the stem. Oleander is found cultivated as well as wild grown in
different places and geographical regions. It is grown as an ornamental plant in public and home gardens, on roadsides, lawns
and even empty places. In addition it grows wild along water streams, water ponds surroundings, in wadies and even in low
mountinous area. It tolerates drought and salinity although known as of a hydrophytic habitat. Oleander flowers from April until
October and found in different flower coloures ranged from white to dark red. Flowers are found in groups terminally on the lateral
branches. Oleander contains different chemicals many of which are of medicinal importance. However, oleander is extremely
poisnous to human and animals in all plant parts and forms wither fresh or dry.Toxcity sysmptoms ranged from dizzness,
.drowness, mental disorders, toxcity to both the degistive and neural systems, shriveling and death
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المهــم العــودة إلــى تطبيــق نظــام الــدورة الزراعيــة
وبالفعــل فــإن العديــد مــن الــدول عــادت لتطبيــق
نظــام الــدورة الزراعيــة والســيما مصــر ممــا يعكــس
أهميــة وفوائــد تطبيــق الــدورة الزراعيــة والتــى يمكــن
اســتعراضها فيمــا يلــى:

الــدورة الزراعيــة هــي نظــام تتابــع زراعــة مجموعــات
معينــة مــن المحاصيــل علــى مســاحة محــددة مــن األرض
خــال فتــرة زمنيــة محــددة إذ ًا هــي عبــارة عــن توافــق
زمنــي مكانــي تكنولوجــي للزراعــة وهــذا التعريــف منبثــق
مــن العوامــل األساســية فــى التعريــف الســابق وهــى
األرض  ،المحاصيــل  ،الزمــان  ،العمــل ومســتلزمات
اإلنتــاج المختلفــة ،تتــراوح مــدة الــدورة الزراعيــة مــا  .1يضمــن إتبــاع الــدورة الزراعيــة التحكــم فــى انتشــار
بيــن ســنتين إلــى تســع ســنوات وذلــك علــى حســب اآلفــات الزراعيــة كالحشــائش والحشــرات واألمــراض
ماهيــة وعــدد المحاصيــل التــى ســيتم زراعتهــا خــال وذلــك مــن خــال عامــل أساســي أال وهــو عــدم توافــر
مــدة الــدورة ونظــام الزراعــة المتبــع ،حيــث تقصــر مــدة العائــل األساســي ( المحصــول المنــزرع ) لهــا
الــدورة فــى دورات الخضــر وتكــون أطــول فــى دورات بإســتمرار بــل إنــه فــى حالــة تتابــع مــع المحاصيــل
القصــب  ،ومــن الجديــر بالذكــر أن أول دورة زراعيــة تــم األخــر ى فــى الــدورة  ،ولكــن يجــب البحــث دائمــا عــن
األصنــاف المقاومــة لإلصابــة بالحشــرات والســيما
تطبيقهــا كانــت فــى إنجلتــرا عــام 1930م.
الحشــرات واســعة التخصــص والتــى يمكــن ان تتغــذ ى
أمــا بالنســبة لطريقــة تســمية الــدورة فهنــاك ثالثــة علــى أكثــر مــن عائــل مثــل ديــدان ورق القطــن وكذلــك
طــرق يشــتركوا فيمــا بينهــم فــى اســتخدام اســم المقاومــة لألمــراض والســيما التــى تنقــل الجراثيــم
المحصــول الرئيســى للــدورة متبوعــا بمــدة الــدورة أو المســببة لهــا عــن طريــق الهــواء حيــث اليفيــد
اســم المنطقــة التــى تطبــق فيهــا أو نــوع األرض وذلــك اســتخدام الــدورة الزراعيــة فــى هاتيــن الحالتيــن.
بالنســبة لمصــر  ،أمــا علــى المســتو ى العالمــى فيتــم
تســمية الــدورة طبقــا ألســماء محاصيلهــا  ،أو طبقــا  .2ضمــان الحفــاظ علــى خصوبــة التربــة عــن طريــق
ضمــان إســتمرار وجــود المــادة العضويــة واألزوت
لعــدد ســنواتها.
وعلــى الرغــم مــن إهمــال تطبيــق نظــام الــدورة الزراعيــة فــى التربــة وذلــك مــن خــال تتابــع زراعــة المحاصيــل
فــى بعــض الــدول إال أنــه مــع الزيــادة الســكانية المجهــدة مثــل القطــن مــع المحاصيــل النصــف
المســتمرة ومــع ثبــات مســاحة األرض أصبــح مــن مجهــدة مثــل المحاصيــل الورقيــة والمحاصيــل الغيــر
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مجهــدة مثــل البرســيم والبقوليــات.
 .3تفــاوت إســتخدام طبقــات التربــة كمصــدر للغــذاء
وعــدم اإلعتمــاد علــى طبقــة واحــدة وذلــك لتتابــع زراعــة
المحاصيــل المتفاوتــه فــي عمــق جذورهــا مــن محاصيــل
ســطحية الجــذور ومحاصيــل متعمقــة الجــذور ممــا
يضمــن حالــة مــن اإلتــزان الدائــم فــى محتــو ى الغــذاء
فــي طبقــات التربــة المختلفــة ،وكذلــك ضمــان حالــة مــن
التــوازن فــى محتــو ى التربــة مــن العناصــر المختلفــة
حيــث تتفــاوت المحاصيــل فــى اســتخدامها للعناصــر
الغذائيــة المختلفــة فعلــى ســبيل المثــال محاصيــل
الحبــوب تســتهلك مقــدار كبيــر مــن النيتروجيــن
ومحاصيــل البقــول تســتهلك الفوســفور ولكنهــا تزيــد
مــن كميــة النيتروجيــن فــى التربــة عــن طريــق تثبيــت وعلــى الرغــم مــن كل الفوائــد التــى ســبق اإلشــارة
نيتروجيــن الهــواء الجــو ى مــن خــال بكتيريــا العقــد إليهــا إال ان هنــاك بعــض العوامــل التــى تعيــق تطبيــق
الجذ ر يــة.
نظــام الــدورة الزراعيــة ومــن اهــم هــذه العوامــل صغــر
مســاحة الحيــازات الزراعيــة وكذلــك الحالــة االقتصاديــة
 .4مقاومــة عوامــل التعريــة وذلــك مــن خــال اســتمرار لمزارعــي المنطقــة والتــى قــد تدفعهــم لزراعــة محصول
شــغل التربــة بالمحاصيــل ممــا يمنــح التربــة غطــا ًء مــا بإســتمرار أو عــدم زراعــة محصــول مــا نظــرا إلرتفــاع
واقيــ ًا ضــد عوامــل التعريــة.
تكلفــة زراعتــه وكذلــك ارتفــاع ســعر محصــول معيــن
قــد يدفــع المــزارع الــى الرغبــة فــى زراعتــه مــرة أخــر ى،
كل الفوائــد الســابقة كانــت متعلقــة بالتربــة وأحيانــا أخــر ى عنــد إصابــة المحصــول بمــرض أو آفــة
والمحاصيــل ولكــن إلتبــاع الــدورات الزراعيــة ايضــ ًا معينــة مــا يصعــب معــه زراعتــه فــى نفــس المنطقــة إال
بعــد إقتصــاد ى يمكــن توضيحــه فــى النقــاط التاليــة :فــى حالــة اســتنباط أصنــاف مقاومــه.
• زيــادة كميــة المحصــول وتحســين جودتــه وصفاتــه
وذلــك نتيجــة الفوائــد الســابقة التــى عــادت علــى التربــة
والمحصــول مــن خــال اتبــاع الــدورة الزراعيــة.
• ضمــان االدارة الزراعيــة الجيــدة للمزرعــة وتوزيــع
العمالــة بهــا بطريقــة جيــدة علــى مــدار الســنة فــا تكــون
الحاجــة ملحــة للعمالــة فــى وقــت معيــن وفــى وقــت آخــر
ال يوجــد حاجــة للعمالــة وكل ذلــك يتــم مراعاتــه عنــد
تصميــم الــدورة بإختيــار المحاصيــل المتفاوتــه فــي
حاجتهــا للعمالــه علــي مــدار الســنه.

وعلــى الرغــم مــن هــذه المحــددات والمعوقــات فــي إتبــاع
نظــام الــدورة الزراعيــة إال أنــه عنــد مقارنتهــا بالفوائــد
والمميــزات الســابق اإلشــارة اليهــا يتضــح أنــه مــن
األهميــة بمــكان إتبــاع نظــام الــدورة الزراعيــة مــع
االهتمــام بإجــراء العديــد مــن األبحــاث مــن أجــل تطويــر
وتحديــث هــذا النظــام وذلــك لتعظيــم اإلســتفادة مــن
نظــام الــدورة الزراعيــة.

• تعــدد مصــادر الدخــل للمــزارع علــى مــدار الســنة
عــن طريــق تنــوع المحاصيــل المزروعــة وأيضــا زيــادة
ضمــان الحصــول علــى الربــح وتقليــل عنصــر المجازفــة.

Crop Rotation, Past and Future, an Analytical Vision, its Advantages and its Defectives
Within this article we try to emphasis on the importance of the crop rotation and its gold role in the agriculture process in all its factors
starting from the land, the crop, the economic factors, and the human sources; and even though its defectives but in comparison with
its huge benefits we can honestly say that we must follow use these treasure and continue run the studies to develop it as it can help
the farmer to raise the production, save the soil fertility and more resistant of pests and diseases
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مقارنة بعض رشاشات ري المسطحات الخضراء
إعداد
المهندس أحمد ربيع عيد
ماجستير في إدراره وتقييم نظم ري
المسطحات الخضراء
استشاري تصميم وتنفيذ شبكات الري

يعتبــر نظــام الــر ي بالــرش باســتخدام الرشاشــات
القفــازة ( )Pop upهــو أحــد اهــم أنظمــة الــر ي
المســتخدمة فــي ر ي المســطحات الخضــراء ،مــن هــذه
الرشاشــات ( )Spray sprinkler and Rotary sprinklerولــكل
منهمــا كفاءتــه فــي التوزيــع والتحكــم فــي كميــة الميــاه
المضافــة إلــى التربــة.
الهــدف مــن هــذا البحــث هــو تقييــم أداء رشاشــات ر ي
العشــب مــن النــوع  PS Sprayerمقارنــة بالرشاشــات مــن
النــوع الــدوارة  Rotator Sprinklers MPمــن حيــث معــدالت
األداء وانتظاميــة التوزيــع لمحتــو ى رطوبــة التربــة
و معــدالت نمــو العشــب وكفــاءة اســتخدام الميــاه
لعشــب ( ، )Paspalumتحــت إدارة الــر ي المحــدود()% 60
 )% 80 (،مقارنــة بالــر ي الكامــل(  )% 100مــن االحتياجــات
المائيــة اليوميــة للنباتــات.
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تقييــم معدالت األداء:
دراســة معدل الترســيب لكل رشاش:
تــم إجــراء االختبــار لــكل رشــاش منفــردا بــدون نســبة
تداخــل لقيــاس معــدل تســاقط الميــاه علــى طــول
نصــف القطــر لــكل رشــاش ،كان متوســط معــدل
الترســيب للرشــاش  16.34MPمــم/س وللرشــاش
 35.37 PSمــم/س .لذلــك فــان مــدة الــر ي باســتخدام
الرشــاش  MPأكبــر مــن مــدة الــر ي باســتخدام الرشــاش
 PSبمتوســط .%60

تقييــم انتظاميــة التوزيع للرشاشــات:
تــم إجــراء االختبــارات لــكل رشــاش علــى حــدة مــع
مراعـ�اة وجـ�ود نسـ�بة تداخـ�ل  % 100بيــن الرشاشــات تــم
تقســيم المســاحة إلــى  12قســم وتشــغيل الرشاشــات
وتجميــع الميــاه داخــل علــب بالســتيك أثنــاء التشــغيل.
انتظاميــة التوزيــع فــي حالــة الرشــاش  MPكانــت % 82
وكانــت  % 77للرشــاش .PS
دراســة تأثيــر اســتخدام الرشاشــات علــى رطوبــة
ا لتر بــة :
كان متوســط المحتــو ى الرطوبــة للتربــة بعــد انتهــاء
الــر ي بســاعة لمعــدالت الــر ي المختلفــة فــي حالــة
الرشــاش  MPأعلــى مــن متوســط المحتــو ى الرطوبــة
للتربــة مــع الرشــاش  PSﺑﻧﺳﺑﺔ .% 7

كفاءة اســتخدام المياه:
فــي حالــة الــر ي بمعــدل  % 100كان متوســط كفــاءة
اســتخدام المياه للرشــاش  142.87MPجم/م 3وللرشــاش
 124.68PSجــم/م.3
فــي حالــة الــر ي المحــدود بمعــدل  % 80كان متوســط
كفــاءة اســتخدام الميــاه للرشــاش  124.15MPجــم/م3
وللرشــاش  106.56PSجــم/م 3ميــاه.
فــي حالــة الــر ي المحــدود بمعــدل  % 60كان متوســط
كفــاءة اســتخدام الميــاه للرشــاش  94.22MPجــم/م3
وللرشــاش  78.13PSجــم/م 3ميــاه.
هــذه النتائــج توضــح أن كفــاءة اســتخدام الميــاه
للرشاشــات  MPأعلــى بنســب 13.3 %مــن تلــك الخاصــة
بالرشــاش  ،PSفــي ظــل جميــع مســتويات الــر ي التــي
تــم اختبارهــا .فيمكــن بالــر ي المحــدود  80%باســتخدام
الرشاشــات الــدوارة  MPتوفيــر  ٪ 20مــن ميــاه الــر ي
دون تأثيــر ملحــوظ علــى معــدل نمــو العشــب أو
كفــاءة اســتخدام الميــاه مقارنــة بالــر ي الكامــل 100%
باســتخدام رشاشــات . PS

دراســة تأثيــر اســتخدام الرشاشــات علــى معــدل نمــو
النباتــات:
فــي حالــة الــر ي بمعــدل  % 100كان متوســط وزن القــص
للرشاشــات  106.4MPجــم/م 2ومتوســط وزن القــص
للرشــاش  92PSجــم/م.2
فــي حالــة الــر ي المحــدود بمعــدل  % 80كان متوســط
وزن القــص للرشاشــات  73.25MPجــم/م 2ومتوســط
وزن القــص للرشــاش  62PSجــم/م.2
فــي حالــة الــر ي المحــدود بمعــدل  % 60كان متوســط
وزن القــص للرشاشــات  41.46MPجــم/م 2ومتوســط
وزن القــص للرشــاش  34.38PSجــم/م.2
هــذه النتائــج توضــح أن متوســط معــدالت نمــو العشــب
باســتخدام الرشاشــات  MPأعلــى بنســب  %12.9مــن
تلــك الخاصــة بالرشــاش  PSعلــى الترتيــب ،فــي ظــل
جميــع مســتويات الــر ي التــي تــم اختبارهــا.

دراســة تكاليــف التركيب والتشــغيل الســنوية:
تــم حســاب تكاليــف التركيــب والصيانــة لــكل نــوع مــن
الرشاشــات علــى حــدة لمســاحة 2500م ،2مــن خــال
حســاب التكاليــف الثابتــة وهــي تشــمل ( المواســير –
الرشاشــات-المحابس-لوحة التحكــم – تكاليــف الحفــر
والتركيــب) وحســاب التكاليــف المتغيــرة وتشــمل
(الوقــود – الصيانــة – العمالــة  ...الــخ)
توصلــت النتائــج إلــى تســاو ي التكلفــة الســنوية
لشــبكة الــر ي لــكل رشــاش فــي حالــة المســاحات
الصغيــرة األقــل مــن 1000م ،2أمــا فــي حالــة المســاحات
األكبــر مــن 1000م ،2كانــت تكلفــة التركيــب والتشــغيل
الســنوية للرشــاش  MPهــي  2.11دوالر /م /2عــام،
وللرشــاش  PSهــي 2.32دوالر أميريكــي  /م / 2عــام ،وهــي
أعلــى مــن الرشــاش الســابق بحوالــي  0.21دوالر /م/2
عــام بنســبة .% 9
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PS Sprayer

Rotator Sprinklers MP

Several types of turf irrigation equipments are available to meet the landscape requirements: from long-range sprinklers that throw water four
meters or less. Therefore, selecting the right equipment is an important 5-2 more than twenty meters to a small sprayer that splash water for
part of landscape irrigation. Uniformity of water distribution, water use rationalization, and total costs are the major concerns for design and
management of turf irrigation systems. Therefore, the aim of this research was to evaluate the performance of Spray sprinklers PS and Rotator
under deficit ,)10 sprinklers MP on the distribution pattern uniformity of soil moisture content and water use efficiency of turf grass) Paspalum
irrigation management
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دورة حياة القشرية الحمراء وطرق مكافحتها
إعداد
الدكتور توفيق العنتري
والمهندس إبراهيم إسماعيل
قسم وقاية النبات – كلية الزراعة
الجامعة االردنية

تعتبــر الحمضيــات مــن المحاصيــل المهمــة اقتصاديــا
فــي األردن ،حيــث تحتــل مســاحتها المزروعــة مــا يقــارب
( )60ألــف دونــم % 82 ،منهــا فــي األغــوار الشــمالية
لوحدهــا .ويشــغل البرتقــال مــا نســبته ( )% 29.5من هذه
المســاحة  ،ويشــغل الليمــون ( )% 20.4والكلمنتينــا
( )% 18والمندلينــا ( .)% 15وتنتــج هــذه المســاحة حوالــي
( ) 243ألــف طــن يشــكل إنتــاج البرتقــال منهــا ()% 27
وإنتــاج الليمــون ( )% 24وإنتــاج الكلمنتينــا ()% 16وإنتــاج
المندلينــا (. )% 14
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ويمكــن لإلصابــة الشــديدة التقليــل مــن القيمــة
التســويقية للثمــار  ،ويمكــن أن تتســبب فــي مــوت
األفــرع واألوراق .وتظهــر اإلصابــة بشــدة فــي أواخــر
الصيــف والشــتاء وتزيــد اإلصابــة بزيــادة الرطوبــة
وعــدم التقليــم ،والتــي ســنتحدث عنهــا فــي هــذا المقــال.

إال أن زراعــة الحمضيــات فــي األردن تتعــرض لعــدة
محــددات منهــا شــح الميــاه الالزمــة لريهــا ،وضعــف
تســويقها وتذبــذب أســعارها ،ممــا أد ى بالمزارعيــن
التوجــه لزراعــة النخيــل بــدال منهــا ،كمــا تتعــرض
الحمضيــات لإلصابــة بالعديــد مــن الحشــرات
واألمــراض التــي تحــد مــن إنتاجهــا ،وتعتبــر القشــرية
الحمــراء واحــدة مــن أهــم اآلفــات الحشــرية التــي
تهاجــم الحمضيــات .تنتشــر هــذه الحشــرات بزراعــات
الحمضيــات كمــا يمكنهــا إصابــة العنــب والزيتــون
وعوائــل ُأ خــر ى .وتهاجــم الحشــرة جميــع أجــزاء
الشــجرة أوراقـ ًا وفروعـ ًا وثمــار ًا .ومــن أنــواع الحشــرات
القشــرية ،القشــرية الحمــراء والســوداء واألرجوانيــة وصف الحشرة:
تعــد مــن الحشــرات القشــرية الصلبــة التــي تمتــاز
والشــمعية والبنيــة الرخــوة وغيرهــا.
بســهولة فصــل األنثــى عــن القشــرة بواســطة دبــوس
أو أ ي أداه حــادة

فلســطين وســوريا ولبنــان والعــراق ومصــر وتونــس
والجزائــر والمغــرب وجنــوب أوروبــا ودول أمريكيــا
الشــمالية والجنوبيــة وجنــوب إفريقيــا واســتراليا
وغيرهــا.

لــذا هــي مــن الحشــرات التــي تتميــز بالغطــاء الشــمعي
الــذ ي يغطــي جســمهاوينفصل عنــه بســهولة بعكــس
الحشــرات القشــرية األخــر ى ،وال تفــرز نــدوة عســلية
مثــل كثيــر مــن الحشــرات مــن الرتبــة متشــابهة
األجنحــة.
قشــرة األنثــى مســتديرة ،لونهــا أحمــر فاتــح ،ومــن كمــا تصيــب بعــض نباتــات الزينــة واألشــجار المثمــرة،
الســهل رؤيــة جســم األنثــى مــن خــال هــذه القشــرة .وتوجــد قشــورها علــى الســطح العلــو ي لــأوراق وعلــى
والســرة مركزيــة لونهــا أحمــر .واألنثــى ليســت لهــا الثمــار ،وعلــى األفــرع الصغيــرة والكبيــرة ،وتغطــي
أجنحــة وال أرجــل وال قــرون استشــعار ثابتــة ،وهــي أحيان ـ ًا الورقــة أو الثمــرة أو الفــرع بالكامــل؛ ممــا يعيــق
تغمــس أجــزاء فمهــا فــي نســيج النبــات .أمــا الذكــر تنفــس النبــات ،عــاوة علــى امتصــاص العصــارة
فلــه زوج واحــد مــن األجنحــة ،يطيــر وليــس لــه أجــزاء فــم النباتيــة واإلفــرازات الســامة مــع اللعــاب ،فتظهــر
فــا يتغــذ ى؛ لــذا يمــوت خــال أيــام قليلــة مــن خروجــه األوراق صفــراء ،عليهــا بقــع باهتــة ،وتتســاقط ،وتكــون
مــن العــذراء .قشــرة العــذراء الذكــر مســتطيلة ،لونهــا الثمــار الناضجــة صغيــرة الحجــم ،قليلــة العصيــر ،غيــر
مقبولــة مــن الناحيــة التجاريــة .وإذا أهملــت األشــجار
أحمــر فاتــح ،والســرة طرفيــة حمــراء.
ســنوات قليلــة فقــد تجــف وتمــوت.
الفرق بين قشرية عذراء
األنثى (يمين) وقشرية
عذراء الذكر (يسار)

الذكر البالغ
دورة الحياة:
تمضــي القشــرية الحمــراء أشــهر الشــتاء البــاردة
مختبئــة علــى هيئــة قشــور تعيــش تحتهــا اإلنــاث علــى
األشــجار ،وتعطــي اإلنــاث حوريــات بالتكاثــر البكــر ي
أو التكاثــر الجنســي بمعــدل  100بيضــة لألنثــى الواحــدة
أســفل قشــرة األنثــى.
أو تنتقــل إلــى نبــات آخــر بالريــاح والتالمــس بعــد يوميــن
مــن عمرهــا .وتثبــت نفســها علــى النبــات عنــد نهايــة
الطــور المتحــرك ،وقبــل االنســاخ األول .وبعــد
االنســاخ الثانــي تكــون القشــرة قــد اكتملــت ،وتصبــح
الحوريــة أنثــى كاملــة ،بينمــا تتحــول الحوريــة فــي حالــة
األعراض والضرر:
تظهــر هــذه الحشــرة علــى األوراق ،خاصــة علــى الذكــر بعــد االنســاخ الثانــي إلــى طــور عــذارء،
الســطح العلــو ي ،وقــد تنتقــل إلــى النمــوات الحديثــة،
وتقــوم بامتصــاص العصــارة النباتيــة مــن األوراق
والثمــار .وتهاجــم الحمضيــات بأنواعهــا المختلفــة فــي
الحدائــق ،وفــي األردن ،وكذلــك تصيــب الحمضيــات فــي
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وبعــد االنســاخ الرابــع يخــرج الذكــر الكامــل .ويحتــاج
الجيــل الواحــد مــن الحوريــة  -حتــى يصــل إلــى طــور
الحشــرة الكاملــة  -إلــى شــهرين تقريبــ ًا .ويعتقــد أن
لهــذه الحشــرة أربعــة أجيــال فــي العــام الواحــد وذلــك
فــي األغــوار فــي أألردن وقــد تكــون عــدد أجيالهــا أكثــر
مــن ذلــك فــي أماكــن أخــر ى.

طــرق المكافحة:
ال يفضــل االنتظــار طويــا للبــدء بالعــاج ،والتوقيــت
المناســب للعــاج أيــار وحزيــران بالــرش بالزيــوت
المعدنيــة الصيفيــة مــع أحــد المبيــدات الجهازيــة
كمــا أن الحشــرة تكافــح بزراعــة الشــتالت الســليمة
والعنايــة باألشــجار وتقويتهــا بالــر ي والتســميد
الالزميــن وغيرهمــا مــن العمليــات الزراعيــة ،وينصــح
بعــدم زراعــة أكثــر مــن نــوع مــن أشــجار الفاكهــة فــي
بســتان واحــد ،كمــا ينصــح بإزالــة األعشــاب وبجمــع
األوراق والثمــار المتســاقطة أوال بــأول وتقليــم
األفــرع المصابــة وإحراقهــا للتخلــص مــن القشــور
ومــا تحتهــا مــن إنــاث ،وحوريــات موجــودة علــى الثمــار
وبالتالــي تقليــل اإلصابــة ،كمــا مــن المهــم تــرك
مســافات للتهويــة بيــن االشــجار لتفــاد ي اإلصابــة.

و ينصــح بــرش األشــجار بزيــت صيفــي ،ومبيــد حشــر ي
شــبه جهــاز ي أو جهــاز ي ثــاث مــرات بيــن كل مــرة و
أخــر ى شــهر ونصــف إذا لــزم األمــر بحيــث تبــدأ الرشــة
األولــى فــي أيــار ،أو عندمــا يكــون قطــر الثمــرة  2.5ســم
وذلــك فــي اغــوار األردن  .ويراعــى فى ذلك فتــرات األمان
و  PHIو  MRLللمحصــول فــي حالــة اإلنتــاج لالســتهالك
المحلــي أو للتصديــر.

Citrus considered being from the economic fruit trees grown (6000 hectares) in Jordan, most in northern Jordan valley. Planting
of citrus in Jordan is facing several problems. Of these is the infestation with several insect pests particularly California red scale.
This insect is characterized by not producing honey dew and easily can be separated from the scale. The female has no legs nor
wings. It inserts mouthparts in plant tissues, sucking the sap of the plant and causing yellowing, light spots, small fruit size and with
less juice. Female has incomplete metamorphosis, while male complete metamorphosis. It has four generations per year in Jordan
valley. It is controlled by several methods. Of these are, agricultural practices such as, weeding, pruning, irrigation and fertilizers.
The use of biological agents is encouraging, and chemical control is suggested

16

«الميكروبيوتا»  ..ثورة جديدة فى تغذية الحيوان
إعداد
الدكتور احمد العليمى
دكتوراه تغذية الحيوان من جامعة الينوى
االمريكية
باحث تغذية الحيوان بالمركز القومى للبحوث –
مصرر

تتكــون المعــدة فــى اإلنســان مــن حجــرة معديــة واحــدة
فــى حيــن أن المعــدة فــي األبقــار هــي أكثــر تعقيــد ًا حيــث
تشــتمل علــى أربعــة حجــرات معديــة تســاعد فــي هضــم
األعــاف الخشــنة ومركــزات األعــاف .ويعــد الكــرش
هــو أكبــر تلــك الحجــرات المعديــة حيــث تســتوطنه
«الميكروبيوتــا» وهــي عبــارة عــن مالييــن المالييــن
مــن الكائنــات المجهريــة الدقيقــة كالبكتريــا والخمائــر
والفطريــات والفيروســات .وتقــوم الميكروبيوتــا
بإفــراز العشــرات مــن األنزيمــات الهاضمــة التــى
تســاعد األبقــار فــي هضــم األليــاف معقــدة التركيــب
مثــل الســليلوز والهيميســليلوز مــن خــال عمليــة
التخمــر الميكروبــى فــى الكــرش.
هــذا وينتــج عــن التخميــر الميكروبــى العديــد مــن
المركبــات الضروريــة لنمــو األبقــار وإنتــاج اللحــم واللبــن
مثــل األحمــاض الدهنيــة الطيــارة عاليــة المحتــو ى
مــن الطاقــة مثــل أحمــاض البيوتيريــك والبروبيونيــك
واالســتيك والتــى يتــم امتصاصهــا مــن خــال جــدار
الكــرش لتصــل لمجــر ى الــدم ومنــه يتــم نقلهــا ألعضــاء
الجســم المختلفــة حيــث يتــم االســتفادة منهــا فــى
إنتــاج الطاقــة وتكويــن دهــون الجســم وتخليــق اللبــن
لتســاهم بتوفيــر  % 75مــن الطاقــة اليوميــة التــى
تحتاجهــا األبقــار فــي عمليــات النمــو واإلنتــاج .كذلــك
ينتــج عــن التخمــر الميكروبــي فــي الكــرش تحويــل
البروتيــن النباتــي منخفــض القيميــة الغذائيــة لبروتيــن
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ميكروبــى عالــى القيمــة الغذائيــة والــذ ي ينتقــل مــن
الكــرش إلــى األمعــاء حيــث يتــم امتصاصــه إلمــداد
األبقــار ب  % 50مــن االحتياجــات اليوميــة مــن البروتيــن
ألغــراض النمــو واإلنتــاج .وعليــه فــإن الميكروبيوتــا
تضطلــع بــدور رئيســى فــى تحســين وظائــف الهضــم
وإمــداد الحيوانــات بالطاقــة والبروتيــن الالزميــن لرفــع
الكفــاءة اإلنتاجيــة للحيوانــات المزرعيــة وتعظيــم
أربــاح أصحــاب مــزارع الحيوانــات.
ولذلــك فــإن الدراســات الحديثــة فــي تغذيــة الحيــوان
تركــزت جهودهــا علــى فهــم التركيــب المعقــد
للميكر و بيو تــا .
كذلــك تعكــف الدراســات الحديثــة علــى إيجــاد أفضــل
العالئــق الغذائيــة التــى تســهم فــى زيــادة أعــداد البكتريا
المفيــدة وتحــد مــن البكتريــا الضــارة فــى الميكروبيوتــا
بمــا يســاعد فــى تحســين الصفــات اإلنتاجيــة أو تقليــل
ظهــور األمــراض فــي الحيوانــات عاليــة االنتــاج مــن
اللحــم واللبــن.
الميكروبيوتــا وعالئــق الحيوانات:
تتميــز عالئــق حيوانــات إنتــاج اللحــم واللبــن بالتنــوع فــى
مصادرهــا مــن العالئــق منخفضــة المحتــو ى مــن الطاقة
والبروتيــن إلــى العالئــق عاليــة المحتــو ى مــن الطاقــة
والبروتيــن وذلــك تبعــ ًا للمرحلــة العمريــة واإلنتاجيــة
للحيــوان .وهــذا التنــوع الكبيــر فــى العالئــق يتبعــه تغيــر

فــى تركيــب ووظيفــة الميكروبيوتــا ونواتــج التخمــر
الميكروبــى ،فعلــى ســبيل المثــال فــإن التغذيــة علــى
عالئــق عاليــة المحتــو ى مــن جلوتيــن الــذرة هــو نظــام
غذائــي متبــع فــي تســمين حيوانــات اللحــم وفــى مرحلــة
مابعــد الــوالدة لحيوانــات إنتــاج األلبــان بهــدف إمــداد
الحيــوان بالمزيــد مــن الطاقــة والبروتيــن بمــا يدفــع
الحيــوان لســرعة تكويــن العضــات وزيــادة إنتــاج اللبــن
خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبي ًا بمــا يعــود بالربــح علــى
المربــي ،فــى حيــن أن تلــك العالئــق عاليــة المحتــو ى
مــن الحبــوب تتســبب بإحــداث تغييــرات جوهريــة فــى
الميكروبيوتــا مثــل زيــادة بكتريــا البكترويديتيــس
بالمقارنــة بالفرميكوتيــس والــذ ي قــد ينتــج عنــه زيــادة
إنتــاج الغــازات فــى الكــرش وحــدوث انتفاخــات الكــرش.
كذلــك تعمــل العالئــق عاليــة المحتــو ى مــن الحبــوب
علــى نمــو بكتريــا إنتــاج حمــض الالكتيــك وتثبيــط نمــو
بكتريــا اســتهالك حمــض الالكتيــك فــى الكــرش بمــا
ينتــج عنــه زيــادة تراكــم حمــض الالكتيــك وانخفــاض
درجــة الحموضــة فــى ســائل الكــرش وهــو مــا يمثــل
بيئــة غيــر مثاليــة لنمــو بكتريــا تكســير األليــاف النباتيــة
فــى الكــرش مثــل فيبروباكتــر ساكســينوجينس
وبيوتيريفيبريــو فيبريســولفينس وهــذه البكتريــا
حيويــة إلمــداد الحيــوان بالطاقــة والبروتيــن الالزميــن.
لذلــك يــؤد ى انخفــاض نمــو بكتريــا تكســير األليــاف
النباتيــة فــى الكــرش إلــى انخفــاض القيمــة الغذائيــة
لمــادة العلــف وعــدم اســتفادة الحيــوان منهــا بالشــكل
المتوقــع ،كذلــك يــؤد ى انخفــاض درجــة الحموضــة
فــى الكــرش للعديــد مــن المشــاكل منهــا تــآكل جــدار
الكــرش بمــا يحتويــه مــن خاليــا طالئيــة هامــة تمتــص
األحمــاض الدهنيــة الطيــارة الغنيــة بالطاقــة ،وبالتالــى
ال يحصــل الحيــوان علــى الطاقــة المتوقعــة مــن مــادة
العلــف .جميــع هــذه التغيــرات فــى الميكروبيوتــا ومــا
يتبعــه مــن تاثيــر ســلبي علــى وظائــف الكــرش تــؤد ى
لضعــف عــام لوظائــف جســم الحيــوان وانخفــاض
اإلنتــاج وقــد تــؤد ي فــى النهايــة بحيــاة الحيــوان إذا لــم
يتــم عالجهــا فــى الوقــت المناســب عــن طريــق إعــادة
تركيــب الميكروبيوتــا إلــى وضعهــا الطبيعــى لزيــادة
نمــو بكتيريــا تكســير األليــاف وتخفيــض إنتــاج غــازات
الكــرش وتحفيــز وظائــف هضــم الكــرش لرفــع إنتــاج
اللحــم واللبــن وللحفــاظ علــى حيــاة الحيــوان.
الميكروبيوتا وعالقتها بالكفاءة الغذائية:
فــى الســنوات األخيــرة توجهــت جهــود علمــاء تغذيــة

الحيــوان إلماطــة اللثــام عــن الحيوانــات المتميــزة فــى
كفــاءة التحويــل الغذائــى وهــي تلــك الحيوانــات التــى
تســتطيع اســتهالك كميــة قليلــة مــن األعــاف وفــى
المقابــل تســتطيع الحفــاظ علــى مســتوى متميــز مــن
النمــو وإنتــاج األلبــان مقارنــة بمثيالتهــا مــن الحيوانــات
التــى تســتهلك كميــات أكبــر مــن االعــاف فــى ســبيل
الحفــاظ علــى نفــس المســتوى مــن اإلنتــاج ،فقــد أظهرت
الدراســات الحديثــة أن بإمــكان الحيوانــات المتميــزة
فــى كفــاءة التحويــل الغذائــى أن تســتهلك  %70-50مــن
العليقــة وتحافــظ علــى إنتــاج لبــن يصــل إلــى  50كيلوغرامــا
مــن األلبــان يوميـ ًا وهــو مــا يعمــل علــى توفيــر كميــة كبيــرة
مــن األعــاف دون المســاس بصحــة وإنتاجيــة الحيــوان.
ويعــد هــذا الكشــف بطفــرة فــي اقتصاديــات اإلنتــاج
الحيوانــى نظــر ًا إلســهامه المتوقــع فــى تخفيــض تكاليــف
التغذيــة مــع الحفــاظ علــى اإلنتــاج بمــا يعــود بزيــادة
األربــاح علــى مربــى الحيوانــات.
وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أن ميكروبيوتــا الكــرش
تلعــب دور ًا محوريــ ًا فــي رفــع الكفــاءة الغذائيــة حيــث
تميــزت تلــك الحيوانــات عاليــة الكفــاءة الغذائيــة بزيــادة
نمــو بكتريــا تكســير االليــاف النباتيــة مثــل فيبروباكتــر
ساكســينوجينس ويوباكتريــام رومينانشــيام بمــا
يســهم فــى زيــادة كفــاءة هضــم االليــاف فــى الكــرش.
كذلــك فــإن بكتيريــا إنتــاج األحمــاض الدهنيــة الطيــارة
عاليــة الطاقــة قــد زادت فــى تلــك الحيوانــات المتميــزة.
وهــذه العوامــل مجتمعــة تــؤدى فــى النهايــة الــى إمــداد
الحيــوان بكميــات أكبــر مــن الطاقــة والبروتيــن بمــا
يســهم فــى الحفــاظ علــى صحــة وانتــاج الحيــوان علــى
الرغــم مــن قلــة اســتهالك العلــف مقارنــة بالحيوانــات
منخفضــة كفــاءة التحويــل الغذائــى.
تعــد الميكروبيوتــا ثــورة فــي تغذيــة حيوانــات إنتــاج اللحــم
واللبــن ،فمــع كل اكتشــاف جديــد لتركيــب ووظيفــة
الكائنــات المجهريــة الدقيقــة فــى الكــرش تفتــح لنــا آفــاق
أرحــب لمعرفــة تعقيــدات جســم الحيوانــات المزرعيــة
بمــا يســهم فــى توفيــر المــوارد الغذائيــة ورفــع الكفــاءة
اإلنتاجيــة مــع الحفــاظ علــى صحــة الحيــوان أمــ ً
ا فــى
الوصــول إلنتــاج حيوانــي مســتدام يهــدف إلــى تعظيــم
االســتفادة مــن اإلمكانــات المتاحــة مــع تحقيق أعلــى عائد
ربــح مــن العمليــة اإلنتاجيــة .وســيحمل لنــا المســتقبل
القريــب الكثيــر مــن االكتشــافات التــى قــد تمكننــا فــى يــوم
مــن األيــام مــن معرفــة التركيــب المثالــي للميكروبيوتــا
الــذي يحقــق أهداف ك ً
ال مــن الحيوان والمربي باســتخدام
تراكيــب علفيــة جديــدة تنهــض بالعمليــة اإلنتاجيــة.

The main ingredients of the rumen is a complex microbiota including bacteria, fungi, and viruses. Ruminal microbiota plays a key role
in the breakdown and utilization of feed ingredients through microbial fermentation, resulting in the production of the readily-available
source of energy (volatile fatty acids) and high-quality protein (microbial protein). In this article, recent examples demonstrating how
nutrition can alter the composition and function of ruminal microbiota in beef and dairy production are briefly discussed
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الحمية الكيتونية
إعداد
البروفســور لؤ ي اللبان
جامعــة الجزيرة الخاصة  -ســوريا

تــم التعــرف علــى الحميــة الكيتونيــة منــذ  100عــام حيــث
تــم تطويرهــا فــي عــام  1920وتشــابه هــذه الحميــة أنظمــة
الحميــات األخــر ى القريبــة مــن الصيــام والتــي تســتخدم
منــذ  500عــام قبــل الميــاد لعــاج الصــرع وقــد أثبتــت
فعاليــة ونجــاح فــي ذلــك .بــدأ االهتمــام بهــذه الحميــة
لعــاج الصــرع فــي أوائــل التســعينات مــن القــرن
الماضــي عندمــا تــم أدخــال العــاج الدوائــي لعالجــه وقــد
أســتعادت هــذه الحميــة شــهرتها بســبب عــدم فعاليــة
بعــض األدويــة فــي عــاج الصــرع وخاصــة عنــد األطفــال
وتوســع اســتخدامها لعــاج بعــض األمــراض األخــر ى
مثــل الصــداع وأالذيــات العصبيــة ومــرض الزهايمــر
ومــرض باركنســون وبعــض الســرطانات والجلطــات
وحتــى مشــاكل التوحــد .وقــد إقتــرح الباحثــون أن
الحميــة الكيتونيــة لهــا تأثيــر إيجابــي وتســاعد علــى
إعــادة ضبــط االســتقالب الحيــو ي فــي الجســم والــذ ي
كان الســبب فــي ظهــور هــذه المشــاكل المرضيــة.

الحميــة المولــدة للكيتــون  Ketogenic dietأو مــا يطلــق
عليهــا اختصــار ًا الحميــة الكيتونيــة  Keto dietهــي
عبــارة عــن حميــة فقيــرة بالكربوهيــدرات Carbohydrates
وغنيــة بالدهــون  Fatوالتــي يمكــن أن تقــدم العديــد مــن
المنافــع الصحيــة وخاصــة بالنســبة لمــرض الســكر ي
والســرطان والصــرع ومــرض الزهايمــر ،تتشــابه هــذه
الحميــة مــع حميــة أتكينــز  Atkins dietمــن حيــث أن كال
الحميتيــن فقيرتــان بالكربوهيــدرات.
حتــى نفهــم الحميــة الكيتونيــة يجــب علينــا فهــم
طريقــة حصــول الجســم علــى الطاقــة الالزمــة حيــث
يعتمــد الجســم بشــكل رئيســي علــى الغلوكــوز الــذ ي
يحصــل عليــه مــن األغذيــة المختلفــة .عندمــا تنخفــض
مســتويات الغلوكــوز فــي الــدم يمكــن أن يــؤد ي ذلــك إلــى
المــوت ولكــن بفضــل عمليــة توليــد األجســام الكيتونيــة
 Ketogenesisيمكــن أن يحــول الجســم الدهــون المخزنــة
إلــى غلوكــوز وبالتالــي يتــم الحفــاظ علــى الحيــاة .أثنــاء
تحويــل الجســم الدهــون إلــى غلوكــوز يتــم إنتــاج
األجســام الكيتونيــة  Ketone bodiesالتــي يســتخدمها
الدمــاغ كمصــدر للطاقــة بديــ ً
ا عــن الغلوكــوز وهــذا
يفســر قــدرة الجســم علــى البقــاء لفتــرة يمكــن أن
تطــول إلــى  75يومــ ًا بــدون طعــام.

وأصبــح لهــذه الحميــة الكثيــر مــن المعجبيــن وخاصــة
عنــد الرياضييــن والذيــن يرغبــون بإنقــاص أوزانهــم
لمــا لهــا مــن تأثيــرات يمكــن الحصــول عليهــا بســرعة
واضحــة ،وســاعد علــى إنتشــار هــذه الحميــة بعــض
المشــاهير مثــل نجــوم الســينما وبعــض الرياضييــن
مــن أجــل إنقــاص أوزانهــم وســاعد فــي ذلــك وســائل يقــوم مبــدأ هــذه الحميــة علــى مبــدأ تخفيــض الــوارد
الغذائــي مــن الكربوهيــدرات واســتبداله بكميــات
اإلعــام التــي كانــت تغطــي أخبارهــم.
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كبيــرة مــن الدهــون والتــي يمكــن أن تصــل إلــى حوالــي  75األخــر ى فتعتبــر مــن األشــكال المتقدمــة وتســتخدم
أو  80%مــن الســعرات الحراريــة الكليــة حيــث يتحــول مــن قبــل رياضيــي كمــال االجســام والرياضييــن بشــكل
الجســم إلــى حالــة اســتقالبية تســمى الخلونيــة أو عــام.
 Ketosisيتــم بهــا إنتــاج األجســام الكيتونيــة . Ketones
خــال هــذه العمليــة يصبــح الجســم أكثــر كفــاءة فــي مــن فوائد الحميــة الكيتونيــة التالي:
حــرق الدهــون الســتخدامها كمصــدر للطاقــة وخاصــة -1خســارة الــوزن  :تعتبــر حميــة الكيتــون حميــة فعالــة
بالنســبة للدمــاغ كمــا أنهــا تســبب انخفــاض شــديد إلنقــاص الــوزن وللوقايــة مــن الكثيــر مــن األمــراض.
فــي مســتويات الســكر بالــدم وكذلــك فــي مســتويات وأوضحــت الدراســات العديــدة أن الحميــة الكيتونيــة
تتفــوق علــى الحميــات منخفضــة الدهــون مــن حيــث
اإلنســولين الــذ ي يفــرزه البنكريــاس.
فعاليتهــا فــي إنقــاص الــوزن ،وفــي إحــد ى الدراســات
هنالــك عــدة أشــكال للحميــة الكيتونية وهي:
حميــة الكيتــون القياســية ( :Standard ketogenic diet (SKDوجــد أن إتبــاع الحميــة الكيتونيــة أد ى إلــى أنخفــاضتكــون هــذه الحميــة فقيــرة بالكربوهيــدرات ومتوســطة مايعــادل  2.2مــرة مقارنــة مــع حميــة منخفضــة
بمحتواهــا مــن البروتيــن ولكــن غنيــة بالدهــون الدهــون كمــا أن مســتويات الشــحوم الثالثيــة TG
وعــادة تحــو ي  % 75مــن الدهــون و  % 20بروتيــن و % 5والكوليســتيرول الجيــد  HDLقــد تحســنت  ،ووجــدت
دراســة أخــر ى أن الحميــة الكيتونيــة أدت إلــى انخفــاض
كر بوهيــد ر ات.
مقــداره  3مــرات مقارنــة مــع حميــة تــم وضعهــا لمرضــى
حميــة الكيتــون الحلقيــة( :Cyclical ketogenic diet (CKDالســكر ي .كمــا أنهــا حســنت مــن مســتويات ســكر الــدميتضمــن هــذا الشــكل فتــرات يكــون فيهــا  5أيــام حميــة وأيضــا حســنت مــن حساســية اإلنســولين.
كيتونيــة قياســية ويوميــن تعــود نســبة الكربوهيــدرات -2الحميــة الكيتونيــة يمكــن أن تكــون فعالــة فــي
إلــى مســتواها الطبيعــي أو حوالــي  % 60مــن الســعرات عــاج الســكر ي  Diabetesومرحلــة مــا قبــل الســكر ي
 :Prediabetesيتصــف مــرض الســكر ي بحــدوث تغيــرات
الحراريــة.
فــي االســتقالب وخاصــة اســتقالب الســكر ممــا يــؤد ي
حميــة الكيتــون المســتهدفة ( Targeted ketogenic dietإلــى ارتفــاع مســتوياته فــي الــدم وفقــدان اإلنســولين :(TKDيســمح فــي هــذا الشــكل بإضافــة الكربوهيــدرات لوظيفتــه األساســية .تســاعد الحميــة الكيتونيــة علــى
فقــدان كميــة كبيــرة مــن الدهــون التــي كان لهــا تأثيــر
خــال التماريــن الرياضيــة والتدريــب.
فــي حــدوث الســكر ي أو فــي حــدوث مقاومــة اإلنســولين
حميــة الكيتــون مرتفعــة البروتيــن  High-protein ketogenicممــا يســاعد فــي حــدوث المتالزمــة االســتقالبية :dietهــذا الشــكل يشــابه الشــكل القياســي مــن حميــة  Metabolic syndromeومرحلــة ماقبــل الســكر ي .وجــدت
الكيتــون ولكنــه يحتــو ي علــى نســبة عاليــة مــن البروتيــن إحــد ى الدراســات أن الحميــة الكيتونيــة حســنت
حساســية اإلنســولين بمقــدار  % 75وفــي دراســة
حوالــي  % 35ومــن الدهــون  % 60ومــن الكربوهيــدرات
أخــر ى تــم إجراؤهــا علــى مرضــى ســكر ي مــن النمــط
.% 5
الثانــي أن  7مرضــى مــن  21مريــض توقفــوا عــن تنــاول
أدويــة الســكر ي .تــم مقارنــة خســارة الــوزن عنــد
مرضــى الســكر ي فــي دراســة أخــر ى فوجــد أن الحميــة
الكيتونيـ�ة أدت إلـ�ى انخفـ�اض مقـ�داره  11.1كــغ مقارنــة
مــع  6.9كــغ مــع حميــة مرتفعــة بالكربوهيــدرات وهــذه
ميــزة إضافيــة لحميــة الكيتــون عنــد مرضــى الســكر ي
الرتبـ�اط البدانـ�ة مـ�ع اإلصابـ�ة بالسـ�كر ي .كمـ�ا أسـ�تطاع
 % 95.2مــن المرضــى الذيــن اتبعــوا الحميــة الكيتونيــة
مــن إيقــاف تنــاول أدويــة الســكر ي.

تمــت دراســة الشــكل األول مــن الحميــة الكيتونيــة
وهــو الشــكل القياســي بشــكل موســع أمــا األشــكال

21

والترويــت والتونــا والماكريــل.

الفوائــد األخــر ى للحميــة الكيتونية:
باإلضافــة لفوائــد الحميــة الكيتونيــة فــي عــاج البيــض :وذلك لغنــاه باالوميغا .3
المشــاكل العصبيــة وخاصــة مــرض الصــرع وأيضــ ًا
البدانــة والســكر ي ،فــأن لحميــة الكيتــون منافــع أخــر ى الزبدة والقشــدة واألجبان.
مثــل :
المكســرات كالجــوز واللــوز وبــذر اليقطيــن وبــذر
 تفيــد فــي أمــراض القلــب واالوعيــة الدمويــة عــن طريــقتخفيــض مســتويات الدهــون فــي الجســم وتحســين ا لكتــا ن .
الشــحوم الثالثيــة والكوليســتيرول الجيــد وتحســين الزيــوت الصحيــة :مثــل زيــت الزيتــون وزيــت جــوز الهنــد
الضغــط الشــرياني ومســتويات الســكر فــي الــدم).
واألفــوكادو.
 لمرضــى الســرطانات (تقــوم الحميــةالكيتونيــة الخضــراوات الفقيــرة بالنشــويات مثــل البنــدورة
بأبطــاء ســرعة نمــو الخاليــا الســرطانية فــي الجســم).
والبصــل والفليفلــة.
 لمرضــى الصــرع وألزهايمر وباركنســون.يمكــن إتبــاع الحميــة الكيتونيــة لفتــرة قصيــرة بســبب
 لمرضــى متالزمــة المبيــض متعــدد الكييســات Poly( cystic ovarian syndromeعــن طريــق تحســين حساســية إنهــا يمكــن أن يكــون لهــا بعــض المشــاكل الصحيــة
اإلنســولين).
كالشــعور بالتعــب والــدوار والصــداع كمــا أن عــدم
تنــاول بعــض األطعمــة مثــل الحبــوب الكاملــة يجعــل
 حب الشــباب.الحميــة الكيتونيــة فقيــرة ببعــض المغذيــات الهامــة
كاألليــاف وبعــض الفيتامينــات والمعــادن الهامــة
األطعمــة غيــر المســموح بتناولها:
ممــا يضــع متبعهــا فــي عــوز هــذه المغذيــات ويســبب
األطعمــة الغنيــة بالســكاكر :مثــل المشــروبات مشــاكل مثــل اإلمســاك .بســبب أن الحميــة الكيتونيــة
الغازيــة والجاتــو واآليــس كريــم والســكاكر المصنعــة .تحــد بشــكل كبيــر مــن خيــارات األطعمــة المتوفــرة
يمكــن أال يشــجع هــذا البعــض علــى إتباعهــا وخاصــة
الحبــوب النشــوية :مثــل األرز و القمــح و المخبــوزات اللذيــن اليعانــون مــن أ ي مشــاكل صحيــة ويرغبــون
و المعكر ونــة.
فقــط فــي إنقــاص أوزانهــم وعنــد إتباعهــا مــن قبلهــم
الفواكــه :كل الفواكــه ماعــدا كميــات صغيــرة مــن يمكــن تســبب زيــادة فــي أوزانهــم مجــدد ًا بعــد تركهــا
بســبب عودتهــم للطعــام العــاد ي بعــد حرمــان .وأخيــر ًا
ا لفر يــز .
أنــا أعتبــر الحميــة الكيتونيــة مــن الحميــات التــي يمكــن
البقوليــات :مثــل البــازالء و الفاصوليــاء و العــدس و
أن تكــون نتائــج إتباعهــا ســريعة ولكنهــا حميــة غيــر
الحمــص والفــول.
متوازنــة يعنــي أنهــا تلغــي مغذيــات هامــة وضروريــة
الخضــراوات الدرنيــة او النشــوية :مثــل البطاطــا للصحــة مــن قائمــة األطعمــة المســموحة وبالتالــي
بأشــكالها والجــزر.
لهــا تأثيــر غيــر جيــد علــى الصحــة بشــكل عــام .أنــا أنصــح
بهــا لفتــرة قصيــرة وال أنصــح بهــا آلن تكــون نظــام
الكحو ل.
تغذيــة طويــل االمــد.
االطعمــة خاليــة الســكر :بســبب أضافــة بعــض
المحليــات الكحوليــة لهــا.
االطعمــة المســموح بها:
اللحــوم :مثــل اللحــوم الحمــراء والدجــاج والديــك
ا لر و مــي .
األســماك :وخاصــة األســماك الدهنيــة مثــل الســلمون
Keto diet is based on reducing the intake of carbohydrates and replacing them with a high level of fat, which can reach about 75 or
% 80 where the body turns into a metabolic state called Ketosis which is the production of ketone bodies. Keto diet can offer many
health benefits, especially for diabetes, cancer, epilepsy and Alzheimer's disease. The ketogenic diet can be followed for a short time
because it can have some health problems such as dizziness and headache. Avoiding certain foods, such as whole grains, makesthe
.ketogenic diet deficient with some important nutrients such as fiber which can cause problems such as constipation
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