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المرحوم مصطفى خليل المقدادي

التقيــت بالمرحــوم مصطفــى المقــداد ي ألول مــره منــذ لقــد صدمــت كمــا صــدم الكثيــرون بالرحيــل المفاجــئ
اثنيــن وأربعيــن عامــ ًا وتحديــد ًا فــي النصــف األول مــن للمرحــوم مصطفــى ولــم أكــن أتصــور أن المكالمــة
عــام  1978فــي مدينــة دمشــق الســورية .كان قــد عــاد مــن الهاتفيــة التــي وردتنــي منــه عنــد الســاعة  12مــن ظهــر
الواليــات المتحــدة بعــد إكمــال دراســته فــي الهندســة يــوم األحــد  2020/3/22والتــي اســتمرت  10دقائــق ســتكون
وكانــت قــد مضــت بضعــة أشــهر علــى تخرجــي مــن
الجامعــة والتحاقــي للعمــل كمهنــدس زراعــي فيمــا
كان يعــرف حينــه باســم «مخــزن المــواد الزراعيــة
مقــداد ي « وكان هــدف اللقــاء هــو حضــور فعاليــة
خاصــه للتعــرف علــى جهــاز رش جديــد لألشــجار يعمــل
بمحــرك وكانــت الشــركة قــد اســتوردته ألول مــره مــن
الشــركة اليابانيــة «ســيمكو».
لــم يخطــر ببالــي حينهــا أن ذلــك اللقــاء ســيكون بدايــة
لفتــره طويلــه تجــاوزت أربعيــن عامــا مــن العمــل
المتواصــل مــع هــذه الشــركة العريقــة وأن أكثــر مــن
نصــف تلــك الفتــرة ســيكون عمــ ً
ا مباشــرا وعــن قــرب
مــع أصحــاب الشــركة بمــن فيهــم المرحــوم مصطفــى
المقــد اد ي.
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أخــر اتصــال بيننــا.

وقــد عرفــت الحقــا انــه كان قــد أجــر ي اتصــاالت أخــر ى طلــب أن ندفــع راتــب شــهرين مقدم ـ ًا لكافــة العامليــن
مــع عــدد كبيــر مــن مــدراء وموظفــي الشــركة لالطمئنــان وأوضــح ذلــك بقولــه :هــذه األزمــة قــد تطــول وقــد
عليهــم وســؤالهم كمــا ســألني « هــل تحتاجــون إلــى أ ي يصبــح الوضــع أصعــب خاصــه إذا أغلقــت البنــوك أو إذا
مســاعده» حيــث كان قــد بــدأ حظــر التجــول وتوقفــت حالــت الظــروف دون وصــول الموظفيــن إلــى الشــركة
الكثيــر مــن األعمــال ومظاهــر الحيــاة بســبب جائحــة الســتالم رواتبهــم.
كورونــا.

وقــد تعلمــت يومهــا منــه درســا فــي كيفيــة تنميــة
االنتمــاء لــد ى الموظفيــن فــي أ ي شــركه .درس ربمــا
تحتاجــه شــركات تســارع هــذه األيــام إلــى تســريح
الموظفيــن أو تخفيــض رواتبهــم بســبب جائحــة كورونــا

لقــد تأثــرت كثيــر ًا بهــذا االتصــال وقــد عــادت بــي الذاكــرة
حوالــي  30عامــ ًا إلــى الــوراء وتذكــرت مكالمــة مماثلــه
وفــي صيــف عــام  1992عــدت إلــى عمــان لاللتحــاق

تلقيتهــا منــه فــي أوائــل شــهر ينايــر  1991حيــث اشــتدت
حينهــا أزمــة أخــر ى هــي أزمــة الخليــج التــي ســميت الحقـ ًا بالعمــل الجديــد تحــت المســمى الوظيفــي « المنســق
التجــار ي» فــي مكتــب الشــركة الــذ ي كان قــد افتتــح
بحــرب الخليــج الثانيــة.
كان ذلــك قبيــل بــدء الحــرب وقــد توقفــت الرحــات حديث ـ ًا وكان يعــرف حينهــا بمكتــب اإلدارة .وقــد عملــت
الجويــة وأغلقــت المطــارات وتعطلــت الكثيــر مــن عــن قــرب وبشــكل مباشــر مــع رئيــس الشــركة الســيد
األعمــال وتقطعــت الســبل بالكثيــر مــن النــاس فــي خالــد المقــداد ي أطــال هللا فــي عمــره ومــع شــقيقه
منطقــة الخليــج

(نائــب الرئيس)المرحــوم مصطفــى المقــداد ي.

كنــت حينهــا اعمــل مديــر ًا للشــركة فــي مدينــة الريــاض
فــي الســعودية ،كنــت أتوقــع أن تكــون المكالمــة بهــدف
االطمئنــان علــى أعمــال الشــركة وهــذا مــا كان ولكنــي
وجدتــه يســأل بالتفصيــل عــن أوضــاع الموظفيــن
وكيــف يعيشــون وكيــف يتدبــرون أمورهــم فــي هــذه
الظــروف الصعبــة ألزمــة الخليــج
شــرحت لــه الوضــع وقلــت إننــا مســتمرون بدفــع
الرواتــب فــي وقتهــا دون تأخيــر ولكنــه فاجأنــي حيــن
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وقــد أتاحــت لــي هــذه الفتــرة الطويلــة مــن العمــل التكنولوجيــة الحديثــة فــي الزراعــة.
المباشــر معهــم علــى التعــرف عليهــم عــن قــرب ورغــم انــه لــم يكــن مهندس ـ ًا زراعي ـ ًا إال انــه كان متابع ـ ًا
وتطويــر عالقــة مبنيــه علــى الثقــة واالحتــرام والجــو جيــد ًا للتطــورات التقنيــة التــي تخــدم الزراعــة وكان
العائلــي الحميــم .وبعــد كل هــذه الســنوات مــن العمــل

مبــادر ًا فــي حــث المســؤولين بالشــركة علــى الحصــول

مــع المرحــوم مصطفــى أجــد انــه مــن حقــه علــى أن علــى تلــك التقنيــات وإيصالهــا وتقديمهــا للمزارعيــن
اتحــدت فيمــا عرفتــه مــن صفاتــه الحميــدة وخاصــه وانــه مــن اجــل تطويــر العمليــة الزراعيــة وتحســين أوضــاع
كان يعمــل بصمــت وال يحــب الشــهرة أو الظهــور وال

المزارعيــن .

يســعى لهــا كمــا يفعــل بعــض المحســنين وفاعلــي
الخيــر.

ُ
مثــاال للتواضــع
ومــن ناحيــة أخــر ى فقــد كان المرحــوم
والقــرب مــن النــاس مــن مختلــف شــرائح المجتمــع
بمــا فيهــم البســطاء ،كمــا كان قريبــ ًا مــن الموظفيــن
فــي الشــركة بكافــة فئاتهــم ،وكان مرحــ ًا يحــب الحيــاة
ويتعاطــى معهــا بتــوازن وعقالنيــة وكان علــى رأس
أولوياتــه فــي الحيــاة عائلتــه وعملــه.

لقــد كان رحمــه هللا رجــ ً
ا معطــا ًء ال يتوانــى عــن تقديــم
المســاعدة لمــن يحتاجهــا وقــد ســاعد علــى مــد ى
الســنين الماضيــة عــددا كبيــر ًا مــن العائــات المحتاجــة
وســاعد الكثيــر مــن الطــاب علــى إكمــال تعليمهــم
ومعالجــة الكثيــر مــن المرضــى المعســرين.
وعلــى مــد ى ســنوات كثيــره فقــد كان للمرحــوم وقــد نجــح نجاحــ ًا باهــر ًا فــي الحفــاظ علــى التــوازن
مصطفــى بشــكل خــاص ولعائلــة المقــداد ي بشــكل

الصعــب والدقيــق بيــن كونــه رجــل أعمــال تغطــي

عــام التأثيــر اإليجابــي الكبيــر علــى حيــاة أعــداد كبيــره مــن

أعمالــه بقــاع كبيــره مــن العالــم وكونــه رب عائلــه يعطــي

النــاس ســواء مــن الموظفيــن والعامليــن معهــم أو لعائلتــه حقهــا مــن وقتــه واهتمامــه دون أن ينســى
مــن المجتمعــات المحليــة فــي منطقتنــا وفــي مناطــق دوره كإنســان مــن حيــث الشــعور بأوضــاع األخريــن مــن
أخــر ى مــن العالــم وذلــك مــن خــال توفيــر فــرص العمــل أبنــاء المجتمــع ومســاعدتهم واالهتمــام بهــم.
وتطويــر الخبــرات ودعــم وتطويــر العمــل الزراعــي.
إنهــا المعادلــة الصعبــة التي يفشــل فيهــا كثيرون.
وقــد كان للمرحــوم مصطفــى رحمــه هللا نظــرة خاصــه
رحمــك هللا يــا مصطفــى المقــداد ي وغفــر لــك وجــزاك

إلــى العمــل الزراعــي حيــث كان يعتبــره مــن أفضــل
ُ
مثــاال لإلنســان ورب األســرة
األعمــال نظــر ًا الرتباطــه المباشــر بغــذاء النــاس خيــر الجــزاء فقــد كنــت
وحياتهــم وكان يــر ى أن التركيــز األكبــر يجــب أن يكــون الصالــح والتاجــر الصــدوق.
علــى مســاعدة المزارعيــن فــي تحســين إنتاجهــم
مــن خــال مســاعدتهم علــى اســتيعاب التطــورات
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بقلــم المهنــدس نبيــه ديرية

الزعرور الناري
إعداد
األستاذ الدكتور جمال راغب قاسم
قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة
الجامعة األردنية

الوصــف النباتــي والتصنيف:
الزعــرور النــار ي هــي عبــارة عــن شــجيرة شــوكية قائمــة،
مفتوحــة ،تصــل فــي ارتفاعهــا حتــى خمســة أمتــار،
متفرعــة ،تعطــي أغصانــا قصيــرة مشــوكة باشــواك
حــادة منتشــرة علــى طــول األفــرع .النبــات دائــم
الخضــرة ،أوراقــه جلديــة متناوبــة ،بســيطة ،بيضاويــة
متطاولــة ،ذات حــواف مســننة ،ســطحها العلــو ي
المــع غامــق والســفلي فاتــح اللــون ،وطــول الورقــة مــا
بيــن 5-2ســم .األزهــار كريميــة بيضــاء اللــون توجــد فــي
شــكل عنقــود ي مركــب .الثمــرة تفاحيــة صغيــرة ذات
لــون أحمــر المــع الــى برتقالــي توجــد فــي مجاميــع أو
عناقيــد ويوجــد بداخلهــا خمســة بــذور .تنضــج الثمــار
فــي نهايــة الصيــف أو الخريــف .يوجــد النبــات مزروعــا
داخــل المــدن وفــي األريــاف كنبــات زينــة علــى الشــوارع.

تظهــر أزهــار الزعــرور النــار ي الوانــا مختلفــة تتــراوح
بيــن األبيــض والكريمــي .يثمــر النبــات وهــو بعمــر 4-3
ســنوات ويعتبــر جاذبــا للحيــاة البريــة ويتواجــد علــى
األتربــة الرمليــة والطينيــة والســلتية وتناســب نمــوه
األتربــة ذات درجــة الحموضــة المتعادلــة اال أنــه ينمــو
أيضــا فــي األتربــة القلويــة ذات درجــة الحموضــة العاليــة
ويفضــل األتربــة جيــدة الصــرف .كمــا وينمــو النبــات
فــي البيئــات شــبه الظليلــة أو المفتوحــة للشــمس
ويفضــل األتربــة الجافــة والرطبــة علــى حــد ســواء.

األســم العلمــي للزعــرور النــار ي هــو Pyracantha
 coccinea M. Roemويســمى باإلنجليزيــة Firethorn
ويتبــع العائلــة الورديــة  .Rosaceaeيشــمل جنــس
 Pyracanthaحوالــي عشــرة أنــواع تنتشــر فــي مناطــق
مختلفــة فــي العالــم وأكثرهــا أنتشــارا هــو النــوع
 .coccineaتظهــر األزهــار أثنــاء الصيــف خــال شــهر
حزيــران وتحــو ي الزهــرة علــى أعضــاء التذكيــر والتأنيــث
ويتــم التلقيــح بواســطة النحــل.

7

األنتشــار والتوزع:
ينمــو الزعــرور النــار ي بصــورة طبيعيــة فــي النرويــج
واليابــان وهنغاريــا وبريطانيــا وكوســتاريكا والنمســا
وجنــوب أفريقيــا وكنــدا .كمــا ويتواجــد فــي العديــد مــن
الــدول منهــا تركيــا وإيــران ولبنــان وأرمينيــا وأذربيجــان
وجورجيــا وأوكرانيــا وبلغاريــا وألبانيــا ويوغوســافيا
الســابقة ،والدانمــارك واليونــان وفرنســا وإســبانيا
وإيطاليــا وأمريكيــا الشــمالية (كوبــا والواليــات
المتحــدة) .وقــد ذكــر بأنــه مشــكلة فــي جنــوب أفريقيــا
حيــث يحــل محــل النباتــات األصليــة وفــي المراعــي مــكان
النباتــات النجيليــة ملوثــا بــذور هــذه األنــواع وتكاثرهــا.

التكاثر واالنتشــار:

تظهــر األزهــار بشــكل عــام فــي فصلــي الربيــع والصيــف
وتتطــور الثمــار فــي أواخــر الصيــف وتنضــج أواخــر
فصــل الخريــف .يتــم أنتــاج الثمــار العنبيــة بأعــداد كبيــرة
معطيــة حوالــي  1000بــذرة فــي المتــر المربــع مــن ســطح
األرض .يتكاثــر الزعــرور النــار ي بواســطة البــذور التــي
تنتشــر بواســطة الطيــور والمــاء وعمليــات نقــل التربــة
والمخلفــات النباتيــة .تعتبــر الطيــور العامــل األهــم
فــي انتشــار بــذور هــذا النبــات بالرغــم مــن أن بعــض
الحيوانــات األخــر ى كالجــرذ األســود والثعالــب وأنواعــا
مــن الذئــاب وغيرهــا تعمــل علــى نشــر بــذور النبــات بعــد
التغــذ ي علــى الثمــار وفــي دول مختلفــة.

بعــض اســتخدامات النبات:
يمكــن تنــاول الثمــار بعــد الطبــخ حيــث يمكــن
اســتعمالها فــي عمــل الجلــي ،والمربــى والصلصــات.
تــؤكل ثمــار الزعــرور النــار ي مــن قبــل الطيــور ويعمــل
النبــات علــى إيــواء وحمايــة الطيــور التــي تــأو ي وتختبــئ
داخلــه .وبســبب احتــواء النبــات علــى مركــب ســيانايد
الهيدروجيــن يســتخدم فــي التدخيــن ،والتعديــن،
وإلنتــاج أليــاف صناعيــة وأصبغــة ومبيــدات آفــات،
وكوســيط فــي الصناعــات الكيماويــة .وقــد أســتخدم
ســيانايد الهيدروجيــن فــي الحــروب .هــذا ويمكــن عمــل
ســياج جيــد مــن هــذا النبــات عنــد أسترســاءه حيــث
تعمــل األفــرع الشــوكية علــى منــع الحيوانــات واإلبقــاء
عليهــا بعيــدة عنــه وعــن النبــات التــي يحميهــا.
التاثيــرات الضارة والتســمم:
النبــات ســام ،حيــث معظــم إن لــم يكــن جميــع األنــواع
التابعــة لــه تنتــج ســيانايد الهيدروجيــن الســام والــذ ي
يتواجــد ويعطــي الطعــم أو النكهــة لبــذور اللــوز حيــث
يتواجــد الســم بشــكل أساســي فــي األوراق والبــذور
ويمكــن اكتشــافه مباشــرة مــن طعمــه المــر .ويتواجــد
عــادة بكميــات صغيــرة جــدا ال تحــدث أ ي ضــرر ولكــن
يجــب عــدم تنــاول أ ي بــذرة أو ثمــرة مــرة المــذاق .يعمــل
ســيانايد الهيدروجيــن بكميــات قليلــة علــى تشــجيع
التنفــس وتحســين الهضــم ويدعــي بأنــه مفيــد فــي
معاملــة الســرطان .إال انــه عنــد زيادتــه يحــدث فشــا
فــي التنفــس وحتــى المــوت .الثمــار شــديدة الســمية،
يمكــن أن تســبب تقيــؤ ،الــم معــدة ،حــروق فــي اللســان
وإســهال عنــد تناولهــا .عصــارة النبــات يمكــن أن
تســبب حبــوب والتهابــات جلديــة.

Firethorn (Pyricatha coccinea M. Roem) is a perennial, spiny, semi-evergreen shrub native to certain countries
but introduced into others as an ornamental. The genus Pyricatha includes more than 10 species all are used
as ornamnetals in different parts of the world. The plant is rich in chemicals many of which are toxic with HCN
is most. Fruits have some uses in food but after being well cooked. Generally the plant is poiusnous because of
HCN, maytansine and other chemicals present in leaves, seeds and bitter taste fruits. Hydrogen cyanide causes
failure/paralysis in the respiratory system at high dose and lead to death. Fruits are highly toxic and may cause
vomiting, stomach ache, tounge burns and dirrhoea. The toxic maytansine inhibits mitosis, interfers in microtubulus
formation and prevents synthesis of nucliec acids and greatly affects the DNA. Firethorn is grown on streets, home
and public gardens and other places as an ornamental plant of different fruit colours, as a hedge and an espalier
feature. It is an attractive plant to the wildlife and mainly birds
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جدولة نظم الري
إعداد
المهندس احمد ربيع عيد
ماجستير في إدارة وتقييم أنظمة ري
المسطحات الخضراء

جدولــة نظــم الــر ي (  )Irrigation Schedulingهــي عمليــة
التخطيــط واتخــاذ القــرار التــي يقــوم بهــا المشــرف
علــى عمليــات الــر ي فــي الموقــع لتحديــد وقــت عمليــة
الــر ي وكميــة الميــاه المطلــوب إضافتهــا لضمــان نمــو
النباتــات بشــكل جيــد مــع تحســين كفــاءة اســتخدام
الميــاه واالحتفــاظ بســامة شــبكة الــر ي ،وهــي تتطلــب
حســاب االحتياجــات المائيــة للنباتــات وبيانــات عــن
التربــة مــع االســتعانة بأجهــزة استشــعار حالــة
الرطوبــة فــي كل مــن النبــات والتربــة والطقــس.
البيانات المستخدمة في عملية جدولة الري:
•تقديــر مســتو ى الرطوبــة األرضية الحالــي والتغير
المتوقــع علــى مد ى خمســة أو عشــرة أيام وذلك من
خــال دراســة خصائــص التربة مثل قوام وبنــاء التربة
وكذلــك الســعة التخزينيــة للتربة.
•تقديــر كميــة الميــاه المطلــوب إضافتهــا للنباتات عن
طريق حســاب االســتهالك المائي لألصنــاف المزروعة
بإحــد ى الطــرق القياســية مثل أحــواض البخر أو الطرق
التقديريــة التــي تعتمــد علــى بيانات المنــاخ وهي أكثر
الطــرق المتبعــة ،وحاليــا توافرت برامج حاســوبية
لحســاب االســتهالك المائــي مثل برنامــج منظمة
األغذيــة والزراعــة .CropWAT Software - FAO
•تقديــر مــدة الر ي لــكل منطقة وكذلك مــدة الر ي الالزمة
إلنهــاء المشــروع بشــكل جيــد لتجنب تأثيــر اإلجهاد على
النباتات.
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•حســاب التصريــف المطلــوب لــكل منطقة وعدد
مناوبــات الر ي فــي المرة الواحدة.
•تقديــر أســعار الميــاه وحجم مصــدر المياه وإجراء
تحليــل لــكل من التربــة والمياه.
•دراســة مــد ى توافر العمالــة والخامات واآلالت
الالزمــة لعملية الر ي.

النتائج العملية على جدولة الري:
• سهولة مراقبة وإدارة شبكة الري.
• تحســن ملحــوظ فــي نمــو النباتــات وذلــك بســبب
إضافــة االحتياجــات المثلــى مــن الميــاه لــكل نبــات الوقــت
المناســب.
• تقليــل أخطــار الجريــان الســطحي وخاصــة فــي مناطــق
االنحــدارات والتــي ينتــج عنهــا فقــد للميــاه وكذلــك فقــد
للطبقــة الخصبــة مــن التربــة.

• تقليــل التســرب العميــق تحــت منطقــة الجــذور والــذي متشابه يمكن أن يؤدى إلى أخطاء جسيمة في جدولة
الري إذا لم يتم التأكد من معدل الري الفعلي وكفاءة
يزيــد عــن االحتياجــات المائيــة المطلوبــة.
• تقليــل إصابــة النباتــات باألمــراض التــي تتعلــق بزيــادة التوزيع ألنظمة الري المركبة حديثًا لكل منطقة على
حده ،فيجب التأكد منها وعدم االعتماد فقط على
الميــاه مثــل األمــراض الفطريــة والحشــرات.
• تقليــل اســتهالك الميــاه المســتخدمة وكذلــك تكاليــف الكتيبات اإلرشادية الخاصة بالمنتج.
التشــغيل والطاقــة.
شكل توضيحي لجدول خاص بشبكة ري:
اإلجراءات المتبعة لتطوير جدولة نظام الري في
الموقع تحتوي على الخطوات التالية:
.1عمل جولة تفقدية لنظام الري بالكامل وإجراء
عمليات الصيانة الضرورية.
.2تحديد معدل الرى وكفاءة التوزيع عن طريق الطرق
الحسابية أو بإجراء االختبارات.
.3تحديد االحتياجات المائية وذلك باستخدام معلومات
الطقس والمناخ في المنطقة وكذا المعامل
المحصولي للنبات .Crop Factor
.4حساب مواعيد الري إلضافة كمية المياه الالزمة
للنبات.
.5التحقق من الجدول الزمنى للري مع المالحظات
الميدانية وضبطها إذا لزم األمر.
.6ضبط لوحات التحكم اإللكترونية إن وجدت على
المواعيد المحددة مع عمل متابعة وتقييم لشبكة الري
كفاءة عملية الري :Efficiency of irrigation system
بشكل دوري.
يستخدم هذا المصطلح لتقدير العائد عن تحويل قيمة
محددة من المياه إلى التربة ويرجع تدنى كفاءة الري
الجولة التفقدية:
إلى عدم انتظام توزيع المياه في نقاط مختلفة نظ ًر ا
الهدف من الجولة التفقدية هو تحديد المشاكل
الختالف الضغوط أو عيوب التصنيع داخل الشبكة
الواضحة في نظام الري والتي تؤثر على معدل األداء
والفقد في المياه بسبب التسرب والبخر والترشيح
وعلى كفاءة عملية الري .وهي عبارة عن الفحص
البصري لمكونات النظام أثناء عملية التشغيل بما في العميق.لذلك فأن الهدف من اإلدارة الجيدة للنظام هو
إضافة العناصر الغذائية مع كمية المياه المناسبة في
ذلك الرشاشات وخطوط التنقيط واألنابيب ووحدة
الوقت المناسب ،خاصة في المناطق التي تزداد فيها
التحكم وأجهزة التسميد ومحطات الضخ.
تكلفة المياه عن طريق االتي:
بعد إتمام الجولة التفقدية وعمل اإلصالحات الالزمة،
.1نظام الري يجب أن يُ صمم ويُ ركب ويُ صان لكي يكون
يجب تقييم معدل أداء نظام الري عن طريق معدل
الترسيب وكفاه التوزيع .معدل الترسيب  Precipitationتوزيع المياه متساو يًا بأقصى قدر ،حيث أن جدولة الري
ال تكون لها قيمة تذكر في حالة التوزيع الغير متساوي
 rateهو معدل وصول المياه إلى النباتات ويقاس
للمياه.
بوحدة مم/ساعة.
.2لضمان الري الكافي لجميع المناطق ،يجب تشغيل
أما كفاءة التوزيع  Distribution Uniformityفتحسب
بطريقة إحصائية وهي تشير إلى مقدار التغير في معدل نظام الري لمدة تكفي لوصول عمق ماء لمنطقة
الري للنظام ،معدل الترسيب وكفاءة التوزيع هما أهم انتشار الجذور والتي تكون مساوية لعمق ماء الري
ً
مضافا إليه كمية من المياه
الذي يستهلكه النبات
الخصائص التي تؤثر على أداء شبكة الري.
الالزمة كتعويض لكمية المياه المفقودة الناتجة
يجب على مدير الري أال يفترض أن المحطات
عن عدم انتظام ع وكذلك الناتجة عن التسرب والبخر
المتشابهة لها نفس معدل الري وكفاءة التوزيع.
فعمل اختبارات على محطة واحدة وافتراض أن الباقي والترشيح العميق.
Irrigation scheduling is the process of planning and making decisions, which taken by the supervisor in sites to
determine time of irrigation, amount of water that should be added to ensure that plants are growing well, and to
improve the efficiency of using water and maintain the safety of irrigation network. Irrigation scheduling requires
calculating water needs for plants, information about soil, and using humidity sensors for plants, soil, and weather.
Therefore, the goal of good management of the system is to add nutrients with the right amount of water at the right
time in areas where the cost of water is high, which helps in good control of the irrigation network and saves the cost
of water and energy used in addition to better plants growth
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نظام زراعة البطاطا في القش
إعداد
المهندس علي مشيك
مدير وحدة البذور  -شركة اجريماتكو

تعتبــر البطاطــاّ ،
التابعــة لعائلــة الباذنجانيــات ،واحــدة
مــن أكثــر المحاصيــل الغذائيــة انتشــار ًا فــي العالــم
وأهمّهــا ،بحيــث تتســاو ى فــي األهميــة الغذائيــة مــع
القمــح والــذرة واألرز ،وتعتبــر مــن النباتــات الســنويّ ة.
يعتمــد الكثيــر مــن المزارعيــن علــى محصــول البطاطــا
ّ
نســلط
لإلنتــاج والتســويق ،مــن هنــا يجــدر بنــا أن
الضــوء علــى نظــام الزراعــة فــي القــش ّ
الــذ ي يصلــح
للمزارعيــن الصغــار.
يعتمــد هــذا النظــام المبتكــر علــى زراعــة البطاطــا علــى
ّ
بالقــش بحيــث يســتعمل
ســطح التربــة ،وتغطيتهــا
كغطــاء دون الحاجــة إلــى حــرث التربــة.
تمّــت تجربــة هــذا النظــام تحــت إشــراف المهنــدس علــي
مشــيك فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،وســوف
نقــوم بتقديــم النتائــج العمليّ ــة كاآلتــي:

علــى ســطح التربــة.
أمّــا الخطــوة التاليــة ،فكانــت تركيــب أنابيــب الــ ّر ي
بالتنقيــط بشــكل مباشــر ،بحيــث تــمّ إنشــاء ثالثــة
أحــواض بتغطيّ ــات مختلفــة :األول  25طــن قــش
للهكتــار ،الثانــي  50طــن قــش للهكتــار ،والثالــث  75طــن
قــش للهكتــار.
كمــا قــد قمنــا بــزرع حــوض رابــع بالطريقــة التقليديــة،
حيــث ت ـمّ حــرث التربــة ووضــع البــذور علــى عمــق  20ســم
داخــل التربــة.
خــال التجربــة ،تــمّ إضافــة ســماد ( )20-20-20القابــل
للذوبــان عبــر نظــام الــ ّر ي ،بمعــدل  100كغــم /هكتــار
كل  15يــوم.

•مــكان التجربة:
تمّــت التجربــة فــي ســهل البقــاع – لبنــان الــذ ي يبلــغ
معــدل ارتفاعــه حوالــي  1000م عــن ســطح البحــر،
وبمتوّ ســط هطــول ســنو ي بمعــدل  521ملــم
•تفاصيــل التجربة:
تــمّ تجهيــز مــكان األرض وتســويتها مــن دون حراثــة،
وإزالــة األعشــاب الضــارة ثــم إضافــة الســماد الحبيبــي
للتربــة (  )15-15-15قبــل الزراعــة بمعــدل  500كجــم /
هكتــار ،ومــن ثــمّ تــمّ وضــع بــذور البطاطــا ()Spunta
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كانــت محاطــة بالقــش مــن كل الجهــات ،ممّــا قلــل
ارتفــاع القش عن ســطح األرض لألحــواض كالتالي:
الحــوض األول  25طــن للهكتــار – االرتفــاع  15ســم عــن الضــرر الناتــج عــن ضغــط التربــة.
فــي النهايــة كانــت النتائــج ألعلــى محصــول إنتاجيــة
ســطح التربــة
الحــوض الثانــي  50طــن للهكتــار – االرتفــاع  30ســم عــن وأفضــل ثمــار قابلــة للتســويق فــي الحــوض المغطــى
بـــ  50طــن للهكتــار حســب الجــدول ادنــاه.
ســطح التربــة
الحــوض الثالــث  75طــن للهكتــار – االرتفــاع  50ســم عــن
ســطح التربــة
• الحصاد:
إن عمليّ ــة حصــد البطاطــا كانــت أســهل فــي نظــام
ّ
الزراعــة بالقــش منــه فــي الزراعــة التقليديــة ،حيــث تــمّ
جمــع الثمــار يدويّ ــا وذلــك بعــد إزالــة القــش عــن ســطح
التر بــة.
أمّــا الحــوض المــزروع بالطريقــة التقليديــة ،فقــد تــمّ أخيــرا ،ســاعدت هــذه الدراســة علــى تقييــم اإلنتــاج
والجهــد والتكلفــة المطلوبــة إلنتــاج البطاطــا فــي
حصــاده باســتخدام المعــاول.
ا لقــش .
ّ
أن النتائــج االقتصادية
•درجات الحرارة:
وبالتالــي فقــد أظهــرت الدراســة ّ
ســجلت أعلــى درجــات الحــرارة فــي الحــوض المــزروع لــن تكــون كبيــرة جــدا فــي الموســم األول للمــزارع،
ّ
تقليديّ ــا ،تليهــا حــرارة حــوض القــش المحتــو ي علــى  25لكنّ هــا ســتكون مجديــة اقتصاديــا فــي الموســم التالــي،
اقــل درجــات وذلــك بســبب إمكانيــة إعــادة اســتخدام القــش.
طــن للهكتــار .وبالمقارنــة ،فقــد ســجلت
ّ
إن نظــام ال ّز راعــة فــي القــش هــو نظــام مربــح ومســتدام
ـار
ـ
للهكت
ـن
ـ
ط
50
الحــرارة فــي الحــوض الــذ ي يحتــو ي علـ ّـى
ّ
ومفيــد للمزارعيــن الصغــار فــي مناطــق الشــرق
بمعــدل  16درجــة مئويــة.
ربــط الكثيــر مــن الباحثيــن بيــن درجــات الحــرارة ووفــرة األوســط وشــمال إفريقيــا.
أن درجــة حــرارة التربــة المثلــى إلنتــاج
المحصــول ،حيــث ّ
البطاطــا تتــراوح بيــن  15-18درجــة مئويــة .مــن الجديــر
أن انخفــاض درجــة حــرارة التربــة يــؤد ي إلــى زيــادة
ذكــره ّ
توافــر الفوســفور والبوتاســيوم والكربــون العضــو ي،
ممّــا قــد يــؤد ي إلى زيــادة اإلنتــاج فــي األنظمــة المغطاة.
•نمــوّ البطاطــا في الحقــول والنتائج:
أظهــرت النتائــج أن البطاطــا المزروعــة فــي األحــواض
المغطــاة ب  50طن/هكتــار و 75طن/هكتــار كانــت
األعلــى فــي إنتــاج البطاطــا القابلــة للتســويق .كمــا
أقــل نســبه بطاطــا غيــر قابلــه
أظهــرت النتائــج أن
ّ
للتســويق كانــت تلــك المزروعــة فــي الحــوض المغطــى
ب  75طن/هكتــار ،وذلــك يعــود إلــى أن حبــات البطاطــا
Strawponic is an innovative and exotic system for growing potato on soil surface (bare soil, turfgrass, straw, any soft
medium) using crop straw as a cover. A field trial was carried out at AREC by Mr. Ali. Msheik to test the suitability
and economical viability of this system for small potato producers in the Beq’aa plain. Simply, potato tubers were
placed on bare soil surface (no cultivation) containing animal manure, covered them with a blanket of crop straw,
and watered through drip irrigation system. Straw was removed by hand at the end of the growing season and
potato tubers were picked up by hand. This system is simple, economical (no machinery, no soil bed preparation, no
digging or hilling, and suitable potato yield), sustainable (no contamination/pollution-no herbicides), saves water,
appropriate for dry and urban areas (gardens) and suitable for organic farming
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حشرة الكابنودس (حفار جذور اللوزيات)
إعداد
الدكتــور توفيــق العنتر ي
والمهنــدس إبراهيم إســماعيل
قســم وقايــة النبــات – كلية الزراعة
الجامعــة االردنية

تصــاب أشــجار اللوزيــات باآلفــات الحشــرية واألمــراض
النباتيــة ،ولعــل مــن اهــم اآلفــات الحشــرية التــي تهاجــم
اللوزيــات حشــرة الكابنــودس أو حفــار جــذور اللوزيــات،
حيــث أصبــح الكابنــودس حديثــ ًا مــن الحشــرات
المدمــرة ألشــجار الــدراق والخــوخ والمشــمش واللــوز
و النكتا ر يــن.

إلــى أســفل باتجــاه الجــذور ،وتخترقهــا ،وتحفــر أنفاقــ ًا
فــي الكمبيــوم ،تاركــة خلفهــا نشــارة خشــبية -ذات لــون
بنــي -وتمكــث فــي الجــذور عامـ ًا أو أكثــر .ولهــا جيــل واحــد
فــي العــام .وعنــد اشــتداد اإلصابــة -وخاصــة إذا كانــت
األشــجار ضعيفة-فإنهــا تــؤد ي إلــى جفــاف األفــرع،
وتقضــي علــى النبــات الكبيــر والصغيــر فــي كثيــر مــن
األحيــان؛ ممــا يجبــر المواطــن أو المــزارع علــى قلــع
األشــجار واالســتعاضة عنهــا بأخــر ى ســليمة.

وصف الحشرة:
الحشــرة الكاملــة خنفســاء ،لونهــا أســود ،وعلــى
الصــدر واألجنحــة نقــط بيضــاء ،طولهــا بطــول اإلصبــع
الصغيــر .وتظهــر فــي الربيــع -خاصــة فــي نيســان وأيــار
مــن فتــرة إلــى أخــر ى علــى الســاق ،وتظهــر علــى األفــرعواألرض القريبــة المالصقــة للجــذع؛ للتشــميس ،الحشرة
ثــم تختفــي للتــزاوج ،ويمكــن اإلمســاك بهــا باليــد الكاملة
بســهولة ،وكثيــر ًا مــا يداعبهــا األطفــال لكبــر حجمهــا
وســهولة اإلمســاك بهــا.
اليرقــات ذات لــون أبيــض ،وهــي مبططــه رفيعــة مــن
أســفل ،وتــزداد عرض ـ ًا كلمــا اتجهنــا إلــى أعلــى ،وتصبــح
أعــرض مــا يمكــن عنــد الــرأس .وهــي صغيــرة الحجــم
عنــد الفقــس ،وتــزداد حجمـ ًا حتــى تصبــح بحجــم اإلصبــع
اليرقة
الكبيــر (حوالــي  15ســم)،
دورة الحياة:
تضــع األنثــى البيــض فــي مجاميــع فــي األرض
المالصقــة للســاق .وتتجــه اليرقــات حديثــة الفقــس
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:طــرق المكافحة

:أعراض االصابة

.جمــع الحشــرات الكاملة في الربيــع وحرقها.1
تقويــة األشــجار بالقيــام بالعمليــات الزراعيــة الالزمــة.2
.حتــى تســتطيع تحمــل اإلصابــة
.التأكــد مــن خلو األشــتال من اإلصابــة قبل الزراعة.3
ّ إضافــة مبيــدات.4
فعالــة – مثــل الفــوردان المحبــب أو
.إلــى حفــر األشــتال عنــد الزراعــة-الدبتركس

التصمغ

 وتتــم،قلــع األشــجار المصابــة والجافــة وحرقهــا.5
 م وقلبهــا؛ وذلــك لتعريــض0.5 حراثـ�ة األرض علـ�ى عمـ�ق
اليرقــات والجــذور ألشــعة الشــمس واألعــداء
. ا لحيو يــة
أو لمكافحــة اإلصابــة- لوقايــة األشــجار مــن اإلصابــة.6
يتــم ر ي األرض القريبــة مــن الســاق-عنــد بدايتها
 ويفضــل إزالــة،- مثــل الكونفيــدور- بمحلــول مبيــد
 ثــم، أو حفــر خنــدق حــول الشــجرة،التربــة عــن الجــذور
 ثــم التغطيــة بالتربــة ثانيــة بعــد،وضــع محلــول المبيــد
.المعاملــة
النشــارة الخشبية

Stone fruits considered economically important crops in Jordan and many Arab countries. Unfortunately, many
insect pests and plant diseases attack them. One of the most important insect pest attacking stone fruits is the
.root borer Capnodis spp
Capnodis has become recently a devastating insect of stone fruits orchard in the highlands of Jordan. Adult insect
is a beetle, black in color, and the chest and wings have white dots. Females appear in the spring to lay eggs in
groups in the ground surrounding to the stem. Newly hatched larvae move down into the roots, penetrate them,
dig tunnels into the campume, leaving behind sawdust, and staying in the roots for a year or more. Capnodis has
one generation a year. In case of heavy infection, especially if the trees are weak, branches will dried out. For control, several practices could be applied .Of these are collecting adult insects in the spring and summer, strengthening the trees health, and making sure that the seedlings you want to plant are free from injury. Infected dried
trees must taking off and burned. To protect trees from infestation, irrigate the ground near the stem with a
pesticide solution - such as amidacloprid or chloropyrifos insecticides
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األثر الفعال لتغذية األبقار أثناء فترة الحمل على تحسين أداء العجول
إعداد
الدكتور احمد العليمى
دكتوراه تغذية الحيوان من جامعة الينوى االمريكية
باحث تغذية الحيوان بالمركز القومى للبحوث –
مصر

مــن المهــام األساســية لمــزارع إنتــاج األلبــان الناجحــة
ذات اإلنتاجيــة الفائقــة مــن األلبــان هــو اإلنتــاج المســتمر
للعجــول عاليــة الكفــاءة مــن حيــث التكويــن الجســماني
والتحويــل الغذائــي والقــدرة علــى مجابهــة األمــراض .حيــث
أن هــذه العجــول ســوف يســتخدمها المربــى كقطعــان
اســتبدال إلحــال األبقــار الحالبــة التــي ينخفــض إنتاجهــا
مــن اللبــن بعــد أنهــاك تلــك األبقــار فــي إنتــاج اللبــن لمــدة
7-5ســنوات متتاليــة .إال أن إنتــاج عجــول عاليــة الكفــاءة
تواجهــه العديــد مــن التحديــات وخاصــة أثنــاء فتــرة «مــا قبــل
الفطــام» (وهــي الفتــرة مــن الميــاد حتــى الفطــام وتشــمل
أول  42يــوم مــن حيــاة العجــل) .وذلــك ألن فتــرة مــا قبــل
الفطــام فــي العجــول تتميــز بزيــادة اإلصابــة بالعديــد مــن
األمــراض خاصــة األمــراض التنفســية واالســهاالت الحــادة
ممــا يــؤد ى لزيــادة نســبة النفــوق وارتفــاع خســائر مــزارع
األلبــان .ويعتبــر انخفــاض كفــاءة الجهــاز المناعــي للعجــول
أثنــاء فتــرة مــا قبــل الفطــام هــو الســبب الرئيســي لتفشــى
األمــراض فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــن حيــاة العجــول.
ولذلــك اتجهــت األنظــار لالهتمــام بتغذيــة األبقــار أثنــاء
فتــرة الحمــل -خاصــة أخــر  28يــوم مــن فتــرة الحمــل –لمــا لهــا
مــن بالــغ األثــر علــى تعظيــم إمــداد األجنــة بالمــواد الغذائيــة
الضروريــة مــن عناصــر معدنيــة وأحمــاض دهنيــة وأحمــاض
أمينيــة أثنــاء الحمــل .والــذ ي يكــون لــه األثــر اإليجابــي علــى
زيــادة معــدالت النمــو الجنينــي ورفــع كفــاءة الجهــاز المناعــي
فــي العجــول وزيــادة إنتاجهــا مــن األلبــان فــي المســتقبل
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بمــا يســهم فــي زيــادة أربــاح مــزارع األلبــان .وفــى هــذه
المقالــة ســوف نتنــاول أحــدث األســاليب الغذائيــة المتبعــة
فــي األبقــار أثنــاء فتــرة الحمــل التــي ثبــت فاعليتهــا فــي إنتــاج
عجــول متميــزة الكفــاءة.
العناصــر المعدنية:
العناصــر المعدنيــة ضروريــة لنمــو األجنــة وســامة الجهــاز
العصبــي ورفــع المناعــة .ويعتبــر تغذيــة األبقــار علــى
العناصــر المعدنيــة أثنــاء فتــرة الحمــل هــو الســبيل الوحيــد
لحصــول األجنــة علــى تلــك العناصــر حيــث أن العديــد مــن
العناصــر المعدنيــة تتخلــل انســجه المشــيمة لتصــل
لألجنــة أثنــاء الحمــل .وتشــير أحــدث األبحــاث العلميــة
أن إضافــة العناصــر المعدنيــة مثــل الزنــك والمنجنيــز
والنحــاس والكوبلــت مــن مصــادر عضويــة لعليقــة األبقــار
يســهم فــي زيــادة وزن العجــول عنــد الفطــام وتقليــل فــرص
اإلصابــة باألمــراض التنفســية .هــذا وتســتخدم المصــادر
العضويــة للعناصــر المعدنيــة (وهــي العناصــر المعدنيــة
المرتبطــة بمركــب عضــو ي يحتــو ي علــى ذرات الكربــون مثــل
األحمــاض األمينيــة أو البروتيــن المتحلــل أو الســكريات
أو الخمائــر) لزيــادة اإلتاحــة البيولوجيــة مــن تلــك العناصــر
المعدنيــة مقارنــة بالمصــادر التقليديــة غيــر العضويــة
للعناصــر المعدنيــة (وهــي أمــاح المعــادن مثــل الكبريتــات
واالكاســيد) بمــا يســهم فــي حصــول األبقــار أثنــاء الحمــل
علــى إمــداد أكبــر مــن العناصــر المعدنيــة والــذ ي يصــل

لألجنــة .كذلــك فــان العناصــر المعدنيــة تعمــل علــى تقليــل
اإلجهــاد التأكســد ي علــى مســتو ى الخاليــا عــن طريــق زيــادة
إنتــاج مضــادات األكســدة المفيــدة بمــا يســهم فــي رفــع
كفــاءة الجهــاز المناعــي والــذ ي يفســر انخفــاض نســب
اإلصابــة باألمــراض التنفســية فــي العجــول كنتيجــة لتغذيــة
األبقــار علــى العناصــر المعدنيــة أثنــاء الحمــل.
األحمــاض الدهنية:
األحمــاض الدهنيــة تتكــون مــن مجموعتيــن رئيســيتين
همــا اوميجــا 3واوميجــا .6وتنتقــل األحمــاض الدهنيــة مــن
األبقــار لألجنــة أثنــاء الحمــل عــن طريــق عبورهــا األنســجة
المشــيمية لتصــل للجنيــن .ومــن فوائــد إضافــة األحمــاض
الدهنيــة لعالئــق األبقــار أثنــاء الحمــل أن األحمــاض الدهنيــة
مــن النــوع اوميجــا 6ترفــع مــن تحمــل العجــول لدرجــات
الحــرارة المنخفضــة فــي الشــتاء وذلــك عــن طريــق تحســين
إنتــاج وتخزيــن حــرارة الجســم فــي األنســجة الدهنيــة البنيــة
فــي العجــول .كذلــك فــان إمــداد األبقــار باألحمــاض الدهنيــة
يعمــل علــى رفــع كفــاءة الجهــاز المناعــي للعجــول عــن
طريــق زيــادة محتــو ى اللبــأ (وهــو أول لبــن بعــد الــوالدة)
َِ
مــن األحمــاض الدهنيــة وزيــادة امتصــاص العجــول
للجلوبيولينيــات المناعيــة مــن النــوع «ج» وهــي أجســام
مضــادة هامــة لحمايــة العجــول مــن األمــراض بمــا يســهم
فــي تقليــل معــدالت النفــوق فــي العجــول حديثــي الــوالدة.
الحمــض األمينــي مثيونين:
الحمــض األمينــي مثيونيــن هــو اهــم حمــض أمينــي ضــرور ي
إلنتاجيــة األبقــار مــن األلبــان وقــد تناولــه فريقــي البحثــي
بجامعــة الينــو ى األمريكيــة بالعديــد مــن الدراســات البحثيــة
للكشــف عــن أهميــة أضافتــه لعالئــق األبقــار أثنــاء الحمــل
علــى أداء العجــول بعــد الــوالدة .يلعــب المثيويــن دورا هامــا
فــي زيــادة النمــو وتحســين الكفــاءة المناعيــة للعجــول
لــدوره األساســي فــي إنتــاج مضــادات األكســدة مثــل التوريــن
والجلوتاثيــون فــي الكبــد بمــا يقلــل مــن حــاالت النفــوق خــال
تلــك الفتــرة الحرجــة مــن عمــر العجــول .فقــد أشــارت أبحاثنــا
إلـ�ى أن إمـ�داد األبقـ�ار بالمثيونيـ�ن بنسـ�بة  0.1%مــن العليقــة
يوميــا خــال أخــر  28يــوم مــن الحمــل أد ى إلــى تحســن وزن
وحجــم الميــاد للعجــول بزيــادة  2كجــم وكذلــك زيــادة وزن
الفطــام ب  3كجــم علــى الرغــم مــن عــدم تغيــر كميــة المأكــول
مــن العليقــة خــال الفتــرة مــن الميــاد للفطــام (أول  42يــوم
مــن عمــر العجــل) مقارنــة بعجــول مــن أبقــار لــم يتــم إمدادهــا
بالمثيونيــن خــال نفــس الفتــرة .وترجــع تلــك الزيــادة فــي
وزن العجــول إلــى الــدور الفعــال للمثيونيــن فــي إمــداد جنيــن

األبقــار بالعديــد مــن العناصــر الغذائيــة مــن أحمــاض دهنيــة
وأحمــاض أمينيــة وســكريات وذلــك مــن خــال زيــادة نشــاط
نواقــل تلــك العناصــر الغذائيــة فــي األنســجة المشــيمية
لألبقــار بمــا يســهم فــي زيــادة انتقــال العناصــر الغذائيــة
الهامــة مــن األبقــار لألجنــة أثنــاء الحمــل .كذلــك أشــارت
أبحاثنــا إلــى أن إضافــة المثيونيــن لعالئــق األبقــار أثنــاء
الحمــل قــد أد ى إلــى تغييــرات فــي دم العجــول أهمهــا رفــع
األنســولين وخفــض ســكر الجلوكــوز فــي دم العجــول بمــا
يشــير إلــى دور المثيونيــن الفعــال فــي رفــع كفــاءة عمــل
األنســولين فــي أجســام العجــول .كذلــك أشــارت دراســاتنا
إلــى أن المثيونيــن يعمــل علــى تحســين وظائــف الكبــد فــي
العجــول مــن خــال زيــادة كفــاءة الكبــد فــي إنتــاج الســكريات
الالزمــة لعمــل مختلــف انســجه الجســم .هــذا باإلضافــة إلــى
دور المثيونيــن فــي رفــع كفــاءة الجهــاز المناعــي للعجــول مــن
خــال تحســين وظائــف خاليــا الــدم البيضــاء بمــا قــد يقلــل
مــن فــرص إصابــة العجــول باألمــراض والبكتريــا الممرضــة
فــي تلــك الفتــرة الحرجــة .وفــى دراســة هــي األول مــن نوعهــا
علــى مســتو ى العالــم وجــد فريقنــا البحثــي بجامعــة إلينــو ى
األمريكيــة أن المثيونيــن يعمــل علــى تحســين وظائــف
القنــاة الهضميــة فــي العجــول وذلــك عــن طريــق تشــجيع
البكتريــا النافعــة علــى التكاثــر فــي القنــاة الهضميــة بمــا
يشــمل بكتريــا هضــم األليــاف وإنتــاج الحمــض الدهنــي
الطيــار البيوتيريــك وهــو المصــدر األساســي للطاقــة لعمــل
الخاليــا االمتصاصيــة فــي األمعــاء بكفــاءة بمــا يزيــد مــن
العناصــر الغذائيــة التــي تمتصهــا العجــول ويحافــظ علــى
زيــادة نموهــا .كذلــك يعمــل المثيونيــن علــى زيــادة بكتريــا
إنتــاج المضــادات الحيويــة الطبيعيــة فــي القنــاة الهضميــة
للعجــول بمــا يســهم فــي تقليــل فــرص تكاثــر البكتريــا
الضــارة فــي األمعــاء التــي قــد تســبب العديــد مــن األمــراض
منهــا االســهاالت وزيــادة النفــوق.
تشــير هــذه التأثيــرات الفعالــة لإلضافــات الغذائيــة
المختلفــة أثنــاء فتــرة حمــل األبقــار إلــى أهميتهــا فــي رفــع
الكفــاءة اإلنتاجيــة والمناعيــة للعجــول بمــا يســهم فــي
زيــادة النمــو ورفــع كفــاءة التحويــل الغذائــي وتقليــل فــرص
اإلصابــة باألمــراض خــال فتــرة مــا قبــل الفطــام للعجــول.
هــذا وتعمــل هــذه التأثيــرات اإليجابيــة علــى تحســين
قطعــان االســتبدال وتقليــل الخســائر وزيــادة أربــاح
العمليــة اإلنتاجيــة مــع الدفــع باتجــاه اســتدامة أفضــل
لمــزارع إنتــاج األلبــان.

Substantial evidence in dairy cattle supports the beneficial effects of trace minerals, fatty acids, and amino acids supply
during late pregnancy on calves’ growth and immune functions during the pre-weaning period. Thus, increasing our
understanding of the underlying mechanisms of developmental programming will lead to develop better diets for dairy
cows to meet neonatal calf growth and immunity requirements
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التغذية في ظل جائحة فيروس الكورونا المستجد
إعداد
الدكتــور لــؤ ي اللبان استشــار ي بالتغذيــة العالجية
أســتاذ فــي كليــة الصيدلة-جامعــة الجزيــرة الخاصــة-
سو ر يا

تســببت جائحــة فيــروس الكورونــا المســتجد فــي حــدوث
العديــد مــن التغييــرات الكبيــرة فــي الحيــاة اليوميــة
للنــاس حــول العالــم وخاصــة فــي العــادات الغذائيــة،
ولكــن هنــاك أشــياء يمكــن القيــام بهــا للحفــاظ علــى
نمــط حيــاة صحــي فــي هــذه األوقــات الصعبــة .يتــم
تشــجيع الجميــع علــى اتبــاع إرشــادات منظمــة الصحــة
العالميــة (  )WHOوالتوصيــات الحكوميــة للحمايــة
مــن العــدو ى وانتقالهــا حيــث أن التباعــد الجســد ي
والنظافــة الشــخصية الجيــدة التــي تتمثــل فــي غســيل
اليديــن بالمــاء والصابــون أو تعقيمهمــا بالمعقمــات
مثــل الكحــول همــا أفضــل الطــرق لحمايــة نفســك
وحمايــة اآلخريــن مــن فيــروس الكورونــا المســتجد.
تعتبــر التغذيــة الجيــدة مهمــة جــدً ا قبــل اإلصابــة مــن
أجــل الوقايــة مــن الفيــروس وأثنــاء اإلصابــة وبعدهــا
وذلــك مــن أجــل رفــع كفــاءة جهــاز المناعة وزيادة ســرعة
الشــفاء بــدون أ ي اختالطــات .وبالرغــم مــن عــدم وجــود
أطعمــة أو مكمــات غذائيــة يمكــن أن تمنــع اإلصابــة
والعــدو ى بفيــروس الكورونــا المســتجد ،فــإن الحفــاظ
علــى نظــام غذائــي صحــي هــو جــزء مهــم مــن أليــة لدعــم
نظــام المناعــة فــي الجســم وتقويتــه مــن أجــل الوقايــة
والشــفاء مــن الفيــروس بســرعة.
ســنحاول فــي هــذه المقالــة عــرض المزيــد مــن
التوصيــات عــن التغذيــة الصحيــة التــي تفيــد فــي
الوقايــة وعــاج فيــروس الكورونــا المســتجد ،فلذلــك

تعتبــر التغذيــة الســليمة واإلماهــة الجيــدة أمــران
حيويــان فــي هــذا الوقــت حيــث يميــل األشــخاص
الذيــن يتبعــون نظامًــا غذائيًــا متوازنًــا إلــى أن يكونــوا
أكثــر صحــة المتالكهــم أجهــزة مناعــة أقــو ى وهــذا مــا
يــؤد ي إلــى تقليــل خطــر اإلصابــة باألمــراض المزمنــة
واألمــراض المعديــة بشــكل عــام .لذلــك يجــب تنــاول
مجموعــة متنوعــة مــن األطعمــة الطازجــة وغيــر
المصنعــة كل يــوم للحصــول علــى كل المغذيــات
األساســية والمهمــة مثــل الفيتامينــات والمعــادن
واألليــاف الغذائيــة والبروتيــن ومضــادات األكســدة
التــي يحتاجهــا جســم اإلنســان كمــا يجــب شــرب كميــة
كافيــة مــن المــاء .وتجنــب الســكر والدهــون والملــح
لتقليــل خطــر زيــادة الــوزن والســمنة وأمــراض القلــب
والســكتة الدماغيــة والســكر ي وأنــواع معينــة مــن
الســرطان .سنســتعرض بعــض التوصيــات الهامــة
فــي التغذيــة للوقايــة مــن فيــروس الكورونــا المســتجد
وهــي:
تنــاول األطعمــة الطازجــة وغير المصنعــة يومي ًا
أن تنــاول الفواكــه مثــل الكيــو ي والحمضيــات والفريــز
والتفــاح والخضــروات الملونــة وخاصــة الصفــراء التــي
تحــو ي البيتاكاروتيــن مثــل الجــزر والقــرع والحمــراء
مثــل الفلفــل والبنفســجية والبقوليــات (مثــل العــدس
والحمــص والفاصوليــاء) والمكســرات والحبــوب
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الكاملــة (مثــل الــذرة الصفــراء والدخــن والشــوفان
والقمــح واألرز البنــي أو الدرنــات النشــوية أو الجــذور
مثــل البطاطــا) واألطعمــة مــن مصــادر حيوانيــة (مثــل
اللحــوم واألســماك والبيــض والحليــب) .يجــب تنــاول
يوميًــا عــدد ًا معينــ ًا مــن الحصــص الغذائيــة مــن هــذه
المــواد حيــث يجــب تنــاول  2حصــة غذائيــة مــن الفواكــه
(الحصــة هــي قطعــة متوســطة مــن الفواكــه أو نصــف
كأس مــن العصيــر) و 3حصــص غذائية مــن الخضراوات
(الحصــة هــي كــوب مــن الخضــراوات الطازجــة أو نصــف
كــوب مــن الخضــراوات المســلوقة) .كمــا يجــب تنــاول
 180غرامًــا مــن الحبــوب الكاملــة كالقمــح أو الشــعير أو
الشــوفان ،و  160غرامًــا مــن اللحوم أو من بدائــل اللحوم
مــن البقوليــات كالفاصوليــاء والفــول والعــدس
والحمــص (يمكــن تنــاول اللحــم األحمــر مرتيــن ونصــف
أســبوعيًا  ،والدواجــن  3-2مــرات فــي األســبوع) .أمــا
بالنســبة للوجبــات الخفيفــة أو الســناكات فننصــح
بتنــاول الخضــار النيئــة مثــل الجــزر والخيــار والبروكلــي
ً
بــدال مــن
والخضــراوات الورقيــة والفواكــه الطازجــة
األطعمــة أو الوجبــات الجاهــزة التــي تحتــو ي علــى نســبة
عاليــة مــن الســكر أو الدهــون أو الملــح.
وهنــا يجــب أن نوصــي بعــدم اإلفــراط فــي طهــي الخضــار
والفواكــه ألن ذلــك قــد يــؤد ي إلــى فقــدان الكثيــر مــن
المغذيــات الهامــة كالفيتامينــات مثــل فيتاميــن C
وغيــره.
يجــب عنــد اســتخدام الخضــار والفواكــه المعلبــة أو
المجففــة اختيــار األنــواع واألصنــاف التــي تكــون بــدون
ملــح أو ســكر مضــاف.
شــرب كميــة كافية من المــاء يومي ًا
يعتبــر المــاء مــن أهــم المغذيــات فــي النظــام الغذائــي
المتــوازن وهــو ضــرور ي للحيــاة .للمــاء وظائــف عديــدة
ومــن أهمهــا نقــل المغذيــات والمركبــات المهمــة
فــي الــدم ،وتنظيــم درجــة حــرارة الجســم وخاصــة فــي
درجــات الحــرارة المرتفعــة ،والتخلــص مــن الفضــات
عــن طريــق جهــاز االطــراح ،ويعمــل علــى تســهيل
حركــة المفاصــل .تقــدر االحتياجــات اليوميــة مــن المــاء
بحوالــي  10-8أكــواب مــن المــاء كل يــوم .ويعــد شــرب
المــاء النظيــف هــو الخيــار األفضــل ،ولكــن يمكــن
ً
أيضــا تنــاول الســوائل مثــل عصيــر الفواكــه أو تنــاول
األطعمــة التــي تحتــو ي علــى المــاء مثــل الفواكــه
والخضــروات األخــر ى .ومــن أفضــل المشــروبات التــي
ترفــع المناعــة لغناهــا بفيتاميــن  Cومضــادات األكســدة
علــى ســبيل المثــال عصيــر الليمــون (المخفــف فــي
المــاء وغيــر المحلــى) والشــا ي والقهــوة .ولكــن يجــب
الحــذر مــن اســتهالك الكثيــر مــن الكافييــن آلنهــا
تســبب فــي أدرار البــول وبالتالــي يمكــن أن يتــم فقــدان
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كميــة مــن المــاء الموجــود فــي الجســم كمــا يجــب تجنــب
عصائــر الفاكهــة المحــاة بالســكر أو المحليــات مثــل
الفركتــوز ومركــزات عصيــر الفاكهــة ،والمشــروبات
الغازيــة حيــث تحتــو ي جميعهــا علــى الســكر الــذ ي
يــؤد ي اســتهالكه إلــى انخفــاض المناعــة فــي الجســم.
تنــاول كميــات معتدلة مــن الدهون والزيوت
يعتبر اســتهالك الدهون غير المشبعة Unsaturated
 Fatty Acidsمثــل التــي توجد في األســماك واألفوكادو
والمكســرات وزيــت الزيتــون وفــول الصويــا وزيــت بــذر
اللفــت (الكانــوال) وعبــاد الشــمس وزيــوت الــذرة خيــار ًا
ً
بــدال مــن الدهــون
جيــد ًا فــي النظــام الغذائــي الصحــي
المشــبعة  Saturated Fatty Acidsالتــي لهــا أثــار
صحيــة ســلبية علــى أمــراض القلــب الوعائيــة
هــذه الدهــون موجــودة فــي اللحــوم الدهنيــة والزبــدة
وزيــوت النخيــل وجــوز الهنــد والقشــدة والجبــن
والســمن والشــحم.
كمــا يجــب تنــاول مصــادر الوميغــا  3مثــل بــذر الكتــان
واألســماك الدهنيــة مثــل الســلمون والبقــاء.
ولذلــك يفضــل اختيــار اللحــوم البيضــاء (مثــل لحــوم
الدجــاج) واألســماك ،التــي تكــون منخفضــة الدهــون
ً
بــدال مــن اللحــوم الحمــراء كمــا يجــب
بشــكل عــام،
تجنــب اللحــوم المصنعــة مثــل المرتديــا ألنهــا غنيــة
بالدهــون والملــح التــي لهــا تأثيــر ســلبي علــى جهــاز
المناعــة بشــكل خــاص والصحــة بشــكل عــام .أمــا
بالنســبة لمنتجــات األلبــان فيجــب اختيــار منتجــات
قليلــة الدســم أو منخفضــة الدســم مثــل الحليــب أو
منتجــات األلبــان األخــر ى.
ومــن العوامــل التــي تؤثــر علــى المناعــة هــو اســتهالك
الدهــون المتحولــة أو االنتقاليــة أو المهدرجــة والتــي
تكــون موجــودة عادة فــي األطعمــة المصنعــة والوجبات
الســريعة والوجبــات الخفيفــة واألطعمــة المقليــة
والبيتــزا المجمــدة والفطائــر والكعــك والســمن لذلــك
يجــب تجنــب تناولهــا أو وجودهــا فــي النظــام الغذائــي.
اإلقــال مــن تناول الملح والســكر األبيض
أن لملــح الطعــام أو كلــور الصوديــوم أهميــة غذائيــة
ولكــن زيــادة اســتهالكه يمكــن أن يســبب العديــد
مــن المشــاكل الصحيــة وعلــى رأســها ارتفــاع التوتــر
الشــرياني .لذلــك عنــد الطهــي وإعــداد الطعــام ،يجــب
تقليــل كميــة الملــح والتوابــل المرتفعــة بالصوديــوم
مثــل معجــون البنــدورة وصلصــة الصويــا والســناكات
مثــل رقائــق البطاطــا أو الشــيبس .تقــدر االحتياجــات
اليوميــة مــن الصوديــوم ب  2400مــغ وهــذا يعــادل كميــة
مــن الملــح تعــادل  5غ أو حوالــي  1ملعقــة صغيــرة

القادميــن والمغادريــن ،ال يمكنــك معرفــة مــا إذا كانــت
األيــد ي ُتغســل بانتظــام بمــا فيــه الكفايــة أويتــم
تنظيــف األســطح وتعقيمهــا بســرعة كافيــة .وهــذا
أيض ـ ًا ينطبــق علــى طلــب الوجبــات الجاهــزة مــن الخــارج
فــا داعــي للمخاطــرة بهــا الشــيء.

ويمكــن اســتبدال كلــور الصوديــوم بكلــور البوتاســيوم.
كمــا يجــب تجنــب األطعمــة (مثــل الوجبــات الخفيفــة)
التــي تحتــو ي علــى نســبة عاليــة مــن الملــح والســكر.
ويجــب اإلقــال مــن تنــاول المشــروبات الغازيــة
أو العصائــر األخــر ى التــي تحتــو ي علــى نســبة عاليــة
مــن الســكر علــى ســبيل المثــال ،عصائــر الفاكهــة،
مركــزات عصيــر الفاكهــة وشــرابها ،الحليــب المنكــه االهتمام بســامة األغذية
وخاصــة فــي منــع تلــوث األغذيــة أثنــاء التصنيــع فــي
ومشــروبات اللبــن المحــاة.
المطبــخ آلن اإلصابــة بالتســمم الغذائــي يمكــن أن
يضعــف المناعــة بشــكل كبيــر ممــا يــؤد ي إلــى أمكانيــة
تنــاول بعض المكمــات الغذائية
أثبتــت الدراســات أن بعــض المكمــات الغذائيــة لهــا اإلصابــة بفيــروس كورونــا .يجــب اســتعمال ســطوح
أهميــة كبيــرة فــي الوقايــة وأيضــا فــي عــاج فيــروس لتقطيــع كل مــادة غذائيــة علــى حــدة واالهتمــام بتخزيــن
كورونــا المســتجد وخاصــة فيتاميــن  Cوفيتاميــن  Dاألطعمــة ســوآءا بالثالجــة أو المجمــدة ضمــن درجــات
و فيتاميــن  Aأو البيتاكاروتيــن و فيتامينــات  ،B9 ،B6حــرارة مناســبة.
 B12باإلضافــة إلــى المعــادن وخاصــة الســيلينيوم
الــذ ي يعمــل كمضــاد أكســدة والــذ ي يقــي الجســم مــن
اإلرشــاد والدعم النفســي واالجتماعي
تأثيــر الجــذور الحــرة المدمــر للخاليــا.
يمكــن تنــاول بعــض المغذيــات مثــل العســل والعكبــر فــي حيــن أن التغذيــة الســليمة واإلماهــة الجيــدة
والكركــم والزنجبيــل والحبــة الســوداء مــن أجــل رفــع تعمــان علــى تحســين الصحــة والمناعــة والوقايــة مــن
مناعــة الجســم .كمــا أثبتــت الدراســات أن تنــاول فيــروس كورونــا المســتجد ،إال أنهمــا ليســتا الرصاصــة
مصــادر البكتيريــا النافعــة أو البروبيوتيــك مثــل الســحرية .قــد يحتــاج األشــخاص المصابــون بأمــراض
اللبــن الرائــب يمكــن أن يكــون مفيــدا فــي الوقايــة مــن مزمنــة الذيــن اشــتبهوا أو أكــدوا  COVID-19إلــى
الفيــروس كمــا أن اســتهالك كميــات معقولــة مــن دعــم صحتهــم العقليــة ونظامهــم الغذائــي لضمــان
الثــوم يمكــن أن يعــزز مــن المناعــة ضــد الفيــروس .بقائهــم بصحــة جيــدة .اطلــب المشــورة والدعــم
النفســي واالجتماعــي مــن أخصائيــي الرعايــة الصحيــة
المدربيــن تدريبــ ًا مناســب ًا.
تجنــب تنــاول الطعام خــارج المنزل
أن تنــاول وجبــات الطعــام في المنزل أمر هام وضرور ي
لتقليــل معــدل االتصــال مــع اآلخريــن وتقليــل الفرصــة اســتراتيجيات أخر ى:
فــي انتقــال العــدو ى بفيــروس كورونــا المســتجد .يتضمــن نمــط الحيــاة الصحــي للوقايــة وعــاج فيــروس
لذلــك نوصــي بتعليمــات الدوائــر الصحيــة بالحفــاظ كورونــا المســتجد اســتراتيجيات إضافيــة مثــل:
علــى مســافة ال تقــل عــن متريــن بيــن األشــخاص التوقــف عــن التدخين وتنــاول الكحول
وخاصــة بيــن أ ي شــخص يســعل أو يعطــس ويعتبــر ممارســة الرياضــة الخفيفــة بانتظام
تطبيــق هــذا الشــيء صعبــ ًا وليــس ممكنًــا دائمًــا الحصــول على قســط كاف مــن الراحة والنوم
فــي األماكــن االجتماعيــة المزدحمــة مثــل المطاعــم التقليــل مــن اإلجهــاد والتعامل معه
والمقاهــي حيــث يمكــن أن تهبــط بعــض القطيــرات
مــن المصابيــن علــى األســطح وأيــد ي األشــخاص مثــل
الزبائــن والموظفيــن ومــع وجــود الكثيــر مــن األشــخاص
The emerging pandemic of the coronavirus has caused many significant changes in the daily lives of people around
the world especially in eating habits, but there are things that we can done to maintain a healthy lifestyle in these
difficult times. Everyone is encouraged to follow the World Health Organization (WHO) guidelines and government
recommendations for protection against transmission of infection as good social distancing and personal hygiene that
is washing hands with soap and water or sterilizing them with disinfectants such as alcohol are the best ways to protect
.you and protect others from the emerging corona virus
Good nutrition is very important before infection in order to prevent the virus, during and after infection in order to
improve the efficiency of the immune system and increase the speed of recovery without any complications. Although
there are no foods or supplements that can prevent infection of the emerging coronavirus, maintaining a healthy diet
is an important part of a mechanism to support and strengthen the body's immune system in order to quickly prevent
and recover from the virus
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