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فايروس كورونا والقطاع الزراعي في الوطن العربي
مشاكل وحلول

إعداد المهندسة هبة إبراهيم حسن

المركز الوطني للبحوث الزراعية -األردن

الوضــع الزراعــي خــال فتــرة جائحــه كورونــا أصبــح أصعــب مــن ذي قبــل ،فمنذ
بدايــة الوبــاء ظهــرت العديــد مــن اآلثــار الســلبية علــى القطــاع الزراعــي فــي
األردن والــدول المجــاورة وخاصــه فــي البدايــات عنــد اإلعــان عــن الحظــر
الكلــي ،ممــا نبــه إلــى أهميــة هــذا القطــاع وضــرورة العمــل علــى مفهــوم
األمــن الغذائــي فــي البــاد.

 -4أثــر الفيــروس أيضــا علــى أولويــات النــاس وعلــى العــرض والطلــب لبعــض
الســلع وذلــك بعــد إغــاق الفنــادق والمطاعــم ووقــف األنشــطة الســياحية
ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى بعــض أصنــاف الخضــار والفواكــه.

من اهم هذه اآلثار ما يلي:

 -1عانــى قطــاع الثــروة الحيوانيــة الكثيــر مــن المشــاكل أهمهــا هــدر الحليــب
لــدى مزارعــي األبقــار واألغنــام والبيــض لــدى مــزارع الدواجــن بحيــث أغلقــت
المحــال التجاريــة والمصانــع ولــم يعــد هنــاك تصريــف لهــذه الكميــات.
مربــي الثــروة الحيوانيــة ومعظمهــم فــي المناطــق الريفيــة والبعيــدة
عــن التجمعــات الســكنية ال يملكــون أماكــن تخزيــن أو مســتودعات كافيــه
ويعتمــدون باألســاس علــى تســويق منتجاتهــم إلــى الســوق المحليــة .أيضــا
عــدم قدرتهــم علــى شــراء األعــاف الضروريــة نتيجــة الحظــر الكلــي وأغــاق
األســواق أدى إلــى خســارة عــدد كبيــر مــن المواشــي والدواجــن.

المزارع العربي  -العدد الخامس والخمسون | كانون أول  /ديسمبر 2020

 -2إتــاف معظــم المحاصيــل الزراعيــة حيــث أن معظــم اإلنتــاج الزراعــي
منتجــات حيــه ووقــف إنتاجهــا وإيصالهــا إلــى الســوق يــؤدي إلــى تلــف
اإلنتــاج.
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 -3نقــص العمالــة وارتفــاع أجــور العمالــة المتوفــرة ومعظمهــا مــن العمالــة
المخالفــة وذلــك بســبب إغــاق حــدود الدولــة وتشــجيع ســفر العمالــة
الخارجيــة وعــدم اســتقبال عمالــه جديــدة منخفضــه التكاليــف مــن الــدول
المجــاورة وهــذا أدى إلــى تحــدي كبيــر لقطــاع الزراعــة فيهــا.

 -5خســائر ماديــه فادحــه للمزارعيــن وذلــك بعــد تحديــد ســقوف ســعريه
للمنتجــات الزراعيــة دون مراعــاة تكاليــف اإلنتــاج وتدنــي أســعار البيــع حيــث
أن المبيعــات لــم تغطــي تكاليــف اإلنتــاج والتشــغيل.
 -6أكثــر المزارعيــن تضــررا مــن األزمــة هــم مــن تزامنــت مواعيــد حصــاد
مزروعاتهــم مــع تفاقــم األزمــة مثــل مزارعــي البطاطــا والبصــل ومزارعــي
أشــجار الفاكهــة الصيفيــة

يجــب االهتمــام بالقطــاع الزراعــي وخاصــه فــي ظــل ارتفــاع نســبه المديونيــة
وضعــف النمــو االقتصــادي بعــد ازمــه كورونــا وذلــك لتوفيــر األمــن الغذائــي
واالقتصــادي واالجتماعــي فــي البــاد وتشــجيع عمــل القطاعــات األخــرى
التــي تعتمــد علــى القطــاع الزراعــي وهــو هــدف اســتراتيجي تســعى إليــه
جميــع الــدول.
حــاول القطــاع الزراعــي بالرغــم مــن كثــرة التحديــات خــال األزمــة أن يصبــح
مــن اهــم القطاعــات فــي الــدول حيــث حــاول تقديــم المــواد الغذائيــة
للمواطنيــن بالكميــات والجــودة المطلوبــة وقــت الحوائــج .

أصبحــت المســؤولية التــي تقــع علــى عاتقنــا كباحثيــن زراعييــن وكمركــز أبحاث
زراعيــة أكبــر ،والمهــام المنوطــة بالقطــاع الزراعــي أيضــا أصبحــت أصعــب ،حيث
وجــب علينــا أن ندعــم القطــاع الزراعــي ونطــور المســتوى الحالــي الموجــود
إلــى مســتوى اعلــى وهــذا يتحقــق مــن خــال مــا يلــي:
-1بحــوث زراعيــة متقدمــة مهتمــة بتطويــر المنتــج الزراعــي وتوظيــف نتائــج
البحــوث الزراعيــة لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي ورفــع كفاءتــه وتوجيــه تلــك النتائــج
لترســيخ مبــادئ التنميــة المســتدامة.

-2توســيع الرقعــة الزراعيــة .مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي
فــي وقتنــا الحالــي هــي زيــادة تخصيــص األراضــي الصالحــة للزراعــة حيــث أن
مســاحة هــذه األراضــي تقــل بســبب تدهــور األراضــي وتملحهــا ،وذلــك يتــم
مــن خــال تحســين خصائــص التربــة والحــد مــن تدهورهــا.

-5تدريــب المزارعيــن علــى اســتخدام التقنيــات الجديــدة واألنظمــة الحديثــة
فــي الزراعــة مثــل الزراعــات المائيــة (الهيدروبونيــك) ،واالكوابونيــك ،والزراعــة
الرأســية أو العموديــة الســتغالل أكبــر للمســاحات الزراعيــة ،واســتخدام صــور
األقمــار الصناعيــة لمراقبــه المحاصيــل عــن بعــد.

-6بالنســبة لمشــكله العمالــة ،إن الحــل أمــام المزارعيــن فــي هــذه الحالــة
هــي تشــغيل اآلالت والميكنــة الزراعيــة بــدال مــن العمالــة .إن التشــغيل
اآللــي فــي المــزارع مكلــف جــدا ،وحيــث أن معظــم المزارعيــن فــي الــدول
العربيــة هــم مــن ذوي الدخــل المنخفــض ،فــأن هــذه العمليــة تعتبــر صعبــه
وهــذا ســيؤدي إلــى انخفــاض فــي انتتــاج القطــاع الزراعــي ،لكــن مــن
المرجــح انتشــار التشــغيل اآللــي واســتخدام التكنولوجيــا فــي الزراعــة بعــد
ازمــه كورونــا .وهــذا مــا لجــات إليــه الصيــن حيــث اســتخدمت تكنولوجيــا
الــذكاء االصطناعــي كاســتخدام الطائــرات المســيرة الزراعيــة فــي أكثــر مــن
مجــال زراعــي مثــل رش المبيــدات وري المزروعــات وذلــك لتقليــل االتصــال
البشــري ونقــل العــدوى .وأيضــا يمكــن أن نســتفيد مــن التجربــة األوروبيــة
التــي تبنــت اســتخدام اســتراتيجية الممــرات الخضــراء وذلــك لضمــان تدفــق
المــواد الغذائيــة بيــن الــدول األوروبيــة والســماح لحركــه محــدودة للعمــال
الموســميين بيــن الحــدود خــال فتــرة الحصــاد.

-3إيجــاد مــوارد طبيعيــة بديلــه وتحقيــق االســتدامة مــن خــال المحافظــة
علــى المــوارد الطبيعيــة المتاحــة واالســتغالل األمثــل لهــا وتحقيــق مبــدأ
التــوازن البيئــي الزراعــي .تحســين التربــة ومســتوى العناصــر الغذائيــة فيهــا
لضمــان اســتدامتها تحتــاج إلــى وقــت طويــل قــد يمتــد إلــى ســنوات .فــي
البدايــة يجــب أن نهتــم بتنــاوب المحاصيــل بحيــث نختــار المحاصيــل التــي
تزيــد مــن كميــه المــادة العضويــة والنيتروجيــن فــي التربــة ،واختيــار محاصيــل
لتغطيــه التربــة وحمايتهــا مــن التــآكل واالنجــراف والتصحــر.
-4مــن التحديــات التــي تواجــه معظــم القطاعــات الزراعيــة فــي الــدول
العربيــة وتعتبــر تحــدي كبيــر هــي إدارة المــوارد المائيــة ،حيــث إن قلــه مصــادر
الميــاه هــي العامــل المحــدد الســتغالل األراضــي فــي الزراعــة .لــذا البــد
مــن اســتغالل المــوارد المتاحــة مثــل اســتغالل مصــادر الميــاه ذات الملوحــة
العاليــة (الميــاه الجوفيــة) ،واســتغالل مصــادر الميــاه الغيــر تقليديــه مثــل
الميــاه العادمــة المعالجــة ،وميــاه االســتزراع الســمكي فــي زراعــه المحاصيــل
المتحملــة للملوحــة والمحاصيــل العلفيــة ذات القيمــة االقتصاديــة العاليــة.

 -7علــى الحكومــات دعــم المنتــج الوطنــي وذلــك لدعــم االقتصاد الوطني،
ويتــم ذلــك مــن خــال الدعــم المــادي والمعنــوي للمزارعيــن لزيــادة رقعــه
األراضــي الزراعيــة ،وقــد قامــت بعــض الحكومــات مثــل الحكومــة األردنيــة
بتقديــم قــروض زراعيــة ميســرة بــدون فوائــد للمزارعيــن وذلــك لدعمهــم
خــال ازمــه كورونــا .كمــا حاولــت بعــض الحكومــات التخفيــف مــن تداعيــات
األزمــة علــى المزارعيــن وذلــك مــن خــال تأجيــل أقســاط القــروض الزراعيــة
خــال فتــرة الجائحــة دون أن يتحمــل المــزارع أي غرامــات تأخيــر .أيضــا إيقــاف
العمــل بالســقوف الســعرية فــي بعــض الــدول مثــل األردن ،كمــا لجــأت بعــض
الــدول مثــل بريطانيــا إلــى تقييــد كميــات الشــراء للمنتجــات الزراعيــة وذلــك
للمحافظــة علــى الكميــات المتاحــة مــن المــواد الغذائيــة فــي المتاجــر.

-8التحــول مــن الزراعــات التقليديــة إلــى الزراعــات ذات القيمــة التســويقية
العاليــة حيــث أكــد خبــراء زراعيــون أهميــة هــذا التحــول وخاصــه فــي ظــل
الظــروف الراهنــة وفــي ظــل محدوديــة المــوارد الطبيعيــة المتاحــة.

The agricultural sector in the Arab region was affected through coronavirus pandemic time, and it is getting harder than
before. The livestock sector, plant production, and labor sector, all affected the agricultural sector in a negative way.
People’s priorities also differed than before and this led to a difference in the supply and demand of some commodities.
Setting price ceilings for the products caused losses to farmers especially whose harvested dates coincided with a
comprehensive ban. Attention must be paid to this sector in order to encourage the work of other sectors that depend
on it, and this could be achieved by several ways, including advance agricultural researches, expand agricultural areas,
finding alternative natural resources and preserving the available one, water resources management, training of farmers
to use modern agricultural systems, the transition to crops of high economic value, and finally, cooperation between the
government and the private company to develop the agricultural sector
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 -9ضــرورة التعــاون المشــترك بيــن القطــاع الحكومــي والمؤسســات الخاصــة
والجمعيــات التعاونيــة المحليــة فــي الدولــة والــدول المجــاورة لتطويــر
القطــاع الزراعــي وإعطــاء األولويــة لقطــاع الصناعــات الزراعيــة والتــي تعتمــد
علــى اإلنتــاج المحلــي.
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مقابلة مع المهندس الزراعي اللبناني
فادي سركيس مؤسس شركة NATAGRI
حاوره المهندس كريم عواضه

مدير قسم البذور-شركة المواد الزراعية-لبنان

في هذا العدد رأينا أن نقدم لكم قصة نجاح لمهندس زراعي لبناني قام
بإنشاء أحد الشركات الناجحة في مجال االستشارات الزراعية وتصدير الثمار
الطازجة ،وهو من قدامى مهندسي شركة المواد الزراعية -لبنان.
خالل فترة قصيرة من الزمن تمكنت شركة  NATAGRIأن تبرز في مجال
االستشارات والدراسات الزراعية ،كما وأصبحت واحدة من أهم خمس
مؤسسات تصدير الثمار الطازجة في لبنان.
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-1متى تم إنشاء شركة NATAGRI؟
لقد تم إنشاء شركة ( NATAGRI (Natural Agricultureسنة .2014
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-2ما كان الدافع لتأسيس هذه الشركة؟
إن ما دفعني لتأسيس هذه الشركة كان إيجاد أفكار حديثة للتطور ضمن
القطاع الزراعي أو تركه كلياً .بعد تفكير وبحث دام ألكثر من ثالثة سنوات
حول السؤال «كيف يجب أن نعمل في المجال الزراعي في لبنان؟».
تبين لي حينها أن لبنان يتميز بخصائص زراعية عالية وقدرات مميزة ولكن
مجهولة لدى الكثيرين ،فقررت تأسيس شركة استشارية زراعية لتكون
سباقة في هذا المجال.
-3أخبرنا عن طبيعة عمل الشركة؟
نحن شركة استشارية واستثمارية مؤلفة من فريق من المهندسين
الزراعيين ،تحاول جاهدة الجواب على سؤال المزارع« :ماذا يجب أن ازرع
ارضي؟» .وتقوم الشركة بدراسة كل المعطيات ابتداءاً من احتياجات
األسواق وتوقيت اإلنتاج حتى تصل إلى طبيعة الموقع والمناخ لتقديم
الرؤية األنسب لكل مشروع زراعي .كما تعرض الشركة االستثمار في
بعض المشاريع التي تتناسب مع رؤيتها وطبيعة عملها.

-4ما هو الدور الذي تقومون به لدعم المزارعين في لبنان؟
إلى جانب عملنا االستشاري ،نقوم بندوات كثيرة إلرشاد المزارعين على
الطرق األنسب للتخصص الزراعي وبالتالي تطوير طرق العمل لتصبح
مهنية بهدف الدخول إلى األسواق العالمية .كما أن شركتنا تقترح
االستثمار المباشر إلى جانب المزارعين ضمن مشاريعهم بعد دراستها
ورسم خطة عمل إلنجاحها.
-5كيف كان تجاوب المزارعين مع طريقة عملكم؟
بعد الكثير من الجهود التي قمنا بها ،لقد توفقنا باالستثمار إلى جانب
بتأن
العشرات من المزارعين وتم إدخالهم ضمن البرنامج الذي أعددناه ٍ
لمتابعة اإلنتاج منذ البدايات بهدف الحصول على منتج عالي الجودة.
فكان من الصعب إقناع المزارعين التغيير في طريقة عملهم التقليدية
ولكننا اآلن نلقى اهتمام وتعاون أكبر من قبلهم.
-6ما هي وجهتكم التسويقية الرئيسية؟ ما هي المحاصيل التي
تنتجونها؟
إن وجهتنا الرئيسية هي تصدير المنتج الزراعي الطازج Fresh Market
وقررنا التخصص بعنب المائدة وقد استثمرنا إلى جانب مزارعين لبنانيين
في هذا النطاق ونحن اآلن نصدر حوالي  1500طن من عنب المائدة
سنوياً .كما سنضم محاصيل أخرى بعد إتمام هذه المهمة بنجاح
واستكمال تجاربنا ودراستنا الخاصة بتلك المحاصيل.

-8لماذا اخترتم تلك البلدان؟
طريقة عملنا تعتمد على ما يسمى سوق الشباك (،)Window Market
أي أننا نتابع العديد من أسواق الخضار والفاكهة حول العالم ونحاول
جاهدين تأمين عنب المائدة في األوقات التي تفتقد هذه األسواق
لتلك السلعة وبالتالي الحفاظ على مستوى سعر حين تكون المنافسة
ضعيفة ،وبناءاً على تلك المعطيات يتم اختيار وجهة إرسال البضائع.
-9ما هي األسس التي يبنى عليها اختياركم لألصناف التي تقومون
بإنتاجها؟
إن متابعتنا لألسواق العالمية كانت هي البوصلة التي وجهت اختيارنا
لألصناف التي ننتجها ومن هنا بدأنا بالعمل على مطابقة إنتاجنا حسب
المواصفات المطلوبة في كل من الدول المستوردة.
-10ما طبيعة تلك المواصفات؟
إن المواصفات والشروط تختلف كثيراً من سوق إلى آخر ،بدءاً من
وصوال إلى المواصفات
المواصفات الشكلية كلون الثمار وطريقة التعبئة
ً
النوعية ومنها ترسبات المبيدات في المنتج .وفي هذا المجال كان
التعاون كبير مع شركة المواد الزراعية (مقدادي) كونها رائدة في مجال
مكافحة اآلفات وبطريقة مهنية عالية المستوى ،مما أتاح لنا الحصول
على شهادات الجودة العالمية.

-11ما هي شهادات الجودة؟ اشرح لنا قليال عنها.
إن منتجنا حاصل على ثالث شهادة ،و هي Global GAP ، GRASP
و  .SMETAكما إننا نعمل اآلن على إصدار شهادة  BRCلمركز التخزين
والتوضيب الخاص بشركتنا.
إن هذه الشهادات تعطى بعد متابعة عملنا بشكل يومي وحسب نتائج
المختبرات المختصة بكشف ترسبات المبيدات ،باإلضافة إلى زيارات
ميدانية من قبل أخصائيين فنيين يقومون بالتدقيق في منتجنا وطريقة
عملنا للتأكد من جودة إنتاجنا واتباعنا كل المعايير البيئية ،االجتماعية
والعلمية العالمية.

-13كيف تتم معالجة تلك اآلفات؟
تتم المعالجة حسب البرامج التي تتناسب مع مواصفات الجودة
المطلوبة ،ومن هنا أهمية التعاون مع شركات متخصصة ذات مصداقية
ومهنية عالية كشركة المواد الزراعية .فمن خالل التعاون معها يمكننا
تحديد طرق استعمال المبيدات بالطريقة األسلم للتوصل إلى أفضل
النتائج والحفاظ على جودة المنتج.

-14ما هي التحديات التي تواجهك كمستثمر في القطاع الزارعي
لبناني؟
النقص في الموارد البشرية المتخصصة والنقص في الموارد المائية ،كما
انعدام الرؤية لدى القطاع العام الذي يجب أن يرسم سياسة زراعية خاصة
بلبنان .باإلضافة إلى ذلك ،الوضع االقتصادي الراهن الذي أدى إلى
تدهور العملة اللبنانية وبالتالي فقدان الكثير من المواد األولية العالية
الجودة.
 -15ما هي المقومات األساسية لنجاح المزارع في نطاق عمله؟
التخصص والرؤية هما أعمدة النجاح في هذا القطاع .أي انه يجب علينا
إتقان عملنا والتخصص بأصناف معينة وبالتالي تقديم منتج عالي الجودة
لنتمكن من دخول األسواق الخارجية وإعادة السمعة الطيبة للمنتج
الزراعي اللبناني.

An interview with the Lebanese agricultural engineer Fadi Sarkis, the founder and chairman of NATAGRI.
In this edition, we would like to light up you with the success story of a Lebanese agricultural engineer who established
one of the successful companies in the field of agricultural consultancy and fresh fruits export, and he also was one of the
former engineers of the Agricultural Materials Company - Lebanon.
Within a short period of time, NATAGRI was able to stand out in the field of consulting and agricultural studies, and also
became one of the five most important fresh fruit export institutions in Lebanon.
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-7ما هي البلدان الرئيسية التي تصدرون لها؟
البلدان الرئيسية هي هولندا ،بريطانيا وألمانيا .كما العديد من الدول
العربية :السعودية ،قطر ،البحرين ،سلطنة عمان ،دبي ومصر.

-12ما هي اهم المشاكل التي تواجهونها بما يخص اآلفات واالمراض
الزراعية؟
ليس هنالك من مشاكل رئيسية غير قابلة للمعالجة ،إنما مشاكلنا ترتبط
بكيفية المعالجة من دون التأثير على جودة ونوعية منتجنا.
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صيــــانة نـــــظام الــــري
إعداد م .أحمد ربيع عيد

ماجستير في إدارة وتقييم أنظمة ري المسطحات الخضراء
استشاري تصميم وتنفيذ شبكات الري  -مصر

صيانــة شــبكة الــري هــي أحــد اهــم إجــراءات اإلدارة المتبعــة التــي تتــم فــي
مرحلــة التشــغيل لضمــان الحفــاظ علــى ســامة شــبكة الــري وتوصيــل الميــاه
بشــكل جيــد للنباتــات المزروعــة وتقليــل تكاليــف التشــغيل ،فيجــب علــى
القائــم بأعمــال اإلدارة المراجعــة المســتمرة ألداء أجهــزة النظــام ،ومتابعــة
إجــراءات الصيانــة الدوريــة للمضخــات ولشــبكات الــري بالــرش والتنقيــط
للحفــاظ علــى كفــاءة النظــام.

ثانيا :صيانة المضخة ومحطة المرشحات:

• تشحيم األجزاء المتحركة في المضخة.

•عمــل المضخــة فــي حــدود معــدالت األداء الخاصــة بهــا ،حيــث أن أي
تحميــل زائــد يــؤدى إلــى تــأكل أجزاءهــا ويقلــل مــن عمــر التشــغيل.

•مراجعــة ضغــوط التشــغيل بصفــة دوريــة ومقارنتهــا بقيمهــا التــي أعدهــا
الصانــع وهــي جديــدة ،ويتــم ذلــك عندمــا يكــون صمــام التصــرف مغلــق،
وســرعة دوران المضخــة مناســبة أثنــاء االختبــار.
•إتبــاع التعليمــات الخاصــة بتشــغيل المضخــة حســب النــوع المســتخدم
(ســطحية – أعمــاق).
•قبــل تشــغيل المضخــة يجــب التأكــد مــن وجــود عمــق كافــي مــن الميــاه
فــي المصــدر ،الن تشــغيل المضخــة فــي حالــة عــدم وجــود مــاء كافــي
يســبب تلفهــا.

ثالثا :صيانة وحدة المرشحات (الفالتر):

•يتــم فحــص األجــزاء الداخليــة للمرشــح الكتشــاف أي تلــف أو صــدأ أو أي
عالقــة تــدل علــى تدهــور فــي مكوناتــه المختلفــة قــد تغلــق مســام المرشــح
نتيجــة بقايــا األســمدة المترســبة.

•يراعي إذابة السماد بشكل كامل قبل وضعه في خزان التسميد.
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أوال :الصيانة أثناء تشغيل شبكة الري:
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•يتم التأكد من أن جميع األجهزة تعمل بشكل جيد.

•يتــم فحــص الموصــات الكهربائيــة ويتأكــد مــن عــدم وجــود أي تلــف فــي
تلــك الموصــات وان تكــون معزولــة بحيــث ال يصلهــا المــاء.

•يتــم التأكــد مــن أن معــدات الترشــيح وأجهــزة التحكــم تعمــل كمــا يجــب
مراعــاة تنظيــف المرشــحات المركبــة فــي شــبكة الــري بالتنقيــط بصفــة
مســتمرة إلزالــة أي شــوائب مترســبة بداخلهــا وذلــك حتــى يمكــن المحافظــة
علــى معــدل تدفــق المطلــوب للميــاه مــن خاللهــا.
•مالحظــة ضغــط التشــغيل فــي الخــط الرئيســي ،حيــث إن االرتفــاع المفاجــئ
فــي قيمــة الضغــط قــد تكــون ناتجــة عــن انســداد األنابيــب أو المرشــح.

•مالحظة وجود كسور أو تسريبات في الخطوط وتصليحها.

•فــي حالــة اســتخدام المــزارع حــوض أو خــزان كبيــر للــري ففــي هــذه الحالــة
غالبــا مــا تتجمــع الرواســب أو الشــوائب والطحالــب بشــكل ملحــوظ داخــل
الحــوض ممــا يــؤدي فــي حالــة إهمــال التنظيــف إلــى انســداد فــي وحــدة
التحكــم والشــبكة نفســها لذلــك يجــب غســل الحــوض وتنظيفــه بشــكل
دوري أو كلمــا دعــت الضــرورة.

•إجراء عمليات الغسيل والتنظيف للمرشحات بشكل منتظم.
رابعا :أجهزة قياس الماء والصمامات:

•تعمــل منظمــات الضغــط فقــط علــى تقليــل الضغــط فــي خــط الرشاشــات
علــى الضغــط الصحيــح الــازم لتشــغيل الرشاشــات.
•يجــب فتــح وإغــاق الصمامــات ببــطء وبالتدريــج لتجنــب األضــرار التــي قــد
تلحــق بشــبكة األنابيــب والمضخــة نتيجــة الطــرق المائــي.

•يجــب التأكــد مــن عــدم حــدوث تــآكل أو تلــف فــي أجــزاء الصمامــات فــي
نهايــة الموســم واســتبدال الجــزء التالــف.

سادسا :الغسيل :Flushing

•التنظيــف المســتمر لغــرف الصمامــات مــن الرمــال والشــوائب الموجــودة
فيهــا.

عمليــة الغســيل تبــدأ بالخطــوط الرئيســية
الرشاشــات وخراطيــم التنقيــط.
الفرعيــة

•فــي حالــة عــدم اســتخدام الصمامــات لفتــرة مــن الزمــن يجــب أال يتــم
إغالقهــا بأحــكام شــديد حتــى ال تلتصــق األجــزاء المطاطيــة بتجويفهــا
المعدنــي ،ولذلــك يجــب فتــح الصمامــات بحيــث يتــرك فــراغ صغيــر بيــن
األجــزاء وتجاويفهــا.

•الغســيل المنتظــم لشــبكة الــري لتقليــل تراكــم الترســيبات عــن طريــق ضــخ
الميــاه فــي الخطــوط ثــم فتــح أماكــن الغســيل الموجــودة علــى الخــط
الرئيســي ثــم الخطــوط الفرعيــة (الــرش والتنقيــط) وذلــك للتخلــص مــن كل
الشــوائب العالقــة ســواء الرمــال أو الطحالــب أو األمــاح.
تحــت رئيســية

الخطــوط

سابعا صيانة الرشاشات وخطوط التنقيط:

• التأكــد مــن عــدم وجــود أيــة عوائــق فــي فوهــة الرشــاش أو النقــاط ،مــع
عــدم اســتعمال أي مــواد معدنيــة حــادة مثــل البريمــة إلزالــة مثــل هــذه
العوائــق إذا وجــدت لتجنــب تلــف تجويــف الفوهــة.
•عندمــا تكــون الرشاشــات مــزودة بريــش توجيــه الســتقامة التدفــق ،قابلــة
للفــك ،يجــب العنايــة والحــذر أثنــاء النقــل حتــى ال تفقــد.
•التأكــد مــن حريــة الحركــة للــذراع المتأرجــح مــع التأكــد مــن دوران الجســم
الرئيســي للرشــاش بحريــة فــوق قاعدتــه.
•عــدم اســتعمال زيــوت معدنيــة لتزييــت قاعــدة الرشــاش حتــى ال تســبب
تشــقق للعــوازل المطاطيــة ،وحيــث أن التزييــت يتــم ذاتيــاً بواســطة مــاء الــري
نفســه.

خامسا :صيانة خطوط األنابيب:

•عــدم الســير فــوق األنابيــب أو المــرور بعجــات فوقهــا ،وعنــد الضــرورة
نســتعمل قنطــرة أنابيــب لعبــور خــط األنابيــب.
•فــي حالــة دفــن الخــط الرئيســي أو تحــت رئيســي تحــت ســطح التربــة يجــب
أن يكــون ذلــك علــى عمــق ال يقــل عــن 50ســم ،حتــى يمكنهــا أن تتحمــل
الضغــط الواقــع عليهــا فــوق ســطح التربــة.

•عنــد ظهــور تســرب للميــاه مــن القاعــدة قــد يكــون ناتــج عــن حجــز بعــض
حبيبــات التربــة بيــن أســطح القاعــدة ،ويمكــن معالجــة ذلــك بدفــع الرشــاش
إلــى أســفل فــي اتجــاه صامولــة الربــط بحيــث تدفــع هــذه الحبيبــات إلــى
الخــارج بواســطة ضغــط الميــاه.
•فــي حالــة ظهــور انســدادات فــي النقاطاطــات يتــم تفعيــل عمليــات
الغســيل باســتخدام المــواد الكيميائيــة مثــل الكلــور واألحمــاض.

•عــدم تعــرض األنابيــب أو مالمســتها للمــواد الكيماويــة الضــارة مثــل
الكيماويــات الزراعيــة مــن أســمده ومبيــدات ...الــخ.
• يجــب فحــص الحلقــات المطاطيــة الموجــودة بنهايــات األنابيــب لمالحظــة
أي تشــققات أو تلــف ،ويمكنــه التعــرف علــى ذلــك أثنــاء االســتخدام عنــد
وجــود تســرب مــن الوصــات.

•يجــب تجنــب وضــع أنابيــب التوصيــل (الرئيســية والفرعيــة) علــى الخرســانة
الحديثــة اللينــة كمــا يراعــي عــدم وضــع أي أحمــال علــى األنابيــب مثــل
أكيــاس الســماد المعدنــي أو غيرهــا.

•يجــب قيــاس الضغــط فــي جميــع خطــوط أنابيــب شــبكة الــري بصفــة
مســتمرة .الكتشــاف أي خلــل موجــود فــي خطــوط األنابيــب مــن كســور أو
تســرب للميــاه أو وجــود أي عوائــق بداخلهــا.

Maintenance of the irrigation networks is one of the most important management procedures followed in the operation
to ensure the safety of the irrigation networks and good water delivery to cultivated plants and reduce operating costs.
The administrator of the irrigation network must constantly review the performance of the system devices, and follow
up on the regular maintenance procedures of the pumps and irrigation systems by sprinkler and drip to maintain the
efficiency of the system.
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•عنــد تواجــد البكتريــا والطحالــب داخــل أنابيــب التوزيــع (األنابيــب الفرعيــة)
فإنــه يمكــن اســتعمال المبيــدات الحيويــة بغــرض الوقايــة ،حيــث يتــم حقنهــا
مــع ميــاه الــري قبــل المرشــحات ،وكذلــك يمكــن اســتخدام الكلوريــن بتركيــز
يتــراوح مــن  1- 0.5جــزء فــي المليــون ،وحمــض الهيدروكلوريــك بتركيــز %2
لمــدة  15دقيقــة.
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تأثير التسميد الحيوي على خواص التربة
إعداد م .محمد تمام

مدرس الكيمياء الحيوية المساعد  -كلية الزراعه  -جامعة الفيوم

حيــث النبــات كائــن حــي فإنــه مثلــه مثــل أي كائــن حــي يحتــاج إلــى العناصــر
الغذائيــة الســتكمال حياتــه وفــي الماضــي كان اإلنســان يعتمد على مخزون
التربــة مــن العناصــر الغذائيــة المختلفــة فــي الوفــاء باحتياجــات النبــات ،ولكــن
مــع ظهــور مفهــوم التكثيــف الزراعــي والتزايــد المطــرد فــي عــدد الســكان
وتتابــع زراعــة المحاصيــل الزراعيــة المختلفــة والســيما المحاصيــل المنهكــة
للتربــة ولمخزونهــا مــن العناصــر الغذائيــة مثــل محصــول القمــح ممــا ترتــب
عليــه عــدم وفــاء مخــزون التربــة مــن العناصــر الغذائيــة باحتياجــات النباتــات
المختلفــة مــن العناصــر الغذائيــة.
ومــن هنــا كان البــد مــن التدخــل الخارجــي بإمــداد النبــات بالعناصــر الغذائيــة
الالزمــة لــه ،ومــن هنــا ظهــر مفهــوم التســميد وهــو عبــارة عــن عمليــة إضافــة
األســمدة إلــي التربــة بهــدف زيــادة خصوبتهــا وكذلــك لرفــع كفــاءة اإلنتــاج
الزراعــي ،وفــي الماضــي كان يتــم التســميد اعتمــادا علــي البقايــا الحيوانيــة
والنباتيــة ولكــن مــع التطــور الصناعــي فــي المنظومــة الزراعيــة ظهــر مفهــوم
التســميد الكيميائــي وهــو عبــارة عــن عمليــة إضافــة األســمدة المخلقــة
صناعيــاً إلــي التربــة مثــل ســماد الســوبر فوســفات وســماد نتــرات األمونيــوم
ولكــن مــع مــرور الزمــن ظهــرت عيــوب ومســاوئ االســتخدام المفــرط
لألســمدة الكيميائيــة المخلقــة صناعيــاً ولعــل أهمهــا-:
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 ثبــات هــذه المركبــات المخلقــة صناعيــاً كيميائيــاً بمعنــي أنهــا تظــل فــيالتربــة فتــره زمنيــه طويلــه وال يســهل التخلــص منهــا وهــي مركبــات ســامة
بطبيعتهــا وبالتالــي تتســبب فــي تلــوث التربــة وكذلــك ميــاه الــري والميــاه
الجوفيــة بهــذه العناصــر الســامة.
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 اإلخــال بالتــوازن الحيــوي ،اإلخــال بالتــوازن الكيميائــي حيــث أن زيــادة أيعنصــر فــي التربــة يكــون علــي حســاب عنصــر آخــر.
-إضعاف التربة مع مرور الزمن وأخير ارتفاع تكاليف إنتاجها.

وكان جليــاً واضحــاً ضــرورة العــودة إلــى الطبيعــة فــي الوفــاء باحتياجــات
النباتــات الغذائيــة ومــن هنــا ظهــر مفهــوم التســميد الحيــوي وهــو عبــارة عــن
عمليــة إضافــة األســمدة العضويــة وتنقســم هــذه األســمدة علــي حســب
مصدرهــا إلــى:
 األســمدة المشــتقة مــن المــواد الحيوانيــة مثــل فضــات الحيوانــاتالمتخمــرة.
 األسمدة المستخلصة من عظام ودماء الحيوانات األســمدة المشــتقة مــن المــواد النباتيــة مثــل بقايــا النباتــات والطحالــبواألعشــاب بحريــه.

يلعــب اســتخدام األســمدة العضويــة دوراً مهمــاً فــي التأثيــر بصــورة إيجابيــه
علــى خــواص التربــة الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة.
فمن ناحية الخواص الفيزيائية:
يســاعد التســميد العضــوي علــي تحســين بنــاء التربــة وتكويــن الحبيبــات
المركبــة ممــا يــؤدى إلــي تحســين تهويــة التربــة مــن خــال تحســين مســاميتها
وكذلــك تحســين نفاذيــة التربــة ممــا يســهل عمليــة رشــح الميــاه وكذلــك
تــزداد المســاحة التــي تشــغلها الجــذور عــن طريــق خفــض مســتوى المــاء
األرضــي كنتيجــة لتســهيل عمليــة رشــح الميــاه.

وكنتيجــة لمــا ســبق مــن تحســين خــواص التربــة الفيزيائيــة يتحســن نمــو
النباتــات نتيجــة لزيــادة تهويــة الجــذور ،وكذلــك أيضــا تنمــو النباتــات بصــوره
جيــده نتيجــة لزيــادة خصوبــة التربــة الزراعيــة كنتيجــة لزيــادة محتــوى التربــة مــن
العناصــر الغذائيــة المدمصــة علــى ســطح حبيبــات التربــة ليــس هــذا فقــط
بــل أيضــا هــذه العناصــر تكــون موجــودة بصــورة صالحــة لالســتخدام بفعــل
الكائنــات الحيــة الدقيقــة فــي منطقــة الجــذور ،ممــا يعــود فــي النهايــة
بالتأثيــر إيجابيــاً علــى إنتاجيــة المحاصيــل.

التأثير اإليجابي على خواص التربة الكيميائية:

التأثير اإليجابي على خواص التربة البيولوجية:
إن إنخفــاض درجــة حموضــة التربــة (ال ـ  )PHفــي منطقــة الجــذور النباتيــة يؤثــر
ايجابيــا حيــث أن وســط التربــة الحامضــي الناتــج عــن تحلــل األســمدة العضويــة
يكــون بيئــة مثاليــة لنمــو األحيــاء الدقيقــة مثــل الفطريــات واألكتينوميســيتات
والتــي تلعــب دوراً مهمــاً فــي زيــادة خصوبــة التربــة.

وأخيــراً  ،وبالرغــم مــن كل المميــزات الســابقة مــن اســتخدام األســمدة
العضويــة إال أن هنــاك بعــض المســاوئ الســتخدامها لعــل أهمهــا صعوبــة
االســتفادة مــن األســمدة العضويــة حيــث أنــه لكــي يتــم االســتفادة منهــا
البــد مــن تحللهــا بواســطة الكائنــات الحيــة الدقيقــة لكــي تصبــح صالحــة
لالســتخدام بواســطة النباتــات ولكــي يتــم ذلــك البــد مــن نشــاط الكائنــات
الحيــة الدقيقــة وذلــك يتطلــب توافــر درجــات الحــرارة والرطوبــة المثاليــة
لنمــو هــذه الكائنــات والتــي قــد ال تتوفــر فــي بعــض المواســم وكذلــك
الحاجــة إلــى بعــض الوقــت حتــى تصبــح األســمدة العضويــة فــي صــوره
صالحــة الســتخدام النباتــات .ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه المســاوئ إال أنــه
مــن الجيــد اســتخدام األســمدة العضويــة بيــن حيــن وآخــر لتجنــب مســاوئ
اســتخدام األســمدة الكيميائيــة المفــرط.

The plant is like as any living organism need the nutrients to continue its life; in the past, the plant was using the
nutrients stored in the soil. Later on, this storage was not sufficient and hence exists the term of fertilization then with
the development we start using the chemical fertilization. Over time, the defects of the chemical fertilizers appear and
become obligated to return to nature i.e. biological fertilization, which has been found to positively affect soil properties,
physically, chemically and biologically, because of increased crop productivity. Despite all these benefits of biological
fertilization there are also some negative points to use it but it is still favorable to use biological fertilization compared to
chemical fertilization.
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فإنــه راجــع إلــي زيــادة الســعة التبادليــة الكاتيونيــة للتربــة مــن ناحيــه نتيجــة
لزيــادة محتــوي التربــة مــن المــادة الغرويــة التــي تحمــل شــحنات ســالبة ممــا
يزيــد قــدرة التربــة علــي إدمصــاص العناصــر الغذائيــة واالحتفــاظ بهــا علــي
ســطح حبيبــات التربــة لالســتفادة منهــا بواســطة النباتــات ،ومــن الناحيــة
األخــرى كنتيجــة لتحلــل األســمدة العضويــة وانطــاق أيونــات الهيدروجيــن
واألحمــاض العضويــة المختلفــة وكذلــك غــاز ثانــي أكســيد الكربــون فإنــه
تنخفــض درجــة حموضــة التربــة (ال ـ  )PHفــي منطقــة الجــذور النباتيــة.
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المصائد الفيرمونية لسوسة النخيل الحمراء
بين المؤيدين والمعارضين الستخدامها
إعداد الدكتور أحمد حسين السعود

استشاري وقاية نبات /اإلمارات العربية المتحدة

تتعــرض أشــجار النخيــل لفتــك العديــد مــن أنــواع الحشــرات وتســبب لهــا أضــرارا
بالغة ،وسوســة النخيل الحمراء ()Rhynchophorus ferruginous (Li
 )Coleoptera: Curculionidaeشــكل ( )1مــن اشــد وأخطــر الحشــرات
التــي تصيبهــا  ،فــي مختلــف أماكــن زراعتهــا فــي العالــم ،فهــي عــدو خفــي
 ،تتواجــد كافــة أطوارهــا فــي داخــل الجــذوع المصابــة ،وتحفــر يرقاتهــا حفــراً
فــي مختلــف االتجاهــات ،فتــؤدي إلــى ضعــف الجــذع  ،وكســرها  ،تحــت تأثيــر
أيــة عوامــل خارجيــة ( هبــوب الريــاح القويــة)  ،شــكل ( )2فتمــوت األشــجار
المصابــة ،فــي حــال عــدم القيــام بمكافحتهــا اإلصابــة بالشــكل المناســب
لــكل منهــا.
شكل1

شكل 2

-4تكمــل الحشــرة دورة حياتهــا داخــل الجــذوع المصابــة :فتكــون متخفيــة عــن
األنظــار واألعــداء الحيويــة وتأثيــر المبيــدات ،وتكتشــف اإلصابــة فــي معظــم
الحــاالت ،بعــد مــرور فتــرة زمنيــة كبيــرة ،وعندمــا تظهــر بعــض األعــراض التــي
تــدل علــى وجودهــا ،ومنهــا ،خــروج مــادة هالميــة ،مــوت الشــجرة بــدون
وجــود أيــة أعــراض ،تجويــف الســاق مــن الداخــل ،انبعــاث رائحــة كريهــة مــن
األماكــن المصابــة ،كســر األشــجار بعــد اشــتداد اإلصابــة ،مــوت القمــة الناميــة
راس النخلــة أو القلــب)  ....الــخ.

-5تتواجــد الحشــرة علــى مــدار الســنة ،فتتكاثــر وتــزداد أعدادهــا وأضرارهــا،
وتتســع أماكــن تواجدهــا وانتشــارها.
-6تواجــد العائــل المفضــل لهــا (أشــجار النخيــل) بمســاحات كبيــرة جــداً علــى
مــدار الســنة فتؤمــن الغــذاء المناســب للحشــرة.

-7توافــر الظــروف البيئيــة المناســبة للحشــرة فــي مختلف الفترات من الســنة
وبخاصــة فــي المناطــق الجافــة والصحراويــة كمنطقة الخليج العربي.
-8تفــوق أعــداد اإلنــاث علــى أعــداد الذكــور ،وبالطبــع فاإلنــاث هــي التــي
تضــع البيــض ،فهــي العامــل الهــام فــي زيــادة أعــداد الحشــرة ،فتــزداد أضرارها
وأماكــن انتشــارها.
-9قدرة الحشرة الكاملة على الطيران لمسافات كبيرة بحثاً عن الغذاء.
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-10قلة أعداد األعداء الحيوية التي تصيب األطوار المختلفة للحشرة.
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ســجلت هــذه الحشــرة عــام  1985ألول مــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،كمــا ســجلت فــي عــام  1987فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وانتشــرت بســرعة كبيــرة وخــال فتــرة وجيــزة فــي معظــم دول العالــم،
وذلــك بســبب العديــد العوامــل ومنهــا:

-1صعوبــة اكتشــاف اإلصابــات فــي بدايتهــا التخــاذ الوســائل الكفيلــة
بمكا فحتهــا .
-2ســلوك الحشــرة ،وقــدرة اليرقــات علــى الحفــر والدخــول إلــى داخــل الســاق
بعــد فقســها مباشــرة مــن خــال ثقــوب صغيــرة جــداً  ،ال يمكــن اكتشــافها.

-3تتواجــد كافــة أطــوار الحشــرة فــي داخــل جــذوع األشــجار المصابــة ،وتتــزاوج
وتتكاثــر فــي هــذه األماكــن اآلمنــة والمالئمــة لهــا ،والبعيــدة عــن تأثيــر
المبيــدات واألعــداء الحيويــة والطــروف البيئيــة الصعبــة وأنظــار العامليــن
فــي برامــج المكافحــة.

-11قدرة الحشرة على تحمل الظروف البيئية القاسية.
-12نسبة الفقس العالية للبيض.

-13تضــع اإلنــاث أعــداداً كبيــرة مــن البيــض خــال فتــرة حياتهــا ،وهــذا مــا
يســاهم فــي زيــادة أعدادهــا وأضراهــا.

لتجميعية لسوسة النخيل الحمراء ،شكل ()3

والتــي أثبتــت فاعليتهــا فــي تجميــع أعــداداً كبيــرة مــن الحشــرة ،والقضــاء
عليهــا ،ومنعهــا مــن التكاثــر ونشــر اإلصابــة ،وتــم وضــع برامــج مكافحــة
متكاملــة لهــذه اآلفــة ،اعتمــدت جميعهــا علــى المصائــد الفيرمونيــة
التجميعيــة ،كحجــر الزاويــة فــي كل فــي كل منهــا ،كونهــا تعمــل علــى:
• تجميــع أعــداد كبيــرة مــن الحشــرات شــكل ( :)4تنجــذب ذكــور وإناث سوســة
النخيــل الحمــراء علــى المصائــد الفيرمونيــة ،التــي تحتــوي علــى الفيرمــون
التجميعــي لهــذه الحشــرة ،وتتجمــع فيهــا بأعــداد كبيــرة ،وبخاصــة خــال فتــرة

شكل 3

نشــاط الحشــرة ،وفــي المناطــق المصابــة بشــدة ،ويتــم القضــاء علــى مــا يتــم
جمعــه والقضــاء عليهــا ومنعهــا مــن التكاثــر ونشــر اإلصابــة فــي أماكــن أخــرى
أو علــى أشــجار ســليمة فــي المنطقــة ،وخفــض شــدة اإلصابــة فــي األماكــن
التــي تســتخدم فيهــا هــذه التقنيــة.

• تحديــد أماكــن انتشــار الحشــرة :تســتخدم هــذه التقنيــة ،لتحديــد أماكــن
انتشــار سوســة النخيــل الحمــراء ،بشــكل دقيــق ،كــون الحشــرة ،عــدواً خفيــاً
ال يمكــن معرفــة وجودهــا بــدون اســتخدام هــذه التقنيــة ،ويمكــن مكافحــة
الحشــرة بشــكل جيــد ،فــي حــال اكتشــاف اإلصابــات فــي بداياتهــا ،فتتخــذ
اإلجــراءات الكفيلــة بالمكافحــة.
• تحديــد شــدة اإلصابــة فــي مختلــف أماكــن تواجــد الحشــرة :وذلــك بنــاءاً
علــى األعــداد التــي تلتقطهــا المصائــد الفيرمونيــة لسوســة النخيــل فــي
مختلــف األماكــن.

زمنيــة بســيطة ( حوالــي أســبوع) ،علــى فاعليــة هــذه العمليــات  ،ويــدل
انخفــاض هــذه المعــدالت علــى كفــاءة هــذه العمليــات ،وعلــى العكــس مــن
ذلــك ،فزيــادة معــدالت الصيــد أو بقائهــا كمــا كانــت عليــه قبــل المكافحــة
يــدل علــى فشــل هــذه العمليــات ،كمــا تســتخدم هــذه المعــدالت لتحديــد
كفــاءة برامــج المكافحــة المتكاملــة لحشــرة ،والتــي تنفــذ خــال فتــرات
طويلــة  ،ويتــم تحديــد معــدالت الصيــد بشــكل دائــم منــذ بدايــة تنفيــذ
أي مــن هــذه البرامــج  ،وحتــى نهايتــه ،وتســجل هــذه المعــدالت بشــكل
أســبوعي وشــهري ،للداللــة علــى فاعليــة اإلجــراءات المتبعــة .

• التخلــص مــن الحشــرات الكاملــة التــي تتواجــد فــي جــذوع األشــجار المصابة
بشــدة والمكســورة :تتواجــد فــي األشــجار المصابــة بشــدة ،أعــدادا كبيــرة مــن
مختلــف أطــوار الحشــرة ،وتبــدأ البالغــات ،بالبحــث عــن عائــل آخــر عنــد زيــادة
أعدادهــا ،وتكــون المصائــد الفيرمونيــة بمثابــة هــذا العائــل ،فتتجــه إليهــا
وتتجمــع فيهــا ،ويتــم جمعهــا والقضــاء عليهــا.

• تســتخدم لجمــع الحشــرات فــي أماكــن التخلــص مــن أشــجار النخيــل
المصابــة بشــدة :توضــع المصائــد الفيرمونيــة حــول أماكــن التخلــص مــن
أشــجار النخيــل المصابــة بشــدة بسوســة النخيــل الحمــراء ،وتحتــوي جــذوع
هــذه األشــجار علــى أعــداداً كبيــرة مــن األطــوار المختلفــة لسوســة النخيــل
الحمــراء ،وتســتطيع األطــوار الكاملــة الخــروج مــن هــذه الجــذوع والطيــران
للبحــث عــن عائــل جديــد ،فتلتقطهــا هــذه المصائــد التــي توضــع حــول هــذه
األماكــن ويتــم التخلــص منهــا.

• تحديــد فتــرات نشــاط الحشــرة خــال الفتــرات المختلفــة مــن الســنة :يتــم
تحديــد فتــرات نشــاط الحشــرة ،خــال األشــهر المختلفــة مــن الســنة ،مــن
خــال معــدالت الصيــد الشــهرية أو األســبوعية أو اليوميــة ،ورســم خطــوط
بيانيــة ،لهــذا النشــاط.
• تحديــد أفضــل الفتــرات للقيــام بعمليــات المكافحــة الكيميائيــة للحشــرة:
يجــب القيــام بعمليــات المكافحــة الكيميائيــة لسوســة النخيــل الحمــراء،
عندمــا تكــون فــي قمــة نشــاطها ،ويحــدد ذلــك ،نشــاط الحشــرة خــال العــام،
وتكــون معــدالت الصيــد مرتفعــة فــي المصائــد الفيرمونيــة.
شكل 4

• التشــويش علــى الحشــرة ومنعهــا مــن مهاجمــة أشــجار النخيــل :تنجــذب
ذكــور وإنــاث سوســة النخيــل الحمــراء بشــدة إلــى المصائــد الفييرمونيــة التــي
تقــوم بالتشــويش علــى هــذه األفــراد وتتجمــع فيهــا نتيجــة انبعــاث الروائــح
التــي تجذبهــا  ،فتحــد مــن إصابــة األشــجار الســليمة أو زيــادة شــدة اإلصابــة
فــي األشــجار المصابــة.
• معــدالت صيــد اإلنــاث كبيــرة :تجمــع المصائــد الفيرمونيــة أعــداداً كبيــرة
مــن اإلنــاث تفــوق أعــداد الذكــور ،وبــذا تمنــع اإلنــاث مــن وضــع البيــض ويتــم
تناقــص أعــداد الحشــرة مــع اســتمرار برنامــج الصيــد الكثيــف للحشــرة.

• تحديــد أفضــل األوقــات لتنفيــذ العديــد مــن عمليــات خدمــة أشــجار النخيــل:
تفيــد بعــض عمليــات الخدمــة التــي تطبــق علــى أشــجار النخيــل ،وبخاصــة (
التكريــب ،التقليــم ،فصــل الفســائل والرواكيــب) فــي زيــادة اإلصابــة بسوســة
النخيــل الحمــراء ،نتيجــة تطايــر الرائحــة الخاصــة بأشــجار النخيــل (الكيرمــون) مــن
هــذه األماكــن ،والتــي تنجــذب لهــا سوســة النخيــل الحمــراء بشــدة ،لــذا يجــب
إجــراء هــذه العمليــات  ،خــال فتــرات النشــاط الدنيــا للحشــرة والتــي تكــون
خــال الفتــرات البــاردة مــن الســنة ،شــكل ( ،)5وتجنــب القيــام بهــا خــال
فتــرات نشــاط الحشــرة ،والتــي تمتــد مــن منتصــف شــباط ( فبرايــر) وحتــى
أيــار( مايــو).
• تحديــد كفــاءة عمليــات المكافحــة الكيميائيــة وبرامــج المكافحــة المتكاملــة
المســتخدمة لمكافحــة الحشــرة  :تــدل معــدالت الصيــد فــي المصائــد
الفيرمونيــة التجميعيــة ،قبــل تنفيــذ المكافحــة الكيميائيــة وبعدهــا بفتــرة

تتمتــع الفيرمونــات بالعديــد مــن المزايــا والصفــات التــي تجعلهــا تواكــب
المتطلبــات الحاليــة وبرامــج المكافحــة المتكاملــة لآلفــات التــي تتجــه إليــه
أنظــار العالــم ،ومــن هــذه الصفــات:

1-رخص ثمنها عند استخدامها من قبل كافة المزارعين.

 ال يســبب اســتخدامها أي تلــوث للبيئــة أو الميــاه أو الهــواء ،فهــي عبــارةعــن مــواد تتســامى وتتبخــر فــي الجــو بــدون أيــة تأثيــرات ،وهــي تقنيــة
صديقــة للبيئــة.
 -ال تسبب أية أضرار لإلنسان أو الحيوان أو النباتات.

 ال يحتــاج تطبيقهــا تقنيــات عاليــة أو تدريــب أو وجــود الفنييــن بشــكل دائــم،ويكفــي تدريــب المــزارع أو العامــل فــي المزرعــة علــى كيفيــة اســتخدامها
لمــرة واحــدة فقــط  ،ومــن ثــم يســتخدمها بشــكل صحيــح فيمــا بعــد.
 -يتــم تبديلهــا كل  45-25يومــا بحســب ،التقنيــات المصنعــة بها  ،والمنطقة،
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• تعريــض الحشــرات للظــروف البيئيــة الســيئة واألعــداء الحيويــة أثنــاء طيرانهــا
وبحثهــا عــن أماكــن المصائــد الفيرمونيــة فيمــوت قســم كبيــر منهــا ويتــم
القضــاء علــى قســم آخــر مــن قبــل األعــداء الحيويــة.
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ودرجات الحرارة الســائدة والتركيز المســتخدم.

 تســتخدم فــي كافــة األماكــن ،بمــا فيهــا األماكــن التــي يصعــب الوصــوللهــا بواســطة اآلالت والمعــدات (أوديــة ،مناطــق جبليــة ،ســهول ،هضــاب
...الــخ) .

 ال تتعــارض مــع الطــرق األخــرى مــن المكافحــة ،بــل تعمــل علــى تعزيــزفاعليــة عــدد مــن هــذه الطــرق ،فهــي العمــود الفقــري فــي أي برنامــج
مكافحــة متكاملــة لهــذه اآلفــة.
 ال يســبب اســتخدامها ظهــور ســاالت مــن الحشــرات مقاومــة للفيرمــونأو الكيرمــون المســتخدم.

 ال تؤثــر علــى األعــداء الحيويــة المتواجــدة فــي البيئــة ،أو تلــك التــي تطلــقضمــن عمليــات المكافحــة الحيويــة لآلفــات.
اســتخدمت المصائــد الفرمونيــة فــي التجــارب الحقليــة فــي المــزارع التابعــة
لدائــرة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة فــي مدينــة العيــن فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة باإلضافــة إلــى عمليــات المكافحــة بالمبيــدات الحشــرية ،خــال
الفتــرة  1994-1996ونتــج عنهــا انخفــاض نســبة األشــجار المصابــة بسوســة
النخيــل بمقــدار  63.45%فــي المــزارع التــي اســتخدمت فيهــا المصائــد
الفيرمونيــة مــع عمليــات المكافحــة الكيميائيــة بالمقارنــة مــع انخفــاض
هــذه النســبة بمقــدار  35.76%فــي المــزارع التــي طبقــت فيهــا عمليــات
المكافحــة الكيميائيــة فقــط.

تــم توزيــع  123ألــف مصيــدة فيرمونيــة تجميعيــة لسوســة النخيــل الحمــراء
فــي  22666مزرعــة نخيــل تقــع تحــت إشــراف هيئــة أبــو ظبــي للزراعــة
والســامة الغذائيــة ،جمعــت حوالــي  484ألــف حشــرة مــن سوســة النخيــل
الحمــراء ،خــال النصــف األول مــن عــام  ،2019وارتفــع هــذا العــدد إلــى 7.99
مليــون حشــرة خــال الفتــرة مــن عــام  2013وحتــى النصــف األول مــن عــام
.2019

تشــير هــذه البيانــات إلــى المســاهمة الكبيــرة للمصائــد الفيرمونيــة التجميعيــة
فــي جمــع األعــداد الكبيــرة مــن الحشــرات الكاملــة ( ذكــور وإنــاث) سوســة
النخيــل الحمــراء والتخلــص منهــا  ،ومنعهــا مــن التكاثــر وزيــادة أعدادهــا،
وأضرارهــا ،ويجــب أن نتخيــل األضــرار التــي كانــت ستســببها هــذه األعــداد فــي
حــال تركهــا  ،طليقــة تتكاثــر  ،بمتواليــة هندســية ،علمــاً بــأن األنثــى الواحــدة
تضــع بحــدود  200-500بيضــة خــال فتــرة حياتهــا ،وهــذا يعنــي أن هــذه
األعــداد التــي تــم جمعهــا ســتعطي مليــارات الحشــرات فــي حــال أكملــت
دورة حياتهــا ،وســتقضي علــى أشــجار النخيــل المزروعــة فــي مســاحات
شاســعة خــال فتــرات محــدودة وحتــى فــي حــال اســتخدام المكافحــة
الكيميائيــة والتــي تقضــي علــى نســب بســيطة مــن هــذه األعــداد.
يعــارض اســتخدام المصائــد الفيرمونيــة التجميعيــة لسوســة النخيــل الحمــراء
البعــض مــن الخبــراء والعاملــون فــي مجــال إدارة بســاتين النخيــل ،ويطلــق
عليهــا البعــض تعبيــر (المصائــب) وليــس المصائــد ويــدل ذلــك علــى شــدة
محاربتهــم الســتخدام هــذه التقنيــة ،ويعــود هــذا العــداء بحســب زعمهــم
لألســباب التاليــة:
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 -1يــؤدي وضــع المصائــد فــي أي مــكان مــن أماكــن زراعــة أشــجار النخيــل إلى
جــذب سوســة النخيــل الحمــراء إلى األشــجار المحيطــة بالمصائد الفيرمونية.
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 -2تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء.

 -3تحتــاج إلــى عمليــات صيانــة دائمــة ومســتمرة( ،تنظيــف وتبديــل الغــذاء
والمــاء وإضافــة عبــوات جديــدة مــن الفيرمــون والكيرمــون كل  20يــوم خــال
الفتــرات الحــارة مــن الســنة وكل شــهر خــال الفتــرات البــاردة مــن الســنة
وتتوقــف عــن آداء مهامهــا فــي حــال جفــاف المــاء.
-4تكاليــف تشــغيلها العاليــة :يحتــاج اســتغالل هــذه التقنيــة بشــكل صحيــح
إلــى مصاريــف عاليــة( ،أجــور عمــال الصيانــة ،وتبديل الغذاء والمــاء والتنظيف،
وتبديــل المصائــد التالفــة والمكســورة ...الــخ).

قــام العلمــاء المختصــون بتطويــر العديــد مــن أشــكال وأنــواع المصائــد
الفيرمونيــة التــي تلبــي الطلــب وتتالفــى المســاوئ التــي فــي المصائــد
التقليديــة وظهــرت أخيــراً المصيــدة الجافــة (الكتــرا تــراب) ،شــكل ( )5وتتميــز
هــذه المصيــدة بمــا يلــي:

 ال تحتــاج إلــى المــاء أو المــادة الغذائيــة لتشــغيلها :تعمــل هــذه المصائــدبــدون وضــع المــاء أو المــادة الغذائيــة كمــا هــي الحــال فــي المصيــدة
التقليديــة ،يتوقــف عملهــا عنــد جفــاف المــاء والمــادة الغذائيــة
 تحتــوي علــى الفيرمــون التجميعــي والكيرمــون ،ويمكــن أن يبقــى لمــدةأربعــة أشــهر الســتبدالهما.

 ال تحتــاج إلــى عمليــات صيانــة :تحتــاج المصيــدة التقليديــة إلــى عمليــاتصيانــة وتنظيــف بشــكل مســتمر ،كل أســبوع أو أســبوعين ،إلزالــة الفطريــات
التــي تنمــو علــى المــادة الغذائيــة والمــاء ،وجمــع وإتــاف الحشــرات التــي
تلتقطهــا وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــا تحتــاج المصائــد الجافــة إلــى صيانــة،
ألنهــا ال تحتــوي علــى المــاء والمــادة الغذائيــة ،فــا تنمــو فيهــا أيــة فطريــات
أو كائنــات أخــرى ،ويمكــن أن يتــم جمــع الحشــرات منهــا وإتالفهــا كل شــهر،
أو أكثــر ،وبــذا تنخفــض تكاليــف تشــغيلها.
شكل 5

تقتضــي برامــج المكافحــة المتكاملــة لسوســة النخيــل الحمــراء ،اســتخدام
المصائــد الفيرمونيــة فــي كافــة أماكــن زراعــة النخيــل وعلــى مــدار العــام،
كــي تقــوم هــذه التقنيــة بالــدور المنــوط بهــا ،وكــي ال تنجــذ الحشــرات مــن
األماكــن التــي ال توجــد فيهــا مصائــد فيرمونيــة إلــى تلــك التــي تحتــوي هــذه
التجهيــزات.

ال توجــد أيــة مقــاالت أو تقاريــر أو مالحظــات مكتوبــة عــن أضــرار المصائــد
الفيرمونيــة التجميعيــة لسوســة النخيــل الحمــراء ،بــل هنــاك مئــات المقــاالت
والتقاريــر المنشــورة عــن أهميــة هــذه التقنيــة فــي مكافحــة سوســة النخيــل
الحمــراء ،باإلضافــة إلــى مــا يتــم القيــام بــه مــن أبحــاث ودراســات علميــة
لتطويــر هــذه التقنيــة وزيــادة فاعليتهــا ،كونهــا اهــم عنصــر مــن عناصــر
المكافحــة المتكاملــة لهــذه اآلفــة الخطيــرة.

The program of integrated control of the red palm weevil, means that can limit the spread of this pest and prevent it from
reproducing, and the aggregate pheromone traps are the cornerstone of this program, it captures males and females.
The use of this technique led to a decrease in the percentage of palm trees infested by this insect, compared to areas
where this technique was not implemented. Traditional pheromone traps need to be maintained periodically and replacing
the pheromone capsule monthly. This needed maintenance increases their operational costs. These additional expenses
and efforts have been reduced in the newly designed dry traps, where no need to add water and food bait, captured insects
can be collected monthly, and pheromone capsules can stay effective for more than three months. The price of the dry trap
is very expensive compared to the traditional one, but the differences in the cost can be compensated in the fewer services
and efforts needed as well as the more efficient. This dry trap became widely accepted by date palm farmers.
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اإلدارة الناجحة في المزارع السمكية
إعداد دكتور عبد الكريم جاسم ابوالهني

رئيس باحثين علميين في وزارة العلوم والتكنلوجيا  /العراق
دائرة البحوث الزراعية  /مركز الثروة الحيوانية والسمكية

لغــرض تحقيــق إدارة ناجحــة يجــب فهــم العوامل الطبيعية والحياتية الســائدة
فــي أحــواض األســماك وعالقاتهــا المتشــابكة ،ويجــب إدارة وفهــم معدالت
اســتهالك الغــذاء واألوكســجين ممــا يــؤدي إلــى زيــادة النمــو وبالتالــي زيــادة
الكتلــة الحيــة لألســماك وهــذا يــؤدي إلــى رفــع معــدالت طــرح الفضــات
فــي الحــوض مــن قبــل األســماك واألحيــاء المائيــة األخــرى وهــذا مرتبــط
بالعوامــل البيئيــة والطبيعيــة للحــوض ،لذلــك فــإن هــذه العوامــل جميعهــا
يمكــن أن تحــدد نــوع االســتجابة التــي تظهرهــا األســماك بالنســبة للنمــو وزنــا
وزمنــا للوصــول إلــى الحجــم التســويقي المطلــوب إضافــة  ،إلــى ارتبــاط هــذه
العوامــل جميعهــا بالصرفيــات التــي تتطلبهــا عمليــة التربيــة خــال الموســم
لتحقيــق هــدف المربــي فــي الحصــول علــى أكبــر كميــة أســماك بأقــل وحــدة
مســاحة خــال أقــل فتــرة زمنيــة والــذي يعتبــر مقياســا لنجــاح اإلدارة.

وإســراع النمــو

-5إضافــة األســمدة وفــق برامــج محــددة حســب ظــروف الحــوض والتربيــة
إلغنــاء الغــذاء الطبيعــي

-6التغذيــة الصناعيــة التكميليــة فــي األوقــات المنتظمــة وحســب النســب
المقــررة وفــق أوزان وأحجــام األســماك ودرجــات حــرارة المــاء وتوفــر
األوكســجين
-7محاولة تقليل ترسبات الغرين والطين في األحواض وخفض كدرتها

-8التخلــص مــن النباتــات المائيــة واألعشــاب الضــارة لألســماك وعمليــة
صيد هــا

-9إمالء أحواض التربية ببطء ألول مرة وبعد كل عملية تجفيف

-10صــرف ميــاه األحــواض بعــد الجنــي وإجــراء عمليــات التجفيــف والتعقيــم
والتســميد

-11حراثة أو قلب تربة األرض مرة كل  5-3سنوات لتهوية أرضية الحوض

-12معرفــة القواعــد األساســية فــي التغذيــة االصطناعيــة والتكميليــة
وتوفيــر احتياجــات األســماك مــن المــواد الغذائيــة الالزمــة لنموهــا واســتغالل
الغــذاء الطبيعــي للحــوض
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-13تنظيــم المجموعــة الســمكية المســتزرعة مــن خــال تحديــد طاقــة
االســتيعاب القصــوى  Carrying capacityواالســتزراع حســب معــدالت
الغــرس Stocking rateالمناســبة ألنهــا العامــل المحــدد لعمليــة اإلنتــاج،
وحســب ظــروف الحــوض البيئيــة والتغذويــة.
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الخطوات المتبعة باإلدارة الناجحة:

-1توفيــر الموقــع المناســب لتربيــة األســماك حســب مواصفــات اإلنشــاء
والمصــدر المائــي

-2إنشــاء األحــواض حســب األســس العلميــة والعمليــة الصحيحــة وحســب
الغــرض مــن إنشــاءه
-3إدامة األحواض وملحقاتها وتهيئتها لموسم التربية

-4تهيئــة الظــروف المناســبة واإلدارة الجيــدة العاملــة علــى زيــادة اإلنتــاج

يتأثر معدل الغرس بعدة عوامل أهمها:

األعمال اإلدارية:

-2طول فترة النمو

-1فحص السياج الخارجي لحقل األسماك وإصالح أي تلف

-1حجم السمكة التسويقي

تعمــل زيــادة كثافــة اســتزراع األســماك قبــل وصــول الحــوض إلــى طاقــة
اســتيعابه القصــوى علــى خفــض معــدالت النمــو لــذا تعمــل اإلدارة الناجحــة
علــى اتســاع الفجــوة بيــن طاقــة االســتيعاب القصــوى للحــوض ،والمحصــول
القائــم  Standing cropمــن خــال الجنــي والصيــد الوســطي.
عنــد االســتزراع بكثافــات عاليــة فــإن اإلنتــاج ســيزداد ولكــن تنخفــض معــدالت
النمــو ويصبــح مــن الصعــب الحصــول علــى الحجــم التســويقي ،فعندمــا
يرغــب المربــي فــي الحصــول علــى أاســماك أكبــر حجمــا خــال فتــرة زمنيــة
أقصــر يجــب خفــض كثافــة االســتزراع.

األعمال اليومية:

-2فحــص مســتوى المــاء فــي األحــواض والتأكــد مــن أن أنابيــب صــرف الميــاه
مغلقــة وإضافــة المــاء إذا كان مســتواه منخفــض

-3إعطــاء العلــف الصناعــي بعــد التأكــد أن الغــذاء فــي الوجبــة الســابقة
ا ســتهلك
-4التأكــد مــن عــدم وجــود أي فقــد فــي األســماك بواســطة الطيــور
والحيوانــات األخــرى واتخــاذ اإلجــراءات لمعالجــة ذلــك

-5مراقبــة فعاليــة األســماك ،فــإن شــوهدت بعــض الحــركات غيــر االعتياديــة
أو الهــدوء غيــر االعتيــادي يتــم البحــث عــن األســباب ثــم معالجتهــا

األعمال األسبوعية:

-1إزالة النباتات واألعشاب

تتأثــر طاقــة االســتيعاب القصــوى بالعوامــل البيئيــة وكذلــك العوامــل
التاليــة:

-3التأكد من وجود الغذاء الصناعي لألسبوع القادم

-2مــدة بقــاء المــاء فــي الحــوض ممــا يواجــه الماء تغيــرات كيميائيــة وفيزيائية
مــع طــول مــدة البقاء

األعمال الشهرية:

-4التغيرات الحاصلة في حجم األسماك وكثافة االستزراع

-2إزالة النباتات المائية واألعشاب

-3تركيبة تربة الحوض من المواد المعدنية والعضوية ومصدر ماء الحوض
-5التغير البيولوجي الحاصل في قاع الحوض

-4القيام باإلصالحات التي أنجزت بصورة وقتية خالل األعمال اليومية

-1القيام بالتسميد

In order to achieve successful management in fish farms and reach the marketing size of fish in a suitable time, it’s
necessary to keep our mindful of the food consumption rates, the physical and chemical properties in farm water, and
changes in fish weights.
Also, we have to consider the maximum carrying capacity of the fish farms, fertilization and remove the harmful plants,
to keep the farm in good condition.
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-1التغيرات الحاصلة في خصوبة الماء واإلنتاجية األولية

-2فحص سداد األحواض
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