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مسافات الغرس بين أشجار الفاكهة

في المناطق التي يكون فيها الصيف معتد ًال يستحسن زراعة األشجار على مسافات متباعدة لتنال الثمار حاجتها
من الضوء والحرارة .أما في المناطق التي يكون تأثير أشعة الشمس شديدا ً ومحرق ًا والرياح حارة فينصح بتقليل
المسافة بين األشجار للحد من تأثير أشعة الشمس والرياح ..هناك عوامل عديدة تؤثر على مسافات الزراعة منها
حجم األشجار النهائي وخصوبة التربة ونوعيتها وكمية المياه المتوفرة والضروف الجوية وطبيعة نمو األشجار
والمسافات المقترحة التي يمكن االسترشاد بها عند زراعة بساتين الفاكهة هي:
�أن�����������������������������������������������������������������������������������������واع الأ�������������������������������ش������������������������������ج������������������������������ار
�أ�شجار النخيل
�أ�شجار اخلوخ والنكتارين
�أ�شجار الربقوق (البخارى)
�أ�شجارالكمرثي
�أ�شجار اللوز
�أ�شجار التفاح
�أ�شجار الكريز
�أ�شجار امل�شم�ش
�أ�شجار احلم�ضيات
�أ�شجار التني (احلماط)
�أ�شجار الرمان
�أ�شجار ال�سفرجل
�أ�شجار الزيتون
�أ�شجار الباباظ (الباباي)
�أ�شجار العنب على تكاعيب (تعري�ش)
�أ�شجار العنب على �أ�سالك
�أ�شجار العنب تربية ر�أ�سية
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امل�������������������������������������س������������������اف������������������ة
� 8 - 7.5أمتار
� 7 - 5أمتار
� 7 -5أمتار
� 6 - 4أمتار
� 7 - 5أمتار
� 7 - 5أمتار
� 6 - 5أمتار
� 6 - 5أمتار
� 7 - 5أمتار
� 5 - 4أمتار زراعة مكثفة
5-4
� 8 - 4أمتار
� 5 - 4أمتار زراعة مكثفة
� 2.5 - 2أمتار
� 2.5 - 2أمتار
 3 * 2.5م
2*2م

برامج عامة مقترحة لتسميد بعض أشجار الفاكهة المثمرة
نوع الأ�شجار �����س����م����اع����د ن�����������ي�����ت�����روج�����ي�����ن ف��و���س��ف��ات الأم��ن��ي��وم ���س��ل��ف��ات ب��وت��ا���س��ي��وم ال����ع����ن����ا�����ص����ر ال�������ص���غ���رى
ال�������ث�������ن�������ائ�������ي�������ة
ع�������������ض������وي
(�أغ��������ن��������ام
�أو�أب������ق������ار)
 1.5ت��وزع على دفعتني
 1.5ك �ج��م ت � ��وزع ع�ل��ى
ال � � �ن � � �خ � � �ي� � ��ل  50ك � �
ج����� � ً�م�ا  3دف � � � �ع � � ��ات �� �ش� �ه ��ري ��ة  1.5كجم قبل التزهري ق� � �ب � ��ل ال � � �ت� � ��زه �ي ��ر ث ��م
ي
�و
� � � � �س � � � �ن� � � �
ب� � �ع � ��د ع� � �ق � ��د ال � �ث � �م� ��ار
ب� � � � � �ع � � � � ��د ال� � � � �ت � � � ��زه � �ي� ��ر
احل�م���ض�ي��ات 25

 1.5ك� � � �ج � � ��م ت � � � � ��وزع
ك � �ج� ��م ع� �ل ��ى  3دف� � �ع � ��ات ق �ب��ل
ال �ت��زه�ير وب �ع��د العقد
ون� � � �ه � � ��اي � � ��ة ال � �� � �ص � �ي� ��ف

 180ج� � ��م م� �غ� �ن� ��� �س� �ي ��وم يف
 650ج� � � � � � � � � ��م يف
�1000اي � � ��رج� � �� � � � � �-ي � ��م�ول� � �ي � �يف�و ب � ��داي � ��ة ال ��رب � �ي ��ع  -م � ��ع 50
�
�
�
ن
�
�
�
�
ي
ب � � � ��داي � � � ��ة اخل� � ��ري� � ��ف
ج � � � ��م ع� � �ن � ��ا�� � �ص � ��ر � � �ص � �غ� ��رى

 25ك � �ج� ��م  600ج ��م ت ��وزي ��ع ع�ل�
ج� � � � � ��م 200ج � � � � � � � � � � � � � � � �
�ى 300
�ر� � و�مم �ق� �� � ��ابي� �� �� ��ل�و  35ج � � ��م خ � �ل� ��ال ال� ��رب � �ي� ��ع
�ار
ال � � � � �ع � � � � �ن� � � � ��ب بعد التقليم  3دف �ع��ات ع�ن��د ا
ل�إزع�ه �ق��د خ � � �ل � � ��ال ال � � �ت� � ��زه �ي ��ر ال � � � �ت� � � ��زه� �ي� �
ال � � �� � � �ش � � �ت� � ��وي ودف �ع �ت�ي�ن ب �ع��د ال
زيتون �صغري
زي � � � � � � � �ت� � � � � � � ��ون
م� � �ت � ��و�� � �س � ��ط
زي� �ت ��ون ب��ال��غ

 50ك � �ج� ��م 200
ك � ��ل � �س �ن �ت�ين 650
1.5

ج� � � � � � ��م 400
ج� � � � � � ��م 900
ج� � � � � � ��م 1200

ال� � � � � � ��رم� � � � � � ��ان 20

ك � �ج� ��م 1

امل� � � � � � ��اجن� � � � � � ��و 25

�1000ى 4ج� �د� �ف � ��م�ع� � �ت � ��ات�وزي �م���ن�ع  800ج� � � � � � � � � ��م يف  800ج� � � ��م دف � �ع � �ت �ي�ن  100ج � � � � � � � � � � � � ��م م � � � ��ن
ك � �ج� ��م ي�ع� �� �نل�� ���اي � ��ر �إىل ي ��ون� �ي ��ه ي� � � �ن � � ��اي � � ��ر وم � � � ��ار� � � � ��س يف م � � � ��ار� � � � ��س وم� � ��اي� � ��و ال� � �ع� � �ن � ��ا�� � �ص � ��ر ال � �� � �ص � �غ � ��رى

اخل� � � � � � � � � � � � � � ��وخ 30

ج� � � � � � ��م  250جم مع عنا�صر �صغرى

ك � �ج� ��م 800

ك� � � � � � � � � �ج � � � � � � � � ��م 0.8

ج� � � � � ��م 200
ج� � � � � ��م 650
ج � � � ��م 1000

ج� � � � � � ��م 500

ك� � � � �ج � � � ��م 0.5

ج� � � � � � ��م
ج� � � � � � ��م ت �� �ض��اف ب �ع��د ع �ق��د ال �ث �م��ار
ج� � � � ��م

ج� � � � � ��م 600

ك � � � � �ج� � � � ��م

مـــــالحــــظــــــــــــات:
هذه معدالت عامة وتبسيطية للشجرة قابلة للزيادة والنقص حسب خصوبة التربة وقوامها وظروف البيئة
المحيطة والصنف.
< تؤدي استشارة الفنيين في جميع نواحي التسميد العضوي إلى زيادة الكفاءة بإذن اهلل.
نصائح في قلع وغرس الشتالت:
< أن تكون الشتالت من مصادر موثوق بها معروف أصلها ُ
وطعمها وخالية من اآلفات الزراعية.
شتاءا (مثل الرمان) تقلع بدون طين في فترة سقوط أوراقها (ملشا).
< شتالت الفاكهة المتساقطة األوراق
ً
< شتالت الفاكهة المستديمة الخضرة (مثل البرتقال) تقلع في أي وقت ما عدا األوقات الشديدة الحرارة والبرودة
وتقلع بصاليا (بالتربة).
< يفضل معاملة الحفر المراد زراعتها بالشتالت بمبيد نيماتودي.
< يستشار الفنيون في تقليم وتربية كل نوع من الفاكهة وما يتناسب مع ظروف كل منطقة.
< يفضل ري الجورة (الحفرة) قبل زراعتها بيومين أو ثالثة.
* المعدالت المذكورة علىأساس كمية العنصر الصافي (.)npk
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النخيل

تعتبر أشجار النخيل أهم أشجار الفاكهة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية ويتراوح متوسط اإلنتاج
من التمور للنخلة الواحدة البالغة بين حوالي  40كجم إلى حوالي  400كجم ،ويعتمد إنتاج النخلة على عدد من العوامل
أهمها:
 -1عمليات الخدمة الزراعية (تسميد ،ري ...،الخ).
 -2مناسبة الصنف وجودته للمنطقة المزروع فيها.
 -3عمر النخلة وقوة نموها.
 -4إتقان عملية التلقيح ومصدر حبوب اللقاح.
 -5الصنف المزروع حيث تصنف النخيل على حسب األصناف التالية:
 أصناف عالية اإلنتاج. أصناف متوسطة اإلنتاج. أصناف قليلة اإلنتاج. -6خصوبة وعمق التربة.
 -7عمليات مقاومة االفات واألمراض.
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تقويم العمليات الزراعية التي ُتجرى على النخيل خالل العام
ي��������ن��������اي��������ر

ف�����ب����راي����������ر

م�����������ار������������س

�أب�����������ري�����������ل

م�������������اي�������������و

ي��������ون��������ي��������و

ي��������ول��������ي��������و

�أغ�������س���ط�������س

�����س����ب����ت����م��ب�ر

�أك�������ت�������وب�������ر

ن�������وف�������م���ب���ر

دي�����������س�����م��ب��ر

العمليات الزراعية

م������ل������اح�������������ظ�������������ات

جت� �ه� �ي ��ز الأر�� � � � ��ض
ل� � � � � � �ل� � � � � � �غ � � � � � ��ر� � � � � � ��س

ي� � � � �ن � � � ��اي � � � ��ر وف� � �ب � ��راي � � � � ��ر
ث � � ��م ي � ��ون� � �ي � ��و وي� ��ول � �ي� ��و

ت� �ق� �ل� �ي ��ع ف� ��� �س ��ائ ��ل
ال�ن�خ�ي��ل وغ��ر��س�ه��ا
وغ� � ��ر�� � ��س ف �� �س��ائ��ل
النخيل الن�سيجية

م� ��ن م �ن �ت �� �ص��ف ف�ب�راي ��ر
ح�ت��ى ن�ه��اي��ة م��اي��و وم��ن
م �ن �ت �� �ص ��ف �أغ �� �س �ط ����س
�إىل ن � �ه� ��اي� ��ة �أك � �ت� ��وب� ��ر

التلقيح (الت�أبري)

م� ��ن م �ن �ت �� �ص��ف ف�ب�راي ��ر
�إىل م �ن �ت �� �ص��ف �أب ��ري ��ل

عملية خف الثمار

ب � � � � �ع� � � � ��د ال � � �ت � � �ل � � �ق � � �ي� � ��ح
ب � � � �ح� � � ��وايل  30ي � ��وم � � ً�ا

ال � � � �ت � � � �ق � � � ��وي � � � �� � � � ��س
وال � � �ت � � �ك � � �ي � � �ي � � ��� � ��س

م� � ��ن م� �ن� �ت� ��� �ص ��ف م ��اي ��و
�إىل ن� � �ه � ��اي � ��ة ي� ��ون � �ي� ��و

ج� � � �ن � � ��ي ال � � �ث � � �م� � ��ار

م � ��ن م �ن �ت �� �ص��ف ي��ون �ي��ه
�إىل م�ن�ت���ص��ف ن��وف�م�بر

ال � � � � �ت � � � � �ق � � � � �ل � � � � �ي� � � � ��م

م� � ��ن �أول ي � �ن� ��اي� ��ر �إىل
م �ن �ت �� �ص��ف م� ��ار�� ��س ويف
� �ش �ه��ري ي��ون �ي��و وي��ول �ي��و
وم ��ن منت�صف نوفمرب
�إىل ن � �ه ��اي ��ة دي �� �س �م�ب�ر

ال� � � �ت� � � ��� � � �س� � � �م� � � �ي � � ��د

م� ��ن �أول ن ��وف �م�ب�ر �إىل
ن �ه��اي��ة ي �ن��اي��ر وم ��ن �أول
م��ار���س �إىل نهاية يونيه

ال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ري

ط� � � � � � � � � � � � � � � ��وال ال� � � � � � �ع � � � � � ��ام
ح � � � �� � � � �س� � � ��ب ب� � � ��رن� � � ��ام� � � ��ج
ال � � � � ��ري ون � � �ظ� � ��ام ال� � ��ري

م� �ق ��اوم ��ة الآف � � ��ات

م� � � � ��ن �أول ن� ��وف � �م�ب��ر
ح � �ت� ��ى ن � �ه� ��اي� ��ة م� ��ار�� ��س

قلع الفسائل:
تكون فسيلة النخل صالحة للقلع بين ( )10 - 3سنوات ويمكن إبقاء الفسائل مع أمهاتها زمن ًا طوي ً
ال ولكن ذلك
يؤثر على إنتاج األمهات من التمور.
وعند قلع الفسائل يجب إزالة سعفها المتدلي ويقصر السعف القائم ثم يربط السعف إلى بعضه حتى تسهل
عملية القلع ،ثم يزال التراب من حول قاعدة الفسيلة حتى تظهر منطقة اإلتصال موضع اتصال الفسيلة باألم .ثم
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تفصل الفسيلة بعد ذلك بالعتلة الحديدية الحادة بعد قطع الجذور ويجب أن يقوم بهذه العملية عامل مدرب
ويسدد الضربات إلى موضع اتصال الفسيلة باألم وال يؤذي األم بتوسيع الجروح ومن المعروف أن الجذور المقطوعة
من الفسيلة تموت بعد الغرس ومن المهم أن تكون الفسيلة المقلوعة ذات بادئات البادئات جذرية وهذه البراعم
عبارة عن نتوءات بيضاء مصفرة في قاعدة الفسيلة ومنها تظهر الجذور الجديدة.
وال ينصح بفصل الفسائل دفعة واحدة من حول النخلة ألن ذلك يؤثر على نمو النخلة ويعرضها أحيان ًا للسقوط
عند هبوب الرياح ولذا ينصح باستبقاء قليل من الفسائل حول النخلة األم على أن تقلع في وقت الحق.
موسم غرس الفسائل:
تزرع فسائل النخيل في المملكة موسمين األول ربيعي ويتم في منتصف شهر فبراير إلى نهاية أبريل والثاني
خريفي ويبدأ من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر وقد يمتد إلى أكتوبر ..ويفضل كثير من المزارعين زراعة
الفسائل في موسم الخريف ألن الحرارة الشديدة في هذا الموسم تكون قد أوشكت على االنتهاء وأقبل موسم
أكثر اعتدا ًال وأخف حرارة والتربة أكثر احتفاظ ًا بالرطوبة .أما الزراعة الربيعية فتستقبل الفسائل فيها أشهر الصيف
الحارة الجافة مع الرياح الالهبة.
وبالنسبة لفسائل النخيل النسيجية فتحفظ في البيوت المحمية ألقلمتها ومن ثم يتم تعريضها للشمس
لمدة يومين قبل غرسها في الحقل.
غرس الفسائل:
للحصول علىنسبة عالية من النجاح عند زراعة الفسائل يجب االهتمام بإعداد الحفر (الجورة)
فإذا كانت التربة جيدة عميقة فيكتفى بأن تكون سعة الحفرة مناسبة لحجم قاعدة الفسيلة.
أما إذا كانت التربة طينية ثقيلة فيفضل أن تحفر الحفرة بقطر متر واحد وبعمق متر ،وبعد عمل
الحفرة تمأل بتربة سطحية جيدة وعند زراعة الفسيلة تعمل حفرة مناسبة وسط الحفرة التي تم
ملؤها وإعدادها للزراعة وتوضع فيها قاعدة الفسيلة إلى عمق ال يعرض قلب الفسيلة لدخول
المياه ويفضل أن يكون أكبر قطر لجذع الفسيلة يوازي مستوى األرض ،وقبل غرس الفسيلة
يستحسن غمر قاعدتها في محلول مكون مطهر (مبيد فطري) ولمدة  5دقائق ،كما يمكن معاملة الحفرة بمبيد
مناسب أيض ًا قبل وضع الفسيلة ،ويجب أن يوضع تراب ناعم ندي حول قاعدة الفسيلة ويدك باألرجل حتى ال تحصل
جيوب هوائية بين التربة وجذع الفسيلة .وعند الزراعة يجب أن توضع الفسيلة قائمة وال حاجة إلى زرعها مائلة نحو
الشمال حيث إن النخلة تتجه بطبيعتها اتجاه ًا عمودي ًا قائم ًا عند نموها .وبعد الغرس تلف قمة الفسيلة بالخيش
أو سعف النخيل ثم تروى دون تأخير.
أصناف الفسائل التي يوصى باإلكثار منها:
الخالص  -الرزيز  -نبوت سيف  -الخضري  -الصفري  -البرحي  -السكري  -الشلبي  -البرني  -الحلوة  -السلج -
الصقعي  -السري  -الخصاب  -الشقرا  -المكتومي  -أم الحمام  -الصفاوي  -الربيعة  -الروثانة  -سكرة ينبع  -البكيرة
 هشيشي  -غر  -الحسينية  -الصفراء  -الخنيزي  -العنبرة  -العجوة  -نبتة علي  -نبتة سلطان  -الهاللية.مالحظة :يختار الصنف حسب المنطقة وأهميته االقتصادية ورغبة المستهلك.
شروط الفسيلة الجيدة من النخيل:
 -1أن ال يقل عمر الفسيلة التي تتم زراعتها عن  3سنوات.
 -2أن ال يقل وزنها عن  15كيلو جرام.
 -3أن يكون طولها من القلب إلى قاعدة الساق ال يقل عن متر.
 -4أن ال يقل قطر الفسيلة عن  30سم.
 -5أن تكون الفسيلة وافرة الجذور خضراء اللون مختزنة الغذاء وليس بقاعدتها أي تجويف.
 -6أن تكون خالية من اإلصابات الحشرية أو الفطرية أو غيرها من اإلصابات المرضية.
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شروط شراء شتالت نخيل األنسجة من المختبرات التجارية:
 -1ال يفضل شراء الشتلة الصغيرة ذات األوراق األولية وينصح بشراء الشتلة بعد تشكل سعف األوراق الرتفاع نسبة
نجاح زراعتها.
 -2يجب أن تكون الشتلة خالية من اآلفات واألمراض النباتية.
 -3يجب أن ال يظهر على الشتلة أي مظهر غير طبيعي مثل التقزم أو تشوه األوراق وغيره.
 -4التأكد من مطابقة الصنف وجودة الثمار وإصدار شهادة الضمان لألزمة.
 -5يجب أن تكون أصص أو أكياس الشتالت في حالة جيدة وتتحمل النقل.
 -6يفضل زراعة شتالت النخيل النسيجي بعد شرائها مباشرة والعناية بها من الري وإزالة الحشائش والمحافظة
عليها من شدة الحرارة والبرودة بحمايتها بالتظليل وغيره خاصة في السنة األولى.
شروط شراء فسائل نخيل األنسجة من أمهات نخيل نسيجي من المزارعين:
 -1ينطبق على الفسيلة نفس مواصفات وشروط الفسائل العادية من ناحية الوزن والعمر وخلوها من االفات
واألمراض الزراعية مع العناية التامة بعملية قلع أو فصل الفسيلة وزراعتها.
 -2يجب أن تكون األم النسيجية والتي سوف تفصل منها الفسائل طبيعية وخالية من أي شذوذ مثل الشيص وغيره.
خدمة النخيل:
خف الشماريخ الزهرية المؤنثة أثناء عملية التنبيت وذلك بإزالة ربع عدد الشماريخ خاصة التي في وسط العذق
وكذلك تقصير الشماريخ بإزالة حوالي  10سم من طرف العذق.
خف العذوق تتم هذه العملية بعد التنبيت بحوالي  40يوم حيث يترك حوالي من  14 - 10عذق على النخلة وذلك على
حسب قوة النخلة وعدد العذوق الموجودة والصنف المزروع ويفضل إزالة ربع إلى نصف عدد العذوق.
تغطية العذوق خالل شهر مايو في بداية مرحلة الخالل وقبل وصول الثمار إلى مرحلةالبسر والرطب حتى ال
يتعرض العذق للكسر نتيجة لثقل العذق ومن فوائد تغطية العذوق تقليل الفاقد من تساقط الثمار وأكل الطيور
حيث يمثل ذلك حوالي  ٪30من المحصول الكلي ويعتبر خسارة للمزارع وكذلك تسهيل عملية الصرام (جنيي الثمار)
وتقليل األيدي العاملة الالزمة للصرام.
مكافحة اآلفات واألمراض والحشرات.
جدول سقيا فسائل النخيل :الحديقة الزراعة
الفرتة بني الرية والأخرى
طبيعة الرتبة
بعد تكوين اجلذور
عند الزراعة
ً
 4 - 3يوم
يوما
 3 - 2يوم بعد الأربعني
رملية
الأويل
 5 - 4يوم
 4 - 3يوم
�صفراء خفيفة
 6 - 5يوم
 5 - 4يوم
�صفراء ثقيلة

قبل الإثمار
 7 - 5يوم
 8 - 7يوم
 10 - 8يوم

مالحظة  :في األربعين يوم ًا األولى من غرس الفسيلة يجب أن يكون حوضها رطب ًا بحيث ال يتعرض ساقها
للرش بالمياه وال يدخل الماء إلى قلبها مع أخذ باالتبار الظروف الجوية السائدة في المنطقة وموسم الزراعة.
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ري أشجار النخيل المثمر:
هناك فترات تحتاج فيها أشجار النخيل إلى الري بصورة خاصة فبعد االنتهاء من جني الثمار مباشرة تحتاج النخلة
للري إذ إنه بعد أربعين يوم ًا من انتهاء الجني تبدأ األشجار في تكوين الطلع الجديد والري في هذه الفترة ينشط النخلة
ويساعدها على تكوين الطلع ويزيد من عدده.
أما خالل أربعينية الشتاء فال حاجة إلى الري ألن األرض ال تتطلب ذلك .كما تحتاج أشجار النخيل إلى الري بغزارة
قبيل موسم التلقيح اعتبارا ً من منتصف شباط (فبراير) وحتى نهاية نيسان (أبريل) إذ إن الري في هذه الفترة ينشط
نمو الطلع ويعجل عملية التلقيح ،وبعد عملية التلقيح يفضل تقليل الري وخاصة في األراضي الثقيلة حيث إن كثرة
المآء في هذا الفصل تسبب تساقط الثمار قبل تكوينها.
عند البدء بعملية تقويس العذوق وإلى أن تصبح نسبة كمية الرطب في العذوق ما يقارب الـ  ٪25تتطلب أشجار
النخيل زيادة الري إذ إن الماء خالل هذه الفترة يؤدي إلى كبر حجم الثمار ويجعلها ريانة وجيدة عند النضج ،ويستحسن
في كمية الري في األراضي الثقيلة التي تتجمع فيها المياه عند مرحلة النضج الثمار ألن زيادة الري في مثل هذه األراضي
يؤخر نضج الثمار.
أما عند اشتداد الحر فيستحسن تقليل الري في األراضي الثقيلة ألنه يسبب ذبو ًال في بعض الثمار.
وتروى أشجار النخيل في الصيف عند اشتداد الحرارة إما في الصباح الباكر أو في المساء.
أما في فصل الشتاء فيتوقف الري مدة  40يوم ًا من  20نوفمبر إلى آخر ديسمبر إذا كانت األرض غير مزروعة
بالمحاصيل البينية مع األخذ باالعتبار نوع التربة والضروف الجوية في المنطقة.
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تلقيح النخيل:
تعتبر عملية التلقيح وأحيان ًا تسمى (التأبير) من العمليات الزراعية المهمة في بساتين نخيل البلح وبدونها ال يتم تكوين
محصول ثمري جيد ولكن تتكون ثمار صغيرة الحجم عديمة البذور تسمى (شيص) أو قد تسقط األزهار وال تتكون الثمار.
انتخاب ذكور نخيل البلح:
يتم إكثار ذكور النخيل (الفحول أو الفحاحيل) في معظم مناطق المملكة عن طريق البذور (النوى) وتتفاوت
الفحول في قوة إخصابها ،ولذلك يجب االهتمام بانتخاب الذكور الجيدة لما لذلك من تأثير كبير على كمية المحصول
وعلى جودة الثمار وعلى ميعاد نضجها ،ويستحسن أن يكون بالمزرعة فحال واحد لكل  25نخلة.
وتختلف ذكور النخيل في ميعاد تزهيرها فهي إما أن تكون مبكرة اإلزهار (في شهر فبراير) أو متوسطة اإلزهار (في
شهر مارس) أو متأخرة اإلزهار (في شهر أبريل وحتى مايو).
أهم الصفات التي يجب توافرها في ذكور النخيل الجيدة:
 -1أن يعطي الذكر عددا ً كبيرا ً من األغاريض الزهرية ذات األحجام الكبيرة ( 25 - 20إغريض).
 -2توفر كمية كبيرة من حبوب اللقاح (الغبار) في األغاريض الزهرية وأن تكون ذات حيوية عالية.
 -3إعطاء حبوب لقاح تعطي ثمارا ً ذات صفات جيدة.
 -4تقارب ميعاد التزهير بالنسبة للذكور لميعاد تزهير اإلناث المراد تلقيحها.
 -5وجود توافق بين حبوب اللقاح وبين األزهار المؤنثة للصنف المراد تلقيحه.
كيفية تحضير اللقاح:
يبدأ المزارع في قطع األغاريض المذكرة قبل بدء انشقاقها وقبل تفتحها حتى ال تتناثر منها حبوب اللقاح ،حيث
تشق األغاريض طولي ًا وتستخرج منها الشماريخ وتنشر على قطعة من القماش السميك أو تعلق على الحبال بعيدا ً
عن أشعة الشمس المباشرة وعن التيارات الهوائية وبعد مرور  3 - 2أيام تجف األزهار وتجمع الشماريخ وتخزن لحين
استعمالها ويجب عدم تخزين الشماريخ قبل تجفيفها ألن ذلك يعرضها لإلصابة بالتعفن وبالتالي فسادها ويفضل
وضع الشماريخ الجافة في صندوق محكم من الخشب أو الصفيح.
مالحظـــــــــــة:
يمكن تنفيض الشماريخ واستقبال حبوب اللقاح على ورق مصقول أو على لوح زجاجي وجمعها ووضعها بعد ذلك
في زجاجات ذات فوهة واسعة وغطاء محكم لحين الحاجة الستعمالها.
كيف تخزن حبوب اللقاح؟
 -1يتم تجفيف الشماريخ الزهرية في مكان ظليل بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة  3 - 2أيام مع
تقليبها يومي ًا خالل هذه الفترة.
 -2يمكن حفظ األغاريض المذكرة كاملة في الثالجة العادية على درجة حرارة  ْ 10 - 5م لمدة  20 - 15يوم ًا.
 -3تستخرج حبوب اللقاح عن طريق تنفيض الشماريخ على قطعة من الوق األملس ثم تفصل حبوب اللقاح عن
بقايا األزهار باستخدام مناخل دقيقة.
 -4للتأكد من جفاف حبوب اللقاح توضع في إناء أسفله مادة تمتص الرطوبة مثل كلوريد الكالسيوم لعدة ساعات.
 -5تجمع حبوب اللقاح وتوضع في عبوات زجاجية أو بالستيكية محكمة وتخزن في الثالجة العادية على درجة - 3
ْ 4م أو في درجة حرارة الغرفة ˚30 - 25م وذلك لغرض استعمالها في التلقيح للعام القادم أو لنقلها لمكان آخر بعيد.
الطريقة المناسبة للتلقيح :
 -1عندما تبدأ أشجار النخيل المؤنثة في إخراج األغاريض الزهرية وتبدأ هذه األغاريض في االنشقاق تزال األغلفة
الصلبة المغطية للشماريخ وتسمى «الجف» أو (الكافور).
 -2يقوم المزارع بتنفيض الشماريخ الزهرية المذكرة التي سبق جمعها وتجفيفها على األغاريض المؤنثة بشكل
مقلوب حتى تنتشر منها حبوب اللقاح على األزهار المؤنثة.
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 -3توضع الشماريخ الزهرية المذكرة بعد تنفيضها في وسط اإلغريض المؤنث ويربط ربط ًا خفيف ًا بخوصة من
سعف النخيل.
 -4يمكن استخدام حبوب اللقاح عند تجميعها في التلقيح وكذلك في التلقيح اآللي.
مالحظة:
أحيان ًا يقوم المزارع بعد إجراء عملية التلقيح بتغطية اإلغريض المؤنث بأكمله بليف من النخيل بقطعة من
القماش وتسمى عملية التكميم ويظل مربوط ًا بهذه الطريقة لمدة تصل إلى شهر تقريب ًا ويزيله بعد ذلك ،والغرض
من هذه الطريقة زيادة نسبة العقد وتقليل تساقط الثمار والتقليل من تعرضها لإلصابة بالحشرات المختلفة.
عدد الشماريخ الزهرية المذكرة الالزمة لتلقيح النخلة:
وجد أن عدد الشماريخ الزهرية المذكرة الالزمة لتلقيح النخلة يختلف باختالف األصناف مث ً
ال أصناف الخالص من
ً
 10 - 4شماريخ والرزيزي من  6 - 4شماريخ لكل عذق مؤنث أما الشلبي والروثانة حوالي  20شمراخا وكذلك نبوت سيف
 20شمراخ ًا أما باقي األصناف تتراوح ما بين  6 - 3شماريخ لكل عذق.
وبشكل عام يعتمد عدد الشماريخ الزهرية المذكرة الالزمة لتلقيح النخلة على طول الشماريخ الزهرية
وحيويتها وعلى حجم العذق المؤنث.
الوقت المناسب لتلقيح األشجار المؤنثة:
تختلف المدة الالزمة للتلقيح بعد تفتح األغاريض باختالف األصناف وفي العادة يفضل إجراء التلقيح بعد مرور
 4 - 3أيام من انشقاق اإلغريض المؤنث حيث أن التأخير عن هذه المدة يقلل من عقد األزهار وبالتالي يقل المحصول
ويجب عدم التأخير في تلقيح النخيل عن  7أيام من انشقاق األغاريض كحد أقصى.
تأثير حبوب اللقاح على صفات الثمار:
اتضح من األبحاث أن مصدر حبوب اللقاح المستخدم في التلقيح له تأثير واضح على صفات الثمار وعلى ميعاد
نضجها وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم (الميتازينيا) .Metazenia
لذلك يفضل انتخاب الذكور الموافقة لتلقيح كل صنف من أصناف النخيل المؤنثة لضمان الحصول على محصول
جيد الثمار سنوي ًا.
توصيات مهمة بخصوص موضوع التلقيح:
 -1يجب االهتمام بانتخاب ذكور نخيل جيدة الصفات الستخدامها في التلقيح مع إكثار هذه الذكور خضري ًا عن
طريق الفسائل لضمان االحتفاظ بصفاتها الجيدة.
 -2ضرورة االهتمام بتوفير حبوب اللقاح لتلقيح األصناف المؤنثة المبكرة اإلزهار وذلك إما عن طريق تخزين حبوب
اللقاح بالطرق المناسبة كما سبق ذكره أو بانتخاب بعض الذكور المبكرة اإلزهار ومحاولة إكثارها خضريا بالفسائل.
 -3يجب االهتمام باختيار الذكور المناسبة لتلقيح كل صنف من األصناف المؤنثة لضمان الحصول على محصول
كبير يمتاز بالجودة العالية للثمار.
 -4يجب عدم تأخير تلقيح النخلة وذلك لضمان الحصول على أكبر نسبة من العقد وبالتالي الحصول على محصول
جيد بإذن اهلل.
مراحل تعبئة التمور في المصانع:
 -1استالم التمور الخام :بعد وصولها للمصنع وتوضع في صناديق خاصة ويتم توزيعها حسب الصنف
والجودة والغرض من التصنيع (كبس أو عجينة تمور وغيرها)

18

 - 2تبخير التمور :وتجرى عملية التبخير للتخلص من الحشرات وأطوارها المختلفة تحت الضغط الجوي االعتيادي،
تترك التمور  24ساعة للتخلص من الغاز بواسطة مراوح طاردة للغار في أعلى غرف التبخير.
 -3الفرز األولي( :أو التنقية) :تتم إزالة الشوائب واألوساخ والشماريخ والتمور الغير مطابقة
لدرجات الجودة كما يتم عزل التمور الرديئة يدوي ًا خالل مجرى خاص أعلى الحزام الناقل ثم تجمع
في صناديق بالستيكية أما التمور السليمة والجيدة فتمر على ماكينة الغسيل.
 -4الغسيل اآللي :يتم غسل وهز التمر على مناخل هزازة إلزالة األتربة واألوساخ العالقة بالرش
بالماء الذي يمر خالل أنابيب مثقبة يندفع خاللها الماء تحت ضغط مرتفع.
 -5الغسل والتعقيم :وفيها يتم غسل التمور مرة أخرى إلزالة الشوائب واألتربة العالقة بها
بماء نقي تحت ضغط مرتفع يمر من رشاشات أو فتحات خاصة ويضاف إلى الماء مواد كيماوية
مطهرة للتخلص من األحياء الدقيقة وذلك تحت إشراف فني دقيق مع رعاة عدم تأثير هذه العملية
على تقشير التمور.
 -6التجفيف :وفيها يتم تجفيف التمور بإمرار تيار هوائي يتولد من مراوح هوائية وفيها يتم
تعديل الرطوبة حسب طبيعة الصنف طبق ًا للمواصفات الموضوعة.
 -7التعبئة والكبس :تعبأ التمور آلي ًا في صناديق كرتونية مبطنة بالبالستيك أو في عبوات
خاصة وجذابة حسب الطلب وتتم عملية الوزن والتعبئة آلي ًا وبعدها تمر التمور على مكبس آلي
لضغطها وكبسها حتى يمكن التخلص من أكبر كمية من الهواء وذلك تفادي ًا ألصابتها بالحشرات أثناء النقل
والخزن ثم تنقل إلى مستودعات التبريد استعدادا ً لتسويقها.
التبخير الحقلي للتمور المخزونة:
المقدمة:
تصاب التمور أثناء التخزين بالعديد من اآلفات الحشرية من أهمها :دودة المخازن أو الواحات ،دودة البلح والتمور أو
دودة عناقيد العنب ،فراشة الدقيق الهندية ،خنفساء الثمار الجافة ذات البقعتين ،خنفساء الحبوب ذات الصدر المنشارية.
ولمكافحة هذه اآلفات أثناء فترة التخزين يتم معاملتها بأحد مواد التبخير التي يمكن استخدامها في الحقل
والمستودعات بيسر وسهولة وأمان.
اإلجراءات النظامية التي تسبق وتلي عملية التبخير:
يجب أن تتم علمية التبخير إما عن طريق المؤسسة  /الشركة المستوردة للمبيد وتحت إشرافهم المباشر
أوعن طريق جهات االختصاص وفق الضوابط واإلجراءات التالية:
 -1إشعار جهة االختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبة المزارع في تبخير تموره.
 -2معاينة جهة االختصاص للموقع المراد إجراء عملية التبخير فيه للتأكد من توفر المتطلبات الالزمة وجاهزية الموقع.
 -3اإلشراف الميداني من قبل مختص ومدرب على عملية التبخير.
 -4نقل مواد التبخير من قبل المختص للموقع وعدم تسليمها للمزارع مباشرة.
 -5إجراء االحتياطات الالزمة للتأكد من عدم تسرب الغاز من الموقع باستخدام جهاز الرصد الخاص بذلك.
 -6وضع عالمات التحذير على موقع التبخير.
 -7المتابعة الدورية للموقع والتأكد من عدم تسرب الغاز بتركيز يفوق الحد المسموح به.
 -8ال يتم فتح أماكن التبخير إال تحت إشراف المختص للتأكد من سالمة الموقع.
بعض االحتياطات الالزمة عند عملية التبخير:
< أن يكون موقع معاملة التمور بعيدا ً عن السكن والحظائر.
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< يجب استخدام أدوات السالمة الالزمة عند التعامل مع المادة المستخدمة في التبخير وهي :نظارات واقية -
قفازات جافة من الرطوبة  -كمامات الغاز  -مالبس خاصة للجسم.
< يمنع األكل والشرب والتدخين أثناء عملية التبخير كما يجب الحرص على عدم وصول مادة التبخير إلى الجلد أو
المالبس أو العيون.
< عدم تجاوز الكمية الموصى بها من المادة المستخدمة في عملية التبخير.
< عدم فتح أماكن التبخير قبل أربعة أيام من بدء العملية.
طرق إجراء عملية التبخير:
األول  :في حال توفر المستودعات أو الغرف الخاصة:
 -1الكشف على الغرف والمستودعات للتأكد من إمكانية أحكام غلق نوافذها وأبوابها بإحكام لمنع تسرب الغاز
منها وكذلك التأكد من عدم وجوب ثقوب أو تشرخات في الجدران واألرضيات والعمل على إغالقها في حال وجودها.
 -2في حال عدم التأكد من إمكانية توفير اإلغالق المحكم للغرف والمستودعات توقف عملية التبخير.
 -3يجب أن تكون الغرف أو المستودعات ذات أرضيات إسمنتية أرفع من مستوى أرضية المزرعة وبها نوافذ
محكمة اإلغالق وعليها شبك سلك ضيق الفتحات لمنع مرور الحشرات وقابلة للتهوية ويفضل وجود مراوح شفط
لطرد الغاز بعد فترة التبخير مع تزويدها بالمصائد الصاعقة الكهربائية المنزلية.
 -4يتم وضع التمور في سالل بالستيكية وترص داخل المستودع أو الغرفة بشكل مرتب مع ترك فراغات بين السالل.
 -5يتم حساب حجم الغرفة وتوضع مادة التبخير حسب التعليمات الموصى بها.
 -6يتم إغالق الغرفة جيدا ً وذلك باستخدام بالستك حول الباب يتم تثبيته بشريط الصق يمنع تسرب الغاز.
 -7إيقاف وسائل التهوية داخل الغرف مثل المكيفات ومراوح الشفط مع إحكام إغالقها.
 -8يتم تهوية الغرفة أو المستودع بعد مضي أربعة أيام على األقل أو إلى ما قبل توريد التمور إلى المصنع أو التسويق.
ثاني ًا :في حال عدم توفر الغرف الخاصة للتبخير:
 -1يتم وضع التمور على فرشة بالستيكية شفافة سمكها ال يقل عن  150ميكرون بحالة جيدة (غير ممزقة)
بحيث ال يزيد ارتفاع التمور عن  40 - 30سم ،أو توضع في صناديق بالستيكية (سالل) بما ال يزيد عن ارتفاع  5صناديق.
متساو فوق التمور حسب التعليمات المدونة على عبوة
 -2يتم وضع المادة المستخدمة في التبخير بتوزيع
ٍ
المادة أو المبيد.
 -3يتم تغطية التمور بغطاء بالستيكي شفاف محكم ال يسمح بنفاذ الغاز وذلك بإحكامه بواسطة شريط
الصق أو ردم الحواف بالتراب.
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 -4تترك التمور على هذه الحالة لمدة ال تقل عن أربعة أيام أو تترك إلى ما قبل تسويقها.
نصائح وإرشادات لتقليل اإلصابة الحشرية:
 -1العناية بسالمة المحصول من اإلصابة باآلفات قبل وبعد الحصاد
 -2جني التمور في الموعد المحدد وعدم تأخيرها.
 -3عدم خلط التمور المتساقطة أو المصابة مع التمور المصرومة.
 -4نقل التمور بعد عملية الصرام مباشرة إلى أماكن التخزين ووضعها في عبوات مالئمة من حيث الحجم
والنظافة ويفضل أن تكون المخازن مبردة ( 5م ْ) للحد من نشاط الحشرات.
 -5االهتمام بنظافة المزرعة من الحشائش والتمور المتساقطة.
 -6تشغيل المصائد الضوئية والفرمونية وذلك الصطياد أكبر عدد من الحشرات.
أهم الصناعات القائمة على التمور
عجينة التمور
مربى التمر
ع�سل التمر (الدب�س)
�شوكوالته التمر
نوغا التمر
زبدة التمر
حلوى البقيط
حلوى الطحينية بالدب�س
حلوى ع�صيدة التمر
ع�صري التمر

خل التمر
ال�سكر ال�سائل
خمرية التمر
م�سحوق التمر
لفائف التمر (متر الدين)
حلوى التمر
متور حم�شوة باللوزيات
حلوى املمرو�س
�إنتاج �إلهاي فركتوز (ال�سكر العايل)

من أهم آفات النخيل
حشرة سوسة النخيل الحمراء:
تعد هذه الحشرة ذات قدرة تدميرية شديدة لنخيل التمر وتهاجم جميع أنواع نخيل الزينة وأشباه النخيل ،وتمثل
اليرقات الطور الضار للحشرة حيث تتغذى بشراهة على األنسجة الحية للجذع بواسطة أجزاء فمها القارضة القوية
ويسمع صوت هذا القرض في اإلصابات الشديدة وتحدث اليرقات أنفاق ًا في جميع االتجاهات إلى أن تدمر األنسجة
الحية داخل الجذع مما يسبب ضعف الجذع ويميل وينكسر بواسطة الرياح ،وإذا حدثت اإلصابة في منطقة القمة
النامية (الجمارة) فإن موت النخلة يكون سريع ًا وتنحصر اإلصابة بشكل عام في النخيل صغير السن واألقل من
 20 - 15عام ًا تقريب ًا باإلضافة إلى قدرة الحشرة الكاملة على الطيران لمسافة أكثر من  3000 - 1000متر تقريب ًا وهي ذات
خصوبة مرتفعة.
اإلسم العلمي للحشرة :
تسمى علمي ًا:
Red Palm Weevel
تتبع رتبة غمدية األجنحة وعائلة السوس Or Colioptera Fam. Curculionidae
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أعراض اإلصابة:
يصعب تمام ًا تمييز اإلصابة مبكرا ً ولكن يمكن مالحظة أعراض مختلفة طبق ًا لحجم ومكان الضرر الذي حدث
للنخلة وهي كما يلي:
ً
ً
 -1خروج إفراز يكون في البداية أبيض اللون ورغوي القوام وبتقدم اإلصابة يصبح لون اإلفراز بنيا داكنا وثقيل القوام
وله رائحة متخمرة نفاذة.
 - 2ظهور نشارة خشبية حديثة وخشنة.
 -3اصفرار السعف وميل رأس النخلة.
 -4موت الكاروب (راكوب).
 -5موت الفسيلة.
 -6وجود أحد أطوار الحشرة.
 -7تحدث اليرقة صوت ًا مسموعاً.
وصف الحشرة ودورة حياتها:
الحشرة الكاملة سوسة طولها من  4 - 2.5سم ولها خرطوم طويل أكبر طو ًال في األنثى عن
الذكر ،ويوجد زغب على نهاية خرطوم الذكر كما يوجد عدد من النقاط السوداء على ظهر الحلقة
الصدرية وتضع األنثى حوالي  300بيضة فردية خالل  40يوم ًا في الفتحات أو في الفراغ الناتج عن إزالة
الخلفات أو الكواريب أو في الحفر التي تعملها األنثى بخرطومها في األنسجة الطرية للنخلة والناتجة
عن التقليم أو غيره وللحشرة  3 - 2أجيال في السنة تقريب ًا ،وتستغرق دورة حياتها من  170 - 110يوم ًا.
للوقاية من إصابة النخيل بحشرة سوسة النخيل الحمراء يجب اتباع التعليمات واإلرشادات
التالية:
أو ً
ال :التعليمات الواجب مراعاتها عند شراء ونقل الفسائل:
 -1االلتزام بأنظمة الحجر الزراعي وعدم شراء أو نقل فسائل من مزارع المناطق المصابة إلى
مزارع المناطق الخالية من اإلصابة وذلك للحد من انتشار هذه اآلفة الخطيرة.
 -2يجب التأكد من سالمة الفسائل وخلوها من اإلصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء قبل زراعتها وذلك
بعد التأكد من وجود طوق من السلك المعدني عليه قرص رصاص مختوم عليه شعار وزارة البيئة والمياه والزراعة
وكذلك التأكد من وجود شهادة المنشأ.
 -3عند حدوث أي إصابة بحشرة سوسة النخيل يجب على المزارع تبليغ وإشعار اإلدارة العامة لشؤون الزراعة
أو المديرية أو فرع الزراعة أو قسم اإلرشاد الزراعي بهيئة الري والصرف باألحساء أو أي مركز لألبحاث الزراعية ليتم
الكشف عليها مباشرة من قبل المختصين.
ثاني ًا :النصائح واإلرشادات التي يجب مراعاتها للحد من اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء:
 - 1االتصال بأقرب فرع للوزارة في حالة اإلصابة أو االشتباه.
 -2استخدام المصائد الجاذبة الفرمونيه والجاذبة الضوئية.
 -3إزالة النخيل المصاب بشدة وتقطيعه وصب (الديزل) عليه وحرقه تمام ًا.
 -3غلق الفتحات الموجودة على جذع النخيل خاصة الفتحات الناتجة عن إزالة الكواريب وذلك باألسمنت والترديم
حول الجذع بعد إزالة الفسائل.
 -4ضرورة التخلص من جذوع النخيل غير المرغوبة سواء القائمة أو الملقاة على األرض حتى ال تكون مأوى
للسوسة وحفارات النخيل ،كما يجب االهتمام بعمليات تقليم النخيل وتكريبها وتلييفها باستمرار والعمل على
نظافة المزرعة من بقايا الحشائش ومخلفات النخيل وغيرها.
 -5اآلفات المساعدة لمهاجمة السوسة مثل حفار الساق وحفار العذوق والفئران التي تصيب جذوع النخيل.
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تعليمات وإرشادات الحجر الزراعي الداخلي لنقل وتداول أشجار وفسائل النخيل في المملكة:
 -1تنصح وزارة البيئة والزراعة جميع المزارعين والمهتمين بزراعة النخيل بعدم شراء أي فسائل نخيل مهما
كان نوعها من المناطق التي ظهرت بها اإلصابة الحشرية وطبقت عليها تعليمات الحجر الزراعي الداخلي أو من
مصادر مجهولة.
 -2تأكيدا ً لتعاميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة وسعادة وكيل الوزارة
لشئون الزراعة بالتزام تطبيق تعليمات الحجر الزراعي الداخلي ،فإنه يحظر على المزارعين نقل أي فسائل نخيل من
مناطق الحجر الزراعي «مناطق اإلصابة» لباقي مناطق زراعة النخيل بالمملكة وذلك للحد من
انتشار هذه اآلفة الخطيرة المميتة ،وفي حالة عدم تقيد المزارعين بذلك تصادر الفسائل وتعدم
وتوقف المركبة لدى أقرب مركز شرطة ودفع غرامة مالية تقدر من  10000 - 5000للمرة األولى.
 -3تقوم اإلدارات العامة لشؤون الزراعة ومديريات وفروع الزراعة بالمناطق والمحافظات
بإعدام أي فسائل أو أشجار نخيل ال تحمل شهادة المنشأ وغير مرصصة بشعار الوزارة فحرص ًا
على مصلحتك أخي المزارع تعاون مع الوزارة بتبليغ أقرب مديرية أو فرع زراعي أو مندوبي اإلمارة أو
الشرطة عند مشاهدتك لفسائل أو أشجار نخيل معروضة لبيع ال تحمل شهادة منشأ داخلية
مصدقة وعالمة وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تدل على خلوها من اإلصابة بالحشرة وذلك حتى
يتم مصادرتها وإعدامها وتغريم ناقليها أو أصحابها حفاظ ًا على أشجار النخيل بالمملكة.
 -4حرص ًا من الوزارة على حماية ثروة المملكة من أشجار النخيل ولتضمن سالمة مزرعتك
من اإلصابة بهذه الحشرة المميتة عليك التأكد من سالمة الفسائل وخلوها من اإلصابة بحشرة
سوسة النخيل الحمراء قبل زراعتها بوجود طوق من السلك المعدني عليه قرص رصاص مختوم
عليه شعار وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يجب على المزارعين الذين يرغبون في تسويق ونقل فسائل نخيلهم إتباع التعليمات اآلتية:
 -1تبليغ وإشعار اإلدارة العامة لشؤون الزراعة أو المديرية أو فرع الزراعة بالمنطقة أو المحافظة
ليقوم المهندس أو الفني المختص بالكشف على أشجار النخيل والفسائل ليتأكد من خلوها من
اإلصابة بهذه اآلفة الحشرية الخطيرة.
 -2يقوم الفني المختص بتحديد أصناف النخيل والفسائل وعددها وتاريخ منح شهادة المنشأ
الداخلية ،على أن تسجل البيانات في سجالت الوزارة للرجوع إليها عند الالزم.
 -3يقوم الفني المسؤول بوضع طوق من السلك المعدني مبرشم طرفيه بقرص من الرصاص
يدمغ بختم عليه شعار وزارة البيئة والمياه والزراعة على كل شجرة نخيل أو فسيلة معدة للتسويق أو النقل لزراعتها.
 -4بعد التأكد من أن جميع النخيل والفسائل التي تم إعدادها للنقل وفصلها عليها الطوق والقرص المعدني
المختوم بشعار وزارة البيئة والمياه والزراعة يمنح المزارع شهادة المنشأ الداخلية مصدقة وموقع عليها من مدير
اإلدارة العامة لشؤون الزراعة أوالمديرية والمهندس المختص يسمح له بنقلها وتسويقها.
 -5جميع األشجار والفسائل المعروضة للبيع والتداول والتي تكون مخالفة للتعليمات السابقة سوف تصادر
وتعدم بالحرق والدفن ويتحمل صاحبها الغرامة ،وهذا ينطبق أيض ًا على أصحاب المشاتل الزراعية.
والوزارة سوف تحمل كل من يتهاون في عمليات الكشف والفحص ومنح الشهادة واتباع اإلجراءات النظامية
السابقة المسؤولية المترتبة على ذلك.
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أخي المواطن ..أخي المزارع:

�إن الدولة ممثلة يف وزارة البيئة واملياه والزراعة تنفق ماليني الرياالت ملكافحة هذه الآفة احل�شرية اخلطرية وال�سيطرة
عليها والوزارة ت�أمل تعاونك معها للحد من انت�شار هذه الآفة اخلطرية �إىل مناطق جديدة يف اململكة حر�ص ًا على �سالمة هذه
ال�شجرة املباركة والعمل بالإر�شادات والن�صائح التالية:
 )1ال تنقل �أو ت�شرتي �أية ف�سائل نخيل ملزرعتك �أو حديقة منزلك �أو ا�سرتاحتك من املناطق التي ظهرت بها الإ�صابة.
 )2الف�سائل التي تقوم ب�شرائها يجب �أن تكون مفحو�صة من قبل املخت�صني بالإدارات العامة ل�ش�ؤون الزراعة �أو مبديريات
وزارة البيئة واملياه والزراعة �أو فروعها وتكون مزودة ب�شهادة من�ش�أ داخلية ومر�ص�صة وخمتومة بختم وزارة البيئة واملياه
والزراعة.
 )3الف�سائل املنقولة �أو املتداولة داخل الأ�سواق �أو امل�شاتل وتكون خمالفة للتعليمات ال�سابقة �سوف ت�صادر وحترق دون
تعوي�ض ،و�ستقوم دوريات ال�شرطة وجلان من الوزارة بذلك فال ت�سبب لنف�سك اخل�سارة وامل�شاكل.
 )4حر�ص ًا على م�صلحتك وم�صلحة الوطن و�سالمة �أ�شجار وف�سائل النخيل باململكة بادر ب�إبالغ �أقرب �إدارة عامة ل�ش�ؤ ون
الزراعة �أو مديرية �أو فرع للزراعة �أو دوريات ال�شرطة عند م�شاهدتك لأ�شجار �أو ف�سائل نخيل معرو�ضة للبيع وغري مر�ص�صة
وغري م�صحوبة ب�شهادة من�ش�أ داخلية.

أخي المزارع الكريم:

�شجرة النخيل املباركة رمزنا الوطني ودعامة القت�صادنا القومي فاملحافظة عليها واج��ب لن يتحقق �إال بتوفيق اهلل
ثم بالتكاتف وبذل اجلهود املخل�صة واتباع �إر�شادات وتعليمات وزارة البيئة واملياه والزراعة حيث تعترب النخلة ذات �أهمية
اقت�صادية وتاريخية عريقة باململكة واجلزيرة العربية.
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دودة البلح الصغرى والكبرى:
دودة البلح الصغرى (الحميراء) Lesser date moth
االسم العلمي Batrachedra amydraula Meeyrick
العائلة Family: Batrachedridae
رتبة حرشفية األجنحة Ord. Lepidoptera
وصف الحشرة:
الحشرة الكاملة (فراشة) المسافة بين طرفي جناحيها حوالي سنتيمتر واحد لونها أبيض منقطة بنقط بنية،
واليرقة (الدودة) لونها أبيض شفاف يبلغ طولها وهي كاملة النمو  1.5سم تقريب ًا.
العــــــــــــــــذراء :
رفيعة مطاولة بنية مشوة بصفرة وبداخل شرنقة حريرية صفراء فاتحة أو بيضاء فضية .الشرنقة مستدقة
النهايتين وطولها حوالي  1.5سم.
العوائل  :نخيل البلح (التمر).
وصف اإلصابة:
يشاهد تساقط الثمار الصغيرة بعد تحولها إلى اللون البني وهذه الظاهرة تعرف محلي ًا بالحتات.
يبدأ تساقط الثمار بعد العقد ويستمر إلى قبيل النضج ،وإذا فتحت الثمرة المصابة يشاهد بها دودة بيضاء ناصعة
رأسها بني.
مناطق مشاهدتها:
تم مشاهدة هذه الحشرة في جميع مناطق المملكة وتكثر في المدينة والجوف وبيشة.
موعد ظهور اإلصابة:
في أوائل الربيع (أبريل ومايو) تصاب الثمار الصغيرة (بالجيل األول للحشرة) ثم تظهر اإلصابة مرة أخرى في منتصف
الصيف (يوليو) ثم تظهر مرة ثالثة قرب النضج (سبتمبر).
دودة البلح الكبرى (دودة الطلع) Greater date palm Moth
االسم العلمي Aphomia Sabella
العائلة Family: Pyralidae
رتبة حرشفية األجنحة Orrd Lepidoptera
وصف الحشرة:
ً
الحشرة الكاملة فراشة طولها حوالي  18ملم ،لون الرأس والصدر بني فاتح جدا والبطن أبيض فضي ،الجناحان
األماميان بنيان فاتحان جدا ً مع وجود حراشف سوداء قليلة جدا ً على العرق الوسطي والمنطقة العليا والجناحان
الخلفيان بنيان فاتحان جدا ً مع وجود مناطق داكنة اللون بين العروق ،والحافتان الداخلية والخارجية بيضاء.
البيض:
ً
كروي الشكل تقريبا لونه أبيض وطول البيضة  0.3 - 0.2ملم.
اليرقة:
طولها عندما اكتمال نموها  35 - 28ملم لونها بني مشوب بحمرة الرأس أسود أو أحمر قاتم والحلقتان
الصدريتان األولى والثانية بنيتان غامقتان .يوجد على السطح العلوي لكل حلقة بطنية أربع بقع بنية غامقة ولكل منها
شعيرة طويلة .وكل جانب من جانبي الحلقة البطنية الثانية عليه بقع صفراء دائرية لها مركز داكن ُ
وشعيرة طويلة.
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العذراء:
طولها حوالي  18ملم وبداخل شرنقة طولها  19 - 16ملم مطاولة ،لونها أبيض أو أسمر فاتح.
مناطق مشاهدتها :جميع المناطق وتكثر في الوسطى وبيشة والجوف.
موعد ظهور اإلصابة :الجيل األول  :مارس ،أبريل.
الجيل الثاني :يوليو إلى سبتمبر.
العوائل:
النخيل (قواعد العذوق والسعف الحديثة وغالف الطلع قبل وبعد تفتحه والشماريخ الزهرية والثمار «البسر
والخالل والرطب والتمر»).
وصف اإلصابة:
تسبب دودة البلح الكبرى أضرارا ً متعددة للنخيل ،فهي تهاجم السعف والطلع والعذوق .تتحول اليرقات الكاملة
التي قضت فترة البيات الشتوي إلى عذارى مع بداية فبراير ومارس وبعد حوالي أسبوع تخرج الحشرات الكاملة التي
تتزاوج وتضع البيض بشكل فردي على قمم الشماريخ أو القمم النامية الغضة حيث يفقس هذا البيض بعد من
 6-3أيام وتخرج اليرقات وتتجه إلى أغلفة الطلع المقفلة وتثقبها ،فتتغذى اليرقات على األزهار قبل وبعد تفتح الطلع.
كما تحفر اليرقات في قاعدة العذوق عند اتصالها بالنخلة .تحفر كل يرقة ثقب ًا مستديرا ً مائ ً
ال طوله  8 - 5سم إال أن
بعض اليرقات تأكل طبقة رقيقة وتعمل حفرا ً غير عميقة متناثرة على سطح العذق ،وعند إصابة العذق بدود البلح
الكبرى يحدث جفاف وموت الثمار وتحولها إلى اللون األصفر الفاتح ولكنها ال تسقط على األرض ،كذلك تتغذى اليرقات
على قواعد الشماريخ فتحفر بها مسببة موت الثمار (البسر) ،كما تتغذى اليرقة على البسر والخالل والرطب والتمر.
مكافحة دودة البلح الصغرى والكبرى:
واق من العصافير أو بقطعة من القماش أو الليف يقلل اإلصابة.
 -1تكييس العذوق (القنو) بعد التلقيح بكيس ٍ
 -2ترش عذوق النخيل مرتين فقط تبدأ الرشة األولى بعد حوالي أسبوع من عقد الثمار (األسبوع األول من أبريل)
والرشة الثانية بعد  3 - 2أسابيع من الرشة األولى بأحد المبيدات المناسبة التي يحددها مهندس الوقاية المختص:
ينصح باستعمال المبيدات التي ال تؤثر على المحيط البيئي ويفضل أن يضاف للرشة الثانية مبيد أكاروسي
لمكافحة عنكبوت الغبار الذي يظهر عادة على الثمار في هذه الفترة.
ويجب عدم أكل الثمار المرشوشة إال بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع من تاريخ الرش .ومع ذلك فإن ثمار النخيل
خالل وبعد هذه الفترة ال تكون ناضجة وتكون في طور البسر.

* طريقة الوقاية من اإلصابة بدودة البلح الصغرى الكبرى.
 -1نظافة الحقل والتخلص من بقايا الثمار للموسم السابق مع نظافة المزرعة بالكامل.
 -2رش النخيل رشة وقائية قبل موعد خروج األغاريض (أواخر الشتاء) بمبيد حشري مناسب.

أخي المزارع الكريم:

راقب حم�صولك الزراعي با�ستمرار:
�إن قيامك باتباع برنامج وقائي عالجي �ضد الآفات والأمرا�ض الزراعية ي�ضمن لك بعون اهلل �إنتاج ًا جيد ًا ومرغوب ًا يف ال�سوق
يعو�ض جهدك وتعبك طوال املو�سم.
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حلم غبار نخيل التمر:

مـــقــدمـــــــــــــــة:
ابتداء من مرحلة
حلم الغبار (أبو غفار ،أبو رماد ،أبو جنزار ،أبو غبير) من أهم آفات نخيل التمر التي تهاجم الثمار
ً
طور (الخالل) ،مسبب ًا خسارة في المحصول قد تصل إلى ( )٪100وتصبح غير صالحة لالستهالك اآلدمي.
والحلم بصفة عامة هو آفة صغيرة جدا ً ال تُرى بالعين المجردة طوله أقل من ( )0.4ملم جسمها بيضاوي الشكل
وله أربعة أزواج من األرجل وتضع األنثى حوالي ( )50بيضة على الثمار واألوراق ،ويكمل الحلم دورة حياته صيف ًا في حوالي
شتاء يفرز الحلم نسيج ًا عنكبوتي ًا حول الثمار والشماريخ وتلتصق به حبيبات الغبار
( )12يوم ًا بينما تصل إلى ( )50يوم ًا
ً
وجلود االنسالخ محدثة مظهر اإلصابة.
األضـــــــرار:
ينتشر الحلم بالرياح وخاصة في األعوام الجافة كما ينتشر من نخلة إلى أخرى سعي ًا باألرجل أو
بأرجل الزنابير ،حيث تمتص جميع أطوار الحلم (اليرقات والحوريات واألطوار الكاملة) عصارة الثمار
بخدشها في مرحلة الخالل (الكمري) من ناحية القمع ثم تمتد إلى الطرف اآلخر .حيث يتحول لون
الثمار من األخضر إلى البني المحمر وتظهر عليها تشققات عديدة وتجف ويصبح ملمسها خشن ًا
فليني ًا ،ثم تتساقط الثمار المصابة وال تصلح لالستهالك.
المكافحة المتكاملة للحلم:
أو ً
ال :الفحص الدوري
وذلك بفحص النخيل بشكل دوري ومراقبة بداية ظهور اإلصابة حتى تكون عملية المكافحة
أكثر جدوى.
ثاني ًا :الخدمة الزراعية الجيدة للنخيل:
النخيل المهمل أو الضعيف يكون عرضه لإلصابة بالحلم خاصة في الحقول الزراعية الغير معتنى
بها من حيث النظافة لذلك يفترض وكإجراء وقائي القيام باآلتي:
 -1الخدمة الجيدة للنخيل من نظافة وتسميد وري.
 -2غرس النخيل على مسافات مناسبة تسمح بالتهوية الجيدة وذلك لدخول الضوء وحرارة الشمس التي تقتل
الكثير من أفراد الحلم.
 -3النظافة البستانية العامة وذلك بالتخلص من الحشائش النامية في البساتين وحول النخيل.
 -4إزالة العراجين القديمة وبقايا األغاريض الزهرية والجريد القديم.
 -5التخلص من جميع بقايا المحصول المصاب والثمار المتساقطة.
ثالث ًا :المكافحة الميكانيكية:
تنخفض اإلصابة بالحلم في المواسم الممطرة وذلك ألن المطر يعمل وبسهولة على غسل وإزالة الحلم من
أشجار النخيل وكبديل عن ذلك وباألخص في المواسم الجافة يوصى بإجراء غسيل دوري للشماريخ بتيار قوي من
الماء النظيف مرة كل أسبوع حسب الظروف المواتية النتشار اإلصابة وقد أعطت هذه الطريقة نتائج إيجابية كبيرة
مقارنة بغيرها من وسائل المكافحة.
رابع ًا :المكافحة البيولوجية:
يوجد عدد كبير من األعداء الطبيعية للحلم في البيئة الزراعية لذلك يوصى بالمحافظة عليها بتهيئة الظروف
المناسبة لزيادة عددها ومن الطرق المساعدة على ذلك تجنب استخدام المبيدات الزراعية بكثافة زائدة وتقنين
استخدامها حسب الحاجة الفعلية لها.
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خامس ًا :المكافحة بالمبيدات اآلمنة:
 - 1الكبريت الميكروني:
رش النخيل وقائي ًا بالكبريت الميكروني
بمعدل ( 400 - 350جرام  100 /لتر ماء) مع إضافة
م��ادة الصقة ناشرة بمعدل ( 50سم 100 / 3لتر
م��اء) يبدأ ال��رش من بداية شهر مايو ويكرر
مرتين كل ( )3 - 2أسابيع وتجرى رشة رابعة
لألصناف المتأخرة أم��ا في األصناف المبكرة
فيفضل بدء الرش من منتصف أبريل.
 -2المبيدات الحيوية أو العضوية :
أ  -ومنها استخدام الصابون بعد خلطه
بالماء المنخفض الملوحة بنسبة ( )٪2مع
تكرار ال��رش كل أسبوع أو أسبوعين حسب
درجة اإلصابة واإلمكانيات.
ب  -استخدام المبيدات الحيوية التجارية
المطروحة في األسواق.
ج  -الزيوت النباتية يمكن استخدامها بعد
تخفيفها (تخفيف تركيزها) بنسبة ()٪ 2 - 1
وتعطي نتائج جيدة.
ً
هـ  -رش النخيل وقائيا في الشتاء بعد
(الصرام) بأحد المبيدات المتخصصة.
سادس ًا :في حالة حدوث اإلصابة:
يتم استخدام أحد المبيدات األكاروسية
المتخصصة ويفضل اللجوء إل��ى استخدام
المركبات الحيوية ذات المنشأ العضوي والتي
ليس لها تأثير سمي على اإلنسان والحيوان
وتساهم في الحفاظ على البيئة.

أخي المزارع الكريم:

�إن كثري ًا من الآفات الزراعية حتتاج يف فرتة من دورة حياتها �إىل عوامل ب�سيطة ،غالب ًا ما جتدها يف خملفات املزرعة �أو
يف الأوراق والأغ�صان القدمية الناجتة من ال�سقوط �أو التقليم واملرتوكة بني الأ�شجار �أو يف حواف املزرعة �أو الثمار ال�ساقطة
املتعفنة �أو الأع�شاب الكثيفة لذا ف�إن نظافة املزرعة من هذه املهمالت يفوت الفر�صة على هذه الآفات ويقطع دورة حياتها ومينع
ظهورها يف املو�سم املقبل  -ب�إذن اهلل  -ويوفر عليك ا�ستخدام املبيدات الباهظة الثمن وامللوثة للبيئة وامل�ضرة بال�صحة.
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تقويم المعامالت الزراعية لبساتين الفاكهة ومشاتلها

شهر يناير  -كانون الثاني (برج الجدي)
الــــــــــنـــــــــــــوع

العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

املوالح

اال�ستمرار يف و�ضع الأ�سمدة الع�ضوية �إىل ما قبل تفتح الأزهار �أما الأ�سمدة الكيماوية فيمكن �إ�ضافتها
قبل تفتح الأزهار لعدة �أيام.
ً
االنتهاء من �إعداد الأر�ض املزمع زراعتها ب�أ�شجار الفاكهة وت�سوية �سطحها جيدا وحتديد �أماكن الأ�شجار
وحفر اجلور على الأبعاد املنا�سبة لكل نوع من الأ�شجار .و�إقامة نظام الري املطلوب.
اال�ستمرار يف جمع املح�صول لأنواع املت�أخرة الن�ضج من �أ�شجار احلم�ضيات.
�إزال � � ��ة الأف � � ��رع اجلافة بعد االنتهاء من جمع املح�صول  -ويف حالة �إزالة جزء من الفرع فيجب قرط جزء
من النمو اخل�ضري معه بطول � 3سم (عقلة �إ�صبع) ملنع امتداد اجلفاف.
دهان اجلروح النا�شئة عن التقليم مبادة مطهرة حلمايتها من التعفن �أو امل�ؤثرات اجلوية.

العنـــــب

تبد�أ زراعة �شتالت العنب يف الب�ستان من نهاية هذا ال�شهر.
اال�ستمـــــــرار يف �إجــــــــراء عملية التقليم ح�سب نوع الرتبية.
يف حال � � ��ة وج � � ��ود �إ�صابة بالب � � ��ق الدقيقي يق�شر القلف يف �أفرع النبات وتر� � � ��ش بزيت معدين بن�سبة  ٪2مع
املاالثيون  ٪57يف الألف وذلك كعالج م�شرتك �ضد البق الدقيقي واحل�شرات الق�شرية.
�إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية واملعدنية لال�شجار بعد الإنتهاء من عملية التقليم مبا�شرة

الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق

اال�ستم � � ��رار يف تقليم �أ�شجار اخلوخ وامل�شم�ش والربقوق (البخارى) وبقية الأ�شجار املت�ساقطة الأوراق مع
مراعاة االنتهاء من تقليم الأنواع املبكرة الإزهار كاخلوخ وامل�شم�ش قبل بدء ن�شاط الرباعم.
زراع � � ��ة الأن � � ��واع املبكرة الإزهار مثل اخلوخ وامل�شم�ش قبل بدء ن�شاط النمو يف الرباعم  -مع مراعاة تقليم
اجل � � ��ذور ب�إزال � � ��ة املك�س � � ��ور منها �أو املجروح وق � � ��رط اجلذور الطويل � � ��ة .تو�ضع ال�شتالت يف اجل � � ��ور ثم تردم
مبخل � � ��وط من الرتاب والدمال مع ال�ضغط عليه بالأرجل ملنع هبوط �سطح الأر�ض يف مكان اجلور فيما
بعد.
وتزرع ال�شتلة على العمق الذي كانت عليه يف امل�شتل وتقرط ال�شتلة بعد زراعتها على ارتفاع � 60سم (ذراع
ً
تقريبا) من �سطح الأر�ض وتزال جميع النموات املوجودة على ال�ساق حتى ارتفاع � 40سم ( 4/3ذراع)
وربع
ث � � ��م يخت � � ��ار � 3أو � 4أفرع جيدة النمو بحيث تكون موزعة يف اجتاهات خمتلفة حول ال�ساق وعلى �أبعاد 10
�س � � ��م (طول �إ�صبع) من بع�ضها وتكون الأفرع متجهة �إىل �أعلى ثم تزال بقية النموات  -والأفرع املنتخبة
ه � � ��ي التي �ستك � � �وّن هيكل ال�شجرة فيما بعد ويف�ضل عدم ترك �أي �أفرع عل � � ��ى �ساق ال�شتله حيث تزال كل
ً
م�ستقبال.
الأفراع لأهمية ذلك يف تكوين �ساق قوية النمو تتحمل النمو اخل�ضري والثمري
يقل � � ��ل �أو مينع ري �أ�شج � � ��ار الفاكهة مت�ساقطة الأوراق واملزروعة يف ال�سنوات ال�سابقة مع مراعاة ال�ضروف
اجلوية للمنطقة.

الـــــمــــــــــوز

اال�ستم � � ��رار يف جم � � ��ع ال�سوباطات وقرط النبات بع � � ��د قطع ال�سوباطة �إىل ارتف � � ��اع حوايل مرت من �سطح
الأر�ض.
ً
معر�ضا
حتف � � ��ر اجلور اخلا�صة بالزراع � � ��ات اجلديدة بحيث يكون ات�ساعها  1*1*1م وي �ت ��رك تراب اجلورة
لل�شم�س والهواء وتكون �أبعاد اجلور  3.5 * 3.5م.
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امل�شاتل

تزرع يف هذا ال�شهر بذوربع�ض �أنواع الفاكهة كامل�شم�ش واللوز واخلوخ وذلك لإنتاج �شتالت التطعيم عليها.
ه � � ��ذا ال�شهر من �أن�سب �شهور ال�سنة لنقل �شت �ل ��ات الفاكهة مت�ساقطة الأوراق ،وينقل منها ما م�ضى على
ً
مزروعا من البذرة �أو العقلة حيث تكون �صاحلة للزراعة يف املكان
تزريره (تطعيمه) �سنة كاملة �أو ما كان
امل�ستدمي مع الأخذ االحتياطات �ضد موجات ال�صقيع.
فالأ�شجار التي تتجرد من �أوراقها �شتا ًء مثل امل�شم�ش واخلوخ واللوز والربقوق والعنب والتفاح والكمرثي
ً
مل�شا �أي بدون طينة حول جذورها حلفظها من اجلفاف.
وال�سفرج � � ��ل والرمان والتني (احلماط) تنقل
ً
مل�شا تغم�س اجلذور يف روبة من الطني و�إذا كانت مر�سلة �إىل �أماكن بعيدة يق�ص جزء من
ومبجرد قلعها
ً
�أفرعها وجذورها امللتوية وحتزم كل  50 - 25عددا يف حزمة ح�سب ال�صنف واحلجم.
و�أم � � ��ا يف الأنواع الدائمة اخل�ضرة كاملوال � � ��ح والزيتون واجلوافة فتنقل �أ�شجارها ب�صاليا كبرية من الطني
حول جذورها وحتزم �صالياها حتى ال تتفكك عند النقل ويكون حجم ال�صالية يف حجم و�شكل اجلردل
ال�صغري وبحيث ال يقل قطرها عن  25وارتفاعها عن � 30سم.
ومن املمكن نقل �شتالت الفاكهة دائمة اخل�ضرة وزراعتها يف حملها الدائم يف هذا ال�شهر �إذا �أح�سن القلع
والتعبئة يف و�سط زراعي مثل البتمو�س على �أن ال تتعر�ض جذور هذه ال�شتالت �إىل الهواء وال�شم�س �أكرث
م � � ��ن ب�ض � � ��ع دقائق وميكن �أن يتم ذلك يف املناطق املعتدلة وقبل �أن تبا�شر ال�شتالت بالنمو� ،أما يف املناطق
الباردة في�ؤجل النقل �إىل ال�شهر القادم.

شهر فبراير  -شباط (برج الدلو):
الــــــــــنـــــــــــــوع

املوالـــــــــــــــــح

العنب
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اال�ستمرار يف جمع ثمار املوالح.
تزال الأفرع املت�شابكة واجلافة بعد جمع املح�صول.
ً
تقريبا) وتكون اجلور
حتفر اجلور للزراعات اجلديدة بحيث تكون �أبعاد اجلورة � 60*60*60سم (ذراع وربع
عل � � ��ى �أبعاد  6*5م م � � ��ن بع�ضها ي�ضاف �إليها الدبال مبعدل  5كجم لكل حفرة تخلط مع الرتبة �أو �إ�ضافة
ال�سماد الع�ضوي ال�صناعي �أو البتمو�س مبعدل كيلو غرام للحفرة الواحدة.
ت � � ��زرع ال�شتالت ابتدا ًء من الن�ص � � ��ف الثاين من هذ ال�شهر مع مراعاة �أن تكون ال�شتالت قوية ذات جمموع
جذري يتنا�سب مع النمو اخل�ضري و�أن تكون �سليمة خالية من االفات و�أن يكون مكان الطعم على ارتفاع
� 25سم (ن�صف ذراع) عن �سطح الأر�ض و�أن يكون بدء التفريع على ارتفاع � 25سم (ن�صف ذراع) من مكان
التطعيم  -مع مراعاة �أن تزرع ال�شتلة على العمق الذي كانت عليه يف امل�شتل.
ً
خفيفا ثم تروى ً
ً
خفيفا.
ريا
وبعد ردم اجلورة ي�ضغط عليها
جت � � ��ري عملية اخلدمة ال�شتوية للأ�شج � � ��ار املثمرة بتعديل الأحوا�ض و�إزال � � ��ة احل�شائ�ش و�إ�ضافة ال�سماد
والع�ضوي مبعدل  20كجم (�شجرة مع 1كجم حمار معدين مركب )npk
اال�ستم � � ��رار بزراعة �شتالت العنب يف حملها الدائم ويجب االنتهاء من الزراعة بنهاية هذا ال�شهر خا�صة
يف املناطق ذات الأجواء املعتدلة.
يف حالة الزراعات اجلديدة حتفر اجلور بات�ساع �40*40*40سم وعلى �أبعاد تتنا�سب مع طريقة تربيتها �إن
كانت على تعاري�ش �أو �أ�سالك �أو �أر�ضية (ر�أ�سية).
ي�ض � � ��اف الدبال مبعدل  5كج � � ��م لكل حفرة ويخلط برتاب احلفرة وتغر� � � ��س ال�شتلة التي يف�ضل �أن يكون
عمره � � ��ا �سن � � ��ة واحدة وذات جمموع جذري ق � � ��وي ،وبعد ردم اجلورة ي�ضغط عل � � ��ى ترابها بالأرجل حتى ال
تهبط بعد الر ي ثم تقلم ال�شتلة بعد الزراعة على عينني وتروى الأر�ض رية خفيفة.
تو�ض � � ��ع �سن � � ��ادة خ�شبية طولها يف حدود � 125س � � ��م و�أبعادها �5ســم * � 5سم بجان � � ��ب كل �شتلة عنب لرتبية
ال�شتالت عليها ح�سب نوع الرتبية.
ت�سمد الأ�شجار التي بلغت ثالث �سنوات ف�أكرث مبعدل ربع كجم �سماد مركب .npk

املــــــــــــــــــــــوز

ي�ض � � ��اف الدم � � ��ال �إىل تراب اجل � � ��ور التي �سبق حفرها ال�شه � � ��ر املا�ضي ويخلط معه وت � � ��ردم ويحدد مواقع
الأ�شج � � ��ار وتروى الأر� � � ��ض ،بعد جفافها اجلفاف املنا�س � � ��ب ،وتزرع ف�سائل امل � � ��وز يف مواقعها ويثبت الرتاب
ً
ً
حولها ثم تروى ً
خوفا من متايل الف�سائل �أو �سقوطها.
خفيفا
ريا
ي � � ��زال ما قد يوجد باملزرعة من نباتات م�صابة مبر� � � ��ض تورد القمة وحترق ويطهر حملها ب�إ�ضافة اجلري
(النورة) �إىل اجلورة وتعر�ضها لل�شم�س والهواء.

الأ�شجار
مت�ساقطة الأوراق

يُ�ستمر يف زراعة الأ�شجار مت�ساقطة الأوراق التي مل تكن قد نقلت يف ال�شهر املا�ضي خا�صة الأ�شجار التي
يت�أخر ظهور �أوراقها و�أزهارها ،كما يُ �ستمر يف تقليم الأ�شجار �إىل حني جريان الع�صارة.
تعطى الرية الأوىل لبع�ض �أ�شجار الفاكهة مت�ساقطة الأوراق على �أن يالحظ موعد تزهري هذه الأ�شجار
�إذ يجب �أن تعطى الرية الأوىل قبل تفتح الأزهار للم�شم�ش واخلوخ .حيث يزهر يف املنطقة الو�سطى من
اململكة يف منت�صف هذا ال�شهر ،وين�صح بتخفيف الري يف فرتة التزهري للحيلولة دون ت�ساقط الأزهار.

الــــم�شـــــاتل

جتهز العقل من �أفرع قوية �سليمة من الآفات والأمرا�ض ،والأ�شجار التي يُ جرى �إكثارها بالعقلة هي:
العنب  -الربقوق  -التني (احلماط)  -الرمان  -ال�سفرجل  -الليمون احللو  -الزيتون.
تغر�س عقل العنب على م�سافة � 30 - 25سم يف الثلث العلوي من البتون يف خطوط تبعد عن بع�ضها 70
�س � � ��م وذلك بعد غمر اخلطوط باملياه  -ويج � � ��ب �أال يظل ظاهر ًا من العقلة فوق الأر�ض �أكرث من زر واحد
�أو �إثن �ي ��ن  -وي �ت ��راوح طول العقلة من � 30 - 25سم وبها  3عيون على الأقل و�إذا كانت الأر�ض املراد غر�سها
بالعقل رملية فيكون طول العقلة � 40سم.
وت�ؤخ � � ��ذ العق � � ��ل من الأنوع الأخرى بط � � ��ول � 30سم وتزرع يف خطوط تبعد عن بع�ضه � � ��ا � 70سم وبني العقلة
والأخرى � 30سم يف الثلث العلوي من البتون.
يف هذا ال�شهر ميكن زراعة بذور �أ�صول املوالح كالليم (النارجن) على �أن تزرع حتت الظالل.
تزرع بذور النارجن بعد ا�ستخراجها من الثمار لأنها تفقد حيويتها �إذا تعر�ضت للجفاف.
جت � � ��رى عملية التطعي � � ��م بالقلم لبع�ض �أنواع الفاكهة مت�ساقط � � ��ة الأوراق كالعنب ويتم ذلك قبل �سريان
الع�صارة.

شهر مارس  -آذار (برج الحوت):
الــــــــــنـــــــــــــوع

املوالـــــــــــــــــح
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اال�ستمرار يف جمع ثمار املوالح.
�إزالة الأفرع اجلافة بعد االنتهاء من جمع املح�صول.
ا�ستمرار عمليات اخلدمة ال�شتوية للأ�شجار املثمرة.
ً
يجب العناية بري الأ�شجار خالل هذا ال�شهر فرتوى ً
خفيفا عند احلاجة �إذ �أن تعطي�ش الأ�شجار ثم
ريا
ريها يت�سبب يف زيادة ن�سبة ت�ساقط الأزهار والعقد احلديثة.
�ستئ�ص � � ��ال احل�شائ�ش قب � � ��ل و�ضع ال�سماد الكيماوي حتى ال ت�شارك الأ�شج � � ��ار يف ا�ستنفاذ ما بالرتبة من
غذاء وماء.
اال�ستمرار يف زراعة ال�شتالت يف الب�ساتني اجلديدة �إذا مل تكن قد زرعت يف ال�شهر املا�ضي.
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العنب

ميك � � ��ن زراع � � ��ة بع�ض �أ�صناف العنب املت�أخرة يف ظه � � ��ور الأوراق خا�صة يف املناطق الب � � ��اردة� ،أما �إذا ابتد�أت
ً
مل�شا.
الأوراق بالظهور فال ين�صح بالزراعة عندما تكون الزراعة
تروى الأ�شجار ً
تبعا حلاجة الرتبة مع عدم الإ�سراف.
تبا�شر بع�ض �أ�صناف العنب مبكرة الن�ضج ب�إعطاء عناقيد زهرية يف هذا ال�شهر.
ي�ضاف �سماد كيماوي (مركب  1كجم) كدفعة �أوىل لل�شجرة الواحدة التي عمرها يف حدود �ست �سنوات.
يتم تربيط الأذرع والق�صبات على الأ�سالك والتكعيبة وذلك بربطها بحبال �أو خيوط بال�ستيكية بهدف
املحافظة عليها من الإنك�سار.

املوز

اال�ستمرار يف جمع ال�سوباطات.
اال�ستمرار يف زراعة الف�سائل.
ً
�صيفا.
تغطية الف�سائل بعد الزراعة بوا�سطة لفها ب�أوراق املوز اجلافة حلمايتها من حرارة ال�شم�س
يُ بد�أ يف هذا ال�شهر بالت�سميد بالأ�سمدة الكيماوية الآزوتية بالدفعة الأوىل وي�ستمر الت�سميد حتى �شهر
�أكتوبر ب�إ�ضافة الكميات على دفعات كل �شهر مع مراعاة خرب�شة الأر�ض وا�ستئ�صال احل�شائ�ش قبل و�ضع
الأ�سمدة.
تزال جميع اخللفات يف هذا ال�شهر بجوار �أمهاتها لأنها ال ت�صلح للرتبية منها لتبكريها.

الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق

ً
ت � � ��روى الأ�شج � � ��ار ً
خفيفا عند احلاجة �إذ �إن تعطي�ش الأ�شجار ثم ريه � � ��ا يت�سبب يف زيادة ن�سبة ت�ساقط
ريا
الأزهار.
ت�سم � � ��د الأ�شج � � ��ار التي عمرها �ست �سن � � ��وات بالأ�سمدة الكيماوية املركبة  1كج � � ��م � /شجرة الدفعة الأوىل
(يوريا  )٪46ويراعى العناية بخرب�شة الأر�ض وا�ستئ�صال احل�شائ�ش قبل �إ�ضافة الأ�سمدة.
ميكن اال�ستمرار يف زراعة الأ�شجار التي مل ين�شط النمو يف براعمها كالتني يف املناطق الباردة.
بع�ض �أ�شجار الفاكهة مت�ساقطة الأوراق تبا�شر بعقد ثمارها كامل�شم�ش والربقوق واخلوخ.
�إن ن�سبة جناح عقل التني والعنب والرمان �ستكون قليلة �إذا غر�ست يف هذا ال�شهر وذلك ل�سريان الع�صارة
وتفتح الرباعم.

امل�شاتل
امل�شاتــــــــــــل
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تزرع بذور النارجن (الليم) واجلوافة والتوت.
تب � � ��د�أ عملية التطعيم يف املوال � � ��ح ويعترب هذا ال�شهر من �أن�سب الأ�شهر لتطعي � � ��م �أنواع احلم�ضيات على
التاري � � ��خ  -وتطع � � ��م �أ�صول النارجن (الليم) عل � � ��ى ارتفاع ال يقل عن � 30سم من �سط � � ��ح الأر�ض بعد ثالثة
�أ�سابي � � ��ع يف � � ��ك الرباط ويقرط الأ�صل عل � � ��ى ارتفاع ال يقل عن � 20سم فوق العي � � ��ون� .أما العيون التي مل
تنجح فيعاد تطعيمها �أ�سفل مكان التطعيم الأويل ومتى خرجت العيون الناجحة و�أ�صبح طولها � 15سم
ً
ً
خفيفا �إىل جزء الأ�صل املرتوك فوقها بخيوط الرافيا وذلك حتى ال تتق�صف
ربطا
تربط هذه النموات
من الهواء.
تنق � � ��ل ال�شتالت امل�ستدمية اخل�ضرة كاملوالح والزيتون ب�صالي � � ��ا منا�سبة بحيث ال يقل قطر ال�صاليا عن
� 25سم وارتفاعها عن � 30سم.
ت � � ��زال احل�شائ�ش الت � � ��ي تنمو بكرثة يف هذا ال�شهر يف امل�شاتل ،كما تزال ال�سرطانات (النموات) التي تظهر
على �أ�صول ال�شتالت املطعمة يف امل�شتل.

شهر أبريل  -نيسان (برج الحمل):
الــــــــــنـــــــــــــوع

العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

املوالح

تروى الأ�شجار على فرتات منا�سبة ح�سب احلاجة الفعلية للرتبة.
اال�ستمرار يف جمع حم�صول الربتقال ال�صيفي و�إزالة الأفرع اجلافة واملت�شابكة عقب اجلمع.
�إ�ضافة الدفة الأوىل من الأ�سمدة الكيماوية �إذا مل تكن قد �أ�ضيفت يف ال�شهر املا�ضي.

العنب

عن � � ��د ظهور عالمل � � ��ات الإ�صفرار عل � � ��ى �أوراق العنب ي�ستح�س � � ��ن �إ�ضافة �شليت احلديد مبع � � ��دل  100غرام
لل�شجرة املثمرة ت�ضاف حول اجلذور وتغطى بالرتبة ويواىل الري ح�سب احلاجة.
تطو� � � ��ش الأف � � ��رع التي ي�صل طولها � 60سم (ذراع وربع) (بق�صف الطرف النامي للفروع بحوايل � 2سم من
القم � � ��ة) يف الرتبية الر�أ�سي � � ��ة وعلى تكاعيب والتي ي�صل طولها �إىل منت�ص � � ��ف امل�سافة بني ال�شجرتني يف
الرتبية على �أ�سالك.
ً
ً
خفيفا �إن مل تكن قد
ربطا
تو�ض � � ��ع ال�سن � � ��ادات بجوار �أ�شجار العنب حديثة الغر�س وتربط النموات عليها
و�ضعت يف ال�شهر املا�ضي.
ت�سمد ب�ساتني العنب بال�سماد الكيماويي مركب .npk
ير�ش العنب للوقاية من البيا�ض الدقيقي مبركبات الكربيت.

املوز
الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق
امل�شاتــــــــــــل

ترتك اخللفات التي تظهر حول �أمهاتها خالل هذا ال�شهر للرتبية منها وانتخاب اخللفات املالئمة.
ت�سمد الأ�شجار بالأ�سمدة الكيماوية املركبة � npkإذا مل تكن قد �سمدت يف ال�شهر املا�ضي.
تزال جميع ال�سرطانات والنموات احلديثة الغري مرغوبة من على ال�ساق الأ�صلية يف الأ�شجار احلديثة
الغر�س باليد حتى منطقة بدء التفرع.
يطعم الزيتون بالعني ويفك رباط الناجح عن العيون التي طعمت يف ال�شهر املا�ضي.
يعاد تطيعم �شتالت الليم ا(لنارجن) التي مل ينجح تطعيمها.
يوايل امل�شتل بالري حتى تنبت العقل وتروى كذلك �أحوا�ض البذرة ح�سب حاجتها.
ت�سمد م�شاتل الأ�صول املختلفة (اخلوخ وامل�شم�ش والليم) بال�سماء الآزوتي لت�شجيعها على النمو.
ي�ستمر عزق الأع�شاب و�إزالة ال�سرطانات يف امل�شتل.

شهر مايو  -آيار (برج الثور):
الــــــــــنـــــــــــــوع

املوالح

العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

ت�سمي � � ��د الأ�شجار بالدفعة الثانية من ال�سماد الكيماوي مرك � � ��ب  npkومبعدل ن�صف الكمية امل�ستعملة
يف الدفعة الأوىل.
تعطي� � � ��ش الأ�شج � � ��ار ي�ضعفها  -كم � � ��ا �أن الإ�سراف يف ري الأ�شج � � ��ار ي�سبب تعفن اجل � � ��ذور وجفاف الأفرع
و�سقوط الثمار  -ولذا يجب العناية بري الأ�شجار على فرتات مالئمة ً
تبعا للحاجة الفعلية للرتبة.
ميك � � ��ن ا�ستخدام مركب � � ��ات احلديد القابلة للذوبان باملاء ور�ش �أ�شج � � ��ار املوالح التي تظهر عليها عالمات
الإ�صفرار وميكن خلطها مببيدات احل�شرات.
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العنب

املوز

ت�سم � � ��د ب�سات �ي ��ن العنب بال�سم � � ��اد الكيماوي املركب  npkدفع � � ��ة ثانية وبن�صف الكمي � � ��ة امل�ستعملة يف الدفعة
الأوىل.
اال�ستمرار يف �سرطنة وتطوي�ش �أفرع العنب الأر�ضي و�إىل منت�صف امل�سافة بني �شجرتني يف العنب املربى
على �أ�سالك.
يكرر الر�ش بالكربيت القابل للبلل بن�سبة  ٪1عندما ت�صل الثمار �إىل ثلث حجمها الطبيعي للوقاية من
الأمرا�ض الفطرية.
ً
يف حال � � ��ة ظه � � ��ور الإ�صابة بالبق الدقيقي تر�ش الأ�شجار باملبيد املنا�س � � ��ب وين�صح دائما ا�ست�شارة الفنيني
عند ا�ستخدام املبيدات الكيماوية �أو عند الرغبة يف مكافحة �أي �آفة زراعية.
تزال الأوراق اجلافة املتدلية �إذا وجدت.
ترتك اخللفات النامية خالل هذا ال�شهر النتخاب املالئم منها.

الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق

اال�ستمرار بالري ح�سب احلاجة وا�ستئ�صال احل�شائ�ش ومراقبة الأ�شجار ومكافحة احل�شرات والأمرا�ض
عند ظهورها ويف هذا ال�شهر ميكن جني ثمار بع�ض �أنواع الفاكهة كامل�شم�ش والربقوق والتوت.

امل�شاتــــــــــــل

�شت �ل ��ات الزيتون الناجتة من ب � � ��ذور زرعت يف اخلريف املا�ضي ميكن تفريده � � ��ا يف الأر�ض �أو الأ�ص�ص مع
حفظها بعيدة عن �أ�شعة ال�شم�س ال�شديدة يف �أوائل عهدها.
تطعيم بع�ض �أنواع الفاكهة يف املناطق املعتدلة احلرارة.
ميك � � ��ن زراعة ب � � ��ذور الب�شملة بعد ا�ستخراجها من الثمار مبا�شرة وحتت الظالل وكذلك ميكن زراعة بذور
التوت التي ت�ؤخذ من الثمار الطازجة.
يج � � ��ب االهتمام ب�إزالة احل�شائ�ش ال�صيفية التي تنمو بكرثة يف امل�شتل و�إال تغلبت على ال�شتالت النامية
ً
حديثا و�أ�ضعفتها كما يجب العناية بالري.

شهر يونيه  -حزيران (برج الجوزاء):
الــــــــــنـــــــــــــوع
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املوالح

ت�سمد الأ�شجار بالدفعة الثانية من الأ�سمدة الكيماوية املركب � npkإذا مل تكن قد �أ�ضيفت ال�شهر املا�ضي.
يعتن � � ��ى ب � � ��ري الأ�شجار خالل هذا ال�شهر بحيث تعطى على فرتات منتظمة حتى ال ترتفع ن�سبة ت�ساقط
الثمار ال�صغرية بت�أثري كرثة الري �أو التعطي�ش.

العنب

يعتن � � ��ى بري العن � � ��ب املثمر عند بدء الن�ضج للأ�صناف املبكرة يف ه � � ��ذا ال�شهر حيث �إن كرثة الري يف هذه
الفرتة يت�سبب يف �سهولة انفا�صل احلبات من العناقيد وتعر�ضها للإ�صابة مبر�ض البيا�ض الدقيقي ولذا
ً
خفيفا يف ال�صباح الباكر �أو امل�ساء.
ين�ضح ب�أن يكون الري
�إذا ظهرت �أي �إ�صابة بالأمرا�ض الفطرية تر�ش باملبيدات املنا�سبة للأ�صناف مت�أخرة الن�ضج� .أما �إذا كانت
الأ�صاف مبكرة وعلى و�شك الن�ضج فال ين�صح با�ستعمال �أي مبيد.
�إذا وجدت �إ�صابة بالبق الدقيقي تر�ش الأ�صناف مت�أخرة الن�ضج باملبيد املنا�سب �أما الأ�صناف املبكرة فال تر�ش.
جني بع�ض �أ�صناف العنب مبكرة الن�ضج وح�سب املناطق الزراعية.

املوز

اال�ستمرار يف ت�سميد املوز بال�سماد الكيماوي الآزوتي بدفعات كل �شهرة مرة.
تنتخب اخللفات املالئمة ويكون العدد يف املتو�سط ثالث خلفات مع مراعاة �أن تكون اخللفات بجوار �أمها
من خارج اجلورة ،ويراعى �إزالة اخللفات الأخرى وذلك بقطعها من فوق �سطح الأر�ض مبا�شرة.
يو�ض � � ��ع مق � � ��دار حوايل ملء فنجان �شاي من ال � � ��كاز يف قمة نبات املوز امل�صاب مبر� � � ��ض تورد القمة وتقلع
ً
قليال من النورة
جمي � � ��ع نبات � � ��ات اجلورة التي ت�صاب نباتاته � � ��ا وتنقل بعيد ًا عن املزرعة وتعدم ث � � ��م يو�ضع
(اجلري احلي) مكان اجلورة امل�صابة.

الأ�شجار
مت�ساقطة الأوراق

اال�ستمرار يف �إزالة ال�سرطانات والنموات غري املرغوبة التي تظهر على �سيقان الأ�شجار احلديثة � ً
أوال ب�أول.
يب � � ��د�أ يف ه � � ��ذا ال�شهر جني ثمار بع�ض �أن � � ��واع الفاكهة مثل التفاح ال�صيفي وامل�شم� � � ��ش والبخارى والتوت
وبع�ض �أ�صناف اخلوخ املبكرة.

امل�شاتــــــــــــل

ت � � ��واىل �أر� � � ��ض امل�شتل بالعزيق اخلفيف (اخلرب�شة) بعد كل رية ملنع ح � � ��دوث ت�شقق الأر�ض والتخل�ص من
احل�شائ�ش.
تفك الأربطة على ال�شتالت املطعومة يف ال�شهر املا�ضي وتقرط الأ�صول فوق العيون الناجحة مب�سافة ال
تق � � ��ل ع � � ��ن � 20سم  -وال�شتالت التي مل ينجح ُطعمها �إما ترتك لإعادة التطعيم عليها يف اخلريف القادم
�أي حينما يعتدل اجلو يف بع�ض مناطق اململكة �أو تطعيمه يف هذا ال�شهر يف املناطق املعتدلة يف ال�صيف.
تزال ال�سرطانات التي تنمو بكرثة يف ال�صيف.
ت�ستخرج بذور امل�شم�ش وحتفظ حلني زراعتها يف ال�شتاء.

شهر يوليه  -تموز (برج السرطان)
الــــــــــنـــــــــــــوع

العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

املوالح

ق�صر وتنظم فرتات الري لأن الأ�شجار يف هذا ال�شهر حتتاج �إىل كمية كبرية من املياه ويجب �أن ال تعطى
ُت َّ
الأ�شجار �أكرث من حاجتها من املاء.
ت�سم � � ��د الأ�شجار املثمرة بالدفعة الثالثة من ال�سماد الكيماوي املركب  npkومبعدل ن�صف كمية الدفعة
الأوىل.
ت � � ��زال ال�سرطانات التي تخ � � ��رج من الأ�صل بالقرب من �سطح الأر�ض  -و�أي�ض � � � ً�ا النموات التي تخرج على
�سيقان الأ�شجار كما تزال الأفرع اجلافة � ً
أوال ب�أول.

العنب

يقلل الري عند بدء دخول الثمار يف طور الن�ضج حتى االنتهاء من جمع املح�صول.
اال�ستمرار بجني ثمار �أ�صناف العنب النا�ضجة.
تقليم �صيفي لنموات العنب التي ا�ستطالت كثري ًا و�إزالة ال�سرطانات والأفرع ال�صغرية لت�شجيع النموات
اجلانبية لتظليل العناقيد الثمرية ووقايتها من ال�شم�س.

املوز

اال�ستمرار يف ت�سميد النباتات بالأ�سمدة الكيماوية املركب.
يف هذا ال�شهر يبد�أ تزهري اخللفات املرباة يف العام املا�ضي.
تزال البناتات امل�صابة مبر�ض تورد القمة مبجرد الإ�صابة مع تطهري مكان اجلورة باجلري احلي (النورة)
الذي يطف�أ يف اجلورة.

الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق
امل�شاتل

اال�ستمرار يف جمع الثمار كاخلوخ والربقوق (البخارى) والتني والتفاح ال�صيفي.
تواىل �أر�ض امل�شتل بالعزيق وا�ستئ�صال احل�شائ�ش ثم الت�سميد والري.
تزال ال�سرطانات �أ�سفل الطعم.
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شهر أغسطس  -آب (برج األسد):
الــــــــــنـــــــــــــوع

املوالح

تزال الأفرع املتزاحمة واملت�شابكة وال�سرطانات غري املرغوب يف بقائها.

العنب

تقلي � � ��ل ال � � ��ري للأ�شجار التي ب � � ��د�أت ثمارها يف الدخول �إىل ط � � ��ور الن�ضج � -أما الأ�شج � � ��ار التي مت جمع
حم�صولها فرتوى ً
تبعا للحاجة.
اال�ستمرار يف التقليم ال�صيفي لأ�شجار العنب.

املوز
الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق
امل�شاتل

اال�ستمرار يف ت�سميد املوز بالأ�سمدة الكيماوية عند احلاجة لذلك املركبة بدفعات كل �شهر مرة.
اال�ستمرار يف �إزالة النباتات امل�صابة بتورد القمة و�إحراقها وتطهري اجلور بالنورة (اجلري احلي).
اال�ستمرار يف جمع الثمار مع مراعاة قطف الثمار بجزء من العنق مع املحافظة عليها من اجلروح وعدم
ال�ضغط عليها.
ت � � ��واىل �أر�ض امل�شت � � ��ل بالعزيق وال � � ��ري وا�ستئ�صال احل�شائ�ش كم � � ��ا يجري �إعداد الأر� � � ��ض الالزمة لزراعة
ال�شتالت يف اخلريف املقبل.
يبد�أ يف التطعيم على �أ�صول الليم (النارجن) يف املناطق املعتدلة ال�صيف.
تقرط �أ�صول احللويات التي طعمت وجنح ُطعمها.
تزال ال�سرطانات.
تطعيم �شتالت امل�شم�ش والتفاح والكمرثى وال�سفرجل والزيتون واخلوخ واللوز يف املنطقة املعتدلة ال�صيف.

شهر سبتمبر  -أيلول (برج السنبلة):
الــــــــــنـــــــــــــوع
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العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

املوالح

ميكن جمع ثمار الليمون احلام�ض للأ�صناف املبكرة الن�ضج.
مقاومة احل�شرات وخا�صة احل�شرة الق�شرية �إن وجدت.

العنب

ري الأ�شجار التي انتهى جمع حم�صولها على �أن تكون رية خفيفة حتى ال ت�ساعد على خروج منوات جديدة
بل ت�ساعد النموات املوجودة ً
فعال على الن�ضج قبل مو�سم الربد.
تقليل ري الأ�شجار اجلاري جمع حم�صولها يف هذا ال�شهر.

املوز

اال�ستمرار يف ت�سميد النباتات كل �شهر مرة بالأ�سمدة الكيماوية الآزوتية.
تزال اخللفات التي تنمو بجوار الأمهات �أو اخللفات املرباة وتكون الإزالة بقطعها فوق �سطح الأر�ض مبا�شرة.

الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق
امل�شاتل

اال�ستمرار يف ري الأ�شجار حتى بعد جمع املح�صول.
اال�ستمرار يف جمع حم�صول الكمرثى والتفاح والتني والرمان والزيتون والبخارى واخلوخ يف املناطق اجلبلية.
ميكن نقل �شتالت النارجن (الليم) واجلوافة والزيتون من مراقدها �إىل املكان املنا�سب لتطعيمها.
ميكن زراعة بذور التوت واجلوافة والباباظ.
نق � � ��ل �سرطانات الزيتون حيث تزرع بامل�شتل على بعد ن�صف مرت يف خطوط تبعد عن بع�ضها � 70سم �إىل
�أن تكوّن جذور ًا منا�سبة ثم تنقل �إىل املحل الدائم بعد ذلك.
ت�ستمر عمليات اخلدمة من ت�سميد وري وتع�شيب.
تطع � � ��م �شتالت النارجن (اللي � � ��م) املنزرعة يف اخلريف املا�ضي وال�صاحل � � ��ة للتطعيم كما يجري الفك عن
العيون بعد حوايل � 3أ�سابيع وي�ؤجل القرط عنها حتى انتهاء ال�شتاء وذلك خ�شية الربد.

شهر أكتوبر  -تشرين أول (برج الميزان):
الــــــــــنـــــــــــــوع

العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

املوالح

ي�أخذ اجلو يف االعتدال  -وعلى ذلك يجب �أن تطوَّل فرتات ري الأ�شجار.
ميك � � ��ن �إ�ضاف � � ��ة ال�سماد املركب �إىل �أ�شجار املوالح لت�ستفيد منها يف مو�س � � ��م النمو والإثمار القادم مبعدل
كيلو غرام واحد لل�شجرة املثمرة وعمرها يف حدود �ست �سنوات.
يعال � � ��ج الت�صم � � ��غ �إذا وجد بالأ�شجار بك�ش � � ��ط الأن�سجة امل�صابة مع �أجزاء �أخرى م � � ��ن الأن�سجة ال�سليمة
ويدهن مكان الإ�صابة مباد مطهرة.
يبد�أ خالل هذا ال�شهر يف جمع ثمار الأ�صناف املبكرة من املوالح.

العنب

جني ثمار العنب املت�أخرة الن�ضج.
مينع رعي الأغنام بعد االنتهاء من جمع املح�صول حيث �إنها تت�سبب يف �إتالف وتك�سري الأفرع الثمرية
التي �ستحمل حم�صول العام التايل.

امل�شاتل

تزرع بذرة الزيتون بعد ق�ص �أطرافها لي�سهل �إنباتها �أو تفرك بالرمل لإزالة اللحم املوجود عليها.
ميكن زراعة بذور النارجن (الليم) اخل�شخا�ش التي ت�ؤخذ من الثمار املت�ساقطة.
ي�ستم � � ��ر يف زراعة �شتالت النارجن (الليم) عل � � ��ى �إبعاد ال تقل عن ن�صف مرت ،حتت الظالل لتطعيمها يف
مو�سم التطعيم القادم.
تربية امل�شاتل:
�شت �ل ��ات املوالح التي مل تطع � � ��م يجب تربيتها ب�إزالة الأفرع اجلانبية الرتف � � ��اع � 30سم من �سطح الأر�ض
وميك � � ��ن ت�سميدها بال�سماد الكيم � � ��اوي الآزوتي بعد اخلرب�شة وقبل الري وذل � � ��ك لت�صبح �شتالت �صاحلة
للتطعيم عليها يف الربيع القادم.
�شت �ل ��ات املوال � � ��ح املطعمة يجب تربيتها على فرع واحد بارتف � � ��اع ال يقل عن � 40سم من �سطح الأر�ض و15
�سم من الطعم.
التطعيم:
ي�ستمر يف تطعيم املوالح.
يطعم الزيتون.
ف � � ��ك �أربطة طعم املوالح واحللويات التي جنحت وي�ؤجل القرط عنها �إىل �شهر فرباير القادم مع مواالة
�إزالة ال�سرطانات التي ظهرت حتت العني.
ميك � � ��ن تطعي � � ��م �أ�صول �شتالت الفاكه � � ��ة مت�ساقط � � ��ة الأوراق كالتفاح وامل�شم�ش وامل � � ��وز واخلوخ وغريها يف
املناطق احلارة.

شهر نوفمبر  -تشرين ثاني (برج العقرب)
الــــــــــنـــــــــــــوع

املوالح

العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

اال�ستمرار يف جمع ثمار الأ�صناف املبكرة.
تطول فرتات الري نظر ًا لربودة اجلو وقلة ن�شاط الأ�شجار.
ت�ض � � ��اف الأ�سمدة الع�ضوية (الدمال) �إىل الأ�شج � � ��ار وذلك بعد عزق الأر�ض جيد ًا وا�ستئ�صال احل�شائ�ش
وينرث الدمال يف دائرة حول ال�شجرة مبا يتنا�سب ومنوها �إذا كانت �صغرية  -ويف الأر�ض كلها �إذا كانت قد
بلغت طور الإثمار الكامل ويعاد العزيق خللط ال�سماد بالرتبة ثم تروى الأر�ض.
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املوز

جتمع ال�سوباطات عند و�صولها �إىل طور الن�ضج مع احلر�ص عليها من الكدمات واجلروح.
ي�ضاف الدمال خالل هذا ال�شهر �أو ال�شهر التايل ويف�ضل عدم الت�أخري يف الت�سميد حتى تكون هناك
ً
ف�ضال عن فائدة
مدة كافية لتحلل الدمال واال�ستفادة بالآزوت الناجت منها يف بداية ف�صل الريبع
الأ�سمدة الع�ضوية يف تدفئة الأر�ض.
اال�ستمرار يف الري مع �إطالة الفرتات.

الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق

ت�ضاف الأ�سمدة الع�ضوية (الدمال) �إىل الأ�شجار خالل هذا ال�شهر �أو ال�شهر التايل.
مينع املاء عن الأ�شجار يف املناطق اجلبلية الباردة �إذا كانت الأمطار املت�ساقطة يف هذا ال�شهر كافية.
�أما املناطق الدافئة فيقلل الري كثري ًا يف هذا ال�شهر.

امل�شاتل

�إعداد الأر�ض:
حت�ضري الأر�ض الالزمة لزراعة بذور امل�شم�ش واخلوخ واللوز لإمكان زراعتها يف نهاية هذا ال�شهر.
الزراعة:
تزرع بذور امل�شم�ش واخلوخ واللوز كل بذرتني يف حفرة على عمق � 3سم وتبعد اجلورة عن الأخرى � 25سم
ً
�ساكنا حتى �شهر
يف خطوط تبعد عن بع�ضها ن�صف مرت  -وتنبت البذور بعد � 2 - 1شهر ومنها ما يظل
فرباير خا�صة يف املناطق اجلبلية.
ميكن زراعة بذور الزيتون التامة الن�ضج يف �صناديق �أو �أحوا�ض بعد ق�ص �أطراف البذور باملق�ص �أو باملربد
�أو دلكها بالرمل قبل الزراعة.
التطعيم:
فك �أربطة ُ
الطعم وربط العيون اخلارجة عن الأ�صل وتزال ال�سرطانات التي تظهر على الأ�صل حتت
العني املطعمة .وي�ؤجل القرط فوق العني الناجحة �إىل �شهر فرباير املقبل.

شهر ديسمبر  -كانون أول (برجس القوس):
الــــــــــنـــــــــــــوع

املوالح
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العـــــــمـــليــات الــــزراعيــــــــــــــــــة

ي�ضاف ال�سماد البلدي يف هذا ال�شهر �إذا مل يكن قد �أ�ضيف من قبل حتى ميكن �أن يتحلل وت�ستفيد
الأ�شجار من الآزوت املنفرد منه يف بداية مو�سم النمو يف الربيع.
ال تروى الأ�شجار �إال �إذا كانت هناك حاجة فعلية للماء حيث �إن ن�شاط النمو يف الأ�شجار يقل كثري ًا يف
ً
ً
خفيفا.
ف�ضال عن برودة اجلو واحتمال �سقوط الأمطار ويف حالة احتياج الرتبة للري يكون
هذا ال�شهر
ووجود ن�سبة منا�سبة من الرطوبة يف الرتبة خالل هذا ال�شهر ي�ساعد على تخفيف الأ�ضرار الناجتة من
حدوث ال�صقيع يف املناطق التي تتعر�ض له.
تزال الأفرع اجلافة واملت�شابكة وكذا ال�سرطانات والنموات غري املرغوب يف بقائها على الأ�شجار بعد جمع
حم�صولها.
ً
اال�ستمرار يف جمع الثمار وو�ضعها يف �صناديق مبطنة منعا للخدو�س واجلروح و�أن يكون بالثمار جزء
من عنق الثمرة مب�ستوى �سطح الثمرة.

العنب

الب � � ��دء يف تقلي � � ��م �أ�شجار العنب يف الن�صف الث � � ��اين من هذا ال�شهر ومن املمكن عم � � ��ل عُ قل (عيدان) من
خملف � � ��ات التقلي � � ��م �إذا رغب يف الإكثار من الأ�صناف املنزرعة عل � � ��ى �أن تكون جيدة ومن �أ�شجار ممتازة يف
�إثمارها خالية من الأمرا�ض والآفات.
ً
حترث �أر�ض العنب بعد االنتهاء من التقليم على �أن يكون احلرث �سطحيا بجوار الأ�شجار مع املحافظة
على الأفرع من الك�سر �أثناء احلرث.
ً
خفيفا لتقليب الدمال بالرتبة.
تزال احل�شائ�ش من الأر�ض وحترق ثم ي�ضاف الدمال �إىل الأ�شجار وتعزق
يق�ش � � ��ر قلف العنب وتر�ش بخليط من الزيت املعدين بن�سب � � ��ة  ٪2مع الر�ش باملبيد املنا�سب ملقاومة بع�ض
احل�شرات املتوقع وجودها يف احلقل.

املوز

اال�ستمرار يف جمع ال�سوباطات التي اكتمل منوها وتغطية الباقي منها ب�أوراق املوز حلمايتها من برودة اجلو.
تطويل فرتات الري مع مراعاة �ضرورة وجود ن�سبة من الرطوبة الأر�ضية لتقليل �أثر الربد.
يجب االنتهاء من الت�سميد بالدمال يف هذا ال�شهر �إذا مل تكن قد �أ�ضيفت من قبل.
�إعداد الأر�ض للزراعات اجلديدة من حيث حتديد مواقع اجلور وحفرها لتعري�ضها للهواء وال�شم�س.

الأ�شجار
املت�ساقطة الأوراق

يب � � ��د�أ بتقليم �أ�شجار احللويات والتفاحيات وتربى الأ�شج � � ��ار بالطريقة ذات الفرع الرئي�سي املحور حيث
ي �ت ��رك �ساقه � � ��ا الرئي�سي ينمو يف و�سط ال�شجرة وبعد عدة �سن � � ��وت يق�صر الفرع الرئي�سي �إىل فرع جانبي
ً
ً
عادال حول ال�شجرة ،وح�سب طبيعة
توزيعا
فيتفتح و�سط ال�شجرة ويق�ص عليه عدة �أفرع ( )6 - 4موزعة
ً
فمثال يف �أ�شجار امل�شم�ش ف�إن الإثمار يكون على الدوابر الثمرية وهي الأغ�صان ال�صغرية ت�ستمر
الإثمار
يف الإثمار من � 4 - 1سنوات ثم متوت وحتمل ال�شجرة معظم حم�صولها على هذه الدوابر وكذلك يكون
ً
ب�سيطا من املح�صول ،كما تنمو عليها
الإثم � � ��ار على الأغ�صان الطرفية التي عمرها �سنة وحتمل ج � � ��زء ًا
فروع خ�ضرية ودوابر ثمرية حتمل ثمار ًا يف ال�سنوات الثالث التالية وعليه ف�إن الغر�ض من التقليم يكون
لت�شجيع النموات اخل�ضرية والدوابر الثمرية و�إدخال �ضوء ال�شم�س �إىل و�سط الأ�شجار (طبيعة الإثمار
تختلف ح�سب نوع الأ�شجار).
يجب االنتهاء من نرث الدمال يف هذا ال�شهر.

امل�شاتل

اال�ستمرار يف زراعة البذور ذات النواة احلجرية كامل�شم�ش واخلوخ واللوز يف الأر�ض مبا�شرة و� ّإال وجب
تن�ضيدها يف �صناديق من الرمل لتزرع يف ال�شهر القادم.
تواىل مراقد البذور بالري عند احلاجة وتنظف �أر�ضها من احل�شائ�ش.
الرتبية:
يبد�أ يف تربية نباتات العنب واحللويات والتفاحيات املعدة للتوزيع و�إعدادها للقلع فتقلم �أ�شجار العنب
على فرع فيه برعمني� ،أما احللويات ولتفاحيات فيقلم الفرع الرئي�سي فوق �سطح الأر�ض وتربى ثالثة
ً
ً
منتظما يف هذه امل�سافة على الفرع الرئي�سي.
توزيعا
�أفرع بعد ذلك بحيث تكون موزعة
عند جتهيز �أر�ض امل�شتل (احلكرية) لزراعتها بالعقل �أو البذور ين�صح مبعاجلتها ب�أحد املبيدات النيماتودية
ً
م�ستقبال يعرقل منوها وينقل
املنا�سبة وذلك حتت �إ�شراف فني دقيق ،حيث �إن �إ�صابة ال�شتالت بالنيماتودا
الإ�صابة �إىل املزارع اجلديدة .ولذلك يجب العناية التامة بتطهري �أر�ض امل�شتل قبل الزراعة .ثم يبا�شر
بتق�سيم �أر�ض امل�شتل �إىل بتون �أو خطوط لزراعة العقل كالعنب والتني والرمان �أو لزراعة البذور كامل�شم�ش
واخلوخ واللوز ،كما يجب االهتمام ب�إزالة الأع�شاب وجذور النباتات من امل�شتل قبل املبا�شرة بزراعة العقل
والبذور وال�شتالت.
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إنتاج فاكهة أشجار السدر المحسنة
مقدمة:
يعتبر السدر من أشجار الفاكهة المالئمة للظروف المناخية بالمملكة بدرجة جيدة ولكن ثمار السدر المحلي
تتفاوت في جودتها من حيث صغر الحجم ورداءة الصفات .ولذلك تم إدخال أنواع وأصناف جديدة من السدر تمتاز
بإنتاج محصول غزير ذو ثمار بحيث تم الحصول على ثمرة عالية الجودة وبحجم قد يصل إلى عشرة أضعاف حجم
ثمرة السدر المحلي ،وذلك بتطعيم أقالم أو عيون بتلك األصناف على أصول أشجار السدر المحلي وتمت عملية
االلتحام نظرا ً لتوافق الخاليا الموجودة في منطقة الكامبيوم بين الطعم واألصل.
وتتم خطوات إنتاج السدر المحسنة كاآلتي:
< زراعة األصول (شتالت السدر المحلي) :
يمكن زراعة بذور األصول على مدار السنة بحيث يكون عمر الشتلة من  18 - 12شهرا ً لكي تنمو وتصبح جاهزة للتطعيم.
< موعد التطعيم:
أفضل موعد للتطعيم من بداية مارس إلى نهاية أبريل.
< كميات األسمدة ومواعيد التسميد:
 إضافة سماد عضوي حول الشجرة بداية شهر أبريل بكمية ( 25 - 20جم) لكل شجرة. إضافة سماد اليوريا بكمية ( 150جم) لكل شجرة خالل شهر سبتمبر. إضافة السماد المركب ( )4 - 6 - 15 - 15بكمية ( 200 - 180جم) لكل شجرة على أربع دفعات تبدأ من شهر سبتمبر. إضافة سماد سوبر فوسفات بمعدل  300 - 250جم للشجرة الواحدة خالل شهر أغسطس أو سبتمبر لزيادةنسبة التزهير.
 إضافة سماد سلفات بوتاسيوم بمعدل  300 - 250جم للشجرة الواحدة تضاف بعد العقد لزيادة حجم الثمار.< موعد التزهير والعقد:
يكون موعد التزهير عادة نهاية شهر سبتمبر.
أما بالنسبة لعقد الثمار يكون خالل شهر أكتوبر.
< من أفات السدر:
 -1أبو دقيق السدر (أبو شميلة).
 -2ذبابة الفاكهة (ذبابة السدر).
 -3فطريات عفن األزهار.
 -4الخنفساء الحمراء (جعل الدودة البيضاء).
< تقليم األشجار:
قبل عملية التقلم يستحسن إيقاف ري األشجار بحوالي  3 - 2أسابيع.
تقليم األشجار عادة في بداية شهر يوينو بعد االنتهاء من جني المحصول ويكون التقليم جائراً.
< توصيات عامة:
 يجب أن يكون الري بصورة منتظمة. إزالة النموات الجانبية والسرطانات من أسفل منطقة التطعيم حين ظهورها. نظرا ً لتأثر األشجار المطعمة بالصقيع والرياح يفضل زراعة خط من مصدات الرياح وكذلك زيادة كميات الري.< مع بداية شهر سبتمبر ترش أشجار السدر وقائي ًا مع بداية التزهير وقبل تفتح األزهار بالمبيد الفطري الجهازي
والحشري مع المادة الالصقة وبعد تمام العقد يتم الرش كل ثالثة أسابيع من  4 - 3رشات بأحد المركبات المناسبة
 +سماد ورقي ويمكن إضافة مبيد أكاروسي لمكافحة األكاروس
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* نظرا ً إلصابة ثمار وأشجار السدر بعدد من اآلفات الحشرية األكاروسية والفطرية يجب وضع
برنامج وقائي وعالجي ضد هذه اآلفات على النحو التالي:
 -1رش مبيد أكاروسي وفطري بعد التقليم في شهر يوليو
 -2رش مبيد حشري وأكاروسي بعد ظهور النموات الخضرية في شهر يوليو  -أغسطس.
 -3رش مبيد حشري وقت التزهير (رشة خفيفة).
 -4رش مبيد حشري بعد التزهير مع مبيد فطري في التربة.
 -5رش مبيد حشري وأكاروسي كل شهر ويوقف رش المبيد قبل موعد الحصاد الثمار مع
مراعاة فترة التحريم للمبيدات المستخدمة.
من أمراض الحمضيات
أ  -مرض اإلخضرار
األسماء الشائعة لمرض اإلخضرار:
 مرض الغصن األصفر في  Huanglong bing or yellow shoot discaseالصين. مرض الورقة المبرقشة  Leaf Mothingفي الفلبين. مرض تحطم اللحاء  Likubinفي تايوان. مرض اإلخضرار  Greening Diseaseفي المملكة العربية.الميكروب المسب لمرض اإلخضرار:
الميكروب المسبب لمرض اإلخضرار هو ميكروب بكتيري صغير الحجم جداً.
وقد أمكن تعريف نوعين من ميكروب مرض اإلخضرار هما:
 - 1النوع اإلفريقي ويسمى بكتريا Liberibacterafricanus
وهذه البكتريا تحدث اإلصابة بمرض اإلخضرار األفريقي وتظهر أعراضها عند درجات الحرارة المنخفضة (ْ 24 - 20م).
 -2النوع اآلسيوي ويسمى بكتريا Liberibacterasiaticus
فهي األوسع انتشارا ً في كثير من مناطق العالم.
أعراض مرض اإلخضرار:
تظهر على أشدها على أصناف البرتقال واليوسفي وتقل على الليمون البنزهير الذي يتحمل جزئي ًا
اإلصابة بالمرض.
وتتلخص أهم األعراض المميزة لهذا المرض فيما يلي:
ً
 -1اصفرار على جزء محدود من الشجرة أو على أحد فروعها ،كما تنمو األوراق رأسيا ألعلى موازية
لمحور ساق الشجرة.
 -2تبرقش جزئي وكلي بنصل األوراق حيث تظهر مساحات صفراء بين عروق األوراق التي قد تظل خضراء.
 -3تزهر األشجار المصابة إزهارا ً كبيرا ً وفي غير مواعيد اإلزهار الطبيعي ،إال أن ذلك يتبعه تساقط
كبير غير طبيعي للثمار .الثمار غالب ًا صغيرة الحجم وغير مكتملة النضج ومشوهة ،وطعمها مر
والذع لزيادة الحموضة بها تظل هذه الثمار ضعيفة التلوين.
 -4عند وجود حشرات السيليدي الناقلة للمرض تظهر النموات الحديثة مشوهة ومجعدة
ومتكرمشة أو قد تبدو ملتفة كالوردة.
 -5في حالة اإلصابة المزمنة والشديدة تصبح األشجار متقزمة لتساقط األوراق وموت الكثير
من الفروع.
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طرق انتشار اإلصابة:
 -1عن طريق التطعيم:
 -2عن طريق البذور المصابة:
 - 3بواسطة حشرات السيليدي (سلد الموالح) Psyllids :
أهم أنواع السيليد الناقلة لهذا المسبب المرضي نوعان هما:
أ  -السيليدي اإلفريقية .Trioza erytreae
ب  -السيليدي اآلسيوية  Diaphorina citriمن العائلة (. )Psyllidde
 -4عن طريق الحامول )Cascuta sp( :
الوقاية والمكافحة:
 -1إجراء تشخيص دقيق وسريع لألشجار المصابة وحصر مناطق اإلصابة ثم استئصال المصاب منها فوراً.
 -2المكافحة المتكاملة والفعالة لحشرات السيليدي باستخدام المبيدات المتخصصة وتحت إشراف مهندس
الوقاية المختص.
االهتمام بالمكافحة الحيوية الفعالة لحشرات السيليدي سواء باستخدام أحد الطفيليات المحلية استخدام
طفيل  Diaphorencyrtus aligarhensisفي مكافحة حشرات السيليدي بالمملكة.
والزنابير .Wasps
 -3إجراء عمليات الخدمة المزرعية السليمة من تقليم لألشجار وإزالة الفروع الميتة.
 -4التوقف عن إنتاج الشتالت بالمناطق المصابة أو تداولها لصعوبة التحقق من سالمتها.
 -5منع خروج أية شتالت أو بذور من المناطق المصابة إلى المناطق األخرى الخالية.

أخي المزارع الكريم:

يعترب الإخ�ضرار من �أخطر �أمرا�ض احلم�ضيات على م�ستوى العامل كله ،وقد ظهر ببع�ض مناطق اململكة وعلى بع�ض الأ�شجار
باملنازل ،لذلك ف�إن الأمر يتطلب بذل �أق�صى اجلهود ال�ستئ�صال الأ�شجار امل�صابة وحرقها واحليلولة دون انت�شار املر�ض �إىل
املناطق اخلالية وذلك بااللتزام بتعليمات احلجر الزراعي.
بادر باالت�صال باملر�شد الزراعي فور م�شاهدتك لأعرا�ض هذا املر�ض وكذلك عند وجود ح�شرة ال�سيليدي الناقلة له.
مكافحة ح�شرة ال�سليدي على احلم�ضيات عمل قومي حلماية الأ�شجار من الإ�صابة مبر�ض الإخ�ضرار اخلطري.
�إن ا�ستئ�صال الأ�شجار امل�صابة مبر�ض الإخ�ضرار �إجراء ال متيل �إليه نفو�سنا ولكنه �ضرورة البد منها.
�إن �شتالت احلم�ضيات امل�صابة مبر�ض الإخ�ضرار ي�صعب على غري املتخ�ص�صني متييزها لذلك يجب عدم زراعة �أية �شتالت
حم�ضيات �إال من م�صادر موثوق بها.
�إن احلم�ضيات ثروة وطنية هامة ،تبذل الدولة الكثري من �أجل تنميتها فحافظ على �سالمتها باتباعك لتعليمات ون�صائح
املر�شدين الزراعيني.
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ب  -مرض التقرح البكتيري:
يسبب مرض التقرح البكتيري نوع من البكتريا الشديدة الخطورة على الحمضيات تسم ى �Xanthomonas camp
 estris PV. citri (Haasse) Dowsonهي:
أ  -ساللة التقرح اآلسيوي (: )A
هذه الساللة هي األكثر انتشارا ً في دول العالم.
ب  -ساللة التقرح الكاذب (: )B
هذه الساللة تصيب أساس ًا الليمون األضاليا ،تصيب الليمون البنزهير والليمون الحلو والبرتقال واليوسفي.
جـ  -ساللة تقرح الليمون البنزهير (: )C
تصيب فقط الليمون المكسيكي المالح (البنزهير).
أعراض اإلصابة بالمرض:
تظهر األعراض كبقع مميزة لهذاالمرض على كل أجزاء الشجرة فوق سطح التربة وخاصة على األوراق واألفرع
والثمار الصغيرة والغير ناضجة تنفجر هذه البقع وتظهر ممتلئة بنموات إسفنجية متضخمة لونها أصفر في صورة
حلقات متحدة المركز ،وتتكون على الثمار الغير ناضجة تقرحات مماثلة عند إصابة الثمار الناضجة فإن التقرحات
تكون صغيرة جدا ً ومحدودة ويتراوح قطرها من  1.5 - 0.6ميليمتر.
كما تتكون تقرحات مماثلة على األغصان والفروع التي قد يصل قطرها  8سم ،وعند تقدم اإلصابة تجف األغصان
الحديثة واألفرع وتسقط أوراقها وتظهر األشجار يابسة.
طرق انتشار المرض:
بطريقة ميكانيكية بحتة على مقصات التقليم واآلالت الزراعية ومالبس العمال وأحذيتهم وأيديهم وكذلك على
أجسام الطيور والحشرات تداول الشتالت والثمار المصابة وصناديق تعبئتها .نقل اإلصابة إلى المناطق القريبة .كما
أن األمطار مع وجود الرياح تعمل على نشر اإلصابة داخل أشجار المزرعة الواحدة.
الوقاية من المرض:
يتطلب اتخاذ الخطوات التالية:
 -1حصر المرض في مختلف المناطق واستئصال وحرق األشجار المصابة.
 -2رش األشجار المحيطة بالشجرة المصابة من جميع الجهات بأحد المبيدات المناسبة.
 -3إبادة األعشاب والعوائل الثانوية التي قد تتواجد بالمنطقة والتي يعيش عليها الميكروب المسبب للمرض.
 -4يراعي العمال شروط النظافة الزراعية عند العمل بإحدى المزارع المصابة.
 -5يتم تقليم األشجار المتبقية مع ضرورة تطهير المقصات والسكاكين المستعملة بعد نهاية عمل اليوم.
 -6غمس الثمار وكذلك صناديق التعبئة البالستيكية في محلول الكلورين (بمعدل  0.2جم  /لتر ماء) لمدة
دقيقة أو دقيقتين.
 -7التوقف عن إنشاء مشاتل حمضيات بالمناطق الموبوءة ،وكذلك إجراء حجر داخلي حاسم حول تلك المناطق
لمنع خروج الشتالت أو الثمار.
ً
 -8تعزيز الحجر الزراعي الدولي والتوقف تماما عن استيراد ثمار الحمضيات من البالد.
 - 9ضرورة متابعة المزارع بالمناطق الموبوءة بعد استئصال األشجار المصابة.
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أخي المزارع الكريم:

تبذل الدولة جهود ًا كبرية يف تنمية احلم�ضيات باململكة فحافظ على هذه الرثوة الوطنية باتباعك لتعليمات ون�صائح
املر�شدين الزراعيني.
�إن مر�ض التقرح البكرتي من �أخطر �أمرا�ض احلم�ضيات ،لذلك يجب االت�صال باملر�شد الزراعي باملنطقة فور م�شاهدتك
لأعرا�ض املر�ض.
�إن مر�ض التقرح البكتريي ي�سهل انت�شاره بكل الطرق امليكانيكية املعروفة عالوة على تداول الثمار وال�شتالت امل�صابة.
أخي المزارع :
�إن املحاجر الزراعية من الو�سائل الهامة حلماية البالد  -ب�إذن اهلل  -من الأمرا�ض اخلطرية فبادر باتباع تعليمات احلجر
الزراعي الدويل واملحلي ملنع انتقال مر�ض التقرح البكتريي �إىل منطقتك �أو �إىل غريها من مناطق اململكة.
جـ  -مر�ض ت�صمغ �أ�شجار احلم�ضيات
ي�سمى مبر�ض العفن ال�صمغي البني �أو مبر�ض عفن قاعدة ال�ساق.
م�سبب املر�ض  :ي�سبب املر�ض الفطر .Phytophthora citrophthora Phytophthora parasitica Dast

األعراض المميزة للمرض:
يصيب هذا المرض الجذور وجذوع األشجار والفروع الرئيسية وكذلك الثمار كما يلي:
ً
 -1يظهر في البداية تعفن بني على القلف وذلك بالقرب من قاعدة جذع الشجرة وهذا التعفن قد يمتد طوليا ألعلى
حتى يصل إلى الفروع الرئيسية.
 -2يجف القلف ويتشقق طولي ًا ويسيل الصمغ ألسفل على جذع الشجرة بكميات كيبرة.
 - 3قد يحدث أحيان ًا أن تتوقف اإلصابة األولية وال تمتد كثيرا ً على جذع الشجرة وذلك حينما تصبح الظروف البيئية
غير مناسبة للميكروب المسبب للمرض ،حيث يتكون نسيج كالوس الذي يمنع انتشار اإلصابة كما تتوقف اإلصابة
أيض ًا وال تمتد إلى األصل الذي تنمو عليه األشجار حينما يكون هذا األصل مقاوم ًا للمرض.
 -4حينما تستمر الظروف البيئية المناسبة حول األشجار لفترة طويلة نسبي ًا فإن اإلصابة تمتد لتحيط بجذع
الشجرة مما ينتج عنه سرعة موت الجذور وتعفنها ،ويتبع ذلك ظهور أعراض التدهور على القمة النامية لألشجار
حيث يبهت لون األوراق وتصفر عروقها وتتساقط األوراق وتموت الفروع وتقل النموات الجديدة على األشجار مما
يؤدي إلى تدهورها وموتها في النهاية.
 -5أحيان ًا قد تتلون األوراق الصغيرة القريبة من سطح التربة بلون بني ،كما قد تصاب بعض الثمار حيث يظهر
عليها بقع بنية جافة صمغية المظهر .وهذه الثمار المصابة قد تسقط ،أما إذا بقيت حتى وقت جمع المحصول فإنها
تشكل خطورة كبيرة على الثمار السليمة المحيطة بها حيث تنتشر اإلصابة إليها أثناء الجمع والشحن والتخزين.
ً
عادة ما تصاب أيض ًا الجذور المغذية ألشجار الحمضيات مما يؤدي إلى تعفنها وانسالخ قشرتها مما ينتج عنه
-6
تدهور لألشجار وقلة نموها وإنتاجها .كما قد يصاب الجذع أسفل سطح التربة وكذلك الجذور الرئيسية كما يتعفن
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القلف المصاب بتأثير الميكروبات الثانوية الموجودة بالتربة والذي يمتد إلى نسيج الخشب الذي يتلون باللون البني
ويصاحب ذلك رائحة كريهة ،ولكن دون أن تظهر مظاهر واضحة لمرض التصمغ على األشجار المصابة إال أن ذلك
يؤدي إلى ظهور أعراض نقص العناصر وتدهور األشجار وموتها.
 -7تؤدي إصابة الشتالت الصغيرة في المشتل بفطر الفيتوفثورا المسبب للمرض إلى موت هذه الشتالت.
المكافحة المتكاملة للمرض:
أو ً
ال  :للوقاية من اإلصابة:
نود أن نشير هنا إلى أهمية تطبيق مبدأ «الوقاية خير من العالج» في مكافحة هذا المرض ،حيث ينطبق ذلك تماماً
على هذه الحالة حتى يمكن أن نحمي األشجار من األضرار التي يمكن أن تحدث لها عند اإلصابة بهذا المرض والتي قد
يصعب تعويضها فيما بعد ،لذلك ينصح باتباع ما يأتي:
 - 1يجب إنتاج شتالت سليمة خالية من اإلصابة ويتم ذلك كما يلي:
(أ) تعامل البذور بالماء الساخن على درجة حرارة ˚52م لمدة  10دقائق للتخلص من أية إصابة بها ،كما يمكن
الحصول على ذلك بمعاملة البذور بأحد المبيدات المناسبة.
(ب) الزراعة في تربة نظيفة خالية من الميكروب المسبب للمرض ،وقد يتطلب هذا إجراء عملية تعقيم للتربة.
ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الحرارة الرطبة على درجة ˚98م لمدة ساعة ونصف على أن يتم بعد ذلك غسل
التربة بالماء الساخن إلزالة بعض المواد السامة التي قد تتكون بها نتيجة للحرارة العالية.
كما يمكن أن يتم تعقيم التربة بإضافة أحد المواد الكيماوية المناسبة على أن تروى األرض بعد ذلك وتغطى
بمشمع أوبالستيك سميك لمدة  7 - 5أيام قبل أن تتم تهويتها ثم تترك لمدة  3 - 2أسابيع قبل الزراعة.
كما يمكن تدخين التربة بمبيد مناسب ويكون ذلك تحت غطاء بالستيك محكم يتم تغطية التربة به قبل
إجراء العملية ،وتظل التربة مغطاة لمدة  7 - 5أيام قبل تهويتها ،ثم تترك لمدة  2 - 1أسبوع قبل الزراعة.
وفي كل هذه الحاالت يجب الحيلولة دون إعادة تلوث التربة المعقمة مرة أخرى سواء عن طريق نقل أي تربة
ملوثة إليها مرة ثانية ،أو استخدام آالت زراعية ملوثة سبق العمل بها في تربة موبوءة ،أو عن طريق أقدام العمال
عند انتقالهم من تربة ملوثة إلى التربة المعقمة ما لم يقوموا بارتداء أحذية نظيفة ،وأيض ًا قد يحدث ذلك عند
استخدام بذور مصابة لم يتم معاملتها بالمبيد المناسب لتعقيمها أو عند زراعة شتالت مصابة ،أو عند الري بمياه
ملوثة أو غير ذلك من الوسائل.
يجب مالحظة أن تدخين التربة بالمواد الكيماوية قد ينتج عنه قتل لفطريات الميكروهيزا ذات الفائدة الكبيرة
لنمو شتالت الحمضيات مما ينتج عنه تقزم الشتالت وضعف نموها في مثل هذه األراضي المعقمة.
هناك طريقة آمنة لتعقيم تربة المشاتل أو الحقول على السواء قبل الزراعة عن طريق تشميس التربة حيث
يتم ذلك بتغطية التربة الرطبة باستخدام شرائح بالستيك شفاف ورقيق (سمك  80 - 40ميكرون) لمدة شهر إلى
شهر ونصف خالل فصل الصيف ،مع المحافظة على الرطوبة العالية بالتربة خالل تلك الفترة ،وبذلك يمكن القضاء
على كثير من الفطريات الممرضة وغيرها من الكائنات الضارة ،هذا في نفس الوقت الذي ال تتأثر فيه الكائنات النافعة
بالتربة كثيراً ،ويمكن أن تتم الزراعة بعد أسبوع واحد من رفع البالستيك.
 -2ينصح بتطعيم الحمضيات على أصول مقاومة للمرض.
 -3يجب أن تكون منطقة التطعيم على ارتفاع ال يقل عن  30سم من سطح التربة.
 -4يجب زراعة الشتالت في الحقل على نفس العمق الذي كانت عليه بالمشتل وعدم غمس منطقة التطعيم
بالتربة ،وأن تكون الزراعة على مسافات واسعة نسبي ًا لتسمح بالتهوية الجيدة حول األشجار فيما بعد حتى تقل الرطوبة.
 -5يجب استخدام مياه ري نظيفة ،مع عدم مالمسة المياه مباشرة لجذوع األشجار ،وعدم المغاالة في مياه الري
ومنع ركودها حول األشجار لفترات طويلة مع العمل على تحسين الصرف.
 -6يجب تجنب إحداث الجروح بالجذور وبجذوع األشجار وفروعها أثناء عملية الخدمة.
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 -7ينصح بدهان جذوع األشجار بمادة اآلليت أو عجينة بوردو لحمايتها من اإلصابة.
 -8ينصح بمداومة المرور على األشجار بصفة دورية الكتشاف أية إصابة تحدث بها مبكرا ً حتى يمكن عالجها بسهولة.
ثاني ًا :عالج اإلصابة بالتصمغ:
بمجرد اكتشاف اإلصابة بالمرض ينصح بكشط األنسجة المصابة باستعمال سكين حاد حتى نصل إلى األنسجة
السليمة مع ضرورة إزالة جزء من األنسجة السليمة المالصقة للمنطقة المصابة وبعد ذلك يتم تطهير موضع
الكشط بمحلول برمنجنات البوتاسيوم  ،٪1ثم تدهن األجزاء التي تم تطهيرها بعجينة أحد المواد المناسبة التي
يحددها مهندس الوقاية على أن يُجرى الدهان مرتين خالل فترات سريان العصارة باألشجار ،األولى خالل شهري فبراير
ومارس والثانية خالل شهري سبتمبر وأكتوبر.
هذا ويمكن رش األشجار جيدا ً بأحد المبيدات المناسبة وتحت إشراف المهندس المختص ثالث مرات ،األولى
خالل شهري فبراير ومارس والثانية في أبريل والثالثة خالل شهري سبتمبر وأكتوبر ،وذلك من أجل حماية األشجار
من اإلصابة بالمرض.

أخي المزارع الكريم:

 �أ�صبح مر�ض الت�صمغ �أكرث انت�شار ًا على �أ�شجار احلم�ضيات يف ال�سنوات الأخرية مما ي�ؤدي �إىل تدهورها. تكرث الإ�صابة مبر�ض الت�صمغ يف احلم�ضيات عند عدم �إتباع الإر�شادات الزراعية ال�صحيحة والإ�سراف يف مياه الري. �إن زراعة �شتالت �سليمة مطعمة على �أ�صول مقاومة خري و�سيلة للوقاية من الإ�صابة مبر�ض الت�صمغ فبادر باحل�صول عليهامن امل�صادر املوثوق بها.
 بادر باملرور دوري ًا على �أ�شجار احلم�ضيات مبزرعتك حتى ميكن اكت�شاف �أية �إ�صابة بالت�صمغ مبكر ًا وعالجها فور ًا لأنالت�أخر يف ذلك �سوف يعر�ض اجلذع كله للإ�صابة مما ي�ؤدي �إىل تدهور الأ�شجار وموتها.
أخي المزارع :
تبذل الدولة جهود ًا م�ضنية يف تنمية احلم�ضيات باململكة فحافظ على هذه الرثوة باتباعك لإر�شادات ون�صائح املر�شدين
الزراعيني.

46

ري المحاصيل الزراعية

تعريف بأهمية الري واالعتناء به وتأثيره على المحاصيل:
تضاعفت المساحة المزروعة بالمملكة عدة مرات نتيجة استخدام نظم الري الحديثة في ري المحاصيل
واألشجار والمسطحات الخضراء بمختلف أنواعها نظرا ً لما تتميز به هذه األنظمة عن نظم الري التقليدية من
حيث توفيرها للمياه وللطاقة واليد العاملة وكذلك خلط التربة بمواد حافظة للرطوبة للتقليل من مياه الري مثل
البوليمر أو الكمبوست.
وتنقسم أنظمة الري الحديثة المستخدمة في المملكة إلى مجموعتين:
أنظمة الري بالــرش.
أنظمة الري بالتنقيط.
وتعمل على توصيل مياه الري من مصدرها بواسطة شبكة من األنابيب تكون تحت أو فوق سطح التربة لتصل
إلى النباتات عبر الرشاشات أو المنقطات.
أنظمة الري بالرش:
 -1نظام الري بالرش المتحرك:
يتألف هذا النظام من أنبوب واحد من الصلب المجلفن أو المبطن أو البالستيك ويتحرك ميكانيكي ًا على عجالت
في خطوط مستقيمة أو على شكل دائري ،يتدفق الماء عبر األنبوب إلى البخاخات لري المساحة المزروعة .من أكثرها
استعما ًال بالمملكة نظام الري المحوري الذي يمتد على شكل أذرع تدور حول المحور لري مساحات كبيرة.
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 -2نظام الري بالرش الثابت:
يحتوي هذا النظام على مجموعة من الرشاشات المركبة على حوامل للرشاشات تتصل باألنبوب الفرعي الذي
عادة ما يكون مدفون ًا تحت سطح التربة ويستعمل هذا النظام في ري المحاصيل الحقلية والعلفية والمسطحات
الخضراء ويأتي في المرتبة الثانية من حيث استخدامه بالمملكة.
 -3نظام الري بالرش المتنقل:
يتكون هذا النظام من أجزاء ثابتة كالخطوط الرئيسية وربما الفرعية ومتنقلة مثل خطوط الرشاشات التي
يتم نقلها بعد انتهاء عملية الري لسقي قطعة أخرى من المساحة المزروعة إال أن هذا النظام من الري غير شائع
االستعمال بالمملكة.
مميزات نظام الري بالرش:
يمكن استخدامه في األراضي ذات الطبوغرافية الصعبة دون الحاجة إلجراء عملية تسوية لها.
عدم تعرض فتحة الرشاش بسهولة لالنسداد بسب كبرها.
يعمل على تلطيف حرارة الحقل مما يتيح مناخ ًا مالئم ًا لنمو المحصول.
مصممة لتقليل الحاجة إلى العمالة إلى أدنى حد ممكن.
أنظمة الري بالتنقيط:
وهي أنظمة متعددة تعمل على إيصال مياه الري إلى النباتات بكميات محسوبة وبتصريف بطيء
على شكل نقط منفصلة أو متواصلة وذلك من خالل أجزاء صغيرة تسمى بالمنقطات ومنها:
 -1أنظمة التنقيط السطحية وهي النظم التي تكون فيها خطوط المنقطات على سطح التربة
وتستخدم لري النباتات القريبة والمتباعدة.
 -2نظام التنقيط التحت سطحي وهو النظام الذي تكون فيه أنابيب المنقطات مدفونة على
عمق  30سم تقريب ًا تحت سطح التربة.
 -3نظام الري المتدفق (النبع) أو النافوري وهو النظام الذي يتم فيه إيصال الماء إلى سطح
التربة على شكل تيار مائي متدفق.
 -4نظام الري الدقيق وهو نظام يتم من خالله رش مياه الري فوق سطح التربة على شكل
رذاذ أو دائرة صغيرة.
 -5نظام الري المتذبذب وهو نظام يعطي إضافة للماء منخفض من منقطات ذات تصرفات عالية.
ويشيع استخدام جميع هذه النظم في المملكة في ري محاصيل الخضار وأشجار النخيل
والفاكهة وأشجار وشجيرت الزينة وكذلك المسطحات الخضراء ما عدا نظام الري التحت سطحي
فال يزال محدود االستعمال.
 -6نطام الري بالمحابس  :وهو محور من نظام الري المتدفق وهو عبارة عن محبس (16ملم)
ينتهي بحلقة دائرية محيط بجذع الشجر ال مخارج مفتوحة تساعد على انساب المياه في حوض الري بشكل متجانس
والهدف من المحبس ضبط وموازنة كمية المياه بين األشجار على الخط الواحد.
مميزات الري بالتنقيط:
يعمل على إبقاء المحتوى المائي في منطقة الجذور في ظروف مثالية تسمح للنبات بامتصاص الماء والغذاء.
يحد من نمو األعشاب الضارة حيث يتم ري جزء من سطح التربة.
توفيره لمياه الري بنسبة قد تصل إلى حوالي  ٪40وكذلك توفيره للطاقة حيث إنه يعمل تحت ضغط تشغيل منخفض.
إمكانية استخدام مياه عالية الملوحة دون أن تشكل أية نقص في اإلنتاج وذلك عن طريق إبقاء المحتوى
الرطوبي عالي وعندها سيكون تركيز الملح في ماء التربة أقل من الحد الضار بالنبات.
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كفاءة استخدام المياه:
تُعتبر مؤشرا ً مهم ًا ويسترشد بها عن كفاءة استخدامات مياه الري في إنتاج المحاصيل الزراعية ويمكن تعريفها
بعدد الكيلو جرامات ماء (أمتار مكعبة) التي تستخدم إلنتاج كيلو جرام واحد من المحصول وتوجد لها عدة تعريفات
أخرى تعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير ويدل كل منها على الغرض الذي أقيم من أجله نظام الري.
ولتوضيح طريقة استخدام هذه الكفاءة لو افترضنا أن كفاءة استخدام المياه إلنتاج محصول الطماطم  4كيلو
جرام /متر مكعب من المياه وللكوسة  2كيلو جرام  /متر مكعب من المياه وللفلفل  3كيلو جرام  /متر مكعب
من المياه فإنه يتضح أن القيمة الكبيرة لكفاءة استخدام المياه تعني المحصول األكفأ استخدام ًا لمياه الري وفي
هذه الحالة يكون محصول الطماطم أكثر كفاءة في استخدام مياه الري من محصولي الفلفل والكوسة وفي حالة
الرغبة في معرفة عدد األمتار المكعبة من الماء الالزمة إلنتاج واحد كيلو جرام فإنه يمكن حسابها وذلك بتقسيم
المتر المكعب من المياه على إنتاجية المحصول فهي  0.25للطماطم و 0.5للكوسة و 0.33للفلفل والقيمة الصغرى
(للطماطم) هي األكثر كفاءة الستخدام الماء.
جدولة مياه الري:
تعتبر جدولة مياه الري من الوسائل الضرورية واألساسية في ترشيد استخدامات المياه والطاقة وتعني تحديد
موعد الري وكميته ويمكن القيام بهذه المهمة بعدة طرق تعتمد على القياسات والقراءات التي يتم الحصول
عليها إما من التربة أو من النبات أو من المحطات المناخية بهدف جدولة مياه الري للمحصول.
ويتوفر تجاري ًا العديد من األجهزة التي تستخدم لهذا الغرض ولكن يفضل استخدام النوع الذي يتميز بالدقة
والسرعة في أخذ القراءات على مستوى الحقل.
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الباب الثاني

محاصيل الخضار
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زراعـــــــــة الخـــضــــــار

تقسيم الخضار حسب موسم الزراعة ودرجة تحملها للحرارة والبرودة
اخل�ضار ال�صيفية
اخل�ضار ال�شتوية
تتحمل الربودة وتف�ضل اجلو املعتدل
ال تتحمل ال�صقيع
تتحمل ال�صقيع
طماطم
بطاط�س
بازالء
فا�صوليا
ثوم
ب�صل
قلقا�س
جزر
جرجري
خبازي
�سبانخ
خر�شوف
كرنب (ملفوف)
�سلق
لفت
بقدون�س
البنجر
خ�س
الفجل
فول رومي
قرنبيط (زهرة)
كرف�س
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ينا�سبها احلو احلار
باذجنان
بامية
بطيخ
خيار
�شمام
قرع ع�سلي
كو�سا
رجلة
لوبياء
ملوخية

مواعــيــد زراعة الخضار
الإ�سم
موعد زراعة البذور
الإ�سم
موعد زراعة البذور
الإ�سم
ط� � � �م � � ��اط � � ��م ال �� �ص �ي �ف �ي��ة امل �ب �ك ��رة  -ج � � � ��رج � �ي� ��ر �أغ �� �س �ط ����س  -ف�ب�راي��ر ال � � � �ق� � � ��اوون
�أك � � � � � � � � � � � �ت� � � � � � � � � � � ��وب� � � � � � � � � � � ��ر
ون � � � � � � � � � ��وف� � � � � � � � � � �م � � � � �ب� � � � ��ر
ال�صيفية امل �ت ��أخ��رة -
ف � � � � � � � � �ب � � � � � � � ��راي� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ر
ال�صيفية ال�شتوية -
�� � � � � � �س� � � � � � �ب� � � � � � �ت� � � � � � �م � � �ب� � ��ر

موعد زراعة البذور
ف�ب�راي ��ر � -أب ��ري ��ل ومي �ك ��ن ال�ت�ب�ك�ير
يف امل � � �ن� � ��اط� � ��ق ال � � ��داف� � � �ئ � � ��ة ح� �ي ��ث
ت� � � � � ��زرع يف ي� � �ن � ��اي � ��ر ويف �أك� � �ت � ��وب � ��ر
ون ��وف� �م�ب�ر يف ال� ��� �س ��واح ��ل ال��داف �ئ��ة

ال � �ب� ��اذجن� ��ان م� � � �ث � � ��ل ال� � �ط� � �م � ��اط � ��م البقدون�س �أغ � �� � �س � �ط � �� ��س ف �ب�راي� ��ر ال � � � �ق � � � �ث� � � ��اء م� � � �ث � � ��ل ال� � � ��� � � �ش� � � �م � � ��ام وال � � � � � �ق� � � � � ��اوون
ال� � � �ف� � � �ل� � � �ف � � ��ل م� � � �ث � � ��ل ال� � �ط� � �م � ��اط � ��م ال� � �ب� � �ن� � �ج � ��ر � �س �ب �ت �م�ب�ر  -ف�ب�راي ��ر اخل� � � � � �ي � � � � ��ار فرباير  -مايو ويزرع يف �أكتوبر ونوفمرب
يف امل� �ن ��اط ��ق ال �� �س��اح �ل �ي��ة ال��داف �ئ��ة
ال� � � �ب� � � ��� � � �ص � � ��ل �أغ���س�ط����س � -سبتمرب ال� ��� �س� �ب ��ان ��خ � �س �ب �ت �م�ب�ر  -ف�ب�راي ��ر ال� � � � � � �ق � � � � � ��رع م� � � � � � � � � � � � ��ار�� � � � � � � � � � � � ��س و�أب� � � � � � � � � � � � ��ري� � � � � � � � � � � � ��ل
ال� �ع� ��� �س� �ل ��ي
(ال � � � ��دب � � � ��ة)
ال� � � � �ك � � � ��رن � � � ��ب � �س �ب �ت �م�ب�ر  -ن��وف �م�بر ال � � �� � � �س � � �ل� � ��ق �أغ� ��� �س� �ط� �� ��س وم� ��ار�� ��س ال� � �ك � ��و�� � �س � ��ا فرباير � -أبريل � -أغ�سط�س � -سبتمرب
(ميكن �أن ي��زرع طوال
ال���س�ن��ة م��ا ع��دا �أ�شهر
ال� ��� �ص� �ي ��ف احل � � � � ��ارة).
ال� �ق ��رن� �ب� �ي ��ط � �س �ب �ت �م�ب�ر  -ن��وف �م�بر اخل � �ب � �ي ��زي � �س �ب �ت �م�ب�ر � -أك� �ت ��وب ��ر
اخل� � � � � � � �� � � � � � � ��س � �س �ب �ت �م�ب�ر  -ن��وف �م�بر ف��ا� �ص��ول �ي��ا ف � �ب ��راي� � � ��ر  -م � ��ار� � ��س
ومي � �ك� ��ن ال� �ت� �ب� �ك�ي�ر يف
املناطق الدافئة فتزرع
يف دي �� �س �م�بر  /ي�ن��اي��ر

اجل � � � � � � � � � � � ��زر م � � � � � � � � � � ��ار� � � � � � � � � � � ��س � -أب � � � � � � � � ��ري � � � � � � � � ��ل
ال� � �ي� � �م � ��اين
ال� � �ب � ��ام� � �ي � ��ا ي� �ن ��اي ��ر  -يف ال� ��� �س ��واح ��ل ال ��داف� �ئ ��ة
(�� � �ص� � �ي� � �ف � ��ي م � � �ب � � �ك� � ��ر) ف � �ب� ��راي � � � ��ر -
م ��ار� ��س �أب ��ري ��ل (� �ص �ي �ف��ي م �ت ��أخ��ر)
ي ��ول� �ي ��ه � -أغ� ��� �س� �ط� �� ��س (خ ��ري� �ف ��ي)

ال � � �ب � � �� � � �س � � �ل � ��ة �أك� � �ت � ��وب � ��ر  -ن ��وف �م�ب�ر ال� � �ل � ��وب� � �ي � ��ا م� � � ��ار�� � � ��س � -أب � � ��ري � � ��ل امل � �ل ��وخ � �ي ��ة ي � �ن� ��اي� ��ر يف ال � �� � �س� ��واح� ��ل ال� ��داف � �ئ� ��ة
م � � � � � � � � � � ��ار� � � � � � � � � � � ��س � -أب � � � � � � � � ��ري � � � � � � � � ��ل
(مي � �ك� ��ن �أن ت� � � ��زرع ط� � � ��وال ال �� �س �ن��ة
م � � ��ا ع � � � ��دا الأ� � � �ش � � �ه� � ��ر ال � � � � �ب � � � ��اردة).
ال � � � � � � � �ف� � � � � � � ��ول �أك� � �ت � ��وب � ��ر  -ن ��وف �م�ب�ر احل � �ب � �ح� ��ب ي � � � �ن� � � ��اي� � � ��ر  -م� � ��اي� � ��و ال� � ��رج � � �ل� � ��ة ف � � � � �ب � � � ��راي� � � � � � � � � ��ر � � � �� -س� � � �ب� � � �ت� � � �م� �ب ��ر
�أك� �ت ��وب ��ر ون��وف �م�ب�ر يف
امل� � �ن � ��اط � ��ق ال� ��داف � �ئ� ��ة
ال � � � � � � � � �ث� � � � � � � � ��وم � �س �ب �ت �م�ب�ر � -أك� �ت ��وب ��ر ال� � ��� � �ش� � �م � ��ام ف � �ب ��راي� � � ��ر � -أب� � ��ري� � ��ل ال� � � �ف� � � �ج � � ��ل �أغ � � � � �� � � � � �س � � � � �ط � � � � ��� � � � ��س  -ف� � �ب � ��راي � � � � ��ر
ومي � �ك� ��ن ال� �ت� �ب� �ك�ي�ر يف
امل� � �ن � ��اط � ��ق ال� ��داف � �ئ� ��ة
ح �ي��ث ت� ��زرع يف ي�ن��اي��ر
ي � � � � � ��زرع يف �أك� � �ت � ��وب � ��ر
ون��وف �م�بر يف امل�ن��اط��ق
ال �� �س��اح �ل �ي��ة ال��داف �ئ��ة
ال �ب �ط��اط ����س ي � �ن� ��اي� ��ر  -ف� �ب��راي� � ��ر  -اجل � � � � � � � � � � � ��زر �أغ �� �س �ط ����س  -ف�ب�راي��ر ال � � � �ل � � � �ف� � � ��ت �أغ � � � � �� � � � � �س � � � � �ط � � � � ��� � � � ��س  -ف� � �ب � ��راي � � � � ��ر
� �س �ب �ت �م�ب�ر � -أك� �ت ��وب ��ر
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طرق زراعة بذور الخضروات
بذور خ�ضروات تزرع يف احلكرية ملدة �شهر
ون�صف لزراعة �شتالتها يف احلقل

طماطم
باذجنان
فلفل
كرنب (ملفوف)
قرنبيط (زهرة)
ب�صل
خ�س
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بذور خ�ضروات تزرع يف احلقل يف
�أحوا�ض نرث ًا �أو يف �سطور

خ�ضروات تزرع يف احلقل على م�شاعيب

بقدون�س
بنجر
جرجري
جزر
خبازي
رجلة
�سبانخ
�سلق
فجل
لفت
ملوخية
كراث

طماطم
باذجنان � -شمام
فلفل  -فا�صوليا
كرنب  -فول
قرنبيط  -قاوون
ب�صل  -قثاء
خ�س  -دبه
باميا  -كو�سا
ب�سلة  -لوبيا
ب�صل
بطاطا حلوة (جزر مياين)
بطاط�س
بطيخ (حبحب)
ثوم
خ�س
خيار

كمية التقاوي الالزمة للدونم
الإ� � �س � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��م ك � � �م � � �ي� � ��ة ال � � � �ت � � � �ق � � ��اوي
ط� � � � � � �م � � � � � ��اط � � � � � ��م  85 - 75ج ��رام لإن�ت��اج
�� 2500 - 1500ش�ت�ل��ة

الإ� � �س � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��م
اجل� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زر

ك �م �ي��ة ال �ت �ق��اوي
 700 - 500جرام

الإ� � �س � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��م
ال� � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � ��اوون

ك� � � � �م� � � � �ي � � � ��ة ال� � � � � �ت� � � � � �ق � � � � ��اوي
 400 - 200ج � � � � ��رام
ح� ��� �س ��ب م � ��وع � ��د ال � ��زراع � ��ة

ب � � � � � � � � ��اذجن � � � � � � � � ��ان

 150 - 75ج��م لإن �ت��اج
�� 2500 - 1500ش�ت�ل��ة

ال � � � � � � � �ل � � � � � � � �ف� � � � � � � ��ت

ف � � � � � � � � �ل � � � � � � � � �ف � � � � � � � ��ل

 150 - 75ج��رام لإنتاج
�� 3500 - 2500ش�ت�ل��ة

ال� � � � � � � �ف� � � � � � � �ج � � � � � � ��ل

 1000 - 600جرام
ح �� �س��ب ط��ري �ق��ة
ال � � � � � � � � � ��زراع � � � � � � � � � ��ة
2000 - 1000
ج � � � � � � ��م ح� � ��� � �س � ��ب
ط��ري�ق��ة ال��زراع��ة

ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �ث� � � � � � � ��اء

 400 - 200ج � � � � ��رام
ح� ��� �س ��ب م � ��وع � ��د ال � ��زراع � ��ة

اخل � � � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � � ��ار

 500 - 250ج � � � � ��رام
ح� ��� �س ��ب م � ��وع � ��د ال � ��زراع � ��ة

ب � � � � � � � � �� � � � � � � � � �ص� � � � � � � � ��ل

 - 1كيلو ج��رام لإن�ت��اج
� 50 - 25أل� � ��ف ��ش�ت�ل��ة

ال � � �ب � � �ق � ��دون � � �� � ��س

 3 - 2كيلو جرام

ال� �ق ��رع (ال ��دب ��ة)

 200 - 125ج � � � � ��رام
ح� ��� �س ��ب م � ��وع � ��د ال � ��زراع � ��ة

ك� � � � � � � � � � � � ��رن� � � � � � � � � � � � ��ب

 120 - 90ج��رام لإنتاج
�� 3000 - 2000ش�ت�ل��ة

ال � � � �� � � � �س � � � �ب� � � ��ان� � � ��خ

3.5 - 2.5
ك � � �ي � � �ل� � ��و ج � � � � ��رام

ال� � � � � �ك � � � � ��و�� � � � � �س � � � � ��ا

 1.5 - 1ك � �ي � �ل� ��و ج � � ��رام

ال � � �ق� � ��رن � � �ب � � �ي� � ��ط

 90 = 60ج ��رام لإن�ت��اج
�� 3000 - 2000ش�ت�ل��ة

ال� � � � � �ب� � � � � �ن� � � � � �ج � � � � ��ر

1.5 - 1
ك � � �ي � � �ل� � ��و ج � � � � ��رام

اجل � ��زر ال �ي �م��اين

� 6 - 5آالف ع� �ق� �ل ��ة
ت� � � � ��ؤخ � � � ��ذ م � � � ��ن م � �� � �س ��اح ��ة
ن���ص��ف دومن زراع ��ة قدمية

اخل � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � ��س

 120ج� � � � ��رام لإن� � �ت � ��اج
� 12أل� � � � � � � � ��ف � � �ش � �ت � �ل ��ة

ال � � � � � �� � � � � � �س � � � � � �ل� � � � � ��ق

 2 - 1كيلو جرام

ال� � � � � �ب � � � � ��ام� � � � � �ي � � � � ��ا

 5 - 2ك � � �ي � � �ل� � ��و ج � � � � ��رام

ب� � � � � � ��� � � � � � �س� � � � � � �ل � � � � � ��ة

 14 - 6ك� �ي� �ل ��و ج � ��رام
ح � � �� � � �س� � ��ب ال� � ��� � �ص� � �ن � ��ف
وط � ��ري � � �ق � ��ة ال � � ��زراع � � ��ة
 12 - 8ك� �ي� �ل ��و ج � ��رام

اخل � � � � � �ب � � � � � �ي� � � � � ��زي

2.5 - 2
ك � � �ي � � �ل� � ��و ج � � � � ��رام

امل � � � � �ل � � � ��وخ � � � � �ي � � � ��ة

 6 - 3ك � � �ي � � �ل� � ��و ج � � � � ��رام
ح� ��� �س ��ب م � ��وع � ��د ال � ��زراع � ��ة

(احل � � � �ب � � � �ح � � � ��ب)
(ال � � � �ب � � � �ط � � � �ي� � � ��خ)

 500 - 250جرام
ح � �� � �س� ��ب م ��وع ��د
ال � � � � � � � � � ��زراع � � � � � � � � � ��ة

ال � � � � � � ��رج � � � � � � �ل � � � � � � ��ة

8

ك � � � �ج � � ��م

ال � � � � � � � � � � � � �ث � � � � � � � � � � � � ��وم

 18 - 12ك �ي �ل��و ج ��رام
م ��ن ال �ف �� �ص��و���ص تنتج
م� � ��ن  70 - 50ك �ج��م
م � ��ن ال� � �ث � ��وم ب �ع��رو� �ش��ه

ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �م � � � � ��ام

400 - 200
ج� � � � � � ��رام ح� ��� �س ��ب
م ��وع ��د ال ��زراع ��ة

ج � � � � � � � � � ��رج � � � � �ي� � � � ��ر

2000 - 1000ج� � � � � � � � � ��م

ال � � �ب � � �ط � ��اط � � �� � ��س

 250 - 200ك �ج��م من
الدرنات ح�سب الزراعة
وح � � �ج� � ��م ال � � � ��درن � � � ��ات.

ف � � ��ا�� � � �ص � � ��ول� � � �ي � � ��ا

 14-7كيلو جرام
ح �� �س��ب ال���ص�ن��ف
وطريقة الزراعة

ال� � � � � �ل � � � � ��وب� � � � � �ي � � � � ��ا

 6-2ك � � � �ي � � � �ل� � � ��و ج� � � � � � ��رام
ح � � � � �� � � � � �س � � � ��ب ال� � � ��� � � �ص� � � �ن � � ��ف

ال� �ف ��ول ال ��روم ��ي

-

12
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المدة التي تحتفظ فيها بعض بذور الخضار بحيويتها
ب�صل  -بقدون�س  -قرع ع�سلي (دبة)
�سنة
بامية � -شمندر (بنجر) ملوخية
�سنتان
جزر � -سلق � -سبانخ  -بازيالء  -فا�صوليا  -لوبياء  -طماطم  -فلفل
ثالث �سنوات
كرنب (ملفوف)  -قرنبيط (زهرة)  -فجل  -لفت  -خ�س  -فول
�أربع �سنوات
خيار � -شمام  -بطيخ  -كو�سة  -قرع
خم�س �سنوات
تقسيم محاصيل الخضار حسب درجة إجهادها للتربة
باذجنان  -طماطم  -فلفل  -بطاط�س  -بامية  -جزر  -قرنبيط -
حما�صيل اخل�ضار املجهدة
ملفوف  -بطاطا  -قرع ع�سلي  -قلقا�س  -خر�شوف.
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حما�صيل اخل�ضار ن�صف املجهدة

بقدون�س  -كرف�س � -سبانخ  -بنجر � -سلق -ب�صل  -ثوم  -كراث  -فجل
 -لفت  -بطيخ � -شمام  -خيار  -قثاء  -قرع ع�سلي

حما�صيل اخل�ضار غري املجهدة (املريحة)

فا�صولياء  -لوبياء  -بازالء  -فول رومي

معدالت عامة مقترحة لتسميد بعض محاصيل الخضروات
فو�سفات الأمنيوم الثنائية
يوريا (كجم للدومن)
املح�صول
(كجم للدومن) مع الزراعة
توزع على عدة دفعات
باذجنان
ب�صل وثوم
بطاط�س
بقوليات خ�ضراء
(فا�صوليا ،فول ،ب�سلة ،لوبيا)
بنجر
جزر
طماطم
فلفل
قرعيات (بطيخ ،خيار� ،شمام،
كو�سا)
كرنب
خ�ضار ورقية

�سلفات بوتا�س (كجم للدومن)
مع الزراعة �أو على دفعتني

20
25
40

20
20
30

10
15
20

20

25

20

40
35
30
40

20
30
25
28

15
17
10
17

40

30

25

40
40

30
40

25
15

مالحظات:
هذه معدالت عامة وتبسيطية للشجرة قابلة للزيادة والنقص حسب خصوبة التربة وقوامها وظروف البيئة
المحيطة والصنف.
فوسفات األمونيوم الثنائية( .داب)
العناصر الصغرى تضاف حسب نقصها في التربة ونوع المحصول  -واليوريا يضاف للبقوليات في حالة عدم
إضافة البكتيريا العقدية.
تسميد الخضار المروية عن طريق النقاطات باستخدام األسمدة الذائبة كما أن األسمدة الذائبة لها عدة
تركيبات مختلفة تتناسب مع مراحل النمو المختلفة للنبات ويمكن مراجعة المختصين في أقرب فرع لوزارة البيئة
والمياه والزراعة لمساعدتك في ذلك.
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التقويم الزراعي للخضروات

شهر يناير  -كانون الثاني (برج الجدي)
العمليات الزراعية
ال � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � ��ات
العمليات الزراعية اجلارية:
حم � � � � ��ا�� � � � � �ص� � � � � �ي � � � � ��ل
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية) :
خ � � �� � � �ض� � ��ار �أخ � � � � � ��رى تزرع بذور اخل�س باملنطقة الو�سطى وبذور الطماطم يف جنران.
(ب) يف احلقل:
تزرع البطاط�س  -الطماطم  -الفلفل  -الباذجنان  -يف كل من مناطق حائل  -الق�صيم  -ع�سري  -ال�شرقية
 الو�سطى  -كما تزرع ال�سبانخ  -اجلرجري  -الكراث  -اجلزر يف املنطقة الو�سطى كذلك تزرع الفا�صولياواللوبيا يف مناطق الباحة  -ع�سري  -الغربية  -الو�سطى  -وتزرع العروات املبكرة من البامية وامللوخية مع
حمايتها من الربد كما وتزرع القرعيات يف منطقة ال�سهل ال�ساحلي اجلنوبي  -تهامة ع�سري.
وتزرع البطاط�س والبطيخ والكو�سة يف جنران.
حت�ضري �أر�ض امل�شتل واحلقل للزراعة القادمة يف �شهر فرباير.

58

حم � � � � ��ا�� � � � � �ص� � � � � �ي � � � � ��ل
ال �� �ش �ه��ر ال��رئ�ي���س�ي��ة
ال � � � �ب � � � �ط� � � ��اط � � � ��� � � ��س

�أن�سب �أنواع الرتبة لزراعتها هي املفككة كال�صفراء اخلفيفة اخلالية من الأمرا�ض وامل�سمدة مبقدار 6م 3
من الدمال للدومن.
تق�سم الأر�ض �إىل �أ�شراب منا�سبة ثم تروى وترتك حتى ت�ستحرث.
ي�ستخدم املحراث يف فتح م�شاعيب على بعد � 70 - 60سم من بع�ضها البع�ض (ذراع وربع).
تو�ضع التقاوي يف باطن امل�شعاب بحيث تكون العيون �إىل �أعلى و�سطح القطع �إىل �أ�سفل وبحيث تكون
امل�سافة بني الدرنة والأخرى � 25سم وعلى عمق � 5سم يف الأرا�ضي الرملية و� 3سم يف الأرا�ضي الطمية.
ت�شق ظهور (كوال) امل�شاعيب حتى تغطى الدرنات بالرتبة ثم ت�سوى الأر�ض وترتك حتى تبد�أ الدرنات يف الإنبات.
يحتاج الدومن من  150 - 120كيلو جرام من التقاوي ذات الدرنات ال�سليمة من اجلروح والأمرا�ض.
تعطى الرية الأوىل بعد الزراعة بنحو � 4 - 3أ�سابيع ح�سب حالة اجلو والرتبة.
بعد الإنبات تفتح امل�شاعيب ومت�سح جيد ًا بامل�سحاة.

امل� � � � � � �ل � � � � � ��وخ� � � � � � �ي � � � � � ��ة

ت�سمد الأر�ض املعدة لزراعة امللوخية مبعدل 5م  3من الدمال ثم حترث وتق�سم �إىل �أ�شراب منا�سبة وينعم
�سطحها جيد ًا.
ي�ضاف �سماد فو�سفات الأمنيوم الثنائية عند الزراعة.
ً
تقريبا ثم تروى.
تنرث البذور مبعدل  7كيلو للدومن وتغطى بطبقة من الطمي �أو الرمل �سمكها � 1سم
ً
أ�سبوعيا ح�سب درجة احلرارة وطبيعة
تروى الأ�شراب مرة �أو اثنتني حتى يتم الإنبات ثم تروى بعد ذلك �
الرتبة.

ال � � � � � � �ب � � � � � � �ط � � � � � � �ي� � � � � � ��خ
(احل� � � � � � �ب� � � � � � �ح � � � � � ��ب)

يبد�أ �إعداد الأر�ض يف املناطق الدافئة حيث حترث الأر�ض من  3 - 2مرات وينرث الدمال قبل احلرثة
الأخرية مبعدل  5م  3للدومن.
ت�سوى الأر�ض وتروى ً
ً
غزيرا وبعد اجلفاف املنا�سب تخطط �إىل م�شاعيب يبعد الواحد عن الآخر � 170سم.
ريا
تزرع البذور النابتة يف نقر تبعد عن بع�ضها � 120 - 70سم ثم تغطى بالرثى الرطب فالرثى اجلاف وال
تروى الأر�ض حتى تظهر النباتات فوق �سطح الرتبة.
تعطى الرية الأوىل للنبات بعد � 1.5 - 1شهر من الزراعة.

حم � � � � ��ا�� � � � � �ص� � � � � �ي � � � � ��ل
خ � � �� � � �ض� � ��ار �أخ� � � � � ��رى

عمليات احل�صاد واجلمع:
قرط ال�سلق  -اخلبازي  -اجلرجري  -الكراث  -البقدون�س  -الرجلة.
جمع قرون الفول الرومي والب�سلة.
جمع ثمار الطماطم  -الباذجنان  -الفلفل  -الكو�سا.
تقليع اجلزر  -الفجل  -اللفت  -ال�شمندر (البنجر)

شهر فبراير  -شباط (برج الدلو)
ال � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � ��ات

العمليات الزراعية

حم � � � � ��ا�� � � � � �ص� � � � � �ي � � � � ��ل
خ � � �� � � �ض� � ��ار �أخ� � � � � ��رى

العمليات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية):
تزرع بذور الطماطم والفلل والباذجنان يف مناطق :حائل و�سدير وتبوك وجنران ويف�ضل زراعة البذور
يف �سطور لي�سهل تنظيف احلكرية من احل�شائ�ش كما يالحظ حماية البادرات من الربد.
(ب) يف احلقل:
تزرع الفا�صوليا  -اللوبيا  -يف مناطق :الغربية  -حائل  -الق�صيم  -جنران  -الباحة  -الو�سطى.
وت�شتل الطماطم والباذجنان والفلفل واخل�س يف مناطق :الق�صيم  -الو�سطى  -جنران  -الو�شم -
ع�سري (يف ال�سهل).
كذلك تزرع ال�سبانخ يف منطقة ع�سري وال�سلق والبقدون�س والرجلة يف مناطق تبوك  -حائل  -الق�صيم
 �سدير  -الو�شم  -الو�سطى  -ال�شمالية.تزرع البامية وامللوخية يف منطقتي املدينة املنورة و�سدير.
والقرعيات تزرع يف مناطق :ال�شرقية  -املدينة املنورة  -ع�سري  -جيزان  -جنران  -الو�شم  -حائل -
الغربية.
ويزرع الكراث والبنجر والفجل يف مناطق :ع�سري � -سدير  -الو�شم  -الغربية.
عمليات اخلدمة:
جتهز �أر�ض احلقل للزراعات ال�صيفية املبكرة.
موا�صلة خدمة حما�صيل اخل�ضر التي زرعت يف ال�شهر املا�ضي.
�إزالة اجلريد �أو اخلي�ش و�سواهما التي و�ضعت حلماية النباتات من �صقيع ال�شتاء نظر ًا البتداء دفء اجلو.

حم � � � � ��ا�� � � � � �ص� � � � � �ي � � � � ��ل
ال �� �ش �ه��ر ال��رئ�ي���س�ي��ة
ال� � � � � �ط� � � � � �م � � � � ��اط � � � � ��م

تنجح زراعة الطماطم يف الأرا�ضي الثقيلة وال�صفراء وت�صلح يف الأرا�ضي الرملية على �أن ت�سمد
بالدمال وي�شرتط خلو الرتبة من النيماتودا (الديدان الثعبانية) و�أمرا�ض الذبول.
حترث الأر�ض مرتني على �أن ت�سوى عقب كل حرثة وت�سمد قبل احلرثة الأخرية بالدمال مبعدل  5م 3
للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب بني امل�شعاب والآخر � 100 - 70سم ثم مت�سح الكالة ال�شمالية �أو الغربية.
تروى الأر�ض ثم تغر�س ال�شتالت يف وجود املاء يف الثالث العلوي من الكالة التي �سبق م�سحها وعلى
م�سافة � 60سم بني ال�شتلة والأخرى.

ال � � � � �� � � � � �س � � � � �ب� � � � ��ان� � � � ��خ

حترث الأر�ض مرتني حيث ت�سوى بعد كل حرثة وي�ضاف �إليها الدمال مبعدل 5م  3للدومن .قبل احلرثة
الأخرية.
تق�سم الأر�ض �إىل �أ�شراب م�ساحتها  2*2مرت �أو  3 * 2مرت وي�سوى �سطحها جيداً.
تزرع البذور نرث ًا يف الأ�شراب وقد تزرع يف �سطور تبعد عن بع�ضها � 30 - 20سم ثم تغطى بالرتاب.
تروى الأ�شراب بعد االنتهاء من الزراعة مبا�شرة.
يحتاج الدومن عادة من  3.5 - 2.5كيلو جرام من بذور ال�سبانخ لزراعته وتزداد كمية التقاوي �أثناء اجلو
احلار وتقل عندما تكون الظروف مالئمة لإنبات البذور ومنو النباتات.
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ال � � � � � �ب� � � � � ��ام � � � � � �ي� � � � � ��ة

جتود زراعتها يف الأرا�ضي ال�صفراء �أوال�سوداء اخلفيفة وهي ال تتحمل ارتفاع م�ستوى املاء الأر�ضي �إذ
ي�ضر جذورها التي تتعمق يف الرتبة.
تهي�أ الأر�ض بحراثتها و�إ�ضافة الدمال لها مبعدل  5م 3للدومن وت�سوى ثم تخطط على �أبعاد 80 - 70
�سم ومت�سح جوانب امل�شاعيب.
تزرع البذور املنقوعة يف جور تتباعد � 60 - 50سم يف الثلث العلوي من امل�شعاب حيث يو�ضع 4 - 3
بذرات يف كل جورة وتغطى بالرتاب ثم تروى امل�شاعيب وميكن �أي�ضا ري امل�شاعيب وزراعتها بعد �أن جتف
اجلفاف املنا�سب ثم تركها بدون ري �إىل �أن يبد�أ ظهور البادرات.
يحتاج الدومن �إذا كانت الزراعة على جانب واحد من امل�شعاب  3كيلو جرام من البذور �إىل �ضعف هذه
الكمية �إذا كانت الزراعة على اجلانبني.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

عمليات احل�صاد واجلمع
جمع قرون الب�سلة  -الفول الرومي  -الكو�سا.
ح�ش البقدون�س  -الكراث  -اجلرجري.
تقليع الفجل واللفت وال�شمندر  -واجلزر.

شهر مارس  -آذار (برج الحوت):
ال � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � ��ات

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

حما�صيل ال�شهر
ال � �ـ � �ـ � ��رئ � �ي � �� � �س � �ي � ��ة
ال� � � � � � �ل � � � � � ��وب� � � � � � �ي � � � � � ��ا
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العمليات الزراعية

العمليات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية):
ت�ستمر زراعة بذور الطماطم والفلفل والباذجنان يف مناطق :حائل و�سدير وتبوك كما تزرع بذور الكرنب البلدي.
(ب) يف احلقل:
تزرع الفا�صوليا يف مناطق الو�شم  -ع�سري  -حائل.
واللوبيا يف مناطق :الق�صيم  -الو�شم  -حائل  -الغربية  -ال�شرقية  -ع�سري (�سهل) وي�ستمر �شتل الطماطم يف جنران.
كذلك تزرع القرعيات والبامية وامللوخية يف كل من مناطق :الو�شم -الباحة  -جنران  -جيزان  -ال�شمالية
 تبوك  -الو�سطى  -حائل  -الغربية.ويزرع الكراث  -اجلرجري  -الفجل  -البقدون�س يف مناطق :الو�سطى  -املدينة املنورة  -جنران  -الو�شم.
عمليات اخلدمة:
جتهز الأر�ض للزراعات ال�صيفية.
اال�ستمرار يف عمليات التع�شيب والعزق والت�سميد بالأ�سمدة الكيماوية للنباتات التي زرع��ت خالل
ال�شهرين املا�ضيني من �أفراد العائلة الباذجنانية والعائلة القرعية.
موا�صلة خدمة املحا�صيل التي زرعت يف فرباير.
تعطي اللوبيا �أكرب حم�صول يف الأرا�ضي املتو�سطة اخل�صوبة كما تتحمل ملوحة الرتبة �أكرب من الب�سلة والفا�صوليا.
حترث الأر�ض مرتني وت�سوى بعد كل حرثة وت�سمد فقط يف الأرا�ضي الرملية �أو اخلفيفة مبعدل  3م 3
من الدمال للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد � 80 - 70سم ثم مت�سح جوانبها.
تروى الأرا�ضي الطينية وال�صفراء بعد م�سح امل�شاعيب وعندما جتف اجلفاف املنا�سب تزرع التقاوي.
يو�ضع من  5 - 3بذرات جافة يف نقرة واحدة على عمق � 5 - 3سم وعلى �أبعاد � 40 - 30سم بني النقرة والأخرى.
تتم الزراعة على الكالة ال�شمالية �أو الغربية ح�سب اجتاه امل�شعاب وتغطى البذور بالرثى الرطب ثم
الرثى اجلاف وترتك الأر�ض بدون ري بعد الزراعة.
ويف الأرا�ضي اخلفيفة �أو الرملية تزرع البذور جافة يف �أر�ض جافة ثم تروى الأر�ض بعد الزراعة.
يحتاج الدومن حوايل  4-2كيلو جرام من التقاوي ح�سب ال�صنف.

ال � �ق� ��رع ال �ع �� �س �ل��ي
(ال��دب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة)

تنجح زراعته يف جميع �أنواع الأرا�ضي ما عدا امللحية والغدقة ويجود يف الأرا�ضي اخلفيفة ال�صفراء
وميكن زراعته يف الأر�ض الرملية.
حترث الأر�ض مرتني ثم ت�سمد بالدمال مبعدل  5م  3للدومن وتخطط �إىل م�صاطب تتابعد عن - 2.5
 3.5مرت ومت�سح الكالة ال�شمالية وتزرع البذور يف جور تتباعد مرت ًا واحد ًا.
تزرع البذور يف الأرا�ضي الطينية �أو ال�صفراء بعد �أن جتف اجلفاف املنا�سب وال تروى عقب الزراعة
مبا�شرة.
ويف الأرا�ضي اخلفيفة والرملية تزرع البذور يف �أر�ض جافة ثم تروى عقب الزراعة مبا�شرة.
يحتاج الدومن �إىل حوايل  150جرام من التقاوي.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

عمليات احل�صاد واجلمع:
ح�ش ال�سبانخ وامللوخية والبقدون�س واجلرجري.
اال�ستمرار يف عمليات احل�صاد واجلمع املو�ضحة يف �شهر فرباير.

شهر أبريل  -نيسان (برج الحمل) :
النبات

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

العمليات الزراعية

العمليات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية):
تزرع بذور الكرنب البلدي يف مناطق  :تبوك  -املدينة املنورة  -الغربية.
(ب) يف احلقل:
تزرع الطماطم والباذجنان يف مناط املدينة املنورة  -ع�سري  -ال�شمالية
جنران  -الباحة  -الو�سطى  -الغربية  -الو�شم � -سدير  -الق�صيم.
ويزرع الفلفل يف مناطق :الق�صيم  -الو�شم  -ع�سري  -املدينة املنورة.
كم � � ��ا يزرع اخل�س بالق�صي � � ��م والقرعيات والبامية وامللوخية يف املناطق الآتي � � ��ة :املدينة املنورة  -ع�سري -
اخلرج  -الو�سطى  -تبوك  -ال�شمالية  -الغربية  -جنران � -سدير  -الق�صيم.
كذلك يزرع البقدون�س واجلرجري يف منطقتي املدينة املنورة والو�سطى.
�أما البطاطا احللوة فتزرع مبناطق :الق�صيم  -الو�شم  -ع�سري  -الغربية  -جنران  -كذلك ت�ستمر زراعة
اللوبيا والفا�صوليا فيها.
عملـــيــــات اخلـــدمــــة:
ت�سميد الطماطم والباذجنان والفلفل.
تعفري الطماطم والبطيخ وال�شمام بالكربيت.
ت�سميد البطيخ وال�شمام للعروات املبكرة.
ت�سميد الكو�سة وتلقيح �أزهارها باليد ل�ضمان زيادة املح�صول.
ا�ستم � � ��رار العزيق ونقل الرتاب من الكال � � ��ة البطالة �إىل الكالة العمالة (الكالة البطالة  -الغري مزروعة)
�إىل (الكالة العمالة  -املزروعة) يف املحا�صيل التي حتتاجها.
تخف اخل�ضار املزروعة يف �شهر مار�س مثل القرعيات واللوبيا والفا�صوليا والبامية.
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حما�صيل ال�شهر
ال� � ��رئ � � �ي � � �� � � �س � � �ي� � ��ة:
البطاطا احللوة:

تنجح زراعتها يف معظم �أنواع الأرا�ضي ولكن �أن�سب الأرا�ضي لزاعتها هي ال�صفراء اخلفيفة اجليدة
ال�صرف اخلالية من الأمالح.
حت � � ��رث الأر�ض مرتني مع الت�سوية بينهما و�إذا كانت الأر� � � ��ض �ضعيفة �أو رملية ت�سمد بالدمال مبعدل 3
م  3للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد من � 80 - 70سم وتروى.
وتغر� � � ��س العقل عل � � ��ى الكالة ال�شمالية للم�شعاب على �أبعاد � 25سم م � � ��ع مالحظة بقاء عني �أو �أكرث فوق
�سطح الأر�ض.
ويراع � � ��ى �أن ت � � ��زرع العقل معتدل � � ��ة لأن العقل التي تزرع مقلوب � � ��ة ال تعطي جذور ًا �أم � � ��ا يف حالة الزراعة
ً
متاما.
بال�شتلة فتدفن جذورها
يحتاج الدومن حوايل �ستة �آالف عقلة.

اخل � � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � � ��ار

يزرع يف خمتلف الأرا�ضي ب�شرط �أن تكون جيدة ال�صرف خالية من الأمالح ال�ضارة .والأرا�ضي اخلفيفة
حم�صوال مبكر ًا والثقيلة تعطي حم�ص � � � ً
ً
�وال كبري ًا وتظل النباتات فيها ق � � ��ادرة على الإثمار مدة
تعط � � ��ي
طويلة لزيادة خ�صوبة الأر�ض وقدرتها على االحتفاظ برطوبتها لوقت طويل.
حترث الأر�ض ثالث مرات وت�سوى عقب كل حرثة وت�سمد قبل احلرثة الأخرية بالدمال مبعدل  5م  3للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد مرت ًا واحد ًا ومت�سح جوانبها.
تروى الأر�ض وبعد اجلفاف املنا�سب تزرع البذور املنبتة على الكالة ال�شمالية يف جورتتباعد � 30سم.
يو�ضع يف كل جورة  5 - 4بذرات وتغطى بالرثى الرطب ثم اجلاف.
يحتاج الدومن منن  400 - 250من التقاوي وتزداد كميتها �إىل ال�ضعف �إذا كانت درجات احلرارة منخف�ضة
�أثناء الزراعة.

ال� � �ف � ��ا�� � �ص � ��ول� � �ي � ��ا

تزرع الفا�صوليا يف هذه العروة لإنتاج القرون اخل�ضراء.
ت � � ��زرع الفا�صولي � � ��ا يف �أنواع من الأرا�ضي تختلف بني الرملي � � ��ة �إىل الثقيلة ب�شرط جودة �صرفها وخلوها
ً
خ�صو�صا و�أن الفا�صولي � � ��ا ح�سا�سة جد ًا لوجود الأمالح ال�ض � � ��ارة بالرتبة و�أف�ضل الأرا�ضي
م � � ��ن الأمالح
ً
ً
لزراعته � � ��ا هي ال�صف � � ��راء الثقيلة حيث تنتج حم�صوال غزيرا وتف�ض � � ��ل زراعتها يف الأرا�ضي اخلفيفة يف
حالة الرغبة يف �إنتاج حم�صول مبكر.
حترث الأر�ض ثالث مرات وت�سوى عقب كل حرثة وت�سمد بالدمال مبعدل  5م 3للدومن قبل احلرثة الأخرية.
تخطط الأر�ض من ال�شرق �إىل الغرب �إىل م�شاعيب تتابعد � 70سم يف حالة الزراعة على جانبي امل�شعاب
�أو � 50سم يف حالة الزراعة على جانب واحد.
مت�سح امل�شاعيب من جانب �أو جانبني ح�سب طريقة الزراعة ثم تروى الأر�ض وترتك حتى جتف اجلفاف املنا�سب.
ت � � ��زرع الب � � ��ذور جافة يف نقر على عمق � 5 - 4سم ويو�ض � � ��ع بالنقرة ثالث بذرات وتغطى بالرثى الرطب ثم
باجلاف ملنع الت�شقق و�ضمان الإنبات وترتك بدون ري.
ت � � ��زرع �أ�صن � � ��اف الفا�صوليا الق�صرية عل � � ��ى جانب واحد �أو على اجلانبني وعل � � ��ى م�سافة � 15 - 10سم بني
النق � � ��رة والأخرى �أما الأ�صناف املتو�سطة والطويلة فت � � ��زرع على جانب واحد وعلى م�سافة � 20 - 15سم
من بع�ضها البع�ض.
يحت � � ��اج ال � � ��دومن  7كيلو جرام من تقاوي الأ�صناف الق�صرية يف حالة الزراعة على جانب واحد و 14كيلو
ج � � ��رام يف حالة الزراعة عل � � ��ى اجلانبني �أما الأ�صناف املتو�سطة والطويلة فيحتاج الدومن منها حوايل 5
كيلو جرام من التقاوي.
علميات احل�صاد واجلمع:
اال�ستمرار يف ح�ش :ال�سبانخ  -ال�سلق  -امللوخية  -اجلرجري  -البقدون�س  -الرجلة  -اخلبازي.
جمع ثمار الطماطم  -الباذجنان  -الفلفل  -الكو�سة  -البطيخ  -والقثاء.
تقليع الثوم  -البطاط�س  -الفجل  -اللفت  -ال�شمندر  -اجلزر.

شهر مايو  -آيار (برج الثور):
النبات

حم������ا�������ص������ي������ل
خ�������ض���ار �أخ������رى

حم������ا�������ص������ي������ل
خ�������ض���ار �أخ������رى
مـحـا�صـيـل الـ�شـهـر
ال���رئ���ي�������س���ي���ة:
الكـرنـب الـبـلـدي:

ال�������ب�������اذجن�������ان

حم������ا�������ص������ي������ل
خ�������ض���ار �أخ������رى

العمليات الزراعية

العلميات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية):
تزرع بذور الطماطم والفلفل والباذجنان والكرنب البلدي يف مناطق :املدينة املنورة  -ال�شمالية � -سدير  -ع�سري.
(ب) يف احلقل:
ت�ستمر زراعة الطماطم والفلفل والباذجنان والكرنب والب�صل يف املناطق ال�سابقة ويف منطقة تبوك،
كما ت�ستمر زراعة اللوبيا والفا�صوليا واخليار والكو�سة والقرع الع�سلي وع��روات مت�أخرة من البطيخ
والبامية والكرات امل�صري وامللوخية والبقدون�س والبطاطا احللوة يف مناطق :املدينة املنورة  -حائل -
الباحة  -الو�سطى  -ال�شمالية  -جيزان � -سدير -الغريبة  -جنران.
عمليات اخلدمة:
خف الثمار يف البطيخ وال�شمام على ثمار جيدة.
االهتمام بتلقيح الكو�سة ل�ضمان زيادة الإنتاج.
ت�سميد الفا�صوليا واخليار والبطاطا احللوة بالأ�سمدة الكيماوية.
تغطية ثمار البطيخ وال�شمام باجلريد �أو الليف حلمايتها من ال�شم�س.
اال�ستمرار يف عمليات العزق والتع�شيب والري للمحا�صيل النامية.
ميكن زراع��ة الكرنب البلدي (امللفوف) يف جميع �أن��واع الأرا�ضي �شريطة �أن تكون خالية من الأم�لاح
ال�ضارة وجيدة ال�صرف وحتتوي على كمية مرتفعة من املادة الع�ضوية غري �أن �أ�صلح الأرا�ضي لزراعته
هي ال�صفراء الثقيلة للعروات املبكرة وال�صفراء للعروات العادية.
حترث الأر�ض مرتني متعاك�ستي االجتاه ثم ت�سمد بالدمال مبعدل  5م 3للدومن وتزداد هذه الكمية �إىل
 7م 3للدومن يف الأرا�ضي الرملية واخلفيفة ثم ت�سوى وينعم �سطحها.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد � 90سم ثم مت�سح جوانبها.
تروى الأر���ض وتغر�س ال�شتالت يف وجود املاء بالثلث العلوي من امل�شعاب مع مراعاة �أن تغر�س جذور
ال�شتلة مع جزء من ال�ساق �أما البعد بني ال�شتلة والأخرى فيكون � 70سم.
تزرع بع�ض من ال�شتالت على الكوال لإجراء الرتقيع يف حينه.
يحتاج الدومن حوايل �ألف وخم�سمائة �شتلة تنتج عن  120 - 90جرام من بذور الكرنب البلدي.
يزرع يف جميع �أنواع الأرا�ضي ما عدا الغدقة واملاحلة و�أح�سن الأرا�ضي لزراعته هي ال�صفراء الثقيلة
اجليدة ال�صرف والغنية باملادة الع�ضوية.
حترث الأر�ض مرتني وت�سوى عقب كل حرثة وي�ضاف الدمال مبعدل 5م 3للدومن قبل احلرثة الأخرية.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتابعد � 80سم ثم مت�سح امل�شاعيب من الكالة ال�شمالية.
تروى الأر�ض وتغر�س ال�شتالت يف وجود املاء على �أبعاد � 80سم لل�صنف الكروي و� 70سم لل�صنف الأ�سود
الطويل و� 60سم لل�صنف الأبي�ض.
يحتاج الدومن من � 2.5 - 1.5ألف �شتلة تنتج من زراعة  150 - 75جم من بذور الباذجنان.
عمليات احل�صاد واجلمع:
اال�ستمرار يف ح�ش امللوخية  -البقدون�س  -ال�سلق  -الرجلة  -اجلرجري  -الكراث.
جمع ثمار الطماطم  -الباذجنان  -الفلفل  -الكو�سة  -اخليار  -البطيخ  -والقثاء.
اال�ستمرار يف جمع قرون اللوبيا والفا�صوليا.
اال�ستمرار يف تقليع الثوم  -الفجل  -اللفت  -ال�شمندر (البنجر)  -اجلزر  -الب�صل  -الب�صل الأخ�ضر.
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شهر يونيه  -حزيران (برج الجوزاء) :
العمليات الزراعية
النبات
العمليات الزراعية اجلارية:
حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض � ��ار �أخ � � � ��رى (�أ) يف امل�شتل (احلكرية):
تزرع بذور الطماطم والفلفل والباذجان مبنطقة ع�سري ،ويزرع الب�صل مبنطقة تبوك والكرنب مبنطقة
حائل.
(ب) يف احلقل:
ت�ستمر زراعة القرعيات مبناطق :الق�صيم  -الو�سطى  -املدينة املنورة  -الغربية  -جنران.
وكذلك الطماطم والفلفل والباذجنان مبناطق :الو�شم وع�سري وال�ك��رات بالو�شم وتبوك وامللوخية يف
جيزان والبامية والفجل يف ع�سري والبقدون�س يف الو�سطى.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

عمليات اخلدمة:
االنتهاء من عملية لف نباتات الكرنب البلدي التي نقلت �إىل احلقل يف ال�شهر املا�ضي ويكون ذلك ب�أخذ
الرتاب من الكالة البطالة �إىل الكالة العمالة قبل �أن ي�صبح عمرها �شهرين لأن ت�أخري هذه العملية عن
ً
خوفا من تقطيع العروق.
هذا املوعد ي�ؤدي �إىل عدم �إمكانية عملها فيمابعد
�أم��ا نباتات الباذجنان التي �شتلت يف ال�شهر املا�ضي ف�تروى على ف�ترات منتظمة بحيث تكون متقاربة
ً
تدريجيا حتى ت�صبح النباتات و�سط امل�شعاب
ولكن خفيفة ،كذلك يداوم على نقاوة احل�شائ�ش والعزق
ويراعى تعفري النباتات بالكربيت.
تعدل عرو�ش البطيخ وال�شمام والطماطم لإبعاد ثمارها عن مياه الري وحمايتها من لفحة ال�شم�س
و�شدة احلر حيث تغطى الثمار باملجموع اخل�ضري للبنات نف�سه �أو بو�ضع الليف على الثمار �أو تغطيتها
بجريد النخيل.
تقام م�صدات الرياح امل�ؤقتة حول م��زارع اخل�ضار �إما من جريد النخيل �أو زراع��ة �صفوف من الدخن
حلماية النباتات من �سفي الرمال والرياح احلارة.
تقاوم احل�شرات والأمرا�ض التي ت�شاهد على النباتات خالل هذا ال�شهر بالتعاون مع مهند�س الوقاية
باملنطقة.
اال�ستمرار يف �إجراء العمليات الزراعية الالزمة للمحا�صيل النامية الأخرى غري ما ذكرنا.
عمليات احل�صاد واجلمع:
اال�ستمرار يف عمليات احل�صاد وجمع الثمار املو�ضحة يف �شهر مايو املا�ضي.

شهر يوليه  -تموز (برج السرطان):
النبات
العمليات الزراعية
العمليات الزر اعية اجلارية:
حم������ا�������ص������ي������ل
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية):
خ�������ض���ار �أخ������رى
ت�ستم � � ��ر زراعة الكرنب والقرنبيط والطماطم والفلف � � ��ل والباذجنان مبناطق :ع�سري  -الباحة  -الغربية
وتزرع بذور الطماطم والب�صل يف جنران.
(ب) يف احلقل:
ي�شتل الطماطم والفلفل والباذجنان والقرنبيط مبناطق :ع�سري  -الباحة  -الغربية.
كم � � ��ا ت�ستم � � ��ر زراعة القرعي � � ��ات يف كل من مناطق الق�صي � � ��م  -الغربية  -جنران وكذل � � ��ك زراعة امللوخية
مبنطقتي جيزان والغربية والبامية بالغربية واجلرجري بالق�صيم.
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حم������ا�������ص������ي������ل
خ�������ض���ار �أخ������رى

عمليات اخلدمة:
جتهيز الأر�ض لزراعة الثوم.
تع � � ��دل عرو� � � ��ش البطيخ وال�شم � � ��ام والطماطم لإبعاد ثمارها ع � � ��ن مياه الري حت � � ��ى ال تتلف كما تغطى
ه � � ��ذه الثمار باملجموع اخل�ضري للنبات نف�سه �أو يو�ضع الليف عل � � ��ى الثمار �أو تغطيتها بجريد النخل
حلمايتها من لفحة ال�شم�س و�شدة احلر.
اال�ستمرار يف �إقامة م�صدات الرياح امل�ؤقتة حول مزارع اخل�ضار حلمايتها من �سفي الرمال والرياح احلارة.
تقاوم الآفات الزراعية التي قد ت�صيب املحا�صيل خالل هذا ال�شهر بالتعاون مع مهند�س الوقاية باملنطقة.
اال�ستمرار يف �إجراء العمليات الزراعية الالزمة للمحا�صل النامية الأخرى غري ما ذكر.

حم������ا�������ص������ي������ل
خ�������ض���ار �أخ������رى

عمليات احل�صاد واجلمع:
املداومة يف جمع ثمار الطماطم وال�شمام والبطيخ والباذجنان واخليار.
اال�ستمرار يف جمع قرون اللوبيا والبامية والفا�صوليا.
املواظبة على القيام بعمليات احل�صاد الالزمة واملتبقية يف �شهر مايو.

شهر أغسطس  -آب (برج األسد):
ال��������������ن��������������ب��������������ات
العمليات الزراعية
العمليات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية):
ت�ستمر زراعة بذور الكرنب والقرنبيط والطماطم والب�صل يف مناطق :جنران � -سدير  -الو�سطى  -الغربية،
واخل�س بكل من منطقة ع�سري واملنطقة الو�سطى .وتزرع بذور الباذجنان والفلفل واخل�س يف جنران.
(ب) يف احلقل:
حم������ا�������ص������ي������ل
ت�شتل الطماطم ،والفلفل والباذجنان والكرنب والقرنبيط يف مناطق :الق�صيم  -ال�شرقية  -الو�سطى
خ�������ض���ار �أخ������رى
 �سدير  -تبوك  -ال�شمالية  -جنران  -ع�سري.وت��زرع العروة املبكرة من اجل��زر  -اللفت ال�سبانخ  -الثوم  -الفا�صوليا  -الفول الرومي  -اللوبيا يف
مناطق الو�شم  -الق�صيم  -الو�سطى  -حائل  -جن��ران � -سدير  -الباحة  -الغربية  -وت��زرع الكو�سة
واخليار يف جنران.
كما يزرع الكراث يف مناطق تبوك والباحة والو�سطى وكذلك امللوخية يف منطقة جيزان.

حم������ا�������ص������ي������ل
خ�������ض���ار �أخ������رى

عمليات اخلدمة:
تعفري الطماطم بالكربيت بالتعاون مع مهند�س الوقاية باملنطقة.
جتهيز الأر�ض لزراعة اخل�ضار ال�شتوية.
اال�ستمرار يف القيام بالعمليات الزراعية الالزمة للمحا�صيل النامية.
املبادرة مبكافحة الآف��ات الزراعية التي قد ت�صيب املحا�صيل النامية خالل هذا ال�شهر بالتعاون مع
مهند�س الوقاية باملنطقة.
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حم�����ص��ول ال�شهر
ال��������������ث��������������وم:

حم������ا�������ص������ي������ل
خ�������ض���ار �أخ������رى
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�إن �أجود الأرا�ضي لزراعة الثوم هي الأرا�ضي ال�صفراء بنوعيها وال جتود بالأرا�ضي الطينية الثقيلة
ال�شديدة التما�سك لإنتاجها ر� ً
ؤو�سا �صغرية احلجم غري منتظمة ال�شكل رديئة اللون وال تنجح زراعته
يف الأرا�ضي الرمية لعدم احتفاظها بالرطوبة الكافية لنمو النبات.
حترث الأر���ض مرتني متعاك�ستي االجت��اه وت�سوى بعد كل حرثة وي�ضاف الدمال قبل احلرثة الأخرية
مبعدل  5 - 4م 3للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتابعد � 60سم ومت�سح امل�شاعيب من اجلانبني ثم تزرع الف�صو�ص على
جانبي امل�شعاب �إىل عمق � 5 - 2سم من �سطح الرتبة وعلى �أبعاد � 10 - 7سم بني الف�ص والآخر وتروى
ً
أحيانا في�صبح به ثالثة ف�صو�ص �أحدها يف القمة وواحد على كل من
الأر�ض وقد تزرع قمة امل�شعاب �
جانبي امل�شعاب وهذه الطريقة �أف�ضل طرق زراعة الثوم.
ويف الأرا�ضي اخلفيفة يف�ضل �أن تق�سم الأر�ض �إىل �أ�شراب �أطوالها  3.5 * 3.5مرت ثم تزرع الف�صو�ص
على �أبعاد � 7سم من بع�ضها البع�ض ويف �سطور تتباعد � 30سم.
يحتاج الدومن �إىل  18 - 12كغم من الف�صو�ص وهذه الكمية ميكن احل�صول عليها من  75 - 50كجم
من الثوم بعرو�شه.
تروى الأر�ض بعد االنتهاء من الزراعة مبا�شرة ثم يعطى نبات الثوم من  3 - 2ريات �أخرى حتى يتكامل
الإنبات.
تعاد زراعة الف�صو�ص الغائبة التي مل تنبت بعد حوايل �أ�سبوعني من الزراعة.
عمليات احل�صاد واجلمع:
يح�صد حم�صول اللوبيا اجلافة املنزرعة يف مار�س املا�ضي ويف�ضل جمعها على ثالث �أو �أربع مرات يف
ال�صباح الباكر يف وجود الندى ،ثم تجُ فف وتدق وتدر�س.
ي�ستمر ح�ش امللوخية يف منطقة جازان.
جتمع الكو�سة والقرع الع�سلي والبامية والفا�صوليا وي�ستمر جمع ال�شمام والبطيخ واخليار والفلفل
والطماطم والباذجنان.
حت�صد البطاطا احللوة التي زرعت يف �أبريل املا�ضي وذلك ب�إزالة العرو�ش وتقلع اجل��ذور بالف�أ�س �أو
املحراث وترتك معر�ضة للهواء من � 4 - 3ساعات مع العناية بعملية التقليع حتى ال جترح �أو تتقطع
ذلك لأن اجلروح ت�ؤدي �إىل �سرعة �ضمورها مع العناية بتقليم العر�ش املت�صل باجلذور.

شهر سبتمبر  -أيلول (برج السنبلة):
العمليات الزراعية
النبات
العلميات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية) :
ت�ستمر زراعة بذور الب�صل واخل�س والباذجنان والطماطم يف معظم مناطق اململكة.
(ب) يف احلقل:
ي�شتل الكرنب والقرنبيط والطماطم والباذجنان والب�صل واخل�س يف �أغلب مناطق اململكة وت�شتل
الطماطم والباذجنان والفلفل واخل�س يف جنران.
ويزرع اجلزر وال�شمندر (البنجر) واللفت يف مناطق� :سدير  -الو�شم  -الق�صيم  -حائل  -ع�سري -
حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
ال�شرقية  -ال�شمالية  -الو�سطى  -الباحة.
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى
كما تزرع البازالء مبناطق :جنران � -سدير  -الو�سطى ،والفا�صوليا مبنطقتي الو�سطى والغربية والفول
الرومي مبناطق :جنران  -ال�شرقية  -ع�سري  -الباحة  -الو�سطى  -الو�شم.
كذلك يزرع الثوم والكراث والبقدون�س وال�سبانخ وال�سلق والبطاط�س يف �أكرث مناطق اململكة.
وتزرع اللوبيا مبنطقتي �سدير والغربية والبطاطا احللوة مبنطقة املدينة املنورة ،والبطيخ مبنطقة
جازان وال�شمام مبنطقتي املدينة املنورة وجازان ،واخليار والقثاء باملنطقة الغربية والقرع مبنطقتي
الو�شم واملدينة املنورة والكو�سة مبناطق :تبوك  -جنران  -ال�شمالية  -الغربية.
ت�ستمر زراعة البامية وامللوخية يف مناطق :الباحة  -الو�شم  -جازان.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

حما�صيل ال�شهر
ال� � ��رئ � � �ي � � �� � � �س � � �ي� � ��ة:
ال � � � � � �ك� � � � � ��و� � � � � � �س� � � � � ��ة

عمليات اخلدمة:
�إعادة زراعة النباتات الغائبة من الطماطم والباذجنان والفلفل والكرنب والقرنبيط املنزرعة يف ال�شهر
املا�ضي.
ري اللوبيا املنزرعة يف ال�شهر املا�ضي رية املحاياة.
ت�سميد نباتات اخل�ضار التي زرعت يف ال�شهر املا�ضي بالكميات القمررة لها بالتعاون مع مهند�س الإر�شاد
يف املنطقة.
جتهز الأر�ض لزراعة حما�صيل ال�شمندر (البنجر) والفول الرومي يف ال�شهر القادم.
اال�ستمرار يف القيام بالعمليات الزراعية الالزمة للمحا�صيل النامية.
املبادرة مبكافحة الآفات الزراعية التي قد ت�صيب املحا�صيل النامية خالل هذا ال�شهر بالتعاون مع
مهند�س الوقاية باملنطقة.
تزرع الكو�سة يف جميع �أنواع الأرا�ضي ما عدا املاحلة الرديئة ال�صرف ،و�أف�ضل الأرا�ضي لزراعتها
ال�صفراء اخلفيفة وتنجح العروة ال�شتوية املبكرة يف الأرا�ضي الرملية �شريطة ت�سميدها بكمية جيدة
من الدمال.
حترث الأر�ض مرتني وت�سمد بالدمال مبعدل 5م 3للدومن وتزداد هذه الكمية يف الأرا�ضي الرملية.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد حوايل مرت ون�صف ثم تروى.
عندما جتف الأر�ض اجلفاف املنا�سب تزرع يف جور تتباعد � 90 - 80سم على الري�شة ال�شمالية ويو�ضع
بكل جورة  4 - 3بذرات وتغطى بالرتاب الرطب ثم اجلاف.
يحتاج الدومن حوايل  1 - 0.5كجم من التقاوي يف العروة ال�شتوية و�أقل من ذلك يف العروة ال�صيفية.
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ال� � � �ق � � ��رن� � � �ب� � � �ي � � ��ط
(ال� � � � � � � � � ��زه� � � � � � � � � ��رة)

يجود يف الأرا�ضي ال�صفراء الثقيلة التي حتتفظ برطوبتها مدة طويلة واملحتوية على كمية عالية من
املادة الع�ضوية كما جتود زراعته يف الأرا�ضي اخلفيفة.
ً
ثالثا وت�سوى بعد كل حرثة وت�سمد بالدمال قبل احلرثة الأخرية مبعدل 5م3
حترث الأر�ض مرتني �أو
للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل خطوط (م�شاعيب) تتابعد � 80 - 70سم ومت�سح الري�شة ال�شمالية للم�شعاب.
تروى الأر�ض وتغر�س ال�شتالت يف وجود املاء على الري�شة ال�شمالية على �أبعاد � 70سم بني ال�شتلة والأخرى
مع غر�س جزء من ال�ساق مع اجلذور واالحتياط من تغطية قلب ال�شتلة بالرتاب حتى ال تتعفن.
يحتاج الدومن �إىل � 2.5 - 2ألف �شتلة جيدة وهذه تنتج من  90 - 60جرام بذور.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

عمليات احل�صاد واجلمع:
اال�ستمرار يف ح�ش امللوخية والكراث والبقدون�س.
بدء جمع الكرنب الذي زرع يف مايو املا�ضي.
موا�صلة جمع ثمار الطماطم والفلفل والباذجنان والقرع الع�سلي والكو�سة واخليار.
جمع قرون الفا�صوليا والبامية.
تقليع جذور البطاطا احللوة وجمعها و�إعدادها للت�سويق.

اجل � ��زر الأ� �ص �ف��ر:

ميكن زراعة اجلزر يف جميع �أنواع الأرا�ضي �شريطة �أن تكون جيدة ال�صرف وخالية الأمالح ال�ضارة
و�أف�ضل الأرا�ضي لزراعته هي الأر�ض ال�صفراء بنوعيها.
حترث الأر�ض مرتني �أو ثالثا وت�سوى بعد كل حرثة وي�ضاف ال�سماد البلدي مبعدل 5م 3للدومن قبل
احلرثة الأخرية.
تق�سم الأر�ض �إىل �أ�شراب ب�أطوال  3 * 2مرت تنرث بها التقاوي ثم تغطى البذور ب�إمرار جريدة نخل عليها.
ً
تروى الأ�شراب ً
هادئا حتى ال تتجمع البذور يف �أحد الأركان� ..أو تزرع البذور يف �سطور تتابعد حوايل
ريا
� 20سم وتغطى بحوايل � 1.5سم من �سطح الرتبة ثم تروى مبا�شرة.
و�إذا كانت الأر�ض طينية خفيفة تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد � 60سم وتزرع البذور على الري�شتني
ً
�أو قد تنرث البذور على امل�شعاب كله وتغطى بطبقة خفيفة ثم تروى ً
هادئا مع عدم ترك مياه زائدة
ريا
يف امل�شاعيب حتى ال ت�سبب تفقع البذر.

شهر أكتوبر  -تشرين أول (برج الميزان):
النبات
العمليات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية)
ت�ستمر زراعة بذور اخل�س والطماطم والكرنب والب�صل يف مناطق  :تبوك – حائل – الغربية – الو�سطى
– واملدينة املنورة وت�ستمر زراعة بذور الطماطم يف جنران.
(ب) يف احلق:
حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل ي�شتل الطماطم والباذجنان والفلفل واخل�س والب�صل يف معظم مناطق اململكة .
خ � �� � �ض � ��ار �أخ � � � ��رى كما ي�ستمر يف زراعة الثوم ,ال�سبانخ ,ال�سلق ,الكرات ,الفول الرومي ,البازالء ,اجلزر وال�شمندر (البنجر)
يف جميع مناطق اململكة.
كذلك ت�ستمر زراعة امللوخية يف جيزان واملنطقة ال�شرقية والفا�صوليا باملنطقة الو�سطى والطماطم
يف املنطقة الغربية والبطاط�س يف معظم مناطق اململكة والبطيخ بالغربية والباحة والكو�سة بالغربية
وال�شرقية واخليار والقثاء بجيزان والغربية.
العمليات الزراعية
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حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

عمليات اخلدمة :
تعفر نباتات الكو�سة بالكربيت مبعدل  5كجم للدومن.
ينظم ري املحا�صيل ح�سب حاجة كل منها ً
تبعا لظروف اجلو والرتبة ومرحلة النمو التي بلغتها.
جتهيز الأر�ض لزراعة البازالء واخل�س يف ال�شهر القادم �إن مل تكن قد زرعت حتى الآن.
اال�ستمرار يف القيام بالعمليات الزراعية الالزمة للمحا�صيل النامية.
املب � � ��ادرة مبكافح � � ��ة الآفات الزراعية التي ق � � ��د ت�صيب املحا�صيل النامية خالل ه � � ��ذا ال�شهر بالتعاون مع
مهند�س الوقاية باملنطقة.

حما�صيل ال�شهر
ال� � ��رئ � � �ي � � �� � � �س � � �ي� � ��ة:
ال � � � �� � � � �ش � � � �م � � � �ن� � � ��در
(ال � � � � �ب � � � � �ن � � � � �ج� � � � ��ر)

يجود يف الأرا�ضي ال�صفراء بنوعيها اجليدة ال�صرف.
مثل اجلزر من حيث �إعداد الأر�ض للزراعة وكيفية الزراعة يف احلقل.
يحتاج الدومن من  1.5 - 1كجم من البذور.
ً
تروى الأر�ض ً
هادئا بعد االنتهاء من الزراعة مبا�شرة.
ريا
عمليات احل�صاد واجلمع
ت�ستمر عمليات احل�صاد واجلمع املو�ضحة يف �شهر �سبتمرب.

ال� � �ف � ��ول ال� ��روم� ��ي

�أف�ضل الأرا�ضي لزراعته هي ال�صفراء الثقيلة وميكن زراعته يف الأرا�ضي ال�سوداء والرملية.
حترث الأر�ض مرتني وت�سمد بالدمال مبقدار  5م 3للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد � 60سم ومت�سح امل�شاعيب وتروى الأر�ض.
بع � � ��د �أن جت � � ��ف الأر�ض اجلفاف املنا�س � � ��ب تزرع البذور يف ج � � ��ور على ري�شة واح � � ��دة يف الثلث العلوي من
امل�شعاب.
يكون البعد بني اجلورة والأخرى � 35 - 30سم ويو�ضح بكل جورة  3 - 2حبات على عمق � 5سم.
ي�ضاف �سماد فو�سفات الأمنيوم الثنائية عند الزراعة.
عمليات احل�صاد واجلمع
ت�ستمر عمليات احل�صاد واجلمع املو�ضحة يف �شهر �سبتمرب.
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شهر نوفمبر  -تشرين ثاني (برج العقرب):
العمليات الزراعية
النبات
عمليات اخلدمة
 اال�ستمرار يف القيام بالعمليات الزراعية الالزمة للمحا�صيل النامية.حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل  -املبادرة مبكافحة الآفات الزراعية التي قد ت�صيب املحا�صيل خالل ال�شهر بالتعاون مع مهند�س الوقاية
خ � �� � �ض � ��ار �أخ � � � ��رى باملنطقة.
 املبا�شرة ب�إقامة م�صدات الرياح بوا�سطة حظار من اجلريد �أو زراعة �صفوف من الدخن لتقليل �أ�ضرارالربد على املحا�صيل النامية.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

حما�صيل ال�شهر
ال� � ��رئ � � �ي � � �� � � �س � � �ي� � ��ة:
البازالء (الب�سلة)
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العمليات الزراعية اجلارية:
(�أ) يف امل�شتل (احلكرية) :
ت�ستمر زراعة بذور اخل�س والطماطم والب�صل يف مناطق  :تبوك  -جازان  -ال�شرقية  -الغربية.
(ب) يف احلقل :
ت�شتل �شتالت العروات املت�أخرة من اخل�س  -الطماطم  -الفلفل  -الباذجنان يف مناطق :جيزان -تبوك
 الغربية  -جنران  -الو�سطى املدينة املنورة  -الق�صيم  -حائل  -ع�سري.كذلك ي�ستمر �شتل الكرنب والقرنبيط يف كل من حائل وع�سري وال�شرقية.
كما تزرع البازالء والفول الرومي وال�سبانخ والثوم يف �أغلب مناطق اململكة.
كما تزرع امللوخية والقرعيات يف منطقة جازان وال�شمندر واللفت وال�سلق والكرات مبناطق :الباحة -
جنران  -جازان  -الغربية  -ال�شمالية.
كما ت�ستمر زراعة البطاط�س يف منطقتي الق�صيم والو�شم واللوبيا يف حائل والغربية.
تف�ضل زراعتها يف الأرا�ضي الرملية لإنتاج حم�صول مبكر ويف الأرا�ضي ال�صفراء لإنتاج حم�صول كبري
و�أف�ضل الأرا�ضي لزراعتها هي ال�صفراء املتو�سطة اجليدة ال�صرف �إذ �أن نبات الب�سلة �شديدة احل�سا�سية
للتهوية اجليدة وال�صرف اجليد �شرط �أ�سا�سي لنجاح زراعتها.
حترث الأر�ض مرتني وت�سوى عقب كل حرثة وي�ضاف 2م 3من الدمال للدومن قبل احلرثة الأخرية.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد � 50سم للأ�صناف الق�صرية و� 60سم للأ�صناف املتو�سطة الطول
و� 70سم للأ�صناف الطويلة بعد ذلك مت�سح امل�شاعيب.
تروى الأر�ض �إذا كانت طينية وترتك للجفاف املنا�سب ثم تزرع البذور اجلافة يف الرثى الرطب.
ويف حالة الأ�صناف الق�صرية يكون البعد بني البذرة والأخرى � 7سم �إذا كانت الزراعة على جانب واحد
و� 10سم �إذا كانت الزراعة على اجلانبني.
�أما يف حالة الأ�صناف املتو�سطة والطويلة فتزرع على جانب واحد يف جور ويو�ضع بكل جورة 3 - 2
بذرات على عمق � 4 - 3سم ثم تغطى بالرثى اجلاف ملنع ت�شقق الرتبة فوق البذور وتكون امل�سافة بني
اجلورة والأخرى � 10سم يف الأ�صناف املتو�سطة و� 15سم يف الأ�صناف الطويلة وال تروى الأر�ض بعد
زراعة البذور.
يحتاج الدومن �إىل الكميات التالية من التقاوي:
 14 - 10كجم من الأ�صناف الق�صرية.
 6كجم من الأ�صناف املتو�سطة.
 4كجم من الأ�صناف الطويلة.

اخل � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � ��س

ً
عموما يف الأرا�ضي الثقيلة اجليدة ال�صرف كما تنجح زراعته يف الأرا�ضي ال�صفراء
جتود زراعة اخل�س
اخلفيفة والثقيلة.
حترث الأر�ض مرتني وت�سوى بعد كل حرثة وي�ضاف الدمال قبل احلرثة الأخرية مبعدل 5م 3للدومن.
تخطط الأر�ض �إىل م�شاعيب تتباعد � 70 - 50سم ثم مت�سح هذه امل�شاعيب من اجلانبني.
تروى الأر�ض وتغر�س ال�شتالت يف وجود املاء على ظهر امل�شعاب من الناحيتني على �أن تبعد ال�شتلة عن
احلافة � 15سم وامل�سافة بني ال�شتلة والأخرى � 35 - 30سم.
يراعى �أن تغر�س ال�شتلة على العمق املنا�سب بحيث تكون القمة النامية فوق �سطح الرتبة مبا�شرة.
ً
عميقا بالرتبة �إىل �ضعف و�صالبة ر�ؤو�س النباتات وكلما كانت الزراعة �سطحية
ت�ؤدي زراعة ال�شتالت
كلما كانت ر�ؤو�س اخل�س عري�ضة.
يحتاج الدومن �إىل حوايل (� )12ألف �شتلة تنتج من  120جرام بذور.
عمليات احل�صاد واجلمع
جمع ب�شائر الكرنب والبامية والباذجنان والكو�سة واخليار.
اال�ستمرار يف ح�ش ال�سبانخ وال�سلق واجلرجري والكراث والبقدون�س.
اال�ستمرار يف عمليات احل�صاد املو�ضحة يف �شهر �سبتمرب.

شهر ديسمبر  -كان أول (برج القوس):
العمليات الزراعية
النبات
العمليات الزراعية اجلارية:
ت�ستمر زراعة العروات املت�أخرة من ال�سبانخ  -البازالء  -اللفت واجلزر  -والفول الرومي وال�سلق يف
حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
مناطق :ع�سري  -الق�صيم  -الباحة  -جازان  -حائل � -سدير.
خ � �� � �ض � ��ار �أخ � � � ��رى كذلك ي�ستمر �شتل اخل�س والقرنبيط والكرنب باملنطقتني الغربية وال�شرقية كما وت�ستمر زراعة البطيخ
والقرع والكو�سة والبامية وامللوخية يف منطقة جازان.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

عمليات اخلدمة:
اال�ستمرار يف وقاية الطماطم والباذجنان والفلفل يف امل�شتل من ال�صقيع.
العمل على �إقامة م�صدات رياح م�ؤقتة كحظار من اجلريد لتقليل �أ�ضرار الربد على املحا�صيل النامية.
ومن و�سائل وقاية حما�صيل اخل�ضار من ال�صقيع ما يلي:
 - 1زراعة �أ�صناف تثبت مقاومتها لل�صقيع.
 - 2اختيار موعد مالئم للزراعة بحيث يعمل ح�ساب �أن تكون حالة النمو جيدةوقوية يف الوقت الذي يتحمل
موجة ال�صقيع فيه ح�سب معدل نتائج الأر�صاد الزراعية والتجارب العملية من ال�سنوات ال�سابقة.
� - 3أن تكون الرتبة حمتفظة با�ستمرار بالرطوبة مبواالتها بالري اخلفيف على فرتات متقاربة.
 - 4تاليف الت�شقق يف الرتبة حتى ال يت�أثر املجموع اجلذري بالهواء البارد وال�صقيع وذلك مبداومة
�شقرفتها (حتريك الأر�ض) وعزقها.
ً
وخ�صو�صا ال�سماد الع�ضوي من �أهم العوامل التي ت�ساعد على مقاومة
 - 5الت�سميد الكامل ال�صحيح
ال�صقيع.
 - 6زراعة م�صدات الرياح الدائمة ك�أ�شجار الأثل و�إقامة م�صدات الرياح امل�ؤقتة من جريد النخل و�سواها
لتقلل من حترك الهواء البارد.
 - 7تغطية النباتات والثمار تغطية خفيفة (بح�سب احلالة) بالليف �أو ما �شابهه �أو ا�ستعمال �أغطية من
البال�ستيك والزجاج.
� - 8إيقاد نريان �صغرية داخل براميل حديدية (مع اتخاذ كافة احتياطات ال�سالمة ومينع حرق الإطارات
والبال�ستيك) ،تنتج طبقة من الدخان مما ي�سبب ارتفاع درجة حرارة الهواء.
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حما�صيل ال�شهر

ً
انخفا�ضا كبري ًا قد ي�صل �إىل ال�صقيع
يف ه � � ��ذا ال�شهر تنخف�ض درجة احلرارة يف معظم مناطق اململكة
مما يجعل الزراعة فيه نادرة �إال يف بع�ض هذه املناطق مثل جازان واملنطقة ال�شرقية وتختلف حما�صيل
ً
حتمال لل�صقيع دون �ضرر يذكر
اخل�ضر من ناحية ت�أثرها بال�صقيع ..فالكرنب واللفت والفجل �أ�شدها
ومياثلها يف ه � � ��ذا ال�سبانخ والكرات ويختلف مدى مقاومة املح�صول لل �ب ��رودة باختالف حالته فر�ؤو�س
حتمال من التي مل تكوّن ر� ً
ً
ؤو�سا.
الكرنب التي مت ن�ضجها �أقل
وزراع � � ��ة اللفت املت�أخرة ل � � ��و نزل عليها ال�صقيع ثم مال اجلو �إىل ال � � ��دفء بعد ذلك �أخرجت �شماريخها
الزهري � � ��ة ب�سرعة ويحدث مثل هذا لل�شمندر �إذ �إن الزراعة املت�أخرة التي تتعر�ض فيها النباتات ال�صغرية
للجو البارد ترتفع فيها ن�سبة احلنبوط (ال�شماريخ الزهرية) وهذا ي�ؤدي �إىل قلة املح�صول ورداءة �صفاته.
وهن � � ��اك جمموعة �أخرى م � � ��ن حما�صيل اخل�ضر تتحمل ب � � ��رودة اجلو بدرجة �أقل م � � ��ن املجموعة ال�سابقة
وت�شمل هذه املجموعة  :البازالء  -القرنبيط  -اجلزر  -اخل�س  -البطاط�س.
ً
مطلقا من ال�صقيع اخلفيف نتيجة لوجود
�أم � � ��ا ع � � ��ن البازالء فعلى الرغم من �أن �أوراقها قد ال تت�أث � � ��ر
الطبقة ال�شمعية عليها �إال �أن الأزهار ت�سقط ب�شدة كما �أن القرون ولو �أنها قد تكون �سليمة املنظر تكون
ً
حتمال من الأ�صناف
حبوبه � � ��ا كامل�سلوقة وتختلف الأ�صناف كذلك من هذه الناحي � � ��ة فاملبكرة منها �أقل
املت�أخرة �إذ �إن الأوىل عند تعر�ضها لل�صقيع ت�سقط �أزهارها وقرونها ويكون للنبات القدرة على ا�ستعادة
الن�شاط يف جتديد غريها على العك�س من الأ�صناف املت�أخرة التي تت�أثر �ساقها و�أوراقها بنف�س الدرجة
ً
حم�صوال مت�أخر ًا ولكن �أقل كمية من املح�صول العادي.
وتزهر ثانية وتعطي
�أما عن القرنبيط فهو �أقل مناعة لتقلبات اجلو وانخفا�ض احلرارة وارتفاعها ب�شدة قد ت�ؤد �إىل تكوين
�أقرا� � � ��ص �صغ �ي ��رة غري مندجمة ً
بدال من الأقرا� � � ��ص العادية عالوة على �أن الأقرا� � � ��ص املتكونة يف درجات
لونا بنف�سجياً
احل � � ��رارة املنخف�ضة يكرث وجود الأوراق اخل�ض � � ��راء فيها بني �أجزاء القر�ص الذي يكت�سب ً
بدل الأبي�ض.
�أما اجلزر فت�أثري احلرارة املنخف�ضة يكون ظاهر ًا على جذوره التي يبهت لونها وتقل جودته وحم�صوله.
ً
متاما وتنت�شر حالة احرتاق
�أم � � ��ا اخل� � � ��س فانخفا�ض درجة احلرارة �إىل درجة ال�صقيع يوقف منو ر�ؤو�سه
ً
طعما مر ًا ف�إذا حل الدفء بعد ال�صق يع كرث احلنبوط
�أطراف �أوراقه �أي ت�صبح بنية اللون كما يكت�سب
(ال�شماريخ الزهرية) وقل املح�صول.
ً
هاما يف زراعتها فانخفا�ض احلرارة �إىل درجة ال�صقيع مينع
�أم � � ��ا البطاط�س فتلعب درجة احلرارة دور ًا
تكوين الدرنات و�إذا كانت قد تكونت ف�إنها تكون �سكرية الطعم ً
بدال ممن الن�شا ولهذا ال ت�صلح للت�سويق
�أو التخزين �أما العرو�ش فتجف متاما.
وهن � � ��اك جمموع � � ��ة �أخرى من حما�صيل اخل�ض � � ��ر النامية باحلقل يف هذا الوقت م � � ��ن ال�سنة ال تتحمل
ً
مطلقا وهي الفلفل والباذجنان املعقران (مبيت � � ��ان م مو�سم �آخر) واخليار املزروع زراعة مبكرة
ال�صقي � � ��ع
والكو�سة والبطيخ وال�شمام املبكران بالن�سبة لبع�ض مناطق اململكة وكذلك الفا�صوليا فتموت جميعها
من ال�صقيع.

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

�أما الطماطم فيختلف ت�أثري ال�صقيع عليها باختالف ظروف الزراعة � -أي نوع الرتبة وال�سماء والري
وكذا عمر النبات ،فالطماطم املنزرعة يف �أر�ض رملية �أ�شد ت�أثري ًا بال�صقيع من املنزرعة يف �أر�ض �صفراء
�أو �س � � ��وداء لأن توفر الرطوبة عامل هام يف مقاومة ال�صقيع كم � � ��ا �أن الت�سميد بالأ�سمدة الع�ضوية يزيد
ً
ً
ً
ح�سا�سا
عموما فيجعل النبات
خ�صو�صا والكيماوي
التحم � � ��ل �إىل درجة متو�سطة �أما الت�سميد الآزوتي
ً
متاما وت�صبح
لأ�ضرار ال�صقيع ،ومن ناحية العمر فالنباتات الكبرية التي و�صلت �إىل دور الإثمار متوت
ثماره � � ��ا غري قابل � � ��ة للتلون �أما الت � � ��ي و�صلت �إىل طور الإزه � � ��ار فت�سقط �أزهارها ومي � � ��وت جزء كبري من
ً
جزئيا �إذا توفرت لها عوامل الرتبة والري والت�سميد املنا�سبة
عرو�شها وقد تتمكن من ا�ستعادة ن�شاطها
ً
و�أم � � ��ا النبات � � ��ات ال�صغ �ي ��رة التي مل تزهر فه � � ��ي �أكرث حتمال م � � ��ن �سابقتها وهي �إن �أمك � � ��ن ريها قبل نزول
ال�صقي � � ��ع من توفر ال�سماد الع�ضوي والتذويب (احلماي � � ��ة مب�صدات الرياح الدائمة �أو امل�ؤقتة والتغطية
ً
ً
ن�سبيا.
خفيفا
بالليف �أو م�شابه) كان �ضرره

حم � � � ��ا�� � � � �ص� � � � �ي � � � ��ل
خ � �� � �ض� ��ار �أخ � � � ��رى

عمليات احل�صاد واجلمع:
جمع القرع الع�سلي والفول الرومي.
ي�ستمر جمع البازالء والطماطم والكو�سا.
يح�ش البقدون�س وال�سبانخ واجلرجري واخلبازي.
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آفة حافرة الطماطم

تعريفها ،أضرارها ومكافحتها
حشرة حافرة الطماطم  Tuta absolutaآفة خطيرة لها قدرة تدميرية عالية على محصول الطماطم وموطنها
األصلي أمريكا الجنوبية وانتقلت إلى بلدان حوض البحر األبيض المتوسط حديث ًا ،حيث وصلت إلى أسبانيا عام 2006م
ومنها اجتاحت باقي بلدان حوض البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط ووصلت إلى المملكة في صيف 2010م
وسجلت في أغلب مناطق زراعة الطماطم بالمملكة في أواخر عام 2010م.

شكل ()1

شكل ()2

شكل ()3

شكل ()4

شكل ()5

شكل ()6

الحشرة تنتمي إلى رتبة حرشفية األجنحة والحشرة الكاملة فراشة صغيرة (شكل  )1طوله يتراوح بين  1٫7ملم
تأخذ اللون الرمادي وتنشط في الصباح الباكر وقرب غروب الشمس وتقضي أغلب ساعات النهار مختبئة في المنطقة
السفلية للنبتة بين األوراق ،تضع األنثى البالغة عدد من البيض خالل فترة حياتها يصل إلى  200بيضة ،وللحشرة حوالي
من  12-10جيل في العام.
دورة حياة الحشرة
ً
تبدأ دورة الحياة بوضع األنثى للبيض متفرقا على األوراق الحديثة في الجزء العلوي للنبتة في العادة تفقس خالل
 10-5أيام اعتمادا ً على درجة الحرارة معطية اليرقة في عمرها األول ذات اللون المبيض ولليرقة أربع أعمار يرقية
يتحول لونها خالل هذه األعمار من اللون المبيض إلى األخضر فالوردي ويتراوح طولها خالل هذه المراحل بين -4٫5
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 7٫7ملم ويمتد طول الطور اليرقي بين  35-10يوم ًا تبع ًا لدرجة الحرارة بعدها تنتقل إلى طور العذراء ضمن شرنقة من
الخيوط الحريرية التي تنتجها اليرقة في عمرها األخير والتعذر في العادة يكون إما تحت سطح التربة أو داخل األنفاق
أو الثمار أو بين األوراق وتمتد فترة العذراء بين  20-5يوم ًا بعدها تخرج الحشرة الكاملة والتي تتزاوج وتضع البيض مرة
أخرى مبتدئة لدورة حياة جديدة .مدة الجيل الواحد تعتمد على درجات الحرارة وتعتبر الدرجة المثلى بمعدل  30درجة
مئوية ويقل نشاطها وتكاثرها تحت درجة حرارة  15وفوق  35درجة مئوية.

شكل ()7

شكل ()8

شكل ()9

شكل ()10

شكل ()11

شكل ()12

أضرار اآلفة وأعراض اإلصابة على الطماطم
يرقة اآلفة لها قدرة تدميرية عالية ألوراق وأفرع وثمار الطماطم ،تبدأ اليرقة ومنذ خروجها من البيضة بالتغذية بحفر
أنفاق غير منتظمة بين سطحي الورقة (شكل  )2فتتحول الورقة إلى نسيج شفاف (شكل  3و )6مع وجود نقط سوداء
عبارة عن تجمعات لمخلفات اليرقة في أحد أطراف النفق وفي النهاية تجف الورقة ويتحول لونها إلى اللون البني (شكل
 )7وفي اإلصابات الشديدة يظهر الحقل وكأنه محروق من الصقيع .كما أن لليرقة قدرة على الحفر داخل األفرع والسيقان
(شكل  )4وبالتالي يتحول لونها الداخلي إلى اللون البني ،كما أن لليرقة قدرة على إحداث اإلصابة للثمرة وتفضل إصابتها في
مراحلها األولى (وهي خضراء) وتفضل دخولها بالقرب من منطقة العنق (شكل  )8ومن ثم تبدأ بالتغذية على محتوياتها
مسببة تلف ًا كبيراً( ،شكل  9و )10وعند خروج اليرقة من الثمرة تحدث ثقب ًا صغيرا ً يتناسب مع حجمها يظهر واضح ًا على
سطح الثمرة يختلف عن الثقب الذي تحدثه بعض اآلفات األخرى التي تصيب ثمار الطماطم مثل دودة ثمار الطماطم.
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واآلف��ة تصيب بعض نباتات العائلة الباذنجانية كالبطاطس والباذنجان والفلفل باإلضافة إلى نباتات أخرى
كالفاصوليا وبعض النباتات العشبية كالزربيح.

شكل ()13

شكل ()14

شكل ()15

شكل ()16

شكل ()17

شكل ()18

المكافحة المتكاملة آلفة حافرة الطماطم
اكتسبت حافرة الطماطم مقاومة ألغلب المبيدات الكيماوية نتيجة االستعمال العشوائي والمكثف لها في
موطنها األصلي والمناطق التي انتشرت فيها بعد عام 2006م ،وبالتالي يجب التأكيد بأن استعمال المبيدات الكيماوية
وحدها ال يكفي لمكافحة هذه اآلفة بل قد يجعلها أكثر مقاومة للمبيدات .وللسيطرة على اآلفة ووضعها دون حد
الضرر ال بد من إتباع إدارة متكاملة لها تعتمد على اآلتي:
 -1حرث وتشميس األرض خاصة في حالة وجود محصول مصاب باآلفة في الموسم المنتهي بهدف تعريض
العذراء إلى درجات الحرارة العالية وقتلها.
 -2استعمال شتالت طماطم سليمة من جميع اآلفات وخالية من أي طور من أطوار حشرة حافرة الطماطم
وذلك باالعتماد على مصادر للشتالت موثوقة (شكل .)11
 -3استعمال الشبك المانع لدخول الحشرة الكاملة إلى داخل المشاتل والبيوت المحمية البالستيكية واستخدام
األبواب المزدوجة المحكمة (في المشاتل والبيوت المحمية بجميع أنواعها) (شكل  12و.)13
 -4نقل الشتالت من المشتل إلى الحقل أو البيت المحمي بطريقة آمنة تمنع وصول اآلفة إليها.
 -5إزالة األجزاء المصابة من النبتة وكذلك الثمار المصابة وإتالفها.
 -6التخلص من األعشاب والنباتات وكذلك الثمار المصابة وإتالفها.
 -7استعمال المصائد الفيرمونية المائية (شكل  )14والمصائد الفيرمونية المائية الضوئية (شكل  15و 16و)17
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لالصطياد الجماعي للحشرة بمعدل  40-25مصيدة في الهكتار ( 4-3في الدونم) حسب شدة اإلصابة مع مالحظة
إضافة الصابون أو مادة زيتية للماء لضمان عدم هروب الحشرة ،مع استعمال المصائد الفيرمونية من نوع دلتا
لمتابعة تعداد اآلفة األسبوعي في المزارع.
 -8استعمال األعداء الحيوية طفيليات ومفترسات مثل (طفيلي التريكوجراما اكبي (شكل  )20للتطفل على
بيض اآلفة ومفترس النزيديو كوريس تينوس (شكل  )21للتغذية على بيض ويرقات اآلفة) وعادة تستعمل في بداية
الموسم ويفضل في المشتل.

شكل ()19

شكل ()20

شكل ()21

 -9عند مالحظة وجود الحشرة في مصائد الدلتا (شكل  )19 ،18أو بالفحص واالستكشاف من قبل العاملين ال بد
من استعمال مبيدات لها تأثير على أطوار اآلفة مثل إحدى ساللتي البسلس ثيراجنسس ( Btازاواي وكورستاكي).
وعند زيادة أعداد اآلفة في الحقل يمكن استعمال بعض المبيدات مختلفة التأثير بطريقة تبادلية حتى ال تكتسب
اآلفة مناعة ضد المبيدات المستعملة على أن تكون هذه المبيدات ذات تأثير على أطوار اآلفة خاصة اليرقة وآمنة
بدرجة كبيرة على األعداء الحيوية مثل البسلس ثيراجنسس باإلضافة إلى بعض المبيدات ذات األثر المتبقي القصير
والتي تستعمل للقضاء على اليرقات وتأثيرها الفاعل يكون على العمر اليرقي األول والثاني ويمكن استعمالها قبل
اطالق األعداء الحيوية بأيام وتستعمل لتخفيض أعداد اآلفة مثل السبينوزاد واالزدراكتين واإلمماكتين بنزويت،
واالباماكتين ،كما يمكن استعمال بعض المبيدات الكيماوية ذات التأثير الفاعل على طور اليرقة مثل االندوكسكارب
مع مراعاة فترة األمان بعد الرش بأي مبيد عند الرغبة في اطالق أي عدو حيوي ضمن برنامج المكافحة المتكاملة
لآلفة .وال ينصح بتطبيق برنامج مكافحة مسبق ال يعتمد على المراقبة والرصد لآلفة.
بعض تطبيقات استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة لمكافحة آفة حافرة الطماطم في منطقتي تبوك
والمدينة المنورة.
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الزراعة في البيوت المحمية
مقدمــــــــة:
ً
ً
ً
ً
الزراعة في البيوت المحمية إحدى التقنيات الحديثة والتي تعتبر أسلوبا زراعيا لزيادة اإلنتاجية كما ونوعا للعمل
على سد االحتياجات الغذائية المتزايدة ،كما تساهم في التغلب على الكثير من المشاكل التي تواجهه الزراعة
التقليدية إضافة إلى ما يتحقق في الزراعة المحمية من المحافظة على الموارد النادرة وخصوص ًا الموارد المائية التي
تعتبر أحد المحددات الرئيسية لإلنتاج الزراعي في المملكة باإلضافة إلى التحكم في اآلفات واألمراض والحشرات.
تعريف الزراعة المحمية:
تعرف الزراعة المحمية بأنها عملية إنتاج المحاصيل الزراعية بوسائل غير تقليدية في منشآت خاصة بغرض
حمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة كالزراعة داخل األنفاق أو البيوت البالستيكية أو البيوت المحمية ذات
شتاءا أو التبريد صيف ًا وكذلك
المناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم (زجاجية أو فيبر جالس) لضمان التدفئة
ً
التحكم بالرطوبة المناسبة وحماية النباتات من التيارات الهوائية الباردة والساخنة واألمطار ،وتتصف الزراعة
المحمية بإمكانية إنتاج محاصيل زراعية في غير مواسمها العادية كإنتاج المحاصيل الصيفية في فصل الشتاء
أو التبكير في اإلنتاج ،باإلضافة إلى زيادة اإلنتاج بحماية المحصول من الظروف الجوية الخارجية وتوفير ظروف اإلنتاج
المناسبة له ،والتوفير في مياه الري بنسبة تصل إلى  ٪60من الماء المستعمل في الزراعة التقليدية.
اختيار الموقع المناسب للبيت المحمي:
ً
يفضل عند إنشاء البيت المحمي أن تكون اتجاهات المراوح والوسائد شرقية وغربية خصوصا األنفاق البالستيكية
حتى ال تؤثر الرياح القوية (الشمالية) على تخلخل الهواء داخلها مما يؤدي إلى تمزق البالستيك داخل البيت المحمي
وتكون خطوط الزراعة متعامدة على اتجاهات المراوح وكذلك مع وسائد التبريد .ويوضع البيت المحمي في أرض
مرتفعة وليست في مجرى السيول حتى ال يؤدي ذلك إلى حدوث تلفيات جراء السيول الجارفة.
أنوع البيوت المحمية المنتشرة في المملكة:
البيوت المحمية الزجاجية:
يتكون البيت المحمي الزجاجي من هيكل وغطاء زجاجي ويصنع الهيكل عادة من أنابيب فوالذية مجلفنة حتى
ال يتآكل بتأثير العوامل الخارجية .ويستخدم في تغطية البيوت أنواع من الزجاج الشفاف بسمك  8-6مم ويتوقف
السمك على مساحة األلواح المستعملة فيزيد السمك بزيادة المساحة ،وتتألف البيوت المحمية الزجاجية من
وحدات تغطي ما بين  5000 - 2500متر مربع.
ويعتبر الزجاج من أكثر األغطية مقاومة للعوامل الجوية ولكن في كثير من األحيان فإن الغبار والطحالب المتراكمة
على الزجاج تؤدي إلى تقليل نفاذيته للضوء كما أن سقوط البرد كثيرا ً ما يتسبب في كسر الزجاج ،أما في فصل الصيف
حيث الحرارة العالية فيعمد البعض من أصحاب المشاريع إلى استعمال أدوات التظليل أو الرش بمادة الجير.
البيوت المحمية المصنوعة من األلياف الزجاجية:
تتشابه البيوت المحمية المصنوعة من األلياف الزجاجية (الفيبر جالس) مع البيوت الزجاجية واالختالف بينهما
يكون في الغطاء ،ويعتبر الليف الزجاجي المدعم بالبالستيك (فايبر جالس) البديل األول للزجاج كغطاء للبيوت
المحمية ويتكون الغطاء من بوليستر مقوى ذو كثافة نوعية قدرها  1.5وسمك قدره 0.8مم ويعتبر هذا النوع أكثر
األغطية استعما ًال في تغطية البيوت المحمية في المملكة.
البيوت المحمية البالستيكية:
يتكون غطاء البيوت المحمية البالستيكية من مجموعة من المواد وأهم هذه المواد البولي إيثيلين والبروبيلين،
والبيوت المحمية البالستيكية قد تكون مكيفة أو غير مكيفة ،وتتأثر البيوت البالستيكية بالرياح وأشعة الشمس
ومن السهولة نقل البيوت البالستيكية من مكانها لعمل دورة زراعية ولتجنب تكاليف التعقيم ،كما أن الهيكل
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المستخدم في البيوت البالستيكية بسيط وال يحجب جزءا ً كبيرا ً من أشعة الشمس ويتكون الهيكل أساس ًا من
أقواس نصف دائرية من أنابيب مجلفنة ويزيد قطر األنابيب المستخدمة بزيادة عرض البيت وارتفاعه ،وعلى الرغم من
أن األغطية البالستيكية رخيصة الثمن وسهلة التركيب إال أنه كثيرا ً ما يتعرض البالستيك للتمزق بفعل العواصف
الشديدة ،وغالب ًا ما تتلف أغطية البالستيك بسرعة أكبر عند أماكن اتصالها بهيكل البيت بسبب ارتفاع درجة الحرارة
عند هذه النقاط ،وتتألف البيوت المحمية البالستيكية من وحدات في حدود  500متر مربع (الغير مبردة).
األنفاق البالستيكية:
وهي عبارة عن أقواس معدنية على شكل نصف دائرة يغرس طرفيها في التربة ويمد عليها البالستيك ويعمل
البعض من أصحاب المشروعات االستخدام األنفاق البالستيكية لتوفير الحماية لمشاتل الخضر من عوامل البيئة،
في حين أن البعض اآلخر يستخدم هذه األنفاق لحماية محاصيل الخضر من الظروف الباردة ،وتختلف األنفاق من حيث
الحجم فمنها الصغير والمتوسط والكبير.
أنواع المزروعات بالبيوت المحمية:
تزرع في البيوت المحمية الزراعية محاصيل خضر عديدة غير الطماطم والخضار والتي أضحت من األنواع التقليدية،
ويعتبر تنوع المحاصيل التي تزرع بالبيوت المحمية من أهم السبل لمعالجة المشكالت الفنية والتسويقية التي
تواجه بعض المنتجين حيث يقتضي األمر زراع��ة أكثر من محصول بالسنة مع التنوع المحصولي في المشروع
بالموسم الواحد مع عمل دورات زراعية لما في ذلك من أثر كبير في زيادة اإلنتاجية السنوية للدونم وخفض في
متوسط تكلفة الوحدة المنتجة ومن ثم زيادة اإليرادات الصافية.
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ومن المحاصيل التي يمكن زراعتها بالبيوت المحمية عدا الطماطم والخيار:
 الفراولة ،الشمام ،القرع األمريكي ،الفلفل الحلو (البادر) ،الفاصوليا ،الخس األمريكي.تبريد البيوت المحمية تحت الظروف البيئية للمملكة العربية السعودية:
في البيوت المحمية يتم التحكم في تلك العوامل البيئية باستخدام نظم التبريد والتدفئة
والتهوية سواء ميكانيكية بالمراوح أو طبيعية بالرياح .وخالل األوقات الحارة من السنة يتم تبريد
البيوت المحمية لخفض درجة الحرارة داخل البيت المحمي ورفع رطوبته لمعدالت مناسبة لنمو
النبات والتلقيح وعقد الثمار .وتعتبر درجات الحرارة بين  22و ˚27ورطوبة نسبية بين  70و٪80
مالئمة لنمو وإنتاجية معظم محاصيل البيوت المحمية.
وتعتبر عملية التبريد عن طريق سحب الهواء بمراوح التهوية وإمراره على وسائد مشبعة
بالماء أو ما يسمى باللباد من الطرق الشائعة لتبريد البيوت المحمية في المملكة نظرا ً النخفاض
تكلفتها واستهالكها األقل للطاقة.
العمليات الزراعية في البيوت المحمية:
 -1إعداد األرض:
هناك تشابه كبير بين عمليات إعداد األرض للزراعة في الحقل المكشوف وفي البيت المحمي غير أنه تجدر
اإلشارة إلى أن األرض في البيت المحمي تحتاج إلى عناية خاصة تتلخص في:
أ -غسيل التربة:
نظرا ً ألن طريقة الري السائدة في البيوت المحمية هي طريقة الري بالتنقيط فإن هذا قد يؤدي إلى تراكم األمالح على
سطح التربة خاصة عند توقف الري بعد انتهاء المحصول ،ولذلك ينصح أن تغسل التربة جيدا ً إلذابة األمالح وغسلها
بعيدا ً عن منطقة الجذور ،وهذا يتطلب أن تكون األرض مسامية عالية النفاذية ،وأن تكون الزراعة على مصاطب بينها
قنوات لصرف الماء الزائد ،وتعد محاصيل الخيار والشمام والفراولة شديدة الحساسية للملوحة بينما يعد كل من
الطماطم والفلفل والباذنجان محاصيل متوسطة الحساسية للملوحة.
ب -الحرث:
ً
ال يختلف كثيرا عن النظام المتبع في أرض الحقل المكشوف غير أنه يجب االهتمام به أكثر في البيت المحمي
نظرا ً ألن اإلنتاجية تعتمد كثيرا ً على زيادة المحصول من وحدة المساحة.
 -2الري:
يتم غالب ًا بطريقة التنقيط وقد يستخدم الري بالرذاذ أو الري بالتضبيب في تلطيف درجة الحرارة
وقد تروى النباتات أحيان ًا بطريقة الري تحت السطحي.
 -3التسميد:
يعتمد التسميد في البيوت المحمية على استخدام األسمدة الذائبة في مياه الري بالتنقيط
خاصة في األراضي الرملية .ويمكن إضافة السماد نثرا ً حول النباتات ،كما يمكن التسميد الورقي أو
بالرش بالعناصر الصغرى.
 -4مكافحة اآلفات:
نظرا ً لكون البيوت المحمية مغلقة ولكون التكلفة اإلنتاجية في المتر المربع أعلى منها في الحقول المكشوفة
فإن هذا يستلزم اتباع طرق معينة للمكافحة قد ال تكون سهلة التنفيذ أو غير اقتصادية في الحقول المكشوفة
ومن أمثلتها:
أ -تعقيم التربة (باإلشعاع الشمسي أو المبيدات).
ب -استعمال المبيدات في صورة أدخنة أو غازات مضغوطة.
ج -استعمال المصائد الالصقة وهي اللوحات الملونة الجاذبة للحشرات والمعاملة بمادة الصقة أو زيت
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حيث تلتصق الحشرات بها وتموت أو استعمال الستائر السلكية (قماش الشاش األبيض الخفيف) لمنع
دخول الذبابة البيضاء أو أي حشرة أخرى.
د -تعقيم التربة بالبخار :تستخدم هذه الطريقة لتعقيم التربة في البيوت المحمية حيث يوصل بها
أنابيب مثقبة وتغطى بالبالستيك وتوصل بمصدر بخارى حيث يجب أن تصل درجة الحرارة في أبرد نقطة في
التربة على األقل ˚82م لمدة نصف ساعة.
 -5التربية والتقليم:
ً
تحتاج كثير من محاصيل الخضر مثل الطماطم والخيار والشمام إلى أن تربى رأسيا على خيوط
تتدلى من أسالك أفقية تمتد على خطوط الزراعة ويتم اختيار أصناف غير محدودة النمو لهذا الغرض
ومن الضروري إزالة جميع األفرع الجانبية التي تنمو في آباط األوراق في المراحل المبكرة من نموها
حتى يمكن تربية النبات على ساق واحدة.
 -6تحسين عقد الثمار:
قد يقل عقد الثمار في الزراعات المحمية بسبب عدم توفر الرياح التي تنقل حبوب اللقاح وكذلك
عند انخفاض الحرارة وانخفاض شدة اإلضاءة حيث يقل إنتاج حبوب اللقاح أو عند زيادة أو انخفاض
الرطوبة النسبية داخل البيت المحمي عن الحد األمثل ،يمكن تحسين العقد عن طريق:
أ -رش النباتات يوميًا بزذاذ إلحداث اهتزازات تكفي لنقل حبوب اللقاح.
ب  -هز األسالك التي تربى عليها النباتات وهذه تتم يدويا أو باستخدام الهزازات اآللية.
ج  -رش األزهار ببعض منظمات النمو التي تساعد على تحسين العقد.
تتم زراعة الخضر في البيوت المحمية بالطرق اآلتية:
 -1الزراعة المباشرة في التربة.
ً
ً
 -2الزراعة في بيئة زراعية وتشمل مخلوطا متناسبا من الرمل والبيتموس أو البيراليت أو الفيرميكواليت
ويتم إنتاج الخضر في أشكال متعددة من تلك البيئات منها مث ً
ال مزارع األكياس النتاج الطماطم والخيار
والزراعة الرأسية إلنتاج الفراولة.
ً
 -3نظام الزراعة المائية بدون تربة حيث تكون جذور النباتات محاطة دائما بمحلول مغذي ويمكن إنتاج
الطماطم والخيار والخس وغيرها من الخضار بهذه الطريقة.
أهم األمراض التي تصيب الخيار والطماطم في البيوت المحمية وكيفية الوقاية والعالج
أمراض الخيار:
 -1مرض موت ولفحة البادرات:
أعراض المرض:
يصيب هذا المرض البذور عند انباتها والشتالت الصغيرة .وعادة ماتكون اإلصابة للنبات بالجزء تحت سطح التربة.
فالشتالت الصغيرة والتي عادة ما يكون لها كامبيوم قليل الفلين واأللياف تكون حساسة لإلصابة بهذا المرض،
وبعد مهاجمة المرض لخاليا النبات تتدهور هذه الخاليا وتموت بسرعة لدرجة أنها قد تموت قبل ظهورها فوق
سطح التربة أو قد يستمر المرض بعد ظهور البادرات فوق سطح التربة ،والنباتات تستطيع مقاومة هذا المرض
بنجاح بعد أن تخشوشب أنسجتها وتزداد سمك ًا.
الوقاية والمكافحة:
أ -للوقاية من اإلصابة بالمرض قبل حدوثه يضاف أحد المبيدات الفطرية للشتالت مع مياه الري .وفي حالة زراعة
البذور مباشرة باألرض الدائمة فيمكن معاملة الخطوط التي سوف تزرع بها النباتات بأحد المحاليل المناسبة.
ب -يمكن معاملة البذور بمادة مناسبة للتخلص من اإلصابة على البذور إن وجدت.
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 -2تعفن الجذر وقاعدة الساق:
أعراض المرض:
ً
خطأ أن هذا المرض هو مرض ذبول األوعية الذي يسببه فطر البيثيوم ألن أعراض المرض في كال
كان يعتقد
المرضين هي الذبول المفاجيء للنبات في منتصف الموسم ومن ثم موت النبات المصاب ولكن يمكن تمييز هذا
المرض عن المرض الذي يسببه الفيوزاريوم بالتعفن الشديد الذي يصيب قشرة ساق النبات عند قاعدته.
يصيب المرض الجذور الغضة والجذور المتليفة ولكنه غالب ًا ما يوجد على الجذر الرئيسي وعند قاعدة الساق تمام ًا
قرب سطح التربة مما يؤدي إلى سقوط النبات على األرض ،وتظهر جراثيم وميسيليوم الفطر على سطح البقعة
المريضة عند ارتفاع درجة الرطوبة.
الوقاية والمكافحة:
أ -إن زراعة بذور سليمة يجب أن تعطى العناية واالهتمام األول ،وعلى أي حال فإنه يمكن معاملة البذور المصابة
بأحد المبيدات الفطرية المتخصصة.
ب -إذا كانت التربة معروف أنها موبوءة بالمرض فيجب في هذه الحالة تقيمها أو عدم زراعتها بنباتات العائلة
القرعية.
ج -عند بداية ظهور المرض على النباتات يعالج النبات بأحد المبيدات الفطرية المناسبة ويضاف مع مياه الري.

82

 -3فيروس اصفرار عروق أوراق الخيار:
هذا المرض منتشر في جميع مناطق المملكة على نباتات الخيار المزروعة في البيوت المحمية وأحيان ًا تكون
ً
خطأ
اإلصابة شديدة على النباتات ويصيب المرض باإلضافة إلى نباتات الخيار نباتات الشمام ويعتقد بعض المزارعين
أن سبب المرض هو نقص عنصر المغنيسيوم.
أعراض المرض:
تسبب اإلصابة بالمرض اصفرار واضح على عروق أوراق الخيار وموت عام للنباتات.
الوقاية والمكافحة:
يمكن منع حدوث اإلصابة بالمرض بعمل برنامج مكافحة دوري ومستمر لحشرة الذبابة البيضاء الناقلة
للمرض.
أمراض الطماطم:
 -1صدأ الساق:
أعراض المرض:
تصاب األوراق والساق حيث تظهر أعراض المرض على شكل حلقات بنية داكنة على الساق وأماكن التقليم ،تبدأ
الحلقات في الكبرحتى تغطي الساق واألوراق وتقتل النبات ،وتظهر األعراض على الثمار وهي خضراء على شكل بقع
صغيرة بنية اللون وتغور في الثمرة ويغمق لونها.
مكافحة المرض:
أ -استخدام بذور مقاومة للمرض.
ب -التخلص من النباتات المصابة وحرقها.
ج -حرث األرض جيدًا وألعماق كبيرة للتخلص من األوراق المتساقطة.
د -التهوية الجيدة والتقليل من الري لتقليل الرطوبة.
هـ -رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الفطرية.
 -2سقوط البادرات (ذبول الشتالت):
انتشار المرض:
تصاب الشتالت عند قاعدة الساق حيث تظهر على الساق قرب سطح التربة بقع لينة مائية تتلون باللون البني
حيث يظهر ضمور على الساق يتسبب في اختناق الشتلة وموتها لعدم قدرة الساق على حملها ،كما تصاب الجذور
بهذا المرض مما ينتج عنه موت الشتلة.
الوقاية ومكافحة المرض:
أ -زراعة شتالت سليمة واستخدام بذور جديدة وجيدة.
ب -تعقيم التربة.
ج -معاملة جذور الشتالت بمبيد فطري قبل زراعتها.
د -تعقيم أماكن اإلنبات واألصص بمبيد فطري.
هـ -االعتدال في الري في األسابيع األولى من الزراعة.
و -تجنب ارتفا ع الرطوبة وتوفير التهوية الجيدة في البيت المحمي.
ز -رش الشتالت بمبيد فطري لتأخير انتشار المرض إذا كانت اإلصابة ضعيفة ،أما إذا كانت اإلصابة قوية فإن
المبيد يمنع انتشار الفطر ويبطئ نموه فقط.
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من أهم اآلفات الحشرية:
 -1الذبابة البيضاء White Flay
 ناقل لبعض مسببات األمراض الفيروسية للنبات حيث هذا السبب أهم بكثير مما تسببه نتيجة تغذيتها أوإفرازها للندوة العسلية.
 عصارة لزجة (ندوة عسلية) تتجمع عليها األتربة كما تنمو عليها بعض األعفان مما يسبب حجب الضوء عناألوراق أصبحت الذبابة البيضاء في السنوات األخيرة من أخطر اآلفات التي تصيب المحاصيل في البيوت المحمية
وخارجها حيث تعيش هذه الحشرة الصغيرة الحجم المغطاة بشمع دقيقي يعطي األجنحة اللون األبيض على
السطح السفلي لألوراق في الجزء العلوي من النبات في مجموعة كبيرة تطير عند إزعاجها ،وتضع حشرة الذبابة
البيضاء خالل ثالثة أسابيع حوالى  200بيضة حيث يفقس البيض إلى يرقات صغيرة منبسطة شفافة عديمة اللون على
السطح السفلي لألوراق وعندما تصل درجة الحرارة إلى  ˚21تنمو اليرقات إلى ذبابة خالل  28يوم ًا.
تتغذى الذبابة واليرقات على عصارة األوراق وتفرز عصارة لزجة بنية تحجب الضوء عن األوراق وتضعف النمو ،وعندما
تكون اإلصابة شديدة تفرز الذباب البيضاء عصارة بنية كثيفة تساعد على نمو الفطريات على األوراق ،كما تغطي الثمار
بنفس العصارة يصعب معه تسويق الثمار دون تنظيفها مما يسبب تكاليف إضافية.
مكافحة الذبابة البيضاء:
يجب مكافحة الذبابة عند رؤية أوائل األفواج كما يجب تكرار الرش عند الضرورة باستخدام المبيدات المتخصصة.
 -2المن:
تصيب حشرات المن العديد من المحاصيل الحلقية والبستانية ونباتات الزينة وهناك العديد من أنواع المن
المسجلة بالمملكة ومن أهم ما يميز تلك الحشرة هو وجود زوج من الزوائد األنبوبية تتواجد على الحلقة البطنية
الخامسة من الناحية الظهرية تسمى (زوائد أنبوبية )Corniclesوامتداد نهاية البطن على شكل ذيل أنبوبي يسمى
 caudaوالحشرات الكاملة إما أن تكون مجنحة أو غير مجنحة وظهور الحشرات المجنحة مرتبط بعدة عوامل من
أهمها التزاحم وسوء حالة العائل .ويعتبر المن من أهم اآلفات الزراعية لتمكن العديد من األنواع من نقل األمراض
الفيروسية لعوائلها كما أن الندوة العسلية التي ينتجها المن تساعد على تغطية النبات بالفطر األسود كما تسبب
تجعد األوراق وتقزم النبات وتشكيل بعض األورام نتيجة تغذية هذه الحشرات على عصارة النبات.
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مكافحة حشرة المن:
يجب رش النبات عند ظهور العالمات األولى لإلصابة باستخدام أحد المبيات المتخصصة.
 -3العنكبوت األحمر
العنكبو األحمر حيوان على جسمه نقطتين سوداوين تتحول األنثى المكتملة إلى اللون األحمر مع نهاية الصيف
وتسكن في البيوت المحمية.
ينتقل األك��اروس في الربيع عندما يطول اليوم وترتفع درجة الحرارة حيث تتغذى على السطح السفلي ألوراق
النبات مسببة بهتان السطح األخضر لألوراق وتضع األنثى البيض بأعداد كبيرة على السطح السفلي لألوراق وتضع كل
أنثى  120بيضة حيث تفقس بعد أربعة عشر يوم ًا عند ارتفا ع درجة الحرارة إلى  ˚21عند توفر الظروف المناسبة يعيش
األكاروس لمدة ثالثة أسابيع.
يبدأ زحف العناكب مع بداية فصل الربيع حيث تعيش على األوراق مسببة اتالفها وتوقف نمو النبات .ويرافق
اتالفها افراز األكاروسات خيوط عنكبوتية تلتف حول األراق ونقاط النمو مسببة خسائرة كبيرة.
مكافحة حشرة العنكبوت األحمر:
أ -إزالة النباتات المصابة وحرقها.
ب -اتباع برنامج وقائي.
ج -تعقيم هيكل البيوت المحمية.
د -رش النباتات بمبيد حشري أكاروسي عند ظهور اإلصابة.
تعقيم التربة بالطاقة الشمسية
يمكن استخدام الطاقة الشمسية خالل أشهر الصيف الحارة في مكافحة أمراض التربة الهامة خاصة مرض تعقد
الجدور النيماتودي وبذور األعشاب تجنب ًا لزيادة مخاطر استخدام المبيدات الزراعية على اإلنسان والحيوان والبيئة.
طريقة إجراء التعقيم الشمسي للتربة:
يمكن سرد خطوات التعقيم للحصول على نتائج جيدة باتباع ما يلي:
أولًا :في البيوت المحمية غير المكيفة:
ترفع شرائح البالستيك من أقواس البيوت المحمية في نهاية الموسم ،وتزال بقايا النباتات.
تضاف المادة العضوية (سماد أبقار أو دواجن) وتقلب في التربة ثم تروى التربة.
عندما تصبح التربة جاهزة للحراثة تفتح بالمحراث الدوراني أو العزيق لعمق  25سم.
تغطى التربة مباشرة بالشرائح البالستيكية الشفافة أبعادها  9 * 56م سمك  100 - 80ميكرون ،وتدفن أطرافها
في خنادق بعمق  20سم لمدة من  6إلى  8أسابيع.
تزال الشرائح البالستيكية وتزرع التربة مباشرة.
ابتداء من شهر يونيو أي خالل األسبوع الثاني من برج الجوزاء في طالع البطين أي
ويفضل أن تجرى المعاملة
ً
مربعانية القيظ ويمكن إجراء المعاملة خالل بروج الجوزاء والسرطان واألسد من طالع البطين حتى الطرفة.
ثانيًا  :في األرض المفتوحة:
يمكن استخدام أسلوب التعقيم بالطاقة الشمسية في األرض المفتوحة بنفس الخطوات السابقة مثل
مشاتل الخضر حيث يكافح مرض الجذور القرنفلي للبصل والذي يسببه فطر بيرينوشيتا وغيره كما في أمراض
سقوط وموت البادرات في مشاتل الملفوف والزهرة والباذنجان والفلفل وغيرها.

أخي المزارع الكريم:
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الزراعة المائية (الهيدروبونيك)
الزراعة المائية أحد صور الزراعة بدون تربة ويقصد بها تنمية النباتات في الماء كوسيط أساسي للنمو مضاف ًا إليه
العناصر الغذائية (األسمدة) التي تحتاجها النباتات للنمو بصورة طبيعية .ويوجد العديد من أشكال الزراعة المائية
التي تختلف على حسب حركة المياه حول الجذور ما بين ساكن ومتحرك.
مميزات الزراعة المائية:
 -1التوفير الكبير في مياه الري واألسمدة إلى حوالي .٪80
 -2مضاعفة اإلنتاج في وحدة المساحة.
 -3التوفير في العمالة الزراعية.
 -4سرعة إنتاج المحاصيل الزراعية.
 -5التقليل من استخدام المبيدات الزراعية.

86

من أهم عيوبها:
 -1ارتفاع تكلفة إنشاء البنية التحتية.
 -2تلوث المحلول المغذي له أثر فوري على النباتات وإصابتها بالكائنات الممرضة.
 -3تحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة.
مكونات نظام الزراعة المائية:
تم بناء عدد ( )2هيكل داخل البيت المحمي على شكل هرم (توسع رأسي) وضع فيه أنابيب  PVCبقطر  4إنش
بعدد ( )24خط داخل البيت المحمي يمر بها المحلول المغذي وتنتهي الشبكة بخزان سعته  1000لتر به مضخة لنقل
المحلول المغذي مرة أخرى إلى الخزان وهذا يؤدي إلى حفظ المحلول المغذي وعدم فقدانه واالستفادة منه مرة أخرى
مقارنة بالري التقليدي.
جدول يوضح بناء الهيكل:
432م
طول الأنابيب الكلي
� 4إن�ش
قطر الأنبوب
 1656فتحة
عدد الفتحات الكلي
� 20سم
امل�سافة بني الفتحات
� 8سم
قطر الفتحة
الزراعة:
تم زراعة أحد أصناف الخس األمريكي كتجربة أولى في المشتل وبعد ( )3-2أسبوع تم نقلها إلى األصص المخصصة
للزراعة حيث تم وضع البيراليت الزراعي لتثبيت الشتالت عند وضعها بفتحات األنابيب.
جدول يوضح اسم الصنف وبداية الزراعة:
�سمر كنج
ا�سم ال�صنف
2015/1/2م
بداية الزراعة
 20*18درجة مئوية
درجة احلرارة يف البيت
صور لبعض األصص:
تحضير المحلول المغذي:
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تم تحضير المحلول المغذي المركز (.)A-B
حسب الجدول اآلتي لمنظمة ايكاردا.
المحلول المغذي لنظام الزراعة المائية.
مكونات عناصر محلول :A
�سماد مركب NPK 12/12/36
�سلفات مغني�سيوم MGSO4
عنا�صر �صغرى MICROPLEX
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 4٫8كجم 40 /لرت ماء
 1٫6كجم 40 /لرت ماء
 270جم 40 /لرت ماء

مكونات عناصر محلول :B
ا�سم املركب
نرتات الكال�سيوم CA (NO3) 2
حديد خملبي ()FE
مالحظة :الماء المستخدم لخلط العناصر يكون عذب.

الن�سبة
 7٫6كجم 40 /لرت ماء
 400جم 40 /لرت ماء

طريقة إضافة األسمدة:
بعد تحضير المحلول يتم إضافة المحلول المركز بمقدار ( 5لتر  5 +Aلتر  )Bلكل خزان سعة  1000لتر لتحضير
محلول مخفف ويفضل تحريك المحلول قبل كل رية ،وهنا يجب قياس درجة الحموضة ( )PHأو ما يسمى الرقم
الهيدروجيني للمحلول المغذي وتركز األمالح ( )PPMكل يومين إلى ثالثة أيام ،من خالل أجهزة القياس المتوفرة في
األسواق بالطريقة المناسبة للقياس.
قياس الـ  PHو :PPM
يفضل أن يكون رقم الحموضة  PHللمحلول المغذي في حدود من  5٫8إلى  6٫5حيث ان انخفاض الـ  PHإلى الحدود
الحامضية يؤدي إلى تلف جذور النباتات بينما ارتفاع رقم الـ  PHإلى الجانب القاعدي يؤدي إلى ترسيب كثير من العناصر
في المحلول على صورة أمالح غير ذائبة ال يستفيد منها النبات .لذلك يفضل استخدام بعض األجهزة المتوفرة
باألسواق لقياس المحلول المغذي ويمكن إضافة حمض الفسفوريك عند ارتفاع الـ  PHعن  6٫5للوصول للدرجة
المطلوبة للمحلول المغذي كذلك يمكن إضافة ايدروكسيد البوتاسيوم عند انخفاض الـ  PHعن  5٫8لرفع الـ PH
للدرجة المطلوبة.
قياس تركيز األمالح للمحلول المغذي:
ً
يعتبر تركيز األمالح في المحلول المغذي عامل هام جدا في تأثيره على نمو النباتات ،فارتفاع تركيز األمالح بدرجة
كبيرة يؤدي إلى انخفاض واضح في المحصول حيث تقل قدرة النبات على امتصاص الماء نتيجة الرتفاع الضغط
االسموزي للمحلول وذلك فإنه بعد تحضير المحلول المغذي المخفف يجب قياس تركيز األمالح ( ،)PPMويتم ذلك
عن طريق جهاز خاص ( ،)TDSعلم ًا أن لكل محصول درجة تحمل لألمالح فالخيار يمكن أن يتحمل إلى  1200جزء في
المليون.
الريات:
يمكن أن تختلف عدد الريات حسب النظام للزراعة المائية ولكن في هذه التجربة تم وضع تايمر للتحكم في
عدد الريات ومدة كل رية ،حيث تم توزيعها ثالث ريات يومي ًا ولمدة  15دقيقة كل رية وتزداد إلى أربع ريات عند ارتفاع
درجات الحرارة .وقد روعي تغيير المحلول المخفف كل  10-7أيام حتى ال تتركز األمالح في منطقة الجذور وكذلك إبعاد
أي كائنات ممرضة داخل المحلول المغذي قد تصيب جميع جذور النباتات.
الوقاية للمحصول:
يتم مراقبة المحصول من األمراض الفطرية أو سمية ناتجة عن زيادة تركيز بعض العناصر ،ويفضل إزالة أي شتلة
مصابة بأي أعفان حتى ال ينتقل إلى الشتالت األخرى وخسارة المحصول ويمكن إضافة المبيدات الفطرية المناسبة
عند الحاجة.
الحصاد:
تم حصاد المحصول بتاريخ 2015/3/1م وقد روعي خفض كمية المحلول المغذي المركز المضاف للخزان في آخر
أسبوعين من عمر النبات مما يعطي منتج صحي آمن للمستهلكين.
اإلرشاد والتدريب:
إن من أهم أهداف إقامة هذه التجربة هو تعريف المهندسين والفنيين الزراعيين العاملين في وزارة البيئة والمياه
والزراعة بأهم التقنيات الحديثة لترشيد استهالك المياه وتعريف المزارعين بها.
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االستخدام اآلمن للمبيدات

مقدمة:
ً
تعتبر حرفة الزراعة األكثر انتشارا بين السكان في العالم حيث أن ما يقارب من نصف العمالة العالمية لها
نشاطات مباشرة أو غير مباشرة باإلنتاج الزراعي ومن المؤسف أن هذه العمالة معرضة بصفة مستمرة لمخاطر
استخدام المبيدات الزراعية وخاصة في دول العالم الثالث حيث تشير اإلحصائيات بأن ( )٪14من إصابات العمال في
المجال الزراعي هي ذات عالقة باستخدام المبيدات وأن ( )٪10منها يؤدي إلى الوفاة واألمراض الزراعية وأخطار استخدام
المبيدات وعدم توفر متطلبات التدريب والتأهيل الالزمة لهم ،يضاف إلى ذلك غياب التشريعات والتنظيمات والجهاز
الرقابي الجيد والفعال لتداول واستخدام المبيدات الزراعية.
تعريف المبيدات:
المبيدات هي عبارة عن مركبات كيميائية ذات خصائص قاتلة أو مسيطرة على اآلفات الحشرية والفطرية
واألكاروسية والقوارض وعلى الحشائش وتقسم المبيدات إلى مجاميع حسب التالي:
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أ -حسب اآلفة المستهدفة:
مبيدات حشرية  :تستخدم لمكافحة اآلفات الحشرية الزراعية والطبية والبيطرية.
مبيد أكاروسية :تستخدم لمكافحة العناكب والحلم.
مبيدات فطرية  :تستخدم في مكافحة الفطريات.
مبيدات نيماتودية :تستخدم لمكافحة النيماتودا (الديان الثعبانية).
مبيدات قوارض :تستخدم لمكافحة الفئران والجرذان.
مبيدات أعشاب :تستخدم لمكافحة الحشائش الضارة بالمحاصيل.
ب  -حسب تركيبها الكيماوي:
المبيدات المعدنية غير العضوية  :مثل الكبريت والنحاس والزرنيخ والزئبق والزنك وبعض هذه المبيدات أوقف
استخدامها نظرا ً لسميتها الشديدة ما عدا الكبريت والنحاس والزنك.
المبيدات النباتية (المشتقة من أصل نباتي) :مثل البيروثينات والدتينون والنيكوتين.
المبيدات الكيماوية العضوية :مثل المبيدات الكلورنية والفسفورية العضوية باإلضافة إلى المبيدات الكارباماتية
ومبيدات البيروثرويدات.
ج  -مكونات المبيدات:
تعتبر المادة الفعالة أهم مكونات المبيد وهي شديدة السمية ليست فقط على اآلفة المستهدفة بل حتى على
المستخدم وهي عبارة عن سائل مركز أو مادة صلبة في صورتها أو حالتها النقية التي ال يمكن استخدامها مباشرة
ولذا فإن العمليات التصنيعية للمبيدات تعمد إلى خلط المادة الفعالة بمادة مضافة مكملة أخرى للوصول إلى ما
يعرف بالمركب الذي يمكن تخفيفه بالقدر المناسب واستخدامه مباشرة.
القواعد األساسية الختيار المبيدات:
عملية اختيار المبيد المناسب ليست بالمهمة السهلة خاصة في ظل الخيارات المتعدة للمبيدات التجارية
المتاحة باألسواق والتي تؤدي غالب ًا إلى تشتت وضياع المزارع وقبوله بما يعرض عليه دون مراعاة لعوامل مهمة
تحكم وتحدد عملية االختيار كالتالي:
خطوات هامة في عملية االختيار:
تشخيص اآلفات واألمراض المراد مكافحتها بشكل دقيق وذلك إما عن طريق مشاهدة اآلفة مباشرة أو أعراضها
مع االستعانة بالمرشد الزراعي.
اختيار المبيد المناسب والمتخصص لمكافحة اآلفة أو المرض.
ً
سمية وضررا ً على اإلنسان والحيوان والبيئة.
اختيار المبيد األقل
تحديد كمية المحلول والمبيد الالزم لعملية الرش قراءة التعليمات المدونة على العبوة قبل شراء المبيد
للتعرف على متطلبات استخدامه واإلجراءات الوقائية واالحترازية الالزمة.
خاصية المبيد وأهميته في عملية االختيار:
تؤثر المبيدات في اآلفات بطرق تعتمد على خاصية أحداث الفعل السام  MODE OF ACTIONلها مثل:
سموم تؤثر بخواصها الطبيعية Physical poisons
السموم البروتوبالزمية Protoplasmic poisons
السموم التنفسية Respiratory poisons
السموم العصبية Nerve poisons
سموم عامة General poisons
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تحتوي عبوات المبيدات على واحدة من العبارات أو المفردات التحذيرية التالية:
ت � � ��دل على �أن املبيد �شديد ال�سمية وي�ؤدي �إىل حدوث �إ�صابات مر�ضية حادة عند
خطر � /سام
ا�ستن�شاقه �أو ابتالعه �أو مالم�سته للجلد.
DANGER/ POISON
خطر
DANGER

ً
تهيجا ً
حادا يف
ه � � ��ذه العبارة تدل على �أن التعر� � � ��ض لهذا املبيد ميكن �أن ي�سب � � ��ب
العيون واجللد وعندما ترد هذه العبارة منفردة على املبيد يجب عدم ا�ستخدامه
يف املنازل واحلدائق.

�إنذار
WARNING

تدل على �أن هذا املبيد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حدوث علل مر�ضية عند ا�ستن�شاقه �أو
ابتالعه �أو مالم�سته للجلد.

حتذير
CAUTION

تعن � � ��ي �أن املبيد قليل ال�سمية �أو حلد ما غري �سام حيث من املحتمل �أنه ال ي�سبب
�إ�صاب � � ��ات مر�ضية عند التعر�ض له ..ويف�ضل اختي � � ��ار املبيدات التي حتتوي على
هذه العبارة عند الرغبة يف ا�ستخدامها حول املنازل واحلدائق.

االستعمال اآلمن للمبيدات:
سواء يجب
حد
على
والبيئة
العاملين
على
مخاطرها
وتقليل
المبيدات
استخدام
لتحقيق الفائدة المرجوة من
ِ
اتباع الخطوات التالية:

92

 - 1قراءة واتباع التعليمات المدونة على عبوة المبيد والتقيد بها.
ً
 -2االلتزام بنسب التخفيف الموصى بها عند خلط المبيد لالستخدام مع التقيد بمعدالت الرش وفقا للتعليمات،
حيث أن زيادة النسب أو الجرعات (المعدالت) تضر بالمحاصيل الزراعية والبيئة المحيطة بها كما أن التقليل منها
يؤدي إلى ظهور سالالت من األمراض واآلفات المقاومة للمبيدات.
 -3استخدام أدوات السالمة الضرورية أثناء الرش وارتداء المالبس الواقية من المبيدات.
 -4يجب أن يتم الرش بواسطة عمال بالغين مدربين وبصحة جيدة وعدم اللجوء إلى األطفال والمرضى للقيام
بعمليات الرش.
 -5االمتناع عن األكل والشرب والتدخين أثناء عملية الرش.
 -6عدم الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أوتساقط األمطار ويفضل أن يكون الرش في الصباح الباكر
أو قبل الغروب.
 -7اختيار اتجاه الرش بحيث يكون في نفس اتجاه الريح وذلك لنقل المبيد بعيدا ً عن القائمين بعملية الرش.
 -8عدم غسل أدوات المكافحة بالقرب من البرك ومصادر مياه الري والقنوات.
 -9عند خلط أكثر من مبيد في آن واحد يجب التأكد من قابليتها للخلط دون إحداث أضرار على النبات أو على
فاعلية المبيد والصحة العامة.
 -10تجنب استنشاق أبخرة وغازات المبيدات أثناء تحضيرها.
 -11ضرورة تداول المبيدات في عبواتها األصلية.
تخزين المبيدات:
يجب حفظ المبيدات في عبواتها األصلية وتجنب وضعها في عبوات المشروبات والمأكوالت.
تخزين المبيدات في أماكن محكمة الغلق بعيدا ً عن متناول األطفال مع وضع الئحة تحذيرية عليها.
تخزين المبيدات في أماكن جيدة التهوية وجافة ومعتدلة الحرارة.
التعامل مع المبيدات المنسكبة:
ً
عند انسكاب أي كمية من المبيدات على األرض يجب التعامل معها فورا حسب الخطوات التالية:
 -1عدم غسل المبيد المنسكب بالماء حيث أن ذلك يؤدي إلى انتشار المبيد على مساحة أكبر.
 -2تغطية المبيد المنسكب بالرمل أو نشارة الخشب ثم إزالته ووضعه في كيس بالستيك أو في براميل حتى
يتسنى التخلص منه الحق ًا.
 -3في حالة كون المبيد المنسكب في صورة مسحوق فيجب في هذه الحالة تغطيته بكمية من الرمل المبلل
ومن ثم كنسه بهدف تجنب تطاير المبيد.
 -4بعد التخلص من المبيد المنسكب يغسل المكان بالماء والصابون.
ً
 -5دفن الرمل والتخلص من الماء الذي عومل به المبيد المنسكب على عمق ( )50سم بعيدا عن اآلبار ومصادر المياه.
التخلص من العبوات الفارغة:
عند االنتهاء من عملية خلط واستخدام المبيد يجب التخلص من العبوات الفارغة بالطرق المناسبة واآلمنة
حسب اآلتي:
ً
غسل العبوات الفارغة جيدا عن طريق ملء ثلثها بالماء وغلقها ثم رجها بشكل جيد وتفريغ ماء الغسيل في
خزان ماتور الرش ويفضل تكرار هذه العملية ثالث مرات.
تحطيم العبوة الزجاجية الفارغة بعد غسلها ثم دفنها تحت سطح التربة بعمق ال يقل عن ( )50سم.
في حالة كون العبوة كرتونية تحرق بعيدا ً عن الناس والحيوانات عدى عبوات مبيدات الحشائش والتي يفترض
دفنها فقط مع مراعاة عدم االقتراب من الدخان الصادر عن الحرق.
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يجب عدم إعادة استخدام عبوات المبيدات الفارغة كما يجب عدم تفريغ المبيدات الزائدة عن الحاجة في
المصارف أو في األماكن التي قد تؤدي إلى اإلضرار باإلنسان والحيوان أو المصادر المائية مع مراعاة أن أفضل طرق
التخلص من المبيدات هو استخدامها في المجال المخصص لها.
مخاطر استخدام المبيدات:
إن سوء التعامل واالستخدام غير السليم للمبيدات له صور عدة منها:
انسكاب أو تسرب المبيد إلى المياه السطحية أو الجوفية وذلك أثناء النقل والتخزين أو االستخدام الخاطئ.
عدم اتباع الطرق الصحيحة في التخلص من العبوات الفارغة للمبيدات وتركها في المناطق الزراعية واألماكن العامة.
سكب ما يتبقى من المبيدات المخلوطة في األماكن المكشوفة وعلى جوانب الطرق.
الرش بجرعات وتركيزات كبيرة زائدة عن الحد الموصى به إلى جانب الرش أثناء اشتداد الريح.
حصاد وتسويق المنتجات الزراعية المعاملة بالمبيدات قبل انتهاء فترة التحريم.
وينتج عن سوء االستخدام أضرار كبيرة سواء على اإلنسان أو على الحيوان أو على البيئة وقد تكون مباشرة وذلك
أثناء التعامل مع المبيدات بطرق تطبيقية خاطئة.
غير مباشرة وذلك بتناول المنتجات الزراعية المعاملة بالمبيدات دون االلتزام بفترة التحريم المدونة على عبوة المبيد.
طرق دخول المبيدات إلى جسم اإلنسان:
االبتالع عن طريق الفم ويعتبر أخطر حاالت التسمم وأسرعها.
التلوث عن طريق الجلد والعين وذلك عن طريق تعرض جسم اإلنسان للمبيدات أثناء التطبيق حيث أن الصفات
الفيزيائية لغالبية المبيدات تسمح لها بالنفاذ خالل الجلد والذوبان في األنسجة الدهنية ومن ثم تنتقل إلى الكبد والدم.
استنشاق الغازات واألبخرة المتطايرة من المبيدات أثناء فتح علبة المبيد وعملية التطبيق عن طريق األنف
لتصل إلى الرئتين.
أعراض عامة يمكن أن تدل على وجود حالة تسمم بالمبيدات
ت�سمم متو�سط
ت�سمم خفيف
�أي من الأعرا�ض اخلفيفة �أو �أي من
�صداع
الأعرا�ض التالية:
ت�شنجات معوية
دوار
تقي�ؤ
�ضعف عام
�إ�سهال
�إنهاك
�سيالن �شديد للعاب
توتر
تقل�ص يف احلنجرة
فقدان �شهية
تقل�صات يف ال�صدر
عط�ش
تزايد �أو بطء يف نب�ض القلب
غثيان
تعرق �شديد
تهيج الأنف واحلنجرة
ارجتاف �أو ارتعا�ش
تهيج العني
ارتباك ذهني
تقل�ص ب�ؤب�ؤ العني
عدم و�ضوح الر�ؤية
تهيج اجللد
تغري يف املزاج
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ت�سمم �شديد
�أي من الأعرا�ض اخلفيفة �أو املتو�سطة �أو �أي
من الأعرا�ض التالية:
عدم القدرة على التنف�س
حروق على اجللد
�أمل يف اجلهاز التنف�سي
فقدان اال�ستجابة
انقبا�ضات ع�ضلية غري مريحة
غياب الوعي
ا�ضطراب عنيف

اإلسعافات األولية:
توجد مجموعة من اإلجراءات واإلسعافات األولية يمكن تقديمها للمصاب على الفور لحين نقله إلى المستشفي
وهي كالتالي:
ً
نقل المصاب بعيدا عن موقع التلوث إلى مكان جيد التهوية.
إزالة المالبس الملوثة عن الجسم وغسل الجلد والشعر الملوث بالمبيد بكمية كبيرة من الماء ولمدة  20 - 15دقيقة.
في حال وصول المبيد للعين يحب غسل العين بسرعة وعلى الفور بكمية وفيرة من الماء النظيف واالستمرار
في ذلك لمدة  15 - 10دقيقة.
يجب عدم إعطاء المصاب الحليب في حالة التعرض للتسمم.
إن اإلجراءات المذكورة يجب أن يواكبها سرعة في نقل المصاب إلى أقرب مستشفي أو أي عيادة متخصصة ويجب
حمل عبوة المبيد المستخدم (هاتف جميعة الهالل األحمر السعودي )997
إرشادات عامة:
إرشادات لتقليل مخاطر متبقيات المبيدات في المواد الغذائية:
غسل الفواكه والخضروات قبل استهالكها أو طبخها بكمية وفيرة من المياه الجارية ودون استخدام الصابون
إذ إن الماء الجاري يساعد على إزالة المادة الشمعية وبقايا المبيدات واألتربة والبكتيريا الملتصقة بالسطوح الخارجية.
إزالة القشرة الخارجية للثمار مع األخذ باالعتبار أن ذلك قد يقلل من القيمة الغذائية لبعض الثمار.
إزالة األوراق الخارجية للمنتجات الزراعية الورقية مثل الخس والملفوف وخالفه.
إزالة الشحوم من اللحوم حيث إن بعض المبيدات تتجمع في الدهون الحيوانية وهذه العملية تساعد على الحد
من تناول هذا النوع من المبيدات أثناء أكل اللحوم.
الحرص على تناول غذاء متنوع وباألخص الخضروات والفواكه والحبوب بشكل يومي ألن ذلك يساعد على
التوازن الغذائي وعلى تقليل احتمال التعرض الستهالك نوع محدد من المبيدات.
حقائق إضافية عن المبيدات:
أو ًال :تسجيل المبيد وترخيص تسويقه ال يعني إطالق ًا أن المبيد آمن من االستخدام كما قد يتبادر للذهن ،وقد
تعرضت العديد من الشركات المنتجة للمبيدات وفي دول متقدمة للمحاكمة واإلدانة بسبب معلوماتها القاصرة
والخاطئة عن نتائج اختباراتها على أخطار وآثار المبيدات على اإلنسان والحيوان والبيئة وذلك ألن التجارب التي تجريها
الشركات المنتجة على المبيد إلثبات عدم إضراره بالبيئة واإلنسان تعتبر قاصرة لألسباب التاليـة:
ألن االختبارات تجرى على مادة كيميائية واحدة وليست على كامل المواد الكيميائية التي يحتويها المبيد.
التجارب تجرى على الحيوانات وليس على اإلنسان.
بناء على تعرض إنسان بالغ وبصحة جيدة وليس على المرضى واألطفال واألجنة.
ألن أثرها السلبي المحتمل ً
ألنها تفرض التعرض للمبيد لفترة قصيرة وليست طويلة.
ألنها ترصد األعراض الحادة التي تظهر خالل فترة قصيرة وتتجاهل األعراض واألمراض المزمنة التي قد تظهر
بعد فترة من الزمن.
ثاني ًا :المبيدات تؤدي إلى تفاعالت جانبية وإنتاج كيماويات تسبب الحساسية.
ثالث ًا :إن التعرض للمبيدات لفترة طويلة أو بجرعات كبيرة قد يؤدي وعلى المدى البعيد إلى المخاطر التالية:
زيادة خطر اإلصابة بسرطان الدم.
احتمال اإلصابة بسرطان الرئة والدماغ والغدد اللمفاوية.
موت األجنة وتدمير الجينات.
انخفاض الخصوبة.
تلف الكبد والبنكرياس.
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اضطراب جهاز المناعة وبالتالي اإلصابة بالربو والحساسية.
األمراض العصبية.
رابع ًا :المواد المكملة والناشرة للمبيد قد تكون أشد خطرا ً من المادة الفعالة وذلك لألسباب التالية:
حوالي ( )3700مادة كيماوية مسموح باستخدامها كمواد مكملة ناشرة تضاف على المادة الفعالة للمبيد.
المواد المكملة والناشرة تشكل في بعض األحيان ( )٪97من المبيد.
المواد المكملة والناشرة تشكل في أحيان كثيرة مبيدات أو مواد ملوثة للبيئة.
المواد المكملة والناشرة يمكن أن تكون أكثر سمية من المادة الفعالة.
المستخدمون للمبيدات ال يدركون أثر استخدامها ألنهم يجهلون المواد المكملة والناشرة المضافة للمبيد.
المادة المكملة الناشرة في بعض المبيدات تكون من البنزين  benzenالمعروف بأنه مسبب للسرطان.
الوقاية من:
التسمم بالمبيدات:
االحتياطات الواجب مراعاتها للوقاية من خطر التسمم بالمبيدات:
 - 1يجب أن يكون عمال الوقاية أصحاء األجسام ال يوجد في أجسامهم جروح ويكونوا معافين غير مصابين
بأمراض مزمنة.
 -2يجب على عامل الوقاية عند القيام بأعمال الرش أن يلبس األوفرهول الخاص به وحذاء وقفاز (كفوف) الوقاية
إذا كانت سمية المادة شديدة ويخشى من تلوث يديه بمحلول الرش خاضة إذا كان هناك تهريب من البشبوري.
 -3عند خلط وتقلييب محاليل الرش يراعى عدم تقليبها باليد ويستعمل لذلك قطعة من الخشب المتماسك
حتى ال يتسبب في وجود قطع منكسرة منها في المحلول تسد البشابير.
 -4عند انسداد البشبوري يتجنب نفخه بالفم ويجب فكه وتنظيفه ثم إعادة تركيبه.
 -5يجب عدم التدخين وتناول أي طعام أو شراب أثناء القيام بأعمال الرش واأليدي ملوثة بالمبيدات.
 -6عند تلوث أي جزء من الجسم بمحلول الرش المركز يجب غسله جيدا ً بالماء والصابون نظرا ً لكون محاليل
المبيدات المركزة قابلة لالمتصاص عن طريق الجلد.
 -7بعد االنتهاء من عملية الرش يجب تجنب إلقاء بقية محاليل الرش إن وجدت في قنوات الري ومصادر المياه
أو بقربها أو سكبها على األرض أو في الطريق ،ويجب التخلص منها بطريقة صحية سليمة .تحت إشراف المهندس
الوقاية المختص.
 -8ينظف التانكي الذي يحوي محاليل الرش بالماء ويراعى أن يسكب ماء التنظيف على أرض الطريق كما أشير إلى
ذلك في النقطة السابقة.
 -9يجب أن ينظف العمال أنفسهم جيدا ً بالماء والصابون بعد االنتهاء من علمية الرش بعد تغيير مالبس الرش
وغسل تلك المالبس جيدا ً بالماء مع مراعاة عدم غسال في قنوات الري بل بعيدا ً عن مصادرالمياه.
 -10عدمم التغذية على النباتات المعالجة أو تغذية الحيوانات عليها إال بعد انقضاء فترة التحريم الخاصة بالمبيد المستعمل.
 -11يراعى أثناء عمية الرش أن يجري الرش في اتجاه الريح مع تجنب الرش في عكس اتجاه الريح منع ًا من ذلك
ويفضل إتالفها تحت إشراف المهندس المختص التى ال تستعمل لذلك منع ًا من حدوث ما ال يحمد عقباه.
النقاط الواجب مراعاها عند إجراء عملية الرش أو التعفير :
 )1قراءة اإلرشادات على العبوة.
 )2استخدام المبيد المناسب والنسبة المطلوبة.
 )3إبعاد الحيوانات واألطفال عن المكان المراد إجراء المكافحة فيه.
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يجب عدم الرش أو التعفير في الحاالت التالية:

 -1عند شدة هبوب الرياح.
 -2أثناء سقوط األمار أو في األوقات التي يحتمل أن يسقط فيها المطر بعد إجراء العملية مباشرة أو بفترة زمنية
تقل عن  24ساعة.
ً
 -3وقت اشتداد درجة الحرارة ظهرا ويجب القيام بعملية التعفير في الصباح الباكر ويفضل في األوقات التي تكون
فيها النباتات منداة (وقت الندى).
 -4يجب أن تتم عملية الرش أو التعفير بعد أن تكون النباتات قد رويت وتكون األرض قد جفت الجفاف المناسب
بحيث يسهل مرور العمال والمعدات عليها.
 -5تعاد عملية الرش إذا سقط المطر بعدها بفترة تقل عن  24ساعة أما إذا سقط بعد  24ساعة فال تعاد.
الشروط الواجب مراعاتها عند تخزين المبيدات:
 -1وضع عبوات المبيدات على أرفف وفي نفس العبوات األساسية.
 -2التخلص من المبيدات التي انتهت فترة صالحيتها وذلك بالطرق الصحية السليمة وتحت إشراف مهندس
الوقاية المختص.
 -3تخزين المبيدات في عبواتها األساسية.
يجب خزين المبيدات في مخازن باردة وجافة بعيدة عن المأكوالت ومواد العلف وبعيدا ً عن أيدي األطفال وعدم
تخزينها في المنازل مع مراعاة أن معظم المبيدات السائلة قابلة لالشتعال ولذلك يجب اتخاذ اإلجراءات الخاصة
بالوقاية من الحريق  -ويراعى أن تكون المخازن جيدة التهوية؛ وإذا كان المخزن محكم الغلق فيجب مراعاة فتحه
بصفة منظمة دورية حتى ال يفسد جو المخزن إذا بقي مغلق ًا.
وال يجوز أن يدخل فورا ً إلى المستودع بعد فتحه بل يجب االنتظار لفترة ريثما يتجدد هواؤه.
الشروط الواجب مراعاتها عند نقل المبيدات:
 -1يجب التأكد من أن العبوات سليمة ومحكمة القفل حتى ال يتسبب عنه تسرب المبيد إلى وسيلة النقل أو
الشخص الحامل للعبوات.
 -2مراعاة عدم تقريب المبيدات المركزة السائلة من أي مصدر للنيران حيث إنها قابلة لالشتعال.
 -3عدم نقل المبيدات ضمن أي بضائع أخرى في مكان واحد منع ًا من تلوثها خاصة األطعمة والمواد الغذائية
والحيوانية أو مع مسافرين أوحيوانات.
 -4إذا نقلت مبيدات بسيارة وتسبب عن ذلك تسرب بعض من المبيدات إلى أرضية السيارة فيجب غسل أرضية
السيارة بالماء والصابون جيدا ً وتجفيفها حتى ال يتسبب عن ذلك تسمم إذا نقلت عليها مواد غذائية .ويستحسن أن
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تخصص سيارات لهذا الغرض أو تفرش أرضيات السيارة بقطع من قماش القلع الذي يستعمل في تغطية
المبيدات بعد ذلك بحيث إذا ما تسربت أي كمية من المادة تلوث القلع وال تلوث أرضية السيارة.
 -5توفير جهاز إطفاء للحريق في السيارة.
طرق اإلسعاف والعالج من التسمم بالمبيدات الكيماوية:
قبل الدخول إلى طرق اإلسعاف والعالج من التسمم بالمبيدات يجب معرفة أنواع المبيدات المستخدمة في
المكافحة بالمملكة حتى يسهل تحديد الجرعة المضادة في حالة حدوث التسمم واإلجراءات التي يجب اتباعها
وعليه فإن المبيدات المستعملة في المكافحة تنقسم إلى:
 -1المبيدات المعدنية مثل مركبات الزرنيخ (ال تستعمل في المملكة) ،النحاس ،الصوديوم والكبريت.
 -2المبيدات ذات األصل النباتي مثل سلفات النيكوتين ومسحوق البيريثوم وغيرها ال تستعمل في المملكة
لظهور مبيدات صناعية مشابهة أكثر فعالية وأقل تكلفة وأسهل إستعما ًال.
 -3المبيدات الكلورونية عدا اللندين ال تستعمل في المملكة وحظور استيرادها حيث إنها من ضمن المبيدات المحظورة.
 -4المربكات الفوسفورية وهي تستخدم على نطاق واسع في مكافحة اآلفات الزراعية المختلفة والجراد مثل
المالثيون والديبتريكس والديمثويت والسوبر واألنثيو والروكسيون والنوجس والدايمكرون وفوسفيد الزنك.
 -5مركبات البيروثرويد الصنعية وهي تشبه مركبات البيرثوم النباتية مثل السوميسيدين.
وعندحدوث التسمم يجب أخذ عبوة المبيد المستعمل حتي يسهل على الطبيب معرفة المضادات التي تعطى
للمريض ضد هذا التسمم.
 -6مركبات الكرباميت مثل السفين بأسمائه التجارية المختلفة والدياثينات .ويمكن إيجاز أعراض التسمم
بالمبيدات باليان التالي:
بيان يوضح أعراض التسمم بالمبيدات وطرق اإلسعاف والعالج لكل مجموعة منها
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املبيدات الفو�سفورية

املبيدات الكلورينية

مركببات الكرميات امل�ستعملة
كمبيدات

أخي المزارع:

 ال�ستخدام الو�سيلة املنا�سبة للمكافحة حدد نوع االفة املراد الوقاية منها �أو الق�ضاء عليها وا�س�أل املر�شد الزراعي عنالو�سيلة الأن�سب (بالر�ش �أو التعفري �أو النرث �أو احلقن �أو البتخري �أواخللط مع ماء الري)� ،إذ �إن اختيار الو�سيلة املالئمة يقلل من
خ�سائرك �إىل حد كبري ب�إذن اهلل.
 ال�ستخدام الو�سيلة املنا�سبة للمكافحة حدد نوع االفة املراد الوقاية منها �أو الق�ضاء عليها وا�س�أل املر�شد الزراعي عنالو�سيلة الأن�سب (بالر�ش �أو التعفري �أو النرث �أو احلقن �أو البتخري �أواخللط مع ماء الري)� ،إذ �إن اختيار الو�سيلة املالئمة يقلل من
خ�سائرك �إىل حد كبري ب�إذن اهلل.
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المنتج العضوي
(نباتي  -حيواني  -دواجن  -أحياء مائية . . . . . . .إلخ)
صحي وآمن ومميز الطعم والنكة
خالي من المبيدات واألسمدة الكيمائية
خالي من الكائنات المعدلة وراثي ًا GMO
يتم إنتاجه بعيداً عن مصادر التلوث الميكروبي واإلشعاع المتأين
موثق من جهات التوثيق المعتمدة
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المكافحة البيولوجية المتكاملة لآلفات الزراعية
يتعرض اإلنسان وإنتاجه وخاصة المحاصيل الزراعية إلى اإلصابات بالعديد من الكائنات الضارة نسميها اآلفات..
تتمثل هذه الكائنات خاصة بالحشرات والعناكب والمسببات المرضية واألعشاب الطفيلية إضافة إلى بعض القوارض
والطيور والرخويات والنيماتودا .ولقد قدر خبراء وقاية النبات في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أضرار هذه
اآلفات إلى  ٪ 40 - 30حسب المحاصيل وهذه النسبة تكاد تزيد في المنتجات الغذائية والمحاصيل المخزونة ففي
الوطن العربي وعلى سبيل المثال فإن دودة الذرة تخفض بنسبة  ٪15من محصول الذرة وال يخفي على أحد ما يحدثه
الجراد في العديد من مناطق العالم ،والذي يعد من أشد الحشرات فتك ًا بالمزروعات حتى أن تسميته جاءت من الجرد
أي تحويل المروج الخضراء إلى أراضي جرداء خالية وعارية من أي نبات.
إضافة إلى هذه الكائنات الضارة ،هناك العديد من الكائنات األخرى المفيدة ،منها التي تتغذى على الكائنات الضارة
والتي تسمى بالطفيليات والمفترسات ،وكذلك هناك الكائنات المفيدة التي تساهم في تلقيح وتأبير العديد من
النباتات وخاصة األشجار المثمرة مثل اللوز والتين ،فالتين ال يتم تلقيحه إال عن طريق أنواع خاصة من الحشرات والتي
توجد في ثمرات التين التي تسمى «الذكار».
كذلك لننظر إلى النحل المنتج للعسل فهو يعد من الحشرات الجماعية النافعة وكذلك من أهم الحشرات التي
تقوم بتلقيح األزهار وعلى سبيل المثال يحث المختصون ،المزارعين إلكثار إنتاج اللوز بوضع المناحل داخل مزروعات
اللوز واستعمال نوع من النحل داخل البيوت المحمية للطماطم للزيادة في إنتاجها.
وعلى هذا األساس يجب أن نركز على أهمية هذه الكائنات الحية النافعة في التوازن البيئي وإمكانية استعمالها
بطريقة أو بأخرى كمساعد لإلنسان للقضاء على اآلفات الضارة به وبمنتجاته.
للحد من الخسائر التي تحدث نتيجة لإلصابات باآلفات الزراعية يتدخل المزارع باستعمال المبيدات الكيماوية
للحد من هذه األضرار ،ولكن في كل الحاالت ال يقضي نهائي ًا عن اآلفة المزمع القضاء عليها ولكن يخفض من عددها
وبالتالي من الخسائر الناجمة عنها ،وفي كثير من الحاالت فإن استعمال المبيدات الكيماوية ال تعطي نتائج جيدة
وذلك ألن اآلفة إما أن تكون مغطاة بالندوات العسلية أو تختفي داخل الثمار المصابة أو جذوع وأغصان األشجار وإما أن
تكون مقاومة للمبيد المستعمل.
إن استعمال المبيدات وخاصة إذا كانت بطريقة مكثفة وعشوائية ينتج عنها تأثيرات سلبية حتمية على المحيط
وأهم هذه التأثيرات السلبية:
ظهور سالالت من اآلفات مقاومة لتأثير المبيدات حيث يجبر المزارع على إعادة عملية الرش بعدد من المرات
مع مضاعفة الجرعة المستعملة.
اإلخالل بالتوازن الطبيعي لآلفات وتحويل آفات ثانوية إلى آفات رئيسية.
تأثيرات ثانوية على النبات.
األضرار الصحية على الحيوانات الزراعية والبرية واإلنسان الناتجة عن بقايا المبيدات في المحاصيل الزراعية.
وللتغلب على اآلفة يجب أو ًال معرفة دورة الحياة لآلفة (أي فترة ظهور ،وتكاثف وسكون اآلفة) يعني مراقبتها
باستمرار للتدخل في الوقت المناسب باستعمال المبيد المناسب لتجنب مساوئ المبيدات.
هناك العديد من الطرق البديلة التي يمكن استعمالها في نطاق المكافحة المندمجة أو المتكاملة ،هذه الطرق
كاآلتي:
القيام بتنظيف المزرعة من بقايا محصول الموسم السابق ومخلفات األشجار المصابة وذلك بعد فترة الجني،
والقيام بالعمليات الزراعية الالزمة إلنتاج مزروعات مقاومة لآلفات واألمراض بإذن اهلل.
المراقبة المستمرة لآلفة طوال حياتها عن طريق المصائد التناسلية والغذائية أو باستعمال طرق أخرى.
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استعمال المبيدات التي ال تؤثر على المحيط أو البيئة أو التي لها تأثيرات طفيفة على التوازن الطبيعي.
اللجوء إلى استعمال المبيدات الكيماوية يبقى آخر مرحلة أو طريقة مكافحة عندما ال تتوفر أي بدائل للحد من
اإلصابات.
وهناك العديد من الطرق البديلة الممكن استعمالها في إطار المكافحة الحيوية.
ً
إعطاء أهمية قصوى للطرق الزراعية كتنظيف المزرعة وتغطية عراجين النخيل أو العنب مثال ،وزراعة الشتالت
المقاومة لآلفات أو اللجوء إلى التطعيم أو التلقيم أو التركيب في بعض الحاالت ،هذه الطرق تمكن من تخفيض عدد
اآلفة المراد مكافحتها ،وبالتالي يصبح التغلب عليها في بداية الموسم التالي سه ً
ال جدا ً باستعمال العديد من الطرق.
المراقبة المستمرة لآلفة طوال الموسم تحديد فترة أو وقت المكافحة ،وتتم هذه المراقبة باستعمال
المصائد الضوئية والتناسلية أو الغذائية أو طرق أخرى ممكنة.
في حالة ظهور اآلفة يمكن التدخل باستعمال المبيدات البيولوجية المتاحة من فطريات أو بكتيريا ،أو فيروسات
أو نيماتودا وكذلك المبيدات المكيروبيولوجية أو توكسينات النبات (المبيدات المستخرجة من بعض النباتات) هذا
من شأنه أن ال يؤثر على األعداء الحيوية المتواجدة في المزرعة والتي لها دور فعال في الحد من تكاثر وتفاقم اآلفة،
هذه المبيدات البيولوجية البعض منها موجودة في السوق ومرخص بها في العديد من البلدان والبعض اآلخر يجب
استيراده وتسجيله ،كل هذه المبيدات التي ال تؤثر على المحيط البيئي تستعمل حالي ًا بصفة آلية في العديد من
البلدان حيث تطورت فيها الزراعة العضوية بدرجة متقدمة جداً.
توفير ونشر بعض األعداء الحيوية (طفيليات ومفترسات) المنتجة في العديد من الشركات العالمية أوتربيتها
محلي ًا وذلك حسب اإلمكانيات المتاحة.
وللتوصل إلى إحالل المكافحة البيولوجية بد ًال من المكافحة الكيماوية في المملكة العربية السعودية البد من
األخذ باالعتبار الخطوات التالية:
استخدام المبيدات األقل تأثيرا على األعداء الحيوية مع تحسين وتهذيب المكافحة الكيماوية بتغيير طرق
الرش مث ً
ال مقاومة حافرة أوراق الحمضيات وذلك بوضع المبيد الجهازي في صورة حلقة على جذع الشجرة المصابة
وبهذه الطريقة ال نمس باألعداء الحيوية من ناحية والمكافحة تكون أكثر نجاح ًا من ناحية أخرى حيث تكون مدة
حماية الحمضيات أكثر من ستة أسابيع مقارنة بطريقة الرش المعتادة واألمثال عديدة في هذا المجال.
إدخ��ال برامج المكافحة المتكاملة في العديد من عمليات المكافحة بدال من االعتماد على المكافحة
الكيماوية فقط مع التقليل إلى حد كبير من استعمال المبيدات واستعمال الطرق األخرى للمكافحة.
توعية المزارعين بمخاطر المبيدات وتعريفهم بأهمية األعداء الحيوية المفترسة والمتطفلة والتفريق بين
الحشرات الضارة والنافعة ،وكذلك التعريف بأهمية وحتمية المكافحة البيولوجية.
الشروع في تربية األع��داء الحيوية المحلية والمستوردة واستخدامها في مكافحة اآلفات الزراعية وذلك
بالتنسيق مع الشركات العالمية التي تقوم بتربية وبيع األعداء الحيوية.
إدراج المكافحة البيولوجية في مناطق محددة حيث يتم استعمال المبيدات البيولوجية في مكافحة اآلفات
واالستفادة من هذه المناطق للتدريب وكحقول إرشادية.
وأخيرا ً إعداد وتطبيق اإلجراءات التشريعية بعدم استعمال المبيدات على بعض المحاصيل عند الوصول إلى
إمكانية المكافحة البيولوجية.
وفي هذه المجال يجب إقناع المزارعين باستعمال المكافحة المتكاملة كطريقة ناجحة للحد من أضرار اآلفات
وذلك باستعمال المبيدات والمواد التي ال تؤثر على البيئة وإيجاد الحلول والقوانين التشريعية الالزمة ،وهذا من شأنه
أن يشجع المزارع على التوجه للزراعة العضوية.
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المحاصيل الحقلية

مواعيد زراعة بعض المحاصيل الحقلية في مختلف مناطق المملكة
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � � � � � � �ق� � � � � � � �م � � � � � � ��ح :حمدد للزراعة يف كل مناطق اململكة من  - 15نوفمرب  15 -دي�سمرب وذلك ح�سب التجارب امل�ؤكدة ،وتقدم
الزراعة عن هذا املوعد يف كل من جنران واملدينة املنورة واملنطقة ال�شرقية ويت�أخر يف ال�شمالية بحوايل
�أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع.
ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر

نف�س املدة من  15نوفمرب  15 -دي�سمرب .والت�أخر عن ذلك قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض املح�صول بن�سب ترتاوح بني
� ٪10إىل  ٪15ما عدا املناطق املرتفعة مثل ع�سري وجنران والطائف فيزرع حتى �أوائل يناير بنجاح وميكن التبكري
� ً
أي�ضا بحوايل � 4 - 3أ�سابيع( .من املمكن تقدمي الزراعة بداية من �أول نوفمرب يف املنطقتني الو�سطى وال�شرقية).

ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة
وال � � � � � � � � � ��دخ � � � � � � � � � ��ن

ميكن زراعتهما يف مواعيد تبد�أ يف �شهر �أبريل وتنتهي يف �شهر يونيو بنجاح وخا�صة يف املناطق اجلنوبية مثل
جازان وجنران متى ما توفرت املياه بالقدر الكايف �أما يف املناطق الأخرى فيح�سن حتديد ميعاد الزراعة يف
�أبريل ومايو والت�أخري عن هذا ي�ؤدي �إىل تعري�ض املح�صول ملوجات احلرارة التي ت�ؤثر على تكوين احلبوب.

ال � ��ذرة احل�ب���ش�ي��ة

جتود يف املناطق التي تتميز بارتفاع ن�سبة الرطوبة مع توفري م�صدر مياه وذلك لزيادة احتياجاتها املائية ،وتف�ضل
الزراعة يف عروتني الأوىل يف مار�س �أو �أبريل والثانية يف �أواخر يوليو و�أوائل �أغ�سط�س ،ويجب عدم الت�أخري يف
تالفيا لنزول الأمطار عند بدء التزهري فيت�أثر ً
ً
تبعا لذلك الناجت من احلبوب.
الزراعة عن �شهر �أغ�سط�س
�أواخر �أكتوبر و�أوائل نوفمرب يف املناطق الباردة واملعتدلة اجلو مثل ع�سري والطائف.
ً
يوما واحل�صاد يف �أوائل يونيو يف
تزرع البذرة يف �سبتمرب و�أكتوبر وتنقل �إىل الأر�ض امل�ستدمية بعد 50
ال�شرقية والو�سطى.
يجود يف معظم �أنحاء اململكة ويزرع يف عروتني الربيعية (مار�س و�أبريل) واخلريفية (�سبتمرب و�أكتوبر) ..وال
ين�صح بالزراعة يف احلرارة ال�شديدة يف ف�صل ال�صيف �أو يف ال�شهور التي تنخف�ض فيها درجة احلرارة وقد
ً
ً
(خمتلطا) مع حما�صيل �أخرى كال�شعري الربيعي يف املناطق الباردة يف هذا ال�شهر.
حممال
يزرع املح�صول
يزرع يف جازان �سواء قائم �أو مفرت�ش و�أن�سب ميعاد لزراعته يف �أكتوبر ونوفمرب.
يزرع يف �أبريل ومايو يف مناطق الق�صيم والأح�ساء.

ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م
ال�ف��ول ال�سوداين
ال � � �� � � �س � � �م � � �� � � �س� � ��م
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معدالت عامة مقترحة لتسميد بعض محاصيل الحقل واألعالف
فو�سفات الأمنيوم الثنائية
يوريا (كجم للهكتار)
النبات
(كجم للهكتار) مع الزراعة
توزع على عدة دفعات
 400ت�ضاف على  4دفعات خالل املو�سم
180
ب� � � � � ��ر� � � � � � �س � � � � � �ي� � � � � ��م
150
300
دخ ��ن وح���ش�ي���ش��ة
ال � � � � � � �� � � � � � � �س� � � � � � ��ودان
450
 100لكل ح�شة
ح���ش�ي���ش��ة رود� ��س
150
150
دوار ال �� �ش �م ����س
180
400
ذرة رفيعة و�شامية
+ 300
400
�� � � � �س� � � � �م� � � � ��� � � � �س � � � ��م
350
450
� � � � � � � � � �ش � � � � � � � � �ع� � � � �ي� � � ��ر
25
20
ف � � � ��ول ال� ��� �ص ��وي ��ا
وال � � � � �� � � � � �س� � � � ��وداين
ال� � � � � � � �ب� � � � � � � �ل � � � � � � ��دي
25
20
ف � � � ��ول ال� ��� �ص ��وي ��ا
وال � � � � �� � � � � �س� � � � ��وداين
ال� � � � � � � �ب� � � � � � � �ل � � � � � � ��دي
400
500
ق� � � � � � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � � � � � ��ح

�سلفات بوتا�س (كجم للهكتار) مع
الزراعة �أو على دفعتني
200
80
150
200
150
150
150
120
120
150

مالحظات:
 هذه معدالت عامة وتبسيطية للشجرة قابلة للزيادة والنقص حسب خصوبة التربة وقوامها وظروف البيئةالمحيطة والصنف.
 فوسفات األمونيوم الثنائية( .داب). اليوريا يضاف للبرسيم في حالة عدم إضافة البكتيريا العقدية. -يفضل سوبر فوسفات ثالثي للسمسم.
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التقويم الزراعي للمحاصيل الحقلية
شهر يناير  -كانون الثاني (برج الجدي):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح ي�ستمر يف �إزالة احل�شائ�ش باليد �أو باملبيدات الكيماوية ويف�ضل ري النباتات رية زيادة �إذا زاد طولها عن 20
�سم وت�ستمر زراعته يف املنطقة الغربية.
ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول يحرت�س يف ري الفول خالل هذا ال�شهر حيث تكون النباتات مزهرة وال يروى �إال �إذا كانت احلاجة ما�سة �إىل
الري حتى ال يزيد ت�ساقط الأزهار  -ويالحظ عدم الري عند ا�شتداد الرياح .يقلع الهالوك �إن وجد ويحرق.
ال� � � � � � � �ع � � � � � � ��د� � � � � � � ��س
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م

يعطى الرية الثانية يف الزراعة التي تعتمد على ال�سقيا.
يعزق وي�سمد الب�صل الرو�س ،وتنقى احل�شائ�ش بحقول الب�صل الفتيل.
ً
يوما من الزراعة �إذا كانت الزراعة يف الوقت املنا�سب خالل الربيع
ت�ؤخذ احل�شة الأوىل بعد حوايل 60 - 45
�أو اخلريف �أما �إذا ت�أخرت الزراعة ف�إن احل�شة الأوىل قد تت�أخر �إىل حوايل �شهرين �إىل �شهرين ون�صف من
الزراعة .كذلك ميكن احل�صول على احل�صدات خالل �أ�شهر ال�صيف كل � 4 - 3أ�سابيع �أما يف ف�صل ال�شتاء
(�شهر دي�سمرب يناير  -فرباير) ف�إن النمو يتوقف لأن الرب�سيم له فرتة كمون �شتوية ويعاود الن�شاط يف �شهر
مار�س هذا يف بع�ض مناطق اململكة التي تكون فيها درجة احلرارة يف ال�شتاء منخف�ضة �أما يف بع�ض املناطق
فيمكن احل�صول على عدد من احل�صدات خالل هذه الأ�شهر.
ً
ً
خمتلطا مع ال�شعري �أو القمح كما هو متبع يف كثري من مناطق اململكة
حممال �أو
ميكن �أن يزرع الرب�سيم
وهذه الطريقة تفيد يف تدفئة بادرات الرب�سيم �أثناء ال�شتاء كما ت�ساعد على جناح وانت�شار نبات الرب�سيم.

ح�شي�شة الرود�س

تكون درجات احلرارة منخف�ضة يف هذا ال�شهر وحيث �أن النبات يف طور ال�سكون لذلك تقلل كميات املياه امل�ضافة.

شهر فبراير  -شباط (برج الدلو):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة يبادر بتوفري البذور الالزمة للزراعة من م�صادر موثوق بها ويلزم لزراعة الدومن من  4 - 3كجم.
ال � � � � � � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � � � � � ��ح االهتمام بعملية ت�سميد القمح مع ت�سميد الأجزاء ال�ضعيفة من احلقل ويتم الري عقب الت�سميد مبا�شرة.
ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول تعطى الرية الثالثة يف الزراعات املبكرة والثانية يف الزراعات املت�أخرة يف �أواخر هذا ال�شهر مع االحرتا�س يف
عدم الإ�سراف يف ري الفول لتقليل ت�ساقط الأزهار والقرون ال�صغرية.
ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر يعطى الرية الثانية.
ال� � � � � � � �ع � � � � � � ��د� � � � � � � ��س يعطى الرية الثانية يف ال��زراع��ات املت�أخرة للزراعة امل�سقاوي .وي�ب��د�أ احل�صاد يف ال��زراع��ات املبكرة وي�ضم
ً
تقليعا باليد يف ال�صباح الباكر قبل متام جفاف النباتات حتى ال يفقد �شيء من املح�صول.
املح�صول
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل يعزق وي�سمد الب�صل الرو�س وتنقى احل�شائ�ش بحقول الب�صل الفتيل ويبد�أ تقليع املبكر الن�ضح منه يف نهاية
هذا ال�شهر ،هذا ويكون معدل التزهري يف الب�صل الرو�س حوايل .٪10
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م يواىل بالري واحل�ش وت�ستمر زراعة الرب�سيم يف جنران.
ح�شي�شة الرود�س يكون النبات ق�صري ًا يف هذا ال�شهر ويتم ح�صاده وتنظيف احلقل من النموات الياب�سة والبقايا ويح�صد
ح�صدة قريبة جد ًا من �سطح الأر�ض وتزال جميع بقايا النبات ا�ستعداد ًا ملو�سم النمو.
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شهر مارس  -آذار (برج الحوت):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة يبد�أ يف هذا ال�شهر جتهيز الأر�ض لزراعة العروات ال�صيفية املبكرة ويلزم للدومن حوايل  5كيلو جرام تقاوي
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة) ويجب �أن تكون التقاوي من م�صدر موثوق به.
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة

يجري �إعداد الأر�ض للزراعة لتجهيز املهد املنا�سب لإنبات التقاوي كما تزع يف جنران.

ال � � �� � � �س � � �م � � �� � � �س� � ��م

جتهز الأر���ض للزراعة باحلرث والت�شمي�س و�إ�ضافة ال�سماد البلدي (الدمال) وجتهز التقاوي من م�صدر
موثوق به.
ً
خوفا من رقاد النبات و�أن يكون الري باحرتا�س
تعطى الرية اخلام�سة مع مالحظة عدم الري �أثناء الرياح
ويف الن�صف الثاين من هذا ال�شهر تعطى الرية ال�ساد�سة.

ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول

يعطى الفول رية �أخرى يف الأرا�ضي اخلفيفة يف الزراعات املبكرة وتروى الزراعات املت�أخرة الرية الثالثة.
ويبد�أ يف هذا ال�شهر ح�صاد الزراعات املبكرة التي مت ن�ضجها وقبل متام جفافها.
ً
خوفا من رقاد النباتات ،ويف الزراعات
يعطى الرية الثالثة ويجب �أن تكون باحرتا�س وعدم الري �أثناء الرياح
املبكرة يبد�أ احل�صاد يف �آخر هذا ال�شهر.

ال� � � � � � � �ع � � � � � � ��د� � � � � � � ��س

ي�ستمر ح�صاد املح�صول حتى يف الزراعات املت�أخرة  -ويدر�س املح�صول بعد متام اجلفاف ويُ ذري ويغربل ثم
يخزن يف خمازن نظيفة بعد خلطه (بقاتل �سو�س).

ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل

يبد�أ بتقليع حقول الب�صل الفتيل النا�ضجة مع �إجراء الت�سميد والفرز والتدريج والت�سويق .وي�ستمر يف
نقاوة احل�شائ�ش يف حقول الب�صل الرو�س مع الري كل � 3 - 2أ�سابيع.

ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م

يبد�أ يف هذا ال�شهر الزراعة الربيعية (مار�س و�أبريل) وال ين�صح بالزراعة يف احلرارة ال�شديدة يف ف�صل ال�صيف
ً
ً
(خمتلطا) مع حما�صيل �أخرى
حممال
�أو يف ال�شهور التي تنخف�ض فيها درجة احلرارة  -وقد يزرع املح�صول
كال�شعري الربيعي.

دوار ال �� �ش �م ����س

حترث الأر�ض حراثة جيدة ثم تنعم وت�سوى الأر�ض وتعمل اخلطوط على م�سافة � 80 - 70سم فيما بينها
بعد ذلك تزرع البذور مبعدل  45 - 35كيلو جرام للهكتار على �أن يو�ضع يف اجلورة  3 - 2بذور وتكون امل�سافة
بني النباتات � 25سم يجب �أن تكون البذور �سليمة وخالية من الإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية وذات ن�سب �إنبات
عالية ،ويف�ضل معاملتها ببع�ض املبيدات الفطرية قبل زراعتها يف احلقل.

ح�شي�شة الرود�س

يف هذا ال�شهر يتم �إعداد الأر�ض للزراعة من علميات احلرث والت�سوية وت�أمني البذور و�إ�صالح الر�شا�شات -
�إلخ .ويف العام القادم يعاد الت�سميد يف هذا ال�شهر.

ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح

ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر

شهر أبريل  -نيسان (برج الحمل):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة تزرع خالل هذا ال�شهر العروات ال�صيفية وتواىل بالري( .ميكن �أن تزرع يف نهاية فرباير وخالل �شهر مار�س).
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة)
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة تتم الزراعة خالل هذا ال�شهر ويراعى امليعاد العام يف املنطقة حيث �أن التبكري �أو الت�أخري كالهما ي�سبب �ضرر ًا
ً
ً
يوما من الزراعة.
بالغا للمح�صول وجترى الرية الأوىل بعد 20
ال�ف��ول ال�سوداين

يبد�أ جتهيز الأر�ض للزراعة وجتهز التقاوي من م�صدر موثوق به.
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ال � � �� � � �س � � �م � � �� � � �س� � ��م
ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح
ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول
ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر
ال� � � � � � � �ع � � � � � � ��د� � � � � � � ��س
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م
دوار ال �� �ش �م ����س

الدخن وح�شي�شة
ال � � � � � � �� � � � � � � �س� � � � � � ��ودان
ح�شي�شة الرود�س

يبد�أ يف الزراعة وميكن �أن ت�ستمر حتى منت�صف �شهر مايو وذلك مبعدل حوايل كيلو واحد للدومن وتتم
الزراعة يف جور على �أبعاد � 50 - 30سم ثم تروى الأر�ض.
ً
خوفا من رقاد النباتات وتلف ال�سنابل،
تعطى الرية ال�سابعة ويجب مراعاة عدم الري �أثناء الرياح ال�شديدة
ويف �أواخر هذا ال�شهر يروى الرية الثامنة و�إذا �صادف املح�صول موجة حرارية (ال�شرد) يف �أواخر هذا ال�شهر
فيح�سن �إعطاء رية خفيفة حتى ال ت�ضمر احلبوب عند الن�ضج.
ي�ستمر احل�صاد والدرا�س والتخزين.
ا�ستمرار احل�صاد والدرا�س.
ي�ستمر الدرا�س واحل�صاد.
تنقى احل�شائ�ش يف احلقول ال��رو���س مع ال��ري كل � 3 - 2أ�سابيع  -وي�ستمر يف تقليع حقول الب�صل الفتيل
النا�ضجة مع �إجراء عمليات التن�شري يف ال�شم�س والفرز والتدريج والت�سويق.
ي�ستمر يف زراعة العرة الربيعية ويحتاج الدومن من  3.5 - 3كجم و�إذا كانت الزراعة على �سطور فمن 4 - 3.5
كجم للدومن نرث ًا ،ومن  6-5كجم للدومن نرث ًا .وي�سمد ب�سماد فو�سفات الأمنيوم الثنائية.
تخف النباتات على نبات واحد حيث يرتك النبات ال�سليم والقوي يف اجلورة ويزال باقي النباتات منها ثم
تروى الأر�ض مبا�شرة.
ً
ً
وخالل هذه الفرتة والتي يبد�أ فيها تكون الأزهار ،ويجب �أن تروى النباتات ريا منا�سبا بحيث ال تقل ال�سعة
احللقية للرتبة عن .٪75
يف هذا ال�شهر يتم جتهيز الأر���ض وذلك عن طريق حرث الأر���ض لإع��داد مهد بذرة منا�سب ويف نهاية �شهر
�أبريل تتم الزراعة �إما نرث ًا �أو با�ستخدام البذارة ويتم �إ�ضافة كمية من اليوريا وي�ضاف � ً
أي�ضا �سماد فو�سفات
الأمنيوم الثنائية والبوتا�سيوم عند احلاجة مع الزراعة.
ً
ّ
بالبذارة بحيث تكون البذارة امل�ستخدمة جمهزة لزراعة البذور الري�شية،
وغالبا تتم
تتم الزراعة بهذا ال�شهر
ً
ً
ّ
ّ
وغالبا يكون هذا مكتوبا يف ال�صندوق املرفق بالبذارة لأن ا�ستخدام ال�ب��ذارة غري املجهزة لزراعة ح�شي�شة
الرود�س ف�إنها ال ت�صلح وت�سبب تكور البذور �أ�سفل البذارة وي�ضاف �إىل احلقل الأ�سمدة الكيماوية (اليوريا
وال�سماد الفو�سفوري وال�سماد البوتا�سي) ويجب االهتمام بالري وحمافظة احلقل على ال�سعة احلقلية.

شهر مايو  -آيار (برج الثور):
موعد الزراعة
نوع النبات
ً
ً
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة تعزق الأر�ض عزقا خفيفا بعد حوايل �أ�سبوعني من الزراعة وجترى عملية اخلف على نبات واحد يف كل جورة
ً
ً
يوما.
يوما من الزراعة وتكون رية خفيفة ثم تروى بعد ذلك كل 12 - 10
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة) وتروى الأر�ض الرية الأول بعد 21
ً
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة تعزق الأر�ض قبل رية املحاياة ويروى احلقل بعد ذلك من � 7إىل  9ريات على فرتات من  12 - 10يوما ح�سب
طبيعة الأر�ض وحالة اجلو.
ال�ف��ول ال�سوداين يزرع الفول يف جور على �أبعاد � 40سم وميكن �أن ت�ستمر الزراعة ملنت�صف يونيو وذلك مبعدل  7كيلو جرام
للدومن وتف�ضل الزراعة بالقرون نظر ًا لن�سبة الإنبات العالية ويجرى الري با�ستمرار كل � 5أيام.
ال � � �� � � �س � � �م � � �� � � �س� � ��م تعزق الأر�ض جيد ًا وتنقى احل�شائ�ش ثم تخف اجلور على نبات واحد.
ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح يُ جرى احل�صاد والدرا�س ويعتنى بنظافة املح�صول من الطني.
ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول ي�ستمر احل�صاد والدرا�س والتخزين.
ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر يُ جرى احل�صاد والدرا�س بالزراعات املت�أخرة.
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل ي�ستمر يف ري الب�صل الرو�س كل �أ�سبوعني ويبد�أ يف قطف نورات الب�صل الرو�س يف احلقول املبكرة الن�ضج مع
ن�شرها حيث تقلب با�ستمرار ليتم جفافها متهيد ًا للدق والغربلة.
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م ت�ؤخذ احل�شة الأوىل من الرب�سيم العروة الربيعة ويتم ترقيع القطع الغائبة التي مل تنبت وع��ادة ت�ؤخذ
ً
ً
يوما من الأويل.
يوما من الزراعة وت�ؤخذ احل�شة الثانية بعد 30
احل�شة الأوىل بعد � 45إىل 60
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الدخن وح�شي�شة
ال � � � � � � �� � � � � � � �س� � � � � � ��ودان
ح�شي�شة الرود�س

يف هذا ال�شهر تكون النباتات يف طور النمو ويجب االهتمام بعمليات اخلدمة الزراعية ومن املمكن �أن يتم
ً
ً
يوما من الزراعة
وغالبا احل�صدة الأوىل تكون بعد 45 - 40
احل�صاد يف نهاية هذا ال�شهر (احل�صدة الأوىل)
وبعد علمية احل�صاد يتم �إ�ضافة النرتوجني.
ً
يف هذا ال�شهر تكون النباتات يف طور النمو ويجب االهتمام بالري وغالبا تكون احل�صدة الأوىل بعد ارتفاع
ً
يوما من الزراعة وبعد احل�صاد ي�ضاف
النبات � 50سم عن �سطح الأر�ض وتكون احل�صدة الأوىل بعد 50 - 45
�سماد اليوريا.

شهر يونيه  -حزيران (برج الجوزاء):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة تعزق الأر�ض العزقة الثانية بعد حوايل � 10أيام من العزقة الأوىل وت�ضاف الدفعة الثانيةمن �سماد الآزوت
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة) والفو�سفات.
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة تتم زراعة العروات املت�أخرة يف هذا ال�شهر.
ال�ف��ول ال�سوداين تجُ رى العزقة الأوىل وذلك لإزالة احل�شائ�ش بني اجلور وي�سمد بالدفعة الأوىل من الأ�سمدة الكيماوية.
ال � � �� � � �س � � �م � � �� � � �س� � ��م ي�ستمر يف الري ويكون على فرتات متفاوتة كل �أ�سبوع يف الأر�ض الرملية وكل � 3أ�سابيع يف الأر�ض ال�صفراء
ح�سب حاجة النبات.
ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح يُ جرى احل�صاد والدرا�س يف الزراعات املت�أخرة ويجب �أن ينتهي يف �أوائل هذا ال�شهر.
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل ي�ستمر يف قطع النورات من حقول الب�صل مع ن�شرها حيث تقلب با�ستمرار ليتم جفافها متهيد ًا للدق والغربلة.
ً
يوما.
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م يواىل بالري وت�ؤخذ احل�شات كل 30
يتم ح�صاد املح�صول وميكن �أن يت�أخر احل�صاد �إىل ال�شهر الذي يليه ح�سب موعد الزراعة ،هذا وال يجب
�أن يتعجل يف ح�صاد املح�صول قبل ن�ضج الأقرا�ص حتى ال يكون هناك نق�ص يف كمية الزيت املدخرة �أو
دوار ال �� �ش �م ����س املتكون يف احلبوب ،حيث �أن كمية الغذاء التي تتكون يف البذور خالل الأ�سبوعني الأخريين تكون كبرية.
ومن عالمات ن�ضج املح�صول تلون ظهر القر�ص باللون الأ�صفر وت�صبح الأوراق احلر�شفية اخلارجية �سمراء
اللون وا�صفرار �أوراق النبات ،حت�صد الأ�صناف الق�صرية منه ب�آالت احل�صاد �أما الطويلة فتقطف باليد �أو
مبكائن خا�صة.
الدخن وح�شي�شة
ُتواىل درجات احلرارة يف االرتفاع ويتم احل�صاد يف �أواخر ال�شهر وميكن �أن تت�أخر �إىل �أوائل ال�شهر الذي يليه
ال � � � � � � �� � � � � � � �س� � � � � � ��ودان (تعتمد على درجات احلرارة) ،وعند احل�صاد ي�ضاف �سماد اليوريا.
ح�شي�شة الرود�س تبد�أ درجات احلرارة باالزدياد وتزداد معه كمية مياه الري وتواىل عمليات اخلدمة.
شهر يوليه  -تموز (برج السرطان):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة تزرع خالل هذا ال�شهر العروات املت�أخرة من الذرة ال�شامية.
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة)
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة

يف�ضل التبكري يف الزراعية وت�ستمر زراعتها يف جنران.

ال�ف��ول ال�سوداين

جترى العزقة الثانية وتو�ضع الدفعة الثانية من ال�سماد مع ا�ستمرار املح�صول على فرتات كل � 6 - 4أيام.

ال � � �� � � �س � � �م � � �� � � �س� � ��م

ي�ستمر يف عملية الري وتكون على فرتات حوايل �أ�سبوع يف الأرا�ضي الرملية وحوايل � 3أ�سابيع يف الأرا�ضي
ال�صفراء بح�سب حاجات النبات.

ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل

تفرز تقاوي الب�صل الرو�س املخزونة مع ا�ستبعاد امل�صاب ب�أمرا�ض وح�شرات املخازن.

109

ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م

ي�ستمر �أخذ احل�شات ويواىل بالري والت�سميد.

الدخن وح�شي�شة
ال � � � � � � �� � � � � � � �س� � � � � � ��ودان

تزداد درجات احلرارة ولذلك يجب زيادة معدالت الري حيث �أن الفرتة بني الريات تتقارب ويتم ح�صد النبات
عند بداية الإزهار مبا�شرة ويتم ح�صد النباتات يف �أواخر ال�شهر.

ح�شي�شة الرود�س

تزداد درجة احلرارة ولذلك يجب زيادة معدالت الري حيث الفرتات بني الريات تتقارب ويتم ح�صاد احلقل
يف �أوائل هذا ال�شهر.
وي�ضاف �سماد اليوريا وال�سماد الف�سفوري للحقل.

شهر أغسطس  -آب (برج األسد):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال � � � � � � � ��ذرة ال � �� � �ش� ��ام � �ي� ��ة يبد�أ ح�صاد العروات ال�صيفية واملبكرة مع مراعاة عدم الإ�سراع يف احل�صاد �إال بعد ن�ضج احلبوب وجفافها
(احل � � � � �ب � � � � �� � � � � �ش � � � � �ي� � � � ��ة) حتى ال ت�ضمر وت�صاب بالتعفن وبعد احل�صاد تن�شر الكيزان يف ال�شم�س مع التقيلب من �آن لآخر حتى يجف
ويتم ا�ستبعاد امل�صاب بالعفن � ً
أوال ب�أول.
ال � � � � � � � � ��ذرة ال � ��رف� � �ي� � �ع � ��ة يبد�أ يف ح�صاد حم�صول الزراعة ال�صيفية وذلك عند بدء اال�صفرار الطبيعي للنباتات واكتمال ن�ضج احلبوب.
ال � � �ف� � ��ول ال� � ��� � �س � ��وداين يجرى الري كل � 6 - 4أيام ح�سب طبيعة الرتبة.
ال � � � � �� � � � � �س � � � � �م � � � � �� � � � � �س� � � � ��م تظهر عالمات الن�ضج على الزراعات املبكرة ويعرف ذلك با�صفرار ال�سيقان وجفاف الأوراق وت�ساقطها كذلك
�سهولة فتح الثمار عند ال�ضغط عليها وجترى عملية احل�صاد بتقليع النباتات ثم جتمع يف حزم �صغرية
وتن�شر ويتم جتفيفها بو�ضعها على �سنادات بحيث تكون قمم النبات لأعلى ملدة �أ�سبوعني ثم تنف�ض احلزم
على مفر�ش نظيف ثم تغربل وتعب�أ يف زكائب (عبوات م�صنوعة من �سعف النخيل).
ال� � � � � � � � �ب� � � � � � � � ��� � � � � � � � �ص � � � � � � � ��ل يبد�أ يف زراعة م�شاتل الب�صل ويكفي  10كجم من البذور لزراعة الدومن الواحد.
ال � � � �ب � � ��ر� � � � � � � � �س � � � � � � � �ي � � � � � � ��م ي�ستمر �أخذ احل�شات ويواىل بالري والت�سميد.
ً
وغالبا بعد احل�صدة الثالثة يتم حرث احلقل ولكن لو تركت
ال � ��دخ � ��ن وح �� �ش �ي �� �ش��ة يف هذا ال�شهر تكون درجات احلرارة يف �أعلى معدل لها
ً
جيدا ولكن ق�صري ويعطي � ً
ً
أزهارا �سريعة.
حم�صوال
ال� � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � ��ودان قد تعطي
�أما �إذا كان احلقل قد ترك لأجل احل�صول على البذور (احلبوب) ف�إنه يف هذا ال�شهر يكون نهاية عمر النبات الطبيعي
ً
متاما حتى ال يت�سبب ذلك يف فرط احلبوب.
وجفاف النبات مع مالحظة �أن يتم ح�صاد النبات قبل �أن يجف
ح �� �ش �ي �� �ش��ة ال � ��رود� � ��س ت�صل درجات احلرارة �أعلى معدل لها خالل هذا ال�شهر ولذلك يجب �إعطاء النبات كمية كبرية من املياه ويف
هذا ال�شهر خا�صة يف بع�ض املناطق ت�صل احلرارة �إىل فوق  50درجة مئوية ويجب عدم �إ�ضافة ال�سماد عند
�إجراء علميات احل�صاد خالل هذا ال�شهر.
شهر سبتمبر  -أيلول (برج السنبلة):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة ي�ستمر يف علميات احل�صاد يف العروات ال�صيفية املبكرة �أم��ا يف العروات املت�أخرة فيالحظ عدم تعطي�ش
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة) النباتات �أثناء فرتة التزهري.
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة ي�ستمر يف ح�صاد الزراعات املت�أخرة ويجري تفريط املح�صول وتذريته وغربلته.
ال�ف��ول ال�سوداين تطوّل الفرتة بني الرية والأخ��رى �إىل � 10أيام وتظهر عالمات الن�ضج وهي ا�صفرار حوايل  ٪50من عرو�ش
النباتات.
ال � � �� � � �س � � �م � � �� � � �س� � ��م ي�ستمر يف احل�صاد للزراعات املت�أخرة ،وترتك النباتات حتى جتف وجتمع البذور وتغربل وتعب�أ يف زكائب
جديدة وتخزن يف خمازن نظيفة جيدة التهوية.
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ي�ستمر يف زراعة م�شاتل الب�صل وت�سمد بعد � 6 - 3أ�سابيع من الزراعة على التوايل �سماد �سلفات ن�شادر ،ويتم
يف هذا ال�شهر فرز تقاوي الب�صل الرو�س املخزونة وت�ستبعد امل�صابة والغريبة عن ال�صنف.
ت�ؤخذ احل�شات بانتظام ويواىل بالري والت�سميد وجتهز الأر�ض لزراعة العروة اخلريفية.
يف ه��ذا ال�شهر تبد�أ درج��ات احل��رارة يف االنخفا�ض ويبد�أ النبات يف ا�ستعادة ن�شاطه بعد درج��ات احل��رارة
العالية ويبد�أ يف �إظهار منوات جديدة كثرية من منطقة التاج ويف هذا ال�شهر يتم احل�صاد ويبد�أ الإنتاج يف
الزيادة عن ال�سابق وي�ضاف �سماد اليوريا وال�سماد البوتا�سي للحقل.

شهر أكتوبر  -تشرين أول (برج الميزان):
موعد الزراعة
نوع النبات
ً
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة تبد�أ عمليات احل�صاد يف العروات املت�أخرة ويجب االمتناع عن الري قبل احل�صاد ملدة  15يوما ،هذا وتبد�أ
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة) عمليات تفريط املح�صول بعد اجلفاف املنا�سب حيث تو�ضع احلبوب يف عبوات.
ال� � � ��ذرة ال��رف �ي �ع��ة يتم حجز التقاوي للمو�سم التايل من ناجت الزراعة بانتخاب احلبوب اجليدة احلجم وال�سليمة من الأمرا�ض
وحتفظ بعيد ًا عن احل��رارة والرطوبة وين�صح ب�أن يجدد امل��زارع تقاويه كل � 3سنوات حتى ي�ضمن م�ستوى
�إنتاج عايل ب�إذن اهلل.
يبد�أ احل�صاد وذل��ك بري الأر���ض قبل التقليع بثالثة �أي��ام ثم تقلع النباتات وتف�صل الثمار عن العرو�ش
ال�ف��ول ال�سوداين (عملية التنفي�ص) ثم تنقل الثمار �إىل مكان وا�سع وتو�ضع على هيئة �صفوف ي�سهل تهويتها ل�ضمان �سرعة
ً
اجلفاف .وحترث الأر�ض حر ً
خفيفا وجتمع الثمار التي توجد يف الرتبة وعند متام جفاف الثمار تذرى
ثا
وتفرز وتعب�أ يف زكائب وحتفظ يف خمازن نظيفة.
ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح يبد�أ يف هذا ال�شهر جتهيز الأر�ض للزراعة وتبد�أ زراعته يف جنران.
ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول جتهيز امل�ساحات للزراعة املبكرة وباحلرث والت�شمي�س والت�سوية.
ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر جتهز الأر�ض للزراعة وميكن �أن يجود ال�شعري يف الأرا�ضي املتو�سطة اخل�صوبة كما يتحمل وجود ن�سبة من الأمالح.
ال� � � � � � � �ع � � � � � � ��د� � � � � � � ��س جتهز الأر�ض لزراعة العد�س باحلرث والت�شمي�س وتق�سم امل�ساحة �إىل �أحوا�ض  5 * 3.5م.
تنقى احل�شائ�ش م��ن امل�شتل وي�شتل الب�صل يف احل�ق��ول امل�ستدمية ب�شتالت عمرها �شهرين والبعد بني
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل ال�شتلتني � 10سم �أما حقول الب�صل الرو�س فتكون امل�سافة بني ال�شتلتني من � 30 - 20سم ويكفي الدومن 500
كيلو جرام �أب�صال.
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م تتم زراعة العروة اخلريفية ..ونظر ًا لأن الرب�سيم حم�صول معمر وي�ستمر يف الأر�ض حوايل � 5سنوات فيجب
االهتمام برتقيع الأماكن التي مل ينبت فيها حتى ال متثل خ�سارة كبرية.
ح�شي�شة الرود�س تنخف�ض درجة احلرارة خالل هذا ال�شهر ب�شكل وا�ضح ويتح�سن النبات ب�شكل �أف�ضل ويت�أخر احل�صاد عما
كان عليه يف الأ�شهر ال�سابقة نتيجة النخفا�ض احلرارة وقد يت�أخر احل�صاد حتى ال�شهر الذي بعده.
شهر نوفمبر  -تشرين ثاني (برج العقرب):
موعد الزراعة
نوع النبات
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة ي�ستمر يف عملية احل�صاد يف العروات املت�أخرة ويجري تن�شري املح�صول ويرتك حتى يجف.
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة)
ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح جتهز الأر���ض للزراعة ويف حالة �إذا كانت الأر���ض م�صابة باحل�شائ�ش فيف�ضل الري قبل الزراعة لت�شجيع
احل�شائ�ش على النمو ثم حترث الأر�ض للتخل�ص منها وت�سوى وتتم الزراعة بعد ذلك.
ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول تبد�أ زراعته يف هذا ال�شهر ويف امل�ساحات التي مت زراعتها من قبل وت�سمد ب�سماد الفو�سفات واليوريا ويو�ضع
ً
تكبي�شا حول النبات ثم يعطى الرية الأوىل بعد الت�سميد مبا�شرة.
ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر تتم زراعة ال�شعري يف هذا ال�شهر وت�سمد امل�ساحات املنزرعة من قبل وتروى بعد الت�سميد مبا�شرة.
ال� � � � � � � �ع � � � � � � ��د� � � � � � � ��س ت�ستمر زراعته يف هذا ال�شهر وت�سمد امل�ساحات املنزرعة من قبل وتروى بعد الت�سميد مبا�شرة.
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يُ�ستمر يف الزراعة واالنتهاء منها وتنقى احل�شائ�ش من الب�صل الرو�س وت�سمد بالدفعة الأوىل من �سماد
�سلفات الن�شادر.
ً
ميكن �أن يزرع حممال على �شعري كما هو متبع يف بع�ض املناطق وخا�صة املناطق الباردة.
يتم احل�صاد يف هذا ال�شهر ثم ي�سمد احلقل بال�سماد النيرتوجيني وال�سماد الف�سفوري.

شهر ديسمبر  -كانون أول (برج القوس):
موعد الزراعة
نوع النبات
ً
ال� � ��ذرة ال���ش��ام�ي��ة جتهز التقاوي للمو�سم القادم ويحذر من حجز الأنواع املهجنة لأن ناجتها منخف�ض جدا لو زرع مرة ثانية
(احل � � �ب � � �� � � �ش � � �ي � ��ة) ويحذر من التقاوي الناجتة من الذرة الهجني وذلك النخفا�ض املح�صول.
ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �م� � � � � � � ��ح تزال احل�شائ�ش وت�سمد النباتات بالأ�سمدة الآزوتية والفو�سفاتية على دفعتني مع مالحظة عدم خلط
الأ�سمدة النرتاتية مع الفو�سفاتية ثم يروى النبات عقب الت�سميد مبا�شرة مع �إحكام الري وت�ستمر زراعته
يف جنران وخالفها من املناطق ح�سب ظروف اجلو.
ال � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � ��ول ت�ستمر تنقية احل�شائ�ش والت�سميد والري يف بقية امل�ساحات.
ال� � � � � ��� � � � � �ش� � � � � �ع� � �ي � ��ر تزال احل�شائ�ش وي�سمد بال�سماد النرتاتي ،وفو�سفات الأمنيوم الثنائية مع مراعاة عدم خلط الأ�سمدة
النرتاتية والفو�سفاتية ثم يروى مبا�شرة بعد الت�سميد وت�ستمر زراعته يف جنران وخالفها من املناطق
ح�سب ظروف اجلو.
ال� � � � � � � �ع � � � � � � ��د� � � � � � � ��س ت�ستمر تنقية احل�شائ�ش والت�سميد والري يف بقية امل�ساحات.
ال � � � � � �ب � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��ل يعزق الب�صل الرو�س البالغ من العمر � 3أ�سابيع وي�سمد بال�سماد النرتاتي ،والفو�سفاتي وتنقى احل�شائ�ش
من حقول الب�صل الفتيل.
ً
ال� � �ب� ��ر� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��م ي�ستمر يف �أخذ احل�شات ومواالته بالري والت�سميد .كما يزرع حممال على ال�شعري يف بع�ض املناطق
وبخا�صة الباردة.
ح�شي�شة الرود�س يدخل النبات يف هذا ال�شهر يف طور ال�سكون حيث �إن درجات احلرارة ت�صل �إىل �أقل معدالتها ال�صغرى
ً
�ضعيفا جد ًا.
و ُتقلل كميات املياه امل�ضافة �إىل احلقل �إىل �أقل ما ميكن والنمو يكون
األرز الحساوي
املالحظات
م � � ��وع � � ��د ال� � � ��زراع� � � ��ة
م� � � � �ع � � � ��دل ال� � � � �ب � � � ��ذار
ك � � �غ� � ��م  /ل � � �ل� � ��دومن
ط� ��ري � �ق� ��ة ال� � ��زراع� � ��ة
م�سافة الزراعة (�سم)
ف�ت��رة ال �ن �م��و (ي� ��وم)
م� � �ع � ��دل ال� ��� �ش� �ت�ل�ات
ن � � � �ب� � � ��ات (�� � �ش� � �ت� � �ل � ��ة)
م � �ع� ��دل ال �ت �� �س �م �ي��د
 ك � �ج� ��م  /ه� �ك� �ت ��ارم� � � �ع � � ��دل الإن � � � �ت� � � ��اج
ط� � � � � ��ن  /ه� � �ك� � �ت � ��ار
�� � �ص� � �ف � ��ات احل� � �ب � ��وب
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احل�ساوي املحلي
من �أواخر �أبريل
�إىل �أوائل يونيه
8-6

احل�ساوي رقم ()1
من �أوائل يونيه
�إىل �أوائل يوليو
8-6

احل�ساوي رقم ()2
من �أوائل يونيه
�إىل �أوائل يوليو
8-6

�شتل بعد زراعة البذور
من  45 - 40يوم
� 45 * 45سم
180 - 160
7-5

�شتل بعد زراعة البذور
من  35 - 30يوم
� 25 * 25سم
120 -100
5-3

�شتل بعد زراعة البذور
من  35 - 30يوم
� 25 * 25سم
120 - 100
5-3

 275كجم �سماد مركب  60 +كجم
يوريا
3.5 - 2.5

 550كجم �سماد مركب 120 +
كجم يوريا
4.5 - 4

 550كجم �سماد مركب +
 120كجم يوريا
4.5 - 4

�أحمر

�أحمر

�أحمر

مالحظة :
 -1الري ( 6شهور)  2570م  3هكتار  /سنة تقريب ًا .وهذا راجع على حسب نوع التربة.
 -2حساوي رقم  1وحساوي رقم  2أصناف هجينة.
أهم اآلفات والكائنات الممرضة التي تصيب المحاصيل الزراعية المختلفة
التمور
النخيل
الفاكهة
اخل�ضراوات
�سو�سة طلع النخيل
دودة البلح الكربى
�صانعة الأنفاق
ال ��ذب ��اب ��ة ال �ب �ي �� �ض��اء
دودة البلح ال�صغرى
دودة فرا�شة �أبو دقيق
دي� � � � � ��دان ال� �ف ��را�� �ش ��ة
املوالح
ذات ال �ظ �ه��ر امل��ا��س��ي
عثة التمر
العناكب
البق الدقيقي
�� �ص ��ان� �ع ��ة الأن � � �ف � ��اق
دودة الثمار املخزونة
البق الدقيقي
النمل الأبي�ض
ال � � � � ��دودة ال �ق �ي��ا� �س��ة
القواقع
ال � � � � � � �ع � � � � � � �ن� � � � � � ��اك� � � � � � ��ب
�سو�سة النخيل احلمراء
النيماتودا
ن � � � � � � �ي � � � � � � �م� � � � � � ��ات� � � � � � ��ودا
ت � � �ع � � �ق� � ��د اجل � � � � � � ��ذور
حفار عذوق النخيل
�أبو دقيق الرمان
امل� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ن
دوبا�س النخيل
العناكب
احل � � �ف� � ��ارات (ح� �ف ��ار
� � �س� ��اق ال � �ب� ��اذجن� ��ان)
الدبلوديا
ال� � � �ع� � � �ف � � ��ن ال� � �ب� � �ن � ��ي نيماتودا التدهور البطيء
الذبول الفيوزارمي
الذبول الفيوزارمي
ال �ب �ي��ا���ض ال��دق�ي�ق��ي
مر�ض خيا�س الطع
الت�صمغ
ف� � �ي � ��رو� � � � � ��س جت � �ع� ��د
�أوراق ال �ط �م��اط��م
الفئران
ال� � ��راي� � ��زك � � �ت� � ��ون � � �ي� � ��ا

املحا�صيل احلقلية
املن
اجلراد
�سو�سة املخازن
نيماتودا تق�صف اجلذور
نيماتودا احلوي�صالت
التعفن القاعدي
لفحة البادرات
عفن الفيوزاريوم
التفحم ال�سائب
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الجــــــــراد

المقدمة:
الجراد هو أحد اآلفات الزراعية االستراتيجية حيث تتسبب في إحداث أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية وقد ذكر
اد َوا ْل ُق َّم َل َو َّ
الط َ
كآية عذاب في القرآن الكريم ..قال تعالىَ :
م ُّ
ات
{ف َأ ْر َ
س ْل َنا َع َل ْي ِه ْ
ادعَ َو َّ
ان َوا ْل َج َر َ
الد َم آ َي ٍ
الض َف ِ
وف َ
ين} األعراف آية .133
الت َف ْ
ُم َف َّ
ص ٍ
اس َت ْك َب ُروا َو َكا ُنوا َق ْوم ًا ُم ْج ِر ِم َ
والجراد أحد أنواع النطاطات التي تتميز بوجود أرجل خلفية كبيرة تستخدم للقفز ،ويتميز الجراد عن النطاطات
األخرى بإمكانية وجود النوع الواحد في عدة مظاهر (إنفرادي  -انتقالي  -تجمعي) فالجراد اإلنفرادي يختلف عن الجراد
التجمعي من حيث اللون والحجم والسلوك.
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أو ً
ال :الجراد الصحراوي
ً
يكون أسرابا تهاجر لمسافات طويلة ،وتكمن
يعتبر الجراد الصحراوي من أهم أنواع الجراد ،حيث يمكن أن
ّ
ً
أهمية الجراد الصحراوي في إمكانيته تكوين بقع حوريات (دبا) كثيفة وكبيرة والحشرات الكاملة تكون أسرابا تتراوح
مساحتها من  1إلى  300كيلو متر مربع وتقدر أعداد الجراد في الكيلو متر المربع بحوالي  40مليون جرادة ،وهذه األسراب
لها القدرة على الهجرة (الطيران) لمسافات بعيدة من دولة ألخرى ،كما أن الجراد الصحراوي يتغذى على أنواع كثيرة
من النباتات البرية والمحاصيل الزراعية ويسب أضرارا ً كبيرة على المزارع والمراعي.
دورة الحياة :
الجراد الصحراوي ناقص التطور أو ذو تطور تدريجي ،أي أن دورة حياته تمر بثالث مراحل بيضة  -حورية  -حشرة كاملة.
البيـــــــــــض:
تضع إناث الجراد البيض في مجموعات تسمى أكياس البيض على عمق  15 - 12سم داخل التربة الرطبة ،البيضة
تشبه حبة األرز وشكلها مثل حبة الموز (شكل  ،)1وتسمى الفرة من وضع البيض وحتى الفقس بفترة حضانة البيض.
وتختلف هذه الفترة حسب درجة حرارة التربة حيث تكون في مناطق التكاثر الدافئة في غرب أفريقيا وسواحل البحر
األحمر واألراضي المنخفضة في الهند حوالي  14 - 10يوم ًا ،بينما تصل إلى  30 - 25يوم ًا في مناطق التكاثر الربيعي في
شمال ووسط المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا والسواحل الشمالية للبحر األحمر وقد تصل أحيان ًا إلى 70
يوم ًا تحت تأثير برودة الطقس في شمال أفريقيا وشمال المملكة العربية السعودية.
الحوريــــــات:
يفقس البيض بعد اكتمال نموه الجنيني وتخرج حوريات الطور األول أو ما يسمى بالطور الدودي ،حيث تخترق
المادة الرغوية التي تفرزها األنثى أثناء وضع البيض لحمايته ،ولتتغذى عليه الحوريات عند فقسها .الحوريات تتجمع
عند فتحة كيس البيض في حالة المظهر التجمعي المهاجر للجراد حتى يكتمل الفقس وتتحرك كمجوعات تعرف
ببقع الحوريات (بقع الدبا) ،أما في حالة الجراد اإلنفرادي فإن الحوريات تتحرك بمجرد فقسها بحث ًا عن الطعام منفردة
لون الحوريات عند الفقس مباشرة يكون أبيض مخضر يتحول إلى اللون األسود في المظهر التجمعي في حين يكون
لونه أخضر في المظهر اإلنفرادي.
تمر الحوريات بعدة أطوار يختلف عددها حسب المظهر حيث تمر بخمسة أطوار في المظهر التجمعي وستة في
المظهر االنفرادي .ففي الجراد التجمعي المهاجر تكون هناك خمسة أطوار الحوريات لتصل للحشرة الكاملة وانتقال
الحوريات من طور آلخر تتم بعملية انسالخ ،وعدد عمليات االنسالخ تميز مظهر الجراد ويمكن معرفتها عن طريق
الخطوط الموجودة في العين المركبة للحشرة الكاملة (شكل  .)2وهذه أيض ًا إحدى الطرق لمعرفة أجيال الجراد إذا
كان التغير في اللون للمظهر التجمعي غير واضح (المظهر المتحول).
الحشرة الكاملة:
ينسلخ الطور الخامس (أو السادس) من الحوريات إلى طور الحشرة الكاملة الغير ناضجة .والذي يسمى في األيام
األوى بجراد حديث اإلنسالخ ،حيث يتبع سلوك الحوريات في النشاط اليومي لمدة  5 - 3أيام (المشي والقفز والتغذية).
بعد ذلك يبدأ الجراد بالطيران حول بقع للحوريات في انتظار إنسالخ باقي الحوريات لتكوين سرب الجراد .ويعرف الجراد
باألحمر (شكل  .)3الجراد في هذه المرحلة يكون شره ًا جدا ً لألكل حيث من المعروف أن أسراب الجراد األحمر (الغير
ناضجة جنسي ًا) تسبب أضرارا ً جسيمة للمحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.
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الطور الأول

الحوريات وأطوارها  :تمر حوريات الجراد بـ  6 - 5أطوار وأوصافها كالتالي:
�صفات الطور
�شكل الطور
الطور
الطول :حوايل  7ملم
الوزن 40 - 30 :ملجم.
الل � � ��ون :مبي�ض عند الفق�س يتح � � ��ول للون الأ�سود
بع � � ��د  2 - 1ي � � ��وم .ويك � � ��ون �أخ�ضر يف حال � � ��ة املظهر
االنفرادي.
فرتة النمو� 7 - 5 :أيام
الطول :حوايل  16 - 7ملم.
الوزن 80 - 50 :ملجم.
الل � � ��ون� :أ�س � � ��ود ي�شبه بدرج � � ��ة كبرية الط � � ��ور الأول،
وميكن باخل �ب ��رة التمييز بينهما بحج � � ��م الر�أ�س.
�أخ�ضر يف حالة املظهر االنفرادي.
فرتة النمو� 8 - 6 :أيام.
الطول :حوايل  20ملم.
الوزن 200 - 120 :ملجم.
الل � � ��ون� :أ�سود مبقع باللون الأ�صفر ،وميكن متييزه
بنت � � ��ؤات الأجنح � � ��ة الظاهرة� ،أخ�ض � � ��ر �أو رمادي يف
حالة املظهر االنفرادي.
فرتة النمو� 9 - 7 :أيام.
الطول :حوايل  33ملم.
الوزن 700 - 500 :ملجم.
الل � � ��ون� :أ�سود و�أ�صف � � ��ر ،يزداد ال�س � � ��واد يف الظروف
الب � � ��اردة ويقل يف اجلو احل � � ��ار� .أخ�ضر �أو رمادي يف
حالة املظهر االنفرادي.
فرتة النمو 12 - 9 :يوم.

مالحظات
 -1يف املظه � � ��ر االنف � � ��رادي �ست � � ��ة �أط � � ��وار
للحوريات.
 -2االنف � � ��رادي نف� � � ��س الأطوال ،ق � � ��د يزداد يف
الطور ال�ساد�س.
 -3ف �ت ��رة النم � � ��و قد تط � � ��ول يف االنفرادي يف
الظروف الغري منا�سبة.

الطور الثاين
الطور الثالث
الطور الرابع
الطور اخلام�س

الطول :حوايل  50ملم.
الوزن 1200 - 1000 :ملجم.
اللون� :أ�صفر فاقع مع بقع �سوداء اللون� ،أخ�ضر �أو
رمادي يف حالة املظهر االنفرادي.
فرتة النمو� 9-7 :أيام.

فترة النضوج الجنسي تختلف حسب الظروف البيئية ,في الظروف البيئية ،المناسبة تتراوح بين  21 - 10يوم ًا ،بينما
تتراوح من  6 - 3أشهر في الظروف البيئية الغير مناسبة (في المظهر االنفرادي).
بعد بلوغ الجراد مرحلة النضج الجنسي تبدأ اإلناث في البحث عن مواقع مناسبة لوضع البيض من حيث التربة
المناسبة والرطوبة .ثم تبدأ عملية التزاوج ووضع البيض وتبدأ دورة حياة جديدة لجيل آخر من الجراد.
وتضع اإلناث البيض مجموعات في مناطق مفتوحة خالية من الغطاء النباتي تعرف بحقول البيض (انظر شكل .)5 ،4
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مظاهر وسلوك الجراد الصحراوي:
الجراد الصحراوي كباقي الجراد األخرى له مظهرين ،المظهر اإلنفرادي والمظهر التجمعي أو المهاجر  ،ويختلف
سلوك الجراد في كل مظهر إختالف ًا كبيرا ً عن المظهر اآلخر مما جعل العلماء في السابق يعتقدون أنهما نوعان
مختلفان من الجراد حتى أثبت العالم الروسي يوفاروف عام 1921م نظرية المظهر.

شكل ( )6حورية طور
سادس انفرادي

شكل ( )7حورية طور
خامس تجمعي

شكل ( )8حورية طور
خامس انتقالي

ويعتمد التحول من مظهر آلخر على الظروف البيئية وموسم التكاثر ،فتحسن البيئة خالل الصيف على سبيل
المثال في مناطق التكاثر الصيفي مع وجود حبات جراد بها يؤدي إلى تزايد أعداد الجراد ومن ثم تتحول إلى المظهر
التجمعي حسب األجيال الناتجة من التكاثر ،وخالل تحول الجراد من مظهر آلخر يمر بمرحلة انتقالية وتعرف أيض ًا
بالمظهر اإلنتقالي.
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احل�شرة الكاملة

الفوارق األساسية بين المظهر االنفرادي والمظهر التجمعي
املظهر التجمعي
املظهر االنفرادي
الطور
الطريان والن�شاط نهاري
الطريان والن�شاط ليلي
ً
جماعيا،
الإناث ت�ضع البي� � � ��ض يف املواقع املنا�سبة منفردة ،وميكن الإناث ت�ض � � ��ع البي�ض يف مواقع مفتوح � � ��ة ومنا�سبة
وتلك املواقع ت�سمى بحقول البي�ض.
�أن تكون هذه املواقع يف الأماكن الرطبة داخل املزارع
الطول واحلجم �أقل من االنفرادي.
الطول واحلجم �أكرب من التجمعي.
الل � � ��ون رماد فاحت ،وبعد مرحلة الن�ض � � ��ج اجلن�سي تتلون الل � � ��ون �أحم � � ��ر قبل الن�ض � � ��ج اجلن�سي ،تتلون الذك � � ��ور والإناث
ً
و�ضوحا.
الذكور بلون �أ�صفر فاحت بينما تبقى الإناث بنف�س اللون .باللون الأ�صفر .لون الذكور �أكرث
احلوريات انفرادي (كل ح�شرة لوحدها) :الأكل والطريان ال�سلوك جماعي الطريان يف �أ�سراب ،والأكل واملبيت � ً
أي�ضا.
واملبيت..
احلوريات متر بخم�سة �أطوار.
ال�سلوك متر ب�ستة �أطوار.
ل � � ��ون احلوريات �أخ�ضر قد يتحول للون البني يف الأطوار ل � � ��ون احلوريات �أ�س � � ��ود يف الأطوار الأول والث � � ��اين وتظهر بقع
�صف � � ��راء يف الطور الثالث تزداد حتى يكون اللون �أ�صفر فاقع
اخلام�س وال�ساد�س.
مبقع بالأ�سود يف الطور اخلام�س.
فرتة النمو �أق�صر من االنفرادي (لأن الظروف منا�سبة).
فرتة النمو قد تطول ح�سب الظروف البيئية.
بع � � ��د الفق�س احل � � ��ورات تتجمع عند حف � � ��رة البي�ض بانتظار
بعد الفق�س احلوريات تت�صرف ب�شكل انفرادي.
باقي احلوريات ملزاولة ن�شاطها ب�شكل جماعي.
ال�سلوك انفرادي يف كل ن�شاطها من �أكل وم�شي ومبيت .ال�سلوك جماعي يف كل ن�شاطها من �أكل وم�شي ومبيت.
احلوريات

حشرة تجمعية
غير ناضجة

حشرة إنتقالية
غير ناضجة

ثاني ًا  :الجراد الرحال أو ما يعرف بجراد اللوكستا:
الجراد الرحال أو ما يعرف بجراد اللوكستا ( 1758 Locusta migratoria (Linnaeusهو أحد أنواع الجراد ذات األهمية
االقتصادية ،حيث يتسبب في إحداث أضرار جسيمة بالمحاصيل الزراعية وخصوص ًا محاصيل العائلة النجيلية مثل:
الذرة الرفيعة ،الذرة الشامية ،الرودس ،األرز ،وغيرها ،ويلي الجراد الصحراوي من حيث أهميته االقتصادية في السنوات
 1987 - 1982 - 1978 - 1944تسبب الجراد الرحال األفريقي في إحداث أضرار إقتصادية جسيمة في محاصيل الذرة
والدخن وقصب السكر.
يتبع جراد اللوكستا لعائلة  Acrididaeوجنس  Locustaوالنوع (الصنف)  migratoriaويتبع هذا النوع من الجراد 12
نوع ًا ويختلف عن الجراد اإلفريقي الرحال في المظهر الخارجي فقط أما السلوك فهما متشابهان تمام ًا وكالهما يشبه
الجراد الصحراوي إلى حد ما من حيث دورة الحياة والسلوك التجمعي عدا أن الجراد الرحال ال يهاجر لمسافات بعيدة.
بدأت تجمعات جراد اللوكستا تشكل خطرا ً يهدد المحاصيل الزراعية في المملكة منذ بداية زراعة المحاصيل
النجيلية مثل القمح والشعير والذرة والرودس وغيرها .وظهرت أول تجمعات لجراد اللوكستا في منطقة الخمرة
بمحافظة عنيزة عام 1980م ومع تزايد زراعة األعالف بالمملكة بدأ تزايد أعداد جراد اللوكستا وأصبحت تشكل خطورة
على حقول األعالف والقمح ،حيث تهاجم الحوريات نباتات القمح .وظهرت أول إصابة وبائية في مشروع حرض عام
 1394 - 1393هـ على نبات الرودس ،ومنذ عام 1405هـ أصبحت عملية مكافحة جراد اللوكستا شبه مستمرة على مدار
العام نظرا ً إلختالف مواسم التكاثر في المملكة.
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دورة الحياة:
دورة حياة جراد اللوكستا تشبه إلى حد كبير دورة حياة الجراد الصحراوي .تضع األنثى كيس
البيض في تربة عالية الرطوبة (أكثر من الجراد الصحراوي) .وتعتبر التربة الطينية الخفيفة
والتربة الصفراء من أفضل البيئات لوضع البيض لجراد اللوكستا.
ً
بيضة بيضة منتظم ًا داخل الكيس كما هو موضح في الشكل ( .)1وتضع
وتضع األنثى البيض
األنثى من  2إلى  4أكياس بيض يحتوي كل كيس على  65بيضة في حالة الجراد االنفرادي و39
بيضة في حالة الجراد المهاجر أو التجمعي .وبعد وضع البيض تقوم األنثى بدفن مكان البيض
شكل ( )1أكياس
بواسطة األرجل الخلفية ،وهذا ما يميزها عن الجراد الصحراوي في صعوبة الكشف عن حقول
البيض وطريقة
البيض.
وض�������ع ال���ب���ي���ض
وتتأثر فترة حضانة البيض كثيرا ً بدرجة الحرارة ،حيث تتراوح من  20 - 10يوم ًا في فصل الصيف
داخ������ل ال��ك��ي��س
(أو في المناطق الدافئة) وتصل إلى  60يوم ًا في فصل الشتاء (أو المناطق الباردة).
ل��ج��راد اللوكسنا
يبدأ الفقس بعد فترة حضاة البيض (من  60 - 10يوم ًا) وتظهر حوريات الطور األول والتي
يبلغ طولها من  8 - 7مم ذات لون بني وبقع سوداء في المظهر التجعي ورمادي في المظهر
االنفرادي ويتغير اللون في األطوار المتأخرة كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول  : 1صفات وألوان حوريات جراد اللوكستا االنفرادي والتجمعي
اللون  /التجمعي
الوزن  /مليغرام
الطول
الطور
بني غامق وبقع �سوداء
14
 8 - 7مم
الأول
بني غامق وبقع �سوداء
38 - 33
 15مم
الثاين
200
190
مم
20
19
الثالث
بني م�صفر وبقعة �سوداء
500 -430
 27 - 25مم
الرابع
على الظهر و�أعلى الر�أ�س
1200 - 1000
 37 - 34مم
اخلام�س

شكل ( )2أشكال
حوريات المظهر
التجمعي ل��ج��راد

اللون  /االنفرادي
رمادي �أو �أخ�ضر
رمادي �أو �أخ�ضر
ت�أخذ احلوريات لون البيئة
املوجودة
فيها �إما �أخ�ضر �أو رمادي �أوبني
�أو �أ�سود

تمر الحوريات بعدد من اإلنسالخات لإلنتقال من طور آلخر تصل إلى ( )5خمسة إنسالخات
في المظهر التجمعي ،وقد تصل إلى  6أو  7إنسالخات في المظهر اإلنفرادي.
بعد اإلنسالخ األخير تتحول الحوريات إلى حشرة كاملة غير ناضجة جنسي ًا تعرف بالجراد
حديث اإلنسالخ وتستغرق فترة النضج الجنسي من  10 - 3أيام بعد اإلنسالخ األخير في المظهر
اإلنفرادي ،بينما تتراوح بين  21-14يوم ًا في المظهر التجمعي وتبدأ عملية التزاوج بعد النضج
الجنسي وتبدأ اإلناث في وضع البيض وتبدأ معها دورة حياة جديدة وإنتاج جيل آخر من الجراد.
وتتميز الحشرة الكاملة ذات المظهر االنفرادي بوجود بروز واضح في البرونوتم (الجهة
العليا من الحلقة الصدرية األولى) بينما تكون مسطحة في الجراد التجمعي (أنظر شكل  4و)5
سلوك جراد اللوكستا
جراد اللوكستا يشبه باقي أنواع الجراد في وجود عدة مظاهر له انفرادي أو تجمعي أو مهاجر.
ولكل مظهر من هذه المظاهر صفات وسلوك يختلف عن المظهر اآلخر.
أسراب جراد اللوكستا تكون أكثر كثافة مقارنة بالجراد الصحراوي ،وتهبط للراحة في منتصف
مساء وعند الغروب تهبط للمبيت واألكل (تختلف عن الجراد الصحراوي
النهار وتواصل طيرانها
ً
الذي يأكل في الصباح وقبل إقالع السراب) .اإلناث أطول من الذكور في حالة المظهر االنفرادي
ويكون متساوي ًا في حالة المظهر التجمعي .باإلضافة إلى اإلختالف في اللون (شكل .)5 - 4
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الحوريات في المظهر التجمعي تكون بقع كثيفة تتحرك وتأكل وتبيت كمجموعات .أما الحوريات االنفرادية تكون
تصرفاتها وسلوكها منفردة .باإلضافة لذلك فإن اللون في المظهر التجمعي يكون بني مصفر وتعلو الجسم بقعة
سوداء اللون أما الحوريات االنفرادية فتأخذ لون البيئة الموجودة بها.
األهمية االقتصادية:
تكمن األهمية االقتصادية للجراد عموم ًا في حجم الخسائر التي يسببها للمحاصيل
الزراعية ،فقد وجد أن الجرا يأكل ما يعادل وزنه يومي ًا من المادة الخضراء (أوراق النبات)،
ونظرا ً لألعداد الهائلة التي يتكون منها سرب الجراد ،فإن الخسائر في المحاصل الزراعية
تكون كبيرة.
وعلى سبيل المثال :قدر العدد من الجراد في واحد كيلو متر مربع من سرب الجراد
يحتوي على حوالي  50مليون جرادة .والجرادة الواحدة تأكل ما يعادل وزنها ( 3 - 2جرام) ،فإن
هذا السرب الصغير يأكل ما يعادل  100طن من المادة الخضراء .وهذا يعادل إنتاج  30هكتار
من الذرة (علف) أو  40هكتار من الرودس أو  70من البرسيم أو إتالف ما مساحته  50هكتار
من مزارع القمح .ويمكن من هذا المنطلق توقع الخسائر التي يمكن أن يحدثها أسراب
الجراد إذا عرفت أعدادها ومساحتها.
باإلضافة لذلك فإن الحوريات لها نفس الضرر ،خاصة وأن أعدادها أضعاف أعداد الجراد
نتيجة ألعداد أكياس البيض وما تحتويه من البيض الذي تضع إناث الجراد.
المكافحــــــــة:
يعتبر الجراد من اآلفات االستراتيجية لما يسببه من أضرار للمحاصيل الزراعية .لذا فإن
حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة تولي اهتمام ًا
كبيرا ً لمكافحة الجراد .ويقوم المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد باإلشراف المباشر
على علميات استكشاف ومكافحة الجراد بشتى أنواعه وبكافة مناطق المملكة.
وتتم مكافحة جراد اللوكستا بعدة طرق منها:
 -1المكافحة باستخدام الرشاشات المحورية  :ويستخدم في هذه الحالة مبيدات
مستحلبة  ECتوضع في سمادات أجهزة الري المحوري.
 -2المكافحة باستخدام طريقة الرش المتناهي في الصغر  ULVويستخدم لهذه
الطريقة مبيدات مركزة ذات تركيب زيتي تصنع خصيص ًا لألجهزة المستخدمة في هذه
الطريقة.
 - 3الرش الجوي :وتستخدم المبيدات المركزة في علميات الرش الجوي لما لها من
فعالية وتغطيتها لمساحات كيبرة في فترة محدودة.
 -4هناك طرق أخرى مثل التعفير والطعوم السامة .وهذه الطرق ال تستخدم في المملكة نظرا ً لتواجد الجراد في
مزارع األعالف والمحاصيل الحقلية األخرى.
شكل ( )3أشكال
حوريات المظهر
اإلن���ف���رادي لجراد
ال����ل����وك����س����ن����ا
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الباب الرابع

األزهار
ونباتات الزينة
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التقويم الزراعي لألزهار ونباتات الزينة
شهر يناير  -كانون الثاني (برج الجدي):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
�أهم ما يجب العناية به يف حدائقنا ويطلق عليها املروج �أو امل�سطحات اخل�ضراء ويف هذا ال�شهر يغطي �سطح
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات اجلازون الأر�ض بخ�ضرة جيدة �أما الأنواع الأخرى امل�ستدمية من امل�سطحات اخل�ضراء مثل النجيل (الثيل)
ً
يوميا باملاء وق�ص اجل��ازون كل ب�ضعة �أيام حتى �إذا حلت
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء فتكون يف حالة �سكون مع مالحظة ر�ش امل�سطح
حرارة ال�صيف الالفحة مات اجلازون وظهر النجيل بخ�ضرته يف �أزهى �أطواره.
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الأزه� � � ��ار احل��ول �ي��ة

تبد�أ الأزهار ال�شتوية املبكرة يف هذا ال�شهر يف التحلي والتجميل ب�ألوانها البديعة املختلفة ويجب مواالتها
بالقطف حتى تن�شط وتتكاثر ويطول �أمدها مع مالحظة تنظيف الأر�ض من احل�شائ�ش وتنظيم الري حتى
ال ي�ضر الأنواع احل�سا�سة لزيادة �أو نق�ص الري.

الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات

مينع ري الأنواع املت�ساقطة الأوراق من الأ�شجار وال�شجريات يف هذا ال�شهر �إذ تكون يف طور �سكون  -وت�سمد
بال�سماد البلدي (ال��دم��ال) وتقلم الأ��ش�ج��ار بقطع ال�ف��روع اجلانبية ال�سفلية على ال�ساق لينتظم �شكل
ً
تقليما جائر ًا لإعطائها ال�شكل امل�ستدير.
ال�شجرة ،وال�شجريات املت�ساقطة تقلم

امل� � � �ت� � � ��� � � �س� � � �ل� � � �ق � � ��ات
والأ� � � � � �س � � � � �ي � � � � �ج� � � � ��ة

�أغلب املت�سلقات يف هذا ال�شهر يف حالة �سكون وبع�ضها عار من الأوراق والأن��واع ال�شتوية الإزه��ار تكون يف
�أبهى �أ�شكالها.
يف هذا ال�شهر تعزق الأر�ض وت�سمد بال�سماد البلدي (الدمال).

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ه

تزرع العقلة يف هذا ال�شهر وتف�ضل الزراعة املبكرة لإنتاجها نباتات قوية وطريقة �إكثاره بغر�س النباتات بعد
جفاف �أزهاره على ارتفاع � 10سم فوق �سطح الأر�ض لأن بع�ض الأنواع عند ق�صها �أ�سفل هذا االرتفاع ال تخرج
ً
بتاتا وتزرع كل عقلة بعد تنظيفها وقر�ض الأوراق العلوية املحيطة بالزر يف �أ�ص�ص �صغرية قطر � 8سم
خلفه
�أو �أ�ص�ص قطرها � 20سم وتو�ضع يف مكان دافئ �أو حتت ال�شرائح الزجاجية �إذا كان اجلو بارد ًا.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

يوايل ت�سميدها بال�سماد الآزوتي كل �أ�سبوع مرة وتو�ضع الربمييوال يف هذا ال�شهر يف مكان دافئ حلفظها
من الربودة وتطو�ش النورات لتكوين قر�ص زهري كبري.

ال � � � � � �ق� � � � � ��رن � � � � � �ف� � � � � ��ل

يكون القرنفل مزهر ًا يف هذا ال�شهر وتواىل النباتات بالري والت�سميد وال�سرطنة .وجتهز العقل اجلديدة
وتزرع يف �أ�ص�ص � 20سم بها تربة من الطمي والرمل ل�سهولة تكوين املجموع اجلذري.

ال�ب���س�ل��ة (ال��زه��ور)

تكون الب�سلة يف هذا ال�شهر مزهرة وتواىل �أزهارها بالقطف ملنع تكوين بذور.

ال� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ورد:

تعمل يف هذا ال�شهر عقل الورد الن�سر وتقلع النباتات املطعمة وتزرع يف الأر�ض امل�ستدمية ويف�ضل تقيمها
ً
تقليما جائر ًا ويرتك فرعني �أو ثالثة.

ال� � � �ب� � � �ن� � � �ف� � � ��� � � �س � � ��ج:

يبتدئ يف الإزهار يف هذا ال�شهر ويجب مواالته بالري والت�سميد والتنظيف من احل�شائ�ش.

شهر فبراير  -شباط (برج الدلو):
نوع النبات

�أعم عمليات اخلدمة

امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات:

يواىل ر�ش اجل��ازون باملاء دفعة كل عدة �أي��ام ويراعي جمع �أوراق الأ�شجار املت�ساقطة حتى ال ت�شوه منظر
اخل�ضرة اجلميلة.

الأزه � ��ار احل��ول�ي��ة:

احل��ول�ي��ات ال�شتوية تكون يف �أب�ه��ى �إزه ��ار فيزهر الفلك�س والبان�سية واالن�ثره�ي�ن��م ..ومينع الت�سميد عن
احلوليات مع زيادة الري وا�ستئ�صال اجلاف من الأزهار.

الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال� � � ��� � � �ش� � � �ج� �ي ��رات:

ت�ب��د�أ ال�براع��م يف التنبه ف�تروى وبع�ضها املبكر الإزه ��ار تبدو �أزه ��اره  -ويف ه��ذا ال�شهر تعمل عقل الأزه��ار
وال�شجريات وتنقل من الأ�ص�ص �إىل الأر�ض امل�ستدمية للزراعة.

الأ�� � � � � �س� � � � � �ي� � � � � �ج � � � � ��ة
وامل� � �ت� � ��� � �س� � �ل� � �ق � ��ات:

ً
إطالقا وت�سمد الدمال حتى تنمو جيد ًا يف ال�صيف وتنقل العقل �إىل مكانها امل�ستدمي بعد
ال تق�ص الأ�سيجة �
عمل اخلندق الالزم مع و�ضع كمية من ال�سماد كافية  -وتواىل املت�سلقات بالري والت�سميد وتكون املت�سلقات
ال�شتوية يف �أبهى �أط��وار �إزهارها مثل الإيبو�سيا والبيجونيا مع مالحظة عمل العقل والرتقيدات البتداء
جريان الع�صارة يف هذا ال�شهر.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ه):

تفرد اخللفة يف الأ�ص�ص � 5سم وتو�ضع يف مكان ظليل وتواىل بالري.

ال � � � � �ق� � � � ��رن � � � � �ف� � � � ��ل :

يكون يف هذا ال�شهر يف �أزهى حاالته وميكن عمل عقل مت�أخرة منه ويجب �أن تغر�س حول القرنفل دعامات من
اخل�شب بطول � 40سم ثم يربط عليها ويراعى تنقية احل�شائ�ش والت�سميد بالأ�سمدة الآزوتية مرة كل �شهر.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال � �ب� ��رمي � � � � �ي � � � ��وال:

يف هذا ال�شهر تبد�أ ال�سرناريا يف تكوين الرباعم الزهرية وتبد�أ �أجنا�س الربمييوال يف الإزه��ار وحتفظ يف
ال�صوبة �أو مكان ظليل.

ال � � � � �ب � � � � �� � � � � �س � � � � �ل� � � � ��ة:

يف ه��ذا ال�شهر �أجمل مراحل الب�سلة ويبلغ ط��ول احلامل الزهري �أق�صى ط��ول له ويجب �أن تعط�ش ملدة
�أ�سبوعني وتقلب الرتبة وت��روى مع مالحظة �ضبط مقدار ماء ال��ري نظر ًا ل�شدة ح�سا�سية اجل��ذور ويجب
احلذر من تكوين البذور يف ميعاد مبكر حتى ال ي�ضعف النبات وذلك بقطع الأزهار مبجرد جفافها ومنعها
من تكوين الثمار.

ال� � � �ب� � � �ن� � � �ف� � � ��� � � �س � � ��ج:

�أح�سن حاالت البنف�سج يف هذا ال�شهر ،وجتمع الأوراق امل�صابة بالأمرا�ض وحترق.

ال� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ورد:

يقلم ال��ورد يف هذا ال�شهر ويجب �إزال��ة جميع الفروع اجلافة وامل�صابة وحرقها وي�سمد النبات وي��روى بعد
التقليم .وي�سمد بال�سماد البلدي (الدمال) كما ي�ستمر يف هذا ال�شهر يف عمل عقل الأ�صول وترتيب النباتات
يف املكان امل�ستدمي.

123

شهر مارس  -آذار (برج الحوت):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
ال تزال يف هذا ال�شهر زاهية وجميلة ويوايل بالر�ش والق�ص ويروى مرة واحدة ويق�ص ح�سب �سرعة النمو
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات
 �أما امل�سطحات امل�ستدمية مثل النجيل والليبيا فتبد�أ يف النمو  -ويبد�أ يف هذا ال�شهر يف زراعة الأرا�ضياخل � � � � � �� � � � � � �ض� � � � � ��راء :
اجلديدة مب�سطحات خ�ضراء م�ستدمية ويكون عادة يف �آخر هذا ال�شهر و�أوائل ال�شهر القادم.
ً
ق�صا جائر ًا �أما الأن��واع املزهرة فال
تزرع بذور نباتات الأ�سيجة التي تتكاثر بالبذرة وتق�ص يف هذا ال�شهر
الأ� � � � � �س � � � � �ي � � � � �ج � � � ��ة :
تق�ص ويجب عدم ال�سماح للأ�سيجة ال�سريعة النمو يف البقاء دون ق�ص مدة طويلة حتى ال تتخ�شب فروعها.
الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال� � � � ��� � � � �ش� � � � �ج � �ي� ��رت
وامل� � �ت� � ��� � �س� � �ل� � �ق � ��ات:

تبد�أ الأ�شجار وال�شجريات يف النمو وتبد�أ الأن��واع الربيعية يف �إخ��راج ن��ورات �أزهارها  -ويعترب �أن�سب وقت
لزراعة بذور الأ�شجار وال�شجريات ب�أنواعها .كما يبد�أ يف هذا ال�شهر بزراعة بذرة املت�سلقات املعمرة واحلولية،
وي�ستمر يف عمل العقل والرتاقيد  -وتدب احلياة يف املت�سلقات املت�ساقطة الأوراق ويجب ت�سميدها جيد ًا
وجتهز الأر�ض لتظل يانعة كل مدة ال�صيف واخلريف.

الأزه � ��ار احل��ول�ي��ة:

يف �شهر مار�س تكون احلديقة يف �أبهى و�أجمل زينة حيث تكون الأزه��ار احلولية ال�شتوية �أو امل�ستدمية يف
�أح�سن �أطوار منوها وعليه يجب اال�ستمرار يف عزق الرتبة وتنقية احل�شائ�ش وزيادة كمية الري حتى حتتفظ
احلديقة ببهجتها وبهائها.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م:

تنقل يف �أواخ��ر ه��ذا ال�شهر نباتات الكريزانتيم التي تكون قد منت جذورها على ح��ال كافية يف الأ�ص�ص
ال�صغرية �إىل �أ�ص�ص كبرية قطرها � 25سم وت�سمد يف الأ�ص�ص بالدمال (روث الغنم �أو املوا�شي) خملوط مع
الرتبة ثم تقرط القمة على ارتفاع � 10سم فوق �سطح الأر�ض حتى تن�شط الرباعم اجلانبية.

ال� � � � � �ق � � � � ��رن� � � � � �ف � � � � ��ل:

يكون يف �أبهى �أدواره وي�ستمر يف عملية الرتبيط والتنظيف كما تزرع البذور يف �أ�ص�ص قطرها � 20سم وتواىل
بالري ح�سب احلاجة.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال � �ب� ��رمي � � � � �ي � � � ��وال:
ال � � � � �ب � � � � �� � � � � �س � � � � �ل� � � � ��ة:
ال� � � �ب� � � �ن� � � �ف� � � ��� � � �س � � ��ج:
ال� � � � � � � ��ورد وال� � � �ف � � ��ل:
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يتم تكامل ال�سرناريا والربمييوال يف منت�صف هذا ال�شهر فتزاد بها كمية املاء وتو�ضع ال�سرناريا يف مكان
ظليل حتى يطول مو�سم �إزه��اره��ا وتعترب ال�سرناريا من �أجمل النباتات احلولية منظر ًا و�ألوانها عديدة
وجذابة.
ً
يوميا مقادير كبرية ويجب �أن يخ�ص�ص�ص جزء
تكون يف هذا ال�شهر يف �أح�سن �أوقاتها وجتمع من �أزهارها
معني من النبات لرتبية البذور و�أف�ضل البذور ما عقد يف متو�سط املو�سم.
ً
متاما بعد
يعمل عقل طرفية بعد ن�ضجها وتزرع يف �أ�ص�ص � 8سم داخل ال�صوب اخل�شبية �أو يف مكان ظليل
�إزالة اجلذور العر�ضية وف�صل بع�ض الأوراق اخل�ضرية.
ً
ً
خفيفا وي�سمد ب�سماد �سريع الذوبان ثم تر�ش النباتات بعد التطعيم ب�سلفات
تقليما
يتم تطعيم الورد ويقلم
الأمونيوم �أو اليوريا �أو بالتعفري بالكربت � -أما الفل فيعمل منه عقل لزراعتها مع مالحظة �أن تكون العقلة
من خ�شب عمره �سنة.

شهر أبريل  -نيسان (برج الحمل):
نوع النبات

�أعم عمليات اخلدمة

امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء

يت�أثر اجلازون يف هذا ال�شهر بتقلبات اجلو .يروى مرتني يف اليوم ويجب الإقالل من ق�صه �أما امل�سطحات
اخل�ضراء امل�ستدمية مثل النجيل فتبد�أ يف النمو واالخ�ضرار وتر�ش باملاء ويبد�أ يف هذا ال�شهر �إعداد
امل�سطحات احلديثة.

الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات

يتكامل �إزهار الأ�شجار وال�شجريات مثل اجلراندا والبوهينيا والبونيا فرندوزا وجميع �أنواع الكا�سيا وتعمل
يف هذا ال�شهر عقل �أ�شجار الفيك�س وتكون الأ�سيجة يف دور منو تام في�ستمر يف ريها وق�صها.

امل� � � �ت� � � ��� � � �س� � � �ل� � � �ق � � ��ات

يف هذا ال�شهر تكون املت�سلقات يف �أمت �إزهارها وتوايل بالري.

الأزه� � � ��ار احل��ول �ي��ة

تزهر احللويات ال�شتوية وامل�ستدية ب�أنواعها ويجب زيادة املياه لها وترك الأزهار جتف لتكون البذور ويجب
الإ�سراع يف جمعها �إبان هذا ال�شهر للح�صول عليها قبل مو�سم اجلفاف .وتزرع بذور الزهور ال�صيفية يف
هذا ال�شهر �إن مل تكن قد زرعت يف ال�شهر املا�ضي وميكن زراعة عروات متتالية حتى ي�ستمر الإزهار فرتة
�أطول ،و�أ�شهر الأزهار ال�صيفية الزينيا والقطفية ودوار ال�شم�س والأمرنت�س والكوكيا.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

ً
متاما
يف هذا ال�شهر تعد الأر�ض التي �سري�ص عليها نبات الكرايزنتيم ويجب �أن تكون الأر�ض م�شم�سة
وبعيدة عن الظل ويجب �أن تواىل بالقرط عدة مرات حتى يتم تكوين �أكرب جمموعة خ�ضرية ممكنة.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

ينتهي �إزهارها يف هذا ال�شهر وتبد�أ ثمارها يف الن�ضج ويجب جمعها حتى ال تطري مع الهواء خلفتها
وميكن زراعة عروة بدرية منها.

ال � � � � � �ق� � � � � ��رن � � � � � �ف� � � � � ��ل

تكرث �أزهار القرنفل يف هذا ال�شهر ويقل حجمها وتزاد كمية مياه الري وتفرد ال�شتالت التي كونت جذور ًا �أو
ظهرت عليها عالمات النمو يف �أ�ص�ص �صغرية � 8سم وحتفظ يف مكان ظليل �أو داخل �صوبة خ�شبية.

ال� � � � � �ب� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ل � � � � ��ة

ينتهي يف �شهر �أبريل �إزهار الب�سلة وتزاد كمية املياه لت�سوية البذور التي تنتخب من الأنواع العادية الرتبية.

ال � � � �ب � � � �ن � � � �ف � � � �� � � � �س � � ��ج

تقل �أزهاره ويروى كلما احتاج للماء فقط وتقلع بانتهاء هذا ال�شهر والعقل الطرفية التي عملت يف
ال�شتاء من ال�سوق اجلارية وو�ضعت يف مكان ظليل جندها متت جذورها ومنت منو ًا جيد ًا.

اجل� � � � � � ��ارون � � � � � � �ي� � � � � � ��ا

تكون يف هذا ال�شهر يف �أمت �أدوارها ب�أزهارها اجلميلة املختلفة الألوان وميتنع عن الت�سميد وزيادة كمية
مياه الري وتعمل يف هذا ال�شهر عقل طرفية من جميع �أنواع اجلارونيا وتو�ضع يف �أ�ص�ص قطرها � 8سم
وتر�ص يف مكان ظليل �أو داخل �صوبة خ�شبية.

ال� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ورد

�شهر �أبريل هو �شهر الورد فتزهر �أنواعه املختلفة وتكون حديقة الورد يف �أبهى �أطوارها .ويجب عند قطف
�أزهار الورد �أن يقطع الفرع الذي يحمل الزهرة املقطوفة فوق ات�صاله بالفرع احلامل بزر واحد وبذا
ي�ستمر الورد يف الإزهار معظم ال�سنة ويالحظ �أن يكون القطع فوق الزر الورقي املتبقي مبا�شرة.

ال � � � � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � � � � ��ل

تبتدئ ع�صارة الفل يف اجلريان وتبد�أ النموات اجلديدة و�شجرياته جميلة م�ستدمية اخل�ضرة ويحتاج �إىل
ال�شم�س والت�سميد الكثري.
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شهر مايو  -آيار (برج الثور):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
ي�صفراجلازون ويجف ويزهر ويجب منع الري عنه وعزق الرتبة �إىل �أعماق بعيدة لت�شمي�سها وزرعها ب�أنواع
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات امل�سطحات امل�ستدية �أما الأر�ض املنزرعة بامل�سطحات امل�ستدمية � ً
أ�صال فتكون يف �أقوى حاالتها ويتم مواالتها
ً
يوميا يف هذا ال�شهر ويح�سن ريها مرة يف ال�صباح و�أخرى بعد
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء بالري والتنظيف والق�ص وحتتاج �إىل ريتني
الظهر حتى يحتفظ النبات بالرطوبة مدة طويلة.
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الأ�� � � � � �س� � � � � �ي� � � � � �ج � � � � ��ة

تنمو وتعود �إىل حالتها الطبيعية يف هذا ال�شهر ويراعى مواالتها بالق�ص والتهذيب كما ميكن زراعة بذور
الأ�سيجة التي مل تزرع يف املدة ال�سابقة.

الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات

الأزهار ال تزال باقية على الأ�شجار وال�شجريات يف الأنواع الربيعية �أما الأنواع ال�صيفية فتبد�أ يف الإزهار
ب�أ�شكالها البديعة مثل البوان�سيانا واملانوليا.

امل� � � �ت� � � ��� � � �س� � � �ل� � � �ق � � ��ات

يف �أجمل �أ�شكالها يف هذا ال�شهر حيث تكون مك�سوة بالزهور �أما املت�سلقات ال�صيفية فتبد�أ يف الإزهار مثل
اللون�سرا (ال�شريفايد) ب�أزهارها البي�ضاء ذات الرائحة الزكية  -ويجب �أن تواىل املت�سلقات باخلدمة من ري
وتنظيف وق�ص الأفرع الزائدة.

الأزه� � � ��ار احل��ول �ي��ة

تنتهي يف هذا ال�شهر �أغلب احلوليات ال�شتوية ويجب جمع بذورها حتى ال تت�ساقط �أو تطري مع الرياح متى
ن�ضجت ثم تزال النباتات وجتهز الأر���ض لزراعة �أول وثاين عروة من احلوليات ال�صيفية كما ميكن زراعة
بذور بع�ض احلوليات يف هذا ال�شهر �أما العروات املعدة من �شهر مار�س مثل الزينيا والقطفية وعرف الديك
فتزرع يف الأحوا�ض على م�سافة � 35 - 30سم ويف�ضل تفريدها يف �أ�ص�ص � 8سم حتى تنمو وتعر�ض لل�ضوء
ً
ً
ف�شيئا حتى ال تتكاثر عند زراعتها يف الأحوا�ض.
�شيئا

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

تركب دعائم لأنواع الكريزانتيم ذات الأزهار الكبرية بعد انتقاء الأفرع املرباه .وي�ستمر يف عملية قرط الأفرع
حتى يتم تربية ال�شجرة ب�شكل ن�صف ك��روي وع��دد �أك�بر من الأزه��ار ويتم الت�سميد ب�سماد �أزوت��ي م��رة يف
الأ�سبوع بعد الري �سواء يف الأ�ص�ص �أو الأحوا�ض.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

ً
يوما.
تزرع بذورها ابتداء من مايو �إىل �آخر يونيو على عروات بني كل عروة 15

ال � � � � � �ق� � � � � ��رن � � � � � �ف� � � � � ��ل

تقلع النباتات القدمية ويعزق مكانها وجت��ز الأر���ض اجل��دي��دة التي �سيزرع فيها القرنفل وت�سمد وت��روى
الأحوا�ض حتى تكون جاهزة للزراعة �أما النباتات املوجودة يف �أ�ص�ص فتنقل �إىل مكان م�شم�س حتى تعتاد
على جو الزراعة يف الأحوا�ض امل�ستدمية.

ال� � � � � �ب� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ل � � � � ��ة

ينتهي جمع ال�ب��ذور يف ه��ذا ال�شهر وتقلع النباتات وتنقى البذور وتو�ضع يف �أكيا�س بحيث تكون جاهزة
للزراعة يف املو�سم القادم.

ال � � � �ب � � � �ن � � � �ف � � � �� � � � �س � � ��ج

تواىل عقل البنف�سج والتي زرعت يف �شهر مار�س يف �أ�ص�ص � 8سم بالق�ص ويراعى عدم نقلها من ال�صوبة
اخل�شبية واالحرتا�س من زيادة الري حتى ال تتعفن.

اجل� � � � � � ��ارون � � � � � � �ي� � � � � � ��ا

يزاد لها الري الرتفاع درجة احلرارة.

ال� � � � � � � ��ورد وال� � � �ف � � ��ل:

يواىل جمع الأزهار واالهتمام بالري والت�سميد و�سرطنة الأفرع الزائدة ومقاومة �أى �آفات �أو ح�شرات تظهر.

شهر يونيه  -حزيران (برج الجوزاء):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
ً
عزقا غائر ًا وتظهر امل�سطحات امل�ستدمية وتنمو منو ًا جيد ًا وتواىل
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات ينتهي اجلازون وي�صفر لونه وتعزق �أمكنته
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء بالري يف ال�صباح وبعد الظهر حتى يحتفظ النبات بالرطوبة مدة طويلة.
الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات
والأ� � � � � �س � � � � �ي � � � � �ج� � � � ��ة

ال زالت معظم الأ�شجار وال�شجريات التي �أزهرت يف �أبريل ومايو حمملة ب�أزهارها ويجب مراعاة االهتمام
ب��ال��ري والق�ص لل�شجريات على ف�ت�رات متقاربة حتى ال ي ��زداد من��وه��ا ويت�شوه منظرها ..وي�ج��ب تقليم
املت�سلقات ال�شتوية والربيعية التي انتهى �إزهارها ويتكامل �إزهار بع�ض املت�سلقات ال�صيفية.

الأزه� � � ��ار احل��ول �ي��ة

يف هذا ال�شهر تبد�أ الأزهار احلولية ال�صيفية املبكرة يف الإزهار مثل الزينيا واجلمفرينا (املدنة).

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ه)

ي�ستمر يف الت�سميد فيما عدا الأيام �شديدة احلرارة ويالحظ عدم قلقلة الأ�ص�ص من مو�ضعها لنمو اجلذور
وخروجها من الأ�ص�ص وت�شبثها بالرتبة.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

ً
تقريبا �أما البذرة املنزرعة يف
ي�ستمر يف زراعة بذور الب�سرناريا والربمييوال وتواىل بالري حتى تنبت � 8أيام
�شهري �أبريل ومايو والتي بلغت النمو فتفرد �إىل �أ�ص�ص � 5سم وتواىل بالري مرتني �أو ثالث مرات يومياً.

ال� � � � � � � � � ��ورد وال� � � �ف � � ��ل

يكون الورد والفل يف �أبهى حاالت �إزهارها ويجب عمل دعامات لل�شجريات ال�صغرية حتى ال تنك�سر الفروع.

ال � � � � � �ق� � � � � ��رن � � � � � �ف� � � � � ��ل

تنقل من الأ�ص�ص � 8سم �إىل الأحوا�ض املجهزة للزراعة ونظر ًا الرتفاع احلرارة يف �أ�شهر يونيو ويوليو يرى
ً
تقريبا ثم تنقل النباتات �إىل حيا�ض
البع�ض �أن تنقل النباتات �إىل �أ�ص�ص � 15سم وتو�ضع يف مكان مظلل
الزهور يف �شهر �أغ�سط�س.

اجل� � � � � � ��ارون � � � � � � �ي� � � � � � ��ا

البالجونيوم واجلارونيا املدادة التي بالق�صاري تنقل يف هذا الوقت �إىل مكان قليل ال�شم�س حتى ال تت�أثر
باحلرارة �أما املزروع يف الأر�ض فتزاد لها كمية الري.
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شهر يوليه  -تموز (برج السرطان):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات تروى �أمكنة زراعة اجلازون التي �سبق عزقها يف ال�شهر املا�ضي ً
ريا غزير ًا حتى تتحلل بقايا اجلازون �أما يف
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء امل�سطحات امل�ستدمية كالنجيل فتكون يف �أبهى �أطوارها ويجب جمع احل�شائ�ش حتى ال ت�ضر النبات الأ�صلي
كما ميكن اال�ستمرار يف زراعة امل�سطحات امل�ستدمية يف هذا ال�شهر � ً
أي�ضا.
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الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات

تكون الأ�شجار وال�شجريات ال�صيفية يف �أمت �أدوار �إزهاها .ويجب تفريد بادرات الأ�شجار وال�شجريات التي
منت من ال�شتلة �إىل �أ�ص�ص � 8سم مع �ضرورة و�ضعها يف مكان ظليل �أما العقل املزروعة بالأر�ض فتنظف من
احل�شائ�ش وي�ستمر يف ريها.

امل� � � �ت� � � ��� � � �س� � � �ل� � � �ق � � ��ات
والأ� � � � � �س � � � � �ي � � � � �ج� � � � ��ة

ال حتتاج املت�سلقات والأ�سيجة يف هذا ال�شهر � ّإال �إىل الري وتواىل الأ�سيجة بالق�ص والري والنظافة على
فرتات متقاربة.

الأزه� � � ��ار احل��ول �ي��ة

ال حتتاج �إال �إىل الري وتنقية احل�شائ�ش وتكون يف �أمت �أطوار �إزهارها �أما الأنواع املت�أخرة فتظهر يف ال�شهر
التايل كبع�ض �أنواع القطيفة والكوزم�س.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

تقلل كمية ال�سماد مع تقريب فرتاته نظر ًا للحرارة ال�شديدة ويالحظ عدم حتريك الأ�ص�ص حتى ال ت�ضر
النباتات وتتلف اجلذور التي تكون قد ت�شعبت يف الرتبة ويراعى انتظام الري للتخفيف من �أثر احلرارة.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

ينتهي يف هذا ال�شهر من تفريد ال�سرناريا والربمييوال �إىل ق�صارى � 5سم �أما البادرات التي كرب جمموعها
اجل��ذري وبالأ�ص�ص � 5سم فتنقل �إىل �أ�ص�ص � 25سم ليبقى فيها النبات حتى يزهر ويعطي ب��ذوره �أم��ا
ً
يوميا ح�سب اجلو.
الربمييوال فتنقل �إىل �أ�ص�ص � 15سم وتواىل بالري اخلفيف مرتني

ال � � � �ب � � � �ن � � � �ف � � � �� � � � �س � � ��ج

يف هذا ال�شهر يالحظ �أن نبات البنف�سج قد متلأ الأ�ص�ص � 8سم ويلزم نقله �إىل �أ�ص�ص � 15سم وترتك يف الظل.

ال� � � � � � � � � ��ورد وال� � � �ف � � ��ل

ي�ستمر يف الري والت�سميد والتنظيف من احل�شائ�ش.

شهر أغسطس  -آب (برج األسد):
نوع النبات

�أعم عمليات اخلدمة

امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء

جتهز الأر�ض لزراعة اجلازون فتعزق وت�شم�س ويخلط بها ال�سماد البلدي (الدمال) وت�سوى وتروى حتى
تنبت احل�شائ�ش وحترث وت�سوى ثانية وترتك ل�شهر �أكتوبر عند الزراعة.

الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات

تقلم الفروع املتهدلة مع الري.

الأ�� � � � � �س� � � � � �ي� � � � � �ج � � � � ��ة
وامل � � �ت � � �� � � �س � � �ل � � �ق� � ��ات

ً
ق�صا جائر ًا �إذا كان بها عيب يراد �إ�صالحه كما ميكن زراعة اجلديد من الأ�سيجة يف هذا ال�شهر
تق�ص
وميكن عمل الرتاقيد اجلديدة يف املت�سلقات وتقطم الرتاقيد القدمية.

ال� ��زه� ��ور احل��ول �ي��ة

يف هذا ال�شهر تكون الزهور ال�صيفية يف �أوج �إزهارها وال حتتاج � ّإال �إىل مداومة ريها وتنظيفها من
احل�شائ�ش ويتم تزهري جميع الأنواع املت�أخرة الإزهار كبع�ض �أ�صناف القطيفة والكوزم�س.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

ي�ستمر يف الت�سميد وت�سرطن النموات يف النباتات ذات الأزهار الكبرية ما عدا النمو الطريف فقط �أما
النوع ال�شجريي في�ستمر يف قرطه على �شكل ن�صف كرة.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

يجب االنتهاء من نقل ال�سرناريا والربمييوال �إىل �أ�ص�صها التي �سرتبى لأن الت�أخري يقلل من النمو
اخل�ضري وبالتايل يقلل الإزهار.

ال � � � � � �ق� � � � � ��رن � � � � � �ف� � � � � ��ل

يراعي ري القرنفل بعد الغروب حتى ال ت�ضر اجلذور الرتفاع درجة احلرارة ويجب عزق الأر�ض بني كل
ً
كافيا تكرر عملية التطوي�ش للح�صول
ريتني لتوفري الرطوبة و�إزالة احل�شائ�ش و�إذا مل يكن تفريع النبات
على حم�صول كبري من الأزهار� .أما النباتات املنقولة يف �أ�ص�ص � 15سم فتنقل �إىل �أحوا�ض الزهور يف هذا
ال�شهر و�شهر �سبتمرب.

ال � � � �ب � � � �ن � � � �ف � � � �� � � � �س � � ��ج

ً
متاما حتى تكون معدة للزراعة يف الن�صف الثاين
تعد �أحوا�ض الزراعة ويالحظ �أن تكون معر�ضة لل�شم�س
من �شهر �سبتمرب.

ال� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ورد

يف �أواخر هذا ال�شهر ميكن تطعيم عقلة ورد الن�سر التي زرعت يف �شهري دي�سمرب ويناير يف الأنواع املرغوب
زراعتها من الورد.

ال� � � � � �ب� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ل � � � � ��ة

يف هذا ال�شهر يبد�أ يف �إعداد �أحوا�ض الب�سلة للزراعة.

129

شهر سبتمبر  -أيلول (برج السنبلة):
نوع النبات
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�أعم عمليات اخلدمة

امل � � �� � � �س � � �ط � � �ح� � ��ات
اخل � � � � � �� � � � � � �ض� � � � � ��راء

ي�ستمر يف خدمة الأر�ض التي �ستزرع جازون �أما امل�سطحات امل�ستدمية فتكون نا�ضرة وزاهية ويراعى تنقيتها
من احل�شائ�ش الغريبة وتواىل بالري والق�ص بح�سب االحتياج.

الأ�� � � � � � �ش� � � � � � �ج � � � � � ��ار
وال � � �� � � �ش � � �ج �ي ��رات

تنقل الأ�شجار وال�شجريات التي جنحت من العقلة يف امل�شتل �إما �إىل �أ�ص�ص � 15سم �أو �إىل �أر�ض الرتبية �أو
�إىل الأر�ض امل�ستدمية ويجب �أن يكون النقل ب�صالية (�أي بالطينة) و�أنواع النخيل �إىل �أماكنها امل�ستدمية
والأ�سيجة يف هذا ال�شهر تكون يف دور النمو وتواىل بالري والق�ص والتنظيف.

ال��زه��ور احلولية

ت�ستمر احلوليات ال�صيفية املنزرعة مت�أخرة يف الإزهار وتزرع بذور احلوليات ال�شتوية  -ويجب خدمة مراقد
الزهور التي خلت من الأزهار ال�صيفية ويجب �أن تخدم يف هذا ال�شهر جيد ًا وميكن زراعة بذور احلوليات يف
الأحوا�ض مبا�شرة للأجنا�س مثل �أبو خنجر والرتم�س  -كما ميكن يف هذا ال�شهر تنزيل احلوليات ال�شتوية
التي مت منوها يف الأ�ص�ص � 8سم �إىل مراقدها امل�ستدمية ملالءمة اجلو وت��واىل بالري والت�سميد لتثبيت
جذورها وجودة منوها و�أزهارها.

ال � �ك� ��ري� ��زان � �ت � �ي� ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

يف �أواخر هذا ال�شهر يوقف ت�سميد الكريزانتيم وقرطها مبجرد ظهور الرباعم الزهرية  -كما يهتم مبقاومة
العنكبوت الأحمر واملن.

ال� � � � ��� � � � �س � �ن� ��راري � � � ��ا
وال� �ب� ��رمي � � � �ي� � � ��وال

يبد�أ ت�سميد النباتات ب�سماد �أزوتي (نيرتوجني) .مرة يف الأ�سبوع ويح�سن غ�سل الأوراق باملاء بوا�سطة ر�شا�ش
دقيق الثقوب.

ال � � � � �ق� � � � ��رن � � � � �ف� � � � ��ل

ً
ً
خفيفا وعلى فرتات قريبة  -كما ميكن
يوما على �أن يكون الري
ي�سمد ب�سماد �أزوتي (نيرتوجني) ،نرث ًا كل 15
يف هذا ال�شهر نقل القرنفل املنزرع يف �أ�ص�ص � 15سم �إىل الأحوا�ض.

ال� � � � �ب� � � � ��� � � � �س� � � � �ل � � � ��ة

زراعة الب�سلة يف منت�صف �سبتمرب �إما يف جور (حفر) على م�سافة � 35سم بني كل جورة �أو �سرا يف خطوط
بني كل خط و�آخر مرت.

ال � � �ب � � �ن � � �ف � � �� � � �س� � ��ج

تزرع نباتات البنف�سج يف منت�صف هذا ال�شهر يف الأحوا�ض املعدة يف فرتة ال�صيف يف �صفوف متباعدة مبقدار
� 40سم مع مالحظة زراعتها بطريقة التبادل بنف�س املقيا�س ..والبنف�سج من نباتات الزينة املعمرة ولكن
ً
�سنويا.
يح�سن زراعتها

اجل� � � � � ��ارون � � � � � �ي� � � � � ��ا

تزرع �أنواع اجلارونيا العادية يف �أماكنها امل�ستدمية يف هذا ال�شهر �أما البالرجونيوم فيق�ص ويك�شف لل�شم�س
وي�سمد بال�سماد الآزوتي.

شهر أكتوبر  -تشرين أول (برج الميزان):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات متهد الأر�ض املعدة لزراعة اجلازون وتنرث يف جميع �أنحاء امل�سطح بانتظام وبالت�ساوي ويواىل بالري مرتني
ً
يوميا ملدة � 10 - 7أيام حتى تنبت كل البذور ثم يكتفي بعد ذلك بالري مرة واحدة كل يوم ملدة �أ�سبوع.
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء
الأ�� � � � � �س� � � � � �ي� � � � � �ج � � � � ��ة
وامل � � �ت � � �� � � �س � � �ل � � �ق� � ��ات
والأ� � � � � � � �ش � � � � � � �ج� � � � � � ��ار

تواىل الأ�سيجة بالق�ص وال��ري والتنظيف وتق�ص الأف��رع الزائدة فقط  -وتبد�أ يف هذا الوقت بع�ض �أنواع
املت�سلقات يف �إخراج �أزهارها ك�أنواع الإيبوميا واجلهنمية.

الأزه� � � ��ار احل��ول �ي��ة

جتمع بذور احلوليات ال�صيفية بعد ذبولها وتقلع التي انتهى �إزه��اره  -ويجب االنتهاء من زراع��ة الزهور
ال�شتوية ب�أنواعها املختلفة يف حملها الدائم حتى �آخر �شهر �أكتوبر حتى تنمو منو ًا جيد ًا ،قبل حلول برد
ال�شتاء.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

تبد�أ �أزهارها يف التفتح يف منت�صف �شهر �أكتوبر ح�سب �أنواعها فتزال الرتبة حول الأ�ص�ص وتقطع اجلذور
النافذة �أ�سفل ثقوب الأ�ص�ص مبا�شرة ب�آلة ثم تروى ً
ريا غزير ًا وتنقل �إىل مكان ظليل ملدة يوم �أو�أكرث ثم تنقل
�إىل �أي مكان وهي حمتفظة بحالتها الطبيعية ويف هذا ال�شهر بالذات تكون �أزه��ار الكريزانتيم هي فار�سة
ال�سبق يف امليدان حيث ال يوجد �إال القليل من الأزهار احلولية وتبقى هي زينة للحديقة يف هذا ال�شهر.

ال � � � � � �ق� � � � � ��رن � � � � � �ف� � � � � ��ل

تو�ضع الدعامات بطول � 60سم ويغر�س حول كل نبات من  4 - 3دعائم وتربط بخيوط الرافيا لتبقى النباتات
ً
خفيفا وعلى فرتات قريبة و�أف�ضل �أوقات الري بعد الغروب
متجهة لأعلى وتزال الأفرع ال�ضعيفة ويكون الري
خا�صة يف الأيام ال�شديدة احلرارة حتى ال يت�أثر النبات ..ومو�سم �إزهار القرنفل من �أكتوبر حتى مايو.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

تقرب فرتات الت�سميد بالآزوت (ال�سماد النيرتوجيني) كل � 5أيام مرة وتواىل بالري املنتظم.

ال� � � � � �ب� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ل � � � � ��ة

ميكن زراعة الب�سلة يف �شهر �أكتوبر �إن مل تكن زرعت وتواىل املنزرعة يف ال�شهر املا�ضي ب�إقامة الدعائم ويراعى
االهتمام بالري ل�شدة ح�سا�سية النبات لزيادة الري �أو نق�صه.

ال �ب �ن �ف���س��ج وال � ��ورد
واجل � � � � � ��ارون� � � � � � �ي � � � � � ��ا

يواىل البنف�سج بالعزق كما ي�ستمر يف ت�سميد جميع �أنواع اجلارونيا  -ويخرج الورد منوات جديدة وير�ش
مب�سحوق الكربيت �إذا �أ�صيب بالبيا�ض وهو حمتمل الإ�صابة به يف هذا ال�شهر.
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شهر نوفمبر  -تشرين ثاني (برج العقرب):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
ً
ً
ً
دافئا � -أما امل�سطحات
يوميا �إذا كان اجلو
خ�ضريا ويواىل بالق�ص باملاكينة والري مرتني
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات ينمو اجلازون منو ًا
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء امل�ستدمية كالنجيل فيظهر عليها الإ�صفرار وتتوقف عن النمو.
الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات
امل� � � �ت� � � ��� � � �س� � � �ل� � � �ق � � ��ات
والأ� � � � � �س � � � � �ي � � � � �ج� � � � ��ة
ال� ��زه� ��ور احل��ول �ي��ة
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يف �شهر نوفمرب تبد�أ بع�ض �أنواع الأ�شجار وال�شجريات اخلريفية يف الإزهار.
�أغلب املت�سلقات تكون يف حالة �سكون � ّإال بع�ض �أجنا�س اجلهنمية واال نتيجوين وتواىل الأ�سيجة امل�ستدمية
بالق�ص والري والتنظيف كلما احتاجت.
ً
جدبا وقلة للزهور فهي فرتة انتقال بني الزهور ال�صيفية
يعترب �شهري نوفمرب ودي�سمرب هي �أكرث �شهور ال�سنة
وبني الزهور ال�شتوية ومنوها  -ولذلك تزال النباتات ال�صيفية التي ال زالت موجودة وتواىل الأحوا�ض التي
زرعت بالنباتات ال�شتوية بالري والت�سميد.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

يلب�س يف �شهر نوفمرب �أبهى حلل �أزهاره وي�ستمر يف مظهره اخلالب حتى �أواخر ال�شهر ويعترب الكريزانتيم
يف هذه الفرتة زينة احلديقة حيث ال يوجد زهور يف احلديقة غريه ويتباهى بجماله وتعدد �أنواعه و�أ�شكاله.

ال� � � � � �ق � � � � ��رن� � � � � �ف � � � � ��ل:

تبد�أ ب�شائر �أزهاره ويجب االهتمام بالت�سميد والري بانتظام و�سرطنة الأفرع ال�ضعيفة.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

ت�سمد كل ثالثة �أي��ام ب��الآزوت (ال�سماد النيرتوجيني) ويجب قرط ال�سرناريا حتى تنمو الأف��رع اجلانبية
ً
قر�صا كبري ًا.
وتكون

ال� � � � � �ب� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ل � � � � ��ة

ت�ستمر يف النمو وتواىل بالري كل �أ�سبوعني ويالحظ �ضبط الري ل�شدة ح�سا�سية النبات للري يف هذه الفرتة.

ال � � � �ب � � � �ن � � � �ف � � � �� � � � �س � � ��ج

ً
يوما كلما ظهرت حاجة النباتات حتى
تواىل النباتات بالري عند احلاجة ويتم الت�سميد بالآزوت مرة كل 15
ً
خ�ضريا كثري ًا فيقل املح�صول الزهري.
ال يعطي منو ًا

ال� � � � � � � � � ��ورد وال� � � �ف � � ��ل

يقل �إزه��ار الورد يف هذه الآون��ة �إال �أن الورد الذي جري تقليمه يف �أوائ��ل �سبتمرب وروي وخدم جيد ًا يعطي
�أزهار ًا جميلة ذات حجم ولون جذاب� .أما الفل فيكون يف حالة �سكون ومينع عنه الري.

اجل� � � � � � ��ارون � � � � � � �ي� � � � � � ��ا

تقرط اجلارونيا يف هذا ال�شهر لإعطاء �أفرع جانبية جديدة  -وي�سمد ب�سماد �أزوتي.

شهر ديسمبر  -كانون أول (برج القوس):
�أعم عمليات اخلدمة
نوع النبات
امل� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �ح � � ��ات يف هذا ال�شهر يوايل اجلازون بالق�ص والري.
اخل � � � � � � �� � � � � � � �ض� � � � � � ��راء
الأ� � � � � � � � �ش � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ار
وال � � � �� � � � �ش � � � �ج� �ي� ��رات
وامل � � �ت � � �� � � �س � � �ل � � �ق� � ��ات
والأ� � � � � �س � � � � �ي � � � � �ج� � � � ��ة

يف هذا الوقت من ال�سنة تقل الزهور يف احلديقة لذلك يجب �أن تكون احلديقة بها �أ�شجار و�شجريات معمرة
مزهرة حتى ال تكون احلديقة جرداء من �أي زهرة مثل �أ�شجار بنت القن�صل  -كما تكون �أغلب املت�سلقات يف
هذا الوقت يف حالة �سكون �إال البيجونيا ذات الأزهار ال�صفراء العنقودية� ..أما الأ�سيجة تكون يف حالة �سكون
فتواىل امل�ستدمية اخل�ضرة بالق�ص والري والتنظيف كلما احتاجت.

ال� ��زه� ��ور احل��ول �ي��ة

تظهر زهور بع�ض الأنواع املبكرة من احللويات ال�شتوية مثل الكنديوال والفلك�س واال�سرت ،وتواىل احلوليات
يف هذا ال�شهر بالت�سميد ب�سماد �آزوتي كل �أ�سبوعني مرة مع االهتمام بالري عند احلاجة.

ال� � �ك � ��ري � ��زان� � �ت� � �ي � ��م
(الأراول� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة)

تنتخب النباتات التي �سيتم �إكثارها للمو�سم القادم من �أقوى النباتات و�أف�ضلها وتقرط على ارتفاع � 10سم
وترتك حتى ال�شهر القادم بعد ملء الأ�ص�ص بالطمي وتواىل بالري ح�سب احلاجة فتخرج �أفرع كثرية ويف
حالة تعذر احل�صول على خلفه لأي �سبب ميكن ا�ستعمال العقل من الأفرع احلاملة للأزهار.

ال� � � � � ��� � � � � �س� � �ن � ��راري � � � � ��ا
وال� � �ب � ��رمي� � � � � �ي � � � � ��وال

يح�سن ت�سميد ال�سرناريا والربمييوال كل ثالثة �أيام لربودة اجلو ..وتو�ضع يف مكان دافئ حلفظها من الربودة
التي ت�ؤثر عليها يف �أوائل دي�سمرب وتبد�أ النباتات يف تكوين النورات فتطو�ش لت�شجيع النموات اجلانبية.

ال � � � � � �ق� � � � � ��رن � � � � � �ف� � � � � ��ل

يزداد �إنتاج وقيمة حم�صول القرنفل لذا يلزم �سرطنة النبات ومواالة الري يف الفرتة من دي�سمرب �إىل فرباير
وكذلك الت�سميد.

ال� � � � � �ب� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ل � � � � ��ة

ً
يوما ب�سماد �آزوتي (نيرتوجيني) ويجب منعها من تكوين بذور جتى ال ت�ضعف
ت�سمد يف هذه الفرتة كل 15
ً
النبتات ،وتربط النباتات بالدعامات وتواىل بال�سرطنة وجمع الأزهار �أوال ب�أول.

ال � � � �ب � � � �ن � � � �ف � � � �� � � � �س � � ��ج

يبد�أ يف الإزه��ار يف هذا ال�شهر فيواىل بالري ويف �أواخر ال�شهر يكرث زهر البنف�سج ويواىل باجلمع حتى ال
يقل الإزهار.

ال� � � � � � � � � ��ورد وال� � � �ف � � ��ل

تكون �شجريات الورد يف هذا الوقت يف �أبهى �صورة و�أغزر �إنتاج.
�أما الفل فهو يف حالة �سكون ولذا مينع عنه الري � -أما اجلارونيا فتواىل بالت�سميد.
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الباب الخامس

الثروة الحيوانية
والدواجن
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مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بديراب

لمحة تاريخية عن المركز
للخيل العربية تاريخ حافل في الجزيرة العربية منذ العصور القديمة وانتشرت في أنحاء العالم وحازت على إعجاب
وتقدير الكثير من محبي الخيل واستعملت في أنشطة كثيرة لخدمة اإلنسانية.
والجزيرة العربية تعتبر هي موطن الخيل العربية األصيلة حيث ورد في جميع المخطوطات القديمة والتاريخية
ما يؤكد أن شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام هي موطن الخيل العربية ومن هذه المنطقة انتقلت الخيل العربية
إلى أنحاء العالم مع الفاتحين عند نشر الرسالة اإلسالمية في القرن السابع الميالدي وبواسطة المستشرقين الذين
حضروا إلى المنطقة العربية وكذلك إبان حكم الدولة العثمانية والتجار.
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لقد كان االهتمام والرغبة في اقتنائها وتحمل المشاق للحصول على الخيل العربية له أسباب عديدة وأهمها هو
قوة هذه الخيل في الحروب وقدرتها على التحمل والخصال الحميدة في طباعها وجمالها الجذاب واستعمالها في
أنشطة كثيرة أخرى.
ويسجل التاريخ االهتمام الكبير للخيل العربية في المملكة وأهمية الخيل العربية للمملكة من عدة عوامل
فإن الملك عبدالعزيز رحمه اهلل هو مؤسس المملكة وهو آخر موحد وفارس وحد بالدا ً وجمعها على صهوات الخيل
العربية في التاريخ الحديث .وفي الرياض يوجد مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بديراب الذي يحمل اسم
مؤسس المملكة العربية السعودية التي هي موطن الخيل العربية األصيلة ويحتوي على البقية األصيلة من خيل
المؤسس ومجموعة من الخيل العربية األصيلة من سالالت أخرى الستمرار اإلنتاج وتحسين الصفات مع استمرار
المحافظة على الخيل السعودية القديمة التي ترجع إلى األنساب المعروفة بالجزيرة العربية ويهتم المركز بالخيل
العربية على مستوى المملكة ويمثل المملكة في المنظمات الدولية ويطبق المعايير الدولية للرعاية والتسجيل
والتنقالت.
ويقع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة في ديراب ،وهي منطقة زراعية قريبة من الرياض من جهة
الجنوب الغربي بحوالي ( )35كيلو متر وتبلغ مساحة المركز بما يقارب مليون م 2ويقدر عدد الخيل بالمركز حتى
تاريخ 1431/3/23هـ الموافق 2010/3/23م ما يقارب ( )150رأس ًا من الخيل وعدد المالك المسجلين في المركز ( )3300مالك
وعدد الخيل المسجلة في المركز ( )8421خيل.
لمحة عن التعاون الدولي:
بما أن المركز الجهة الرسمية لتسجيل الخيل العربية في المملكة فإنه يقوم بالتعاون والتنسيق مع هيئات
تسجيل الخيل العربية في العالم وهو عضو فيها ومنها الهيئات التالية:
 المنظمة العالمية للحصان العربي (الواهو) التي تعنى بتوثيق وتسجيل الخيل العربية في العالم. منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات الخيل العربية (اإليكاهو) التي تعنى بتنظيم مسابقات جمال الخيل وأنظمةوقوانين الخيل العربية في العالم .وكذلك جميع مراكز الخيل العربية المماثلة لمهام المركز في جميع دول العالم
من حيث وثائق التصدير واالستيراد وتبادل المعلومات.
 منظمة االتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (ايفارا). كما يتم التعاون مع مختبر  Animal Health Trustفي بريطانيا ومختبر  WEATHERBYSفي أيرلندا ،ومختبر ADLفي مستشفي الملك فيصل التخصصي بالرياض
الخيل السعودية:
يدرك مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة دوره الحيوي في الحفاظ على موروث سالالت خيل الصحراء
السعودية وهي مجموعة من الخيل العربية األصيلة المتميزة التي تنحدر منها كثيرا ً من جياد األسرة المالكة
الكريمة ويواصل المركز اإلكثار منها وفق برامج مدروسة.
أرسان الخيل:
يوجد عدد كبير من أرسان الخيل العربية األصيلة في العالم ونذكر ( )5أرسان أساسية وهي:
 -1الحمدانيات.
 -2العبيات.
 -3الصويتيات.
 -4الكحيالت.
 -5الصقالويات.
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مهام وخدمات المركز:
 -1المركز يعتبر الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الخيل العربية في المملكة العربية السعودية وهو يمثل
المملكة في المنظمات الدولية ذات االختصاص بموجب اختصاص ال��وزارة بالخيل العربية حسب ما ورد باألمر
السامي الكريم رقم /924م وتاريخ 1417/9/27هـ.
 -2يقوم المركز بمتابعة المواليد والخيل المستوردة في جميع مناطق المملكة لتطبيق النظم الدولية
لتسجيلها ويقوم بالتنسيق معهم في وسائل تطوير التربية واإلنتاج.
 -3رعاية الخيل العربية الخاصة بالدولة وهي الموجودة حالي ًا بالمركز وجميع ما يتبعها من خدمات تغذية ورعاية
بيطرية وزراعة األعالف الالزمة والتدريب وإقامة عروض جمال الخيل العربية.
 -4تقديم المشورة واآلراء الفنية للمهتمين في المملكة.
 -5التنسيق مع المنظمات الدولية في وضع الخطط والبرامج ألنظمة المعلومات وأنظمة التصدير واالسيراد
والتوثيق الرسمي.
 -6إصدار شهادات تسجيل الخيل العربية في المملكة وإص��دار سجل األنساب للخيل العربية بشكل دوري
وجوازات السفر للخيل العربية.
 - 7وضع خطط اإلنتاج للخيل العربية بالمركز والمحافظة على السالالت واألنساب النادرة والمحافظة على
النواحي التاريخية.
 -8يقوم المركز باستقبال الزوار والمهتمين بالخيل العربية وكبار المسئولين بالدولة وكذلك الزوار الرسميين
والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي .ويتم عمل عروض للخيل العربية من إنتاج المركز إلطالعهم.
 -9المشاركة في المهرجانات الوطنية مثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية واألنشطة الرياضية
الخاصة بالخيل.
األهداف:
 -1عمل التوثيق الالزم للحفاظ على نسب الخيل العربية.
 -2وضع السبل وطرق الرعاية للخيل العربية األصيلة.
 -3إقامة األنشطة للخيل العربية بأنظمة وقوانين دولية.
 -4المشاركة في تقديم التوعية واإلرشاد لمالك الخيل.
إنجازات المركز:
الخيل:
ً
والمتتبع ألعداد الخيل في العالم يجده في تناقص مستمر من عام آلخر وذلك نظرا إلحالل الميكنة الحديثة
سواء في الركوب أو في التنقل أو في الحروب أو في العمليات الزراعية بد ًال من الخيل والحيوانات األخرى.
وعند اختيار الحصان يجب األخذ في االعتبار صفات الحصان النموذجية ،وعملية االختيار تتم على مراحل متتابعة
تشمل دراسة النقاط التالية:
أ -الغرض من االختيار:
ً
عند رغبة المربي في شراء حصان يجب عليه أن يحدد نوع الحصان الذي يريده واضعا في ذهنه النقاط التالية:
 -1أن يحدد مسبق ًا كمية األموال التي يمكن أن يستثمرها في شراء الحصان.
 -2عند شراء حصان لركوب الهواة أو األطفال يجب أن يتميز بالهدوء وسهولة القيادة.
 -3أن يتناسب حجم الحصان مع حجم الشخص المستفيد من شرائه ووزنه ،فاألطفال يالئمهم الحصان البوني،
والراكب الطويل يناسبه الحصان ذو االرتفاع العالي عن األرض.
 -4الهواة والمبتدئين يالئمهم الحصان الذي يتحرك بالخطوات الثالثية المعتادة بينما الخبراء في ركوب الحصان
يمكنهم استخدام أي حصان.
ً
 -5اختيار الساللة ولون الحصان يتوقف أساسا على ذوق ورغبة المربي.
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ب  -جودة الحصان:
بعد انتهاء المربي من دراسة النقاط السابقة والمتعلقة بالغرض من االختيار يبدأ في تركيز جهوده نحو اختيار
حصان ذو تناسق بدني جيد وخال من العيوب وأداؤه متميز.
جـ  -األصل الوراثي للحصان:
عند اختيار الحصان بغرض التربية والتكاثر يجب أن يفحص المربي سجالت األبناء المتاحة أو سجالت األصول
الوراثية أو قد يختار الحصان على أساس تاريخه السابق في المسابقات وحصوله على مراكز متقدمه في المنافسات،
ويفضل بعض المربين اختيار الحصان بعد تحكيمه من قبل خبراء في هذا المجال.
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تغذية الخيل:
تتم تغذية الخيل حتى تنمو طبيعي ًا وليس بهدف التسمين ،وتختلف احتياجات الخيل الغذائية حسب العوامل
التالية:
 -1وزن الحصان وعمره.
 -2نوع العمل الذي يقوم به.
 -3الحالة التي عليها الفرس من حيث الحمل وإنتاج اللبن.
ويجب أن تحتوي عليقة الخيل اليومية على جميع العناصر الغذائية الالزمة لحالته ،باإلضافة إلى احتوائها على
مواد مالئة مثل الحشائش والدريس ،ونظرا ً ألن معدة الخيل صغيرة االتساع على عكس الحيوانات المجترة فإن
احتياجاته من المواد المالئة تكون قليلة نسبي ًا ،ويفضل تغذيته على كميات صغيرة في كل مرة ولكن على فترات
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متتابعة من  3-2مرات يومي ًا وبصورة منتظمة وأحيان ًا أربع مرات في حالة قيامه بعمل شاق يتطلب كمية كبيرة
من الغذاء ،واحتياجات الحصان الناضج من البروتين أقل من المهر النامي والذي يحتاج إلى البروتين لبناء األنسجة،
ونفس الحال للفرس الحامل أو المرضعة فإنها تحتاج إلى البروتين والعناصر المعدنية أكثر من الفرس الجافة ومن
أشهر األعالف المستخدمة في تغذية الخيل دريس البرسيم ودريس وحبوب الشوفان والنخالة.
ويمكن للمربي تكون العليقة من مكوناتها األساسية المتوفر لديه بعد إضافة بعض المركزات البروتونية مثل
مسحوق فول الصويا ومسحوق بذرة الكتان ومسحوق بذرة القطن وبعض الفيتامينات واألمالح المعدنية الضرورية
والتي تعمل على تعويض نواقص العليقة من هذه العناصر لتالفي ظهور أية أعراض للنقص الغذائي .وفي حالة نقص
ال من الجزر وقلي ً
العليقة الخضراء يفضل إعطاء هذه الحيوانات قلي ً
ال من نخالة القمح وإذا لم يتمكن المربي من
تصنيع عليقته يجب عليه شراء أعالف تجارية على هيئة مكعبات قد تكون مكونة فقط من الحبوب أو من أعالف
مالئة فقط ،والنوع األكثر تفضي ً
ال هو العلف المتكامل الذي يحتوي على كل من العلف المالئ والمركز مع ًا بعد
طحنهما وخلطهما جيدا ً ثم تصنيعهما على هيئة مكعبات.
ويراعى عند تصنيع المكعبات أن تكون غير صلبة ألن الحصان يتجنب تناول الغذاء الصلب ،ويفضل أن يكون حجم
المكعب مالئم ًا لعمر الحصان ،فالحصان الكبير تكون مكعبات غذائه بأطوال 1.25-1سم ،وبالنسبة للمهر حديث
الفطام والحولي يفضل أن تكون بطول 0.5سم.
وعند البدء في تغذية الخيل على مكعبات الغذاء المتكامل يراعى التدرج في إحالل العليقة على مدى أسبوع على
األقل ألن التغيير المفاجئ ينشأ عنه ارتباك في الهضم وتظهر عليها عالمات الرغبة في مضغ األخشاب أو قد تلجأ إلى
تناول الغذاء بسرعة شديدة.
وحيث أن عنصر الصوديوم دائم ًا ما تكون كميته في الغذاء أقل من احتياجات الخيل،و لذلك ينصح بإضافة ملح
الطعام اليودي ووضعه في صناديق منفصلة لتوفر للحصان الواحد ما يعادل  90جرام يومي ًا ،وتزداد هذه الكمية تبع ًا
لحجم العمل الذي يؤديه الحصان وكذلك تبع ًا لدرجة حرارة الجو ويفضل أيض ًا وضع صندوق آخر يحتوي على األمالح
المعدنية األخرى والتي من أهمها مركب فوسفات ثنائي الكالسيوم أو مسحوق العظام والمعادن األثرية ،ويراعى
توفر فيتامينات أ ،د ،هـ الريبوفيالفين ،والثيامين أمام الحصان حيث أنها كثيرا ً ما تتعرض لنقص فيها.
وقد اقترح خبراء تغذية حصان العمل طريقة مبسطة ليعتمد عليها المربى مع العلم بأن هذه القاعدة هي دليل
إرشادي فقط وقد تزداد أو تقل فيه كمية الغذاء الحقيقية عن الكميات المقترحة تحت الظروف المختلفة.
كمية الغذاء (كجم مادة جافة  /يوم) لكل  100كجم من وزن جسم الحصان:
 -1حصان يعمل عمل خفيف ( 3-1ساعة/يوم)  400جم حبوب 1450 +جم دريس بقولي.
 -2حصان يعمل عمل متوسط ( 5-3ساعة/يوم)  500جم حبوب 1650 +جم دريس بقولي.
 -3حصان يعمل عمل شاق ( 8-5ساعة/يوم)  1200جم حبوب  1300 +جم دريس بقولي.
وفيما يلي أهم اإلرشادات في تغذية الخيل:
 -1االعتماد على جداول تقدير االحتياجات الغذائية واضع ًا في ذهنك عمر الحصان ،والوزن المالئم الذي يجب أن يكون
عليه ،وحجم العمل الذي يؤديه فالحصان النحيل يحتاج إلى كميات أكبر من تلك الكميات المقدرة في الجداول ،بينما
يفضل إعطاء الحصان البدين كمية أقل عن القيم الجدولية لتجنب السمنة الزائدة.
 -2عند توفر األعالف المالئة النجيلية يفضل تركها أمام الحصان ليأكل منها كما يشاء دون تحديد للكمية.
 - 3يفضل تقديم الغذاء ثالث مرات يومي ًا ،فبالنسبة للحبوب تقسم إلى ثالث أجزاء متساوية تعطى صباح ًا وظهرا ً
ومساءا ،بينما الدريس يترك أمام الحصان طوال الوقت ليأكل منه بحرية .وهناك إجراء آخر يفضله بعض المربين
ً
وهو إعطاء الحصان ربع كمية الدريس صباح ًا والربع اآلخر عند الظهيرة بينما تترك نصف الكمية أمام الحصان ليالً.
 -4تجنب تقديم األعالف التي بها غبار ألنها قد تؤدي إلى أحداث مشاكل في الجهاز التنفسي ،وكذلك األغذية
المصابة بالعفن والتي قد تتسبب في إصابة الحصان بالمغص.
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 -5تجنب التغيير المفاجئ في نوع األعالف المقدمة للحصان.
 -6يجب أن تنظف الطاوالت (المعالف) قبل وضع أي غذاء جديد.
 -7يجب تغذية كل حصان على إنفراد وتجنب التغذية الجماعية.
 -8فحص حالة األسنان دوري ًا بحيث يتم الفحص على األقل مرة واحدة في العام.
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شرب الحصان:
يستهلك الحصان الناضج كمية من الماء يومي ًا تعادل  55 - 45لتر ،وتزداد هذه الكمية بطريقة متناسبة مع
مقدار العمل ودرجة حرارة الجو ويفضل توفير مياه الشرب الباردة والنظيفة أمام الحصان بصورة دائمة ،وفي حالة
عدم توفير المياه بصورة دائمة يفضل تثبيت موعد محدد تقدم فيه المياه بانتظام ،وخالل الجو الحار يفضل تقديم
الماء على فترات متقاربة ومتكررة طوال اليوم .وبعد عودة الحصان من العمل يجب على المربي أن يجنب حصانه
الشرب المفاجئ حتى يهدأ ويبرد جسمه وإذا اضطر إلى ذلك يفضل تدفئة المياه وترك كميات صغيرة منها ليشرب
ويستعيد نشاطه ،وبعد حوالي الساعة يترك للحصان الحرية في الشرب كيفما يشاء.
التلقيح وإنتاج المهر:
يعتبر تلقيح الفرس وإنتاج المهر من أهم أهداف مربي الخيل والتي يكرس فيها جهوده الختيار أفضل الذكور
واإلناث على أساس ما يتوفر لديه من معلومات عن كفاءة حيواناته وأصلها ونسبها.
وأفضل وقت مناسب لتلقيح الفرس هو خالل فصل الربيع حيث تكون في أفضل حاالتها الجسمانية وتكون
خصوبتها مرتفعة ودورات شياعها أكثر انتظام ًا ووضوح ًا وخالل الفترة الممتدة من نهاية فصل الخريف وحتى بداية
فصل الربيع نادرا ً ما يتم تلقيح الفرس حيث تكون خارج موسم تناسلها وطول دورة الشياع في الفرس تبلغ في
المتوسط  21يوم ًا وهناك حاالت تباينت فيها دورات الشياع بدرجة كبيرة وتراوحت بين  37-10يوم ًا ،ويعود هذا التباين
أساس ًا إلى ضعف الحالة الجسمانية أو صغر عمر الفرس وتؤثر العوامل البيئية أيض ًا في هذا التباين حيث لوحظ أن
دورات الشياع خالل نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع تكون أطوالها غير منتظمة على عكس ما هو الحال خالل
فصلي الصيف والخريف ،وتستمر فترة الشياع من  6-4أيام في المتوسط.
ومن أهم العالمات الدالة على شياع الفرس ما يلي:
 -1كثرة التبول ويكون البول في أغلب األحوال مائي المظهر.
 -2ارتخاء عضالت فتحة الحيا.
 -4خروج إفرازات مهبلية من فتحة الحيا ،وقد تسيل هذه اإلفرازات وتؤدي إلى اتساخ األرباع الخلفية للفرس.
 -5االستثار إذا تواجدت بالقرب من الحصان والوقوف له إذا حاول تلقيحها.
والفرسة الشائعة تبوض خالل الفترة األخيرة من الشياع أو بعد انتهاء الشياع ،ولذلك يجب أن يعمل المربي على
تكرار تلقيح الفرس يومي ًا ابتداء من اليوم الثالث للشياع وحتى خروجها من الشياع من أجل ضمان التلقيح المخصب.
وتصل المهرة لعمر البلوغ الجنسي وتشيع ألول مرة عند عمر  15 - 12شهرا ً ولكن ال يسمح لها بالحمل إال عندما
تصل لعمر  4-3أعوام ،ويضمن هذا اإلجراء إكتمال النضج الجسماني للمهرة وهناك إجراء يفضله كثير من مربي
الخيل وهو ترك المهرة مع حصان كبير العمر أو مع حصان كشاف قبل بداية موسم التناسل لتكتسب خبرة التلقيح.
وعندما يحين موعد الوالدة تظهر على الفرس األعراض التالية:
 -1تصبح الفرس قلقة وتكثر من الرقاد والوقوف.
 -2تدور الفرس داخل حوش الوالدة وتعمد إلى رفس األرض بقدمها األمامية كسلوك غريزي لمحاولة تسوية
وإعداد مكان لوالدتها.
 -3انقباضات شديدة على هيئة موجات متتالية لعضالت الخاصرة.
 -4تظهر بوادر التعرق الشديد على الفرس وترقد على جانبها وتنظر إلى مؤخرة جسمها.
وتستغرق عملية الوالدة الطبيعية حوالي ساعة واحدة في حين أن عملية خروج المهر ال تستغرق أكثر من بضعة دقائق.
وأول ما يخرج من جسم المهر أقدامه األمامية مفرودة لألمام وبينها الرأس متجهة إلى أسفل وبصورة عامة
فإن الوالدة داخل أحواش الوالدة والمفروشة بفرشة عميقة من القش الجاف هي أفضل الطرق ،ويجب أن ال تقل
مساحة حوش الوالدة عن  10متر مربع ،وال تنقل الفرس إلى هذا الحوش إال عندما تظهر عليها عالمات الوالدة.

143

رعاية المهر:
بعد والدة الفرس يقوم المربي بعدة مهام رئيسية فعليه التأكد أن المهر الصغير يتنفس طبيعي ًا ثم يجفف
جسده بقطعة جافة من القماش مع التدليك الخفيف لتنشيط الدورة الدموية وتدفئة جسمه ثم نقله إلى أحد أركان
االسطبل ،وهذا الركن يجب أن تكون أرضيته مستوية ومغطاة بفرشة من القش النظيف ويكون في مكان قريب
يمكن الفرس من رؤية مهرها واالطمئنان عليه حتى يهدأ روعها .وتكون الفرس حديثة الوالدة ولمدة يومين على
األقل في حالة عصبية شديدة مما يتطلب الحذر في التعامل معها أو مع وليدها ويمنع عنها الزوار وتراقب من على
بعد ألن الفرس القلقة قد يؤدي حنانها الزائد وشدة خوفها على المهر إلى أن تدهسه أو ترقد فوقه كنوع من غريزة
الحماية.
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التهاب األوتار :Tendonitis
أهم األوتار في قوائم الحصان:
الوتر اإلصبعي القابض السطحي (.Superficial digital flexor tendon (SDFT
الوتر اإلصبعي القابض الغائ ر (.Deep digital flexor tendon (DDFT
الرباط المعلق (.Suspensory ligament (SL
الوتر اإلصبعي الباسط العام (.Common digital extensor tnedon (CDET
الرباط الدائري .Annular ligament
أسباب التهاب األوتار :Tendinitis
أسباب مهيأة
استخدام الحيوان في العمل قبل اكتمال نموه.
عمل الحيوان على أرض صلبة ،منزلقة.
أسباب وراثية وفقدان التناسق في قوائم الحيوان.
أسباب مباشرة :
اإلجهاد  Stressوالشد الزائد  Excessive strainواإلصابة عادة تظهر مع نهاية التدريب حيث يكون هناك اجهاد شديد.
الرضة المباشرة
الوتر األصبعي القابض السطحي هو األكثر تعرضا لإلصابة بسبب الصغر النسبي في قطره ،اإلنبساط الشديد
للرمانة يسبب اصابة أشد في الوتر األصبعي القابض السطحي منه في الوتر األصبعي القابض الغائر.
المكان المعتاد إلصابة الوتر األصبعي القابض السطحي في منتصف منطقة المشط األمامي الثالث ولـ الوتر
األصبعي القابض الغائر هو منطقة الرمانة.
التغيرات الفسيولوجية المرضية:
درجة اإلصابة تمتد من التهاب بسيط ال يصاحبه تلف في ألياف الرباط الى تمزق كلي في الوتر.
اإلصابات الحادة الشديدة تتميز بحدوث نزيف داخل الوتر والذي يسبب انفصال وضعف في اللييفات المتبقية،
أوديما ،تورم موضعي ،اطالق لألنزيمات المائية المحلة.
الشفاء يحدث بتكوين نسيج حبيبي ثم نسيج ليفي والذي يحدث له نضوج تدريجي.
الشفاء يحدث بـ :
الطريقة الداخلية  : Intrinsicعندما تكون اإلصابة في منطقة وجود الغمد.
الطريقة الخارجية  :Extrinsicعندما تكون اإلصابة في منطقة ال تحتوي على غمد.
يحدث التلف أوال في األلياف الموجودة في مركز الوتر.
التدريب يحدث حرارة حيث ترتفع الحرارة في المركز الى  45د.م .بعد  7دقائق من الجري ( 10درجات أعلى من األطراف).
ارتفاع الحرارة في المركز قد يؤدي الى تضرر الخاليا في ذلك المكان وبالتالي بداية حدوث التهاب الوتر.
الوتر األصبعي القابض السطحي يحمل الوزن أوال ثم بعد ذلك يتوزع التحميل مع الـ الوتر األصبعي القابض الغائر.
أعراض التهاب األوتار الحاد:
درجة مختلفة من العرج .Lameness
تورم في منطقة اإلصابة  Bowوألم عند تحسس المكان (سحب القائمة).
بعض اإلصابات ال تظهر إال بعد  48-24ساعة من حدوثها.
بعض اإلصابات تحدث ورم وسخونة موضعية مع عدم وجود عرج.
يقل العرج مع الراحة في اإلسطبل.
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الـ الوتر األصبعي القابض السطحي أكثر إصابة من الـ الوتر األصبعي القابض الغائر.
في الحاالت الشديدة قد يظهر انقالب للسالميات أو انخفاض لمفصل الرمانة.
انخفاض الرمانة يدل على حدوث اإلصابة في الـ الوتر األصبعي القابض السطحي.
أعراض التهاب األوتار المزمن:
درجة مختلفة من العرج.
ألم خفيف.
ورم متصلب (متليف).
انقالب السالميات بدرجة معينة بسبب قصر الوتر وقلة مرونته.
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التشخيص:
تاريخ الحالة واألعراض.
الجس .Palpation
استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية.
اآلفة المركزية  Core lesionهي األكثر حدوث.
مع حدوث الشفاء تصبح حواف اآلفة غير ظاهرة ويكون موقع اآلفة أكثر سوادا.
لتحديد الوقت المالئم لرجوع الحصان الى السباق نشاهد األتي:
ظهور فحص طولي ومستعرض جيدين.
عدم وجود منطقة بيضاء لآلفة ولكن المظهر يكون متناسق .Homogenous
عدم وجود التصاقات .Adhesions
عمل صورة أشعة وذلك لتحديد وجود الترسبات الكلسية في الوتر.
التكهن بالحالة واحتمالية الرجوع الى العمل يعتمد على:
الوتر المصاب.
موقع اإلصابة (داخل أو خارج الغمد).
شدة اإلصابة.
مستوى التدريب المطلوب (سباق أو للركوب).
بصورة عامة فإن احتمالية الرجوع لنفس المستوى التدريبي قبل اإلصابة ضعيف.
عالج الحاالت الحادة (خالل  48ساعة):
استخدام كمادات الماء البارد أو الثلج لمدة  30دقيقة ( 4-3مرات  /اليوم).
عمل رباط ضاغط على مكان الورم.
استخدام مضادات االلتهاب الموضعية (مرهم فينايل بيوتازون) و/أو الجهازية (حقن بنامين للتأثير السريع أو
الفينايل بيوتازون على المدى الطويل).
الكورتيكوستيرودات يجب أال تعطى ألنها تؤخر الشفاء.
حقن بعض األدوية األخرى مثل  PSGAGو Na hyaluronateمباشرة داخل منطقة اإلصابة تحت ظروف تعقيم كامل.
إراحة الحيوان وإيقاف تدريبه.
إراحة الوتر بعمل حذوة بكعب وذلك في حالة اصابة الـ الوتر األصبعي القابض الغائر.
قطع رباط.
عالج الحاالت المزمنة (أكثر من  48ساعة):
زيادة مستوى التدريب.
التبادل بين الماء الدافىء والبارد لمدة  6-4أيام (الدافىء ثالث أضعاف البارد في الوقت)  4-3مرات/يوم.
استمرار استخدام الماء الدافىء بعد انتهاء الستة أيام.
عمل رباط ضاغط مستمر.
اعطاء مضادات اإللتهاب الغير ستيرودية.
حقن بعض األدوية األخرى مثل  PSGAGو Na hyaluronateمباشرة داخل منطقة اإلصابة تحت ظروف تعقيم كامل.
تصحيح وضع الوتر.
استخدام الحراقات (مرهم يود )day blister 5 ،%5
قطع رباط.
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الكي الخطي.
زراعة وتر من حيوان أخر.
راحة كاملة لمدة اسبوعين ،راحة لمدة  4أسابيع مع تمشية لمدة  10دقائق مرتين في اليوم ،راحة لمدة  6أسابيع
مع زيادة معدل التمشية اليومي ،راحة لمدة  12-8شهر قبل العودة للسباق.
العالج الجراحي.
إزالة المنطقة المصابة من الوتر وتجرى بعد  3-2يوم من اإلصابة ويستخدم جهاز الموجات فوق الصوتية كموجه.
قطع رباط تجرى بعد شهر من اإلصابة.
قطع الرباط الدائري.
تمز قات األوتار ( :أشهر المسببات ،سلك شائك ،اجهاد شديد ،اصابة من حيوان أو مصدر أخر).
التمزق شائع حدوثه في األوتار القابضة والباسطة).
احتمال تمزق األوتار الباسطة أكبر في القائمة الخلفية.
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األعراض:
قد يكون هناك تمزق في الوتر مع وجود جرح جلدي صغير.
الوتر الباسط الوحشي :ليس هناك تغير في المشي.
الوحشي والطويل أو العام :عدم القدرة على بسط الحافر وقد يتم سحب اإلصبع على األرض عند المشي وانقالب
في مفصل الرمانة.
الوتر األصبعي القابض :سقوط مفصل الرمانة مع عدم مالمسته لألرض.
الوتر األصبعي السطحي  +الوتر األصبعي القابض الغائر الوتر األصبعي القابض السطحي :سقوط الرمانة  +ارتفاع اإلصبع.
الرباط المعلق = الوتر األصبعي القابض الغائر  :سقوط الرمانة على األرض +ارتفاع اإلصبع.
التمزق أسفل مفصل الرمانة عادة يصاحبه تمزق فقط في الوتر األصبعي القابض الغائر  :ارتفاع اإلصبع.
بصورة عامة فإن التمزق في المنطقة الراحية للمشط عادة يصاحبها اصابة في غمد الوتر.
العــــــــــــــــــالج:
تطبيق األساسيات المعروفة في عالج الجروح.
تمزق األوتار الباسطة عادة تلتئم بدون الحاجة الى الخياطة بل يستخدم الجبس أو حتى لفافة قوية لمدة  5-4أسابيع.
بالنسبة لألوتار القابضة.
تمزق جزئي <  :%50ال تخيط الوتر  +عالج الجرح  +تثبيت بالجبس أو لفافة.
تمزق جزئي >  :%50خياطة  +تثبيت لفافة جبسية داعمة لمدة  12-10اسبوع.
تمزق كلي :خياطة  +تثبيت لفافة جبسية داعمة لمدة  12-10اسبوع (خيط غير ممتص رقم .)2
التكهن بالحالة:
سيء :قد يشفي الحيوان إذا لم تحدث مضاعفات.
إذا حدث التمزق في الغمد الزاللي للوتر فإن احتمالية الشفاء تكون ضئيلة.
المضاعفات الغير جيدة تشمل العدوى واإللتصاقات.
التهاب الرباط المعلق:
الرباط المعلق من الممكن أن يحدث له اصابة في مكان اتصال طرفه الداني مع المشط  -جسمه
فروعه والتي تندغم مع العظمين السمسانيين الدانيين.
التهاب الرباط المعلق في طرفه الداني:
األعراض والتشخيص:
ورم موضعي وسخونة في الجزء الداني للرباط مع احتمالية تمدد الوريد الراحي األنسي.
التخدير المنطقي يساعد في تشخيص موضع األلم.
التشخيص اإلشعاعي قد يظهر تحول للجزء العلوي الراحي من العظم الصلب الى العظم اإلسفنجي.
الموجات فوق الصوتية تظهر آفة بيضاء في الجزء الداني للرباط ،تضخم في الرباط ظهريا راحيا ،حدود غير ظاهرة
للرباط ،مناطق بؤرية أو منتشرة بيضاء.
العــــــــــــــــــالج:
راحة في االسطبل يتبعه زيادة تدريجية للتدريب (1شهر  9 -شهور راحة) حسب تقييم اإلصابة باستخدام جهاز
األشعة فوق الصوتية.
إجراء التدريب تدريجيا (مثال شهر تمشية ،شهر تجرية وهكذا).
تدعيم الرباط باستخدام حذوة كاملة.
التهاب جسم الرباط المعلق :Desmitis of the main body of suspensory ligament
األعراض مشابهة لما تم ذكره في التهاب األوتار.
صورة الموجات فوق الصوتية تظهر منطقة بيضاء منتشرة مع تضخم في الرباط.
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التهاب فروع الرباط المعلق :Suspensory branch desmitis
األعراض والتشخيص.
األكثر إصابة شيوعا في الرباط المعلق.
الورم من الممكن جسه في الفرع المصاب.
قارن الفرع في جانب مع الفرع في الجانب األخر في نفس القائمة وكذلك مع الفروع للقائمة المعاكسة.
نشاهد في الموجات فوق الصوتية آفة في الرباط المصاب مع تضخم في حجمه (وذمة وتليف).
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العــــــــــــــــــالج:
كما في حالة التهاب األوتار ويكون التصوير بجهاز الموجات فوق الصوتية هو المحدد لوقت رجوع الحيوان للتدريب.
التكهن بالحالة سيء بسبب رجوع الحالة  +بطء االلتئام.
ظاهرة الرباط الدائري :Annular ligament syndrome
تعريف:
عرج بسبب الضغط في قناة مفصل الرمانة بين الرباط الدائري الراحي للرمانة وبين الرباط بين السمساني ,يصاحب
الحالة زيادة في سماكة الرباط الدائري.
المسبب:
التهاب في الرباط الدائري.
التهاب مزمن في غمد الوتر.
تورم في الوتر في تلك المنطقة.
أي اجتماع بين أكثر من سبب من هذه األسباب.
األعراض:
عرج مستمر حتى بعد أخذ راحة لفترة طويلة.
تورم في الغمد اإلصبعي الزاللي دانيا وقاصيا لحدود الرباط الدائري وهذا يظهر بروز مميز للسطح الراحي
(األخمصي) للرمانة.
قلة في درجة اإلنقباض الظهري لمفصل الرمانة أثناء تحميل الوزن.
أحيانا يمانع الحيوان من وضع الكعب كامال على األرض.
العــــــــــــــــــالج:
شق جراحي للرباط الدائري وهذا يعمل على تقليل الضغط في قناة مفصل الرمانة.
إراحة الحصان مع عمل لفافة للقائمة لمدة اسبوعين (حتى موعد فك الغرز الجراحية).
تدريب بالتدريج.
نسبة النجاح ورجوع الحيوان طبيعي .%70-65
المغص المعوي في الخيل:
هو كل ألم باطني مهما كان منشأه وموضعه ،ويمكن تمييز المغص الحقيقي الذي سببه الجهاز الهضمي
والمغص الكاذب الذي سببه خارج الجهاز الهضمي ،كالكبد ،والكلية ،والمجاري البولية.
العرق الشديد عند المغص.
ينقسم المغص الحقيقي إلى:
( -1المغص التقلصي):
آالم في البطن على هيئة نوبات متقطعة نتيجة الحركة الشديدة والذائدة لألمعاء وتتميز بفترة قصيرة واستجابة
عالية للعالج.
العــــــــــــــــــالج:
أ -مسكنات الم.
ب  -مهدئات.
ج  -حقنة شرجية بماء دافئ قليال لتهدئة وتنظيم حركة األمعاء.
( -2مغص نفاخي):
آالم في البطن نتيجة امتالء األمعاء (القولون واألعور) بالغازات وأسبابه:
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أ -إعطاء كمية عالية من األعشاب الخضراء أو التغيير المفاجئ في العليقة.
ب  -أكل كمية من العلف الغير صالح والمملوء بالفطريات والعفن.
ج -خمول في حركة األمعاء.
د -انسداد في األمعاء.
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العــــــــــــــــــالج:
 -1التدليك الخارجي للبطن لتنشيط حركة األمعاء.
 -2حقنة شرجية بماء دافئ وصابون لتنشيط حركة األمعاء.
 -3مسكنات الم.
( -4تلبك معوي).
الم في البطن نتيجة امتالء األمعاء بالغذاء غير المهضوم.
أعراضـــــــــــــه:
أ -إمساك والبراز يخرج بكميات صغيرة وصلبة وشديدة الجفاف.
ب  -زيادة بسيطة في درجة الحرارة والتنفس والنبض.
ج  -بالفحص الشرجي نجد القولون ممتلئ وعلى شكل بالون وعادة يصحبه امتالء المثانة.
د  -عادة يحدث حصر بول مصاحب.
العــــــــــــــــــالج
أ  -التدليك الخارجي للبطن لتنشيط حركة األمعاء.
ب  -حقنة شرجية بماء دافئ وصابون لتنشيط حركة األمعاء.
ج  -مسكنات الم  20 - 10مل وريد.
د  -ملينات (خليط من زيت التربنتين وزيت البرافين) بالفم بواسطة اللي المعدي.
هـ  -يجب فحص براز الحيوان وإعطاءه قاتل للديدان كل فترة.
( -4انسداد في األمعاء) وأسبابه:
أ -مغص شديد يدفع الجواد للحركة العنيفة واالنقالب والدوران على ظهره في األرض.
ب -وجود كمية كبيرة من الديدان في األمعاء الدقيقة أدى إلى انسدادها.
العــــــــــــــــــالج
غالبا ال يوجد والحيوان يموت في خالل  48ساعة في حالة االنسداد الكامل أما إذا كان االنسداد غير كامل فممكن
أن يستمر حتى  10 - 7أيام.
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الــخـــيــــل الـسـعـوديـــــــ

ـــــة األصــل والـمـنـشــــأ

مفهوم اإلرشاد البيطري
هي عملية توعوية إرشادية يقوم بها المتخصصون والمرشدون البيطريون ويتم من خاللها نقل المعلومات
التطبيقية والخبرات الحقلية ،واالستغالل األمثل لإلمكانات المتاحة المحلية للمربي وذلك للحفاظ على الثروة
الحيوانية وزيادة إنتاجيتها والحفاظ على صحة اإلنسان من األمراض المشتركة.
وتشمل مجاالت اإلرش��اد البيطري المربي والمستهلك للمنتجات الحيوانية ،وتتم توعية المستهدفين
بالمخاطر التي قد تصيبه جراء التعامل مع الحيوانات أو استهالك منتجاتها ،كما يهتم اإلرشاد البيطري بالبيئة ألنها
تعتبر السر القوي في تحور مسببات األمراض وانتشارها بين اإلنسان والحيوان.
وتتنوع مجاالت اإلرشاد البيطري في اآلتي:
أو ً
ال  :مجال رفع الكفاءة اإلنتاجية الحيوانية والداجنة ويتم ذلك عن طريق :
 -1توعية المربيين بمواصفات الحيوان الصحي السليم الصالح للتربية وتعريف المربين بأنواع
السالالت الحيوانية والدواجن المناسبة للتربية وتركيب القطعان لكل المناطق حسب بيئتها
وطبيعتها والهدف من التربية وذلك للحصول على أعلى إنتاج بأقل تكلفة.
 -2توعية المربيين بالشروط الفنية المطلوب توفرها في المزرعة عند إنشاء الحظائر الخاصة
بالدواجن والحيوانات األخرى.
 -3تدريب المربين على كل طرق اإلنتاج الحديثة لتنمية القطعان وزيادة اإلنتاج لتنمية الثروة الحيوانية.
 -4عمل دورات ون��دوات وورش عمل تدريبية لألطباء البيطريين في جميع مجاالت الثروة
الحيوانية والعمل على مبدأ التعليم المستمر وإمدادهم بكافة المعلومات الحديثة.
 -5توعية المربين وتدريبهم على التعامل مع الحيوانات السليمة والمريضة وكيفية العناية
بالحيوانات حديثة الوالدة.
 -6عمل دورات تدريبية للمربين على كيفية إجراء اإلسعافات األولية للحيوان خاصة في حاالت التسمم.
 -7تعريف المربين بأنواع األعالف الموصى بها في تغذية الحيوان وكيفية تخزينها والتي تعطي
إنتاجية عالية.
 -8تشجيع وتوعية المربين بأهمية الحضور للحمالت البيطرية التي تنفذها الوزارة.
 -9عمل دراسات جدوى استرشادية للمربين في مختلف مجاالت الثروة الحيوانية لمساعدة
المربين الختيار أفضل فرصة استثمارية في مشروعات اإلنتاج الحيواني والداجني.
ثاني ًا :مجال إدارة مزارع الحيوانات والدواجن ويتضمن اآلتي:
 -1توعية المربين ببرامج إدارة المزارع اإلنتاجية من حيث أسلوب الرعاية والتغذية والعالج.
 -2توعية المربين بالمعامالت اإلدارية المطلوبة إلنشاء وإدارة المزرعة.
 -3إرشاد المربين بطرق منع تلوث البيئة عن طريق التوعية بطرق التخلص الصحي اآلمن للمخلفات الحيوانية
وطرق االستفادة من المخلفات الحيوانية.
ثالث ًا :مجال اإلرشاد الصحي :
ويهدف للتوعية باألمراض التي تصيب الثروة الحيوانية وطرق الوقاية منها واألمراض المشتركة
التي تنتقل بين اإلنسان والحيوان.
 -1عمل النشرات والندوات اإلرشادية للتوعية باألمراض الحيوانية واألمراض المشتركة خصوص ًا
األمراض التي تنتقل بالغذاء «الحليب واللحوم والبيض».
 -2التوعية باألمراض الوبائية واإلنذار المبكر بتلك األمراض قبل دخولها المملكة وكيفية التعامل
معها حال ظهورها.
 -3تعريف المربين بالتحصينات البيطرية وأهميتها ومواعيدها لمنه انتشار الكثير من األمراض
التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الثروة الحيوانية.
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تربية اإلبل
اإلبل من الحيوانات التي وهبها اهلل عز وجل لإلنسان وهي تنتمي إلى العائلة الجملية المعروفة بذوات األقدام
المفلطحة (الخف) التي تتميز بمقدرتها العالية على التأقلم على البيئات الصحراوية المعروفة حيث تتحمل اإلبل
الحرارة العالية والجوع والعطش الشديد والظروف البيئية القاسية وتسير الليالي واأليام على الرمال ،إال أن الجمل بما
يتميز به من صفات تشريحية ووظيفية وسلوكية متفردة جعلته أكثر أنواع الحيوانات مالئمة وتكيف ًا لمثل هذه
البيئات القاسية ولذلك سمي الجمل سفينة الصحراء.
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تتميز اإلبل بقدرة وكفاءة عالية في رعي أنواع كثيرة من البيئات الصحراوية المكونة من شجيرات نباتات عشبية
ذات قيمة غذائية منخفضة وملوحة زائدة إضافة إلى تركيبها الشوكي مما يزيد من صعوبة رعيها بواسطة أنواع
الحيوانات األخرى .نظرا ً لقدرة اإلبل على االجترار وتركيز البول باإلضافة إلى وجود شفة علوية مشقوقة تتمكن من
رعي مثل هذه النباتات واالستفادة منها دون منافسة من الحيوانات األخرى باإلضافة إلى ميزة شرب المياه المالحة.
الخصائص الفسيولوجية لإلبل:
تتميز القناة الهضمية ل�لإب��ل بكفاءة عالية ف��ي هضم ال��م��واد الغذائية مقارنة م��ع بعض المجترات
االخ���رى ،مثل األغ��ن��ام واألب��ق��ار ،كما أن ل��ه��ا ال��ق��درة على امتصاص ال��م��واد الغذائية م��ن ال��ك��رش حيث يتم
ام��ت��ص��اص ال��م��اء واألم��ل�اح وت��ح��وي��ل ال��ي��وري��ا ب��واس��ط��ة األح��ي��اء الدقيقة ال��م��وج��ودة ب��ال��ك��رش إل��ى بروتينات
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ميكروبية يستفيد جسم الحيوان من الفائض منها ،وتتميز اإلبل في طريقة رعيها بالتقاط األجزاء العليا من النباتات
واألشجار مما يساعد في المحافظة على المرعى ومنع تدهوره عكس األغنام والماعز.
أما من الناحية الفسيولوجية تتميز اإلبل بالقدرة على تحمل العطش والبقاء حية بدون شرب الماء لفترة تصل
إلى أسبوعين دون حدوث خلل واضح في وظائف الجسم الفسيولوجية إذ إنها تستطيع البقاء حتى ولو فقدت حوالي
 %40من محتوي الماء بجسمها ،وذلك لوجود العديد من الوسائل التي تمكنها من الحفاظ على ماء الجسم وعدم
فقدانه بسهولة ويرجع السبب في ذلك إلى وجود السنام الذي يخزن الماء والوبر الذي يقلل من درجة التبخر وحماية
الجسم من أشعة الشمس باإلضافة إلى انتشار العديد من الغدد العرقية المنتشرة في معظم أجزاء الجسم والتي
تفرز العرق مباشرة على سطح الجلد وتحت الوبر مما يساعد في تبريد الجسم عن طريق التبخر.
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أهم سالالت اإلبل بالمملكة :
 -1المجاهيم
 -2المغاتير
 -3الحمر
المجاهيم  :وهي من اإلبل العربية األصيلة واألكثر عدد في المملكة وتنتشر في منطقة نجد والجنوب الشرقي
من المملكة وتتميز بكثرة إدرارها للحليب وكثرة لحمها حيث تتميز بكبر حجمها.
ولديها عدة ألوان /السوداء والصفراء ،والصهباء ،والملحاء وهي متدرجة بألوانها على النحو التالي:
 -1السوداء  :وهي شديدة ســـــواد الوبــر.
 -2الملحاء  :وهي اقل سوادا ً من السوداء.
 -3الصهباء  :وهي التي تكون مع سواد لونها بعض الوبر األصهب الذي يجعلها افتح لونا ً من الملحاء.
 -4الصفراء  :وهي تكون افتح لون ًا من الصهباء ويغلب عليها وبر أصفر اللون.
أما المغاتير :وهي اإلبل البيض (الوضح) أو الشهباء وهي أقل عددا ً من المجاهيم وتنتشر
في شمال المملكة وكذلك في نجد وهي متوسطة اإلدرار للحليب وجميلة المنظر ولها عدة
ألوان وهي  /الوضح ،والشقح ،الصفر ،والشعل وهي متدرجة بألوانها على النحو التالي:
 -1الوضحاء  :وهي ذات اللون األبيض الناصع.
 -2الشقحاء  :وهي أقل بياض ًا من الوضح وهو قريب من اللون البني الفاتح.
 -3الشعالء  :وهي أكثر اسمرارا ً من الوضح وهو قريب من اللون البني الغامق.
تغذية اإلبل:
ً
تتميز اإلبل كما ذكرنا سابقا بقدرتها على االستفادة من المراعي الفقيرة الواقعة في
ال����م����ج����اه����ي����م
المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية إال أنه من الصعب تحديد الحد األدنى من االحتياجات
ال��������ص��������ف��������راء
الغذائية اليومية لإلبل بسبب أنها تتغير باختالف الجنس ومرحلة الحمل وموسم اإلدرار ونوع
العمل الذي يقوم به الحيوان باإلضافة إلى أن الدراسات التي أجريت لمعرفة االحتياجات الغذائية
لإلبل لم تتعد التوصيات للتغذية التكميلية تحت ظروف إنتاجية معينة ،إال أنه يمكن تقدير
االحتياجات الغذائية لإلبل باالستعانة بجداول المقننات الغذائية لألبقار وربما يعزى ذلك إلى أن
تغذية اإلبل لم تحظ بالدراسات الكافية والحديثة كما األبقار.
تحتاج اإلبل إلى  12-6ساعة رعي عند التغذية على المراعي الطبيعية وتتحرك خالل هذه الفترة
في مسافات طويلة.
األهمية اإلنتاجية لإلبل:
ال����م����ج����اه����ي����م
تستطيع اإلبل أن تنافس غيرها من أنواع الحيوانات المزرعة األخرى في كل المزايا االقتصادية
ال������ص������ه������ب������اء
مثل إنتاج الحليب واللحم والوبر وقد أظهرت دراسات المركز العربي للمناطق الجافة واألراضي
القاحلة (أكساد) عن اإلبل في الوطن العربي إن األهمية النسبية لإلبل تمثل  %15من مجموع
الوحدات الحيوانية إذ أنها تساهم ب  %9من إنتاج اللحوم %24،من إنتاج الحليب %58 ،من إنتاج
الوبر و %59من إنتاج الجلود.
إنتاج الحليب:
ارتبط حليب الخلفات ببعض عادات العرب القديمة وصفاتهم مثل الكرم وحسن الضيافة الذي
يكتمل بتقديم حليب الخلفات والتمر باإلضافة إلى االعتقاد السائد في الطب الشعبي والتقليدي
بدور حليب الخلفات في عالج العديد من األمراض مما أضاف له أهمية أخرى زادت من اإلقبال على
ال����م����ج����اه����ي����م
تناوله وتسويقه.
ال�����������س�����������وداء
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يتصف حليب الخلفات بلون ناصع البياض وطعم ورائحة زكية إذا كان من بكرة صغيره أو ناقة
حديثة الوالدة إذا كان مصدر التغذية أعالف المزارع أما إذا كانت النوق متقدمة في السن وتتغذي
على نباتات وأعشاب المراعي الطبيعية خاصة الغنية بنباتات الحمض فإن طعم حليبها يصير
مائ ً
ال إلى الملوحة التي تزيد بتقدم موسم الحالبة وعمر الناقة ،ويتم تناول حليب الخلفات بواسطة
المربين والرعاة ويترك المتبقي للرضاعة ونادرا ً ما يترك من فائضه لصناعة بعض منتجات األلبان
مثل (اإلقط) أو الجبن كما أن صغر حجم حبيبات الدهن في حليب النوق يجعل من عملية فصل
الدهن وصنع الزبد المعروف محليا باسم (جميد) عملية صعبة وتتطلب جهدا ً كبيراً.
ال����م����ج����اه����ي����م
تبدأ حالبة النوق عقب الوالدة مباشرة ويتم حث الناقة على إدرار الحليب بعملية التحنين
ال������م������ل������ح������اء
(وجود المولود قرب أمه أثناء الحالبة) ولكن يمكن حالبة النوق ألي ًا أيض ًا بعد تدريب جيد وتحلب
الناقة من  3-1مرات في اليوم ،كما يمكن تدريب النوق على الحلب بدون عملية التحنين وتعرف
هذه النوق بالنوق المسوح وهي التي تستجيب وتبدأ باإلدرار بعد مسح الراعي على ضرعها .تفضل
الناقة ذات الضرع الكبير ذو االتصال الجيد بالجسم والحلمات السليمة إلنتاج الحليب بحيث
تكون هادئة الطباع حتى تسهل السيطرة عليها وحلبها بواسطة معظم أفراد األسرة وعادة
يحتفظ بمثل هذه النوق قرب المساكن.
ً
وتنتج الناقة الواحدة حوالي  10 -5كجم حليب يوميا بنسبة دهن  % 4.5 -4ويمتد موسم
الحليب أو مدة إنتاج الحليب  15 – 10شهراً ،وتنتج خاللها الناقة  4000 – 1500كجم
صفات النوق الحلوب الجيدة:
ال��������ش��������ع����ل���اء
 أن تكون جيدة المظهر والسلوك وذات قوائم سليمة وممتلئة الجسم وخالية منالتشوهات والعاهات الجلدية.
 طويلة الرقبة وعريضة في منطقة المنحر (منطقة الرأس) وعريضة في منطقة الصدر. أن تكون النوق بحالة صحية جيدة ومقاومة لألمراض السارية وذات شكل حيوي وشهية عالية لتناول العلف. أن يكون الضرع كبيرا وسليما وجيد التكوين والملمس ومتجانس األرباع (الحلمات) وخالي من العيوب الظاهرة والتليفات.العوامل المؤثرة في إنتاج الحليب من النوق:
 طبيعة الناقة المنتجة (الصفة الفردية للناقة). سالمة الضرع من الجروح واألورام والتهاب الضرع. نوعية الساللة. توفر الغذاء والماء النظيف حيث لوحظ أن األعالف الخضراء تزيد من إنتاج الحليب. استمرار الحالبة وعدم توقفها ألي سبب(توقف الحالبة يؤدي إلى تجفيف ضرع الناقة).إنتاج اللحوم :
تعتبر اإلبل مصدرا ً مهم ًا للحوم وتعد لحوم الحواشي (صغار اإلبل) من اللحوم المرغوبة لدى المستهلك .حيث
تنتج اإلبل حوالي  200ألف طن سنوي ًا وتمثل  %9من إنتاج اللحوم على مستوى العالم العربي.
تعتبر لحوم اإلبل كغيرها من اللحوم األخرى مصدرا هاما للبروتين الحيواني الذي ال يقل جودة عن لحوم العجول
أو األغنام خاصة إذا كانت الذبيحة صغيرة السن (أقل من ثالث سنوات) لذلك تسمن الغالبية منها كحواشي للذبح
حيث يفضل الكثير من المواطنين لحوم الحواشي الصغيرة .ويعتبر موسمي الربيع والخريف هما أنسب أوقات السنة
لتسمين اإلبل بسبب تحسن المراعي وارتفاع القيمة الغذائية للنباتات والحشائش.
يزيد استهالك لحوم اإلبل في فصل الشتاء بسبب قلة المعروض من لحوم األغنام بسبب شح المراعي خالل
هذه الفترة ،كما يزداد االستهالك أيضا خالل فترات األعياد والمناسبات األخرى ففي المملكة العربية السعودية يفضل
المستهلك لحوم الحواشي الصغيرة ( 12 -6شهر) بينما يفضل بدو شمال أفريقيا لحوم اإلبل الكبيرة ( 3-1سنة).
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معوقات نمو اإلبل:
تنحصر المعوقات المؤدية إلى انخفاض معدل النمو اليومي في اإلبل أو توقفه أو انحدار الوزن في العوامل التالية:
العوامل البيئية المحيطة.
التغذية.
األمراض.
أمراض اإلبل :
ً
شاع لدى مربي الحيوانات أن اإلبل مقارنة بغيرها أقل عرضة لإلصابة باألمراض السارية والمعدية ،نظرا لطبيعة
البيئة التي تعيش فيها اإلبل عادة .وأن اإلبل حبها هلل سبحانه وتعالى قدرة على مقاومة أمراض عدة.
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فالبيئة الصحراوية توفر لإلبل عز ًال طبيعي ًا من انتشار تلك األمراض لبعد المسافة بين أفراد القطعان المختلفة،
كما يلعب الرعي ونظامه وطبيعته دورا ً مهم ًا في تمتع الحيوانات بصحة جيدة ،مقارنة ببقية الحيوانات التي تميل
في نظام رعيها إلى التجمع ،إضافة إلى تنوع اختيارها لألعشاب المتوفرة ،وفي الغالب يقوم الراعي بعالج إبله بطريقة
بدائية ،وال يطلب نصيحة األطباء البيطريين إال في األمراض المعدية ،ويعود ظهور وانتشار األمراض في اإلبل إلى انتقال
اإلبل بين البيئات الرعوية وتداخل القطعان مع بعضها البعض ،والتحول إلى التربية المكثفة لإلبل قرب المدن ،أو في
حالة حدوث وباء ال سمح اهلل مع زيادة اختالط قطعان اإلبل المختلفة ببعضها البعض ،وفي األحوال العادية سجلت
مختلف الحاالت المرضية في القطعان ،منها :
 %60أمراض الجهاز الهضمي  %20 +جروح  %20 +حاالت عرج وكسور.
ولتالفي تفشي األمراض ينصح بتكثيف اإلرشاد البيطري لمربي اإلبل ،وتوفير العيادات والرعاية البيطرية للقطعان،
وتشجيع البحوث العلمية.
األمراض الفيروسية :
 -1الجدري:
وهو مرض فيروسي شديد العدوى ،فترة حضانته 15-10يوم ًا .وعادة ما يصيب الحيوانات الصغيرة التي تتراوح أعمارها
ما بين 6شهور إلى 3سنوات ،وأكثر المناطق إصابة الرأس والرقبة والرجلين األماميتين وباطن الفخذين ،ويبدأ بحمى
خفيفة .وتتورم الشفاه وتظهر فيها حويصالت تتقرح فيما بعد ،ثم تظهر بثرات جلدية صديدية بنية اللون مغطاة
بقشور في سائر الجسم ،ويظهر الطفح على شكل حبيبات على الجلد واألغشية المخاطية في السطح الداخلي
للشفة وحول العينين مما قد يمنعها من اإلبصار .كما تظهر في األفخاذ وتتورم الشفتين والعقد الليمفاوية تحت
الفك ويصاب الحيوان بالهزال وينتقل في اإلبل غالبا عن طريق المالمسة المباشرة لوجود حيوان مريض أو عن طريق
الرعاة المنتقلين بين القطعان.
ونظرا ً لكون اإلبل معرضة للنفوق في حالة اإلصابة الشديدة فيفضل أخذ االحتياطات الالزمة لوقاية القطيع من
اإلصابة عن طريق التحصين ضد مرض الجدري وعدم خلط القطعان أو منع استيراد حيوانات من مناطق موبوءة (
وعدم إدخال حيوانات جديدة على القطيع القديم إال بعد الحجر الصحي والتأكد من سالمته) كما ينصح برش الحيوانات
بالمبيدات الحشرية المناسبة تحت إشراف الطبيب البيطري للتخلص من الطفيليات الجلدية الخارجية التي ثبت أن
لها دور في نقل وانتشار المرض( .مالحظة :تم إنتاج لقاح جدري اإلبل في مركز إنتاج اللقاحات بالرياض)
 -2داء الكلب:
وهو مرض فيروسي قليل الحدوث بين اإلبل وقد يظهر أثناء الهياج المصاحب لموسم التناسل لإلبل.
ينتقل هذا المرض من مخالطة اإلبل للكالب المسعورة والثعالب والضباع أو اإلبل المصابة عن طريق العض
ويظهر في شكل أعراض عصبية نتيجة إلصابة المخ والنخاع ألشوكي ،وحدوث تغير فجائي في سلوك الحيوان
المصاب بعد فترة حضانة تمتد من  60-20يوم ًا حيث تصبح هائجة ويزداد نزول اإلفرازات اللعابية والرغوية من الفم
مع هرش وحك جلدي يؤد إلى ميل الحيوان لعض أجزاء من جسمه وتنتهي اإلصابة إلى الشلل العضلي والموت خالل
7-3أيام من ظهور المرض ويتأكد من المرض بفحص أنسجه المخ أو إجراء اختبارات خاصة على مصل الدم.
وللوقاية من المرض ينصح (بالتخلص من) الكالب (الضالة) والحيوانات المصابة في مناطق رعي اإلبل والتخلص
من الحيوانات النافقة بالحرق والدفن وتحصين اإلبل وكالب الصيد الخاصة برعاة اإلبل.
 -3الحمى القالعية:
وهو مرض فيروسي غالبا ال تظهر عالمات اإلصابة به على اإلبل .بالرغم من احتمال إصابته حيث يتشقق (يتقرح)
اللسان والخف ويمكن تحصين اإلبل باللقاح البقري.
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األمراض البكتيرية :
 -1الحمى المالطية (البروسيال)
وتظهر في شكلين أحدهما مسبب اإلجهاض في إناث الحيوانات واآلخر مسبب للحمى المالطية (المتموجة) في
اإلنسان وعادة يتم عمل اختبار سيريولوجي للدم لتحديد نسبة اإلصابة التي تتراوح غالب ًا ما بين  %1في إبل البيع إلى  %6في
اإلبل الحلوبة ويمكن التخلص منه باختبار الحيوانات واستبعاد الحاالت اإليجابية وتحصين إناث الحيوانات السالبة فقط.
 -2مرض الكزاز (التتانوس) أو عدوى الكوليستريديا :
ويحدث نتيجة لتلوث الجروح العميقة أثناء عراك اإلبل الشرس في موسم التناسل .حيث تظهر على الحيوان
عالمات عصبية وتصلب العضالت تنتهي بانعدام كلي للحركة أما العدوى بأنواع الكوليستريديا األخرى فتسبب
تسمما معويا وهياج ًا وتشنجات وإسها ًال ثم نفوق مفاجئ.
ويحدث التسمم بالكوليستريديا نتيجة لتعليف الحيوانات بأعالف تحتوي على بذيرات الميكروب المسبب
للمرض .وهناك لقاحات مختلفة ألمراض الكوليستريديا.
 -3التهاب الضرع ،والتهاب الرحم:
وتسببهما أن��واع مختلفة من البكتيريا أغلبها مكورات سبحية وتعالج بالمضادات الحيوية كالبنسلين
واالستربتومايسين.
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أ  -التهاب الضرع :
يطلق عليه الوريم (الورم) :ويحدث نتيجة أنواع كثيرة من الميكروبات وأكثرها شيوع ًا هي الكوريني باكتريم
الصديدية وبعض الفطريات والخمائر تم عزلها في حاالت العدوى المركبة للضرع.
وتمتاز أعراض التهاب الضرع بنوعين النوع الحاد والنوع المزمن:
النوع الحاد :ويتميز بتورم الضرع واحمراره مع وجود سخونة في المكان المصاب وألم عند اللمس وتغير في
لون الحليب مع األعراض العامة من ارتفاع درجة حرارة الجسم وضعف الشهية.
النوع المزمن :ويحدث في اإلبل نتيجة عدم اكتشاف وعالج الحاالت الحادة فيزيد الضرع في الحجم ويصبح
الضرع المصاب متصلب ًا وفي الحليب (صديد) أو يتوقف إنتاج الحليب مع عدم وجود األعراض العامة على الحيوان
ويتم التشخيص من األعراض اإلكلينية وعزل الميكروب من الحليب الخيار أفضل المضادات الحيوية للعالج.
العالج :في الحاالت الحادة تكون االستجابة جيدة للضرع للمضادات الحيوية داخله والحقن في العضل (مثل
البنسلين والستربتومايسين) مع استخدام مادات التهاب على الضرع من الخارج وإعطاء خافض حرارة عن طريق
الحقن .إما الحاالت المزمنة فتكون االستجابة للعالج ضعيفة ولكن يمكن استخدام المضادات الحيوية الموضعية
داخل الضرع مع مرهم األيودين خارج الضرع وإذا لم يحدث تحسن يزال الضرع.
ب  -التهاب الرحم :
يحدث االلتهاب في الرحم بسبب ميكروبات متعددة وبخاصة حاالت عسر الوالدة ومن أهم أعراضه وجود سائل
مخاطي من الناقة والذي قد يتحول إلى سائل صديدي في الحاالت المزمنة مصحوب ًا بفقدان الشهية ورفض الذكر.
ويتم التشخيص من األعراض اإلكلينيكية وعزل الميكروب وجس الحيوان .أما العالج فيتم عن طريق عمل
غسيل للرحم واستخدام المضادات الحيوية الموضعية والحقن في الرحم.
 -4السل:
ويحدث في الحيوانات رديئة التغذية في الحظائر المزدحمة سيئة التهوية ويكون في حاالت فردية واإلصابة نادرا ً
ما تكون منتشرة وتظهر في الكبد والرئتين أو الرئتين فقط في شكل التهابات تجبنية وتعتبر اإلبل من الحيوانات
المقاومة لمرض السل وال تظهر عليها أعراض الضعف العام إال بعد فترة خاصة في اإلبل التي ترعى مع االبقار المصابة.
وهو مرض بكتيري يسببه عصيات الميكوباكتريم وهو ميكروب ضعيف يموت عند تعرضه للشمس أو
البسترة ولكنه يبقى في التربة الرطبة والمواد العضوية لعدة شهور ويحدث غالب ًا في الحظائر سيئة التهوية ويتميز
هذا المرض بطول فترة الحضانة.
األعراض :تختلف األعراض على حسب العضو المصاب فيكون المرض مصحوب ًا بأعراض تنفسية أو تناسلية
أو أعراض في الجهاز الهضمي أو كل هذه األعراض مجتمعة مع وجود هزال شديد وضعف للشهية وتضخم للغدد
الليمفاوية مع صعوبة في التنفس وتكون شكل اإلصابات عبارة عن التهابات تجبنية.
ويتم التشخيص عن طريق األعراض واستخدام اختبار التيوبركلين.
العالج :ال ينصح بعالج الحيوانات المصابة ألنها ستصبح حاملة للمرض ويتم التخلص من الحيوان اإليجابي
الختبار السل الحقلي.
 - 5التسمم الدموي أو الباستوريال :
وهو مرض بكتيري يصيب الجهاز التنفسي ويصاحب ذلك أعراض تنفسية وإفرازات مخاطية وقد يؤدي للنفوق
خالل  8-2أيام خاصة بعد تعرض فجائي للبرد مع إجهاد شديد.
 -6السالمونيال :
مرض بكتيري ترتفع فيه درجة حرارة الحيوان إلى ْ 39م ويرتفع النبض إلى 50مرة  /دقيقة وتتورم العقد الليمفاوية
التابعة لألمعاء ،ويصاحب األعراض إسهال قد يكون مخلوط بالدم نتيجة احتقان األغشية المخاطية وقد يحدث
نفوق يصل الى  %10ويعالج بالمضادات الحيوية ومركبات السلفا.
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األمراض الفطرية
القراع ،الفطر الشعاعي أو السعفة :
ويصيب الحيوانات في التجمعات المكتظة غالبا في فصل الشتاء والحيوانات الصغيرة أكثر حساسية لإلصابة
ويظهر بشكل تورمات وتقرحات جلدية مرتفعه الحرارة وصلبة مؤلمة تتحول إلى منطقة دائرية مرتفعة مغطاة
بقشور بيضاء خاصة في منطقة الرقبة واألط��راف الخلفية ،يحاول الحيوان حكها مستخدما أسنانه وأرجله أو
المواد الصلبه الموجودة حوله فيحدث بذلك جروحا على الجلد تشكل بيئة لنمو الميكروبات الطفيليات مثل
الدودة الحلزونية وتحدث في الحيوانات رديئة التغذية في الحظائر المزدحمة وقد يعزى السبب إلى اإلصابة بفطر
التريكوفاتيون ويندر حدوثه في إبل الرعي ويعالج بالملح المغلي كما تتم المعالجة بإزالة القشور بفرشاة ويدلك
بمحلول يود ومرهم أو محلول مركبات األمنيوم الرباعية أو الرش باستخدام بخاخات فيوفورم أو الميكوسيتون أو
محلول كبريتات نحاس مع الكلس أو الكبريت الكلسي أو الكابتان.
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األمراض الطفيلية في اإلبل:
بالرغم من تمتع اإلبل بقدرة فائقة على مقاومة بعض األمراض مقارنة بحيوانات المزرعة األخرى إال أن طبيعة
حياتها القاسية بالصحراء وتعرضها للتقلبات الجوية كفيلة بإجهاد جهازها المناعي وإصابتها بالعديد من األمراض
والتي من بينها األمراض الطفيلية.
 -1الهيام أو داء المثقبيات أو السرا أو الدباب:
مرض يسببه طفيل وحيد الخلية يعيش في الدم وأنسجة الجسم المختلفة وينتقل عن طريق ذبابة التبانس
أو ذبابة االستوموكسس (ذبابة اإلسطبل) .أعراض المرض هي الحمى واألنيميا وزي��ادة حجم الغدد الليمفاوية
السطحية وتورم في األطراف والبطن وعتامة القرنية .يحدث نقص شديد في الحالة الصحية العامة للحيوان ويفقد
الحيوان الشهية ويصاب بالهزال وتقل خصوبته ويحدث اإلجهاض أحيانا ويتم العالج بحقن الترايكوين تحت الجلد 1
مل لكل  40كجم من وزن الحيوان.
 -2نغف األنف:
تحدث اإلصابة نتيجة النتشار ذبابة نغف األنف في فصل الصيف حيث تضع يرقاتها حول فتحة األنف في اإلبل .تزحف
هذه اليرقات داخل تجويف األنف مسببة تهيج الغشاء المخاطي وينتج عن ذلك نوبات من العطس وخروج إفرازات
من األنف .قد تصل هذه اليرقات إلى المخ وتسبب نفوق الحيوان .العالج بحقن األيفومك تحت الجلد  1مل لكل 50
كجم من وزن الحيوان.
 -3الديدان المعدية والمعوية:
يوجد منها أنواع تعيش داخل المعدة الرابعة وأنواع أخرى تعيش داخل األمعاء الدقيقة أو الغليظة .هذه الديدان
تسبب ضعف عام وهزال وفقد للشهية وإسهال وللوقاية من هذه الديدان يجب إتباع نظام الرعي الدوري حتى ال
يتعرض الحيوان لإلصابة المتكررة وأن يكون الرعي بعد شروق الشمس وليس بعد الغروب حتى ال تتعرض اإلبل
لإلصابة بيرقات هذه الديدان التي تكون عالقة في ذلك الوقت بأطراف األعشاب والنباتات.ويتم العالج بحقن األيفومك
تحت الجلد  1مل لكل  50كجم من وزن الحيوان.
 -4الديدان الرئوية:
ديدان تعيش في القصبة والقصيبات الهوائية وتسبب التهاب رئوي وسعال وصعوبة في التنفس وإف��رازات
مخاطية من األنف وفقد للشهية وضعف عام يؤدي إلى نقص وزن الحيوان .ويتبع في الوقاية من هذه الديدان نظم
الرعى السابق ذكرها في الديدان المعدية والمعوية ويتم عالج القطعان بنفس المستحضر.
 -5الحويصالت أو األكياس المائية:
تصيب هذه الحويصالت جميع أعضاء الجسم في اإلبل وخاصة الرئة والكبد وتحدث العدوى نتيجة تناول بويضات
الدودة الشريطية اإلكينوكوكس التي تخرج مع براز الكالب أو الحيوانات البرية األخرى آكلة اللحوم حيث تعيش
هذه ال��دودة في األمعاء الدقيقة .الحويصالت المائية يمكنها أن تصيب أيض ًا اإلنسان وحيوانات المزرعة .حجم
هذه الحويصالت يتراوح بين حجم رأس الدبوس أو أكبر من ذلك حيث يمكن أن يصل حجمها إلى حوالي  50سم.
يرتبط الضرر الناتج عن اإلصابة بهذه الحويصالت حسب العضو المصاب وحجمها وعددها وقد يحدث انفجار داخلي
لهذه الحويصالت ينتج عنه نفوق الحيوان .ال يوجد عالج لهذه الحويصالت في اإلبل أو الحيوانات األخرى ولكن تعتمد
الوقاية والمكافحة على الفحص الدوري وعالج الكالب المصاحبة للقطعان (لوباتول – برازيكوانتيل – بوناميدين
هيدروكلورايد) .يجب إعدام األعضاء المصابة بالحويصالت في المسالخ بالطرق الصحية السليمة حتى ال تتناولها
الكالب وتعيد دورة حياة الطفيل مرة أخرى.
 -6القراد:
ي���وج���د ن���وع���ان م���ن ال����ق����راد ال�����ذي ي��ص��ي��ب اإلب�����ل ه��م��ا ال����ق����راد ال���ج���ام���د وي��ت��م��ي��ز ب��غ��ط��ائ��ه ال��خ��ارج��ي
الكيتيني الصلب والقراد اللين ويتميز بأن غطائه الخارجي يشبه الجلد ناعم الملمس .يتطفل القراد على الحيوان في
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األماكن التي يكون فيها سمك الجلد رقيق مثل األذن وجفون العين وتحت الذيل وبين األرجل وحول الضرع .يمتص
القراد دم الحيوان ويسبب له األنيميا والهزال ويفرز سموم تصيب الحيوان بالشلل وقد تنتهي بالنفوق كما ينقل
العديد من الطفيليات لإلبل مثل الثيليريا واألنابالزما .والمكافحة والعالج تعتمد على الرش باستخدام المبيدات
الحشرية اآلمنة الغير ضارة بالبيئة المحيطة مع اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة أثناء عملية الرش والحقن باأليفومك
تحت الجلد بجرعة  1سم لكل  50كجم من وزن الحيوان.
-7الجرب
ً
مرض جلدي معدي يسببه طفيل الحلم الذي ال يرى بالعين المجردة وغالبا ما تظهر األع��راض على اإلبل
في مناطق الفخذ والرقبة والخصر .يسقط الشعر وتتكون قشور نتيجة اإلف��رازات المصلية للمناطق المصابة
وقد تمتنع اإلبل عن األكل وتصاب بالهزال ويقل إدرار الحليب .ينتشر الجرب في فصل الشتاء وفي الجو الرطب.
والمكافحة والعالج كما سبق شرحه في حالة اإلصابة القراد.
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أهم عمليات اإلدارة والتربية في اإلبل
أ -التناسل في اإلبل :
تختلف اإلب��ل في خصائص التناسل عن بقية الحيوانات األخ��رى حيث أن التبويض مرهون بحدوث التلقيح
(التسفيد )Mating -ويستمر الحمل لمدة  13 - 12شهراً .وإناث اإلبل (الناقة) تلد بين سنة وأخرى ومن أفضل
فترات موسم التزاوج في اإلبل هي يناير ,فبراير ,ومارس من كل عام حيث يبدأ النضوج الجنسي عند الذكور في
 5 - 4سنوات وتلقيح البعير يكون في عمر  7 - 6سنوات .أما الناقة فيبدأ النضوج الجنسي فيها عند عمر 4 - 3
سنوات ولكن في العام الخامس والسادس من عمرها هو المفضل للتلقيح .تتميز عالمات الشبق في إناث اإلبل
بعدم االستقرار واالضطراب ونزول سوائل مخاطية من المهبل وتضخم األعضاء التناسلية الخارجية وحدوث بول
متقطع عند اقترابها من الذكر .والبعير يزداد نشاطه في موسم التزاوج (التلقيح) ويكون هائج ًا شرس ًا ويظهر زبد
(لعابه) ويتكرر رغاؤه ويالحظ ظهور اللهاة وهي تشبه بكرة تتدلى من فمه ويصحبها خروج صوت ًا ودويا ً  ,وتستمر
هذه المظاهر ثالث أشهر تقريب ًا والتي هي فترة موسم التزاوج .والبعير الجيد نجد انه يرغم الناقة على البروك له
بشتى الطرق كالمداعبة أو المطاردة أو إرغامها على ذلك بعض أحد أرجل الناقة أو بواسطة استعمال رقبته بالضغط
على رقبة الناقة حتى البروك له في فترة الشياع .إن العناية الصحية بالقطيع تعتبر من األمور المهمة لدى المربين
الحريصين على إبلهم كما أن المواليد الناتجة من آباء سليمة وتحت رعاية صحية جيدة .تكون في الغالب بصحة
جيدة تساعدها على إبراز قدرتها الوراثية العالية للنمو السريع في ظروف التغذية الجيدة ،وخاصة خالل السنتين
األوليين من عمر المواليد المرباة إلنتاج اللحم) حواشي) ،أو في حالة الرغبة في االحتفاظ بهذه المواليد للتربية
واإلحالل في القطيع (بكاكير وفحول).
ب  -تغذية اإلبل :
أظهرت بعض الدراسات أن بقاء اإلبل في المراعي طيلة العام أنها تخسر من أوزانها في الشتاء ولوحظ أنه من
يناير وحتى أبريل نقص معدل وزن الجمل بحوالي  %19.7عند اإلناث وعند الذكور بحوالي  %10.1حتى عمر  4سنوات .عند
عمر  3سنوات نقص الوزن بحوالي  % 9.1وبعمر سنتين حوالي  .%4.8أما صغار اإلبل التي لم تزل ترضع من أمهاتها فلم
يتأثر وزنها بسبب اعتمادها على حليب أمهاتها .مثل هذه المالحظات عن انخفاض الوزن الحي للحيوان توجب تقديم
األعالف المركزة خالل الشتاء ،وكذلك يجب عدم االعتماد الكلي على المراعي الطبيعية في سنين القحط والجفاف
بل يجب تقديم العلف الجيد واإلضافات المركزة.
ج  -المشاكل اإلدارية في تربية اإلبل:
تشير بعض الدراسات إلى أن النمو الجنيني في اإلبل يشبه نظيره في األبقار خالل الشهرين األخيرين من الحمل
وأن عمر ووزن الجنين عند الوالدة وبالتالي قابليته للنمو جيدة .وبشكل عام فإن النمو في اإلبل بعد والدتها يختلف
حسب النوع والعوامل الوراثية والعوامل البيئية ونظم التربية .من المشكالت البالغة األهمية في نمو وإنتاج اإلبل
هو ارتفاع نسبة النفوق في المواليد وخاصة حتى عمر  3أسابيع تقريب ًا وأيض ًا نسبة نفوق األجنة .إن األسباب لذلك
متعددة ويعزى بعضها لحاالت مرضية والبعض اآلخر ناتج عن طرق الرعاية والتربية المتبعة ومنها التدخل الخاطئ
للمربي أثناء الوالدة ورضاعة المولود لكميات من الحليب أكثر من احتياجاته فينتج عنها عسر الهضم وإسهال ثم
نفوق مبكر ،فعند ظهور مثل هذه المشكالت يجب استشارة الطبيب البيطري.
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تربية األغنام والماعز
تتميز األغنام والماعز بمميزات عديدة مما يجعلها من أهم الحيوانات الزراعية في كثير من مناطق العالم
وخاصة في المملكة العربية السعودية حيث تكتسب األغنام والماعز أهمية اقتصادية خاصة في المناطق الجافة
والصحراوية.
ويمكن تلخيص أهم المميزات التي ساعدت األغنام والماعز على هذا االنتشار الواسع في التالي :
 -1األغنام والماعز من الحيوانات التي ال تحتاج إلى نظم رعاية مكثفة فهي حيوانات رعي من الدرجة األولى وهذا
بدوره يقلل من تكاليف تربيتها بوجه عام وتكاليف إنشاء الحظائر الالزمة لتسكينها.
 -2تزايد أعدادها بسرعة كبيرة ألنها ذات معدل تناسل عالي خاصة عند االهتمام بالتحسين الوراثي والتغذية
واالنتخاب وغيره.
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 -3سرعة دورة رأس المال وتحقيق نسبة عالية من األرباح في أقصر وقت ممكن.
 - 4تعتبر األغنام والماعز حيوانات كانسة ومن أكثر الحيوانات المزرعة مقدرة على االستفادة من الحشائش
وبقايا المحاصيل والمواد المالئة مثل البرسيم األخضر وتحويلها إلى لحم وصوف وحليب.
 -5األغنام والماعز متعددة أوجه اإلنتاج من لحم ولبن وصوف وسماد وجلود وغيرها.
 -6تتميز لحوم األغنام والماعز بطعم خاص تفضله كثير من الشعوب وخاصة الشعب السعودي لسهولة
هضمه وطعمه المرغوب لدى المستهلكين والمتذوقين.
 -7تتميز األغنام عن باقي حيوانات اإلنتاج الحيواني بخاصية فريدة وهي إنتاج الصوف الذي يعتبر من أهم المنتجات
الحيوانية الذي يستخدم في صناعة األنسجة الصوفية.
 -8مالئمتها للمناطق الحارة وغيرها من مناطق العالم ،فهي من الحيوانات السائدة في االنتشار عالميا.
مالئمة األغنام والماعز للظروف البيئية :
األغنام والماعز ذات انتشار واسع في عديد من المناطق وتحت ظروف بيئية مختلفة وساعد على ذلك وجود
بعض الخصائص التي تمكن األغنام والماعز من مالئمة الظروف البيئية المختلفة والمتغيرة ومن أهم هذه
الخصائص الفسيولوجية التي تبين قدرة اهلل سبحانه وتعالى على االنتشار الواسع لألغنام هي :
 -1أجسام األغنام والماعز تختلف اختالفا كبيرا في شكلها وحجمها حيث إن حيوانات المناطق الحارة تتميز
بأجسام خفيفة وأرجل طويلة واذان متدلية وكبيرة مما يزيد من سطح الجسم بالنسبة للوزن وهذا يزيد من قدرة
الحيوان على فقد الحرارة من الجلد فتزيد قدرتها على تحمل حرارة الجو المرتفعة بعكس حيوانات المناطق الباردة
حيث أن أوزانها ثقيلة وأرجلها قصيرة مما يقلل من نسبة سطح الجسم الى وزن الحيوان مما يقلل من فقد الحرارة
عن طريق الجلد.
 -2تتباين صفات فروة األغنام بحسب المناطق ففي المناطق الحارة صوف خشن قصير قليل المادة الدهنية
مما يسمح بالتهوية وفقدان الحرارة من الجسم بعكس المناطق الباردة فهي ذات صوف طويل ناعم غزير المادة
الدهنية مما يسمح باالحتفاظ بالحرارة داخل الجسم وكذلك بالنسبة لشعر الماعز.
 -3أغنام المناطق الحارة وشبه الحارة أقلمت نفسها على اختزان الدهن في مناطق معينة من الجسم كما في
الذيل واآللية أما أغنام المناطق الباردة فتخزن الدهن تحت الجلد للمساعدة في حفظ حرارة الجسم.
 -4القدرة على حفظ االتزان المائي عن طريق خفض كميات المياه التي تخرجها مع فضالتها.
 -5القدرة على مقاومة األمراض.
 -6معظم الفقد الحراري في األغنام والماعز عن طريق زيادة معدل التنفس حيث ان غددها العرقية غير فعالة
في حفظ حرارة الجسم.
الماعز :
مميزات تربية الماعز :
-1الماعز ذات كفاءة تناسلية عالية تتميز بوالدة التوائم.
-2مالئمة الماعز لتباين الظروف الجوية والجغرافية ،حيث يناسبها العيش في المناطق الجبلية وشبه الصحراوية
التي تتميز بفقر الغذاء وصعوبة الظروف الجوية.
-3تتميز الماعز بمقاومتها الطبيعية لكثير من األمراض التي تصيب الحيوانات الزراعية األخرى.
 -4كثرة وتعدد اإلنتاج.
 -5سرعة دورة رأس المال.
 -6قلة التكاليف الخاصة بالتربية.
منتجات الماعز :
اللبن واللحم والجلد والشعر والسماد العضوي وغيرها.
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سالالت الماعز المحلية :
يوجد في المملكة ثالث سالالت مميزة من الماعز ،وهي العارضي ،الماعز األسود ،التهامي ،والجبلي متعدد األلوان.
 -1الماعز األسود (البلدي)«العارضي» :منتشرة في جميع مناطق المملكة باستثناء جنوب سهل تهامة
والمرتفعات الجنوبية الغربية .متوسطة الحجم ،مندمجة الجسم ،الرقبة طويلة والرأس صغير ،اللون األسود هو
اللون السائد .اآلذان متدلية وطويلة ،ويوجد قرون لكال الجنسين منحنية إلى الخلف والجسم مغطى بشعر طويل
تقريبا .وزن الذكر البالغ  50-40كجم ،ووزن األنثى البالغة  40- 27كجم ،متوسط إنتاج الحليب في اليوم  700جرام.
 -2ساللة التهامي :تنتشر هذه الساللة في منطقة السهل الساحلي لمنطقة تهامة ،ابتداء من منطقة الليث
شماال وحتى حدود اليمن جنوبا .وتتميز هذه الساللة باللون األبيض على الجسم والرأس ،وقد تكون األرجل والبطن
حمراء أو مشوبة بالحمرة وكذلك الوجه ،واألظالف لونها أسود ،والذيل قصير وملتف منقلبا على الجسم .الذكور ذات
قرون كبيرة منحنية الى الخلف ،ويبلغ وزن الذكر التام النمو بين  50- 40كجم ،واإلناث ذات قرون قصيرة ،ويبلغ وزن
االنثى التامة النمو  35-25كجم.
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 -3الماعز الجبلي  :تنتشر هذه الساللة في المنطقة الجبلية وعلى سفوح ومنحدرات
الجبال في المنطقة الجنوبية والغربية وتمتد الى سهل تهامة ،وتختلف ألوانها بين األسود والبني
والرمادي واألبيض وخليط من هذه األلوان ،وتعتبر أصغر أنواع الماعز الموجودة بالمملكة .األذن
قصيرة ومنتصبة وأحيانا أفقية ،القرون موجودة في كال الجنسين تتجه الى الخلف بانحنائه وهي
أكبر في الذكور ،الجسم صغير مندمج .وزن الذكر التام النمو  25-18كجم ،ووزن األنثى التامة
النمو  20-15كجم.
الضأن :
س�ل�ال���ة ال��م��اع��ز
سالالت الضأن في المملكة :
ال����ت����ه����ام����ي����ة
تنتشر في المملكة أنواع كثيرة من الضأن منها المحلي ومنها غير المحلي ،ومن أهم هذه األنواع :
 -1النجدي :وهو من أكثر السالالت المحلية انتشارا وأكثرها عددا وأثقلها وزن ًا ،وقد نشأت هذه
الساللة في سهول هضبة نجد ،وقد اكتسبت منها هذا االسم وتتركز في المنطقة الوسطى
وتمتد الى عدد من مناطق المملكة والخليج ،ويعتبر من األنواع التي يفضلها المستهلك لجودة
لحومها وتعتبر األغنام النجدية من األنواع متوسطة الحجم نسبيا حيث يصل وزن اإلناث في
المتوسط الى حوالي  45كجم عند عمر سنة أما الكباش فتصل الى حوالي  56كجم في المتوسط
عند نفس العمر .ويصل متوسط وزن الحمالن عند الميالد الى حوالي  4.2كجم .اللون الغالب
للنجدي هو األسود القائم بينما الرأس واليدان واألرجل تكون بيضاء .وقد تكون مبرقشة باللون
األبيض أحيانا .الصوف طويل خشن لونه اسود مع العلم انه توجد أعداد قليلة من النجدي األبيض
س�ل�ال���ة ال��م��اع��ز
الذي يفضله المربي بالرغم من ارتفاع ثمنه.
ال�������ج�������ب�������ل�������ي
 -2النعيمي :وتتركز في المناطق الشمالية من المملكة وتعتبر امتداد لنفس الساللة
الموجودة في سوريا واالردن والعراق ،ويتميز بقوة تحمله للظروف البيئية المختلفة باإلضافة
الى انه أكثر مقاومة لألمراض خاصة السل الكاذب (الخراج) الذي يصيب النجدي بكثرة في هذه
المناطق .وتعتبر أغنام النعيمي من األنواع متوسطة الحجم ،ويصل وزن اإلناث في المتوسط الى
حوالي  49كجم عند عمر سنة اما الكباش فتصل الى حوالي  55كجم في المتوسط عند نفس
العمر .اما الحمالن فيصل وزنها عند الميالد الى حوالي  5.2كجم في المتوسط .اللون السائد في
النعيمي هو األبيض الكريمي مع رأس داكنة حمراء وأحيانا تكون الرأس سوداء او بنية .اإلناث
عادة ما تكون بدون قرون بينما الكباش لها قرون ملتوية .الذيل كبير نسبيا وممتلئ .الصوف
س�ل�ال���ة ال��م��اع��ز
الخاص بالنعيمي من النوع الخشن .اللحم من األنواع جيدة الطعم التي يفضلها المستهلك.
ال�����ن�����ع�����ي�����م�����ي
 -3العربي :وتنتشر هذه الساللة في المنطقة الساحلية للخليج العربي والسهول القريبة
منه وفي جنوب العراق والكويت ،الجسم مندمج وقوي ،الرأس ليست كبيرة نسبيا ،والرقبة
قصيرة واآلذان متوسطة ومتدلية ،لون الجسم أسود أو بني داكن ،الكباش لها قرون غالبا قوية وملتوية ،واإلناث
عديمة القرون ،اإللية مكتنزة بالدهن ونهايتها ملتوية إلى أعلى.
 - 4الحري (الحجازي) :تنتشر هذه الساللة في منطقتي الحجاز وعسير في السهول وحول الجبال وفي األودية.
الجسم متوسط وتمتاز ساللة الحري باللون األبيض ويوجد أحيانا بقع سوداء حول العنين أو الفم وأطراف األرجل،
القرون غير موجودة غالبا في الجنسين ،عدا بعض الذكور بها قرون متوسط وزن الجسم  50-20كجم للذكور ،و42-20
كجم لإلناث ،الشعر متوسط الطول وخشن ،وتمتاز بطعم اللحم المفضل لدى المستهلكين.
 -5الحبصي (الحجري) :تنتشر هذه الساللة في جنوب الحجاز وعسير حيث تعيش على الجبال وفي األودية
واألماكن الصخرية ولذا سميت بالحجري .لون الجسم أبيض يميل للون األصفر وتوجد بقع سوداء في أجزاء مختلفة
من الجسم ،وزن الجسم للذكور  38-18كجم ،و 32-21كجم لإلناث.
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 -6التهامي (الرفيدية) :هي الساللة السائدة في الجزء الجنوبي من منطقة سهل تهامة  .الجسم صغير ،األرجل
متوسطة الطول ورفيعة ،اللون أبيض ،ال يوجد قرون في كال الجنسين وال آذان لها ،اآللية مستديرة ومكتنزة بالدهن،
الجسم مغطى بشعر قصير أبيض ،متوسط وزن الجسم  56-45كجم للذكور ،و 44- 30كجم لإلناث.
 -7السواكني :ينتشر ويتواجد في األسواق المحلية في المملكة نظرا لكبر حجمه نسبيا باإلضافة الى جودة اللحم.
اللون بني غامق وأحيانا ابيض .يغطي الجسم غطاء صوفي أقرب الى الشعر الناعم .ويعتبر من األنواع ذات الذيل الرفيع
ذات أرجل طويلة مع وجود لبب واضح أسفل الرقبة ومصدر هذه األغنام السودان (مستوردة).
تأسيس القطيع :
هناك عدة نقاط واعتبارات يجب مراعاتها قبل البدء في تأسيس القطيع ،حتى يمكن الوصول الى
تكوين قطيع مناسب ذو إنتاجية عالية ،ويجب من البداية تحديد الهدف من تأسيس القطيع وذلك
باختيار نوع اإلنتاج (لحم ،حليب ،صوف) واالرتباط بالنهاية بالربح والعائد المادي للمربي.
اختيار نوع األغنام والماعز المناسب للتربية :
إن اختيار النوع المناسب والذي يتالئم بالتالي مع الظروف البيئية المحيطة بالمزرعة من أهم
عوامل الربح من وراء تربية األغنام والماعز.
تربى األغنام في قطعان عادة ،وتعتبر التربية التقليدية (نظام إنتاج غير مكثف) ويعتمد بصفة
س�������ل������ال��������������ة
أساسية على الموارد الطبيعية في تغذية األغنام دون الحاجة الى تغذية إضافية في بعض األحيان.
ال����ض����أن ال���ح���ري
وتتميز األغنام بقوة تحمل كبيرة تمكنها من السعي طويال وراء غذائها في المرعى الفقير وحتى
تتحمل ظروف الجو القاسية وعادة تكون نسبة الوالدات تحت هذا النظام منخفضة قد ال تزيد عن
 %80مع ارتفاع نسبة النفوق والتي قد تصل الى  %30ويهتم المربي بإنتاج اللحم والحليب من القطعان المرباة تحت هذا
النظام .اال انه من الممكن االستعانة ببعض تقنيات (اإلنتاج المكثف لألغنام) لرفع اإلنتاجية وتحقيق معدالت ربح
معقولة من خالل حث المربين على إنشاء حظائر نموذجية إليواء األغنام مع توفير احتياجاتها من الغذاء المتكامل
والمتزن وفي نفس الوقت والتحكم في طرق تناسل الحيوانات وإنتاجها ،واتخاذ بعض السياسات الحديثة لحث
الحيوانات الموجودة لديه للحصول على أعلى معدالت والدة ممكنة وتقليل معدالت النفوق في الحيوانات وأتباع
نظام نموذجي لحماية القطيع من األمراض وكيفية التعامل معها حال وقوعها ال سمح اهلل.
أهم المالحظات الواجب مراعاتها عند شراء إناث األغنام والماعز :
هناك أمور عديدة يجب أن توضع في االعتبار عند القيام بشراء األغنام والماعز من األسواق ،منها:
 -1يجب التأكد من خلو األعين من اإلصابات أو أي عيوب أخرى.
 -2التأكد من وجود األسنان كاملة في فم الحيوان ذلك ان األسنان يقع عليها دور رئيسي في تناول
الحيوان لغذائه وأيضا في تجهيز الغذاء المأكول للهضم على الصورة المطلوبة.
 -3يجب مالحظة مدى تطابق الفكين السفلي والعلوي حيث يعتبر خروج احدهما عن اآلخر من العوامل
التي تؤثر بالتالي على كفاءة الحيوان في مضغ وتناول العلف.
 -4فحص الضرع جيدا للتأكد من عدم وجود تليفات معينة به ،وقد يرجع وجود هذه التليفات الى إصابة
الحيوان السابقة بمرض التهاب الضرع.
س��ل�ال����ة ال���ظ���أن
 -5مالحظة الحيوان أثناء السير فإذا ظهر به عرج معين فقد يدل ذلك على طول األظالف وعدم قصها،
ال��������ن��������ج��������دي
وهذا أمر سهل يمكن تداركه وأحيانا يكون األمر اخطر من ذلك بأن يرجع الى وجود إصابة مرضية في األقدام.
 -6مالحظة وجود أي نوع االنتفاخات او األورام أسفل منطقة الفك السفلي للحيوان او على منطقة الرقبة إن وجود مثل
هذه األورام قد يرجع في الغالب الى إصابة الحيوان او مرضه وبخاصة في الضأن (مثل الخراريج أو الطلوع).
 -7إن ضعف الحيوان األنثى وهزالها دليل قوي على مرضها أو إصابتها الشديدة ببعض الطفيليات إال إذا كانت من
األمهات المرضعة الثنين أو ثالثة من المواليد مما أدى الى ضعفها الى هذا الحد.
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 -8يجب التأكد من نظافة الصوف أو الشعر على الحيوان ،وعند مالحظة وجود تساقط في مناطق مختلفة من
الجسم ويجب فحص جلد الحيوان بدقة .ان هذا التساقط قد يرجع الى عدة أمور منها  :وجود طفيليات خارجية أو داخلية
او يرجع الى سوء تغذية الحيوان.
 -9يجب تجنب شراء الحيوانات المتقدمة العمر (يزيد عمرها عن  8-7سنوات) إن مثل هذه الحيوانات تكون في نهاية
حياتها اإلنتاجية حتى لو كانت ذات أسنان قوية.
 -10قد يفضل البعض شراء التوائم ألن هذه الصفة وراثية ،ومعنى شراء الحيوان المولود أصال توأم هو إمكانية توريث
هذا الصفة في القطيع.
ملحوظـــة :
محاولة معرفة أن��واع األع�لاف التي تغذت عليها الحيوانات قبل شرائها مباشرة ،حيث ان التغير السريع غير
المدروس في نوعية الطعام المقدم للحيوان قد يؤدي الى ظهور مشاكل هضم في القطيع ،لذلك يفضل شراء
كمية من األعالف التي سبق للحيوانات التغذية عليها قبل شرائها مباشرة حتى يمكن التدرج في تغذية الحيوانات
على األعالف المتوفرة لدى صاحب المزرعة.
وبشكل عام ينبغي االبتعاد قدر اإلمكان عن أي حيوانات قد تبدو مصابة بأي إصابة مرضية ظاهرية.
أهم المالحظات الواجب مراعاتها عند شراء الفحول :
من المعروف إن الفحل مسئول عن نصف العوامل الوراثية في القطيع ،ومعنى هذا ان نصف الصفات التي تورث
للنتاج تنتقل إليها من األب أما باقي النصف اآلخر من الصفات فهي تأتي اليها من أمهاتها المختلفة ،وهذا بالتالي يوضح
مدى أهمية اختيار الفحل المناسب في القطيع.
ويجب مراعاة التالي عند شراء الفحول باإلضافة إلى ما تم ذكره في شراء اإلناث :
 -1التأكد من عدم وجود أي عيوب في الفحل خاصة في قوائمه التي يحتاج إليها إلتمام عملية التلقيح.
 -2التأكد من أن صفات الكبش أعلى من متوسط الصفات الموجودة بالمزرعة.
 -3ان الفحل الجيد تظهر عليه مالمح الحيوية والقوة والذكورة والتي يمكن تتميزها في كبر رأسه نسبيا واتساع
منحنى األنف وتقوس قنطرتها نوعا ما.
 -4نوعية القرون (إذا كان الفحل من األنواع ذات القرون) وقوتها وطريقة تقوسها من العوامل التي تساعدك على
التعرف على نوعية الفحل وساللته.
 - 5التأكد من عدم ضمور إحدى الخصيتين أو كليهما أو إنهما معلقتان او يوجد في أحدهما خراج أو التهابات
معينة حيث إن ذلك يدل على انعدام الكفاءة التناسلية للكبش.
 - 6يجب فحص القضيب جيدا والتأكد من أنه غير ملتهب أو متورم.
العمر المناسب لشراء القطيع:
إن مدى خبرة المربي في مجال تربية األغنام والماعز من العوامل الرئيسة المحددة للعمر الذي يبدأ به تأسيس
القطيع .فإذا كان المربي من المبتدئين في تربية األغنام والماعز فإنه ينصح بشراء الفطائم التي يتراوح عمرها ما
بين  6-5أشهر .مع هذا العمر يمكن للمربي اكتساب الخبرة المناسبة في رعاية وتربية األغنام والماعز .فإذا وصلت
الحمالن الى عمر  10-9أشهر وكان نموها جيدا وحجمها كبير أمكن تلقيحها في الوقت المناسب.
أما إذا كان المربي ممن لديهم الخبرة الكافية فيفضل في هذه الحالة شراء الحوليات التي يمكن تلقيحها بعد
الشراء مباشرة أو شراء نعاج بعمر  3-2سنة تتميز بالخصوبة العالية وبالرغم من ارتفاع سعر الحوليات والنعاج عن
سعر الحمالن الصغيرة في هذه الحالة إال أن الخصوبة العالية لألغنام الكبيرة تعتبر جيدة.
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تقدير العمر في األغنام والماعز :
إذا لم تتوفر السجالت التي يمكن عن طريقها معرفة العمر في األغنام والماعز فإنه يمكن تقدير ذلك بصورة
تقريبية بمالحظة التغيرات التي تطرأ على األسنان ويكون ذلك بفحص القواطع التي توجد في مقدمة الفك السفلي
وللحمالن المولودة ثمانية قواطع (أربعة أزواج) لبنية تكتمل عند الشهر الرابع وتكون صغيرة ومؤقتة ولونها أبيض
وبتقدم الحمالن في العمر تبدأ القواطع اللبنية في االستبدال بقواطع مستديمة تكون كبيرة الحجم عريضة وصلبة
ويميل لونها الى اإلصفرار وتستبدل األسنان اللبنية كلها عند عمر  4سنوات.

التدرج العمري للقطيع :
في البداية يمكن البدء بأعمار مختلفة على شرط ان يتم الوصول بالقطيع الى حالة االتزان المطلوبة ومعنى
اتزان القطيع تدرجه في العمر حتى يستطيع االستمرارية في العطاء ،وإال أدى تكوين القطيع في عمر واحد الى وصول
الحيوانات الى نهاية حياتها اإلنتاجية في وقت واحد ،وهذا يعني استبدال األغنام والماعز كلها دفعة واحدة.
وهنا عوامل كثيرة تؤثر على كيفية التدرج العمري للقطيع مثل نوع الساللة ونسبة الخصوبة في الحيوانات التي
وقع عليها االختيار للتربية باإلضافة الى درجة مقاومتها لألمراض وغير ذلك من العوامل المختلفة التي تلعب دورا ً في
تحديد نسبة االستبدال السنوية لإلناث .ويمكن االسترشاد بالنموذج الموضح بالجدول التالي لقطيع حيوانات متدرج
في العمر قوامه  100رأس.
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جدول يوضح التدرج العمري لقطيع نموذجي من األغنام أو الماعز قوامه  100رأس
التدرج العمري
ن�سبة الإناث يف القطيع
�إناث عمرها حوايل � 5سنوات ف�أكرث
%20
�إناث بعمر حوايل � 4سنوات
%10
�إناث بعمر � 3سنوات
%10
�إناث بعمر � 2سنة
%15
بدريات بعمر � 2-1سنة
%20
�صغار �إناث �أقل من �سنة
%25
ومن المالحظ أن نسبة الحيوانات الصغيرة تزداد في القطيع عن األعمار الكبيرة ذلك ان معدل االستبدال فيها
يكون أعلى حتى تصل الى النضج الكامل ثم تزداد نسبة االستبدال بعد ذلك في األعمار الكبيرة لتصل إلى  %20من
القطيع نظرا لوصولها الى نهاية العمر اإلنتاجي لها انظر شكل الدورة اإلنتاجية في األغنام والماعز.
يكفي الفحل الواحد عادة لتلقيح عدد من اإلناث تتراوح في المتوسط  50أنثى في الموسم الواحد .ويتوقف ذلك
على أمور عديدة أهمها الكفاءة الجنسية للفحل ومدى تحمل نموه الجسمي (العمر) باإلضافة الى الغذاء المتوفر
له أثناء موسم التناسل وأيضا نظام التلقيح المتبع لدى المربي.
الحجم المناسب للقطيع :
ان تحديد الحجم المناسب للقطيع يعني استغالل رأس المال المستثمر في المشروع بصورة مربحة وبالطبع
هناك عوامل رئيسة تتداخل في تحديد العدد المناسب الذي تبدأ به تكوين القطيع ومن أهم هذه العوامل :
 -1إن يتناسب حجم القطيع مع المقدرة المادية للمربي ومدى خبرته في هذا مجال تربية الحيوانات.
 -2يجب استغالل جميع المنشآت الموجودة لدى المربي سواء أكانت مزرعة ام حظيرة بالشكل الذي يضمن
تحقيق معدالت ربحية جيدة.
 -3ان يتناسب حجم القطيع مع حجم العمالة المتوفرة لدى المربي والتي لها خبرة كافية في مجال تربية األغنام
والماعز.
الحظائر :
لألغنام والماعز مقدرة كبيرة نسبيا على التحمل واإلنتاج في ظروف بيئية متباينة ذلك أنها من الحيوانات التي
تتميز بدرجة كبيرة من التأقلم في األجواء الحارة والباردة بدرجات متفاوتة حسب أنواعها .وهذا كله يجعل من هذه
الحيوانات ال تحتاج إلى إنشاءات كثيرة ومعقدة ويجب على المربي االستفادة من مميزاتها التأقلمية لتوفير المقدار
المناسب من الرعاية دون إسراف حتى يمكن الوصول باإلنتاج إلى أعلى معدالته وبأقل تكاليف ممكنة.
ويتم تصميم الحظائر بغرض رفع خدمة ورفع العائد من المشروع ،وتختلف هذه المنشآت باختالف الغرض
منها ،فمثال منشات اإلناث تختلف عن منشآت تخزين األعالف وهذه تختلف عن منشآت الوالدة والعزل وبصورة
عامة أصبحت المنشآت في مزارع األغنام باإلضافة إلى أنها توفر الحماية من الظروف البيئية غير المالئمة إال أنه
تعمل أيضا على تقليل وتسهيل مهمة العمالة.
وتعتبر الحظائر من أهم مكونات مزرعة األغنام وتمثل جزءا ً رئيس ًا من رأس المال المستثمر في المزرعة
وبالطبع فإن التصميم المناسب للحظائر يعني استغالل أمثل للمساحة المستغلة للحظائر وبالتالي توفير أكبر
جزء ممكن من رأس المال المستثمر في المشروع ألغراض أخرى.
ويجب اختيار التصميم المناسب للمزرعة والذي يرتبط بنوع اإلنتاج والوضع الزراعي في المنطقة باإلضافة إلى
الظروف البيئية المحيطة بالمنطقة.
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وهناك عدة أنواع من الحظائر إال أن انسبها للتربية التقليدية :
 -1الحظائر ذات المظالت  :وهي عبارة عن حظيرة بمقاييس معينة تتناسب مع حجم القطيع وهذه الحظيرة
مظللة بمظلة مسقوفة بأحد المواد المتوفرة والتي يتوفر فيها المتانة والعزل الحراري ورخص التكلفة اإلنشائية
وتقسم الحظيرة إلى حظائر صغيرة يسع كل منها عددا معينا من الحيوانات والتي يفضل أن تكون بعدد محدود
تسهيال لعمليات الرعاية والنظافة اليومية للحيوانات ،وتزود هذه الحظائر بمعالف ومساقي كافية.
 -2الحظائر نصف المظللة  :والتي تتكون من جزئيين أحدهما مظلل واآلخر مكشوف على أن تتناسب مساحة
الساحة المظللة والمكشوفة مع حجم القطيع ويراعى أن تكون أرضية الجزء المظلل أعلى قليال من مستوى
الجزء المكشوف مما يساعد على انحدار مخلفات الحيوانات ومياه األمطار وعدم تجمعها أسفله ويجب أن يكون
اتجاه المقطع الطولي للحظائر النصف مظللة من الشرق الى الغرب حتى يسهل دخول أشعة الشمس الى مثل هذه
الحظائر خالل النهار.
تصميم الحظائر:
يجب االهتمام بتصميم الحظائر قبل اإلنشاء ومعرفة الشروط الواجب توفرها في هذه الحظائر خاصة إذا كانت
حظائر جديدة تماما تبنى ألول مرة لهذا الغرض وأحيانا تكون هناك بعض الحظائر والمنشآت المتوفرة بالفعل والتي
تحتاج إلى بعض التعديالت حتى تتناسب مع نظام اإلنتاج في المزرعة.
وفي جميع الحاالت هناك شروط يجب توفرها في التصميم حتى يتناسب مع الغرض اإلنتاجي في المزرعة ،وهي :

حظائر مغلقة

حظائر ذات المظالت

حظائر نصف مظلة

 -1مراعاة التنسيق بين وحدات المزرعة المختلفة من حظائر ومخازن ومهمات بما يوفر المجهود البشري
والوقت الالزم لالنتقال بين الوحدات المختلفة وبعضها.
 -2مراعاة خطط التوسع المستقبلية للموقع حتى ال يؤثر هذا التوسع على وضع الوحدات السابقة مما يؤدي إلى
إعاقة العمل فيه بعد التوسعات الجديدة.
 -3تزود الحظائر والساحات الخارجية بمصادر الشرب والتغذية الكافية والتي تناسب مع حجم القطيع داخل
الحظيرة .ويجب أن تكون المياه نظيفة وخالية من األمالح الضارة مع مراعاة تنظيف أحواض الشرب وتجديد المياه
بها بإستمرار حتى ال تنمو بها الفطريات وتصبح مكانا للتلوث واإلصابة باألمراض.
 -4االهتمام بنوعية التربية حتى تكون مناسبة لتسكين الحيوانات ويفضل دائما األرضيات التي يسهل تنظيفها.
فإذا كانت األرضيات صلبة يجب مراعاة تجهيزها بمجاري وميول معينة تسمح بتصريف المخلفات الحيوانية
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بسهولة في أي وقت .اما في حالة األرضيات الطبيعية سواءا ً كانت رملية أو طينية فيجب في هذه الحالة تغيير
فرشة األرضية من وقت آلخر.
 -5في المناطق شديدة البرودة يراعى عند تصميم الحظائر أن تكون الجهتين الشمالية والغربية هما الجزء
المقفل من الحظيرة بينما تبقى الجهتين الشرقية والجنوبية كأحواش مكشوفة تسمح بدخول أكبر كمية ممكنة
من الشمس طول فترة النهار أما في المناطق الحارة وشبه الحارة فتكون الجهتين الشمالية والغربية هما الجزء
المكشوف من الحظيرة بينما تقفل الجهتين الشرقية والجنوبية لتقليل كمية الشمس الداخلة للحظائر بقدر
اإلمكان مما يساعد على تلطيف الجو في هذه المناطق ،اما في حالة تباين الجو شتاءا ً وصيف ًا بين القارس البرودة
شتاءا والشديد الحرارة صيفا فيفضل إنشاء الحظائر بما يكفل تغطية الجهات حسب درجة الحرارة لالستفادة من
مميزات جميع الجهات في الحظيرة.
 -6يراعى في المناطق التي تهطل فيها األمطار باستمرار عمل أسقف مائلة للحظائر حتى تمنع تجمع األمطار
فوق أسطح الحظائر.
حظرية التغذية
املركزة لل�صغار

حظرية
الفحول

غرفة
احللب

حظرية مك�شوفة
خارجية

حظرية
الرعاية
اخلا�صة

غرفة الراعي

حظرية �إ�ضافية لتجفيف احليوانات بعد التغطي�س
وحمجر م�ؤقت للحيونات اجلديدة

حظرية  :الوالدة
والعناية باملواليد اجلدد

م�ستودع
العلف

م�ستودع امل�ستلزمات وثالجة
الأدوية والتلقحات

حظرية عزل
احليوانات املري�ضة

أو ً
ال  :حظائر اإلناث :
وهي عبارة عن حظائر مقسمة الى مساحات معينة تتناسب مع عدد المجاميع المراد تسكينها في كل حظيرة،
ومن فوائدها:
 -1تساعد هذه الحظائر في تكوين مجاميع متناسقة من اإلناث المتماثلة في النوع والعمر والحالة الصحية
واإلنتاجية وهكذا من الصفات المختلفة التي يرغب في تقسيم اإلناث على أساسها.
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 -2أيضا تفيد هذه الحظائر في تنظيم الوالدات في المزرعة عن طريق تحديد المجاميع المتقاربة في ميعاد الوالدة المنتظر.
 -3أيضا عند تخصيص كباش محددة لتلقيح مجاميع معينة من اإلناث يمكن تخصيص حظائر معينة لذلك.
ويفضل أن تكون مساحة الحظيرة مناسبة حتى يمكن رعاية الحيوانات بها بسهولة وكذلك تنظيفها.
ثاني ًا  :حظائر الفحول :
تخصص هذه الحظائر لعزل الفحول بعيدا عن اإلناث لحين الحاجة إليها .وقد تكون حظائر جماعية تسمح
بتسكين عدد معين من الكباش وأحيانا يفضل تقسيم حظائر الكباش بدورها داخليا إلى وحدات فردية حرصا على
سالمة الكباش ومنعها من التنافس فيما بينها.
ثالث ًا  :وحدات الوالدة :
وهي من أهم الوحدات الخاصة بمزرعة األغنام وتعزل فيها اإلناث قبل الوالدة مباشرة وأحيانا يتم إحضار األمهات
وحمالنها عقب والدتها مباشرة إذا تمت الوالدة في مكان آخر قبل عملية العزل وتتكون هذه الوحدات من حوائط
اسمنتيه أو خشبية وتقسم الحظيرة أو جزء منها إلى أماكن مستقلة تسمح بعزل أنثى او اثنتين للوالدة .وعادة
ما تترك األمهات مع حمالنها بعد الوالدة لمدة  7-3أيام حتى تتمكن األم من التعرف على صغيرها وتتقبل رعايته
وإرضاعه .ويجب أال يزيد ارتفاع الحواجز داخل وحدة الوالدة عن  1.5متر حتى يمكن كشف األمهات بسهولة وفي نفس
الوقت فإن نقص االرتفاع عن هذه الحدود قد يسمح للحيوانات بالوثب فوقها واالنتقال بين الحواجز بسهولة.

وحدة والدة فردية

وحدات والدة مقسمة
بحواجز خشبية
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وحدات والدة مقسمة
بحواجز معدنية

حفظ باالت الدريس تحت
المظالت

رابع ًا  :وحدات الرعاية الخاصة :
تقسم هذه الوحدة من الداخل إلى وحدات صغيرة تساعد على توفير معاملة خاصة لكل حيوان تختلف حسب
ظروفه الصحية واإلنتاجية.
خامس ًا  :مخازن المزرعة :
يجب أن تتوفر بالمزرعة مخازن خاصة جيدة التهوية لتخزين األعالف المختلفة حسب نوعها باإلضافة الى تخزين
األدوات حفاظا عليها من التلف.
سادس ًا  :حظائر العزل :
أهمية وجود حظيرة لعزل الحيوانات المريضة المصابة بأمراض معدية على أن تكون في الجهة الجنوبية من
المزرعة ،وعلى مسافة ال تقل عن  100متر من حظائر الحيوانات السليمة.
سابع ًا  :الصيدلية :
يجب أن تتوفر في المزرعة صيدلية خاصة تتوفر بها أهم األدوية واإلسعافات األولية للحيوان.
ثامن ًا  :حجرة الراعي :
من الضروري توفير مكان مناسب لمبيت الراعي أو العمالة الخاصة برعاية الحيوانات بجوار الحيوانات خصوص ًا في
مواسم التلقيح أو مواسم الوالدات والتي تحتاج لمراقبة مستمرة لي ً
ال ونهاراً .ويفضل أن تكون عند المدخل الرئيسي
للحظائر حتى يتمكن الراعي من مباشرة عمله بسهولة حسب الحاجة.
عوامل تنظيم البيئة في حظائر األغنام:
 -1التهوية :ينتج من أجسام الحيوانات كميات ال بأس بها من الحرارة وبخار الماء الناتج من التنفس وتتوقف
هذه الكميات على عدة عوامل منها  :درجة الحرارة للجو المحيط وسرعة الهواء والرطوبة النسبية وحجم الحيوان
ومستوى تغذيته ومن أهم الغازات الضارة والمنتجة في حظائر األغنام األمونيا وثاني أكسيد الكربون.
ويمكن تلخيص أهم فوائد التهوية داخل حظائر األغنام :
 -1إمداد الحيوانات بالهواء النقي باستمرار.
 -2طرد الهواء المحمل ببخار الماء من داخل الحظيرة الى خارجها.
 -3التخلص من الروائح والغازات الضارة في حظائر األغنام الناتجة من األغنام ومخلفاتها.
وفي الحظائر التقليدية تعتمد التهوية على حركة الهواء الطبيعي وذلك بالتحكم بسرعته بواسطة مصدات
الرياح وفتحات النوافذ الجانبية وهكذا.
 -2درجة الحرارة :تحت الظروف البيئية السائدة في المملكة العربية السعودية فإن التحكم في درجة الحرارة
صيفا يكون عن طريق استخدام العوازل الحرارية عند إنشاء الحظائر مع توفير الظل والتهوية المناسبة للحيوان
لتقليل اثر ارتفاع الحرارة .أما في فصل الشتاء فإن الحمالن حديثة الوالدة تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة نسبيا
بمتوسطة  25درجة مئوية ويمكن التحكم في ذلك باستخدام مصابيح حرارية أو أجهزة تدفئة تعلق في عنابر الوالدة.
 -3الرطوبة النسبية :في المظالت المفتوحة يكون التخلص من بخار الماء الناتج من تنفس الحيوانات عن
طريق التهوية الطبيعية.
 -4اإلضاءة :وفي حالة المظالت المفتوحة تكون اإلضاءة بشكل طبيعي.
تجهيزات مزارع األغنام :
تطورت تجهيزات مزارع إنتاج األغنام في اآلونة األخيرة باستغالل التقنية للوصول الى أعلى معدل إنتاج ممكن
بأقل تكاليف ممكنة ،ولكن ما يهمنا اآلن هو أهم التجهيزات الواجب توفرها في حظائر األغنام التقليدية:
 -1تجهيزات الشرب لألغنام:
من المعروف أن لألغنام والماعز من الحيوانات التي تتميز بمقدرة كبيرة على تحمل العطش ،ومن الواضح أن للضأن
مقدرة أكبر على هدم الدهون خالل عملية هضم الطعام إلنتاج الماء ،مع كل ذلك فإنه ال يمكن توفير مياه الشرب النقية لها
بصفة مستمرة إذ ان عدم حصول الحيوان على احتياجاته اليومية من المياه له تأثير كبير على إنتاجه خاصة في إنتاج الحليب.
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وتؤثر عدة عوامل على احتياج الحيوان من الماء مثل حالة الحيوان ففي الحيوانات المرضعة يكون االحتياج من
الماء أكثر من الحيوانات الجافة ،وكذلك الظروف الجوية حيث ترتفع هذه االحتياجات كثيرا في الصيف عنها في الشتاء،
وكذلك نوعية الغذاء فهناك العالئق الجافة مثل التبن التي تدفع الحيوانات الى الشرب عكس األعالف الخضراء التي
تحتوي على نسبة عالية من الماء.
ويشترط في الماء الذي تشربه الحيوانات أن يكون جاريا ما أمكن أو يتم تغييرها باستمرار لتقليل احتمال إصابة
الحيوان بالطفيليات الداخلية  ،كما يجب أن يكون مسقى الحيوانات مظلال لحمايتها من أشعة الشمس نهارا .ويجب
اال تترك الحيوانات للشرب مباشرة عقب قطعها لمسافات طويلة من المشي خاصة عند اشتداد الحرارة بل تترك
حتى تهدأ أوال ثم يسمح لها بالشرب.
وهناك عدة أنواع من المشارب مثل أحواض الشرب الخرسانية ،والمساقي األوتوماتيكية ،والمساقي المعدنية
والتي تكون مزودة بمجاري صرف في قاع الحوض لتسهيل صرف محتوياته عند الغسيل ،ومن الواجب غسيل
األحواض بصفة دورية مع تطهيرها من وقت آلخر.
 -2تجهيزات تغذية الحيوان:
تعتبر عملية تقديم الغذاء للحيوان من العمليات التي تجري يوميا في مزارع األغنام بل إنها غالبا ما تتكرر مرتين
في اليوم على األقل .والتي تلعب دورا ً حيوي ًا في تحديد مدى ربحية المشروع حيث يجب إعطاء الحيوان احتياجاته
الغذائية وتقديرها بدقة ما أمكن حيث ان حصوله على غذاء أقل من احتياجاته يعني التقليل من إنتاجه ،ومن ناحية
أخرى فإن حصوله على مواد غذائية أكثر من احتياجاته يعتبر خسارة اقتصادية كبيرة وبالطبع فإن هذه العملية
تحتاج إلى مجهود ووقت.
معدات تقديم الغذاء :
هناك العديد من المعالف المستخدمة في مزارع األغنام تختلف نوعيتها باختالف نوع العلف المقدم للحيوان.
فمثال يختلف تصميم معالف الدريس عن معالف الحبوب أو العالئق المركزة .ومن المهم عند تصميم أي نوع من
المعالف الحيوانية أن يراعى فيها الشروط األساسية التالية :
أ -العمل على تقليل الفاقد الناتج عن تعامل الحيوان مع المعلف إلى أقل درجة ممكنة.
ب  -المحافظة على العلف ومنع تلوثه بالروث أو البول.
ج  -عدم تمكين الحيوانات من الدهس على األعالف الموجودة بالمعلف.
لذلك يفضل أن توضع حواجز عرضية بارتفاعات تتناسب مع حجم الحيوانات لكي تسمح بمرور رأس الحيوان فقط
دون جسمه أو أرجله األمامية للوصول إلى العلف الموجود .ومن الواجب دائما العمل على تنظيف المعالف قبل توزيع
األعالف الستبعاد األجزاء غير الصالحة لألكل من العلف.
مستودعات تخزين العالئق :
يلجأ بعض المربين الى تخزين الكميات الالزمة لتغذية حيواناته للعام كله أو خالل مواسم معينة عندما تنخفض
أسعارها ،ويجب أن تكون المخازن جافة وجيدة التهوية حتى ال يتطرق الى محتوياتها العفن .كما اذا لم يكن هناك
مخازن فيجب تخزين العالئق الجافة واالتبان والدريس بشكل جيد يمنع عنها المؤثرات الجوية الخارجية ،حيث ان
تلوث تلك األعالف او تسرب الرطوبة اليها قد يؤدي الى تكون الفطريات عليها والتي قد تفرز سموما تتسبب في
نفوق الحيوان او التقليل من إنتاجيته.
المساحات الالزمة للحيوانات في الحظائر :
يزداد االهتمام في الوقت الحالي بإنشاء الحظائر بشكل يقلل من الروائح الكريهة داخلها ولتحسين أجواء
الحظيرة فضال عن تقليل فرص اإلصابة باألمراض والطفيليات الداخلية والخارجية.
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ويحتاج الرأس من األغنام أو الماعز الى المساحات التالية وفقا لنظام اإلسكان والحالة اإلنتاجية للحيوان وعمره
الظروف

الإناث اجلافة

امل�ساحة يف احلظرية
الأحوا�ش
معالف التغذية
�أحوا�ض ال�شرب
امل�ساحة الكلية للحظرية
عدد الإناث يف احلظرية الواحدة
ارتفاع الأ�سقف واملظالت
ارتفاع معالف الأكل عن الأر�ض

 1.25م2
4-2.5
�40-30سم
�40سم لكل � 10إناث

الإناث
املر�ضعة

الإناث
احلامل

الفحل
البالغ

2م2
4

 2-1.5م2
4-3

 2-1.5م2
4-3

حمالن (جديان)
اللحم املفطومة وحتى
عمر �سنة

احلمالن
(اجلديان)
الر�ضيعة

 1-0.5م2
2-1م2
�15سم
�40سم لكل  15ر�أ�س

0.25م2
0.50م2

 % 40 -30من امل�ساحة الكلية للحظرية
يجب عدم و�ضع �أكرث من � 100أنثى يف احلظرية الواحدة �أو � 50أنثى مع حمالنها �أو  500حمل (جدي) لإنتاج اللحم يف حظرية واحدة.
 4.5 – 3.5مرت عن �سطح الأر�ض
حوايل � 37.5 -30سم بالن�سبة للأغنام الكبرية وبالن�سبة للحمالن حوايل � 30 -25سم.

أهم عمليات الرعاية في مزارع األغنام والماعز:
تجري في مزارع األغنام عمليات كثيرة على مدار العام منها العمليات الموسمية مثل جز الصوف وتغطيس
الحيوانات والتحصينات الدورية ومنها العمليات اليومية مثل ترقيم الحيوانات ووزنها وتقليم األظالف وخصي
الحيوانات وإزالة القرون وقطع الذيل .وتحتاج بعض هذه العمليات تدريب للقائمين بها حتى تتم على الوجه األمثل.
وسوف نركز على أهم هذه العمليات وطريقة تنفيذها واألدوات المستخدمة فيها.
أوال  :الترقيم :
يقصد بالترقيم إعطاء الحيوان رقم ثابت يمكن التعرف عليه بواسطته طيلة حياته بالمزرعة.
ويعتبر تعريف الحيوان من األمور الهامة في مجال اإلنتاج الحيواني والتي على أساسها يتم تقييم الحيوان من
الناحية اإلنتاجية وبالتالي تتحدد قيمته الوراثية ويباع ويشترى على أساس هذا التعريف .وبالطبع فإن هذه األهمية
تكون واضحة عند انتخاب الحيوانات واختيارها على ضوء النسب واإلنتاج معا .فمن األمور الهامة للمنتج معرفة
الحيوانات التي تعطي إنتاجا عاليا من اللبن او التي تعطي معدالت نمو عالية في حمالن التسمين او النعاج ذات الوالدات
المتميزة من التوائم او إنتاج الصوف وهكذا من المنتجات المختلفة لألغنام.

سقف مظلي بسيط

سقف جمالون هرمي

سقف جمالون غير
منتظم

وهناك طرق عديدة للترقيم مثل الترقيم بالنمر المعدنية  ،والنمر البالستيكية ،والترقيم بالوشم ،والترقيم
بنتوء األذن اال ان أفضل تلك الطرق الترقيم بالنمر بالبالستيكية التي تتميز بالوضوح وكبر الحجم نسبيا ويمكن
استخدامها أكثر من مرة باإلضافة الى إمكانية تغير بياناتها بسهولة باستخدام أقالم خاصة ويستخدم لتركيب
هذه النمر آلة معينة ويجب ان يتناسب حجم هذه النمرة وسمكها مع نوع الحيوان على ان يراعى عند تركيب النمر
في الحيوانات الصغيرة استمرار نمو صيوان األذن كلما تقدم الحيوان في العمر حتى ال تحتك حافة النمرة بحافة
صيوان األذن .وتستخدم آلة خاصة لتركيب هذه النمر حيث يتم ثقب األذن وتركيب النمرة في وقت واحد بوضع
النمرة في المكان المخصص لها في آلة التركيب ثم يوضع بين فكيها طرف صيوان األذن وعند الضغط على فكي
الماكينة تقوم بثقب األذن وتركيب النمرة في آن واحد.
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ثانيا  :وزن الصغار :
وتعتبر عملية الوزن الدورية للحمالن خالل فترة نموها في المزرعة (كل شهر على األقل) من األمور الهامة
في مزارع األغنام والماعز .حيث يقوم المربي باستبعاد الصغار بطيئة النمو والتي ال تعطي الوزن المناسب لعمرها
وعلى العكس من ذلك فإن عدم معرفة الوزن الدوري لهذه الحيوانات قد يؤدي الى تركها في القطيع دون علم بأنها
بطيئة النمو وبالتالي ال تستجيب للتسمين بالسرعة المناسبة .هذه الحيوانات بطيئة النمو تتسبب في خسائر
كبيرة نظرا الستهالكها عالئق ورعاية وخدمات أخرى دون ان تعطي العائد االقتصادي المطلوب منها .ومن ناحية
أخرى يجب على المربي وزن المواليد عقب الوالدة مباشرة حتى يقف على الوزن االبتدائي لها حيث يساعد ذلك على
االنتخاب لهذه الصفة في حالة المفاضلة بين اإلناث وبعضها عند عملية االستبعاد الدورية للقطيع ،ومن الواضح

عملية ترقيم الحيوانات

آلة الترقيم

ان اإلناث التي تلد مواليد ذات وزن مرتفع تفضل عن تلك التي تعطي مواليد
صغيرة عند تساوي العوامل األخرى.
وهناك عدة أنواع من الموازين تختلف باختالف الهدف من الوزن والمنتج
المراد وزنه فمثال هناك الميزان المعلق ،أوالميزان الحديدي الثابت على األرض.
ملحوظات على عملية الوزن
 -1يجب ان توزن الحيوانات صباحا وهي صائمة (قبل إعطائها العليقة
الصباحية) حتى ال تكون مؤثرات خارجية قد تؤثر على الوزن الحقيقي للحيوان.
ويفضل ان تكون الحيوانات نظيفة بدرجة معينة حتى ال توزن معها األوساخ
العالقة بها مما يؤثر في النهاية على الوزن النهائي للحيوان.
-2يجب التأكد من تثبيت الميزان على مسطح نظيف ثابت وأن يكون
وضع الميزان أفقيا تماما حتى يكون الوزن دقيق ًا.
-3يجب معايرة الميزان من آن آلخر للتأكد من دقته في الوزن وذلك بوزن
أشياء معروفة الوزن مسبق ًا.
-4يجب تنظيف الميزان مما قد يكون عالقا به من متخلفات او خالفه
قبل كل عملية وزن منعا من الحصول على نتائج غير دقيقة نتيجة وزن
المتخلفات مع الحيوان او العالئق المراد وزنها.
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أرقام بالستيكية

ثالث ًا  :إزالة القرون :
تعتبر القرون من الصفات الوراثية المكملة لشكل الحيوان وقد تستخدم لتوحيد الصفات داخل النوع.
ومن المرغوب فيه إزالة هذه القرون لألسباب اآلتية :
 -1تقليل الحيز الالزم لكل حيوان داخل الحظائر.
 -2تقليل الحوادث الناتجة عن الشجار بين الحيوانات وبعضها.
 -3تسهيل عمليات نقل الحيوانات.
وهنا عدة طرق إلزالة القرون منها الطرق الوراثية والطرق الكيميائية التي تعتمد على إتالف خاليا منبت القرون
باستخدام بعض المواد الكيميائية الحارقة مثل الصودا الكاوية وذلك بقص الشعر عند منبت القرون ثم مس
موقع القرن باستخدام المواد الحارقة مثل الصودا الكاوية مرة واحدة لمدة  4أيام متتالية ،وهناك الطرق الحرارية
بكي منبت القرون باستخدام آالت خاصة ،وهناك أيضا إزالة القرون باستخدام الكالبات والمناشير.
رابع ًا  :تقليم األظالف
من الطبيعي ان تتآكل أظالف الحيوان كلما نمت نتيجة للسير في المرعى او في الحظائر .إال ان رعاية الحيوانات

كماشة قطع القرون
وإزالتها

آلة نشر القرون وإزالتها

كماشة تقليم األظالف

في حظائر محدودة المساحة ،وبالتالي تقليل حركة الحيوان ومن ثم ال تتآكل
أظالف الحيوان ويزداد نموها بدرجة كبيرة قد ينتج عنها في النهاية إعاقة سير الحيوان بحرية ،وتعتبر عملية تقليم
األظالف من العمليات التي تجري يوميا في المزارع خاصة في الفحول المستخدمة في التلقيح في بداية الموسم حتى
ال تعوقها أثناء عملية الوثب والتلقيح .وتستخدم في عملية تقليم األظالف كماشة معينة ذات أطراف حادة ،ومن
الجدير بالذكر ان الحيوانات طويلة األظالف أكثر عرضة لإلصابة باألمراض مثل التهاب المفاصل (الهويجر).
خامس ًا :خصي الحيوان :
ويقصد بعملية الخصي إزالة الخصيتين ووقف تأثيرها على جسم الحيوان وإمكاناته وتعتبر عملية الخصي من
العمليات الهامة لمربي حيوانات اللحم حيث ينتج عنها تناسق في نمو الحيوان وتوازن بين أوزان األرباع الخلفية
واألمامية .وقد أثبتت األبحاث المختلفة في هذا المجال جودة نوعية اللحم الناتج من الحيوانات المخصية باإلضافة
الى تمتع الحيوانات الكبيرة المخصية بمقدرة اكبر على االستفادة من الغذاء من الحيوانات (غير المخصية) والتي في
مثل عمرها ،وهناك عدة طرق للخصي منها :
 -1الخصي الجراحي.
 -2الخصي باستخدام التأثير الهرموني.
 -3الخصي باستخدام آلة البرديزو (الخصاية).
 -4الخصى عن طريق الجراحة وإزالة الخصية عند الحيوانات ذات األعمارة الصغيرة.
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أدوات تقليم األظالف

تقليم األظالف بعد
ترقيدها على أحد جانبيها

قص األظالف

الخصي باستخدام آلة الخصي (البارديزو):
الوقت المناسب إلجراء عملية الخصي :
يفضل البعض إجراءها خالل األسبوع األول من الوالدة لتقليل احتماالت النزيف في هذه السن المبكرة اال ان هذا
يتوقف على حالة المولود ودرجة تحمله لعملية الخصي حيث يكون أكثر حساسية في السن المبكرة منها في
األعمار المتقدمة .لذلك يفضل إجراء عملية الخصي ابتداء من الشهر األول وحتى عمر شهرين من الوالدة.
عبارة عن كالبة أطرافها غير قاطعة تستخدم لهرس الحبل المنوي واألوعية الدموية المتصلة بالخصيتين
بهدف منع مرور الدم الى الخصيتين مما يؤدي الى ضمورهما بعد الخصي بفترة معينة .وتعتبر هذه الطريقة من
الطرق المنتشرة في خصي الحيوانات لسهولة تنفيذها باإلضافة الى عدم حدوث جروح او نزيف مكان العملية .يجب
االحتراس عند الضغط على يد الكالبة حتى ال يؤدي الضغط الزائد الى إحداث قطع بالصفن نفسه.
سادسا  :قطع الذيل في الضأن :
تجري عملية قطع الذيل في الضأن بهدف تسهيل عملية التلقيح وحتى ال يتسبب ذيل األنثى في إعاقة الكبش
من إتمام عملية التلقيح .وعادة ما تتم هذه العملية بصفة خاصة بأنواع األغنام ذات الذيل النحيل القصير.
ويجري قص الذيل على بعد بوصتين من مكان اتصاله بمؤخرة الجسم .ويمكن استخدام السكين او الحديد
الساخن في عملية القطع اال انه يفضل استخدام رباط المطاط الضاغط .وفي هذه الطريقة يتم ربط الذيل بواسطة
رباط مطاط ضاغط يركب بآلة خاصة حيث يؤدي الى ضمور الذيل وسقوطه نظرا لمنع حلقة المطاط وصول الدم
اليه .وقد تستخدم آلة الخصي نفسها لهرس األوعية الدموية للذيل فيضمر ويسقط في النهاية.
سابع ًا  :جز الصوف:
(ملحوظة :يجب إجراء عمليه الغطس قبل عمل الجز) أو (معالجة الصوف بعد الجز)
يقصد بعملية جز الصوف في األغنام إزالة الصوف يدوي ًا او آلي ًا .وكانت هذه العملية تتم في الماضي باستخدام
مقصات يدوية ثم تطورت بإدخال آالت خاصة تعرف بآلة الجز تتميز بسرعة إتمام عملية الجز باإلضافة الى كفاءة
العملية في المحافظة على مظهر الحيوان وانتظام جز الصوف ونظافته .واحدث ماكينات جز الصوف هي الماكينات
الكهربائية .وتوجد من هذه الماكينات أنواع مختلفة في إمكانياتها وسرعتها ومتانتها وعموما فهذه الماكينات
تستخدم أمواس خاصة يجب استبدالها من آن آلخر وبعض هذه األمواس عبارة عن شفرات يمكن شحذها (سنها)
مرات متعددة قبل االستغناء عنها.
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عملية جز الصوف
تجز األغنام عادة مرة واحدة في الربيع من كل عام في المملكة العربية السعودية وقد تجز
األغنام مرة واحدة او مرتين في العام الواحد ،وعادة ما تكون جزة الخريف أقل وزنا من جزت الربيع.
وهناك عدة طرق لجز األغنام تختلف باختالف األدوات المستخدمة في عملية الجز .وينصح بإتباع
الجز في خطوط مستقيمة حيث تجري بأن يمسك الحيوان بطريقة تحد من مقاومته حتى ال يعوق
بحركته عملية الجز وفي نفس الوقت يكون الجزاز في وضع يسمح له بالتحرك بحرية.
أهم المالحظات الواجب إتباعها عند جز األغنام :
عملية جز الصوف
 -1االحتياط من عدم حدوث جروح عند الجز.
 -2أن يكون الجز في مستوى واحد على ان تجز الفروة قطعة واحدة ما أمكن ذلك.
 -3تخصيص مكان نظيف للجز
 -4يفضل ان تتم عملية الجز في األوقات الدافئة من السنة
ثامن ًا  :التغطيس:
من أهم العمليات الدورية التي تجري في مزارع األغنام عملية مقاومة الطفيليات الخارجية
والتي تسبب مشكلة رئيسية لمربي الضأن خاصة نظرا لكثافة الغطاء الصوفي الموجود
على الحيوان والذي يقلل من تأثير المقاومة عن طريق رش المبيدات على الحيوان .ان عملية
الرش لوحدها غالبا ال تكفي لتوصيل المحلول المطهر الى سطح الحيوان نظرا لوجود الطبقة
آل����ة ج���ز ال��ص��وف
الكثيفة من الصوف في األغنام بعكس الحال في الحيوانات األخرى والتي تحمل على جسمها
الشعر كالماعز واألبقار مثال .لذلك كانت عملية التغطيس من أهم العمليات التي تهدف بالدرجة األولى الى مقاومة
الطفيليات الخارجية على الحيوان مثل القراد والقمل والحلم وبالطبع فإن هناك أهداف أخرى لعملية التغطيس مثل
تنظيف الحيوان مما يعلق به من قاذورات بغرض العناية بالحيوان قبل عملية جز الصوف بيومين أو
ثالثة أيام وذلك إلنتاج صوف نظيف نسبيا خالي من الشوائب والقاذورات العالقة به .أيضا قد يلجأ
المربي الى عملية الغسيل هذه بهدف إعداد الحيوان للبيع.
المغطس:
تطلق كلمة المغطس على األحواض الثابتة او المتنقلة التي يتم تغطيس األغنام فيها،
وفي مناطق المراعي الطبيعية والتي تنتقل األغنام فيها من مكان آلخر حسب جودة المرعى
وطريقة استخدامه فإن يفضل استخدام المغاطس المتنقلة .وهذه المغاطس المتنقلة
يمكن نقلها بسهولة الى أماكن تجمع األغنام لمسافات طويلة بدال من إعادة األغنام إلى المكان
الرئيسي بالمزرعة وإجهادها دون داعي .وعادة ما تصنع األحواض المتنقلة من الصاج المجلفن والتي
تتميز بسعرها المناسب .وهناك المغطس الثابت والذي يستخدم في مشاريع اإلنتاج المتخصصة.
أهم األمور التي يجب مراعاتها عند استخدام المغطس :
 -1المحافظة على التركيز المطلوب للمحلول داخل الحوض الرئيسي للمغطس طوال فترة التغطيس .مع
العلم ان انخفاض تركيز المحلول عن الحد المناسب يفقده تأثيره في مقاومة الطفيليات أما زيادة تركيزه عن الحد
المناسب فيضر بالحيوانات نفسها وقد يسبب لها التهابات جلدية او تسمم.
 -2يفضل إجراء عملية التغطيس قبل عملية جز الصوف أو الشعر بحوالي أسبوعين إلى ثالثة مما يساعد على
وصول المحلول المطهر الى سطح الجسم بسهولة.
 -3يجب اختيار الوقت المناسب لعملية التغطيس فالحرارة الشديدة أثناء التغطيس تؤدي الى زيادة تركيز
المحلول داخل الحوض نتيجة تبخر الماء وهو ما يؤدي الى حدوث أضرار كبيرة بالحيوان ،اما برودة الجو فقد تؤدي إلى
إصابة الحيوانات بالبرد نتيجة غمرها بالمحلول.
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 -4يجب الحرص على سقي الحيوانات قبل غمرها في حوض التغطيس ،ويؤدي تغطيس الحيوانات في المحلول
وهي في حالة عطش الى شربها للمحلول لالرتواء وبالطبع فإن كميات المحلول التي تشربها الحيوانات تؤدي الى
إصابتها بأضرار بالغة.
 -5يجب العمل على غمر جسم الحيوان كله في المحلول دون رأسه حتى يتم غسله وتطهيره جيدا مما قد
يكون عالقا به من طفيليات.
 -6يتم إدخال الحيوانات من أول الحوض في اتجاه واحد حتى تخرج من آخره في تتابع ،وال يسمح للحيوان بالدوران
الى الخلف في االتجاه المضاد .إن دوران حيوان واحد إلى الخلف يعطل تتابع باقي الحيوانات وبالتالي يؤدي إلى تعطيل
العمل وارباك عملية التغطيس.
 -7إن عملية التغطيس وعدد مرات تكرارها يتوقف على مدى انتشار الطفيليات الخارجية على الحيوان وأيضا نوع
المبيد المستخدم باإلضافة الى حالة الجو بالمنطقة.
تاسع ًا  :تغذية الحيوان :
األغنام والماعز تحتاج كغيرها من الحيوانات المزرعة األخرى الى غذاء متزن لكي تحصل على احتياجاتها الغذائية
المطلوبة للوصول باإلنتاج إلى أقصى معدالت تسمح به تراكيبها الوراثية .في هذه الحالة يجب أن تحتوي الغذاء
المقدم لها على نسبة عالية من الطاقة والموارد البروتينية بينما تنخفض نسبة األلياف المقدمة.

ويتم تغذية الحيوان لغرضين أساسيين :
األول  :التغذية لحفظ حياة الحيوان :
ويقصد بذلك مد الحيوان بمصادر الحرارة والجهد الالزمين لقيامه بوظائفه الحيوية من حركة ونمو وتجديد
ألنسجته التي تتلف وتسمى العليقة التي تختص بتغطية هذه الناحية بالغذاء الحافظ.
الثاني  :التغذية لإلنتاج :
وذلك لتدعيم إنتاج الحيوان من اللبن أو اللحم أو الصوف أو لدعمه بما يحتاجه في حالة الحمل وتكوين الجنين
وتغذيته وبناء جسمه بصورة سليمة .ويسمى الغذاء المسئول عن هذه الناحية بالغذاء اإلنتاجي وطبيعي ان يتغير هذا
الغذاء بتغير نوع اإلنتاج الذي ينتجه الحيوان أما الغذاء الحافظ فيظل ثابت ًا تقريبا نظرا لحفظه لحياة الحيوان فقط دون إنتاج.
وتنحصر االحتياجات الغذائية لألغنام والماعز في اآلتي :
 -1المواد الكربوهيدراتيه :مثل السكريات والنشأ وهي مواد سهلة الهضم غالبا وذات قيمة غذائية مرتفعة
وهي من أهم المواد التي تمد الحيوان بالطاقة الحرارية كما أنها تخزن في الجسم على صورة دهن ويعتبر الشعير
من أغنى المواد الغذائية بالنشويات.
 -2الدهون :من أكثر المواد الغذائية إنتاجا للمجهود الالزم للحيوان كما أن الفائض منها يخزن على هيئة دهن
في جسم الحيوان ومن أمثلتها بذور النباتات الزيتية مثل الكتان والسمسم.
 -3البروتينات :وتكمن أهميتها في بناء أنسجة الجسم المختلفة وتوليد الطاقة للحيوان.
 -4األمالح المعدنية :ويؤدي نقص هذه األمالح الى أعراض مختلفة مثل العرج وسهولة حدوث الكسور وتقليل
مناعة الحيوان وفقر الدم وظهور بعض األمراض الناجمة عن قلة وفقر األعالف...الخ.
 -5الفيتامينات :يعتبر نقص اي نوع من الفيتامينات من األمور التي تضر بصحة الحيوان ونموه الطبيعي وإنتاجه.
 -6الماء :يكون حوالي  %70من جسم الحيوان ويعتبر من أهم المواد الالزمة للجسم حيث يدخل في العديد
من الوظائف الحيوية للحيوان مثل حمل المواد الغذائية الى جميع أجزاء الجسم وتنظيم درجة الحرارة وخالفه من
الوظائف الحيوية الهامة األخرى.
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• أنواع األغذية التي تقدم للحيوان:
 -1المواد المالئة او الجافة  :وهي مواد توجد فيها نسبة عالية من األلياف ونسبة منخفضة من البروتين وتستعمل
هذه المواد في ملء كرش الحيوان وال تعتبر مصدرا مهما يعتمد عليه في التغذية ومن أمثلتها األتبان المختلفة ما
عدا الدريس الجيد.
 -2المواد الخضراء  :ويقصد به األعالف الخضراء مثل البرسيم ،والتي تحتوي على مواد غذائية جيدة اال أنها ال تعتبر
مصدرا مهما للتغذية أيضا.
 -3المواد المركزة  :ويقصد بها المواد التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية مثل النشأ والبروتين
وتمتاز هذه المواد بارتفاع معدل الهضم فيها وقلة نسبة األلياف وانخفاض نسبة الرطوبة ،ومن أمثلة هذه المواد :
الحبوب ،الذرة ،الشعير.
أهم العوامل التي تؤثر على وزن الحيوان ونموه:
يتحدد وزن الحيوان وسرعة نموه بتركيبه الوراثي باإلضافة الى الظروف البيئية المناسبة من الرعاية والتغذية
إلظهار قيمته الوراثية ومن أهم هذه العوامل :
 -1نوع الحيوان.
 -2حجم األم  :مثال الحمالن التي تولد من نعجة بكريه أصغر من التي تولد من نعجة سبق لها الوالدة وهكذا.
 -3حالة الوالدة  :التوائم أصغر عادة من المواليد الفردية.
 -4جنس المولود  :وزن الذكور أكبر من حجم اإلناث عند الوالدة.
 -5فترة الحمل  :كلما زادت فترة الحمل كلما ارتفع وزن الجنين.
 -6التغذية  :التغذية الجيدة تعني مواليد جيد الوزن وصحية والعكس صحيح .وقد يستمر هذا النقص في الوزن
طيلة عمر المولود.
 -7فصول السنة  :كلما ولد الحيوان في البرودة الشديدة او الحرارة الشديدة كلما قل وزن المولود ،باإلضافة الى
ان فصول السنة تلعب دورا في توفر والمراعي وبعض المواد الغذائية.
 -8األمراض  :إصابة االم باألمراض قد تؤدي الى ضعف في المواليد ويتوقف ذلك على نوع المرض والسن الذي
أصيب فيه الحيوان بهذا المرض.
(ملحوظة  :هنا يجب االهتمام بتركيبة القطيع لتتناسب الوالدة مع الموسم المطلوب)
تغذية األغنام :
تعتبر األغنام من حيوانات الرعي وهي حيوانات كانسة أي تتناول األعشاب المتبقية ،لألغنام مقدرة كبيرة على
االستفادة من مواد العلف المالئة سواء أن كانت خضراء أو جافة وتستخدمها بكفاءة أكثر من األبقار والخيول
وتعتبر األعالف المركزة أعالفا متممة لألعالف المالئة.
تغذية النعاج الحلوب:
للتغذية دورا أساسيا في إنتاج النعاج من الحليب استنادا إلى كمية ونوع المكونات الغذائية الموجودة في العليقة
خاصة فيما يتعلق بالطاقة البروتين والماء الذي يقوم بدور حيوي كبير في إنتاج األلبان.
تستهلك النعاج حوالي  4-3كجم مادة جافة من العلف لكل (100كجم) من الوزن الحي وتزداد هذه الكمية في حالة
التغذية على األعالف المحببة وتستفيد النعاج بشكل خاص من الطاقة في الثلث األخير من الحمل كما يجب زيادة
العناصر المعدنية وفيتامينات (أ ،د ،هـ) عند النعاج ذات اإلدرار العالي .عند رعي األغنام ألعشاب المراعي الجافة يجب
إمدادها باألعالف المركزة التكميلية بمعدل  400 -200جم  /اليوم
تغذية النعاج الحوامل:
عند إعطاء النعاج الحوامل عليقه متزنة ،يتم تخزين جزء من المواد الغذائية في جسم األم ليتم استخدامها
في فترة اإلدرار ليرتفع إنتاجها من الحليب بعد الوالدة ويتحسن نمو وتطور الحمالن لذلك البد من االهتمام ومراعاة
اتزان التغذية في هذه المرحلة.
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تعتبر االحتياجات الغذائية في فترة الحمل األولي ضئيلة مقارنة بفترة التحضير للحمل والوالدة والفترة األخيرة
التي تسبق الوالدة لذا فان األعالف المالئة توفر احتياجات النعاج في هذه الفترة.
تغذية النعاج الحوامل التحضيرية (قبل الوالدة بستة أسابيع):
في هذه الفترة تزداد سرعة نمو الجنين مما يؤدي إلى زيادة احتياجات النعاج في هذه المرحلة ،وهذا يتطلب زيادة
كمية األعالف المالئة الجيدة وتدعيمها باألعالف المركزة والفيتامينات (الذوابة في الدهون أ ،د ،هـ ،ك) باإلضافة إلى
الكالسيوم والفسفور والمغنسيوم.
تغذية النعاج في فترة الحمل األخيرة:
في هذه الفترة تتألف عليقه النعاج الحوامل من  %70أعالف مالئة و %30أعالف مركزة ،بعد الوالدة وأثناء فترة اإلدرار
يتم تقليل العلف المركز ويزداد تبعا لذلك العلف المالئ خاصة األخضر منه.
جدول ( )1نموذج لخلطة مركزة تقدم إلى األغنام الحلوب
الن�سبة املئوية ()%
املادة العلفية
60
�شعري
18.5
نخالة قمح
20
ك�سبة قطن (امباز)
01
حجر كل�سي
0,5
ملح الطعام
99.1
املجموع
كل ( )1كجم من هذه الخلطة المركزة توفر االحتياجات الالزمة إلنتاج ( )1كجم من الحليب
تغذية الحمالن بعد الوالدة مباشرة :
بعد الوالدة تغذي الحمالن أما عن طريق الرضاعة الطبيعية من األمهات أو الرضاعة الصناعية على بدائل الحليب
السائل وفي كال الحالتين يجب التأكد من أن الحمالن قد تحصلت على احتياجاتها من اللبأ (السرسوب) خالل ال36
ساعة األولي من الوالدة بمعدل خمسين مللتر لكل كجم من وزن الحمل في اليوم لما لذلك من أهمية في تقوية
ودعم المناعة ومقاومة األمراض.
تغذية الحمالن بغرض التسمين:
عندما تصل الحمالن لعمر  10 - 8أسابيع فإن خيارات التسمين تكون متوفرة أمام المربي ويمكنه االستمرار في
تغذيته تغذية مكثفة لكي تصل إلى الوزن المالئم للذبح بعمر  14-12أسبوع والتغذية على الحبوب باعتبارها مصدرا
سهال وسريعا للطاقة تعطي نتائج جيدة للتسمين ،وأوضحت بعض الدراسات أن طحن مواد العلف الخشن يساعد
في التسمين الجيد ويمكن ان يكون بديال للحبوب في حال ارتفاع أسعارها أو عدم توفرها.
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ملخص عمليات تربية وإدارة األبقار واألغنام (أهم عمليات اإلدارة والتربية لبعض حيوانات المزرعة)
الأغنام
االبقار
ال�شهر

يناير
(كانون
الثاين)

 -1الإعداد اجليد الماكن الوالدة.
 -2ات �خ��اذ االح�ت�ي��اط��ات الأزم� ��ة ل�ع��دم تعر�ض ال�ع�ج��ول التي
يقل عمرها عن  6ا�شهر للربد وال��ذى قد يت�سبب يف �إ�صابتها
بااللتهابات الرئوية والنزالت املعوية مما قد ي�ؤدى لنفوقها.
� -3أم��اك��ن ت��رب�ي��ة ال�ع�ج��ول ال���ص�غ�يرة ي�ج��ب ان ي�ك��ون نظيفا
وجافا مع توفر التهوية الأزمة.
 -4تقدمي اللب�أ للعجول بكميات واف��رة خالل الأي��ام الثالثة
الأوىل بعد الوالدة.
 -5التدرج يف �إدخال العالئق املركزة والتي حتتوي على %17
بروتني للعجول ابتدءا من عمر � 3أ�سابيع� ،إ�ضافة �إىل علف
الدري�س واملاء النظيف.
 -4يكون الفطام عند عمر � 10-8أ�سابيع.
 -5عر�ض العجول التي يقل متو�سط وزن�ه��ا اليومي ثالثة
�أرباع الكيلوجرام للطبيب البيطري.

 -1يجب حفظ النتاج يف حالة حدوث والدات يف �أماكن
دافئة.
� -2إع �ط��اء الأم �ه��ات يف �أواخ� ��ر ف�ت�رة احل�م��ل ويف ف�ترة
الر�ضاعة �أع�ل�اف م��رك��زة (ال�شعري ،ال ��ذرة ،النخالة....
ال ��خ) مب �ق��دار  600-300ج ��رام ح�سب ال ��وزن احل��ي �إذا
توفرت الأعالف اخل�ضراء (الرب�سيم) ومل يتوفر املرعى
اجليد.

 -1العناية بالأمهات ونتاجها بحفظها يف �أماكن دافئة.
 -1يجب العناية بالأمهات والعجول حديثة الوالدة.
 -2ا�ستمرار التغذية على الأع�لاف اخل�ضراء (الرب�سيم بعد  -2ت �ق��دمي الأع� �ل��اف اخل �� �ض��راء ل �ل �ح �م�لان ال���ص�غ�يرة
بالتدرج.
فرباير جفاف الندي).
(�شباط)  -3تغذية االب�ق��ار حديثة ال��والدة وذات الإن�ت��اج العايل على  -3حت�صني املواليد الإناث �ضد احلمي املالطية.
الأعالف املركزة واخل�شنة (الرب�سيم ،ح�شي�شة الرود�س....الخ)
والتي يجب توافرها با�ستمرار.

مار�س
(�آذار)

 -1ا�ستمرار العناية بالأمهات واملواليد.
 -2زي��ادة كمية الرب�سيم املعطاة للعجول الر�ضيعة وال��ذي
يجب الآ يكون رطبا حتي ال يت�سبب يف ا�ضطرابات ه�ضمية.
كما ميكن عمل الدري�س من الرب�سيم مع مالحظة االحتفاظ
ب�أوراقه ملا لها من قيمة غذائية عالية.
 -3عر�ض االب�ق��ار التي ال تخ�صب بالتلقيح الطبيعي على
الطبيب البيطري.

 -1ا�ستمرار العناية بتغذية املواليد خا�صة تقدمي الرب�سيم -1 .جز الأغنام يكون عادة مرة واحدة يف ال�سنة يف هذا
 -2ا�ستمرار عمل الدري�س من فائ�ض الرب�سيم مع مالحظة ال�شهر وذلك بالن�سبة للعوا�سي (النعيمي) والعربي ،اما
الأنواع الأخرى غالبا الجتز.
تقليل تعر�ضه لل�شم�س املبا�شرة عند التخزين.
�أبريل  -3اال�ستمرار يف تلقيح االبقار و�سرعة عر�ض التي مل تخ�صب  -2تلقيح النعاج ب�إدخال الكبا�ش عليها يف هذا ال�شهر
لتعطي ال�ن�ت��اج يف �آخ��ر ال�صيف وال ��ذي ي�ك��ون مالئما
(ني�سان) حتي هذا ال�شهر على الطبيب البيطري.
لنمو احلمالن.
 -3حت���ص�ين ج�م�ي��ع احل �ي��وان��ات ��ض��د ال�ت���س�م��م امل�ع��وى
وال ��دم ��وى وذل� ��ك ق �ب��ل ال�ت�ل�ق�ي��ح ح �ت��ي الت� ��ؤث ��ر الآث� ��ار
اجلانبية للتح�صني على ال�شياع يف الإناث.
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مايو
(�آيار)

 -1حتديد عالئق الأب�ق��ار املنخف�ضة الإن�ت��اج واجل��اف��ة وفقا  -1اال�ستمرار يف تلقيح النعاج حتي منت�صف هذا ال�شهر
حلالتها البدنية �أما الأبقار عالية الإنتاج فتقدم لها العالئق لتكون الوالدة يف جو معتدل ومالئم لنمو احلمالن.
 -2انتخاب كبا�ش التلقيح من الأنواع اجليدة واخلالية
با�ستمرار.
 -2تق�سيم العجول ملجموعات ح�سب العمر وتقدمي العليقة م��ن الأم��را���ض وال�ت��ي ي�ت�راوح عمرها ح��وايل ال�سنتني،
يخ�ص�ص كب�ش لكل  25نعجة.
اخلا�صة لكل جمموعة ل�ضمان النمو الطبيعي.
 -3تغذية الكبا�ش قبل و�أث �ن��اء ف�ترة التلقيح ب�أعالف
مركزة �إ�ضافة �إىل الأعالف اخل�ضراء والدري�س مبقدار
 600-400جرام يف حالة عدم توفر املرعى اجليد.
 -4جتريع احل�ي��وان��ات م��ن عمر � 6أ�شهر فما ف��وق �ضد
الطفيليات الداخلية.
 -5ت �غ �ط �ي ����س �أو ر�� ��ش احل� �ي ��وان ��ات � �ض��د ال�ط�ف�ي�ل�ي��ات
اخلارجية.

 -1تقدمي عالئق مركزة تتكون من ال�شعري النظيف اخلايل  -1توفري امل��اء النظيف وان تكون امل�شارب نظيفة على
ال� ��دوام وم�ظ�ل�ل��ة ح�ت��ي ال ت��رت�ف��ع درج ��ة ح ��رارة امل ��اء يف
من الطني وبذور احل�شائ�ش والك�سب املجرو�ش.
يونيه  -2ت�ط�م�ير وت�ن�ظ�ي��ف احل �ي��وان��ات ل�ت�ف��ادي ت�ك��اث��ر احل���ش��رات ال�صيف.
(حزيران) ال�ضارة مثل القمل والقراد كما ميكن ر�ش احليوانات باملبيدات � -2إراحة الأغنام يف مكان ظليل وقت الظهرية على �أن
ترعي القطعان يف ال�صباح وبعد الع�صر.
احل�شرية املنا�سبة للتخل�ص منها.
 -3تقليم �أظالف االبقار مرة يف ال�سنة يف الفرتة قبل الوالدة
ب�شهر �أو �شهرين.

يوليه
(متوز)

 -1توفري الأعالف اخل�ضراء �أثناء ال�صيف بجانب العالئق املركزة.
 -2تقدمي املاء النظيف با�ستمرار و�أن تكون امل�شارب مظللة.
 -3تنظيف مكان احلليب من وقت لآخر وغ�سل �أواين احلليب
جيدا ،ي�صفي احلليب بقطعة �شا�ش ويو�ضع يف مكان ال تزيد
درجة حرارته عن 4درجات مئوية.
 -4و�ضع مكعبات الأمالح املعدنية �أمام احليوان حتي ي�أخذ
حاجته من الأمالح.
� -5إع �ط��اء ك�ب���س��والت ال�ن�ح��ا���س ل�ل�أب �ق��ار ال�ع���ش��ار خ��ا��ص��ة يف
املناطق التي يكون فيها نق�ص يف العن�صر وذلك يف منت�صف
فرتة احلمل.

 -1ع��دم ا��س�ت�خ��دام ال�ت�بن يف تغذية االب �ق��ار حديثة ال��والدة  -1االعتناء بتغذية النعاج املتوقع �أن تلد ال�شهر القادم
وال�ع��ال�ي��ة الإن �ت��اج ول �ك��ن مي�ك��ن ذل��ك خ�ل�ال م��رح�ل��ة الإن �ت��اج حيث يجب تغذيتها على عليقة ال�شعري �إ��ض��اف��ة �إىل
�أغ�سط�س
العليقة اخل�ضراء.
املتو�سط واملنخف�ض.
(�آب)
 -2جتفيف االبقار قبل ال��والدة ب�شهرين حيث ي�ساعد ذلك
على النمو الطبيعي للجنني ويدعم �إنتاج اللنب بعد الوالدة.
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� -1إ�ستمرار العناية باالغنام الع�شار والتي على و�شك
ال ��والدة �إ��ض��اف��ة ايل �إع ��داد م�ك��ان ال ��والدة بحيث يكون
هادئا ونظيفا.
 -2عدم �إبعاد ال�صغار عن �أمهاتها مع م�ساعدتها على
الر�ضاعة.
� -3أذا ك��ان لنب االم غري ك��ايف يكن �إمت��ام الر�ضاعة من
�أم بديلة
� -4إدخ��ال الكبا�ش على النعاج غري احلمل للح�صول
على الوالدات يف بداية ال�صيف.

�سبتمرب
(�أيلول)

 -1حيث �أن ال��والدات املبكرة تبد�أ يف �أواخ��ر هذا ال�شهر ،لذا
يجب جتهيز �أماكن ال��والدة بحيث تكون نظيفة ،خالية من
احل�شرات ،دافئة وبعيدة عن التيارات الهوائية.
 -2تفر�ش االر�ضية بالق�ش.
 -3مراقبة االبقار التي على و�شك الوالدة حتي �إذا حدث ع�سر
والدة �أمكن �إ�سعافها على وجه ال�سرعة.
 -4يجب �إ�ستدعاء الطبيب البيطري �إذا مل تخرج امل�شيمة
حتي � 24ساعة بعد الوالدة.
 -5مراقبة العجل عقب ال��والدة ،ف�إن مل يتمكن من الوقوف
اعانه املربي ويقرب من �أمه لتلعقه ثم يطهر احلبل ال�سري
ويربط.
 -6تر�ضع امل��وال�ي��د احل��دي�ث��ة على ال�سر�سوب (ال�ل�ب��أ) خالل
ال�ث�لاث��ة �أي ��ام االويل مب�ع��دل  5-4م��رات يوميا ث��م بعد ذلك
يعطي العجل لنب االم �أو بديل اللنب مبعدل مرتني يوميا
حتي عمر � 7أ�سابيع.
 -7يجب غ�سل وجتفيف �ضرع البقرة والأجزاء اخللفية قبل
احلالبة.

�أكتوبر
(ت�شرين
�أول)

 -1اال�ستمرار يف نف�س خطوات ال�شهر ال�سابق بالن�سبة لالبقار  -1حت�صني الع�شار �ضد الأمرا�ض التالية:
 الت�سمم املعوي (كل � 6أ�شهر)الع�شار والوالدة.
 الت�سمم الدموي (كل � 6أ�شهر) جدري الأغنام احلمي القالعية -التهاب الرئة البلوري (املاعز)

نوفمرب
(ت�شرين
ثاين)

 - -1اال��س�ت�م��رار يف نف�س خ�ط��وات ال�شهر ال�سابق بالن�سبة
لالبقار الع�شار والوالدة.
 -2التغذية على الرب�سيم وال��ذي يف�ضل �أن يكون يف بداية
االزهار الرتفاع قيمته الغذائية.
 -3تلقيح االبقار بعد  45يوم من الوالدة �صناعيا �أو طبيعيا.

دي�سمرب
(كانون
�أول)

 -1اال�ستمرار يف نف�س خطوات ال�شهور ال�سابقة بالن�سبة
 -1كرثة املواليد يف هذا ال�شهر.
 -2عر�ض املواليد التي متتنع عن الر�ضاعة على الطبيب البيطري .للنتاج.
 -3ع��دم تعر�ض امل��وال�ي��د ل�ل�برد حتي ال ت�صاب بااللتهابات
الرئوية.
 -4اال��س�ت�م��رار يف تلقيح االب �ق��ار ،بحيث ي�ك��ون ذل��ك بعد 8
��س��اع��ات م��ن ظ�ه��ور ع�لام��ات ال���ش�ب��ق �أي ال�ب�ق��رة ال�ت��ي ت�شيع
�صباحا تلقح م�ساءا والتي ت�شيع م�ساءا تلقح �صباحا.
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مخلفات األغنام :
تستخدم مخلفات األغنام (الروث) كسماد لتحسين خواص التربة وزيادة المحصول الزراعي ،وتكمن أهميته في التالي :
-1احتوائه على نسبة عالية من األزوت.
-2يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية للنباتات.
ويفضل إزالة السماد بشكل دوري وتجنب تعريض الحيوانات وخاصة في وقت التلقيح او الوالدة لمخاطر ازالة
الروث والتي قد تتسبب في مشاكل صحية لها مثل المشاكل التنفسية والتلوث وغيرها.
وقد ثبت بالدراسات ان السماد العضوي الطبيعي يتفوق على السماد الكيماوي من حيث تحسين خواص التربية
وزيادة المحصول.

194

الخصوبة والتناسل ورعاية الحمالن
معلومات عن تناسل الضأن والماعز :
متوســـط دورة الشبق  21 - 17 :يوم  ،طول فترة الشبق  73-3 :ساعة بمتوسط قدره  29ساعة  ،مدة الحمل  150 :يوم
البلوغ الجنسي  :يتراوح في األنثى من  9-8شهور.
أهم عالمات حدوث الشبق :
تضخم فتحة الحيا بتوارد الدم فيها وقد تفرز بعض اإلفرازات المهبلية ،وقوف األنثى للذكر ،حدوث التبويض في
نهاية فترة الشبق ،ولألسف مظاهر الشبق في النعاج أقل وضوحا منها في الحيوانات المزرعة األخرى.
وهناك طرق حديثة لزيادة عدد التوائم عن طريق الهرمونات المنشطة للمبايض.
كما أن هناك طرق جديدة لالستفادة من األجنة المتميزة بنقلها الى حيوانات أخرى.
النضج الجنسي :
تظهر الخصية في الذكور عقب الوالدة مباشرة بينما يتأخر تطور عضو التناسل (القضيب) حتى عمر  4شهور في
المتوسط ،ويتوقف عمر البلوغ الجنسي أساسا على نوع الساللة ،بينما تصل ذكور بعض السالالت المبكرة الى النضج
الجنسي عند عمر سنة وأخرى عند عمر سنتين.

195

العوامل التي تؤثر على عمر البلوغ الجنسي :
-1عدم حصول الحمل على احتياجاته الغذائية المطلوبة في الوقت المناسب مما يؤدي الى تأخير عمر البلوغ الجنسي.
-2عدم مناسبة العوامل الجوية لنمو الذكور نمو طبيعي ،وبالتالي على التأثير على عمر البلوغ الجنسي لها.
-3أما اإلناث فتصل الى مرحلة البلوغ الجنسي عادة عند عمر أكبر قليال من عمر الذكور ،وفي الواقع ال ينصح
بتلقيح اإلناث عند عمر مبكر بل يفضل االنتظار حتى يكتمل نموها حرصا على كفائتها اإلنتاجية في المستقبل.
إدارة التزاوج عند األغنام :
 -1زيادة عدد المواليد هي أحد أفضل الطرق لزيادة الدخل.
 - 2التغذية الجيدة للقطيع سواءا للفحول او اإلناث وذلك برفع كمية العلف بما نسبته  %30قبل شهر من موسم
التزاوج وتقدير الرعاية الصحية لهما عامالن مهمان في زيادة عدد المواليد في القطيع.
 - 3استبعاد الحيوانات المريضة والهزيلة قبل موسم التزاوج يساعد المربي في تركيز جهده على باقي القطيع.
 - 4عزل الفحول بعيدا عن اإلناث  -خارج مدى الرؤية والرائحة  -قبل شهر من موسم التزاوج عامل مهم في زيادة
نسبة الخصوبة.
 - 5إعطاء جرعة من فيتامين أ للذكور واإلناث بمعدل  5مل لكل ذكر و 2.5مل لكل انثى يزيد من الخصوبة.
 - 6تقليم األظالف وجز الصوف تؤدي لزيادة فعالية الفحل أثناء موسم التزاوج.
التلقيح :
عادة ما يخصص من  4-3فحول لخدمة كل مائة انثى خالل موسم التلقيح ،وكلما كان موسم التناسل قصير
كلما أدى ذلك بالتالي الى قصر موسم الوالدة مما يتيح إنتاج مواليد متناسقة العمر ،ويفضل إجراء التلقيح في وقت
مناسب لتسويق الناتج في وقت محدد مثل عيد األضحى او المواسم حسب احتياجات السوق.
الكشف المبدئي عن الحمل :
يمكن التعرف على اإلناث التي يتم تلقيحها مبدئيا عن طريق طالء الفحل بطالء معين يمكن تمييزه عن لون
االناث ،وعند اعتالءه عليها يترك أثارا يتم بعد ذلك تسجيل أرقام الحيوانات الملقحه.
الحمل :
تبلغ فترة الحمل في األغنام والماعز حوالي  5أشهر في المتوسط ،وقد تختلف المدة نسبيا باختالف السالالت من
ناحية ومن ناحية أخرى تتأثر بعوامل كثيرة منها جنس المولود والتغذية ووزن المولود ووزن األم وعمرها .ولوحظ ان
فترة الحمل في االناث التي تنتج مواليد فردية تكون أقصر نسبي ًا من تلك التي تنتج توائم ثنائية والتي بدورها تكون
أقصر من تلك التي تلد توائم ثالثية وهكذا.
رعاية اإلناث الحوامل :
يمكن التعرف على اإلناث الحوامل بمالحظة اآلتي :
 -1حلمات الضرع واالفرازات التي تظهر عليها بعد حوالي  12- 10أسبوعا من بدء الحمل.
 -2يمكن جس اإلناث للتأكد من الحمل وعادة يجري الجس في مراحل متأخرة من الوالدة ويمكن الجس في
المنطقة التي تقع بين السرة والضرع حيث تستطيع تحسس الجنين باليد.
وعند التأكد من وجود الحمل يجب العناية باألمهات على النحو التالي :
 -1االهتمام بتغذية اإلناث خاصة في النصف األخير من الحمل.
 -2ترييض اإلناث الحوامل بإعتدال يساعد على تنشيط الدورة الدموية وسهولة الوالدة.
 -3عزل اإلناث الحوامل إلى حظائر خاصة.
 -4تهيئة الظروف المناسبة لإلناث الحوامل عند اقتراب موعد الوالدة.
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الوالدة :
األغنام والماعز من الحيوانات سهلة الوالدة وال يوجد اال اعداد قليلة منها تحتاج الى مساعدة أثناء الوالدة ويجب
على المربي اال يتسرع في التدخل في عملية الوالدة اال عند تأكده من أنها عسرة وتحتاج إلى المساعدة حتى ال يؤدي
تدخله الى نتائج عكسية غير مرغوبة .ويلزم تجهيز مكان مناسب للوالدة داخل الحظيرة .ومن المفضل أن تخصص
حظيرة معينة أو جزء خاص منها للوالدة حيث تقسم على وحدات صغيرة تتراوح مساحتها حوالي  1.5-1متر مربع.
ويستخدم في تقسيم الحظيرة حواجز خشبية أو أسمنتيه أو من المواسير الحديدية وذلك لمنع مرور الصغار من
وحدة إلى أخرى حرصا على عزل المواليد تماما وتجنبا لمشاكل الرضاعة .تفرش أرضية الحظائر بالقش أو نشارة
الخشب بعد تطهيرها جيدا بالمطهرات ومبيدات الطفيليات قبل نقل األمهات فيها عند الوالدة.
عالمات اقتراب الوالدة :
 -1القلق.
ً
 -2االنزواء واالعتزال بعيدا في مكان منعزل نسبيا.
 -3ومن ثم تبدأ عالمات الوالدة باالضطجاع والرقود وترقب الوالدة حتى خروج المولود.

197

للحصول على أنتاج أفضل
غيّر الذكور كل موسمان أو ثالث

رعاية الصغار:
تنتقل الصغار عقب الوالدة إلى بيئة خارجية تتعرض فيها الى العديد من العوامل البيئية المختلفة التي قد ال
تتناسب مع طبيعة تكوينها في بداية حياتها األولى .ولذلك تعتبر هذه الفترة من حياة المولود من أهم الفترات
وأشدها حساسية حيث يتوقف عليها استمرار الحياة.
وتتميز االغنام والماعز عموما بعنايتها للمواليد بإستثناء بعض األفراد الشاذة في هذا المجال ،وعموما يجب
مراقبتها عند الوالدة والتأكد من قيامها بواجباتها نحو المولود في الفترة األولى عقب والدته مباشرة.
عناية األمهات بمواليدها:
ومن الواجب ان نتذكر أن الحبل السري هو الجزء الرئيس الذي يصل الجنين بالحياة إلى أن تبدأ عملية التنفس.
وعلى ذلك فمن المهم المحافظة عليه حتى نتأكد من أن المولود أصبح يتنفس التنفس الطبيعي من فتحة األنف،
وهناك عدة ترتيبات يجب أن تتخذ بعد الوالدة لمساعدة الصغار على أن تبدأ فترة حياتها األولى بصورة طبيعية من
أهمها :
 -1تجفيف المولود من السوائل المخاطية المحيطة به :
ومن أهم األجزاء التي يجب العمل على سرعة تنظيفها فتحتي األنف والفم حتى يستطيع المولود البدء في
االعتماد على نفسه في التنفس الطبيعي .وفي حالة تأخر ه في التنفس الطبيعي فإنه من الواجب البدء في عمل
تنفس صناعي له عن طريق النفخ في فمه مع تحريك مقدمته إلى اإلمام والخلف.
 -2الحبل السري:
يقطع الحبل السري على مسافة  5سم من البطن ويطهر باليود ويربط وعادة ما تلد األغنام والماعز بدون
مساعدة تذكر حيث وجد أن الصغار قد وقفت على أرجلها وبدأت في الرضاعة قبل ان يصل اليها المربي ،ومعنى هذا
أن الحبل السري يقطع في الغالب تلقائيا ويكون الواجب في هذه الحالة هو تطهير الجزء المتبقي من الحبل السري
جيدا باليود أو أي مادة مطهرة أخرى منعا من تلويثه نتيجة رقاد الصغير على أرض الحظيرة التي عادة ما تكون ملوثة.
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غرفة والدة فردية

غرفة والدة جماعية

 - 3التعارف بين األم والمولود:
وهو من األمور الهامة والتي تساعد على انتظام رعاية الصغار منذ والدتها والتي يجب ان تحدث في أسرع وقت
ممكن عقب الوالدة مباشرة .هذا التعارف يتم بطريقة طبيعية عن طريق قيام األم بشم والدة المولود وتنظيفه
مما يلعق به من السائل المخاطي وعملية التعرف هذه تعتبر من العمليات الحيوية بالنسبة للصغير حتى يضمن
الرعاية المناسبة من األم.
 -4الرضاعة:
تعتبر الرضاعة من أهم العمليات التي يجب أن يزاولها المولود في أقرب وقت ممكن عقب والدته مباشرة حيث
تؤدي هذه العملية الى توطيد العالقة بين األم والمولود منذ البداية .وتعرف الرضاعة بأنها هي عملية حصول المولود
على غذائه من اللبن عقب والدته .ويعتبر حليب االم هو االساس في تنشئة الصغار والطريقة الطبيعية هي قيام األم
بإرضاع صغارها مباشرة دون أي تدخل من اإلنسان ،وعادة ما يولد الصغير ومعه غريزة تناول الحلمة ورضاعتها دون
مساعدة .وقد يحتاج األمر الى ارشادات بسيطة للصغير عقب والدته مباشرة حتى يتعرف على مكان الحلمة ولكي
يبدأ أول عملية رضاعة في حياته.
وتعتبر الرضاعة الطبيعية والمباشرة من ضرع األم من أهم العوامل التي تساعد على انتظام العمل بمزرعة
األغنام ومن أهم العالمات التي تدل على نجاح نظم الرعاية المتبعة في المزرعة ،وتعتمد الرضاعة الطبيعية على
رضاعة المولود حليب األم من الضرع مباشرة
وبالطبع فإن ذلك يمنع إصابة المولود بالنزالت المعوية كما أن هذه الطريقة ال تحتاج إلى أيدي عاملة متخصصة
بل يكفي مراقبة الراعي لألمهات وصغارها للتأكد من قيام االم بإرضاعها صغارها دون مشاكل.
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كما أن من الواجب إعطاء المولود عقب والدته مباشرة لبن السرسوب سواءا كان ذلك بطريقة مباشرة بأن
يرضعه من ضرع األم او غير مباشرة بأن يحلب من األم اوال ثم يعطى المولود بأحد الطرق الصناعية.
حليب السرسوب :
هو اول حليب يتكون في ضرع االم عقب الوالدة مباشرة ،هذا الحليب يختلف في تركيبه عن الحليب العادي ويستمر
مدة الثالث أيام األولى من الوالدة تقريبا .يحتوي السرسوب على نسبة عالية من البروتينات والدهون باإلضافة الى
األمالح المعدنية المختلفة والفيتامينات الهامة للمولود ،يضاف الى ذلك مكون هام من مكونات السرسوب هو
ما يعرف باألجسام المضادة والتي تعطي حماية طبيعية للمولود عقب والدته مباشرة حيث تساعده على تحمل
الظروف البيئية الجديدة التي انتقل اليها بعد أن انفصل عن األم واصبح يعتمد على نفسه تماما في كل شيء .لكل
ذلك يجب أن يعطى المولود حليب السرسوب في الساعات األولى عقب والدته مباشرة حيث تقل أهميته تدريجيا
كلما تقدم الوقت حتى يصبح مفعوله منعدم تماما ابتداء من اليوم الرابع من الوالدة.
كيفية تخزين حليب السرسوب :
يمكن الحصول على بعض الكميات من حليب اللبأ من األمهات ذات االدرار العالي والتي تكون قد ولدت مولودا
واحدا حيث يمكن استخدام هذه الكميات في تغذية المواليد األخرى ذات الحاجة.
يقسم حليب اللبأ الى كميات صغيرة بمقدار الوجبات الالزمة ويحفظ في الفريزر ،ومن ثم يمكن تسييله بوضع
الوعاء الذي يحتويه في ماء دافئ بدرجة حرارة الغرفة على أن يستخدم خالل  6ساعات من تسيله وال يعاد تجميده
مرة أخرى.
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النفوق في الصغار:
يمثل النفوق في الصغار حديثة الميالد نسبة ال يستهان بها من إجمالي النفوق الكلي في مشاريع إنتاج األغنام،
ويعد من اكبر الخسائر وخفض اإلرباح ،ومعرفة أسباب النفوق وكيفية تالفيها من األشياء الضرورية لكل من يعمل
في هذا القطاع ،وقد وجد ان نسب النفوق في المواليد الحديثة يختلف بدرجة كبيرة من مزرعة الى أخرى لظروف
الرعاية السائدة فيها ،وليست هناك اي عالقة بين نسبة النفوق في الصغار وساللة معينة او نوعية اإلنتاج ،وأهم
أسباب النفوق يمكن إجمالها في التالي:
 -1الجوع او التعرض لظروف البيئة السيئة  :مثل الجو المنخفض البرودة والجوع.
 -2اإلجهاض ووالدة أجنة نافقة  :واإلجهاض هو والدة أجنة غير مكتملة النمو ونافقة ،او قد تولد وهي مكتملة
النمو ثم تنفق بعد ذلك ،وقد يحدث اإلجهاض نتيجة األمراض المعدية او تعرض الحوامل لمعاملة رديئة وإجهاد.
 -3النفوق نتيجة األمراض المعدية  :ويزيد هذا النفوق في حالة عدم رضاعة الصغار لحليب السرسوب بكميات
كافية ،ولكن في بعض األحوال تزداد األمراض المعدية ويزداد النفوق بسببها.
 -4أسباب أخرى  :الحوادث واالفتراس والتشوهات الوالدة ونقص بعض العناصر الغذائية.
ولخفض نسبة النفوق في الصغار يجب إتباع األعمال التالية :
 -1االهتمام بتغذية األمهات خالل مراحل الحمل.
-2االهتمام برفع مستوى حالة الجسم في األمهات قبل البدء في موسم التناسل.
-3االهتمام بالصغار ووقايتها من الجو البارد.
 -4التواجد خالل فترة والدة الحيوانات والتدخل اذا لزم االمر.
 -5الرعاية المكثفة للصغار خالل االسبوع االول من حياتها.
 -6تولية الصغار المولودة كتوائم الرعاية الكافية.
الحالة الصحية في األغنام:
التدابير الصحية واالحتياطات الوقائية بحظائر األغنام :
 -1تهيئة البيئة المناسبة لتربية الحيوان.
 -2تقديم عالئق متوازنة.
 -3عزل الحيوانات المريضة وعالجها.
 -4الحيوانات المصابة بأمراض وبائية يجب التخلص منها بالحرق والدفن.
 -5اجراء االختبارات الدورية على الحيوانات للتعرف على المرض وتشخيصه مبكراً.
 -6عدم استعمال ادوات الحيوانات المريضة للحيوانات السليمة.
 -7عدم ادخال أي حيوان جديد أال بعد عزله لفترة واختباره والتأكد من سالمته وخلوه من األمراض.
 -8التطهير الدوري للحيوانات والحظائر.
 -9التغطيس الدوري للحيوانات.
 -10التحصين الدوري لألمراض.
(تعليق صورة)
عالمات المرض في الحيوان :
-1عدم األكل وفقدان الشهية.
-2الضعف والهزال.
-3انتفاش الصوف.
-4عدم بريق العيون.
 -5بطء الحركة وقلتها.
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 -6االبتعاد واالنعزال عن أفراد القطيع.
 -7تغير لون الروث او البول ووجود بقع دموية فيها.
 -8وجود بقع غير طبيعية على الجلد.
 -9حك الجسم بآلة حادة او صلبة.
 -10قلة إدرار الحليب.
 -11تغير سلوك الحيوان (عصبيا).
 -12تغير في درجة الحرارة ،والحرارة العادية لألغنام والماعز هي ما بين  40.5 – 38.5درجة مئوية.
 -13تغير في سرعة النبض والتنفس وانتظامهما.
 -14تغير األغشية المخاطية المرئية مثل ملتحمة العين واألغشية المخاطية لألنف والفم حيث تكون شاحبة أو مختفية.
وتتعرض األغنام لبعض األمراض فيقل إنتاجها وقد تؤدي الى نفوقها ويجب على المربي أن يكون على دراية بهذه
األمراض حتى يمكنه اتخاذ ما يلزم نحو عدم إصابة الحيوانات بها أو سرعة عالجها واستدعاء الطبيب البيطري في
الوقت المناسب لتشخيص المرض وتقدير العالج الالزم.
التحصين
ان التحصين باللقاحات الجيدة طريقة سهلة وآمنة واقتصادية لتالفي الخسائر التي تنتج عن هذه األمراض الوبائية،
نظرا ألنها تؤمن الحماية للحيوان_بإذن اهلل_ من خطر تلك األمراض كذلك فإن إعطاء عدة لقاحات في نفس الوقت
هي طريقة تحصين اثبتت فعاليتها.
ومن أهم األمراض التي يتم التحصين عنها في األغنام والماعز :
الحمى القالعية.
الجدري.
التسمم المعوي.
التسمم الدموي.
البروسيال (الحمة المالطية).
السل الكاذب.
طاعون المجترات الصغيرة
وهناك عدة مالحظات يجب مراعاتها فيما يتعلق بالتحصين :
 -1ان معاملة الحيوانات عند التحصين يجب أال تكون قاسية ،فاللقاحات تكون فعالة أكثر بالنسبة للحيوانات غير المجهدة.
 -2يجب تجنب اعطاء اللقاحات للحيوانات المريضة فاللقاحات ال يمكن ان تكون عالج ًا.
 - 3لكل مرض فترة حضانة ،خالل هذه الفترة يكون الحيوان في مظهر طبيعي وهو في الحقيقة مصاب ،ال يمكن
ان يمنع اللقاح خالل هذه الفترة حدوث المرض ولكن إعطاءه في هذه الفترة قد يدفع بعض المربين لالعتقاد بأن
اللقاح تسبب في حدوث المرض وهذا غير صحيح لكن اللقاح قد يسبب بعض المشاكل الصحية للحيوان المريض.
 -4ان بدء مفعول اللقاح في منع األمراض بإذن اهلل يكون بعد حوالي  10-7أيام من اعطائه ،وحتى ذلك الحين يمكن
ان تصاب الحيوانات بالعدوى.
 - 5في حالة تفشي بعض األمراض مثل الجدري فإن التطعيم الفوري قد يقلل من انتشار المرض في القطيع ،
ولكن من االفضل التحصين قبل ذلك لتالفي حدوث اي إصابات فعلية.
 - 6يعتبر التحصين خالل فترة الحمل ضد جميع األمراض المذكورة آمنا ومفيدا ،ويعزز التحصين خالل منتصف
فترة الحمل من انتاج األجسام المضادة في حليب اللبأ األمر الذي يساعد في حماية الصغار وذلك في الفترة التي
تسبق الوالدة ب  6-4اسابيع والتي تعتبر الموعد المثالي لتحصين األمهات والتأخر عن هذا الموعد قد يسبب األذى
للحيوانات التي تكون على وشك الوالدة.
 - 7الوقت المناسب اآلخر للتحصين هو عندما تكون الحمالن او الجديان بعمر  3-2اشهر ،حيث يبدأ مستوى
المناعة المستمدة من حليب اللبأ باالنخفاض.
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 - 8في حالة الحمالن والجديان الناتجة من أمهات غير محصنة فإنه يتم تحصينها على عمر أسبوع وحتى
المواليد الناتجة عن أمهات محصنة يجي تحصينها على عمر أقل من شهرين إذا كانت هناك احتمالية لإلصابة
بالحمى القالعية.
مالحظة  :اذا ما أعطيت المواليد لقاح الجدري على عمر أقل من 3أشهر فيجب عندها اعادة التحصين بعد ستة أشهر.
 - 9المناعة المكتسبة من لقاح الحمى القالعية يمكن ان تستمر من  6-3اشهر وينصح بإعادة التحصين خالل
فصل الربيع.
 -10بخالف ما هو متبع في اللقاحات االخرى يجب أن يعطى لقاح التسمم المعوي مرتين يفصل بينهما  6 -4أسابيع
أما بعد ذلك فإن جرعة سنوية واحدة تعتبر كافية ويفضل إعطاؤها في منتصف فترة الحمل.
 -11يجب ان تحصن الحيوانات سنويا ضد كل األمراض باستثناء الحمى القالعية التي يتم التحصين ضدها مرتين سنويا.
 -12يجب ان تستخدم ابرة معقمة لكل قطيع على حدة (ملحوظه -:من األفضل استخدام إبرة لكل حيوان وليس
لكل للقطيع) فالمرض ينتقل ويتداول بتداول االبر بين الحيوانات والقطعان كذلك يجب الحرص على عدم تحصين أي
حيوانات من خارج القطيع بنفس االبرة ،ويجب ان يحفظ اللقاح مبردا في جميع مراحل تداوله وصوال لوقت استخدامه.
 -13كذلك يجب ان يعامل اللقاح ويذاب في بيئة معقمة ونظيفة وباستخدام المحاليل المذيبة المناسبة ويعطى
فورا وال يحتفظ بأي كمية منه الستخدامها ثانية.
أهمية العزل في الحد من انتقال األمراض بين الحيوانات:
تقسم األمراض بشكل عام ،إلى :
 -1أمراض معدية :تنتقل من حيوان إلى آخر ،ولها عدة أشكال مرضية (فوق حادة ،حادة ،تحت حادة ،مزمنة).
 -2أمراض غير معدية :مثل االضطرابات الغذائية.
وبحسب موضع المرض من جسم الحيوان ،تكون األعراض،فعلى سبيل المثال :
كحة وافرازات مخاطية في بعض حاالت إصابة الجهاز التنفسي.
دمامل وخراجات في بعض حاالت إصابة الجلد.
اسهاالت (تحول البراز الى الشكل السائل) في بعض أمراض الجهاز الهضمي.
اجهاضات في بعض حاالت إصابات الجهاز التناسلي..
كيف ينتقل المرض المعدي ؟
ينتقل اما عن طريق :
 -1العدوى الرأسية  :من األم الى الجنين.
 -2العدوى األفقية من حيوان إلى آخر :وتحدث بالطرق المباشرة وغير المباشرة مثل المالمسة والعدوى
عن طريق الفم أو األغشية المخاطية أو الجروح الجلدية أو الجهاز التناسلي أو عن طريق نواقل المسبب المرضي
مثل القراد والحشرات الماصة للدم وكذلك الحيوانات الحاملة للمرض (أي مصابة بدون ظهور أعراض المرض)،
والحيوانات الخازنة للمرض)تحمل المرض وال تصاب به).
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 -3وقد ينتقل المرض باستخدام أدوات الحيوان المريض
للحيوان السليم وأيضا بواسطة العمال اثناء تنقلهم بين
الحظائر ألداء اعتمالهم
وتشكل ال��ع��دوى األفقية النسبة األعلى النتقال المرض بين
الحيوانات ،واألخطر نتيجة لما تسببه من خسائر فادحة نتيجة انتقال
المرض لعدد كبير من الحيوانات.
تعريف العزل :
هو فصل الحيوانات المريضة عن الحيوانات السليمة فصال كامال
لوقايتها من انتقال المسببات المرضية بكافة انواعها الى الحيوانات
السليمة.
لماذا نــــعــــــــزل ؟
وجود الحيوان المريض مع الحيوان السليم يؤدي الى انتقال العدوى
الى الحيوان السليم ومن ثم كلما زاد عدد الحيوانات المصابة زادت
نسبة انتشار المرض وهذا يؤدي بالتالي إلى:
نسبـة أعلى لإلصابة.
خسائر اقتصادية اعلى (انخفاض االنتاجية ،النفوق ،كمية ادوية
أعلى ،توطن للمرض بشكل مستمر).
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مواصفات غرفة العزل الجيدة :
 -1مبنية بشكل مناسب من حيث التهوية واإلضاءة ودرجة الحرارة.
 -2ان تكون على شكل وحدات صغيرة لكل حيوان بحسب النوع بحيث ال تقل عن متر ونصف طوال وعرضا.
 -3ان تكون بالجهة الجنوبية من الحظائر على بعد ال يقل عن  100متر.
-4تتميز بسهولة تنظيفها وتطهيرها بعد عودة الحيوان الى الحظيرة عند شفائه التام.
-5يوجد في كل وحدة عزل مشرب خاص ومعلف خاص.
-6تتميز بسهولة مرور الشخص على الحيوانات المعزولة لمراقبتها بحيث تكون الجدران بارتفاع مناسب( .ان
تكون الحظيرة بعيدة بمسافات كافية عن الحيوانات المعافاة)
متى نعــــــــزل ؟
عند مالحظة أي من عالمات المرض العامة في الحيوانات مع االهتمام بتطهير الحظيرة بعد ارسال الحيوان الى
غرفة العزل للقضاء على الميكروبات.
التخلص الصحي من الحيوانات النافقة
من األشياء المالحظة في بعض المناطق خارج المدن وعلى الطرقات بصفة خاصة وجود بعض الحيوانات النافقة
كالكالب والماشية وغيرها من الحيوانات بسبب حوادث الطرق أو ترمى بسبب األمراض من قبل المربين وأصحاب
المزارع أو سكان المدن الذين لم يجدون طريقة للتخلص منها أبسط من رميها بجانب الطريق.
الحيوانات النافقة قد تكون مصدر كبير للعدوى وتعتبر من ضمن المخلفات البيطرية الخطرة ،فمعظم األسباب
في موتها اإلصابة بمرض معدي وعند تركها بدون معالجة سليمة قد يسبب هذا في انتشار البكتيريا أو أبواغها للبيئة
المحيطة ،ويتم التخلص الصحيح من الحيوانات النافقة بالحرق أو الدفن ويفضل عند نقلها سد الفتحات الطبيعية في
الحيوان ونقلها في اكياس لضمان عدم تلويثها للبيئة وحرقها بعيدا عن مساكن الحيوانات في الجهة الغربية منها.
ويتم عمل حفرة بأبعاد مناسبة للحيوان وفرشها بالمواد الحارقة وتوضع الجثة عليها وفوقها المواد الحارقة
واشعال النار ويمكن حفر حفرة مجاورة لها لزيادة االشتعال.
واما في حالة الدفن فيعمل حفرة بأبعاد مناسبة للحيوان وفرشها بالجير الحي ووضع الجثة عليها ومن ثم وضع
الجير ورش الديزل (مثال) لضمان عدم نبش الكالب الضالة للجثة وطمرها وتسويتها االرض.
كما يجب ان يكون مكان الدفن او الحرق بعيدا عن مجاري المياه وكذلك المياه الجوفية.
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األمراض الطفيلية
أو ً
ال :الطفيليات الداخلية :
وهي عبارة عن دي��دان وكائنات أخرى تتكاثر داخل جسم الحيوان مثل الديدان المعوية التي تتغذى على دم
الحيوانات او المواد المهضومة ،والديدان الرئوية والتي تسبب السعال المزمن في الحيوانات ،والديدان الكبدية والتي
تتغذى على مكونات الدم وتؤدي الى إصابة الحيوان بفقر الدم ،والكوكسيديا التي تعيش في الجهاز الهضمي ،ويتطلب
األمر لمعالجتها جميعا إعطاء الحيوانات مضادات الطفيليات تحت إشراف فني مختص.
وتسبب الطفيليات خسائر فادحة في الحيوانات نتيجة إصابتها بنقص التغذية وضعف المناعة مما يجعلها أكثر
عرضة لإلصابة باألمراض بأنواعها ،والتي تؤدي الى موت الحيوانات.
العــــــــــــــالج :
معظم العالجات التي تعطى لعالج الحيوانات من الطفيليات الداخلية تعطى بالحقن تحت الجلد ،أو عن طريق
الفم (محلول أو كبسوالت) وغالب األدوية التي تعطى حقن ًا تحت الجلد تكون جرعتها (1مل 50 /كجم «تقريبا  1مل
لكل حيوان) ولكن يجب قراءة واتباع تعليمات العالج المكتوبة عليه ويجب اإلهتمام بفترة السحب لكل من
اللحم والحليب (الفترة التي ال يسمح خاللها بتناول ما ينتجه الحيوان) استشر الطبيب البيطري األقرب في منطقتك
لمعرفة افضل انواع مضادات الطفيليات وطرق اعطائها.
انتبه  :بعض عالجات الديدان تسبب اجهاضات للحيوانات الحوامل (اقرأ تحذيرات االستعمال)
فتــــــرات األمان :
يقصد بفترة األمان تلك الفترة الزمنية التي يجب إنقضاؤها قبل السماح بتناول حليب الحيوانات المعالجة أو لحومها
وتسمى أحيانا فترة السحب وهي في حالة المعالجة بالحقن تحت الجلد أطول منها في العالجات التي تعطى تبليع ًا أو تجريع ًا.
ويستطيع المربي بناءا على ظروفه بعد استشارة الطبيب البيطري أن يختار الشكل المناسب للمعالجة مراعي ًا السعر
وسهولة اإلستخدام للتجريع أو التبليع .وهناك بعض انواع مضادات الطفيليات تقضي فقط على الديدان النشيطة في الفترة
التي يعطى بها ،ولكنه ال يستطيع القضاء على الديدان الساكنة (التي لم تسبب المرض بعد) أو الديدان الجديدة.
هناك انواع من مضادات الطفيليات (البنداوزل والليفامازول) يستخدمان للعالج فقط وال يصلحان للمقاومة ،وإنما لقتل
الديدان الموجودة حاليا في األغنام ،ايض ًا فإن سعرهما رخيص استشر الطبيب البيطري حول النوع االفضل في منطقتك.
تقيد بالتعليمات المعطاء دون زيادة أو نقص ،اتبع التعليمات التي تاتي مع العالج أو العبوة أو أسال الطبيب البيطري.
إذا أعطي الحيوان اقل من الجرعة الموصى بها فإن ذلك يؤدي إلى مقاومة الديدان للعالج ،وإذا ازدادت الجرعة فإنها
قد تسبب التسمم للحيوان باإلضافة الى (اهدار األموال) الناتج عن زيادة تكلفة العالج والمكافحة.
دائما تقيد بتعليمات السالمة العامة المرفقة مع العالج.
ثانيا  :الطفيليات الخارجية :
وهي عبارة عن حشرات او ميكروبات تتكاثر على جسم الحيوان وقد تؤدي الى اصابة الحيوان بفقر الدم والعصبية
وقد تسبب جروحا في الجلد تنفذ منها الجراثيم المختلفة باالضافة الى ان بعضها قد ينقل بعض األمراض الدموية،
ومن امثلة الطفيليات الخارجية القراد والقمل والحلم ويرقات ذبابة الدودة الحلزونية وغيرها ،ويتم معالجتها
بتغطيس الحيوانات أو رشها بالمبيدات واعطائها مضادات الطفيليات تحت اشراف فني مختص.
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تأثير الطفليات الخارجية
على الٌأغنام

جرب في رأس ضأن

المرش اليدوي :يستخدم
للتركيز على مناطق
معنية من الجسم( .تحت
األذن ،تحت الذيل ،الرأس).

طرق مكافحة الطفيليات الخارجية :
 -1مضادات الطفيليات بالحقن :
وهي مواد يتم حقنها داخل الحيوان لعالج الطفيليات الدخلية والخارجية على ان ال يتم استهالك حليب او لحم
الحيوان المعالج اال بعد التأكد من انتهاء فعالية العالج في جسم الحيوان.

كما تستخدم في حالة النغف االنفي وهو عبارة عن يرقات ذباب تشبه الدود توجد في أنف الحيوان.
وينصح في حالة الرش بإستخدام مضادات الطفيليات كعالج مساعد.
 -2التغطيس :
وهو عبارة عن غمر الحيوان بمحلول مكون من الماء والمبيد الحشري المناسب على أن تكون نسب خلط
المبيد الحشري بالماء مطابقة للنسب الموصى بها على عبوات المبيد الحشري المستخدم.
أهم مزايا التغطيس أنه فعال ضد جميع أنواع الطفيليات الخارجية ألنه يضمن وصول المادة الفعالة الى جميع
األجزاء الخارجية لجسم الحيوان كما أنه مأمون االستخدام بدرجة عالية للشخص الذي يقوم بالتغطيس.
 -3الرش :
الرش عبارة عن ايصال المبيد الحشري للحيوان عن طريق الرذاذ المائي المضغوط .والرش طريقة مناسبة
لكل أنواع الطفيليات الخارجية ولكن من سلبيات هذه الطريقة أنها ال توصل المبيد الحشري لكافة مناطق جسم
الحيوان الخارجية وإمكانية تعرض الشخص الذي يقوم بالرش للتسمم بالمبيدات جراء تعرضه للرذاذ.
االحتياطات الواجب إتباعها للوقاية من خطر التعرض للمبيدات الحشرية :
عند القيام بعملية مكافحة الطفيليات الخارجية باستخدام المبيدات الحشرية يجب االهتمام بقواعد السالمة
العامة التي تضمن سالمة الشخص الذي يقوم بالرش ،وهي :
 -1قراءة التعليمات الموجودة على العبوات بشكل جيد قبل استخدام اي مبيد لمعرفة كيفية تأثير المبيد على اإلنسان.
 -2نسب الخلط الموصى بها على العبوات.
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 -3ارتداء كفوف االيدي والقناع الواقي للوجه وكذلك ارتداء حذاء طويل يغطي االقدام.
 -4ارتداء النظارات الواقية.
 -5التوقف عن التدخين واألكل والشرب اثناء عملية الرش.
 -6غسل اجزاء الجسم عدة مرات بالماء والصابون في حالة تعرضها للمبيد.
 -7يجب خزن المبيدات بعد التأكد من اغالقها بإحكام في مكان آمن ومناسب وبعيدا عن متناول األطفال
والحيوانات ،مما يعني عدم تخزينها قطعي ًا في المطابخ أو داخل المنازل ،كما يجب التخلص من العبوات الفارغة
برميها في الحاويات المخصصة للنفايات أو دفنها في األرض كما تنص عليه تعليمات الشركة الصانعة المكتوبة
على العبوة.

انتبه أخي المربي!..

قد ي�ؤدي الت�سمم باملبيدات احل�شرية او كرثة التعر�ض لها للإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية مثل ال�سرطانات والف�شل الكبدي
والكلوي والأمرا�ض الع�صبية وغريها فالنتبع التعليمات ال�صحيحة ال�ستخدام املبيدات وعدم و�ضعها (يف ماء �شرب احليوانات)
بغية ت�سمينها حيث ي�ؤدي ذلك اىل تراكم تلك املبيدات يف حلومها و�ألبانها وتعري�ض الإن�سان (للمبيدات) ب�شكل غري مبا�شر.
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األمراض البكتيرية
الحمى المالطية (البروسيال)
وهو مرض بكتيري تسببه ميكروبات تسمى البروسيال
وتصيب جميع الحيوانات بدون استثناء وينتقل كذلك إلى
اإلنسان.
أهم األعراض في الحيوانات :
 -1اإلجهاض والذي غالب ًا ما يكون في خالل األشهر األخيرة
من الحمل.
 -2احتباس المشيمة.
 -3التهاب الرحم.
 -4تورم مفاصل الحيوان المصاب خاص المفصل الركبة
 -5انخفاض ملحوظ في إنتاج الحليب باإلضافة إلى تأخر
في فترة اإلخصاب.
في الذكور تتركز اإلصابة في الخصية حيث تبدو متضخمة
مما قد يجعل الحيوان عقيم ًا أو قد يكون حام ً
ال للميكروب.
أهم األعراض في اإلنسان :
حمى ،عرق ليلي ،رعشة ،آالم في الظهر والمفاصل ،حمى
متموجة،
وتحدث العدوى لإلنسان نتيجة تناوله حليب حيوانات
مصابة ب��ال��م��رض ،او ق��ام بمسك واف�����رازات الحيوانات
المجهضة مثل الجنين المجهض او المشيمة (السال).
العـــــــــــــالج :
ال ينصح بعالج الحيوانات المجهضة لما قد تسببه من عدوى مستمرة لإلنسان وباقي القطيع ويجب عزلها فورا
وينصح بالتخلص الفوري منها ما أمكن.
طرق الوقاية:
-1عزيزي المربي إن من أهم إجراءات الوقاية من اإلصابة بمرض الحمى المالطية في اإلنسان هي إتباع الطرق
الصحية في تناول الحليب ومنتجاته من خالل بسترة الحليب بعد حلبه مباشرة وعدم شرب الحليب الخام من
الحيوان إال بعد غليه لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر.
-2إتباع كافة الشروط الصحية من حيث التطهير والنظافة داخل حظائر الحيوانات.
-3فحص جميع الحيوانات الحقلية باختبار الروزبنجال وتأكيد اإليجابي باختبار االليزا.
 -4ذبح الحيوانات اإليجابية.ويعاد االختبار بعد شهر وبعد الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين يعتبر الحيوان غير مصاب.
 -5يجرى اختبار القطيع كل ستة أشهر.
 -6ال يسمح بإدخال حيوانات جديدة المزرعة إال بعد حجزها لمدة شهر يجرى خالله اختبارين مصليين فالحيوانات
السالبة تعد خالية من المرض.
ً
 -7عزل الحيوانات المجهضة فورا عن بقية القطيع وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من خلوها من المرض.
 -8حرق وإتالف كافة األجنة المجهضة والفرشة وإفرازات الحيوان المجهض.
 -9فحص الذكور بشكل دوري.
 -10تحصين إناث الحيوانات عمر  8 – 4شهور باللقاح المناسب.
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مرض نظير السل (جونز) (السالق ،ابو حلوق ،السمال):
وهو مرض بكتيري يسببه ميكروب يسمى نظير السل (باراتيوبركلوزيس) ويتميز باسهال مزمن ال يستجيب
للعالج بالمضادات الحيوية او مضادات الطفيليات وله بعض االعراض المميزة مثل انتفاخ ما بين الفكين وخاصة في
الضأن والهزال المزمن ومن ثم النفوق في غضون شهر الى  4اشهر من بداية االصابة.
العــــــــــــــــالج:
اليوجد عالج الحيوانات التي تثبت اصابتها ويفضل التخلص منها بالذبح الفوري لحماية باقي القطيع من العدوى.
الوقايـــــــــــة :
 -1عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها والتخلص منها بشكل فوري.
 -2االهتمام بالتطهير والنظافة داخل الحظائر.
 -3رفع مناعة القطيع بالتغذية الجيدة المتوازنة ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتحصين.

yellow-orange pigmented
hepatic granulomate

Thickened corrugated
yellow orange pigmented
intestinal mucousa

Woolsheded easily on
large area of the body

ماعز مصابة بإلتهابات
رئوية  -المخاط من األنف
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التهاب الضرع:
كثير من مربي الماشية يعانون من إنتشار هذا المرض في القطيع خصوصا أثناء الحمل أو بعد الوالدة وذلك نظرا
ألثره االقتصادي الذي يؤثر على كمية ونوعية الحليب المنتج بالتالي يؤثر على تغذية الصغار وقد يسبب مشاكل
صحية لالنسان.
تعريف المرض :
التهاب الضرع عبارة عن التهاب في الغدة الثديية ،يحدث نتيجة دخول البكتيريا الممرضة الى داخل أنسجة الضرع
مما يؤدي الى حدوث التهابات تترافق مع ارتفاع في درجة حرارة الضرع واحمرار ثم تتفاقم لتسبب مشاكل أكثر تعقيدا.
أنواع التهابات الضرع :
 التهاب الضرع الخفيف  :انتفاخ الضرع وارتفاع درجة حرارته مع تحول الحليب الى الشكل المائي. التهاب الضرع الحاد :ترتفع درجة حرارة الضرع ويصبح ملمسه صلب ومؤلم للحيوان المصاب ،مع تقدم االصابةيتحول لون الضرع الى اللون االزرق ثم االزرق الداكن.
أعراض المرض:
 -1ظهور كتل في الحليب.
 -2تغير طبيعة الحليب – مائي.
 -3قلة انتاج الحليب.
 -4ارتفاع درجة حرارة الجسم.
 -5ارتفاع درجة حرارة الضرع.
 -6تحول لون الضرع مع تقدم االصابة الى اللون األزرق.
 -7تصلب وقساوة الضرع تزداد مع تقدم االصابة.
( -8ظهور نقط دم في اللبن)
العــــــــــــــــالج:
-1عزل الحيوانات المصابة
-2تفريغ الضرع من الحليب.
-3تنظيف وتعقيم حلمة الضرع.
-4تفريغ انبوبة عصارة التهاب الضرع(مضاد حيوي) في الحلمة وعمل تدليك إلدخاله داخل الضرع.
-5اعطاء مضادات حيوية..
-6عمل كمادات باردة وساخنة بالتبادل ثم تدليك الضرع(.من أعلى الى أسفل في حاله االلتهاب الخفيف ومن
أسفل إلى أعلى في حالة االلتهاب الدموي)
االلتهابات الرئوية
تعريف المرض
هي امراض تصيب الحيوانات في الجهاز التنفسي وقد تسبب لها النفوق وقد تسببها بكتيريا ،فيروسات ،تنشط
االصابة بهذه األمراض في فصول البرد وعدم التهوية الجيدة للحظائر.
األعراض:
-1حدوث السعال والسيالن المخاطي من االنف.
-2صعوبة التنفس عند تحرك الحيوانات المصابة.
-3فقدان الشهية وقلة كفاءة التحويل الغذائي.
-4قلة معدل النمو اليومي في الحمالن الصغيرة.
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• المعالجة:
عزل الحيوان المريض ومراجعة الطبيب البيطري إلعطاء الوصفة العالجية و(المضاد الحيوي المناسب).
الدمامل (الخراج ،الطلوع ،الحبور ،االخرجان ،الجرحان):
تعريف المرض:
الدمامل شائعة الحدوث بين قطعان االغنام والماعز وتظهر عادة حول منطقة الرأس (االذنين والرقبة) وعلى
تقاطعات الجسم (التقاء الرجل أو الذراع مع بقية الجسم) والضرع ،وعندما تنضج تنفجر ويسيل الخراج ويكون مصدر
عدوى للحيوانات السليمة االخرى.

األعراض:
 -1مشاهدة الدمامل على جزء أو اجزاء مختلفة على جسم الحيوان المصاب.
 -2ارتفاع درجات الحرارة.
 -3الدمامل الداخلية تسبب صعوبة في التنفس.
 -4تبدو الحيوانات المصابة هزيلة.
 -5قلة انتاج الحليب.
المعالجة:
 -1عزل الحيوانات المصابة عن باقي القطيع لمنع انتشار المرض.
 -2إعطاء مضادات حيوية.
 -3الدمامل الناضجة يعمل لها عملية جراحية إلخراج الخراج مع توخي الحذر من نقل العدوى بالمالمسة ويجب
التخلص من السائل بعيدا عن الحيوان المصاب وعن بقية القطيع.
 -4عمل فتيلة يود وإبقائها في مكان الدمل لحين أن يشفي تماما.
االسهاالت:
تعريف المرض:
االسهال هو زيادة عدد مرات التبرز خالل اليوم الواحد وقد يستمر لعدة أيام وتختلف رائحة االسهال من الرائحة
المألوفة العادية الى درجة الرائحة الكريهة وذلك حسب المسبب المرضي (بكتيريا ،فيروسات ،طفيليات).
مسببات المرض:
-1تغيير نوع العلف فجأة.
-2تغيير كميات العلف فجأة.
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الوقاية:
إن التحصين ضد االمراض الوبائية مثل (التسمم المعوي) والعناية بالمواليد حديثة الوالدة واالدارة الجيدة للقطيع
ونظام التغذية الجيد تعتبر أفضل سبل الوقاية والحد من االسهاالت.
العــــــــــــالج:
-1عمل محلول مكون من ملعقة سكر  +قليل من الملح تخلط بكأس من الماء.
-2استخدام العالجات الطبية الجاهزة.
-3مراجعة واستشارة الطبيب البيطري للوصفة الطبية لمعالجة االسهال.
التسمم الدموي :
مرض بكتيري وبائي يصيب األغنام والماعز ومن أعراضه خمول الحيوان وارتفاع درجة حرارته وسيالن افرازات
انفية وعند تطور المرض قد ينفق الحيوان وللوقاية من المرض التحصين الدوري للحيوانات.
طــــرق الوقايــــة:
ً
-1عزل الحيوانات المصابة وعالجها فورا بمضاد حيوي واسع الطيف (اوكسي تتراسيكلين).
-2إتباع كافة الشروط الصحية من حيث التطهير والنظافة داخل حظائر الحيوانات.
-3التخلص الصحي من الحيوانات النافقة والفرشة.
-4تجنب إجهاد الحيوانات.
-5تحصين ال��والدات الجديدة بلقاح بكتيري ميت عند عمر شهرين وتعطى جرعة منشطة بعد أربعة أسابيع
وجرعة كل ستة شهور.
التسمم المعوي :
مرض بكتيري وبائي يصيب األغنام والماعز ومن أعراضه فقدان الشهية والضعف واسهال كريه الرائحة ،خاصة
عندما تاكل كميات كبيرة من الحبوب او يتغير نظامها الغذائي وفي الحمالن الرضيعة التي تأخذ كميات كبيرة من
الحليب ،وعالج هذا المرض يكون بإعطاء المضادات الحيوية وللوقاية من المرض التحصين الدوري للحيوانات ومن
امثلتها مرض التيتانوس والذي ينجم عن اصابة الحيوان بجروح ،ومرض تعفن القدم وخاصة في المناطق الرطبة
واالرضيات المتسخة.
مرض التهاب العين المعدي :
ويصيب احد العينين او كالهما ويساعد الجو الحار وكثرة الغبار والذباب على انتشار المرض من حيوان الى آخر
وتمتنع الحيوانات عن األكل وتلهتب العينين وتزيد الدموع واحيانا تنتفخ العينين وتتحول الى صديد لزج ذو لون اصفر،
وتعالج العيون بالقطرات وادوية اخرى.
طرق الوقاية منها:
 -1إتباع كافة الشروط الصحية من حيث التطهير والنظافة داخل حظائر الحيوانات.
 -2التخلص الصحي من الحيوانات النافقة والفرشة.
 -3تحصين الوالدات الجديدة بلقاح توكسويد عند عمر شهرين وتعطى جرعة منشطة بعد أربعة أسابيع وجرعة
كل ستة شهور.
السل البقري:
تعريف المرض:
هو مرض بكتيري مزمن ويعتبر من األمراض المشتركة والمهمة التي تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان وبالعكس.
طرق نقل العدوى
عادة ما تكون الجراثيم المسببة لمرض السل البقري مرتبطة بالحيوانات المصابة أو منتجاتها وباألخص الحليب
ومشتقاته وتحصل العدوى كما يلي:
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في األبقار:
-1عن طريق استنشاق الميكروب المسببة للمرض بمخالطة حيوانات مصابة وعن طريق الفم من خالل تناول
العلف والماء الملوثين بالميكروب المسبب للمرض.
في اإلنسان:
 -1عن طريق شرب الحليب بعد حلبه مباشرة من الحيوان المصاب بالمرض دون غليه أو بسترته ،أو استهالك
منتجات األلبان واللحوم الملوثة بالميكروب المسبب للمرض.
 -2عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالميكروب وخاصة عند مالمسة الحيوان المصاب.
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أعراض المرض:
 -1وهو من األمراض المزمنة والتي تأخذ وقت ًا طوي ً
ال نسبي ًا إلى حين ظهور األعراض على الحيوان وفي كثير من
األحيان تكون األبقار مصابة بالمرض دون ظهور أي عالمات تدل على حدوثه.
 -2ظهور األعراض يعتمد على موقع اإلصابة من جسم الحيوان ،وعادة ما تكون اإلصابة متركزة في الرئتين
وتشمل السعال الجاف ،صعوبة في التنفس ،وفي الحاالت المتقدمة من المرض يالحظ الهزال والضعف الشديد على
الحيوان.
طرق الوقاية:
 -1عزيزي المربي إن من أهم إجراءات الوقاية من اإلصابة بمرض السل في اإلنسان هي إتباع الطرق الصحية في تناول
الحليب ومنتجاته من خالل (غليي) الحليب بعد حلبه مباشرة (لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر) وعدم شرب
الحليب الخام من الحيوان..
 -2إتباع البرامج والطرق الصحيحة في رعاية الحيوان وعدم خلط األنواع المختلفة من الحيوانات (األبقار ،الماعز ،الضأن،
الدواجن) في مكان واحد باإلضافة إلى مراعاة عدم ازدحام األبقار في حظائر التربية والتهوية والنظافة وإزالة الروث.
االمراض الفيروسية :
 -1جدري االغنام :
مرض فيروسي معدي ويتميز بتكوين بثرات وتنتهي بقشور تسبب انتشار العدوى بهذا المرض ويكون مصحوبا
بارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية والتهاب العيون ،ويجب عزل الحيوانات المصابة وتطهير مكان االصابة وتحصين
القطيع باللقاح الواقي عن المرض.
 -2مرض السعار :
وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات وينتقل الى االنسان نتيجة العض من حيوان مصاب ،وينبغي في حالة وجود
عضات في الحيوانات من حيوان مجهول غسل موقع العضة بالماء والصابون فورا (أو دعكه بنصف ليمونه لالستفادة
من التأثير الحمضي على الفيروس) للقضاء على الفيروس قبل دخوله الى الجسم وانتقاله الى الدماغ.
 -3الحمى القالعية :
وهو مرض معدي فيروسي سريع االنتشار وقد يصيب االنسان ويتميز في االغنام والماعز بحدوث عرج وتقرحات
في الفم وبين االظالف ويمكن عالج االصابة بمواد مطهرة وملطفة ويمكن الوقاية من هذا المرض بالتحصين
الدوري عن االمراض.
السيطرة على المرض
يمكن التحكم في نسبة اإلصابة بالمرض في البلدان التي يتوطن بها عن طريق برامج التحصين ،وغالبا ما يكون
التحصين إجباريا .أما في البلدان الخالية من المرض فيمكن التخلص من العدوى الطارئة للمرض عن طريق الذبح
يصاحبه التطهير لحظائر الحيوان والتخلص من الحيوانات النافقة بحرقها أو
دفنها .ورغم أن هذه الطريقة غالية التكاليف ،إآل أنها تعتبر أكثر الطرق فاعلية
للتخلص من الوباء.
 -4مرض اللسان األزرق
هذا المرض معدى ينتقل بواسطة البعوض وال ينتقل باالختالط
أعراض المرض :ارتفاع شديد في الحرارة ويسمى طور الحمى – فقدان
الشهية – احتقان في مقدمة الفم والشفتين واألذنين – أورام اوديمية
بالرأس وبجفون العين – احتقان أغشية الفم وظهور تقيحات ويسيل اللعاب
من الفم – يزرق اللسان ويتورم ويتدلى من الفم – يظهر العرج واالنيكيا –
الهزال واحتقان شديد حول الحافر وقد تستمر الحالة ألكثر من شهر.
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الوقاية والعالج :توضع الحيوانات المصابة في الحجر البيطرى معزولة تماما – القضاء على البعوض في مكان
توالده – توجد له لقحات حية تنتج أجسام مناعية بعد  15يوم وبذلك يعطى مناعة لمدة عام – ويحصن الحيوان من
عمر  6شهور .واغلب األمراض الفيروسية ليس لها عالج فعال ولكن يمكن استخدام خافض للحرارة – التطهير –
تقديم عالئق جيدة.
تص َّدع
الم َ
 - 5مرض ُح َّمى الوادى ُ
التعريف بالمرض:
حمى وادي الصدع مرض فيروسي خطير يصيب اإلنسان والحيوان (الماعز ،الضأن ،األبقار والجمال) .ويزداد ظهور
المرض في فصل الشتاء وخاصة في السنوات ذات المنسوب العالي لتساقط األمطار .وتبدأ أعراض المرض في
الحيوانات بإرتفاع في درجة حرارة الحيوان ( 40الى  42مئوية) ،فتورعام وافرازات انفية مخاطية ُمتقيحة ،استفراغ،
يرقان ،إسهال مدمم ،إجهاض بنسبة عالية جدا (من  85الى ُ -%100
أنظر الشكل رقم  ،)3كما أن نسبة النفوق عالية
في صغار الحيوانات قد تصل إلى ٪95
المسبب للمرض:
الفيروس ُ
المفصل َّية مثل البعوض من نوع
المسبب وهو ضمن مجموعة الفيروسات التى تنتقل بالحشرات ِ
الفيروس ُ
َ
المنخ ِفضة ،ويتميز
الكيوليكس وااليدس وبَ ْي ِبينز .ويتميز الفيروس ببقائه في البيئة لمدة طويلة عند درجات الحرارة ُ
بمقاومته لألواسط القلوية ولكنه حساس ِج َّدا ً لدرجات الحموضة تحت درجة .˚60
الفيروس ُ
ُط ُرق انتقال العدوى:
ينتقل المرض أساس ًا بين الحيوانات وأيض ًا اإلنسان عن طريق عضة البعوض أو عن طريق حقن الدم أو ُمستخلص
ِ
ً
المصابة ،كما يُمكن أيضا إن ِتقال العدوى عن طريق مالمسة اإلفرازات الخارجة من الحيوان
ِ
األنسجة من الحيوانات ُ
لتحمة العين أو تم استنشاقها.
المعدية إلى ُم ِ
المخالط وخاصة إذا تطاير الرذاذ من هذه اإلفرازات ُ
المصاب إلى اإلنسان ُ
ُ
المتصدع ينتقل من الناموس األنثى
الوادى
ى
م
ح
فيروس
أن
معرفة
بمكان
األهمية
من
فإنه
الوبائية
الناحية
ومن
ُ
ُ
َّ
البالغ رأس َّي ًا إلى البيض حيث يُمكن بقاء الفيروس به ُمدة َ
طويلة قد تصل إلى سنتين.
ملحوظه :إذا كانت هذه المعلومات للمربى فال داعى لسرد تفاصيل التشخيص العلميه.
مشاكل أخرى :
 -1النفاخ (الزودة ،البشمة):
مسبب المرض هو تراكم كميات كبيرة من الغازات في الكرش قد تكون ممزوجة مع الطعام والتي تؤدي الى
الضغط على الحجاب الحاجز والرئتين مما يعيق عملية التنفس ومن اضطراب القلب وبالتالي نفوق الحيوان .ويكثر
حدوث المرض في نهاية فصل الربيع وأثناء فصل الصيف بسبب تناول الحيوانات االعالف الغضة والمغطاة بالندى
وقد يحدث نتيجة تناول االعالف المركزة بكميات كبيرة في وقت قصير.
االعـــــــــــــــراض:
-1انتفاخ البطن بشكل ملحوظ – خاصة الجانب االيسر من الحيوان.
-2الجلوس على االرض وصعوبة المشي.
الوقايــــــــــــة:
-1عدم رعي الحيوانات على النباتات الغضة خاصة في ساعات الصباح الباكر.
-2تعليف الحيوانات بالتبن قبل خروجها للمرعى.
-3عدم تقديم الخلطات العلفية المركزة بصورة فجائية (يقدم العلف تدريجيا).
العالج:
 -1عمل تدليك خفيف لمنطقة البطن لخروج الغازات من الكرش عن طريق الفم.
 -2تجريع الحيوان المصاب بعض السوائل مثل الزيوت..
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 -3اجبار الحيوان على المشي وتدليك جوانب جسم الحيوان..
 -4اعطاء الحيوان المصاب مقدار ملعقة من بايكربونات الصوديوم ممزوجة بكأس من الماء الفاتر عن طريق الفم.
 -5استخدام العالجات الطبية الجاهزة.
الطبيب البيطري وحدة يمكن تفريغ الغازات من كرش الحيوان المصاب عن طريق(المبزل) واحداث ثقب صغير
في الكرش للتخلص من الغازات المتراكمة( .ثم وضع االدويه االزمة داخل الكرش)
 -2ظاهرة أكل البالستيك:
تتناول الحيوانات البالستيك عندما يكون هناك انحراف في الشهية نتيجة عدم اتزان العالئق المقدمة حيث
يتراكم البالستيك في الكرش ويعمل في حاالت عديدة على انسداد القناة الهضمية.
األعـــــــــــراض:
(عند فحص الحيوان والضغط على منطقه الكرش يمكن االحساس بوجود جسم غريب داخلها وإذ كان الحيوان
انثى فكثيرا ما يكون الشك في أنها حامل ,ويتوقف الحيوان عن االكل ثم يصاب بالهزال وينفق).
ال توجد أعراض محددة ويالحظ على الحيوان ما يلي:
 -1ضعف عام.
 -2فقدان الشهية.
 -3وجود بالستيك عند فتح الكرش.
الوقايـــــــــــــــة:
-1عمل حمالت توعية للمواطنين للحد من رمي االكياس البالستيكية الفارغة
 -2االستعاضة عن األكياس البالستيكية باألكياس الورقية ما امكن( .وتوفير الغذاء الجيد الذى تتوفر فيه االمالح
المعدنيه)
العالج  :الجراحة هي الحل الوحيد الذى يقوم به (الطبيب البيطري) فقط.
 -3شلل الوالدة «مرض الحمل»:
ويصيب االناث بأسبوعين الى ثالثة اسابيع ويكون اكثر ظهورا في الحيوانات التي تلد توائم وتتغذى على عالئق
جافة ،وامراض حمى الحليب او ما يسمى بمرض نقص الكالسيوم ونقص الماغنسيوم.
 -4فقر الدم:
ضعف عام وهزال وهبوط االنتاج وقلة الشهية وذلك بسبب عدوى الطفيليات الداخلية او نقص عناصر في الغذاء
مثل الحديد والكوبالت وبعض الفيتامينات.
 -5المغص:
الم في الجهاز الهضمي وال يستطيع الحيوان الوقوف بسهولة ويفقد الشهية ويحدث نتيجة زيادة الديدان الداخلية
او التهاب االمعاء او التهام كميات كبيرة من الغذاء.
 -6الكساح :
حدوث تورم في مفاصل االرجل وتشوه في أرجل المواليد ويحدث تغيير في تكوين عظام الكفل والحوض وفي
الحيوانات البالغة ويتسبب المرض نتيجة نقص الكالسيوم والفسفور وفيتامين د.
األمراض للعجول حديثة الوالدة:
يحظى الوليد برعاية واهتمام من حوله منذ اللحظات األولى لمولده ألنه االمتداد الطبيعي للمحافظة على النوع،
لذا كان االهتمام في المقام األول بالمشاكل الصحية للعجول حديثة الوالدة لم لها من أهمية اقتصادية كبيرة.
ونعرض هنا األمراض الفيروسية لما له من آثار سلبية على ارتفاع نسب النفوق واإلصابات بصورة مفاجئة وسريعة
وتصنف األمراض الفيروسية للعجول إلى أمراض جهاز هضمي – تنفسي – عصبي – أمراض جلدية وتناسلية.
ونتناول فيما يلي األمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز الهضمي.
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انتقال العدوى واألعراض المرضية:
تحدث العدوى بتناول الحليب أو السرسوب الملوث ،أو عن طريق األدوات الملوثة وتتشابه األعراض المرضية
بصفة عامة في جميع األمراض الهضمية الناتجة عن اإلصابة بالفيروسات.
أهم هذه األعراض:
ارتفاع درجة الحرارة للحيوان المصاب.
فقدان الشهية – رفض الطعام – الهزال.
إسهال شديد أبيض أو مصفر ويعبر عنه بالسهل المائي مصحو ًبا ببعض األنسجة واألغشية المخاطية المبطنة
لألمعاء الدقيقة وله رائحة كريهة نتيجة تخمر اللبن في األمعاء وعدم امتصاصه.
نسبة النفوق العالية في خالل أسبوع من ظهور األعراض وال سيما مع وجود اإلسهال المائي وتحدث الوفاة
نتيجة الجفاف الشديد وفقدان سوائل الجسم بنسبة كبيرة.
الوقاية والعالج:
الوقاية باستخدام اللقاحات الواقية من األمراض المختلفة
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األمراض الطفيلية
(الجداول  :توضح االمراض الطفيليه أعراضها وطرق الوقاية منها والمكافحة)
الوقاية واملكافحة
�أعرا�ض املر�ض
�أ�سم املر�ض
م
1
ت�صيب الأبقار والأغنام واملاعز واخليول .الإمي �ي��زول ) (Imizoleب��احل�ق��ن حتت
البابيزيا Babesia
ي�صاب احليوان بارتفاع يف درجة احلرارة اجللد �أو يف الع�ضل بجرعة  1مل لكل
وزي ��ادة معدل التنف�س و��ض��رب��ات القلب  100ك �ج��م م ��ن وزن احل � �ي ��وان .يف�ضل
والتهاب الأغ�شية املخاطية ثم
احلقن يف الع�ضل بالن�سبة للخيول.
(ت �� �ص �ب��ح ذات ل� ��ون �أ� �ص �ف��ر ب ��اه ��ت) �أو
ا�صفرارها .يحدث �إ�سهال يعقبه �إم�ساك
وب� ��ول م ��دمم ل��ون��ه �أح �م��ر داك� ��ن �أو بني
وهزال و�ضعف عام.
2
ت�صيب الأبقار والأغنام واملاعز واجلمال ال �ب �ي��وت��ال �ك ����س ) (Butalexح �ق��ن يف
الثيلرييا Theileria
وحتدث ارتفاع يف درجة احلرارة وت�ضخم الع�ضل بجرعة  1مل لكل  20كجم من
يف الغدد الليمفاوية ال�سطحية و�صعوبة وزن احليوان وميكن تكرار اجلرعة بعد
يف التنف�س و��س��رع��ة يف ��ض��رب��ات القلب � 3 – 2أيام يف حالة الإ�صابة ال�شديدة.
وفقد لل�شهية و�ضعف عام و�إف��رازات من
الأن��ف وتدميع العني ث��م �إ�سهال مدمم
وعتامة يف القرنية وق��د حت��دث �أعرا�ض
ع�صبية.
3
الديدان املعدية واملعوية
�إ�سهال و�ضعف عام وهزال وبطء يف النمو الأي� �ف ��وم ��ك ) (Ivomecح �ق��ن حت��ت
 Gastrointestinal nematodesونق�ص الوزن وبهتان الأغ�شية املخاطية اجل�ل��د بجرعة  1م��ل لكل  50كجم من
وانخفا�ض يف �إنتاجية احليوان.
وزن احليوان.
�إت � �ب ��اع ن �ظ ��ام ال ��رع ��ي ال � � ��دوري ح �ت��ى ال
يتعر�ض احليوان للإ�صابة املتكررة و�أن
يكون الرعي بعد �شروق ال�شم�س ولي�س
بعد الغروب حتى ال تتعر�ض احليوانات
ل�ل�إ� �ص��اب��ة ب�ي�رق��ات ه ��ذه ال ��دي ��دان ال�ت��ي
ت �ك��ون ع��ال�ق��ة يف ذل ��ك ال��وق��ت ب ��أط��راف
الأع�شاب والنباتات.
4
الديدان الرئوية
�صعوبة يف التنف�س وكحة و�إفرازات �أنفية الأي� �ف ��وم ��ك ) (Ivomecح �ق��ن حت��ت
وفقد لل�شهية وهزال.
Lung worms
اجل�ل��د بجرعة  1م��ل لكل  50كجم من
وزن احل �ي��وان .يتبع نف�س نظم الرعي
ال�سابقة.
5
يف املجرتات وينت�شر (بوا�سطه القطط ال�سلفاديازين �أو ال�سلفادمييدين مع
التوك�سوبالزما Toxoplasma
وي �� �ص��اب االن �� �س��ان ع �ن��د ت �ل��وث ال �ي��دي��ن البريمييثامني .التخل�ص م��ن القطط
()Gondii
ال�ن��اجت م��ن مالم�سه القطط ث��م تناول (وع � ��دم م�لام���س�ت�ه��ا �أو مل ����س خملفاتها
ال�ط�ع��ام دون غ�سل االي ��دى واي���ض��ا عند واف��رازات �ه��ا) وحم��ارب��ه ال �ق��وار���ض وازال
التعامل مع اللحوم النيئه �أو اكلها وهى خم �ل �ف��ات �ه��ا .وال �ت �خ �ل ����ص ال �� �ص �ح��ي من
غري مكتمله الطهى) (حتدث اال�صابه) الأج� �ن ��ة ال �ن��اف �ق��ة وامل �ج �ه �� �ض��ة ب��احل��رق
�إرتفاع يف درجة احلرارة و�أعرا�ض ع�صبية والدفن.
و�إج � �ه� ��ا�� ��ض وق � ��د ي ��ول ��د اجل� �ن�ي�ن ول �ك��ن
�ضعيف وبه ت�شوهات(.خلقيه خمتلفه)
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6

الكوك�سيديا Coccidiosis

7

القراد Ticks

8

اجلرب Mange

9

التدويد بذبابة الدودة احللزونية
Myiasis with screw worm
)(fly

10

نغف الأنف يف الأغنام واجلمال
Oestrus ovis and
Cephalopina titillator

الكوك�سيديا مر�ض ي�سببه طفيل �أويل مركبات ال�سلفا والأمربول.
ي�سمى الأميرييا ويعي�ش داخ��ل اخلاليا
امل�ب�ط�ن��ة لأم �ع��اء احل �ي��وان��ات .مي�ك��ن �أن
ت�صاب ح�ي��وان��ات امل��زرع��ة بالكوك�سيديا
ط��وال العام عند تناولها العلف امللوث
وت��رت�ف��ع ن�سبة الإ� �ص��اب��ة خ�ل�ال ال�شتاء
والربيع لزيادة ن�سبة الرطوبة� .أعرا�ض
الإ�صابة هى الإ�سهال ال�شديد والذي قد
ي�ك��ون م��دمم وي���ص��اب احل �ي��وان بالهزال
وخا�صة احليوانات �صغرية ال�سن.
ي ��زداد �إن�ت���ش��ار ال �ق��راد يف ف�صل ال�صيف
حيث يتواجد على احليوان يف املناطق
ال �ت��ي ي �ك��ون ف �ي �ه��ا � �س �م��ك اجل �ل��د رق�ي��ق
لكي ميت�ص ال��دم ب�سهولة مثل منطقة
حت ��ت ال ��ذي ��ل و�أ�� �س� �ف ��ل ال �ب �ط��ن والأذن
وحول ال�ضرع .ينقل القراد العديد من
طفيليات ال��دم للحيوان مثل البابيزيا
والثيلرييا والأنابالزما.

ال��ر���ش �أو التغطي�س يف املبيد احل�شري
الآم��ن الغري �ضار بالبيئة املحيطة مع
اتخاذ كافة االحتياطات ال�لازم��ة �أثناء
ع�م�ل�ي��ات ال��ر���ش �أو ال�ت�غ�ط�ي����س( .وع ��دم
ادخ� � ��ال اى ح� �ي ��وان ق � ��ادم ح��دي �ث��ا على
القطيع املوجود اال بعد فح�صه والتاكد
من خلوه من القراد ثم ر�شه باملبيد ومن
ثم �ضمه للقطيع)

ت�ساقط ال�شعر �أو ال���ص��وف يف مناطق حقن احليوان بالأيفومك حتت اجللد
الإ� �ص��اب��ة وزي � ��ادة ��س�م��ك اجل �ل��د وت �ك��ون ب �ج��رع��ة � � 1س��م ل �ك��ل  50ك �ج��م م��ن وزن
ق�شور ويحك احليوان مكان الإ�صابة يف احل�ي��وان .الر�ش �أو التغطي�س يف املبيد
احل� ��� �ش ��ري امل �ن ��ا� �س ��ب م� ��ع ات � �خ� ��اذ ك��اف��ة
�أي �شىء �صلب.
االح �ت �ي��اط��ات ال�ل�ازم��ة لتجنب ال�ت�ل��وث
البيئي .حقن احليوان بالأيفومك حتت
اجللد بجرعة � 1سم لكل  50كجم من
وزن احليوان.
ت�ضع ذب��اب��ة ال� ��دودة احل�ل��زون�ي��ة بي�ضها
ع�ل��ى اجل� ��روح يف احل �ي��وان احل ��ي حيث
يفق�س البي�ض وتخرج ال�يرق��ات م�سببة
متزق الأن�سجة وتهتكها وح��دوث عدوى
ث��ان��وي��ة وت �ك��ون �إف� � ��رازات ��ص��دي��دي��ة وق��د
ت�ؤدي �إىل نفوق احليوان �إذا مل يعالج.

ال �ف �ح ����ص ال� � ��دوري ل �ل �ح �ي��وان��ات وع�ل�اج
�أي ج ��روح ب �ه��ا .ع ��زل احل �ي��وان امل���ص��اب
ب��ال �ت��دوي��د يف م �ك��ان ذو �أر� �ض �ي��ة �صلبة.
�إزالة الريقات املوجودة باجلرح و�إتالفها.
غ �� �س��ل اجل � ��رح ب��امل �ط �ه��ر وو�� �ض ��ع امل �� �ض��اد
احل�ي��وي وال �ب��ودرة املحتوية على املبيد
احل�شري املنا�سب (وخلطه بزيت الطعام
وو��ض�ع��ه) داخ��ل اجل��رح مبا�شرة .حقــن
احليـــوان بالأيفومك حتت اجللد � 1سم
لكل  50كجم من وزن احليوان.

ت �� �ض��ع ال��ذب��اب��ة ال �ب��ال �غ��ة ي��رق��ات �ه��ا على ح�ق�ـ�ـ�ـ��ن احل�ـ�ـ�ـ�ي�ـ�ـ��وان ب��الأي �ف��وم��ك حتـــت
منطقة النف يف احليوان ثم تزحف هذه اجل� �ل ��د � ��1س ��م ل �ك��ل  50ك �ج��م م ��ن وزن
ال�يرق��ات لتدخل يف التجاويف الأنفية احليوان.
للحيوان م�سببة العط�س ونزول �إفرازات
�أنفية وق��د ت�صل ه��ذه ال�يرق��ات �إىل املخ
م�سببة النفوق.

الدجاج الالحم والدجاج البياض
تطورت تربية الدواجن تطورا ً كبيرا في السنوات األخيرة نتيجة التقدم العلمي واألبحاث في هذا المجال .وتغيرت
النظرة لتربية الدواجن وأصبحت صناعة متكاملة كما أصبح اإلنتاج المكثف في حظائر كبيرة هو الطريقة المتبعة
لتربية الدواجن وازداد نشاط الشركات وتنافست في تربية سالالت متخصصة بعضها لدجاج اللحم واآلخر النتاج
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البيض كما تنافست هذه الشركات في تحسين وسائل التربية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تجهيز مباني
الدواجن وظهرت الحظائر المغلقة والمكيفة والتي توفر أحسن الظروف الجوية المالئمة لإلنتاج (سواء دجاج لحم
أو بيض).
باإلضافة إلى ماتقدم لم تعد تربية الدواجن الحديثة تعتمد على سالالت نقية أصلية حيث أن مثل هذه السالالت
النقية الخاصة بإنتاج اللحم ال يصل بإنتاجها إلى الحدود االقتصادية المطلوبة وباالعتماد على التهجن تم استنباط
سالالت جديدة متخصصة إما بغرض إنتاج البيض أو إنتاج اللحم وظهرت هذه السالالت بأسماء تجارية.
ما يجب مراعاته عند البدء في إقامة مشروع الدواجن :
لم تعد تربية الدواجن تتم في مباني صغيرة تربي بها أعداد محدودة من
الطيور بل أصبحت مزارع الدواجن تضم حظائر كبيرة تتسع ألعداد ضخمة
من الطيور وذلك للتقليل من النفقات ومراعاة النواحي االقتصادية في
المشروع.
وعند البدء في إقامة مزرعة دواجن يجب مراعاة النقاط التالية :
أو ً
ال -إختيار مكان المزرعة :
 -1أن يكون الموقع قريب ًا من أماكن التسويق بحيث يكون خارج
التخطيط السكني الحالي والمستقبلي لمدة خمس عشر سنه
قادمة وأن ليس هناك ضرر من إقامة المشروع.
 -2أن يكون بعيدا ً عن مزارع الدواجن األخرى بمسافة 5-2
كم حسب نوع المشروع.
 -3توفر طرق ت��ؤدي إلى الطرق الرئيسية حتى تسهل
عملية التسويق.
 -4توفر مصدر مياه جيدة مناسبة لشرب الدجاج.
 -5األرض تكون مستوية وسهلة التصريف.
ثاني ًا -خطة االنتاج :
يقوم المربي بوضع دراسة إنتاجية تشمل :
 -1تحديد رأس المال المستثمر.
 -2تحيد ال��ه��دف م��ن المشروع
النتاج دجاج اللحم أو بيض.
 -3إختيار الحجم المناسب
ل��ل��م��ش��روع وت��ح��دي��د طاقته
اإلنتاجية.
 -4إخ��ت��ي��ار ن��ظ��ام التربية
وطريقة إقامة الحظائر سواء
بالنظام المفتوح أو المغلق.
 -5تحديد األجهزة والمعدات
التي ستستخدم في الحظائر مثل
المعالف والمشارب وأجهزة التهوية
والتبريد وغيره.
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 -6تحديد المسافة بين الحظائر بحيث ال تقل ما بين الحظيرة واألخرى عن 20مترا ً وال يزيد عرض الحظيرة عن
12مترا ً كما تحدد أماكن إقامة المنشآت األخرى في المزرعة.
 -7عمل حساب التوسعات في المستقبل.
 -8وضع خطة أولية للتسويق.
أو ً
ال  :تربية دجاج اللحم :
ظهرت في السنوات االخيرة أنواع خاصة لدجاج اللحم معروفة بأسماء تجارية وتتسابق الشركات في تحسين
األنواع الخاصة بها بحيث تتميز بسرعة النمو وكفاءة التحول الغذائي ومن هذه األنواع (روس هايبرو -هابرد – كوب
أفيان – تترا) وغيرها .وعلى المربي أن يقوم باختيار أحد أنواع دجاج اللحم التي سيربيها في مزرعته ويحاول بقدر اإلمكان
أن تحتوي المزرعة على نوع واحد من الطيور كما أن الحظيرة الواحدة يجب أن تحتوي على عمر واحد.
االستقبال :حيث أن الكتاكيت تمر بأحرج فترة في حياتها في األيام األولى بعد الفقس فإنه يجب على المربي أن
يقوم بتجهيز أماكن الكتاكيت وتهيئتها الستقبال الكتاكيت قبل وصولها.وييتم اتخاذ ما يلي قبل وبعد وصول
الكتاكيت .بتنظيف وتطهير الحظائر الستقبال الكتاكيت :
 -1يجب تدفئة الحظيرة بتشغيل الدفايات قبل وصول الكتاكيت بمدة 24ساعة بحيث تكون درجة جرارة
الحظيرة ْ 28م.وتضبط الدفايات بحيث تكون درجة الحرارة فوق الكتاكيت ْ 32م.
 -2تقام حواجز الكرتون حول الدفايات وتوضع بداخلها المشارب والمعالف بانتظام.
ً
شتاء ( 8-6سم) وخفيفة صيفا ( 5-4سم).
 -3توضع الفرشة الالزمة داخل الحواجز ويالحظ أن تكون الفرشة عميقة
ً
 -4تمأل المساقي بعد تطهيرها وتنظيفها بمدة 24ساعة قبل وصول الكتاكيت حتى تأخذ المياه درجة حرارة الحظيرة.
 -5يحضر للكتاكيت عليقة بادئة ( %22بروتين) تقدم العليقة الطازجة  3-2ساعات نظرا الرتفاع درجة الحرارة في
فترة التحصين في اليوم األول ثم تقدم على مدار  24ساعة بعد ذلك.
 -6تعطى إضاءة لمدة 24ساعة.
 -7تجرى التحصينات الالزمة طبقا لبرنامج التحصينات المعد للظروف العادية كما يوضحها الجدول التالي:
برنامج تحصين (استرشادي) للدجاج الالحم
طريقة التح�صني
نوع اللقاح
العمر باليوم
1

نيوكا�سل (( )NDزيتي)
التهاب �شعبي ()IB

عن طريق احلقن حتت اجللد
(بالفقا�سة) عن طريق الر�ش

7-5

نيوكا�سل (� )Hitchner B1( )NDأو كلون 30

عن طريق ماء ال�شرب

12-10

جمبورو ()IBD

عن طريق ماء ال�شرب

16-14

نيوكا�سل (� )Lasota( )NDأو كلون 30

عن طريق ماء ال�شرب

21-18

جمبورو ( + )IBDالتهاب �شعبي ()IB

عن طريق ماء ال�شرب

مالحظة  :عند استعمال ماء الشرب يجب مراعاة اآلتي :
 -1منع المياه عن الطيور لمدة  3-2ساعات.
 -2أن تكون خزانات المياه واألنابيب الموصلة للمساقي نظيفة خالية من القاذورات وآثار المطهرات.
 -3أال تكون مياه الشرب بها نسبة عالية من األمالح أو الكلور.
 -4ضرورة إضافة 3جم لبن مجفف منزوع الدسم لكل لتر ماء شرب حتى يحتفظ الفيروس بحيويته.
 -5عدم تعرض مياه المحلول التي بها اللقاح ألشعة الشمس ودرجات حرارة عالية.
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(ب) برنامج التحصين للدجاج البياض
نوع اللقاح
طريقة التح�صني

العمر عند التح�صني

يوم
 8 -7يوم
15-14يوم
28-25يوم
 42-40يوم
 52-50يوم
 62-60يوم
 72-70يوم

لقاح ماريك�س
نيوك�سل  + HBالإلتهاب ال�شعي IB120
جامبورو
نيوك�سل ال�سوتا
الإلتهاب ال�شعب H120
جدري الطيور
النيوكا�سل ال�سوتا
 ILTال�سوت

حتت اجللد يف املفق�س
يف مياة ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
بالوخز يف جلد اجلناح
التهاب احلنجرة والق�صبة الهوائية

 88-85يوم

الن�سوت

يف مياه ال�شرب

 98-95يوم
120-114يوم

الإلتهاب ال�شعبي IB120
لقاح النيوكا�سل الزيتي
التهاب �شعبي  +ظاهرة تدين البي�ض

يف مياه ال�شرب
يف الع�ضل

مالحظات هامة :
ً
ً
تعطى الصوص عمر يوم مضادا حيويا مع مزيج من الفيتامينات لمدة  3أيام في ماء الشرب
 -1عند إعطاء اللقاح في ماء الشرب يجب منع المياه عن الطيور لمدة  3-2ساعة ويراعى نظافة خزانات المياه
والمساقي وكذا األنابيب المتصلة بالخزان والمساقي وأال تكون نسبة الكلور واألمالح علية في مياه الشرب وضرورة
إضافة 3جرام لبن مجفف خال من الدسم لكل لتر ماء.
 -2عقب إعطاء أي لقاح تعطى مضاد حيوي ومزيج فيتامينات لمدة 3أيام.
 -3عمل الترتيب بحيث يتم تحصين الطيور بلقاح النيوكاسل الزيتي أثناء عملية نقل الطيور من بيوت التربية إلى
بيوت وضع البيض منع ًا لإلجهاد ثم تعطى مضادا ً حيوي ًا ومزيج فيتامينات لمدة  5أيام متتالية ويجب تحصين الطيور
السليمة والخالية من المرض.
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(ج) برنامج التحصين لدجاج التربية (األمهات)
نوع اللقاح
العمر عند التح�صني
يوم
 8-7يوم
 15-14يوم
 28-25يوم
 42-40يوم
 52-50يوم
 60-58يوم
72-70
 84-80يوم
 100-95يوم
 112-110يوم
 125-120يوم

مارتك�س
نيوكا�سل  + HB1الإلتهاب ال�شعبي IB120
جامبورو
نيوكا�سل ال�سوتا
الإلتهاب ال�شعبي املعدي IB120
جدري الطيور AE +
نيواك�سل ال�سوتا
لقاح جدري الطيورAE+
لقاح نيوكا�سل ال�سوتا
لقاح الإلتهاب ال�شعبي IBH120
نيوكا�سل ال�سوتا
لقاح نيوكا�سل+جامبورو�+إلتهاب �شعبي زيتي
 +ظاهرة تدين البي�ض AE + ،1

طريقة التح�صني
حتت اجللد يف املفق�س
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
بالوخز يف جلد اجلناح
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
يف مياه ال�شرب
باحلقن يف الع�ضل
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تذكــــــــر أن:
نجاح أو فشل عملية التحصين تعتمد على عدة عوامل هامة ومن أهمهم الطريقة الصحيحة إلعطاء اللقاح للطيور.
التحصين ال يضمن حماية للطيور بنسبة  %100ضد األمراض.
االهتمام بعمليات التطهير وتطبيق إجراءات األمن الوقائي داخل المزارع يحد ويقلل من
كمية الميكروبات التي يتعرض لها الطائر وبالتالي تساعد على نجاح التحصين.
هذا البرنامج غير ملزم وممكن تغييره حسب ظروف كل مشروع.
يجب معرفة مستوى مناعة القطيع قبل إعطاء أي من اللقاحات أو تكرارها على مدار الدورة
اإلنتاجية.
يجب تداول اللقاح وإعطاؤه حسب إرشادات النشرة المرفقة للشركة المنتجة بكل
دقة.
يوجد لقاحات أخ��رى اختيارية حسب وج��ود وض��راوة
المرض بالمنطقة مثل لقاح الكوكسيديا ولقاح كوليرا
الطيور ولقاح السالمونيال ولقاح المايكوبالزما ولقاح
أنيميا الدجاج المعدي ،كذلك قد يوجد عترات أخرى من
اللقاحات المستخدمة يجب مراعاتها.
مالحظات هامة :
 -1عند استالم الصوص تعطى مضادا حيويا مع
مزيج من الفيتامينات لمدة 3أيام
 -2عند إعطاء اللقاح في مياه الشرب تمنع لمدة
 3-2ساعات.
 -3يراعى نظافة خزانات المياه واألنابيب
والمساقي من القاذورات وخلوها من
آثار المطهرات.
 -4يراعي أال تكون المياه بها
نسبة عالية من الكلور وأن
تكون باردة.
 -5إضافة  3جم
لبن مخفف منزوع
الدسم لكل لتر
ماء.
 -6ع��ق��ب
إعطاء اللقاحات
أو قص المنقار
ب���ج���ب إع���ط���اء
م��ض��اد ح��ي��وي +
مزيج فيتامينات
لمدة  3أيام متتالية.
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 -7يراعى تحصين الطيور في العضل أثناء نقلها إلى بيت وضع البيض منعا لتعدد اإلجهاد.وبعد إتمام عملية النقل
تعطى مضادا حيويا ومزيج فيتامينات لمدة 5أيام متتالية.
 -8أن يتم التحصين والصوص خالية من األمراض.
ثامن ًا  :تعدل درجة الحرارة في الدفايات كما يلي :
األسبوع الثاني ˚30-28م
األسبوع االول ˚32م
األسبوع الرابع ˚25-24م
األسبوع الثالث ˚28-25م
ما بعد ذلك ˚24-20م
تاسع ًا  :في اليوم العاشر توسع الحلقة لمواجهة الزيادة في نمو الكتاكيت وعند  3أسابيع تزال الحواجز وتطلق
في الحظيرة وتوزع المعالف والمشارب بأعداد كافية.
عاشراً  :تحسب سعة الحظائر على أساس سعة الحظيرة ألكبر سن القطيع وتكون في المباني المفتوحة
12طائرا ً /م 2صيف ًا -أما المباني المغلقة والمكيفة فتحسب السعة مابين 20-15طائر /م.2
حادي عشر  :يتم التسويق على عمر 45-35يوم ًا وهو أنسب عمر للتسويق اقتصاديا حيث يبدأ بعد ذلك انخفاض
معدل التحويل الغذائي وبالتالي ازدياد تكاليف االنتاج.
تغذية دجاج اللحم :
تمتاز االنواع الخاصة بدجاج اللحم بسرعة نموها خالل األسابيع األولى من العمر ولمواجهة هذا النمو يجب أن
تزود العليقة بالمواد الغذائية الالزمة لهذا النمو وراتفاع القيمة الغذائية للعليقة يساعد على الحصول على معدل
تحويل غذائي منخفض ويجب أن تحتوي العليقة المقدمة لدجاج اللحم على  %23بروتين خام منها على األقل %7
بروتين حيواني يتبع نظام التغذية التالي في تربية دجاج اللحم :
تقسيم فترة التسمين الى ثالثة فترات :
الفترة األولى ( :حتى األسبوع الثالث) وتقدم بهاعليقة بادئة  %22بروتين خام.
الفترة الثانية  :من  6-3أسابيع ويقدم بها عليقة تسمين عادية  %20بروتين.
الفترة الثالثة  :وهي األسبوع األخير من التربية ويقدم بها عليقة نهائية تمهيدا للذبح
( %18بروتين) وطاقة حرارية مرتفعة.
ثانيا  :تربية دجاج البيض :
كما أصبح هناك مزارع متخصصة في تربية دجاج اللحم أصبح هناك أيضا مزارع أخرى متخصصة في إنتاج البيض.
وأصبح إنتاج البيض عم ً
ال اقتصادي ًا مربح ًا نظرا ً لظهور سالالت خاصة إلنتاج البيض تعطي إنتاج ًا عالي ًا من البيض يصل
إلى  340-330بيضة سنويا للدجاجة الواحدة .
طريقة تربية دجاج البيض :
يمكن تربية دجاج البيض إما على األرض في حظائر أو مغلقة ومكيفة أو في أقفاص (بطاريات) من عدة أدوار وغالب ًا
مايكون ذلك في الحظائر المغلقة.وفيما يلي مقارنة مابين طريقة التربية األرضية والتربية في األقفاص األوتوماتيكية:
 -1رأس المال الالزم للتربية في أقفاص أكبر منه للتربية األرضية.
 -2التكون التربية في االقفاص اقتصادية إال عند تربية أعداد كثيرة.
 -3تكاليف العمالة في التربية األرضية أكثر منها في التربية في األقفاص.
 -4يحتاج الطائر المربى في أقفاص إلى عليقة متوازنة بها نسبة من األمالح والفيتامينات أكثر من احتياج الطائر
المربى على االرض.
 -5جمع البيض من البطاريات أسهل من جمعه في التربية األرضية.
 -6تقل كثيرا ً نسبة البيض المتسخ والبيض المكسور والمشروخ الناتج من الطيور التي تربى في البطاريات عن
الطيور التي تربى على األرض.
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 -7نسبة النفوق في التربية في البطاريات أقل منها في التربية األرضية كما أن إصابة الطيور بالطفيليات الداخلية
أقل في البطاريات.
ً
 -8قلة المشاكل في التربية في البطاريات نظرا إلمكانيات األجهزة المستعملة.
 -9أصبح باالمكان تربية أعداد كبيرة في حظيرة واحدة باستعمال البطاريات قد تصل إلى  50,000دجاجة في الحظيرة الواحدة.
اإلجراءات المتبعة في تربية دجاج البيض :
 -1يتم تجهيز الحظيرة وإعدادها الستقبال الكتاكيت وتحضينها كما في دجاج اللحم في التربية األرضية بحيث
يتم تنظيف الحظيرة ووضع حواجز الكرتون حول الدفايات وملء المعالف والمشارب وتوزيعها وذلك قبل وصول
الكتاكيت بحوالي 24ساعة ويتم التأكد من أن الدفايات تعمل بانتظام وتضبط بحيث تعطي حرارة ˚23م من فوق
ظهور الكتاكيت.
أما إذا كانت التربية في أقفاص فيتم تطهير الحظيرة وتنظيفها والتأكد من سالمة األجهزة وضبط درجة الحرارة
وغيرها بحيث تشغل الدفايات قبل وصول الكتاكيت بمدة 24ساعة وتكون درجة الحظيرة مابين ˚28-25م.
 -2تراعى درجات الحرارة في الفترة األولى من حياة الكتاكيت وتنخفض تدريجيا حتى تصل إلى ˚24م في نهاية فترة
التحصين ويكون معدل الحرارة في فترة النمو بين  24-20م˚ أما في فترة اإلنتاج فيفضل أن تنخفض درجة حرارة
الحظيرة حيث إن الحرارة العالية تؤثر على نسبة إنتاج البيض وتؤثر على حجم البيض.
 -3اإلضاءة  :تختلف احتياجات الدجاج البياض من الضوء في فترة النمو عنها في فترة اإلنتاج وعموما فإن التحكم
في االضاءة وتنفيذ برنامج اإلضاءة يسهل في البيوت المقفلة عنه في البيوت المفتوحة _وتلعب اإلضاءة دورا مهما
في فترة النمو ألنها عامل رئيسي في تحديد النمو .وميعاد البلوغ الجنسي كما أن الضوء له تأثير كبير في فترة اإلنتاج
لما له من تأثير مباشر على درجة إنتاج البيض ويجب على المربي تنفيذ برنامج اإلضاءة المعد من الشركة المنتجة
للصنف المربي وفي العادة تكون اإلضاءة 24ساعة في الثالثة أيام األولى ثم تنقص تدريجيي ًا حتى تصل إلى  8ساعات
في األسبوع الثامن ثم تزداد تدريجيا حتى تصل إلى  17ساعة في األسبوع الثالثين وحتى نهاية اإلنتاج.
 -4قص المنقار :علمية قص المنقار أساسية لدجاج البيض وذلك لتفادي عادة االفتراس في الطيور ويفضل قص
المنقار في المرة األولى على عمر  9-6أيام .ويتم قص المنقار مرة أخرى قبل بداية إنتاج البيض على عمر  20أسبوع تقريب ًا.
 -5تغذية الدجاج البياض  :يقدم للدجاج البياض أنوع مختلفة من العالئق طوال فترة نموها وإنتاجها حتى يمكن
الوصول إلى أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة.
وينقسم تغذية الدجاج البياض إلى قسمين :
أ -التغذية في فترة النمو وكميتها  8.5كجم /طير وتقسم هذه الفترة إلى ثالث فترات
الفترة األولى :وهي أول أسبوعين ويقدم عليقة بادئة بها  %22-20بروتين خام وتحتوي على المضادات الحيوية
ومضادات الكوكسيديا (تضاف مضادات الكوكسيديا للطيور المرباة على األرض وليس في بطاريات)..
الفترة الثانية  :وتبدأ من األسبوع الثالث حتى األسبوع الثامن ويقدم بها  %19-18بروتين خام وتحتوي العليقة على
المضادات الحيوية ومضادات الكوكسيديا.
الفترة الثالثة :وتبدأ من األسبوع التاسع حتى بداية اإلنتاج في األسبوع 22-21ويتقدم عليقة بها  %15-14بروتين
خام ،ويالحظ في هذه الفترة انخفاض نسبة البروتين في العليقة حتى يمكن الحد من سرعة نمو الطيور وتأخير
بلوغها الجنسي حتى يبدأ إنتاج البيض وقد اكتملت األجهزة الداخلية للطيور.
ب -التغذية في فترة انتاج البيض وكميتها 47كجم /طير ،تبدأ مع األسبوع  22-21حتى نهاية فترة اإلنتاج
ويقدم لها عليقة بها  %17-15بروتين خام بحسب نسبة اإلنتاج وتزداد نسبة الكالسيوم بها.
التفريــــــــــــخ
التفريخ الصناعي هو وسيلة بديلة للتفريخ الطبيعي يتم بها توفير نفس الظروف التي يوفرها الطائر في التفريخ
الطبيعي لبيضه.
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وعملية التفريخ أصبحت من أهم العوامل األقتصادية التي تؤثر في صناعة الدواجن ..وقد تطورت وسائل التفريخ
الصناعي من حيث الكفاءة والسعة وتم صناعة المفرخات الضخمة والتي تعمل إلكترونيا ..وتضل سعة هذه
المفرخات إلى  100,000بيضة ويتم تهيئة الظروف الالزمة للتفريخ من حرارة ورطوبة وتهوية وتقليب .وفي العادة تكون
مثل هذه المفرخات جزئين منفصلين أحدهما محضن يتم وضع البيض به لمدة 18يوما والثاني مفقس ويتم وضع
البيض به لمدة  3أيام.
وفيما يلي المعامالت الالزمة لبيض التفريخ من انتاجه حتى تفقيسه :
جمع البيض في المزارع :
 -1يجمع البيض من البياضات 6-4مرات يوميا وفي فصل الصيف يجب أن يجمع مرة كل ساعتين حتى اليتأثر
بدرجة الحرارة العالية .كما أن تركة في البياضات لفترة طويلة يعرضه للخدش والكسر.
 -2يفضل تنظيف البيض بعد جمعه مباشرة حتى التلتصق االوساخ بشدة بقشرة البيض كما تقلل من نسبة
العدوى بالميكروبات اذا كانت موجودة والبيض القليل االتساخ يتم تنظيفه بخرقة مبللة أما البيض الشديد االتساخ
فيمكن غمرة في محلول مادة مطهرة مثل الفورمالين ( )%1لمده  5-3دقائق.
كما يجب تطهير أطباق البيض المستعملة في جمع البيض إذا كانت من البالستيك.
 -3يحفظ البيض في حجره مبردة تمهيدا لنقله إلى معامل التفريخ وتتراوح درجة الحرارة في غرفة التبريد ما بين
ْ 15-12م والرطوبة .%75
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 -4يتم نقل البيض إلى معمل التفريخ مرتين على األقل أسبوعيا ويفضل نقل البيض في الصباح أو المساء لتجنب
األوقات الحارة بالنهار.
 -5بعد وصول البيض إلى معمل التفريخ يوضع في حجرة التبريد الخاصة بالمعمل (˚15-12م %75 ،رطوبة).
 -6بعد تفريغ البيض ينقل من حجرة التبريد إلى حجرة الفرز والتعبئة حيث يفرز البيض الصالح للتفريخ ويستبعد
الغير صالح.
 -7يعبأ البيض في أماكنه ويبخر لمدة ساعة ثم ينقل إلى عنبر التفريخ تمهيدا لوضعه في المفرخات.
 -8تتبع تعليمات الشركة المنتجة للمفرخ عند تشغيله ويتم ضبط الحرارة والتهوية والتقليب والرطوبة.
 -9في اليوم الثامن عشر ينقل البيض إلى ماكينات التفقيس التي يكون قد تم تطهيرها وتبخيرها بالفورمالين
ويتم تبخير المفقس مرة أخرى بعد نقل البيض إليه.
 -10في اليوم الواحد والعشرون يتم فقس الكتاكيت وفي العادة تترك 12ساعة أخرى حتى تجف الكتاكيت ثم تؤخذ
الكتاكيت الصالحة للتربية في الكراتين الخاصة بها وتنقل إلى المزارع.
المتطلبات المائية لمزارع الدواجن (الدجاج)
ال�شرب التنظيف التربيد التجهيز ا�ستعمال املجموع
نوع الإنتاج
املوظفني
0,2
20
20
2,5
7,5
دجاج الحم نظام مغلق م1000/3دجاجة ف الدورة
50,2
دجاج الحم نظام مفتوح م1000/3دجاجة يف الدورة
دجاج بيا�ض نظام مغلق تربية �إنتاج م/3
�سنة100/دجاجة
دجاج بيا�ض نظام مفتوح تربية و�إنتاج م/3
�سنه100/دجاجة

12,2

6,1

-

20

0,4

38,6

97

4,5

59

-

1,6

162,1

145

13

-

-

3,3

161,3

يجب أن تكون نسبة الملوحة في مياه لشرب للدواجن أقل من  3000جزء  /المليون.
دور وأهمية األمن الحيوي بمشاريع الدواجن:
رفع الحالة الصحية العامة للطيور.
حماية مشاريع الدواجن من خطر األمراض وتقليل نسب النفوق.
تقليل فرصة انتشار األمراض بين القطعان داخل المزرعة وكذلك للمزارع المجاورة.
تقليل خطر اإلصابة باألمراض المشتركة.
تقليل تكلفة اإلنتاج وزيادة الربحية عن طريق تخفيض تكاليف العالجات.
تعزيز الصحة البيئية.
أنواع األمن الحيوي:
أ -األمن الحيوي المفاهيمي:
هو المستوى األول لألمن الحيوي ويتمثل في اختيار موقع المشروع وبعده عن مصادر األمراض وقرية من
مصادر الخدمات األساسية الالزمة لتشغيل المشروع من مياه وكهرباء وطرق رئيسية واتجاه رياح وغيرها من
األشياء األساسية التي تساهم إلى حد كبير في تامين الحد األدنى لنجاح المشروع وهذه االحتياجات األساسية في
غاية األهمية حيث انه ال يمكن تغيرها فيما بعد أثناء تشغيل المشروع.
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ب  -األمن الحيوي البنائي:
يشمل تخطيط اإلنشاءات الداخلية بالمشروع (موقع الحظائر ،مصنع العلفّ ،
الفقاسة ،الطرق ،اإلدارة ،المختبر....
الخ) والتي يجب تصميمها بحيث تساعد على التحكم في الحركة وتحقيق قدر من العزل بين وحدات المشروع
المختلفة وتسمح بإدارة المشروع بصورة صحية وتؤمن درجة عالية من األمن الحيوي داخل المشروع.
ج  -األمن الحيوي التنفيذي:
يشمل البرامج المختلفة التي يتم إعدادها وتنفيذها من قبل إدارة المشروع ويتم ممارستها بصورة منتظمة
أثناء تشغيل المشروع والتي تساعد على رفع مستوى األمن الحيوي داخل المشروع.
دور اإلدارة في نجاح برنامج األمن الحيوي:
تحديد األهداف.
تخصيص مسئوليات األفراد.
تعديل البرنامج بحسب ظروف المزرعة ومعدل الخطورة الذي تتعرض له.
ً
مناقشة خطة األمن الحيوي بالمزرعة مع كل األفراد المناط بهم تطبيق الخطة حقليا وخبراء من خارج المزرعة.
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال األمن الحيوي لجميع العاملين بالمشروع.
رسائل إرشادية عامة لمربي الثروة الحيوانية
عزيـــــــــزي مربــــــــــي املا�شـــــــــــــــية
جتنب ا�ستخدام الدواء بدون ا�ست�شارة الطبيب البيطري.
ً
�سويا تعطي نتائج غري مرغوب بها
هل تعلم �أن بع�ض الأدوية عندما تعطى
ال ت�ستخدم الدواء بعد انتهاء مدت �صالحيته.
التزم بكل التح�صينات يف املواعيد املحددة لها بكل دقة حتى حتمي حيواناتك من �شر الأمرا�ض القاتلة.
ً
ً
دائما على الإبالغ الفوري للجهات املخت�صة عند ظهور �أي �أعرا�ض مر�ضية على احليوان حتى تقي نف�سك و�أ�سرتك
حري�صا
كن
وحيواناتك من �شر هذه الأمرا�ض.
هناك �أمرا�ض تنتقل من احليوان �إىل الإن�سان ف�أحر�ص على �إتباع قواعد الوقاية من عزل احليوان املري�ض وعدم مل�س خملفاته
و�سرعة �إبالغ اجلهات املخت�صة.
ً
احر�ص على غلي احلليب جيدا قبل ا�ستعماله حتى حتمي نف�سك و�أ�سرتك من �أمرا�ض كثرية.
احر�ص على طهي اللحوم جيد ًا حتى حتمي نف�سك و�أ�سرتك من الأمرا�ض.
احر�ص على طهي البي�ض جيد ًا حتى حتمي نف�سك و�أ�سرتك من الأمرا�ض.
احر�ص على الق�ضاء على احل�شرات والقوار�ض فهي من �أخطر و�سائل نقل املر�ض للإن�سان واحليوان.
التغذية اجليدة على الأعالف املركبة املتوازنة والتح�صينات يف وقتها تعطيك حماية �أكيدة و�إنتاج �أكرث و�أرباح �أوفر.
تغذية احليوان على �أعالف مركبة متوازنة = �صحة و�إنتاج.
التغذية على ال�شعري وحده ال ي�سد حاجة احليوان من فيتامينات و�أمالح يجعله عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض كثرية.
�أق�ضي على البعو�ض فهو ينقل �أمرا�ضا خطرية منها حمى الوادي املت�صدع وحمى ال�ضنك واملالريا.
اهتم ب�صحة حيواناتك فمن املمكن �أن تكون م�صدر ًا للعدوى لك ولأ�سرتك.
احلليب واللحوم الغري مطهية جيد ًا تكون م�صدر ًا لأمرا�ض خطرية مثل احلمى املالطية,ال�سل والتيفود ت�صيب الإن�سان.
ً
جنبا �إىل جنب مع برامج
تعتمد برامج الوقاية ومكافحة �أمرا�ض احليوانات على نظام الرتبية والرعاية والتغذية ال�سليمة املتوازنة
التح�صني والعالجات الوقائية حيث �أنها ترفع من كفاءة التح�صني والعالجات الأخرى.
هل تعلم �أن  %30من كمية ال�شعري التي يتناولها احليوان تخرج مع الروث لتدين التحويل الغذائي لل�شعري.
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�أن التغذية على ال�شعري فقط يعر�ض احليوان لأمرا�ض �سوء التغذية و�ضعف الكفاءة التنا�سلية وانخفا�ض املناعة والنق�ص احلاد
يف الإنتاج �سواء كان حلم �أو لنب �أو مواليد جديدة نظر ًا لأن ال�شعري ال يفي بحاجة احليوان كاملة من الربوتني والفيتامينات
والأمالح املعدنية الهامة وكذلك تدين معدل التحويل الغذائي لة مما يعر�ض املربيني خلطر اخل�سارة املادية الكبرية.
�إن الأع�لاف املركبة حتتوى على كميات حم�سوبة من الطاقة والربوتني والأم�لاح املعدنية والفيتامينات منا�سبة لكل حيوان من
حيث النوع والعمر والوزن واحلالة الإنتاجية وكذلك تتميز بارتفاع معدل التحويل الغذائي مما يحافظ على �صحة احليوان وزيادة
معدل الإنتاج مما يعود على املربي بالأرباح املادية املطلوبة.
تطهري اجلروح والعناية بها والتي تنتج عن بع�ض املمار�سات مثل جز ال�صوف �أو اخل�صي �أو الرتقيم �أو الكي �أو �إزالة القرون �أو ق�ص
الذيل يقي حيواناتك من كثري من الأمرا�ض مثل الكزاز والتدويد الريقي بذبابة الدودة احللزونية.
يجب تخزين العلف يف �أمكان �صاحلة للتخزين من حيث التهوية والرطوبة وعدم ال�سماح بدخول القوار�ض واحل�شرات واحليوانات
الربية وذلك لتجنب الإ�صابة ب�سموم الفطرية نتيجة �سوء التهوية والرطوبة �أو نقل العدوى.
عدم �إلقاء جثث احليوانات النافقة يف الطرق لأنها تعترب م�صدر ًا خطري ًا لنقل العدوى لك وجلريانك.
�إعطاء جرعات وقائية ب�شكل روتيني من م�ضادات الديدان الداخلية والطفيليات اخلارجية.
االهتمام ال�شديد بالوالدات احلديثة وتنظيفها وقطع احلبل ال�سري بطريقة �سليمة ومعقمة وتطهريه بالكحول الأثيلى �أو �صبغة اليود.
�إعطاء املولود لنب ال�سر�سوب خالل � 3-2ساعات من الوالدة وملدة � 3-1أيام ( 5-4مرات يوميا) نظرا للأهمية الق�صوى لل�سر�سوب لأنة
يحتوى على الأج�سام امل�ضادة للإمرا�ض املوجودة يف نف�س املكان.
يجب االهتمام بقرون و�أظالف احليوانات وحماولة تقليمها با�ستمرار.
�إذا كانت الر�ضاعة طبيعية من حليب الأم فالبد من متابعة حالة ال�ضرع قبل كل ر�ضاعة و�إذا كانت الر�ضاعة على بدائل الألبان
فالبد من �أن تكون من م�صدر معتمد و�صاحلة ويتم تقدميها للمولد دافئة حتى ال تت�سبب يف حدوث نزالت معوية.
ً
طويال �إال بعد ا�ست�شارة الطبيب البيطري املخت�ص.
ال ت�ستخدم الأدوية وال ت�ستبدلها وال ت�ستمر عليها
�إن ا�ست�شارة الطبيب البيطري املبكرة تتيح لك الت�شخي�ص املبكر للأمرا�ض مما ي�ساعد على رفع معدالت ال�شفاء يف اقل وقت وب�أقل
تكاليف وخ�سائر ممكنة.
عند ح��دوث �إجها�ض للحيوان يجب الإب�لاغ الفوري لأق��رب جهة خمت�صة تابعة ل��وزارة البيئة واملياه والزراعة التخاذ الإج��راءات
الوقائية الالزمة حلمايتك من �أمرا�ض كثرية مثل احلمى املالطية.
�إن تهريب احليوانات من اجلهات املحيطة باململكة دون فح�صها من اجلهات املخت�صة يعر�ض �أ�سرتك وحيواناتك واقت�صاد وطنك
خلطر �شديد.
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بدائل زراعة األعالف الخضراء
إن الصورة النهائية للكائن الحي من حيث شكله الخارجي وإنتاجه محصلة للعوامل الوراثية والعوامل البيئية
المحيطة به كالتغذية.
ما هو الغذاء:
هو عبارة عن المواد التي يتناولها الحيوان ويتم هضمها وامتصاصها واالستفادة منها .ويمكن تقسيم الغذاء
إلى أربع مكونات باإلضافة للماء وهي البروتينات الالزمة لنمو أنسجة الجسم والطاقة كمصدر للمجهود الحراري
والدهون أيض ًا والفيتامينات واألمالح الالزمة للتمثيل الغذائي.
ما هو العلف:
هي كل مادة تحتوي على مواد عضوية أو معدنية غذائية يمكن أن يستفيد منها جسم الحيوان أو تؤدي وظيفة
االمتالء وترجع أهمية العلف إلى تكلفة التغذية ،حيث تمثل حوالي  ٪70-60من إجمالي التكلفة الكلية ألي مشروع إنتاج
حيواني وكذلك التأثير الكبير على صحة الحيوان وينقسم إلى:
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أو ً
ال المواد المركزة :هي مواد منخفضة في األلياف ومنها :المواد المركزة في الطاقة :كالحبوب ثل الشعير
والقمح والذرة والشوفان والنواتج الثانوية للحبوب مثل نخالة القمح والذرة والموالس المواد المركزة بالبروتين
ومنها البروتين النباتي مثل الكسب (الفول السوداني والصويا والكتان) وأيض ًا البروتين الحيواني مثل مسحوق
(السمك واللحم).
ثاني ًا األعالف الخشنة أو المالئة :وهي مواد غنية باأللياف ومنها مواد خشنة طرية وهي تحتوي على أكثر من
 ٪70رطوبة وتشمل :األعالف الخضراء (البرسيم الطازج) والسيالج .مواد خشنة جافة وهي مواد العلف الغنية باأللياف
الخام ونسبة الرطوبة بها قليلة ومنها :الدريس واالتبان والحطب.
ما هي األعالف المصنعة (المركبة):
هي أعالف مكونة من عدد من المواد العلفية الطبيعية يتم طحنها وخلطها بنسب معينة ويضاف لها بعض
األمالح والفيتامينات ويتم كبسها لتكون على شكل أصابع مضغوطة لتكون مناسبة لنوع معين من الحيوانات
وحالة إنتاجية معينة.
ومن مميزات األعالف المصنعة أنه بها جميع العناصر الغذائية الالزمة لكل احتياجات الحيوان للتمتع بصحة جيدة
وكذلك ضمان األكل كونها مكبوسة في كبسولة مقارنة مع الشعير (فاقد الشعير الخارج مع الروث بنسبة .)٪30
بدائل زراعة األعالف الخضراء:
هي تساعد بشكل كبير في توفير العلف الطازج على مدار أشهر السنة ومنها:
الشعير المستنبت :يحتاج إلى غرفة محكمة نظيفة ومعقمة وال تحتاج غرف الشعير المستنبت إلى تراب أو مل
أو أسمدة كيماوية عند درجة حرارة معينة وإضاءة معينة ودورة الشعير المستنبت هي  7أيام.
وأهميته في توفير  ٪50من العلف المقدم للحيوان على مدار العام صيف ًا وشتاء وأن معدل الطاقة ونسبة البروتين
عالية مما يزيد قابليته للهضم ومعدل االستفادة منه للحيوان  ٪95ويساعد على تحسين مظهر الجلد والصوف
يزيد الشعير المستنبت من إنتاج اللحم في عجول التسمين وزيادة إدرار اللبن.
كيفية تصنيع األعالف:
تبدأ صناعة األعالف من عملية طحن الحبوب ثم تتم عملية الخلط وال بد من أن تتم عملية الخلط جيدا ً لتتم
عملية تجانس الحبوب تجانس تام ثم خلط السوائل كالموالس أو الزيوت مع العلف تحت ضغط البخار ثم مرحلة
تكوين محببات األعالف ثم التعبئة والتلغيف في عبوات بالستيكية  50كجم.
مشاكل التغذية:
النقص في البروتين أو الطاقة أو األمالح في العليقة يؤدي إلى ضعف النمو وضعف اإلنتاج والهزال وضعف المقاومة
واإلصابة باألمراض الغذائية.
عسر الهضم:
يحدث نتيجة تغير نوع الغذاء من المواد الخشنة إلى المركزة.
التخمة:
تحدث التخمة نتيجة لشراهة الحيوان للغذاء مع قلة شرب الماء.
النفاخ:
يحدث النفاخ نتيجة لالنتقال المفاجئ من التغذية على العلف الجاف إلى العلف األخضر في بداية الشتاء حيث يكون
البرسم غض ًا غير تام النضج.
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الباب السادس

إنشاء المناحل
وتربية النحل
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مقدمة:

تعتبــر تربيــة النحــل مــن المشــاريع الزراعيــة الهامــة وذات جــدوى اقتصاديــة عاليــة .وبفضــل مــن اهلل تتميــز
بالدنا الغاليــة بالتنــوع المناخــي والطبوغرافــي ممــا يؤهــل لتربيــة النحــل وإنتــاج العســل طــوال العــام باإلضافة
إلــى وجــود التنــوع النباتــي ويتبــع النحاليــن أحــد األســاليب التاليــة فــي تربيــة النحــل.
 المناحل المتنقلة -المناحل الثابتة
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أنواع الخاليا في المملكة العربية السعودية:
الخلية البلدية (العيدان):
عبـارة عـن اسـطوانة خشـبية مجوفـة مـن الداخـل بقطـر  ٣٠ -٢٥سـم تبعـ ًا لسـمك الجـذع ويطـول يتـروح ١٢٠ - ٥٠
سـم توضـع متراصـة فـوق بعضهــا ،وتغلــق مــن األمــام والخلــف بقــرص مــن الخشــب أو قطعــة مــن األســفنج
مــع وجــود تقــب فــي الغطــاء األمامــي لســروح النحــل وأحيانــ ًا ثقــب مــن الخلــف مغطــى بســلك ناعــم كفتحــة
للتهويــة ،واألقـراص الشـمعية داخـل الخليـة التـي يبنيهـا النحـل ثابتـة وتلتصـق بســقف األســطوانة مــن أعلــى ومــن
الجانبيــن ،ويتــرك ممــرا ً أســفل القــرص وتحتــوي الخليــة علــى  ٢٥ - ١٥قرصــ ًا ،وعنــد بــدء تعميــر هــذه الخاليا
بالنحــل ويثبــت فــي مقدمهــا قــرص شــمعي بواســطة فــرع شـجري علـى شـكل حـرف ()Yحتـى يبنـي النحـل سـائر
األقـراص موازيـة لـه ،وعنـد التسـكين تحجـز الملكـة لمـدة يوميـن لكـي يسـتقر النحـل بهـا .
الخلية الحديثة:
(الخليــة ذات األقــراص المتحركــة) بعــد ان اكتشــف النجســتروث المســافة عــام (1851م) ،وهــي مســافة دائمــ ًا
يتركهــا النحــل كممــر بيــن األقــراص تبلــغ حوالــي 9مــم قــام بتصميــم الخليــة الخشــبية الحديثـة وانتشـر
اسـتخدام الخاليـا الحديثـة (خليـة النجسـتروث) لـدى الكثيــر مــن النحاليــن بــد ًال مــن الخاليا البلديــة لمــا لهــا مــن
مميــزات عديــدة.
تتكون الخلية الحديث من األجزاء التالية:
حامــل الخليــة ،الطبليــة ،صنــدوق التربيــة ،صنــدوق العســل ،غطــاء داخلــي ،صنــدوق التهويــة ،غطــاء خارجــي،
بــاب خشــبي ،حاجــزان خشــبيان ،اإلطــارات.
وتصنــع مــن الخشــب الســويدي أو الخشــب األبيــض وتطلــى مــن الخــارج بدهانــات زيتيــة ذات اللون الرمــادي أو
فضــي النهــا تعكــس أشــعة الشــمس وال تمتــص الحــرارة  ،وقــد طــرأت بعــض التعديــات علــى هــذا النــوع مــن
الخاليا حتــى يالئــم االرتفــاع الشــديد فــي درجــة الحــرارة ،حيــث تــم تزويــد صناديــق الخليــة بجــدار آخــر مــع مــادة
عازلــة الحــرارة بيــن الجدايــن وكذلــك تزويــد الغطــاء الخارجــي بمــادة عازلــة حتــى تحمــي النحــل مــن درجــات
الحــرارة العاليــة فــي فصــل الصيــف وتحفــظ بدرجــة الحــرارة فــي فصــل الشــتاء.

مميــزات اســتعمال الخاليا الحديثــة (ذات األقراص المتحركــة):

 .1سهولة فحص الخاليا.
 .2سهولة مشاهدة الملكة لمعرفة قدرتها على وضع البيض وسالمة أعضائها وخلوها من األمراض والطفيليات.
 . 3مالحظة قوة الخلية للعمل على تقوية الخاليا الضعيفة بإضافة أقراص بها حضنة شغاالت مأخوذة من
الطوائف القوية .
 . 4معرفة حالة الطائفة الغذائية.
 . 5التقليل من حضنة الذكور الغير مرغوب فيها.
 . 6اعدام بيوت الملكات لمنع ومقاومة التطريد.
 . 7امكانية إضافة أقراض فارغة للحضنة والعسل في موسم النشاط ورفع األقراص التي ال يغطيها النحل
والصناديق الزائدة في فصل الشتاء.
. 8تقسيم الطوائف القوية لزيادة عدد طوائف المنحل.
 .9تربية ملكات من السالالت الجيدة وإدخالها على الطوائف الناتجة من التقسيم والنويات المعدة للبيع واحاللها
محل الملكات الضعيفة.
 .10زيادة محصول العسل ونظافته وخلوة من الشوائب مثل (يرقات وعذارى النحل).
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 .11توفير المجهود الذي يبذله النحل في بناء األقراص الشمعية وذلك باستعمال شمع األساس.
 .12يفرز العسل من األقراص الشمعية بدون تتلف ويمكن حفظها بعد ذلك إعادة استعمالها عدة سنوات .
 .13يمكن اكتشاف االمراض واآلفات ومقاومتها .
 .14سهولة تنظيف الخلية من زوائد الشمع والبروبوليس.
شكل أقراص العسل داخل الخاليا البلدية

238

أنواع المناحل:

يوجد عدة أنواع المناحل منها
مناحل الهواة:
التــي ينشــئها المبتدئيــن وصغــار النحاليــن فــي الحدائــق الخلفيــة للمنــازل وفــي االســتراحات أو علــى ســطوح
المنــازل أو فــي المــزارع .ويشــترط أن تكــون الطوائــف مــن سالالت هادلــة غيــر ميالــة للســع وعــدد الطوائــف
عــادة يكــون قلي ً
ال ويتناســب مــع الحيــز والنباتــات المزهــره المنتشــرة بالمنطقــة.
مناحل تجارية:
ويختلــف مكانهــا تبعــ ًا للغــرض مــن إنشــائها  .فقــد تكــون عامــة أو تكــون متخصصــة فــي إنتــاج-:
 العسل وشمع النحل. الملكات النقية الملقحة في مناطق منعزلة لساللة نحل معينة. طرود النحل. -الغذاء الملكي

الشروط الواجب توفرها إلنشاء المناحل التجارية:

أو ً
ال :اختيار موقع المنحل:
يجب أن يتميز المنحل بالمميزات أو الشروط التالية:
 .1أن يكون قريب ًا من البساتين والحقول حيث تتوفر النباتات المزهرة المنتجة لرحيق العسل.
. 2أن يكون قريب ًا من المواصالت حتى يسهل الوصول إليه لكنه منعزل عن الطريق العام حتى ال يؤذي المارة.
. 3أن يكون بعيدا ً عن المناحل الكبيرة األخرى حتى يجمع أكبر محصول من العسل.
. 4أن يكون بعيدا ً عن الحظائر ذات الروائح الكريهة.
. 5أن يكون بعيدا ً عن األراضي المعرضة للغرق واالهتزازات األرضية أو الحريق.
. 6أن يكون محمي ًا من اآلفات والحيوانات الضارة.
ثاني ًا :ساللة النحل:
يفضــل شــراء النحــل مــن الساللة البلديــة (المحليــة) أو مــن إحــدى السالالت القياســية مثــل الكرنيولــي أو
اإليطالــي أو القوقــازي أو هجينهــا األول .فهــي سالالت هادئــة وثابتــة علــى القــرص أثنــاء الفحـص وجماعـة للعسـل
وغيـر ميالـة للتطريـد وذات ملـكات بياضـة كمـا تتميـز ساللة النحـل البلـدي بسـرعة التأقلـم مـع الظـروف الجويـة
بالمنطقـة ومقاومـة لبعـض األم��راض كمـا يمكـن عمـل تهجيـن بيـن سـالة النحـل القياسـي والنحـل البلـدي
للحصـول علـى ساللة نحـل مناســبة متأقلمــة وجماعــة العســل.
ثالث ًا :عدد الطوائف بالمنحل :
يفضــل أن يبــدأ النحــال المبتــدي بعــدد قليــل مــن الخاليا  ٢٠ - ١٠طائفــة (  ،ثــم يزيــد العــدد تدريجيــا بالتقســيم
مــع اكتســاب الخبــرة ،ويمكـن للنحـال المتمـرن أو أصحـاب المشـاريع أن يبـدأ بعـدد  50خليـة وعنـد زيـادة العـدد عـن
 100خليـة بالموقـع تنقـل الزيـادة إلـى مـكان آخـر ال يقـل بعـده عـن األول عـن  ٣ - ٢كيلـو متـرات حتـى ال يتأثـر إنتاجهـا
مــن العســل وعــدد الطوائــف فــي النحــل يتوقــف علــى عــدة عوامــل مـن أهمهـا مـدى توفـر مصـادر الغـداء ونوعهـا
ومسـاحتها وعلـى عـدد المناحــل والطوائــف المجــاورة والموجــودة فــي المنطقــة.
رابع ًا :شراء الخاليا واألدوات:
علــى النحــال أن يشــتري الخاليا الخشــبية واإلطــارات واألدوات الالزمة للمنحــل مثــل أدوات فحــص الطوائــف
(المدخــن ،القنــاع ،القفــاز ،االفــارول،العتلــة ،الفرشــاة) والغذايــات وأدوات تربيــة والملــكات وأجهــزة فــرز العســل
مــن مصــادر موثــوق بهــا وأن تخــزن هــذه األدوات واألجهــزة فــي مخــزن يبنــى بعيــدا ً عــن المنحــل .
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خامس ًا :إعداد مكان المنحل المستديم:
 .7يتم اختيار مكان المنحل عن الطريق العام بحوالي  30متراً.
 .8تسوى أرض المنحل لتسهيل عمل النحال ،وتنظف من الحشائش التي تتخذها الحشرات الضارة مأوى كالنمل والدبابير .
 .9تقسم أرض المنحل إلى أحواض ومساطب بحيث يتراوح عرض المسطبة حوالي  ١٫٥ - ١متر وعرض الحوض
حوالي  ١٫٥متر على أن تزرع األحواض ببعض النبتات الحولية المزهرة كدوار الشمس والجرجير وغيرها حتى تشجع
النحل على السروح والنشاط مبكرا ً وتمد الطوائف ببعض العذاء ،عالوة على إعطاء المنظر الجمالي للمنحل.
 .10لحماية الطوائف من الرياح الباردة في فصل الشتاء تزرع بعض مصدات الرياح من األشجار خاصة من الناحية
الشمالية والغربية وقد تكون مصدات الرياح من الواح الخشب ،ومن األفضل زراعة بعض النبتات كسياج حول المنحل
كنباتات البداليا ذات األزهار البيضاء العطرية ،ويجب ان تظلل الخاليا صيف ًا في المناطق الحارة بوصعها تحت تكاعيب
تنمو عليها نباتات متسلقة أو مظالت بإرتفاع مناسب وقد تزود أرض المنحل برذاذ مائي في األماكن شديدة الحرارة.
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 .11ترص الخاليا على المساطب في صفوف منتظمة وعلى أبعاد متساوية بحيث تكون المسافة بين الخاليا
وبعضها حوالي متر تقريب ًا ،وقد توضع الخاليا على حوامل مستقلة ،أو يستعمل حامل مشترك لعدد من الخاليا،
ويجب أن يكون باب الخلية تجاه الشرق أو الجنوب الشرقي حتى يبكر النحل في السروح وتكون محمية من الرياح
الشمالية.
 .12يجهز مكان المنحل حجرة لفرز العسل ومخزن األدوات وحوض به ماء نظيف ومتجدد .وعادة تطلى الخاليا
بلون مميز للنحل مثل األصفر أو األخضر أو الرمادي وفي البالد شديدة الحرارة قد يفضل استعمال اللون األبيض
العاكس للحرارة وفي المناحل الثابتة يفضل عمل مظلة بمواصفات معينة.
سادس ًا :شراء النحل:
علــى المربــي أن يحــدد مايلزمــه مــن أعــداد طــرود النحــل ،ويقــوم باإلتصـال يأخـذ المناحـل الموثـوق بهـا
والمنتجـة للملـكات أو الطـرود ،ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي أوائــل الربيــع قبــل موســم البيــض الرئيســي بحوالــي
 ٣ - ٢شــهور حتــى تســتكمل الطــرود قوتهــا ويدخــل موســم فيــض الرحيــق بعــدد أكبــر مــن الشغاالت فيجمــع
محصــوال وفيــرا ً مــن العســل بــإذن اهلل .
ويمكن شراء النحل بإحدى الصور اآلتية:
أ :نواة النحل في صندوق السفر:
يشــترط فــي نــواة (طــرد) النحــل فــي صنــدوق ســفر أن يتكــون مــن خمســة أقــرص مغطــاة بالنحــل مــن
الجانبيــن ،منهــا ثالثــة أقــراص حضنــة (فــي منتصــف الطــرد) وقرصيــن عســل وحبــوب لقــاح (علــى الجانبيــن)
ويــزود الطــرد بملكــة مــن ســالة ممتــازة صغيــرة الســن ملقحـة وتعبـأ النـواة داخـل صنـدوق السـفر ،وعنـد
إسـكان طـرد النحـل بالمنحــل يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة-:
 .1أن يتم تجهيز المنحل وأن توضع حوامل الخاليا وترص عليها القواعد .
 .2عند وصول الطرود يتم وضعها على قواعد الخاليا وتفكلك مسامير األغطية بدون كشفها.
 .3إذا كان النحل مشتري من مكان بعيد ال يفتح الباب إال عند الغروب حتى يخرج النحل تدريجي ًا في صباح اليوم
التالي ،أما إذا كان النحل منقوال من مكان قريب أقل من  5،7كم يسد مدخله بالحشائش لمدة  ٣ - ٢أيام حتى ينسى
مكانه القديم ويتعود تدريجي ًا على المكان الجديد.
. 4يتم نقل النحل إلى الخاليا برفع صناديق السفر من فوق قواعد الخاليا وتوضع الخاليا فوق قواعدها ويخرج
األقراص من صندوق السفر وتوضع في الخلية الدائمة ،حيث يفحص الطرد ثم ينقل القرص الذي يحتوي على الملكة
داخل الخلية المستديمة أو ال ثم تنقل باقي األقراص بحيث تكون أقراص الحضنة في المنتصف وأقراص العسل
وحبوب اللقاح على الجانبين ثم يقلب الصندوق فوق الخلية ويهز حتى يسقط النحل المتبقي بالصندوق في الخلية
الدائمة و يغطي الخلية بوضع الغطاء الخارجي.
ب :طرد النحل المرزوم:
طـرد النحـل المـرزوم عبـارة عـن شغاالت بـدون حضنـة وزنهـا حوالـي مــن 5،1-1كجــم تقريبــ ًا يتــم تعبئتهــا فــي
صنــدوق النحــل المــرزوم ،يســتخدم طــرد النحــل المــرزوم كوســيلة لتقليــل انتشــار أمــراض النحـل خصوصـا
أمـراض الحضنـة ،وتتبـع هـذه الطريقـة فـي المملكـة العربيــة الســعودية ،ويتــم تســكين طــرد النحــل المــرزوم
بالمنحــل بالطريقــة التاليــة:
 .5تجهيز أرض المنحل كما سبق ثم توضع الخاليا في مكانها المستديم على المصاطب ،ثم يوضع  ٥إطارات
مثبت بها أساسات شمعية داخل كل صندوق.
 .6يوضع قفص النحل المرزوم فوق الخلية ثة ترش الجوانب السلكية أللقفاص بماء أو بمحلول سكري مخفف
حتى يهدأ النحل ثم ينزع غطاء القفص وتنزع الغذاية ثم يرفع قفص إرسال الملكة ويوضع في منتصف األقراص داخل
الخلية ثم يقلب صندوق النحل المرزوم فوق األقراص ويتم هز النحل وتفريغه داخل الخلية.
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 .7تقفل الخلية بوضع أغطية الخاليا عليها وتترك يومين مع مراعاة تغذيتها ثم يفرج عن الملكة وتفحص الخلية
بعد  5-7أيام لالطمئنان على وجود الملكة.
ج :شراء طوائف كاملة في خاليا:
يمكــن شــراء طوائــف كاملــة فــي خالياهــا ويتوقــف ثمــن هــذه الطوائـف مـع الخاليا علـى حالـة الخاليا وسـالة
النحـل وقـوة الطائفـة ،وقــد تكــون الطوائــف قويــة فيمكنهــا أن تبــدأ فــي جمــع محصــول كبيــر مــن العســل
بمجــرد التزهيــر.
د :طرد نحل مطرد:
يقـوم كثيـر مـن النحاليـن بحمـع طـرود النحـل مـن علـى األشـجار فـي مواسـم التطريـد ويقومـون بتسـكينها فـي
خاليا مجهـزة فارغـة أو بهـا عسـل وحبـوب لقـاح أو إطـارات مثبـت بهـا أساسـات شـمعية علـى أن يراعــى بالتغذيــة
ويفحــص لالطمئنــان علــى الملكــة وتلقيحهــا مــع مالحظـة معالجـة هـذه الطـرود بعـد تسـكينها للوقايـة ومـن
مكافحـة األمــراض واآلفــات التــي قــد تكــون بالطــرود وحتــى ال يكــون مصــدر للعـدوى.
عزيزي النحال:
بادر في تسجيل منحلك في أقرب فرع للزراعة أو اإلدارة العامة لشؤون الزراعة التابعة لمنطقتك حتى يمكنك
اإلستفادة من مواد نظام تربية النحل الذي صدر مؤخرا ً بأمر سامي كريم كما يمكنك الحصول على منح قروض
النحل للخاليا الحديثة والخاليا البلدي (العيدان) وللمناحل الثابتة والمتنقلة وفقا للشروط التالية:
أو ً
ال :الشـروط الواجـب توفرهـا إلقـراض مشـاريع النحــل الثابتة
 .1أن تكون األرض مملوكة بموجب مستند مقبول لدى الصندوق ،تقع قريب ًا من المزارع المستغلة أو المناطق
التي تكثر فيها األشجار ،مع توفر مصدر للمياه .
 .2إستكمال إجراءات الترخيص مع تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية للمشروع وموافقة إدارة اإلرشاد الزراعي عليها.
 . 3يتم بعد ذلك إصدار الترخيص إلقامة المشروع.
 . 4إرسال نسخة من الدراسة مع صورة الترخيص إلى صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروع.
 .5يتم إقراض الخاليا الحديثة (النجستروث) فقط .
ثاني ًا :شروط إقراض المناحل المتنقلة:
 . 1ال يشترط توفر أرض لمنح القرض عليها.
 .2بالنسبة للخاليا الحديثة ال يزيد عدد الخاليا عن  100خلية بطرودها والمستلزمات األخرى وتقدر القيمة حسب ما
ورد بمعدل التكلفة.
 .3بالنسبة للخاليا البلدية ال يزيد عدد الخاليا عن  500خلية بطرودها والمستلزمات األخرى.
. 4تقديم مشهد من وزارة البيئة والمياه والزراعة تثبت عمله في مجال النحالة.
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تربيــــة النحــــل
طائفة نحل العسل:
حشرة نحل العسل  Apis. mellifera Lحشرة تتبع رتبة الحشرات غشائية األجنحة وهي حشرة اجتماعية تعيش
في جماعات يطلق عليها طوائف يؤدي فيها كل فرد عمله بإخالص على أساس تقسيم العمل بين أفراد الطائفة
وتداول الغذاء فيما بينهم ,ويعيش نحل العسل في طوائف داخل خلية النحل وتتكون الطائفة من ثالثة أفراد:
ملكة واحدة :وهى األنثى الوحيدة ذات األعضاء التناسلية الكاملة وتعتبر هي أم الطائفة ،وظيفتها الوحيدة وضع
البيض وتفرز رائحة معينه تسمى فيرمون الذي يعمل على الترابط بين أفراد الطائفة ,ولها آلة وخز التستعملها إال في
قتل الملكات المنافسة لها .وتتميز الملكة بأنها أطول أفراد الطائفة ولونها مميز للساللة.
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بضعة آالف من الشغاالت :وهى إناث عقيمة ،يوجد منها بضع أالف داخل خلية النحل ويتوقف عددها على حسب
قوة الخلية كما يمكن الحكم على قوة الخلية على أساس عدد الشغاالت بها ،تتميز بأنها أصغر أفراد الطائفة .تقوم
الشغاالت بجميع األعمال داخل وخارج الطائفة ،حيث تقوم بتغذية الملكة بالغذاء الملكي وتغذية اليرقات الملكية
طيلة فترة طورها اليرقى (خمس أيام) بالغذاء الملكي أيضا .وتقوم بتغذية اليرقات الصغيرة (يرقات الشغاالت
والذكور) التي ال يزيد عمرها عن ثالث أيام بالغذاء الملكي وتغذيتها (يرقات الشغاالت والذكور) المدة الباقية من
حياتها (يومان في حالة يرقات الشغاالت أو ثالث أيام في حالة يرقات الذكور) بخبز النحل وهو العسل المخلوط بحبوب
اللقاح .كما تقوم بتنظيف الخلية وحراسة مدخل الخلية وإفراز األقراص الشمعية وجمع الرحيق وجمع حبوب اللقاح
لعمل العسل وجمع البروبوليس وجمع الماء ...الخ.
عدد من الذكور :يوجد بكل طائفة بضع مئات من الذكور تظهر في الخلية عند توفر الغذاء والظروف الجوية
المناسبة ،وال ضرورة لوجودها بالطائفة على مدار العام وتتميز الذكور بأنها أضخم أفراد الطائفة في الحجم .وظيفة
الذكر تلقيح الملكات العذارى أثناء طيرانها خارج الخلية وال تستطيع القيام بعمل آخر.
وفي العصر اإلسالمي أصبح للنحل ومنتجاته مكانة عالية بعد أن نزلت في القرآن الكريم سورة سميت بسورة
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آل َي ًة ِل َق ْو ٍم َيتفك ُر َ
من فوائد تربية نحل العسل:
 -1إنتاج العسل وهو غذاء ودواء.
 -2إنتاج الشمع الذي يستعمل في كثير من الصناعات.
 -3إنتاج الغذاء الملكي الذي يعتبر من أفضل المواد الغذائية العالجية وأثمنها على اإلطالق.
 -4إنتاج سم النحل الذي يستخدم في اإلستشفاء من كثير من األمراض التي انتشرت في العصر الحديث.
 -5إنتاج طرود نحل يمكن أن تباع لآلخرين بأسعار مجزية.
 -6زيادة اإلنتاج الزراعي :حيث يعتبر نحل العسل عامل مهم في تلقيح أزهار الفواكه والزينة ومحاصيل الحقل
والخضروان ،حيث يعمل على زيادة كمية وجودة اإلنتاج ألكثر من  ٪35مع بعض المحاصيل.

م��ل��ك��ة ال��ن��ح��ل ف���ي المنتصف
يحيط بها الشغاالت الوصيفات،
الح�����ظ ط�����ول ال���ب���ط���ن وال���ت���ي
تنتهي نهاية مدببة واألجنحة
ق���ص���ي���رة الت���غ���ط���ى ال��ب��ط��ن.
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ش���غ���ال���ة ن���ح���ل ال��ع��س��ل،
الح�����ظ ال���ب���ط���ن ق��ص��ي��رة
وت��ن��ت��ه��ي ن��ه��اي��ة م��دب��ب��ة
واألجنحة بطول البطن.

ذك��ر النحل ،الح��ظ ضخم
ال��ج��س��م ون��ه��اي��ة البطن
ع����ري����ض����ة واألج����ن����ح����ة
أط��������ول م�����ن ال���ب���ط���ن.

سالالت النحل المنتشرة في المملكة :
توجد في المملكة العربية السعودية ثالثة أرباع تقريب ًا من النحل البلدي المحلي وكل واحدة من هذه السالالت
تنتشر في أجزاء من المملكة فهناك النوع األصفر وينتشر عادة في جبال السروات أما مواصفاته فهي كالتالي:
لونه مائل لإلصفرار ،ميال للتطريد ،نهاية بطن الشغالة مدببة ،يبنى عددا ً كبيرا ً من البيوت الملكية .أما طباعه
فإنه شديد الشراسة خاصة عند ندرة المحاصيل في الشتاء أو الخريف وهادئ جدا ً في فصلي الربيع والصيف يبنى
جمآع جيد للعسل.
حضنة غزيرة جدا ً ويعتبر َّ
ً
النوع الثاني :ويطق عليه النحل الغنامي وغالبا ما يوجد في منطقة الطائف وما جاورها من القرى ويعتبر هذا النوع
من النحل أكبر قلي ً
ال من النحل األصفر السابق لونه مائل للسواد ،يغطي المنطقة البطنية شعر رمادي وتعتبر هذه
الساللة أهدأ من سابقتها.
أما الساللة الثالثة :فهي الموجودة في المدينة المنورة وجبال الفقرة وهي من السالالت الجيدة التي تتميز
بالهدوء وجمع العسل وحبوب اللقاح بكميات كبيرة وتتميز بكبر حجم الشغالة ولونها ضرب من اللون األصفر
جماعة جيدة للعسل وحبوب اللقاح.
المخلوط باألحمر وهي سريعة الحركة عصبية المزاج ومع ذلك فهي ّ
جميع هذه السالالت مالئمة للظروف البيئية للمملكة.
نباتات الرحيق وحبوب اللقاح الالزمة لتربية النحل:
 -1المحاصيل الحقلية :البرسيم  -الفول  -الذرة  -الحلبة  -الترمس  -العدس  -الحمص  -البصل  -الثوم -
الكتان  -القطن  -دوار الشمس.
 -2الفاكهة :الحمضيات  -المشمش  -الخوخ  -البرقوق  -التفاح  -الكمثرى  -الموز  -السفرجل.
 -3الخضروات :البسلة  -اللوبيا  -الفاصوليا  -الخيار  -القرعيات  -القثاء.
 -4زهور الزينة :البادليا أسياتيكا  -رجلة الزهور  -دوار الشمس.
 - 5األشجار الخشبية :الكافور  -السنط  -الصفصاف.
 - 6األشجار الحراجية :السلم  -السمر  -الطلح  -السدر البري.
 - 7األعشاب المزهرة التي تنتشر بعد سقوط األمطار.
 -8نخيل البلح بأنواعه المختلفة.
إنشاء المنحل وإعداد مكانه:
النقاط التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند إقامة المنحل:
أن تكون األرض التي سيقام عليها المناحل قريبة من المناطق الزراعية ذات المحاصيل المتعاقبة أو المناطق
التي تكثر فيها زراعة البساتين والفاكهة
توفر مصدر دائم للمياه بالمنطقة.
أن يبعد مكان النحل عن الطريق العام وكذلك حظائر الدواجن والمواشي.
سهولة المواصالت من وإلى مكان المنحل.
اإلبتعاد عن مستودعات التخزين خاصة تلك التي تحوي المبيدات الحشرية.
بعد إختيار المكان الذي ينشأ عليه المنحل يجب أن تسوى األرض تمام ًا مع إزالة جميع الحشائش التي قد توجد بها.
تحديد المساحة الخاصة بالمنحل بما يتناسب مع عدد الطوائف التي يبدأ بها المشروع.
يفضل البدء بعدد قليل من طوائف النحل  20 - 15طائفة بالنسبة للشخص المبتدئ أو حديث العهد بالنحالة
على أن يزاد العدد فيما بعد يعد اكتساب الخبرة.
يمكن للشخص المتمرس أو من لديه الخبرة البدء بأي عدد من الطوائف على أال يتجاوز عددها  150 - 100طائفة
في المكان الواحد وفي حالة زيادة العدد عن ذلك يفضل إنشاء موقع آخر يبعد عن المكان األول بمسافة ال تقل عن
 2كم خصوص ًا في مشاريع النحل التجارية.

245

يجب أن تقام مظلة للمنحل لحماية الطوائف من أشعة الشمس المباشرة في الصيف خاصة في المناطق
الحارة في المملكة ،أما المناطق الجبلية الجنوبية وكذلك الشمالية فال بأس من وضع خاليا النحل تحت األشجار.
تقام المظلة بحيث يكون الهيكل من المواسير المعدنية التي يجب أن تطلى بمادة عازلة عن الصدأ ويغطى
جانبي المظلة الشمالية والغربية منع ًا لتأثير التيارات الهوائية ويراعى أن يكون ارتفاع المظلة  3أمتار وفي بعض
المناطق الحارة تزود المظلة برشاشات مياه إلعطاء رزاز مائي.
يجب اإلبتعاد نهائي ًا عن عمل أرضية المنحل بالصبة الخرسانية أو اإلسمنتية لمنع زيادة درجات الحرارة بالمنحل
في فصل الصيف والتربة الطبيعية هي أفضل ما يناسب المناحل في المناطق ذات درجات الحرارة العالية كما يجب
عمل مجرى مائي محيط بالمظلة من جميع الجوانب على أن نمأل بالماء بصفة مستمرة لحماية النحل من النمل
والحشرات الزاحفة.
ترتب طوائف المنحل في صفوف بين الصف واآلخر  2 - 1.5متر على أن توضع كل خليتين بجانب بعضهما ثم على
مسافة  1متر فخليتان وهكذا على أن توضع الخاليا في الصف الخلفي في الفراغ بين المجموعتين وهكذا مع مالحظة
شتاء.
أن تكون فتحات الخاليا إلى الجهة الشرقية صيف ًا والجنوبية
ً
يجب وضع أواني من الصاج (أطباق) أو البالستيك أو الفخار تحت أرجل الخاليا لحماية الطوائف من النمل الذي قد
يوجد بأرضية المنحل ،على أن يوالى ملئها بالماء.
يستحسن أن تحاط المظلة (عدا منطقتها األمامية) بالنباتات المزهرة المحببة للنحل كما يقام سور من
مصدات الرياح في الجهة الشمالية والغربية لحمايتها من الرياح.
اإلكثار من زراعة دوار الشمس قريب ًا من المنحل لتكون مصدرا ً للرحيق وحبوب اللقاح عالوة على إمكانية
زراعته في أي قت من أوقات السنة (يفضل زراعته على عروات متتابعة).
يجب أن يقام مبنى يحتوي على غرفتين أحدهما لفرز العسل واألخرى لتخزين أدوات ومهمات المنحل على أن
يتوافر مصدر مياه لحجرة الفرز ،كما يجب أن تكون أرضيتها وحوائطها من البالط لسهولة التنظيف.
يستحسن عمل مجرى مائي حول مبنى العسل منع ًا من وصول النمل إليه.
فحص طوائف النحل:
يتم فحص طوائف النحل لألغراض التالية:
التأكد من وجود الملكة وهل هي ملقحة أم ال؟ وهل تنتج بيض ًا مخصب ًا وغزيراً؟ وهل هي كبيرة في السن أم
شابة؟ كما يمكن أن يتم تعليم الملكة حتى يسهل على النحال مشاهدتها في حالة ازدحام الخلية.
التأكد من توفر الغذاء الالزم للنحل بنوعيه من عسل وحبوب لقاح وإال فإنه يجب أن تغذى النحل في بعض
المواسم أو نقله إلى مكان تتوفر فيه مصادر جيدة للرحيق وحبوب اللقاح.
ترتيب وضع األق��راص المحتوية على أط��وار النحلة (الحضنة) بحيث تكون أق��راص البيض والحضنة المفتوحة
بالمنتصف يغطيها أقراص الحضنة المغلقة ثم أقراص العسل مع إضافة بعض األقراص للخلية كلما احتاج النحل لذلك.
رفع األقراص الزائدة عن حاجة النحل خاصة في الخريف والشتاء.
إضافة أقراص وأساسات شمعية جديدة وبكثرة في أول الربيع ويقل ذلك عند دخول الصيف ويتوقف في الخريف.
تنظيف قاعدة الخلية.
مالحظة صحة النحل وهل هو سليم معافي من األمراض كذلك التأكد من أن أطواره غير مصابة بأمراض
الحضنة المعروفة.
مواعيد إجراء فحص الطوائف:
تجرى عمليات فحص الطوائف في األيام الصحوة المشمسة ويتجنب تمام ًا فحصها في األيام الممطرة أو ذات الرياح
المثيرة لألتربة .وعادة ما يكون الفحص في الساعات األولى من النهار وأثناء سروح النحل في الربيع والصيف وتتقارب
مواعيد الفحص في فترة النشاط (الربيع والصيف) حيث تجرى كل  10 - 7أيام أما في فصل الركود (الشتاء) فتجرى عملية
الفحص كل  25 - 20يوم ًا ،وذلك للتأكد من وجود الغذاء الكافي في الطائفة وسالمة ملكتها ومكافحة األمراض واآلفات.
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طريقة الفحص:
بعد أن يرتدي النحال المالبس الخاصة به (القناع واألفرول) والقفاز يقوم بعمل اآلتي:
 -1إشعال المدخن.
 -2الوقوف في أحد جوانب الخلية المراد فحصها  -مع التدخين برفق على مدخل الخلية ثم االنتظار لمدة دقيقة واحدة.
 -3رفع الغطاء ووضعه مقلوب ًا أمام الخلية على األرض.
 -4يدخن برفق فوق قمة األقراص وبحيث يدخل الدخان بين األقراص وباستخدام العتلة يقوم النحال بتفكيك
األقراص عن بعضها ثم يقوم برفع القرض األول بكلتا يديه باستعمال السبابة واإلبهام ،ثم يعدل قامته ويفحص
وجه القرص وبعد أن ينتهي من فحصه يقوم بفحص الوجه اآلخر حيث يخفض اليد اليسرى أو اليمنى ويبقى اليد األخرى
في مكانها مسكة أحد طرفي القرص فيصبح القرص بعد خفض إحدى اليدين في وضع رأسي فيلف القرص بهدوء
نصف دائرة ثم يرفع اليد التي خفضت مرة ثانية وبذلك يصبح الوجه الثاني للقرص أمام النحال ليتمكن من فحص
النحل عليه وفحص العيون السداسية وما تحويه سواء عسل أو حبوب لقاح أو أطوار الحضنة المختلفة.
 -5يوضع هذا القرص السابق فحصه على أحد جوانب الخلية ثم تكرر عملية الفحص في باقي األقراص.
-6
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ترتب األقراص في الخلية بحيث يوضع أقراص الحضنة المفتوحة بالمنتصف ثم أقراص الحضنة المغلقة ثم أقراص
العسل هكذا في كل مرة تم فيها فحص الطائفة.
 -7في حالة وجود أدوار متعددة بالطائفة (أكثر من صندوق) فإنه يتم فحص الصندوق العلوي ثم يرفع كامالً
ويوضع على غطاء اللخية المقلوب ثم يوالى فحص الصندوق الثاني على أن تتم إعادة األقراص إلى أماكنها بعد تمام
عملية الفحص وترتب حسب حاجة النحل.
 - 8يعاد الغطاء الداخلي فوق قمة األرض.
 -9يوضع الغطاء الخارجي للخلية فوق الصندوق العلوي بعد اإلنتهاء من علمية الفحص.
ملحوظة:
يفضل أن يكون الدخان المنبعث من المدخن ناتج عن احتراق نشارة خشبية أو أوراق أشجار جافة مع وضع أعشاب
خضراء فوق قمة المادة المحترقة حتى تتسبب الرطوبة الموجودة في هذه األعشاب في تبريد الدخان الناتج فال
يزعج النحل أو يحرق أجنحته مع تجنب الدخان الشديد حتى ال يسبب هياج ًا للنحل أو فقد رائحة ملكته وبالتالي ربما
يهجم عليها فيقتلها.
التشتية :
المقصود بهذه العملية هو إعداد طوائف النحل لدخول موسم الشتاء ومرورها بسالم في هذا الفصل من السنة
حتى يمكنها معاودة نشاطها في الموسم التالي .ومن أهم ما يجب مراعاته في هذه العملية هو:
 -1رفع األقراص الشمعية الفرغة بعد انتهاء مواسم الفيض وتخزينها بالمخازن بعد إضافة مادة البارادكس لها
حفاظ ًا على الشمع من ديدان الشمع التي تصيبه في فترة التخزين.
 -2التأكد من توفير الغذاء الكربوهيدراتي (العسل) وكذلك الغذاء البروتيني (حبوب اللقاح) بالطوائف مع إمدادها
بأيهما أو كليهما في حالة وجود نقص فيها.
 -3ضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات.
 -4ملء الفراغات التي قد توجد بصناديق الخاليا (بعد رفع األقراص الفارغة) وذلك بعد وضع الحاجز الرأسي الخشبي
بجوار األقراص ويستعمل لذلك وسائد من القش مع تغطية األقراص بقطعة من الخيش النظيف.
 -5يعدل وضع قاعدة الخلية على االرتفاع الشتوي ،وكذلك فتحة باب الخلية بحيث تكون على الفتحة الضيقة.
 -6ال تجرى عملية فحص الطوائف إال في األيام المشمسة مع سرعة إجراء عملية الفحص واالكتفاء باالطمئنان
على وجود الغذاء والملكة ومقاومة األمراض واآلفات.
 -7تعريض الخاليا العامرة بالنحل ألشعة الشمس المباشرة.
 -8تتم عملية الفحص كل  25 - 20يوم ًا في فترة الشتاء.
تخزين األقراص الشمعية:
تتم هذه العملية على النحو التالي:
 -1توضع مادة البارداكس في قطع صغيرة على هيئة صرة.
 -2يوضع على كل صندوق يحوي  10أقراص عدد  2صرة من المادة السابقة بحيث تكون على قمة األقراص.
 -3يوضع صندوق آخر يحوي  10أقراص على الصندوق األول ثم يوضع عد  2صرة أخرى من مادة البارادكس فوق قمة
األقراص بحيث تكون في وضع متبادل مع الصرر المستخدمة في الصندوق األول.
 -4تكرر العملية حتى يصبح عدد الصناديق في الصف الواحد  10 - 8صناديق.
 -5يجري سد الفراغات بين أماكن اتصال الصناديق ببعضها بشريط ورق لحام حتى تسد جميع منافذ التهوية.
 -6مالحظة وضع الصندوق األول على غطاء خلية مقلوب ويغطى الصندوق العلوي بغطاء خلية آخر إلحكام الفراغ
بين أول وآخر صندوق.
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مفكرة النحال الشهرية
�أهم العمليات النحلية
ال�شهر
� -1إ�صالح اخلاليا القدمية وترميمها.
 -2ت�سمري الإطارات وت�سليكها.
ً
يوما مرة .ويالحظ يف هذا الفح�ص ما يلي:
 -3فح�ص املنحل يف هذا ال�شهر كل 20
(�أ) �أن يكون فح�ص املنحل يف اجلو امل�شم�س الدافئ (وذلك لأن النحل يتكور على امللكة يف اجلو الغري
منا�سب)  -كما يالحظ �أن طائفة النحل يلزمها حرارة  ْ 35م ،ف�إذا فح�صت الطائفة يف اجلو البارد ف�إنك
ً
حراريا لرفع درجة احلرارة داخل اخللية وهذا يعطل النحل.
تلزم النحل �أن يتحرك ويبذل جمهود ًا
(ب) يف حالة ظهور نباتات بها �أزهار رحيقية يف هذا الوقت يلزم �إ�ضافة الأقرا�ص لطوائف النحل القوية
بانتظام عند حاجة النحل ،على �أن تكون الأقرا�ص امل�ضافة بني احل�ضنة والع�سل لأن النحل ين�شط يف
هذا ال�شهر لتزهري الفول يف �أغلب املناطق.
�� � � �ش� � � �ه � � ��ر ي � � �ن� � ��اي� � ��ر (جـ) تنظف �أر�ضية اخللية من �أثار ديدان ال�شمع وتباد يرقاتها.
ك� � � ��ان� � � ��ون ال � � �ث � ��اين (د) رفع الرباويز الزائدة عن حاجة اخللية وتبخريها وحفظها.
(ب � � � � � ��رج اجل� � � � ��دي) (هـ) �إذا مل يوجد باملنطقة نباتات بها �أزهار رحيقية والنحل يحاول ال�سرقة عند الفح�ص فيجب تغطية
الأقرا�ص بقطعة من القما�ش ويف مثل هذه املناطق قد يحتاج النحل �إىل تغذية بالقند �أو مبحلول �سكر
مركز بن�سبة � 2سكر �إىل  1ماء ..ويو�ضع املحلول الدافئ للنحل يف امل�ساء �أو يف ال�صباح قبل �سروح النحل.
 - 4املحافظة على املنحل من الربد والرياح ب�سياج نباتي مع و�ضع اخلاليا حتت �أ�شعة ال�شم�س مبا�شرة.
 -5العناية باخلاليا وتدفئتها جيد ًا مع و�ضع قطعة من القما�ش ال�سميك �أو اخلي�ش على قمة الرباويز
حتت غطاء اخللية.
 - 6العناية بنظافة املنحل.
 -7ي�ستح�سن رفع غطاء املظلة (�إذا �أمكن ذلك) لتعري�ض اخلاليا لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة مع رفع �أرجل
ً
قليال (با�ستخدام قطع من احلجارة) حتى ي�سهل التخل�ص من ماء املطر عند هطوله.
اخلاليا اخللفية
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� � � �ش � � �ه� � ��ر ف� �ب ��راي � � ��ر
�شباط (برج الدلو)

ً
حمتاجا �إىل غذاء ،ولت�شجيع
� -1إجناز الأعمال املتبقية من ال�شهر امل�ضي في�ستمر يف تغذية النحل �إذا كان
امللكة لو�ضع البي�ض يف بع�ض املناطق مبحلول �سكري دافئ  1 : 2ماء كذلك معاجلة الأقرا�ص الزائدة
بالتبخري بالكربيت وحفظها.
 -2ي�ستمر يف نقل طوائف النحل من اخلاليا البلدية (العيدان) �إىل اخلاليا احلديثة.
 -3اال�ستمرار يف �إبادة �أوكار ملكات الدبور.
 -4تو�سيع �أبواب اخلاليا مبا ينا�سب قوة الطائفة حيث �أن النحل قد ين�شط ي بع�ض املناطق يف نهاية هذا ال�شهر.
 -5يزهر القول يف هذا ال�شهر  -وكذلك كثري من اخل�ضروات مثل الكو�سة والب�سلة واحللبة يف املناطق
ً
ن�سبيا .كما �أنه يف نهاية هذا ال�شهر يزهر امل�شم�ش (واحللويات) يف بع�ض املناطق.
املعتدلة
 -6ميكن نقل املناحل من جهة لأخرى يف هذا ال�شهر.
 -7يفح�ص املنحل يف هذا ال�شهر كل ع�شرة �أيام ويالحظ يف الفح�ص الآتي:
(�أ) �إ�ضافة �أقرا�ص بانتظام بني احل�ضنة والع�سل عند احلاجة لت�شجيع امللكة لو�ضع البي�ض.
(ب) منع التطريد ب�إعدامبيوت امللكات.
(د) ميكن تربية امللكات.
(هـ) يجب �أن يكون الفح�ص يف الوقت املنا�سب.
(و) تدارك ال�سرقة بني الطوائف.
 - 8يعترب هذا ال�شهر �أف�ضل الأ�شهر لنقل النحل من العيدان (اخلاليا البلدية) وت�سكينها يف اخلاليا
اخل�شبية احلديثة.

� � � �ش � � �ه � � ��ر م� � � ��ار�� � � ��س
�آذار (ب��رج احل��وت)

 -1تن�شط الطوائف يف هذا ال�شهر وتظهر عالمات التطريد لذلك جتب مقاومة التطريد ب�إعدام بيوت
امللكات والذكور.
 -2يجب الفح�ص جيد ًا كل ع�شرة �أيام ومالحظة �إعادم بيوت امللكات والذكور.
 -3يجب الت�أكد من وجود ملكة قوية �شابة على ر�أ�س الطائفة عمرها �سنة �أو�سنتني لتكون قوية يف و�ضع البي�ض.
 -4تغذى الطوائف بهدف ت�شجيع امللكات لو�ضع البي�ض وذلك مبحلول �سكري � 2سكر  1 :ماء دافئ ويف
الأيام الدافئة يكون تركيز املحلول .1:1
 -5نختار الأيام ال�صحوة لفح�ص الطوائف حتى ال يتكور النحل على امللكة.
 -6ميكن �إجراء عمليات تق�سيم الطوائف يف هذا ال�شهر ال�ستغالل غريزة التطريد يف طوائف النحل.
 - 7يجب احلذر م انت�شار ال�سرقة بني النحل.
 -8ميكن اال�ستمرار يف تربية امللكات.
 - 9يالحط �أن املوالح قد تبد�أ يف التزهري خالل هذا ال�شهر يف بع�ض املناطق ويالحظ �أن هذا ال�شهر من
�أخطر الأ�شهر �إذا حدث فيه جماعة وافتقرت الطوائف �إىل الغذاء فالن�شاط بعد الركود يحتاج �إىل
توافر الغذاء.
 -10بداية ظهور طائر الوروار يف الن�صف الثاين من هذا ال�شهر ويقاوم بال�صيد ب�شباك �صيد الوروار.
� -11إمداد الطوائف القوية واملزدحمة بالنحل واحل�ضنة ب�أقرا�ص فارغة لت�شجيع امللكة لو�ضع �أكرب كمية من البي�ض.

� � � �ش � � �ه� � ��ر �أب � � � ��ري � � � ��ل
ن � � �ي � � �� � � �س � ��ان (ب � � � ��رج
احل� � � � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � � � ��ل)

 - 1يف املناطق التي ترتفع بها احلرارة هذا ال�شهر يجب ر�ش املنحل باملاء وتلطيف درجة احلرارة.
 -2يفح�ص املنحل كل ع�شرة �أيام مع مالحظة منع التطريد كما يالحظ � ً
أي�ضا هبوط احل�ضنة (قلة �إنتاج
الأفراد) يف هذا ال�شهر يف كثري من املناطق لقلة الغذاء وحبوب اللقاح.
 -3ي�ستمر يف تغذية النحل مبحلول �سكري خمفف .1 : 1
 -4يجب مراعاة عدم ال�سرقة بني الطوائف.
 -5ميكن اال�ستمرار يف تربية امللكات.
� -6إتالف �أوكار الدبور الأحمر و�صيد ملكاتها التي تزور النحل.
 -7يالحظ �أن الرب�سيم يبد�أ يف الإزهار يف بع�ض مناطق اململكة.
 -8جتب مالحظة مقاومة الوروار با�ستخدام �شباك �صيد الوروار التي يتم تركيبها فوق مظلة املنحل.
 - 9يعاد و�ضع �سقف املظلة �إذا كان قد �سبق رفعه خالل �شهر يناير.
 -10ت�ضاف �أقرا�ص و�أ�سا�سات �شمعية جديدة للوائف ح�سب قوتها وحاجتها لذلك.

�� � � � �ش� � � � �ه � � � ��ر م� � � ��اي� � � ��و
�آي � ��ار (ب� ��رج ال �ث��ور)

 - 1يفح�ص املنحل كل �أ�سبوع ويجب االنتباه لعدم ت�أخر الفح�ص حيث �أن املنحل ين�شط يف جمع رحيق
الرب�سيم وي�ضعه يف الأقرا�ص التي يف الو�سط � ً
أي�ضا فيقل ن�شاط امللكات يف و�ضع البي�ض.
 -2يالحظ �أن النحل قد يبد�أ يف تبيي�ض قمة الرباويز كعالمة لظهور النباتات الرحيقية وتوافر الرحيق
يف احلقول.
 -3ت�ضاف �أقرا�ص �شمع الأ�سا�س حيث �أن النحل ين�شط يف بنائها بح�سب حاجة كل طائفة.
 -4تنقل الأقرا�ص التي تكاد متتلئ بالع�سل �إىل الدور العلوي (العا�سلة) مع �إ�ضافة �أقرا�ص �شمعية فارغة مكانها.
 -5تغيري قاعدة اخللية على االرتفاع ال�صيفي.
 -6تو�ضع غرفة فارغة للتهوية فوق غرفة العا�سلة وذلك ل�شدة احلرارة.
ً
يوميا باملاء .مع �ضرورة توافر املياه بجانب الطوائف.
 - 7ير�ش املنحل
 -8يبد�أ ال�سلم وال�سمر يف التزهري  -وكذلك الرب�سيم.

�� � � �ش� � � �ه � � ��ر ي � ��ون� � �ي � ��ه
ح � � � � � � � � � � � ��زي � � � � � � � � � � � ��ران
(ب � � � ��رج اجل � � � � ��وزاء)

 -1يفح�ص املنحل كل ع�شرة �أيام مرة.
 -2يفرز ع�سل الرب�سيم يف نهاية هذا ال�شهر من الطوائف القوية وذلك يف املنطقة الو�سطى وبع�ض املناطق
الأخرى التي ت�شبهها من حيث الظروف املناخية � -أما الطرود اجلديدة التي بدايتها يف نف�س العام ال
تفرز يف هذا الوقت وي�ؤخذ فرزة واحدة يف �أغ�سط�س.
 -3تقوى الطوائف ال�ضعيفة وذلك ب�إ�ضافة �أقرا�ص ح�ضنة على �شوك الفق�س.
 -4ي�ستمر يف ر�ش املنحل باملاء جيد ًا ونظافته مع توفري م�صدر مائي بجوار الطوائف نظر ًا الرتفاع احلرارة
يف معظم مناطق اململكة.
 -5تو�ضع غرفة التهوية فوق غرفة العا�سلة.
 -6اال�ستمرار يف �إ�ضافة �شمع الأ�سا�س.
 -7احلذر من انت�شار ال�سرقة بني الطوائف بعد الفرز.
 -8ي�ستمر تزهري ال�سلم وال�سمر ويبد�أ الطلح يف التزهري.

�� � � �ش� � � �ه � � ��ر ي � ��ول� � �ي � ��ه
مت� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��وز
(ب � ��رج ال �� �س��رط��ان)

 -1ي�ستمر تزهري الطلح وال�سمر وال�سلم.
 -2ي�ستمر الرب�سيم � ً
أي�ضا يف التزهري وين�شط النحل يف جمع الرحيق.
 -3يفح�ص النحل كل �أ�سبوع.
 -4ت�ضاف الأقرا�ص ال�شمعية الالزمة ح�سب احلاجة.
 -5ي�ستح�سن عدم �إجراء عمليات التق�سيم حتى ال ت�ضعف الطوائف.
 -6ت�ضاف غرف التهوية كلما لزمت.
ً
يوميا باملاء.
 -7ير�ش املنحل

�� �ش� �ه ��ر�أغ� ��� �س� �ط� �� ��س
�آب (ب� ��رج الأ�� �س ��د)

 -1يف هذا ال�شهر قد يقطف حم�صول الع�سل يف مناطق الطائف وبلجر�شي و�أبها.
 -2جتب العناية مبقاومة الدبور الأحمر (دبور البلح).
ً
يوما مرة يف املناطق التي مييل جوها للربودة �أما املناطق التي يتميز جوها
 -3تفح�ص الطوائف كل 15
باحلرارة ف�إنه يتم الك�شف فيها كل ع�شرة �أيام.
 -4ال يعطى النحل يف هذا ال�شهر �شمع الأ�سا�س.
 -5ي�ستمر الطلح يف التزهري حتى نهاية هذا ال�شهر يف بع�ض املناطق.
 -6ال ين�صح برتبية امللكات يف هذا ال�شهر النت�شار الدبور يف بع�ض املناطق.
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� � �ش � �ه� ��ر � �س �ب �ت �م�ب�ر
�أي � � � � � �ل � � � � � ��ول (ب � � � � ��رج
ال � � � ��� � � �س� � � �ن� � � �ب� � � �ل � � ��ة)

 -1يف هذا ال�شهر قد يقطف الع�سل يف منطقة رجال املع وبع�ض مناطق بني مالك وربوع العني.
 -2ي�ستمر تزهري الطلح يف بع�ض املناطق كما يبد�أ ال�سدر يف التزهري يف هذه الفرتة يف بع�ض املناطق.
 -3عند �إجراء عملية الفرز جتب مالحظة النقاط التالية:
(�أ) تو�ضع الأقرا�ص بعد الفرز وترتب يف ال�صناديق ثم تو�ضع فوق حجرات الرتبية (غرف العا�سالت) ليقوم
النحل بتنظيفها.
ً
غالبا ما ت�صعد لو�ضع البي�ض
(ب) فح�ص الطوائف التي زودت بالأقرا�ص املفروزة يف ظرف �أ�سبوع لأن امللكة
يف الأقرا�ص العليا في�شعر النحل يف غرفة الرتبية باالنعزال ويكوّن بيوت ملكات ويغري امللكة.
(ج) عند الفح�ص التايل بعد رد الأقرا�ص ت�ؤخذ الأقرا�ص الزائدة الفارغة وحتفظ من ديدان ال�شمع
بو�ضعها يف �صناديق اخلاليا وتو�ضع ال�صناديق فوق بع�ضها مع و�ضع ملء ملعقة من مادة البارادك�س
على قطعة الورق بني كل �صندوق و�آخر ثم يغطى ال�صندوق العلوي وي�ضاف قليل من هذه املادة كل
�أ�سبوعني� .أو قد يتم تبخري الأقرا�ص بالكربيت كل �أ�سبوعني.
(د) يجب ترك كمية من الع�سل كافية للطائفة ملواجهة مو�سم ال�شتاء فيجب ترك � 4أقرا�ص لكل طائفة تغطى
من النحل ع�شرة � -أقرا�ص  -و�إذا قل الع�سل لأي �سبب من الأ�سباب فيجب تغذية النحل مبحلول �سكري : 2
 1ماء ليتمكن النحل من ان�ضاجه وذلك يهدف �إىل توفري مادة غذائية للنحل خالل ف�صل ال�شتاء وكذلك
ت�شجيع امللكة على و�ضع البي�ض و�إنتاج �أفراد يف الطائفة �صغار ميكن بهم مواجهة مو�سم ال�شتاء.
ً
يوما.
 -4بعد عملية فح�ص الطوائف بعد الفرز ب�أ�سبوع يكرر الفح�ص بعد ذلك كل 25 - 20
 -5ت�ضم الطوائف ال�ضعيفة وخا�صة �إذا كانت ملكاتها م�سنة �أو تقوى بح�ضنة على و�شك الفق�س من
الطوائف القوية.
 -6يقاوم النمل بو�ضع �أرجل اخلاليا يف �أوعية بها ماء.

�� � �ش� � �ه � ��ر �أك � � �ت� � ��وب� � ��ر
ت � � �� � � �ش� � ��ري� � ��ن �أول
(ب� � � � � ��رج امل� � � �ي � � ��زان)

 -1اال�ستمرار يف مقاومة دبور البلح.
 -2ت�ضييق مدخل اخللية وحماية املنحل من الرياح.
� -3إحكام تنظيف قاعدة اخللية من ديدان ال�شمع.
ً
يوماوت�ؤخذ الأقرا�ص الفارغة التي ال يغطيها النحل وتخزن مع التبخري.
 -4تفح�ص الطوائف كل 25 - 20
 -5جتب مقاومة ال�سرقة بني النحل.
� -6ضم الطوائف ال�ضعيفة با�ستخدام ورق اجلرائد.
 -7نظر ًا لقلة العمل باملنحل خالل هذا ال�شهر فيجب �أن ي�ستغل النحال وقته يف جتهيز �إطارات جديدة
وت�سليكها .وجتهيز ما يحتاجه يف املو�سم القادم.

�� � �ش� � �ه � ��ر ن� ��وف � �م�ب��ر
ت � � �� � � �ش� � ��ري� � ��ن ث � � ��اين
(ب� � � � ��رج ال � �ع � �ق� ��رب)
و� � �ش � �ه� ��ر دي �� �س �م�ب�ر
ك� � � � � � ��ان� � � � � � ��ون �أول
(ب � � � � ��رج ال � �ق� ��و�� ��س)

 -1اال�ستمرار يف مقاومة الدبور مع و�ضع باب اخللية على الفتحة ال�شتوية.
 -2حماية النحل من الرياح الباردة الآتية من ال�شمال.
 -3تعديل و�ضع القاعدة على االرتفاع ال�شتوي.
 -4تفح�ص الطوائف مبعدل مرة يف ال�شهر ويالحظ الآتي:
(�أ) �أن يكون الفح�ص يف الأيام الدافئة قليلة الرياح.
(ب) تغطية �أعلى الأقرا�ص بقطعة من القما�ش �أثناء الفح�ص لكي نقلل ال�سرقة.
(ج) ترفع الأقرا�ص الزائدة التي ال يغطيها النحل وتعامل بالبارادك�س �أو التبخري بثاين �أك�سب الكربيت.
(د) و�ضع قطعة ممن اخلي�ش �أو قما�ش اخليام الأبي�ض حتت الغطاء لت�ساعد النحل على الدفء �شتاءً.
(هـ) ت�ضم الطوائف ال�ضعيفة فاقدة امللكات مع ا�ستعمال التغذية باملحلول ال�سكري قبل ال�ضم بثالثة �أيام
ليهد�أ النحل ولكي تنجح عملية ال�ضم بدون �أن يتكون النحل على امللكة.
(و) تغذية الطوائف املفتقرة �إىل الغذاء �إما مبحلول �سكري مركز مكون من � 2سكر  1 :ماء ويقدم يف امل�ساء
ً
منا�سبا �أو قد يغذى بالقند.
ف يحالة ما يكون اجلو
 - 5يجب ا�ستغالل وقت الفراغ باملنحل يف جتهيز �إطارات خ�شبية وت�سليكها.

األمراض واآلفات التي تصيب طوائف نحل العسل
أو ً
ال  :األمراض:
أ -األمراض البكتيرية التي تصيب الحضنة:
 -1مرض تعفن الحضنه األمريكي:
يعتبر مرض تعفن الحضنة األمريكي من أخطر األمراض التي تصيب الحضنة في طوائف نحل العسل.
المسبب المرضى:
المسبب بكتريا تسمى باسيلس الرفي  Bacillus larvaeوحديث ًا تغير إسم هذه البكتريا إلى بينباسيلس الرفي
الرفي .Paenibacillus larvae larvae

جراثيم بكتريا Bacillus
 larvaeع��زل��ت م��ن خاليا
م��ص��اب��ة ب���م���رض تعفن
ال���ح���ص���ن���ة األم����ري����ك����ي

ق���رص ح��ض��ن��ة ي��ح��ت��وي ب��ق��اي��ا ال��ي��رق��ات ال��ج��اف��ة (ال��ح��راش��ي��ف)
ف���ي ال���ط���وائ���ف ال��م��ص��اب��ة ب��م��رض ت��ع��ف��ن ال��ح��ض��ن��ة األم��ري��ك��ي

 -2مرض تعفن الحضنة األوروبي:
مرض تعفن الحضنة األوروبي من األمراض البكتيرية التي تصيب الحضنة في طوائف نحل العسل ويشكل مع
مرض تعفن الحضنة األمريكي أهم األمراض التي تواجه مربي النحل.
المسبب المرضي:
المسبب بكتريا تسمى ستريبتوكوكاس بلوتون  Streptococcus plutonوالتي أعيد تقسيمها إلى جنس جديد
هو ميليسوكوكس  ،Melissococcusوأعيد تسميتها إلى ميليسوكوكس بلوتون .Melissococcus pluton
ب  -األمراض البكتيرية التي تصيب النحل البالغ:
من األمراض البكتيرية التي تصيب النحل البالغ مرض التسمم الدموي  Septicemiaومرض اسبيروبالزموزيس
.Spiroplasmosis
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األمراض الفطرية التي تصيب نحل العسل:
من أهم األمراض الفطرية التي تصيب طوائف نحل العسل مرض الحضنة الطباشيري ومرض تحجر الحضنة.
 -1مرض الحضنة الطباشيري:
المسبب المرضي:
المسبب المرضي فطر إسمه العلمي اسكوسفيرا ابيس ماجور .Ascosphaera apis var major
 -2مرض تحجر الحضنة:
مرض تحجر الحضنة من األمراض الفطرية التي تصيب الحضنة في طوائف نحل العسل.
المسبب المرضى:
المسبب فطر يصيب يرقات النحل يسمى اسبيرجيليس فالفس  ،Aspergillus flavusوقد يتسبب المرض
عن فطر اسبيرجيليس فيوميجاتس  .Aspergillus fumigatusوهناك فطريات أخرى تابعة لجنس  Aspergillusقد
تسبب أعراض مرض تحجر الحضنة.
األمراض البروتوزوية (األوليات) التي تصيب طوائف نحل العسل:
البروتوزوا عبارة عن أوليات صغيرة ميكروسكوبية وغالب ًا توجد كخاليا مفرده وتصيب النحل البالغ ،ولم يثبت
حتى اآلن إصابة حضنة النحل باألمراض البروتوزوية .ومن األمراض البروتوزوية التي تصيب النحل البالغ في طوائف نحل
العسل مرض النوزيما ومرض األميبا ومرض الجريجارينا والسوطيات.
 -1مرض النوزيما:
يصيب مرض النوزيما أفراد النحل البالغ الثالثة (الشغاالت  -الذكور  -الملكات)  ،ويسبب مشاكل كثيرة للنحالين
على مستوى العالم.
المسبب المرضي:
المسبب المرضى عبارة عن حيوان أولى إسمه العلمي نوزيما أبيس زاندر .Nosema apis Zander
جراثيم النوزيما .Nosema apis
خاليا مصابة بشدة بالنوزيما ،يالحظ خروج البراز ال إرادي ًا على جدر الخلية.

ج������راث������ي������م ب���ك���ت���ري���ا
Melissococcus
pluton
وبكتريا Pqcenibacillus
( alveiق��وة تكبير )X 1000
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ي��������رق��������ات م������ص������اب������ة ب�������م�������رض ت�����ع�����ف�����ن ال����ح����ض����ن����ة
األوروب����������������������ي ،م�������ات�������ت ق�����ب�����ل ال����ت����غ����ط����ي����ة ع���ل���ي���ه���ا

 -2مرض األميبا:
يصيب مرض األميبا أنابيب ملبيجى في نحل العسل ،واألميبا حيوانات أوليه
تعرف بالحميات وتتحرك باألقدام الكاذبة وهى كائن ميكروسكوبي وحيد
الخلية.
المسبب المرضي:
المسبب عبارة عن حيوان أولى إسمه العلمي مالبيجوميبا ميلفيك ا �Malpi
،ghamoeba mellificae
 -3الجريجارينات التي تصيب نحل العسل:
تعتبر الجريجارينات من أكثر الكائنات األولية (البروتوزوا) المصاحبة لنحل
العسل ،تعيش الجريجارينا في المعي األوسط (المعدة) لشغاالت نحل العسل
ي���رق���ات م��ص��اب��ة ب��م��رض
ملتصقة في الغشاء الطالئي.
ال��ح��ص��ن��ة ال��ط��ب��اش��ي��ري
األمراض الفيروسية التي تصيب طوائف نحل العسل:
األمراض الفيروسية من أكثر أمراض نحل العسل انتشارا ،حيث أشار ( )1984 ,Andersonإلى أن معظم طوائف
نحل العسل تحتوى على فيروس واحد أو أكثر من الفيروس .وأمراض شلل النحل معدية وتسبب فقد كثير من أفراد
الطائفة وتنتشر في المناطق الدافئة بصفة عامة.
أو ً
ال :األمراض الفيروسية التي تصيب الحضنة:
 -1مرض تكيس الحضنة:
جزيئات فيروس تكيس الحضنة صغيرة جداً ،اليمكن رؤيته بالميكروسكوب الضوئي ،يتراوح قطرها حوالي 27
نانوميتر .كما وجد أن الفيروس يتميز بالشكل السداسي .كما أظهر التحليل الكيماوي للفيروس النقي أن الفيروس
يحتوى على الحمض النووي .RNA
 -2مرض تكيس الحضنة التايلندي.
 -3فيروس إسوداد البيت الملكي.

م�������م�������وي�������اء ت���غ���ط���ي
ق���������اع���������دة ال����خ����ل����ي����ة

م�������م�������وي�������اء ت���غ���ط���ي
ق���������اع���������دة ال����خ����ل����ي����ة

خ��ل�اي����ا م���ص���اب���ة ب��ش��دة
ب����ال����ن����وزي����م����ا ،ي�ل�اح���ظ
خ������روج ال�����ب�����رازال إداري������ا
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ثاني ًا :األمراض الفيروسية التي تصيب النحل البالغ:
-1فيروس شلل النحل المزمن (:Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV
تم إكتشاف هذا المرض مبكرا ً بواسطة النحالين ،ولكن في العصر
الحديث بدأ فهم هذا المرض عندما سجل بواسطة بعض العلماء .يالحظ
أن أحد أع��راض هذا المرض هو النحل الخالي من الشعر أو النحل األس��ود،
كما أن النحل المصاب بشدة بهذا المرض يموت أحيان ًا قبل أن يتحول إلى
نحل عديم الشعر ،كما أن النحل السليم يهاجم النحل المصاب بالمرض
وأن هذا السلوك الهجومي من قبل النحل السليم يقل على درجات الحرارة
المنخفضة .كما أنه من األع��راض الشائعة لهذا المرض هو إح��داث شلل
لواحدة أو أكثر من األرجل.
 -2فيروس شلل النحل الحاد (:Acute Bee Paralysis Virus (ABPV
وصف الفيروس:
جزيئات فيروس شلل النحل الحاد متساوية األبعاد حيث يبلغ قطرها
من  30–28نانوميتر وتتشابه مع جزيئات فيروس تكيس الحضنة .بالرغم
من أن فيروس تكيس الحضنة ( )SBVوفيروس شلل النحل الحاد ()ABPV
يشتركان في الخصائص الطبيعية إال أن الدراسات السيرولوجية ومزج العدوى
تشير إلى أنهم متميزان وعلى خالف فيروس تكيس الحضنة فإن جزيئات
فيروس شلل النحل الحاد تظل معدية لمدد أطول عند حفظها على – 20
درجة مئوية.
ي�����رق�����ة م����ص����اب����ة ب���م���رض
ت�������ك�������ي�������س ال�����ح�����ض�����ن�����ة

نحل مصاب بمرض شلل
ال��ن��ح��ل ال���م���زم���ن ،الح��ظ
ال���ش���غ���االت ع���ل���ى ق��م��م
األق���راص ذات جسم المع
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أنثى ال��ف��اروا منظر بطني

إن����اث ال���ف���اروا ع��ل��ى ظهر
ال���ن���ح���ل���ة ووج��������ود ن��ح��ل
ب���ال���غ م���ش���وه األج��ن��ح��ة

األمراض األكاروسية التي تصيب طوائف نحل العسل:
 -1طفيل الفاروا :
يعتبر طفيل الفاروا واحد من أهم واخطر اآلفات التي تصيب نحل العسل ويسبب الطفيل مشاكل كثيرة للنحالين
في مختلف أنحاء العالم ،وهو طفيل خارجي على النحل ويطلق على اإلصابة به اإلصطالح فاروزيس أو فاراتوزيس وقد
يطلق عليها مرض الفاروا .ويشبه الفاروا قمل النحل بالمظهر الخارجي ولكن بعد التدقيق يمكن التمييز بينهما
كون القمل من الحشرات له ثالثة أزواج من األرجل بينما الفاروا من العنكبوتيات فله أربعة أزواج من األرجل كما أنه
داكن اللون إذ يميل إلى اللون البني بينما القمل فلونه بني فاتح كما أن القمل يتركز على ظهر الملكة غالب ًا بينما
الفارا يوجد على جميع أفراد الطائفة .أول من إكتشف الفاروا هو أودمان  Oudemanعام  1904على النحل الهندي وكان
إسمه العلمي فاروا جاكوبسونى  Varroa Jacobsoniوفي الفترة مابين عام (1960 - 1950م) إنتقل الطفيل من على
النحل الهندي إلى النحل الغربي عندما دخل النحل الغربي إلى قارة أسيا .في عام ( )2000أعيد تسمية الفاروا بواسطة
أندرسون وترومان ( )Anderson and Truemanإلى (فاروا ديستراكتور)  .Varroa destructorويطلق عادة إسم فاروا
على إناث الفاروا التي تتغذى على األطوار الغير كاملة (اليرقات والعذارى) واألطوار الكاملة ألفراد نحل العسل.
وللتأكد من وجود اإلصابة من عدمها تفتح أحد العيون السداسية المحتوية على ذكر في طور العذراء وذلك
بواسطة عود ثقاب فإذا وجدت بداخله بعض حلم الفاروا فاعرف بأن اإلصابة موجودة وبكثرة ولكنك لم تشاهدها
مباشرة على النحل.
وتقاوم الفاروا باستخدام أشرطة األبستان في الوقت الحالي بوضع شريط بين قرصي حضنة مغلقة على أن يوضع
للطائفة التي بها أقل من  5أقراص حضنة شريط واحد ،بينما الطائفة النشيطة التي بها أكثر من  5أقراص حضنة
يوضع لها شريطين على أن تراعى النقاط التالية:
 -1عدم لمس األشرطة باليد  -أو تغسل اليد مباشرة بعد اللمس إذا لم يتوفر وجود قفازات.
 -2معالجة جميع الطوائف في المنحل الواحد دفعة واحدة حتى إن لم تشاهد الفاروا على بعض طوائف المنحل
ألنها إذا كانت موجودة في طائفة واحدة فإن جميع الطوائف تكون مصابة ولكنك لم تشاهد الحلم لعدة أسباب.
 -3ترك األشرطة لمدة ال تقل عن  28يوم ًا داخل خاليا النحل ما لم يوضح على العبوة خالف ذلك.

مظهر اإلص��اب��ة ب��ال��ف��اروا
ف��ي ع��ش ال��ح��ض��ن��ة ،الح��ظ
عدم انتظام عش الحضنة

أن������ث������ى وذك������������ر ح���ل���م
ال���ق���ص���ب���ات ال���ه���وائ���ي���ة

ق��ص��ب��ات ه��وائ��ي��ة مصابة
ب��أع��داد ك��ب��ي��رة م��ن حلم
ال���ق���ص���ب���ات ال���ه���وائ���ي���ة
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 -4عدم وضع األشرطة أثناء موسم جمع الرحيق وتخزين العسل.
 -5يفضل أن يكون العالج إما في نهاية الشتاء وأول الربيع أو نهاية الصيف
وبداية الخريف.
ً
 -6يكرر العالج سنويا وإن لم تشاهد اإلصابة.
 -7عدم وضع أي عالج حديث أو قديم ما لم ترجع لذوي اإلختصاص.
 -2حلم القصبات الهوائية  Acarapis woodiداخلي التطفل:
يبلغ طول أنثى طفيل األكارين المسبب لحلم القصبات الهوائي ة �Acara
 pis woodiنحو  174 -143ميكرون والذكر نحو 136 - 125ميكرون.
ثاني ًا :اآلفات التي تصيب النحل:
 - 1فراشة دودة الشمع:
ً
وهي فراشة ليلية ال تظهر إال في المناحل المهملة .وهي أيضا عنوان الحشرة الكاملة ل��دب��ور البلح
النحال المهمل حيث تدخل الفراشات إلى الطوائف الضعيفة وتقوم بوضع
بيضها على األقراص غير المغطاة بالنحل ويفقس البيض الذي تخرج منه اليرقات التي تتغذى على الشمع وحبوب
اللقاح محدثة أنفاق ًا قرب قاع العيون السداسية مع تغطية األنفاق بخيوط حريرية وتعمل هذه الخيوط على إعاقة
حركة النحل وعند اشتداد اإلصابة بهذه اآلفة يضطر النحل إلى هجرة خالياه.
وللوقاية منها:
 - 1يجب سد الشقوق والفتحات في أجزاء الخلية والتي عن طريقها تدخل الفراشات.
 -2تنظيف الخاليا أثناء عمليات الفحص مع إعدام يرقات وعذارى دودة الشمع وعدم إلقائها على أرضية المنحل.
 -3ضم الطوائف الضعيفة.
 -4التخلص من األقراص الشمعية القديمة ألنها مفضلة بالنسبة للحشرة لتضع بيضها.
 -5تبخير األقراص الشمعية (بعد انتهاء موسم نشاط النحل) بمادة البارادكس عند التخزين.
 - 2قمل النحل (القمل األعمى):
هو طفيل خارجي يوجد غالب ًا على ملكة النحل الصغير السن وقد يسبب قلة وضع البيض بالنسبة للملكة
وتشتد اإلصابة في فترة الركود في فصل الشتاء وللوقاية منه يجب تغذية الطوائف مع العناية بنظافة الخاليا.
 - 3الوروار :
طائر أكبر حجم ًا من العصفور ذو ألوان متعددة يسبب خسارة كبيرة للمناحل وقد يقوم بالتهام شغاالت النحل
السارحة ،وبذلك فهو يقلل من قوة الطوائف ،وللوقاية منه يمكن استخدام خرطوش البنادق إلبعاده وإزعاجه
ويستخدم حالي ًا شبك لصيد طائر الوروار يتم تركيبه فوق مظلة المنحل وأمام المظلة وعلى أحد جانبيها مع وضع
شبك من السلك في الجوانب العلوية المفتوحة على أن يتم جمع الوروار المجموع بواسطة الشباك يومي ًا.
يراعى أن يكون الشبك من اللون األسود وأن ال يشد بقوة لكي ال يرتطم به الوروار ويسقط وبالتالي يهرب.
 -4ذئب النحل:
ً
وهو حشرة صغيرة الحجم إلى حد ما ،أكبر حجما من النحلة ،لون بطنه أصفر ،يقوم ببناء أعشاشه في األرض الرملية.
ويسبب ضررا ً لشغاالت نحل العسل ،حيث يقوم باصطيادها حية أثناء سروحها كما أن خطره تعدى ذلك إذ يدخل
للخاليا ويهاجم الشغاالت على األقراص الصطياد فريسته وتستخدم مصائد لجمعة ثم إعدامة في ماء ساخن.
 - 5النمل :
وتكثر اإلصابة به في معظم المناحل وأفضل طريقة للعالج هو وضع أواني (أطباق) عميقة تحت أرجل الخاليا تمأل
باستمرار فتمنع وصول النمل إلى الخاليا مع مالحظة المداومة عل مليء هذه األواني بالماء نظرا ً لسرعة تبخر المياه
منها في الجو الحار.
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 -6دبور البلح أو الدبور األحمر أو الدبور الشرقي .Vespa orientalis L
الحشرة الكاملة يبلغ طولها نحو  3 – 2.5سم ،اللون العام للجسم بني مشوب بحمرة ولون األجنحة بني مشوب
بصفرة .الذكر اقل حجما من الملكة ولكنة يساوى الشغالة في الحجم.
دبور البلح من اآلفات التي تتواجد بالمناحل في كثير من بالد العالم ،تهاجم الحشرة الكاملة خاليا النحل وتسبب
هالك عدد كبير من شغاالت النحل.
األضرار التي يسببها الدبور األحمر لطوائف نحل العسل:
 -1الضرر الناجم عن هذه الحشرة ينتج عن افتراسها للشغاالت وذلك عند مهاجمتها للطائفة أو أثناء طيرانها،
كما تقوم باقتحام الخلية والتهام النحل الحارس بها.
 -2تهاجم الطوائف الضعيفة فتفتك بالشغاالت
والملكة وتأكل الحضنة والعسل.
 -3كما تقوم باقتناص ملكات النحل التي تخرج
للتلقيح وبالتالي تقلل من نسبة النجاح في تلقيح
ملكات نحل العسل وذلك في المناطق التي تنتشر بها.
 -4كما تقوم بتعطيل عدد من شغاالت الطوائف في
حراسة مداخل الخلية.
 -5قد ي��ؤدي تكرار دخ��ول هذه الحشرات إلى داخل
الخلية إلى هجرة النحل خالياه.
 -6يؤدى لسع هذه الحشرات إلى اإلنسان إلى حدوث
آلم شديد.
الطرق المتبعة في مكافحة حشرة الدبور األحمر:
أوال :مقاومة الدبور األحمر:
 -1تخصيص عامل في المنحل صغير السن لصيد
الدبابير وإعدامها ،ويجب جمع الدبابير التي تظهر في
بداية العام بصفة خاصة وقتلها ألنها كلها من الملكات
(وتكون كبيرة الحجم) ،ويعنى القضاء على هذه الملكات
التخلص م��ن ط��وائ��ف دب��اب��ي��ر كاملة (ممكن جمع
الحشرات عن طريق شبكة جمع الحشرات).
 -2تضييق مداخل الخاليا أو تثبيت قطعة من حاجز
الملكات عليها عند اشتداد هجوم الدبابير في فصل
الخريف ،لسهولة حراسة الطائفة ومنع الدبابير من
دخول الخاليا.
 -3إحكام وضع أجزاء الخاليا فوق بعضها وترميم الشقوق والثقوب الموجودة بالخلية.
 -4عدم إنشاء المناحل في مناطق تواجد الدبور األحمر.
ثانيا :مكافحة الدبور األحمر:
 -1إستخدام طعوم سامة من السمك أو اللحم مع مادة أكسيد الزنك ،ويمكن إستعمالها بالمنحل دون خشية
من تسمم النحل بها ،وتنجح في جذب الدبابير في الفترة التي تحتاج فيها إلى البروتين الحيواني ،ويفضل أن يوضع
السمك أو اللحم بمفردة بدون مبيد لمدة يوم على األقل قبل إضافة المبيد إلية ويجب وضعه في مكان بعيد عن
متناول الطيور واألطفال والحيوانات األليفة مع العلم بان المبيدات ذات الرائحة أو الطعم الغريب مثل فوسفيد الزنك
ومركبات الزرنيخ ال تجذب الدبابير.
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 -2البحث عن عشوش الدبابير الموجودة حول المنحل وذلك بتتبع الدبابير العائدة إلى عشوشها ووضع الطعوم
السامة عند مداخلها حتى يقضى على أفرادها او اعدامها بالحرق.
 -3يقوم البعض بإلقاء بعض المواد القابلة لإلشعال في داخل العش ويقوم بإشعالها.
 -4إستخدام اللهب المباشر في القضاء على الدبابير في عشوشها.
 -5إستعمال مصائد الدبابير ويوجد منها أنواع عديدة منها مايركب على مداخل الخاليا ،ويوجد نوع آخر يتركب من
صندوقين من الخشب وهناك نوع آخر عبارة عن صندوق شبكي كبير جدا يوضع في ارض المنحل.
اإلحتياطات الالزمة لمنع إنتشار امراض وآفات النحل:
-1احفظ المنحل نظيف ًا وخاليا النحل قوية.
-2التشتري طرود /طوائف نحل إال بعد التأكد من خلوها من األمراض واآلفات.
-3التقبل الطرود الضالة من مصدر غير معروف.
-4التشتر أقراص قديمة مستعملة.
 -5ال تلق األقراص الشمعية أو الزوائد الشمعية بأرض المنحل.
 -6التزم بتطهير الخاليا القديمة قبل إستعمالها.
 -7ال تستعمل عسال غير معروف المصدر في تغذية النحل.
 -8التقم بنقل أقراص حضنة أو عسل من طوائف مصابة إلى أخرى سليمة.
 -9إحترس من حدوث السرقة بين طوائف المنحل.
 -10الحظ دائما أية أعراض للمرض على الحضنة أو على النحل البالغ.
 -11اجمع عينات نحل وحضنة من الطوائف بصفة دورية وترسل إلى مختبر أمراض النحل بالوزترة.
 -12اتصل بفني النحل باإلدارة العامة لشؤون الزراعة أو مديرية الزراعة التابع لها المنحل في حالة التعرض لمشكلة.
 -13استخدم المبيدات المسجلة في عالج النحل.
 -14تسجيل المنحل في مديرية الزراعة التابع لها.
 -15التعاون بين أصحاب المناحل ومديريات الزراعة.
 -16إحكام قوانين الحجر الزراعي الخاصة بإستيراد النحل لمنع دخول أمراض أو آفات جديدة.
مختبر تشخيص أمراض وآفات النحل التابع للوزارة:
يعتبر تشخيص اإلصابة بأمراض نحل العسل والتعرف على المسببات المرضية وكذلك التعرف على األعداء التي
تهاجم طوائف نحل العسل من أهم عمليات النحالة التي يجب على النحالين تفهمها حتى يمكنهم إستخدام
الطرق الصحيحة في مقاومة هذه األم��راض واآلف��ات وكذلك إستخدام المواد العالجية المسجلة في مكافحة
األمراض واآلفات التي تصيب النحل.
الخدمات التي يقدمها مختبر أمراض وآفات النحل للنحالين بالمملكة:
 -1فحص وتشخيص أمراض وآفات النحل لعينات النحل التي ترسل من المناحل اإلرشادية التابعة لإلدارات العامة
وفروعها في مناطق ومحافظات المملكة.
 -2فحص وتشخيص أمراض وآفات النحل لعينات النحل التي يرسلها أصحاب المناحل الخاصة في قطاعات
المملكة المختلفة.
 -3تدريب كوادر فنية على الطرق الحديثة المتبعة للتشخيص الحقلي والمعملي ألمراض وآفات النحل.
 -4إقامة دورات تدريبية للمختصين في مجال النحل والنحالين على فحص وتشخيص ووقاية ومكافحة أمراض
وآفات النحل.
 -5عمل حمالت توعية ونشر الطرق المتبعة في جمع عينات النحل البالغ والحضنة للفحص والتشخيص
المعملي ألمراض وآفات النحل.
 -6وضع حلول لمكافحة أمراض وآفات النحل المختلفة.
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طرق جمع عينات النحل البالغ والحضنة للتشخيص المخبري:
أوال :جمع عينة النحل البالغ:
 -1تجهيز كحول إيثيلى بتركيز  %70ويحفظ في زجاجة كبيرة لحين االستعمال.
 -2لجمع العينة يتم تجهيز عبوات زجاجية صغيرة سعة  250مليليتر بكحول  %70وتملئ حتى ثلثها تقريباً.
 -3جمع عينة من النحل الحي الذي يزحف أمام الخاليا ومن النحل الميت الموجود أمام الخاليا وداخل الخاليا من
على طبلية الخلية.
 -4جمع عينة من النحل ألحى من على أقراص العسل والحضنة من داخل الخلية أو من على الغطاء الداخلي
للخلية اإلفرنجية او أن تأخذ عينة النحل من الغطاء الداخلي للخلية البلدية.
 -5عدد النحل في العينة حوالي  250 – 200نحلة في حالة تقدير اإلصابة بالفاروا ويقل إلى  50- 20نحلة في حالة
تشخيص اإلصابة باألكارين والنوزيما.
 -6في العينات الصغيرة يتم جمع عينة النحل عشوائيا بواسطة اليد (السبابة واإلبهام) ،أما في حالة العينات
الكبيرة تجمع العينة بتحريك البرطمان على سطح القرص
 -7يجب اإلحتراس من فقد الملكة أثناء جمع العينة.
 -8توضع داخل كل زجاجة بها عينة ورقة من الورق مكتوب عليها بالقلم الرصاص بيانات العينة والمتمثلة في
موقع المنحل ،رقم الخلية والتاريخ ،ويجب التأكد أن كمية الكحول كافية وتغطى عينة النحل.
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 -9في حالة عدد الطوائف القليلة اقل من  10خاليا يتم أخذ عينة من جميع الخاليا ،بينما في حالة عدد الخاليا الذي
يزيد عن  25خلية يتم اخذ عينة ممثلة للمنحل حوالي .%10
ثاني ًا :أخذ عينة حضنة من القرص الشمعي:
 -1أخذ قطعة من قرص الحضنة (حضنة مقفولة) بمساحة 10 * 10سم ،ويقطع القرص الشمعي بواسطة سكين
حاد أو مشرط.
 -2توضع عينة الحضنة في كيس وتغلق جيدا ثم توضع في مبرد (تورموس به ثلج أو كيس به ثلج) وترسل إلى
المختبر أو توضع العينة في مبرد عميق لحين إرسالها.
 -3تكتب بيانات العينة والمتمثلة في موقع المنحل ،رقم الخلية والتاريخ على قطعة من الورق بالقلم الرصاص.
 -4قد يحتاج الفحص المخبرى إلى قطعة من القرص تحتوى على عسل للفحص الميكروبيولوجى للتأكد من
عدم اإلصابة بالمسببات البكتيرية.
ثالث ًا :جمع عينات من أعداء النحل إن وجدت:
 -1تجهيز عبوات زجاجية سعة  250ملليليتر ،ويوضع بها كحول  %70حتى ثلثها تقريب ًا.
 -2تجمع عينات من اآلفات الحشرية أو العناكب الموجودة داخل الخلية أو الموجودة بأرض المنحل.
 -3تكتب بيانات العينة على قطعة من الورق بالقلم الرصاص وتوضع داخل برطمان العينة.
المبيدات الحشرية وتأثيرها على النحل:
تتسبب المبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة اآلفات الزراعية في القضاء على نسبة كبيرة من المناحل
إذا لم تتخذ االحتياطات الكافية .وتكون اإلصابة كبيرة في المناحل التي توجد في المناطق التي تتركز فيها المحاصيل
والتي يداوم فيها على مكافحة اآلفات الزراعية باستخدام المبيدات الحشرية.
ونحب أن نوضح هنا أن التأثير المباشر للمبيد يكون أثناء الرش على النحل السارح مما يؤدي إلى ضعف الطوائف
وربما هالكها إذا لم تسرع الطوائف في تعويض الفاقد من النحل السارح ،ولذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين
النحالين والقائمين بعملية رش المبيدات حيث ينبه إلى هذه العملية قبل القيام بها بـ  48ساعة على األقل فيقوم
النحال بغلق طوائف النحل في المساء مع إضافة صندوق تهوية إلى الخلية (وهو صندوق خلية فارغ يوضع فوق
صندوق العاسلة ثم تغطى الخلية) وكذلك إمدادها بالماء فترة الرش ثم يعاد فتح باب الطوائف في مساء اليوم
التالي النتهاء عملية الرش.
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الباب السابع

الثروة السمكية

263

معلومات عامة عن أنشطة المزارع السمكية
في المملكة العربية السعودية
مقدمة:
تمتلك المملكة العربية السعودية بحكم موقعها الجغرافي الكثير من المقومات الناجحة لمزاولة االستزراع
السمكي وذلك بالنظر إلى خصائص المناخ ،المواقع ،مصادر المياه ،رأس المال وسبل التسويق ،وفي الواقع إن معظم
أنظمة االستزراع السمكي تعتبر مالءمة في المملكة كما أن الكثير من أنواع األسماك والروبيان أمكن استزراعها
بنجاح .وتتميز الملمكة بامتالكها مصادر ثروات غنية ومتنوعة من األسماك والقشريات بسبب موقعها بين
ساحلي الخليج العربي والبحر األحر والذي يبغ امتدادهما بحوالي  2200كيلو متر .وقد تم تحديد بعض من هذه المواقع
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الساحلية كمواقع مناسبة لالستزراع السمكي .ولذلك فقد بذلت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودا ً كبيرة لتطوير
مجال االستزراع السمكي على السواحل البحرية واألراضي الداخلية ألجل تأمين مصدر غذائي هام وتحقيق االكتفاء
الذاتي ،باإلضافة إلى تصدير المنتجات السمكية.
ومن المعروف أن هناك نقص في وفرة األسماك في المملكة ،حيث بلغ مجموع اإلنتاج المحلي من األسماك
حوالي  54680طن في عام  2000م بينما كان الطلب على األسماك حوالي  130.000طن ومن المتوقع أن يزداد الطلب
على األسماك بصورة كبيرة في األعوام المقبلة .وفي حين يزداد الطلب على األسماك ،فإن الصيد من الخليج العربي
والبحر األحر قد استقر بنسبة  ٪90من قدرته على اإلنتاج ،ولذا كان االتجاه السائد اآلن نحو استزراع األسماك كبديل
لتضاؤل المصادر البحرية.
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الوضع الحالي لالستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية:
أنشئت أول مزرعة سمكية في عام  1404هـ ،ومنذ ذلك الحين تشهد
المملكة إقبا ًال متزايدا ً من المستثمرين لالستثمار في مجال االستزراع
السمكي في معظم مناطق المملكة . ،ومن الملفت للنظر أن هذه المزارع
السمكية رخصت خالل السنوات القليلة الماضية .وأدى ذلك تغيرات مهمة
وهو اإلدراك بأهمية إنشاد مزارع سمكية ألجل تحقيق تنمية مستدامة لهذه
الثروة داخل المملكة . .والجدير بالذكر أن معظم إنتاج المزارع السمكية من
األسماك هي من أسماك البلطي الذي يستزرع في المياه العذبة باإلضافة إلى
أسماك القراميط ،المبروك وحالي ًا االتجاه الستزراع أسماك القاروص ،كما
تستخدم المياه المنصرفة من لميات االستزراع السمكي والغنية بالعناصر
الغذائية وذلك ألغراض ري المحاصيل الزراعية .في حين تعتمد المشاريع
الساحلية على استزراع أسماك البلطي البحري ،البوري (العربي) والسيجان
وأسماك أخ��رى .ويقوم مركز المزارع السميكية بجدة بإجراء أبحاث على
أنظمة االستزراع المختلفة وعلى أن��واع األسماك وتطوير تقنيات حديثة
وناجحة الستزراع الروبيان وأسماك الهامور.
نحو تحقيق صناعة في مجال استزراع الروبيان:
اكتسبت مشاريع استزراع الروبيان أهمية كبيرة في السنوات األخيرة
لما تتمتع به من خواص سواء على الصعيد التجاري أو االستهالكي وتعتبر
من أنجح المشروعات االقتصادية االستثمارية مقارنة بالمجاالت التنموية
األخرى ،ولذا فقد اتجه الكثير من المستثمرين لالستثمار في هذا المجال في
المملكة نظرا ً لتوفر مقومات نجاح تربيته على ساحل البحر األحمر على المستوى التجاري ،وقد بلغ إجمالي أعداد
مزارعه الروبيان في مختلف مناطق المملكة  28مشروع ًا ،بينما بلغت أعداد المشاريع المنتجة للروبيان حالي ًا 11
مشروع ًا تنتج  4650طن  /سنة وتمثل المشاريع المنتجة للروبيان  :مشروع الشركة السعودية الستزراع الروبيان
ويقع على ساحل البحر األحمر بمنطقة جازان ،إضافة إلى مجموعة مشاريع الشركة الوطنية للروبيان والت يتتألف
من عشرة مشاريع إلنتاج الروبيان بطاقة إنتاجية كلية مستهدفة تبلغ  11000طن  /سنة .وتقع تلك المشاريع جنوب
مدينة الليث بمنطقة مكة المكرمة وتتراوح مساحة المشروع الواحد  4000 - 3750دونم.
وفي الجانب اآلخر ،فقد بلغ إنتاج المملكة الكلي من الروبيان بحوالي  10289طن متري لعام  2000م ويشمل اإلنتاج
من المصايد التقليدية والذي بلغ  5639طن متري إضافة إلى اإلنتاج من مشاريع االستزراع الزخرى الذي بلغ  4650طن
متري ،في الوقت الذي تستورد فيه المملكة من الروبيان بحوالي  2338طن متري .ونستخلص من هذه اإلحصائيات
أن المملكة في طريقها لتحقيق االكتفاء الذاتي من الروبيان إضافة إلى تصدير الفائض لألسواق الخارجية ،األمر الذي
يمثل طفرة إنتاجية وإضافة جديد لتوجهات قطاع الثروة السمكية المستقبلية.
مقومات نجاح استزراع الروبيان في المملكة :
 -1الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذه الصناعة لتسهيل دور القطاع الخاص لإلسهام في نهضة الثروة السمكية
على أسس اقتصادية.
 -2توافر اإلمكانات والمقومات األساسية لهذه الصناعة من مناخ مناسب ومصادر مياه وأسواق.
 -3جهود وكالة الوزارة لشئون الثروة السميكة متمثلة في إدارة المزارع السمكية في المجاالت اآلتية:
أ  -توطين ونقل تقنيات االستزراع السمكي وإتاحة نتائج أبحاث مراكز الثروة السمكية للمستثمرين.
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ب  -دعم طلبات المستثمرين بالكشف على مواقع المشاريع المطلوبة والتأكد من صالحيتها فني ًا لهذا النشاط.
ج  -تقييم دراسات الجدوي االقتصادية والفنية والبيئية للمشاريع.
هـ  -إصدار التراخيص الالزمة للمشاريع وفق طاقة إنتاجية مدروسة وتأييد طلبات التمويل لها من البنك الزراعي
العربي السعودي.
و  -المتابعة الدورية قبل وبعد تشغيل هذه المشاريع من قبل اإلخصائيين في هذا المجال لتقديم الخدمات
االستشارية واإلرشادية والفنية لمراحل اإلنتاج والتداول.
ح  -عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية واإلرشادية الهادفة لدعم هذه الصناعة.
ط  -إصدار العديد من النشرات والمقاالت والكتيبات اإلرشادية في هذا المجال.
ك  -التعاون الفني المثمر مع العديد من الهيئات الدولية مثل الفاو (الدولية) والجايكا (اليابانية) ومؤسسة جي تي
زد األلمانية.
أنواع األسماك والروبيان المناسبة لالستزراع التجاري في المملكة العربية السعودية
أو ً
ال :استزراع األسماك في المياه العذبة :
Oreochromis aureus
( )1بلطي مهجن Orechromis niloticus :
( )2البلطي األحمرOreochromis mossombicus Oreochromis hornorum :
( )3سمك القراميط األفريقيClarias gariepinus :
( )4أسماك المبروكCyprinus carpio :
( )5روبيان المياه العذبةMacrobrachium rosenbergii :
ثاني ًا  :استزراع األسماك والروبيان في المياه المالحة:
الروبيان:
Penaeus samisulcatus
Penaeus indicus Penaeus monodon
األسماك:
( )1الهامور :
Plestroponnus aerolatus Epinephalus taurina Epinephalus fuscogultalus
Siganus canaliculatus
( )2السيجان (الصافي) Siganus rivulatus :
( )3العربي (البوري) Mugil cephalus Mugil capita :
( )4الحفار Seabream
( )5الشبص Seabass
( )6البلطي Oreoshromis spilurus
اعتبارات يجب األخذ بها عند إنشاء مشروع استزراع سمكي :
أو ً
ال  :التخطيط لما قبل البدء في المشروع (التخطيط المبدئي للمشروع):
يتضمن التخطيط ألنشطة مشروع مزرعة سمكية إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية ،اختيار الموقع ،التخطيط
واإلنشاء باإلضافة إلى األنشطة األخرى المتعلقة .وكل هذهاالعتبارات تتكامل لتؤدي في النهاية إلى تأسيسمشروع ناجح.
(أ) دراسة الجدوى االقتصادية:
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى نجاح مشروع االستزراع السمكي ،ومالئمة نظام االستزراع المتبع وكذلك
تقييم الجدوى االقتصادية للمشروع ويجب النظر في هذه االعتبارات عند تقييم هذه الدراسة وهي اآلتي:
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 -1تقييم ومعرفة بيولوجية األحياء المائية المستزرعة.
 -2تقييم تقنيات االستزراع السمكي لألسماك والروبيان.
 -3توفير القوى العاملة.
 -4التحليل االقتصادي ومدى الجدوى لمشاريع االستزراع السمكي.
(ب) اختيار الموقع:
عال وجودة مناسبة وألجل تقليل
وهي عملية اختيار موقع مناسب إلنشاء مشروع مزرعة سمكية إلنتاج ٍ
الصعوبات أو األخطاء التي قد تعترض المشروع ويجب األخذ بعدة اعتبارات في هذا الجانب وهي كاآلتي:
 -1توفر مصدر المياه كم ًا ونوع ًا.
 -2إمكانية الحصول على مصدر زريعات أسماك مناسب.
 -3إمكانية الحصول على طاقة وطرق ميسرة للمشروع.
 -4توفير القوى العاملة.
 -5مالئمة الحالة الجوية والمناخية لموقع المشروع.
 -6مالئمة الخصائص الجغرافية لموقع المشروع.
(جـ) تصميم وإنشاء الخدمات المساندة لمشروع االستزراع السمكي:
من الضروري إيجاد تصميم مالئم لخدمات ومنشآت االستزراع للقيام بأنشطة االستزراع السمكي ولتسهيل
إدارة المشروع وتحسين كفاءته التشغيلية.

268

ثاني ًا :تطبيق عمليات االستزراع السمكي:
الجوانب المهمة لخطوات االستزراع وهي كالتالي:
(أ) قبل التربية:
 - 1تجهيز األحواض  /البرك.
 -2فحص نوعية المياه.
 -3اختيار ازريعات ونقلها.
 -4التربية.
(ب) بعد التربية:
 -1رعاية ومالحظة األحواض  /البرك.
 -2اختيار العلف وعملة التغذية.
 -3الوقاية من األمراض وتطبيق العاللج.
 -4الحصاد.
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ثالث ًا :إدارة المشروع:
يجب أن تتوفر في المشروع إدارة جيدة تدير القوى العاملة في المشروع وكذلك اإلدارة المالية وتطوير القدرات
الفنية للعاملين في المشروع ،ولذا فإن توفر اإلدارة الجيدة في المشروع تساهم بشكل كبير في نجاح المشروع
حيث ينعكس هذا النجاح في مدى ربحية المشروع وفعالية أداء المشروع ككل.
ومن الضروري تطوير تقنيات عمليات االستزراع السمكي من أجل االرتفاع بكفاءة اإلنتاج نوع ًا وكم ًا باإلضافة إلى
ذلك توفر القوى العاملة الكافية ،والتنظيم الفعال من األمور المؤدية إلى االرتقاء بأداء المشروع.
أنظمة االستزراع السمكي:
ً
تنقسم أنظمة االستزراع السمكي إلى ثالثة أنظمة اعتمادا على تباين المعايير مثل حجم األحواض ،البرك ،كثافة
التخزين ،نظام إدخال وتصريف المياه ونظام التهوية والتغذية.
الوقاية من األمراض :
إن حجم الوفيات الحاصلة في األسماك المستزرعة تعزى إلى عدة عوامل منها:
العوامل الغير ممرضة وهي:
 -1رفع درجة الحرارة للتعجيل في نمو زريعات أو يرقات األسماك.
 -2سوء العوامل الفنية المتعلقة بعميات االستزراع السمكي.
 -3زيادة كثافة الترية (التخزين) لمستويات عالية جداً.
 -4عدم توفر الغذاء المتوازن والمقنن.
 -5االستخدام الغير متزن (العشوائي) لألدوية أو المضادات الحيوية في برك /أحواض التربية.
 -6االستخدام المهمل وأحيان ًا المقصود للمياه الملوثة في عملية االستزراع.
 -7االفتقار إلى األيدي العاملة الفنية والمدربة في هذا المجال.
 -8غياب النظام الصحي في عمليات االستزراع.
العوامل الممرضة وهي:
 -1اإلصابة ببكتيريا التسمم الدموي.
 -2اإلصابة بالبكتيريا المتعايشة على السمك أو في المحيط المائي للسمك.
 -3اإلصابة باألوليات المتطفلة على السمك.
 -4اإلصابت الفيروسية.
 -5قد تكون المشكلة المرضية كمضاعفات لعامل أو أكثر من العوامل المذكورة آنف ًا.
اإلجراءات الوقائية التي يجب أن تتبع لتفادي المشاكل المرضية:
 -1إتباع وتطوير األساليب الصحيحة في التربية ،على سبيل المثال تجنبب استخدام درجات الحرارة العالية وكذلك
سوء استخدام األدوية بشكل عشوائي.
 -2تحسين تقنيات االستزراع وذلك باستخدام أحواض منشأة بشكل أفضل.
 -3تدعيم وتحسين نظام التربية باتباع برامج مطورة.
 -4إتباع األساليب العلمية في عمليات االستزراع السمكي.
بعض المشاكل المرضية بالمزارع السمكية في المملكة:
أكثر أنواع األسماك السائدة في أنظمة االستزراع السمكي هو سمك البلطي المهجن بين البلطي من نوع   �Oreo
 chromis niloticusوالبلطي من نوع .Oreochromis aureus
ومن أكثر األمراض الشائعة في مزارع األسما هو مرض الفقاعات الهوائية بسبب تشبع المياه بغاز األوكسجين أو
النيتروجين في مصدر المياه الجوفية في المملكة .وكذلك اإلصابة ببعض الطفيليات وحيدة العائل مثل   �Gyrodac
 tylus Dactylogyrnوذلك بسبب تكثيف معدل التربية في حيز محدود كما أن معظم اإلصابات البكتيرية الثانوية
هي من البكتيريا السالبة لصبغة جرام.
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خصائص االستزراع (عام)  -أسماك البلطي
مراحــــــــــــل الإنتاج
� � �ش � ��روط اال� � �س � �ت� ��زراع
مرحلة احل�ضانة
الأمهات مرحلة التفريخ
الأمهات :دي�سمرب مار�س  -نوفمرب
امل� � � � � � � � � � � ��و� � � � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � � ��م
واالنتخاب يف فرباير
التفريخ :مار�س
و�أغ�سط�س

احل � � � � � � � � � � � � � � � � �ج� � � � � � � � � � � � � � � � ��م
ن�سبة الإن� ��اث للذكور
ك� � �ث � ��اف � ��ة ال � �ت � �خ� ��زي� ��ن
�إن � � � � � �ت� � � � � ��اج ال � �ب � �ي � ��� ��ض
ع � � � � � � � � � � � � � � ��دد م � � � � � � � � � � ��رات
حت � �� � �ض �ي��ن ال� �ب� �ي� �� ��ض

الإناث 200 - 150 :جم
الذكور 250 - 200 :جم
� 4إناث  :ذكر واحد
 2 - 1ذكر يف املرت املربع  600 - 250يف املرت املربع
� / 1200 - 500أنثى � /سنة
 1.0جم  30.0 -جم

 5 - 4يف ال�سنة

-

مرحلة الت�سمني
مار�س  -نوفمرب

مالحظات
خالل ف�ص � � ��ل ال�شتاء،
من ال�ض � � ��روري تغطية
الأحوا� � � ��ض �أو ال �ب ��رك
�أوزي � � ��ادة مع � � ��دل تغيري
املياه للمحافظة على
درج � � ��ة احل � � ��رارة املثلى
لعملي � � ��ات اال�ست � � ��زراع
ال�سمكي.

 250 - 30.0جم
ا�ستزراع وحيد اجلن�س
 60 - 30يف املرت املربع
يحتوي على  ٪ 25من
الربوتني
 1.5 - 3من وزن اجل�سم
 3مرات يف اليوم

 ٪ 40من الغذاء يحتوي يحتوي على  ٪ 30من
ال � � � � � � � �ت � � � � � � � �غ� � � � � � � ��ذي� � � � � � � ��ة
الربوتني
على الربوتني
 ٪ 3من وزن اجل�سم  ٪ 15 - 10من وزن اجل�سم
م � � � �ع � � ��دل ال � �ت � �غ � ��ذي � ��ة
 6مرات يف اليوم
مرتني يف اليوم
ع� ��دد م � ��رات ال�ت�غ��ذي��ة
م� � � �ع � � ��دل ال � �ت � �ح� ��وي� ��ل
2ـ1
ال� � � � � � � � � � �غ � � � � � � � � � ��ذائ � � � � � � � � � ��ي
 30 - 28درجة مئوية
درج ��ة احل� ��رارة املثلى  30 - 28درجة مئوية

 30 - 28درجة مئوية

ت�ستخدم �أحجام و�أ�شكال ت�ستخدم �أحجام و�أ�شكال
متنوعة من الربك
متنوعة من الربك
خ� ��دم� ��ات اال�� �س� �ت ��زراع
واخلزانات
واخلزانات

ت�ستخدم �أحجام و�أ�شكال
متنوعة من الربك
واخلزانات

2ـ1

ف� � �ت � ��رة اال�� � � �س� � � �ت � � ��زراع

�شهرين

�شهرين

� 5أ�شهر

درج � � � � � � � � � � � � ��ة الأ�� � � � � � � � � � ��س
ال � � �ه � � �ي� � ��دروج � � �ي � � �ن� � ��ي

8.5 - 7

8.5 - 7

8.5 - 7

درجة احلرارة (مئوية)

30 - 28

30 - 28

30 - 28

ك � �م � �ي� ��ة الأك � �� � �س � �ج �ي�ن
ال � � � � � � � � � ��ذائ� � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � ��ب
(ج � � � ��زء يف امل � �ل � �ي ��ون)

6-4

6-4

6-4

م � � � � � � � � � � � � � � ��دى حت � � � �م� � � ��ل
امل� � � � � � �ل � � � � � ��وح � � � � � ��ة ()٪

20 - 13.5

20 - 13.5

20 - 13.5
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ال� � � �ق� � � �ل � � ��وي � � ��ة (ج� � � � ��زء
يف امل� � � � � � �ل� � � � � � �ي � � � � � ��ون)

200 - 150

200 - 150

200 - 150

درج ��ة  CO2املميت

�أقل من  75جزء يف املليون

�أقل من  75جزء يف املليون

�أقل من  75جزء يف املليون

ح � � ��دود ع � �ك� ��ارة امل� �ي ��اه
(ج � � � ��زء يف امل � �ل � �ي ��ون)

13000

13000

13000

م�ستوى الأمونيا القاتل
املجموع (ملجم /لرت)

�أقل من 20

�أقل من 20

�أقل من 20

( NH3ملجم  /لرت)

�أقل من 1.0

�أقل من 1.0

�أقل من 1.0

خصائص متطلبات االستزراع المذكورة آنف ًا قد تتباين من نوع سمكي آلخر .وينصح القائمون على نشاط االستزراع
السمكي بأخذ واستشارة آراء الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
أنظمة استزراع الروبيان
الو�صف

�أنواع �أنظمة اال�ستزراع
االنت�شاري

�شبه املكثف

املكثف

طريقة اال�ستزراع

ا�ستزراع متعدد الأنواع

ا�ستزراع نوع واحد

ا�ستزراع نوع واحد

كثافة التخزين (طور ما بعد الريقي/م)2

�أقل من 10

20 10

 20و�أكرث

حجم الربك (هكتار)

3-1

1.0 - 0.5

0.5 - 0.1

عمق املاء (م)

0.6 - 0.3

1.5 - 0.6

1.5 - 1.0

قاع الربك

ترابية  /رملية

ترابية  /ح�صوية

ترابية  /ح�صوية  /رملية  /جريية

جدار الربك

ترابية

ترابية/خر�سانية

خر�سانية

معدل ميل جدار/حواجز الربك

2:1

3 : 1 - 2 :1

عمودي 1 : 1

م�صدر املاء

يتعلق باملد واجلزر

عن طريق ال�ضخ

عن طريق ال�ضخ

طريقة تزويد املاء

قنوات

قنوات�/أنابيب

خنادق � /أنابيب

نظام الت�صريف

غري متحكم فيه

ً
جزئيا
متحكم فيه

متحكم فيه

التهوية

طبيعية

عن طريق تبديل املاء
وميكانيكيا

عن طريق التدفق امليكانيكيي
املتوا�صل

6-4

� 8أو �أكرث

امللوحة (جزء يف الألف)

مياه بحر طبيعية (40 - 35
جزء يف الألف)

مياه بحر طبيعية

مياه بحر طبيعية

معدل تغيري املاء (الن�سبة/يوم)

بوا�سطة التبخري �أو ت�سرب املياه

طبيعية �أو غذاء حم�ضر

غذاء حم�ضر

املح�صول � /سنة

1

1.5 - 1

2.5 - 2

بداالت الهواء (العدد/هكتار)
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قرارات وزارية خاصة بتنظيم صيد األسماك
أ  -يمنع منع ًا بات ًا استخدام شباك الكنار (شباك الثالثية الطبقات) الواردة في الفقرة ( )8من المادة ( )67من
الالئحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في المياه اإلقليمية للمملكة العريبة السعودية.
ب  -يحظر استخدام شباك الجر لصيد األسماك القاعية اعتبارا ً من 1999/1/1م وبشكل دائم في الخليج العربي.
جـ  -يحظر استخدام الشباك الخيشومية العائمة المتحركة (الهيالي) اعتبارا ً من أول يناير عام 1996م وباستمرار
(نهائي).
د -يحظر استخدام كافة أنواع شباك النايلون أحاديثة الخيط اعتبارا ً من أول يناير 1997م وباستمرار (نهائي).
هـ  -موسم منع صيد الربيان في مياه البحر األحمر اعتبارا ً من  21أبريل إلى نهاية شهر يوليو من كل عام ما لم
يعلن خال ذلك ،وقد تم في السنتين األخيرتين تمديد الحظر إلى نهاية شهر أغسطس.
ز -يمنع صيد الحيتان والدالفين البحري وعرائس البحر والسالحف والثدييات البحرية وذلك كي ال تتعرض هذه
األحياء لإلنقراض.
ح  -يحظر صيد سمكتي الناجل والطرادي (من نوع الهامور) على طول ساحل البحر األحمر وذلك خالل الفترة من
 1أبريل  31يوليو من كل عام ما لم يعلن خالف ذلك( ،تجرى مسوحات كل عام لتحديد موسم منع صيد الطرادي
والناجل وأصبح الحظر على فترتين خالل العام حسب مناطق الصيد جنوب جدة أو شمالها).
المحميات البحرية في مناطق الساحلين الشرقي والغربي للمملكة:
 )1في الخليج العربي:
يمنع الصيد منع ًا باتاص في دوحات الدفي والسملمية ومنيفة وبلبول وزور سلنقوة وتناجيب ،لكون تلك الدوحات
مناطق حضانة لصغار الربيان واألسماك وتوجد في بعضها أحياء بحرية هامة.
 )2في البحر األحمر:
يمنع الصيد منع ًا بات ًا في رأس الطرفة على الساحل الجنوبي للبحر األحمر بما في ذلك جزيرة فرافر ،كما يمنع
الصيد في خور الخريبة من خليج عينونة إلى قيال على بعد  2ميل بحري من الشاطئ ألنها منطقة حضانة لصغار
األسماك والربيان.
أهم أنواع األسماك واألحياء البحرية األخرى في المملكة:
 - 1على ساحل البحر األحمر:
ال��دراك (الكنعد) ،الباغة ،الشعور (الشعري) ،البياض والشدبة (الحمام والخضرة) ،الكشر (الهامور) ،الجمبري
(الربيان) ،النهاش (الحمرة والنيسرة) ،السيجان (الصافي) ،العقام (الجد) ثم الحريد (القين).
وأهم وسيلة لصيد الدراك والشعور والبياض والكشر والنهاشات والعقام هي وسيلة الجلب ،أما الحريد والسيجان
فتصاد بالشباك الخيشومية ،أما الجمبري فيصاد من قبل المستثمرين بواسطة شباك الجر القاعي للربيان ،وتصاد
الباغة في الغالب من قبل المستثمرين وبعض الحرفيين بواسطة شباك الشنشوال.
 -2على ساحل الخليج العربي:
الروبيان ،الكنعد الشعري ،الخضرة والحمام الصافي ،الهامور ،الشعوم البحرية (أنواع القرقفان والفسكر والعندق..
إلخ) ،القبقب (الكبوريا) والتبان (التونا) ثم الحمرة.
ويتم صيد الربيان من قبل الصيادين التقليديين والمستثمرين بواسطة شباك الجر القاعي للريان (كوفية الريبان)
وكذلك القبقب ،أما الهامور والشعري والصافي والحمرة فغالب ًا ماتصاد بالقراقير (السخاوي) ،أماالكنعد والتبان فيتم
صيدها بالمناصب غالب ًا ،أما الشعوم البحرية وخاصة القرقفان والفسكر ،وصغار الكنعد والخضرة واللحالح (نوع من
الحمام) فيصاد بالغزول (الشباك الخيشومية صغيرة الفتحات وصغيرة الحجم).
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أهم مواسم الصيد لألنواع الهامة من األسماك:
 -1في البحر األحمر:
الدراك سمك مهاجر وله موسمية لذلك يكون صيده أكثر في أشهر أبريل ومايو ويونيو ،ثم في أشهر الشتاء،
خاصة يناير وفبراير ،أما الباغة فأغلب الصيد يتم في أشهر أكتوبر ويناير وفبراير ،أما الشعور فليس له موسمية
محددة ،وأنواعه المختلفة تصاد طوال العام إال أن صيده يكون أكثر في أبريل ونوفمبر ثم في شهري أغسطس
ومايو ،ويصاد البياض بأنواعه المختلفة أكثر في شهر أكتوبر وأغسطي ثم في شهر يناير وسبتمبر ونوفمبر ،أما
الكشر فأغلب الصيد يتم في شهري مارس وأبريل ثم في شهر سبتمبر ،وتقل في بقية أشهر السنة ،إال أن كمياتها
ال تقل عن المائة طن في الشهر.
أما الجمبري فال يصاد إال بقوارب الصيد الصناعية في البحر األحمر ،وأفضل شهر لصيده شهر أغسطس ،ثم تقل
كميات صيده بالتدريج إلى شهر ديسمبر مع بعض االستثناءات ،ثم ترتفع كميات صيده في شهر يناير ،ثم يبدأ في
االنخفاض تدريجي ًا إلى شهر أبريل .أما النهاشات فأكثر الصيد يتم في شهر مايو ثم شهر أبريل ،وتقل كميات صيدها بعد
ذلك عن مائة طن بالشهر .أما السيجان فأكثر صيده في مايو ثم في شهري نوفمبر وديسمبر .ثم يقل عن  70طن في
الشهر بقية السنة أما العقام فأكثر صيده يكون في أبريل ثم مارس ثم مايو ويقل بعد ذلك عن  70طن ًا في بقية األشهر.
أما سمك الحريد فيتم أكثر صيده في مايو ثم تتناقص كمياته في شهري سبتمبر وأبريل ،ثم تقل عن  40طن ًا
باقي أشهر السنة.
 - 2على ساحل الخليج العربي:
أهم أنواع األحياء البحرية المصادة في المنطقة الشرقية هو الروبيان ،ويصاد كما ذكرنا من قبل الصيادين
التقليديين والمستثمرين على حد سواء ،إال أن كميات صيده من المصائد التقليدية بلغت  6497طن في السنة
بينما تم صيد  63طن من المصائد الصناعية.
ابتداء من أغسطس إلى نهاية يناير (لمدة
ونظرا ً لوجود موسم محدد لصيد الروبيان ،فقد تم فتح موسم صيده
ً
ستة أشهر) بشكل دائم ما لم يحدث خالف ذلك.
أما الكنعد فهو من األسماك المهاجرة ،وأعلى كمية تم صيدها في شهر مايو ثم أبريل ثم مارس ثم في شهري
يناير وفبراير ،ويبلغ زقل صيد له في شهري يوليو وأغسطس ،بسبب اتجاه الصيادين إلى صيد الروبيان ،وقد يتغير
ذلك في األعوام الالحقة ،نظرا ً لتغير موسم صيد الربيان .أما الشعري فيصاد أكثر في شهر أبريل ثم تقل كمياته إلى
النصف تقريب ًا فيكون في حدود  270 - 200طن في أشهر مايو ويونيو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم يقل
صيده عن  200طن بقية أشهر السنة ،أما الحمام والخضرة فأعلى كمية صيد لهذه األنواع فكانت في شهر يونيو ثم
مايو ،ثم تنخفض كميات صيدها عن  150طن في أشهر يوليو وأبريل وسبتمبر ،ثم تنخفض كثيرا ً في بقية األشهر
عن  100طن في الشهر.
أما أنواع أسماك الصافي فأكثر صيد يتم في شهر أبريل ثم في أشهر ديسمبر ومايو ويونيو ويوليو ثم في أشهر
أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ،حيث يصاد الصافي عن طريق القراقير ،وعن طريق كوفية الربيان كصيد
جانبي أثناء موسم صيد الربيان ،أما بقية األشهر فكمياته تقل عن  100طن في الشهر .وأما أنواع الهامور فتصاد
بكميات كيبرة في شهر مارس ثم أبريل ثم مايو ،وأقل األشهر لصيد هذه األنواع هي في أشهر موسم صيد الربيان
حيث تقل كمياتها عن  100طن ما عدا شهري نوفمبر وديسمبر حيث تقل رحالت الصيد بكوفية الروبيان ،وبالتالي
يزيد التركيز على الصيد بالقراقير ،والتي تمثل الوسيلة الرئيسية لصيد الهامور ،أما الشعوم البحرية (مثل القرقفان
والفسكر والعندق ..إلخ) فيتم أكثر صيدها في شهر فبراير ثم في أشهر مارس ومايو وأبريل ويناير ثم تقل عن 100
طن في الشهر وأقل كمية صيد لهذه األنواع شهري أكتوبر وسبتمبر ،وعموم ًا تصاد أنواع الشعوم البحرية بالغزول
(الشباك الخيشومية الصغيرة) ،وأكثر ما تكون في الشتاء والربيع .أما القبقب وهو من القشريات فيصاد في موسم
صيد الروبيان كصيد جانبي وأكثر كمية صيد من هذا النوع كانت في شهر أكتوبر ثم أغسطس .أما في غير موسم
الروبيان فال يصاد القبقب إال بكميات ضئيلة جدا ً تقل عن  4أطنان في شهري أبريل ومايو فقط.
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أما التبان فله موسم هجرة ،وأكثر أشهر صيده في أكتوبر ثم سبتمبر ،ويقل بعد ذلك عن  100طن في الشهر .أما
سمك الحمرة والنيسرة فتكون أكثر صيدها في شهري نوفمبر وديسمبر ثم أبريل ،ثم تقل في بقية األشهر عن
 50طن ًا في الشهر.
أهم مجموعات األسماك االقتصادية في المملكة العربية السعودية
 - 1مجموعة الشعور:
هي أسماك متوسطة الجسم ذات أهمية اقتصادية كبيرة ،وتعيش في مجموعات صغيرة حول الشعاب
المرجانية والصخور البارزة ،وتتغذى على القشريات واألسماك الصغيرة .ويتم اصطيادها غالب ًا باستخدام الجلب
(الحداق) وشبك الصيد الخيشومية تعتبر هذه األسماك االقتصادية الهامة في البحر األحمر والخليج العربي وتشكل
نسبة  ٪13من إجمالي الصيد في المملكة العربية السعودية حسب إحصائية عام 2014م.
 - 2مجموعة الشدبة والبياض (الخضرة والحمام) :
وهي أسماك مفترسة سطحية سريعة السباحة ويتراوح حجمها بين المتوسط والكبير وتتراوح أسعارها بين
المتوسطة والمرتفعة وتعيش بصفة عامة في المياه الساحلية وبالقرب من الشعاب المرجانية ويوجد من هذه العائلة
 27نوع ًا في أسواق المملكة وقد مثلت هذه العائلة نسبة  ٪ 10من مجموع الصيد في المملكة العربية السعودية.
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 -3مجموعة الدراك (الكنعد) :
وهي من األسماك السطحية كبيرة الحجم وتكون مجموعات مهاجرة وتتغذى بصفة أساسية على صغار
األسماك مثل السردين واألنشوجة وتصاد بوسائل صيد مختلفة حسب المناطق ففي الخليج العربي يكثر صيدها
بالمناصب (شباك خيشومية) وفي البحر األحمر تصاد بالشباك الخيشومية والمجرور وقد مثلت نسبة  ٪10تقريب ًا من
إجمالي اإلنتاج السمكي في المملكة.
 -4الجمبري (الروبيان):
ً
من فصيلة القشريات وهو نوع مهم جدا من األنواع االقتصادية ويعيش على القيعان الرملية والطينية ويتغذى
على بعض القشريات الصغيرة وعلى النباتات عند بداية دورة حياته ويوجد منه عدة أنواع في مياه المملكة إال أن النوع
السائد منها هو الروبيان أم نعيرة ويصاد بشباك الجر القاعي للرويبان (كوفية الروبيان) وقد شكل الروبيان نسبة ٪12
من إجمالي الصيد.
 -5مجموعة الكشر (الهامور):
هي أسماك متوسطة إلى كبيرة الحجم ،تعيش في المياه الساحلية الضحلة وتتوفر حول الشعاب المرجانية
وتتغذى على القشريات وصغار األسماك ولكنها بطيئة الحركة وال تطارد فريستها .وأنواعها تمثل أهمية غذائية
كبيرة ومتشرة طوال العام وقد شكلت في المصيد نسبة  ،٪10ويصاد أغلب هذه المجموعة بالجلب والقراقير.
 -6مجموعة الشعوم البحرية:
هي أسماك متوسطة الحجم وتمتاز بأجسام عميقة باعتدال وزعانف شوكية بارزة وبنمو أسنانها ،وتكون
مقدمة الفك مسلحة بأنياب حادة تشبه القواطع بينما يكون جنب ًا الفم مزودين بأسنان قوية ساحقة مهيأة لسحق
الرخويات التي تتغذى عليها بصفة أساسية .وتعيش هذه األسماك في المياه الساحلية الضحلة وهي منتشرة ولكنها
أكثر شيوع ًا في الخليج حيث تجلب أسعارا ً تتراوح بين المتوسطة إلى المرتفعة في األسواق .وهي من األسماك
الممتازة.
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أهمية البروبايوتيك في االستزراع المائي
تعريف البروبايوتيك:
البروبايوتيك هو أحد أنواع المنتجات الغذائية التي تحتوي على البكتيريا المفيدة وغير الضارة التي تساعد على
تحسين الصحة وتوفير الحيوية لألحياء المائية وحمايتها ضد مسببات األمراض البكتيرية الضارة بشكل مباشر
أو غير مباشر .ويطلق مصطلح «البروبايوتيك»  probioticعلى البكتيريا الموجبة لصبغة جرام المرتبطة بجنس
الكتوباسيالس  ،Lactobacillusكما يمكن تعريف البروبايوتيك بأنه عبارة عن كائنات حية مجهرية تمنح فائدة
صحية للكائن الحي عند إضافتها بكميات كافية إلى غذائه .وقد طرحت تعاريف البروبايوتيك لالستدالل على أهمية
الخاليا الحية بوصفها عنصرا ً أساسي ًا في تكوين البروبايوتيك وإزالة االلتباس الناشئ عن استخدام أي مصطلحات
أخرى مثل «المواد .»substances
ورغم ذلك فقد كان الغرض من استخدام البروبايوتيك في االستزراع المائي هو معالجة الوسط المائي للتربية
وليس كإضافة علفية ،وعلى ذلك تم اقتراح مصطلحات أكثر شمولية ،فعندما يكون استخدام البروبايوتيك بغرض
عالج المسببات المرضية فإن هذه العملية تسمى «المكافحة البيولوجية» وأما إذا كان استخدامه بغرض تحسين
مواصفات جودة المياه فإنها تسمى «المعالجة البيولوجية» ،ووفق ًا للتعريف المعتمد حالي ًا من قبل منظمة األغذية
والزراعة /منظمة الصحة العالمية فإنه عبارة عن مكمل غذائي من البكتيريا الحية أو الخمائر.
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خصائص بكتيريا البروبايوتيك:
 -1تتحمل العصارة الصراوية وانخفاض الرقم الهيدروجيني:
 تعيش بكتيريا البروبايوتيك في القناة الهضمية. تتكاثر ملتصقة بالغشاء المخاطي للقناة الهضمية. تمنع مستقبالت البكتيريا المسببة لألمراض من االلتصاق بالغشاء المخاطي للقناة الهضمية. إفراز المواد المفيدة. -2تنشط مناعة األحياء المائية:
 تثبط نمو البكتيريا المرضية. غير ممرضة لألحياء المائية المضيفة لها. تزيد مناعة األحياء المائية. تزيد من مقاومة األمراض. تستمر لمدد طويلة.فوائد البروبايوتيك لألحياء المائية:
 -1يثبط نمو البكتيريا المعوية المسببة لألمراض من خالل إنتاج حامض لالكتيك وبيروكسيد الهيدروجين
ونواتج التمثيل الغذائي.
 -2يساهم كمحفز جيد للنمو من خالل تنشيط إنتاج االنزيمات الهضمية والفيتامينات المركبة.
 -3يقلل إنتاج األمينات واألمونيا السامة ويحسن مواصفات جودة المياه.
 -4يحفز الجهاز المناعي غير المتخصص لألحياء المائية ويعمل على زيادة تحملها لإلجهاد.
 -5يزود األحياء المائية بمنشطات وهرمونات النمو والدهون والبروتينات.
 -6يعمل على زيادة اإلنتاج األولي وخصوبة المياه ومن ثم اإلنتاج.
 -7يقلل من تكاليف التشغيل بتوفير الكيماويات واألدوية.
 -8غير سام وغير ضار باألحياء المائية أو المستهلك أو البيئة.
 -9منتج طبيعي وقابل للتحلل في الماء بنسبة .٪100
 -10منع األمراض والسيطرة عليها عن طريق تغيير المجموعات البكتيرية المرتبطة باألحياء المائية وتحسين
القيمة الغذائية لألعالف وتحسين مناعة األحياء المائية لألمراض.
 -11تحسين معامالت هضم العناصر الغذائية.
 -12تحسين كفاءة تفريخ األحياء المائية.
اآلثار السلبية:
ال توجد أي آثار سلبية الستخدام البروبايوتيك كإضافات غذائية في أعالف األحياء المائية تم التعرف عليها حتى
اآلن ،وكذلك ال توجد أي أبحاث تشير إلى قابلية اإلحالل الكلي لبكتيريا البروبايوتيك محل الكائنات الحية الدقيقة
بالقناة الهضمية عند موتها ،وفي الواقع فإن أعداد البكتيريا في مخلفات األحياء المائية تختفي في غضون أيام من
توقف التغذية على البروبايوتيك.
إن بكتيريا  ،Enterococcus faeciumالتي تسمى الكرويات المعوية التي تحمل خصائص البروبايوتيك هي أحد أنواع
البكتيريا المنتجة لحمض الالكتيك واألكثر استخدام ًا في تغذية الحيوان التي أصبحت محط األنظار لالستخدام
في تغذية األحياء المائية المستزرعة على المستوى التجاري ،وهي بكتيريا ال هوائية اختياري ًا موجبة لصبغة جرام
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توجد على نطاق واسع في
الطبيعة .وقد أظهرت
ب��ع��ض ال���دراس���ات أن
بكتيريا ال��ك��روي��ات
المعوية (ساللة آي
ب��ي إم  ،52بيومين)
لها خصائص مثبطة
لطائفة واس��ع��ة من
م��س��ب��ب��ات األم������راض
المائية بما في ذلك Yersinia

 ruckeri, vibrio harveyi Streptococcus agalactiae, Aeromonas veroniiكما ثبت أن بكتيريا الكرويات المعوية المعزولة
من أسماك المياه الشروب (متوسط الملوحة) لها نشط مثبط لمسببات أمراض األحياء المائي ة �V. harveyi, V. para
 haemolyticusمما يدل على إمكانية استخدام بكتيريا الكرويات المعوية الموجودة في امعاء األسماك للسيطرة
على البكتيريا الواوي ة  Vibriosisالمسببة لألمراض في مزارع الروبيان وفي إحدى الدراسات على أسماك التراوت (�On
 )corhynchus mykissتحسنت المعايير الغذائية وكفاءة النمو بعد  45يوم ًا من التغذية على عالئق محتوية على بكتيريا
البروبايوتيك .Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis
وقد وجد أن الكرويات المعوية  Enterococcus faeciumأكثر تحم ً
ال للظروف البيئية من النوعين اآلخرين من البكتيريا
وتنمو جيدا ً في درجات حرارة تتراوح بين  12إلى 30م ،ويمكن أن تصل درجة الحرارة المثلى لها إلى 37م ،وقد أثبتت أيض ًا
إحدى الدراسات أن بكتيريا الكرويات المعوية (ساللة آي إم بي  -52بيومين) قادرة على المعيشة والتكاثر بامعاء
أسماك البلطي النيلي (الجدول والشكل التاليين) وإحداث تأثير إيجابي على البيئة البكتيرية في االمعاء عن طريق
تثبيط سالالت البكتيريا الواوية من خالل ما يسمى باالقصاء التنافسي  ،comprtitive exclusionوقد تم الكشف عن
بكتيريا البروبايوتيك في امعاء ومخلفات األسماك حتى بعد مرور  10أيام على تقديم العلف المحتوي على البروبايوتيك.
أهمية البروبايوتيك لألحياء المائية:
يشتمل البروبايوتيك على مستعمرات بكتيرية مفيدة تمنع انتشار المسببات المرضية في القناة الهضمية وفي
بيئة االستزراع المائية كعوامل وقائية ضد العدوى بالمسببات المرضية البكتيرية كما تضمن االستخدام الزمثل
لألعالف والمساهمة في عملية هضمها ،وتحسين مواصفات جودة المياه وتنشيط الجهاز المناعي لألحياء المائية
المستزرعة ،كما أن بكتيريا البروبايوتيك تمد األحياء المائية بالعناصر الغذائية األساسية (البروتين وحيد الخلية)
ويسهم البروبايوتيك أيض ًا بشكل كبير كإضافة علفية في صحة وسالمة األحياء المائية.
وهناك عدة عوامل تؤثر على النمو الميكروبي في نظم تركيز األكجسين المذاب في الماء ،كمية ونوعية األعالف
المستخدمة ،وهذه العوامل البيئية مجتمعة تؤلف البيئة التي تستطيع مجموعة من الميكروبات التكاثر فيها.
كما يتأثر أيض ًا النمو الميكروبي في نظم االستزراع المائي بالظواهر العشوائية مثل تواجد كائنات دقيقة معينة في
المكان والوقت المناسب لدخول البيئة المائية والتكاثر فيها.
على الجانب اآلخر ،هناك اهتمام متزايد في مفرخات األحياء المائية بالسيطرة على الكائنات الحية الدقيقة
كاستراتيجية بديلة ومستدامة في االستزراع المائي للمضادات الحيوية ،التي تستخدم بتركيزات ضئيلة جدا ً للوقاية
من األم��راض ومكافحتها ،وذلك باستخدام البكتيريا الضارة والبكتيريا المفيدة وال يسمح استخدامها بالنمو
البكتيري ويؤدي إلى حدوث تغيير غير مرغوب في أنواع وأعداد المستعمرات البكتيرية في بيئة المفرخات المائية.
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البروبايوتيك Prebiotic
البروبايوتيك  Prebioticهو المكون الغذائي غير القابل للهضم والناتج من
عملية التخمر ،الذي يسمح بحدوث تغييرات محددة في تكوين أو نشاط
الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في القناة الهضمية لألحياء المائية
ويؤثر بشكل مفيد عليها من خالل تحفيز النمو تحفيز نشاط أحد أنواع
السكريات الغذائية المعقدة غير القابلة للهضم التي تنطبق عليها
جميع مواصفات البروبايوتيك ،هما السكر المعقد فركتو ز �fruc
 tooligosaccharidessوالسكرالمعقد جاالكتوز �galactooligosaccha
 ridesواستخدام هذا المصطلح بخالف هذه الطريقة غير صحيح
ألن كل السكريات المعقدة ال تتوافق مع هذا التعريف ،باستثناء
السكر المعقد منان  mannanoligosaccharidesبشكل عام ،فإن
البروبايوتيك عبارة عن م��ادة كربوهيدراتية (مثل السكريات
المعقدة  ،oligosaccharidesوه��ذا التعريف يشمل ال��م��واد غير
الكربوهيدراتية ،وهي أكثر أشكال البريبايوتيك انتشارا ً التي تصنف
من الناحية الغذائية على أنها األلياف القابلة للذوبان ،وتبدي كثير من
صور األلياف الغذائية إلى حد ما ،قدرا ً من مفعول البروبايوتيك :فعندما
تتغذى األحياء المائية على السكريات المعقدة يتبقى جزء غير مهضوم
منها تتغذى عليه بكتيريا القناة الهضمية ،ووفق ًا لنوع السكريات المعقدة
يتم حفز نمو تكاثر المجموعة البكتيرية المختلفة أو تثبيطها.
وظيفة البروبايوتيك:
تعريف البروبايوتيك ال يقتصر على مجموعة بكتيرية محددة ،وعموم ًا فمن المفترض
أن يعمل البروبايوتيك على زي��ادة عدد ونشاط بكتيريا بيفيدو  *bifidobacteriaوبكتيريا
حمض الالكتيك ،وترجع أهمية هذه المجموعات من البكتيريا إلى أن لديها العديد من
اآلثار المفيدة على الكائن الحي المضيف ،وخاصة تحسين الهضم (بما في ذلك زيادة
امتصاص المعادن) وزيادة فعالية وقوة الجهاز المناعي.
* هي جنس من البكتيريا الموجبة لصبغة جرام يسمى الشقاء ،غير متحركة ،ال
هوائية وفي كثير من األحيان متفرعة ،تعيش وتتكاثر في الجهاز الهضمي وهي واحدة
من أكبر أجناس البكتيريا.
المصادر الغذائية لبكتيريا البروبايوتيك:
تشمل المصادر الغذائية التقليدية للبريبايوتيك فول الصويا ومصادر حبوب االينولين inulin
(النشا النباتي) الشوفان الخام والقمح الخام والشعير الخام .وتضاف السكريات المعقدة المكونة للبريبايوتيك على
نحو متزايد إلى األعالف لفوائدها الصحية ،كما تستخدم بعض السكريات األحادية في بعض األحياك كبريبايوتيك.
وقد أثبتت بعض الدراسات آثارا ً إيجابية للبريبايوتيك على امتصاص الكالسيوم وغيره من المعادن وفعالية الجهاز
المناعي ،وانتظام عمل االمعاء ودرجة الحموضة بها كما أكدت ارتباطها بالعوامل الصحية اإليجابية األخرى.
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أهمية البروبايوتيك في االستزراع المائي
البروبايوتيك هو أحد أنواع المنتجات الغذائية التي تحتوي على البكتيريا المفيدة وغير الضارة التي تساعد على
تحسين الصحة وتوفير الحيوية لألحياء المائية وحمايتها ضد مسببات األمراض البكتيرية الضارة بشكل مباشر
أو غير مباشر .ويطلق مصطلح «البروبايوتيك»  probioticعلى البكتيريا الموجبة لصبغة جرام المرتبطة بجنس
الكتوباسيالس  ،Lactobacillusكما يمكن تعريف البروبايوتيك بأنه عبارة عن كائنات حية مجهرية تمنح فائدة
صحية للكائن الحي عند إضافتها بكميات كافية إلى غذائه .وقد طرحت تعاريف البروبايوتيك لالستدالل على أهمية
الخاليا الحية بوصفها عنصرا ً أساسي ًا في تكوين البروبايوتيك وإزالة االلتباس الناشئ عن استخدام أي مصطلحات
أخرى مثل «المواد .»substances
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أخي الصياد كن صديق ًا للبيئة وحافظ
على نظافة وسالمة مراكز إنزال األسماك
يعتبــر قطــاع الثــروة الســمكية مــن القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الحيويــة والهامــة بالمملكــة.
ويمتهــن هــذه المهنــة عـدد مـن القـوى العاملـة الوطنيـة يسـاندهم عـدد كبيـر مـن العمالـة األجنبيــة الوافــدة
علــى طــول ســاحلي المملكــة الشــرقي والغربــي واللــذان يمتــدان بطــول إجمالــي تقريبــي  280.3كــم .
وتعمــل مرافــئ الصيــد البحريــة التــي تصــل إليهــا وســائط صيــد األســماك علــى حمايــة ممتلــكات الصياديــن
الخاصــة عبــر تأميــن عمليـات الرسـو واالنـزال اآلمـن لألسـماك وتوفيـر الخدمـات المسـاندة كالوقـود وأعمـال
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الصيانـة إضافـة إلـى الخدمـات األخـرى عبـر المرافـق الملحقــة بهــا.
وتعتبــر المخلفــات التــي يتــم رميهــا أو التخلــص منهــا أو تركهــا فــي مرافــئ الصيــد ســلوك خاطــئ للعامليــن
فيهــا ويشــكل أهــم األســباب التــي تــؤدئ إلــى تدهــور تلــك المرافــئ ممــا يوثــر علــى الجوانـب الجماليـة العامـة
والصحيـة للعامليـن فيهـا نتيجـة لتلوثهـا بتلــك المخلفــات.
هدف النشرة:
وفــي إطــار الــدور اإلرشــادي والتوعــوي الــذي تقــوم بــه الــوزارة عبــر مراكــز وفــروع الثــروة الســمكية لتثقيــف
الصياديــن والعامليــن فــى قطـاع صيـد األسـماك إلرشـادهم إلـى أهميـة المحافظـة علـى صحـة أخي الصياد كن
صديق ًا للبيئة وحافظ على نظافة وسالمة مرافئ الصيد وســامة البيئــة البحريــة ومرافــئ الصيــد وبــث الوعــي
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البيئــي عبــر سلســلة مــن النصائــح واإلرشــادات بهــذا الخصــوص وتــم إعــداد هــذه النشــرة اإلرشــادية المصــورة
والمترجمــة إلــى اللغتيــن (التاميليــة واالرديـة) باإلضافة إلـى العربيـة والتـي توضـح الطـرق الصحيحـة فـي التعامـل مـع
البيئـة البحريـة والمحافظـة عليهـا وعلـي مرافـئ الصيـد التـي تمثـل البنيـة التحتيـة لهـذة المهنـة مـع إيضـاح الطـرق
الصحيحـة والطــرق الخاطئــة فــي المقابــل.
 إلقاء وترك المخلفات بمطقة رسو القوارب وعلى أرصفة الرسو يضر بالمظهر العام للمرفأ كما يؤثر على صحةالعا ملين.
 وضع المخلفات في األماكن المخصصة سلوك حضاري ويساعد على نظافة المرفأ. رمي المخلفات البحرية يؤدي إلــى طفوها فوق سطح البحر مما يشكل مظهر من مظاهر التلوث البحري. تعاونك في إزالة ونقل المخلفات إلــى األماكن المخصصة يحافظ على سالمتك الصحية ونظافة البيئة البحرية. رمي مخلفات الزيوت والعلب المعدنية داخل منطقة الورش البحرية سلوك غير حضاري. جمع الزيوت وإزالة المخلفات ووضعها فى األماكن المخصصة لها بمنطقة الورش البحرية يحافظ على نظافةالمكان والمظهر العام.
 تصريف أو تفريغ مخلفات حمام القارب إلى داخل البحر مباشرة أثناء عملية اإلبحار أو المراصفة في المرفأ يؤديإلــى تلوث البيئة البحرية.
 اهتمامك بالنظافة الشخصية ونظافة القارب وأدوات الصيد سلوك حضاري. إهمالك وترك خرطوم التزود بالوقود دليل حرصك على السالمة العامة.لنعمــل جميعــ ًا علــى أن تكــون شــواطئنا البحريــة والمرافــق العامــة كالمرافــئ نظيفــة وخاليــة مــن الشــوائب
والملوثــات البيئيــة ان رمــي مخلفــات الصيــد مثــل أكيــاس البالستيك وأكيــاس جمــع الخبــز فــي البحــر يــؤدي
إلــى اختنــاق بعــض الكائنــات البحريــة الهامــة مثــل السحالف البحريـة والشـعاب المرجانيـة الحيـة ويؤثـر لفتـرة
طويلـة علـى البيئـة البحر يــة فــي المقابــل ان رمــي األكيــاس فــي األماكــن المصممــة لهــا فــي المرافــئ دليــل
وعــي الصيــاد وحمايــة للبيئــة البحريــة.
يعتبــر قطــاع الثــروة الســمكية مــن القطاعــات االقتصاديـة واالجتماعيـة الحيويـة والهامـة بالمملكـة.
ويمتهــن مهنــة الصيــاد الكثيــر مــن القــوى العاملــة الوطنيــة مــن الســعوديين فض ً
ال علــى عــدد كبيــر ال يسـتهان
بـه مـن العمالـة األجنبيـة الوافـدة علـى طـول الســواحل الشــرقية بالخليــج العربــى وعلــى امتــداد الســواحل الغربيــة
بالبحــر األحمر.
وتعمــل موانــي الصيــد البحريــة التــي تصــل إليها مراكــب صيــد األسماك علــى الحمايــة للقــوارب والســفن
التجاريــة والترفيهيــة إلى تأميــن عمليــات الرســو وإنــزال األسماك والتــزود بالوقــود وإعــادة وصيانــة القــوارب
إضافــة إلــى الخدمــات األخرى مــن خالل المرافــق الملحقــة بهــا.
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الشعاب المرجانية في البيئة البحرية
ما هو المرجان وماهي الشعاب المرجانية:
يعتبــر المرجــان هــو الحيــوان األول المســؤول عــن تكويــن الشــعاب ولذلــك تســمي الشــعاب المرجانيــة.
والمرجـان عبـارة عـن مسـتعمرات كائنـات حيـة تنمـو وتلتصـق بالقـاع يضـم كل منها المئـات بـل اآلالف
مـن الحيوانـات الصغيـرة والدقيقـة جـدا ً التـي تسـمى بوليبـات  .حيـث يشـترك كل بوليـب مـع نظائـره فـي تكويـن
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مسـتعمرة واحـدة يختلـف شـكلها وتكوينهـا الخارجـي باختـاف نـوع المرجـان  .يتكـون جســم البوليــب مــن ثــاث
مناطــق  .منطقــة القاعــدة وهــي التــي تثبــت الحيــوان بالقــاع أو إلى هيــكل المســتعمرة ومنطقــة الجــزر التــي
تحتــوي علــى تجويــف المعــوي للحيــوان حيــث تتــم عمليــات الهضــم والتكاثــر  .منطقــة التــاج أو القــرص وهــي
أعلــى جــزء مــن حسـم الحيـوان  .حيـث تحتـوي علـى عـدد مـن الزوائـد أو األذرع تحيـط بفتحــة الفــم .
ويســتخدم البوليــب فتحــة الفــم كفتحــه لإلخــراج للتخلــص مــن الفضالت كمــا يســتخدمها المرجــان
كفتحــة للتناســل حيــث يتــم إطــالق البويضــات أو الحيوانــات المنويــة أو اليرقــات أثنــاء موســم التكاثــر .
المســتعمرات المرجانيــة التــي تكــون الشــعاب فــي حالــة نمــو مســتمرة لهــذا فــإن الشــعاب تظــل تنمــو
فــي اتجــاه رأســي وتكبــر الشعاب المرجانية فى البيئة البحرية فـي الحكـم حتـى تصـل إلى قـرب سـطح المــاء ثــم
تبــدأ تنمــو بعــد ذلــك فــي االتجــاه الجانبــي ليــزداد عرضهــا ويرتبــط حجــم الشــعاب بمــدة تواجدهــا فــي المنطقــة
وكذلــك لوجــود العوامــل المسـاعدة أو المثبطـة لنموهـا وتكاثرهـا وقــدر نمــو المرجــان بحوالــي مــن  1ســم إلـى
 10سـم بالسـنة حسـب نـوع المرجـان والظـروف البيئيـة المحيطـة بـه ممـا يـدل علــى بــطء نمــو هــذا الكائــن الحــي.
الشعاب المرجانية:
عبــارة عــن صخــور جيريــة (كربونــات الكالســيوم) صلبــة علــى شــكل طبقـات بهـا كثيـر مـن التجاويـف
األنبوبيـة الصغيـرة جـدا ً ويعيـش في هـذه التجاويف حيوانـات مرجانيـة وتصنـف إلى مجموعـة الجـوف معويـات و تأخـذ
شـكل األنبـوب ويعلوهـا تـاج متعـدد األلـوان تنمـو وتتكاثـر هـذه الحيوانـات المرجانيـة فـي ميـاه البحـر الدافئـة (–20
 33درجـة مئويـة).
ويفـرز أمـالح الكالسـيوم مكـون الهيـاكل المرجانيـة التـي تـزداد صالبة مـع مـرور السـنين حيـث انـه يقضـي حياتـه
ملتصـق بالصخــور مــن أنــواع أخــرى مختلفــة مــن الطحالــب.
أنواع الشعاب المرجانية:
يعيــش المرجــان علــى هيئــة مســتعمرة أو مجموعــة وكل جــزء منهـا يأخـذ شـكل خارجـي مختلـف ومميـز
صغيـر الحجـم مثـل شـكل نبــات الفطــر أو الزهــور أو قــرون الغــزال أو الكــروي وغيرهــا مــن األنــواع واألشــكال .
وتصنــف الشــعاب المرجانيــة علــى أســاس منطقــة تواجدهــا ومــا يميزهــا عــن بعضهــا علــي هــذا األســاس
هنــاك ثــاث أنــواع مــن الشــعاب المرجانيــة وهــي:
الشعاب الهامشية:
ويوجــد هــذا النــوع مــن الشــعاب علــى طــول الســاحل وقريبــة مــن الشــاطئ ومتوســط أعمــاق الميــاه فيهــا
متــر واحــد وهــذا النــوع أكثــر عرضــة للتكســير والنحــت والتلــوث مــن جانــب األمــواج واإلنســان.
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الجزر الحلقية المرجانية:
عادة ما يأخوذ هذا النوع من الشعاب المرجانية شكل دوائر كبيرة الحجم وتتوسط هذه الدوائر بحيرات ضحلة
منظرها العام يأخذ شكل الفوهة البركانية وتتواجد الجزر الحلقية في كل المحيطات وغالب ًا ما تكون بعيدة من
الشاطئ وقد استحوذ المرجان اهتمام العلماء خصوص ًا تلك التي تأخذ شكل الحلقة الدائرية وبعد دراسة هذا النوع
ليكونوا نظرية سبب تكونها بهذا الشكل ذكر أحد العلماء أن هذه الشعاب تكونت على فوهة بركان وبعد عمليات
حفر عميقة لهذه الحلقات أثبت أن هذه الشعاب ال تقف وذكر عالم آخر إنها تكونت في العصر الجليدي وبعد انحسار
الماء أخذت الشعاب الدائرية هذا الشكل على فوهة بركان ،وكل هذه نظريات تخمينية وال تزال الشعاب الحلقية في
انتظار من يكشف عن أسرارها.
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الحاجز المرجاني:
يتميـز هـذا النـوع مـن الشـعاب المرجانيـة بالصالبة وعـادة مـا يكـون هـذا النـوع أبعـد مـن النـوع األول وينحـدر
إلـى قـاع البحـر ويمتـد علـى طـول القـاع ويذكـر ان أكبـر حاجـز مرجانـي يسـمي (الحاجـز الكبيـر) ويقـع شـمال شـرق
أسـتراليا.
القطع المرجانية:
هـي قطـع مـن الشـعاب المرجانيـة صغيـرة الحجـم متناثـرة وال يوجـد فـي وسـطها جزيـرة أو بحيـرة وترتفـع
مـن قـاع البحـر وال يحيـط بهـا رمـل أو حشــائش أو طحالــب أو غيــره وتنمــو معظــم الشــعاب المرجانيــة علــى
قــاع صلــب يلتصــق بالهيــكل الكلســي الصلــب ويغطــي ســطح هــذا الهيــكل كائنــات صغيــرة تقــوم بتكوينــه
وتســمى المرجانيــات وتعيــش ويغطــي ســطح هــذا الهيــكل كائنــات صغيــرة تقــوم بتكوينــه وتســمي
المرجانيــات وتعيــش فــي دهاليــز معقــدة تبنيهــا لنفســها مــن كربونــات الكالســيوم الــذي تحصــل عليــة
مــن عناصــر متحللــة فــي مــاء البحــر وتعــرف حيوانــات الشــعب المرجانيــة كنباتــات وحيوانــات فــي آن واحــد
لمــا تحويــه مــن طحالــب مجهريــة فــي أنســجتها تســمي الزوزنتلــي وتســتخدم الطاقــة الشمســية لمـزج
ثانـي أكسـيد الكربـون المـذاب فـي مـاء البحـر مـع المـاء لصنـع الغـذاء ويكـون االكسـجين أحـد نواتـج هـذه العمليـة
ويسـتهلك هـذا االكسـجين مـن قبـل المرجانيـات أثنـاء عمليـة التنفـس وبهـذا يمكـن اعتبــار حيــوان المرجــان
يعيــش بطريقــة تكافليــة تضمــن بقائــه عــن طريـق حصـول حيـوان المرجـان علـي جـزء مـن غذائـه علـى الهائمـات
الحيوانيــة (بالنكتــون).
أين توجد الشعاب المرجانية:
توجـد غالبـ ًا فـي البحـار االسـتوائية الدافئـة غيـر العميقـة ألن المرجـان الــذي يكــون الشــعاب ال يمكــن أن يعيــش
فــي ميــاه درجــة حرارتهــا أقــل مــن  18درجــة مئويــة وتمتــد الشــعاب جنــوب المحيــط الهــادئ وفــى جــزر الهنــد
الشــرقية والمحيــط الهنــدي حتــى سيرالنكا وحــول مدغشــقر علــى ســاجل أفريقيــا الجنوبــي الشــرقي وكذلــك
ســاحل البحـر األحمـر وهـي تتكـون أيضـ ًا علـى طـول سـاحل البرازيـل الشـرقي االســتوائي عبــر جــزر الهنــد الغربيــة.
كيف تتغذى بولبات المرجان:
تتغــذي بولبــات المرجــان بصفــة رئيســية علــى الحيوانــات الدقيقــة السـابحة فـي الميـاه مثـل اليرقـات أو صغـار
العديد من أنـواع المحار وال يمكـن أن تعيـش الشـعاب المرجانيـة بـدون طحالـب وهـي تسـتخدم بعـض الطعـام الـذي
تصنعـه الطحالـب التـي تعيـش فـي المرجـان علــى ابــراز هياكلهــا التــي تتكــون مــن الحجـر الجيـري وتنمـو الشـعاب
المرجانيـة فقـط فـي المـاء الـذي يتخللـه ضـوء كاف كــي يحــدث التركيــب الضوئــي.
تكاثر الشعاب المرجانية
تختلــف عمليــة تكاثــر الشــعاب المرجانيــة حســب الفصيلــة فهنــاك الفصائــل الخنثــى التــي تتكاثــر ال جنســياً
وهنــاك الفصائــل احاديــة النــوع التــي تتكاثــر جنســي ًا وفــي أغلــب الفصائــل يتــم اطالق البويضـات والحيوانـات
المنويـة باعجـاز إلهي فـي نفـس الليلـة مـرة فـي كل عـام لتحـدث عمليـة االخصاب وبالتالـي تتكـون اليرقـة التـي
تعـوم حتـى تبلـغ سـطح البحـر حيـث تبقـى أيام ًا أو أسـابيع ثـم تعـود إلـى القـاع لتلتصـق بـأي سـطح صلـب وتتحـول إلـى
بولـب وفـي هـذه المرحلـة يبـدأ البولـب فـي التكاثـر الال جنسـي مكونـ ًا بوالـب مطابقـة لــه تمامــ ًا تلتصــق ببعضهــا
فتكــون فــي النهايــة مســتعمرة مرجانيــة.
حيــن يمــوت البولــب المرجانــي يتــرك وراءه هيكلــه الخارجــي الــذي يكــون أساســ ًا لبولــب آخــر يبنــي فوقــه
هيكلــه الخــاص وبالتالــي تتكــون الشــعاب المرجانيــة مــن طبقــات عديــدة مــن الهيــاكل الميتـة تغطيهـا طبقـة
رفيعـة مـن البوالـب الحيـة.
وتختلـف الشـعاب المرجانيــة فــي ســرعة نموهــا فبعــض الفصائــل ينمــو بمعــدل مــن  50إلــى  25مليمتــرا ً
فــي الســنة فــي حيــن قــد يصــل معــدل النمــو فـي فصائـل أخـرى إلـى  20سـنتيمترا ً فـي السـنة.

288

وعند تكاثـر بولبات المرجـان سـواء عـن طريـق البيـض أو التبرعـم تظهـر نتـوءات صغيـرة تشــبه العقــد تدعــى
براعــم البولــب الناضــج أو علــى لــوج االتصال كــم وقــت آلخر ويــزداد نمــو هــذا البراعــم وتنفصــل عــن األم ثــم
تبــدأ فـي ترسـيب حجرهـا الجيـري فـي المسـتعمرة وهكـذا تسـاعد البراعـم المســتعمرة علــى الزيــادة فــي الحجــم
وتتكــون مســتعمرات جديــدة مـن البولبـات المرجـان حينمـا نضـع بولبات مسـتعمرة قديمـة البيض ويمنـو
البيـض حتـى يشـكل تكونيـات دقيقـة تسـبح بعيـدا ً ثـم تسـتقر الحيوانـات الناميـة علـى قـاع البحـر وتبـدأ فـي بنـاء
مسـتعمرات جديـدة عــن طريــق التبرعــم.
بيئة الشعاب المرجانية:
تعيـش الكثيـر مـن الحيوانـات الحبـر المللونـة بيـن المرجـان وتتضمـن هــذه الحيونــات األسماك ونجــم البحــر
وشــقائق البحــر كمــا انهــا تمثـل مـاى الكثـر مـن ربـع الكائنـات البحريـة المعروفـة (بهـا أكثـر مـن  4000فصيلــة مــن
الســمك و  700فصيلــة مــن المرجــان وآالف النباتــات والحيوانـات األخرى).
وأحيانـ ًا تعلـو الكتـل المرجانيـة حتـى ترتفـع فـوق المــاء لتكــون الجــزر المرجانيــة ويســاعد البحــر بأمواجه
المتالطمة علـى بنـاء الجـزر المرجانيـة فهـو يكسـر النتـواءات المرجانيـة ويكومهـا وتلتصـق الكائنـات األخرى مثـل
الطحالـب الكلسـية األجزاء بعضهـا مــع بعــض حتــى يتكــون بنــاء صلــب وغالبــ ًا تتكــون التربــة علــى المرجــان
ويبــدأ الكســاء الخضــري فــي النمــو ولقــد تكونــت الكثيــر مــن الجــزر فــي المحيــط الهــادئ بهــذه الطريقــة
ويعيــش المرجــان النفيـس فـي الميـاه البـاردة وتنمـو بعـض أنــواع المرجــان حتــى حفــر الشــعاب المرجانيــة حيــث
يتغــذى علــى الكائنــات البالنكتونيــة مــن العوالــق التــي تمــر أمام (بــاب منزلــه).
أمــا األسماك الضخمــه مــن نــوع الهــاش واالخفــس فتقتــات عضويـات حيـه أكبـر ولكنهـا تحتـاج دورهـا إلــى
االلتقــاء بالشــعاب االفــات مــن أعدائهــا.
تنوع بيئة الشعاب المرجانية:
يوجــد علــى شــواطئ البحــر األحمر مجموعــات مــن الســاحف الــودودة التــي تمضــي وقتهــا فــي الســباحة
بيــن المجموعــات المتماوجــه مــن األسماك كمــا ويمكــن فــي العــادة رؤيــة الحيتــان والدالفيـن وابقـار البحـر
فـي الخليـج أن المرجان واألسماك المرجانية والزواحــف والثدييــات هــي جزءيســير مــن أنــواع المخلوقــات البحريــة
العديــدة التــي تعيــش حــول الشــعاب وتأتــي الحيوانــات الليليــة مثــل الجمبــري والقريــدس لتعيــش بحثــ ًا عــن
الطعــام فــي ســاعات الظالم فــي الليــل.
لجميــع الكائنــات فــي الشــعاب المرجانيــة تأقلمهــا الخــاص الــذي يتعلــق بســلوكها الغذائــي وترعــي
أســماك الصبيــة (دامــزل) مايخصهــا مــن حشــائش البحــر وتدافــع عنهــا بضــرارة وتطحــن أســماك الببغــاء
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قاعــده المرجــان لكــي تتغــذى علــى الطحالــب ثــم يفــرز هــذا الســمك ســحبا الكربونـات التـي لـم تهضـم والتـي
تسـتقر (كاسـمنت) فتسـاعد علـى تماسـك الشـعاب واألسماك المنظفـة مـن نـوع  labroides Dimifiatusكائنـات
رئيسـية تسـاعد علـى تنـوع اسـماك الشـعاب المرجانيــة وتتمتــع األسماك المنظفــة الفرديــة بمناطــق صغيــرة
خاصــه بهــا (تســمى محطــات التنظيــف) حيــث تزورهــا أغلبيــة أســماك الشــعاب المرجانيــة وتقــوم األسماك
المنظفــة بفحــص ســطح األسماك (العمــاء) وخياشــميها وفــي بعــض األحيان الفـم وتزيـل منهـا الطفيليـات
واألنسـجة الميتـة أو المصابـة وأيضـ ًا المخــاط القشــر وتشــاهد أســماك الــرأس (اللبــروس) ذو الــراس األحدب
(كياينـوس اندويوالتـوس) والتـي تقـوم بالنظافـة بازالـة الطفيليــات الموجــودة فــي فــم وخياشــيم جلــد األسماك
األكبر مثـل الوقـار والحدايـة والباراكـودة وتأتـي أسـماك القـرش والباراكـوة (ســفير ينيــدا) والبيــاض الــى الشــعاب
للتغذيــة علــى تجمعــات األسماك بهــا.
يعتبــر ســمك الشــعور  Nedulosos Lethrinusمــن أهــم األنواع التجــارة التــي يتــم اصطيادهــا مــن الشــعاب
المرجانيـة ومـن المعـروف أن هـذا النـوع مــن األسماك يتجمــع لوضــع البيــض فــي موقعيــن فــي شــمال البحــر
األحمر.
وللشــعاب المرجانيــة الكثيــر مــن األسماك الملونــة واالحيــاء المائيــة النـادرة وبعـض انـواع السـاحف المهـددة
باالنقــراض واالحيــاء البحريــة األخرى مثــل الرخويــات والطحالــب البحريــة.
وال توفــر الشــعاب المــاوى لألسماك االســتوائية فحــس بــل انهــا تســتخدم فـي كل المالديـف وسريالنكا فـي
بنـاء المســاكن البشــرية وتتغــذى كثيــر حيوانــات البحــر المتنوعــة بحيــوان المرجــان ويعــوض الفاقــد المرجـان
عـاده نشـوء مسـتعمرات جديـدة منـه ونمـو المسـتعمرات القديمــة ولكــن فــي الستينات مــن القــرن العشــرين
الميالدي بـدأت اعـداد كبيـرة مـن نجـم البحـر ذي التيجـان الشـوكية فـي تدميـر مسـتعمرات المرجـان الحجريـة فـي
كثيـر مـن شـعاب جنـوب عربـي المجيــط الهــادئ.
التهديدات التي تواجه الشعاب المرجانية:
تهـدد األنشطة البشـرية أكثـر مـن  %58مـن الشـعاب المرجانيـة علـى مسـتوى العالـم ( %27منهـا تواجـه اخطـارا
شـديدة) ومـن امثلـة تلـك األنشطة:
 .1إنشاء قرى ومدن ساحلية بطريقة غير مسئولة ففي بعض األماكن يتم صب األسمنت فوق الشعاب المرجانية
لزياده مساحة الشاطئ من اجل بناء مطارات او مشاريع انشائية كما ان عمليات الحرف لقيعان الموانئ وممران
السفن باإلضافة إلى التخلص من النفايات بها يودي إلى تدمير مباشر للنظام البيئي الخاص بالشعاب المرجانية كام ً
ال
وفي بعض المناطق يتم استخراج الرمل والجير من الشعاب المرجانيه ذاتها من أجل صناعة االسمن الالزم بناء
المشاريع االنشائية كما تخلص المشاريع من الصرف الصحي داخل البحر يودي إلى زياده النمو الطحالب البحرية التي
تحجب الضوء عن الشعاب المرجانية وبالتالي تفقد القدرة على توفير الغذاء للبوالب المرجانية.
. 2تلوث مياه البحار وينتج عن التسربات النفطية والتخلص المعتمد لمياه التوازن للسفن الزيتية.
. 3الصيد الجائر هو يودي الى خلق عدم توازن في النظام البيئي الخاض بالشعاب المرجانية مما يؤدي إلى هيمنه
بعض أنواع الكائنات البحرية الضارة بالشعاب المرجانية.
 . 4أساليب الصيد المدمره مثل الصيد باستخدام السيانيد وكيماويات أخرى سامة والصيد باستخدام المواد
المتفجرة.
. 5االحتباس الحراري ارتفاع درجة الحرارة المياه بسبب االحتباس الحراري يؤدي إلى موت (الزوازنثيللي) التي تعتمد
عليها البوالب المرجانية كمصدر طاقة لها يؤدي ذلك حتم ًا إلى موت الشعاب المرجانية نفسها كما أنه من المتوقع
زياده تكرار وحده العواصف االستوائية التي بامكانها التسبب في تدمير الشعاب المرجانية هذا باإلضافة إلى ارتفاع
مستوى البحار الذي يوثر تاثير مباشرا ً على الشعاب المرجانية.
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الشعاب المرجانية فى البيئة البحرية يعتبــر المرجــان هــو الحيــوان األول المســؤول عــن تكويــن الشــعاب
ولذلــك تســمي الشــعاب المرجانيــة .والمرجـان عبـارة عـن مسـتعمرات كائنـات حيـة تنمـوا وتلتصــق بالقــاع يضــم
كل مهــا المئــات بــل اآلالف مـن الحيوانـات الصغيـرة والدقيقـة جـدا ً التـي تسـمى بوليبــات  .حيــث يشــترك كل
بوليــب مــع نظائــره فــي تكويــن مسـتعمرة واحـده يختلـف شـكلها وتكوينهـا الخارجـي باختــالف نــوع المرجــان.
يتكــون جســم البوليــب مــن ثــاث مناطــق  .منطقــة القاعــدة وهــي التــي تثبــت الحيـوان بالقـاع أو إلـى هيـكل
المسـتعمرة ومنطقـة الجــزر التــي تحتــوي علــى تجويــف المعــوي للحيــوان حيـث تتـم عمليـات الهضـم والتكاثـر.
منطقـة التـاج او القــرص وهــي اعلــي جــزء مــن حســم الحيــوان  .حيــث تحتــوي علــى عــدد مــن الزوائــد أو األذرع
تحيــط بفتحــة الفــم.
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تقنية البيوفلوك لتربية األحياء المائية
المتبقي من هذه
تتغذى األسماك والروبيان على األعالف يومي ًا بمعدالت تتناسب واحتياجاتها الغذائية ،والجزء ُ
األعالف الفائضة باإلضافة إلى مخلفات هذه األحياء المائية التي تخرج في صورة عناصرغير مهضومة إضافة إلى نواتج
عمليات التمثيل الغذائي؛ يكون منها جزء صلب وجزء ذائب في المياه ،التي تتحلل جميعها في المياه إلى العناصر
المكونة لها وتتراكم في المياه وأهمها المركبات النيتروجينية والفوسفورية.
الغذائية األساسية ُ
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وهذه العناصر الصلبة والذائبة في المياه تُشكل أحما ًال زائدة على البيئة المائية مما يؤدي إلى تغير مواصفات
جودة المياه والتي بدورها يمكن أن تؤثر على جميع األنشطة الفسيولوجية (الحيوية والنفوق– معدالت النمو -
التفريخ) لألحياء المائية التي تعيش فيها  ،األمر الذي يستدعي استخدام بعض التقنيات الحديثة لتنقية المياه من
هذه العناصر الغير مرغوب فيها.
المستخدمة في هذا المجال تقنية البيوفلوك والتي يُمكن تعريفها على أنها أحد وسائل تحسين
ومن التقنيات ُ
مواصفات جودة مياه االستزراع المائي طوال الفترة اإلنتاجية ،خاصة في المناطق التي تندر فيها المياه وبالتالي
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تساعد هذه التقنية على ترشيد استهالك الماء في المشروع باإلضافة إلى زيادة كثافات تخزين األحياء المائية,
باإلضافة الى انها غير ُمكلفة اقتصادي ًا قياس ًا باألنظمة األخرى ,ومن المميزات االخرى لهذه التقنية انها تساعد في
تحسين مستويات االمن الحيوي بالمشروع.
ً
تعتمد هذه التقنية على استخدام البكتيريا الالهوائية التي تتغذى على المواد العضوية بأعداد كبيرة جدا والتي يتم
خلطها في أحواض تربية األحياء المائية بالمخلفات العضوية الصلبة والذائبة وضخ تركيزات كبيرة من األكسيجين
فيها مع إضافة مصدر غني بالكربون (كربوهيدرات مثل النشا أو السليلوز) كمصدر للطاقة للبكتيريا.
تقوم البكتيريا بتحليل المخلفات العضوية إلى ثاني أُكسيد الكربون ويتم تحويل  %50من نواتج تحليل هذه
المخلفات إلى نمو بكتيري في كتلتها الحية .ويجب األخذ في االعتبار ضبط معدل الكربون إلى النيتروجين في مياه
ُ
الحوض حيث يتم تغذية األحياء المائية على األعالف القليلة في المحتوى البروتيني ،وعند تغذيتها على األعالف
المرتفعة في المحتوى البروتيني يجب إضافة مصدر غذائي كربوني مثل الكربوهيدرات كما سبق.
ُمميزات نظام البيوفلوك:
 .1ترشيد استخدام المياه في المناطق التي تندر فيها المياه.
المستخدمة في هذه التقنية غذاء لألحياء المائية.
 .2البكتيريا ُ
المسببات المرضية مع المياه الداخلة للمشروع.
 .3منع دخول ُ
 .3إعادة مواصفات جودة المياه إلى المعايير القياسية.
 .4غير ُمكلفة اقتصادي ًا قياس ًا باألنظمة األخرى.
 .5تحسين مستويات األمن الحيوي بالمشروع.
المستزرعة.
 .6تحسين معامالت التحويل الغذائي لألحياء المائية ُ
 .7زيادة كفاءة استخدام المياه واألراضي,
المستزرعة للتقلبات الجوية.
 .8تقليل حساسية األحياء المائية ُ
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الباب الثامن

البيئة الموارد الطبيعية
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الغطاء الشجري بمنطقة عسير

االهتمام باألشجار والمحافظة عليها دليل رقي األمم ..األشجار عنوان البيئة الجميلة
األشجار والشجيرات التي تستخدم في المملكة العربية السعودية لتشجير أراضي الغابات والمراعي والمتنزهات
يتم التشجير في المملكة العربية السعودية بأنواع عديدة من األشجار والشجيرات وذلك حسب مالئمة هذه
األشجار لبيئة المواقع التي تزرع بها:
تنمو بالمملكة العربية السعودية أنواع عديدة من النباتات (حشائش ،أعشاب عريضة األوراق ،شجيرات وأشجار).
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ت

اإلسم العربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

روث������������������������������������������ة
رغ������������������������������������������ل
ق������������������ط������������������ف
غ��������������������ض��������������������ا
ض����������������م����������������ران
ف��������������������������������������رس
ع������������������������������������������راد
رم����������������������������������������ث
ع������������������ج������������������رم

الشجيرات الصحراوية المنتشرة في مراعي المملكة
ت اإلسم العربي
اإلسم العلمي
 10 Salsola villosaارط������������������������������������ى
 11 Atriplex leucocladaع��������������������رف��������������������ج
 12 Atriplex halimusق���������������������ت���������������������اد
 13 Haloxylon persicumج������������������ع������������������دة
 14 Traganum nudatumش��������������������ي��������������������ح
 15 Salsola tetrandraع��������ب��������ي��������ث��������ران
 16 Salsola cyclophyllaق����������ي����������ص����������وم
 17 Haloxylon salicornicumط�����������ح�����������م�����������ة
 18 Anabasis lachnanthaش����������������ع����������������ران

Calligonum comosun
Rhanterium epapposum
Astragalus spinosus
Teucrium polum
Artemisia seiberi
Artemisia judacia
Achillea fragrantissima
Salsola schweirfurthi
Agathophora alopecuroides

النباتات الحولية المنتشرة في مراعي المملكة
ت اإلسم العربي
اإلسم العلمي

ت

اإلسم العربي

1
2
3
4

ديدان-شقائق النعمان
أق�����������������ح�����������������وان-غ�����������������ر
ش����������������������ف����������������������ل����������������������ح
رب�������������������������������������ل�������������������������������������ه

Papaver glaucum
Anthemis deserti
Capparis spinosa
Plantago amplexicaulis

5
6
7
8

اإلسم العلمي

ح�����������م�����������اض
س�����������ع�����������دان
ع���������ي���������ه���������ل
زن�����������������ب�����������������ق

اإلسم العلمي
Rumex vesicarius
Neurada procumbens
Teucrium oliverianum
Ixiolirion tataricum

دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على البيئة
المحافظة على البيئة وتنميتها :
تبذل المملكة العربية السعودية جهودا ً كبيرة للمحافظة على بيئتها وتنميتها  -وتلعب وزارة البيئة والمياه
والزراعة دورا ً أساسي ًا في ذلك من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة التي تدخل ضمن اختصاصها
والتي أهمها المياه والتربة والغطاء النباتي الطبيعي بشقيه الرعوي والغابي والثروة الحيوانية المستأنسة والبرية
والثروات المائية الحية .وفيما يلي ملخصا لمجهودات وزارة البيئة والمياه والزراعة للمحافظة على البيئة وتتنميتها:
 -1توفير قاعدة المعلومات األساسية عن الموارد الطبيعية المتجددة وتحديثها باستمرار.
| -2إصدار النظم واللوائح الخاصة بحماية الموارد الطبيعية المتجددة وتنظيم استغاللها (مثل نظام الغابات
والمراعي ونظام استثمار األراضي ونظام المحافظة على المياه ونظام استثمار الثروات المائية الحية في المياه
اإلقليمية والئحة الحجر الزراعي والنباتي والحيواني وغيرها).
-3
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تتولى إدارة الموارد الطبيعية (شعبة البيئة) مهمة التنسيق بين الجهات العاملة في مجال البيئة الزراعية داخل
وخارج المملكة والقيام بعمليات التوعية واإلرشاد واإلعالم البيئي وتطوير اللوائح واألنظمة الخاصة بالموارد الزراعية
وتقويم األثر البيئي للمشاريع المختلفة التي تقام في المواقع التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
 -4تطبيق األساليب العلمية والتقنيات المالئمة لتطوير الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها لتؤدي
دورها في تلبية احتياجات األجيال الحالية المستقبلية.
أسبوع زراعة الشجرة :
بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  1840وتاريخ 1396/11/10هـ ولوزارة
ينفذ أسبوع زراعة الشجرة في كل عام ً
البيئة والمياه والزراعة دور كبير في مجال تنفيذ أسبوع زراعة الشجرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه
أعاله وذلك في زيادة مساحات التشجير وزراعة المواقع التي فقدت غطاءها النباتي بسبب العوامل الطبيعية أوتدخل
اإلنسان .وتعقد اللجنة المركزية لتنفيذ أسبوع زراعة الشجرة سنوي ًا في الوزارة وتستعرض مشاركة كل جهة في
تنفيذ األسبوع وتأتي مشاركة هذه الوزارة بالجزء األكبر لتنفيذ األسبوع من ناحية اإلعداد له وتنفيذه في مختلف
المناطق وتوزيع الشتالت المنتجة من مشاتل الغابات التابعة لها إضافة إلى طبع النشرات والكتيبات والملصقات
الخاصة باألسبوع والتوعية بأهمية األسبوع عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
استراتيجية المملكة لمكافحة التصحر والحد من آثار الجفاف :
(أقر مجلس الوزراء بتاريخ 1426/1/16هـ الموافق 2005/2/25م االستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة
التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في المملكة والتي أعدت من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة واللجنة الوطنية
المكونة من عدة جهات حكومية حيث كلفت الوزارة البيئة والمياه والزراعة بأن تكون الجهة الحكومية المنسقة
على المستوى الوطني والدولي فيما يخص تنفيذ االتفاقية وقدمت المملكة ثالث تقارير عن سير تنفيذ اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة التصحر وذلك عامي (2000م2006 ،2002 ،م) تتناول الجهود المبذولة على المستوى الوطني في
مجالي مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الموارد المتدهورة ،كما أعدت الوزارة بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة
استمارة المنهجية المتبعة بالمملكة لتحديد مؤشرات التصحر متضمنة األهداف والمستويات الفاعلة والقضايا
الرئيسية ومؤشرات التصحر المتبعة لكل موضوع من مواضيع التصحر).
االستراتيجية والخطة الوطنية للغابات :
أقر مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم  306وتاريخ 1426/12/23هـ االستراتيجية والخطة الوطنية للغابات
وقد تشكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ االستراتيجية أوكل لهذه اللجنة إعداد تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء عن
التقدم المحرز في تنفيذ مختلف المشاريع واألنشطة المدرجة في االستراتيجية والخطة الوطنية سعي ًا للحد من
تدهور الغابات وعادة تأهيلها وتحقيق اإلدارة المستدامة لمواردها بهدف متابعة وإصدار التوصيات والقرارات الالزمة
لتنفيذ االستراتيجية .وتتشكل اللجنة المذكورة من الجهات التالية :وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تقوم بدور
سكرتارية اللجنة  -وزارة الشؤون البلدية والقروية  -للرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة  -الهيئة الوطنية لحماية
الحياة الفطرية وإنمائها  -أي جهة ترى وزارة البيئة والمياه والزراعة ضرورة مشاركتها ،وقد تم تقديم تقريرين األول
عن عام 1427/1426هـ ،والثاني عن عام 1427هـ 1428 /هـ.
لجان شؤون المراعي في مناطق المملكة:
صدرت الئحة لجان شؤون المراعي بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة برقم  62984وتاريخ 1422/8/7هـ
الخاصة بتشكيل لجان شؤون المراعي في مناطق المملكة والهدف من إنشاء هذه اللجان هو إيجاد آلية فعالة
لترشيد وتنظيم استغالل المراعي الطبيعية في كل منطقة وتنمية المراعي تنمية مستدامة وتفعيل مساهمة
المجتمعات المحلية (الرعاة والمزارعين) بتلك المناطق للمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة المراعي.
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جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء الشجري وحمايته من االحتطاب :
 من أجل احفاظ على الغطاء الشجري الطبيعي عملت الوزارة على استصدار نظام المراعي والغابات ولوائحهفي العام 1398هـ وتم تحديثه في العام 1425هـ حيث صدر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم  247وتاريخ 1425/9/4هـ
المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 55/وتاريخ 1425/10/29هـ (ليتماشى مع المستجدات) ولوضع أسس قانونية
لتوضيح األعمال المحظورة في الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات.
تم إيقاف إصدار تراخيص االحتطاب والتفحيم ونقلها في العام  1419هـ وكذلك منع تصدير الحطب والفحم المحلي
من داخل المملكة إلى خارجها منعا بات ًا.
عملت الوزارة على تعيين أكثر من ( )112حارس غابات في مناطق الغابات والمراعي في مختلف مناطق المملكة
باإلضافة إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات األمنية المتخصصة لتوفير ( )81حارس غابات مع تزويدهم بالسيارات
وأجهزة االتصال الالزمة وتم توزيعهم على بعض اإلدارات العامة والمديريات.
لتقليل الضغط على الغطاء الشجري الطبيعي ولتلبية االحتياجات المتزايدة على الحطب والفحم فقد صدر قرار
مجلس الوزراء الموقر رقم  129وتاريخ 1423/5/19هـ المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م )20/وتاريخ 1423/5/21هـ
اقاضي بإعفاء الحطب والفحم المستورين من الرسوم الجمركية وقد اتخذت اإلجراءات الالزمة بتفعيله بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة.
ً
منع الحطب والفحم المحلي استنادا إلى المادة الثالثة عشر من نظام المراعي والغابات الصادر بالقرار رقم 247
ابتداءا من 1430/1/1هـ.
وتاريخ 1425/9/4هـ المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 55/وتاريخ 1425/10/29هـ وذلك
ً
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يتم التعاون مع وزارة الداخلية في ضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم بين المناطق والمحافظات والمراكز
بدون تصاريح خاصة في موسم الشتاء الذي يزداد فيه اإلقبال على الحطب والفحم ،يتم متابعة األجهزة التنفيذية
لتطبيق العقوبات على المخالفين وتحصيل الغرامات حيث أن الغرامات التي يتم تحصيلها في بعض الحاالت وصلت
إلى أكثر من  15ألف ريال ومصادرة الحطب والفحم.
تم تنفيذ حملة إعالمية شاملة بخصوص منع االحتطاب وكذلك المهلة المعطاة لبيع الموجود بالمخازن
تضمنت كتيبات ومطويات تلفزيوني ومقاالت صحفية وورش عمل في بعض مناطق المملكة.
تم تكليف إحدى المؤسسات الوطنية الخاصة لتثبيت عدد ( )500لوحة إرشادية موزعة على جميع مناطق المملكة
تفيد بمنع االحتطاب واإلشارة إلى المهلة الممنوحة لبيع الحطب الموجود بالمخازن.
يتم التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لمراقبة أسواق
بيع الحطب والفحم لضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي وذلك وفق آلية تعدها الجهات الثالثة المذكورة.
المتنزهات الوطنية ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية:
لقد مرت فكرة المتنزهات الوطنية عالمي ًا عبر مراحل انتقال اإلنسان بين حضارات مدنية متعددة وذلك كتعبير
عن حاجته الملحة إلى العودة إلى الطبيعة فتطورت فكرة المتنزه وخصائصه عبر هذه الثقافات حتى أخذت أخيرا ً
بعدا ً علمي ًا تم فيه تعريف المتنزه من قبل االتحاد الدولي لصون الطبيعة على أنه تلك المنطقة الطبيعية التي تعين
بمقتضى القانون للحفاظ على نظام أو أنظمة بيئية متفردة تشتمل على تمثيل كامل للنماذج النباتية والحيوانية
المستوطنة أو المظاهر الطبيعية وغير العادية أو التي تعكس قيما جمالية أو علمية أو ثقافية أو تاريخية وذلك
لصالح رفاهية المواطنين.
وفي إطار سياسة المملكة ومنهجها في المجال التنموي والبيئي الذي ينطلق من تعاليم الدين اإلسالمي
ومبادئ شريعته السمحاء والتي جعلت من عمارة األرض الوظيفة الرئيسية لإلنسان الذي كرمه باستخالفه فيها
فقد كان التأكيد على االستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة واستخدامها بغرض تحقيق احتياجاتها
الحالية دون التأثير على قدرة ومقدرة األجيال القادمة وحقوقها في الوفاء بمتطلباتها من هذه الموارد ،لذا فقد
جاء النظام األساسي للحكم بالمملكة ليتوج هذا النهج وهذه السياسة في مادته رقم ( )32والتي تنص على «أن
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها» .وفي هذا اإلطار سعت المملكة
للحفاظ على مواردها الطبيعية بإنشاء المتنزهات الوطنية حيث تم إنشاء ستة متنزهات في كل من منطقة
عسير ومحافظة األحساء ومحافظة الطائف ومنطقة حائل وسعد وحريمالء بمنطقة الرياض ،وجاري إنشاء عدد
( )8متنزهات جديدة أخرى في كل من :منطقة الباحة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الجوف ومحافظة الزلفي
ومحافظة الغاط ومتنزه الغضا بمحافظة عنيزة ومتنزه عريق الطرفية بمنطقة القصيم .ولعامل النمط السياحي
وتنمية الموارد السياحية في المملكة فقد نصت المادة الثانية عشر من نظام المراعي والغابات على التالي (يجب
الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من األفراد والمؤسسات والشركات السعودية وغير السعودية
والشركات المختلطة ،المرخص لها طبق ًا لنظام استثمار رأس المال األجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات
العامة والمراعي أو نقل نتاجها أو االتجار به أو إقامة نشاطات سياحية .وتحدد الالئحة التنفيذية القيود واالشتراطات
الالزمة لذلك) .وفي هذا المجال يتم التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة واآلثار لتحديد اآللية الخاصة بوضع
المعايير واإلرشادات العامة لتصنيف طلبات االستثمار في المتنزهات الوطنية تتضمن تصنيف وتقييم المواقع
القابلة لالستثمار في المتنزهات الوطنية وفق معايير يقوم فريق فني بتحديدها بما يتناسب مع األنظمة المعتمدة
من الهيئة العليا للسياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة .وفي هذا اإلطار فقد تم تأجير ثالث مواقع في متنزه اإلحساء
الوطني للمستثمرين وجاري النظر في تحديد مواقع أخرى في بقية المتنزهات.
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المتنزهات الوطنية
متنزه عسير الوطني
في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية تقع منطقة عسير التي تتميز عن سائر مناطق
البمملكة بخصائصها البيئية الرائعة؛ فجبالها الشامخة المكونة من الصخور البركانية والمتحولة المعروفة بالدرع
العربي قد تكونت في نفس الوقت التي تكونت فيه بنية جبال األلب ،وقد تسببت الحركات الجيولوجية في زحزحة
غطاء هذه الكتلة إلى أعلى ليصل ارتفاعها إلى  3000م فوق سطح البحر ،يغطي هذه الكتلة غطاء نباتي كثيف يغلب
على أنواعه أشجار العرعر المعمر ،ويتدرج هذا الغطاء النباتي في كثافته ونوعيته من ساحل البحر األحمر غرب ًا إلى
قمة جبل السودة شرق ًا.
ومنذ األزل تميزت هذه المنطقة بطقسها اللطيف نتيجة لالرتفاع ولهبوب الرياح الموسمية ،ولذا تباينت أحوالها
المناخية تبع ًا لالرتفاع عن سطح البحر ،فالجبال التي يبلغ ارتفاعها  1500متر وأكثر تصل نسبة الرطوبة فيها إلى أكثر
من  ٪65وتتراوح حرارتها ما بين  20 - 15درجة مئوية ومعدل هطول المطر  600 - 300ملم ،أما المناطق التي يقل ارتفاعها
عن  1500متر م فمعدل درجة حرارتها  25 - 22درجة مئوية والرطوبة النسبية  ٪30ومعدل سقوط المطر  300 - 100ملم
والسهل الساحلي الجنوبي يخضع لتأثير هبوب الرياح الموسمية ومعدل المطر  215ملم سنوي ًا.
أدى هذا التنوع الفريد المتدرج من شاطئ البحر األحمر إلى السهل الساحلي فتهامة عسير فالجرف فقمة الجبل
إلى تنوع أنماط المعيشة والحياة االجتماعية لهذه المنطقة التي تزخر بكثافة سكانية كبيرة.
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لقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على أن يأتي التطور شام ً
ال مختلف ربوع المملكة ومختلف
أوجه الحياة بما فيها بيئتها الطبيعية ،ولهذا جاء أول منتزه وطني للمملكة في هذه المنطقة التي تفرز بكل هذه
المعطيات سعي ًا وراء حفظ مظاهرها الطبيعية والعملية وإبراز األمثلة النموذجية لتراثها وثقافتها لتستمتع بها
األجيال في الحاضر والمستقبل.
لقد شرع في الدراسات والتصاميم من عام  1976م وبدأت خطى التنفيذ في منتصف عام 1979م وفتحت أبوابه
الستقبال رواده ف يعام 1981م ،ويغطي هذا المنتزه مساحة قدرها  450.000هكتار وبلغت تكلفة رنشائه ما يناهز 60.000.000
ريال سعودي ،وقد جسد بإنشاء بيئة المنطقة في أجزائه المطورة والمكونة من عدة مواقع ومنها:
دلغان:
على بعد  27كم تقريب ًا إلى الجنوب الغربي من مدينة أبها يقع دلغان على مساحة قدرا  440هكتار من األراضي
المنبسطة تتخللها جالميد الصخور المتناثرة وأشجار السنط واألكاسيا الطحالب واألعشاب ويقطع وادي دلغان
بمياهه الرقراقة هذا الموقع الرحب الذي يستقطب أعدادا ً هائلة من المترددين على منتزه عسير الوطني ،ولهذا فقد
حظي بخدمات وتسهيالت جيدة لمرتاديه ن طرق إسفلتية ومواقف للسيارات وطاوالت ومقاعد النزهة وممرات
المشاهد الطبيعية ومعسكرات ومالعب فسيحة ومركز االتصاالت واالستعالمات وبوفية وأماكن لتجميع النفاية
ودورات المياه  -وكل هذه الخدمات مزودة بالمياه والكهرباء والحراسة ويرتبط هذا الموقع باألماكن المطورة
األخرى أو المدن والقرى المجاورة له بشبكة من الطرق اإلسفلتية المنفذة حديث ًا وبأرقى الشروط والمواصفات.
القرعاء :
على مساحة تقدر بـ  420هكتار وعلى مسافة  4كلم تقريب ًا عن منتزه دلغان يوجد منتزه القرعاء الذي يتميز بكثافة
أشجاره من العرعر المعمرة والتي عمرها أكثر من  150سنة وتتباين أجزاء ذها الموقع بين األراضي المنبسطة والتالل
الصخرية ويشرف على إحدى حواف تهامة حيث يمكن أن يُشاهد في بعض مطالته األودية السحيقة واالنكسارات
الحادة للحوف الصخرية وقد زود هذا الموقع بالخدمات الضرورية أسوة بغيره من الموقع.
متنزه السوده :
على بعد  25كلم من مدينة أبها وعلى ارتفاع  300متر عن سطح البحر تقع قمة جبل اسودة وهي أكبر المواقع
المطورة في منتزه عسير الوطني حيث تبلغ مساحتها  883هكتاراً ،وينفرد هذا الموقع دون سواه بخصائص بيئية
خالبة يندر تواجدها في بقاع األرض ،ففيه تسقط أعلى نسبة مطر في منطقة عسير وتكسوه بزارة غابة كثيبة
من أشجار العرعر وتباين هذه المنطقة المرتفعة ف يتوزيع غطائها النباتي وطبوغرافيتها بين األرض المستوية
والحواف المنحدرة واالنكسارات الحادة وتتخللها جميع ًا أشجار العرعر داكنة الخضرة بفعل غزارة المطر وارتفاع
نسبة الرطوبة في المنطقة حيث تعانق السحب قمم الجبال باعثة في المنطقة االنتعاش والحيوية تمأل النفس
باالنشراح والبهجة ،كما يمكن أن تُشاهد بعض الصخور المنحوتة بكتابات ورسوم تتحدث عن حقبة جاوزت 3000
سنة خلت ،كما تتاح الفرصة للنزول في عمق المنحدرات لمشاهدة أنواع الحياة الفطرية من نمور وفهود وأرانب
وزواحف وقوارض وغزالن ووعول وخالفها ،ولقد هئ هذا الموقع بكافة الخدمات الالزمة لرواده من طرق أسفلتية
تربطه بمدينة أبها والقرى المجاورة ومواقف اسيارات وممرات للمشاهد الطبيعية والجسور الخشبية وطاوالت
ومقاعد النزهة وأماكن الطهو والتسوق ودورات المياه ومناطق المخيمات ومطالت مثبت عليها المناظير المكبرة
لمشاهدة الممناظر الرائعة لسهل تهامة واألدوية والقرى المجاورة؛ كما زود الموقع بالمياه والكهرباء والحراسة.
الهضبة:
ً
في اتجاه الجنوب الشرقي من مدينة أبها وعلى بعد  15كم تقريبا يقع منتزه الهضبة على مساحة قدرها  10هكتارات،
وقد اختير هذا الموقع لسنوح الفرصة فيه لمشاهدة الطيور الجارحة في منطقة عسير حيث بنت أوكارها في شقوق
الجبال وانكسارات الصخور في منأى عن فضول اإلنسان وحتى يمكن تحقيق رغبتها في العيش بدعة وأمان فقد روي
محدودية التسهيالت مقدمة لمرتادي هذا الموقع محافظة على هذه الثروة الغالية.
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مركز الزوار :
على بعد  2كلم فقط من وسط مدينة أبها يقع مركز الزوار الذي يعتبر نقطة االنطالقق لزيارة منتزه عسير الوطني؛
ففي بهوه وردهاته وصالة عرضه وأجنحته أمثلة صادقة لبيئة المنطقة من الشاطئ إلى قمة الجبل؛ وقد جسدت
الوسائل السمعية والبصرية مالمح الحياة في هذه المنطقة وحكت تاريخها وبيئتها الطبيعية وحياتها الفطرية مع
إعطاء صورة حية عن المواقع المطورة في المنتزه مطعمة ببعض اإلرشادات.
وقد جاء كل هذه الزخم من المعلومات بشكل سلس ومبسط وفي جو من الحيوية واإلثارة لتعدد أنماط العرض
وصيغة من صور الحائط الكبيرة إلى شرائح الصور واألفالم فالمجسمات والحيوانات المحنطة وشاشات العرض
بالصورة وأخرى بالصوت والصورة إلى األفالم السنمائية وحتى النماذج الحية ..وينتهي بك المطاف دون عناء إلى قمة
مركز الزوار حيث المطل لتستمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخالبة لمنحدرات تهامة والقالع األثرية على قمم
الجبال الشامخة؛ ويكنك النزول بيسر عابرآ ً كت ً
ال صخرية بألوانها وأشكالها البديعة تحتضنها شجيرات ونباتات عطرة
يدغدغ بشرتك نسمات باردة في جو حالم مليء باالنتعاش والبهجة وتتيح لك طاوالت النزهة المتناثرة بين الصخور
المطلة على مدينة أبها فرصة االسترخاء والتأمل في هذه المدينة الحالمة.
ويقوم جهاز وطني بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لكافة المواقع المطورة ويحخرص على تقديم كافة
الخدمات الالزمة لرواد المنتزه .كما يساهم بشكل فعال في مختلف األنشطة التي تبذل خالل موسم اإلصطياف
مشارك ًا مختلف الجهات الحكومية واألهلية أنشطتها الفعالة في إنجاح موسم اإلصطياف في منطقة عسير والتي
ترعاه إمارة المنطقة بكل عناية وحرص؛ وتحرص الوزارة على توسيع رقعة األجزاء المطورة للمنتزه لتشمل بقية

305

األجزاء من ساحل البحر األحمر إلى سراة عسير لتستوعب األعداد الهائلة من المترددين على مواقعها المختلفة؛
كما تعني إدارة المنتزه بشكل خاص بكل ما يتعلق ببيئة المنطقة وتعمل جاهدة على مشاركة مختلف القطاعات
في ذلك؛ وقد قامت خالل السنوات األولى من بدء التشغيل والصيانة بجهود إلعادة زراعة بعض أصناف الحياة النباتية
التي ندر وجودها كأشجار التألق والصفاصاف والحور والشبارق.
وتقوم بدراسة وتصنيف أنواع الحياة النباتية في المنطقة كما تسعى حثيث ًا إلعادة أصناف الحياة الحيوانية
المنقرضة والمهددة باإلنقراض؛ وتم لها في ذلك اكتشاف مواقع لغزال األدمي؛ كما تسعى إلنشاء محميات في
تهامة والجرة لحفظ وإكثار بعض أنواع الحياة الحيوانية.
متنزه األحساء الوطني:
تعتبر واحة األحساء أكبر واحات شبه الجزيرة العربية وقد آستوطنت ألكثر من  4000سنة؛ وتقع في الجزء الشرقي
من المملكة العربية السعودية على بعد  40كلم عن شاطيء الخليج العربي بين خطي العرض  25 ،37 ،25 ،21وخطي
الطول  ،49 ،33و ،49 ،46وتحيط بها الصحاري من جميع الجوانب؛ فصحراء الدهناء غرب ًا والنفود شما ًال والجافورة شرق ًا
وتزحف الرمال في اتجاه الجنوب إلى مقرها األخير في الربع الخالي؛ وتمثل هذه الصحاري  ٪97من مساحة المملكة.
شتاء قليل األمطار تتخلله مواسم جفاف تمتد لعدة سنوات؛ ويبلغ
ويتميز مناخ الواحة بأنه حار صيف ًا بادر
ً
متوسط درجة الحرارة  40درجة مئوية وتصل القصوى إلى  50درجة مئوية وتبلغ أقصى سرعة للرياح  92كلم  /ساعة
وذلك في خالل أشهريناير ،أبريل ،مايو ،يونيو ،كما تبلغ نسبة الرطوبة  ٪39ومعدل سقوط المطر  60ملم.
تشتهر األحساء بمايهها الجوفية حيث تعتببر منذ القدم الممول للمنتجات الزراعية للدول المجاورة؛ وقد
تعرضت المستنقعات ،والثاني زحف الرمال وتغطيتها لمساحة واسعة من األراضي الزراعية؛ وقد سعت وزارة البيئة
والمياه والزراعة إلى حل هذه المشاكل عنطريق إنشاء مشروع الري والرف لتحسين التربة وتنظيم عملية الري
وزيادة مساحة الرقعة القابلة للزراعة وإدخال محاصيل وأساليب زراعية حديثة وإيقاف زحف الرمال بتنفيذ مشروع
حجز الرمال الذي أطلق عليه مؤخرا ً إسم (منتزه الزحساء الوطني) فقد كانت الرمال تغطي عشرين فدان ًا ك عام
وتزحف بمعدف  10أمتار  /السنة وبكمية تقدر بــ  230.000متر مكعب من الرمال تلتهم المنشآت القروية والمدينة
وتمثل خطرا ً كبيرا ً على المساحة الزراعية البالغة  20.000هكتار ،فلقد التهمت هذه الرمال منشآت قروية ومدنية
ومساحات هائلة من األراضي الزراعية التي تقلصت إلى  800هكتار فقط.
وعندما نفذ المشروع عام  1382قام بحماية حوالي  20قرية مباشرة وحماية الواحة بأكملها بشكل غير مباشر؛
ولما حقق األهداف المرجوة منه والمتمثلة في:
 - 1إيقاف زحف الرمال لحماية القرى والمدن واألراضي الزراعية والمنشآت االقتصادية والعمرانية.
 -2القضاء على المستنقعات الناتجة من عملية ري المزروعات.
 -3إحياء مساحة قردها  4500هكتار من الصحاري بتشجيرها وتحويلها إلى غابة كثيفة.
 -4إيجاد مخزون من األخشاب لألجيال القادمة.
 -5إيجاد فريق علمي وطني ذو خبرة في مشاكل زحف الرمال.
أصدر معالي وزير الزراعة والمياه عام  1405قراره بتحويل المشروع إلى منتزه وطني وتطوير بعض أجزائه ألغراض
التنزه دون إخالل ببنيته األساسية وأهداف إنشائه.
ويقع هذا المنتزه في شمال الواحة وعلى بعد  20كلم تقريب ًا عن مدينة الهفوف؛ وقد تم تصميمه على شكل
حرف  Lحيث يمتد الجزء الرئيسي منه على امتداد الجهة الجنوبية لحقل الكثبان الرملية ويمتد الجزء اآلخر على
امتداد سبخة األصفر؛ ويبلغ طول هذا المصد  20كلم تقريب ًا وعرضه يتراوح ين  750 - 250مترا ً وقد بديء في تنفيذه
عام 1382هـ (1962م).
أما خطوط الدفاع األخرى المساندة لخط الدفاع األول أو المصد الرئيسي فتتمثل في اآلتي:
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المصد الثاني:
وتم تنفيذه عام  1395هـ (1975م) ومساحته  200هكتار كم وعرض  400متر.
المصد الثالث:
وطوله  5كم وعرضه  400متر وزرع بحالي  150.000عقلة من األثل واشتالتاألخرى وبديء في تنفيذه عام 1397هـ
(1977م).
المصد الرابع:
ومساحته  2000دونم بنفس طول وعرض المصدين الثاني والثالث وتم تنفيذه عام 1398هـ (1978م).
المصد الخامس:
تم تنفيذه عام 1398هـ (1978م) بنفس المساحة واألبعاد للمصدات السابقة وزرع حوالي  100.000عقلة ولوجود
بعض الثغرات في المصد الرئيسي فقد تم تشجير عدة مناطق هي:
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 )1منطقة صويدره :وتقع غرب المصد األول وتبلغ مساحتها  500دونم زراعتها بحوالي  500.000شجرة مختلفة األنوع.
 )2منطقة جواثا  :تقع شمال غرب المصد األول ومساحتها في حدود  100دونم زرعت بحوالي  20.000شجرة.
 )3الشيباني  :ويقع شمال غرب قرية القارة ومساحته  350دونم تمت زراعته بحوالي  40.000شجرة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المصد األول قد زرع بطريقة (الزراعة المروية) أما المصدات األربعة األخرى فقد زرعت
بطريقة (الزراعة الجافة) أي بدون ري اعتمادا ً على الرطوبة الكامنة تحت الكثبان الرملية نتيجة لألمطار أو ارتفاع
منسوب مستوى الماء السطحي؛ وهذه الظاهرة معروفة في الواحة منذ األزل.
ويغلب على أشجار المشروع األثل والبرسوبس والكينا واألكاسيا والكازورينا وغيرها.
لم تتوقف وزارة البيئة والمياه والزراعة عند هذا الحد في إنشاء هذا المشروع فقد أدركت أن األحساء منطقة
تتفرد بخصائص بيئية وطبيعة قد ال تتوفر في موقع آخر فهي واحة زراعية وافرة المياه تقع في ملتقى الطرق المؤدية
من وإلى دول الخليج الشقيقة وتتمتع بماض عريص تضرب جذوره في أعماق التاريخ وبها من معالمه وآثاره اشيء
الكثير كميناء العقير التجاري والذي يعود تاريخه إلى ما ال يقل عن  4500سنة ،وحتى سنة 1940م كان الميناء الرئيسي
لدخول البضاعة من البحرين والهند وشرق أفريقيا والدول العربية األخرى؛ ومسجد جواثا الذي أنشئ عام 653م والذي
صليت فيه ثاني جمعة في اإلسالم وقصر إبراهيم وقصر الوزيه والكالبيه؛ كما أن بها من عناصر الجذب الشيء الكثير
أيض ًا كمياهها المعدنية في عين نجم وجبل القارة واألربع وبحيرات األصفر والعيون والمشاريع الزراعية الكبرى كالري
والصرف وخالفها؛ ولهذا طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة من المنتزهات الوطنية بالواليت المتحدة األمريكية في
ديسمبر 1981م إعداد دراسة إلمكانية استغالل كل هذه المعطيات في منتزه وطني يمتد من (مشروع حجز الرمال
سابق ًا  -إلى ميناء العقير) ،وقد أعدت الدراسة األولية لهذا المنتزه وتأمل الوزارة أن تتمكن من تنفيذه مرحلي ًا ليضاف
إلى جهودها في عسير وخريص.
وقد شرع في تطوير المواقع الحالية بتهذيبها وتجديد زراعتها وتحسين أساليب ريها وزيادة المساحات الخضراء
وتوفير الخدمات الالزمة لرواد المواقع في هيئتها الجديدة كمنتزهات وطنية؛ ويقوم جهازه الوطني على إدارة
وتشغيل هذا المنتزه مستلهم ًا خطاه من دعم الوزارة وتعضيدها له.
متنزه سعد الوطني:
على ضفاف الطرف الغربي لتالل رمال صحراء الدهناء يقع منتزه سعد الوطني كأحد المواقع المطورة في بيئة
صحراوية يحفظ ألبناء هذه األرض الطيبة وأجيالها نمط ًا بارزا ً من بيئتهم ويدل بصدق على جهود دولتهم في سبيل
رفاهية ونماء هذا البلد الحرام ،فرغم وقوعه على بعد  110كلم شرق العاصمة (الرياض) فإنه ال يبعد عن الطريق العام
المنشأ حديث ًا ليربط مدينتي الرياض  -الدمام بأكثر من  3كلم.
تبلغ مساحة هذا المنتزه  300هكتار زرعت بما يربو على  40.000شجرة يغلب عليها أنواع البرسوبس؛ السدر؛ األكاسيا؛
الكازورينا وخالفها من األشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء وقد هيئ هذا الموقع بالخدمة الضرورية لرواده من
الطرق المعبدة ومواقف السيارات والمظالت وأماكن المعسكرات ومالعب األطفال والمالعب الرياضية والمسجد
والحدائق والمسطحات الخضراء وزودت مواقعه بالمياه والكهرباء ودورات المياه ومشتل يغطي احتياج الموقع من
األشجار والشجيرات والنباتات المختلفة كما جهز بكامل التجهيزات الضرورية من االبار ومحطات الضخ وشبكات
الري ومساكن العمال والمشرفين ،ويجري العمل على قدم وساق لتحسين الموقع وتجميله بإزالة األشجار التي
ثبت عدم نجاحها وتطوير شبكات الري والطرق والمداخل والمعسكرات وتحسين المواقع بما يتالئم وحاجة رواده.
نبذة عن متنزه عنيزة الوطني:
يقع منتزه عنيزة الوطني في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة عنيزة على تقاطع طريق الخرما مع طريق
الضلعة على بعد  14كم من وسط عنيزة داخل أراضي مراعيوغابات الغضا في الجزء الشمالي الشرقي منها ،وهو
أحد المنتزهات الوطنية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة وتشرف عليه مديرية الزراعة بمحافظة عنيزة ،وتبلغ
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مساحته اإلجمالية ( 361كم  )2والمنتزه عبارة عن كثبان رملية تحتوي على أشجار الغضا والرمث ونباتات رعوية (أكثر
من  30نبات رعوي حولي) ،وهناك جزء مطور من هذا المنتزه يحتوي على شبكة مياه ري بالتنقيط تروي أكثر من 15.000
شجرة من أشجار الغابات مثل (الكينه  -األكاسيا  -الغضا  -السنط العربي بأنوعه  -األثل  -القرض  -السلم) ،وغيرها
من أشجار الغابات والشجيرات.
ويتم سقيا هذه األشجار من بئرين عميقين ومغطى بخدمات الكهرباء وشبكة االتصاالت المحمولة ويرتبط
المنتزه بمحافظة عنيزة بشبكة من الطرق األسفلتية والمنتزة الذي تم تطويره محاط بسياج من الشبك لحمايته
من الحيوانات السائبة والسيارات وحالي ًا جاري العمل على تنفيذ تمديدات شبكة ري استعدادا ً لزراعة أكثر من  9000شجرة.
متنزه الطائف الوطني:
صدر القرار الوزاري رقم  1778/1وتاريخ 1411/12/4هـ بتحويل حمى سيسد بمحافظة الطائف إلى منتزه وطني يلحق
باإلدارة العامة للمنتزهات الوطنية بالوزارة ويسمى (منتزه الطائف الوطني) يخدم أهالي وزوار محافظة الطائف
بمنطقة مكة المكرمة.
وقد افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك  /عبداهلل بن عبدالعزيز يوم السبت 1420/4/11هـ الموافق  24يوليو 1999م.
يقع منتزة اطائف في الشمال الشرقي من مدينة الطائف حيث يحتل مساحة تقدر بـ  30كم ،2ويمتاز هذا الموقع
بإحاطته بالجبال في معظم الجهات مما يعطيه صفة الخصوصية وسهولة الحماية ،كما يمتاز هذا المنتزه بوفرة
األشجار الموجودة فيه وتعدد أنواعها وتنوع الغطاء النباتي وكثافته ،وتشاهد بالموقع األرانب البرية والحجل البري
وطيور مختلفة مما يدل على تنوع الحياة البرية داخل هذا المنتزه.
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وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنفيذ العديد من المشاريع داخل هذا الموقع كإيصال المياه المعالجة
من محطة تنقية المياه إلى المنتزه ألغراض السقيا ،وكذلك تم تنفيذ عملية تسييج لكامل محيط المنتزه بطول
 25كم لتوفير الحماية لحدود المنتزه بهدف المحافظة عليه من التعديات ،كما تم تنفيذ عدد من وحدات دورات
المياه الالزمة لخدمة رواده ،وباإلضافة إلى ذلك فقد تم ريصال التيار الكهربائي للممنتزه كما تمت سفلتة الطرق
الرئيسية وكذلك الطريق المؤدي إلى السد األثري الذي بناه عبداهلل  /معاوية بن أبي سفيان في عام  58للهجرة والذي
يبلغ طوله  65مترا ً وارتفاعه  8أمتار وعرضه ثالثة أمتار وسبعون سنتمتراً ،وقد تم ترميم هذا السد األثري وتجديده.
كما تم تجميل جانبي المنتزه عن طريق زراعته بشتالت من األن��واع المناسبة ألج��واء المنطقة كذلك تم
عمل طرق إسفلتية داخل المنتزه لتسهيل الحركة بين مواقعه المختلفة ،ولدعم أعمال التشجير القائمة في
المنتزه فقد تم إنشاء مشتل يكون دعامة لهذه األعمال ،إضافة إلى ذلك فقد تم بناء مبنى للضيافة ومسجد في
وسط المنتزه وغير ذلك من عمليات التطوير التي تهدف إلى توفير الراحة والمتعة لمرتادي منتزه الطائف الوطني
واالستفادة من اإلمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب
الثاني حفظهم وأيدهم بعونه وتوفيقه.
متنزه مشار الوطني بحائل:
ً
ً
هو عبارة عن سهل صغير محصور بين التالل الصخرية بمساحة قدرها  15كيلو مترا مربعا ،تنحدر إليه عدة أودية
صغيرة تغمره بالمياه خالل موسم األمطار مما يساعد على نمو مجموعة من األشجار والنباتات المكونة من اآلتي:
(أشجار الطلح ،أشجار السلم ،أشجار التين البري ،شجيرات العلقد ،شجيرات العوسج).
توجد كذلك أعشاب وحشائش قصيرة أبرزها الحسك والقفعة ،وال تزال األعمال التطويرية في هذا المنتزه
مستمرة حسب طبيعة الموقع.
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بيان بالمتنزهات الوطنية بمنطقة القصيم (التي صدر لها صكوك)
املوقع
ا�سم املنتزه
م
�شرق بريدة ب  25كم
منتزه الق�صيم الوطني بعريق الطرفية
1
عنيزة
منتزه الغ�ضا
2
جنوب العبدليه بـ  3.7كم
منتزه البدائع
3
جنوب الأحمدية بـ  3كم
منتزه البدائع
4
�شمال مدرج
منتزه البطني
5
غرب ال�شما�سية بـ  3.2كم
منتزه ال�شما�سية
6
ال�شما�سية
منتزه ال�شما�سية غابات
ال�شما�سية
منتزه ال�شما�سية الغربي غابات
�شرق الأ�سياج بـ  10كم
منتزه الأ�سياج
7
�شمال بلدة حمادة الرتم�س
منتزه حمادة الرتم�س
8
بيان بالمنتزهات الوطنية بمنطقة القصيم (التي لم يتم إنهاء إجراءاتها)

م

�إ�سم املنتزه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

منتزه �صال�صل
منتزه بقرية
منتزه ق�صريات اجلن
منتزه �أم فرو�ض
منتزه �ساق
منتزه قليب الرتم�س
منتزه الق�شيعني ال�شرقي والغربي والرحيمة و�أبو �شكاع والعبل
منتزه الأ�سياف الربي
منتزه قطن ال�سياحي
منتزه بلدة مدرج
منتزه ال�شما�سية بامل�ستوى على الطريق ال�سريع

امل�ساحة
 75906دومن
 2.400000دومن
 3000دومن
 1693.708دومن
 1800دومن
 9592دومن
 2.417.791دومن
 3.404.909دومن
 7678دومن
 902.410دومن

املوقع
خدمات فرع الزراعة بعيون اجلواء
خدمات فرع الزراعة بعيون اجلواء
خدمات فرع الزراعة بالبكريية
خدمات فرع الزراعة بالبكريية
خدمات فرع الزراعة بالبكريية
خدمات فرع الزراعة بعيون اجلواء
خدمات فرع الزراعة بالر�س
خدمات فرع الزراعةبالبكريية
خدمات فرع الزراعة بالفوارة
خدمات فرع الزراعة بالبطني
خدمات فرع الزراعة بال�شما�سية
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أهمية شجرة االراك وطرق إكثارها

مقدمة:
أوضحت نتائج الدراسات واألبحاث البيئية أن انقراض نوع واحد من األنواع الحية التي توجد في أي منطقة من
المناطق على الكرة األرضية يؤدي إلى تفكيك مكونات النظام البيئي وخلخلته ،وال يقتصر هذا الضرر على المنطقة
التي يحدث فيها خلل في التوازن البيئي فقط وإنما ينتقل بطبيعة الحال إلى المناطق األخرى الجاورة.
وذلك يعني بالضرورة أن فقدان أي نوع نباتي محلي في المملكة حدوث خلل في النظام البيئي وال يمكن عالجه إذا
وقع ،ومن أفضل األساليب للمحافظة على األشجار هو االهتمام بها في بيئتها الطبيعية مع تكثيف اإلكثار ومواصلة
إجراء المسح الضروري لها.
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يعتبر نبات االراك  Salvadora persica Lأحد أهم األنواع الشجرية النامية طبيعي ًا في المملكة العربية السعودية،
حيث تواجه أشجار االراك تناقص ًا في أعدادها وتواجه مشاكل بيئية كبيرة مثل التصحر ،وتدهور التربة وفقدان التنوع
البيولوجي ،مما يستوجب الحافظ عليها في أماكن انتشارها الطبيعي.
ويتمثل جنس  Salvadoraفي المملكة العربية السعودية في نوعين هما  S. persicaو S.oleoidesويعتبر النوع
األول (شجرة االراك  S.persicaهو األكثر انتشارا ً وشيوع ًا في مناطق المملكة ومن المكونات األساسية للغطاء
النباتي في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية.
الوصف المورفلوجي لبنات االراك:
االراك أو المسواك ( )Salvadora persica Lمن الفصيلة االراكية ( )Salvadoraceaeشجرة مدارية معمرة تنمو
برية بصورة طبيعية دائمة الخضرة ،وهي شجيرة غزيرة الفروع يصل طولها من  6-2أمتار وفروعها يصل انتشارها
إلى  5أمتار وشجرة االراك معروفة جيدا ً في منطقة الشرق األوسط ،والقارة األفريقية وشبه القارة الهندية ،وعرفت
بأنها شجرة المساويك.
فروع االراك تكون بيضاء في البداية ثم تصبح خشنة الملمس ،رمادية اللون جرداء أو زغباء .األوراق جلدية
سميكة رمحية إلى بيضاء أو دائرية في معظم األحيان .األزهار صغيرة ذات لون أبيض مائل لالخضرار ،الثمار كروية
صغيرة شبه شفافة ذات لون أحمر أو حمراء أرجوانية غامقة عند النضج وصالحة لألكل وتسمى الثمرة (الكباث)،
وتستعمل الجذور كمسواك لتنظيف األسنان.
أهمية النبات الدينية:
تعرف شجرة االراك بشجرة المسواك هو االسم العربي الشائع في كل األقطار اإلسالمية ،للجزء الذي يحصل عليه
من جذور وسيقان شجرة االراك بدي ً
ال لفرش األسنان ،فقد ورد ذكره في السنة المطهرة ،عن الرسول صلى اهلل عليه
وسلم أنه قال« :السواك مطهر للفم ،مرضاة للرب» .وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم
قال« :لو ال أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل وضوء» رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم.
والسواك يعني عملية تنظيف الفم بالسواك وهي ممارسة يعود تاريخها إلى أكثر من  14قرن ًا ،وهي سنة متبعة
في كل األقطار اإلسالمية خاصة في شهر رمضان المبارك ،وللمسواك خصائص عديدة من النواحي الطبيعية
والكيميائية تؤيد استعماله لهذا الغرض.
األهمية البيئية واالقتصادية والطبية للنبات:
ألشجار االراك أهمية بيئية كبيرة في األنظمة البيئية القاحلة وشبه القاحلة في المملكة العربية السعودية،
حيث تساعد على تثبيت التربة وعدم تدهورها ،وتثبيت الكثبان الرملية ،والحد من شدة الرياح ،حيث تعمل كمصدات
للرياح لحماية المحاصيل الزراعية وكذلك توفر المأوى للعديد من الحيوانات.
ولشجرة االراك أهمية اقتصادية لسكان المنطقة كمصدر دخل رئيسي للعديد من المواطنين ،حيث يشتغلون
بتجارة بيع المساويك ،وقامت بعض الشركات المنتجة للمواد الطبية بمحاولة إضافة مستخلص نباتي من شجرة
االراك وتضمينه في منتجاتها بصورة تجارية.
وقد بينت التحاليل الكيميائية لمستخلصات نبات االراك وجود مواد مطهرة وأخرى قابضة تخفف من اإلفرازات
والنزيف ،مضادة لاللتهابات وخافضة للسكر.
وعرفت الجذور (المستخرج منها المسواك) بأنها تعمل كمضاد حيوي هذا باإلضافة أنها تشد اللثة وتقويها
وتمنع تقرحها وتعطي األسنان مناعة طبيعية ضد التسوس والنخر ،وينشط السواك حركة المعدة واالمعاء ويفتح
الشهية ويكبح نمو الخاليا السرطانية ،واستعملت شجرة االراك في األدوية التقليدية لعالج عدد من األمراض
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الخفيفة والخطيرة ،كما استخدمت في شرق أفريقيا لعالج آالم الروماتيزم والسيالن والتهاب المعدة ولعالج أمراض
الجهاز العصبي والبولي والقرحة ،والصداع ،والحمى.
المسواك المستخرج من شجرة االراك:
تم استخدام السواك على يد البابليين منذ  7000سنة ،واستخدم في وقت الحق في جميع االمبراطوريات اليونانية
والرومانية ،كما استخدم من قبل قدماء المصريين والمسلمين فهو يستخدم في أجزاء مختلفة من أفريقيا وآسيا،
وخصوص ًا (في الشرق األوسط) وأمريكا الجنوبية ،ويستخدم ديني ًا لنظافة الفم ويستخدم كدواء لعالج األمراض.
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والمسواك عبارة عن أجزاء من شجرة االراك عادة ما تكون من الجذور ،تقطع إلى أجزاء يصل طولها  20سم من
جذور نظيفة ويتم مضغها عند أحد طرفيها حتى يصبح هذا الطرف ليفي ناعم وبعدها تستخدم في تفريش األسنان،
أما الجزء الباقي من المسواك فال يلقى بعيدا ً أو يتخلص منه ،بل يحتفظ به لالستعمال حتى يصبح من الصعب
اإلمساك به وفي هذه الحالة يمكن التخلص منه.
الطريقة الصحيحة الستخراج المسواك من شجرة االراك:
ً
تعتبر عملية الحفر من أصعب الخطوات ويراعى فيها الحفر بمحاذاة الجذع الرئيسي واالتجاه بعيدا عنه وكذلك
يراعى عند الفراغ من الحفر والحصول على المسواك دفن الجذور للمساح لها بالنمو مرة أخرى ولكي ال يتسبب في
موت الشجرة كاملة أحيان ًا.
حيث يتم الدخول تحت الشجرة بقدر كافي حيث يكون بعيد عن الجذر الرئيسي أو أصل الشجرة والحفر بمسحاة
صغيرة حتى تبدو الجذور ثم الحفر باليد أو بعود حتى يخرج الجذر ثم قص الجذر الطري وترك الجذر المتخشب ثم دفن
الحفرة .تعد هذه الطريقة هي أفضل طريقة للحفاظ على تجدد الجذور.
االنتشار والتوزيع النباتي لالراك:
ينمو نبات االراك على شكلين مختلفين أما على شكل شجرة ،أو ينمو على شكل بقع مفترشة قصيرة الفروع
تغطي التالل ،وأرجع سبب نموها مفترشة للقطع المستمر للفروع.
وتعتبر شجرة االراك من األنواع الرئيسية التي تشكل المجتمع النباتي في سهل تهامة بجازان ،ومن العوامل
المؤثرة في توزيعها درجة الحموضة ،والرطوبة ،والتوصيل الكهربائي ،وكربونات الكالسيوم والصوديوم.
وهي واسعة االنتشار في األغوار الدافئة الرطبة من تهائم جبال السراة والحجاز وتنبت في مجموعات كثيفة
متشابكة فيكون منها غابات وأيض ًا في األودية القريبة من مكة ،ولكن انقرضت من تلك األودية بسبب إفراط الناس
في قطع فروعها واقتالع جذورها وبيعها مساويك للحجاج والمعتمرين.
ويرتبط نموها في معظم مناطق وجودها باألودية ذات األراضي الرملية الخفيفة والمحلية المتميزة بالرطوبة
وهطول أمطار خفيفة ومتقطعة وحرارة مرتفعة صيف ًا.
وهي قادرة على تحمل بيئة جافة مع هطول أمطار سنوية أقل من  200ملم ،كما أنها تتحمل الملوحة ،حيث تنمو
في المناطق الساحلية المالحة ،وجد إمكانية زراعة شجرة االراك في التربة السوداء المرتفعة الملوحة التي ال تكون
مناسبة للزراعة التقليدية.
الضغوط التي يواجهه نبات االراك في بيئته الطبيعية:
يعاني نبات االراك من األنشطة البشرية مثل بناء المساكن ،وعمل العقوم الترابية ،وشق الطرق ،والرعي الكثيف،
وعمل حظائر لتربية المواشي ،والقطع المستمر لنبات للحصول على المساويك ،والتوسع الزراعي .وكذلك تعاني من
زحف الرمال الكثيف.
فترة االزهار والعقد واالثمار:
شجرة االراك من األشجار التي تزهر في فصل الربيع ،وتعطي قرون ًا ثمرية ذات بذور كاملة النمو ،فترة تكون الثمار
من العقد إلى مرحلة النضج تستغرق شهرين.
حيث بداية االزهار لشجرة االراك في شهر مارس ثم تبدأ في العقد وتكوين الثمار في شهر أبريل كما تصل مرحلة
النضج في نهاية شهر مايو.
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إكثار شجرة االراك:
يحدث التكاثر والتجديد الطبيعي في معظم أشجار الغابات في العالم بواسطة البذور ،فالبذرة هي األساس لكافة
عمليات التشجير ووسيلة لحفظ األنواع النباتية.
 -1االكثار بالبذور:
شجرة االراك تنتج بذور ذات حيوية عالية جداً ،حيث تقدر بحوالي  ٪98باستخدام طريقة الغمر بالماء ،وبينت نتائج
إنبات البذور داخل الحضانة (بدون معاملة) أن متوسط نسبة اإلنبات  ،٪95وكان متوسط الفترة الزمنية إلنبات بذور
االراك قصيرة ،حيث كان المتوسط عدد األيام تقريب ًا يومين ،ويبلغ متوسط عدد البذور في الكيلوجرام الواحد (35750
بذرة /كيلوجرام) وهي بذور صغيرة الحجم.
لذلك نوصي باالعتماد على إكثار نبات االراك بالبذور في البيوت المحمية والمشاتل لدعم إنتاج شتالته ومن ثم
نقلها إلى البيئات الطبيعية.
 -2اإلكثار الخضري:
هناك العديد من الدراسات التي تحدد أهمية العقل كطريقة للتكاثر الخضري وهي أبسط الطرق التي شاع
استخدامها في إكثار العديد من األنواع الشجرية.
إمكانية تجذير العقل الساقية ألشجار االراك ،ولكن تعطي جذور قليلة العدد وضعيفة ،ويحتاج هذا النوع من اإلكثار
إلى إجراء الكثير من التجارب باستخدام الهرمونات المختلفة لمحاولة تجذيره.
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اإلحتطاب والتصحر
مقدمة:
الغطاء النباتي بالمملكة :ميزاته وهشاشته
يتميــز الغطــاء النباتــي النامــي فــي المناطــق الجافــة تحــت ظــروف البيئيــة القاســية بعــده خصائــص مــور
فولوجيــة وفســيولوجية تجعلـه قـادر علـى مقاومـة ظـروف الجفـاف واالرتفـاع والتدنـي الكبيـر فـي درجـات الحـرارة
وتحمـل االشـعاع الشمسـي العالـي وينمـو فـي المملكـة العربيـة السـعودية 120نـوع مـن األشـجار تمثـل ٪ ٦ ٪ - ٥مـن
المجمـوع الكلـي لفلـورا المملكـة يتواجـد  ٪80مـن هـذه األنـواع فـي المنطقــة الجنوبيــة والشــجيرات واألراضــي التــي
تنبــت فيهــا وتوفيــر المنتجــات الخشــبية والمنتجــات األخرى كعســل النحــل وغيرهــا وتســاهم فــي حفــظ
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التــوازن البيئــي وتوفيــر الغــذاء للحيوانــات المستأنسـة والبريـة والمحافظـة علـى التنـوع الحيـوي باإلضافـة إلـى
انهــا تســتخدم كمنتزهــات ومصــدات للريــاح ،وتســتخدم منتجاتهــا فـي بنـاء المنـازل فـي الصناعـات اليدويـة أو
صناعـات األدوات الزراعيـة ولهــا اســتخدامات أخــرى طبيــة وإقتصاديــة وبيئيــة  .باإلضافــة إلــى التحديـات البيئيـة
مثـل قلـة األمطـار ودرجـات الحـرارة المتطرفـة التـي تواجـه الغطـاء النباتـي فـي المناطـق الجافـة والقاحلـة التـي
تشـكل معظــم أراضــي المملكــة فــإن الممارســات البشــرية المفرطــة والعشـوائية فـي استغالل هـذه الثـروة
الطبيعيـة أدت إلـى تدهورهـا ومــن هــذه الممارســات االحتطــاب والرعــي الجائــر العشــوائي والتوســع العمرانــي.
لقـد سـاهم انخفـاض الوعـي البيئـي والجشـع لـدا البعض واسـتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل المناشــير اآللية
والســيارات ذات الدفــع الرباعــي فــي التوســع فــي عمليــات االحتطــاب ممــا زاد مــن حجــم تدهـور الغطـاء النباتـي
وتشـير الدراسـات إلـى أن  120ألـف هكتـار يتـم تعريتهـا مـن األشـجار والشـجيرات فـي المملكـة كل عـام كمـا تشـير
الدراســات أن كل األنــواع الشــجرية المحتطبــة هــي الســمر والغضــا واألرطــى وقــدرت إحــدى الدراســات حجــم
التدهــور الســنوي للغطــاء النباتـي الشـجري نتيجـة احتطـاب أشـجار السـمر بنحـو  376,3هكتـار عــام 1423هــ ومــن
المتوقــع أن يصــل إلــى نحــو  712,13هكتــار عــام 1444هــ كمـا قـدرت حطـب الغضـا المعروضـة فـي أسـواق المملكـة
سـنوي ًا بنحـو  5,623,4طـن امـا كميـة حطـب االرطـى المعروضـة فـي األسواق فقــد قــدرت بنحــو  5,188,4طــن
ســنوي ًا .

أسباب زيادة وتيرة االحتطاب وانتشار الحطب
يعتبر شب النار في البراري كما في المنازل من العادات الراسخة في المجتمع السعودي والتي كانت تدعو له
الحاجه سابق ًا أما في الوقت الراهن فهو وسيلة للترفيه أكثر من ضرورة ونظرا ً لتوفر بدائل الطاقة المنخفضة
التكلفة في بلد يعتبر أكبر منتج للطاقة ومع زيادة عدد السكان وتحسن مستواهم المعيشي ،ويزداد الطلب على
الحطب والفحم.
 .1ال يــزال الكثيــر مــن المواطنيــن فــي المملكــة يعتقــدون أن إســتخدام الحطــب والفحــم النباتــي المحلــي
فــي الطبــخ والتدفئـة لـه مزايـا وخصائـص ال تتوفـر لألنواع األخرى مـن مصـادر الطاقـة سـواء الحطـب المسـتورد أو
المشـتقات البتروليـة الغـاز والكهربــاء.
 .2إســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل المناشــير اآللية واســتخدام السـيارات الرباعيـة الدفـع فـي التوسـع فـي
عمليـات االحتطاب ممــا زاد مــن حجــم التدهــور فــي الغطــاء النباتــي.
 .3هناك عائد اقتصادي من تسويق الحطب.
 .4ضعـف الرقابـة وعـدم تطبيـق النظـم والتشـريعات التـي تمنـع االحتطاب بالكفــاءه المطلوبــة.
 .5يتــم خــال اســواق أوليــة قريبــة مــن مواقــع االحتطاب أو مــن خالل منافـذ تسـويقية تبيـع الحطـب الـذي يتـم
جلبـه مـن مواقـع اإلنتاج.
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مخاطر قطع األشجار
ولالحتطاب مخاطر كبيرة على اقتصاد وبيئة البالد نذكر منها:
 . 1إنخفــاض إنتاجيــة األراضي ســواء الخشــبية أو المنتجــات غيــر الخشــبية كإنتــاج عســل النحــل وغيرهــا.
. 2تقلــص إنتــاج األوكسجين الضــروري للحيــاة وكــذا زيــادة نســبة تلــوث الجــو بالكربــون والملوثــات األخرى.
. 3إزديــاد مخاطــر الســيول والفيضانــات نتجيــة لتعريــة التربــة مــن الغطــاء النباتــي.
 . 4إنجــراف التربــة الســطحية وفقــد خصوبتهــا واتســاع مســاحة التصحــر وزحــف الرمــال والعواصــف الرمليــة
والترابيــة بســبب اختفــاء الغطــاء النباتــي.
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. 5تغيــر فــي المنــاخ المحيــط بالمناطــق التــي تتعــرض إلزالة أشــجارها وغطائهــا النباتــي الطبيعــي.
 . 6انخفـاض مخـزون الميـاه الجوفيـة السـطحية المتكونـة نتيجـة التســرب ميــاه األمطار فــي التربــة وذلــك
لعــدم وجــود غطــاء نباتــي يســمح بالتســرب البطــي لميــاه األمطار إلــى أعمــاق التربــة.
 . 7فقـد عناصـر التنـوع االحيائـي النباتـي والحيوانـي وبالتالـي فقـد الكثيـر مـن األصـول الوراثيـة المحليـة التـي هـي
ملـك لألجيال القادمـة.
. 8التأثيــر الســلبي علــى الســياحة الداخليــة فــي المنتزهــات الوطنية وأيض ًا على سياحة البر.
. 9التأثيــر الســلبي علــى خطــط التنميــة االقتصاديــة المســتقبلية وتقليـص فـرص العمـل وزيـادة البطالـة فـي
المناطـق الريفيـة وتهديـد مسـتقبل األجيال القادمـة مـن سـكان المملكـة.
جهــود وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهــات ذات العالقــة لوقــف قطــع األشجار واالحتطاب
قامـت وتقـوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعـاون مـع عـدة جهـات بوضـع الخطـط والتشــريعات لوقــف تدهــور
الغطــاء النباتــي وتحقيــق التنميــة المســتدامة للغابــات والمراعــي الطبيعيــة بالمملكــة ولوقــف االحتطاب ومنــع
بيــع الحطــب والفحــم المحلــي وتشــجيع اســتيراد واســتخدام الحطــب والفحــم والمســتورد واســتخدامه مــن
قبــل السـكان كبديـل للحطـب والفحـم المحلـي للحـد مـن قطـع األشـجار والشــجيرات وتدميــر الغطــاء النباتــي
والبيئــة الطبيعــة ومــن هــذه الجهــود-:
 . 1وضع استراتيجية وخطة وطنية للغابات لفترة 14٢6-14٤6هـ اقراها مجلس الوزراء عام 1425هـ
 . 2إستصدار نظام المراعي والغابات بقرار مجلس الوزراء ولوائحه في العام 1398هـ وتم تحديثه في العام 1425هـ
تنص إحدى مواد هذا النظام على ما يلي (يحظر األضرار باألشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات كما
يحظر ً استعمال مواد ضار ة أيا كان نوعها على هذه النباتات أو بالقرب منها أو استعمال وسلية أخرى تتسبب في
اضعاف أو موت األشجار أو الشجيرات أو األعشاب النامية في بيئتها الطبيعية).
 . 3إيقاف وأص��دار تراخيص االحتطاب والتفحيم ونقلها العام وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل
المملكة إلى خارجها منها بات ًا.
 . 4تعيين العديد من الحراس في مناطق الغابات والمراعي في مختلف مناطق المملكة باإلضافة إلى التعاقد مع
إحدى الشركات األمنية المتخصصة.
 . 5صدور قرار مجلس الوزراء (رقم  129وتاريخ ١٤٢٣/٥/١٩هـ) والقاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من
الرسوم الجمركية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بتفعيله بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 . 6صدرت عدة تعاميم وخطابات من وزارة الداخلية لكافة أمراء المناطق بالتأكيد على عدم السماح للسيارات
التي تحمل الحطب إال بإذن رسمي من الجهة المختصة وكذلك منع بيع الحطب المحلي باألسواق.
 . 7دعوة التجار استيراد الحطب والفحم عن طريق لمجلس الغرف التجارية الصناعية ونشره في الصحف كما
تم دعوة المواطنين والمقيمين استخدام الحطب والفحم المستوردين وذلك من خالل وسائل اإلعالم المختلفة
(الصحف اإلذاعة والتلفزيون واالنترنت).
كل هــذه الجهــود تبقــى غيــر كافيــة للحــد مــن ظاهــرة االحتطاب وتدميـر أشـجارنا وغطائنـا النباتـي وأن زراعـة
األشجار أمـر بالـغ األهمية ،حــث عليــه ديننــا الحنيــف ويغــرس فــي نفوســنا ونفــوس أبنائنــا حــب الطبيعــة وحــب
الحيــاة ويؤمــن لنــا الهــواء النقــي الــذي نتنفســه والخضـرة التـي نهواهـا والظـل الـذي نسـتظل بـه والمنتجـات الكثيـرة
الخشــبية وغيــر خشــبية ولكننــا فــي الســعودية رغــم اننــا نغــرس أعــداد ال بأس بهــا مــن األشجار فإننــا نفقــد
يوميــ ًا بســبب االحتطاب أضعـاف أضعـاف األشجار النـي نغرسـها ولكـن بتضافـر جهـود جميـع مواطنيــن ومقيميــن
يمكــن أن نحمــي بيئتنــا وثروتنــا الطبيعــة لقــد احــب المواطــن الســعودي الشــجرة ورأى دائمــ ًا فيهــا األم الحنــون
التــي تمــده بــكل مايحتــاج وكان دائمــ ًا يكــره مــن يؤذيهــا بالقطــع غيــر المبــرر أو الحــرق أو االحتطاب وال بــد لنــا
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اليــوم مــن احيــاء وتقويــة هــذا الشــعور النبيــل فــي الســكان والمقيــم الســعودي المعاصــر فلنحافــظ جمعيــ ًا
علــى بيئتنــا ولنتجنــب قــدر المســتطاع ايذاءهــا أو روضات تم إزالة أشجارها وشجيراتها بالكامل بسبب االحتطاب
والرعي الجائر قطــع أشــجارها وشــجيراتها ولتســتعمل مصــادر الطاقــة المتوفــرة النفطيـة والغـاز والكهربـاء
للطهـي والتدفئـة والترفيـه واذا كان البـد مـن اسـتعمال الحطـب والفحـم فلنسـتخدم المـواد المسـتوردة بـدل
المحليــة وهــي ال تقــل جــودة بــل ويمكــن أن تكــون أعلــى جــودة وال نتشــبث بعــادات وتقاليــد تضــر ببلدنا وأمننــا
ومســتقبلنا ويحتفــل العالــم باليــوم العالمــي لمكافحــة التصحــر فــي  17يونيــو مــن كل عـام ويصـادف اليـوم
الـذي تـم فيـه إقـرار وثيقيـة اتفاقيـة األمم اليـوم لمكافحــة التصحيــر بباريــس عــام 1994م ويتــم االحتفال بهــذا
اليــوم لرفـع الوعـي باألخطار المتفاقمـة للتصحـر ولحث الحكومـات واألفـراد والمؤسســات علــى بــذل المزيــد مــن
الجهــود لمكافحــة التصحــر والحــد مــن آثــار الجفــاف وقــد بذلــت حكومــات دول العالــم خالل الثالثين سـنة
الماضيـة جهـودا ً كبيـرة فـي مجاالت مكافحـة التصحـر وايقــاف تدهــور األراضي واعــادة تاهيــل ماتدهــور منهــا
والتخفيــف مــن آثــار الجفــاف والحــد مــن تقلــص التنــوع الحيــوي وتحقيــق مبــدأ التنميـة المسـتدامة فـي جميـع
المجاالت وقـد اقـرت األمم المتحـدة بـان يكـون العقـد القـادم ( )٢٠٢٠ - ٢٠١٠مخصـص للصحـاري ومكافحـة التصحــر
وتكثيــف االهتمام بأنشــطة اإلدارة المســتدامة للمــوارد األرضية وترشـيد اسـتخدام الميـاه والعمـل علـى تحسـين
التربـة والحـد مـن تغيـر المنـاخ ومـن اثـاره االحتطاب الـذي يعتبـر مـن أهـم األنشطة المدمــرة للغطــاء النباتــي
والتربــة.
 حرائق الغابات. االستخدام غير المرشد للمياه وتلوثها وإلى تملح األراضي وتغدقها. األساليب الزراعية الخاطئة التي تسبب تدهور األراضي الزراعية. التوسع الزراعي الخاطئ على حسب الغابات والمراعي في المناطق الدافئة.آثار التصحر وفقد التنوع الحيوي
 اآلثار البيئية وتتمثل في فقدان التنوع الحيوي وتدهور التربة وبالتالي تدني اإلنتاجية وفقد فرص إنتاج الغذاءوالدواء وفقد قدرة النظم البيئية واإلنسان على التكيف مع تغير المناخ وآثار العواصف الترابية وزحف الرمال التي تهدد
المنشآت االقتصادية واالجتماعية والمزارع وغيرها.
 اآلثار االقتصادية وتتمثل في ضعف اإلنتاج وقلة فرص العمل وانعدام فرص التطور الصناعي المرتبط بالمنتجاتالزراعية وتدني مستوى الدخل الفردي والوطني.
 اآلثار االجتماعية وتتمثل في الفقر والهجرة من القرى والبوادي إلى المدن وما يترتب على ذلك من مشاكلحضرية من زيادة في عدد السكان وارتفاع نسبة الجريمة وغيرها.
جهود المملكة في مجال مكافحة التصحر:
لــم تفتــا حكومــة المملكــة تحــت قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين  -حفظــه اهلل  -مــن بــذل جهــودا ً كبيــرة
فــي مجــال مكافحــة التصحــر والتخفيــف مــن آثــار الجفــاف ولعــب دور الريــادة فــي أعــداد وتنفيــذ اتفاقيــة األمم
المتحــدة لمكافحــة التصحــر وقــد أعــدت اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيــة لمكافحــة التصحــر والتخفيــف
مــن آثــار الجفــاف كمــا ادخلــت ضمــن التصحــر كإحــدى القضايــا المهمــة فــي الخطــة وأن مــن أهــم نتائــج هــذه
الجهــود تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع األنشطة فــي مجاالت مختلفــة نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال:
 الحد من تدهور األراضي وزحف الرمال مشاريع تصبيت الكثبان الرملية في كل من وادي الدواسر والقنفذة والليثوغيرها.
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 تحسين وإستزراع المراعي والغابات وتسييج أو تبتير العديد من المواقع. سوق الحطب بمدينة الرياض. تطوير نظم الري الحديثة والعمل على تحسين الممارسات الزراعية ضمانا لترشيد استخدام المياه وتفاديتدهور األراضي وتلوثها وتصحرها.
 تحديد الغابات (لحمايتها من التعديات). تأهيل العديد من المواقع المتدهورة بالغابات والمنتزهات الوطنية من خالل زراعة األشجار خاصة المحليةوتطبيق تقنيات حصاد المياه وتقليم األشجار وإزالة األشجار المصابة.
 تطوير نظم الحراسة ألراضي الغابات والمراعي.أشجار السمر مقطوعة بمنطقة المدينة المنورة
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شجرة البان (اليسر)
البان :التصنيف والمنشأ
 العلمي  Gaertn aptera Moringaأو (Peregrine Moringa Fiori (Forsskاألسماء الشائعة :اليسر ,البان  ,الشجرة المعجزة  .الحبة الغالية ... ,
 تنتمي الشجرة البان إلى الفصيلة البانيه ( )moringaوالنباتات هذا الجنس لها من  3 - 2أوراق ريشية مركبة كبيرةوازهارها جانبية التناظر تنمو في شكل عناقيد زهرية كبيرة تحتوي على خمس سبالت كاسية متحدة وخمس حرة
كما أن بتالت التويج تكون غير متساوية ويوجد خمس اسدية ذكرية متبادلة مع خمس اسدية عميقة ولها مبيض
ذو غرفة واحدة ويكون المبيض المحتوي على ثالث غرف مثمره طويلة جدا ً تفتح بواسطة ثالث صمامات.
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ويحتوي هذه الجنس على ثالثة عشر نوعا هي يوجــد منهــا نــوع واحــد وهــو البــان ( )Peregrine Moringaينمــو
فــي المملكــه العربيــة الســعودية علــى شــكل أشــجار منفــرده أو فــي تجمعــات صغيــرة علــى جوانــب الجبــال
فــي المناطــق الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة علــى ارتفاعــات بيــت  1500 – 1300متــر فــوق ســطح البحــر ضمــن عشــائر
األكاســيا ( )– acacia spوالبشــام ( )sp commiphoraكمــا أن هــذه األشــجار تــزرع كمحصــول وهــي سـريعة النمـو
وباإلضافة إلـى وجودهـا فـي المملكـه توجـد أيضـ ًا فـي فلسـطين وأجـزاء مـن شـرق أفريقيـا بمـا ذلـك مصـر وتنمـو
فـي أفريقيــا االســتوائية فــي كل مــن أثيوبيــا وأرتيريــا وجيبوتــي والصومــال والســودان وينمــو فــي المملكــة نــوع
ثانــي مــن الموريجنــا وهــو نــوع الشــوع ()Moringa oleifera
الفوائد واالستخدامات:
 المنتج الرئيسي لشجر اليسر هو الزيت ويستخرج من البذور ويعود استخدام زيت اليسر إلى العصور القديمةوقد وردت اإلشارة إليها في النصوص المصرية القديمة وفي الكتب السماوية األولى ويستخدم الزيت للطبخ وفي
مستحضرات التجميل والطف (عالج آللم البطن) وفي تشحيم بعض اآلالت الصغيرة.
 كما تستخدم أوراق البان المدخل ( )oleifera moringaكمكمل للتغذية نظرا ً االرتفاع محتواها من المغذياتومن مضادات األكسدة من (البيتاكاروتين) أو فيتامين أو ج والحديد والبروتين والبوتاسيوم والفسفور وهي تشكل
غذاء متكامال في بعض المناطق افريقيا.
ً
ً
 اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة موقفا بناءا على تشجيع زراعة البان المحلي فيما أرتأت عدم تشجيع التوسعفي زراعة المورينجا أوليفيرا ً بسبب استهالكها العالي نسبي ًا من المياه خاصة في مجال العلف.
 تستخدم أورقها كعلف وهي بسبب إرتفاع نسبة البروتينات والفيتامينات فيها مكمل علفي جيد. وقد وجد إن للمستخلص المائي لبذور المورينجا قدرة عالية على إزالة العكارة والمواد العالقة ومعظمالطحالب والبكتيريا الموجودة بالمياه.
 وعصير األوراق بخفض ضغط الدم المرتفع وهو فعال في إدرار البول تعتبر أزهار شجرة اليسر مرعى إلنتاج عسل النحل تؤكل درنة األشجار الحديثة في اليمن وسلطنة عمان ويزرع كنبات للزينة -ويجمع الخشب للوقود وللبناء كونه مضاد لمهاجمة النمل األبيض.
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فوائد وا�ستخدامات انواع املورينجا يف املعارف التقليدية العاملية
ال�صداع
الطب ال�شعبي
اله�سترييا
الأنيميا
الديدان املعوية
القلق
الريقان
الربو
مالريا
الر�ؤو�س ال�سوداء
�أمل املفا�صل
تنقية الدم من ال�شوائب
البثور
�ضغط الدم
مكمل غذائي يف فرتة احلمل
التهاب ال�شعب
ال�صدفية
احتقان يف ال�صدر
ا�ضطرابات يف اجلهاز التنف�سي
التهاب القولون
االلتهابات اجللدية
التهاب امللتحمة
احتقان احللق
�سعال
القروح
مر�ض ال�سكري
قرحة املعدة
الإ�سهال
الأورام
حمى
اال�ضطرابات البولية
تورم الغدد
اجلروح
مر�ض ال�سيالن

خصائص ومكونات المنتجات:
يتميـز زيـت بـذور البـان ( )M PEREGRINAباحتوائـه علـى مسـتوى عـال مــن حامــض األوليــك ( )٪ ٧٠٫٥يليــه حامــض
الغــاد ولييــك ( )٪١٫٥فـي حيـن أن أهـم األحمـاض المشـبعة المهيمنـة هـي النخيـل( )٪ ٨٫٩والجهنــي ( )٪ ٣٫٨٢وباحتــواء
هــذا الزيــت علــى نســبة عاليــة مــن األحمــاض الدهنيــة االحاديــة غيــر المشــبعة /ألحمــاض الدهنيــة المشــبعة .
فإنــه يعتبــر بدي ً
ال لزيــوت ذات المحتــوى العالــي مــن األحمــاض الدهنيــة األحاديــة غيــر مشــبعة مثــل زيــت الزيتــون
فــي الوجبــات الغذائيــة للحميــة كمــا يحتــوي علــى كميــات هامــة مــن مضــادات األكســدة الطبيعيــة.
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امــا األوراق فهــي جــد غنيــة بالعناصــر الكيميائيــة النافعــة ومــن ذلــك الجــرام الواحــد منهــا يحتــوي علــى:
 سبعة أضعاف فيتامين سي الموجود بالبرتقال. ثالثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز. أربعه أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب. أربعة أضعاف فيتامين أ الموجود بالجزر . ضعف البروتين الموجود بالزبادي.هــذا باإلضافة إلــى أن الجــرام الواحــد مــن المورنجــا بــه  ٤٦نــوع مــن مضــادات األكســدة و  36نــوع مــن مضــادات
اإللتهابــات و  18حمــض أمينــي و  15فايتميــن وملــح معدنــي.
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طرق استخالص الزيت:
يتـم عصـر الزيـت مـن البــذور فــي الغالــب بطريقــة تقليديــة حيــث تكســر البــذور وتطحــن ثــم تغلــى فــي المــاء
ليتــم إسـتخراج الزيـت منهـا بعــد أن تطفــو علــى الســطح وتتميــز هــذه العمليــة فــي الغالــب بكونهــا تتــم مــن
قبــل النســاء وقــد ظهــرت تقنيــات حديثــة تســتخدم آالت عصريــة تقــوم بعمليــات المعالجــة كاملــة وبشــكل
أوتوماتيكــي وأقــل إعتمــادا ً ً علــى اليــد العاملــة وأيضــا أكثــر نظافــة وكفــاءة حيــث تمكــن مــن إسـتخراج نسـبة
تمثـل الـى  ٪ ٥٠مـن الزيـت مـن البـذور بـدل نسـبة  ٪12المســتخرجة بالطــرق التقليديــة.
اإلكثار والزراعة:
 يتم إكثار شجرة البان عن طريق البذور أو العقل والغالب والمفضل هو زراعة البذور مباشرة وتقدر حيويتها ب % 80ثم تنخفض الى  ٪ ٥بعد  12شهر من التخزين تحضر البذور (يفضل بدون نزع القشرة من) ويتم نقعها في ماء
نظيف لمدة  24ساعه ثم تخرج من الماء وتغرس في التربة على مسافة  2سم من السطح ثم تروى بالماء جيداً.
 يوصى بإعطاء السماد الطبيعي عند الغرس وقبل بدء موسم األمطار تزرع في بدايةموسم األمطار وتنقل بعد  5-3اشهر بتباعد يختلف حسب هدف الزراعة األوراق
فقط ( ١م) القرون ( ٣ ٫ ٣م) وبشكل عام يوصى بمتوسط  ٥ ٫ ٥م.
 تروى البذور في البداية كل يومين وتتم حمايتها من التعرض ألشعةالشمس المفرطة لمساعدة البادرات على النمو.
ويوصى بالتقليم بعد الحصاد لتحسين اإلنتاجية وتسهيل عملية الحصاد
وللحفاظ على الشجرة على ارتفاع ويمكن التحكم فيها.
النمو واإلنتاجية:
 سرعة النمو السنوي من البذور والشتالت تصل الى 4-3م عند توفر رطوبةكافية .الثمــار األولــى تنتــج بعــد حوالــي  ١٢ - ٦شــهر بعــد الــزرع.
 اإلنتاجية تختلف حسب الموسم والتسميد ونظام الري وتنتج افضل فيظل مناخ دافئ وجاف وتنتـج الشـجرة الواحـدة ٢٥٠ - ٢٠٠
قـرن سـنوي ًا بمتوسـط  ١٢٠ - ١٠٠جـرام للقـرن اي حوالـي
35-50طن/هكتـار ( 1600شـجره فـي الهكتـار ).
 يتم في المتوسط تحقيق عائد ٥٠٪ - ١٢٪من الزيت حسب الطرق المستخدمة وتعتبر
والتقنيات الحديثة أكثر كفاءة في استخراج
الزيت.
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المقارنة بين اإلنتاج الورقي وإنتاج الزيت من الناحية اإلقتصادية:
إنتاج األوراق الطازجة (مورنجا اليفيرا)
يبلـغ متوسـط إنتـاج  ٥ - ١كجـم لـكل شـجرة  /سـنة أي مـا يعـادل  ٥٠ - ١٠طـن  /هكتـار يوصـل بتباعـد األشـجار 1-1
متـر وتنتــج الشــجرة  19كجــم القــرون  /ســنة أي مــا يعــادل 31طــن  /هكتــار ســنوي ًا بتباعــد ()٢٫٥ x ٢٫٥
إنتاج الزيت:
يتـم فـي المتوسـط تحقيـق عائـد  ٪١٢مـن الزيـت باسـتخدام التقنيـات
التقليديــة ويمكــن تحســين العائــد ليصــل أو يفــوق نســبة  %50باســتخدام التقنيــات الحديثــة حســب
الباحثيــن فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز (د /عبــد الرحمــن آل حجــر) يمكـن ان تكـون تكاليفـه مرتفعـة بسـبب
العائـد المنخفـض نسـبي ًا مـن الزيـت للهكتـار الواحـد ومـن تحقيـق عائـد أكبـر يغطـي التكاليـف ويحقـق مسـتوي
الربـح المرضـي فبد ًال مـن:
 استخدام األصناف األعلى إنتاجية ميكنة العمل للحد من تكاليف اليد العاملة ميكنة عملية إستخراج الزيت للرفع من اإلنتاجية من البذور التسويق في األسواق النهائية ذات المردود األعلى مثل المطاعم ومحالت األغذية الصحية ..إلخالتجربة السعودية:
 عرف السكان المحليون في المملكة العربية السعودية شجرة البان منذ القدم وقد وردت فى العديد مناشعارهم ونصوصهم األدبية ويعملون حالي ًا على تنميتها وتطويرها.
 يوجد بعض التجارب للزراعة من قبل بعض األشخاص المزارعين في منطقتي المدينة وتبوك. تبنت جمعية البر الخيرية بمركز جيد (محافظة العال ،منطقة المدينة المنورة) مشروع دعم األهالي لزراعةالشجرة من خالل مشروع األسر المنتجة .واستفادت منه حوالي  60أسرة بالقرية وذلك باستخراج الزيت من بذور
الشجرة وتسويقه.
 نتيجـة لهـذه التجربـة صـدر تعميـم وزارة الشـؤون االجتماعيـة بتقديـم دعـم مـادي ( )١٥ألـف رياال لزراعة ()50شـجرة فأكثـر وفـق الضوابـط الخاصــة بالمشــروعات اإلنتاجيــة بــكل مــن تبــوك والمدينــة المنــورة وأملـج وينبـع.
 إجراء بعض البحوث من قبل بعض الجامعات مثل جامعة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوموالتقنية.
 دعم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لزراعة البان في إطار برنامج التعاون بينها وبين وزارة البيئةوالمياه والزراعة بواسطة مشاريع التنمية الريفية واإلدارة المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية ومن ذلك تقديم
المشورة وبعض المعدات مثل آالت عصر الزيت.
 اعتمدت وكالة الضمان االجتماعي دعم األسر المنتجة بمبلغ  ١٥٠٠٠ريال لمن يزرع  15شتلة بان. اعتماد صندوق التنمية الزراعية لمبلغ  50ريال لكل شتلة بان مستزرعة.اعتماد غرس شجرة البان كمحور للتعاون بين القطاع العام والخاص إحداث فرص العمل وتحقيق التنمية الريفية.التجربة السعودية :التقييم المبدئي وآفاق التطوير:
تشـكل شـجرة اليسـر مـوردا ً يمكـن أن يلعـب دورا ً اقتصاديـ ًا واجتماعيـ ًا وبيئيــ ًا علــى مســتوى الريــف الســعودي
يجــب العنايــة بــه والعمــل علــى االستفادة منــه وهــي فــي الوقــت الراهــن مهــددة باالنقراض بفعــل الرعــي الجائــر
وقــد بــرز هــذا االهتمام علــى شــكل خــاص فــي قريـة جيـدا ً بمحافظـة العال بمنطقـة المدينـة المنـورة ،حيـث
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نشـطت الجمعيــات والســكان فــى مجــال جــذب االهتمام لهــذه الشــجرة وجــذب الدعــم لهــا وزراعتهــا وتعزيــز
االستفادة مــن منتجاتهــا.
وتعتبــر التجــارب المحصــل عليهــا حتــى اآلن مشــجعة يمكــن البنــاء عليهــا كمــا يوجــد مجــال واســع
لتحســين اإلنتاج علــى مســتوى المزرعــة.
 الممارسات الزراعية (الزراعة ،التباعد ،الري ،التسميد). طرق استخراج الزيوت. تطوير المنتج واالستفادة من المؤشرات الجغرافية. التعليب والتسويق.تطوير الدور الذي يمكن أن تلعبه شجرة اليسر في التنمية الريفية وتحسين دخل المزارعين الصغار.-تطوير طرق دعم التوسع في زراعة وتصنيع منتجات اليسر.
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رؤيـا حـول منهجيـة تنميـة البـان بالمملكـة العربيـة السـعودية:
تحت اسم البان أو المور ينجا يدخل نوعان رئيسيا بالمملكة العربية السعودية ،وهما البان المحلي بيريجرينا
والبان المدخل أوليفيرا .ونظرا ً لخصوصيات المملكة من حيث شح المياه والحاجة إلى المحافظة على تنمية الموارد
الطبيعية ً المحلية وتنميتها فقد اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة موقفا بناء على استشارة لجنة من الخبراء
من مختلف قطاعات الوزارة وممثل من منظمة األغذية والزراعة أللمم المتحدة .بتشجيع اكثار وزراعة وتطوير إنتاج
وصناعة البان المحلي ،فيما ارتأت عدم تشجيع التوسع في المورينجا أوليفيرا بسبب استهالكها العالي نسبي ًا من
المياه وخاصة في مجال انتاج العلف ويتطلب منهجية تنمية إنتاج البان المحلي عددا من الخطوات والتوجهات ،منها:
 أن تكون المنهجية المتبعة مندمجة وتشاركية بين كل من المجتمع المحلي (الجمعيات) والتنظيماتالمهنية (تعاونيات) والقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
 إنشاء آليات للتنسيق والتعاون بين كل هذه الجهات لتحديد االهداف ووضع وتنفيذ الخطط  ،ومنها إنشاءمؤسسة مهنية وطنية تعني باليسر (تعاونية ،جمعية أو رابطة) تعمل من خالل تسعة محاور هي:
 .1تحديد األهداف القريبة والبعيدة المدى أخذا ً بعين االعتبار المقومات والمعوقات.
 . 2إكثار اليسر في عمليات التشجير الوطنية وفى المزارع (القطاعين العام والخاص).
 . 3يمكن أن تلعب المشاتل الحكومية دورا في ذلك.
 . 4تطوير تقنيات االستزراع والممارسات الزراعية وتقنيات الحصاد أو المعالجة والتعليب والتسويق (البحث واإلرشاد).
 . 5جعل زراعة وتصنيع وتسويق اليسر ومنتجاته أحد محاور التنمية الريفية ،مع تنظيم المنتجين في إطار جمعيات
– تعاونيات – رابطات  . -وتنشيط دور المؤسسات االجتماعية والزراعية والتي تنشط فى مجال التنمية الريفية.
 . 6تثمين منتجات اليسر عبر إحداث وتنظيم العالمات المميزة لها وتسويقها كمنتجات طبيعية وعضوية.
 . 7تطوير تسويقها فى اطاره السياحة البيئية.
 . 8المشاركة فى المهرجانات الوطنية والدولية مثل مهرجان الجنادرية وربما أحداث مهرجان للبان على غرار
مهرجان الزيتون بعد تطور القطاع الى مستوي معين.
 . 9وضع األنظمة والقوانين المنظمة للقطاع ولدعم تطوره (الزراعة ،الري ،التعليب ،التسويق ،العالمات المميزة للمنشأ).
 .10وقد بدأ عدد من المنتجين والمهتمين إجراءات إنشاء جمعية للمور ينجا والنباتات الصحراوية بالمملكة
تهدف الي دعم جهود منتجي المورينجا والنباتات الطبية العطرية والحطيبة بالمملكة ومصنعيها على تطوير
أساليب عملهم وتسويق منتجا تهم.
البحث العملي:
ً
ً
يحــب أن يلعــب البحــث العلمــي دورا رائــدا فــي هــذا المجــال بالعمــل علــى تطويــر المصــادر التاليــة:
 تطوير الممارسات الجيدة للزراعة وتحسين اإلنتاجية (إستزراع ،تسميد ،ري ،وقاية ،...... ،إلخ). تطوير تقنيات الحصاد والتعليب والتصنيع والتسويق. دراسة الموارد الوراثية والعمل على تجميعها وتطويرها. التحسين الوراثي من خالل االختيار المستمر والتهجين باعتماد صفات مثل :أهمية اإلنتاج لعدد من القرون،الحجم المالئم للشجرة ،تحمل الظروف القاسية (جفاف ،ملوحة أو مقاومة األمراض).
 الدراسات االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بدور اليسر وسلسلة إنتاجه وتسويقه في التنمية بشكل عاموالتنمية الريفية بشكل خاص.
 دراسة الكفاءة في استخدام المياه والموارد األخرى مقارنة مع المحاصيل المنافسة. ايجاد الطرق المناسبة االستفادة من نتائج البحوث ونشرها على نطاق واسع. -العناية بالتدريب للمزارعين والفنيين والمدربين والباحثين.
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الباب التاسع

المشاريع المائية
في المملكة العربية السعودية
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مقدمة:
تعمل الوزارة وبجهود حثيثة على توفير الماء باعتباره المنطلق األول لنهضة شاملة تطمح إليها المملكة
قيادة وشعب ًا وفق خطط تنموية مدروسة ومتكاملة .وله أهمية خاصة نظرا ً لطبيعة مناخ المملكة وصعوبة توفر
المياه فيها بالكمية الكافية والنوعية المناسبة.
ومن هنا يتحدد منطلق العمل وضخامة المسؤولية ودوره قطاع المياه وباستشعار كل ذلك وبدعم معنوي
وعطاء سخي من حكومتنا الرشيدة ،أيدها اهلل ،دأبت وزارة البيئة والمياه والزراعة على توفير المياه الصالحة للشرب
بالكمية الكافية والنوعية الجيدة كما دأبت أيض ًا على توفير مصادر المياه لكافة األغراض.
وقامت الوزارة بإجراء العديد من الدراسات الهيدروجيولوجية لمصادر المياه في كافة أنحاء المملكة ووضعت
الخطط المناسبة لطرق استغاللها .كما قامت بتنفيذ العديد من المشاريع المائية المتكاملة آبارا ً ووحدات ضخ
وخطوط نقل وخزانات تجميع ومحطات تنقية وشبكات أنابيب رئيسية وفرعية .وكذلك قامت بتشييد السدود
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لحجز مياه السيول واالستفادة منها ألغراض الشرب أو الري المباشر أو لتغذية
الطبقات الجوفية بالمياه أو الحماية من خطر السيول .كما قامت بتنفيذ العديد من مشاريع الصرف الصحي وما
تشمله من شبكات للتجميع ومحطات للمعالجة وملحقاتها ،وإعادة استخدامها في الري الزراعي واالستخدامات
الصناعية وغيرها ،والعمل مستمر بإذن اهلل في تنفيذ المشاريع المائية المختلفة ضمن خطط منتظمة تلبي كافة
االحتياجات والمتطلبات.
ونلقي بعض الضوء على جوانب من المشاريع التي نفذتها الوزارة والتي تحكي عن النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة:
أو ًال :دراسة تنمية وتطوير موارد المياه بإعداد الدراسات التفصيلية لمختلف مصادر المياه وبرامج تنميتها.
ثاني ًا :تخطيط وإدارة المياه لتنظيم االستفادة من المياه لمختلف األغراض.
ثالث ًا :مشروعات تأمين مياه الشرب :دأبت الوزارة على تنفيذ العديد من مشاريع مياه الشرب في جميع مناطق
المملكة ،وتعتمد مياه الشرب على ثالث مصادر أساسية وهي:
أ -المياه السطحية.
ب -المياه الجوفية.
ج -تحلية مياه البحر.
وقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من مشاريع مياه الشرب الهامة بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والشاملة لتغطية
االحتياجات المائية ،وتغطية الطلب على مياه الشرب وسد النقص الحاصل بمياه الشرب في بعض المناطق.
وقد بلغت نسبة تغطية شبكات مياه الشرب حوالي ( )٪87في مناطق المملكة ،وتعمل ال��وزارة جاهدة
الستكمال تغطية جميع المحافظات بخدمة مياه الشرب.
وقد بلغت أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة حتى عام 2016م ( )107٫458كم ،كما بلغ إجمالي كميات المياه
الموزعة في عام 2015م ( 3٫025مليون م )3منها ( 1٫835مليون م )3من التحلية و( 1٫195مليون م )3من المياه
الجوفية والسدود.
وقد وصل عدد محطات التنقية العاملة بنهاية عام 2015م هي ( )214محطة بطاقة إنتاجية إجمالية بلغت (2٫101
مليون م /3اليوم) منها ( )21محطة منشأة على السدود.
وقد سعت الوزارة لالستفادة من مياه األمطار كمصدر من مصادر مياه الشرب وتغذية المخزون المائي الجوفي،
وبناء على الدراسات التي أجرتها الوزارة فإن كمية المياه المتجددة الناتجة عن هطول األمطار والتي يمكن االستفادة
منها في مناطق غرب وجنوب غرب المملكة قدرت بحوالي ( 3٫4مليار م ،)3والطريقة المثلى لالستفادة من هذه
األمطار هي تطبيق نظام حصاد األمطار ،بإنشاء السدود.
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وقد قامت ال��وزارة بإنشاء ( )508س��دا ً تبلغ سعتها التخزينية (2٫250٫043٫305م )3منها ( )277س��دا ً بسعة
( )2٫171٫508٫116متر مكعب ،لالستفادة من أمطار جبال السروات على طول الساحل الغربي للمملكة من جازان جنوب ًا
إلى تبوك شما ًال ،وقد خصص بعضها كمصدر من مصادر مياه الشرب.
ويجري اآلن تنفيذ ( )26سدا ً مختلفة األحجام واألغراض في كافة مناطق المملكة بسعة (191٫998٫269م.)3
وتتوزع السدود التي تم تنفيذها حتى عام 1438/1437هـ (2016م) كالتالي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الإجمايل

ا�سم املنطقة
الريا�ض
مكة املكرمة
املدينة املنورة
ع�سري
الق�صيم
تبوك
الباحة
جنران
جازان
اجلوف
حائل
احلدود ال�شمالية
املنطقة ال�شرقية

عدد ال�سدود املنفذة
103
57
41
117
18
16
48
27
13
10
46
11
1
508

�سعة التخزين (م)3
106٫163٫847
861٫128٫413
112٫815٫851
519٫503٫930
8٫859٫133
15٫590٫369
99٫063٫694
103٫858٫511
313٫443٫269
14٫608٫600
27٫800٫246
61٫713٫517
5٫503٫925
2٫250٫043٫305

رابع ًا :الصرف الصحي:
وقد بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي حوالي ( )٪60في عموم مناطق المملكة .وبلغت أطوال الشبكات
التي نفذتها الوزارة حتى عام 2016م ( 39٫989كم) ،وقد بلغ إجمالي كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في عام 2015م
( 1٫468مليون م ،)3يعاد استخدام حوالي ( )٪17منها لمختلف األغراض.
 -1قطاع المياه:
 2-1مصادر المياه
عمدت الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لتوفير المياه لتتناسب مع حجم الطلب المتزايد ،وتلبي احتياجات كافة
سكان المملكة .وتشمل مشاريع البنية األساسية لقطاع المياه مجاالت متعددة ،وهي اآلبار ،والسدود ،ومحطات
التنقية ،والشبكات ،وخطوط نقل المياه ،والخزانات ،والتوصيالت المنزلية ،إضافة إلى التشغيل والصيانة والصرف
الصحي ،بتكلفة إجمالية تزيد عن ( )8مليار ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة (.)٪27
حيث بلغ إجمالي قيمة عقود شبكات المياه ( )1٫585مليون ريال ،وإجمالي قيمة عقود خطوط نقل المياه ()561
مليون ريال ،إجمالي قيمة عقود محطات تنقية المياه ( )603مليون ريال ،وإجمالي قيمة عقود إنشاء وترميم وصيانة
السدود ( )84مليون ريال ،وإجمالي قيمة عقود حفر وتحديث وصيانة اآلبار ( )101مليون ريال.
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 1-2-1اآلبار
تمثل اآلبار أحد المصادر األساسية لتوفير احتياجات المملكة من المياه ،حيث تساهم المياه الجوفية بما يزيد
على ( )٪39من إجمالي المياه بالمملكة ،وقد بلغ مجموع اآلبار الحكومية التي تم حفرها في عام 2015م ( )160بئرا ً
ليرتفع إجمالي عدد اآلبار الحكومية بنهاية العام إلى ( )8٫197بئرا ً بنسبة زيادة سنوية مقدارها (.)٪2
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كما بلغ عدد اآلبار األهلية المنفذة خالل عام 2015م ( )1٫481بئرا ً ليبلغ
عدد اآلب��ار األهلية بنهاية العام ( )146٫369بئراً ،ونسبة زي��ادة سنوية
مقدارها (.)٪1
وتستخدم هذه اآلبار بصورة رئيسية في الزراعة وبنسبة محدودة
كمصدر لمياه الشرب.
وزادت نسبة آبار الشرب األنبوبية وآبار الشرب اليدوية في عام 2015م
عن العام السابق بنسبة (.)٪2

 2-2-1السدود
تمثل السدود أهمية بالغة في مشروعات التنمية التي تنفذها الوزارة بهدف دعم مصادر المياه وتنمية مواردها
لتوفير مياه الشرب والري ،وقد تم خالل العام 2015م إنشاء ( )20سدا ً جديدا ً أضافت أكثر من ( )83مليون متر مكعب
إلى إجمالي السعة التخزينية لسدود المملكة ،بما يمثل زيادة سنوية مقدارها (.)٪4
وتحتل منطقة مكة المكرمة بأعلى سعة تخزينية بنسبة ( ،)٪36يليها منطقة عسير بنسبة ( ،)٪24وأقلها
المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم بنسبة أقل من (.)٪1
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جدول  :12-1حمطات تنقية املياه املقامة على ال�سدود
الطاقة التخزينية
ا�سم ال�سد
املنطقة
لل�سد (�ألف م)3
183٫600
املرواين
مكة املكرمة
88٫570
�سد الليث
مكة املكرمة
249٫860
�سد حلي
مكة املكرمة
6٫400
عتود
ع�سري
2٫000
بدوة
ع�سري
481
عيا�ش
ع�سري
1٫500
الغرابة
ع�سري
325٫000
امللك فهد
ع�سري
2٫130
�أبها
ع�سري
10٫000
مربة
ع�سري
4٫200
تندحة
ع�سري
963
عراعر
ع�سري
22٫500
العقيق
الباحة
193٫644
�سد بي�ش
جازان
80٫913
�سد يبه*
ع�سري
220٫350
�سد رابغ*
مكة املكرمة
79٫200
�سد قنونة*
مكة املكرمة
14٫136
�سد ثراد
الباحة
16
�سد اجلنابني*
الباحة
55٫500
�سد �ضمد*
جازان
51٫000
�سد وادي جازان
جازان
1٫591٫963
الإجمايل

الطاقة الت�صميمية
(�ألف م /3يوم)
40
25
100
20
2
2
2
40
20
35
5
2
15
150
20
100
18
3
3
20
92
714

كمية املياه املنتجة
(�ألف م /3يوم)
10
25
100
10
2
2
2
20
10
35
5
2
15
100
0
0
0
0
0
0
0
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نوع املحطة
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
تنا�ضح عك�سي
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
تنا�ضح عك�سي
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية
معاجلة �أولية

 -2قطاع الصرف الصحي
تشمل مشاريع الصرف الصحي إنشاء وصيانة وتجديد الشبكات ومحطات المعالجة .ففي مجال شبكات الصرف
الصحي تم توقيع ( )57عقدا ً بتكلفة إجمالية قدرها حوالي ( )1٫788مليون ريال ،ستضيف ما يقارب ( )2٫601كيلومتر
طولي إلى إجمالي الشبكات ،كما تم توقيع ( )4عقود في مجال خطوط نقل الصرف الصحي بقيمة تجاوزت ()139
مليون ريال .كما تم توقيع عدد ( )18عقود إلنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بتكلفة ( )538مليون ريال تضيف
طاقة معالجة قدرها ( )105مليون ريال تضيف طاقة معالجة قدرها ( )105ألف متر مكعب يومي ًا.
بالأرقام
( )79عدد عقود ال�صرف ال�صحي املوقعة خالل العام 2015م
( )2٫465مليون ريال �إجمايل قيمة عقود ال�صرف ال�صحي املوقعة خالل العام 2015م
( )1٫788مليون ريال �إجمايل قيمة عقود �شبكات ال�صرف ال�صحي
( )57عقد ًا ت�ضيف ( )2٫601كيلومرت طويل
( )139مليون ريال �إجمايل قيمة عقود خطوط نقل ال�صرف ال�صحي
( )4عقود خالل عام 2015م
( )539ريال �إجمايل قيمة عقود حمطات معاجلة ال�صرف ال�صحي
( )18عقد ًا ت�ضيف طاقة معاجلة (� )105ألف م /3يوم

337

 -1-2شبكات الصرف الصحي
ً
ً
بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي بنهاية العام 2015م ( )37٫941كيلومترا طوليا ،منها ( )2٫601كيلومتر
طولي تم تنفيذها وإضافتها للمنظومة خالل نفس العام 2015م.
جدول � :22-1أطوال �شبكات ال�صرف ال�صحي لعام 2015م  -كيلومرت
الرتاكمي بنهاية العام (كم)
املنفذ خالل عام 2015م (كم)
املنطقة
9954
513
الريا�ض
7380
627
مكة املكرمة
2822
308
املدينة املنورة
2811
40
الق�صيم
5975
220
املنطقة ال�شرقية
3647
263
ع�سري
1056
86
تبوك
1253
207
حائل
266
7
احلدود ال�شمالية
854
224
جازان
1158
71
جنران
216
0
الباحة
549
35
اجلوف
37٫941
2٫601
الإجمايل
 2-2التوصيالت المنزلية للصرف الصحي
بلغ إجمالي عدد التوصيالت المنزلية للصرف الصحي بنهاية العام 2015م ( )1٫231٫312توصيلة ،تم تنفيذ حوالي ()81٫901
ألف توصيلة صرف صحي خالل العام 2015م.
جدول � :23-1أعداد التو�صيالت املنزلية مبناطق اململكة للعام 2015م
الرتاكمي بنهاية العام
املنفذ خالل عام 2015م (تو�صيلة)
املنطقة
(تو�صيلة)
35٫8365
17٫570
الريا�ض
253٫451
10٫310
مكة املكرمة
62٫906
4٫536
املدينة املنورة
124٫056
579
الق�صيم
240٫507
21٫386
املنطقة ال�شرقية
88٫742
10٫536
ع�سري
31٫518
2٫692
تبوك
17٫991
8٫081
حائل
13٫282
1٫130
احلدود ال�شمالية
17٫168
1٫629
جازان
7٫750
2٫750
جنران
0
0
الباحة
15٫576
702
اجلوف
1٫231٫312
81٫901
الإجمايل
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 3-2مياه الصرف الصحي المعالجة
بلغ إجمالي كمية مياه الصرف الصحي المعالجة
خ�لال ال��ع��ام 2015م ( )1٫468مليون متر مكعب
بمتوسط يومي حوالي ( )4مليون متر مكعب ،وهو
ما يمثل نسبة ( )٪49من كمية المياه لألغراض
البلدية.
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المسميات المحلية الشائعة ..وما يقابلها
الخـــضـــــــــروات:

المالحق

342

الإ�ســـم
طماطم
بطيخ
�شمام
يقطني
قرع ع�سلي
فلفل
باذجنان
بطاطا حلوة
قثاء
لوبيا
قرنبيط
كرنب

الإ�ســـم املحــلــي
طماط  -قوطة � -أحمر  -بندورة
حبحب (جح)
جراوة -فا�سخ  -خربز  -جرو
رقابي  -قرع �أخ�ضر  -قرع جندي  -دبة
دبة �أو قرع  -ب�صراوية  -م�صري.
حبحر � -شطة  -ب�سبا�س  -دراز
�أ�سود
جزر مياين
طروح
لوبي  -دجر
زهرة
ملفوف

الــفــاكـــهـــــــة:
الإ�ســـم
النارجن
خوخ
تني
برقوق
جوز  -عني اجلمل
ليمون �أ�ضاليا
الب�شملة
تني �شوكي
تكعيبة العنب
العقل (جمع عقلة)
الليمون
�سباطة
ذكر النخل
حبوب اللقاح يف النخل
ال�شتالت
امل�شتل
ف�سيلة النخيلة
تلقيح
اجلذور
الربعم

محاصيل الحقل:

الإ�ســـم
بر�سيم
ذرة �شامية
ذرة رفيعة
قمح
دوار ال�شم�س

الإ�ســـم املحــلــي
الليم  -خ�شخا�ش
فرك�س
حماط
بخارى
قعقع
ليمون �شعريي
�أكادينيا
بر�شومي
تكعيبة العنب  -عري�شة العنب
املنا�سيب  -العيدان  -الأوتاد
اللومي
قنو  -عذق
فحل  -فحال
وبار  -لقاح ُ -قمّ ح
النباتات  -الغر�سات
احلكرية  -البقيل  -خافور
ودي  -فرخ  -نبت
توبري
العروق
الربي�ض

الإ�ســـم املحــلــي
جت  -ق�ضب
ذرة حب�شي  -حب�شية
ذرة بي�ضاء  -ب�سي�سة
عي�ش  -بر
�شم�سي  -حب �شم�سي  -دوار ال�شم�س
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المالحق
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العمليات الزراعية:
الإ�ســـم
عزق الأر�ض
تغطية البذور يف احلو�ض
خط
تطعيم
تقليم
تنقية احل�شائ�ش
نقل ال�شتلة للأر�ض
نزرع
حو�ض
تقاوي
درا�س
الفا�س
�سماد بلدي
�سماد كيماوي
ثنى العراجني
جمع ثمار النخيل
رية خفيفة
رية متلية
ح�صاد القمح
قناة الري
رية املحاياة
املحراث
ترقيد
ت�سوية
جانب اخلط  -الري�شة
حت�ضري الأر�ض  -جتهيز
رد الرتاب على الكالة حول النبات
التح�ضني حول جذع ال�شجرة
خف ال�شتالت
م�صدات رياح م�ؤقتة
تراكتور الت�سوية
الزراعة بني النخيل
ً
�سابقا
الأر�ض التي زرعت
بئر
حاجز من الرتاب
�أر�ض بور
طريق بو�سط املزرعة
جني الرطب
ق�ص العرو�ش يف النخيل
ال�سواقي ال�صغرية
احلفار الآيل
املاء العذب
�إزالة �أ�شواك النخيل
�إزالة الكرب يف النخيل
ربط العذق ب�سعف النخلة بعد عقد الثمار

الإ�ســـم املحــلــي
رغث � -إثارة الأر�ض (تخري�ش)  -حرث الأر�ض  -ندار
ختام
�شق  -فاق  -م�شعاب
توتني  -تتيني  -تزرير  -تلقيح
تق�صي�ص  -ق�شرية  -ت�شذيب
تغريب احل�شائ�ش  -تبنية احل�شائ�ش  -تع�شيب
ت�شتيل  -تقوير
نطرح
ق�صبة � -شرب  -روبه
بذر  -بذور
دوا�س
امل�سحاة  -ال�صخني  -احلدوم
دمن  -دمال
�سماد �صناعي � -سماد خارجي
تعديل النخيل  -تعديل العذوق
جدا النخيل � -صرام النخيل
رية م�سحة
رية غزيرة
ح�صاد القمح � -صرام القمح
قنطرة � -ساقي
ال�سخن
املحراث  -اللوما  -املحرثة
تربيك  -تنومي
دم�س  -م�ساواة
الكالة
مت�شيق الأر�ض
تلحيف
زبر ال�شجرة بالرتاب  -جتميع الرتاب حول جذع ال�شجرة
تخ�صيل ال�شتالت
�صريفة
عفاف  -جريدل
تخ�ضري النخيل  -حتميل
حيالة
قليب
عقم
جردة  -وجمة
جادة
خراف  -قطف
جداد
اخلنا�صر
اخلارق  -هماج  -ال�شيول  -دقاق
القراح  -احللو
الت�شويك  -جتنيم
التكريب
الرتكيب

وادي كبري
وادي �صغري
خرطوم
الأر�ض اخل�صبة
أمراض الحيوان:
الإ�ســـم
ت�سمم دموي
احلمى القالعية
الدودة الكبدية
جرب
جدري ال�ض�أن
االلتهاب الرئوي البلوري يف ال�ض�أن واملاعز
الطفيليات اخلارجية
ت�سمم معوي
التهاب رئوي يف اجلمال
ديدان معوية
التهاب �ضرع
داء الكلب  -ال�صرع
مر�ض جونز
التهاب املفا�صل (والعرج)
التخمة
�إ�سهال
�إم�ساك
الهيام
زهري الدجاج
النيوكا�سل يف الدواجن
اآلفات الحشرية للمزروعات:
الإ�ســـم
ح�شرة النخيل الق�شرية
ح�شرات ق�شرية
ديدان
دودة البلح
دودة ورق الكرنب
الدودة القار�ضة
دودة ثمار الرمان
دودة �أوراق املوالح
املن
الأكارو�س
نيما تودا (ديدان ثعبانية)
ذبابة القرعيات
حفار �ساق النخيل
خنف�ساء القثاء
البقة ال�سوداء
البقة اخل�ضراء
النطاطات
�سو�سة الطلع
ذبابة ثمار القرعيات

باطن � -شعيب
�شعيب
يَ ْ
ل
الأر�ض الهربة
الإ�ســـم املحــلــي
�أبو خ�شوم
�أبو ل�سان /الهدب  -حوير�ش
منلة  -طنب
وق�ش
جمدره  -القطبة  -قرحة
�أبو رمح  -الف�شة
الطبيلة  -الأكول
�أبو ثعابيل � -أبو رقاب � -أبو قلوب
نحاز
�شمال
نذر
غالث  -م�سعور
�أبو لغابيب
الهويجر  -ع�صام  -ملاث
النفاخ  -الغثة
م�سلمة  -ذراق
�إكتام  -يبو�سة
دباب
الطبيلة
�أبو رقيبة

الإ�ســـم املحــلــي
�أبو رماد  -جمدر
رقط  -قمل  -جرب
�سرو
حتت
�صرفة
احلويتة
امل�سمار  -معني
�سرو الليم  -العنقر
دبا�س  -ع�سال  -دب�س
غبرية � -أبو غبري
نقاز  -تعقيد  -زجنبيل � -أبو عريج  -جدمة
طرية
جعل  -النعيجة � -شلولو
�شعواط  -حري�شة  -خ�شرية
الف�ساية  -خنف�س
قمل
جار�ش
بارو�ش
القار�ص � -صاك  -ذبابة حمراء  -امل�سمار
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بق دقيقي
بق العنب الدقيقي
منل �أبي�ض
اخلنف�ساء احلمراء
�سو�سة ورق الرب�سيم
بق احلبحب (البطيخ)
النمل الكبري
ثاقبة �أوراق املوالح
احلفار
دودة ثمار الطماطم

المالحق

أمراض النبات:
الإ�ســـم
مر�ض ال�صد�أ
مر�ض التفحم
انحناء القمة يف النخيل
جتعد الأوراق
تفحم الذرة الرفيعة
بيا�ض القرعيات الدقيقي
البيا�ض الدقيقي يف اخلوخ
مر�ض الت�صمغ
تعفن اجلذور
موازييك الطماطم
ت�ساقط الثمار
�أمرا�ض الذبول
التبقع البني على الفول
التفحم الكاذب على �أوراق النخيل
البيا�ض الدقيقي على العنب
جتعد �أوراق الطماطم
�صد�أ القمح الأ�صفر
ندوة الطماطم (اللفحة)
االنرثاكنوز
النحـــــــــــــل:
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الإ�ســـم
ملكة النحل
ذكر النحل
خلية النحل البلدية

ح�شرة قطنية
ع�سيلة
ربية  -الأر�ضة � -سحيكة
احلمرياء
الالفة  -ال�شلواط
ذرنوح  -قبان
قع�س  -قعران  -جعبو
�شلواط
العنجو�ش
�سرو � -صرف
الإ�ســـم املحــلــي
�صفار  -جزار
با�سويد
وجام
كرم�شة -كرما�ش
خرمان  -رماد
الرمادة  -مليحة
لطعة
الغراء
خمج
اجلذام
حتت
املوت  -انقاز
احلمرة
جدري
الفغو  -الرماد  -الطفيان
قا�شع
ال�سقم  -ذريق
هبال
تبقع اجلح
الإ�ســـم املحــلــي
امللكة  -ال�شيخة
املاخور
العيدان  -العود

أسماء أخرى:

الإ�ســـم
العامل
الهالوك
احلامول
واطي  -منخف�ض
الكربيت الأ�صفر
ال�سرطانات
(النموات اجلديدة التي تنمو حتت منطقة التطعيم يف
ال�شتالت)
�صندوق التعبئة
الو�سيط يف البيع
جنيل
حديقة

الإ�ســـم املحــلــي
املزارع  -احلريف
الطرثوث  -الذانون
الدباية ال�صفراء
طامن
اخلفان
الطارق  -املطرق
هورية
الدالل
ثيل  -جنم  -زيل
بخ�شة  -جنينة
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الجمعيات التعاونية الزراعية

المالحق

مقدمة:
تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية إحدى الوسائل الهامة لرفع المستوى االقتصادي واالجتماعي للمزارعين وذلك
من خالل دورها في تحقيق التنمية الريفية عموم ًا والتنمية الزراعية على وجه الخصوص حيث تساهم الجمعيات
التعاونية الزراعية في تحسين األداء اإلنتاجي وخفض التكاليف وزيادة الدخل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة
للعاملين في هذا القطاع وهذا ما تحقق في العديد من الدول التي لديها أنظمة تعاونية قادرة على تلبية االحتياجات
المختلفة للمزارعين.
تعريف الجمعيات التعاونية الزراعية:
يقصد بها تلك الجمعيات التي يتحد فيها المزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكالت االقتصادية
واالجتماعية التي تعترضهم من حيث توفر مستلزمات اإلنتاج المختلفة وخفض تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية
وتأدية الخدمات االجتماعية لهم وفق ًا للمبادئ التعاونية.
أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية:
تنبع أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية من كونها اآللية المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية الريفية ومنها
المساهمة الفاعلة في تفعيل دور األفراد في المناطق الزراعية الريفية من خالل تقديم المنفعة للمزارعين.
ولذا فإن الجمعيات التعاونية الزراعية تعمل على إفادة نسبة عظمى ممن يعملون في القطاع الزراعي من خالل
ما تقدمه الجمعية ألعضائها المزارعين من خدمات مثل توفير مستلزمات اإلنتاج كالبذور واألسمدة والمبيدات
وكذلك أجهزة الري وتوفير الورش الخاصة بصيانة اآلالت واألجهزة الزراعية الحديثة إضافة إلى تحسين وتقليل تكاليف
الخدمات الزراعية وكذلك دورها في إيجاد قنوات تسويقية يتم من خاللها تصريف اإلنتاج الزراعي بأسعار مناسبة
وهذا ينعكس على زيادة الدخول وتحسين األحوال المعيشية للمزارعين األعضاء.
الشروط التي يجب توافرها إلنشاء الجمعية التعاونية:
تنشأ الجمعيات التعاونية كنتيجة طبيعية لتضافر مجموعة من العوامل التي بدونها ال يمكن أن تظهر التعاونية
وتمارس عملها بالشكل المطلوب والتعان كما هو معروف وليد الحاجة ودون أن تكون هناك حاجة واضحة تبرر
قيام الجمعية التعاونية فلن يُ ْق ِدم األفراد على التعاون ومن الشروط التي يلزم توافرها إلنشاء الجمعية التعاونية
ما يلي:
 - 1الهدف المشترك للمتعاونين:
ويعني هذا أن يكون هناك حاجة فعلية تدفع األفراد للتعاون فيما بينهم في سبيل تحقيقها ،ويجب أن تتصف
هذه الحاجة بالديمومة واالستمرار كالحاجة لإلسكان وتسويق المنتجات الزراعية والحصول على مستلزمات اإلنتاج
الزراعي وغيرها من الجوانب الملحة األخرى .فعدم اتصاف الحاجة بالديمومة واتصاف الهدف بالمؤقت سيترتب على
ذلك فشل الجمعية التعاونية عند زوال الظرف الذي استدعي األفراد أن يتجمعوا ويُ َك ِّونوا الجمعية من أجله .والبد أن
تتصف األهداف بالدقة عند صياغتها ،وأن يتم تحديد الطريقة أو اآللية التي ستتبع في إنجاز األهداف مع توفير اإلمكانات
المادية والبشرية المطلوبة إلنجازها.
 -2الرغبة في التعاون بين أفراد المجتمع:
ويتطلب ذلك االتصال بأفراد المجتمع من قبل من يحملون الفكرة التعاونية ومحاولة إقناع أفراد المجتمع
بالعمل على تحقيق أهدافهم المشتركة من خالل االنضمام لجمعيات تعاونية متخصصة لتحقيق تلك األهداف،
ويلزم أن تتضمن عملية االتصال بيان اإليجابيات التي يمكن أن يحققها األفراد عند عملهم متعاونين إلنجاز أهدافهم
المشتركة وفي المقابل بيان السلبيات الناتجة عن عدم التعاون ومحاولة كل منهم تحقيق هذه األهداف بمفرده.
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 - 3االستفادة من التجارب التعاونية السابقة:
تمثل التجارب التعاونية السابقة رصيدا ً هام ًا يجب االستفادة منه ،فالجمعيات التعاونية الناشئة أو الحديثة
يتوقف نجاحها على مدى االستفادة من تجارب العمل التعاوني السابقة المحلية منها والدولية وذلك من خالل
االستفادة من عوامل النجاح لدى الجمعيات التي استطاعت تحقيق مستويات جيدة من النجاح في خدمة أعضائها
ومجتمعاتها المحلية ،وكذلك دراسة األسباب التي أدت لفشل بعض التجارب التعاونية ومحاولة تجنب هذه األسباب
وعدم تكرارها.
 -4االستفادة الكاملة من وسائل الدعم المتاحة للتعاونيات:
تحظى التعاونيات في كثير من البلدان النامية بدعم حكومي وفي المملكة العربية السعودية يشمل الدعم
الحكومي اإلعانات التي تمنح للتعاونيات في صور مختلفة والقروض التي يمكن للتعاونيات الحصول عليها بشروط
ميسر (وبدون فوائد) باإلضافة إلى الدعم الفني ، .والجمعيات الناجحة هي التي لديها القدرة على االستفادة من كافة
وسائل الدعم المتاحة للتعاونيات حيث أن ذلك يساهم بشكل إيجابي في االرتقاء بمستوى الخدمات واألنشطة التي
تقدمها الجمعيات التعاونية ألعضائها.
 -5أن تكون الفوائد الناتجة عن العضوية أكبر أو تفوق ما يترتب على االنضمام للجمعية:
ويعني هذا أن تزيد القيمة الفعلية للخدمات التي يحصل عليها المنتسب للجمعية عن قيمة ما يدفعه للجمعية.
خطوات تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية:
 -1يجتمع أصحاب المبادرة فيما بينهم للوصول إلى رؤية وهدف مشترك لتحديد ما يلي:
أهــــــــــــــداف الجـــمـــعـــيــة.
نــــــــــــــــــــوع الجـــمــعــيــــة.
نطاق عملها (المنطقة الجغرافية).
أسماء طالبي تأسيس الجمعيـــــــة.
 -2يتم تقديم طلب لوزارة الشئون االجتماعية أو ألحد فروعها في المناطق أو المحافظات يبين فيه رغبة
أصحاب الطلب في إنشاء جمعية تعاونية ويوضح من خالله أهداف الجمعية المقترحة ومنطقة خدماتها ويكون
الطلب عادة بتوقيع أحد األشخاص الذي يتم تفويضه نيابة عن طالبي التأسيس أو بتوقيع مجموعة منهم ،على أن
يرفق بالطلب بيان بطالبي تأسيس الجمعية.
 -3بعد ورود الطلب إلدارة الجمعيات التعاونية في وزارة الشئون االجتماعية يتم الترتيب مع أصحاب الطلب
لالجتماع بهم ومناقشة فكرة الجمعية معهم للوقوف على مدى توفر عوامل نجاحها ،حيث يتم إعداد تقرير أولي
لطلب تأسيس الجمعية متضمن ًا إيضاح أهداف الجمعية والصعوبات التي يواجهها طالبي التأسيس ومرئيات فريق
الزيارة على الطلب.
 -4بعد دراسة التقرير من قبل اإلدارة المختصة بوزارة الشؤون االجتماعية وتوفر القناعة بجدوى قيام الجمعية
يتم العرض لمعالي الوزير بطلب الموافقة المبدئية على فكرة الجمعية واستكمال خطوات تأسيسها.
 -5يتم مخاطبة الجهات الحكومية المحلية ذات العالقة (اإلمارة  -المركز  -صندوق التنمية الزراعية  -وزارة
الزراعة إذا كانت الجمعية المقترحة زراعية) وذلك لمعرفة وجهة نظرهم حول قيام الجمعية.
 -6بعد ورود وجهات نظر الجهات ذات العالقة يتم التنسيق مع طالبي التأسيس لتعبئة مسوغات التسجيل
النظامية وهي ثالث نسخ من كل من (طلب التسجيل  -عقد التأسيس  -الالئحة األساسية للجمعية) يصادق
عليها من فرع وزارة الشئون االجتماعية التي تقع الجمعية بمنطقة إشرافه ويطلب من طالبي التأسيس تقديم
لمحة مختصرة عن أنشطة الجمعية المقترحة.
 -7بعد استكمال تعبئة مسوغات التسجيل يتم تعميد المؤسسين بجمع رأس المال وإيداعه بأحد البنوك وموافاة جهة
اإلشراف بشهادة بنكية تمثل الرصيد النهائي لما تم جمعه من رأس المال.
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 -8بعد ذلك يتم العرض لمعالي وزير الشئون االجتماعية بطلب الموافقة على تسجيل الجمعية ثم تعطى شهادة ويتم
اإلعالن عن تسجيلها في الجريدة الرسمية وبذلك تكتسب الجمعية الشخصية االعتبارية وتبدأ في مزاولة أنشطتها وتقديم
خدماتها للمنتفعين منها.
اإلعانات والتسهيالت المقدمة للجمعيات التعاونية الزراعية:
تقدم الدولة العديد من الحوافز للقطاع الزراعي التعاوني استنادا ً إلى أهمية هذا القطاع ول��دوره المأمول في تنمية
المجتمعات الريفية اقتصادي ًا واجتماعي ًا.
وقد تنوعت الحوافز المقدمة من جانب الدولة للجمعيات التعاونية الزراعية حيث شملت تخصيص أراضي مناسبة بأجور
صدر منتجات أعضائها
رمزية إلقامة بعض األنشطة الخاصة بالجمعيات التعاونية الزراعية إضافة إلى تشجيع الجمعيات التي تُ ِّ
من المزارعين من خالل دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية وكذلك تسهيل إجراءات استيرادها الحتياجات
المزارعين من مستلزمات اإلنتاج المختلفة.
ويتناول هذا الجزء اإلعانات والتسهيالت التي تقدمها وزارة الشئون االجتماعية للجمعيات التعاونية وذلك على النحو التالي:
أ  -إعانة تأسيس لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على أن ال تزيد على ( )٪20من رأس
مال الجمعية وقت التسجيل.
ب  -إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن ال تزيد على ( )٪50من التكاليف المقدرة للبناء موزعة على
دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ.
ج  -إعانة مستودعات للجمعية وذلك إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما ال يزيد
على ( )٪50من تكاليف المشروع.
د  -إعانة مخاطر وذلك إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما ال يزيد عن ( )٪90من الخسارة.
هـ  -إعانة إدارة وذلك عندما تع ّين الجمعية مديرا ً سعودي ًا متفرغ ًا ألعمالها تتناسب كفاءته ومؤهالته مع النشاطات
التي تؤديها الجمعية على أن ال تتجاوز اإلعانة نسبة ( )٪50من راتبه الشهري لمدة ثالث سنوات ويجوز تمديدها لسنوات أخرى
بموافقة وزير الشئون االجتماعية.
ً
و  -إعانة مجلس إدارة وذلك إذا انتظمت اجتماعات المجلس حيث يجب أن ال تقل عن (اثني عشر) اجتماعا في السنة
الواحدة بما ال يتجاوز ( )٪20من األرباح السنوية للجمعية مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
ز  -إعانة تشغيل وذلك عند تملك الجمعية ما ال يقل عن ثالث آالت ميكانيكية ال تنقطع عن العمل في منطقة خدمات
الجمعية أكثر من ثالثة أشهر خالل السنة بما ال يتجاوز ( )٪50من متوسط مرتبات ثالثة من العاملين على اآلليات.
ح  -إعانة تدريب وذلك عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو حلقة دراسية أو مؤتمر في مجال
التعاون داخل المملكة أو خارجها .وتحدد اإلعانة بما ال يتجاوز ( )٪90من التكاليف على أن ال تتحمل وزارة الشئون االجتماعية
تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.
ط  -إعانة محاسبية للجمعية في الحاالت اآلتية:
 -1عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسميا للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها
العمومية على أن تحدد اإلعانة بما ال يزيد على ( )٪50من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ويجوز تحديدها بموافقة وزير
الشئون االجتماعية على أن ال تزيد عن ( )٪25من التكاليف.
 -2عندما تقوم الجمعية باالتفاق مع محاسب لديه الخبرة بما يتفق وحاجتها على أن تحدد اإلعانة بما ال يزيد عن ( )٪50من
مرتبه لمدة سنتين وبما ال يزيد عن ( )٪25للسنة الثالثة.
ي  -إعانة دراسات وبحوث بنسبة ال تزيد عن ( )٪50من التكاليف.
ك  -إعانة مساعدة فنية لتطوير أعمال الجمعية ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي وزارة الشئون االجتماعية بالعمل
لدى الجمعية لمدة محددة.

الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية

Organic Farming in Saudi Arabia
مقدمة:
إن فهم الزراعة العضوية على أنها استخدام لألرض بتوافق مع الطبيعة والبيئة هو األساس ،بحيث تعتبر المزرعة
ككائن حي يحتوي على اإلنسان والحيوان والنباتات والتربة ،وبالتالي تهدف الزراعة العضوية إلى تحقيق دورة غذائية
مغلقة في المزرعة باستعمال الوسائل التالية:
< اإلدارة المكثفة للدبال والحافظ على التربة.
< تنويع دورات زراعة المحصول واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
< رعاية الماشية في ظروف ومساحة مناسبة.
< عدم استعمال مبيدات اآلفات واألسمدة الكيميائية.
< المسؤولية االجتماعية.
أهداف التوجه للزراعة العضوية في المملكة:
 -1تشجيع المزارعين للتوجه للزراعة العضوية لما لذلك من تأثير إيجابي على مدخالتهم نظرا الرتفاع أسعار هذه
المنتجات مقارنة بالزراعة المتبعة حالي ًا والتي تستخدم فيها الكيماويات من أسمدة ومبيدات.
 -2التخفيف من التلوث البيئي الناتج عن استخدام الكيماويات في الزراعة المتبعة حالي ًا ولما لذلك من مردود
إيجابي على صحة اإلنسان.
 -3تشجيع الصادرات الزراعية من هذه المنتجات نتيجة زيادة الطلب عليها في األسواق العالمية.
السياسات والمهام الواجب تنفيذها لدعم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية في المملكة:
 -1العمل على إعداد وتنفيذ برامج توعية للمنتجين والمستهلكين وتقديم مساعدات فنية متخصصة لدعم
التوجه للزراعة العضوية وشراء منتجاتها.
 -2تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين والفنيين المختصين في هذا المجال.
 -3دعم وتشجيع األبحاث في مجال الزراعة العضوية.
 -4تقديم المساعدة الفنية وإيجاد األسواق المناسبة المحلية والعالمية.
العوامل المشجعة على التوجه للزراعة العضوية:
 -1الزراعة العضوية تمارس نوع ًا ما من قبل فئة كبيرة من المزارعين الصغار في المناطق الريفية وبعضهم ال
سواء األسمدة أو المبيدات ويستعيض عنها باألسمدة العضوية الناتجة عن مخلفات
يعرف استخدام الكيماويات
ً
الحيوانات أو بقايا النباتات السابقة في التربة.
 -2من الناحية االقتصادية تعتبر الزراعة غير العضوية مكلفة وأسعار المنتجات منخفضة في السوق.
 -3نتيجة االستخدام الجائر للمبيدات الكيماوية تولد لدى بعض اآلفات مناعة وبالتالي أصبح استخدام هذه
المبيدات مكلف بدون جدوى.
 -4أمور صحية ينظر لها المنتج والمستهلك وتوفرها لهم الزراعة العضوية.
ً
 -5لمواجهة تحديات العولمة فإن الزراعة العضوية تعمل على فتح أسواق بديلة وتعطي أسعارا جيدة للمتجين.
 -6توجه المجتمع للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية.
األسمدة الخضراء:
مبادئ وقواعد األسمدة الخضراء:
األسمدة الخضراء هى نباتات حية تزرع في وقت محدد تحصد بعد فترة وتخلط بالتربة فتتحلل داخل التربة ،وتتحرر
العناصر الغذائية من هذه النباتات خالل عملية التحلل بحيث تكون متاحة للمحاصيل الالحقة ،فاألشجار والشجيرات
والبقوليات والحشائش كلها يمكن أن تكون أسمدة خضراء وهى تمثل مصدرا ً رخيص ًا للتسميد العضوي.
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الحصر العضوية وتحت التحول في المملكة العربية السعودية لعام 2015 / 2014م:
حتت التحول
ع�ضوية
البيــــــــان
20820.55
15666.35
م�ساحات املزارع بالهكتار
2685
4196
�أعداد احليونات
2462
500
�أعداد الطور
1350
603
�أعداد خاليا النحل
145
�إجمايل �أعداد املزارع
عناوين شركات التوثيق المرخص لها في المملكة:

المالحق
ضوابط المدخالت المسموح باستخدامها في نظام الزراعة العضوية
 -1استعمال هذه المدخالت طبق ًا ألحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية بالمملكة.
 -2أن يكون المدخل ضروريا لضمان اإلنتاج المستدام وضروريا للمحافظة على كمية ونوعية المنتج.
 -3يدعم ويساند ويحافظ على البيئة ويعزز السالمة الصحية والغذائية البشرية.
 -4يدعم ويحسن األساليب الزراعية العضوية والحفاظ على جودة المنتجات.
المدخل المستخدم في ال��زراع��ة العضوية يتوافق مع الجوانب االجتماعية واالقتصادية واألخالقية
-5
ُ
للمستهلك.
 -6أن تكون المدخالت من موارد طبيعية مثل المواد المستخرجة من المناجم والموجودة طبيعيا أو عندما
يكون مصدرها مواد طبيعية من أصل حيواني أو نباتي أو معدني أو أحياء دقيقة وتعرضت المكونات لعمليات
ميكانيكية أو فيزيائية أو حيوية أو أنزيمية أو عمليات كيميائية مقيدة فقط حسب المواد المصرح باستخدامها
بهذه الالئحة.
 -7يحظر بشكل عام المواد المصنعة من المواد غير المتجددة حسب المواد المصرح باستخدامها.
 -8حظر المدخالت التي تم الحصول عليها بواسطة الوسائل الضارة بالبيئة.
 -9حظر المدخالت التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية كالمعادن الثقيلة والنظائر المشعة
ومتبقيات المبيدات وغيرها من الملوثات.
 -10أال تكون مكونات المدخل معدلة وراثيا أو مكوناته مشتقة من مواد معدلة وراثي ًا.
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 -11أن يكون المنتج النهائي للمدخل خالي من المسببات المرضية (الفطرية والبكتيرية والفيروسية والنيماتودية
وغيرها من المسببات) الضارة بالنبات.
 -12أن يكون المنتج النهائي للمدخل خالي من اآلفات الحشرية والحيوانية وبذور الحشائش.
 -13يحظر استخدام المواد المنتجة بتقنية الجزيئات المتناهية الصغر (تقنية النانو).
وحتى تاريخه تم تسجيل  125مدخل لإلنتاج العضوي (مبيدات ،اسمدة ،محسنات تربة ،مخصبات حيوية) و 26صنف
من البذور المعتمدة والمسجلة في ادارة الزراعة العضوية ولالطالع على قائمة مدخالت اإلنتاج العضوي المتداولة
في السوق المحلي زيارة موقع الزراعة العضوية االلكتروني التالي-:
www.moa.gov.sa/organic/portal -14
تساهم األسمدة الخضراء بمعدل يصل إلى  100كيلوجرام من النيتروجين لكل هكتار في السنة .واإلستعمال
المستمر لألسمدة الخضراء مهم أيضا بالنسبة للمادة العضوية في التربة ،وكذلك األمر بالنسبة لمحتوى التربة
من العناصر الكبرى والصغرى.
وعندما تكون األراضي الزراعية نادرة فال بد من تقصير فترة تبوير األراضي وتركها بدون زراعة .يمكن تلخيص
فوائد التسميد األخضر في النقاط التالية:
إنعاش التربة.
إثراء التربة بالمواد العضوية (زيادة طبقة الدبال).
تخصيب التربة بالعناصر الغذائية الرئيسية والعناصراألخرى.
تحسين بنية التربة.
زيادة في األنشطة الحيوية.
التقليل من نمو األعشاب الضارة والمنافسة.
التقليل من إصابة المحصول بالحشرات الضارة.
تراكم النيتروجين في التربة (البقوليات).
التقليل من رشح المعادن.
التقليل من إنجراف التربة.
زيادة في اإلنتاج.
النباتات البقولية وتثبيت النيتروجين الجوي:
تتميز بعض الكائنات الحية الدقيقة بقدرتها على التثبيت الحيوي للنيتروجين وذلك مباشرة من الهواء وذلك
بمساعدة نظام إنزيمي خاص يتحول النيتروجين خالله إلى نشادر (أمونيا) ليعمل كأساس لتكوين األحماض
األمينية والبروتينات .إعتمادا ً على وجود أنواع متعددة من الميكروبات ،وهنالك فرق بين الكائنات التي تعيش بصورة
حرة وبين تلك التي تعيش عيشة تكافلية مع بعض أنواع النباتات.
إن تثبيت النيتروجين في الزراعة العضوية يعتبر من أهم مصادر النيتروجين .لذلك فإن الدورة الزراعية العضوية ال
بد أن تحتوي على األقل على  %25من البقوليات.
اختيار األنواع المناسبة للمملكة العربية السعودية:
يوجد العديد من النباتات البقولية وغير البقولية المثبتة للنيتروجين خاصة األشجار والمتسلقات والشجيرات
والتي يمكن استخدامها كأسمدة خضراء ،وإذا مازرعت النباتات البقولية الستخدامها كسماد أخضر فإنها تعطي
فائدة إقتصادية سريعة للتربة ،ولكن عندما تتقدم النباتات بالعمر وتبدأ بتشكيل الحبوب حيث تتجمع معظم
العناصر الغذائية ،فإن تأثيرها اإليجابي على إنتاجيات المحاصيل المزروعة يصبح قليال .إن خلط أنواع األسمدة الخضراء
يعطى أكثر نجاحا من النوع الواحد لكونها أقل قابلية لإلصابة بالحشرات الضارة ،وتجمع ميزات متنوعة مطلوبة مثل
تغطية التربة بشكل سريع وتعميق الجذور.
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محاذيـــــــر :
إن التطبيق غير الصحيح للتسميد األخضر يؤدي إلى التالى:
فقد الدبال نتيجة للتهوية المكثفة للتربة بالحراثة الزائدة.
اإلستعمال الزائد للماء و/أو التنافس على الماء في المناطق الجافة.
غزو الحشائش للحقل إذا تم إستعمال األنواع غير المالئمة للتسميد األخضر.
تكون حراثة التربة وزراعة المحصول أكثر صعوبة عندما تكثر الكتلة الحيوية للسماد األخضر.
األسمدة في الزراعة العضوية:
المبادئ :
تنبع أولويات التسميد في الزراعة العضوية من خالل تزويد التربة بالعناصر الغذائية التى بدورها تغذى المحصول.
والغرض من التسميد العضوى هو تحريك العناصر المعدنية في التربة .لذا فإن تغذية النباتات تكون بصورة غير
مباشرة من خالل تنشيط حياة التربة .ومثل تحلل األسمدة العضوية فإن كل العناصر الغذائية تصبح متاحة بعد أن
تتحلل في التربة باإلضافة إلى ثاني أكسيد الكربون وبذلك يكون تأمين الغذاء المتوازن بد ًال من استعمال التسميد
بعنصر غذائي واحد.
ويؤدي التسميد العضوي إلى:
تشجيع حياة التربة من خالل تنشيط الكائنات الحية حول الجذور.
تشجيع التكافل بين النباتات الراقية والفطريات.
تفتيت المواد السامة وإبطال مفعولها.
زيادة الحماية بالمضادات الحيوية للنباتات بفضل الدبال.
زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في التربة.
تنشيط التغيرات الكيميائية في المادة العضوية.
زيادة قدرة مقاومة النباتات ضد األمراض واآلفات المختلفة.
تحسين اإلنتاج وصحة النبات.
تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.
ويعتبر التسميد العضوي مصدرا ً هام ًا للعناصر الغذائية للتربة ولكنه يعتبر في الزراعة العضوية كمخصب
مكمل ،وليس كمصدر رئيسي ،حيث يساهم من خالل االستعمال الهادف بقدر وافر في تحسين نمو المحاصيل.
اختيار المادة العضوية :
ويعتبر التحلل الحيوي للمواد النباتية والحيوانية بواسطة الكائنات الحية الدقيقة أساس برنامج التخصيب
في الزراعة العضوية إذ ال بد من إستعمال مصادر العناصر الغذائية بطريقة مسؤولة بحيث يقلل من فقدانها في
البيئة الطبيعية ،كما تعتبر المخصبات المعدنية الطبيعية باإلضافة إلى المخصبات الحيوية المستعملة في الزراعة
الحيوية كمكون واحد لنظام التغذية مكمل فقط وليس بديل عن إعادة االستفادة من المخصبات.
األسمدة السائلة:
تصنع األسمدة العضوية السائلة من مخلفات المزرعة أو مواد نباتية مختلفة .ولتحضير األسمدة السائلة تنقع
المواد الغنية بالعناصر الغذائية في الماء لعدة أيام أو أسابيع لتتخمر ،ويمكن للنباتات إمتصاص العناصر الغذائية 20
مرة أسرع من خالل األوراق مقارنة بإمتصاصها من خالل الجذور في التربة .لذا فإن األسمدة السائلة تساعد كثيرا في
تجنب النقص المؤقت للعناصر الغذائية.وتستعمل األسمدة السائلة في الزراعة العضوية بصورة رئيسية لتحفيز
النمو برشها على المجموع الخضري.
إن التحريك المتكرر أثناء التصنيع يشجع نشاط الميكروبات وبالتالي تقصر الفترة الالزمة للنضج ،ويمكن
استعمال السائل النهائي إما كسماد لألوراق رشا أو يمكن إضافته للتربة.

يمكن تحويل الكثير من المواد المتنوعة إلى سماد سائل ،مثل إنتاج السماد المخمر الذي يمكن إنتاجه من عدة
مواد متنوعة .وتعد النباتات البقولية من أفضل المواد األولية لعمل األسمدة السائلة إلحتوائها على كميات كبيرة من
البروتين( .يحتوى البروتين على  %16من النيتروجين الذي يكون متاحا خالل عملية التخمير) .كما ويمكن استخدام روث
الحيوانات المختلفة مثل روث الدجاج وروث األغنام وروث األبقار الحتوائها على تركيز عالى من العناصر الغذائية.
عند إستعمال روث األبقار يوضع حوالي  25 – 20كيلوجرام في برميل ويضاف إليه  200لترا من الماء يحتاج ذلك
لتحريكه بصورة جيدة ثم يغطى وتحتاج عملية التخمير إلى أسبوعين ،وفي حالة إستعمال روث الدجاج ،يخلط 10
كيلوجرامات مع  200لتر من الماء كما سبق توضيحه .وعند االستخدام ال بد من تخفيف تلك السوائل بنسبة جزء إلى
أربعة أجزاء من الماء .وفي المزارع الصغيرة يمكن استعمال األسمدة السائلة بصورة مباشرة باستعمال الدلو أو ما
شابه ذلك .كما ويمكن أن تضاف األسمدة السائلة إلى مياه الري بعد تصفيتها ،إذا كان هنالك أنظمة ري تستعمل
لهذا الغرض مستعملة ألن الجزيئات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى سد فتحات أنظمة الري بالتنقيط .ال بد من اإلشارة
إلى أن تركيز العناصر الغذائية في األسمدة العضوية السائلة أقل بكثير من األسمدة المصنعة.
األسمدة المعدنية المسموح بها:
بخالف األسمدة العضوية الناتجة من النباتات والحيوانات ،وتوجد أسمدة معدنية يسمح باستخدامها في
الزراعة العضوية ،معظمها من الصخور الطبيعية وهي صعبة الذوبان ،وتستعمل األسمدة المعدنية فقط كإضافة
لألسمدة العضوية.
وفيما يلى قائمة باألسمدة المعدنية المسموح بها في الزراعة العضوية:
غنية بالكال�سيوم

غنية بالبوتا�سيوم واملاغنيزيوم

كل�س من �صناعة ال�سكر
حجر اجلري املعالج
جب�س

�صخر املاغني�سيوم
كي�سريايت
كاينت
بوتا�سيوم معدنى
(كربيتات البوتا�س)

طب�شور
كلوريد الكال�سيوم

غنية بالفو�سفور
فو�سفات طبيعى

�أخرى
�صخر م�سحوق
ملح الطعام
العنا�صر النادرة
الكربيت
خبث الرباكني

عملية إنتاج السماد المخمر :
المبادئ :
إن عملية اإلنتاج هي عملية حيوية يتم فيها تحلل المواد العضوية الكائنات الحية الدقيقة تحت ظروف متحكم
فيها .وأثناء عملية التخمير تتحول بعض المواد العضوية إلى مواد دبالية مقاومة للتحلل الميكروبي تُ ِّكون الدبال،
لذا فإن التخمير يساعد على توازن أو زيادة المواد العضوية للتربة .أما المكونات األخرى للسماد المخمر فإنها تغني
التربة بالعناصر الغذائية بالنسبة المطلوبة إلستهالكها بواسطة النبات.
للسماد المخمر تأثير قصير وطويل المدى على تغذية النباتات ألن العناصر الغذائية تطلق بصورة دائمة .ونسبة
لحياد قيمة الـ pHفي السماد المخمر فإنها تحسن تواجد العناصر الغذائية في الترب الحمضية .وعند خلط السماد
المخمر بالتربة فإنها تحد من الكائنات الممرضة الموجودة أصال ًفي التربة.
إن إختيار الطريقة المناسبة لعملية إنتاج السماد المخمر تعتمد على العوامل التالية:
عــــــــــــــوامــــــل المـــنـــاخ.
وفــــــرة العمالة أو اآلليــات.
نوعية بقايا المواد العضوية.
كمية بقايا المواد العضوية.
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إن التبخر الزائد يعوق عملية اإلنتاج في المناطق الجافة أو شبه الجافة أو خالل فصل الجفاف .تحت هذه الظروف
المناخية من األفضل وضع المواد في حفر على عمق يتراوح بين  0.9 – 0.5متر .كما أن بناء حائط ترابي سوف يحمى
الحفرة من التشبع بالمياه من خالل الجريان عند هطول األمطار .وفي المناطق الرطبة أو المناطق التي تكثر فيها
األمطار فإن الكومة يجب أن تكون على سطح األرض لمنع المواد من التعفن بالماء ولتحسين التصريف.
طرق إنتاج السماد المخمر:
 -1طريقة إندور:
ً
هذه الطريقة تطورت على يد السير آلبرت هاورد في مدينة إندور الهندية من أكثر من ستين عاما ،وقد أصبحت
اآلن من الطرق المنتشرة .تستعمل هذه الطريقة خليط من البقايا العضوية ،بقايا مخلفات المزرعة ،التربة ورماد
الحطب .توضع هذه المواد على شكل طبقات رقيقة على مساحة  2متر مربع وارتفاع  1.5متر .تحتوى الكومة على
 7 – 6طبقات من المواد المذكورة .ويمكن أن تبنى في حفرة على عمق  70 – 60سنتيمتراً .ال بد أن تروى كل طبقة
بطريقة جيدة ،وينثر على الطبقة األخيرة التي تحتوي على بقايا مخلفات المزرعة التربة والرماد .كما وتغطى الطبقة
العليا بالتربة لتقليل التبخر .ولتحسين التهوية في الكومة يوضع عدد من العصي ( )4 – 2رأسيا في وسط الطبقة
الثانية وتترك حتى اإلنتهاء من الوصول لالرتفاع المطلوب وبإزالتها تكون منافذ للتهوية .وعندما تنخفض درجة
الحرارة فيجب قلب مكونات الكومة وخلطها .بعد التقليب الثانى تترك المواد لتنضج وبعد حوالي ثالثة أشهر يتم
الحصول على نوعية عالية الجودة من السماد المخمر ،ومن أهم عيوب هذه الطريقة أنها تحتاج إلى أيدي عاملة
كثيرة ومياه وفيرة.
 -2طريقة بانقلور:
تستعمل هذه الطريقة نفس نظام طريقة إندور ولكنها تتفادى بعض المساوئ ،إذ ا تقلل من األيدى العاملة
وكميات المياه .فالطبقات التي تحتوي على مواد خشنة تخلط جيدا مع روث الحيوانات وتضاف كمية كافية من
المياه لكل طبقة حتى الحصول على الحد األعلى من المياه ،يغطى سطح الكومة (على إرتفاع  1.5 – 1متر) بالطين أو
روث البقر لحماية المواد من الجفاف وفقدان الحرارة .خالل  10 – 8أيام تكون الحرارة قد وصلت ألعلى حد لها ،وبعد
فترة  8 – 6شهور تنهى العملية بدون تقليب المحتويات.
 -3طريقة الخطوط:
هي طريقة مبسطة وتتبع نفس النظام المتقدم من تركيب المدخالت حيث يتم تطبيق المواد المختلفة
على خطوط بحيث تروى وتقلب بواسطة آليات خاصة حتى النضج ،ويمكن تطبيق هذه الطريقة تحت كل الظروف
المناخية وهى طريقة مناسبة في حال قلة العمالة المتواجدة.
وصف الطرق الثالث إلنتاج السماد المخمر

356

ط� � ��ري � � �ق� � ��ة الإن� � � � �ت � � � ��اج

�� � � � �ش � � � ��روط ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق

االح� � � � � � � � �ت� � � � � � � � �ي � � � � � � � ��اج � � � � � � � ��ات

امل� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زات

امل� � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � � � � ��اوئ

ط� � � ��ري � � � �ق� � � ��ة �إن� � � � � � � � � ��دور

 ال ت� ��وج� ��د م� �ع ��وق ��اتم �ن��اخ �ي��ة �أو �إق �ل �ي �م �ي��ة

 اخل� � � �ب � � ��رة وال � � � � ��دراي � � � � ��ة اه � � � � �ت � � � � �م� � � � ��ام م � �ك � �ث� ��ف -وف� � � ��رة �� �س� �م ��اد امل��ا� �ش �ي��ة

� � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��ري � � � � � � � � �ع� � � � � � � � ��ة
 وف� � � � � � � � � � � � � ��رة ال � � � �� � � � �س � � � �م � � � ��اد -ن ��وع� �ي ��ة ال� ��� �س� �م ��اد مم� �ت ��ازة

 �إح � � � �ت � � � �ي� � � ��اج لأي� � � � � � ��ادىع� � � � � ��ام � � � � � �ل� � � � � ��ة ك � � � � � �ث � � �ي � ��رة.
 �إح� � � �ت� � � �ي � � ��اج ل� �ك� �م� �ي ��اتك� � � � �ب � �ي� ��رة م � � � � ��ن امل� � � � �ي � � � ��اه.

ط� � ��ري � � �ق� � ��ة ب� ��ان � �ق � �ل� ��ور

 م � � � � � � �ن� � � � � � ��اخ ج � � � � ��اف � � � � �ش� � � ��ح يف امل � � � �ي� � � ��اه -ن��درة الأي��دي العاملة

ال توجد �إحتياجات حمددة

 �إحتياج لأيادى عاملة قليلة� -إح� � � �ت� � � �ي � � ��اج مل � � �ي� � ��اه ق �ل �ي �ل ��ة

 ب � � � � � � � ��طء يف ت� � ��وف �ي ��رامل � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��واد اخل� � � � � � � � � � � � ��ام.
 ن � ��وع� � �ي � ��ة ردي� � � �ئ � � ��ة م��نال �� �س �م ��اد امل �خ �م ��ر امل �ن �ت��ج

ط � ��ري� � �ق � ��ة اخل� � �ط � ��وط

 ال ت� ��وج� ��د م� �ع ��وق ��اتم �ن��اخ �ي��ة �أو �إق �ل �ي �م �ي��ة

ال توجد �إحتياجات حمددة

 -ط � � � ��ري� � � � �ق � � � ��ة م � �ب � �� � �س � �ط � ��ة

 حت� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��اج �إىلت � � �ق � � �ل � � �ي� � ��ب م � �� � �س � �ت � �م� ��ر.

 -4طريقة سماد فناء المزرعة:
سماد المزرعة عبارة عن خليط من الروث ،البول والمواد العضوية أو المعدنية التى تستعمل في أرضية اسطبالت
المواشي .إن عملية تخمير هذه المواد تتفادى فقد العناصر الغذائية خالل تخزين سماد المزرعة.
توضع المواد في شكل طبقات بسماكة  30سنتيمترا ً في كومة أو في حفر .تغطى كل طبقة بالتربة أو بالرماد
بعد رشها بالماء .يجب أن تبنى الكومة على مساحة  1.5 x 1.5مترا ً وال يزيد إرتفاعها عن  1.5متر .يفضل أن يكون عمق
الحفرة  0.9مترا ً وعرضها  2.0 – 1.8متر كما ال بد من رص المواد في الحفرة حتى تتخطى مستوى األرض ب  30سنتيمتراً.
يجب أن تغطى كل من الكومة والحفرة للحفاظ على الرطوبة ولمنع وصول الماء للمكونات .تحتاج هذه الطريقة
إلى مدة  5 – 4شهور.
يمكن لعملية اإلنتاج أن تكون على مستوى أكبر أو حتى على مستوى إنتاج صناعى ،شريطة أن تتوفر كميات
المواد العضوية مثل روث المواشى ،المخلفات النباتية ،بقايا الصناعات الغذائية أو البقايا المنزلية ،كما يمكن إنتاج
السماد المخمر بشكل تجاري.
إختيار الموقع:
ال بد من تفادي حرارة الشمس والرياح عند بناء الكومة .لذا فإن الموقع المناسب يكون في منطقة ظليلة
وبالقرب من مصدر المياه.
بناء وصيانة الكومة:
إلنتاج السماد المخمر ال بد من عمل كومة لبقايا المواد العضوية .للحصول على درجات حرارة بين  70 -65درجة
مئوية داخل الكومة وال بد أن يكون أقل حجم لها واحد متر مكعب .ترص المواد العضوية على شكل طبقات أفقية
رقيقة مع الخلط الجيد لمواد كل طبقة بحيث يبلغ عرض الكومة بين  3.0 – 1.5أمتار ويتراوح اإلرتفاع بين  2 – 1متر
ويكون الطول حسب الحاجة.
قاعدة الكومة ال بد أن تكون من طبقة  10سنتيمترات من مواد خشنة مع القدرة على امتصاص الماء وتعطي
تهوية كافية من األسفل .المواد المناسبة لهذه الطبقة هى األفرع والقصب وجريد النخل ،أما المواد المناسبة
للتغطية ،كالحشائش الجافة وجريد النخل تعتبر مناسبة جدا ً للتغطية.
إن تكرار التقليب يعتمد على حاجة الكائنات الحية الدقيقة لألكسيجين ،وال بد أن يكون كافيا في بداية العملية،
وانخفاض درجة الحرارة في المواد المخمرة يكون مؤشرا ً إلى الحاجة للتقليب.
 -5إنتاج السماد المخمر باستخدام دودة األرض:
يعد إنتاج السماد المخمر بواسطة دودة األرض من التقنيات المناسبة لالستفادة منها في تحويل مخلفات
المواد الخام إلى منتجات ثابتة ،تتواجد دودة األرض بصورة تقليدية على نطاق محدود ،ولكن أصبحت هنالك جهات
تنتج روث دودة األرض على نطاق واسع وبحجم كبير لتكون متاحة للمزارعين .إن دود األرض فعال للغاية في تحويل
الكتلة الحيوية الميتة مثل األوراق إلى نوعية ممتازة من الدبال .في العادة تكون نشطة جدا ً في الكومة المعدة إلنتاج
السماد المخمر بعد مرحلة الحرارة العالية ،وفي هذه الحالة تكون عملية التخمير أسرع من الطرق العادية األخرى.
فوائد إستعمال السماد المخمر:
توجد فوائد كثيرة الستعماالت السماد المخمر .إذ يمكن تضمينها في ثالث مجموعات:
األولى :التأثيرات الفيزيائية على التربة:
التأثيرالفيزيائى الرئيسى على التربة هو تحسين وثبات قوام التربة .وبذلك تتحسن التهوية والتصريف ومقاومة
انجراف التربة .كما وأن للدبال أيض ًا القدرة على امتصاص كميات كبيرة من المياه وبذلك يزيد من مقدرة التربة على
اإلحتفاظ بالماء.
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الثانية :التأثيرات الكيميائية على التربة:
يوفر السماد المخمر العناصر الغذائية الالزمة للنباتات حيث .إن القدرة العالية للدبال في تبادل األيونات تزيد من
مقدرة التربة على اإلحتفاظ بالعناصر الغذائية حتى في بنيات التربة الرملية باإلضافة إلى الزراعة المروية.
الثالثة :تشجيع أنشطة الكائنات الحية الدقيقة:
يساهم السماد المخمر في تحفيز أنشطة الكائنات الحية الدقيقة في التربة كما وأن كبت جماح العوامل
الممرضة في التربة يعود إلى التنافس الشديد على الغذاء بين الكائنات الممرضة وغير الممرضة الموجودة في
السماد المخمر.
المبادئ األساسية لوقاية النبات في الزراعة العضوية:
في الزراعة العضوية التستخدم المبيدات الكيميائية وتعتمد بدال من ذلك على النظرة الشمولية لمكافحة
األمراض واآلفات .والتي تعتمد على أولويات إدارة اآلفة أكثر من مكافحها.
وتعتمد الزراعة العضوية على تكامل عدد واسع من العمليات الزراعية مثل:
انتخاب أنواع وأصناف نباتية مقاومة لألمراض واآلفات.
تطبيق الدورة الزراعية والزراعة المختلطة.
تغذية نباتية متوازنة وتحفيز النشاط الحيوي للتربة.
دعم األطوار غير الكاملة لألعداء الحيوية الطبيعية.
تطبيق الطرق الفيزيائية والبيوتقنية والحيوية المختلفة لوقاية النبات.
استخدام مواد تزيد من مناعة النبات ومواد وقاية غير كيميائية وذات ضرر قليل جدا ً مثل المواد ذات األصل النباتي.
ويمكن تمثيل إستراتيجية تدخالت وقاية المزروعات في الزراعة العضوية ضد العوامل الممرضة واآلفات
المختلفة بالشكل الهرمي أدناه .حيث تعتبر الطرق الوقائية هي أساس نجاح الزراعة العضوية ،في حين تأتي الطرق
الفيزيائية والطرق البيوتقنية ،والطرق الحيوية كطرق مكملة لتحقيق الهدف وهو نمو المحاصيل خالية من اإلصابة
باألمراض واآلفات ،أما استخدام منتجات وقاية النبات المختلفة فتأتي مكملة لهذه اإلستراتيجية .ويجب عدم
استخدام مواد المكافحة المختلفة إال عندما تعجز الطرق األخرى من المكافحة أو عندما ال تتوفر أي طريقة أخرى
من المكافحة.
طرق المكافحة الحيوية في الزراعة العضوية :
استخدام منتجات
وقاية نبات ومواد
مقوية لصحة النبات

طرق مكافحة حيوية
وطرق بيوتقنية
(حشر نافعة ،مصائد
غذائية ،مصائد جنسية)

الطرق الفيزيائية
(مكافحة أعشاب،
مكيانيكية)

الطـ ـ ـ ــرق الوقـ ــائ ـي ــة
(انتخاب احملصول والصنف املقاوم ،الدورة الزراعية ،حتسني خصوبة التربة ،دعم طرق التحكم الطبيعية)
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تعتبر طرق المكافحة الحيوية التي تعتمد على تربية وإطالق الحشرات واألكاروسات النافعة من أهم طرق
المكافحة في ظل الزراعة العضوية في الحقول والبيوت المحمية حيث تتغذى الحشرات النافعة على الحشرات
الضارة أثناء نموها وتكاثرها وبالتالي تلعب دورا ً هام ًا في تقليل أعداد اآلفة ،ومن ضمن الحشرات النافعة نشاهد
الحشرات المفترسة التي تتغذى على العائل من اآلفات مثل حشرات أبو العيد واألكاروسات المفترسة كما ويمكن
أن نصادف نوع ًا آخر من الحشرات النافعة التي تتطفل على آفاتها مثل الدبابير الطفيلية التي تضع بيضها إما داخل
جسم اآلفة أو على سطحها حيث تتغذى اليرقة الفاقسة على العائل لتكمل تطورها وبنفس الوقت يرافق ذلك
موت العائل ،ويمكن مالحظة العائل المتطفل عليه من خالل تغير لونه إذ تتلون حشرات المن المتطفل عليها
باللون البني المصفر أو األسود في حين تتلون أطوار الذبابة البيضاء المتطفل عليها باللون األسود.
يمكن تربية الكثير من الحشرات النافعة /األعداء الحيوية بظروف مخبرية وبأعداد كبيرة ،ويمكن إطالقها
بالحقول عند بدء اإلصابة باآلفات وذلك سيساعد على تقليل شدة اإلصابة باآلفات المختلفة بشكل كبير إذا ما
روعي الموعد والكثافة والظروف البيئية المناسبة لنشاط هذه الحشرات النافعة .ويبين الجدول التالي بعض األعداء
الحيوية.
بعض الحشرات النافعة التي تستخدم في مكافحة اآلفات في الحقول والبيوت المحمية
الآفة
احل�شرة النافعة
الأكارو�س
الأكارو�سات املفرت�سة ()Phytoseiulus persimilis، Amblyseius californicus
ذبابة التدرنات املفرت�سة ()Feltiella acarisuga
ح�شرة �أبو العيد املفرت�سة للأكارو�س
الدبور الطفيلي ()Encarsia formosa، Eretmocerus spp
الذباب الأبي�ض
البق املفرت�س ()Macrolophus caliginosus
ح�شرات املن
الدبابري الطفيلية ()Aphidius spp Lysiphlebus spp. Aphelinus spp
ذباب التدرنات املفرت�س ()Aphidoletes aphidimyza
�أ�سد املن ()Chrysoperla carnea
خنف�ساء �أبو العيد ()Coccinella septempunctata
الأكارو�س املفرت�س ()Amblyseius spp
ح�شرات الرتب�س
بق الأزهار املفرت�س ()Orius spp
حافرات الأنفاق
الدبور الطفيلي ()Diglyphus isaea
يرقات الفرا�شات
الدبور الطفيلي ()Trichogramma spp Bracon spp
وللحصول على أفضل نَتا ِئ ِج من استخدام الحشرات النافعة يجب أن يلم القائمين على أعمال المكافحة باآلفات
المختلفة ودورات حياتها والشروط الالزمة لتكاثر أعداد الحشرات الضارة والنافعة على حد سواء كما وأن اإللمام
بطريق تشخيص اإلصابات واكتشافها ببدايتها لتحديد الموعد المناسب لتطبيق هذه الطريقة من المكافحة يعتبر
أمرا ضروري ًا.
الجدير بالذكر أن كثيرا ً من األطوار البالغة لألعداء الحيوية الحشرية تتميز بأنها متتعدة التغذية (تتغذى على رحيق
األزهار وحبوب اللقاح وأيض ًا على فرائسها من اآلفات الحشرية في نفس الوقت) فتوفير النباتات المزهرة في أطراف
الحقول يوفر مصادر غذائية طبيعية لهذه األعداء الحيوية وبالتالي يزيد من كفاءة بحثها عن فرائسها داخل الحقول
مما يساهم في نجاحها لكبح جماح مجتمعات اآلفة.
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فوائد شجرة النيم في المكافحة الحيوية:
دة والتي تمتلك
تعتبر شجرة النيم  Azadirachta indicaالتي تنتمي الى عائلة  Meliaceaeمن أكثر النباتات َ
الو ِاع ِ
ُ
الحشرية  ،neemوهي موجودة بالمملكة العربية السعودية .إذ تحوي بذورها على
أجزاؤها مواصفات المبيدات
أثبتت فعاليتها في مكافحة العديد
كمية عالية من المادة الفعالة  Azadiractinوبدرجة أقل في األوراق وهذه المادة
ْ
من اآلفات الحشرية.
تظهر مواد النيم الفعالة تأثيرات مختلفة على اآلفات المستهدفة بعض هذه التأثيرات يتمثل بالطرد و /أو بمنع
التغذية بحيث ال تهاجم اآلفات النباتات المعاملة أو ال تتغذى إال بمقدار ضئيل ،يمكن للمركبات أيضا أن تؤثر بتخفيض
خصوبة الحشرة ويعيق أو يمنع النمو واالنسالخ عند اليرقات المعاملة.
ولمركبات النيم المختلفة تأثير تالمسي خفيف باإلضافة إلى التأثير المعدي القوي إذ ال بد للحشرة أن تتناول المادة
الفعالة أثناء تغذيتها على النبات حتى يظهر التأثير بشكل واضح.
إن التأثير الجانبي السلبي لهذه المركبات على األعداء الحيوية من مفترسات وطفيليات غير موجود وبالتالي
تعتبر هذه المركبات مناسبة جدا ً لمكافحة اآلفات وبنفس الوقت تساهم بالمحافظة على التوازن البيئي بين
اآلفات واألعداء الطبيعية.
حصاد وتجفيف وتخزين بذور النيم:
َ
لشجرة النيم المتساقطة على األرض ويتم تقشير الثمار ومن ثم طحنها وعجنها
الناضجة
يمكن جمع الثما َر
ِ
للحصول على المستخلص أو أن يتم تجفيفها مثل حبات البن حيث تنشر في مكان ظليل ومعرض للهواء ،يجب
تجنب التجفيف تحت أشعة الشمس ألن ذلك يضر بالبذور وبالمادة الفعالة ويمكن أن تتعفن البذور المخزنة بشكل
سيئ لذا ينصح بتخزينها في أكياس من القنب التي تؤمن تهوية جيدة على عكس أكياس النايلون الشفافة التي
تعتبر سيئة جدا ً للتخزين.
مسحوق النيم:
إن من أهم أشكال استخدام النيم كمبيد حشري هو الحصول على مسحوق النيم حيث يعتبر هذا المسحوق
فعا ًال في مكافحة حفارات ساق الذرة على الذرة الصفراء والرفيعة حيث تعامل النباتات من األعلى ويمكن خلط
مسحوق النيم مع نشارة الخشب أو مسحوق الطين الجاف بنسبة  1/1ومن ثم توزع على األوراق حيث تتناول يرقات
الحفار المبيد أثناء التغذية وتموت.
زيت النيم:
يعتبر زيت النيم مبيدا ً حشري ًا بمواصفات خاصة وهو يستخلص من البذور بحيث ينتج حوالي  250مل من الزيت
بعد عصر ا كغ من البذور بمعصرة الزيت ،كما يمكن عصر البذور بطريقة يدوية ولكن اإلنتاجية تكون قليلة.يحتوي
الزيت المتحصل عليه عصرا على البارد على حوالي  %20-10مادة فعالة،ويستخدم زيت النيم في مكافحة العديد من
آفات األرز والبقوليات المخزونة ،ويجب عدم استخدام زيت النيم بتراكيز عالية لتجنب حاالت التسمم النباتي.
ما هي اآلفات التي يمكن أن تكافح بمستخلص النيم:
يرقات الخنافس.
يرقات الفراشات وأبو دقيق.
الجراد والنطاطات.
حافرات األنفاق.
نطاطات األوراق.
الخنافس البالغة.
حشرات المن.
الذباب األبيض.

حشرات البق الدقيقي والحشرات ت القشرية.
البق البالغ.
يرقات ذباب الفاكهة.
األكاروسات.
المواد المعدنية:
رماد األخشاب يمكن أن يستخدم كإجراء لحماية النبات ضد األمراض واآلفات.
عندما تعامل األوراق بالرماد فإنها تحمي األسطح المعاملة بنجاح.
الصخور المطحونة بشكل ناعم يمكن أن تخلط مع البذور وتؤمن حماية للحبوب أثناء التخزين من آفات
الحبوب المختلفة.
الزيوت المعدنية (بارافين نقي) يجب أن تستخدم فقط ضد النباتات متساقطة األوراق وهي ضارة بالنباتات
الخضراء والزيوت فعالة بشكل جيد لمكافحة األكاروسات الحمراء والحشرات القشرية.
خليط ب��وردو :وهو مزيج من الطين وكبريتات النحاس محلول بالماء والصابون وهو مبيد فطري ممتاز
لمكافحة أمراض البياض وتقرحات األشجار.
الكبريت :يستخدم بنجاح كمبيد فطري لمكافحة البياض والجرب وأمراض أشجار اللوزيات المختلفة.
النحاس :مبيد فطري فعال في مكافحة أمراض الجرب والبياض واللفحات بمعدل استخدام (6كلغ  /هكتار  /سنة).2
بودرة الخبيز (بيكربونات الصوديوم وكربونات الصوديوم) لقد تم إثبات تأثير المركب كمبيد فطري ضد عفن
البنسيليوم على الحمضيات والبياض الدقيقي وأمراض أخرى عديدة ،ويمكن استخدام مزيج مقدار ملعقة طعام
من البيكربونات بليتر واحد من الماء ،إن إضافة القليل من الصابون السائل أو الزيت المعدني تزيد من فعالية المزيج.
سيليكات البوتاسيوم وهو منتج سائل يستخدم لتقوية خاليا النبات ويستخدم برشه كعائق إلنبات أبواغ
الفطريات المختلفة.
منتجات أخرى تزيد من تحمل النبات لآلفات :
بول حيوانات المزرعة :إن بول األبقار واألغنام تمتلك صفات مضاد حيوي وصفات مبيد فطري خفيف ،يمكن
استخدام البول المخزن بعمر أسبوعين بعد تخفيفه بالماء بنسبة  1:5 – 1:2في مكافحة حشرات المن ويرقات
الفراشات الضارة واألكاروسات ،كما ويمكن أن يستخدم البول في مكافحة أمراض البياض واللفحات.
الحليب :يمتلك الحليب صفات مبيد فطري معتدل ويمكن أن يستخدم بنجاح ضد أمراض البياض واللفحات
وفيرس الموزاييك واألكاروس األحمر.
البكتريا  :Bacillus thuringiensisتعتبر هذه البكتريا كسم معدي على شكل بكتيريا ،ويستخدم على نطاق
واسع ضد يرقات الحشرات الضارة مثل حفار ساق الذرة أبو دقيق الملفوف وفراشة العنب وخفساء أوراق البطاطا،
موجود باألسواق على شكل مستحضرات جاهزة للتخفيف بالماء واالستخدام.
البكتريا  Bacillus subtilisوالفطر  :Trichoderma spp.pيمكن استخدام هذين المستحضرين في معاملة
البذور المعدة للزراعة أو المحاصيل المزروعة وذلك لتقوية النبات ولتشجيع نمو الجذور ولتحسين دفاعات الجذور
ضد العوامل الممرضة المستوطنة بالتربة.
العقبات التسويقية للمنتجات العضوية في األسواق المحلية والعالمية:
 -1تتطلب أسواق المنتجات العضوية جودة عالية وخدمات تسويقية فنية عالية المستوى باإلضافة إلى ما يثبت
أنها منتجات زراعية عضوية وذلك من مصدر موثوق.
 -2غالبية المزارعين يجهلون المواصفات العالية التي تتطلبها هذه المنتجات لذا فإن دور اإلرشاد الزراعي مهم
جدا ً مع المختصين في التسويق الزراعي واالدارات المعنية بذلك.
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 -3صغر الحيازات الزراعية التي يمكن أن تتبنى الزراعة العضوية والتي قد ال تكون مجدية ما لم يدعمها جمعيات
تعاونية زراعية.
 -4حاجة األسواق العالمية إلى كميات كبيرة من هذه المنتجات لذا فإن من يخطط للتصدير من المزارعين يجب
أن يدرك ذلك.
خال من
 -5عادة ما تكون المرحلة االنتقالية للزاعة العضوية والحصول على الشهادة التي توضح أن المنتج ٍ
الكيماويات هي أصعب مرحلة على المزارع لتكلفتها العالية وقد تجعل المزارع يتردد في تنفيذ هذا البرنامج ما لم
يواكب ذلك توعية إرشادية بالمردود االقتصادي والصحي في المستقبل باإلضافة إلى بعض الحوافز التشجيعية مثل
تسهيل اإلقراض وتسهيل الحصول على الشهادة الوطنية أو الدولية في حالة مطابقة الشروط.
 -6مشاكل تسويقية نظرا ً لعدم توفر المعلومات التسويقية لدى المزارعين لذا يجب العمل على توفير هذه
المعلومات وإيصالها للمزارعين في الوقت المناسب.
 -7تكاليف إضافية للحصول على الشهادة من الهيئات الدولية المعترف بها وخاصة المزارعين الذي يرغبون في التصدير .

الدورة الزراعية

المالحق

عادة ما تزرع المحاصيل بشكل متتابع عام ًا بعد عام دونما اعتبار ألهمية الدورة الزراعية ،لذا فإن التربة تستهلك
وتتنامى الحشرات المؤذية واألمراض ،وهذا يؤدي بدوره إلى إنتاج ضعيف ودخل متدنى للمزارع.
تمثل الدورة الزراعية واحدة من أهم مظاهر الزراعة العضوية وال يمكن أن يتجاهلها أي مزارع .هنالك أسباب عدة
لتطبيق الدورة الزراعة أهمها هو تقليل مشكلة األمراض في التربة ،إذ تزداد مشكلة العوامل الممرضة المستوطنة
بالتربة عام ًا بعد عام.
ويوجد سبب آخر للتركيز على تطبيق الدورة الزراعية في الزراعة العضوية وهذا يتمثل في أن الدورة الزراعية
تساهم بشكل كبير بتغيير احتياجات التربة من العناصر الغذائية ذلك أن زراعة نفس المحصول سنة بعد سنة
سوف يؤدى إلى إستهالك العناصر الغذائية األساسية في التربة وبالتالي يتعرض المحصول لمخاطر األمراض وضعف
النمو بشكل عام ،وفي الوقت الحاضر فإن التوصيات تشير إلى أن الدورات الزراعية ال بد أن تشمل محاصيل متنوعة
ما أمكن وأن يكون للبقوليات النصيب األكبر فيها.
ومن أهم الفوائد المتعلقة بالدورة الزراعية الجيدة هى:
تحافظ على الحالة الفيزيائية الجيدة للتربة وعلى المواد العضوية.
تحسين توزيع العناصر الغذائية للنبات في التربة من خالل تنوع مدى التغذية بالجذور.
تحسين حالة خصوبة التربة من خالل إمدادها بنيتروجين البقوليات.
تساعد على مكافحة الحشائش.
تساعد على التحكم في بعض األمراض والحشرات الضارة.
تحقق التنوع في الدخل وديمومته من خالل زيادة بدائل التسويق.
اإلستعمال األمثل للقوى العاملة واآلليات خالل العام.
إنتاج أعالف رخيصة للحيوانات مع إعادة األسمدة للمزرعة.
تستعمل كمقياس للمحافظة على التربة.
تحسين التنوع ونوعية التربة للتقليل من تأثير الجفاف.
تقلل من إنجراف التربة.
زيادة النباتات والحيوانات وتنوع الحياة البرية وأعدادها.
تعمل على تحريك أكبر قدر من المعادن من مخزون التربة.
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آلية التحول للزراعة العضوية
تهدف هذه المعلومات إلرش��اد المزارع ال��ذي يرغب في تحويل نشاطه
التقليدي إلى الزراعة العضوية بأسلوب مبسط وسهل حتى يحصل على شهادة
توثيق من إحدى جهات التوثيق المعتمدة تثبت بأن إنتاجه عضوي وكذلك
حصوله على الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
يجب على المزارع أن يبدي الرغبة في إنتاج غذاء آمن خالي من الكيماويات
والمواد المعدلة وراثي ًا في اإلنتاج النباتي والحيواني.
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المالحق

الخطوة األولى للتحول:
 -1التعرف على مفهوم الزراعة العضوية.
 -2زيارة مزرعة عضوية.
 -3الجدية والعزيمة والقناعة.
 -4التواصل مع إحدى جهات التوثيق والتعاقد معها.
 -5تجهيز المزرعة بالكامل للتحول.
 -6وضع سجالت للمزرعة وتدوين كل ما يتم بالمزرعة من فواتير وغيره سواء للمدخالت أو المخرجات.
 -7توصيل مفهوم الزراعة العضوية للعمال بطريقة مبسطة ومتابعتهم باستمرار.
 -8التعاقد مع مهندس زراعي في حال كانت مساحة وإنتاجية المزرعة كبيرة.
 -9التأكد من جواز استخدام المدخل لإلنتاج العضوي قبل البدء باستخدامه.
ما هو دور جهة التوثيق:
التحقق من مطابقة المزارع العضوي لالئحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية ومنح شهادة توثيق تثبت بأن
اإلنتاج النباتي أو الحيواني بالمزرعة عضوي.
مرحلة التحول:
هي الفترة الالزمة للتحول من اإلنتاج التقليدي إلى اإلنتاج العضوي سواء في اإلنتاج النباتي أو الحيواني وترك كل
الممارسات السابقة مثل استعمال األسمدة أو محسنات التربة أو المبيدات الكيماوية وغيرها.
 لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على نشرة «دليل التحول إلى الزراعة العضوية» عبر موقع إدارة الزراعة العضوية.مدخالت اإلنتاج العضوي:

هي المواد المسموح استخدامها في عمليات اإلنتاج العضوي من بذور ومبيدات وأسمدة ومحسنات تربة والتي
تم تسجيلها بإدارة الزراعة العضوية وفي حال غير ذلك يرجع لجهات الدعم الفني لطلب االستشارة أو جهة التوثيق
لمعرفة جواز االستخدام.
 لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على «قائمة مدخالت اإلنتاج العضوية» عبر موقع إدارة الزراعة العضوية.الشعار الوطني السعودي لمدخالت اإلنتاج العضوي الصادر من إدارة الزراعة العضوية للمدخالت المسموحة في
عمليات اإلنتاج العضوي.
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الجمعية السعودية للزراعة العضوية:
هي جمعية أهلية ذات شخصية اعتيادية وذمة مالية مستقلة ،تعمل تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة
وتسعى ألن تكون مظلة رسمية للقطاع الخاص العامل بنشاط الزراعة العضوية ،وتقدم الجمعية العديد من
الخدمات المتعلقة بنشاط الزراعة العضوية بهدف توسيع نطاق هذه الزراعة في المملكة ،باإلضافة إلى قيامها
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتحقيق هذا الهدف.

 للمزيد من المعلومات يمن زيارةموقع الجمعية www.sofa.org.saما هي مصادر الدعم الفني للمزارع العضوي أو الذي تحت التحول:
 -1إدارة الزراعة العضوية (قسم الدعم الفني).
 -2مركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم /عنيزة.
 -3الجمعية السعودية للزراعة العضوية (وحدة شؤون المزارعين).
 -4مشروع تطوير الزراعة العضوية.
ال تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم المطلوب نحن في خدمتك:
http://www.moa.gov.sa/organic/portal
Dept-organic-agri@moa.gov.sa
Saudi organic foods
@saudiotganicfoods
@SAorganicfoods
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مراجعة علمية
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فيصل ب��ن سلطان السبيعي
س��ل��ي��م��ان ب��ن ع��ل��ي الخطيب
إب��راه��ي��م ب��ن م��ح��م��د ال��ه�لال
ع��ب��داهلل ب��ن ص��ال��ح الهوشان
إبراهيم بن محمد الشهوان
عبدالرحمن ب��ن سعد ال��داود
عبدالعزيز ب��ن سعد القرني
عبداهلل بن عبدالعزيز الدوس
ه����ذال ب���ن م��ح��م��د آل ظ��اف��ر
ح��س��ن ب���ن ي��ح��ي��ى آل ع��اي��ض
راش�����د ب���ن س��ل��ط��ان ال��ع��ب��ي��د
خ����ال����د ب�����ن ع���ل���ي ع��س��ي��ري
عبدالرحمن بن عبداهلل الصقير
صالح بن سليمان الهويريني
المستشارون بالوزارة

