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االفتتاحية ..
االفتتاحية ..

حيوان االبل إلى أين ...؟ 
اختص الله سبحانه وتعالى اإلبل في كتابه العزيز بقوله )أفال ينظرون إلى اإلبل 
كيف خلقت ( سورة الغاشية ، فهذا الحيوان يتميز بالعديد من الخصائص التي التوجد 
البيئات  في  الحيواني  للبروتين  مصدر  يعتبر  فهو  األخــرى  الحيوانات  من  كثير  في 
على  الفيزيولوجي  التأقلم  على  القدرة  من  به  يتمتع  لما  نتيجة  والجافة  الصحراوية 

استغالل النباتات واألعالف التي ال تستطيع الحيوانات األخرى االستفادة منها .
لقد أهملت قدرات اإلبل كمصدر للرفع من نصيب الفرد من البروتين الحيواني 

وتحسين أوضاع الدخل والمعيشة لسكانها .
كما تعرض للمنافسة الشديدة بإدخال العديد من الحيوانات المستوردة التي كانت 

سبباً في إهمال وتنمية حيوان اإلبل .
هذا  إنتاجية  من  للرفع  والتنموية  العلمية  الخطط  االختصاص  جهات  تضع  ولم 

الحيوان من اإلبل واللحم وغيره من المنتجات األخرى .
لذا فإن األمر ملح لالهتمام به وذلك من خالل :-

التعرف على العروق والمجاميع الوراثية والصفات اإلنتاجية .
دارسة أوضاع المراعي وكيفية استغاللها والمحافظة عليها .

إدخال برامج علمية لتسمين الحيران لغرض الرفع من أوزانها عند التسويق .
إمكانية التركيز على استخدام التلقيح االصطناعي في اإلبل .

إنشاء مراكز بحثية متخصصة في دراسات اإلبل .
التعاون مع الدول األخرى في تبادل المعلومات والبرامج البحثية التي تخص حيوان 

اإلبل .

والله الموفق 
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يوم حقلي ارشادي عن تربية 
الدواجن في قصر االخيار 

بار
أخ

واإلرشــــاد  ــاون  ــع ــت ال إدارة  أقــامــت 
ــزراعــي والــبــحــري بـــوزارة  واإلعــــالم ال
والبحرية  الحيوانية  والــثــروة  الــزراعــة 
يوم حقلي ارشادي عن تربية الدواجن 
بحضور   / األخــيــار  قصر  منطقة  في 
عدد من المربين بالمنطقة والمهندس 
االرشاد  قسم  رئيس  الشويهدي  عادل 
ــور هشام  ــت ــدك ـــــاإلدراة وال ب الـــزراعـــي 
منصور الرقيعي/ وعدد من المختصين 

باإلدراة .
ميدانية  بزيارة  الحقلي  اليوم  وبــدأ 
 11300 المربين  أحــد  حظيرة  إلــى 
طير دجاج لحم في هذه الزيارة اطالع 
الــمــربــيــن الــحــاضــريــن عــلــى مــراحــل 
الــتــربــيــة الــتــي يــجــب عــلــى كــل مربي 
الحظيرة  تجهيز  مــن  ـــدءاً  ب اتباعها 
واستقبال الطيور إلى مرحلة التسويق.

المربين  نقاش مع  وتم عقد جلسة 
الذين أثاروا جملة من الصعوبات التي 

تواجه المربين ومنها :-
والطبية  الطبية  العناصر  نقص 

المساعدة في المنطقة .
ـ اشــتــكــى الـــمـــربـــون مـــن الــقــصــور 
الــمــركــز الوطني  ــواضــح مــن طــرف  ال
عن  الكشف  بشأن  الحيوانية  للصحة 
الخاصة  للعينات  االخــتــبــارات  نتائج 
به  أصيبت  الـــذي  النيوكاسل  بــمــرض 

تربية الدواجن في الفترة الماضية .
التدريبية  ــــدورات  ال وغــيــاب  نقص 
ـــوزارة  ال قبل  مــن  للمربين  التأهيلية 

والجهات التابعة لها .
إلى  الــحــاضــرون  انتقل  ــك  ذل وبــعــد 
الدكتور  ألقى  حيث  بالمنطقة  مدرسة 
عن  علمية  محاضرة  الرقيعي  هشام 
السيطرة  فــي  البيطري  االرشـــاد  دور 
والمحافظة على صحة  األمراض  على 

الدواجن.
وتــخــلــل الــمــحــاضــرة تــوزيــع الــعــدد 
الــخــامــس مــن مــجــلــة الــفــالح وبعض 
أمــراض  ببعض  المتعلقة  الملصقات 

الدواجن الشائعة .

6

زيارة السيد الوزير والوكيل المساعد 
لمدينة غريان 

الدكتور  والبحرية  الحيوانية  والثروة  الزراعة  وزير  السيد  قام 
صالح حامد محجوب رفقة السيد الوكيل المساعد المهندس محمد 
العبيدي بزيارة إلى مدينة غريان حيث تم استقبالهما من قبل السيد 
رئيس المجلس المحلي غريان ومنسق قطاع الزراعة وعدد من مدراء 
البيطري  المختبر  تفقدية شملت  بجولة  وقاموا  بالمنطقة  اإلدارات 
زراعة  ومشروع  جندوبة  بمنطقة  الدواجن  تربية  ومشروع  غريان 

الفستق ومشروع أبوشيبة الزراعي .

إعداد: أبوبكر ساسي
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واإلرشـــاد  الــتــعــاون  إدارة  أصـــدرت 
بــالــوزارة  والبحري  الــزراعــي  واإلعـــالم 
عدد خمس مطويات ارشادية عن األمن 
، زراعــة  الــدواجــن  الحيوي فــي مـــزارع 
والكنتالوب  والكوسة  والفلفل  الطماطم 

والقرع العسلي .
واحتوت هذه المطويات على القيمة 
الــغــذائــيــة لــهــذه الــمــحــاصــيــل ، والــجــو 

المناسبة  والــتــربــة  لــلــزراعــة  المناسب 
وموعد ومسافات  للهكتار  البذور  وكمية 
الزراعية  العمليات  إلى  اضافة  الزراعة 

المصاحبة لهذه الزراعات .
ويمكن للفالحين الحصول على هذه 
المطويات االرشادية من اإلدراة المعنية 
أو عن طريق  بالوزارة بسيدي المصري 
المناطق  فــي  للقطاع  التنسيق  لــجــان 

المختلفة .
االستوديو الزراعي يعود بإذاعة ليبيا 
والمربين  للفالحين  تمكينا  ال��وط��ن��ي��ة 
ــادة  ــف ـــادي األســـمـــاك مـــن االســت وصـــي
ـــة واالعــالمــيــة  ــرامــج االرشـــادي ــب ــن ال م
ـــوزارة  والطــالعــهــم على مــا تــقــوم بــه ال
مــن اجــــراءات وتــقــديــم الــخــدمــات لهم 
الوطنية  ليبيا  إذاعـــة  مــع  وبــالــتــعــاون   ،
المسموعة استأنفت اإلدارة بث البرنامج 
المسموع على الهواء مباشرة ) االستوديو 
الزراعي( حيث يتناول هذا البرنامج في 
الملفات  من  ملفاً  حلقاته  من  حلقة  كل 
إلى  وأبـــداً  دومــا  تحتاج  التي  الزراعية 
النقاش الصريح والشفافية والمصداقية 
علماً   ، البرنامج  ألسرة  التوفيق  نأمل   ،
سيكون  البرنامج  هذا  إذاعة  موعد  بأن 

ظهيرة يوم الخميس من كل أسبوع .

إصدارات ارشادية جديدة 
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باألمن  المكلفة  الوزارية  اللجنة  لتوصيات  تنفيذ 
فبراير  شهر  في  عشرة  السابعة  الــدورة  في  الغذائي 
الدائمة  المغاربية  البيطرية  اللجنة  عقدت   2013
طرابلس  بمدينة  ليبيا  ترأستها  والتي  السابعة  دورتها 
للعام  اكتوبر  شهر  مــن  والثالث  الثاني  يومي  خــالل 

الحالي بحضور كافة األعضاء عدا الجزائر .
اجتماعات  بقاعة  انعقد  الذي  االجتماع  واستهل 
طرابلس  فــرع   / الحيوانية  للصحة  الوطني  المركز 
األمن  إدارة  مدير  شــادي  أبوعجيلة   / السيد  بكلمة 
حيا  العربي  المغرب  التحاد  العامة  باألمانة  الغذائي 
العامة  األمانة  حــرص  مؤكداً  الحضور  السادة  فيها 
على تشجيع التعاون بين دول االتحاد في حماية الثروة 

الحيوانية .
الــدورة  رئيس  ديهوم  /عبدالناصر  السيد  ورحــب 
ليبيا  بلدهم  في  طيبة  اقامة  لهم  متمنياً  بالحاضرين 
والنجاح في أعمال الدورة وبعد ذلك استعرض الحضور 

جدول األعمال والذي تمثل في اآلتي : 
ـ مدى تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتخصصة 

المكلفة باألمن الغذائي في الدورة السابعة عشرة .
ـ مناقشة تقرير األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
)الفاو( بخصوص اعداد دراسة جدوى حول انشاء بنك 

مغاربي للقاحات وخاصة لمرض الحمى القالعية .
المساعدة  برنامج  في  الحاصل  التقدم  مناقشة  ـ 
طاعون  مــرض  على  القضاء  حــول  الفاو  من  المقدم 

المجترات الصغيرة بدول االتحاد .
حمى  لــمــرض  للتصدي  مغاربي  برنامج  وضــع  ـ 

الوداي المتصدع .
ـ  ما يستجد من أعمال .

بنوذ  الحاضرون  ناقش  متواصلة  اجتماعات  وفي 
جدول أعمال الدورة باستفاضة واتخذوا بشأنه حملة 

من التوصيات التالية :
العربي  المغرب  التحاد  العامة  األمانة  مراسلة  ـ 
واالتحاد األفريقي لتفعيل ما جاء في محضر اجتماع 
اللجنة الوزارية والمشاريع المقترحة في هذا الصدد .
الكترونية  نافذة  توفير  أهمية  على  اللجنة  تؤكد  ـ 
بدول  الحيوانية  األمــراض  لرصد  المغاربية  للشبكة 

اتحاد المغرب العربي .
الدائمة  المغاربية  البيطرية  اللجنة  تــوصــى  ـ 
)الفاو(  الزراعية  لألغذية  العالمية  المنظمة  بمراسلة 
بشأن  العربي  المغرب  التحاد  العامة  األمانة  قبل  من 
مرض  وخاصة  للقاحات  مغاربي  بنك  إنشاء  تفعيل 

الحمى القالعية وإعطائه األهمية الالزمة .
إمكانية  لدراسة  متخصصة  فنية  لجنة  تشكيل  ـ 
تحسين التعليمات الخاصة بالشروط الصحية لتبادل 

الحيوانات والمنتجات الحيوانية .
لتقديم  الفاو  مع  بالتنسيق  بموريتانيا  لقاء  عقد  ـ 
الوادي  حمى  مكافحة  مجال  في  المورتيانية  التجربة 
بين  مشترك  برنامج  وضع  امكانية  ودراسة  المتصدع 

البلدان المغاربية للتصدي لهذا المرض .
الـــدورة كل من  وقــد حضر اجتماعات هــذه  هــذا 
المركز  إدراة  لجنة  رئيس  ديهوم  الدكتور/عبدالناصر 
حافظ   / والسيد  بليبيا  الحيوانية  للصحة  الوطني 
المراكشي رئيس مصلحة المراقبة الصحية البيطرية 
الحدودية بتونس ، والسيد / بوبكر باباه رئيس قسم 
مراقبة الجودة بموريتانيا ، والسيدة منية الطير رئيسة 

مصلحة علم األوبئة الصحية المغربية .

اجتماع اللجنة البيطرية المغاربية
 الدائمة بطرابلس 

اجتماع بشأن توريد تقاوي البطاطس
اجتمع بمقر الوزارة كل من مدير مكتب الوكيل المساعد ومدير إدارة التعاون واإلرشاد واإلعالم الزراعي 
األجنبية  الشركات  ومندوبي  المحلية  الشركات  موردي  من  وعدد  البستنة  إدارة  ومدير  بالوزارة  والبحري 
والكميات  البطاطس  تقاوي  من  البالد  احتياجات  توفير  بشأن  المناسبة  اآللية  لمناقشة  وذلك  للبطاطس 

المقترح توريدها للموسم الزراعي 2013 2014  -  م.

بار
أخ
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السيد وزير 
الزراعة 
والثروة 

الحيوانية 
والبحرية :

الدولة التزال تنظم صفوفها وبناء مؤسساتها 
والمواطن متعجل على تنفيذ مطالبه 

االستراتيجية  وأه��داف��ه  القطاع  لعمل  كثب  ع��ن  االط���اع  م��ن  المواطنين  ال��س��ادة  يتمكن  حتى 
وخططه التنموية في تطويره وصواًل به إلى تحقيق نتائج اقتصادية عالية ..

فيه  د.صالح حامد محجوب خص  الوزير  السيد  لقاءًا حواريًا مع معالي  الفاح  أج��رت مجلة 
, وقد اتسم هذا الحوار  المجلة بجملة من التوضيحات حول عدد من المحاور التي تهم القطاع 
بالمصداقية والشفافية التي أظهرها السيد الوزير مجيبًا عن كل ما يدور في قطاع الزراعة والثروة 

الحيوانية والبحرية من استفسارات وتساؤوالت تشغل بال كل مواطن :
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وقــد شمل الــحــوار أربــعــة مــحــاور الــزراعــة ، الثروة 
الحيوانية ، الثروة البحرية ، ومحور عام ..وبدأنا الحوار .
يــســرنــا ويسعدنا  ــراء  ــق ال ــســادة  ال بــاســم  ال���م���ج���ل���ة: 
الــفــالح  مجلة  مــن  الــســادس  ــعــدد  ال فــي  استضافتكم 
باعتبارك أول وزير للزراعة على مدى عمر المجلة يسمح 
له بالتحاور معه ..أهال وسهاًل بك معالي الوزير ..متمنين 

لك النجاح والتوفيق ..
هذه  على  وشكراً  بكم  وسهاًل  أهــاًل   : ال��وزي��ر  معالي 

االستضافة .
الفاح : يتبع القطاع عدة مشاريع استراتيجية كانت 
مبعثرة في تبعيتها اإلدارية والمالية في الحقبة الماضية 
..فهل تمكنت الوزارة من المام هذا الشتات وضمها تحت 

جناح الوزارة ؟
وزارة  بين  مشتركة  لجنة  تشكيل  تم   : ال��وزي��ر  معالي 
الزراعة والقوات المسلحة البلولة هذه المشاريع للزراعة 
مشروع  مثل  والــزيــتــون  النخيل  لــزراعــة  مشاريع  وهــي 
الصحابي ومشروع اللود الذي يصل امتداده إلى حوالي 

75 كيلو متر ، إال أنه تعرض للضرر أثناء الثورة .
أما مشاريع الحبوب فهي بدورها تضررت وتعرضت 
أوصيانتها،  تطويرها  وعدم  بها  اآلالت  قدم  مع  للسرقة 
وبالنسبة للمشاريع الزراعية التابعة ألجهزة استثمار مياه 
مشاريع  أنها  بها  نظرتي  لألسف  فهي  الصناعي  النهر 
غير ذات جدوى اقتصادية أو اجتماعية وليس لها مردود 
المشاريع  هــذه  إدارات  لقيام  راجــع  وذلــك   ، اقتصادي 
بالتعاقد مع مستثمرين بشكل مجحف ، ومثال ذلك يأتي 
إلى  إضافة  الجهاز  من  قرض  على  ويتحصل  المستثمر 
حصوله على الكهرباء والمياه واآلالت واألرض ويتحصل 
على نصف االنتاج ..فهي إذا قسمة ضيزى ..فمثل هذه 

المشاريع التي ليست لها مردود اقتصادي أو تنمية مكانية 
فال جدوى منها .

التعديات على الغابات 
الغابات  حــول  األول  المحور  في  الــحــوار  بنا  انتقل 
والبناء  جــرداء  وتركها  األشجار  بقطع  عليها  والتعديات 
عليها من قبل بعض المواطنين . فكيف واجهت الوزارة 

هذا الموضوع ؟
القانون  لها  خّول  الزراعية  الشرطة   : ال��وزي��ر  السيد 
فهي  القانون  تنفيذ  عن  عاجزة  أنها  إال  الغابات  حماية 
الفتكاك  تعرضت  ولألسف  األسلحة  من  حتى  مجردة 
بالقوة وباستعمال السالح ، وحاولنا في المدة  سياراتها 
الماضية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمجالس 
المحلية اليقاف مثل هذه المواضيع ، ومستقباًل سنقوم 

بايقاف مثل هذه التعديات وتطبيق القانون .
البناء العشوائي على حساب األراضي الزراعية 

مجلة الفاح : في غياب الرقابة والقانون انتشر في 
والمساكن  التجارية  المحال  بناء  الليبية  المناطق  جل 
واألنشطة االقتصادية األخرى دون موافقة الوزارة وعلى 
الــوزارة من  .. فهل ستتمكن  الزراعية  األراضــي  حساب 

ايقاف هذا المد المخيف ؟
على  ينطبق  الغابات  على  ينطبق  ما   : ال��وزي��ر  السيد 
شرطة  لدينا  يكون  ،فعندما  العشوائي  البناء  موضوع 

زراعية فسوف تتوقف كل هذه المخالفات ..
للمواطن الحق في بناء مسكن 

الفاح : من جانب آخر للمواطن الحق في بناء مسكن 
المخطط خاصة  خارج  يملكها  األرض  على  وألسرته  له 
عندما توقف بناء الوحدات السكنية ، فما هي اإلجراءات 

التي يمكن أن يقوم بها المواطن بهذا الشأن ؟

حاوره عبدالسالم عون – عمرو شريحة 
تصوير آمال الشتيوي 



مؤسساتها  وبناء  صفوفها  تنظم  التزال  الدولة   : الوزير 
والمواطن متعجل على تنفيذ مطالبه ، وقطاع االسكان وضع 
مشكلة  وحــل  للمدن  مخططات  إعــداد  مستهدفاته  ضمن 
االسكان ، واليجوز قلع أشجار الزيتون والنخيل ليحل محلها 
بناء مسكن له وألخوته وأوالده على حساب األرض الزراعية 
، وعندما تتضح العالقة بين الدولة والمواطن ستكون هناك 

حلول لكل المشاكل .

دعم الوزارة لألعاف واألسمدة 
حول العالقة بين الوزارة والفالحين ، قال الدكتور حامد 
صالح المحجوب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

في الحكومة الليبية المؤقتة :
البحثية  المراكز  بين  كبيرة  فجوة  هناك  أنه  الحقيقة 
المقترحات  بعض  االرشاد وضعت  إدارة  أن  إال  والفالحين 
عن  والفالحين  الــوزارة  بين  العالقة  وتوثيق  الصلة  لربط 
طريق الوسائل االرشادية )الحقول االرشادية( األيام الحقلية 
،برامج مرئية ومسموعة الزيارات الميدانية إضافة إلى أن 
على  وتوزيعها  اليوريا  وسماد  األعالف  بدعم  تقوم  الــوزارة 

الفالحين ..
أين البحوث والدراسات ؟

مجلة الفاح : اليخفى على أحد أن البحوث والدراسات 

لها دور فعال في تنمية وتطوير الزراعة والتغلب على جملة 
من الصعوبات والعراقيل التي تواجهها الزراعة التقليدية ، 
وخالل األعوام الماضية لم يصل إلى مسامعنا نتائج بحوث 
جديدة أو تحقيق نتائج دراسات في المجال الزراعي ، فما 

هي نظرة الوزارة لهذا الموضوع ؟
أتمنى أن يكون هناك مراكز بحثية في  معالي الوزير : 
كل المناطق واالستغناء عن نقل التقنية من الدول المجاورة 
أو الدول البعيدة بحثاً عن النتائج والزلنا ندرس في الوزارة 

الكيفية التي يتم بها تفعيل المراكز البحثية في القطاع ..
االس���ت���ف���ادة م���ن ال���م���ص���رف ال����زراع����ي ف���ي دع����م ال��ت��ن��م��ي��ة 

الزراعية 
مجلة الفاح : يعتبر المصرف الزراعي أحد المؤسسات 
المصرف  مع  خطة  ــوزارة  ال وضعت  فهل   ، للقطاع  التابعة 

لدعم التنمية الزراعية وتشجيع الفالحين ؟
لتنميةة  ....حــيــوي  الــزراعــي  المصرف  ال��وزي��ر:  السيد 
القطاع الزراعي إال أنه ولألسف ومنذ خمسة أشهر تقريباً 
في  للتحقيق  لجنة  شكلنا  واآلن  ــة  إداري مشكلة  من  يعاني 

موضوع المصرف الزراعي .
هيئة للثروة الحيوانية !!

انتقلنا بالحوار مع الدكتور حامد المحجوب وزير الزراعة 
المحور  إلــى  اللقاء  هــذا  في  والبحرية  الحيوانية  والــثــروة 

هل سيتم إنشاء هيئة للثروة الحيوانية ؟

خاطبنا رئاسة الوزارة لتوفير مبالغ مالية للكوارث الطارئة 
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ندرس في الوزارة الكيفية 
التي يتم فيها تفعيل

 المراكز البحثية 

عقود إنشاء المرافئ 
البحرية مبالغ فيها 

الوزارة  والمطلع على هيكلية  الحيوانية  الثروة  الثاني وهو 
الحيوانية  الثروة  تعمالن في مجال  أن هناك جهتان  يجد 
وهو المركز الوطني للصحة الحيوانية فيما يتعلق بمكافحة 
البيطرية  واألدويـــة  اللقاحات  وتوفير  واألوبــئــة  األمــراض 
عاتقها  على  يقع  التي  الحيواني  االنتاج  وإدارة   ، للمربين 
تقديم الدعم الفني للبرامج المتعلقة بتنمية وتحسين الثروة 
الحيوانية ،إذن لماذا ال يتم دمج هاتين االدارتين في هيئة 

عامة للثروة الحيوانية ؟!
وإجابة على هذا التساؤل قال السيد الوزير 

مقترح يمكن دراسته وتبينه ..
نقص الكوادر الفنية 

في  كبيرة  أهمية  البيطرية  للمختبرات   : الفالح  مجلة 
االكتشاف المبكر لألمراض واألوبئة التي قد تصيب الثروة 
الحيوانية ، فهل في خطة الوزارة إنشاء مختبرات بيطرية 

حديثة في المناطق والمدن منعاً للمركزية ..
الوزير : في هذا الخصوص نحن نواجه نقص  معالي 
 ، المساعدة  والطبية  الطبية  واألطقم  الفنية  الكوادر  في 
خاصة في مناطق الجنوب ، واعددنا كتاب لرئاسة الوزارة 
للسماح باختيار خمسة أفراد من المتحصلين على الثانوية 
بــالــوزارة  للعمل  الجنوب  مناطق  من  منطقة  بكل  العامة 
وتفريغهم للدراسة لسد العجز في النقص الواضح وتزويد 

المستوصفات البيطرية بهم .
مبالغ مالية لسد الكوارث الطارئة 

األشهر  في  الــدواجــن  تربية  تعرضت   : الفالح  مجلة 
الماضية مرض النيوكاسل أو فيما يسمى بطاعون الدواجن 
، وقضى على نسبة كبيرة من قطعان الدواجن ، ونفق في 
هذه الجائحة ماليين الطيور وقضت على آمال المربين في 
الربح من وراء هذه الصناعة ، فهل في خطة الوزارة تعويض 
وفق  التربية  لهذه  قريبة  عودة  وهل سنرى  المربين  هؤالء 

ضوابط ومتابعة حتى اليتكرر مثل هذه الجائحة..؟ 
شائك  موضوع  المرض  هــذا  موضوع  ال���وزي���ر:  ال��س��ي��د 
جداً ومن الصعب تحديد فترة وجود هذا المرض هل هو 
وبإمكان  متكاملة  وهي سلسلة  التربية  في  أو  التفريخ  في 
المراكز البحثية الكشف عن الخلل الذي جاء منه مصدر 
االصابة وتمت مخاطبة رئاسة الوزراء لتوفير مبالغ مالية 

اختيار خمسة شباب من كل منطقة 
من مناطق الجنوب لتعيينهم بالوزارة 

وتفريغهم لدراسة الطب البيطري 
لسد العجز في األطباء البيطريين 
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على  المربين  تعويض  يتم  خالله  ومن  الطارئة  للكوارث 
الخسائر الفادحة.

االهتمام بصيادي األسماك
وصلنا إلى المحور الثالث في اللقاء مع السيد معالي 
الوزير وهو الثروة البحرية حيث يعترض سبيل الصيادين 
جملة من المشاكل مثل عدم تطوير آالت ومعدات الصيد 
.. فما هي أوجه اهتمام الوزارة بهذه الفئة وحل مشاكلهم ؟
وتكرم السيد الوزير في الرد على هذا التساؤل بقوله :
بالصيادين  البحر خاصة  البد من تحديد مسافة في 
للجرافات  األبعد  والمسافات  الصغيرة  المراكب  على 
 ، الــثــروة  األخــرى والنــريــد صيد جائر يقضي على هــذه 
وسنعمل على حل كل المختنقات والمشاكل التي تعترض 
للسادة  الهامة  الغذائية  الــمــادة  هــذه  لتوفير  الصيادين 

المواطنين .
عقود إنشاء المرافيء مبالغ فيها 

مجلة الفاح : تعمل الوزارة على إنشاء حوال 13 مرفأ 

بحري على طول الساحل الليبي خدمة للصيادين ، إال أنه 
هناك تعثر واضح في إنشاء البعض فيها واستكمال البعض 
اآلخر .. فهل سنرى تسريعاً في إنشاء هذه المرافيء هذا 

العام ؟
السيد الوزير : هناك بعض المشاكل في عقود اإلنشاء 
أن  والحظت  الزاوية  بمدينة  ديال  لمرفأ  بزيارة  وقمت   ،
قيمة إنشاء المرافيء مبالغ فيها وسيتم دراسة هذه العقود 
من قبل الوزارة بهذا الخصوص ، وعندها سيكون للوزارة 

رأيها النهائي في الموضوع .
قناة مرئية زراعية ليبية 

وفي المحور الرابع من هذا اللقاء الذي أجرته مجلة 
الفالح مع السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 
والذي كان حول اعتزام الوزارة إنشاء قناة مرئية زراعية 
 : الوزير  السيد  قال   ، اجراءاتها  وصلت  أين  وإلــى  ليبية 
أكدت في لقاء قبل قليل مع السيد الوكيل المساعد على 
متابعة اجراءات انشاء هذه القناة باعتبارها وسيلة جيدة 
األسماك  وصيادي  والمربين  الفالحين  وتثقيف  لتوعية 
على  جاهدين  وسنعمل   ، القطاع  هذا  في  العاملين  ولكل 

تفعيلها وانجاحها .
المكتبة الزراعية 

مجلة الفاح : ضمن اساسيات التثقيف والتوثيق يأتي 
دور المكتبة الزراعية في تزويد القارىء بالعلم والمعرفة 
....وكل العاملين في هذا القطاع يرغبون في وجود مكتبة 
زراعية خاصة بعد ان تم نقل مكتبة البحوث الزراعية ... 

فهل يمكن أن تتبنى الوزارة إقامة المكتبة الزراعية ؟
السيد الوزير : يمكن أن تتبنى مثل هذه األفكار الجيدة 

ونعمل على تنفيذها ألهميتها ،وفكرة جيدة 
ختام اللقاء 

الحوار  هــذا  نهاية  في 
قال السيد الوزير 

أتــمــنــى لــكــم الــتــوفــيــق 
والسرة تحرير مجلة الفالح 
ــضــافــة  ــــذه االســت عــلــى ه
قــدمــت  ــــــون  أك أن  أمـــــال 
اسئلتكم  عــلــى  تــوضــيــحــا 

واستفساراتكم 
شكرا للسيد الوزير 

نتمنى  بـــدورنـــا  ونــحــن 
ــق لــلــســيــد مــعــالــى  ــوفــي ــت ال
الوزير في مهمته الوطنية .

إقامة قناة مرئية زراعية 
خطوة متقدمة على 

تثقيف وتوعية العاملين 
بالقطاع
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شهر اكتوبر

إعداد الجرار لموسم الحرث  

المناطق  فــي  ينتشر  ُمــعــد  فــيــروســي  مــرض 
الرطبة وينتقل بواسطة أشباه البعوض )الهاموش 
في  ،وفقدان  حمى  شكل  على  أعراضه  (،وتكون 
الشهية ،وتقرحات في الفم مع إفرازات من األنف 
والعين  بالرأس  وتدليه،وأوديما  اللسان  ،وازرقــاق 
الحافر  حــول  حلقة  شكل  على  شديد  ،واحتقان 
أهم  .ومــن  الحيوان  عــرج  مسببا  األظــالف  وبين 
طرق العالج مكافحة الهاموش وتطهير الحظائر . 

مرض
 اللسان 

األزرق 

10

الشروط الواجب مراعاتها عند الحرث 
في  مبكراً  والحرث  المزروعة،  البذور  حجم  مراعاة  ـ 

الخريف في الزراعات المطرية. 
ـ عند القيام بعملية التبوير لألرض يجب حرثها في الربيع 
حرثاً سطحياً للقضاء على األعشاب مع تجنب تقليب التربة. 
ـ إضافة المادة العضوية إلى التربة في األراضي الثقيلة 
)الطينية ( قبل حرثها ألن الفقر في المواد العضوية يؤدي 
وصعوبة  التهوية  من  يقلل  مما  الطين  حبيبات  تالصق  إلى 
وأخرى  سنة  كل  بين  الحرث  عمق  تغيير  ويراعى  الصرف، 

خاصة في األراضي الطينية الثقيلة. 
حرقها،  وعــدم  السابقة  المحاصيل  مخلفات  حراثة  ـ 
وحراثة األراضي المخضرة بعكس اتجاه الميل لمنع انجراف 

التربة واالستفادة من الماء. 
ـ حرث نهاية الحقل بشكل متعامد ) الوسائد (، والحرث 

في اتجاه متعامد مع خطوط حرث المحصول السابق. 

صيانة آلة البذر : 
ـ تنظيف صندوق الحبوب ،وصندوق السماد 
خراطيم  ،وفــحــص  عمل  ــوم  ي كــل  نهاية  عند 

الحبوب والسماد واستبدال المكسور منها . 
المستوى  فــي  الــحــبــوب  مــؤشــر  ضبط  ـ 
ــبــذر ،وفــحــص أقـــراص  الــمــطــلــوب لــمــعــدل ال
الحرث والتأكد من وجود سالسل تغطية البذور 
عملية  انتهاء  عند  يومياً  التشحيم  يلزم  كما   ،

البذار اليومي . 

مقاومة 
الطفيليات 

الداخلية في 
األغنام : 

ــتــم تــجــريــع  ــع: ي ــجــري ــت ال
ــــات لـــمـــقـــاومـــة  ــــوان ــــحــــي ال
الــطــفــيــلــيــات الـــداخـــلـــيـــة، 
كالديدان الخيطية ،والديدان 
الـــشـــريـــطـــيـــة، والـــــديـــــدان 
ـــة، والــــديــــدان  ـــي األســـطـــوان
عملية  ـــجـــرى  وت ـــة،  ـــوي ـــرئ ال
التجريع في شهري )نوفمبر( 
شهري  في  وتعاد  )ديسمبر( 
)يناير( و)فبراير (، مع مراعاة 
تحت  العمليات  هــذه  تتم  أن 

إشراف الطبيب البيطري. 

الحمى 
القالعية 

مـــرض فــيــروســي 
ــــى خــســائــر  ـــــؤدي إل ي
ــيــرة  ـــة كــب ـــصـــادي ـــت اق
نـــتـــيـــجـــة الــــنــــفــــوق 
ــاض اإلنـــتـــاج،  ــخــف وان
في  أعــراضــه  وتتمثل 
ــــاع فــــي درجــــة  ــــف ارت
ـــوان،  ـــحـــي حــــــــرارة ال
الفم  فــي  ــقــرحــات  وت
والــلــســان، وإفــــرازات 
ــة عـــلـــى شــكــل  ــي ــاب ــع ل
رغوات، وتقرحات بين 
يــؤدي  مما  األظـــالف 
وصعوبة  الــعــرج،  إلــى 
ـــغـــذاء  فــــي تــــنــــاول ال
نــتــيــجــة االلــتــهــابــات 
الــفــمــويــة، وإجــهــاض، 

ونفوق في العجول.
تنتقل العدوى بين 
طريق  عن  الحيوانات 
االخــتــالط وبــالــطــرق 
واألدوات  الميكانيكية 

واألفراد والرياح. 

على أرض  الجرار متوقفاً  الذي يكون فيه  الوضع  الجرار في  يجب فحص زيت محرك 
مستوية والمحرك في حالة سكون لمدة نصف ساعة على األقل ،كما يجب فحص مستوى 
الماء في المشع )الرادياتورى( مرة على األقل كل يوم في حالة العمل ،ومن الضروري تغيير 
مصفيات الزيت والوقود )الفالتر( وتغيير زيت مصفاة الهواء، وفحص الماء داخل البطارية 
وزيادته عند انخفاضه )يجب أن يكون الماء مقطراً(، كما ينبغي فحص اإلطارات )العجالت( 
وملء ثلثي العجالت الخلفية بالماء، ويعد تفريغ خزان الوقود وتنظيفه من الشوائب، وتغيير 

سير المروحة )الشنقة( والتأكد من قوة الشد من العمليات المهمة في الصيانة الدورية. 

ا لدليل  ا إل رشا دي 
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زراعة الخضر
 تحت األغطية  

ــب جــزء  ــي ــرك هـــو ت
من نبات على نبات آخر 

فيتحدان  العائلة  نفس  من 
ويراعى  واحــداً،  نباتاً  ويكونان 

في التطعيم ما يلي : 
للتطعيم  المنتخبة  الــبــراعــم  تــكــون  أن  ـ 

ناضجة على وشك النمو، وأن تكون مبرية األقالم ملساء 
مستوية حتى يتم االنطباق ويسهل االلتحام، ويجب ربط 

البراعم واألقالم بإحكام ليسهل االلتحام. 
ـ تروى النباتات المطعمة من وقت آلخر حتى ال تجف 

البراعم . 
ـ تختار أنسب األوقات للتطعيم للحصول على أحسن 
وذلك  النائمة(  )العين  الخريفي  التطعيم  ويبدأ  النتائج. 
بإنتقاء المطاعيم أو العيون دائما من أشجار ذات نوعية 
وخلوها  محصولها،  وغزارة  نموها  بقوة  ومعروفة  جيدة 
العين  عن  الرابط  يرفع  وال  والحشرات،  األمــراض  من 
قبل مرور شهر أو أكثر وال يقص فوق الطعم حتى حلول 
المبرأة  تكون  أن  يراعى  التطعيم  عملية  ولنجاح  الربيع. 
حادة حتى ال تخدش البراعم، وتحفظ الفروع التي عليها 
القيام  حين  إلــى  مبللة  الخيش  من  قطعة  في  البراعم 
بعملية التطعيم، وتركب البراعم في الناحية الشمالية من 
األصل حتى ال تتعرض للشمس طوياًل وتقاوم في نفس 

الوقت الرياح البحرية . 

العفن الرمادي 
على الطماطم 

يصيب المرض النباتات داخل وخارج الصوبات، ويتسبب عن فطر ينمو 
كعفن رمادي اللون على الثمار، وأحياناً كمعفن مع حلقات خضراء اللون على 
مقاومة  ويمكن  المرض،  انتشار  في  دوراً  المرتفعة  الرطوبة  تلعب  الثمار، 
المرض بتقليل الرطوبة، وزيادة التهوية بين النباتات، والتخلص من الثمار 

المصابة ،واستخدام المبيد الفطري المناسب. 

10

الشتالت : 
يستمر نقل الشتالت من المرقد إلى المشتل. 

عضوياً  قبله سماداً  الذي  وال  الماضي  العام  في  تعط  لم  التي  األشجار  تعطى  العضوي:  التسميد 
العمر، ويوضع السماد بين األشجار بعيداً عن الجذوع ويقلب  الواحدة حسب  من 10ـ15كجم للشجرة 
جيداً بالتربة، وكذلك يضاف السماد المركب 18ـــ46 بكميات مناسبة وذلك بعد أن تعزق األرض بعزاقة 

التعشيب وتزال الحشائش منها ويتم حرقها .

شهر اكتوبر

تطعيم أشجار الفاكهة 

17

الـــوقـــايـــة مـــن األمـــــراض 
بانتظام  النباتات  ترش  واآلفــات: 

ـــام طيلة وجــودهــا داخــل  كــل 7ــــــ10 أي
تصيب  التي  الفطرية  األمــراض  ،وتكافح  الصوبة 
)بعد تشخيصها(  والباذنجان  والفلفل  والخيار  الطماطم 
الذبابة  تعالج  كما  الفنية،  للتعليمات  ووفقا  المناسب  بالمبيد 
البيضاء بالمبيد المناسب وبالمعدالت المذكورة على العبوة مع 
اتخاد احتياطات السالمة الالزمة، وتستعمل مبيدات أخرى في 

مكافحة العناكب الماصة للعصارة على الخضروات. 

الذبابة البيضاء:
آفة خطيرة جداً على النباتات داخل وخارج البيوت المحمية 

)الصوبات ( وعلى الحشائش. 
وتكمن  جـــداً،  الحجم  صغيرة  وهــي  أبــيــض،  الحشرة  لــون 
امتصاص  تتغذى على  الفيروسية،  األمراض  نقل  خطورتها في 
عصارة النباتات من المناطق الغضة، وتنتشر اإلصابة عن طريق 
الشتالت، وتنقل العمالة بين النباتات المصابة والسليمة، ووجود 

نباتات مصابة قرب السليمة ،وعدم مقاومة الحشائش. 



18

دليل األسماك العظمية
باملياه الليبية 

)الجزء السابع(

االسم المحلي :عصفور 
 parrot seaperch : االسم االنجليزي

من  أطــول  القياسي  ،وطــولــه  طويل  الجسم   : الــوصــف 
عرضه بثالث مرات . تتكون الزعنفة الظهرية من 10أشواك 
،والجزء الشعاعي أطول بكثير من  ومن 10إلى 11 شعاعاً 
الجزء الشوكي ،وللزعنفة الشرجية 3أشواك ومن 9 إلى 10 
اشعة ، والزعنفة الحوضية قصيرة ،كما ان فصوص الزعنفة 
الذيلية طويلة وخيطية .والخط الجانبي غير مكتمل وينتهي 

بعد الزعنفة الظهرية بقليل .
اللون : وردي أحمر ، والزعانف صفراء 

الحجم : الطول الشائع من 15 إلى 20 سم وقد يصل 
إلى 27 سم 

وفي  الطيني  أو  الصخري  القاع  فوق  يعيش   : المعيشة 
الكهوف على أعماق تتراوح بين 50و 500 متر 

الغذاء : لحمي التغذية ، ويتغذي على القشريات والديدان 
بأسبقية  ،خنثوي  الشتاء  فصل  خالل  يتكاثر   : التكاثر 

األنوثة 
طرق الصيد : يصاد بكميات قليلة بشباك الجرف 

لصغر  اقتصادية  قيمة  له  ليس   : االقتصادية  األهمية 

حجمه وقلة الكميات المصادة 

االسم المحلي : فروج 
 Dusky grouper : االسم االنجليزي

من  الظهرية  الزعنفة  وتتكون  غليظ  الجسم   : الوصف 
الشرجية  وللزعنفة  شعاعاً   16 إلىى   13 ومن  شوكة   11
3 أشواك ومن 8 إلى 9 أشعة ، والزعنفة الذيلية دائرية . 

والقشور صغيرة 
على  عشوائية  باهتة  بقع  وجــود  مع  بني  أحمر   : اللون 
كل الجسم ، والجزء السفلي أصفر ذهبي . كما أن حاشية 

الزعنفتين الذيلية والشرجية بيضاء 
الحجم : الطول الشائع من 20 إلى 80 سم وقد يصل 

إلى 150 سم بوزن 40 كيلو جراماً 
المعيشة : يعيش فوق القاع الصخري على أعماق تترواح 

بين 8 و 200 متر 
بخاصة  والــرخــويــات  والقشريات   ، األســمــاك   : الــغــذاء 

اإلخطبوط 
بأسبقية  ،خنثوي  الصيف  فصل  خالل  يتكاثر   : التكاثر 
األنوثة ، تنضج اإلناث عند عمر من 6 إلى 8 سنوات ) من 



44 إلى 53 سم ( وتنضج الذكور بعد أن يتجاوز عمرها 16 
سنة ) 85 سم ( 

والغطس  والسرتمة  بالبرنقالي  يصاد   : الصيد  طــرق 
باستعمال البنادق الرمحية .

وهو   . األولى  الدرجة  أسماك  من   : االقتصادية  األهمية 
ومن  العالية  االقتصادية  لقيمته  الصيادين  طرق  من  مرغوب 

طرف المستهلكين لنكهته الخاصة . 

االسم المحلى : مناني 
 White grouper : االسم االنجليزي

 . الرأس  : الجسم طويل ، عرضه أقل من طول  الوصف 
تتكون الزعنفة الظهريو من 10 إلى 11 شوكة ومن 14 إلى 
16 شعاعاً ، وللزعنفة الشرجية 3 أشواك ومن 8 إلى 9 أشعة 

، كما أن الزعنفة الذيلية دائرية . والقشور صغيرة 
أو  زرقاء  .من 3إلى 4 خطوط  : رصاصي مخضر  اللون 

بيضاء على الرأس 
إلى  الشائع من 20-80 سم وقد يصل  الطول   : الحجم 

120سم .
الطيني  أو  الرملي  الصخري  القاع  يعيش فوق   : المعيشة 

على اعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .
الغذاء : األسماك ، والقشريات والرخويات .

التكاثر : يتكاثر خالل فصل الربيع ،خنثوي بأسبقية األنوثة 
، تنضج اإلناث عند عمر من 5إلى 7 سنوات ) 50 إلى 60 
سم ( وتتغير جنسيا عند عمر 10إلى 13 سنة ) من 80 إلى 

110سم ( .
طرق الصيد : يصاد بالبرنقالي 

األهمية األقتصادية : من اسماك الدرجة األولى ومفضل 
محلياً 

االسم المحلي : قاروص منقط 
 Spotted seabass : االسم االنجليزي

 . الذيل عريض  وعنق   . وغليظ  الجسم طويل   : الوصف 
واألسنان   . الخياشيم  غطاء  على  مفلطحتان  وهناك شوكتان 
مفصولتان  ظهريتان  .وزعنفتان  الفكين  كــال  على  صغيرة 
متساويتان في الحجم ، لألولى من 8 إلى 9 أشواك وللثانية 
شوكة واحدة ومن 11 إلى 14 شعاعاً . وللزعنفة الشرجية 3 

أشواك ومن 10 إلى 12 شعاعاً .
اللون : فضي مخضر أو مزرق على الظهر . وبقع سوداء 
واضحة  وبقعة سوداء  والجانبين  الظهر  على  منتشرة  صغيرة 

على حاشية غطاء الخياشيم 
إلى 30 سم وقد يصل  الشائع من 20  الطول   : الحجم 

إلى 40 سم 
المعيشة : شاطئي يعيش قرب القاع الرملي أو الحصوي ال 

يتعدى 15 متراً عمقاً .
الغذاء : القشريات والرخويات واألسماك الصغيرة .

التكاثر : خالل فصل الربيع .
طرق الصيد : يصاد بكميات قليلة بالشباك والسنار .

األهمية االقتصادية : من أسماك الدرجة الثانية .
مركز بحوث االحياء البحرية 
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المرشد لتربية الدواجن 

أمراض الدواجن 
أواًل: أمراض الجهاز التنفسي 

وهي كثير منها : _ 
ND مرض النيوكاسل •

 C.R.D مرض الجهاز التنفسي المزمن •
 I . coryza مرض زكام الطيور المعدي •

 I. B مرض االلتهاب الشعبي المعدي •
المعدي  الهوائية  والقصبة  الحنجرة  التهاب  مرض   •

 I.L.T
• مرض أنفلونزا الطيور 

• نزالت البرد 
وكلها تشترك في أعراض تنفسية عامة وهي : _ 

• الخمول والتجمع حول مصادر الحرارة وحول جوانب 
الحظيرة 

• االمتناع عن األكل وانتفاش الريش 
الليل  أثناء  سماعها  ويمكن  الصوت  في  حشرجة   •

بوضوح 
• العطسة – الكحة _ الشهقة _ الزغطة 

• صعوبة التنفس واللهث وفتح الفم 
والعين  األنفية  الجيوب  التهاب   _ األنــف  إفــرازات   •

وتورم الرأس وهز الرأس 
بكل مــرض على حدة  أخــرى خاصة  أعـــراض  وتــوجــد 
تلك  أهــم  عــن  مختصرة  نبذة  اخــذ  يجب  لــذا  لــه  ومميزة 

األمراض : 
 ND مرض النيوكاسل •

خسائر  إلى  يــؤدى   ، االنتشار  سريع   ، فيروسي  مرض 
وفي   . اإلنتاج  وانخفاض  النفوق  الرتفاع  كبيرة  اقتصادية 
إفــرازات األنف وفي  الفيروس في  المريض يخرج  الدجاج 
الزرق وقد يحمله الهواء مباشرة لتستنشقه الطيور األخرى 
الطيور  ويعدى  الشرب  ومياه  األعالف  على  يسقط  وقد   .
بواسطة  تلقائياً  آخر  إلى  مكان  من  ينتقل  وقد   ، األخــرى 
اإلنسان ، الطيور البرية ، الفئران ، الذباب ، األدوات وغير 

ذلك .
األعراض : أ _ في الكتاكيت والبدارى : 

أوال  فتظهر   : مــتــدرج  ثــابــت  بنظام  األعــــراض  تظهر 



يظهر  ذلك  بعد  ثم  ذكرها  السابق  العامة  التنفسية  األعراض 
اإلسهال األخضر المائي ثم تعم األعراض العصبية التي توجد 
على هيئة شلل في احد األرجل أو كالهما _ دوران الطير حول 
نفسه – انثناء الرقبة إلى األمام والى الخلف وقبل أن يموت 
الطير بقليل يصاب بنوبات مغص شديدة كل حوالي 15 ثانية 

وكل هذه األعراض تظهر في مدى 7 - 10 أيام .
وان نسبة النفوق المرتفعة )25 - 90 %( تبدأ مع بداية 
أول أعراض للمرض وتزداد لمدة 5 أيام وتبلغ قمتها ثم تبدأ 

في االنخفاض التدريجي لمدة 5 أيام 
ب – األعراض في الطيور البالغة 

نسبة النفوق من 5-20 % واألعراض تنفسية فقط ويقل 
إنتاج البيض بنسبة 20-%50 والبيض المنتج يكون به نسبة 
كبيرة برشت )بدون قشرة ( وصفار البيض يكون فاتح والبياض 

يكون مائي .
الوقاية: انظر البرنامج الوقائي 

العالج : 
يستدعى الطبيب البيطري لعمل االحتياطات الالزمة 

• مرض الجهاز التنفسي المزمن C.R.Dالمايكو بازما 

المسبب 
مايكو بالزما وهي ميكروبات اكبر من الفيروسات ويدخل 
في  أخطاء  بها  يكون  والتي  المزدحمة  الحظائر  في  المرض 
مصاحبة  المايكوبالزما  .وتكون  والرطوبة  والحرارة  التهوية 
طريق  عن  تنتقل  .والــعــدوى   E.Coli ال  لميكروبات  دائــمــاً 
المرض في  . ويظهر  اآلتى من دجاج مصاب  والبيض  الهواء 
تنفسية  األعراض  وتكون  الثانى  الشهر  التسمين خالل  دجاج 
)السابق ذكرها ( والنفوق يصل إلى 30% ويستمر حتى آخر 
المدة  نفس  خــالل  البيض  دجــاج  فــي  أيــضــاً  .ويظهر  الــمــدة 
وأيضاً في الدجاج البالغ ويقل إنتاج البيض بنسبة 5 -%25 
هناك  ويظل   المبيض  إلى  الميكروب  يذهب  الشفاء  تم  وإذا 
ويفرز بصورة متقطعة في البيض المنتج وينتقل إلى الكتاكيت 

الفاقسة .
كبيرة  إقتصادية  إلى خسائر  يؤدى   C.R.D ال إن مرض 

وذلك لألسباب اآلتية : _ 
والهزال   ) التسمين  بــدارى  في  ) وخاصة  النمو  تأخر   •

يؤدى إلى انخفاض معدل وزن القطيع .
• النفوق الذى يستمر لمدة طويلة )حوالى شهرين وهي 

مدة المرض ( 
• في الدجاج البياض : إنخفاض إنتاج البيض ) من 5- 

 ) % 25
النيوكاسل  بــمــرض  لــالصــابــة  عــرضــة  القطيع  يــكــون   •

 C.R.D واالمراض االخرى بعد إصابته بال
الوقاية : 

وجفاف  الــزحــام  وعــدم  السليمة  التهوية  إتباع  يجب   •
الفرشة وضبط درجات الحرارة 

• إتباع برنامج عالج وقائي وذلك بإعطاء أحد المضادات 
العمر  من  األولــى  أيــام  الثالثة  في  التنفسي  للجهاز  الحيوية 

وكذلك في عمر شهر وفي عمر شهرين 
كل  ذلــك  وبعد  البلوغ  حتى  ونصف  شهر  كــل  ذلــك  وبعد 

شهرين حتى نهاية العمر 
العالج : 

يوجد للمرض عالج ويستدعى الطبيب البيطرى 
• مرض زكام الطيور المعدى 

د. محمد عبداهلل الطاهر 
مستشار بيطري وانتاج حيواني 
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 i.Cony za
المسبب : بكتريا سلبية لصبغة الجرام )G-ve ( ويكثر 

المرض في فصلى الخريف والشتاء 
أعراضه : هي نفس األعراض العامة لالمراض التنفسية 
مخاطية  إفـــرازات  توجد  حيث  ــرأس  ال في  تتركز  إنها  إال 
سميكة في االنف تخرج عند الضغط على األنف ، وتختلط 
تسد  متسخة  قشرة  وتكون  الحظيرة  بغبار  االفــرازات  هذه 

االنف وتكون رائحتها كريهة .
وتمتد االصابة إلى الجيوب األنفية والعين وتحدث بهما 
 . والــداليــات  الــرأس  يتضخم  وبالتالى   ، وتضخم  إلتهابات 
ويفتح الطير فمه للتنفس عن طريقه .وتكثر بالطيور هزات 

الرأس في محاوالت للتخلص من االفرازات االنفية 
وتكون  بسيطة  النفوق  نسبة  ولكن  كبيرة  اإلصابة  نسبة 

نتيجة لالختناق .
الملوثة  الشرب  مياه  طريق  عن  المرض  هــذا  وينتقل 
الهواء  طريق  عن  أو  المصابة  للطيور  األنفية  بــاإلفــرازات 

والعلف والنقل التلقائى ) اإلنسان _ األدوات _ ......( 
 C.R.Dالوقاية والعالج : مثل ال

ثانيًا : أمراض الجهاز الهضمي 
 _ األبيض  اإلسهال   _ الكوكسيديا   : ومنها  كثيرة  وهي 

كوليرا الطيور _ الديدان .
• الكوكسيديا Coccidia يعتبر هذا المرض من أكثر 
أرضية  تربية  يربى  الــذى  الــدجــاج  بين  إنتشاراً  األمـــراض 
.ويعتبر كذلك من أخطر االمراض من الناحية االقتصادية 

وذلك لالسباب اآلتية : 
• إن إلتهابات االمعاء تجعلها غير قادرة على امتصاص 
المواد الغذائية وبالتالى هدر األعالف وضعف النمو ونقص 

األوزان الحية 

• النفوق بنسبة 5- 50 %حسب مدى العدوى 
• إنخفاض إنتاج البيض بنسبة 10- 40 %

• ضعف مناعة الطير تجعله عرضة لالصابة باالمراض 
األخرى 

مسبب المرض : طفيل وحيد الخلية )بروتوزوا ( وبالرغم 
من تعدد أنواعها وأماكن االصابة بالجهاز الهضمى )األمعاء 
الدقيقة واألعورين ( إال ان دورة حياتها متشابهة .فتخرج ال 
Oocyst )األووسست ( أو البويضات مع الزرق وتتحوصل 
وتنمو في وجود الحرارة والرطوبة وتنقسم من الداخل وتكون 
الطور المعدى على الفرشة .ولذلك فإن الفرشة المرطوبة 
أن  .حتى  المرض  إنتشار  على  تساعد  الــحــرارة  وجــود  مع 
وجود المرض يعنى وجود اهمال في الحظيرة . وال يوجد 

المرض في حالة التربية على البطاريات .
وينتقل المرض نتيجة إبتالع حويصالت الطفيل )الطور 
المعدى ( وفي االمعاء أو االعورين تبدأ في مهاجمة األغشية 
المخاطية والتكاثر فيها حتى ان حويصلة واحدة يمكنها ان 

تنتج 10 اآلف اووسست جديدة وهكذا .
من عمر 3  إبتداءاً  والبدارى  الكتاكيت  : في  األعراض 
االصابة في عمر 3- 7  تكثر   : البلوغ  أسابيع وحتى عمر 
المصابة  الكتاكيت  وللكوكسيديا مظهر معروف في  أسابيع 

هو :_ 
تداخل   – الريش  إنتفاش   – في مجموعات  التجمع   •

الرأس في الجسم – تدلى األجنحة – تأخر في النمو 
• إسهال مدمم ) الزرق به دم ( 

• النفوق من 50-5 %
بها  يظهر  فإنه  أصيب  إذا  فإنه  البالغة  الطيور  في  أما 
نفس االعراض مع إنخفاض في إنتاج البيض بنسبة 10-

40 % حسب مدى العدوى 
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من  إعتباراً  عالجي  وقائى  برنامج  إتباع  يمكن   : الوقاية 
اليوم ال )21( باألمبرول ومضادات الكوكسيديا .

العالج : يستدعى الطبيب البيطرى 
ويحزر من إعطاء فيتامين ب المركب أثناء فترة المرض 
جفاف  ويراعى  الكوكسيديا  توالد  على  يساعد  ألنه  والعالج 

الفرشة ومنع الزحام للوقاية من المرض 
 pullorum اإلسهال األبيض •

( يصيب جميع   S - ve ( بكتيري معدي  البللورم مرض 
األعمار إال أنه يصيب الكتاكيت الصغيرة وخاصة في عمر يوم 
إلى عمر شهر ونادراً ما يصيب الكتاكيت بعد ذلك وإذا أصبيت 
ال تظهر عليها أعراض واضحة وحتى انخفاض إنتاج البيض 

يكون بصورة بسيطة 

طرق العدوى : 
مبيض  في  الميكروب  يكمن  حيث  البيض  طريق  عن   •
الكتاكيت  إلى  البيض  الحاملة للمرض وينتقل عن طريق  آالم 

الفاقسة عمر يوم .
•  تعتبر المفقسات الملوثة مصدراً أيضاً إلصابة الكتكوت 

عن طريق اإلستنشاق 
يسقط  او  الهواء  الى  الميكروب  يخرج  الملوث  البراز   •
عن  االخــرى  الكتاكيت  ويصيب  الطعام  او  الشرب  مياه  على 

طريق التنفس او عن طريق الجهاز الهضمى 
أعراض المرض :

ما  .فغالباً  شهر  عمر  الى  يوم  من  الكتاكيت  في  وخاصة 
يرتفع النافق في البداية بدون اى اعراض ثم تبدأ األعراض 

في الظهور وهي : 
التجمع حول مصادر الحرارة –  • االمتناع عن االكل – 

إنتفاش الريش وتدلى االجنحة 

• إسهال : يكون لونة مائل لإلخضرار اوالً ثم يكون بعد 
ذلك أبيض اللون 

ويلتصق  لــزج  يكون  الــبــراز  أن  نتيجة  المجمع  ســدة   •
وفي  البراز  خروج  تمنع  ســوداء  كتلة  ويكون  ويسده  بالمجمع 
النهاية يموت الكتكوت وهو في حالة تشنج نتيجة إلمتصاص 

السموم من البراز المحتبس .
• النفوق من  20- 70 % حسب قوة العدوى 

• إذا إستمرت الحالة لمدة طويلة تظهر إلتهابات وتورم 
في المفاصل 

النفتين  بواسطة  عالجى  وقائى  برنامج  إتباع   : الوقاية 
)الفيورازوليدون ( لمدة 14-21 يوماً األولى من العمر 

العالج : 
يستدعى الطبيب البيطري 

 Fowl cholera 3( كوليرا الطيور(
المسبب : 

) G-VE( عند دخول هذا  الجرام  لصبغة  بكتريا سلبية 
كبيرة في جميع  بأعداد  يتوالد  الطيور  الميكروب على جسم 
سبب  هو  وهــذا   ، منه  كبيرة  بكميات  ويفرز  الجسم  أجهزة 
الهواء  طريق  عن  العدوى  .وتنتقل  السريع  المرض  إنتشار 

واألعالف والماء.
الدجاج  يصيب  ال  ولكنه  االعمار  جميع  يصيب  والمرض 

الذى عمره أقل من شهرين إال نادراً .
أعراض المرض : 

القطيع  : يكون هناك عدوى لكل  الحادة  • في الحاالت 
في ظرف 3 أيام .

• ايام ويرتفع النفوق كثيرا ) 10 - 50% ( والموت هنا 
يكون مفاجىء اى بدون ظهور اعراض 

تظهر  فإنها   ) الــحــادة  تحت   ( العادية  الــحــاالت  فــى   •

يقوم فيتامين د بدور 
اساسى في التمثيل 
الغذائى للكالسيوم 

والفوسفور الالزمان 
لبناء الهيكل العظمى 

والمنقار والمخالب 
وتكوين وتكوين قشرة 

البيض
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االعراض االتية : 
• إسهال أصفر او بنى او اخضر 

الصوت  فــي  حشرجة  هيئة  على  نفسية  اعـــراض   •
وصعوبة في التنفس 

• هزال ثم يرقد الطير ماداً رقبته الى االمام او يثنيها 
الى الخلف ويكون غير قادر على الحركة ثم يغشى عليه مدة 

طويلة قبل الموت.
• في الحاالت المزمنة : 

) هذا اذا استمر المرض في القطيع مدة طويلة ( النفوق 
هنا يكون بنسبة بسيطة يومياً على فترات طويلة تمتد الى 
شهور .وقد تكون هناك موجات من العدوى المتكررة ويظهر 

المرض هنا باالعراض االتية : 
• اسهال شديد وهزال 

• اعــراض تنفسية تشبه اعــراض مرض زكــام الطيور 
I.CArizona المعدى

• كما تظهر على بعض الطيور إصابات موضعية مثل 
هذا  به  يتميز  الــذى  للداليات  والتضخم  االوديــمــى  التورم 

المرض في الحاالت المزمنة .وكذلك تورم في المفاصل .
بلقاح  فقط  الموبوءة  المناطق  في  التحصين   : الوقاية 

كوليرا الطيور في عمر 8 اسابيع 
العالج : 

يستدعى الطبيب البيطرى 
)4( الديدان التى تصيب األمعاء واالعورين 

في  تعيش  التى  االســكــارس  مثل  االسطوانية  الــديــدان 
االمعاء الدقيقة .وكذلك الهتراكس التى تعيش في االعورين 
.والديدان الشريطية وكلها تصيب الدجاج في عمر من 4-3 

شهور فاكثر 
وانتفاشه  الريش  جفاف   _ الشهية  فقد   : االعـــراض 

إسهال مائى – ضعف عام وهزال – شحوب في العرف – 
قلة انتاج البيض – واذا فتحت االمعاء نجد الديدان 

تربية  يربى  الــذى  للدجاج  الببرازين  إعطاء   : الوقاية 
فال  البطاريات  على  يربى  الذي  الدجاج  )اما  فقط  ارضية 
داعي له ( في عمر 13 أسبوع ثم يعاد بعد شهر ثم يعاد كل 

شهرين بعد ذلك حتى نهاية العمر .
العالج : 

يستدعى الطبيب البيطرى 
ثالثا : أمراض أخرى 

وهي األمراض التي تصيب االجهزة االخرى وهي كثيرة 
منها الجامبورو والجدرى والليكوزس والماريك

 F.pox الجدرى
االصابة  .وتحدث  المقاومة  قوى  فيروس  يسببه  مرض 
الفيروس جسم  غالباً في فصلى الخريف والشتاء .ويدخل 
الطير عن طريق الجروح .لذلك فإن المرض يكثر في حاالت 
اصابة القطيع بداء االفتراس او نقص فيتامين أ .او ينتقل 
عن طريق غير مباشر بواسطة الطفيليات الخارجية الماصة 
انه يظهر دائماً  ، إال  للدم .والمرض يصيب جميع األعمار 
في عمر من 2-6 شهور ونادراً ما تصاب الطيور قبل أو بعد 

هذا العمر 
اإلعراض : 

بأحد هذين  الدجاج  ويصاب  المرض  من  نوعين  يوجد 
النوعين او بكالهما 

 ) )حبوب  بثور  هيئة  على   : الجاف  الجلدي  النوع   – أ 
وخاصة  الــريــش  مــن  الــعــاريــة  األجـــزاء  فــي  تنتشر  صغيرة 
ــات والــعــرف والــجــفــون وزوايـــا الــفــم وفــي الــحــاالت  ــدالي ال
فتحة  وحــول  األجنحة  وتحت  األرجــل  إلــى  تمتد  الشديدة 
العمى  نتيجة  بالهزال  نتيجة إصابته  الطير  المجمع ويموت 
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أو عدم القدرة على فتح الفم أو عدم القدرة على التنفس عند 
إصابة البثور لفتحة األنف .

ب – النوع الدفتيرى الرطب : 
وفيه يتكون على األغشية المخاطية للفم واللسان والبلعوم 
وصعوبة  البلع  صعوبة  الى  تؤدى  اصفر  لونها  دفتيرية  طبقة 

التنفس .
%من   70-30 على  اإلعــراض  تظهر  الحالتين  كلتا  وفي 

القطيع المصاب ولكن النفوق ال يتعدى -2 %10 
الوقاية : التحصين في عمر 8-12 أسبوعيا 

العالج : يستدعى الطبيب لعمل الالزم 
1-A رابعًا : أمراض النقص الغذائي 1نقص فيتامين

األنسجة  حيوية  على  للمحافظة  ضـــروري   1 فيتامين 
بالجهاز التنفسي والهضمي والعيون .وللفيتامين طبيعة مقاومة 

اإلمراض ويختزنه الجسم في الكبد 
ونقص الفيتامين يسبب التهابات بالعين وتؤدى الى العمى 
وكذلك ظهور الدفتيريا الغذائية وتكون على هيئة بثور وترسيب 
اللسان  وأسفل  والبلعوم  الــزور  منطقة  في  المتجبنة  للمواد 
واألنف .ولكن هنا يمكن إزالة هذه الحبيبات ) البثور ( بسهولة 
الجدري  حالة  في  كما  متقرح  او  دامــي  تترك سطح  إن  دون 
لإلصابة  عرضة  ا  فيتامين  نقص  حالة  في  الطيور  .وتكون 

باالمراض األخرى وذلك لضعف األنسجة 
العالج : إعطاء فيتامين ا 

D.2نقص فيتامين د
يقوم فيتامين د بدور اساسى في التمثيل الغذائى للكالسيوم 
والفوسفور الالزمان لبناء الهيكل العظمى والمنقار والمخالب 
وتكوين وتكوين قشرة البيض .لذلك فإن نقص الفيتامين يؤدى 
في  العظام  .ولين  4اسابيع  2الى عمر  من عمر  الكساح  إلى 

الدواجن البياضة وضعف قشرة البيض .
 E. 3نقص فيتامين ه 

أسبوعين  عمر  بعد  خاصة  النقص  هــذا  إعــراض  تظهر 
ونقص الفيتامين يسبب الحاالت اآلتية :- 

في  يحدث  المرض  وهــذا   : المجنون  الكتكوت  مرض   •
عمر من 2 -4  أسابيع حيث تلتوى الرقبة ويمشى الكتكوت 

في خط دائرى .
• الرشح االوديمى : نظراً الن نقص الفيتامين يؤدى الى 
شفافية الشعيرات الدموية وسهولة خروج محتويات الدم منها 
أسفل  للسوائل  تجمعات  تحدث  االرضية  الجاذبية  ونتيجة 

الصدر والبطن وأسفل الفكين 
• ضمور العضالت : حيث تضمر عضالت الصدر وتصبح 

بيضاء اللون 
• العقم في الذكور واإلناث 

• االضطرابات العصبية 
B1 1- نقص فيتامين ب •

تظهر إعراض هذا النقص في األسبوعين االولين من العمر 
حيث يحدث شلل في األرجل واألجنحة والرقبة ويكون للكتكوت 
وضع خاص وهو الجلوس ماداً ارجله إلى اإلمام وساحباً رأسه 

ورقبته إلى الخلف ) وضع المحلق للسماء ( 

أصابع  التواء  يسبب  B2نقصه  ب-2  فيتامين  نقص   •
على  المشي  إلــى  الطير  يضطر  مما  األرجــل  وضعف  القدم 
يتمكن  وال  يتدلى  .الــذى  الجناح  بمساعدة  العرقوب  مفصل 
األرجل  أعصاب  التهابات  النقص  ويسبب   . رفعه  من  الطير 

والجناح 
 C . نقص فيتامين ج •

للجسم  المناعية  األجسام  تكوين  في  ج  فيتامين  يشترك 
فان  لــذلــك  التنفسي  للجهاز  المخاطية  األغشية  وحماية 
ا ( ويعطى في  الفيتامين واقي من اإلمــراض ) مثل فيتامين 

حاالت اإلجهاد – البرد – الحر الشديد – المرض 
K– فيتامين ك •

فيتامين ك هام لعملية التجلط للدم ونقصه يسبب انزفة 
 . واألنيميا  العرف  وبهتان  واألرجــل  والجناح  الصدر  بمنطقة 

وعدم تجلط الدم في حالة النزيف ) الجروح ( 
خامساً  : مشاكل وأمراض ناتجة عن أخطاء في التربية 

• عادة االفتراس : نقر الطيور بعضها البعض 
• السبب المباشر هو نقص البروتين الحيوانى 

ــفــاع درجــة  ــزحــام – إرت ــاب الــســاعــدة : هــي ال • األســب
الحرارة – الضوء الشديد – الطفيليات الخارجية – عدم جمع 
معالف ومساقى بالعدد الكافى – التجويع – عدم جمع النافق 
نقص   – العليقة  في  الكربوهيدرات  زيادة   – مستمرة  بصورة 

الفيتامينات واألمالح .
ثم  يوماً  المنقار في عمر  10- 15  : -1 قص  الوقاية 

إعادة القص في عمر 8 أسبوع 
2تقديم عليقة متوازية 

• تفادى األسباب المساعدة 
تقليل اإلضاءة  السبب –  تفادى  المنقار –  : قص  العالج 
المصابة  الطيور  فصل   – حمراء  اإلضــاءة  تكون  أن  ويفضل 

ومسها بالمسة الزرقاء 
• البيض ذو القشرة الرقيقة 

السبب : ارتفاع درجة حرارة الجو من أهم األسباب وكذلك 
ونقص  والفوسفور  الكالسيوم  .نقص  الرطوبة  نسبة  ارتفاع 
فيتامين د والمنجنيز – والزنك وتوجد الحالة أيضاً مصاحبة 

لبعض األمراض مثل الكوكسيديا والتهابات الرحم 
• العالج : إعطاء فيتامين د + مسحوق الصدف وتفادى 

السبب 
• عادة أكل البيض :- 

ــزان األعــالف وعدم  وهــي عــادة سيئة ناتجة عن عــدم أت
توافرها 

• الكساح : 
األعراض  أول  والعرج هي   ، المشي  القدرة على  • عدم 
ثم تتورم المفاصل ثم تصبح العظام لينة وتلتوي عظام األرجل 
المناقير  أو  األظافر  أما   ، الفقري  بالعمود  تشوهات  وتحدث 

فإنها تصبح طرية سهلة الثنى 
السبب : نقص فيتامين د 

في  الــصــدف  مــســحــوق   + د  فيتامين  إعــطــاء   : ــعــالج  ال
الصداقات بمعدل 35 جرام /طائر إسبوعياً أو الجير .          



رير
تقا

الموقع الجغرافي لمنطقة الكفرة 
من  الشرقي  الجنوبي  الجزء  في  الكفرة  منطقة  تقع 
ليبيا على خط طول 18ْ،23ْ وعرض 12ْ،24ْ ويحدها من 
الشرق صحراء واسعة ثم حدود جمهورية مصر العربية ومن 
الجنوب الشرقي أيضا جبل العوينات و جمهورية السودان 

ومن الجنوب جمهورية تشاد .
المناخ :

يعتبر مناخ منطقة الكفرة مناخ صحراوي جاف بارد، في 
الشتاء أقل درجة حرارة تسجل في شهر يناير ثم ترتفع إلي 
أعلى درجة حرارة بين شهري يوليو وأغسطس حيث تصل 
خاللهما من 38إلى 44 درجة مئوية وفي سنة من السنوات 
وصلت إلىْ 46ْْ درجة مئوية بينما تصل في الشتاءً إلى 3 أو 
2 درجة مئوية ونادراً ما تصل إلى مادون الصفر المئوي و 
الصيف ساخن وجاف و قليل الرطوبة حيث تصل معدالت 
البخر إلى مستويات عالية جداً ،حيث وصلت في ذروة أيام 
الصيف إلى أكثر من 30 مليليتر في اليوم الواحد من خالل 
والرطوبة  الــحــرارة  من  المعدالت  هــذه   ،  Piche مقياس 
الموجودة في مناطق الكفرة تعتبر البيئة المثالية لكثير من 

أألشجار الغير موجودة في المناطق األخرى من ليبيا، على 
هذا األساس كانت فكرة هذا الدليل المصور . 

ومن بين أهم النباتات الموجودة في هذا الدليل
 Azadirachta indica.A.Juss شجرة النيم •

 Melia azedarch L شجرة الزنزلخت •
 Hyphaene thebaica martشجرة الدوم •

 Balanites aegyptiaca شجرة الحجليج •
 Tamarindus inddica شجرة األرديب •

 Moringa oleifera شجرة المورينقة •
Grewia aenax شجرة القّضيم •

 Salvadora Persica شجرة األراك •
 . Carica Papaya شجرة الباباي •

 Mangifera indica شجرة المانجو •
 Annona squamasa شجرة القشطة •

 Ziziphus spinachristi شجرة السدر •
 في هذه الدراسة تم التركيز على هذه األصناف اإلثنى 
عشر وعلى الرغم من أن هناك العديد من األشجار األخرى 

لم تشملهم الدراسة وهي موجودة في
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شجرة النيم

الدليل املصور لألشجار االستوائية
 يف منطقة الكفرة وتازربو  

د .صالح حامد محجوب



 شجرة النيم
 Azadirachta indica.A.Juss : االسم العلمي

اسم الفصيلة : Meliaceae اسم الجنس: Melia االسم 
 Neem tree : االنجليزي

االسم العربي :النيم، أرز هندي ، صيدلية القرية 
 الوصف العام:

المعمرة  و  الحجم  المتوسطة  األشجار  من  النيم  شجرة 
شجرة  كبير  حــد  ــى  إل تشبه  وهــي  الــخــضــرة،  والمستديمة 
الزنزلخت حيث تحتوي على جذور وساق خشبية ويحصل فيها 
نموات ثانوية وتعطى مساحة كبيرة من الظل ويصل ارتفاعها 
من 6 - 15مترا، وتتعمق جذورها من9-12 مترا في التربة 
الرملية ، وتتحمل الجفاف من 7- 8 شهور ، وال تتحمل التربة 

المشبعة بالمياه.
الساق: 

تنمو الشجرة عادة على ساق واحدة قائمة ، ويغطى هذا 
الساق لحاء سميك به تشققات طولية لونها بني ، تنمو األوراق 
شجرة  في  األوراق  نمو  ذلــك  في  وتشبه  األغــصــان  قمة  في 

الزنزلخت . . 
األوراق:

 -10 من  طوله  حامل  على  موزعة  ريشية  مركبة  فهي   
بحسب  وعددها  الحامل،  طول  على  متقابلة  كــأزواج  30سم 
عمر الحامل وتتراوح بين 6 إلى 8 أزواج، وتنتهي قمة الحامل 
رمحية حوافها مسننة  الورقة  بورقتين،  وأحيانا  واحدة  بورقة 
الشكل قمتها حادة وأن قاعدة نصلها قريبة من الحادة ، طولها 
فيها  والتعرق  2.2ســم  فيها  عــرض  وأقصى   ، 7ســم  حوالي 
شبكي وحيد الضلع ، وملمس الورقة أملس عديم الشعيرات، 
واألوراق الحديثة النمو حمراء اللون، والوريقة الطرفية أصغر 

من األوراق الجانبية. 
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اللحاء المتشقق لشجرة النيم

الثمار والبذور والّنوىثمار النيم غير ناضجة 



28

األزهار:
حتى  و  الربيع  فصل  منتصف  من  النيم  شجرة  تزهر 
بداية فصل الصيف ، أزهارها صغيرة ذات لون أبيض لها 
رائحة عطرية تشبه رائحة الياسمين .ويمكن أن تزهر في 
إال  ثمارها  تعطى  الزراعة، وال  الثالثة من  أو  الثانية  السنة 
بعد 4-5 سنوات ،و ترتيب األزهار في الغصن الزهري أي 

النورة الزهرية تكون على هيئة عنقود مركب طولها من 10 
إلى 30سم والزهرة كآسية طولها من 3إلى 4سم وقطرها 

2سم .
الثمار:

ملساء شكلها بيضاوي كحبة الزيتون الصغيرة ، طولها 
من 1الى 1.5سم وعرضها حوالي 8مم ، لونها اخضر فاتح 
يميل إلى الصفار كلما نضجت الثمرة ، اللب عصيري يحتوى 
على بذرة هشة و بداخلها النواة وهى شبيهة بثمرة المانجو 
من ناحية قشرة الثمرة ولب وهشاشة غالف البذرة ،إال أنها 
صغيرة في الحجم وتختلف عنها في الطعم والرائحة ويحتوي 

الكيلو الواحد من بذور النيم على حوالي 5100بذرة .
 التكاثر:

تتكاثر  حيث   ، وبالبذرة  خضريا  النيم  شجرة  تتكاثر 
خضريا في جميع األوقات تقريبا عن طريق العقلة، ماعدا 

فصل الشتاء.
التكاثر البذري يعتبر وسيلة سريعة للتكاثر ولكنه محدود 
الوقت ، حيث ان البذرة ال تحتفظ بحيويتها ألكثر من شهر 
جني  قبل  جيدا  االستعداد  يجب  لذا   ، نضجها  بعد  واحد 
الثمار بإعداد أماكن الزراعة أو أكياس التكاثر في المشتل .
: أنشئ مشتل في منطقة الكفرة تم فيه إكثار  ماحظة 
خارج  من  توريدها  تم  التي  االستوائية  األش��ج��ار  بعض  أن��وا 
ت��ل��ك األش���ج���ار م��ن أه��م��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة  ب��ه��ا  ل��م��ا تتميز  ليبيا 

وخصائص عاجية وغيرها.
وسيتم نشر العديد من تلك األشجار في أعداد قادمة من 

مجلة الفاح .
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وراق شجرةالنيم

زهار شجرة النيم

المعدالت من الحرارة والرطوبة 
الموجودة في مناطق الكفرة تعتبر 

البيئة المثالية لكثير من أألشجار الغير 
موجودة في المناطق األخرى من ليبيا
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مقدمة :-
يعتبر محصول الحمص من محاصيل البقوليات الغذائية 
كغيره من  فهو  األخضر،  الجبل  تزرع فى منطقة  التي  الهامة 
التربة  زيادة خصوبة  يعمل على  الغذائية  البقولية  المحاصيل 
وذلك عن طريق بكتيريا الريزوبيا التي تعيش على جذور النباتات 
النيتروجين  تثبيت  على  القدرة  ولها  تكافلية  معيشة  البقولية 
فى  المحصول  هذا  إدخــال  يتم  فعندما   . التربة  فى  الهوائي 
الحقلية األخرى فإنه يزيد من  المحاصيل  دورات زراعية مع 
إنتاجيتها ، كذلك يعمل على تكامل نظام اإلنتاج الزراعي فى 
المناطق قليلة األمطار ، كما أنه يعمل على كسر بنية األمراض 

والحشرات واألعشاب فى حقول الدورات الزراعية . 
من  العديد  فى  تقليدية  زراعــة  الحمص  محصول  يــزرع 
أقطار العالم . وهو كغيره من المحاصيل البقولية األخرى له 
من  العديد  فى  التقليدية  الزراعية  النظم  فى  متعددة  فوائد 
وعلف  لإلنسان  كغذاء  هام  مصدر  أنه  كما   . النامية  الــدول 
جيد للحيوان ، ويساعد فى زيادة خصوبة التربة خصوصا فى 

المناطق الجافة .
وإلدخال هذا المحصول فى التركيبة المحصولية لمنطقة 
 ، إنتاجيته  وزيــادة  تحسين  على  العمل  يجب  األخضر  الجبل 
فمحصول الحمص كان يزرع فى السابق زراعة ربيعية ، حيث 
األرض  ويحرث  األمطار  سقوط  موسم  نهاية  المزارع  ينتظر 
حتى يتخلص من األعشاب ثم يزرع المحصول فى شهر مارس 
، عندها تكون إستفادة المحصول فقط من الرطوبة المتبقية 
فى التربة ، وبذلك تكون فترة عمر النبات قصيرة فيقل حجمه 
وتفرعه والتزهير وعدد القرون بالنبات ، كما تقل كفاءة بكتيريا 

الريزوبيا ، وبذلك يكون اإلنتاج ضعيفا .

تجارية  المزارع  يستخدمها  كان  التي  األصناف  أن  كما   
وغير معروفة المصدر وقد تكون خليطا من مجموعة أصناف ، 
عادة تكون إنتاجيتها ضعيفة . والنظام الزراعي المتبع بمنطقة 
دون  باستمرار  الشعير  أو  القمح  زراعــة  هو   األخضر  الجبل 
إتباع دورة زراعية ، وهذا يمثل نسبة  80 % من المزارعين 
، والباقي وهم 20 % يتبعون دورة  قمح أو شعير / بور. وقد 
، وذلك   النظام  إنتاجية هذا  يحسن إدخال محصول الحمص 
على  يعمل  وكذلك  التربة،  في  النتروجين  فقد  من  يقلل  بأن 
كسر بنية الحشرات واألعشاب واألمراض . و يمكن لمحصول 
الحمص أن يحل محل المساحات الغير مزروعة ) البور( ، و 
يشارك في إنتاجية المزرعة. وليحل الحمص محل البور البد 
للظروف  مالئمة  و  اإلنتاجية  عالية  جيدة  أصناف  وجود  من 

البيئية المحلية 
أنواع الحمص وأهميته :

1 - الديسي Desi : و هو ذو حبة صغيرة لونها أسود أو 
بني ، ذات حواف مدببة ، وتكثر زراعة هذا النوع في جنوب 
أفريقيا   في  باكستان–بنغالديش(-وكذلك   – )الهند  آسيا 

)إثيوبيا ( . لون الزهرة بنفسجي .  
2 - الكابولي Kabuli: وهو ذو حبة كبيرة لونها بني فاتح 
) بيج ( تشبه رأس الخروف، وتكثر زراعته في تركيا و سوريا 
و إيران و أسبانيا و المكسيك و شمال أفريقيا . لون الزهرة 

أبيض ، 
أنظر الصورة )1(.
  Kabuli  Desi

الصورة )1( توضح أنواع الحمص، ولون الحبة

تقنية الزراعة الشتوية حملصول احلمص 
مبنطقة اجلبل األخضر
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االسم العلمي :  
  Cicer arietinum Ladiz

الضغوطات الحيوية :-
أوالً - األمراض :-

1 - اللفحة االسكوكيتيه : - 
 Ascochyta blight

هذا المرض يسببه الفطر
الــذي      ).Ascochyta rabiei )pass.( ) Lab  
يصيب محصول الحمص في ظروف إنخفاض درجة الحرارة 
و ارتفاع الرطوبة ، مثل هذه الظروف تتوفر في فصل الشتاء 
بمنطقة الجبل األخضر . وينتقل هذا الفطر عن طريق التربة 
التي تحتوي على بقايا نبات الحمص من المحصول السابق 

المصاب بالفطر،أو عن طريق البذور المصابة . 
يعد هــذا الــمــرض مــن أخــطــر األمــــراض الــتــي تصيب 
من  يصل  المحصول   في  فقد  تسبب  و  الحمص،  محصول 

30 % ـ 100 % ، أنظر الصورة )2(  .
و استعمال المبيدات الفطرية مثل Calixin M  مكلف 
وغير إقتصادي ،  و األفضل هو إستعمال األصناف المقاومة 
األسكوكيتية  اللفحة  لمرض  مقاومة  أصناف  إلى  .وللوصول 
وإنشاء  مستمر،  تربية  برنامج  تأسيس  الضروري  من  يكون 

مشاتل لغربلة األصناف المدخلة.
نبات  على  األسكوكيتية  اللفحة  تأثير   )2( الــصــورة 

الحمص.
 Fusarium wilt  :2-الذبول الفيوزاري

 Fusarium oxysporum هذا المرض يسببه الفطر
وهو من األمراض الهامة التي تصيب محصول الحمص 
ومقاومته  كبيرة.  خسائر  يسبب  و  التربة  طريق  عن  وينتقل 
باستخدام الرش بالمبيدات الفطرية غير اقتصادية . ويمكن 
مقاومتـــه عن طريق معامله البذور بواسطة Benlate.T أو 

باستخدام األصناف المقاومة. 
ثانياً - الحشرات :

 Pod borers       -:1-ثاقبات القرون 

 )Helicoverpa armigera(
تضع الحشرة البيض على قرون الحمص ، و عند امتالء 
القرن تدخل اليرقة و تتغذى على البذرة ثم تترك القرن فارغاً 
وتبدأ بالتغذية على األوراق ثم تدخل التربة لتكوين العذراء. 
قد  كبيرة  اليرقة خسائر  هذه  تسبب  كاملة.  ثم حشرة  ومن 
المبيدات  استخدام  يمكن   . المحصول  من   90% إلى  تصل 
الكيميائية في القضاء على الحشرة في حالة كون المحصول 

جيد. أنظر الصورة )3(.
الصورة )3( يرقة حشرة ثاقبات القرون عند خروجها من 
القرن مباشرة ، محطة بحوث الصفصاف 2006/2005م. 

  Leaf miner    -:2 صانعة الخنادق-
cicerina( )Liriomyza

تسبب هذه الحشرة خسائر في اإلنتاج تصل إلى 40 % . 
ويمكن استخدام المبيدات الكيميائية أثناء التكاثر الخضري 
.والزراعة المبكرة للمحصول أقل عرضه للهالك من الزراعة 

المتأخرة،  أنظر الصورة )4( 
أوراق  على  الخنادق  الحشرة صانعة  تأثير   )4( الصورة 

نبات الحمص.
-3 حشرة المخازن:              

       Bruchid
).Callosobruchus  spp ( 

وهي من الحشرات المؤثرة على إنتاج الحمص ،وقد تصل 
الخسائر في البذور المخزنة إلى 70 % بسبب هذه الحشرة 
؛ فيجب عدم تخزين بذور مصابه ، وإستخدام مبيد غازي 
في المخازن مثل الفوستوكسين له أثر كبير في القضاء على 

الحشرة ، أنظر الصورة )5(.
الصورة )5( حشرة المخازن وتأثيرها على بذور الحمص 

 Weeds                :ثالثاً - األعشاب
نموه  ألن  ذلك  و   ، لألعشاب  منافس ضعيف  الحمص   
النمو  مراحل  في  خاصة  محدودة  لــألرض  تغطيته  و  بطئ 
بسبب  اإلنتاج  في  الخسائر  تصل  قد  .و  )البادرات(  األولى 
. وقد تسبب األعشاب مشاكل  األعشاب إلي 90 % أحياناً 



31

أو  الزراعية  في الحصاد اآللي. و يمكن مقاومتها بالخدمات 
التعشيب يدويا أو ميكانيكيا أو كيميائياً . 

مقاومة األعشاب تكون من خالل استعمال طريقة أو أكثر 
من طرق المكافحة  اآلتية :-

- اختيار الوقت الجيد لحرث األرض قبل الزراعة .
- إستخدام معدل بذار عاٍل لتكوين كثافة نباتية تقلل من 

منافسة األعشاب.
الحبوب  - زراعة الحمص في دورة زراعية مع محاصيل 

يساعد على اإلقالل من منافسة األعشاب .
- التعشيب اليدوي.

- التعشيب الميكانيكي ، و ذلك باستخدام محاريث خاصة 
، و يكون الحمص مزروع في أسطر ذات مسافات بينية معينة 
زراعة  يتم  حيث   . جيدة  نتائج  الطريقة  هذه  أعطت  قد  و   ،
محصول الحمص في أسطر ثنائية تكون المسافة بينها وبين 
األسطر المجاورة لها )100 سم ( حيث تسمح لآللة بالحراثة 

و قلب التربة بين هذه األسطر، 
أنظر الصورة )6( .

الصورة )6( إستخدام الميكنة في القضاء على األعشاب 
بمحطة بحوث الصفصاف /2008 م .

- المكافحة الكيميائية وذلك باستخدام مبيدات متخصصة 
ترش بعد الزراعة وقبل اإلنبات و قد أعطت بعض المبيدات 
األخضر  الجبل  منطقة  ظروف  في  جيدة  نتائج  المتخصصة 
. ونظرا ألن المبيدات الكيميائية قد تؤثر على كفاءة بكتيريا 
التربة وحيويتها ، فيجب الحد من إستخدامها وإيجاد بدائل 

أخرى أكثر أمان .
الضغوطات الالحيوية :-

الربيعية  الــزراعــة  أثناء  المالئمة  غير  الجوية  الظروف 
يمكن أن تمنع النمو المنتظم الخضري واإلنتاجي وبذلك تمنع 

النباتات من الوصول الجيد إلى جهدها اإلنتاجي الفعال . 
تعوق  التي  الالحيوية  الضغوطات  أهم  الجفاف من  يعتبر 
إنتاج محصول الحمص بالمناطق الجافة وشبه الجافة، ويمكن 
أهم  الحمص  يعتبر  و   . الشتوية  بالزراعة  الجفاف  تجنب 

محصول بقولي متحمل للجفاف في المواسم الباردة .
التحكم  يصعب  التي  الــعــوامــل  مــن  المرتفعة  ــحــرارة  وال
وإنتاجيته.  وتطوره  النبات  نمو  في  كبير  بشكل  وتؤثر  فيها 
تكون  الباردة  المواسم  في  تزرع  التي  الغذائية  البقوليات  إن 
مرحلة  في  وخاصة   ، المرتفعة  للحرارة  كبير  بشكل  حساسة 
إكتمال تفتح األزهار.  فكلما زاد تعرض المحصول أليام حارة 

30 – 35 0م كلما قل المردود .
الصقيع و البرد :- يعد محصول الحمص أكثر المحاصيل 
البقولية الغذائية تحمال للمواسم الباردة ، فمثال خالل الموسم 
ومواعيد  أصناف  مقارنة  تجربة  تغطت  م   2006/2005
زراعة محصول الحمص بالثلوج بشكل كامل لمدة يومين ولم 

تتأثر أصناف الحمص بالصقيع، 
أنظر الصورة )7(.

درجات حرارة منخفضة قد تصل  الحمص أحياناً  يواجه 
في بعض المناطق إلي  )- o10 م( في األراضي المنخفضة 
. في مثل هذه المناطق عادًة يزرع الحمص كمحصول ربيعي 
، ولكنه قد يزرع شتوياً إذا كان الصنف متحمل للبرد وهناك 

مراكز  في  إليها  التوصل  تم  كثيرة  البرد  لمقاومة  مصادر 
األبحاث الدولية .

بالثلوج  مغطى  الــحــمــص  ــجــارب  ت حــقــل   )7( الـــصـــورة 
الــزراعــي  الموسم  خــالل  الصفصاف  بحوث  بمحطة  تماما 

2006/2005 م.
إمتالء  فترة  أثناء  بالرقاد  الحمص  محصول  يتأذى  قد 
فى  يــزرع  عندما  خاصة   ، إنتاجه  مناطق  أغلب  فى  القرون 

المناطق ذات الترب الخصبة والمياه الغزيرة .
الزراعة الشتوية لمحصول الحمص في األراضي متوسطة 
األبيض  البحر  حوض  منطقة  فى  البحر  سطح  عن  اإلرتفاع 
لفطر  مقاومة  ذات  حمص  أصــنــاف  إلــى  تحتاج  المتوسط 
وفى  البادرات  تكوين  مرحلة  أثناء  )خاصة  والبرد  األسكوكيتا 
، فإذا أمكن توفيرها  فإنه يمكن لمحصول  فترات الجفاف( 
الحمص أن يحل محل البور فى الدورة الزراعية )حبوب- بور( 

في المناطق المرتفعة متوسطة األمطار .
هناك إختالفات وتباينات كبيرة بين المواسم المختلفة فى 
إنتاج الحمص ، وهذا له تأثيرات سلبية عديدة على اإلنتاج ، 
خاصة للمحاصيل التي جهدها اإلنتاجي ضعيف أساسا مثل 
تعتبر  التي  الصفات والخصائص  العديد من  الحمص. هناك 
إنتاج  على  الحصول  أردنا  ما  إذا  الحمص  أصناف  فى  مهمة 
الكبير،وإرتفاع  الحيوي  والــوزن  المبكر  النضج  فمثال   . عالي 
النبات ومقاومة الضغوطات الحيوية والالحيوية ، هذه الصفات 

جميعها تؤدي إلى ثباتية اإلنتاج ومالئمته الواسعة. 
إن تقنية الزراعة الشتوية لمحصول الحمص يمكن أن تحل 
األخضر  الجبل  منطقة  في  التقليدية  الربيعية  الزراعة  محل 
إذا ما تم الحصول عل أصناف جيدة عالية اإلنتاجية ومالئمة 
للظروف البيئية المحلية ومقاومة لمرض اللفحة األسكوكيتية، 

كذلك العمل على مقاومة األعشاب بالطرق المختلفة.
المراجع:-

الحمص  لمحصول  الشتوية  الــزراعــة  تحسين  “دراســـة 
بمنطقة الجبل األخضر 2005/2008 م”       

يونس عمر شعيب وآخرون – 
 مركز البحوث الزراعية والحيوانية.

 Ref. ”The Chickpea“  by،  M. C. Saxena -
.and K. B. Singh، ICARDA

م. يونس شعيب
مركز البحوث الزراعية واحليوانية
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يعرف المنحل بأنه المكان المستديم الذي توضع فيه خاليا 
النحل ، ويتم إنشاء المناحل لغرض إنتاج العسل ، لذا يجب توفر 
المنحل  ولمكان   ، منه  ممكنة  كمية  أكبر  إلنتاج  الشروط  أحسن 
وترتيب الخاليا فيه تأثير كبير في نجاح أو فشل تربية النحل إذ 

يجب ن تتوفر في المنحل الشروط اآلتية :
اختيار الموقع المناسب 

فيها  تتوفر  التي  والبساتين  الحقول  من  قريباً  يكون  أن 
التي  اللقاح  وحبوب  الرحيق  على  المحتوية  المزهرة  النباتات 
يتغذى منها النحل ، ويجب أن تكون مصادر الرحيق واللقاح في 
مترات  كيلو  إلى خمسة  أربعة  اليزيد قطرها عن  دائــرة  حدود 
من مكان المنحل وكلما قلت المسافة كان ذلك أفضل ، ويفضل 
وجود المنحل قريبا من بساتين الحمضيات ، وأشجار الفاكهة ، 

وحقول البرسيم ، وبعض النباتات البرية .
يحتاج النحل إلى الماء خصوصاً عقب انتهاء فصل الشتاء 

المخزون  العسل  تخفيف  إليه في  لحاجته   ، الربيع  وبداية فصل 
أثناء مدة تغذية الخلية ، كما يحتاج إلى المياه أيضاً وقت اشتداد 
الحر لتحسين جو الخلية وتبريدها بواسطة تبخر الماء ، لذا يجب 
أن يكون المنحل قريباً من مصادر مياه نظيفة مثل الحنفيات ، أو 
توفير خزان أو برميل مياه يحتوي على صنبور ويعدل بحيث يكون 
نزول الماء على شكل قطرات ، تفاديا لنقل األمراض بين النحل .

ـ النحل حساس للروائح لذا يجب أن يكون المنحل بعيداً عن 
حظائر األبقار واألغنام والدواجن .

ـ يجب أن يكون المنحل بعيداً عن مكان هبوب الرياح الشديدة 
أو قرب مصدات الرياح .

المنحل بعيداً عن المساكن واألماكن المضاءة  ـ يفضل وضع 
لياًل .

ـ الحرص على إبعاد المنحل عن أماكن وجود األطفال وألعابهم.
يوضع المنحل في الظل سواء ظل أشجار كبيرة متشابكة ،أو 

تربية النحل 
يوسف منصور املطري  م. كامل مصباح بن عيسى  

إدارة التعاون واالرشاد واإلعام الزراعي والبحري 

اجلزء الثالث
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تحت مظلة صناعية تقي النحل من الشمس الحارة .
أن يكون مكان المنحل بعيداً عن الطرق العامة والمطارات 

واألماكن التي يصدر عنها ضجيج .
قدر  األخــرى  المناحل  أماكن  عن  بعيداً  المنحل  يكون  أن 

االمكان .
ذات  الطبع  الهادئة  السالالت  من  النحل  اختيار  يفضل 

الملكة النشطة البياضة ، وأن تكون من مصدر موثوق به .
يفضل شراء النحل قبل بداية موسم النشاط حتى يمكن 
تغذية النحل وتقويته ليدخل موسم انتاج الرحيق بعدد كبير من 

الشغاالت ليجمع كمية كبيرة من العسل .
زيادة  ثم  ومن  الطوائف  من  قليل  عدد  استخدام  يفضل 
بـ)10-5(  العمل  المبتدي  النحال  يبدأ  ، كأن  العدد تدريجياً 

خاليا ثم يزيد العدد تدريجياً .
شبكة  عليها  بنوافذ  مــزودة  خاصة  غرفة  بالمنحل  يلحق 
واقية )ريتي( تستعمل كمستودع ألدوات النحال ، ولفرز العسل.

عند ترتيب خاليا النحل في المنحل يجب أن تكون فتحاتها 
متجهة عكس اتجاه الرياح السائدة عموما في منطقة المنحل 

، وتكون المسافة بين الخلية واألخرى 1.5ـ 2م.
بالمبيدات  الحقول  رش  عند  الالزمة  االحتياطات  أخذ 

الزراعية .
معدات النحال 
بدلة النحال :

تتكون من بدلة عمل )قامجو( وقناع يغطي الوجه ، قفاز 
)قوانطي( ويجب أن تغطي بدلة العمل جسم النحال بالكامل ، 
ويفضل أن يكون لونها أبيض ومصنوعة من قماش سميك ليس 

به وبر أو شعر يقي النحال من لسعات النحل .
ويصنع القناع من القماش وسلك شبكي ذي ثقوب دقيقة 
على شكل شباك مطلي باللون األسود ليقي النحال من لسعات 

النحل في الوجه ،ويمكنه من الرؤية .
والقفاز يصنع من القماش والجلد الرقيق )جلد رقيق حول 
الكف ومن القماش حول الساعد حتى المرفق( ويقي النحال 
من  مصنوع  )قنبالي(  الساق  عالي  وحــذاء   ، النحل  لسع  من 
بدال  للماء  نايلون مقاومة  استعمال جوراب  ويمكن   ، المطاط 

عنه .
المدخن :

خطر  مصدر  للخلية  فتحه  عند  اإلنــســان  النحل  يعتبر 
وتهاجمه الشغاالت بآالت اللسع ، ولكن عند وجود دخان يعتقد 
النحل بوجود حريق واليهاجم بنفس الضراوة ، لتناوله كمية من 
العسل ، ويستخدم لذلك آلة تسمى المدخن ، ويتم التدخين 
على الخلية بإعطاء النحل عدة دفعات من الدخان من خالل 
فتحة البوابة قبل البدء بالكشف على الخلية ، ويشعل المدخن 

بواسطة قطعة خيش نظيفة مشتعلة جزئياً قبل بدء العمل .
العتلة :

المعدن حادة من أحد طرفيها  وهي قطعة مستطيلة من 
ومثنية الطرف اآلخر ، تستخدم في كشط الشمع الزائد ومادة 
البروبوليس في حال وجوده ، كما تساعد في ابعاد االطارات 

وتحريكها لتسهيل فحصها ، وفي تنظيف الخلية .

فرشاة النحل :
تستخدم إلبعاد النحل عن اإلطارات أثناء رفعها للفحص أو 

جني العسل لتجنب دهس النحل .
شوكة الكشط :

الذي  الشمع  أو سكين معدنية حادة إلزالة  مشط معدني 
يغطي العيون السداسية ألقراص العسل قبل الفرز.

فراز العسل :
اإلطــارات  من  العسل  جمع  في  للمساعدة  يستعمل  جهاز 
يدوي  هو  ما  منه   ، المركزي  بالطرد  يعمل  للخلية  الخشبية 
وآلي وصغير وكبير ، توضع فيه اإلطارات المكشوطة األعين 
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في أمكنة مخصصة لها ، وتسيل من خالل ثقوبه محتويات 
مزود  للصدأ  قابل  غير  برميل  داخــل  العسل  من  اإلطــارات 

بصنبور واسع في أسفله يجمع من خالله العسل .
المنضج :

وهو عبارة عن وعاء اسطواني مصنوع من الصلب غير 
القابل للصدأ ) الستنلستيل( يوضع فيه العسل عدة أيام حتى 
فقاعات  من  التخلص  ويتم   ، العسل  أعلى  الشوائب  تطفو 
الهواء ، ويوجد منه حجم يكون مناسباً ليوضع تحت الفراز 
، يغطى بمصفاتين فوق بعضهما البعض بالعليا ثقوب أكبر 
الشوائب  من  والتخلص  جيداً  العسل  لتصفية  السفلى  من 
بداية  مختلفة  بسعات  أخرى  أنــواع  وهناك   ، الشمع  وفتات 
من خمسين كيلو جراماً )50 كجم و 100كجم و 200 كجم 
،....الخ( مزودة بحنفية سفلى تساعد على تعبئة العسل في 

البرطمانات )فازووات( .
مسخن العسل :

يتبلر  منخفضة  حــرارة  درجــات  في  العسل  تخزين  عند 
الجهاز  ،ويستخدم هذا  إلى تسخين  العسل)يتجمد( ويحتاج 
المباشر  للتسخين  العسل  تعريض  ألن  التسخين  عملية  في 
مركباته  تحلل  ،نتيجة  والغذائية  الطبية  خــواصــه  يفقده 

بالحرارة.

مكونات المنحل 
)الخاليا الخشبية(

الخاليا الخشبية هي المكان الذي يعيش فيه النحل وهي 
المكون األساس في المنحل ، ويتكون منحل النحال المبتديء 

عادة من خمس إلى عشر خاليا .
المستعملة  الخشبية  الخاليا  من  نوعان  ليبيا  في  يوجد 
والنجستروث   )Dadant( دادنـــت  هما  النحل  تربية  فــي 
النظام  المربي استعمال نفس  )Langstroth( ويجب على 
المتبع في المنطقة التي ينشيء منحله بها لسهولة حصوله 
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متكاملة نحال بذلة
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على معدات المنحل األخرى المالئمة للخاليا التي سيستعملها 
من فرازات وصناديق سفرية والبراويز والخاليا ، وغيرها .

المناطق  في  تستعمل  التي  النجستروث  خاليا  وتختلف 
ليبيا عن خاليا دادنت بأنها تتكون من صندوق  الشرقية من 
كل  يحتوي   ، فوقه  توضع  التي  العاسلة  حجم  بنفس  تربية 
منهما على عشرة براويز ، باإلضافة إلى قاعدة وغطاء داخلي 

وخارجي للخلية .
أما خاليا )دادنت( التي تستعمل في المناطق الشرقية من 
بنفس  تربية  تتكون من صندوق  بأنها  دادنت  ليبيا عن خاليا 
حجم العاسلة التي توضع فوقه ، يحتوي كل منهما على عشرة 
براويز ، باالضافة إلى قاعدة وغطاء داخلي وخارجي للخلية .

الغربية  المنطقتين  في  تستعمل  التي  )دادنت(  أما خاليا 
اثني  على  يحتوي  تربية  صــنــدوق  مــن  فتتكون   ، والجنوبية 
النحل لتخزين العسل وتوضع  يستخدمه  عشر بروازاً صغيراً 
العاسلتان فوق صندوق التربية ، باالضافة إلى قاعدة الخلية 

وغطاء داخلي وخارجي لها .

مواصفات الخاليا الخشبية :
تتكون الخاليا الخشبية من :

الخلية عن  الخلية :ووظيفته رفع  الخلية أو كرسي  حامل 
األرض مما يحميها من رطوبة التربة وغزو النمل والحشرات 
،ويمكن  أرجل  أربع  له  اطار خشبي  عن  عبارة  ،وهو  األخــرى 

تفصيل كراس حديدية تدوم لفترة أطول إذا رغب المربي في 
ذلك .

الخلية  باب  عليها  الخلية:يركز  أرضية  أو  الخلية  قاعدة 
 ، التربية  صندوق  عليه  يرتكز  خشبي  اطــار  عن  عبارة  وهي 

وتثبت عليه لوحة الطيران .
باب الخلية : وهو عبارة عن قطعة من الخشب لها فتحتان 

صيفية وشتوية .
أربعة  من  يتألف  خشبي  صندوق  وهو   : التربية  صندوق 
جدران يثبت على قاعدة الخلية ،ويتسع صندوق التربية لـ10 

أو 12 إطاراً خشبياً تبعاً لنوع الخلية .
الخشب  مــن  إطـــارات  عــن  عــبــارة   : الخشبية  االطــــارات 
مستطيلة الشكل ولها حواف جانبية وتوجد في صندوق التربية 

تثبت عليها األساسات الشمعية على دعائم السلك الرفيع .
فوقه في موسم  وتوضع  التربية  تشبه صندوق   : العاسلة 
جمع الرحيق بعد تزويدها بعدد مناسب من األقراص الشمعية 

وذلك حسب المرعى ،وقد تستعمل العاسلة للتهوية صيفاً .
: وهــوعــبــارة عــن قطعة مــن الخشب  الــداخــلــي  الــغــطــاء 

المعاكس لها إطار من الخشب العادي .
الغطاء الخارجي : وهو أكبر قلياًل من الغطاء الداخلي ، 
ويتكون من إطار خشبي مغطي بلوح خشبي ومغطي من األعلى 
المطر  من  الخلية  ليقي  )زنقاتا(  الحديد  من  بلوح  والجوانب 

ولحماية الخشب من التشقق .
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تعريض العسل للتسخين المباشر يفقده 
خواصه الطبية والغذائية ،نتيجة تحلل 

مركباته بالحرارة



شهر نوفمبر

يتوقف الري في حالة هطول األمطار الكافية لوصول الري إلى األعماق )عمق متر(، 
فترات  ولكن على  الري  بغزارة يجب مواصلة  األمطار وعدم هطولها  انقطاع  وفي حالة 
أطول من فترات الصيف، ويمكن اختبار التربة باليد على عمق 20ـــ30 سم لمعرفة ما إذا 

كانت رطبة أو أنها تحتاج للري، ويجرى ذلك بعد كل بضعة أيام. 
التسميد العضوي: االستمرار في التسميد العضوي لألشجار التي لم تسمد في السنة 

السابقة، ويفضل أن يجرى التسميد العضوي في فصل الشتاء من كل عام.

زراعة الخضر تحت األغطية 
يستمر المزارع في الري وتوجيه النباتات بإزالة األفرع الجانبية وتربية النباتات على 
والتسميد  أكتوبر.  في شهر  ذكره  جاء  كما  األمــراض  ومقاومة  والوقاية  الرئيسي  الساق 

بالدفعة الثانية من األسمدة المذابة 24ـــ8ـــ16حسب ملوحة الري لتشجيع عقد الثمار. 

الحمضيات 11

الــحــلــيــب  إدرار  ــيــة  عــمــل تـــكـــون 
كاملة  الحيوانات  إناث  لدى  الطبيعية 
في أغلب األحيان، لكنها قد تنعدم في 
في  األنثى  تفشل  حيث  األحيان  بعض 
اإلدرار ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها 
الضرع خاصة لدى  نمو خاليا  ضعف 
األنثى التي تم تلقيحها في وقت سابق 
األم  تكون عصبية  أن  ويمكن  آلوانــه، 
ــوالدة  ال وعسر  الــضــرع  وتـــورم  البكر 
أن  شأنها  من  عوامل  كلها  القيصري 
تؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة، ويمكن 
الضرع  تدليك  خــالل  مــن  معالجتها 
إرضاع  على  والعمل  الــدافــىء،  بالماء 
المولود اللباء بقدر كاف في الساعات 
حياته  مــن  )10ـ12ســــاعــــة(  ــــى  األول

بواسطة زجاجة. 

عدم إدرار الحليب 

النحل 
الشتاء(،  فصل  )تحمل  للتشتية  الخاليا  بتجهيز  النحال  يقوم 
وإجراء المعالجة الخريفية لمن فاته ذلك ،وتضييق مداخل الخاليا 

)البوابات (. 
وحبوب  العسل  من  غذائي  مخزون  وجــود  من  التأكد  يجب  كما 
اللقاح تحسباً لموسم الشتاء البارد وتعويض النقص إن وجد، وتعويض 
الخاليا ألشعة الشمس لتدفئتها، مع مراعاة أن تكون طوائف النحل 

في مكان بعيد عن التيارات الهوائية القوية ومحكمة الغلق. 

مرض
 أبو صوفه 

مرض أبو صوفه، مرض بكتيري 
مسبباً  األغنام  أظــالف  يصيب 
بين  وخــــراجــــاً  الــتــهــابــات، 
األظــــــالف ويــــــؤدي إلــى 
بالعرج،  الحيوان  إصابة 
على  الــــقــــدرة  وعـــــدم 
ــمــشــي،  الــــوقــــوف وال
العلف  إلى  والوصول 
والماء، مما يؤدي إلى 
ضعف الحيوان ونقص 

وزنه. 
يــــعــــالــــج الــــمــــرض 
بتنظيف الخراج بالمطهر 
والمضاد الحيوي المناسب. 

ا لدليل  ا إل رشا دي 
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يــتــم الــحــصــاد 
ــــــصــــــات  ــــــق ــــــم ب
فرز  ويتم  خاصة، 
واستبعاد  الــثــمــار 
المصابة  الــثــمــار 
وغير  والمجروحة 
الشكل،  منتظمة 
ـــدرج إلــى ثالث  وت
درجـــــــــات حــســب 
،وتعبأ  أحــجــامــهــا 
وتعد  صناديق  في 

للتسويق. 

شهر نوفمبر 11

حفار ساق التفاح
حشرة حفار ساق التفاح، آفة مدمرة ألشجار الفاكهة والزينة والغابات ،تنتشر أساساً عن طريق نقل الشتول المصابة 
من منطقة إلى أخرى، وطيران اآلفة في أوقات معينة من السنة داخل المزرعة أو بين المزارع المتجاورة، تقاوم اآلفة 
وحرق  الجائر  والتقليم  المبيدات،  باستخدام  للمكافحة  منظم  برنامج  باعتماد  البسيطة  اإلصابات  حالة  في  ميكانيكياً 

النباتات المصابة في المناطق شديدة اإلصابة. 

الحصاد 
والفرز 

والتدريج 
والتعبئة  

الزيتون : 
تستمر عملية الجمع خالل هذا الشهر أيضاً )خصوصاً في السنوات الوفيرة

 المحصول( ،وتبدأ بعد ذلك عملية التقليم )بعد الجمع مباشرة ( . 
وقد تجرى عملية التقليم األولى أثناء الجمع ،وذلك بإزالة األفرع العالية قبل الجمع 
وتجميع الثمار منها بعد القطع، وتتم هذه العملية في األشجار المهملة أو التي تم تقليمها 

بشكل سيء في األعوام السابقة. 
ويجب أن يراعى في عملية التقليم ما يلي: 

القطع  مكان  يكون  وأن  أوالً،  والمتزاحمة  والمصابة  الجافة  واألغصان  األفرع  إزالة  ـ 
القطع مع دهن مكان  بالتجمع في مكان  المطر  لماء  قلياًل حتى اليسمح  ومائاًل  منتظماً 

القطع بمادة مطهرة. 
الغليظة( حتى  عند قطع األفرع  بالقطران )خصوصاً  أو  بالشمع  القطع  ـ دهن مكان 
األمراض  لمهاجمة  عرضة  وتكون  وتتشقق  وتجف  المباشرة  الشمس  ألشعة  تتعرض  ال 
والحشرات، مع مالحظة عدم اإلفراط في فتح الشجرة لدرجة أن يتعرض قلبها )الجذع( 

ألشعة الشمس المباشرة ويتشقق القلف وتضعف الشجرة.
ـ بعد أن تتم عملية التقليم 
تــجــمــع األغــــصــــان وتـــحـــرق 
الــزيــتــون  آفـــات  مــن  للتخلص 
مثل حشرة حفار ساق التفاح، 
ــون  ــت ــزي وســـوســـة أغـــصـــان ال
ــجــب عـــدم نقل  وغــيــرهــا، وي
مناطق  إلــى  التقليم  مخلفات 
حــدود  على  تركها  أو  أخـــرى 
ـــك تــحــرث  الــــمــــزارع. بــعــد ذل
إلزالــة  عميقة  حــراثــة  األرض 
تسرب  وتــســهــيــل  الــحــشــائــش 

الماء في التربة . 
الشهر  هـــذا  فـــي  ــدأ  ــب ت ـ 
الزيتون  براعم  حشرة  مقاومة 
القشرية وتستمر حتى منتصف 
ـــــارس بـــاســـتـــخـــدام الــزيــت  م
كجم   5 4ـ  بــمــعــدل  األبـــيـــض 
/100 لتر ماء مضافاً إليه أحد 
بمعدل  الفوسفورية  المبيدات 

120 سم /100لتر ماء. 
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ـ يضاف أي سماد للحفرة عند غراسة النخلة أما إذا كانت األرض رملية 
فيجب إضافة بعض من الطمي لالحتفاظ بماء الري قدر المستطاع. 

ـ تعطى لنخلة في عاميها األول والثاني بعد الزراعة المستديمة مقطفين من 
السماد البلدي التقل نسبة األزوت فيه عن 3 في األلف وذلك في شهر نوفمبر. 
أربعة مقاطف،  إلى  البلدي  السماد  والرابع يضاعف  الثالث  العامين  ـ في 
وفي العامين الخامس والسادس يضاعف إلى 6 مقاطف من السماد العضوي 
لكل نخلة، وفي العامين السابع والثامن يضاف لكل نخلة 8 مقاطف سماد بلدي، 
وفي العامين التاسع والعاشر يضاف لكل نخلة 10 مقاطف سماد بلدي، ثم بعد 
السنة العاشرة يضاف لكل نخلة 12 مقطف سماد بلدي ويثبت التسميد عند 

هذا القدر كل عام. 

تسميد النخيل
شهر نوفمبر 11

المصائد الحشرية داخل الصوبات 
تعد المصائد الحشرية سواء في داخل البيوت المحمية، أو في الحقول 
المفتوحة إحدى األدوات المساعدة في الكشف عن وجود بعض اآلفات الحشرية، أو مراقبة 
تعدادها أو التنبؤ بموعد ظهورها، ويعتمد بعضها على خاصية انجذاب اآلفة إلى اللون، أو 
الضوء، أو الرائحة )فرمونات( التي تفرزها الذكور لجذب اإلناث أو العكس، أو غيرها من 

الخصائص .وعادة ما تستخدم ضمن برامج المكافحة المتكاملة لآلفات بشكل ناجح. 

الخضر 
والجزر  والبنجر  البصل  وشتالت  والبطاطا  البامية  زراعة 
مراعاة  ،مع  الثوم  وفصوص  والسبانخ  الكرنب  والفول وشتالت 
التسميد  مع  الــزراعــة  عند  والبوتاسي  الفوسفاتي  التسميد 

اآلزوتي )اليوريا ( . 
الماضي  الشهر  فــي  زراعتها  سبق  التي  الخضر  تسميد 
باألسمدة األزوتية والكسكسي كما ذكر بالنسبة للشهر الماضي . 
االستمرار في جمع ثمار الخضروات التي نضجت ،والكشف 

عن اإلصابة بالحشرات واألمراض وعالجها . 
اإلعداد لوقاية نباتات الطماطم من انخفاض درجات الحرارة 
،وذلك بوضع حزم الديس وجريد النخيل في االتجاه الشمالي 

للنبات مع ترك الجهة الشرقية معرضة ألشعة الشمس . 

الزيتون
الشهر  تستمر خالل هذا 
والــتــي  الــزيــتــون  جــمــع  عملية 
الشهر  بــدأت خــالل  قد  تكون 
أن  ويجب   ،) اكتوبر   ( السابق 
عدم  العملية  هذه  في  يراعى 
ضرب األشجار بالعصي حيث 
إن ذلك يؤدي إلى كسر األفرع، 
الجروح  بعض  يسبب  وكذلك 
ــى كــثــيــر من  مــمــا يــســهــل عــل
الشجرة،  مهاجمة  األمـــراض 

ــشــار  ــت ويـــعـــمـــل عـــلـــى ان
المسببة  البكتيريا 

ــــــدرن  لـــــمـــــرض ت
أغصان الزيتون. 
يــجــب اتــبــاع 
الــــــخــــــطــــــوات 
الــــتــــالــــيــــة فــي 

الجمع: 
الثمار  جمع  ـ 

على  المتساقطة 
حـــدة  عـــلـــى  األرض 

)يــــجــــب عـــــدم خــلــطــهــا 
على  ــن  م المجمعة  بــالــثــمــار 
الشجرة حتى ال تقلل من جودة 

الزيت(. 
مــن  فــــرشــــة  تــــفــــرش  ـ 
تحت  الخيش  أو  البالستيك 
الثمار  تجمع  ــم  ث األشـــجـــار، 
الصوابع  باستخدام  )سلتا( 
باستخدام  باليد  أو  )القرون( 
أو  اليدوية  شبه  اآلالت  بعض 

الميكانيكية )إن وجدت(.
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خيرات  من  فيها  ومــا  للجميع  المعطاء  البلد  هــذا  ليبيا 
وموارد طبيعية التي أنعم الله على هذه األرض ومن ضمن النعم 
. نعمة البحر وطول ساحله الممتد حوالي ألفي كيلو متر وما 
فيه من أحياء بحرية غذاء مهم وفرص للعمل يجب أن تستثمر 
مجال  في  الخبرة  ونكتسب  الغذاء  نوفر  حتى  صحيح  بشكل 
الصيد البحري في إقامة الكثير من الصناعات والمشاريع التي 
يتم فيها اقحام الشباب لدخول البحر واالستفادة منه وكذلك 
من  الغير صحيح  االستغالل  من  الثروة  هذه  على  المحافظة 
أصحاب النفوس المريضة وأيضاً من سرقة هذه الخيرات من 
المتوسط  االبيض  البحر  على  والمطلة  المجاورة  الدول  قبل 
ومن الصيد الجائر .هذه مقدمة لموضوع من أهم المواضيع 
لألحياء  والسليم  الصحيح  الصيد  طريقة  في  تساهم  التي 
البحرية بواسطة الشباك التي تستعملها بعض قوارب الصيد 

والجرافات .
وطريقة  وقياسها  الشباك  ــواع  أن جميع  نستعرض  حيث 
الصيد بها كما ورد في الالئحة الفنية لقانون رقم )14( لسنة 

89 م الباب الثالث )المادة 16( .
أوالً أنواعها :-

النوع األول الشباك الخيشومية 
وهي تتكون من نوعين :-

سعة  تكون  حيث  الواحدة  الطبقة  ذات  خيشومية  شباك 
العيون 25 مم

شباك خيشومية ذات ثالثة طبقات ويشترط أن تكون سعة 
عيونها 100 مم 

.وهى  الداخلية  للطبقة  مم   26 و  الخارجيتين  للطبقتين 
يمنع  أو  البحرية  واألحــيــاء  األســمــاك  ــواع  أن لجميع  تستعمل 
استعمالها في اقل من ميل البحر ودلك للمحافظة عل بعض 

األنواع المعينة من األسماك وكذلك للمحافظة على األسماك 
الصغيرة وإمكانية وضع البيض .

النوع الثاني: الشباك الدائرية :يتم استعمالها في المنطقة 
وتكون  الشاطئ  من  بحريه  أميال  ثالثة  عن  بعدها  يقل  التي 
ـ  بين 250  ما  أطوالها  يتراوح  فتحات عيونها 10 مم حيت 
300 وعرضها 25 مم والقوارب التي تستعمل هذه الشباك 
مثل  الــزرقــاء  األســمــاك  بعض  تصطاد  حيت  للمبارة  قــواربــاً 

اليوقة+السردين +الكوالي .
قبل  من  استعمالها  يتم  المجرورة  الشباك  الثالث:  النوع 
اكتر من  المحركات  قوه  تكون  الصيد حيت  الجرافات وسفن 
األسماك  من  ــواع  أن تصطاد  وهــى  األقــل  على  500 حصان 
القاعية والقشريات من الجمبري والتريليه وتكون سعة فتحات 
عيون الشباك 30 مم عند الكيس ويمنع دون ذلك بسبب ما 

تخلفه من أضرار جسيمة على األحياء البحرية .
مسافة  األعماق  في  إال  الشباك  بهذه  بالصيد  يسمح  وال 
أيهما  بحرية  أميال  بثالثة  الساحل  عن  تبعد  أو  م   50 تقدر 

أبعد .
أماكن  في  تستعمل  وهي  الثابتة  الشباك   / الرابع  النوع 
يتم إنشائها قريبة من السواحل ويكون جزء منها داخل البحر 
وتسمى )التنارات( حيث تستعمل شباك تكون منصوبة وعلى 
أن تقسم عدة مربعات تعترض طريق أو مسارات مجموعات 
أسماك التونة المهاجرة وتكون في موسم الصيف فقط وتكون 
السنوات  في  تم  .كما  مم   30 الشباك  هــذه  عيون  فتحات 
الماضية األخيرة استحداث سفن صيد التونة تستعمل طريقة 

الخيط الطويل وهي نوع من أنواع الصيد الحديث .
م .عبدالله أبوصبيع 
الهيئة العامة للثروة البحرية 

أنواع ومواصفات 
شباك الصيد
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الزينة  نباتات  من  مجموعة  هي  الخشبية  المتسلقات 
بالنسبة  األخرى  والشجيرات  األشجار  عن  أهميتها  تقل  ال 
وملمس  شكل  أو  وأزهارها  أللوانها  سواء  الحدائق  لتنسيق 
أوراقها ، وهذه النباتات تسد ركناً هاماً من الحديقة ال يمكن 

شغله بشجيرة أو شجرة . 
الشجيرات  بعض  بين  نباتياً  التمييز  يصعب  وأحياناً 
مثل  المعروفة  المتسلقات  بعض  أن  كما   ، والمتسلقات 
بواسطة  يمكن  والوستريا  الياسمين  أنواع  وبعض  الجهنمية 
التقليم استعمالها كشجيرات ، وكذلك توجد بعض الشجيرات 
بالتقليم أيضاً استعمالها كأنها متسلقات وأحسن مثل لذلك 

بعض أنواع الورد .
فوائد أو استعماالت المتسلقات 

تزرع المتسلقات في الحديقة ألغراض عديدة ولفوائدها 
الكثيرة التي من أهمها مقدرة تلك النباتات على النمو أفقياً 
وبذلك يمكن أن تنمو في أي حيز محدود مخصص لها . ومن 

أهم فوائدها :-
1 - تستعمل في حجب األماكن التي يراد إخفاؤها في 

الحديقة مثل المخازن . 
2 - ونظراً لطبيعة نمو المتسلقات هذا يجعلها تستعمل 

في إنشاء مكان منعزل في الحديقة بحيث يحجب الجالسين 
داخلها عن أنظار المارة .

3 - يمكن بالتقليم وطرق التربية الخاصة تحويلها إلى 
وهذه  بنائية  مواد  أي  استعمال  بدون  غرفة جلوس خارجية 

نقطة مهمة نحتاج إليها لزيادة التمتع بالحديقة .
الجزئي  الحجب  في  المتسلقات  استعمال  يمكن   -  4
نسمح  بحيث  والبوابات  الفيراندات  على  زراعتها  في  كما 
للجالسين داخل الحديقة التمتع برؤية الشارع دون رؤيتهم . 

البرجوالت  على  النامية  المتسلقات  تستعمل  كما   -  5
للحصول على الظل .

المتسلقات في تنسيق الحدائق لتخفيف  6 - استعمال 
حدة الخطوط الغير مرغوب فيها في تصميم المباني .

7 - تستعمل المتسلقات في إخفاء بعض األشياء كعمود 
التلفون أو عمود الكهرباء إلى شكل جميل سواء بألوان أزهار 

المتسلقات أو بجمال أوراقها .
وتستعمل المتسلقات كذلك كغطاء للمداخل والمشايات 
من  والكثير   ، العامة  الــحــدائــق  فــي  محبوب  الــنــوع  وهـــذا 
أوقات  في  تزهر  جذابة  ألــوان  ذات  أزهــار  لها  المتسلقات 
تقريباً  العام  طول  يزهر  بعضها  أن  غير  السنة  من  مختلفة 

املتسلقات 
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مثل  الجذابة  وألوانها  المتسلقات  أزهار  إلى جمال  باإلضافة 
 ، والفل  الياسمين  مثل  زكية  رائحة  لها  والبعض   ، الجهنمية 

وبعض زهور المتسلقات تستعمل للقطف مثل البسلة . 
إكثار المتسلقات 

تحتاج  العملية  وهذه  البذور  بواسطة  المتسلقات  -تتكاثر 
إلى عناية كبيرة ولكن نجاحها غير مضمون .

من  وتؤخذ  خشبية  النصف  العقل  باستعمال  -خضرياً 
األجزاء القريبة من نهاية الساق أو الفرع بحيث ال يزيد سمك 
الساق عن 3 سم وكل عقلة تحتوي على برعمين على األقل 
الطرف  قرب  ثالثة  أو  ورقتين  عدا  ما  األوراق  جميع  وتــزال 

العلوي للعقلة .
-الترقيد ويتم ذلك بعمل جرح بسيط في الساق ثم دفن 
هذا الجزء في التربة وتروى حتى تتكون الجذور وبعدها نفصل 

النبات الجديد عن النبات األم .
-كما يوجد أيضاً المتسلقات تكون خلفات تخرج من تحت 

سطح التربة وهذه يكون تكاثرها بالتفصيص . 
نقل شتول المتسلقات 

الجذور  من  كبيرة  نسبة  تفقد  والعقل  الشتالت  نقل  عند 
لهذا يجب تقليم جزء من األوراق لكي نحافظ على التوازن بين 
يتراوح  التي  السليمة  القوية  النباتات  ونفضل  والجذور  القمة 
عمرها بين سنتين وثالثة سنوات مع ضرورة غرسها بسرعة 

عقب نقلها من تربة المشتل وتحفر الجورة بحيث تكون أكبر 
حجماً من جذور النبات ، وتوضع النباتات أعمق من المستوى 
عامة  للنقل  ميعاد  وأحسن   ، المشتل  في  عليه  كانت  الــذي 
إلى حد ما  بــارداً  الجو مازال  هو فبراير ومارس حيث يكون 

والنباتات مازالت في طور السكون .
التقليم 

ألخــر  حــيــن  مــن  تقليم  إلـــى  تــحــتــاج  المتسلقات  معظم 
وخصوصاً المزروعة في مكان محدود وقد نضطر في بعض 
األحيان إلى قرط النباتات قرب سطح التربة في حالة وجود 
األفرع الميتة الجافة أو بسبب وجود أوراق أو تفريع كافي في 

المنطقة السفلى من النبات .

المراجع 
نباتات الزينة في الوطن العربي 

د / محمد زكي مهدي
األشجار والشجيرات والنخيل ودورهم في التوازن البيئي 

د /طارق محمود القيعي 

اعداد: 
م / فاطمة معاوي الكيالني
إدارة التعاون واالرشاد الزراعي
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ــــــذا الـــــشـــــأن وضـــعـــت  ــــــي ه  وف
اســتــراتــيــجــيــات عــلــى كــافــة االصــعــدة 
والشبكات  والدولية  والعربية  االقليمية 
منظمات  وجــل  الــدولــيــة  واالتـــحـــادات 
ــعــالقــة  ال ذات  الـــمـــدنـــي  ــمــع  ــمــجــت ال
التأثير  تقليل  مع  الــغــذاء  توفير  ألجــل 
المناخية  للتغيرات  والتبني  والتكيف 
الجميع  مــشــاركــة  وأهــمــهــا  بينها  ومــن 
وخاصة المزارعين أو المنتجين للغذاء 
ــار مــنــهــم بــصــورة خــاصــة في  ــصــغ وال
وذلــك  لذلك  الناجحة  الحلول  إيــجــاد 
للمؤتمر  الطريق  خارطة  توصيات  وفق 
الدولي للمجموعة االستشارية للبحوث 

الزراعية)CGAIR( الذي عقد بفرنسا 
في النصف االول لسنة 2010 الماضية 
المصالح  أصحاب  كل  حضره  والــذي 
العامة والخاصة بما في ذلك عدد من 
عنه  انبثق  والــذي  المزارعين  من  كبير 
او  للمزارعين  الدولي  االتحاد  تأسيس 

منتجين الغذاء .
المهتمين  من  العديد  أدرك  ولقد   
وخاصة مراكز حصاد المستقبل الدولية 
المهتمة بشئون الغذاء ومصادره أهمية 
المزارعين  ومشاركة  التواصل  سرعة 
ووضــع  الــقــرار  صناعة  فــي  والمربين 
والعمل  الــمــشــتــركــة  االســتــراتــيــجــيــات 

الوصل  حلقة  تدليل  في  السبل  وبشتى 
بينهما وإعادة النظر في أنظمة االتصال 
السابقة وخاصة بالدول النامية و التي 
بــهــا أشــبــه بالهرم  الـــزراعـــة  أصــبــحــت 
العديد  القاعدة حيت وضعت  المقلوب 
المزارع  بين  والعراقيل  الحواجز  من 
شأنه  من  وكل  للغذاء  الحقيقي  المنتج 
الرفع من معارفه ودعمه لزيادة االنتاج 
وفق التطورات والتقنيات الحديثة التي 
الموارد  إستثمار  حسن  على  تساعده 
ما  ظــل  فــي  واســتــدامــتــهــا  الطبيعية 

يواجهها من ظروف معاكسة لإلنتاج .
مشاركة المزارعين تعني مشاركتهم 

مشاركة المزارعين أحد البدائل 
االرشادية الناجحة 

م. علي سالم إبراهيم 
مركز البحوث الزراعية

 البحث عن زيادة الغذاء وتأمينه وتنويع مصادره أصبحت من االستراتيجيات الهامة التي تنتهجها 
جميع دول العالم حاليا وذلك في ظل االعداد المتزايدة في السكان والتي تقدر حاليا بما يزيد عن 6مليار 
ويتوقع ان تصل إلى 8 مليار في 2025 م و9مليار بحلول سنة 2050 م ، كما يقدر أن يصل سكان الوطن 
العربي أيضا إلى 500 مليون سنة 2030 م ، يتزامن هذا االزدياد الكبير في عد د السكان مع التغيرات 
المناخية التي يتوقع ان يكون لها تأثيرات كبيرة على التنوع الحيوي الخاص بالغذاء والزراعة والتي بدأت 

تبرز العديد من ظواهرها حاليا. 
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.االلونن  االحبوبب االصفرااء االفاتحة  	  
االسنابل ذذااتت االسفا االضعيیف  	  

تؤكد على أأهھھھميیة تطبيیق هھھھذاا االنظامم مستقبال ووتطبيیق االالمركزيیة في نظامم  يوومن االنتائج االمحققة اايیضا وواالت
يیمكن تلخيیصهھا في ااالتي :تحققت عدةة فواائد نقل االتقاناتت االحديیثة للمزااررعيین     

تبني ااالصنافف بصوررةة أأسرعع .  	  
لم تصرفف مبالغ على عمليیة االتعريیف بالصنف .  	  
تولى االمزااررعع إإكثارر ااالصنافف االمختاررةة .  	  
ألصنافف االمختاررةة من ططرفف االمزااررعيین .ااتحقيیق أأررباحح جيیدةة من خاللل إإنتاجج   	  

ن ططرفف االمزااررعع ال االمربي .بمركز االبحوثث لالهھھھتمامم بالصفاتت االمرغبة متوجيیهھ براامج االتحسيین    	  
جهھاتت ااخرىى من االدوولة . تأميین ااحتيیاجاتهھ من االبذوورر ددوونن االحاجة للشرااء من   	  

منح االثقة لألصنافف االمنتخبة من ططرفف االمزااررعع بصوررةة أأكبر من ااالصنافف  االموصي بهھا من االدوولة .  	  
تقليیل ااالعتمادد على االدوولة في توفيیر مستلزماتت ااالنتاجج .  	  
حسيین االمحاصيیل .تاالرفع من معاررفف االمزااررعع بالجهھودد االمبذوولة  في   	  
تحقيیق االتوااصل ووبناء االثقة بيین االجهھاتت االمنتجة لألصنافف وواالبذوورر وواالمزااررعع االمستهھدفف   

االحقيیقي ألجل تطويیر ااإلنتاجج  مما يیعودد بالفائدةة على االبالدد . 	  
 

    
�د�ي �ز�ا�ر�ت ) �ا�� �إ������ر���ھ��  �����ر�� �ا����ا�ر���� �ا���� �ا������   (�و�ا�د�ي �ا��� �و�و  

ااالنتخابب  بيین سالالتت االشعيیر في بعض االمناططق االشماليیة االغربيیة من ليیبيیا   مشارركة االمزااررعيین في  ) 2جدوولل (
01 ةسم االزررااعيیاااالمو مم2005-  

 نظامم االزررااعة االموقع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــدددعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االمنتخباتت االسالالتت ووااالصنافف
 مشتركة   االباحثيین  االمزااررعيین 

وواادديي 
 االحي 

 7 13 8 32 رريي تكميیلي

وواادديي 
 ااالثل

 5 10 10 32 مطريي

 10 15 11 32 مطريي صفيیت 
االمصدرر : االتربيیة االتشارركيیة   مم2004االشريیديي   –  



في صناعة القرار واالخذ برائيهم في االختيار بين التقنيات 
التي تجلب لهم أي تبنيها من طرفهم اوالً تم تعتمد فيما بعد 
 . فاإلكثار  التبني  تم  االعتماد  في  االن  متبع  هو  لما  خالف 
فمشاركة المزارعين تساهم بصورة فاعلة في تطوير التقانات 
بدال من اختبارها فقط ومثالنا في ذلك في إدخال االصناف 
الجديدة النباتية فعند مشاركة المزارع في اختيار الصنف الذي 
تتوفر به الصفات المرغوبة له من البداية نضمن بذلك تبنيه 
فيما بعد وانتشاره ،أما إذا إدخل الصنف بالطريقة المعمول بها 
االن أي اعتماد تم تبني فاإلكثار الشكل )1( فكثيرا ما يرفض 
المزارع قبوله وبذلك فشل انتشار الصنف حتى وان كان يتمتع 
بصفات متميزة عن االصناف المحلية التقليدية في وجهة نظر 
المربي وهذا ما حدث للعديد من االصناف التي أدخلت للبالد 
حيت تصرف مبالغ مالية وجهد من بعض الجهات ذات العالقة 
ولكن ال جدوى منها فالمزارع لم يختارها بنفسه منذ البداية .

)نتائج  التقانات  نقل  نظم  توجيه  نعيد  أن  يجب  وبذلك 
البحوث العلمية ( بحيث يصبح المزارعون محور أساسي في 
لتقليل  واعتمادها  تبنيها  نضمن  حتى  التقنية  مكون  اختيار 
عالقة  لهم  من  كل  من  فاعلة  مساهمة  وضمان  المصروفات 

باإلنتاج الزراعي ألهميته في تأمين الغذاء . 

التقنيات  نقل  في  المزارعين  مشاركة  طريقة  اعتمدت   
التقنية  نقل  لسرعة  وذلــك  بها  المعمول  المنهجيات  كأحد 
مقارنة  تكاليفها  انخفاض  على  عــالوة  لــلــمــزارع  ووصــولــهــا 
إلى  التقنية  فيها  تسلم  التي   )2( الشكل  التقليدية  بالطرق 
االجهزة المهتمة باإلرشاد وبذلك أتثبت التجارب العديدة في 
)2(أن  جدول  ليبيا  بينها  من  )1(والتي  جدول  البلدان  بعض 
تطبيق الالمركزية ومشاركة المزارعين في صناعة القرار ذات 
فائدة كبيرة من حيت سهولة التطبيق وقلة المصروفات مقارنة 
النهاية  وفي  المنظومات  من  بالعديد  تمر  والتي  بالمركزية 

تفشل التقنية من تحقيق الهدف منها الشكل )2(.
الزراعية  البحوث  مركز  أنتج  المحلي  المستوى  وعلى 
من  والتي  التخصصات  جل  وفي  العلمية  النتائج  من  العديد 
والبقوليات  الحبوب  محاصيل  من  الجيدة  االصــنــاف  بينها 
للمزارع  تصل  لم  اغلبها  أن  إال  ...وغيرها  والعلفية  الغذائية 
بها  التعريف  يتولى  ان  تفرض  والتي  العمل  منهجية  بسبب 
واختبارها لذى المزارعين االجهزة الرسمية بالدولة والمتمثلة 
وألسباب   ، البالد  في  الزراعي  والتعاون  االرشــاد  أجهزة  في 
عديدة لم يتحقق المطلوب في وصول نتائج البحوث للمزارع 
إلى  للوصل  المشاركة  طريقة  ينتهج  ان  المركز  حاول  وبذلك 
المزارع مباشرة ومثالنا في ذلك ما تحقق في مجال محاصيل 
الحبوب فخالل المواسم 01-2005 طبقت منهجية مشاركة 
الــمــزارعــيــن فــي االنــتــخــاب بين أصــنــاف وســـالالت الشعير 
بالمناطق الجافة المطرية بالجبل الغربي وسهل الجفارة إلى 
جانب ظروف الزراعة تحث نظام الري التكميلي بمشروع وادي 
الحي الزراعي ،وقد تم إدخال عدد من االصناف والسالالت 
من محصول الشعير السداسي والثنائي الطراز تبني عدد منها 
وجرى اعتمادها وإكثارها من طرف المزارعين والتي من بينها 
صنفين سميت بأسماء الوديان بتلك المناطق تمشيا مع نظام 
،وادي  الحي  )وادي  صنفي  وهما  بالمركز  المعتمد  التسمية 
زارت ( هذا الى جانب تبنيهم للشعير الثنائي الطراز والذي تم 
رفضه في السابق رغم المحاوالت العديدة إلدخاله في برامج 
متوارثة  للمزارع صفات  ان  ايضا  النتائج  بينت  كما   ، االكثار 
والتي  مستقبال  يزرعه  سوف  أي صنف  في  تواجدها  يرغب 

منها :
• النباتات الطويلة الساق .

• طراز الستة صفوف.
• السنابل السداسية الطويلة.

• الحبوب الممتلئة.
• الحبوب الصفراء الفاتحة اللون .

• السنابل ذات السفا الضعيف
ومن النتائج المحققة ايضا والتي تؤكد على أهمية تطبيق 
هذا النظام مستقبال وتطبيق الالمركزية في نظام نقل التقانات 
في  تلخيصها  يمكن  فوائد  عدة  تحققت  للمزارعين  الحديثة 

االتي :
• تبني االصناف بصورة أسرع .

• لم تصرف مبالغ على عملية التعريف بالصنف .
• تولى المزارع إكثار االصناف المختارة .
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ل االتقاناتت (نتائج االبحوثث االعلميیة ) بحيیث يیصبح االمزااررعونن ووبذلك يیجب أأنن نعيید توجيیهھ نظم نق
ووااعتماددهھھھا لتقليیل االمصرووفاتت ووضمانن  مكونن االتقنيیة حتى نضمن تبنيیهھا  ااختيیاررمحورر أأساسي في 

.   ألهھھھميیتهھ في تأميین االغذااء مساهھھھمة فاعلة من كل من لهھم عالقة باإلنتاجج االزررااعي   

                                                 

 

 

 

                                               

      

                                                                                     	  

 

   	  

                                                                                                                          

                                                                                               

 

               

                                                                                                    

 

 

) مقاررنة االطريیقة االتقليیديیة  لنشر االصنف (االتقنيیة ) وومشارركة االمزااررعيین في نقل االتقنيیة 1االشكل (                          

ااعتمدتت  ططريیقة مشارركة  االمزااررعيین  في نقل االتقنيیاتت كأحد االمنهھجيیاتت االمعمولل بهھا   ووذذلك 
 لسرعة نقل االتقنيیة   ووووصولهھا للمزااررعع عالووةة على اانخفاضض تكاليیفهھا  مقاررنة بالطرقق االتقليیديیة 

لعديیدةة االتجارربب اا  أأتثبتووبذلك االتي تسلم فيیهھا االتقنيیة إإلى ااالجهھزةة االمهھتمة باإلررشادد   )2االشكل (
أأنن تطبيیق االالمركزيیة وومشارركة )2جدوولل ( وواالتي من بيینهھا ليیبيیا )1جدوولل ( نن اادلفي بعض االب

االمصرووفاتت سهھولة االتطبيیق ووقلة   تاالمزااررعيین في صناعة االقراارر ذذااتت فائدةة كبيیرةة   من حيی
هھدفف مقاررنة بالمركزيیة وواالتي تمر بالعديید من االمنظوماتت ووفي االنهھايیة  تفشل االتقنيیة من تحقيیق  اال

.)2االشكل ( منهھا   

للتعريیف بالصنفاالنظامم االحالي  	نظامم مشارركة االمزااررعيین   	  

االصنف ااعتمادد 	تبني االصنف   	  

إإنتاجج بذاارر 
االصنف 	  

إإعتمادد االصنف 	  

تبني 
االصنف 	  

 إإنتاجج بذوورر
االصنف



 

) مشارركة االمزااررعيین في ااختيیارر ااالصنافف في بعض االدوولل 1جدوولل (  

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددد االبلد رر.مم
 االمزااررعيین /االقريیة االسالالتت االقرىى

 5 60 8 مصر 1
-10 155 3 إإرريیتريیا 2 12 
-5 200 6 ااالررددنن 3 12 
-30 6 االمغربب  4 210 6- 15 
-25 6 تونس  5 210 10- 20 
-3 االيیمن  6 6 100 15- 20 
–سورريیا  7 االمرحلة  

 ااالوولى 
9 208 5- 9 

–سورريیا  8 االمرجلة 
 االثانيیة

8 200- 400 6- 11 

االمصدرر : االتربيیة االتشارركيیة للنباتت  ررووني قيیرووني–  

 

 

ووعلى االمستوىى االمحلي أأنتج مركز االبحوثث االعديید من  االنتائج االعلميیة ووفي جل االتخصصاتت 
إإال االجيیدةة من محاصيیل االحبوبب وواالبقوليیاتت االغذاائيیة وواالعلفيیة ...ووغيیرهھھھا  الصنافف وواالتي من بيینهھا اا

أأنن  ااغلبهھا  لم تصل للمزااررعع بسبب منهھجيیة االعمل وواالتي تفرضض اانن يیتولى  االتعريیف بهھا  
وواالتعاوونن  ررهھھھا  لذىى االمزااررعيین ااالجهھزةة االرسميیة بالدوولة  وواالمتمثلة  في أأجهھزةة ااالررشادد ووااختبا

٬، ووألسبابب عديیدةة لم يیتحقق االمطلوبب في  ووصولل نتائج االبحوثث للمزااررعع   االزررااعي في االبالدد 
يینتهھج ططريیقة االمشارركة للوصل إإلى االمزااررعع مباشرةة  وومثالنا في ذذلك ما حاوولل االمركز اانن  ووبذلك 
-01االموااسم في مجالل محاصيیل االحبوبب فخاللل    تحقق ططبقت منهھجيیة مشارركة  2005

 االمزااررعيین في ااالنتخابب بيین أأصنافف ووسالالتت االشعيیر بالمناططق االجافة االمطريیة بالجبل االغربي 
ووسهھل االجفاررةة إإلى جانب ظظرووفف االزررااعة تحث نظامم االريي االتكميیلي بمشرووعع وواادديي االحي 

ااالصنافف وواالسالالتت من محصولل االشعيیر االسدااسي وواالثنائي االزررااعي ٬،ووقد تم إإددخالل عددد من 
ن ططرفف االمزااررعيین  وواالتي من بيینهھا م ووإإكثاررهھھھااالطراازز  تبني  عددد منهھا ووجرىى ااعتماددهھھھا  

ووهھھھما صنفي  تمشيیا مع نظامم االتسميیة االمعتمد بالمركز صنفيین سميیت بأسماء االودديیانن بتلك االمناططق 
) هھھھذاا االى جانب تبنيیهھم للشعيیر االثنائي االطراازز  وواالذيي  تم ررفضهھ في وواادديي ززااررتت ٬،وواادديي االحي (

٬، كما بيینت االنتائج اايیضا  اانن للمزااررعع    ررغم االمحاووالتت االعديیدةة إلددخالهھ في براامج ااالكثارر االسابق 
وفف يیزررعهھ مستقبال وواالتي منهھا :صفاتت متوااررثة يیرغب توااجدهھھھا في أأيي صنف س  

.االساقق  االنباتاتت االطويیلة  	  
تة صفوفف.ططراازز االس   
االطويیلة.االسدااسيیة  االسنابل    
االحبوبب االممتلئة.   

.االلونن  االحبوبب االصفرااء االفاتحة  	  
االسنابل ذذااتت االسفا االضعيیف  	  

تؤكد على أأهھھھميیة تطبيیق هھھھذاا االنظامم مستقبال ووتطبيیق االالمركزيیة في نظامم  يوومن االنتائج االمحققة اايیضا وواالت
يیمكن تلخيیصهھا في ااالتي :تحققت عدةة فواائد نقل االتقاناتت االحديیثة للمزااررعيین     

تبني ااالصنافف بصوررةة أأسرعع .  	  
لم تصرفف مبالغ على عمليیة االتعريیف بالصنف .  	  
تولى االمزااررعع إإكثارر ااالصنافف االمختاررةة .  	  
ألصنافف االمختاررةة من ططرفف االمزااررعيین .ااتحقيیق أأررباحح جيیدةة من خاللل إإنتاجج   	  

ن ططرفف االمزااررعع ال االمربي .بمركز االبحوثث لالهھھھتمامم بالصفاتت االمرغبة متوجيیهھ براامج االتحسيین    	  
جهھاتت ااخرىى من االدوولة . تأميین ااحتيیاجاتهھ من االبذوورر ددوونن االحاجة للشرااء من   	  

منح االثقة لألصنافف االمنتخبة من ططرفف االمزااررعع بصوررةة أأكبر من ااالصنافف  االموصي بهھا من االدوولة .  	  
تقليیل ااالعتمادد على االدوولة في توفيیر مستلزماتت ااالنتاجج .  	  
حسيین االمحاصيیل .تاالرفع من معاررفف االمزااررعع بالجهھودد االمبذوولة  في   	  
تحقيیق االتوااصل ووبناء االثقة بيین االجهھاتت االمنتجة لألصنافف وواالبذوورر وواالمزااررعع االمستهھدفف   

االحقيیقي ألجل تطويیر ااإلنتاجج  مما يیعودد بالفائدةة على االبالدد . 	  
 

    
�د�ي �ز�ا�ر�ت ) �ا�� �إ������ر���ھ��  �����ر�� �ا����ا�ر���� �ا���� �ا������   (�و�ا�د�ي �ا��� �و�و  

ااالنتخابب  بيین سالالتت االشعيیر في بعض االمناططق االشماليیة االغربيیة من ليیبيیا   مشارركة االمزااررعيین في  ) 2جدوولل (
01 ةسم االزررااعيیاااالمو مم2005-  

 نظامم االزررااعة االموقع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــدددعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االمنتخباتت االسالالتت ووااالصنافف
 مشتركة   االباحثيین  االمزااررعيین 

وواادديي 
 االحي 

 7 13 8 32 رريي تكميیلي

وواادديي 
 ااالثل

 5 10 10 32 مطريي

 10 15 11 32 مطريي صفيیت 
االمصدرر : االتربيیة االتشارركيیة   مم2004االشريیديي   –  

• تحقيق أرباح جيدة من خالل إنتاج 
األصناف المختارة من طرف المزارعين 

.
بمركز  التحسين  بــرامــج  توجيه   •
البحوث لالهتمام بالصفات المرغبة من 

طرف المزارع ال المربي .
• تأمين احتياجاته من البذور دون 
من  اخــرى  جهات  مــن  للشراء  الحاجة 

الدولة .
• منح الثقة لألصناف المنتخبة من 
طرف المزارع بصورة أكبر من االصناف 

الموصي بها من الدولة .
في  الدولة  على  االعتماد  تقليل   •

توفير مستلزمات االنتاج.
• الرفع من معارف المزارع بالجهود 

المبذولة في تحسين المحاصيل .
بين  الثقة  وبناء  التواصل  تحقيق   •
والــبــذور  لــألصــنــاف  المنتجة  الــجــهــات 
ألجل  الحقيقي  المستهدف  ــمــزارع  وال
على  بالفائدة  يعود  مما  اإلنتاج  تطوير 

البالد .

الــحــي  )وادي  الــشــعــيــر  صــنــفــي   
بمشاركة  إختيارهما  اتم   ) زارت  ووادي 

المزارعين 
بنفسه  االنــتــخــاب  يــتــولــى  الـــمـــزارع 
دون  له  المرغوبة  الصفات  عن  ويبحث 
االعتماد  تم  التبني  لتحقيق  احد  تدخل 
فــاإلكــثــار )حــقــل مــشــاركــة الــمــزارعــيــن 

بصفيت الجبل الغربي (2005
 --تضاف الصور الموجودة بموضوع 

التربة التشاركية 
2.2 %ليصل العدد إلى 500 مليون 
يتوقع  حين  في  سنة 2030  في  نسمة 
االنتاجية  معدل   )3( الشكل  يصل  أن 
ألصناف  )طن/هـ(  والتبن  الحبوب  من 
المزارعين  انتخبت من طرف  وسالالت 

المرتفعات الغربية 2005
 سكان العالم إلى 8 مليار نسمة

وفـــي الــنــهــايــة اعــتــقــد ان الــظــروف 
نظم  في  النظر  إلعــادة  ملحة  أصبحت 
نقل التقانات المتمثلة في النتائج العلمية 
بالصورة التقليدية القديمة والتي يحمل 
االنتاج  حساب  على  كبيرة  مبالغ  فيها 
أصبحت  فالالمركزية  جــدا  المتواضع 
المناخية  التغييرات  ظل  في  ضــروريــة 
من  والــتــي  الطبيعية  ــمــوارد  ال ونــضــوب 

أهمها المياه .

ت 
سا

درا
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الباحث مع المزارع في حوار مباشرة بدون وجود االرشاد )الجبل الغربي( 2005

معدل االنتاجية من الحبوب والتبن )طن/ه�( ألصناف وساالت انتخبت من طرف المزارعين المرتفعات الغربية 2005
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مكافحة الحشرات القشرية
الحمضيات  أهمها  المحاصيل  من  عدداً  الحشرات  تصيب   
والزيتون والنخيل ، وتكافح باستعمال الزيت األبيض ، بعد جني 
الصيف  وفي   ، ماء  لتر   100/ كجم   6-4 بمعدل   ، المحصول 
تكافح يرقات هذه الحشرات بأحد المبيدات الموصى بها وحسب 

المعدالت والتوصيات الواردة على العبوة .
الربيع  في  الكاملة  بالحشرات  شديدة  اإلصابة  كانت  وإذا 
 ، لتر ماء  الزيت األبيض بمعدل 105-2 كجم /100  يستعمل 
على أن تتم المكافحة في الساعات المبكرة والساعات المتأخرة 

من النهار عندما تكون درجة الحرارة أقل من 20م .

عمليات حقلية مختلفة 
بالنسبة للصفصفة  القضب تؤخذ الحشة األولى من 

المساحات التي زرعت في شهر )سبتمبر( الماضي مع 
تنظيف األرض أثناء الحش ، وجمع األعشاب وتروى 

األرض على فترات أطول طبقاً للظروف الجوية وسقوط 
األمطار 

النحل : 
يعتبر هذا الشهر بمثابة شهر اجازة للنحال ، 
حرارة  درجات  النخفاض  النحل  نشاط  يقل  حيث 
الجو وقلة المرعى ، وال يقدم للنحل أي خدمة إال 
مراقبته عن بعد ، ويفضل عدم فتح الخاليا إال عند 

الضرورة القصوى .
بكميات  النحل قد جهزت  أن طوائف  يفترض 
 ، مسبقاً  األخـــرى  والتغذية  العسل  مــن  مناسبة 
يجب   ، الــغــذاء  مــن  المخزون  استهالك  ولتقليل 
تعريض الطوائف ألشعة الشمس أطول فترة ممكنة 
من اليوم ، واستخدام الغطاء الداخلي وامالته إلى 

األمام لمنع تراكم الرطوبة أو األمطار بالداخل .
الطوائف  لترحيل  الشهر  آخر  في  االستعداد 

إلى مرعى الرتم .

القشرة السوداء على البطاطس 
القشرة السوداء على البطاطس : ينتج المرض عن فطر 
من  مختلفة  مراحل  في  النبات  ويصيب   ، بالتربة  يتواجد 
على  المرض  ويظهر   ، مختلفة  بمسميات  ويسمى   ، حياته 
للنباتات  عــدوى  مصدر  وتكون  بالغسيل  تــزول  ال  الدرنات 
المزروعة في الموسم التالي .يقاوم المرض باختيار التقاوي 
ومعاملتها قبل الزراعة بمبيد فطري والتوازن في التسميد .

شهر ديسمبر ا لدليل  ا إل رشا دي 12
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زراعة الخضر تحت األغطية 
يــســتــمــر الــــمــــزارع فـــي هــــذا الــشــهــر 
الري  عمليات  في  مايو  شهر  آخــر  وحتى 
النباتات  وتوجيه  والتعشيب  والتسميد   ،
ــة والــحــصــاد والـــفـــرز والــتــدريــج  ــاي ــوق وال
في شهر سبتمبر  ذكره  كما سبق  والتعبئة 

وشهر ديسمبر .
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عملية  تجرى  كما   ، التقليم  عملية  في  االستمرار   : التقليم 
التعشيب والحرث بين األشجار ، تؤخذ عقل العنب في هذا الشهر 
لزراعتها في آخر شهر يناير وشهر فبراير كما يلزم اضافة السماد 
العضوي ) البلدي( المتحلل وثنائي فوسفات األمونيوم )46-18( 
في حالة عدم وضعه في الشهور السابقة . وتقليم أشجار الخوخ 
يسبق  لم  إذا  والسفرجل  والكمثرى  والتفاح  والعوينة  والمشمش 

تقليمها في الشهر السابق .
الغرس : تغرس أشجار اللوزيات والحلويات مع تقليم الجذور 
الطويلة والمكسورة أو المجروحة للشتالت ، وتكون مسافة الغرس 
البعلية  الزراعات  في  األرض  قوة  أمتار حسب حسب   6-5 من 

وتكون المسافات واسعة والعكس في الزراعات المروية .

العنب والخوخ والمشمش :

األبقار :
تستمر مراقبة األبقار العشار ، وتتبع نفس االرشادات التي ذكرت في الشهر السابق 
، وعلى المرشد البيطري إبالغ المربي بأن اليلقح البقرة الوالدة إال بعد مرور فترة 45 

يوماً على األقل من تاريخ والدتها .
ويجب االنتقال تدريجياً عند تغيير العلف الجاف بالعلف األخضر في مدة التقل عن 
10 15- يوماً ألن تغيير التغذية من العلف الجاف إلى العلف األخضر فجأة يعرض 

األبقار إلى اضطرابات هضمية .

شهر ديسمبر 12

األغنام :
فإن  العادة  الوالدة وفي  يستمر موسم 
نسبة كبيرة من النعاج تلد في هذا الشهر 
العناية  السابق  كالشهر  تستمر  ولذلك   ،
الخاصة  والــرعــايــة  الـــوالدة  عند  بالنعاج 
 ، الحمالن  رعاية  وكذلك  الــوالدة  بعد  بها 
الصغيرة  الحمالن  بوقاية  ويجب االهتمام 
من الجو البارد وخصوصاً في الليل حتى 
 ، نفوقها  تسبب  رئوية  بالتهابات  التصاب 
كما يجب تفادي ازدحام النعاج والحمالن 
الكافية  التهوية  لضمان  الحظيرة  فــي 

داخلها . االلتهاب الرئوي ) المنحاز( :
 30% إلى  النفوق  نسبة  تصل  وقد   ، األبــل  في  التنفسي  الجهاز  يصيب  مرض 
خاصة بين الحيوانات الصغيرة ، وتحدث اإلصابة عند األعمار الصغيرة وعند السفر 
وجود  أن  كما   ، والرعاية  والتغذية  الطقس  من  سيئة  ظــروف  في  طويلة  لمسافات 

الحيوانات المريضة يمكن أن يؤدي إلى نشر واستفحال العدوى .
بشكل  للشفاؤ  يتماثل  حيث  خفيفاً  المصاب  البعير  في  المرض  سير  يكون  وقد 
تلقائي ، أما في حالة اإلصابة فوق الحادة فإن البعير المصاب قد ينفق خالل أيام 
، وقد يستمر المرض لعدة أسابيع يتطور خاللها المرض وتحدث مضاعفات أخرى 

تكون سبباً في النفوق .



كلنا نعلم أهمية النخلة بالنسبة لنا جميعاً ومدى الفوائد 
نأكل  ثمارها  فمن  المباركة  الشجرة  تلك  من  نجنيها  التي 
ومن مائها نشرب ومن مخلفاتها نستفيد والنخلة تتفوق على 
جميع األشجار األخرى بقوة التحمل للظروف البيئية الصعبة 
من زيادة درجة الحرارة إلى قلة الماء وكذلك ملوحة التربة .

أوالً : العمليات التي تجرى للنخيل خالل السنة 
شهر يناير )1(

)مخلفات  بسماد عضوي  التسميد  الشهر  هذا  في  يتم 
 20 بمعدل  النخلة  عمر  حسب  كبيرة  بكميات  الحيوانات( 
النخلة مثاالً عمر 5 سنوات تأخد  كجم لكل سنة من عمر 

100 كجم على أن تكون متحللة جيداً .
يتم الرش بزيت معدني أو مبيد حشري في أول الشهر 
)بيض  الــكــرنــاف  فــي  الــمــوجــود  البيض  على  تقضي  حتى 

العناكب – الدودة الخبيثة( .
المتأخرة  والثمار  العراجين  قطع  عملية  في  االستمرار 

وجمع الثمار الساقطة على األرض .
من  عــدد  يترك  بحيث  للنخلة  الخارجي  الجريد  يقلم 
انتاج  حسب  عرجون  لكل  جريد   )8( عدد  بمعدل  الجريد 

الموسم الماضي ويفضل قطع الجريد اليابس فقط .

يتم في هذا الشهر فصل وأعداد الفسائل الصغيرة يكون 
كل  أي مرة  الشهر  بمعدل مرتين في  الشهر  الري في هذا 

15 يوم .
تستمر مكافحة الحشرة القشرية بنفس المبيد السابق 

وبنفس المعدل المذكور في شهر ديسمبر .
شهر فبراير )2( 

في هذا الشهر تظهر أعراض االصابة بالحشرة القشرية 
بصورة واضحة ويتم مكافحتها بمبيد حشري قوي مع اضافة 
على  فعاليتها  تطول  التي  المبيدات  ويفضل  الصقة  مــادة 

االشجار ومنها تصل إلى 21 يوماً .
في  خاصة  المبكر  التلقيح  عملية  الشهر  هذا  في  يتم 
اطالق  في  المبكرة  األصناف  تبدأ  حيث  الحارة  المناطق 

الكيزان المذكرة والعراجين المؤقتة .
يتم الري خالل هذا الشهر مرتين كل أسبوع .

شهر مارس )3( 
ـ التسميد بأسمدة كيماوية سريعة الدوبان بمعدل300 
جرام لكل نخلة ويعاد هذا البرنامج في شهر مايو مرة أخرى.
ـ االستمرار في عمليات التلقيح والتأكد من أن النخيل 
أو  شديد  ريــاح  هبوب  هناك  كــان  ان  التلقيح  وإعــادة  تلقح 

المرشد الحقلي للنخيل
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يعتبر النخيل في ليبيا من األشجار الهامة والمباركة التي كرمها الله 
حيث ورد ذكرها في القرآن الكريم أكثر من مرة »وهزي إليك بجدع النخلة 

تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا«. 
صدق الله العظيم 
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سقوط األمطار وبعد ثالثة أيام من التلقيح األول .
ـ العناية بعملية تلقيم الجريد الجاف .

ـ تظهر أعراض االصابة بفطر عفن النورات.
مثل  فطري  بمبيد  معالجتها  ويمكن  االصــابــة  وتستمر 
قبل  األولى  دفعتين  الرش على  يتم  أن  كرفيث على  أو  بنليت 
األزهار والثانية قبل تفتح أغلفة العراجين ويفضل التنويع في 

المبيدات .
ـ يتم الري خالل هذا الشهر مرتين في األسبوع .

شهر ابريل )4( 
ـ االستمرار في استكمال عملية التلقيح للنخيل المتأخر .

ـ يتم عملية التسميد بسماد كيماوي بمعدل 2 كيلو جرام 
النخيل  أما  النخلة ويخلط جيداً  لكل نخلة مثمرة حول جدع 

البعلي فيكتفي بتنظيفه.
ـ يتم عملية خف العراجين على أن تزال بعض العراجين 
بأكمله على أن التزيد عن 12 عرجوناً مهم يكون عمر النخلة 
العرجون  لتخفيف  العرجون  من  الشماريخ  بعض  بإزالة  أو 

وخاصة نخيل التافسرت والمقماق .
ـ يتم الري خالل هذا الشهر مرتين كل أسبوع 
متابعة النخيل للحذر من االصابة بالحشرة .

العناكب ) الغباس( ومعالجته في الشهر القادم .
شهر مايو )5( 

ـ يتم عملية الرش للوقاية من حلم البلح ) الغباش( .
ويتم الرش بمبيد ) كلتين – لكيتون- نيكل بيتاك( .

مع اضافة مادة الصقة ويعد الرش بعد ثالثة أسابيع من 

الرشة األولى .
ـ يتم وضع عملية وضع الدفعة الثانية للسماد الكيماوي .

ـ يتم الري خالل هذا الشهر كل 3 أيام مرة .
شهر يونيو )6( 

ـ تتم رش الرشة الثانية ) للغباش( ويفضل تغيير المبيد مع 
اضافة مادة الصقة .

ـ تتم عملية تقويس العراجين أو التدلية لكبر حجم العرجون 
وزيادة وزنه الذي يجعله عرضه لالنكسار .

ـ االستمرار في عملية الري ويتم الري خالل هذا الشهر 
مرة كل 3 أيام .

الخبيثة  الـــدودة  لمكافحة  حشري  بمبيد  النخيل  رش  ـ 
بالنسبة للنخيل المبكر الذي دخل مرحلة البلح .

شهر يوليو )7( 
ـ يتم الرش في بداية الشهر لمكافحة الدودة الخبيثة بمبيد 
دورسبان أو سايبر كل أو سوبر سميد مع اضافة مادة الصقة 
بالنسبة  والتقويس  التدليه  عمليات  فــي  االســتــمــرار  ـ 

لألصناف المتأخرة .
ـ تستمر عملية جني الثمار للنخيل المبكر في أواخر الشهر 

في المنطقة الجنوبية .
ـ يتم الري خالل هذا الشهر مرة كل 3 أيام .

شهر أغسطس )8( 
ـ التقم أي من عمليات الرش ألن النخيل في مرحلة انتاج .
حيث  النضج  مرحلة  وصل  ألنه  بكثرة  التمور  جني  يتم  ـ 
الفترة  في  الجني  ويتم  ناضج  فيها  النخيل  ليبيا  مناطق  أكثر 
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الصباحية أو نهاية اليوم قبل الغروب بساعتين وذلك 
ألن  الترامض  من  وحمايته  العرجون  على  للمحافظة 

العرجون يتأثر بالحرارة عن اللمس .
ـ يتم ري النخيل المثمر يوم بعد يوم والنخيل الغير 

مثمر مع الفحول مرتين كل أسبوع .
شهر سبتمبر )9(

للنخيل  بالنسبة  الــثــمــار  جني  عملية  تستمر  ـ 
في  المبكر  والنخيل  الجنوبية  المنطقة  المتأخرفي 

المنطقة الوسطى .
ــك  وذل المتساقطة  الــثــمــار  جــمــع  عملية  يــتــم  ـ 

الستعماله كعلف للحيوانات .
ـ يتم الري خالل هذا الشهر مرة كل 3 أيام .

شهر اكتوبر )10(
والجريد  اليابسة  العراجين  من  النخيل  تنظيف  ـ 

اليابس للمنطقة الجنوبية .
في  جيد  انتاج  يعطي  حتى  الــري  على  التركيز  ـ 

الموسم القادم ويفضل الري يوم بعد يوم .
النخلة  التي حول جدع  وإزالة عضوي  التسميد  ـ 

ويتم التسميد بسماد العضوي .
شهر نوفمبر )11(

القشرية  الحشرة  ضد  النخيل  معالجة  بداية  ـ 
مبيد حشري  أي  أو  دورسيان وسيبركل  بمبيد  وذلك 
آخر مع اضافة مادة الصقة أو زيت معدني بدون مادة 

الصقة.
ـ االستمرار في عملية التنظيف الكامل للنخلة مع 

العزق لألرض حول جذع النخلة .
ـ بداية التسميد بسماد عضوي .

ـ يتم الري خالل هذا الشهر مرتين في األسبوع .
في  المتأخرة  األصــنــاف  جمع  فــي  االســتــمــرار  ـ 

المنطقة الجنوبية واألكثر في المنطقة الوسطى .
شهر ديسمبر)12(

ـ االستمرار في المعالجة ضد الحشرة القشرية .
في  المتساقطة  الــثــمــار  مــن  النخيل  تنظيف  ـ 

الكرناف وتحت النخلة .
للفسائل  بالنسبة  الخدمة  ـ االستمرار في عملية 

الجديدة .
أيام أي  الشهر مرة كل عشرة  الري خالل هذا  ـ 

بمعدل 3 ريات في الشهر .
من  االنــتــهــاء  بــعــد  المتبقية  الــعــراجــيــن  ـــزال  ت ـ 

المحصول ويمكن استعمالها ألي غرض نافع .

م . عبدالسام محمد الصقر � سبها



حشرة السونة في القمح 

اجزاء  كافة  وحورياتها  الكاملة  الحشرات  تهاجم 
النبات ) اوراق _ السوق _ السنابل ( 

إتالف الساق الرئيسية 
. تهاجم الحشرة الكاملة الخارجة من طور التشتية 
العصارة  بامتصاص  تقوم  حيث   ، أوالً  النبات  ســاق 
من  عقدة  أول  )فــوق  المركزية  الورقة  نمو  نقطة  من 
جهة قاعدة الساق ( ، تؤدي اإلصابة إلى ذبول الساق 

وجفافه 
انكسار  أو  تقصف  إلى  الشديدة  اإلصابة  تؤدي   .

الساق 
. ال تستطيع النباتات المصابة النمو بشكل طبيعي 
. تعطي النباتات المصابة اشطاءات جديدة تنمو 
غير منتظم ويؤدي ذلك على وجود كثافة عالية بوحدة 

المساحة مع نقص في اإلنتاجية من الحبوب
إجهاض السنابل 

• تؤدى مهاجمة الحشرة للنبات في مرحلة تشكل 
السنابل إلى إجهاض السنابل عن طريق إحداث ثقوب 
بالسنابل  يسمى  ما  ذلــك  عن  وينتج  السنابل  أسفل 

البيضاء 
• تتجلى اعراض اإلصابة بعد ظهور السنابل حيث 
األصلى  المحور  مع  متعامدة  وتكون  ابيض  بلون  تبدو 

للنبات 
• تعتبر ظاهرة السنابل البيضاء اكبر ضرر تسببه 
فقدان  الــى  يــؤدي  مما  ووجــود 2-3 حشرة  الحشرة 

المحصول 
انخفاض وزن األلف حبة 

البالغة  والحشرات  الحوريات  تغذية  عن  ينتج   •
الحبوب نقص واضح في  وامتصاصها محتوى  الفتية 

وزن األلف حبة .
• يتراوح عدد الحبوب التي تتضرر نتيجة اإلصابة 

اللبني بين -22 49  بحورية واحدة في طور النضج 
حبة 

• يلى انخفاض وزن الحبة الواحدة على 5 ملغ 
• تؤدى اإلصابة إلى انخفاض في وزن األلف حبة 

بنسبة 92-78.3 % 
الحبوب  على  الــســمــراء  الــنــدب  مالحظة  يمكن 
المصابة التي تمثل مكان غرس اجزاء الفم في الحبة 
تدنى مواصفات الطحين الناتج عن بذار مصاب 

تقوم افراد حشرة السونة اثناء عملية التغذية   •
األنزيمات  من  قــوى  مزيج  على  يحتوى  لعاباً  بإفراز 
 ،  )Protcolyctic( للبروتين  محلاًل  إنزيما  يتمض 
 Alpha ( وينتج هذا الضرر نتيجة انزيم ألفا _ اميليز
حبوب  ضمن  منه  بعضاً  يبقى  ــذى  ال  – amylase

القمح المتضررة .
لقوة  المحددة  الغلوتين  نوعية  على  ذلك  يؤثر   •
اإلصابة  درجــة  بين  عكسية  عالقة  فهناك   ، العجين 

ومعدل تشكل الغلوتين 
• ان وجود 8-10 % من الحبوب المصابة دليل 

على عدم صالحيتها لصناعة الخبز 
انخفاض القدرة االنباتية للبذور المعدة للزراعة 

• تؤدى اإلصابة بحشرة السونة إلى اإلضرار في 
إلى  يؤدى  وهذا   ، القمح  بذرة  وجنين   ، األندوسبيرم 
انخفاض نسبة اإلنبات بمقدار 4 % في حالة إصابة 

االندوسبيرم و 38 % في حال تضرر الجنين .
يصلح  ال  المصابة  النباتات  من  الناتج  التبن   •
رائحة  يحمل  كــونــه  للحيوانات  كعلف  الســتــخــدامــه 

مفرزات الغدد المنفرة 
نتعرف على اإلصابة من خالل مشاهدة الحشرات 
الكاملة وحورياتها على العائل المباشر او مشاهدة لطع 
البيض على السطح السفلي لألوراق او على األعشاب 

م .زينب رمضان سعيد 

Eurygaster integriceps puton pentatomidae :Hemiptera
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او حتى على االحجار في حقول القمح 
الوصف : 

رمادية  بنية  بقة 12-14 مم طول  الكاملة  الحشرة   •
مبقعة ببقع غامقة أو غير مبقعة . وتكون غامقة اللون مسودة 

في طور السكون 
قمة  من  يمتدان  فاتح  أســود  خطان  الحشرة  تحمل   •
 Scutellum الرأس إلى ترجة الصدر األول حتى نهاية ال

)الدرع ( 
وعريض  المقدمة  مستدير   ، الشكل  مثلث  ــرأس  ال  •

المؤخرة 
• الفخد والساق منقطة بنقط بنية مسودة غير منتظمة 
• قرون االستشعار خمسة عقل ، والعقلة األخيرة اغمق 

لوناً 
البيض على شكل برميل ، 0.7 م عرض ، خضراء مزرقة 

فاتحة اللون 
الحوريات الفاقسة حديثاً 102 مم طول خضراء اللون 
تتحول إلى اللون األسود بعد 4 ساعات من الفقس ، ثم يتغير 

لونها مع االنسالخ المتعدد حتى الحشرة الكاملة 
العوامل المؤثرة على حجم الضرر الناجم عن السونة : 

وكثافة  الفيزيولوجية  كحالتها  بالحشرة  تتعلق  عوامل 
عددها وطورها : 

تؤدى  التشتية  طور  من  الخارجة  الكاملة  الحشرات   •
الجديد  الجيل  من  الخارجة  الحورية  من  اكبر  خسارة  إلى 

والمتحولة إلى حشرة كاملة 
• وجود حشرة بالغة /م خارجة من طور التشتية توقع 

خسارة تتراوح بين 40-340كغ / هكتار 

تطور  على  المشتية  البالغات  تحدثة  الذي  الضرر  يعتد 
نبات القمح أثناء حدوث اإلصابة

• مرحلة االشطاء : إن وجود حشرة كاملة / م يؤدى إلى 
خسارة 30كغ /ه

إلى  : وجود حشرة كاملة / م يؤدى  • مرحلة االنتفاخ 
خسارة 80 كغ /هكتار 

: كثافة 1-2 حشرة / م يؤدي إلى  • مرحلة اإلسبال 
ظهور الرؤؤس البيضاء بنسبة -3 5 % 

عوامل تتعلق بالنبات : 
• يتغير الضرر حسب نوع المحصول فالعقبة االقتصادية 
لمكافحة الحشرة على القمح الربيعي هو في الطقس الجاف 

0.5 الى احشرة / م2
م   / حــشــرات   4-3 الربيعي  الشعير  على  العقبة   •

2بسبب معدل نموه الكبير مع القمح 
• تزداد نسبة اإلصابة في األصناف عديمة السفا 

• األصناف الحاوية على نسبة سكريات أقل تكون أقل 
عوامل  عالية  بنسبة  سكريات  تحوي  التي  تلك  من  تضرراً 

تتعلق بالنبات 
من  الــبــذار  محتوى  بمقدار  اإلصــابــة  درجــة  تختلف   •
–اميليز  الفا  أنزيم   ( للبروتينات  الهاضم  األنزيم  مثبطات 
والتي تتمثل في األلبومينات ذات األوزان الجزيئية العالية .

من  لإلصابة  عرضة  أقــل  النمو  السريعة  النباتات   •
النباتات بطيئة النمو 

األصناف ذات فترة التطور الطويلة للطور الحليبي   •
والشمعي من القمح القاسي هي اكثر تضرراً بحشة السونة 
لإلصابة  مقاومة  أكثر  اإلسبال  مبكرة  األصناف   •

بالحشرة من األصناف متأخرة اإلسبال 

عوامل التسميد المعدني يؤدي على تزايد ووفرة السونة 
الظروف المناخية 

دورة الحياة والعوامل المؤثرة فيها : 
مراحل البيات أو السبات : 

الحشرة  لبقاء  الطويلة  الفترة  هذه  تقسيم  يمكن   •
 : ) brown،1962 0 بحالة خمول إلى مرحلتين حسب

 aestivation أ – مرحلة البيات الصيفي  •
الكاملة  الحشرات  بعد مغادرة  المرحلة  تبدأ هذه   •
على  الجبال  قمم  باتجاه  تهاجر  حيث  صيفاً  القمح  حقول 
ارتفاعات حتى 1200 م عن سطح البحر ويتوفر فيها غطاء 

نباتي مناسب 
 hibernation الشتوي  البيات  مرحلة   – ب   •

 phase
عند هطول أمطار خريفية وحدوث تفاوت حراري   •

للحالة الفيزيولوجية للحشرة 
قبل الدخول في السكون تأثير 

كبير على طول فترة نشاط 
الحشرة بعد السكون



53

األقل  االرتفاعات  باتجاه  موجة هجرية جديدة  تنطلق  بسيط 
في  نفسها  وتحمي  تختفي  كي  القمم  الحشرة  تترك  حيث 
المنحدرات وحواف الوديان ،وهذه االرتفاعات أقل ب200 – 

 ) Magraaoui ،1984( 400 م من السابقة
مجتمع  على  فـــوران  حــدوث  على  المؤثرة  العوامل  أهــم 

السونة : 
التى  فسر mustatea et al ) 1980( األسباب   •

تؤدى إلى حدوث فوران في مجتمع حشرة السونة : 
عدم السيطرة الكافية على المجتمعات المشتية .  •

انتشار السونة في مسافات جديدة تبعث بمكافحة   •
على  القضاء  بــدون  الحيوية  اعدائها  قتل  إلى  أدت  كيميائية 

اآلفة.
المكافحة الغير فعالة للمساحات القديمة الموبوءة   •

في  الــدخــول  قبل  للحشرة  الفيزيولوجية  للحالة   •
السكون تأثير كبير على طول فترة نشاط الحشرة بعد السكون 
. وعلى متوسط الخصوبة لإلناث . حيث يرتفع معدل العقم 
معدل العقم في األفراد ذات المخزون الدهني المنخفض الى 

 % 50
الطرق الزراعية 

األعــداء  مــن  كبير  عــدد  سجل  الحيوية  المكافحة   •
، وتصنف  السونة  أطوار حشرة  تهاجم مختلف  التى  الحيوية 

أهم هذه األعداء الحيوية ضمن المجموعات التالية : 
•  الفطريات الممرضة للحشرات 

• طفيليات بيض السونة 
• فطريات بالغات السونة 

الفطور الممرضة للحشرات 
• لها اهمية كبيرة في خفض أعداد الحشرة في مناطق 
أو   Beauverie bassiana فطر  مثل   . الشتوي  البيات 

الموسكاردين األبيض : 
 Class: Hyphomycetes

النيماتودا 
حشرات  على  تقضى  النيماتودا  انـــواع  بعض  هناك   •
ست  استخلصت  .حيث  الشتوى  البيات  فترة  خــالل  السونة 
الجنس  مــن  للحشرات  الممرضة  الــنــيــمــاتــودا  مــن  عـــزالت 

 heterorhabditis
المفترسات : 

• العناكب : يوجد في االتحاد السوفياتي )سابقاً ( 75 
نوعا من العناكب تفترس بالغات وحوريات حشرة السونة في 

حقول القمح الشتوي .
• الخنافس المفترسة من فصيلة carabidae : سجل 
85 نوعا من فصيلة carabidae على حشرة السونة ، ووجد 
أن 80 % من هذه األنواع اجباري التغذية على طور أو أكثر من 

األطوار المختلفة للحشرة .
الحشرات المتطفلة 

 Tachenidae الكاملة من فصيلة الحشرة  • طفيليات 
 phasia crassipennis مثل المتطفل

متطفالت بيض حشرة السونة 
ينتمي  الـــذي   Trissolcus grandis  : المتطفل   •
حيث   ، األجنحة  غشائيات  رتبة   Scelionidae لفصيلية 

يتطفل على بيوض السونة 

تعزيز دور طفليات البيض في مكافحة الحشرة 
• توفير التغذية المناسبة للطفيليات .

• توفير أماكن بيات شتوى لهذه الطفيليات 
الحقول  في  وإطالقها  الطفيليات  لهذه  الكمية  التربية   •

المصابة 
الحد من التأثيرات الضارة لمبيدات الحشرات على هذه 

الطفيليات 
الطرق الميكانيكية والفيزيائية : 

• جمع الحشرات المشتية في مواقع البيات الشتوي 
• جمع الحشرات الكاملة من الحقول 

• جمع البيوض 
حرق مخلفات محصول القمح   •

الطرق الميكانيكية 
البيات  مواقع  في  المشتية  الكاملة  الحشرات  جمع   •

الشتوي : 
• طرق المكافحة الكيميائية 

)Ivanova ) 1974 المعقمات الكيميائية : فقد قامت •
، و قد  السونة  الكيميائي ضد  التعقيم  بتطبيق طرق متطورة 
أدى إطالق األفراد المعاملة في حقول القمح إلى خفض أعداد 

الجيل القادم بشكل كبير .
يفضل  الكيميائية  للمبيدات  أداء  أفضل  على  للحصول 

التقيد بما يلي : 
قليلة  مبيدات  باستخدام   : الحشرية  المبيدات  رش   •
حينما  أرضية  رش  وبمعدات   ، الحيوية  األعــداء  على  التاثير 
، وللحقول التى تتجاوز فيها كثافة الحشرة  يكون ذلك ممكناً 

العتبة االقتصادية 
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كما ... تفتح الزراعة مجاالت العمل والعيش أمام أعداد 
هائلة من السكان في كثير من المجتمعات ، فالزراعة تعتبر 
المصدر شبه الوحيد لحاجات اإلنسان الضرورية من غذاء 
وكساء وسكن ، ونشاط اإلنسان العقلي والبدني يتوقف إلى 
حد كبير على مقدار ونوع وجودة ما تمده به الزراعة من هذه 

الحاجات األساسية ...
حيث ...ان نسبة األرض الصالحة للزراعة في

 بالدنا 2 %إلى 4 % من إجمالي المساحة الكلية والتي 
ليبيا من  لما تشهده  نظرا   ، يوم  بعد  يوم  تتناقص  أصبحت 
العشوائي  البناء  نمو  وزيــادة  العمراني  البناء  وتطوير  تنمية 
على حساب األرض الصالحة للزراعة ،األمر الذي يضع إدارة 
حماية األرضي الزراعية أمام مسئوليتها في حماية األراضي 

الزراعية وما عليها من أشجار ومغروسات ومصادر المياه 
بضبط  المخول  الزراعية  الشرطة  جهاز  مع  باالشتراك 
تفعيل  عــدم  ظل  في  ترتكب  التي  والتعديالت  المخالفات 
الجنائية  الحماية  توفر  التي  والــلــوائــح  القوانين  وتطبيق 
لألنشطة الزراعية المختلفة منها على سبيل المثال ال الحصر 
تقسيمها  لغرض  األرض  وتسوية  الغابات  أشجار  وإزالة  قلع 
ترخيص  دون  والبناء  رقيب  أو  دون حسيب  فيها  والتصرف 
للمدن  المعبدة  الطرق  الواقعة على  الزراعية  على األراضي 

محتويتها  ونهب  الزراعية  المشاريع  على  واالعتداء  والقرى 
األراضي  لتدمير  سبيال  القانون  عن  الخارجين  يترك  ،ولم 

الزراعية لتحقيق غاياتهم إال وقد سارو فيه ...
ودورهــا  الزراعة  بأهمية  الوعي  غياب  في  ...هــذا  يتم 
الرئيسي في توفير الغذاء والكساء والسكن وفرص العمل ، 
إن غياب أجهزة الحماية الرسمية كالجيش الوطني والشرطة 
التي الزالت تحت البناء بعد انتصار ثورة 17 فبراير المباركة 
ساهم في شل حركة األجهزة الضبطية كالشرطة الزراعية – 
الحرس البلدي – مراكز الحرس الوطني )الشرطة( وغيرها 
من األجهزة المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة وتطبيق القانون..
واالختصاصات  المهام  إطــار  في  اإلدارة  جعل   .. مما 
المناطة بها ، وضع خطة عمل تستهدف زيارة كل المناطق 
ذات  واللوائح  والــقــرارات  القوانين  تفعيل  لغرض  الزراعية 
أشجار  من  عليها  وما  الزراعية  األراضــي  بحماية  العالقة 

ومغروسات ومصادر مياه ...
حيث تم تشكيل فرق عمل على النحو التالي :-

المجموعة األولى :- وقد قامت بزيارة المنطقة الشرقية 
انطالقاً من منطقة سرت حتى منطقة طبرق .

المجموعة الثانية :- وقد قامت بزيارة المنطقة الغربية 
انطالقا من الجفارة إلى زلطن زوارة .

الحماية الجنائية 
لألنشطة الزراعية 

الذي  الرئيسي  ال��دور  في  تتمثل  للزراعة  الكبرى  األهمية  إن 
,إذا  التنمية االقتصادية  التي تمر بمرحله  تلعبه في المجتمعات 
إنها تلعب دورا حاسما في القضاء على التخلف وتشكل عامال هاما 

في التنمية والتقدم ...
,وفي  وكل ... انطالق اقتصادي يفترض إن هناك فائضا زراعيا 
عدد غير قليل من الدول التي أصبحت صناعية كانت الزراعة هي 

التي أتاحت تمويل التصنيع الوليد ...

املهندس / خميس محمد أبوخشيم 
إدارة حماية األراضي الزراعية 
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المجموعة الثالثة :- وقد قامت بزيارة منطقة جبل نفوسة.

المجموعة الرابعة :- وقد قامت بزيارة المنطقة الجنوبية .
والزال العمل جاري لزيارة بقية المناطق .
حيث استهدفت هذه الزيارات ما يلي :- 

بحماية  المتعلقة  االجـــراءات  وسالمة  صحة  من  التأكد 
األراضي الزراعية .

الزراعية  األراضــي  حماية  بمكاتب  العاملين  كفاءة  رفــع 
بالمناطق .

تزويدهم بالقوانين والقرارات واللوائح ذات العالقة .
الصبغة  لــرفــع  المطلوبة  والمستندات  الــوثــائــق  توحيد 

الزراعية لمختلف األنشطة .
الميدانية  الــزيــارات  وتقارير  المستعملة  النماذج  توحيد 

ونماذج التراخيص .
للعمل  الجيدة  والكفاءات  العناصر  اختيار  على  التأكيد 

بمكاتب حماية األراضي الزراعية .
المسندة  واالختصاصات  المهام  ممارسة  على  التأكيد 
لمكاتب حماية األراضي الزراعية بموجب قرار السيد الوزير 
رقم )261( لسنة 2012 ميالدية المعدل بالقرار رقم )255( 

لسنة 2013 ميالدية .
بحماية  المتعلقة  والــلــوائــح  ــرارات  ــق وال القوانين  تفعيل 
والمراعي  الغابات  وأراضـــي  واألشــجــار  الزراعية  األراضـــي 
الزراعية  الشرطة  جهاز  فــرع  مع  بالتنسيق  المياه  ومصادر 

بالمنطقة .
الــرأي  وكذلك  الفني  الــرأي  بتقديم  اإلدارة  ...تــقــوم  كما 
القانوني بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية بالوزارة في إطار 
اإلدراة  بأعمال  عالقة  لها  التي  اإلدارات  بعض  مع  التنسيق 
الزراعية كما تسعى  المناطق  للرد على بعض استفسارات  أو 
اإلدارة إلى المشاركة في مختلف الحمالت اإلرشادية لتوعية 
على  والمحافظة  االهتمام  بأهمية  وترشيدهم  المواطنين 
مزارعهم واإلجراءات التنظيمية التي تكفل لهم الحصول على 
الخدمات الزراعية المختلفة والتي يحتاجون لها الستقرارهم 

بمزارعهم ورفع إنتاجهم وتحسين جودته ..
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نبذة تاريخية عن مرض أنفلونزا الطيور
 . ظهر وباء األنفلونزا في عامي 1918 – 1919 الذي 
تسبب في وفاة  بما يقدر من 40 إلي 50 مليون نسمة حول 
العالم . وفي الدجاج الرومي عزل أول فيروس أنفلونزا في 
من  عزل  األخير  العقد  وفي   1963 عام  الشمالية  أميركا 

 )H1N1( . الرومي فيروس
دجاج  من  عام 1983  تم  فقد  للفيروس  عزل  أول  إما 
يعاني من مرض تنفسي حاد ونفوق 15 % مع نقص في إنتاج 

)H5N2 ( . البيض وعرف
والذي كان يسمى قديما باسم طاعون الدجاج  . ثم ظهر 
و   % بلغ 89-50  كبيرا  نفوقا  محدثا   1993 في  المرض 
ظهرت عليها عالمات التعب الشديد والرجفة وتوقفا كامال 

 )H5N2 ( إلنتاج البيض وكانت العثرات المعزولة منها
ــي االتــخــاذ اشــد اإلجــــراءات فــي مكافحة  مما دعــا إل
المرض ومحاولة القضاء عليه و شملت التخلص من القطعان 

المصابة وإجراءات التطهير واألمن البيطري .
حدوث المرض وانتشاره 

الطيور  أنـــواع  جميع  فــي  األنفلونزا  فيروسات  تنتشر 
المائية  والطيور  الزينة  وطيور  والمحلية  والبرية  التجارية 
وخصوصا البط وتحمل الفيروسات اكتر من أي مجموعات 
تعاني من مشكالت  التي  والرومي هي  الدجاج  بينما  أخري 
األنفلونزا المرضية ونتيجة لذلك أصبح واضحا أن فيروسات 
األنفلونزا ينتشر بين طيور العالم . وعلينا أن نذكر بأهمية 
فيروس األنفلونزا الضعيف االمراضية لسببين هما انه بعد 
فترة يتحول أو ينشا منه فيروسات شديدة االمراضية وانه 

يلعب دورا خطيرا ومساعدا لكثير من الفيروسات التنفسية 
)النيوكاسل - التهاب القصبات المعدي وغيرها ( والبكتيرية 
مسببا  الميكوبالزما  وأيضا   ) القولونية  )العصيات  الثانوية 
خسائر فادحة في كل أمهات الدجاج والبياض واللحم نفوق 
مرتفع قد يصل إلي 100 % وانخفاض في إنتاج البيض إلي 

50 – 70 % أو اكتر . 
المسبب

ــع غــيــرهــا من  الــطــيــور م أنــفــلــونــزا  تشكل فــيــروســات 
الفيروسات األنفلونزا األخرى عائلة اورثوميكسو فيريدي 

)Orthomyxoviridae( 
االنتقال 

التنفسي  الجهاز  من  الفيروس  المعدية  الطيور  تفرز 
وملتحمة العين ومن أهم طرق االنتقال هي.

. تنشق الرذاذ المتطاير من براز الطيور المصابة . 
. االحتكاك المباشر بالطيور المصابة علما بان كميات 

كبيرة من الفيروس تعيش علي أعضاء الطيور المصابة
.الماء  العلف  مثل  بالفيروس  الملوثة  للمواد  التعرض   .  
.الثياب  األقــفــاص   ( الــمــزارع  فــي  المستعملة  المعدات   .

.العربات( 
 ولذلك تنتشر الفيروسات بسهولة من منطقة إلي أخرى 
بواسطة البشر والمعدات ذات عالقة باإلنتاج والطيور الحية 

المسوقة وغيرها
لحم  علي  البقاء  الطيور  أنفلونزا  فيروس  يستطيع   .
الغذائية  المنتجات  عبر  ينتشر  أن  ويمكن  المذبوح  الدجاج 

الملوثة )اللحم المجمد(

د.اسمهان محمد اسماعيل 
املركز الفرعي للصحة احليوانية /طرابلس 

أنفلونزا الطيور
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فترة حضانة
 تتراوح فترات الحضانة لإلمراض المختلفة التي تسببها 
إلي  بضع ساعات  حوالي  وقت قصير  من  الفيروسات  هذه 
القطيع  في  يوما  وحتى 14  الفردية  الطيور  في  أيام  ثالثة 

.وتعتمد علي جرعة الفيروس وطريقة العدوى 
العامات اإلكلينيكية

إن أعراض هذا المرض شديدة االختالف وتعتمد علي 
األنواع المصابة .العمر .الجنس .الفيروس والعوامل البيئية 
وقد تظهر عالمات المرض فجأة وبعد فترة الحضانة من 2 
– 4 أيام تكون فترة المرض قصيرة وينتشر الفيروس بسرعة 
بضع  الطيور  تعيش  قد  األعــراض  ظهور  وبعد  القطيع  في 
واهم   100% إلي  اإلصابة  معدل  يصل  وقد  فقط  ساعات 
األعراض يكون القطيع بشكل عام خامدا –قفل أجفان العين 
وازرقــاق حول  وذمة مميزة  وتتطور  الملتحمة حمراء  وتكون 
منطقة الرأس شاملة العرف والداليتين والجلد الغير مغطى 
المزمار مسببه صعوبة في  بالريش– وقد تحدث وذمة في 
التنفس ومؤدية إلي االختناق – وتبدو بعض الطيور منتفشة 
الريش - فاقدة الشهية - انخفاض في إنتاج البيض- عالمات 
تنفسية وخروج مخاط رمادي مختلط بالدم نزف في الفم في 
الطيور  تنفق   - مختلفة  بدرجات  إسهال  اإلصابات-  معظم 
المريضة عادة خالل يومين من ظهور العالمات والطيور التي 
تشمل  فيها عالمات عصبية  تنشا  الحاد  الطور  بعد  تعيش 

اإلثارة وحركات دائرية وترنح . 
حمراء  الجثة  تصبح  النفوق  بعد  التشريحية:-  الصفة 
المظهر وبها احتقان واضح مميز في األنسجة تحت الجلد 
وبقع دموية منتشرة في العضالت واآلفات الميزة هي نزف 
في المعدة و القانصة وتمتد إلي األمعاء الدقيقة وقد تشاهد 

بؤر صفراء أو رمادية في الكبد والطحال والكلى 
التشخيص 

اإلكلينيكية  العالمات  من  فرضي  تشخيص  عمل  يمكن 

ونتائج الصفة التشريحية وخصوصا في المناطق التي يتوطن 
وتميز  عزل  يطلب  واضح  تشخيص  اجل  ومن  المرض  فيها 

الفيروس وخصوصا في المناطق التي يجب فيها التبليغ
التشخيص التفريقي تشمل األمراض التي يجب تفريقها 
البارميكسو  وفيروسات  النيوكاسل  -فيروس  األنفلونزا  عن 
األنفلونزا  بين  المصاحبة  الن  األخرى  البكتيريا   – األخرى 
الطرق  إتباع  من  بد  فال  المالحظة  اإلمــراض شائعة  وهذه 
للتفرق  والبكتيرية  والفيروسية  السيرولوجية  التشخيصية 

بينها
 الوقاية والمكافحة 

المعدية  أو  المصابة  الطيور  السليمة عن  الطيور  فصل 
والسليمة  المصابة  العنابر  بين  الحركة  .منع  وإفــرازاتــهــا 
لألشخاص والمعدات الملوثة التي تشكل الطريقة الرئيسية 
التي  الحيوي  البيطري  األمــن  إجــراءات  تطبيق   . لالنتقال 
تعتبر خط الدفاع األول ضد العدوى . التثقيف والتعليم ومنع 
التفشي والتحليل والفحص والتقرير واالستجابة هي ضمن 

اإلجراءات الوقاية .التحصين 
التحصين ضد المرض

بينها   من  كثيرة  اعتراضات  يواجه  انه  من  الرغم  علي 
للفيروس  األخــرى  بالعثرات  اإلصابة  من  اليمنع  التحصين 
تتكاثر  قد  القطيع  أصابت  آدا  الضراوة  الشديدة  والعثرات 
دون مالحظتها باالختبارات السيرولوجية - التحصين اليمنع 
للطائر -  التنفسية  أو اإلفرازات  الرزق  الفيروس في  إفراز 
إال أن التحصين بالعثرات المعزولة من القطان المصابة أو 
الناقلة له مميزات كثيرة من بينها *يمنع ويقلل بدرجة كبيرة 
انه  أوضحت  للتحصين  الحقلية  النتائج   * الفيروس  إفــراز 
يساعد كثيرا في التحكم والسيطرة علي المرض * يقلل أو 
يمنع ظهور األعراض المريضة لإلصابة بالمرض * يقلل أو 
المادي  الفقد  يؤدي لخفض  البيض *  إنتاج  انخفاض  يمنع 

لصناعة الدواجن



58

- كرات الكرش 
تعتبر كرات الكرش أجساماً غريبة ومشكلة يجب حلها 
إلى  الكرش  في  الموجودة  الصحية  غير  الكرات  وتنقسم   ،

أربعة أقسام :-
- كرات الصوف أو كرات الشعر - ومصدرها الحيوانات 
نفسها من بعضها البعض وتظهر هذه المشكلة في الشتاء 
حيث تقترب  الحيوانات مع بعضها وتبحث عن مصدر قريب 

للدفء والملح والبروتين وهو الصوف والشعر .
بعض  وجـــود  والسبب   - نباتى  مــصــدر  ذات  كـــرات   -

ومتماسكة  جافة  نباتة  ألياف  على  تحتوى  التي  اإلعشاب 
غير قابلة للهضم يتم رصفها فوق بعضها بشكل دائري حتى 
الفترة  في  المشكلة  هذه  وتظهر   ، بيضوية  عجينة  تشكل 

الرعي )فصلى الربيع والصيف ( . 
- كرات البالستيك وهي ناتجة عن مخلفات بالستيكية 

تأكلها الحيوانات في الرعي 
- كرات مختلفة من األنواع السابقة 

- مشكلة إلتقاط المواد الغريبة :- 

كرات الكرش عند األغنام 
والتي لها حاسة  الحيوانات حاجة للملح  القدرة على االجترار واألغنام أشد  المجترات الصغيرة ذات  تعتبر األغنام من 
ذوق كبيرة تميز أعشاب المرعى حسب حموضيتها ومرارتها وملوحتها فهي إن لم تزود بكمية معقولة وكافية من األماح على 

اختاف أنواعها فقد تنحرف بشهيتها نحو التقاط مصادر غير صحية للحصول على الملح كالصوف وأكياس الباستيك .
إل��ى قضم الصخور وق��د تصبح عندها ه��ذه ع��ادة سيئة تازمها وف��ي المحصلة تصبح األغ��ن��ام غير صحيحة  وق��د  نلجأ 

وبالتأكيد غير مجدية اقتصاديًا .
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لكميات القليلة التي تكون في البداية ال تسبب اى مشكلة 
اى ألتشكل كرات وقد تخرج عبر القناة المعوية في البراز ،ولكن 
الكميات المتعاقبة والكبيرة تجتمع لتشكل مادة الصلصال لصنع 
كرات الكرش بفضل انقباضات الشبكية والكرش وأم التالفيف 
نهاية  في  الرحم  انقباضات  طهور  المشكلة  ويزيد  والمنفحة 
الحمل وأثناد الوالدة وحتى وقت الشبق حيث تزيد هرمونات 
فالسبب هو نقص  إذا  الحيوان  االنقباضات في معدة  الرحم 
العليقة المالذة التي تحتوي على ألياف قابلة للهضم ومفيدة 

أو  هضمها  بعد  المناعة  تجلب 
ونقص  بالبروتين  نقص  حتى 
الــرعــي فــي مــواســم الــجــفــاف 
المشكلة  تــظــهــر  مـــا  ،وغــالــبــا 
وتحتاج  الكبيرة  ــام  األغــن عند 
3 - 4أسابيع  تتكون  حتى  الكرة 
أو  لتكبر  شهور  إلي  تحتاج  وقة 

تتصلب وتصبح قاسية .

الـــخـــارجـــيـــة  الـــــصـــــورة   -
للمشكلة المرضية :- 

شهيتها  الــحــيــوانــات  تفقد 
الــجــزذي  بالشبع  وتشعر  ــل  ألك
الداذم حيث تحتل الكرات حيزا 
التجاويف  في  الــوجــود  من  من 
الـــوارد  يقل  وبالتالي  المعدية 
الجم  احتياجات  لسد  المطلوب 
تصبح  وقـــد  الــــوزن  فينخفض 
اإلنتاج  يقلل  ما  مزمنة  الحالة 
والنشاط مع أن األعــراض كلها 
طبيعية من حرارة وتنفس ونبض 
بــالــنــفــوق بسبب  تــنــتــهــي  حــتــى 

المضاعفات .

- المضاعفات :
حالة من تلبك الكرش وعسر الهضم 

ونقص  والــمــركــزات  الحبوب  علف  مع  تترافق  واألخــيــرة 
يحدث  وقد   ) القش  أو  )التبن  الماذية  أو  الخضراء  العلفية 
نفاخ أثناء الرعي على المراعي الخضراء الغضة القنية بالماء 
الظاهرة  االنسداد  وعالمات  الدقيقة  األمعاء  انسداد  بسبب 
هي اإلمساك أو غياب البراز )الزبل( ووجود الدم أو المخاط 
وعالقته الخفية ألم بطني حاد يتسبب بحدوث صدمة شديدة 

معلنة نفوقا مفاجذا للحيوان .
المعي  متالزمة  باسم  األغنام  عند  األمعاء  انسداد  يعرف 
األحمر ومعدل النفوق قد يصل إلى ٢٠٪ ويحدث بعد انسداد 
األمعاء ثالث حاالت التواد األمعاء أو انغماد األمعاء أو انتحاق 
األمعاء وتؤدي حالة انسداد االمعاء إلى تحشر الدم وانسداد 
االمعاد  بقية  عن  الدموية  التغذية  انقطاع  وبالتالى  األوعية 

فتموت وتحدث صدمة مباشرة لنقص سوائل الدم 
المفاجىء  للنفوق  المؤدية  االمعاء  انسداد  حالة  تتشابه 
وضربة  والنفاخ  الخبيثة  والجمرة  المعوى  التسمم  حاالت  مع 
الشمس وتميزها عن كل هذه الحاالت بنقص أو غياب الغطاء 
لإلمراض  التشخيصية  االعــراض  بغياب  وأيضاً  الحيوان  عن 
السابقة )تغير مفاجىء للتسمم المعوي والخروج سواذل دموية 

غير متجلطة من جميع الفتحات للجمرة الخبيثة( 

الداخلية  الــصــورة    - 
للمشكلة :- 

عـــــــنـــــــد تـــــشـــــريـــــح 
يتم  النافقة  الــحــيــوانــات 
الصوف  كــرات  استخراج 
مـــن الـــكـــرش وقــــد تجد 
ــة في  ــي ــات ــب ــن الــــكــــرات ال
الكرات  وبعض  المنفحة 
في  منحشرة  البالستكية 
األثني  في  او  او  الشبكية 
عشر وتسد مجرى القناة 
قد  المعوية  القناة  وتسد 
الي  ــكــرات  ال عــدد  يصل 
الكرات  30وحتى 40من 
صلب  بعضها  الصغيرة 
األخــر  وبعضها  مصقول 
طــرى قــد تصل طــراوتــه 
الي حد تميزه عن العلف 
أثناء حس الحيوان وتجد 
الكرش في بعض الحاالت 
وغالبا  العلف  من  خاليا 
االمعاء منتفخة وملتهبة ) 

حمراء ( .

 -  حل المشكلة : - 
أفضل حل لهذه المشكلة هو الوقاية ألنها مجدية اكثر من 
بالعلفية  األغنام  تزويد  بالمحافظة على  ويكون ذلك   ، العالج 
يابسة مثل باالت  أو  المرعى  المائية سواء كانت خضراء من 
األغنام  وتــزويــد  المركز  علف  2 : 1من  بنسبة  والتبن  القش 
بخلطات علفية تحتوى على نسب متوازية من األمالح كما تجب 
عدم  ويجب  ككل  القطيع  تغطى  كافية  ملح  بأحجار  تزويدها 
ذات  الرطبة  األعشاب  المبكر على  الصباح  في  األغنام  رعي 
وبالتالي  المغنيسوم  في  ونقصا  نفاقاً  يسبب  ذلك  الن  الندى 
وتفيد   ، الكرات  مشكلة  تعقيد  أو  مفاجىء  نفوق  إلــى  يــؤدي 
االتزيمات التى تستخدم كإضافات علفية والزيوت والمسهالت 
فقط في الحاالت المبكرة جداً ،وفي معظم الحاالت يتم اللجوء 
ألي الجراحة ) بعد التأكيد من التشخيص ( وذلك في الجهة 

اليسرى لفتح الكرش وإخراج جميع الكرات . 
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منوعات

عبدالجواد  السيد  محمود  المصري  المخترع  تمكن 
نباتي آمن يستخدم كمبيد كهربائي  من اختراع مستخلص 
والبيئة،  اإلنسان  أية أخطار على  طبيعي لآلفات ال يحمل 
ابتكاره  على  المخترع  وأطــلــق  متوفرة،  مكوناته  أن  كما 
على  بموجبه  الباحث  وحصل   ،”6 “منف  اســم  الجديد 
شهادة الزراعة العضوية، وتم اختباره في المركز المصري 
للزراعة الحيوية، وتم تطبيقه حقليا في مكافحة الحشرات 
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء والبق الدقيقي 
باهرا.  نجاحا  االخــتــراع  وأثــبــت  القشرية،   والــحــشــرات 

“االختراع عبارة عن  الجواد:  المهندس محمود عبد  يقول 
مستخلص نباتي آمن وغير سام، ويمكن استخدامه من دون 
أن يكون هناك محاذير، لعدم إضراره حتى ولو في حالة سوء 
االستخدام، ويمكن استخدام المركب في إجراءات وقاية النبات 
 بحيث يمكن استخدامه مرة كل أسبوعين من ظهور اآلفات”.

محمود  المهندس  فيقول  المركب  تحضير  طريقة  عن  أما 
للعاملين  ويمكن  التحضير،  طــرق  في  بسيط  المركب  إن 
للتحضير  المطلوبة  فالمواد  تجهيزه،  الزراعي  المجال  في 
بالقشر ومجروش، و13  هي 10 كجم ثوم فصوص كامل 
كجم ورق نعناع أخضر، و10 كجم سكر مائدة، و3 لترات 
 خل طعام بتركيز 5 %، و20 لتر صابون سائل بوتاسيومي.

ويجري خلط السكر مع الخل ويتم التقليب ويوضع على نار 
متوسطة، ويتم التقليب المتكرر لمدة 3 ساعات حتى يصبح 
اللون بنًيا متوسًطا، وتتم إضافة الثوم مع التقليب واستمرار 
والتقليب  النعناع  إضافة  يليها  ساعات   3 لمدة  التسخين 

واستمرار التسخين لمدة ساعتين وإضافة الصابون السائل 
المركب  تصفية  ثــم  ساعتين  لمدة  والتسخين  والتقليب 
يشير صاحب  كما  رغوي سائل..  على مستحلب  للحصول 
االختراع إلى أنه يمكن استخدام المخلفات بإضافتها للتربة 
الزراعية لمكافحة آفات التربة أو لألسمدة العضوية، ويمكن 
تحضير المركب على مستوى القرية أو العاملين في المجال 
الزراعي، وتكاليف اللتر ال تزيد على 10 جنيهات مصرية 
ومتوافرة. رخيصة  المكونات  إن  حيث  دوالريــن«  من   »أقل 
ويلفت المهندس محمود النظر إلى أنه يمكن للمركب إبادة 
التي ليست لها مبيدات وهي  الزراعية والحشرات  اآلفات 
يمكن  كما  األفريقية،  القارة  في  خاصة  العالم  في  كثيرة 
مثل  المنزلية  الحشرات  إبادة  المركب في  استعمال  كذلك 

الباعوض والذباب والصراصير.

مبيد حشري طبيعي من الثوم والنعناع والسكر

تمكن المخترع السعودي عبدالله بن راشد البهدل من 
الملك  مدينة  من   693 رقم  اختراع  بــراءة  على  الحصول 
للعلوم والتقنية وذلك بموجب اختراعه “منشار  عبدالعزيز 

قص جريد النخيل الطويلة”. 
يقول المخترع: “لما للنخلة من مكانة لدينا في السعودية 
فقد احزنني ما حدث لحالها بعد الطفرة الزراعية واهمالها 
الموضوع  هذا  دراسة عن  وبعد  المزارعين  بعض  قبل  من 
سببين  هناك  ان  تبينا  المزارعين  بعض  على  واســبــابــه 

رئيسيين الهمال النخلة”.
من  المزارع  يعانيه  ما  فهو  األول  السبب  “أما  ويتابع: 
مشقة للوصول العلى النخلة لتكريب وقص الجريد، والسبب 
الثاني يتمثل في ما يعتلي النخلة من حشرات واتربة تعيق 

احياناً  تفوق  المبيدات  من  كمية  ضخ  يتطلب  مما  نموها 
قدرة المزارع وبالتالي ال يساوي االنتاج مقدار ما بذل عليها 

خالل الموسم”.
لهما  أشــار  التي  المشكلتين  الجديد  الجهاز  ويحل 
المخترع، ليبقى النخيل وفسائلنا نظيفة وذات شكل جيد، 
مزرعة  من  اكثر  في  عملياً  االختراع  تجربة  تم  بأنه  علماً 

ولمدة شهرين وتم التصوير بكاميرا فيديو لحظة بلحظة.
ويعمل عبدالله البهدل في االدارة العامة لحرس الحدود 
وهو مهتم باالختراع واالبداع منذ 24 عاماً من اختراعاته 
والسيارات  الرحالت  وحقيبة  السرقات  من  االنــذار  جهاز 
من  يصنعها  التي  االبداعية  الفنون  عن  الطفولية،فضاًل 

الحديد واالخشاب وااللمنيوم والفيبرجالس.

منشار زراعي لقص جريد النخيل الطويلة

إعداد : علي  األمني
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اآلفـــات  أخــطــر  مــن  الــحــمــراء”  النخيل  “ســوســة  تعتبر 
من  كثير  وفــي  المملكة  في  النخيل،  تهاجم  التي  الحشرية 
والفلبين،  واندونيسيا،  وباكستان،  الهند،  مثل  العالم،  دول 
ــعــراق، ودولـــة اإلمـــارات،  وال وتــايــالنــد،  وبــورمــا، وسريالنكا، 
واألردن  ومصر،  عمان،  وسلطنة  وقطر،  والكويت،  والبحرين، 
.. وغيرها، وتم اكتشاف أول إصابة “بالسوسة” الحمراء في 
بداية  في  الشرقية  بالمنطقة  القطيف  محافظة  في  المملكة 
المختلفة  المناطق  في  ذلك  بعد  انتشرت  ثم  1987م،  عام 
وأصبحت أخطر آفة تهدد النخيل فيها، وكذلك في دول الخليج 
أفريقيا. شمال  و  األوســط  الشرق  ومنطقة  األخــرى   العربي 

البحث  الحشرة كان البد من  لهذه  المدمرة  للتأثيرات  ونظراً 
عن حل ناجع، من أجل إنقاذ أشجار النخيل من الهالك الذي 
الزراعي  المهندس  إليه  توصل  ما  وهو  الحشرة،  تلك  تحدثه 

المصري أحمد عبد الغنى شريف.
الحظ  الحشرية،  المكافحة  فــي  تخصصه  خــالل  فمن 
على  الخطيرة  ـــات  اآلف مــن  الــعــديــد  الغني  عبد  المهندس 
التفاح و”سوسة”  المحاصيل الزراعية، وأهمها حفاّرات ساق 
النخيل الحمراء التي تسمى “بايدز النخيل” للخسارة الفادحة 
التي تسببها ، فقرر البحث عن حل لهذه المشكلة وإيجاد البديل 
تقضى  ال  والتي  المبيدات،  طريقة  استخدام  عن  يغنى  الذي 
على الحشرة كليا وتسبب تلوث للمحصول، فقام باختراع جهاز 
أطلق عليه اسم “منقذ النخيـــل” وذلك بعد قيامه بدراسة كافة 
الدوائر على أيدي متخصصين في هذا المجال، ودراسة بعض 

مواد كلية الهندسة التي ساعدته في تنفيذ اختراعه.
واستغرق المخترع 10 سنوات في انجاز هذا الجهاز، حيث 
للتأكد من فعاليته  ثم تطويره وتجربته،  قام خاللها بتصنيعه 

على هذه اآلفات الزراعية، فأثبت الجهاز فعاليته التامة.

والجهاز يقوم بإرسال ذبذبات ذات ترددات مختلفة، تقضى 
الحمراء،  النخيل  و”سوسة”  التفاح  ساق  حفارات  أفات  على 
والمخترع مستمر في عملية تطوير الجهاز لتالفي مشكالت 

زراعية أخرى
عالية  قدرة  يمتلك  شريف  الغني  عبد  أحمد  والمهندس 
البحث  في  وقته  معظم  يشغل  واالختراع، حيث  االبتكار  على 
عن الحديث في المجال العلمي، ويحاول إيجاد الحلول الالزمة 
لكل مشكلة في صورة اختراع يفيد في التخلص من المشكلة، 
وقد عمل مهندسا في مزارع دواجن، كما عمل مهندسا زراعيا 
“مشروع  في  اآلفــات  لمكافحة  الزيتون  مــزارع  على  ومشرفا 

وادي فود” على مساحة 1000 فدان.

اختراع مصري يقضي على حشرة “سوسة النخيل”

توصل الدكتور أحمد حامد قنديل إلى فكرة مبتكرة وهي 
مياه  إلى  الماء  بخار  على  يحتوي  الذي  الجوي  الهواء  تحويل 
عذبة تصلح للشرب والري الزراعي . وألنه نشا في قرية ميت 
تمامة مركز منية النصر دقهلية أحس إحساسا عميقا بأهمية 
التي  الصحراء  في  خاص  وبوجه   .. والهواء  الماء  عنصري 

تشغل حوالي 90 % من مساحة مصر
والدكتور قنديل تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فأرسلته الجامعة في بعثة الى 
أبحاثه  وخالل  سنوات  خمس  لمدة  الروسية  العلوم  أكاديمية 

هناك توصل إلى هذا االنجاز الهائل في بحوث الصحراء.
التي  المواد  استخدام  في  العلمي  االنجاز  هذا  يتلخص 
الذي  الكالسيوم  كلور  ملح  مثل  الهواء  من  الرطوبة  تمتص 
يقوم بامتصاص الرطوبة ليال ثم إعادة توليد المياه من هذا 
المحلول نهارا .. وتوصل إلى إنتاج 10 أطنان مياه عذبة في 

محيط 20 كيلو مترا من األراضي الصحراوية
وقام الدكتور قنديل بتجربة هذا االنجاز بواسطة وحدات 
الواحات  في  تجاربه  لتطبيق  ويستعد  بذلك،  خاصة  معملية 
لتوفير مياه الري هناك كما توصل إلى فكرة جديدة لتكييف 
الهواء وهي تمرير الهواء الجوي على مادة السليكا جيل التي 
ليحل محلها هواء  الرطوبة منه  الهواء بسحب  بتجفيف  تقوم 

بارد وذلك بتكلفة قليلة وبدون أي تلوث للبيئة.

اكتشاف طريقة جديدة تحول هواء الصحراء إلى مياه عذبة
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االستراحـة
إعداد : عبدالسام العاقي

منطق األطفال 
العمر  مـــن  ــغ  ــال ــب ال الــتــلــمــيــذ  ــب  أصــي
سماعه  لدى  أمل  بخيبة  سنوات   )9(
الفصل  زميلته في  التالية من  االجابة 
عندما عرض عليها الزواج حيث قالت 
له:- اليمكن ذلك ، فنحن في عائلتنا 
، فأبى  اليــتــزوجــون إال مــن األقـــارب 
من  متزوجة  وخالتي  أمــي  من  متزوج 
من  متزوج  األكبر  وأخي   ، زوج خالتي 

زوجة أخي .

نيعرةدمسألأت

جأليرحبديصرأ

احللاقترببأت

وأرلداصحيملا

دلةثوالةبنمي

لغيغيزاديتصل

ااارسليولجاو

ةبقسنيذاجائـق

ياوحزجلاتتدب

بتلفالعالارل

روتيعارملايا

تضيبةعارزلان

أضف

 لمعلوماتك 
الصغرى هو  الدموية  الدورة  - مكتشف 

ابن النفيس .
- كلمة )البترول( تعني زيت الصخر وهي 

التينية األصل .
نهر  على   ) العواصـم  )نــهــر  يطـــلق   -

الدانوب .

اليــجــوز االشــتــراك 
في الحروف .

ــــفــــضــــل الـــــبـــــدء  ي
الطويلة  بالكلمات 
واستعمال الدوائر .

يتبقى  النهاية  فــي 
حـــروف   )7( عـــدد 
ــون كــلــمــة الــســر  ــك ت

الضائعة .

وهــــــو اســــــم أحـــد 
المحاصيل الهامة .

- تربية الدواجن 
- البقوليات 

- صيد بحري 
- المصائد 
- منتجات 

- حرث 
- غرس 

- ري 
- تربية النحل 

- األسمدة 
- برتقال 

- المراعي 
- األعالف 

- الجز 
- بيض 

- دو 

- سي 
- اللوزيات 
- الزراعة 

- رعي 
- الغابات 

- وقاية 
- حصاد 
- حليب 

- ال 

ابحث عن هذه الكلمات في كل االتجاهات 
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أفقيًا 
1 - أحد األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان - حرف 

موسيقى .
2 - جمال ) معكوسة( - فك - الثروة .

 3- 2-/3كنس - بشر - سئم .
4 - يّرم - معامل .

5 - من أجزاء الجسم - حيوانات ضخمة - لالستفهام .
6 - قاعدة )معكوسة( متشابهان - حرف مكرر .

7 - لفظة حرف انجليزي - انحراف ) معكوسة( - ذكر الضأن 
.8 - تنفذ وتسعف )معكوسة(.

9 - شرب)معكوسة( من أمراض الدواجن .
10 - من الحيوانات البرمائية - كثير )معكوسة(.

11 - من أصناف الحيوانات - متشابهان .
12 - من الهوايات المتعلقة بالحيوانات البرية .

عموديًا 
1 - من أمراض الدواجن

والشرب  األكــل  عــن  امتناع   - )معكوسة(  رّد   - حليب   -  2
)معكوسة( .

3 -  رمز كيماوي - يخبيء - من مشتقات الحليب )معكوسة( . 
4 -  2/1رصاص - التساوي .

والشرب  األكــل  عن  امتناع   - معكوسة(   ( اللغة  علوم  من    - 5
)معكوسة(  . 

6 - حيوانات برمائية - عاصمة افريقية )معكوسة(  . 
بــإحــدى حــركــات  ــي  ــأت ي يــشــي -   - 7

الكلمات املتقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

159 3711 2610 4812

الصالة  . 
8 - للنهي والنفي - رقد ) معكوسة ( - للتمني - ضمير متصل  . 

9-اللقاح - هجوم  . 
10- وجع )معكوسة( - ضواحي  . 

11-حرف موسيقي - ضعيف )معكوسة( - علم مذكر
12- . من الصناعات ذات العالقة باالنتاج الحيواني - عتابي 

المعلم :- ما هما الكلمتان اللتان 
يستعملهما التالميذ دائماً؟.

التلميذ :- ال أعرف 
اجابتك   ، أحــســنــت   -: الــمــعــلــم 

صحيحة .

- الغرب ليسوا عباقرة ، ونحن لسنا أغبياء .. إنهم فقط يدعمون الفاشل 
حتى ينجح ، أما نحن فنحارب الناجح حتى يفشل ..أحمد زويل .

- من وعظ أخاه سراً فقد نصحه .. أما من وعظه عالنية فقد فضحه 
.. اإلمام الشافعي .

ال مروءة لكذوب ، وال راحة لحسود ، والخلة لبخيل ، وال سؤ لسيء الخلق 
، وال إخاء لملوك .. األحنف بن قيس .

ال .. 
أعرف 

شموع 
على 

الدرب 

وزع األرقام من 1 إلى8 على املربعات اخلالية ..بحيث اليظهر الرقم إال 
مرة واحدة في كل سطر وكل عمود وكل مجموعة مربعات داخلية 

45

51

6

27

5

324

861

42

شبكة )فوتوشيكي(

قم بتعبئة الفراغات باألرقام من )1-5( بحيث التظهر الرقم أكثر 
من مرة في كل سطر وكل عمود مع االلتزام باالشارتين )> ، <(

>

>

>

>

>

>
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زراعيات 
أبوأمين 

كنا في زيارة حقلية إلى موقع مشروع أبو عائشة ، وكان 
أحد المنتجين يشرح لنا طريقة عمل آلة غربلة وتنظيف البذور 
الذي  القرص  تعطل  ومنها   ، معها  واجهتهم  التي  والمشاكل 
يسند االسطوانة الكبيرة ، وكيف انهم عالجوا المشكلة بوضع 
لدعمها  لكي تسند األسطوانة  الشحم  الخشب مع  قطعة من 

اثناء دورانها .
وبعدها بفترة زمنية قصيرة كنت وأحد الزمالء في سيارتنا 
العتيقة في رحلة إلى مشروع مكنوسة الزراعي في الجنوب ، 
وفي الطريق العام ، وقبل الوصول إلى براك الشاطيء ،أصدرت 
السيارة صوتاً مزعجاً ، لقد إنكسر القرص الداعم لعمود نقل 

الحركة للعجالت الخلفية )ترانزمسيوني( وكانت مشكلة .
وهكذا   ، تلقائياً  بــرزت  المنتج  ذلك  وعمل  ..فكرة  ولكن 
كان  ، قطعة من الخشب مع قليل من الشحم دعمت العمود ، 
وبحركة بطيئة وصلنا إلى سبها ، حيث ثم عمل قطعة اخرى 

حتى وصلنا إلى مقرنا بعد إنجاز العمل .
أليست الحكمة ضالة المؤمن ..أياً كان مصدرها ؟ ومن أى 
مكان ، وفكرة رائعة بسيطة تفتق عنها ذهن منتج ليبي في أحد 

المشاريع ، كانت حاًل لمشكلة كبيرة ...

إمسك بي ..إن استطعت ؟ 
الكفرة  مــشــروع  فــي  عملى  كــان   ، مباشرة  التخرج  بعد 
اإلنتاجي ..في الصحراء الليبية الكبيرة ..الرائعة وكانت أيام 

جميلة حافلة بالعمل والعلم والخبرة .ومنها ..
احد  )اللبيب(  )الــفــنــك(  الجميل  الــصــحــراء  ثعلب  ــان  ك
حيوانات الصحراء الجميلة يتواجد في تلك المنطقة ، وأحببت 
أن أمسك به ، ربما ألحضره معى واريه األصدقاء . وفي احد 
المرات صادفته بين الحقول حاولت مطاردته فهرب إلى ارض 
تسير  ان  سيارة  أي  تستطيع  ال   ، العميق  بالمحراث  محروثة 
حديدية  انابيب  إلى  دخل  الثانية  المرة  في   . وهرب   ، عليها 
، والعجيب انه كان ال يدخلها حتى يتأكد انى ال أراه ونظرى 
مصروفاً عنه )!( .وقررت ان اطارده في أرض مفتوحة ال حرث 
فيها وال انابيب ، وهكذا كان ، ولكن ..كان المكار يجرى أمامى 
 ، مفاجئة  وبصورة  قائمة  بزاوية  يــدور  منه  أقترب  وعندما   ،

ويلتقط انفاسه أثناء دوران السيارة ، ثم يهرب من جديد ...
 ، موطنك  لــك  وهنيئاً   ، المكار  الثعلب  ...انـــك  صحيح 

وأرضك، وصحراؤك أيها المكار اللبيب .

حكايات ... زراعية 
خوذ الحكمة ...من كل احد .... أو   السر ...في كل الخلق

طرائف .. زراعية 
ايهما أكثر 6 ام 2 ) ؟؟( 

من خالل برامج تقييم األصناف وإنتخابها التى يجريها مركز البحوث الزراعية في مجال تحسين الحبوب أتضح أن الشعير 
إنتاج جيد من الحبوب والتبن مقارنة بالشعير ذو السنبلة بستة صفوف ) 6ص (  ذو السنبلة ذات الصفين ) 2ص ( تعطى 
المعروفة ، ويرجع ذلك إلى أن عدد األشطاء او التفرعات في الشعير ذو الصفين هي أكثر منه في الشعير ذو الست  صفوف 
والسنبلة أطول ) عدد الحبوب أكبر ( ، باإلضافة إلى أن وزن الحبة أكبر ، وكل هذا يؤدى إلى الرفع من إنتاجية الشعير ذو 
الصفين ، كما ان تبنه أرطب وأنعم كعلف خشن . ورغم محاوالت مركز البحوث الزراعية في برنامجه اإلرشادي لنقل التقنيات 
والتعريف باصناف جديدة من الشعير وإدخالها التى من ضمنها الشعير ذو الصفين إال أن المزارعين مازالوا يترددون في قبول 

زراعة الشعير بوصفين ..
ألنه هل يمكن أن تكون االثنين تشبه أو احسن من الستة ؟؟؟
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للنتروجين  كمصدر  مهم  سماد  اليوريا  أن  المعروف  من 
ومهم  أساسى  كعنصر  كبيرة  بكميات  النبات  يحتاجه  الذى   ،
للنمو واإلنتاج ، ويبلغ التركيز في اليوريا 46%، والذى نضيفه 
األولى   ، النمو  موسم  أثناء  مرات   3-2 الحقلية  للمحاصيل 
بعد 1.5 – 2 شهر من اإلنبات ) طور التفريع ( ، والثانية في 
مرحلة ما قبل الغمد وربما مرة أخرى حسب حالة المحصول 

وكثافة النبات .
تحرق  اليوريا   : لى  قــال  المزارعين  احــد  مع  لقاء  وفــي 
واإلحتكاك  األيام  مع  ولكن   ، جداً  لذلك  !!!وأستغربت  الزرع 

بالمزارعين عرفت ما يقصده ذلك المزارع .
األوراق  حجم  فــي  وتــزيــد   ، النبات  نمو  تشجع  الــيــوريــا 
النبات  ،حجم  الذى يحصل  فما   ، النبات  ويطول   ، والسيقان 
النتح  عملية  في  النبات  من  تخرج  التى  الماء  كميات  وتزيد 
التى تجرى له ، وبالتالى حاجته من الماء ، وإذا كان مصدر 
ال  المزارع  فإن  الحاالت  أغلب  كما يحصل في  الماء محدود 
يستطيع توفير وتلبية حاجة النبات من الماء ، وبالتالى تظهر 
عليه اعراض نقص الماء ، ويقل اإلنتاج ، وما يراه هو انه حرق 

للنبات .
فإذا قد ينتج النبات كمية قليلة ..ولكنها تتناسب مع الموارد 
الموجودة ، ويتجلى هذا بوضوح في الزراعات المطرية حيث 

يجرى تخفيض معدل البذر ، وكمية السماد ...
...وعلى قد غطاك ..مد رجليك .

هاذيك الزيتونة 

منطقة  في  الهامة  الزراعية  المشاريع  الحد  مديراً  كان 
سهل الجفارة ، وكان في رحلة عمل إلى احد الدول االجنبية 
يرأسه  الذي  المشروع  مع  مباشرة  تتعامل  والتى  المتقدمة 
وسائل  كل  وتوفير  إكرامه  على  يحرصون  كانوا  وبالطبع   ،
الراحة له . وفي احدى الجلسات في صالون الفندق الفخم 
الذي يسكنه همس إلى أحد مرافقيه ) آه رقدة تحت هاذيكا 

الزيتونة 

....نسمات  أرضــه  في   ، الزيتونة  تلك  أجمل  ما  نعم   !
وطنه ، وعطر نباته ، وشذى زهوره ..اجمل من كل ما يعطينا 

األخرون من ما يعتقدون انه األفضل واألحسن ..
أجل ..ما اجمل بالدنا ..بزيتونها ونبتها وشجرها وكل ذرة 
رمل فيها وكل قطرة ماء منها . ومهما تزينت لنا دنيا األخريين 
.. نظل ملتصقين بتراب بالدنا ،مشدودين إلى جذورنا ، إلى 

بيوتنا إلى شجرنا ...وزيتوننا .

دروس ...زراعية 
اليوريا ... تحرق !! 
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حتى 
نلتقي

الحظ الجميع خاصة أولئك المهتمون أو المتابعون لمجلة الفالح أن العدد السادس 
تأخر كثيراً عن موعده وتردد بين الردهات والدهاليز أن المجلة قد توقفت وأنها كانت 
وتحسر  فرحا  لذلك  البعض  ...وتبسم  نورها  خمد  ما  سرعان  حماس  شعلة  مجرد 
آخرون كثيرون كثيرون ..وكانت مجرد اشاعة ..ولله الحمد..ودعوني أوضح لكم السبب 

في تأخير هذا العدد عن الصدور وإذا عرف السبب بطل العجب ..
فاألمر خارج عن إرادة هيئة التحرير ..ولكن أطراف أخرى كانت هي السبب ..فنحن 
سلمنا مادة العدد كاملة إلى المكتب المنفذ للمجلة .. وانتظرنا اسبوعين فثالثة فشهر 
تحجج  التي  ..فالهجة  العقالنية  أو  المنطق  يسوده  وال  مبرر  غير  ...تأخير  فشهرين 
بها المكتب هو المماطلة المالية والتأخير الشديد في صرف قيمة العمل والذي من 
المفترض أن يتم بعد االنتهاء من التنفيذ واستالم القرص المنفذ وتسليمه للمطبعة 
التخاذ اجراءاتها بالخصوص فجاء رد الفعل قاسيا على هيئة التحرير ألنها لم ترتكب 
ذنباً أو جرماً حتى يتم مكافأتها بهذا الشكل .. وفي نفس الوقت قد نلتمس للسيد مدير 

المكتب المنفذ عذراً في ذلك ألن التزاماته المالية كبيرة ..
وأخيراً وبعد ما يقارب السبعين يوماً استلمنا بروفه العدد لمراجعته النهائية – ومن 
ثم طباعته فليعذرونا السادة القراء عن التأخير على أمل أال يتكرر هذا في األعداد 

القادمة ..
أي  وتذليل  بالمجلة  اهتمامه  على  الوزير  للسيد  بالشكر  أتقدم  أن  اليفوتني  كما 
إدارة  العاملين في  أخوتي  السادة  أرجوا من  الوقت  تواجهها وفي نفس  صعوبات قد 
الشؤون المالية التعامل بشكل يكون له األثر الجيد لدى الجهات التي تتعامل معها ولها 

الحق في التمسك بالقوانين الصادرة بالخصوص ..
وليعذرنا الجميع .. وحتى نلتقي 

مدير التحرير 
 

 عذرًا عن التأخير 
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