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 ولم يـتم اإلشـارة إ& -ا%اريخ  ً طبقا للثوابت ا�عروفة �-العالم  مهد الزراعة � إن م� �
 ظـل @يـع ا<ـضارات القديمـة إال � � آخر كبداية %اريخ النشاط الزرا3 موقع جغرا�ى أ

Cم�، وذلك بدأ من العصور ال Cقبة ما قبل ا%اريخ، الI ش فيه عرفتK� مرحلة  ا اإلنسان
 وخـزائن األرض، كمـا ،العـ, الرومـا0 كما عرفت م, بأنها سـلة غـذاء العـالم "اPدائية، 

 ������e�f�g�h�i�j�k�l�m:  بقـوQوصفها ا=الق ; لـسان سـيدنا يوسـف

  �ا حباها ا[الق من موقع ومناخ قلما Zد مثيله � العالم؛ Yا Xب علينـا أن ننتبـه إ&؛}	�����
Yا ... f هذه ا�زايا الC حبانا اهللا بها دون دول العالم، وأن نستثمر هذه ا�زايـا أفـضل اسـتثمار 

   ..هذا كتابى أهد

 Aعن توف Cك ا�احثGأو Hشعوبهم.. إ Hاء العذب إ�قطرة ا..   

 Aعن توف Cك ا�احثGأو Hإ ..Pلشعوبهم األمن الغذا..   

   ..الصحة لشعوبهم.. فA إH أوGك ا�احثC عن تو

Aعن توف Cك ا�احثGأو Hغد أفضل لشعوبهم .. إ..   

  Aعن توف Cك ا�احثGأو Hر خارج الصندوق..إYأف..   

إH تراب هذا الوطن، وeاهد لرفـع شـأنه  هذا إH _ هؤالء، و`H _ من ينت[ كتابى أهد
  ..ghًا 

  :إgهم قول الشاعرى ًوأخAا أهد
 تكن م, العريقة موطl لو لم

pترابها وجدا Cلغرست ب

  لغرست بC ترابها وجدا0 

  

  منصورى فهمى د صبح.أ
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wًما ازداد عدد سYن العالم، وغدا tزون ا�ياه العذبة أعز طلبا،( تطلع ا�ـاحثون إH ميـاه  َّ
  )�نتقاةبعض ا�حاصيل اى ا�حار؛ لر

iظى قضية األمن الغذاm � ،ولnايد من اoباهتمام م qrمـو الـسsـا  ظـل اt ا�تـسارع؛
 وال سـيما ، عن مصادر غذائية جديدة، mقق االكتفـاء اYا}- بشy متواصل -يدفعها للبحث 

إ& العـالم اآلن يـصل  أوقات األزمات، وقد ذكرت بعض ا%قارير العلمية أن عدد ا�و3 � �
� مليون شخص، كما ذكر ا%قرير أن است�اف الكث� من ا�وارد ا�ائيـة ا�توفــرة للزراعـة، 840

f ذلـك زاد مـن .. زادت نسبة ملوحتها، وقلـت إنتاجياتهـا  الزراعيـة الC واستهالك األرا�
�العالم، وكنه من ا�توقع أن تصل نسبتهم Iلول Kم  نسبة وعدد ا�ياع �

مـن % 37,5 إ& 2015
  .سrن األرض 

ا�نـاطق القاحلـة  وتش� اإلحصاءات بأن معظم اYين يعانون من سوء ا%غذيـة يعيـشون �
  .وشبه القاحلة

أهميـة تطـوير ا�تـأثرة با�لوحـة، و ا%قرير ب�ورة استخدام ا�ياه ا�ا<ـة واألرا� ويو�
�با�ياه ا�ا~ة، أو ما يس[ بزراعة ا�حـرى تقنية الر وقد أدر�ـت معظـم اnول العربيـة أهميـة . ُ
من f ا�وارد ا�ائية ا�ا<ة؛ حيث تم إنشاء مر�ـز الزراعـة ا�لحيـة بدولـة اإلمـارات  االستفادة

العربية ا�تحدة، وقام اPاحثون العرب بإجراء Zارب مكثفة، أثبتوا فيهـا إمrنيـة ا<ـصول � 
  .م/ديسيــــسم� 10 إنتاجيــــة مناســــبة باســــتخدام ميــــاه تــــصل ملوحتهــــا إ&

ا�رويـة  Salicornia الـسا¡كورنيا نباتـات إنتاج بل إن ا�ملكة العربية السعودية قد �حت �
 وبـرغم مـا نعانيـه مـن فجـوة � -و£ن هنا � مـ� . بماء اPحر، بمنطقة الزور بشمال ا�بيل

ار ا[شبية، لـم تفكـر ، وا�حاصيل الزيتية، باإلضافة إ& األشج) اYرة–القمح (¥اصيل ا<بوب 
اسـتجالب  ªاطبة منظمـة األغذيـة والزراعـة �  �-ا�هة ا�نوطة بذلك   و�-وزارة الزراعة 

وا�تحملـة لإلجهـاد  اسـتهالكها ا�ـاi بعض ا�حاصيل ذات اإلنتاجية العا¡ـة، وا�نخفـضة �
ً كثــ�ا با�حاصــيل أت  للتغــ�ات ا�ناخيــة، والــCا باإلضــافة إ& مقاومتهــ،وا�ــاi ا�لــ¬



  الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض  6

ا%قليدية؛ ¡جرى عليها بعض األIاث؛ للتأكد من توافقها مع اPيئة ا��ية، أو إجـراء أقلمـة 
Cيئة الPقيق ما ي² ±ا؛ %ناسب اm سوف تزرع بها؛ وذلك بهدف:  

- iن،األمن الغذاrمع سد الفجوة ب³ اإلنتاج وزيادة الس .  

- iا�ياه العذبة ا�حدودة الكمية وا�تناقصة بمرور الزمن وتقليل الضغط �،األمن ا�ا  .  

Cحث عن تلك ا�حاصـيل الـPحـر و� سبيل ا�ثال، اPالوقـت نفـس،تـروى بمـاء ا µه و 
ويقع mت هذا اPنـد  الكثـ� . و ·يهماأو ا<يوان أنسان  لإلة ومنفعة K¡ةنتاجيإتكون ذات 
  :ثال نذكر منها � سبيل ا�،من ا�حاصيل

ــوا  ــؤى –الكين ــن اللؤل ــروع - ا�خ ــردل– ا= ــا –  ا= ــساgكورينا - ا�وهوب ــرم – ال  الق
  ).ا�ا�روف(

- Yتقنا إنشاء مر�ز للزراعة ا�لحيـة � أكـ¹ ى والسؤال اK � يطرح نفسه �اذا ال نأخذ
  عالم؟ªتلف دول ال هذا ا�جال � تمت �  مستفيدين من اإل�ازات الC،قدر من الكفاءة

 كيلو م¾ � f من ساح²) 2000(نقول هذا ألننا نملك سواحل تمتد � مسافة تفوق  -
 ، يمكن استغال±ا وزراعتها با�حاصيل الزراعية، ووجود سهول ساحلية،اPحر األ¿ر وا�توسط

 ومـن ثـم ؛اPدايـة �  حC نضمن ا<د األدq من األمـن الغـذاi؛واألعالف ا�روية من اPحر
 باإلضافة إ& أن ذلك ا%وجـه سـوف يقلـل الـضغط � اسـتخدام ا�يـاه ،هذا ا�جال ا%وسع �
ن ذلك سوف يفتح فرص عمل جديدة، لy من nيه االسـتطاعة أ ناهيك عن ،الزراعة ا�وفية �
  . خصوصا إذا توفرت Q األرض والقرض وا[¹ة والتشجيع،هذا ا�جال العمل � والرغبة �

- Á ولعل
Â

 وÃÅت اإلنتـاج ،والـÃÄت الزراعيـة -وزارة الزراعـة  tثلـة � - من اnولـة 
qوة ا<يوانية ا�جال الزرا3  وا�ستثمرين �،ا<يواÆمـل تلـك   �،والm &مقدمة ا�نـدوب³ إ

  .و¡ة الوطنية ا�همةئا�س

- Çا�نتجات الزراعية عن است�اد كث� من وال شك أن هذا ا%وجه لو اتبع و�ح فسوف يغ 
 ويقلـل مـن ، Èـسن مـن مـستوى اPيئـة،اÂ ويوفر غطاء نباتيـ،ا[ارج  والزراعة �،واألعالف

تنفق � است�اد ا�واد الغذائية بـشقيها   يوفر بالي³ اnوالرات الC، وقبل ذلك وبعده،ا%صحر
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qبا} ا<يواsوة نه سـوف يـوطن إنتـاج كثـ� مـن ا�حاصـيل أ ناهيك عن ،واÆالزراعيـة والـ
  : عن طريقةH توفA ا�ياه العذبإ ةضافا<يوانية باإل

  .استخدام مياه اPحر � زراعة ا�حاصيل -

  . للماء ا�الحةزراعة ا�حاصيل ا�تحمل -

  .)ا±يدروبونيك (ةا�زارع ا�ائي -

كيد  ولكن األ،و قد Éتلف � طرق الوصولأ ة، للس� £و هدف ما صعبةقد تكون اPداي
ردنـا £ـن أ و،& اهللاإ ةخلـصنا اsيـأ لـو ، من اsجاحها نفسة& اsتيجإ قد نصل ة،ننا � اsهايأ

  .ذلك

فقـد  ؛نه يبدع ويعمـرإ ف،نه عندما يملك مقدراته واستقال�أ قد علمنا شعب الاوتاريخ هذ
ول أقـام ، وأعرفها العالمى  رةعقد شبكأنشاء إمن ، وتمكن هذا الشعب من تغي� Êرى اsيل

 ةتـه ا�ـسيحيءينـاه عنـدما جاأرو .. طو±ا � مدى ا%ـاريخأ و، عرفها ا�جتمع البÄىةحضار
نـشاء باإلضافة إ& إ..  ة ونظام الرهبن،ول قانون كنÌأهدت للعالم أ الC ةسس كنيسته القبطيأ

   . العالم �ةى مؤسسأ لم تنازعها فيه ،لف Kمأ استمرت �ا يزيد عن ة،نسانيإ ةزهر كجامعاأل

. اًا جديـدً tا علـم العـالم درسـ؛ نظف ا�يادين خلفه، يناير25عندما قام الشعب بثورته � 
  .ا�شاريع وأفrر مل � تنفيذ الشعب ±ذه األومن هذا ا�نطلق يملؤنا األ

الC قـد Zـد  -ن يسميها أكما Èلو للبعض  -ا�شاريع  وأفrر ويشمل هذا الكتاب بعض األ
n يل،احب القرار صىصدىsوع توصيل نهر الكونغو بنهر اÄمنـهة و�يفية االستفاد، منها م ، 
نفسنا أف يكيت ية&  كيفإ ةضاف باإلة، وتنفيذ مÄوع tر ا%نمية،& منخفض القطارإبتوصيله 

Íحر �،�واجهة ظاهرة ا%غ� ا�ناPالةو� ا�هاي.  .ةالزراع  و�يفية استغالل مياه ا   lال إيـسع
 ، وأجيا�ـا الـ� لـم تـو� بعـد، وخدمة بالدى،إنl بهذا العمل ال أتطلع إال �رضاة اهللا قولأن أ

ا مـا ; مائـدة صـاحب ً ح� يوضع هذا ا~لم يومـ؛مانة ا�بليغأل ؛أن� هذه الفكرة وأردت أن
   .القرار
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ن eـد أوهو  ،كون قد وفقت " �قيق ا�دف ا�رجو منهأن أرجو أقدم هذا الكتاب أذ إ0 `و
 ةو� ا�هاي،  بما يعود عليه با=A والرضاة،فق العلمياأل وسعةة، القارئ بC سطوره متعة القراء

  : تقول�ؤمن با~كمه الأ

  .)اًن يصلح بها وطنأ ع� اهللا ة؛ سائرة اجعلها wم.. تقف عندك ة�عل الفكر ال(

  

  هاهلأم, و gه من خAإن يوفقنا فيما نهدف أدعوا أواهللا 

  

�א���� �� �� �� �

   صبحى فهمى منصور.د .أ
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� �
�א	����א�ول �

��4د��א������3
�א��ض� �

  
  

��4د��א���3W� �
Xًب أن ينظر إ& ا�اء كمورد طبيÎ، يتوزع � أرجاء األرض قلـة أو كـÆة، عـذبا أو ما<ـا،  ً

ًجاريا أو راكدا   فما � مصادر ا�ياه � األرض؟، وما � أنماط توزيعه؟. ً

���3
�א��ض-7$�ل�א���W� �
  .ًيوجد ا�اء � األرض � أشrل كث�ة؛ تبعا للمrن اYى يوجد فيه

����3א9���8W� �
مـن % 97,6وتـشy . من مـساحة سـطح األرض% 71تشغل مياه اPحار وا�حيطات قرابة 

غـ� أن ..  جم � اللـ¾35، أى %3,5معدل ملوحة مياه اPحار وا�حيطات . Êموع مياه األرض
زد � . ًضائق ب³ اPحار وا�حيطات ال يسمح بأن تكون مياهها متساوية ا�لوحة تماماوجود ا�

ذلك أن ا�ناطق ا�دارية كث�ة األمطار واألنهار تقلل من ملوحة ا�ناطق اPحريـة ا�حاذيـة ±ـا، 
Âثم أن درجة حرارة مياه ا�حيطات � أقÏ شمال األرض وجنوبها تكون باردة جـدا؛ ومـن ثـم 
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ينشأ عـن ذلـك كتلـة . كثيفة؛ tا يؤدى إ& أن تغوص إ& األسفل mت ا�ياه ا�دارية واالستوائية
مائية مؤ�سدة متحر�ة � قيعان ا�حيطات mت ا�ياه اnافئة؛ tـا يـؤمن األكـسج³ للrئنـات 

  .اPحرية الC تعيش � أعماق ا�حيطات

 بفعـل الريـاح، Upwelling Currentsدة وµ بعض ا�ناطق ا�حيطية تتشy ا%يارات الصاع
 وغ�ها –ف¾تفع إ& سطح ا�حيط ا�ياه اPاردة، ا<املة للغذاء الوف� من الفوسفور والسيليكون 

ً اPحريـة الـC درسـناها سـابقا، ا�يئيـةوباإلضافة للنظم .  ال�ورية للعوالق اPحرية اsباتية-

Âتلعب مياه ا�حيطات دورا مهما � ضبط مناخ األرض، وµ كمية ا�يـاه ا�تبخـرة مـن سـطحها،  ً

و� الرغم من أن مياه اPحار وا�حيطات ال تـصلح . الC تغذى مياه ا¡ابسة السطحية وا�وفية
ً والزراعيـة، إال أن ا�ـستقبل القريـب سـيج¹ كثـ�ا مـن الصناعيةللÄب ونشاطات اإلنسان 

 .الشعوب � mلية هذه ا�ياه؛ بسبب شح ا�ياه العذبة فيها

�WGLACIERSא;��%:�8 �
توجد معظم هذه . ا�ناطق القطبية و� قمم ا�بال العا¡ةنعÇ با�ليديات ا�ياه ا�تجمدة � 

من جليـد األرض @يعـه، وبـسمك % 85ا�ليديات � القارة ا�تجمدة ا�نوبية؛ حيث تكون 
من Êموع مياه األرض، و� مياه عذبة صا<ة  ، 207تبلغ نسبة مياه ا�ليديات .  كجم2حوا& 

. بب بعدها، وعدم سهولة ا%عامل معها؛ ألنهـا صـلبةللÄب، غ� أنها ليست متوفرة للبÄ؛ بس
  .ومن ا�دير، أن نالحظ أن ثالثة أرباع ا�ياه العذبة � األرض موجودة � ا�ليديات

�����W�GROUNDWATERא����3א; �
وقـد ذكرنـا � دورة . و� ا�ياه ا�وجودة � باطن األرض oªنة � مسام الـصخر أو شـقوقه

ياه األمطار تتوزع � ثالثة مسارب؛ إذ يتبخر ا�زء األعظم منها ويعود إ& ا�ـو، ا�ياه سابقا أن م
يـبÔ ا�ـزء اÓالـث، .. ، اYى ينشأ عنه ا�ياه السطحية Runoffأما ا�زء اÓاq فهو مياه ا�ريان

 ثـاm qوى ا�ياه ا�وفيـة. ًاYى يرشح ع¹ ال¾بة والصخور إ& باطن األرض، مكونا ا�ياه ا�وفية
ًوتتفاوت كمية ا�ياه ا�وفية تبعا للعمق مـن سـطح .. أك¹ كمية من ا�ياه العذبة بعد ا�ليديات 

  .األرض
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  ) 6. 1(جدول 

Õل ا�ياه � الغالف ا�اrنسب أش  

 الغالف ا�ا¢ مياه األرض ¡يعها %ا�ياه العذبة

 ا�حيطات 6. 97 

 ا£ليديات 9. 73 07. 2

 اه ا£وفيةا�ي 33. 0 7. 25

 ا�حAات

 عذبة 007. 0 36. 0

 ما~ة 009. 0 

 األنهار 0001. 0 004. 0

 الغالف ا£وي 001. 0 04. 0

  

ونـدعو . توجد ا�ياه ا�وفية القابلة لالستخراج � الصخور ذات ا�سامية واsفاذيـة ا�يـدة
 µموع الطبقات ا<املة للمياه ا�وفيـة ا[ـزان ا�ـوÊAquiferن تبعـا للعالقـات ، وهـوKنـو ً

 Unconfined؛ فـا[زان ا�ـوµ غـ� ا�حـصور Rechargeالطبقية الصخرية وطريقة ا%غذيـة 

Aquifer تهـاm يقع ا[زان Cكمـا ..  يتغذى من مياه األمطار الراشحة من @يع سطح ا�نطقة ال
 ا�وى؛ ألنه ال توجد ا�واءأن الضغط � ا�ياه � هذا اsوع من ا[زانات ا�وفية يساوى ضغط 

أمـا ا[ـزان ا�حـصور .  ا�ـوىا�ـواءبـ³ سـطح ا�ـاء فيـه وبـ³ ) غ� منفذة(طبقات كتيمة 
Confined فإن الطبقات ا<املة للمياه تكون ¥صورة بطبقات كتيمة من فوقـه ومـن أسـفل ،

تعتمـد كثـ� مـن . ًوال يتغذى إال من أماكن ¥ددة، PÖا ما تتكشف � ا�ناطق ا�بليـة. منه
ردن، والكث� من اnول العربية ذات ا�ناخ الشعوب � ا�ياه ا�وفية كمصدر رئيس للمياه؛ Øأل

غ� أنه Xب ا%عامل مع هذا ا�صدر ا�هم Iذر شـديد، . ا�ناسب، الC تقل فيها ا�ياه السطحية
  .كما سنوضح ذلك � عنوان الحق
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����SURFACE WATERWא����3א�>� �
ر ا�يـاه الـسطحية � مصد. ونعÇ بها مياه األنهار وا�داول واPح�ات وا�ستنقعات وال¹ك

. 0تكون مياه األنهار وا�داول بنـسبة . ًالغالب هو مياه األمطار واÓلوج، وأحيانا ا�ياه ا�وفية
غ� أن هذا اsوع من ا�ياه ذو أهمية كبـ�ة . 6. 1انظر جدول . من Êموع مياه األرض% 0001

أمـا اPحـ�ات . ؛ لسهولة ا<صول عليه، أو ألن البÄ يستطيعون العيش قربـها�يئةلإلنسان و
mـوى .. فÙ منخفضات قارية متفاوتة ا�ساحة والعمق، mوى ا�يـاه العذبـة � مـدار الـسنة 

غم مـن ذلـك تـبÔ و� الر). 6. 1جدول (اPح�ات من ا�ياه مائة مرة ما mوى األنهار Êتمعة 
ًمياه األنهار وا�داول أكÆ قربا وتوفرا للبÄ من مياه اPح�ات؛ فاsيل مثال يروى العديد مـن  ً

ÂبÔ أن نذكر أن جزءا مهما من مياه اPح�ات مـالح ال .. اPتان ا�متدة بÅ ³ق إفريقيا وم�  ً

 .يصلح لالستعمال البÄى دون معا�ة

����FRESH WATERWא����3א�&= �
 حـرارة - اPحريـة وضـبط منـاخ األرض ا�يئية� الرغم من أهمية مياه ا�حيطات للنظم 

. اعـة أو الـصناعةÂ إال أنها ما<ة جدا،ال تصلح لالستعمال البـÄى � الـÄب أو الزر-ًوأمطارا 
Âكذلك فإن مياه ا�ليديات العذبة موجودة � مناطق بعيدة جدا عن أماكن عـيش البـÄ؛ tـا 

 Çعلها غ� متاحة ±م بسهولة، وهـذا يعـX- مـن - ببـساطة Æمـن ميـاه األرض ال 99 أن أكـ 
يـاه األرض من م% 1وبعبارة أخرى، فإن أقل من . يستطيع اإلنسان استعما±ا � أغراضه ا¡ومية

ا�تاحة للبـÄ @ـيعهم، اYيـن بلغـوا اآلن ) ا�ياه ا�وفية واألنهار واPح�ات(� ا�ياه العذبة 
أكÆ قليال من 

ً
 نسبة -واألسوأ من ذلك، أن هذه الكمية الضئيلة من ا�ياه العذبة .  بليون نسمة6

فاألمطـار ليـست موزعـة  غ� موزعة بانتظام � أقطار األرض ا�ختلفـة؛ -�جمع مياه األرض 
وال Ûتلـف األنهـار .. Âبانتظام جغرافيا، وال � منتظمـة � ا�نطقـة الواحـدة � مـدار الـسنة 

 .واPح�ات عن ذلك، وسنفصل القول � هذا ا�وضوع بعد أن نصف ا�ياه العذبة

�����FRESH WATER QUALITYW<.��8א����3א�&= �
غـ� أن .. ا من ا�ياه ا�وفية واPح�ات، � مياه عذبـة ًقلنا أن مياه األنهار وا�داول وقسم

وسـنحاول فيمـا يـ² أن نـ¹ز الـصفات الرئيـسة . هذه األنواع من ا�ياه ليس ±ا الصفات ذاتها
الفÜيائية والكيميائية واPيولوجية الC تؤثر � نوعية ا�ياه العذبة، وذلك من خالل الفحوصـات 

Pيائية والكيميائية واÜيولوجية ا%ا¡ةالف:  
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�ص�א�.��:�!���Wא�. �
  :TEMPERATURE درجة الحرارة -

  .تقاس درجة حرارة ا�ياه مباÅة بعد ا<صول � العينة من ا�صدر

  :TURBIDITY العكارة -

 بشK yم عن قياس درجة الصفاء لعينة ا�اء؛ %قدير مدى خلوها من ا�ـواد -تع¹ العكورة 
ويعتمد قيـاس العـrرة � طـول مـسار . ط³ والغرين وا�واد العضويةالغروية وا�علقة، مثل ال

وحـدة ) Nephlemetric Turbidity Unit NTU(الضوء خالل عينـة ا�ـاء، ووحـدة قياسـها � 
وللعكورة أهمية كب�ة � mديد مدى صالحية ا�ياه للÄب ولالسـتعماالت . عكورة نفلوم¾ية

من ا�واد الغروية ا�علقة تكون أكÆ قبـوال للمـستهلكا��¡ة؛ حيث أن ا�ياه ا[ا¡ة 
ً

أضـف . 
ًإ& ذلك، أنه � حال وجود عrرة � ا�ياه يكون احتمال وجود بعض ا�مرضـات كبـ�ا؛ حيـث 

Âيمكن احتماء هذه ا�مرضات � الفراÖت اnقيقة جدا � ا�واد الغروية أو ا�علقة من ا%مـاس 

 وحـسب نوعيـة ا�ـواد العالقـة أو الغرويـة فإنهـا -وبـشK yم . يـاهمع الÞور � حال تعقيم ا�
تستهلك كمية إضافية من الÞور � حال تعقيم ا�ياه ذات العrرة ا�رتفعة، وقد أ@عـت معظـم 
مواصفات مياه الÄب ا�حلية والعا�ية � أنه � حال وصول عـrرة ا�يـاه إ& ßـس وحـدات 

NTUرة، فإنه ال يسمح باستخدامrب معا�تها؛ للتخلص من العXب، وÄها لل .  

  :TASTE AND SMELL الطعم والرائحة -

تعتمد هذه القياسات � الطريقة ا<سية، و� خ¹ة الفاحص³، وáتلف طعم وراàة عينة 
 ًا�اء تبعا للغازات اYائبة فيها كغازى ك¹يتيد ا±يدروج³ واألمونيا، أو ا�واد ا�عدنيـة Ø<ديـد
وا�نغنÜ، أو العضوية Øلفينوالت، والفينوالت ا�Þـورة وا±يـدرو�ربونات ا�Þـورة، أو حـسب 

  .طبيعة اPكت�يا � العينة

  :COLORاللون  - 

ينتج اللون � ا�ياه عن وجود بعض األمالح اYائبـة أو ا�ـواد العـضوية، ويقـاس با�قارنـة 
  .بمحا¡ل معيارية
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�ص�א�$�@��!����CHEMICAL TESTSWא�. �
تهتم الفحوصات الكيميائية للمياه بتقدير درجة ا<موضة، وقياس Êموع ا�واد اYائبة الÞية 
وا�وصلة الكهربائية، وعä ا�اء، و¥تواها من العناã الشحيحة الـC تـ� بـصحة الrئنـات 

ًونورد فيما ي² وصفا موجزا للخصائص السابق ذكرها. ا<ية ً.  

  :PH درجة الحموضة -

درجة ا<موضة � اللوÖرتم العÄى السالب لنشاط أيونـات ا±يـدروج³ � ا�ـاء، ويعـ¹ 
 7 تـش� إ& ميـاه حامـضية، واألكـÆ مـن 7؛ حيث األرقام األقل من 14 – 0عنها باألرقام من 

 فهو للمياه ا�تعادلـة، 7أما الرقم ). سيلزيوس( مئوية 25تش� إ& مياه قاعدية عند درجة حرارة 
و درجة ا<موضة األمثل للمياه العذبة، غـ� أن ا�يـاه تـبÔ صـا<ة لالسـتعمال البـÄى لـو وه

أكـÆ (، كمياه الكث� من ا¡نابيع واآلبار � األردن 7 أو زادت عن 7نقصت ¿وضتها قليال عن 
قليال من 

ً
، 8,5 - 6,5وا�ياه الصا<ة لالستهالك البÄى ت¾اوح درجة ¿وضتها ما بـ³ ) .. 5,7

  .كما ورد � ا�واصفة األردنية �ياه الÄب وا[طوط االس¾شادية �نظمة الصحة العا�ية

�ع�א��אد�א�=א!���@AFDISSOLVED SOLIDS (TDS TOTALW� �
ÂنعÇ بها Êموع ا�واد الصلبة اYائبة � ا�اء ذوبانا حقيقيا، Iيث تبÔ مع ا�ـاء � عمليـات  ً

، إذا Øنت كميتها كبـ�ة (%)وحة ا�اء، وتقاس إما بالنسبة ا�ئوية ال¾شيح، و� قياس لنسبة مل
 مـل مـاء، أو 100/  غم 5,3مواد صلبة مذابة، أى % 3,5مثل مياه اPحر، الm Cوى � ا�عدل 

إذا Øنت كميتها ضـئيلة، كـأن نقـول أن ) ppm(ًوتقاس أيضا بأجزاء ا�ليون . ل¾ ماء/  جم 35
 ا�ليون من الرصـاص، ويمكـن أن £ـول Á النـسبت³ إذا علمنـا أن  أجزاء من5ا�ياه mوى 

 جـزء مـن ا�ليـون، 35000جزء من ا�ليون، فتكون ملوحة مياه اPحر تـساوى  = 1%10000
Ûتلـف ا�يـاه � نـسبة %. 0005. 0بينما تكون نسبة الرصاص ا�ئوية � ا�ثال السابق تساوى 

ًألمطار أقلها ملوحة، خاصة عندما يكون ا�و نظيفا غ� ملوث، ا�واد اYائبة أو ا�لوحة؛ فمياه ا

ومـا أن تـصل ميـاه األمطـار إ& .. ً جزءا من ا�ليـون I65يث ال يزيد Êموع ا�واد اYائبة عن 
وتكـون ا�ـواد . األرض حC تذيب بعض ا�واد؛ tا يؤدى إ& زيادة ا�واد اYائبة � مياه األنهـار

�وفية أ� من األنهار؛ بـسبب مكثهـا الطويـل مـع الـصخور، أمـا اPحـ�ات اYائبة � ا�ياه ا
مثا±ا .. ، و�مية ا�ياه ومصادرها الC ترفدها )ا%بخر(ًفتختلف ملوحتها تبعا للموقع من األرض 

  .ًتقريبا؛ بسبب شدة ا%بخر، وقلة ا�ياه الC ترفده% 35ملوحة اPحر ا�يت 
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 جـزء مـن 1000ة أقل Øنت أفضل؛ فقد نÄب ا�ياه الC بهـا وبشK yم، ·ما Øنت ا�لوح
 جـزء مـن ا�ليـون، أصـبحت غـ� قابلـة 2000ا�ليون، غ� أنها أن بلغت ا�واد اYائبة فيهـا 

ولـن ننـÌ أن نـذكر أن . الصناعيةللÄب، ولكنها تستعمل � الكث� من األغراض الزراعية و
 جـزء مـن 1000أقل مـن ( mتاج إ& مياه قليلة ا�لوحة - �Øوز وا<مضيات -بعض الزراKت 

ويمكن قياس Êموع . ، و�ذلك فإن بعض الصناKت اnوائية قد mتاج إ& مياه مقطرة)ا�ليون
ا�واد اYائبة بطرق عدة؛ فمثال يمكن أن 

ً
يؤخذ حجم ¥دد بدقة من ا�اء � كأس، ثـم نـسخنه 
حC يتبخر ا�اء @يعه، فتكون ا�واد ا�تبقية � الكأس � ا�واد اYائبة الC نريـد ا%عـرف � 

 مـل مـاء، تكـون 50جم ملـح � 0,1نزنها وننسبها إ& حجم ا�اء األوæ، فلو وجدنا .. نسبتها 
 .  جزء من ا�ليون200، وتساوى %0,2مل، أو  100/  غم 0,2نسبة ا�واد اYائبة 

أسـهل مـن الطريقـة ) Electrical Conductivity (ECغ� أن طريقة ا�وصلية الكهربائيـة 
وفكرتها األساسية � أنه ·ما زادت ا�واد اYائبة � ا�اء، ·ما سهل مرور . السابقة وأكç Æعة

هل توصيال من ا�ياه العذبة، وبا%ا& تعطـى قـراءات فا�ياه ا�ا<ة أس. ا%يار الكهرباi) توصيل(
ً

وبعبارة أخـرى، تكـون ا�يـاه أكـÆ ملوحـة ·مـا ارتفعـت قـيم . أ� من ا�ياه األكÆ عذوبة
ويمكن استعمال العالقة ا%قريبية ا%ا¡ة %حويـل ا�وصـلية الكهربائيـة . ا�وصلية الكهربائية

  : سلسية25ارة إ& Êموع ا�واد اYائبة � درجة حر

TDS)  مÊ /¾ل = (EC)  64. 0× ) سم/ ميكروسم�  

سم � وحدة قياس ا�وصلية الكهربائية الC يقرؤها ا�هاز، والطريقة األكـÆ / ميكروسم� 
دقة � mديد Êموع ا�واد اYائبة � mليل ا�كونات اYائبـة � ا�يـاه، والـC تمثـل األيونـات 

Pة Øلrلسيوم وا�غنيسيوم والصوديوم واPوتاسيوم والÞوريد والك¹يتـات الرئيسة ا�وجبة والسا
لـ¾، يمثـل / وÊموع هذه ا�كونات با�زء من ا�ليـون أو ا�لجـرام . واPايكربونات واs¾ات

Êموع ا�واد اYائبة، أما فيما يتعلق بما mويه ا�ياه من مواد ذائبة أخرى، ف¾اكÜها قليلة؛ Iيث 
وبـشK yم، فـإن نوعيـة األيونـات ا�ذابـة � ا�يـاه . ؤثر � ا�جموع الë لألمالح اYائبةال ت

Âتلعب دورا مهما � mديد استعماالت ا�ياه، ومن أهم هذه األيونات ً :  

ً يؤثر وجود ا<ديد ا�ذاب � ا�ياه تـأث�ا كبـ�ا � إمrنيـة اسـتعما±ا، ويعتـFe: ¹ا~ديد  ً

 جزء من ا�ليون، غ� مرغوب � كث� مـن الـصناKت 0,3 اYائب ب¾�Ü أك¹ من وجود ا<ديد
واالستعماالت ا��¡ة؛ حيث ي¾�ز تأث�ه � ا�البس وأدوات وأجهزة ا�طابخ، إضافة إ& إعطاء 
 ا�ياه راàة غ� ¥ببة، وµ حال وجود أيون ا<ديد � ا�ياه ا�وفية، فإنه يؤثر � كفـاءة ومـدى
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ìPخدمة ا . iنـاÓا<ديد ا yدة � شK ويوجد ا<ديدFe+2) ا<ديـدوز( íـالÓوا<ديـد ا ،
Fe+3) ويتحول ا<ديدوز بسهولة عند تعرضه للهواء ا<ـاوى � األو�ـسج³ إ& )ا<ديديك ،

 Fe (OH)وا<ديديك قليل اYوبان؛ حيث ي¾سب � شy هيدرو�سيد ا<ديـديك . حديديك

 � اsمـو � ÊمـوKت غرويـة مـع - Crenothrix ومثا±ـا -جع بكت�يا ا<ديـد ، وهذا يش3
  . أكاسيد ا<ديديك؛ tا يؤدى إ& إغالق مسام مصا� اآلبار، ويقلل من نفاذيتها وîنتاجية اآلبار

يشبه ا�نغنÜ إ& حد كب� أيـون ا<ديـد؛ إذ تتحـول بيكربونـات ا�نغنـÜ إ& : Mnا�نجن¥ 
ا�نغنÜ، القليل اYوبان؛ tا يشجع تواجد بعض أنواع اPكت�يا اللزجة، والC تعمل هيدرو�سيد 

ويمكن معا�ة مشÞة مصا� اآلبار بإضافة ¥لول هكسا ـ . � إغالق مسامات مصا� اآلبار
، اYى يـذيب مكونـات ا<ديـد Sodium Hexa - Meta Phosphateميتا فوسـفات الـصوديوم 

  . رسبهماوا�نغنÜ، ويمنع ت

 عن� الصوديوم من الفلزات الشائعة � ا�اء؛ ومرد ذلك إ& شيوعه � صخور :Naالصوديوم 
ًويؤثر الصوديوم سـلبا � اسـتخدامات ا�ـاء � الزراعـة؛ . القÄة األرضية، وسهولة ذوبانه فيه

 � وال توجد ªاطر صحية للصوديوم. حيث يكسب ال¾بة خصائص قلوية، ويقلل من نفاذيتها
  . مياه الÄب؛ حيث يع¹ عنه بصفة مستساغة

ً يتفاوت تر�Ü الÞوريـد � ا�يـاه مـن منطقـة ألخـرى؛ اعتمـادا � الوضـع :Cl -ال§وريد 

وال¾اكـÜ . ا�يولوï وا±يدرولوï للخزان ا�وµ، والصخور الZ Cرى فوقها ا�ياه الـسطحية
�ليون، Zعل ا�يـاه غـ� مستـساغة لالسـتعمال  جزء من ا350 و250ا�رتفعة للÞوريد ما ب³ 

  . ا��æ والصنا3 والزرا3

 مصدر الك¹يتات � ا�ياه ا�وفية أو السطحية ذوبان طبقات ا�ـبس، Sulfates:الك¨يتات
من مرور ا�ياه خالل أو فوق الطبقات الصخرية ا<اوية � ا�ـبس، أو تأكـسد الك¹يتيـدات، 

وîذا ما احتوت ا�ياه � أمالح ك¹يتات ا�غنيـسيوم والـصوديوم، فإنهـا . ك¹يتيد ا<ديد: مثال
وîذا احتوت مياه الرى � تراكÜ مرتفعة من الك¹يتات، فإنها تـسبب . تميل إ& ا�رارة � الطعم

ًأارا للنباتات؛ حيث ت¾سب ك¹يتات الrلسيوم؛ tا يؤدى إ& زيادة تر�Ü الصوديوم � ¥لـول 

 .، إضافة إ& تأث�ه � نفاذية ال¾بةا�باتاتً، كما يؤثر سلبا � بعض ال¾بة
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����HEAVY AND TRACE ELEMENTSWא�&,�<��א�C�����وא�+ �
Âعناã الC توجـد بنـسب بـسيطة جـدا،  � العديد من ال-Â كيا Øن مصدرها -mتوى ا�ياه 

 Çروتي yبش ãهذه العنا Üرى قياسات تراكZ دة الKو .. Q ىYًدائمـا يهـتم بـبعض منهـا، وا

 .2001فة األردنية �ياه الÄب انظر ملحق ا�واص. ا�باتتأث�ات ضارة بصحة اإلنسان و

  :TEMPERATUREدرجة الحرارة  -

 مثل زرقـاء مـاع³، أو ا<مـة شـمال إربـد، أو -يكð أن نقول هنا أن مياه ا¡نابيع ا<ارة 
 ترتفع درجات حرارتها كث�ا فوق درجة حـرارة ا�ـو؛ فقـد تـصل إ& -عفرة � منطقة الطفيلة 

ذه ا�ياه ا�وفية ا<ارة قـدرة كبـ�ة � إذابـة الكثـ� مـن ±.  درجة سلسية � زرقاء ماع65³
ا�واد الصخرية الC قد يكون بعضها ذو خصائص عالجية، إال أنه ال ينصح باسـتعما±ا كميـاه 

  .Åب دون معا�ة

  :RADIOACTIVITYاإلشعاعية  -

أو الـرادون و� احتواء بعض ا�ياه � تراكÜ مرتفعة من بعض العناã ا�شعة، Øلراديـوم 
وغ�ها؛ فالراديوم يشبه عن� الrلسيوم، وبا%ا& Èل ¥له � العظام واألسنان، ويكون Q دور 

Âأما الرادون فهو Öز خامل، لكنـه نـشط إشـعاعيا؛ إذ . ªرب ±ما عندما يقوم بنشاطه اإلشعا3

  . يتحلل إ& Êموعة من اsظائر ذات العمر القص� الC تسبب الäطان

  :HARD WATERالمياه العسرة  - 

ا�يــاه العــäة � ا�يــاه الــm Cــوى نــسبة مرتفعــة مــن أيونــات الrلــسيوم وا�غنيــسيوم 
العä ا�ؤقت، حيث ترتبط فيه أيونات : وعä ا�ياه نوKن؛ أو±ما. واPايكربونات والك¹يتات

: واsوع اÓاq.  ا�اءالrلسيوم واPايكربونات، ويمكن ا%خلص من هذا اsوع من العä بغ²
العä اnائم، واYى يكون فيه ارتبـاط أيونـات الrلـسيوم وا�غنيـسيوم مـع الك¹يتـات، وال 
يمكن ا%خلص منه بغ² ا�اء، بل بواسطة عمليات ترسيب كيماوية، أو بإمرار ا�يـاه � مـواد 

ر إ& عـä ا�يـاه ويـشا. Ion Exchangersطبيعية Øلزيواليت، أو مبـادالت أيونـات صـناعية 
 ëال äبمصطلح العTotal Hardness لـسيوم وا�غنيـسيومrمـوع أيونـات الÊ ى يمثـلYوا ،

ًوقد ثبت حديثا أن ال تأث�ات صـحية . 50× ل¾ / ا�ذابة � ا�ياه، ويع¹ عنه بوحدة ميليمrفئ 

.  ا%عامـل مـع الـصابونوال تعد ا�ياه العäة ملوثة، ولكنها مزعجـة �. تذكر نتيجة عä ا�ياه
وقد تؤدى إ& انفجار ا�راجل الكهربائية؛ حيـث ت¾سـب كربونـات الrلـسيوم � ا�قاومـات 
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ويمكـن ا%خلـص منهـا . الكهربائية؛ tا يؤدى إ& تقليل فعا¡تها � تسخ³ ا�يـاه � ا�راجـل
  .Ion Exchang الصناعيةبإمرار ا�اء � مواد طبيعية، Øلزيو¡ت أو مبادالت األيونات 

  :الفحوصات الحيوية

 ،òأسـا yيولوجية � ا�ياه � حال استعما±ا لألغراض ا��¡ـة بـشPرى الفحوصات اZ
، PØكت�يـا ا�لوثـات الغذائيـة؛ بهـدف ا%أكـد مـن خلوهـا مـن الصناعيةو�ذلك لألغراض 

 .والف�وسات وا�مرضات األخرى

 :لمياه العذبةتوزيع ا

غ� خاف � أحد أن ا�اء Kمـل ¥ـدد � بنـاء ا<ـضارات؛ فحـضارة الفراعنـة � مـ� 
وحضارات العراقي³ القدماء وحضارة العرب القحطاني³ � ا¡من وحضارة الصيني³ القـدماء، 

 فكيف تتوزع ا�ياه العذبة � سطح ا¡ابسة؟. أمثلة واضحة � ذلك

DEد�0و%Fد�0א����3א��%Fא���� �
RENEWABLE AND NONRENEWABLE WATERW� �

ا�ياه ا�تجددة � ا�ياه السطحية أو ا�وفية ا�تاحـة لالسـتعمال البـÄى f سـنة أو بـضع 
 با±طل ا�طرى؛ فميـاه األنهـار واPحـ�ات � ميـاه متجـددة، وا�يـاه - Kدة -سن³، وا�رتبطة 

ًاÓلوج سنويا أو £وا من ذلـك، � أيـضا ميـاه متجـددة، ا�وفية الC تغذيها األمطار واألنهار و ً Â

ًبينما ا�ياه ا�وفية ا�خoنة � باطن األرض منذ آالف السن³ تعد مياها غ� متجـددة؛ ألنـه ال 

يضاف ±ا مياه جديدة من مياه األمطار مثال
ً

ًفمياه حوض اnيسة � جنـوب األردن تعـد مياهـا . 

Âناك قليلة جدا؛ حيث أن كميـة ا�يـاه الـC تغـذى خـزان اnيـسة غ� متجددة؛ ألن األمطار ه

  .Âا�وµ قليلة جدا، إذا ما قورنت بكمية ا�ياه ا�وفية � هذا ا[زان

 Æقاراتـه؛ إذ تكـ Cيا، ال ينتظم توزيع ا�ياه ا�تجددة � أقطار العالم أو أقا¡مه، وال حـ�KÂ

ًب Åق آسيا وحوض األمازون، بينما تقل أو تنعـدم تقريبـا هذه ا�ياه � بعض األقا¡م، مثل جنو

óليج العر]Ø توزيع ا�ياه ا�تجددة � القارات6. 2يوضح ا�دول . � بعض ا�ناطق األخرى  .  

. الحظ كيف mظى قارتا آسيا وأمريكا ا�نوبية بقرابة ربع مياه األرض ا�تجددة لy منهما
قد تكون مضللة؛ ذلـك ألن كميـة ا�يـاه الكبـ�ة � أمريكـا غ� أن األرقام � هذا ا�دول 

Äالبـ Çد من سكm Cا�نوبية يقع معظمها � حوض نهر األمازون؛ حيث الغابات الكثيفة ال .
بـنغالدش وجنـوب الـص³ (أما � قارة آسيا، فمعظم ا�ياه فيها م¾�ـزة � جنـوب Åق القـارة 
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اPـالد (، بينما توجد مساحات شاسعة منها شـحيحة ا�يـاه )وفيتنام وîندونيسيا ومالÜيا وغ�ها
أما توزيـع ا�يـاه � األقطـار، فقـد ). العربية وîيران ومعظم ا�مهوريات اإلسالمية � وسط آسيا

Â � بعض األقطار الغنية مائيا، واألخرى الفقـ�ة أو ا�عدمـة 6. 3أوضحنا أمثلة عليه � ا�دول 

  .Âمائيا
  

  ) 6. 2(جدول 

  Âوزيع ا�ياه ا�تجددة � قارات العالم عربيات

 سYنمن % 
 العالم

 من ا£ريان العال[ %
ªال 

معدل ا£ريان السنوى 
 3كم

 قارات العالم

 إفريقيا 4225 11 11

 آسيا 9865 26 58

 أوربا 2129 5 10

8 15 5960 
أمريكا الشماgة 

 والوسطى

 أمريكا ا£نوبية 10350 27 6

 أوقيانوسيا 1965 5 1

 اال�اد السوفيي® 4350 11 6

 العالم ¡يعه 38874 100 100

 

 

. ً أقـل أقطـار العـالم مياهـاØًن واضحا من العنوان السابق أن اPتان العربية تعد مـن بـ³
ويبدو أن سبب ذلك هو موقع العالم العرó ب³ خطوط الطول والعـرض الـC تـشملها ا�نـاطق 

 300يقدر اPعض أن معدل األمطار � اPالد العربيـة أقـل مـن . الصحراوية وشبه الصحراوية
السنة، غ� أن هذا ا�عدل ال يفيد كث�ا؛ ألن مناطق ¥دودة ·بنان وجنوب السودان يـصل / مم 

/  مـم 5 عـن السنة، بينما توجد مناطق شاسعة ال يزيد ا�عـدل فيهـا/  مم 1500ا�عدل فيها إ& 
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مثل هـذه األمطـار القليلـة ال قيمـة ±ـا � .  الك¹ى � جنوب ¡بيا وم�الصحراءالسنة، مثل 
 كميـة وبعبـارة أخـرى، فـإن معـدل. تغذية ا�ياه ا�وفية أو السطحية؛ ألنها تتبخر تقريبا ·يـة

 � óمـن 3 بليون م2200األمطار السنوية � العالم العر Æمنهـا، % 15ً تقريبا، ال يستفاد بأك
ً سنويا، تقريبا موزعة توزيعا غ� منتظم3 بليون م300أى  ً Â . وبا%ا&، فإن الكثـ� مـن ا[زانـات

 .ا�وفية � ا�نطقة العربية مياهها أحفورية، أى غ� متجددة

Âالفرد � األقطار الغنية مائيا تقاس بعÄات آالف األمتـار ا�كعبـة سـنويا، الحظ أن حصة  Â

 . Â سنويا3بينما � � الكث� من األقطار العربية أقل من ألف م

 ) (6 .3جدول 

Âتوزيع ا�ياه � بعض األقطار الغنية والفق�ة مائيا
. 

¯بعض األقطار الفقAة مائيا
¯بعض األقطار الغنية مائيا 

 

 حصة الفرد 

¯ سنويا3م1000
 

 ا�وارد ا�تجددة

¯سنويا كم
3 

 القطر
 حصة الفرد 

¯ سنويا3م1000
 

 ا�وارد ا�تجددة

¯سنويا كم
3 

 القطر

 

 أيسلندا 170 672 الكويت 00 .0 00 .0

 كندا 2901 109 ا�حرين 00 .0 00 .0

 ال±ويج 450 96 األردن 00 .0 176 .0

 gبAيا 232 91 م, 80 .1 03 .0

 الكونغو 181 91 قطر 02 .0 06 .0

 الوس 270 66 مالطا 03 .0 07 .0

̈ازيل g 35 5190بيا 70 .0 15 .0  ال

 زائA 1019 28 السعودية 05 .0 20 .0

 إندونيسيا 2530 14 ا�جر 00 .6 57 .0

 أمريكا 2487 10 أ�انيا 00 .96 22 .1

 الصC 2800 47 .2 ا�ند 1850 17 .2
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يف إ& ذلك، أنه حC � القطر العرó الواحد تهطل األمطار � ناحية منه، بينما اsاحيـة نض

ًاألخرى تعاq شحا شديدا، وال Ûتلف الصورة كث�ا � توزيع أحواض ا�ياه ا�وفيـة أو األنهـار؛  ً Â

� غرب واألمطار تهطل . فجنوب السودان كث� األمطار، بينما شماQ الôÄ والغرó صحراويان

 الصورة الÞية للموارد ا�ائية ا�تاحة � 6. 4يوضح ا�دول . األردن، بينما Åقه وجنوبه قاحالن

الحـظ تـدq نـصيب الفـرد � . ، مقارنة باالحتياجات ونصيب الفـرد2000اPالد العربية Kم 

ن، إال إذا ًا<الة سـوءا مـع الـزمن؛ بـسبب الزيـادة � عـدد الـسr @يع اnول العربية، وسoداد

 .جديدة أدخلت مصادر مياه
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واالحتياجـات  ، ا�وارد2000ا�وارد ا�ائية واالحتياجات � اPالد العربية Kم : 6. 4جدول 

. ًمقسوما � عـدد الـسrن السنة، ويساوى Êموع ا�وارد / 3السنة، نصيب الفرد م / 3بليون م

ًوجبا أو ساPاا�Üانية تساوى الفرق ب³ ا�وارد واالحتياجات م ً .  

 نوع ا�ياه 

 ا�¥انية
نصيب 

 الفرد

االحتياجا
 ت

´موع 
 ا�وارد

معا£
 ة

 جوفية سطحية �لية
 القطر

 م, 5. 7 5. 55 05. 0 1. 9 05. 74 5. 70 1194 55. 3+

 السودان 5. 0 8. 23 - - 3. 24 5. 21 736 8. 2+

 اgمن 4. 1 5. 3 - - 20. 5 36. 3 325 84. 1+

+0 .78 264 4 .78 5 .54 0 .7 1 .5 1 2 .34 
السعود

 ية

 الكويت 16. 0 - 44. 0 1. 0 70. 0 32. 0 233 38. 0+

 قطر 06. 0 - 1. 0 13. 0 49. 0 23. 0 879 06. 0+

 ا�حرين 09. 0 - 1. 0 08. 0 27. 0 26. 0 675 01. 0+

 اإلمارات 39. 0 1. 0 45. 0 08. 0 02. 1 70. 1 510 68. 0 -

 عمان 45. 0 07. 0 06. 0 11. 0 69. 0 38. 1 345 69. 0 -

 �نان 6. 0 4 - - 60. 4 45. 1 1150 15. 3+

 سوريا 7. 5 4. 54 - - 1. 60 1. 14 783 46+

 األردن 52. 0 32. 0 - 05. 0 88. 0 28. 1 176 40. 0 -

 العراق 20. 1 35. 41 01. 0 - 56. 42 33. 47 1637 77. 4 -

 gبيا 43. 3 12. 0 21. 0 22. 0 98. 3 58. 5 663 60. 1 -

 تونس 84. 1 7. 2 - - 54. 4 91. 2 454 63. 1+

 ا£زائر 70. 3 5. 13 1. 0 - 3. 17 10. 6 524 2. 11+

 ا�غرب 5 32 - - 28 98. 6 875 21+
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�Wא��א�د�א��!�� �
افة إ& أربعـة مـن احتياجاتهـا ا�ائيـة � نهـر اsيـل � مـ� باإلضـ% 97تعتمد م� � 

خزان اsيل ا�وµ، وخـزان ا<جـر الـرم² اsـوó، وخـزان : خزانات رئيسة للمياه ا�وفية، �
ًطبقـا (ا�غرة للمياه ا�وفية الواقع ب³ غرب د%ا اsيل ومـنخفض القطـارة، وا[ـزان الـساح² 

óللمياه ا�وفية الساحلية � الساحل الشما& الغـر .( µيـل ا�ـوsوا�غـرة، وا[ـزان خـزان ا
 150,000 الـm Cتـوى � نظـام -بينما خزانات ا<جر الرم² اsوó . الساح² قابلة للتجديد

 - مرة ا%دفق السنوى sهر اsيل 3,000مليار م¾ مكعب من ا�ياه العذبة، أى ما يعادل تقريبا 
� من ا�ياه غ� ا%قليديـة موارد م. غ� قابلة للتجديد، ويتم تقاسمها مع السودان وتشاد و¡بيا

  .تشمل ال�ف الزراm ،3لية مياه اPحر، وKîدة استخدام مياه ãف اPتية

�4��
�Wא��א�د�א��!���� �
  :موارد تقليدية، وتشمل  -

  .نهر اsيل  -1

  .مياه األمطار  -2

  .ا�ياه ا�وفية  -3

  :موارد غ� تقليدية، وتشمل  *

  .مياه ال�ف الزرا3  -1

  .ل�ف الص¬ ا�عالج مياه ا-2

  مياه ال�ف الصنا÷  -3

  .mلية مياه اPحر  -4

  . ا�طر الصنا5-3
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�Wא��א�د�א�����%:� �
 يعت¹ نهر اsيل �� هو Åيان ا<ياه بالنسبة ±ا منذ قدم ا%اريخ، كما أن نصيب :نهر ا�يل

، الـC وقعهـا 1902م� من موارد نهر اsيـل قـد نظمتهـا اتفاقيـات سـابقة، خاصـة اتفاقيـة 
اإلم¹اطور اإلثيوó، واعتمدها ال�¹ـان اإلثيـوó، وتـنص � عـدم إقامـة أى منـشأة � نهـر 
السوباط واsيل األزرق بدون موافقة السودان ا��ية ال¹يطانية � ذلك الوقت، هذا باإلضـافة 

 مليـار 55,5د إ& ؛ حيث قسمت مياه اsهر الواردة إ& �Iة الس1959 و1929إ& اتفاقىK Cم 
 للسودان، واستمرت هذه ا<صص ا%ارáية nول ا�صب، ولم تطالـب 3 مليار م18,5 �� و3م

بزيادتها، بالرغم من عدم كفايتها؛ نتيجة للزيادة ا�طردة للسrن، ورغم ذلـك تـم عقـد اتفاقيـة 
  : عنتيù ب³ دول ا<وض، وفيها طاPت دول ا<وض باآل}

 .ارáية nول ا�صب إلغاء ا<صص ا%-1

إلغاء اإلخطار ا�سبق � أى مشاريع مائية تقيمها دول ا�نبع، مثل الـسدود وا[زانـات؛  2- 
 .tا يعÇ إلغاء Åط ورة موافقة دول ا�صب � هذه ا�شاريع

لm úافظ بـه � حقوقهـا ) م� والسودان( إلغاء حق الفيتو اYى تتمتع به دول ا�صب 3- 
 .، وأن يكون ا%صويت باألغلبيةا�ائية

هذا ا%غ� من جانب دول حوض اsيل Zـاه مـ�، لـم يكـن و¡ـد اللحظـة أو الـسنوات 
القليلة ا�اضية، بل يمتد بأبعـاده لـسنوات بعيـدة مـضت؛ نتيجـة لـألداء الـسيئ للحكومـات 

تفاقية مياه اsيـل وقد ²Z هذا األداء السيئ � Zاهل إثيوبيا كطرف ثالث وأصيل � ا. ا�تتابعة
وا[طر األك¹ اYى يمكن أن يهدد األمن ا�اi ا��ى يتمثـل . 1959ب³ م� والسودان Kم 

� السدود األربع الC تزمع إثيوبيا تنفيذها � اsيل األزرق، والC بدأتها بسد اsهـضة، بـسعة 
  .فايتها؛ tا يؤثر � ا<صة ا%ارáية ��، رغم عدم ك3 مليار م74تبلغ 

  :مياه األمطار

Â مـم سـنويا فـوق 150 ـ20م� بت جاف نادر األمطار، في¾اوح معـدل سـقوطها مـا بـ³ 

Âالساحل الشما& الغرó، ثم يتناقص ذلك ا�عدل تدرXيا � ªتلـف ا�نـاطق األخـرى، ويكـاد 

ً يـوفر مياهـا  ال- حC � أعاله وغزارتـه -ومثل هذا ا�عدل من األمطار . ينعدم � جنوب م�
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 مـم 700 إ& 600آمنة تستطيع م� االعتماد عليها � الزراعة، وينبû أال يقل هذا ا�عدل عن 
ًسنويا؛ ومن ثم فإن األمطار ستظل مصدرا ¥دودا، ال يعتمد عليـه � ا%نميـة الزراعيـة ً Â . نمـاîو

الصحراوية، وµ رى مـا يمكن أن تظل األمطار تؤدى دورها ا<ا � إنبات ا�را3 � ا�ناطق 
  .يمكن من زراKت بالساحل الشما&

  :المياه الجوفية

� ا�ياه ا�وجودة mت األرض الC يمكن االستفادة بهـا عـن طريـق حفـر آبـار تـصل إ& 
ا للميـاه العذبـة � Âهمـما ً وتمثل ا�ياه ا�وفية مـورد،ا%كوينات ا�يولوجية الÛ Cزن هذه ا�ياه

 والC تمثل حوا& ،هميتها � كونها ا�ورد الوحيد بل واألساò � صحارى م�م�، وتتعاظم أ
نه يمكن استخدامها مباÅة دون أوتتمÜ ا�ياه ا�وفية ب. من إ@ا& ا�ساحة الÞية للبالد% 95

 و�ذلك ثبات درجة حرارتها � مدى العـام، وبـذلك ،نها لم تتعرض للتلوثإ حيث ؛أى معا�ة
  . يمكن استخدامه � أغراض الÄب،ن ونظيففÙ مورد آم

 ووجودهـا � ،ا Pعدها عن متناول يد اإلنـسانً نظر؛وقد حü اهللا ا�ياه ا�وفية من ا%لوث
 Xب أن نعلم أنـه مـن الـصعب إKدة ا�يـاه ،وµ الوقت نفس. أعماق متفاوتة من سطح األرض

هنا Xب علينا ¿اية هذه الكنوز ا�وجودة  ومن ،حدث ±ا تلوث أو أذى ا�وفية إ& أصلها إذا ما
  .� باطن األرض

، يقـدر حجـم ا�يـاه 2017وµ إطار خطة تنمية ا�وارد ا�ائية الC تنفذها اnولة وتنتK Ùم 
 مليار م¾ مكعب مياه جوفيـة، 2.7 منها £و ، مليارات م مكعب5.9ا�وفية ا�ستهدف توف�ه 

  .وفية عميقة مليارات م مكعب مياه ج3.2و£و 

  :ةموارد المياه غير التقليدي

 nى العديـد مـن اnول ةم³ االحتياجـات ا�ائيـأ %ـاÂهمـم اً موردةتعت¹ ا�ياه غ� ا%قليدي
 ةتلـوث ال¾بـ(ة ثارهـا اPيئيـ آلة نتيجـا؛ًال أن استعما±ا مـازال ¥ـدودإ ة،الستعما±ا � الزراع
   .)ة وا�ياه ا�وفيةوا�حاصيل الزراعي

 ة، سـن/ 3 مليـون م8906,6 ـ تقدر بة ا�وارد ا�ائية � م� من ا�صادر غ� ا%قليدي@ا&إ
  :وتوزيعها Ø%ا&

  .ةسن / 3 مليون م6,6=  من ماء اPحر ةحليا%مياه  - 1
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 .ةسن / 3 مليون م1400= ص¬ ا�عالج ال�ف المياه  - 2

 .ةسن / 3 مليون م7500= مياه ال�ف الزرا3  - 3

=  ا�وارد ا�ائية غـ� ا%قليديـة إ@ا& من ة�ياه ا%حلي(%)  ة ا�ئويةالنسب - 4
0,07% . 

 ا�وارد ا�ائية غ� إ@ا&�ياه ال�ف الص¬ ا�عالج من  (%) ة ا�ئويةالنسب - 5
 . %15,7= ا%قليدية 

�ياه ال�ف الـزرا3 مـن إ@ـا& ا�ـوارد ا�ائيـة غـ� (%) النسبه ا�ئوية  - 6
 . %84,2= ا%قليدية 

 وتقـدر ،Kدة استعما±ا � الرىî و،توسعت م� � عمليات معا�ة مياه ال�ف الص¬لقد 
  .سنة/  3 مليار م5,9كمية مياه ال�ف Iوا& 

  : مياه الصرف-

 بدأت م� منذ ا[مسينيات � إKدة اسـتخدام ميـاه ،� إطار تنمية مواردنا ا�ائية ا�حدودة
 والعمل � معا�ة مياه ،هذا االهتمام بتنمية هذا ا�وردال�ف الزرا3 � رى األرا�، وتزايد 

 مليـارات مـ¾ مكعـب � 4.7ا استخدام حـوا& ً ويتم حا¡، وKîدة خلطها بمياه اsيل،ال�ف
ا من مياه ال�ف الزرا3، ومن ا�ستهدف أن تصل كمية مياه ال�ف ا�ستخدمة Âا�توسط سنوي

واستخدام مياه ال�ف � أغـراض . وات العÄ القادمة مليارات م¾ مكعب خالل السن10إ& 
 تعمـل ،قامة ¥طات � بعض ا�ـصارف � اn%ـاإوتمت . الرى Zربة جديدة � ميدان الزراعة

حـداث أار، وقـد توسـعت اnولـة � إ دون ، لـرى الزراعـة؛� رفع وتدفق مياهها إ& ال¾ع
t وتقدر كميات ال�ف ا�ستخدمة بنحو .  .كناستخدام مياه ال�ف الصا<ة � أوسع مدى

  .اÂ مليارات م¾ مكعب سنوي9

�א�د��Lא��!��0�&�Kא�+��:�Jא��
�G���1=�.,H�I	�.�د��M��W� �
 : م�وع توش¸-1

يهدف هذا ا�Äوع إ& خلق د%ا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيـل، تـساهم � 
 يتم ريها بمياه اsيل ع¹ ترعة الـشيخ ،لرقعة الزراعية ألف فدان ل540إضافة مساحة تصل إ& 

 والC تبلـغ حـصتها ، كم180طوال تصل إ& أ بإ@ا& ، وعدد من الفروع، كم51زايد بطول 
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 ويـضم هـذا ،)مبـارك (ة ع¹ ¥طة الرفع العمالق،اÂ مليارات م مكعب سنوي5.5من ا�ياه حوا& 
 وبلغت ا%Þفـة االسـتثمارية للمـÄوع حـوا& ،ديةا�Äوع � رحابه ªتلف األنشطة االقتصا

 . مليار جنيه6,134

 : م�وع ¹ق العوينات-2 

 حيث يقع � ا�ـزء ا�نـوó الغـرó مـن ؛أك¹ مÄوKت ا%نمية الزراعية � جنوب الوادى
 يتم ريها بالrمل من ، ألف فدان للرقعة الزراعية230الصحراء الغربية، ويهدف إ& إضافة £و 

 بهدف توف� إنتـاج زرا3 ؛سلوب الزراعة اsظيفةأ ويطبق ا�Äوع ،ياه ا[زان ا�وµ با�نطقةم
 وقد تـم تطبيـق األسـلوب ،ً بìا380بار خال من ا�لوثات يتم تصديره إ& ا[ارج، وبلغ عدد اآل

 � üطاطس واألعشاب الطبيـة والفواكـه،ختيار ا�حاصيل ا��رعةاالعلPبـوب  وا<، وأهمها ا
 . وتم تصدير منتجاته إ& ا[ارج،الC تناسب مناخ ا�نطقة، وقد حقق ا�Äوع نتائج مبÄة

 . مليارات جنيه3.5وتبلغ ا%Þفة االستثمارية للمÄوع 

 :  م�وع ترعة السالم-3

 ألـف فـدان للرقعـة 620 حيـث يـساهم � إضـافة ؛من أهم مÄوKت ا%نميـة العمالقـة
اsيل بعد خلطها بمياه ال�ف الـزرا3، وتمتـد ترعـة الـسالم وفروعهـا  تروى بمياه ،الزراعية

 .  كم262بطول 

  :وتنقسم إ& مرحلت³

•ºرحلة األو�ا :  

كم من مأخذها � اsيل فـرع دميـاط 87 وتمتد ال¾عة بطول ،)غرب قناة السويس( تقع
 مـسارها ßـس ألـف فـدان، وÛـ¾ق ال¾عـة � 220ا قـدره ًوحC قناة السويس، وÛدم زمام

 .دمياط، اnقهلية، الÄقية، اإلسماعيلية، بورسعيد: ¥افظات �

  : ا�رحلة ا«انية•

تشمل هذه ا�رحلة إنشاء سـحارة ترعـة الـسالم أسـفل و ،)Åق قناة السويس � سيناء(تقع 
 ويتفـرع ،كم86.5ثم ترعة الشيخ جابر بطول .  . sقل مياه اsيل إ& أرض سيناء؛قناة السويس

 وÛدم ال¾عة مساحة ،كم175 وفروعها � أرض سيناء، إ& ة ويصل طول ال¾ع، فروع8منها 
   . ألف فدان بسيناء400
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  :ربعC م�وع درب األ-4

لـف فـدان مـن األرا� أ 12ضـافة إ ويهـدف إ& ة،يقع هذا ا�Äوع � الـصحراء الغربيـ
 وتـستخدم وسـائل الـرى ،�وفيـة وتـروى بالrمـل مـن ا�يـاه ا، الC يتم استـصالحهاة،ا�ديد

 ة إ& ا�حاصـيل ا<قليـةضـاف باإل،ا � زراعة اsخيـل والزيتـونً وشهد ا�Äوع توسع،با%نقيط
 ة قريـ16قامـة إ ة وشـهدت ا�نطقـة، والعطريـة واsباتـات الطبيـة والفاكهـ،) الشع�-القمح (

  .ةجديد

  :الموارد المستقبلية

ُ يـرجح - الفعل � بعـض ا�نتجعـات � اPحـر األ¿ـرُ تستخدم بC وال- mلية مياه اPحر

ًأيضا أن تصبح مصدر � . ا مoايد األهمية إلمداد ا�ياه للمحليات � ا�ناطق الساحلية � م�ً
، عقدت �Åة إنتاج الكهرباء � غرب اn%ا إلنشاء ¥طـة طاقـة 2009سبيل ا�ثال، � أكتوبر 

وقـد تـصبح mليـة . يوم بالقرب من اإلسكندرية/3 م10000مع ¥طة mلية مياه اPحر بقدرة 
 ¥طـات 8ا � تنفيـذ ً مـؤخرةوقد �حـت القـوات ا�ـسلح. ًا�ياه ا�ا<ة للرى أيضا أكÆ أهمية

 - 2و1 ة الرميلـ- بـاغوش - ·يوبـاترا - سـيدى بـراq -السلوم  - رفح : �، مناطق8 � ةmلي
 äبورديسأ -الي.  

�4��
��
��Wא����Nא��! �
 ، بل ومrنه، فÙ تؤثر � نوع النشاط االقتصادى وحجمهة؛هم ا�حددات الرئيسأا�ياه من 

كـاد أ بـل ، وموضوع ا¡وم، بعد ا±واءةهم متطلبات ا<ياأ فÙ ثاq ة؛وحيثما وجدت توجد ا<يا
 يـضمن حقنـا وحـق ، وXب أن يظل كذالك حC نصل إ& حل دائـمة،نه موضوع الساعأجذم أ

 وا�يـاه � مـ� ،)ةمـأو فنـاء أبقاء (موضوع  -Iق  -نه يعت¹  أل؛ � مياه اsيلةل القادمجيااأل
هملـت ملـف ميـاه أ الـC ة الـسابقةنظم اهللا األزى وج،} من خارج حدودناأنها ت ألة؛مستورد

 و� ،¡نـاإ إ& اnرجه الC شجعت بعض اnول إ& عقد اتفاقيات mد مـن ا�يـاه الـوارده ،اsيل
االهتمـام  نها لم تعط أل؛ والC امتنعت f من م� والسودان عن ا%وقيع عليها،تفاقية عنتيùا

   . ±ماةال�r با�وارد ا�ائية ا%ارáي

% 15 بما يمثـل ،ك¹ � نمو االقتصاد ا��ىمازال القطاع الزرا3 � م� يشy الضلع األ
 كما ،³ يعتمدون � هذا القطاع � معيشتهممن ا��ي% 55 كما أن ،من إ@ا& اsاتج ا�ح²

 وبـذلك فـÙ ، مليون هكتار2,5أرا� اn%ا تغطى £و ( مليون مزارع � اn%ا 2كÆ من أأن 
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يعتمدون � مياه الرى ) ة ا��يةمن األرا� الزراعي% 60 حيث تمثل ؛تمثل سلة غذاء م�
 وهـذه ،لـف كـم مـن القنـواتأ 40شغل يا  بم، من ا�جارى ا�ائيةة كثيفة من شبكةا�ستدام

 10و ة،لف كم مـصارف سـطحيأ 18 و، واPتونÇ و� ا�خصصه للق،لف فدانأ 500تمثل 
 � ظل ªاوف من ارتفاع معدل اsمو الـسqr مـع ثبـات وحـدة ..ة مليون كم مصارف مغطا

 فضالة، بما يزيد من االعتماد � الواردات الغذائي،األرض
ً

 تتعلق باÉفـاض ،خرىأ عن ªاوف 
ثيوبيـا � بنـاء إ ومـساندة ،مر ضد م�آ من تة � ظل ما نراه � الساح،نصيب الفرد من ا�ياه

وسـط ا والÄق األإفريقيويوضح ا�دول ا%ا& مدى ما تعانيه دول شمال . ةالسد ا�سü باsهض
 tـا ؛ مواردهـا ا�ائيـةقل دول العـالم �أ حيث تعت¹ هذه اnول من ؛من عجز � مواردها ا�ائية

  . بهذه اnولةينعكس � ا%نمي

  

 سنة / 3الكمية م    ا�نطقة  

  13000  أمريكا الشما¡ة

  35000  الكونغو

  18000  مريكا ا�نوبيةأ

  10000  روسيا

  5600  ورباأشمال 

  2200  ورباأجنوب 

  2800  ورباأÅق 

  6500  سياآجنوب Åق 

  3400  ا¡ابان

  400  اإفريقيشمال 

  600  وسطالÄق األ
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 اsظـر يرï ¡تعرف � ما كنا فيه � السابق وموقفنا ا<ا& ئ Yهن القارةب الصوريقرو%
  :إ& ا�دول ا%ا&

  � حـ³ لـم تتعـد،%800 السrن إ& ة زادت نسباً Kم114نه � أ وباsظر إ& ا�دول �د 
 12اÉفاض نصيب الفرد مـن األرض مـن  tا ي¾تب عليه ؛%70الزيادة � الرقعة ا��رعة عن 

ضافة إ& اÉفاض نصيب الفرد من ا�يـاه مـن  هذا باإل،2014 � ³ إ& ق�اط1900 ة سناًق�اط
 واYى ،قل من الفقر ا�ـاiأ tا يعÇ أن نصيب الفرد � م� من ا�ياه ة؛سن/ 3 م585 إ& 4800
 tا يهدد f مظـاهر ؛ ا�ائيةةو ا�جاعأ ،iصبحنا � نطاق الشح ا�اأ و،)ةسن/  3م1000 (ـحدد ب

   ..ا%نمية � م�

 ةنظمـة الـسابق ولم تتحـرك األ،عداد السrنأ مع زيادة � ، هذا يعود إ& ثبات ا�وارد ا�ائية
 ، حC وصلنا إ& اnرجة الC ال نستطيع االحتفاظ بمواردنا الـسابقة، زيادة مواردنا ا�ائيةةحاول�

 <جز مـا ؛قامتهإنشائها لسد اsهضة ا�زمع إ ة و¥اول،ثيوبياإعيننا من ت�ف أمام أوهذا ما نراه 
  .م¾ مكعب  مليار70 ـيقدر ب

îظام ا<ا& وsهضة إ& تـصميمه القـديم -وفقه اهللا  -ذا اف¾ضنا أن اsإ& ،� أن يعود بسد ا 
  :ةتيسباب اآل نقص مواردنا ا�ائية لألة فهذا لن Èل مشÞ،3 مليار م14

 تتـصارع � امـتالك األرا� بـدول ة وعربيـةسـيويآ وةوربيأ ة دول15كÆ من أهناك  •
 -ثيوبيـا إ( مليون فدان � f من 32كÆ من أ nرجة أن هذه اnول تمتلك ،حوض اsيل

  .)وغنداأ - ت�انيا -السودان 

   .ثيوبياإ بمحاصيل الوقود ا<يوى بةلف فدان م�رع أ400 –بمفردها  -çائيل إتمتلك  •

 بل قامت بتحويل نظم ة، ا�طرية تلك األرا� � الزراعة تلك اnول بزراعِلم تكتف •
 لـرى تلـك ة �يـاه تكميليـةنها � حاجـأى أ ة، مروية إ& زراعة، بها من مطريةالزراع

ن تلـك إ ف،الف م¾ مكعبآ 3= ذا اف¾ضنا أن مق� الرى ا%كمي² للفدان إ ف،الزراKت
  خذها؟أين تأ فمن ، مليار م¾ مكعب96 = 3×  مليون فدان 32لريها األرا� تطلب 

 mتـاج إ& ، مليـون فـدان6 ةساس زراعأ � تا[طة القومية للسودان الشما& اعتمد •
  خذها؟ أين تأ فمن ،اÂ سنوي3 مليار م15

 نتيجـة للتغـ�ات ؛%60 بمعـدل قـد يـصل إ& ، نقص تدفق ا�ياه إ& نهر اsيلةاحتما¡ •
   .ةاخيا�ن
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 ، إ& مـ�ة وهو نقـص ا�ـوارد ا�ائيـة القادمـ، تصب � اZاه واحدةf هذه العوامل السابق
Þبعد حل مش Cهضة ةحsسد ا ..  

  ؟ة ماذا £ن فاعلون؟ ماذا بعد سد اsهض:لءYا نتسا

 إ& ،2009ثيوبيا � أن تنسينا مشÞة العجز ا�ـاi الـC تعـاq منـه مـ�منذ إلقد �حت 
 واYى ، وبـاsظر إ& ا�ـدول ا%ـا&ة، جديدٍ الC لم تتوفر موارد مائية الستصالح أراضاnرجه

  .يوضح فيه مقدار العجز ا�اi اYى نعاq منه
  

االحتياجات ا�ائية 
  ا�يان ةا�توقع

ا�وارد ا�ائية 
 / مليار(ا�تاحة 
 )3م

 ا�يان

2010  2017 

 87 65 ةالزراع 55.5   من مياه ا�يلةا~ص

من ا�يل  الفقد با�بخر 6 )الوادى وا��ا(ا�ياه ا£وفية 
 وال¾ع

2.3 2.3 

 6.6 4.9 االستهالك ا�¿º 3.7 ا�ياه ا£وفية بالصحارى

 10.6 7.6 ةالصناع 7 )امعاد استخدامه(,ف المياه 

 0.4 0.4  ا�هريةةا�الح 2.5  ,ف الصÀالمياه 

ـــاه األ ـــساحل مي ـــار ; ال مط
 Hالشما

1.0    

    1.0 الوفر ا�اتج من تطوير الرى

H106.9 79.9  76.7 اإل¡ا 

 30.2 3.2   العجز

 � iبينمـا ة،سن /  مليار م¾ مكعب3.2 ـ قدر ب2010ويوضح ا�دول أن مقدار العجز ا�ا 
 خذنا � االعتبـار زيـادة االسـتهالكأذا î و،)ةسن /  مليار م¾ مكعب30.2( إ& 2017يصل � 

ا ً وطبقـ، %36 -24قـدر مـن ت C والـ، من ا%غ� ا�ناÍة اsاZةا�اi نتيجة زيادة درجة ا<رار
 �د أن مقدار العجـز الـë اYى نعـاq ، � االستهالك ا�اi � مقدار العجز ا�اiةذه الزياد±

 41.7 و،دq مليار مـ¾ مكعـب � حـده األ37.4 يصل إ& ما يقرب من 2017منه � م�سنة 
  !قÏمليار م¾ مكعب � حده األ

 Yا ! ؟ن واYى نعاq منـه مـن اآل،فكيف نð بهذه االحتياجات ا�ائية � هذا الوقت القص�
ا%وجـه إ& دولـة  -  والC قد Zد صـدى �ـن � يـده القـرارة،من وجهة نظرى ا�تواضع -رى أ
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 والـC ،يل نهر الكونغـو بنهـر اsيـلجريت � كيفية توصأل اnراسات الC استكما و،الكونغو
  .. ةبرهيم ¿يدإ .دو ،براهيم مصطØ ðملإ .عهد بها الرئيس السادات إ& f من د

 -) رثر دى ¡تيلأ(رساQ إ& �Åة إبة  ا��ية قامت ا<كوم،وبعد تقديم ا�Äوع للسادات
�Äفـ،وقـع لعمـل ا%ـصور ا�تةس¾اتيجي � تقديم اإلة ا�تخصصة العا�يةالÞ%ة  ا�توقعـة وا- 

  :رسلت � تقريرها ما ي²أو

 مليـون 80 مليار م¾ مكعب من ا�يـاه سـنويا تـوفر زراعـة 95ا�Äوع يوفر ��  •
   مليار م¾ مكعب 112سنوات إ& 10فدان تزداد با%د رج بعد 

 ،اإفريقيـ قـارة 2/3 تكـð ة كهربائيـةا�Äوع يوفر �� والسودان والكونغو طاق* •
 2.2 وهـو مـا قيمتـه ،)ضعاف ما يوnه السد العا& أ10( ميجاوات 18000دار بمق

   .اإفريقيتريليون دوالر إذا صدر nول 

 ة مليون فـدان صـا<320 ) الكونغو-السودان  - م�(ا�Äوع يوفر لتول اÓالث  •
 مليـار 6.0 ـ بـ1980 تكلفة ا�Äوع Kم ت قدرة إ& أن ال�Äةضاف باإلة،للزراع
بـراهيم الفيـو� � إعمـال  الC قـام بهـا رجـل األةضافه إ& اnراس هذا باإل..دوالر

 ة، ا�عدنيـة باالش¾اك مع اnكتـور عبـد العـال حـسن نائـب رئـيس الـÆو،الكونغو
 فيها مـدة ت والC قدرة، ا��ية ا�عدنية والÆوة ا�يولوجية بهيئة ا�ساحةاالستعانب

  .تنفيذ هذا ا�Äوع بعام³ فقط

 تنـادى ةصـوات K¡ـأ لكن هذا ال يمنع خروج .. ةذه � رؤيC للخروج من هذه ا�شÞه
  : �ة وا�تمثلة واالZاه إ& تنفيذ ا�شاريع ا�ائية ا�ؤجل،بعدم ا%وجه ±ذا ا�Äوع

  .اÂ مليار م¾ مكعب سنوي7توفر ما يقرب من : قناة جو�² •

  .اÂمكعب سنوي مليار م¾ 7 توفر ما يقرب من : Iر الغزال •

  .اÂ مليار م¾ مكعب سنوي4 توفر ما يقرب من :مستنقعات مشار •

 ³ بعد كم مـن الـسن،اÂ مليار م¾ مكعب سنوي18 �د أن إ@ا& ما توفره هذه ا�شاريع هو
صـحاب هـذه أل أسـأYا  .. !؟ وsا � تنفيذ قناة جـو�² اnرس القـاò،تكتمل هذه ا�شاريع

 .ننا ال نملك رفاهية الوقت sضيعهأ علما ب!؟ ��فضلأيهما أ :صواتاأل
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�Wא	�P%אم�א���3 �
أبرز استخدامات ا�اء � مـ� � � القطـاع الـرئيس، أى الزراعـة، تليهـا اسـتخدامات 

ُوقد قدر إ@ا& سحب ا�ياه � Kم . اPتيات والصناعة
  .3 كمI 68,3وا& 2000

  :الزراعة وإعادة استخدام مياه الصرف

 ومتناقـضة � كثـ� مـن ،نات ا[اصة باستخدام ا�ياه � الزراعة � م� ليست دقيقةاPيا
منهـا � % 85، 2002 مليـون هكتـار � Kم 3.4إ@ا& ا�ساحة ا�جهزة للرى بلغت . األحيان

 � 3 مليـارم59بلغت كمية استهالك ا�ياه العذبة � القطاع الزرا3 حوا& . وادى اsيل واn%ا
@يع مياه ال�ف � صعيد مـ�، وجنـوب القـاهرة، ). من إ@ا& االستخدام% K2000) 86م 

وتقـدر كميـة ميـاه . Kم / 3 مليـار م4 ـتتدفق مرة أخرى إ& اsيل وقنوات الرى، ويقدر هذا بـ
Kم مـن  / 3 مليـارم10 ويتم ضخ حوا& ،Kم / 3مليار م14ال�ف � منطقة د%ا اsيل Iوا& 

  . ُ حيث تنتقل بعد ح³ إ& اPحر، منطقة اn%ا إ& Êارى ا�ياه العذبةمياه ال�ف �

  :ثالث طرق مختلفةبإعادة استخدام مياه الصرف تتم 

.  والC تضخ ا�ياه من Êارى ال�ف إ& قنوات الـرى،من خالل ¥طات الضخ العامة •
سـنة � اn%ـا  /  مليار م¾ مكعـب4.5َّقدر الكمية ا�ستعملة بهذه الطريقة Iوا& ُت
  .سنة � صعيد م� والفيوم/  مليار م¾ مكعب 0.9و

َبطريقة غ� رسمية من قبل ا�زارع³ أنفسهم • .  . عندما يعانون اsقص من مياه ال¾ع،ِ
  .سنة/  مليار م¾ مكعب 2.8ُ� اn%ا وحدها يقدر هذا بنحو 

 نهـر اsيـل، وهـذه ُ والC ت�ف �،بطريقة غ� مباÅة من ا�صارف � صعيد م� •
  .سنة/  مليار م¾ مكعب 4الكمية تبلغ حوا& 

�Wא	�P%אم�א�9���8وא�4,��� �
  :الرى والصرف الصحى فى مصر

 للصناعة 3م  مليار4.0 و، %)8( من ا�ياه لالستخدامات ا�حلية 3 مليار م5,3تم Ûصيص 
ا � اsيـل واPحـر � Kم سنة تم تـ�يفه/  3 مليار م3.5وتش� ا%قديرات إ& أن £و  %). 6(

تـساهم اsفايـات . تمـت معا�تهـا%) 45حـوا& (السنة /  مليار م¾ مكعب 1.6، منها 2002
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/  مليـار مـ¾ مكعـب I 1,3ـوا& ،السائلة الصناعية � ت�يف مياه ال�ف إ& مياه سـطحية
  .سنة، ويتم معا�ة بعضها فقط

  :استخدامات أخرى

. أوجه استخدام ا�ياه � مـ� هـو إلنتـاج الطاقـة الكهرمائيـةمن أبرز : الطاقة الكهرمائية
¥طـات الطاقـة .  .وهذا االستخدام غ� استهال
، ªصص الستخدامات أخـرى جهـة ا�ـصب

 ميجاوات، وسد أسوان القديم بقـدرة 2100الكهرمائية موجودة � السد العا& � أسوان بقدرة 
 وµ سـدود �ـع ¿ـادى ، ميجـاوات90ا بقـدرة  و¥طات تو¡د الطاقة � إسـن، ميجاوات270

فقط من طاقة تو¡د الكهربـاء � Kم % 16هذه ا�حطات Êتمعة شÞت .  . ميجاوات64بقدرة 
2004.  

 � نهر اsيل، ورة ا<فـاظ � ا<ـد -  بما فيه السيا�-  يفرض النشاط ا�ال�:ا�الحة
  .األدq من تدفقه � مدار العام

تتطلب الوظائف اإليكولوجية للنيل اسـتمرار تـدفق ا�يـاه ولـو با<ـد األدq،  :علم ا�يئـة
  .وخاصة بالنسبة للبح�ات ا�ا<ة � اn%ا

 Yا ؛ وال يمكن اسـتخدامها � الزراعـة،مياه ال�ف بالغة ا�لوحة: ا�,يف " مياه ا�حر
.  ع¹ ¥طات ضخ ال�ف،¡ةيتم ãفها من قنوات ال�ف � اn%ا إ& اPحر واPح�ات الشما

 Cحـر � سـنPتم ضخها إ& ا Cـوا& 1996 و1995ُوتقدر الكمية اإل@ا¡ة �ياه ال�ف الI 
سـنة مـن ميـاه اPحـر الـC /  مليار م¾ مكعب 2.0 وهذا يشمل £و ، مليار م¾ مكعب12.4

  .تتäب إ& ا�صارف � اn%ا

�����د�0א����3א;QW� �
الC تضاعف استخدامها  -فية من ا%لوث جراء تäب اsي¾وج³ واألسمدة تعاq ا�ياه ا�و

 �K ³ومبيدات اآلفات ومبيدات األعـشاب، وتـستخدم هـذه - 1988 و1960أربع مرات ب 
 وال - كما أن طبقات ا�ياه ا�وفية الـضحلة.  .األخ�ة للسيطرة � األعشاب � القنوات ا�ائية

sا ما تكون ملوثة بشدة- يلسيما � منطقة د%ا اPÖ ً.  

  )مليون فدان(توزيع ا�ساحات ا�¿رعة وا�ستصلحة 

  8.6إ@ا& مساحة األرا� الزراعية 
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  6.5مساحة أرا� الوادى واn%ا 

  2.1مساحة األرا� ا�ستصلحه وا�روية باsظم ا<ديثه 

 15.2)  تكثيف1.77 (ةنتاجيا�ساحه اإل

���"Rא��S�,א��%	�D"TH
W� �� �� �� �
ً نظـرا للفـ¾ة الـC يتطلبهـا ؛أبدت م� خشيتها من اÉفاض مؤقت � كمية ا�ياه ا�توافرة

يـصل . ا[ـزانملء ا[زان اإلثيوó خلف سد اsهضة، ومن اÉفاض دائم بـسبب ا%بخـر مـن 
 65,5( � ا<دود السودانية ا�ـ�ية اsيلحجم ا[زان إ& ما يعادل نسبة ا%دفق السنوى sهر 

إ& دول ) ة ا�يـاهاsقـص � كميـ( هذه ا[ـسارة صلمن ا�رجح أن ت. ًتقريبا) مليار م¾ مكعب
 تتعـرض ،وقد أش� أنه خالل ا�دة الC يـستغرقها مـلء ا[ـزان. ا�صب � مدى عدة سنوات

   : نذكر منها ما ي²ة، الC تنتج من بناء سد اsهضة،ثار السلبي من اآلةم� إ& Êموع

 tـا؛ اÂ مليار مـ¾ مكعـب سـنوي19 - 11 خفض نصيب م� من حصتها ا�ائية بمقدار -1
 .سيتسبب � خسارة مليو� مزارع دخلهم خالل الف¾ة ذاتها

tا يتبعه خفض ؛  م¾15مام جسم السد بمقدار أ Ûفيض الفاقد ا±يدرو¡ú لعمود ا�ياه -2
 . %40 - 28 بمقدار ةالكهرباء ا�نتج

 ا<ا& ألكÆ من ا�بخر، وهذا من شأنه تقليل �Aة ناÁ خفض دائم � منسوب ا�ياه � -3
  .اÂ مليارات م¾ مكعب سنوي10

 .مر اYى يعرضه للنحر األ؛طماء لقاع اsهر وجوانبه توقف اإل- 4

 . tا قد يهدد ¥طات مياه الÄب وت¹يد ا�صانع للتوقف؛ خفض منسوب ا�ياه � اsهر-5

 . وا�ياهةمالح � ال¾ب tا ي¾تب عليه زيادة األ؛ نقص ا�ياه � نهايات ال¾ع-6

 .)ة اnقهلي- ة اPح�-كفر الشيخ  (ة زيادة نسبة ا%لوث � ¥افظات اn%ا الشما¡-7

 وزيادة ، الرتفاع ملوحة ا�ياهة نتيجة؛ واPحرية اsهرية السمكيةث� السلù � الÆوأ ا%-8
 .نسبة ا%لوث بها

  . توقف @يع مÄوKت استصالح واسoراع األرا�-9

 .حل الشما& الغرó انتهاء مÄوKت توشú وترعة السالم وامتداد ترعة ا<مام � السا-10
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  .ة اsهريةث� � ا�الحأ ا%-11

 حيث تـستهلك الزراعـة ؛2025ن ثل سrن العالم سيعانون من نقص موارد ا�ياه Iلول إ
أنـه مـن الـ�ورى اPحـث عـن كمـا من موارد ا�ياه العذبة � العالم، % 70بمفردها أكÆ من 

  .هذه ا�صادر هو نهر الكونغوهم أ ومن ،مصدر بديل من ا�ياه لرى ا�زروKت

�UL� ���LWא�$
 فكرة طرحت قبل أكـÆ ،مÄوع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر اsيل بالسودان

ً Kم، وmديــدا Kم 100مــن 
، عنــدما طرحهــا أباتــا كبــ� مهنــدò الــرى ا�ــ�ي³ � 1902

sى اق¾ح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد اYلالستفادة من ا�ياه ؛يل بالسودانالسودان، ا 
الC تهدر منه، حيث يلÔ اsهر ما يزيد عـن ألـف مليـار مـ¾ مكعـب مـن ا�يـاه � ا�حـيط 

ً كيلو مـ¾ا داخـل ا�حـيط، �ـالف وجـود 30األطلنطى، حC أن ا�ياه العذبة تمتد إ& مسافة 

 .ة اإلفريقية ·ها يمكن من خال±ا تو¡د طاقة كهربائية تكð القار،شالالت قوية

ً Kما من طرح هذه الفكـرة، Kدت للظهـور Êـددا � نهايـة عهـد الـرئيس 78وبعد مرور  ً

 %قديم تـصور عـن الطبيعـة ؛الراحل أنور السادات، عندما أمر بعمل جولة ميدانية � الكونغو
 �Åـة آرثـر  قامت ا<كومة ا��ية بإرساQ إ&،ا�غرافية للنهر، وبعد تقديم ا�Äوع للسادات

 لعمـل ؛)سـ¾اتيجيةال�Äة األمريكية العا�ية ا�تخصصة � تقديم االستشارات اإل (دى ¡تل
 .ا%صور وا%Þفة ا�توقعة، ثم ردت با�وافقة، وأرسلت � ا%قرير حقائق مدهشة ورائعة ��

أن Èقـق ًوبعد رحيل الرئيس السادات، تم إغالق ا�لف Êددا، ولم يفكر الرئيس مبارك � 
Âأمنا مائي  � خلفية ¥اولـة اغتيـاQ بـأديس أبابـا ، خاصة مع تصاعد األزمة ب³ اPتين،ا ��ً
1995. 

 :تجدد فكرة المشروع

 Zددت فكرة ا�Äوع � يد اnكتـور عبـد العـال حـسن، نائـب رئـيس هيئـة ا�ـساحة 
 سيناريوهات علميـة 3ة � وضع علن عن �اح خ¹اء ا±يئأعندما  ا�يولوجية والÆوة ا�عدنية،

 عن طريق نقل فواقد ا�ياه ا�هدرة من نهر الكونغـو ، نهر اsيلات تسمح بزيادة إيراد،وجيولوجية
رض مع اتفاقيات األنهـار اnو¡ـة؛ ألن نهـر ا� ا�حيط األطلÌ إ& حوض نهر اsيل، دون ا%ع

 اYى ، جزء من فاقـد نهـر الكونغـو حيث سيتم استخدام؛الكونغو ال áضع لالتفاقيات اnو¡ة
 يلÔ � ا�حيط األطلÌ، وذلك عن طريق إنشاء قنـاة ،اÂ مليار م¾ مكعب سنوي1000يصل إ& 
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 ، sقل ا�ياه إ& حوض نهر اsيل عـ¹ جنـوب الـسودان إ& شـما±ا؛ كيلو م¾600حاملة بطول 
ãة نا�I &ات تو،ومنها إ�I &يصل إ úثم تم تعديله ل úو،ش îرى موازÊ يـلٍنشاءsهـر اs ، 

 . الكويتة دولة هذا ا�نخفض توازى مساحة ومساحة،يصب � منخفض القطار

تقوم فكرة ا�Äوع � تمـاس حـو� نهـر اsيـل ونهـر الكونغـو الـC رصـدتها األقمـار 
 ؛ا�ناخيـةالصناعية ا�رئية والرادارية وا[رائط الطوبوغرافية وا[ـرائط ا�يولوجيـة واPيانـات 

 ع¹ خط تقسيم ا�ياه، وصـوال ،nراسة أنسب مسار %وصيل ا�ياه من نهر الكونغو إ& نهر اsيل
ً

 .جنوب السودان -إ& جنوب جوبا 

  مربـع، كيلو مـ¾424 سيناريوهات مق¾حة %حديد مسار ا�ياه، طول األول 3تمت دراسة 
 940ذه، والسيناريو اÓاq � مـسافة ل تنفيي وهو ما يستح،1500وفرق منسوب ا�ياه سيكون 

 وفـرق مربـع، كيلو م¾ 600 م¾، واÓالث ينقل ا�ياه � مسافة 400 وارتفاع مربع،كيلو م¾ 
 . ¥طات رفع للمياه متتا¡ة4 من خالل ، م¾، وهو السيناريو األقرب إ& ا%نفيذ200ارتفاع 

 تريليـون وات � الـساعة، و� 300 و�شف ا�ق¾ح عن إمrنية تو¡د طاقة كهربائية تبلغ
 قـدرات الطاقـة 1/6ًا، الفتـا إ& أن الكونغـو تـصنف � أن nيهـا إفريقيـتكð إلنارة قـارة 

ا أن العوائـد االقتـصادية األو¡ـة ًمؤ�ـد، الكهرومائية � العالم %و¡د ا�ياه من ا�ساقط ا�ائيـة
 ع¹ جنـوب وشـمال الـسودان، ،ونغو إ& م�للمÄوع تتمثل � توف� ا�ياه ا�هدرة من نهر الك

 Cالثة، فضال عـن تـوف� الطاقـة الكهربائيـة الـÓول اnواستخدامها � خطط ا%نمية [دمة ا
ً

ن ا�Äوع يوفر �ـ� إحيث  ؛اإفريقيmتاجها الكونغو وم� ودول اPح�ات االستوائية وغرب 
بعـد  -ج ي تـزداد با%ـدر، مليـون فـدان80 توفر زراعـة ،اÂ مليار م¾ مكعب من ا�ياه سنوي95
   . مليار م¾ مكعب112إ&  -سنوات 10

 بمقـدار ،اإفريقيـ قـارة 2/3 تكð ة كهربائيةا�Äوع يوفر �� والسودان والكونغو طاق -
 إذا ، تريليـون دوالر2.2 وهو مـا قيمتـه ،)ضعاف ما يوnه السد العا& أ10( ميجاوات 18000

   .اإفريقيصدر nول 

 ة مليـون فـدان صـا<320) الكونغـو -الـسودان  - مـ�(ا�Äوع يوفر لتول اÓـالث  -
 ومÄوع قطـار ة، إ& أن تنفيذ ا�Äوع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق دو¡ةضافباإلة، للزراع

 العلمـ³ بكيـب ة وا�سارات الC يمكن من خال±ا ربط اإلسـكندرية ومنطقـة،فائق الäع
 من خـالل خـط سـكك ،ة اإلفريقية من أقÏ شما±ا إ& أقÏ جنوبها لربط شعوب القار؛تاون

 .حديدية
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ً تنفيـذا ، حـسب تـوافر ظـروف ا%مويـل،ضاف أن تنفيذ ا�Äوع سيتم � عدة مراحلأو

ًالفتا إ& أن ا�دى الـزمÇ ، س¾اتي�للهدف األساò، وهو وضع قدم م� وتثبيتها � عمقها اإل

 مليـارات جنيـه، 8 بتÞفـة ،اً شهر24فيذ السيناريو اÓالث، يستغرق %نفيذ ا�Äوع � حالة تن
و� تكلفة ¥طات الرفع األربعة sقل ا�ياه من حـوض نهـر الكونغـو إ& حـوض نهـر اsيـل، 

  .باإلضافة إ& أعمال اPنية األساسية ا�طلوبة sقل ا�ياه

  

وÃن اnكتور حس³ العطð، وزير ا�وارد ا�ائية 
ح³ تو¡ه مهـام الـوزارة  -سبق، قد أبدى والرى األ

يتفق مـع القواعـد بأنه  هذا الرفض وبرر ،mفظه –
والقوان³ اnو¡ة ا�نظمة لألنهار ا�ـش¾�ة، وذلـك 

 و� ،ا <دوث نـزاKت بـ³ اnول ا�تـشاطئةًتفادي
 .اnول ا�تشار�ة � اsهر

هذه ا%�Èات ا<كومية، رد عليها ا�هنـدس 
 الC �حت � توقيع بروتو�والت ا%عـاون مـع حكومـة - فيو�، رئيس �Åة سار�وإبراهيم ال

ا %نفيـذ ً حيث نـð أن يكـون القـانون اnوK æئقـ- كينشاسا � عدد من مÄوKت ا%نمية
ًا�Äوع، مؤ�دا أن االتفاقيات اnو¡ة ا[اصة باألنهار لم تتضمن األنهـار الوطنيـة، ومنهـا نهـر 

Yألنه ينبع منها ويصب � ا�حيط؛شارك فيه الكونغو أى دولة أخرىتى ال الكونغو، وا . 

  :ÅوÄن هنا يمكننا الرد ; هذا ا�حفظ " اآل

مـن ميـاه % 50 بهـا ة وهذه اnول،خرىأية دول أ وال تشار�ها فيه ، نهر الكونغو نهر 1-²¥
 .)1891نهار بالعالم من راجع اتفاقيات األ(ا إفريقي

قامـة ذلـك إ يمنـع ، بند واحد � القانون اnوæ أو � اتفاقيات دول حوض اsيل ال يوجد-2
 ، بـل � العكـس ..رضت أو رفضت دولة الكونغو ا�ـÄوع إذا Kة، واحدةال � حالإا�Äوع 

 مـن ،أن تعلن فقرهـا ا�ـاi -مثل م�  -ا Â مائيةهناك بند � القانون اnوæ يسمح لتول الفق�
 ة أو متـشاطئة حدوديـةية دولـأ Èق �� سحب ا�ياه من ة وµ تلك ا<ال،ن Kلüعالإخالل 

ن  أل؛ى اعـ¾اضأ ِ ولـم تبـد،ا � فكـرة ا�ـÄوعÂوالكونغو وافقـت مبـدئي( با�ياه ة غني،معها
  .)ة ا��يةاستفادة الكونغو ستفوق االستفاد
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  .ة نهر الكونغو ال áضع لالتفاقيات اnو¡-3

  ) توضح أن نهر الكونغو ينبع ويصب � حدود دولة الكونغوةا%ا¡وا[ريطه  (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن أفـضل رد إقال اnكتور ¥مد عبد اsعيم، رئيس ا�نظمة ا�تحدة الوطنية <قـوق اإلنـسان 
 مليـار مـ¾ 1000 واYى يلـÔ ،ثيوó هو mويـل مـصب نهـر الكونغـو� بناء سد اsهضة اإل

 األطلـÌ، ويمكننـا تنفيـذ ذلـك ا�ـÄوع با%عـاون مـع الـسودان ا � ا�حـيطÂمكعب سنوي
 وأشار نعيم أن هـذا ا�ـÄوع سـوف يقـوم ة،والكونغو، ونقوم بربطه بمÄوع منخفض القطار

 وهو مـا يـساوى أضـعاف اإليـراد ،وæ فقط للمÄوعاأل  مليار م¾ مكعب � السنة95بتوف� 
 ماليـ³ مـن ة وزراعـ،لC سوف توn من السد العـا& باإلضافة إ& الكهرباء ا�ضاعفة ا،ا<ا&

 فضال عـن تـشغيل األيـدى العاملـة،األفدنة الزراعية � م�
ً

 ، واsهـوض بالزراعـة ا�ـ�ية،
   .يةواالكتفاء اYا} � معظم ا�حاصيل الزراع
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  . نهر ا�يل:زرق اللون األ

 . نهر الكونغو:صفر اللون األ

 بـC نهـرى ا�يـل ة ا�ق¾حـة توضـح الوصـلةخريطـ( الوصلة بـC ا�هـرين :Æر اللون األ
  ).والكونغو

�+�وع��,�K.Pא�����0W 
.. اsـاã  وبهر به @ـال عبـد .. وحاول تنفيذه çى باشا.. هذا ا�Äوع شغل علماء العالم 

KوÄقوميًواعت¹ه السادات م Âوع عمره .اÄم، ولفوائده العظيمـة 100 هذا ا�K م أrحـ f راد
نـور الـسادات Kم أ ثـم ،1959اsـاK ãم   إ& @ـال عبـد1913 من çى باشا ،م� تنفيذه

تـه، ومنعـت بيـوت ا[ـ¹ة  حارب- çائيلإومن ورائها  -مريكية  لكن ا�خابرات األ،1973
 ..العا�ية من تنفيذه 

 لكن قبل ذلك نتعـرف � تـضاريس ذلـك .. من هذا ا�نخفض ةن لالستفاداوهناك مق¾ح
 :ا�نخفض

تعت¹ طوبوغرافيا منخفض القطارة أكـ¹ مـنخفض أر� mـت منـسوب سـطح اPحـر � 
ا اإلنـسان مثـيالالعالم، وتساهم تضاريسه � mويله إ& Iـ�ة هائلـة لـم يـشهد ±ـ

ً
.  � العـالم

  كيلو53 بمسافة £و ، من واحة مغرة جنوب العلم³اًم¾  كيلو300فا�نخفض يمتد بطول £و 
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ًم¾ا حC واحة سيوة غرب  ،ً م¾ا فوق منسوب سـطح اPحـر137 بينما يبلغ أقÏ عرض Q £و. اً
ا تتـدرج أرضـيته � االرتفـاع إ& ً م¾ا، بينمـ350 ويزداد هذا االرتفاع � اZاه الغرب إ& £و

£ـو  -ا لتراسة ا<ا¡ـة ًطبق -وتبلغ ا�ساحة الصافية للمنخفض . الصفر ناحية ا�نوب والÄق
 ،2 كـم1572 تبلغ @لة مـساحاتها £ـو ، وملحق به عدة منخفضات فرعية،2 كم19516
وبـذلك .  .ئيس ومنها ما يـسهل توصـيله بـا�نخفض الـر،هو متصل با�نخفض مباÅة منها ما

، 2 كـم21088يكون إ@ا& مساحة ا�نخفض الرئيس وملحقاته من ا�نخفـضات الفرعيـة 
ً م¾ا mـت I139د أقÏ ) منسوب سطح اPحر( يقل منسوبها عن صفر 2 كم20695منها 

 مالي³ فدان تعادل � قدرها مـساحة 5 ومساحة ا�نخفض الC تبلغ £و ،منسوب سطح اPحر
 أو ، لصعوبة االنتقال فيهـا؛ ظلت معطلة غ� مستغلة � مدى ا%اريخ اإلنساqدولة Øلكويت،

   أو ،ا�عيشة بها

  

  

  )ة توضح تضاريس منخفض القطارةخريط (

كثبان الرملية ا�تحر�ة تكسو أرضية ا�نخفض � ا�زء األوسـط  فال؛ا�جتمعات الزراعيةبناء 
 2 كـم30 وعـرض ،2 كـم150وا�نوó الغرó، كما توجد رواسب مستنقعات ملحية بطول 

كـذلك توجـد مـستنقعات أخـرى . mت حواف ا<وائط الشما¡ة والشما¡ة الغربية للمنخفض
.  .الغبار الصحراوى مـع رواسـب ملحيـة حيث يملؤها ؛ تمتد � طول ا<واف ا�نوبية،صغ�ة

  . خاصة � أقÏ ا�نوب،كما تغطى الطبقات الطينية ا�شبعة با�لح بعض مساحات ا�نخفض
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  :فكرة المشروع

  :ولا�ق¾ح األ

 ويقوم ،1927 منذ أن اق¾حه العالم األ�اq بنك Kم ،Øن هذا ا�Äوع ¥ل دراسات عديدة

 نفـق بـ³ اPحـر األبـيض ا�توسـط عنـد العلمـ³ إ& Åق ا�Äوع � فكـرة حفـر قنـاة أو

 بغرض ملء ا�نخفض بمياه اPحر خالل ف¾ة من الـزمن، مـع اسـتغالل الفـرق بـ³ ؛ا�نخفض

 ؛منسوب سطح ا�اء � ا�نخفض بعد ملئه بعمق متجانس، وب³ منسوب ا�اء � القناة أو اsفـق

 ة وزراعـة متrملة وصناعية وخدمية وسياحيةكني سةنشاء Êتمعات عمرانيî و،%و¡د الكهرباء

  .ة الصحراء الغربية مساحةغلبيأ

�شك أن مشاريع Ûزين مياه اPحر � ا�نخفضات الطبيعية تعد من ا�شاريع اإل ال س¾اتيجية ُ

�هذا االÉفاض هو اYى رشح ا�نطقة %كون ¥ل اق¾اح  و.اÂذات العوائد االقتصادية ا�رتفعة جد

Ä� زينÛ حـر األ�وعPـ�ة سـمكية، ومتعـددة ؛بـيض ا�توسـط � ا�نطقـةيـاه اI كـوين% 

 ،�ما تدل عليها اnراسات العلمية العا�ية ا�تخصـصةو ،غراض، ذات جدوى اقتصادية كب�ةاأل

� بدراسة أعدها ال¹وفيسور هانز ،1916فقد بدأ مشوار اق¾اح مÄوع منخفض القطارة � Kم 

 ،ويق¾ح ا�Äوع منطقة شديدة االÉفاض عنـد مارينـا .. ا�غرافيا � جامعة برل³ ستاذأبنك 

 -ا�لكية ال¹يطانيـة  و�يل ا�معية -ثم تاله ال¹وفيسور جون بول  .. بالقرب من مدينة العلم³

و�يـل وزارة  -وµ العام نفسه لم ي¾دد حسç ³ى باشـا  .. 1931اYى نÄ دراسة عنه � Kم 

 . � عرضه أمام ا�جمع العلü ا��ى -ال األشغ

 تندفع فيه مياه اPحر ا�توسـط إ& ،اًم¾ كيلو75ويتلخص ا�Äوع � شق Êرى ماi بطول 
فتتكـون Iـ�ة صـناعية .. ًم¾ا mت سطح اPحـر  134 اYى يصل عمقه إ& ،ا�نخفض ا±ائل

  . مربعم¾  ألف كيلو12تزيد مساحتها � 
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  )وضح موقع منخفض القطارة بالقرب من مر�ز العلمCخريطه ت(

  
 :فوائد مشروع بحيرة منخفض القطارة االقتصادية

/ وات  كيلـو2500 تصل إ& ، من شدة اندفاع ا�ياه يمكن تو¡د طاقة كهربائية رخيصة-1
ويـستخدم ا�طـر اsـاتج عـن ..  ثمن تو¡دها با�ـازوت ، مليون دوالر1500 توفر ،اÂسنوي ساعة
 .� زراعة مالي³ األفدنة الm Cتاج شمة ماء 
 تبوح ��اتها اPخر

 . إنتاج كميات هائلة من ا�لح والسمك-2

 .ِ ستوجد ميناء áفف الضغط � ميناء اإلسكندرية-3

 .ربعة مالي³ من ا��ي³ القادم³ من وادى اsيل الضيقأ تسك³ أكÆ من -4

 . خلق فرص عمل جديدة ±م-5

 .مrنية إقامة عدد من ا�ÄوKت السياحية � ا�نطقة إ-6

 :عوائق ا��وع

إال أن ا��وع توقف لعدة أسباب
�

: 
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 عدم وجود مصادر تمويليـة Øفيـة للمـÄوع، واYى Èتـاج إ& رصـد موازنـة ضـخمة -1

 .بالنسبة nولة غ� نفطية

 لوجـود سلـسلة ؛ل ا<فر وجود ا<اجة � ذلك الوقت للقيام بتفج�ات نووية ضمن أعما-2

� مما أدى إ& قيام بعض دول ا�وار باالع¾اض � ا�Äوع، مع العلـم أن ؛من ا<واجز الطبيعية �

� بسبب تطور أسا¡ب ومعدات ا<فر ا%قليدية؛ا<اجة إ& االستخدام اsووى قد زالت اآلن
ِ ُ. 

وµ �نطقة ا�Äوع بقرب واحة  هناك Ûوف بسيط من تäب ا�ياه ا�ا<ة إ& ا�خزون ا�-3

Â باعتبار تلك ا�نطقة تعد منطقة زراعية نسبي؛"سيوة" �  .اُ

 إال ،و� الرغم مـن البـساطة الـC تبـدو � إجـراءات تنفيـذ ا�ـÄوع مـن حيـث ا�بـدأ

هـذه  يمكـن تنفيـذ(ن تعقيدات شÞية وموضوعية حالت دون تنفيذ هذا ا�Äوع حC اآل أن

 .) للغرقةادة منسوب مياه ا�حر �رجة تعرض ا�ناطق الساحلي " حال زيةالفكر

  

  
 )ول ��وع منخفض القطارة بتوصيل مياه ا�حر للمنخفض �وgد الكهرباءخريطه توضح ا�ق¾ح األ(
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  :ا�ق¾ح ا«ا0

úنابيـب أ أو خـط ة، مفتوحـة عن طريق قنـا،يتلخص � ربط هذا ا�نخفض بمنخفض توش
 : من نهر الكونغو � اsحو ا%ا&ة القادم،)ةمياه عذب(ل %وصيل مياه اsي

والأ
ً

نـشاء Êـرى مـاi إ ثـم ، شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهـر اsيـل بالـسودان:
اليـا ا[ مغطـى بالrمـل ب، � ا�ـنخفضة يـصب � اsهايـ، مـن Iـ�ات توشـúة بدايـجديد

 .ةلكهرباء اsظيف باة واالستفاد، اPخرة %قليل كمية؛الشمسي

.. ضمن سـهولة ا%حكـم � حـصة ا�يـاه ا�تداولـة ت ،ويمكن نقل ا�ياه � خطوط أنابيب
 فيما لو اعتمد ا�Äوع � شـق تـرع ،منع فقدان مياه منها � التäب األر� أو اPخرتا ًوأيض

ا Âا أرضـيًمهيدا يمكن استخدام خط أنابيب أر� ال يتطلب تÂهندسي.. مفتوحة sقل مياه اsيل 
ا وماالًا وجهدً تتطلب وقت، ألن ا�جرى ا�اi ا�فتوح ال يكون إال � أرض tهدة؛للمسافة

ً
. 

   :اًثاني

نقاط ا%قـاء ( إقامة عدة سدود � طول اsيل وعند نقطC ال¹زخ بفر3 دمياط ورشيد -1
 .هدار ا�ياه � اPحرإ لوقف ؛)مياه اsيل باPحر األبيض

 � ة وتـستغل ا�بـال العا¡ـة، عن طريق tرات نهري،رع رشيد بمنخفض القطارة ربط ف-2
 %كتسب من سقوطها قوة ؛ حيث يتم ضخ ا�ياه إ& قمم ا�بالة؛خلق هذه ا�مرات بصورة طبيعي

فقط علينـا نقـل ). أشبه بمعا�ة الساتر ال¾اب � حرب أكتوبر( تمكنها من خرق ا�مرات ،دفع
 وذلـك � ، sقلل مـن ا�ـاء ا�تـäب أسـفل الرمـال؛ وخلطها با�اء،هذه ا�بالالطفلة إ& قمم 

سـتخدام ا<فـارات واآلالت ا ب،وال يمنع هذا مـن ا%حكـم � ا�مـرات.  فقطةا�راحل األو¡
 .ا�خصصة Yلك

 وîقامـة منتجعـات ، � العـالمة سـمكيةمزرعـ كـ¹أ يتم إنـشاء ،بعد ربط اsيل با�نخفض
 ناهيـك عـن ¥طـات ،طـراف هـذا ا�ـنخفضأ � ة وزراعية وصناعية عمراني ومدنة،سياحي

ستيعاب كم هائل ا و،� إKدة ا%وزيع العمراq -بشy فاعل  - tا يسهم ؛ ا�ياهةالكهرباء وmلي
 .ستثماريه عرفها العرب � تارáهما ة وîنشاء أك¹ قاعد،من القوى البÄية ا�عطلة

 بعدة �Iات ة وربط هذه ال¾عة، عن طريق توسيع ال¾ع،لسالم ربط فرع دمياط ب¾عة ا-3
 وîقامة مدن ،اًيضأ منها ة لالستفاد؛ %خزين مياه السيول؛ � سفوح ا�بال داخل سيناءةصناعي

  . tا يسهم بشy فاعل � تعم� سيناء؛ حول ا�جرى وا�صبةعمرانية وصناعية وزراعي
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 :ةملحوظ

 - ألن مـنخفض القطـارة ؛ا�ياه سيتسبب � حـدوث زالزلغ� صحيح أن ملء ا�نخفض ب
ا منذ ماليÂ ³بعيد f اPعد عن األحزمة الزلزا¡ة، والصخور mته ثابتة جيولوجي -بصفة خاصة 

 ٦١ منذ ا£äت عنه ا�ياه منذ £و ،كما أن ا�نخفض تكون بأكمله من نشاط الرياح. السن³
 وضـغط ا�يـاه ا�ا<ـة � أرضـية ،اًنخفض إطالقـ وليست هنـاك Åوخ mـت ا�ـ،مليون سنة

  .ا بالفعل با�ياه من قبلً ألن ا�نخفض Øن tتلئ؛اًا�نخفض ليس جديد

  
 عـن ، بتوصيل منخفض توش¸ بمنخفض القطـارة، توضح ا�ق¾ح ا«ا0 ��وع منخفض القطارةةخريط( 

  ).  عن طريق نهر الكونغوةل �وصيل مياه ا�يل الواص؛نابيبأ أو خط ة، مفتوحةطريق قنا

  

 ةنـه � هـذه ا<الـ أل؛ اYى اق¾حه �Kنا الكب� فـاروق اPـازةوهنا يمكننا تنفيذ tر ا%نمي
واÊى يدفعنا �نفيذ ذلك ا�مر فوائـده  ة، اYى تم اق¾احه �مر ا%نميهسوف يمر من ا�سار نفس

 :  وال� يمكن ح,ها " ا�اHةالعديد
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 وهـو ،تشابك مكوناتـهتتعدد وت ،ا غ� مسبوقً يواجه فيها mدية، دقيقةمرحل يمر وطننا ب-1
فعـË الـصعيد  ة؛ واÓقافيـة واالجتماعيـة االقتـصاديةصـعدا%حدى اYى يـتجØ � ²فـة األ

 : مثل، � العديد من ا�ظاهرةزمعراض األأ تتبدى االقتصادى

  .شعب ا%دهور ا�ستمر � ا�ستوى ا�عي� �عظم فئات ال- 

 . ب³ ما ننتج وما نستهلكة الغذائية اتساع الفجو- 

 .سارع معدالت زيادتهات و، � حجم قوة العملة ارتفاع نسبة اPطال- 

  - Pات ا%لوث اÅاوز مؤZيي�K فة ا�عاي� ا�تعارف عليهاrل �Âا.  

 .ياه خاصة األرض وا�ة، االÉفاض ا�ستمر � نصيب الفرد من ا�وارد الطبيعي- 

Ìبينما ; الصعيد االجتما  : 

 ةع الــسrن � مــدينC القــاهربــكــÆ مــن رأ حيــث يوجــد ؛ ســوء توزيــع ســrن مــ�-1
  . وتنح� بقية السrن � Åيط وادى اsيل الضيقةسكندريواإل

 . بكل ما تعنيه وتؤصله من سلبياتة، انتشار ا�ناطق العشوائي-2

ملـه � غـد أ اYى ضاع حلمه وفقـد ،جيال الشبابأ ب³ ة واsفعية تف� القيم السوقي-3
  .} من خارجهأ وتعلق با<لول الC ت،ه للوطنؤ وضعف انتما،فضلأ

  . � ا�جتمعأة لوضع دور ا�رة انتشار الرؤى السلفي-4

  . وخاصة الشباب منهم،دمان ب³ فئات الشعب تف� ظاهرة اإل-5

 ة ا��يةçب عليه من تشوهات � بيئة األ وما ي¾ت،ç لعائ² األة االضطرارية ا±جر-6

  :ما ; الصعيد ا«قا"أ

  .ة وثقافة العامة االنفصام وا%باعد ب³ ثقافة الصفو-1

 ة والC تفـرز ظـواهر اجتماعيـ، � ا�جتمع ا��ىةفrر وا%يارات الالعقالني شيوع األ-2
  .رهاب كظاهرة اإلة؛شاذ

 . وتبعÆها خارجه، داخل الوطنة تشتت القدرات العلمي-3

 Yا Èتـاج ا%فكـ� � مـستقبل ؛±ذا ال يمكن أن يتغ� الوضع ا<ا& ب³ عشية وضـحاها
 � عقـل ة�هم أن يكون هناك ªطط يعمل � mريـك الـشعور با�واطنـا ف،م� إ& بعد نظر
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ملون ن قادتهم يعأعظم من اsاس بينمو ذلك عندما يؤمن السواد األ. ةوقلب f م�ى وم�ي
والأللصالح العام 

ً
  :ةعداد مÄوع با�واصفات ا%ا¡إإذا يلزمنا .  .اًخ�أ و

  . يفهم مقصده f اsاس-1

  .ه نعلم بدايته ونهايت، ª Qطط زمÇ ¥دد-2

  .خرينبنائه أو لآلا أو ألÂما Q شخصيإ ؛اًا أو خ�ً يستطيع f فرد أن يرى فيه مrن-3

 لـú ؛مثل لعقول اsاس وسـواعدهم وقـدراتهمالستخدام األ Xب أن يتيح هذا ا�خطط ا-4
  .�احهإن Q دور مهم � أ ويشعر f فرد ب،يؤمن ا�ميع به

  :الغرض من ا�مر

 .ةمثل للجزء ا�تاخم لوادى اsيل واn%ا من صحراء م� الغربياالستخدام األ

 . للنهوض بالوطنةجيال الصاعدمام األأد الطريق يتمه

 :عدhئم ا��و

 مـن غـرب أ يبـدة،ساò للس� الäيع بمواصـفات �Kيـ يعت¹ ا�حور األ، طريق رئيس-1
  . كم1200 بطول ة، حC حدود م� ا�نوبيةسكندرياإل

 ؛ تربط الطريق الرئيس بمراكز ا%جمع السqr � طـول مـساره،اÂ عرضياً عÄ ¥ورا اثن-2
ا ًطالقـإسمح يـال أ � ،الC تعاq من االختنـاقا لعدد من ا�حافظات Âا صحراويtًا يضيف ظه�
iناء العشواPبا.  

 . حديد للنقل الäيع بموازاة الطريق الرئيسة Åيط سك-1

   مع ا�ق¾ح اÓاÄ� qوع منخفض القطارةة توضح مدى تطابق tر ا%نمية وا[رائط ا%ا¡
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  :مزايا ا��وع

 .ة ا<د من ا%عدى � األرا� الزراعي-1

 .ماكن تكدس السrنأ للعمران بالقرب من ة فتح Êاالت جديد-2

  .عداد عدة مناطق الستصالح األرا� غرب اn%ا ووادى اsيلإ -3

  . وا�عمارة وا%جارةف من فرص العمل � Êاالت الصناعة والزراعالتوف� مئات اآل-4

  .ة واالستجمام � الصحراء الغربية تنمية مناطق جديده للسياح-5

  .ة وتوسيع شبكة الطرق ا<ا¡،قالل من الزحام � وسائل اsقل اإل-6

 خـالل ة ربط مناطق توشú وÅق العوينات وواحات الوادى ا�ديد ببا� مناطق اnولـ-7
  .ةمنآ وة çيعةوسيل

  .ةن ªتلفي لصغار ا�ستثمرين للكسب من مشاريع � ميادة خلق فرص جديد-8

9-ÈÅ الشعور بالوالء واالنتماءة؛ الشعب � مشاريع ا%نمي منة واسعة مشار�ة üا ينt .  

 .فضلأم³ مستقبل أمل nى الشعب ا��ى � ت خلق األ-10

  :¹وط ا�نفيذ

  . � هذا ا�Äوع من ا��ي³ة أن تكون @يع العمال-1

 ة مـساحة � أن Ûصص لـ�Å yـة،ك¹ عدد من الÃÄت ا�نفذأ تقسيم ا�Äوع � -2
 . ا�Äوعا لضمان çعة االنتهاء من هذ؛ تقوم بتنفيذها � زمن مع³ة،معين

خـالل  ينفذ عنـد اإل، وÅط جزاi،تضمن عقود هذه الÃÄت جدول زمÇ للتنفيذت أن -3
 .بهذا ا�دول

الـــدور الحيـــوى لألقمـــار الـــصناعية لرصـــد األرض فـــى مراقبـــة المـــوارد المائيـــة  
 :اإفريقيسط وشمال والزراعة فى منطقة الشرق األو

دارة إيمكن لألقمار االصـطناعية أن تـساعد � Êـاالت رصـد األرض � بعـض Êـاالت 
قمـار الرصـد تتمثـل بنظـام القمـر االصـطنا3 %غطيـة حقـل أحدى مهام î وة،ا�وارد الطبيعي

 ة حيث يقيس نظام هذا القمر استـشعار ا%فاوتـات ا�داريـ؛)جرايس( واختبار ا�ناخ ة،ا�اذبي
 مبـاÅة بـا%غ�ات � ªـزون ا�يـاه ةطـب وا�رت، األرضة عن ا%غ�ات � حقل جاذبيـةاsا@
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 والـC يعجـز ، حيث يوفر نظام جرايس بيانات حول ا%باينات � ªزون ا�يـاه ا�وفيـة؛ا�وفية
ة  وتكشف نتائج منطق، كما يتيح ±م mديد كمية ªزون ا�ياه ا�وفية،خ¹اء ا�ياه عن حسابها

 قـد ،وسط وشمال إفريقيا عن أن ªزون ا�يـاه ا�وفيـة الـC رصـدها نظـام جـرايسالÄق األ
 .2014 حC يناير 2003احتسبت وطبقت من يناير 

  
  )2014 – 2003(وسط وشمال إفريقيا خريطه تظهر تغt Aزون ا�ياه ا£وفية " منطقة ال�ق األ

  

 C الـ،)ة ا%ا¡ـةا[ريطـ (ة ا�ـسجلة ا�توسط بالقيمة تب³ ا%غ�ات مقارنةعدت خريطأثم 
 ة، كبـ�ةتبـدو هـذه النـسب  وقد ال،سنة/  سم 257ا � ªزون ا�ياه ا�وفية بمعدل ًظهر تراجعت

 وتش� Êموعة الصور الC ا%قطها نظام جرايس إ& ة،ولكنها تع¹ عن ضخامة كمية ا�ياه ا�هدر
ء مـشاf نـدرة ا�يـاه و tـا ينـذر بنـشة؛� والسعودي � مة � ال¾اجع موجود�أن النسب األ

 .ةبا�نطق
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  )2014 – 2003(وسط وشمال إفريقيا  تظهر تغt Aزون ا�ياه ا£وفية " منطقة ال�ق األةخريط

  

مشروع بناء القدرات واستخدام تكنولوجيا الفضاء ونظم االستشعار عن بعـد فـى              
  :تحسين اإلدارة المائية بالمنطقة العربية

  

 
  

يعقد ا�جلس العرó للمياه بالقاهرة ورشة العمل اإلقليمية �Äوع بناء القدرات واستخدام 
 ، � mـس³ اإلدارة ا�ائيـة با�نطقـة العربيـة،تكنولوجيا الفضاء ونظـم االستـشعار عـن بعـد
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æوnنك اPبا%عاون مع ا،Ãو¡ـة والوnلـة األمريكيـة لعلـوم ،لة األمريكيـة للتنميـة اÃوالو 
 . ومرفق اPيئة العا�ية،"ناسا"الفضاء 

خالل فعا¡ات الورشة  - رئيس ا�جلس العرó للمياه، إنه سيتم ،وقال اnكتور ¥مود أبو زيد
عـه  اYى يعد األول مـن نو،عرض تصور مفصل عن نتائج وتوصيات ا�رحلة األوæ للمÄوع -

 واYى يـستهدف اسـتخدام تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء ،� ا�ستوى اإلقليü � ا�نطقـة
 وmديـد موجـات ا<رائـق، ، � إدارة ا�وارد ا�ائية وخزانات ا�ياه ا�وفيـة،واالستشعار عن بعد

  �، دول عربيـة5وا�فاف، والفيضانات، وmديد أماكن توافر ا�ياه العذبة و�ميات اPخر � 
 .تونس وا�غرب وPنان واألردن وم�

كما سيتم وضع رؤية مستقبلية %عميم ا�Äوع � f اPتان العربية مـستقبال
ً

 واإلعـداد ،
وا�Äوع يتم تمويله مـن اPنـك اnوæ .  � ضوء اsجاح اYى mقق،%نفيذ ا�رحلة اÓانية منه

ا أن هـذا ا�ـÄوع يقـوم � ًوضـح مليـون جنيـه مـ�ى، م40وصندوق اPيئة العالü بنحو 
 ؛ واالستعانة بـأدوات االستـشعارعن بعـد،استقبال وmليل ا[رائط عن طريق األقمار الصناعية

 .�راقبة ا�فاف وÛزين ا�ياه ا�وفية للزراKت ومراقبة الفيضانات

ئر  وخـسا،وأوضح أن تدهور نوعية ا�ياه يؤثر � Êموعة واسـعة مـن األنـشطة االقتـصادية
ا أن تنـاقص كميـات ا�يـاه العذبـة ا�تاحـة، ً مبينـ،ا با�نطقة العربيةÂبمليارات اnوالرات سنوي

وتدهوراألرا�، واإلار بكث� من األنظمة ال¹ية واPحرية واPيئية، تطلب تنفيذ ا%فكـ� 
üوع اإلقليÄات ا�يـاه �  %طبيقات ا%كنولوجيا ا�تطـورة � إدارة اسـتخدام،� تنفيذ هذا ا�

 الC تمثل مشÞة تoايـد حـدتها ، ومواجهة ندرة ا�ياه العذبة � ا�نطقة العربية،الزراعة والرى
 اYيـن ، وîمدادات ا�ياه ا�ستدامة للسrن،وتأث�ها الكب� � الزراعة واPيئة واإلنتاج الزرا3

  .يoايدون بأعداد كب�ة � ا�ناطق ا<�ية

عطى بيانات أكÆ دقـة ي ،خدام األقمار الصناعية وأدوات االستشعارعن بعدوأشار إ& أن است
عن مواقع وîمدادات ا�ياه وتدفقات األنهار ومـستويات ا[زانـات األرضـية، وهـو مـا يـضمن 

 حـول كيفيـة اسـتخدام ا�يـاه ا�تاحـة ،للجهات ا�عنية وا<كومات اÛاذ قرارات أكÆ استنارة
 عالوة � أنها غ� مÞفة مقارنـة بالقياسـات ،ارد � £و أكÆ استدامةnيها، و�يفية إدارة ا�و

  .ا�حلية
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��'���W�L����V7�Mא���3���!���8G$+�: 

حصدت ا�ملكة العربية السعودية جائز� أفضل منظمة mلية مياه � العالم، وأفضل ¥طـة 
mًلية مياه � العالم، tثلة � ¥طة mلية 
  ، وذلـك ضـمن جـوائز قمـة ا�يـاه العا�يـة"أس ا[�ر"

GWS.  

ا، تنـتج Â مليون م¾ مكعب من ا�يـاه ا�حـالة يوميـ1.025وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمحطة 
مـن إنتـاج ا�ـÄوع، فيمـا تنـتج تقنيـة  % 70بتقنية ا%قط� الومي� متعدد ا�راحل بنـسبة 

وتعمـل ا�حطـة � تو¡ـد الطاقـة  .�ـÄوعمـن إنتـاج ا  %30ا%ناضح العكـÌ مـا نـسبته 
الكهربائية ع¹ ست ÊموKت، تتكون األوæ من وحد} توربينات Öزية ذات اnورة ا�فتوحـة، 
وا�جموعة اÓانية واÓاÓة والرابعـة وا[امـسة والـسادسة، تتكـون مـن ÊمـوKت مر�بـة ذات 

، بطاقة تـصديرية إ@ا¡ـة تبلـغ )ت وحدا5(، وتوربينات �ارية ) وحدات10(توربينات Öزية 
ً تم ربطها أخ�ا بالشبكة ،ًفو%ا  كيلو380، كما يشمل ا�Äوع ¥طة ا%حويل توا  ميجا2400

  .الوطنية للكهرباء

����3א����א���X�Pא�9@�����Y�M��W�� �
 ا�يـاه ن ألة؛ العذبـةا ا�ياه الطبيعيً وخصائصها ال تضا� تمامةشك أن طبيعة ا�ياه ا�حال ال
 ة وباسـتخدام طاقـات هائلـة، mـت ضـغوط K¡ـة، تنتج من عمليات تتصف بالـäعةا�حال
�  -نها أ كما ة،شعاعيî وة ويتم تصفيتها وتعقيمها بمواد كميائيبية، أو كهرة أو ميrنيكيةحراري

 للتفاعـل ة معرضـةوعيـأ وتمر ب،كسج³أ وة نافعةمالح معدنيأتفقد ما فيها من  -خالل ذلك 
 ةن ا�ياه ا�حالإ ف، إ& جانب ذلك..ة  تذوب � ا�ياه ا�حالة، ضاراً موادة منتج،لكمياi مع ا�ياها

 ويمكن تقـسيم تلـك ،نعاشها mتاج إ& سبل إلة،نها مياه ميتأى أ ،كسج³ا من األً تمامةخا¡
 :ا�خاطر إ&

  : للمياه المحالة على صحة اإلنسانةالمخاطر المحتمل: والأ

 ،ؤدى إ& الفـشل الÞـوىي ة نسبيا من ا�عادن اÓقيلة كب�ةخدام مياه Åب فيها نسب است-1
  .نواع من الäطانأو
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 ة ا%ناسـليةجهـز تـؤثر � األ، مثـل اPـورون وال¹ومـ³ة، سـامة هناك شوائب معدنيـ-2
 ،للبـورون) ل¾ /  مللجرام0,5( وYا ال Xب أن تزيد نسبة ا�ادت³ � ا�ياه ا�حالة عن ة؛جنواأل

  .لل¹وم³) ل¾ /  مللجرام0,2(وعن 

3- yيsالغذائيأرغم  - وجود سبائك ا ãب-  لإلنسانةنه من العناÄيعـرض ، � ميـاه الـ 
 ووجـوده � حـ�ة ثـاq ة، إ& çطـان الرئـة اال%هابات ا�تيب³ ت¾اوح ،مراضأاإلنسان إ& 

 . اYى قد يؤدى إ& ا�وت،اsيy يؤدى إ& تكوين مادة Øربونيل ، الكربونأكسيد

 قد يعـرض اإلنـسان ،� مياه الÄب) نواع من اPك¾ياأ (ة للحرارة وجود الفلورا ا�قاوم-4
 .ةرضامراض ا�هاز ا±ضü العأإ& العديد من 

 يـؤدى إ& ، الÈ Cتاجها ا�سم لنشاطه ا<يوى من مياه الـÄبةمالح ا�عدني غياب األ-5
 .)ة فقد التكون Øفي؛مالح للمياه ا�حالةضافة بعض األإرغم (ب ا[مول واالكتئا

قد يؤدى إ& الـäطان أو ) كسجm³توى � األ ال (ةن Åب ا�ياه ا�يتأ هناك احتمال ب-6
 وµ ا�هاز ، للمياهةحسن االحتماالت تؤدى إ& اضطربات � ا[اليا ا�متصأ وµ ىء،ا�وت اPط

üا±ض. 

� ) free radicals (ةنتـاج الـشقوق ا<ـرإ يؤدى إ& ،ئ � تر�يب بنية ا�ياه ا%غ� الطار-7
 فـÙ ،)ةتتعـدى ميكروثانيـ ال (ة للغاية رغم أن تلك ال¾�يبات الكميائية ا�عقده قص�،ا�سم
  .ةورام ا[بيث عن بداية تكوين األةا�سئول

  :ة على البيئةمخاطر محطات التحلي: اثانيً

 حيـث ة؛ اPحرية وخاصة اPيئة، ±ذه ا�حطات � اPيئةثار السلبي اآل هناك العديد من-1
 حيث يتم تغي� صـفة اسـتعمال األرا� � ؛ � الشاطئةيظهر بعضها عند بداية تشييد ا�حط

  .ةتلك ا�نطق

من كمية ا�ياه الـC  %50 – 45 تبلغ ما ب³ ، كنفاياتة ا�ياه الC تلفظها ¥طات ا%حلي-2
، يكون تر�Üها Kدة ما يقارب ضعف تر�Üها � مياه اPحرة  وهذه ا�ياه ا�رفوضة،حطتغذى ا�

 ة mتـوى � معظـم ا�ـواد الكميائيـة وا�ـواد الـصلبةمالح � ا�ياه الراجعضافه إ& أن األباإل
د  مثـل ·وريـد ا<ديـ، مـن غـسيل ا�ـصا� وا�خـÆاتة اsاZـة وا�واد العالق، � ا�ياهةاYائب

 إ& ا�واد الكميائية ةضاف باإل، للحد من ا%قش� والÞورينة ا�ستخدم،كريليكإ¿اض اPوæ أو
 . � معا�ة ا�ياهةاnقيقة  للقضاء � الrئنات ا<يةا�ستخدم
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 بكميـات مـن ا�ـواد الكميائيـة ة إ& اPحـر ¥ملـة ارتفاع درجة حرارة ا�يـاه الراجعـ-3

 والالزم %ـنفس الrئنـات ،ميات األكسج³ ا�ذاب � مياه اPحر يعمل � خفض كة،العضوي

 .ث� � ا%نوع ا<يوىأ وا%،ها أو هجرتهائ tا يؤدى إ& فناة؛اPحري

 ة إ& اPحر � زيادة تر�Ü ملوحة مياه اPحر � منطقة ªرج ا�حطـة تعمل ا�ياه الراجع-4

 حياء ا�ائية الـC ال tا يؤثر � بعض األة؛ K¡ خاصة � وجود معدالت تبخرة،وا�ناطق ا�حيط

 .ة الزائدةmتمل ا�لوح

 مثل الÞورين ومشتقاته الC تـستخدم � عمليـات تطهـ� ،ثر سامأ هناك مر�بات ذات -5

 والـC تتكـون نتيجـة تفاعـل ،)ال¾اى هالوميثنان( و�ذلك هناك احتمال لظهور مر�بات ،ا�ياه

 .ثر مäطن إذا ما تواجدت ب¾�Ü مع³أ و� ذات ة،ضويالÞورين مع ا�واد الع

6-Zاsتوى � بعض ا�عادن اm حـرأ عـن الـصدة ا�ياه الراجعةs؛ و� ذات أثـر سـام، وا 

 ة وقـد تـصل إ& اإلنـسان مـن خـالل السلـسلة،جساد ا<يوانـات اPحريـأحيث ت¾اكم � 

 .ةالغذائي

زالـة نابيـب ا%كثيـف إلأ و،غـسيل الغاليـات Kدة لةميائيـة ا�ـستخدمي¿اض الك األ-7

 ما تعمـل � ، Kدة والX Cرى ت�يفها إ& اPحر، الC تتكون نتيجة عملية ا%قط�،الرواسب

  .ة وmويلها إ& وسط غ� مناسب sمو بعض الrئنات اPحري، �ياه اPحرةخفض درجة ا<موض

 أو ،من ا�يـاه ا�حـالة ; صـحة ا�ـستهلكÐCار ال� تنجم  لألة ا�قيقةن ا�عرفإ ،ًاخAأو
 ; ًاكون حافزت بل قد ؛خطار ; تال" تلك األةيعl عدم القدر  الة، ; ا�يئةا�خاطر ا�ا¡

  : ; سبيل ا�ثال، �عا£ة تلك ا�شا_ةابتYر تقنيات جديد

 وهـذا هـو ة،مالح معدنيأضافة إ يستلزم ، � ا�ياه ا�حالةة ا�فيدةمالح ا�عدنيص األق ن-1
  .يذهفا�ارى تن

 كمـا Xـرى اآلن � ¥طـات ، يتطلـب تهويـة ا�يـاه، غياب األكسج³ � ا�ياه ا�حـالة-2
  .وزون � تعقيمها أو استخدام األ، أو ضخ األكسج³ � صهاريج ا�ياه،ا%حلية

تخلص من تلـك  للة؛ جديدةضافة مرحلإ � ا�ياه ا�حالة قد يتطلب ة وجود معادن ثقيل-3
  .ة كما يمكن فصل ا�ياه اÓقيل،ا�عادن
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 ة خاصـة يـستلزم تقنيـأ، للـصدةخـرى مـصاحبأ وة، للحـرارةيـا ا�قاومـ� وجود اPكت-4
  .للتخلص منها

  .دخال مرحلة ت¹يدإ يستلزم ة، ارتفاع درجة حرارة ا�ياه ا[ارج-5

  .ة صهرها لعودة بنيتها الطبيعي ثمة، يتطلب Zميد ا�ياه ا�نتج، ا%غ� � بنية ا�ياه-6

  . � اإلنسانة %ال� ا�خاطر الصحية؛ مستمرة بصفةجراء mا¡ل � ا�ياه ا�نتجإ -7

  

*   *   * 
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א	�������א	 �

���Hون�%��א���א��� �

 حيـث تـوفر ال¾بـة اnعـم ؛ا ومبـاÅة � ال¾بـةÂتزرع اsباتات � اPيوت ا�حمية تقليـدي
ذلك يستفيد ا�جموع ا�ذرى للنباتـات مـن ªـزون ال¾بـة مـن ا�يـاه والعنـاã  و�،للنباتات
 فإنـه يمكـن ،وعند توف� هذا اnعم والعنـاã الغذائيـة الـ�ورية sمـو اsباتـات. الغذائية

 والـC ،و� هذا األساس بنيت فكـرة الزراعـة بـدون تربـة..  طبيعية ةللنباتات أن تنمو بصور
زراعة اsباتات بدون استخدام ال¾بة الطبيعية كوسط sمو اsباتات، أى يمكن أن تعرف بأنها 

خـرى غـ� أوسـاط أنتـاج اsباتـات � îا�قصود بمفهوم الزراعة بدون تربة هو زراعة وتربية و
أو ا<ـÏ ) الزراعة ا�ائيـة(وساط � بيئة ا�حلول الغذاi  حيث تشتمل هذه األ؛ال¾بة العادية

�Pهـذه ا�كونـات أو أو الرمل أو ا f ت أو الفورمو�و¡ت، كذلك قد تشتمل � خليط من¡
وتعود فكرة زراعة اsباتات � ¥لول مغـذى � ا%جـارب الزراعيـة إ& القـرن الـسابع . بعضها

Äباتات إ& استخدام الزراعة الرمليـة وا�ائيـة؛عsاث تغذية اIحيث يعود الفضل � تقدم أ  .
 ة فrنـت أول ¥اولـ،ت تطوير هذه األنظمة للعمـل بهـا � نظـام Zـارىبعد ذلك بدأت ¥اوال

 وبـدون ،ستطاع تنمية اsباتـات � ¥لـول مغـذىا حيث ؛مK 1930م Gerikeمعروفة للعالم 
 .استخدام بيئة صلبة

 ولكن استمر تطـوير نظـم الزراعـة بـدون ،ظهرت بعض الصعوبات ±ذا اsوع من الزراعة
 ، الطريقـةه حيث تم إنتاج بعـض ا�حاصـيل بهـذ؛ مثل الرمل،ات الصلبة باستخدام اPيئ،تربة

 حيـث ؛خـرىولكن لم تستطع هذه الطريقة الصمود أمام ا�نافسة الشديدة لطـرق الزراعـة األ
  .نظم الزراعة بدون تربةظهرت أنواع أخرى من اPيئات الC يمكن استخدامها � 

���Hون�%���Z@[L-�Wא���א��� �
كمرادف لÞمة الزراعـة ) Hydroponic"(هيدروبونك "ألحيان اصطالح تستخدم � بعض ا

 ولكن حاول بعض اPاحث³ تصنيف أنظمة الزراعـة بـدون تربـة حـسب بيئـات ،بدون تربة
 الزراعـة ةالزراعة ا�ستخدمة، ويمكن ا%فريق ب³ ا�صطلح³ حسب ما ورد � كتاب أنظمـ

 ا%ابعـة لألمـم ا�تحـدة ،ظمة األغذية والزراعة الصادر من من،بدون تربة للمحاصيل البستانية
 : كما ي²،مK1990م 
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 بـدون ، � أنظمـة الزراعـة � ¥ا¡ـل مغذيـةHydroponicيطلق مـصطلح هيـدروبونك 
 باإلضافة إ& استخدام بيئات صلبة خاملة، أما مصطلح الزراعـة بـدون ،استخدام بيئات صلبة

 باسـتخدام ، باإلضافة إ& نظم الزراعـة،نظمة السابقة فهو يشمل @يع األSoilless cultureتربة 
 .بيئات صلبة عضوية

 األنظمـة إلـC ال ،ا و� نطـاق واسـعÂ الزراعة بدون تربة ا�ستخدمة Zاريـةومن أهم أنظم
  :تستخدم بيئات صلبة للزراعة

   :)(Nutrient Film Technique NFT نظام الشريحة المغذى :أوال

 ، تـصمم با£ـدار ¥ـدد، � زراعة اsباتات � قنـوات بالسـتيكيةحيث يعتمد هذا اsظام
Iطبقة رقيقةي yباتات،ث ينساب خال±ا ا�حلول ا�غذى � شsا يطلق ؛ تنمو فيها جذور اY 

 ثم Xمع ا�حلول ا�نـ�ف مـن نهايـة هـذه القنـوات � خـزان ،)الفيلم ا�غذى(عليها مزارع 
 و�ذلك ،& الطرف العلوى للقنوات بعد تعديل تر�Ü العناã مرة أخرى إه ثم يعاد ضخ،رئيس

 جيـث يكـون ة،وفيها تنموجذور اsباتات � صورة حـص�، درجة ا<موضة � ا�حلول ا�غذى
 ولكنـه ، بينمـا ا�ـزء العلـوى رطـب،ا � ا�حلول ا�غذىً مغمورةا�زء السف² من هذه ا<ص�

سباب جعل ا�حلول ا�غذى � صورة أن إ وبا%ا& ف،³مداد اsباتات باألكسج إل؛معرض للهواء
  :ةتيسباب اآلفيلم لأل

  . الC تواجه الزراKت ا�ائيةة حل مشÞة ا%هوي-1

  .ا � ا�حلول ا�غذىًطالق جذورها çيعإ إ& ة دفع اsباتات الصغ�-2

 أو ا�حلـول ةوي أو ا<صة مثل نظم ا�زارع الرملية، عدم االحتياج إ& عمل ZهÜات قوي-3
  .العميق

ا � ا�ـشاريع Â وتتم هذه العملية آ¡..ة  مغلقةنظمأ أو ة وقد يطلق عليها مزارع مائية دوراني
 : ومنها،ا%جارية

  Deep Water Culture: الزراعة " ا�حاgل العميقة -1

 تكـون  Iيـث،تزرع اsباتات � هذا اsظام � وسط Èتوى � ا�ـاء والعنـاã الغذائيـة
 ويـربط بـسقف ، Iيث يثبت ا�ـزء العلـوى مـن اsباتـات،ا�ذور مغمورة � ا�حلول ا�غذى

üيت ا�حPا. 
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  :Floating Hydroponic Systems) برك( الزراعة " أحواض -2

 ويـستخدم %ثبيـت اsباتـات ،ة با�حا¡ـل ا�غذيـةوءتزرع اsباتات � أحواض عريضة tلـ
 لزراعـة ا[ـ� - � الغالـب - وتستخدم هذه األحواض ،ذه األحواضأغطية بالستيكية � ه

 .الورقية

 :Aero Panics نظم الزراعة الهوائية :ثانيًا

تنمو جذور اsباتات � هذا اsظام �و مشبع با�حلول ا�غذى اYى يـضخ � شـy ضـباب 
)Mist (مو ا�ذورs داخل ا�نطقة ا�قفلة. 

 :ام بيئات صلبة خاملة نظم الزراعة باستخد:ثالثًا

  Sand culture: ا�زارع الرملية -1

 . وتروى با�حا¡ل ا�غذية ا�كتملة،تنمو اsباتات � بيئة من الرمل ا[الص

2- Ñ~مزارع ا Gravel Culture:  

Ï>ملـم كبيئـة للزراعـة18- 1.6ا مـن هـ تـ¾اوح أقطار،تستخدم أحجام صغ�ة من ا ، 
 . ط أو بالرى mت السط¬وتروى اsباتات با%نقي

 :Rockwool Culture مزارع الصوف الصخرى -3

تعت¹ مزارع الصوف الصخرى من اsظـم ا�فتوحـة الـC ال يعـاد فيهـا اسـتعمال ا�حا¡ـل 
 حـرارة ًا�غذية، ويصنع الصوف الصخرى بتسخ³ ا<جر ا��ى وصخر اPازلت معا إ& درجـة

ا، حيـث Â يتدفقان � جهـاز يـدور بـäعة K¡ـة جـد ثم، حيث ينصهران؛ درجة مئوية51600
 %جعلهـا قـادرة ؛ تضاف إ¡ها مواد أخرى قبل أن تـ¹د،يتكون من السائل ا�نصهر أ¡اف رفيعة

 وال يدمص ،ومن صفات الصوف الصخرى أنه ال يمد اsبات بأى غذاء. � االحتفاظ بالرطوبة
Kا�غذية � سطحه، و� مادة معقمة و ãوسـائد أو ة ويـستخدم � صـور،¡ـة ا�ـساميةالعنا 

 . مكعبات كبيئة لزراعة اsباتات

 :Perlite Culture مزارع ا�Aاليت -4

 عـن تـسخ³ ة ناZـ،) ملـم5: 1( قطرهـا مـن ،ا�P¡ت عبارة عن حبيبات بيضاء صـغ�ة
وزراعتهـا يستخدم ا�Pاليت منذ زمن طويل كبيئة إلكثار اsباتات . صخور برÃنية سيليكونية



>  61   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

 ويمكن استخدامه � نظم الزراعة بدون تربة � قنوات أو � أكيـاس توضـع ،� بعض األحيان
 .مباÅة � األرض

 :ةي الزراعة فى بيئات صلبة عضوية أو طبيع:رابعًا

  :Peat Culture   مزارع ا�يت-1

 ،Phة  ويعـدل درجـة ا<موضـ،يستخدم اPيت الطبيI Îيث áلط مـع العنـاã الغذائيـة
ما أن يوضع � أكيـاس � األرض مبـاÅة أو إ ؛ويستخدم � نظم الزراعة بدون تربة بعدة طرق

 . أو áلط مع مواد أخرى،� قنوات

  Sawdust Culture :  مزارع نشارة ا=شب-2

 وقـد اسـتخدمت ، أو � ªا¡ط مع بيئات أخرى مثل الرمل،تستخدم نشارة ا[شب منفردة
 .ياربنجاح � زراعة ا[

  :Wood bark ~اء األخشاب واألgاف ا�باتية -3

 Coconut و�ذلك األ¡اف اsباتية مثل أ¡اف جوز ا±نـد ،يمكن استخدام <اء األخشاب

fiber، بـ üأو ما يس Coirباتاتsكبيئات عضوية لزراعة ا .  

���Hون�%� W^��א�8و���[L�]\�א���א���
مـة ء ومال،بـدون تربـة � حـسب اsـوع ا�ـستخدمتتباين Ütات وعيوب أنظمة الزراعة 

  : ويمكن تقسيم Ütات هذه األنظمة كما ي²،ة Yلك اsظاميالظروف اPيئ

 : وتشمل، مميزات عامة:أوالً

 tا يـساهم � زيـادة كفـاءة ؛ مقارنة بالزراعة العادية،ا%حكم اnقيق � تغذية اsباتات -1
 .جاستخدام العناã الغذائية واإلنتا

 وذلـك نتيجـة لعـدم ا<اجـة إ& عمليـات mـض� ال¾بـة ؛ خفض االحتياجات للعمالة-2
 مثل ا<رث والتـسوية وغ�هـا، و�ـذلك اسـتخدام ا%حكـم اآل& � عمليـات الـرى ،العادية

 .والتسميد
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ً نظـرا لوصـول ا�يـاه إ& ؛جهاد مـاiإIيث ال تتعرض اsباتات ألى ، ى سهولة عملية الر-3

 .اء بيئات الزراعة بصورة متماثلة@يع أجز

 . مقارنة بمتطلبات تعقيم ال¾بة، سهولة تعقيم بيئات الزراعة وKîدة استخدامها-4

 ، وا%حكـم اnقيـق بهـا، وذلك بسبب mس³ عملية ا%غذيـة؛ زيادة اإلنتاجية للنباتات-5
  .و�ذلك عملية الرى وتهوية ا�ذور

  .ةقيل من العناã اÓةنتاج نباتات خا¡إ -6

  .كثار اsباتاتإ استخدامها � -7

 . استخدامها � Êال الoي³ اnاخ8-²

 : مميزات تحت الظروف الخاصة:ثانيًا

 مثل اإلنتاج الزرا3 عنـدما تكـون ال¾بـة ،ألنظمة الزراعة Ütات كب�ة � ظروف معينة
ّحيث mيد أنظمة الزراعة بدون تربة ال¾بة الط، غ� صا<ة للزراعة ُ

ً وال تصبح Kئقا أمام ،بيعية

كذلك ا%وف� الكب� �ياه ، ً وخصوصا � ا�ناطق القريبة من ا%جمعات السrنية،اإلنتاج الزرا3
وتعت¹ ..  أو للتحكم � بيئة الزراعة ، نتيجة إلKدة استخدام ا�حلول ا�غذى؛الرى ا�ستخدمة

زمـة طق الـC تقـل بهـا كميـات ا�يـاه الالحدى ا�مÜات النسبية ±ذه األنظمـة � ا�نـاإهذه 
 .للزراعة

 : عيوب أنظمة الزراعة بدون تربة:ثالثًا

 ولكن يمكـن تعـويض ذلـك مـن ، زيادة تكا¡ف اإلنشاء مقارنة بالزراعة ا%قليدية-1
 .خالل زيادة كمية اإلنتاج

 ا�ـشاريع إ&  Iيث Èتاج العامل³ � هـذه، زيادة ا�تطلبات الفنية إلدارة هذه ا�شاريع-2
  .معرفة فنية جيدة إلدارتها بنجاح
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_=Uل�א�� �Wא�9
 ا�حلول ا�غذى هو ا�حلول اYى Èتوى � @يع العناã الغذائية ال�ورية الالزمة sمو 

داد اsبات Iاجتـه مـن ا�ـاء إم واYى يستخدم � ، وبنسب متوازنة مع بعضها اPعض،اsبات
ن هنـاك مـا يـسü بـا�حلول ا�غـذى إومن الصعب القول . ال ف¾ة حياتهوالعناã الغذائية طو

 ويرجـع ذلـك إ& اخـتالف احتياجـات ؛ أو حC بالنـسبة للنبـات الواحـد،ا�ثا& لy اsباتات
ن احتياجات إ بل ؛ وذلك الختالف طبيعة نمو و¥صول f نبات،اsباتات من العناã الغذائية
á ãبات الواحد من العناsعالوة � اختالف احتياجات ،تلف خالل مراحل نموه ا�ختلفةا 

  . كما أن الظروف ا�وية يكون ±ا تأث� كب�ه،صناف ا�ختلفة للنبات نفساأل

 من أجل الوصول إ& م؛ Yا � القائم³ بعملية تغذية اsباتات وضع f الظروف � اعتباره
ظم الزراعة بدون تربة هناك نوKن من ا�حا¡ـل � ن. أفضل ¥لول غذاi يناسب اsبات ا��رع

  :ا�غذية
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  : المحلول المغذى المركز-أ

 ؛ مرة عن ا�حلـول ا�خفـف100 اً Kدة يكون مر�ز،حيث يتم mض� ¥لول مغذى مر�ز 

وهو ا�حلول اYى سيتم توزيعه مـن (ا للوقت وا�جهود ً وتوف�،وذلك من أجل سهولة االستعمال

  :هو ينقسم إ& و،)قبل ا�Äوع

   .¾وج³ وا<ديد ا�خلù فقطي وهو Èتوى � الrلسيوم وجزء من اs:)أ( ¥لول مغذى -1 

  .خرى وهو Èتوى � با� أسمدة العناã الغذائية األ:)ب( ¥لول مغذى -2 

 حC ال يؤدى إ& حدوث ترسـيب ؛ا بدون Ûفيفًال يتم خلط ا�حلول³ ا�ر�زين معإوXب 

 ويـتم ،اً وبا%ا& عدم استفادة اsباتات من الrلسيوم والفوسفور مع، الrلسيوم � ا<اللفوسفات

 )ب (،)أ( من ¥لـول ةا<صول � ال¾�Ü ا�طلوب من ا�حلول ا�خفف �لط كميات متساوي

م ا ل¾�يبة ا�حلول ا�ر�ز ا�ـستخدً وÛتلف نسبة ا%خفيف تبع،ا لل¾�Ü ا�طلوبً تبع،بالتساوى

ونـصف لـ¾ مـن ) أ(ضافة نصف لـ¾ مـن ¥لـول إن إف) � حالة ا�حلول ا�ر�ز السابق ذكره(

 ويمكن مـضاعفة ال¾�ـÜ بمـضاعفة ،م /  ديسمن1Ü ل¾ ماء يعطى تر�Ü �100 ) ب(¥لول 

   ).ةالكمي



>  65   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

 بـدون ة ال� يفضل استخدامها عند �ضA ا�حلول ا�غذى " نظم الزراعة ا�عدنيةسمداأل
  :ةربت

  للعن,%   السماد  العن,

  15  ن¾ات الrلسيوم
sوج³يا¾  

  46  مونيومن¾ات اآل

  53  ¿ض فوسفوريك  الفوسفور

  13  ن¾ات اPوتاسيوم
  اPوتاسيوم

  50  سلفات اPوتاسيوم

  20  ن¾ات الrلسيوم  الrلسيوم

  10  ن¾ات ا�اغنسيوم
  ا�اغنسيوم

  10  سلفات ا�اغنسيوم

  18  ات اPوتاسيومسلف  السلفات

  12 – 5  حديد ªلù  ا<ديد

Ü27  سلفات ا�نجن  
Üمنجن  

ùلª Ü12  منجن  

  23  سلفات الزنك
  زنك

ùلª 14  زنك  

  25  سلفات £اس
  £اس

ùلª 13- 8  £اس  

  11  بوراكس
  بورون

  17  ¿ض بوريك

  54  مونيوممو¡بدات اآل  مو¡بدنيم
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  :وق أسطح المنازلالبيئات التى تستخدم للزراعة ف

ًستخدامها للزراعة فوق أسطح ا�نازل، وÛتلف اPيئـات تبعـا ا تتعدد اPيئات الC يمكن 

عـضوية، اليئات غـ� اP ومنها ،منها اPيئات العضويةف ؛للخواص الطبيعية والكيماوية لy منها
خلطات ب³ أكـÆ  أو قد يتم عمل ،وقد تستخدم هذه اPيئات بصورة مفردة كبيئة sمو اsباتات

 فيعطـى مواصـفات جديـدة ها، أو عمل خلطات ما ب³ أحجام ªتلفة من اPيئة نفـس،من بيئة
و� ذلك يعطى مدى واسع من اPيئات الC تالئم نمو عدد كب� مـن اsباتـات وأنـواع . للبيئة

  . منها نباتات ا[� أو الزينة أو بعض أشجار الفاكهة،ªتلفة

�א��1H�#Qא���'��א�,@�א�+�وط�א��
���W� �
 :لجذورل أن توفر ا�يئة الرطوبة الالزمة -1

 � حجم حبيبات اPيئة وشÞها ،حتفاظ با�اء وãف ا�اء الزائد تتوقف قدرة اPيئة � اال
 و�مـا صـغر ،بـ³ ا<بيبـات ن ا�اء يسمك � سطح ا<بيبات وµ ا�سام ماإ حيث ؛ومساميتها

 وزادت قـدرة اPيئـة � ، وتقاربـت مـن بعـضها،سطح ا<بيبةادت مساحة ازدحجم ا<بيبات 
 وا<بيبات غ� ا�نتظمة الشy ±ا مساحة سـطح أكـ¹ مـن ا<بيبـات ا�لـساء ،حتفاظ با�اءاال

 .حتفاظ با�اء وبا%ا& ±ا قدرة أ� � اال،وا�ستديرة

 : أن توفر ا�يئة ا�هوية الالزمة �مو ا£ذور-2

Pب أن تكون اX ف ا�اء الزائدã � وذلـك لـضمان تـوف� ا%هويـة ؛يئة ±ا قدرة كب�ة 
 tا يؤدى إ& ؛اY Âلك Xب mا� أن تكون حبيبات اPيئة ناعمة جد؛ا�يدة � بيئة نمو ا�ذور

 tـا ؛ فتسوء ا<الة الÞية للتهوية � بيئة اsمـو،Éفاض حر�ة األكسج³ خالل حبيبات اPيئةا
 .ختناق جذور اsباتات ا�زروعة بهااي¾تب عليه 

  :�توى ا�يئة ; مواد ضارة أو سامة  أن ال-3

 أو تؤثر � نمو اsبـات ، mتوى بيئة اsمو � أى مادة تلحق ال�ر �ذور اsباتاتالXب أ
Èتـوى � (د أن الرمل أو ا<Ï اsاتج من أصل ج�ى  ومثال � ذلك �،اsا� � هذه اPيئة

ن وجود كربونات الrلـسيوم مـن شـأنه أن إ حيث ؛ستخدامها Xب mا� ،)ربونات Øلسيومك
وهـذا ، )7أ� مـن (ا�حلول ا�غذى إ& ا�انـب القلـوى ) pH(رتفاع درجة ¿وضة ايؤدى إ& 

 وبا%ـا& ،رتفاع � درجة ¿وضة ا�حلول ا�غذى يؤدى إ& ترسيب f من ا<ديد والفوسفوراال
 .جدها � ا�حلولاض نقص هذه العناã بالرغم من توتظهر أعرا
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 : أن تكون ا�يئة خاgة من ا�سببات ا�رضية-4

 اًتكون مصدر  حC ال؛ستخدامهااXب أن تكون اPيئة خا¡ة من ا�سببات ا�رضية عند 
 .إلصابة اsباتات اsامية بها باألمراض ا�ختلفة

 : أن تكون ا�يئة خاgة من ا�لوحة-5

Xيئة خا¡ةPامية بها؛من ا�لوحة ب أن تكون اsباتات اsال تؤثر � نمو ا Cفمثال � ؛ ح 
ً

ا � تر�m ً Üتوى PÖ،حالة استخدام بيئة نشارة ا[شب ا�ستخدمة � عمليات تصنيع األثاث
ملـ¬ ً نظرا �ا تتعرض Q ألواح ا[شب من اsقع � ¥لـول ؛مالح ·وريد الصوديومأمرتفع من 

 .مالح ال حتوائها � تر�Ü مرتفع من األئ؛تستخدم رمال الشواط كذلك ال، لف¾ات طويلة

 : أن تكون ا�يئة خاgة من بذور ا~شائش-6

 للحـشائش الـC اً حC ال تكون مـصدر؛Xب أن تكون اPيئة خا¡ة من بذور ا<شائش
كـون ا<ـشائش عوائـل Pعـض وحـC ال ت، تنمو وتنافس ا�حصول الرئيس � الـسماد وا�ـاء

 . فتلحق ال�ر بها،األمراض الC تنتقل إ& اsباتات اsامية

 :يفضل أن تكون بطيئة ا�حلل،  " حالة ا�يئة العضوية-7

 حـC تظـل أطـول فـ¾ة tكنـة بأفـضل ؛ل أن تكون اPيئة العضوية بطيئـة ا%حلـلضيف
 . حالة اPيئة çيعة ا%حللا �Âوتقلل من تكا¡ف تغي� اPيئة سنوي.  .مواصفات

 :مع سهولة عمليات ا�قل،  سهولة توافA ا�يئة-8

 ولكن من ا�هم ،نواع كث�ة من ا�واد الصلبة الC يمكن استخدامها كبيئة للنموأتتواجد 
تـزاداد   حـC ال؛أن تكون اPيئة متوافرة بـصورة جيـدة � ا�نـاطق ا�حيطـة بقـدر اإلمـrن

 .بدئية نتيجة لزيادة تكا¡ف اsقلتكا¡ف اإلنشاء ا�

 : أن تكون تكلفة ا�يئة معتدلة-9

ترفع من   وال،قتصاديةا حC تكون ؛من ا�فضل أن تكون اPيئة رخيصة اÓمن إ& معتدلة
 .تكا¡ف اإلنشاء ا�بدئية

 :كون ا�يئة خفيفة الوزنت أن -10

تمثـل ¿ولـة   حC ال؛ الوزنXب أن تكون اPيئة ا�ستخدمة للزراعة فوق األسطح خفيفة
يفــضل  ال –مثــل ا[فــاف  -و� ذلــك هنالــك بعــض اPيئــات ثقيلــة الــوزن . فــوق األســطح
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ا فيفضل اسـتخدامها كجـزء Âبينما بيئة مثل الرمل تكون ثقيلة نسبي، سطحاستخدامها فوق األ
 . ولكن التستخدم بمفردها،من خلطة بيئة الزراعة

  :وتقسم اPيئات إ&

  . عضويةبيئات  * 

  . بيئات غA عضوية* 

  :البيئات العضوية: أوالً

  : ا�يت موس-1

 Kيئات شيوPا Æيت موس من أكPوهـو . ويستخدم بصورة كب�ة � مستوى العـالم،ًيعت¹ ا
 تعـرف ، توجد � ا�ناطق الرطبة من العالم � مساحات كبـ�ة،عبارة عن مادة عضوية متحللة

 مثـل ، أو áلط ببعض اPيئات األخرى،تخدم بصورة مفردة كما هووقد يس. بمناجم اPيت موس
  .الف�مو�يو¡ت أو ال¹¡ت أو الرمل

Hومن مواصفات ا�يت موس ا�ا:  

 أمثال وزنـه بعـد التـشبع وãف ا�ـاء 8ً تبلغ تقريبا ،متصاص ا�اءا قدرته الكب�ة � -1 
  .الزائد

  .Éفاض درجة ا<موضة Qا يتمÜ ب-2 

   %.99 - 94 حوا& ،به ا�ادة العضوية به مرتفعة نس-3 

   %).98-95 (، يعت¹ اPيت موس K& ا�سامية-4 

  :)Õس األرز( قشور حبوب األرز -2

  .� عبارة عن قشور حبوب األرز و

-Hس األرز ا�اÕ ومن مواصفات :  

  .اÂ خفيفة الوزن جد-1 

 فعند خلطها مع بيئة سـيئة ا%هويـة ؛ختلفة توفر ا%هوية الالزمة sمو جذور اsباتات ا�-2 
  .تقوم بتحس³ ا%هوية وال�ف ±ا
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  : أgاف جوز ا�ند-3

 ،ًأ¡اف وبيت جوز ا±ند من اPيئات الC دخلت حديثا كأحد أوساط الزراعة بـدون تربـة 
  .و� تستخرج من قشور ثمار جوز ا±ند

Hند ا�ا�  : ومن مواصفات أgاف جوز ا

  . دون حدوث أى تغ� � صفاتها الطبيعية،استخدامها ألكÆ من Kم  إمrنية-1 

  .ً فال تهدم çيعا، بطيئة ا%حلل-2 

  . ±ا القدرة � االحتفاظ با�اء-3 

  .  ±ا القدرة � توف� ا%هوية ا�يدة � اPيئة-4 

 .رز قش األ-4

 . نشارة ا=شب-5

  :البيئات غيرالعضوية: ثانيًا

  : الرمـل-1

. ¹ الرمل من أقدم وأفضل ا�واد الC إستخدمت كوسط حبيù صـلب %نميـة اsباتـاتيعت 
 K¡ـة مـن كربونـات ة وذلك بسبب وجـود نـسب؛وال يفضل استخدام الرمال ا�حتوية � ا��

 tـا يغـ� مـن الـصفات الطبيعيـة ؛نها تعمل كمادة ال¿ة �زيئات الرمـلإ حيث ؛الrلسيوم بها
.  مرتفعـة مـن األمـالحة الحتوائها � نـسب؛ يفضل استخدام رمال الشواطئكذلك ال.  .للرمل

 وتعتـ¹ أقطـار ،ويفضل استخدام الرمال ذات األصـل ا�ـرانيC أو الـسليr} كبيئـة زراعيـة
حبيبات الرمل Kمال
ً

ا ال Âن الرمـل ا[ـشن جـدإ حيث ؛ � �اح استخدامه كبيئة زراعيةاÂهمم 
  . من ا%هويةة Øفيةا فال يسمح بنسبÂوبة، أما الرمل اsاعم جد من الرطÈٍتفظ بقدر Øف

 Yلك يفضل إضـافة ؛حتفاظ با�اء ضعيفة ويتمÜ الرمل بال�ف ا�يد، لكن قدرته � اال
  . اPيت موس أو الكمبوست معه

   : الفAمو�يوgت-2

 وهـو عبـارة ،درتالف�مو�يو¡ت عبارة عن سليrت ا<ديد واأللومنيوم وا�اغنسيوم ا�ته 
 ويـتم ا<ـصول � ،أمريكاو تستخرج من مناجم ا�يr � إفريقيا وأس¾ا¡ا ،عن رقائق معدنية

 1000 عن طريق معاملة ا�عدن ا[ام nرجة حرارة ،ا�ادة � الصورة القابلة %كون بيئة زراعية
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 tا يـؤدى إ& ؛ل طبقاته يزيد من الضغط داخ، فتتحول الرطوبة ا�وجودة به إ& �ار،درجة مئوية
 ذات صـفات ،تكس� وتقسيم هذه الطبقات إ& جزيئـات أو أجـزاء صـغ�ة خفيفـة مـسامية

  .أرضية  تالئم الزراعة الال،جيدة

 *Hت ا�اgيو�موAومن مواصفات الف:  

  .حتفاظ با�اء Q قدرة كب�ة � اال-1 

 يمكن للنباتـات امتـصاصها ،äة ا�اغنسيوم واPوتاسيوم � صورة ميا يوجد بها عن�-2 
  . واالستفادة منها

 وبا%ا& يظل مبـتال، وقد لوحظ أن الف�مو�يو¡ت مادة ماصة للماء
Â

 Yلـك ؛ معظـم الوقـت
 با%ا& تظل رطوبة وسط الزراعـة ، للتقليل من حال االبتالل اnائمة؛ بمواد أخرىهيفضل خلط

  . sمو اsباتاتةمالئم

   : ا=فــاف-3

 Èتـوى � عنـاã األلومنيـوم واPوتاسـيوم ،رة عن صخر سليr} من أصل برqÃ هو عبا
وا�ادة بها العديد من الفراÖت، وتتكـون . والصوديوم، وآثار من الrلسيوم وا�اغنسيوم وا<ديد

وهـو موجـود . تلك الفراÖت نتيجة [روج اPخار الساخن منها قبل أن ت¹د ¿م الالفا الÃ¹نية
ن f مـا Xـرى عليـه مـن عمليـات هـو إ بـل ؛ ال Èتاج إ& حرارة أو تـسخ³،طبيعيةبصورة 

  .ا%كس� والطحن إ& ا<جم ا�ناسب من ا<بيبات

 *Hومن مواصفات ا=فاف ا�ا:  

 iيائيـة،هو مادة تشبه ال¹¡ت � ال¾�يب الكيمياÜتلـف عنهـا � ا[ـواص الفÛ ؛ لكنها 
  .ال¹¡تن األول مادة أثقل من إحيث 

  .تمتص با�اء بسهولة، كذلك ال mتفظ بها لف¾ة طويلة  ال-1 

  . توف� ظروف ا%هوية ا�يدة � بيئة اsمو-2 

  .  سهولة تنظيفها وتطه�ها-3 

  : ال¨لـيت-4

 ،يتـدرج لونـه مـن الرمـادى إ& األبـيض.  هو عبارة عن حجر برqÃ منشأه الالفا الÃ¹نيـة
 ويتم طحنه وتـسخينه � درجـة حـرارة ،لومنيوم وصوديوم وبوتاسيوموي¾�ب من سليrت األ
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 نتيجة خـروج ا±ـواء الـساخن ؛نتفاخا حيث Èدث Q ، درجة مئوية1000 - 900 من ،مرتفعة
 حيث Èدث Q نتيجة Yلك تمدد واتساع ا<بيبـات وانتفاخهـا ؛ وتتكون به فجوات هوائية،منه

  .بصورة كب�ة

  : ا�اHومن مواصفات ال¨gت* 

  . مادة ثابتة ال¾�يب من اsاحية الفÜيائية، وليس ±ا القدرة � ا%بادل الrتيو�-1 

  . مادة خفيفة الوزن-2 

 سهولة ال�ف مع االحتفاظ با�اء بصورة جيدة، ومـن ا�فـضل أن يـتم الـرى � عـدة -3 
  .ا�ياه والعناã الغذائية وذلك من أجل ضمان استيفاء حاجة اsبات من ؛مرات � ا¡وم الواحد

  . ا%هوية مرتفعة باPيئة-4 

 tا يسهل من استخدامها كبيئة تـروى ؛ حبيبات ا�P¡ت تتمÜ بوجود ا[اصية الشعرية-5 
  .بطريقة الرى mت السط¬

 ويستخدم ا�P¡ت � مستوى واسع � الزراعة، حيث يـستخدم بـصورة منفـردة ويعطـى 
 وذلك لزراعة العديد من ؛ عمل خلطات مع بيئات أخرى PØيت موس أو يدخل �،نتائج جيدة

  . زهور القطف، ونباتات الoي³ اnاخ²والشتالت، و¥اصيل ا[�، 

  . الصوف الصخرى-5

8�aa'��8א���aa��bW� �
 أو يمكـن أن يـتم خلـط ،ويمكن استخدام اPيئات السابقة بصورة مفردة كبيئة زراعية 

  . تالئم نمو اsبات ا�راد زراعته،لك للوصول إ& أفضل مواصفات للبيئة وذ؛ًأكÆ من بيئة معا

 فهـذه ا[ـواص ؛ فنجد أن �واصفات اPيئة ا�راد زراعتها أثر كب� � �اح عملية الزراعة
 حيـث ؛ وا±واء الـالزم %ـنفس ا�ـذور،� الm Cدد ا%وازن ما ب³ ا�اء الالزم sمو اsباتات

 والفراÖت ،حتفاظ با�اء ال�ورى <ياة اsبات الC تعمل � اال،Öت الصغ�ةXب توافر الفرا
كـذلك mـدد مقـدرة اPيئـة � .  .الكب�ة الC تعمل � توف� ا±ـواء الـالزم sمـو اsباتـات

 . دمصاص العناã الغذائية � حبيباتهاا

  :ومن أهم هذه الصفات ال� eب تقديرها

  .  وزن اPيئة-1 
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  . درجة ¿وضة اPيئة-2 

  .  الكثافة الظاهرية للبيئة-3 

  . درجة ثبات اPيئة-4 

  . قدرة اPيئة � مسك ا�اء-5

  . تر�Ü األمالح � اPيئة-6

  . السعة ا%باد¡ة الrتيونية للبيئة-7

 ، بهدف الوصول للمواصـفات ا�طلوبـة؛ ومن هنا تظهر أهمية خلط أكÆ من بيئة مع بعضها
  : ومن هذه ا[لطات ما ي²، والC أظهرت نتائج جيدة،ختبار عدد من ا[لطاتاوقد تم 

  

ا�يئات ال� تدخل " عمل خليط  نسبة ا=لط
 يئة�ا

2 :2 :1 

1 :1  

1 :3  

3 :1  

1 :3 

 الرمل: ال¹¡ت: اPيت موس

  ال¹¡ت: اPيت موس

  الرمل: اPيت موس

  الرمل: اPيت موس

  الف�مو�يو¡ت: اPيت موس
 

[L8�'�א�ع�א�����\W� �
 أو � حسب نوع ، حسب استعمال ا�حلول ا�غذىة بدون تربةيمكن تقسيم نظم الزراع 
  :  كما ي²ة ا�ستخدمةاPيئ

  :لىإحسب الوسط المستخدم : والأ

  .ة مزارع هوائي-1

  .ة مزارع مائي-2
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  . مزارع اPيئات-3

  :ةا�زارع ا�وائي

 حيث يتم ؛ وهو مشابه للنظام ا�اi،اً تطورةأرضي  الالةكÆ نظم الزراعأيعت¹ هذا اsظام هو 
 وµ هـذا اsظـام ال ، أو باسـتخدام نظـام الـرذاذ،مداد با�حلول ا�غذى � جو هـواi رطـباإل

مـداد بـا�حلول  ويـتم اإل، حيث يكون وسط اsمو هـواء فقـط؛نماء ا�ذورتستخدم بيئات إل
 ،اÂ جـدة لعمـل دورات رى قـص�؛ايمر م¹مج متحكم فيها بواسطة تة،ا�غذى عن طريق مضخ

 5 �ـدة ة ثـم تغلـق ا�ـضخ، ويتم ضخ ا�حلول عن طريـق رشاشـاتة، دقيق2 – 1ت¾اورح من 
 � ة والـشتالت Kدة تكـون مزروعـ.حـوال tا يضمن عدم جفاف ا�ذور � معظـم األ؛دقائق

 ،)لول وا�و ا[ـارïاYى يفصل ب³ ا�ح( � اللوح ةصص � ثقوب موجود وتوضع األ،صصأ
 ة بعد أن Ûرج مـن ثقـوب الـوKء مـن ا�هـ،كÆ تتد& جذورها � ا±واءأوعندما تنمو ا�ذور 

  .السف² للوح

  : حسب المحلول المستعمل إلى: اثانيً

 حيـث يعـاد اسـتخدام ا�حلـول ا�غـذى Close System :ة  ا�غلقـةنظمـا�زارع أو األ -1
 حـC الوصـول إ& ، Ûفيف ا�حلول ا�غذى ا�ر�ز با�ـاءن خاللم ،ا�ن�ف من بيئات الزراعة

 ثم يتم Zميع ا�حلول الزائد بعـد مـروره � ، ورى اsباتات به،ال¾�Ü ا�الئم للنباتات ا�زروعة
 .  وتعاد عملية رى اsباتات به، حيث يعود مرة أخرى إ& ا[زان؛اsباتات

  Open system :ة ا�فتوحةنظم ا�زارع أو األ-2

حيـث ، و� األنظمة الC ال يعاد بها استخدام ا�حلول ا�غذى ا�ن�ف من بيئات الزراعة 
  .يستخدم ا�حلول ا�غذى �رة واحدة فقط
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�L]\�א���א��א�$�������Hون�%���W� �

 ةملعقـ+ نـصف لـ¾ مـاء +  ويـتم تقطـيعهم ، فصوص ثوم3باستخدام :  باستعمال ا«وم-1
Aبشور  من الصابةكب�حلول ; ا�بات(ون ا�دة ،)ح� يلتصق ا�ويمكن .ة ساع24 ثم ي¾ك  

بـادة إ ويعمـل هـذا ا�حلـول ا�ـاتج ; ، قرن فلفل حـار وبـصل إH ا=لـيط الـسابق2ضافة إ
 Å :2 وÚفـف ا�حلـول عنـد الـرش Øآلة،مـراض الفطريـ واأل، وبعض ا~�ات،ح�ات ا�ن

  . ل¾ ماء / من ا�حلولةملعق

2-Cلول ا�يكوتÛ  :لول سام جدÛ ة ا وفعال ضـد طائفـ¯هوAويـتم ،مـن ا~ـ�اتة كبـ 
  . أو من فضالت السجائر،)ا�مباك(وراق نبات ا�بغ أ�ضAه من 

  :Aطريقة ا�حض

 ، من tلفات السجائر إH لـ¾ مـاءة Üاثلة أو كمية،وراق ا�بغ ا�طحونبأ وءضافة كوب Üلإ
 ثـم يـتم ،اً ويقلب ا=لـيط جيـد، من الصابون ا�بشورة صغAةملعق+  ةوي¾ك �دة نصف ساع

يبÝ ا�حلول فعاال(تصفية ا�زيج 
ً

 هـذا  ..)سـابيع إذا تـم حفظـه " وhء Ûكـم الغلـقأ لعدة 
ا�حلول ال يكون قاتال
ً

ن مفعو� ينفذ بعـد عـدة  ألة؛خرى ا�فيد ~�ات ا�حل وا~�ات األ
  .عكس Ûلول ا�يكوتCساhت من رشه ; ا�بات ب

  .وراقهاأ أو ال� تؤÞ ،كل لألةعدم رش هذا ا�حلول ; ا�باتات الصا~: ملحوظه
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  :ة العضويةسمد منقوع الكمبوست أو األ-3

 :Compost Teaمستخلص الكمبوست 

 وذلـك الحتوائـه ؛يمكن استخدام مستخلص الكمبوست � تغذية اsبات عن طريق الرش
  . و�ذلك منشطات ومنظمات اsمو الطبيعية،ل�ورية الالزمة sمو اsباتات� @يع العناã ا

  ..نـه Èتـوى � ا�ـضادات ا<يويـةإ حيـث ؛و�ذلك �قاومة األمراض الفطرية واPكت�ية
 كيلو كمبوسـت 100بمعدل (وللحصول � مستخلص الكمبوست يتم نقع الكمبوست � ا�اء 

 ويستخدم الراشح الرائق، أما ا�زء الـصلب ، ثم ال¾شيح،اعة س24 وذلك �دة ،) ل¾ ماء1000+ 
  .ا�تبÔ فيضاف إ& ال¾بة الزراعية

 Compost Tea أمـا � حالـة اسـتخدام ،20: 1و%غذية اsباتات يتم Ûفيف الراشح بنسبة 
  . 100: 1 فإنه يستخدم بعد ا%خفيف بنسبة ،�قاومة األمراض الفطرية واPكت�ية

 ، للوقاية من األمراض الفطرية واPكت�ية وا<ÄاتCompost Teaم وعند استخدا •
  .فإنه يرش � اsباتات بمعدل يو� �دة أسبوع

  .ثم يوم بعد يوم •

  .اÂثم مرت³ أسبوعي •

  .اÂثم مرة واحدة أسبوعي •

 للحـصول � نباتـات ؛ خالل مراحل اsمو األوCompost Teaæويفضل استخدام  •
 ؛ فـور االسـتخالصCompost Tea وXـب اسـتخدام ،ا�قاومـة و±ا قدرة � ،قوية

 . وعدم Ûزينه أو تعرضه للحرارة أو الشمس،للحصول � نتائج جيدة

 أو ، من الـصابون ا�بـشورة¡ه نصف ملعقإ يضاف ،�عل ¥لول ا�نقوع يلتصق � اsبات
  .ل¾ من ا�نقوع 5 من زيت الق² لy ةنصف ملعق

Uא��c���9א�ع�א��:=�W 
 :ساس طريقة ا�غذيةأخرى ; أو� مزارع ا�حاgل ا�غذية ظهرت Ûاgل 

 .)NUTRIENT FILM TECHNIQUA (NFTغشية ا�غذية مثل ¥ا¡ل األ

  .STATIC SOLUTION CULTUREوطريقة ا�حا¡ل الساكنة 
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  .SHAIIOW SOLUTIONالسطحية  و أDEEP SOLUTIONومنها ا�حا¡ل العميقة 

 .  فيما يعرف با�زارع ا±وائية،MIST إ& ا%غذية بطريقة الرذاذ ضافةباإل

 � حجر ،HYDROPONICSـ ال وأن مزارع ا�حا¡ل ا�غذية إ يمكن القول ،وبصفة Kمة
نماء اsباتـات � إنها تكنولوجيا بأ وتعرف ،ساس اYى ارتكزت عليه الزراKت الال أرضيةاأل

مثل الرمل ( خاملة كعامل تثبيت ميrنيú ةعدم استخدام بيئ وأ مع استخدام ،ا�حا¡ل ا�غذية
– Ï>لخ إ... الصوف الصخرى- نشارة ا[شب - ا(. 

PÖيكون ا�حلـول � حالـة دوران  ا ماًوCIRCULATING نـضام مغلـق � CLOSED 

SYSTEM)  من مرةأحيث يعاد استخدام ا�حلول Æو غ� متحرك، أ)ك STATIC OR NON-

CIRCULATING نظـام مفتـوح � OPEN SYSTEM ،ة واحـدةأى يـستخدم ا�حلـول مـر .
 وتعÇ الزراعة بـدون تربـه ،SOILLESS CULTURE  ظهر اصطالح،وبا%وسع � هذا ا�جال

مـن غـ�  (ةعÇ إنماء اsباتـات � بيئـات خاملـة صـلبي و�ه ، أو الزراعة الال أرضية،أو أرض
ـ  والــSOILLESS CULTURE ومــع الفــرق بــ³ ، مــع ا%غذيــة با�حا¡ــل ا�غذيــة،)ال¾بــة

HYDROPONICS، يـكا عـن ال¾بـة واألرض الطبيعيـة ًنهما يعنيان بالزراعة بعيدأال إÂ نـتØ ا
ا لـy ًا جامعـً tا Xعل مصطلح الزراعة الال أرضية ومرادفاتها مـصطلح؛طريقة أو وسيلة اsمو
 ، بمـا فيهـا ا±يـدروبونكس، اsباتـاتا sموًتتخذ من األرض بيئة ومهد طرق الزراعة الC ال

 . وهذه ا%جربة ا�ستخدمة هنا
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��.��Pא���א���'��8א�4,����
   W�Soilless culturesא���א����

%حكم � عوامل اsمـو نتاج اsباتات mت ظروف K¡ة من اإليعÇ نظام الزراعة ا�حمية 
 فأمـا بالنـسبة ؛ و� العوامل ا�وية والعوامـل األرضـية والعوامـل ا[اصـة باsبـات،ا�ختلفة

ًفهذه @يعـا يمكـن ا%حكـم .. شعاع الشمÌ والرياح للعوامل ا�وية من حرارة ورطوبة واإل

 بما ،وبة اnاخ²نشاء الصوب الزراعية ا�ناسبة لضبط جو الصإ Iيث يمكن ؛فيها بدرجة كب�ة
 .يناسب اsمو األمثل للنبات

 وذلـك للتغلـب � ؛ فيمكن ا%حكم فيهـا بدرجـة كبـ�ة،أما بالنسبة للعوامل األرضية
 ومكونـات ال¾بـة ،ا�ـاi بـداخلها/   من أمراض وعدم انتظـام ا%ـوازن ا±ـواi،مشاf ال¾بة

ويمكـن ا%غلـب � . ازن الغـذاi بهـا وعدم انتظام ا%و،ائية الC قد ت� بنمو اsباتيالكيم
 Soilless(@يع هذه ا�شاf عن طريق استخدام نظم الزراعة � اPيئات الصناعية بدون تربـة 

culture(،ويطلق عليها أحيانا الزراعة باستخدام ا�نشآت ا�ائية ً
Hydroponics حيث تعتمـد ؛ 

 ،ًا @يع العوامل ا�ناسبة تماما sمو اsبـات يتوفر فيه،هذه اsظم � زراعة اsبات � بيئة Êهزة
 و� منها يلزم %حقيق غرض ،³ً معانوقد تتكون هذه اPيئة من مواد صناعية أو طبيعية أو االث

 والقـدرة � ، مثـل ا%هويـة، أو mـس³ ا[ـواص الطبيعيـة للبيئـة، سواء %دعيم اsباتـات،ما
وKدة ال mتـوى هـذه ا�ـواد � أى .. فـظ ا�ـاء  أو القـدرة � ح،ادمصاص العناã الغذائية

 ومن أهـم ا�ـواد الـشائع اسـتخدامها � ، سواء � حجم السلت أو الط³،حبيبات دقيقة ا<جم
 –  ا�واد العضوية سـواء بيـت أو قـش-  الزلط وا<Ï- الرمل: ZهÜ وسط الزراعة بدون تربة

 .Rock Wollالصخرى  الصوف - س¾وفوم األ–  ال¹¡ت– الفرميكيو¡ت

 و وتنمـ، اليستخدم فيها أى من ا�ـواد الـصلبة ا�ـذكورة،وµ بعض أنواع ا�زارع بدون تربة
 مثـل ا%عليـق أو ا%ثبيـت ، مع تدعيم اsباتات بطريقة صناعية،اsباتات � ¥لول مغذى فقط

ا�ائيـة ثالثـة  وتـشمل ا�ـزارع ،Water Culture  و� تسü با�زارع ا�ائيـة،� حوامل خاصة
 و� ،ً Iيث تبÔ جذورها دائما ¥اطة با�حلول ا�غـذى،ً تعتمد @يعا � تنمية اsباتات،أنظمة

 Nutrient ومـزارع األغـشية الغذائيـة ،Nutrient solution cultureمزارع ا�حا¡ل الغذائيـة 

film Technique، ومزارع ا%هوية Aeroponics، يـث ؛ا�ائيـة و� من أحدث نظم الزراعـةI 
 حيث ترش ا�ذور بـا�حلول ا�غـذى ،ًتكون جذور اsباتات ¥اطة دائما بهواء مشبع بالرطوبة

 أن معظم مستلزماتها تستورد ،ومن أهم معوقات انتشار الزراعة بدون تربة � م�. � دفعات
وف  خاصـة mـت الظـر، بدرجـة ال تتناسـب مـع أسـعار منتجاتهـا،من ا[ارج بأسعار مرتفعة



  الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض  78

 كذلك mتاج إ& خ¹ة فنية كب�ة لتـشغيل وصـيانة مكونـات هـذه اsظـم الزراعيـة  ..ا��ية
 .ا<ديثة

مYنية إhدة استخدام ا�حاgل الغذائيـة أو Ûاgـل إًتقسم ا�زارع بدون تربة عموما حسب 
 : ة أخرى إHرال,ف م

  .ل ال�ف مرة أخرىوفيها اليعاد استخدام ¥ا¡ Opened system:  ا�ظم ا�فتوحة-

  .وفيها يعاد استخدام ¥ا¡ل ال�ف مرة أخرى Closed system:  ا�ظم ا�غلقة-

���א�+�!�Jא	�P%א����L�dY]\�א���א���א9@���Hون�%� L�\1-�W]\�א���א���
  :Sand Culture المزارع الرملية -1

 وKدة ما تكون مـن اsظـم ،ًنتشارا � ا�ناطق الC يتوفر فيها الرمالاو� من أكÆ ا�زارع 
 اsباتات � الرمل و وفيها تنم، الC اليعاد فيها استخدام ¥لول ال�ف،Open Systemا�فتوحة 

 ويـستخدم Yلـك نظـام الـرى ، وتـروى با�حا¡ـل الغذائيـة،ًا[ا& تقريبا من الـسلت والطـ³
 . با%نقيط

 : من أهمها،وتقام ا�زارع الرملية بعديد من الطرق 

حيـث يـتم حفـر قطـاع بطـول  : تقام ; أرض تعا0 من مشا_ طبيعية يصعب عالجها-أ
 مـع عـرض ًا مع مراKة أن يكون عدد ا�ـساطب وعرضـها متناسـب، وبعرض ا�صطبة،الصوبة

 سـم3 ويتم تسوية قاع ا<فرة Iيث تسمح بوجود ميل يبلـغ ،الصوبة ونوع اsبات ا�زمع زراعته
 150يقـل سـمكه عـن   � أن ال،ع وجوانـب ا<فـرة باPالسـتيكثم يغطى قا%). 0.3(م 10/

 ؛ باللبـاد والـزلطة مغطا،بوصة 3 ويوضع فوق اPالستيك مباÅة ماسورة ãف بقطر ،ميكرون
 وXب أن تكـون ، مع السماح بمرور ا�ياه فقط دون الرمل إ& داخلها،�نع نمو ا�ذور بداخلها

 وتوصل هذه ا�واس� � ا�انب ا�نخفض بماسـورة ،رضZاه ميل األاخطوط مواس� ال�ف � 
وتصمم ا�زرعة Iيث يكون ا£ـدارها مـن .  وتكون عمودية � مواس� ال�ف،ãف Êمع

 حيث توضع ماسـورة الـ�ف ا�جمـع %كـون متـصلة بمواسـ� الـ�ف ؛ا�انب³ £و الوسط
جعل أرضية الصوبة ·ها مائلة من  وتكون عليها من ا�انب³ ا�ائل³، مع ،)حقليات(الفرعية 

وXـب أن .  لتسهيل حر�ـة مـاء الـ�ف؛أحد جانù ماسورة ال�ف ا�جمع £و ا�انب اآلخر
من عند األطراف الC توجد (تكون أطراف مواس� ال�ف بارزة فوق سطح ال¾بة من بدايتها 

بعـد ذلـك تغطـى و.  حC يمكن تنظيفها ·ما دعـت الـ�ورة؛)� مستوى مرتفع من ا�زرعة
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سـم �  30ويالحظ أن نقص عمق طبقة الرمـل عـن . سم50 - 30ا�ساحة Øملة بالرمل لعمق 
 Xعل من الصعب االحتفاظ بمستوى واحد من الرطوبة � f أرجاء ا�زرعة، كما ،بعض ا�ناطق

 .تزيد فرصة نمو جذور اsباتات داخل مواس� ال�ف

 دقـائق 10 - 5 ا �دةÂمرات يومي 4زارع بطريقة ا%نقيط وتروى اsباتات � هذا اsوع من ا�
 . مع حقن ماء الرى با�حا¡ل ا�غذية،� f مرة

 وتـبطن هـذه األحـواض ، توضـع ; سـطح ال¾بـة مبـا¹ة، الزراعة " أحواض خاصة-ب
 ºإبا�وCويكون قاع ا<وض مـائال بمقـدار ،الطريقة السابقة كمـا " :ثيل 

ً
15 y60 سـم لـ 

 وتتصل مواسـ� الـ�ف ا[اصـة ، بامتداد طول ا<وض، وتوضع ماسورة لل�ف � القاع،اًم¾
.  %جميـع ا�حلـول الزائـد؛ � األقـلهباألحواض ا�ختلفة بماسورة ãف رئيس بالقطر نفـس

 . سم40 - 30 وبعمق ،سم75 - 60وتتكون األحواض بعرض 

  : Gravel Culture مزارع الحصى -2

 Closed و� مـن اsظـم ا�غلقـة ،ًنتـشارا اÏ ثاq أكÆ ا�زارع الصناعيةتعت¹ مزارع ا<

Systems، � يعاد فيها استخدام ا�حا¡ل الغذائية عدة مرات، وتتكون بيئـة نمـو ا�ـذور Cال 
 . يكون أغلبه Iجم حبة البسلة،هذه ا�زارع من حÏ صغ�

 � صـورة حبيبـات صـغ�ة غـ� أفضل أنواع ا<Ï ±ذه ا�زارع هـو ا�رانيـت ا�جـروش
مم، � أن يكون أكÆ من نـصف ا<ـÏ ا�ـستعمل 18  - 1.6 ت¾اوح � قطرها من ،منتظمة

 كـذلك يـستخدم ل، ال تتفتـت مـع االسـتعما، وأن يكون من نوعية صلبة،ًمم تقريبا12بقطر 
 . الزلط الqÃ¹ حيث يتمÜ �فة وزنههللغرض نفس

Ôيث تسI Ï>ـت الـسط¬، أو بطريقـة تصمم مزارع اm باتات فيها إما بطريقة الرىsا 
 2.5 وµ الطريقة األوæ يضخ ا�حلول ا�غذى من أسفل حC يـصل مـستواه إ& £ـو  ..ا%نقيط

 ¡عاد ضخه من جديـد بعـد ؛سم من سطح ا�زرعة، ثم يسمح Q بال�ف ثانية إ& خزان ا�حلول
 ثـم يـتم ا%خلـص ، أسـابيع6 - 2 �دة ت¾اوح من هنفسوهكذا يستمر استعمال ا�حلول .. ف¾ة 
 . و�È ¥لول جديد،منه

ًتؤثر الف¾ة ب³ الريات تأث�ا كب�ا � إمداد اsباتات Iاجتها من ا�اء  ، والعناã الغذائيـة،ً
 أهمهـا ،وتتأثر الف¾ة ا�ناسبة ب³ الريات بعدد من العوامـل. واألكسج³ الالزم %نفس ا�ذور

ويـ¾اوح عـدد مـرات الـرى .  والعوامل ا�وية، ومرحلة اsمو، واsبات ا��رع، ا<بيباتحجم
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ً إ& f ساعة � األكÆ نهارا � ،ا خالل فصل الشتاءÂ مرات يومي4 - �3عظم مزارع ا<Ï من 

 ؛غذيـةًا�و ا<ار أثناء الصيف، ونظرا ألن اsباتات تمتص ا�اء بäعة أكt ¹ا تمتص العناã ا�
ا � الغشاء ا�اi ا�حيط Iبيبـات ا<ـÏ بعـد YÂ fا فإننا �د أن تر�Ü األمالح يزداد تدرXي

 وتزداد çعة تر�Ü األمالح مع زيادة معـدل اsـتح، لكـن الريـة ا%ا¡ـة Ûفـض تـر�Ü ،رية
وXـب . ات ا<ـÏ إ& ا�ـستوى ا�وجـود � ا�حلـول ا�غـذىباألمالح � الغشاء ا�حيط Iبي

عندما تكون الرطوبة النـسبية بالغيوم، خاصة  ًالعمل � عدم تأخ� الرى كث�ا � ا�و ا�لبد
 .قريبة من درجة التشبع

 � توف� األكسج³ الـالزم ،ن�افه منهااتؤثر çعة ضخ ا�حلول ا�غذى � بيئة ا<Ï و
 دقيقـة لـضخ ا�حلـول 30 - 20ويكـK ðدة مـدة .  واsمو الطبيÎ للنباتـات،%نفس ا�ذور

 Iيث ال يتبÔ منه سوى غشاء رقيق Èـيط با<ـÏ حـC ؛ا�غذى، وãف الزائد منه بالrمل
  .ويمكن mقيق ذلك بوضع مواس� ãف كب�ة � قاع مزرعة ا<Ï. الرية ا%ا¡ة

 :ويمكن تعويض ا�اء ا�متص بإحدى الطرق ا�اgة

 . اÂمه األص² يومي بإKدة ا�حلول ا�غذى إ& حج-1

 حيث يتنـاقص إ& أقـل مـن ؛اÂ بإKدة ا�حلول ا�غذى إ& أكÆ من حجمه األص² أسبوعي-2
 .¡ه من جديدإإضافة ا�اء  حجمه األص² من نهاية األسبوع قبل

 تعمـل ، طافيـةة يتحكم فيه عوام، إمداد خزان ا�حلول ا�غذى بمصدر للماء ذو صمام-3
 .ا�حلول ا�غذى إ& ا�ستوى ا�طلوب، و� أفضل طريقة د وصول مستوى� غلق الصمام عن

 نتيجة عدم امتصاص اsباتات للعنـاã ؛pH تؤدى كÆة استعمال ا�حلول إ& تغ�ات � الـ
 بإضافة ماء Èتـوى � ،، كما تزداد هذه ا%غ�ات عند ا�حافظة � حجم ا�حلولهبالقدر نفس

  ا�حلـولY  pHلـك فإنـه يلـزم اختيـار؛م والrلسيوم واPيكربونـاتنسبة مرتفعة من الصوديو
ً ¡كـون دائمـا � ا�جـال ؛ مع تعديله إذا لـزم األمـر، للوقوف � أى تغي� فيه؛اÂا�غذى أسبوعي

 خاصـة ، � استخدام األ¿اضpH  وأفضل وسيلة %عديل درجة الـ،6.5 - 6ا�ناسب، وهو من 
 . يك¿ض اsي¾يك أو الفوسفور
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 :Straw bale culturesالت القش ا مزارع ب-3

 الـC يعـاد فيهـا اسـتعمال ،Open Systemsتعت¹ مزارع باالت القش من اsظـم ا�فتوحـة 
ومن أهـم عيوبهـا . نتاج ا[�وقد استخدمت مزارع باالت القش بكÆة إل. ا�حا¡ل ا�غذية

 ؛أن القش يكون çيع ا%حلل

رفـع درجـة  علــــى سم زراÌ واحد، لكن هذا ا�حلل يساعدفاليمكن استعما� إال �و
وإلنـشاء  .حرارة جذور ا�باتات، وزيادة نـسبة áز ثـا0 أكـسيد الكربـون فــــــــى الـصوبة

مزرعة من باالت القش يفرد أوال � أرضية الصوبة Åائح اPوæ إيثيل³، وتوضع بـاالت قـش 
ً

زيد عرض Åائح اPـوæ إيثيلـ³ عـن ي � أن ،لزراعةالقمح أو الشع� عليها � مrن خطوط ا
 ويلـزم ،ًسم من f جانب، ثم تشبع اPـاالت جيـدا با�ـاء30 بمقدار ،عرض اPاالت ا�ستعملة

 . �دة أربعة أيام) كجم 20زنة (ا لy بالة Â ل¾ ماء يوميY60لك Kدة 

 :Rockwool Cultures مزارع الصوف الصخرى -4

 الC يعاد فيها استعمال ،Clossed Systems وف الصخرى من اsظم ا�غلقةتعت¹ مزارع الص
  جـذور اsباتـات � بيئـة صـناعية تـسü بالـصوف الـصخرىووفيهـا تنمـ. ا�حا¡ـل ا�غذيـة

Rockwool) قن ،)يشبه اللبادÈ با�حا¡ل القياسـية ا�ناسـبة  -أثناء عملية الرى  - وتروى بماء
 . الرى فيها Kدة بطريقة ا%نقيطللعناã الغذائية، ويكون

 حيـث ؛هـم1600ًوصخر اPازلـت معـا إ& درجـة  ويصنع الصوف الصخرى بتسخ³ ا��
 حيث تتكون مـن الـسائل ا�نـصهر أ¡ـاف ؛اÂتنصهر، ثم يتدفقا � جهاز يدور بäعة K¡ة جد

وعنـدما . طوبـة %جعلهـا قـادرة � االحتفـاظ بالر؛ تضاف ±ا مواد أخرى قبل أن تـ¹د،رفيعة
ميكـرون، وmتـوى  5يتجمد ا�نتج اsهاi، فإنه يكون � شy وسائد طو¡ة من أ¡اف بقطر 

وتكون األ¡اف . م¾ مكعب / كجم 70منسافات بينية tلوءة با±واء، وتبلغ كثافتها % �97 
 ونمـو  لتـسمح بتحـرك ا�ـاء؛� وسائد الصوف الصخرى ا�ستعمل � األغراض الزراعية رأسية

 بـل تميـل ،ًأما األ¡اف األفقية، فإن ا�ذور ال تتعمق خال±ا كث�ا. ا وبصورة جيدةÂا�ذور رأسي
Ôللنمو األف. 

  وYلك فإنه ال؛ية مواد ذائبةأا، وال Èتوى � ÂيتمÜ الصوف الصخرى بصعوبة mلله بيولوجي
 ألن ؛عنـاã الغذائيـة ا�ـضافةيـدمص ال  كما أنـه ال،يمد اsبات بأى عناã غذائية أو غ�ها
 وYلـك فإنـه � ؛8.5 - 7 فيـه مـن pH وي¾اوح الـ.  .سعته ا%باد¡ة الrتيونية منخفضة للغاية

 اYى يبله ألول مـرة ، ا�حلول ا�غذىpHبداية الزراعة �د أن الصوف الصخرى يؤدى إ& رفع 
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 بهذا القـدر عنـد أول اسـتخدام  ا�حلول ا�غذىpH و±ذا فإنه Xب أن يقل ؛pHبمقدار وحدة 
 .±ذه الوسائد

 تعمل � الغالف اPالستيú � ،ثم توضع الشتالت بمكعباتها � سطح الوسائد � فتحات
 ويـزرع ،ويرا3 أن تكون جذور الشتلة بارزة من ا�كعبـات عنـد الـشتل. ا�سافات ا�رغوبة
سـتعمال ا ب، الرى بطريقة ا%نقـيط ويكون، خيار أو نباتات طماطمات نباتK3دة بكل وسادة 

 . جم16 حوا& Pe مواس�

ويؤدى تغليف وسائد الصوف الصخرى باPوæ إيثيل³ إ& منع تـäب ا�حلـول ا�غـذى إ& 
وتشق فتحات صغ�ة � الغالف اPالستيú للوسـائد . نتشار األمراضا ومنع ،ا�ناطق ا�نخفضة

 للمساعدة ؛ ب³ اsباتات، و�ذلك � نهايf C وسادةقرب القاعدة با�انب³ � منتصف ا�سافة
 .� mس³ ال�ف، وتشجيع ا<ر�ة األفقية للمحلول ا�غذى � الوسائد

. ًتسÔ اsباتات دائما با�حا¡ل ا�غذية بنظام حقن ا�حا¡ل الغذائيـة ا�ناسـبة � مـاء الـرى
تلـف عـن ذلـك حـسب حجـم اsباتـات  وقد á،اÂوmتاج اsباتات إ& حوا& ثالث ريات يومي

وXب أن يتوقف الرى عندما يبدأ تنقيط ا�حلول ا�غذى من الوسادة كمـاء . ودرجة حرارة ا�و
 . �نع تراكم األمالح داخل الوسائد؛ãف زائد، مع إعطاء رية غزيرة f ف¾ة

سـمك فعنـدما يكـون . £ـاء الوسـادةأًيمكن توزيع ا�حلول ا�غـذى متجانـسا � f  وال
ً تكون مشبعة تقريبا با�ـاء، ثـم تقـل درجـة التـشبع ، سم السفلية2.5 �د أن ،سم15الوسائد 

 سـم 2.5نيـة � الــ يفقط مـن ا�ـسافات اP% 10 إ& أن تصل ،Zهنا أل�اا ·ما Âبا�اء تدرXي
لء ، فإن ا�حلول ا�غذى يضاف ±ا بما يكð �ـ7.5أما عندما تكون الوسائد بسمك . العلوية

 .ً وي¾ك ا�زء اPا� tلوءا با±واء،من ا�سافات اPينية با�اء% 77

 بمنع الرى خـالل األيـام اÓالثـة ،ويمكن ا%خلص من با�اء الزائد � الوسائد قبل ا%عقيم
 � çعة ا%خلص مـن ا�ـاء ،جانبها كما يساعد وضع الوسائد �. األخ�ة من ا�حصول السابق

 دقيقـة بعـد رص 30 أو باPخـار �ـدة ،ستعمبال بروميـد ا�يثايـلارى ا%عقيم بوX. ا�وجود بها
ويفـضل قلـب الوسـائد � .  وتغطيتها بغطاء مناسب ±ذا الغـرض،الوسائد فوق بعضها اPعض

 .ستعما±ا � الزراعة ا%ا¡ةاا�انب اآلخر قبل 
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 :)البيت والمواد األخرى( مزارع المخاليط -5

 Øلرمـل، والفـ� مكيكو¡ـت -  وا�واد األخرىReat Mixtures ط اPيتتعت¹ مزارع ªا¡
 الC ال تستعمل ،Open Systems  من اsظم ا�فتوحة- وال¹¡ت، واPوليس¾ين، ونشارة ا[شب

 أساسـها اPيـت ،وفيها تنمو اsباتات � ªـا¡ط خاصـة. فيها ا�حا¡ل ا�غذية سوى مرة واحدة
 الـC يمكـن اسـتخدامها إلنـشاء ،مل عديد من ا%ـصميمات ا±يÞيـةويمكنه ع. ًموس PÖا

ومن أهم هذه ..  مثل الفرمكيو¡ت وال¹¡ت واإلس¾وفوم ،مزارع ªا¡ط اPيت وا�واد األخرى
 : ا%صميمات

 :Column Cultures مزارع األعمدة -أ 

غـ� ا�نفـذ  أو الـورق ،PVC و� عبارة عن أسطوانات مفتوحة الطـرف³ مـن اPالسـتيك
سـطوانات بـا�خلوط ا�ناسـب للنباتـات  هـذه األ وتمأل، سم35  - 20 وتكون بقطر ،للرطوبة

 .اÂسطوانات رأسي وتوضع هذه األ، وتروى اsباتات بنظم الرى با%نقيط،ا�زمع زراعتها

  Bag Culture:  مزارع األكياس-ب

 ويتـسع ،سـم20 وبعـرض ، وتكون Kدة بطول مـ¾،أكياس من اPالستيك و� عبارة عن
 سـم وبعـرض 70 وهناك أكياس بطـول ،هذا الكيس لزراعة نبات خيار أو ثالثة نباتات طماطم

ًوعمومـا فـإن ا<جـم ا�ناسـب . وKدة ما توضع هذه األكياس � امتداد خط الزراعة.  .سم35

 ؛وXب أن يكـون لـون الكـيس أسـود مـن اnاخـل. نبات طماطم / ل¾s14مو اsبات حوا& 
 . وأسود من ا[ارج � ا�ناطق اPاردة، وأبيض من ا[ارج � ا�ناطق ا<ارة،يناسب نمو ا�ذور

 : Water Cultures المزارع المائية -6

تـستعمل  و� أنواع من ا�زارع ا�ائية الC تنمو فيها ا�ذور � ا�حا¡ل ا�غذية مباÅة، وال

وتلك � ا�زارع ا�ائية ا<قيقية من بـ³ @يـع . هفيها بيئات صلبة nعم اsبات وتثبيت جذور

و� تعت¹ من اsظم الC يستخدم فيها ا�حلول ا�غـذى �ـدة طويلـة . أرضية أنواع ا�زارع الال

 ؛وفيهـا تـروى اsباتـات بـا�حلول ا�غـذى مبـاÅة. قبل ا%خلص منه وmض� غ�ه من جديد

 ،الرى، لكن تكون هناك حاجـة [زانـات كبـ�ةفالحاجة <قن ¥ا¡ل سمادية مر�زة � ماء 

 %حقيـق نـوع مـن ؛اÂتتسع لضعف كمية ا�حلول ا�غذى الm Cتاجها @يع نباتات ا�زرعة يومي
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 Xـب جعـل ،وµ هذه اsوعية من ا�ـزارع..  وتثبيتها � مrنها ،األمان بالنسبة %غذية اsباتات

ً يكون PÖـا هـو الغطـاء ، رقيقة من وسط صلبتستند إ& طبقة) قاعدة الساق(منطقة ا%اج 

 .  أو ا�rن اYى تنمو فيه ا�ذور،اPذرى

Cأساسي Cائية �قيق ¹ط�زارع ا�هما،ويلزم �جاح هذه ا�وعية من ا : 

 :  توفA األكسجC الY" �مو ا£ذور-1

 وÛتلف طـرق ،ة ما يوجد با�حلول ا�غذى من أكسج³ خالل ف¾ة قص�دًنظرا ألنها تستنف
  . حسب نوع ا�زرعةهاحتياجات األكسج³ الالزمة للجذور نفساتوف� 

 :  حجب الضوء عن ا£ذور-2

ض اsظر عما إذا Øنت جذورها معرضـة للـضوء غيمكن للنباتات أن تنمو بصورة طبيعية ب
و أن يكون ا�ـو  أ،ً لكن ا�هم هو أن تبÔ جذورها دائما مغمورة � ا�اء،أم أنها تنمو � الظالم

ًا�حيط بها مـشبعا تمامـا بالرطوبـة  إ& أن الظـالم يمنـع نمـو ،وترجـع أهميـة حجـب الـضوء. ً
ويؤدى نموهـا إ& منافـسة اsباتـات � العنـاã .  . بينما يساعدها الضوء � نموها،الطحالب

 كما تتنـافس اsباتـات � األكـسج³ ¡ـال، ا�حلول ا�غذىpHالغذائية وî& رفع 
ً

ويـؤدى .  .
  .رض مع اsمو الطبيÎ للنباتاتا قد تتع،mللها إ& إنتاج مواد سامة

��'��e�_=Uل�א����א�,��L-8�H]\�א��א�ع�א��!���א��
�:>�P%م������א�9@,����	�	W 
 : Nutrient solution cultures مزارع المحاليل الغذائية -أ

ا � اsطـاق³ اPحـ ًرع ا�ائيـة اسـتخدامتعت¹ مزارع ا�حا¡ل ا�غذيـة أول أنـواع ا�ـزا
Â يكـون وKء بالسـتيكي،وا%جارى، وفيها تبÔ ا�ذور � ا�حلول ا�غذى داخـل حـÜ مغلـق ا ً

 وÛتلف األحواض ا�ستعملة ±ذا الغرض ،Iجم مناسب أو أحواض أسمنتية مطلية باPيتوم³
. سـم 22.5  - 15 وµ العمق مـن  سم،250 - 60سم، وµ الطول من 100 - �30 العرض من 

 ،سم حC غطـاء ا<ـوض 7.5 - 5سم، وت¾ك مسافة  15- 10 با�حلول ا�غذى لعمق و� تمأل
 .ًاYى يكون صا<ا لy من زراعة اPذور، أو تثبيت الشتالت حسب طريقة الزراعة ا�تبعة

بدال من شـباك الـسلك ا�جلفـن(يتكون غطاء ا<وض من شبكة بالستيكية 
ً

الـØ Cنـت  ،
 Styrofoamسـي¾وفوم  تمـأل باإل،) حC يمكن تال� مشÞة التسمم من الزنك؛ًتستعمل سابقا

بدال من القش، وبرى ا[شب، ونـشارة ا[ـشب، واPيـت مـوس، (وجزيئات بالستيكية أخرى 
ً
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 - بما فيها من مواد ما�ة  - وتكون الشبكة ،ًوقشور األرز، و� ا�واد الØ Cنت تستعمل سابقا
 .سم 10 – 5بسمك 

 بواسـطة مـضخة ،ويتم توف� األكسج³ الالزم %نفس ا�ذور � هذا اsـوع مـن ا�ـزارع
 بقـاع Porus  وتدفع ا±واء من خالل ثقوب توجد � قاعدة مـسامية، تعمل بصفة دائمة،صغ�ة

 ،ى فيذوب بذلك جزء من األكسج³ � ا�حلول ا�غـذ، فيخرج � شy فقاقيع،حوض الزراعة
 وµ هـذه ،وقد تم ا%وصل إ& طريقة sمـو اsباتـات � ¥ا¡ـل مغذيـة، دون ا<اجـة %هويتهـا

 mـصل منـه � ، Iيـث تمتـد جـذورها خـالل حـÜ هـواi عـريض،الطريقة ترó اsباتـات
 .احتياجاتها من األكسج³ قبل أن تمتد � ا�حلول ا�غذى

  Tube Cultures : نابيب مزارع األ-ب

 تـشق ،بوصـة 4 بقطـر ،)PVC( � مزارع مواس� أنابيب من اPوæ فينايل ·ورايـد تستعمل
وتـستخدم هـذه .  �نـع نفـاذ الـضوء؛ا إ& نصف³، ويغطى مrن القطع باPالستيك األسـودÂطو¡

ويـتم .  Ø[ـس والـشليك؛األنصاف � زراعة اsباتات ذات اsمو ا[�ى وا�ذرى ا�حددين
 وتبÔ ا�ـذور داخـل األنبوبـة الـC يمـر فيهـا ، تثبت فيها اsباتات،تيكعمل ثقوب � اPالس

؛ ً مـ¾ا30 سـم f 7.5 و±ذا فإنها Xب أن تكون مائلة بمقـدار ؛ا�حلول ا�غذى بصورة دائمة
ستعمال هذه األنابيب � الزراعة بعد تعقيمها بهيبو�وريد اويعاد . نسيابه فيهاا%عمل � حسن 

X جديدالصوديوم، لكن úب أن يستعمل معها غطاء بالستي. 

وتتحقق ا%هوية الالزمة للمحلول ا�غذى � هـذه اsوعيـة مـن ا�ـزارع أثنـاء مـروره مـن 
ختالطـه اويساعد وضع عدد مـن ا<ـواجز � طريقـه إ& زيـادة .  .األنابيب إ& خزان ا�حلول

 .با±واء

 NFT" (Nutrient Film Techinique(:" مزارع األغشية المغذية الرقيقة-ج

ً �mان بينهما حـÜا ،تتواجد جذور اsباتات � األغشية ا�غذية ب³ طبقت³ من اPالستيك

 .  ملليم¾ فقط3 ينساب فيه ا�حلول ا�غذى بصورة دائمة � شy غشاء بسمك ،ًضيقا

  :مزايا وعيوب نظم األغشية ا�غذية

 :من أهم Ü¥ات نظم األغشية ا�غذية
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ً نظــرا ألن األغــشية اPالســتيكية اليعــاد ؛حاجــة للتعقــيم بــ³ الــزراKت ا�تتا¡ــةال  -1

حتماالت تلـوث اPيئـة اضافة إ& تقليل  وµ ذلك توف� � الطاقة وا�هد والوقت، باإل،ستعما±اا
ويكÊ ðـرد غـسل قنـوات الزراعـة وخـزان . ومصادر ا�ياه با�بيدات ا�ستخدمة � ا%عقيم

 .ب³ الزراKت ا�تتا¡ة% 2 ب¾�Ü ،نابيب بالفورمال³غذى واألا�حلول ا�

 ،ً نظرا ألن ا�حلول ا�غـذى يمـر � نظـام مغلـق، فـال يتعـرض للتبخـر؛ ا%وف� � ا�اء-2
 .ويستعمل أكÆ من مرة

ا، كمـا �È Â ا�حلول ا�غذى وáت¹ ويعدل � نقطة واحدة، ويمكـن أن يـتم ذلـك آ¡ـ-3
 .بسهولة إ& اnرجة ا�ناسبة، وبذلك يمكن ا%وف� � الطاقةيمكن تدفئته 

 بإضافة ا�بيدات ا�هازية الC تمتص عن طريق ا�ذور ، يمكن مrفحة اآلفات بسهولة-4
 . إ& ا�حلول ا�غذى

  :ومن أهم عيوب األغشية ا�غذية الرقيقة

ًلكـن يفـ¾ض دائمـا نتشار األمراض الC تصيب اsباتات عن طريق ا�ـذور، اçعة  -1

ً �نع وصول هذه األمراض إ& ا�زرعة، خاصة أنهـا � اPدايـة خا¡ـا ؛حتياطات الالزمةÛاذ االا

 .ًتماما منها

نتيجـة تـراكم ا�لـح � قاعـدة ؛ ح¾اقحتمال إصابة قاعدة ساق اsبات بما يشبه االا -2
Èـدث ذلـك إال إذا Øن   وال.اsبات بالقرب من مrن تالمس الساق مع غشاء ا�حلول ا�غذى

 أو إذا Øن غـشاء ،)Éًفاضـاان Øن بهـا إوهو األمر اYى Èدث (ًا�حلول راكدا � هذه ا�نطقة 
 لـضمان تـدفق ؛هتمام بهندسة اsظاموتعالج هذه ا�شÞة باال. ا�حلول ا�غذى أسمك من الالزم

 .ا�حلول ا�غذى � غشاء ا�حلول بالسمك ا�ناسب

 . إ& نوعية جيدة من ا�ياه mتاج-3

 . mتاج إ& إمداد طاقة مستمر-4

 .اÂ زيادة ا%r¡ف اإلنشائية نسبي-5

ً يتم أوال إعداد قنوات مستوية تماما،و%صميم مزرعة األغشية ا�غذية الرقيقة ً
 وتوضـع � ،

 أو  وتصنع هـذه القنـوات مـن ا[ـشب، أو اPالسـتيك،،%1أرضية من األسمنت مائلة بمقدار 
ستواء القنوات إ& عدم إعطاء أية فرصـة %وقـف ا�حلـول اوترجع أهمية . ا�عدن، أو األسمنت
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ً نظرا ألن اPقع الراكدة تصبح خا¡ة مـن األكـسج³ بعـد ؛Éفاضات قد توجد بهااا�غذى بأية 

 .ف¾ة قص�ة من تنفس ا�ذور

اطم وا[يـار، أمـا طو±ـا، سم � مزارع الطمـ5 سم، وارتفاعها 23يبلغ عرض القنوات Kدة 
وµ حالـة . ًم¾ا كحد أقÏ، وXب أن تكون غ� منفـذة للمـاء 40 - 30فيجب أال يزيد عن 

úب أن يكون . صنعها من مواد منفذة للماء، فإنه يلزم تبطينها بغشاء بالستيX هذه ا<الة µو
ويستعمل . ار الشتالتومكعبات إكث) Calle(ًالغشاء عريضا بالقدر اYى يكð %غطية القناة 

ً ألن األغـشية األقـل سـمr مـن ؛ ميكرون � األقلY130لك الغرض غشاء بالستيú بسمك 

 tا Xعل ا�حلول ا�غذى يمر مـن حـول ا�ـذور، ؛ذلك يمكن أن تلتصق بها ا�ذور وتتشابك
بدال من أن يمر من خال±ا

ً
نها الmتـاج إ& أما القنوات الC تصنع من مواد غ� منفذة للماء، فإ. 

تبط³، ولكنها mتاج إ& غطاء، وقد يكون هذا الغطاء من اPالسـتيك أو مـن أيـة مـادة غـ� 
 :القنوات إH أنها وترجع أهمية أغطية. صلبة

 . تمنع فقد ا�اء با%بخر-1

 فتمنع بذلك نمو الطحالب الC تمـتص الغـذاء، وتـؤدى إ& ؛ mجب الضوء عن القنوات-2
 .شاء ا�حلول ا�غذىنسياب غابطء 

 . تساعد � ا%حكم � درجة حرارة ا�ذور-3

 %قليـل ؛ اللـونمن ا�فضل أن يكون السطح ا[ـارï ألغطيـة القنـوات أبـيض أو فـ�
 الC قد تكون Iاجة إ¡ه � ، وللعمل � عكس الضوء وتشتيته حول اsبات،كتساب ا<رارةا

ً& رفع درجة حرارة ا±واء كث�ا إما يؤدى الغطاء األسود بين. الظروف الC تقل فيها شدة اإلضاءة

 . إ& القدر اYى قد ي� با�ذور،ًداخل القنوات � األيام ا<ارة صيفا

�rجب الضوء بالقـدر الـÈ األبيض، فإنه ال úالستيPوعليـه فـإن الغـشاء .  .أما الغطاء ا
. سود من اnاخل وأبيض مـن ا[ـارجأاPالستيú ا�ستعمل � تغطية القنوات يكون ذات لون 

 ، تتكون مـن غـشاءين مـن اPالسـتيك،وقد تستعمل � ا�ناطق شديدة ا<رارة أغطية للقنوات
 . %قليل ا%بادل ا<رارى؛بينهما مسافة من ا±واء الساكن

 يوضع � نهاية القنـوات، ،وµ هذه اsظم يتجمع ا�حلول ا�غذى با�اذبية األرضية � خزان
 تكـون متعامـدة � اsهايـات العلويـة للقنـوات، ،يعاد ضخه من ا[زان إ& قنـاة رئيـسةثم 

ويتم ضبط معدل تدفق ا�حلول . وتزودها با�حلول من خالل مواس� رفيعة أو صمامات خاصة
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 ألن زيـادة سـمكه ؛مم � امتداد قاع القنـاة I 3يث يكون � صورة غشاء بسمك ،ا�غذى
 .جب األكسج³ عن ا�ذورعن ذلك تؤدى إ& ح

 ؛اÂ فإنه يلزم اختباره يومي،سبوع³ أو �دة أطول من ذلكأوسواء استعمل ا�حلول ا�غذى �دة 
، 6.5 -6ا � حـدود ً Xب أن تظل دائمـpH  فالـ؛)EC(، ودرجة ا%وصيل الكهرpH ó %قدير الـ

، كمـا أن 65 عـن pH رتفاع الـً بإضافة األ¿اض ا�ذكورة سابقا � حالة ا،ويعدل عند ال�ورة
Qللمحلول ا�غذى ا�ق¾ح استعما óسـم، فـإذا  /  ملليمـوز3 تقدر بنحو ،درجة ا%وصيل الكهر

 لزمت إضافة @يع ا�ر�بات ا�ـستعملة � mـض� ،سم / ملليموز 2اÉفضت مع االستعمال إ& 
ويمكـن أن يـتم ذلـك ·ـه  ،سـم / ملليمـوز 3ا�حلول بالقدر اYى يكð إلKدة القراءة إ& 

 .اÂأتوماتيكي

وبينما �د أن األكسج³ يصل إ& جذور اsباتات اsاميـة � ال¾بـة مبـاÅة مـن فـراÖت 
ال¾بة ا�ملوءة با±واء، فإنه يصل إ& جذور اsباتات اsامية � ا�حلول ا�غذى مع تيار ا�حلـول 

 ؛ا�غذى Xب أن يتحرك Iرية حول ا�ذوروعليه فإن ا�حلول . ا�حتوى � األكسج³ اYائب
فـإذا توقفـت حر�ـة ا�حلـول مـا بـ³ تفـرKت ا�ـذور .  .حC يمدها Iاجتها من األكسج³

 بينما يزداد تر�Ü الغازات اsاZة من نـشاط وتـنفس ،ًالكثيفة، فإن األكسج³ يقل كث�ا حو±ا
 Dinitrogen  . اi اsي¾وجـ³لـ³ وأكـسيد ثنـيثيا�ذور، مثـل ثـاq أكـسيد الكربـون، واإل

oxide ،قيقـة � أوعيـة خاصـةnيراد زراعتها � مزارع األغشية ا�غذيـة ا Cباتات الsوتوضع ا
 ويفـضل اسـتعمال ،GVS أو أقـراص ا�ـð ،صص اPيت، أو مكعبات الصوف الصخرىأ: مثل

 إ& انـسداد  حC اليؤدى اPيت موس ا�وجـود � األوعيـة األخـرى؛مكعبات الصوف الصخرى
ضم بـ وÈـافظ � اsباتـات � مrنهـا ،صص � القناة وتوضع األ،قنوات الزراعة وسوء ا%هوية

 .اPالستيك بمشابك خاصة

 Aeroponics تظل جـذور اsباتـات � ا�ـزارع ا±وائيـة :Aeroponics ا�زارع ا�وائيـة -7
ا�غذى � صورة ضباب، وبـذلك للمحلول  -بصورة منتظمة  - مع تعريضها ،Kلقة � حÜ مغلق

 الـC تـبm، � Ôصل اsباتات � حاجتها من ا�اء والغذاء واألكسج³ الالزم %نفس ا�ـذور
 وÈقق هذا اsظام أك¹ استفادة tكنة من ا�ـساحة ا�تـوفرة مـن ،%100هواء رطوبته النسبية 

 وقـد ،Aهـيy � شـy حـرف ً نظرا ألن اsباتات تثبت � ثقوب � جـانù ؛اPيوت ا�حمية
  .استخدمت هذه ا�زارع بنجاح � إنتاج ا[س
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 فـالكوارث ؛ قد أصبح الشغل الشاغل للعالم هذه األيام،من ا�الحظ أن ا%غ� ا�ناÍ وآثاره
 ب  واإلعـصار اYى،فـريÔ وا�جاعـة � الـصومال والقـرن اإل،الطبيعية �Øفاف الـشديد

 وموجـة ا<ـر الـشديدة � الواليـات ا�تحـدة ،س/   كـم256ًا�كسيك أخ�ا وبلغت çعته 
وقـد عقـد Êلـس . ·ها مؤÅات � حدوث ا%غ� ا�نـاÍ -وغ�ها من ا�ظاهر ، ةمريكياأل
  حيث ãح األم³ العام لألمم ا�تحـدة بـان،ول اجتماع Q �ناقشة هذه الظاهرةأمن اnوæ األ

.  tا يهدد السلم واألمن اnو¡³ بشy أسـاò؛ بأن ا%غ� ا�ناÍ يتسارع بوت�ة خطرة،ن
 مو
؛  سـنة65000ك¹ تغـ� � الغـالف ا�ـوى منـذ أيام هو وقد قدر ا[¹اء أن ما Èدث هذه األ

 -2حيث يقدر أن f ارتفاع بمقدار درجة واحدة سيخفض اsمو االقتصادى العـالü مـا بـ³ 
3%. 

]��	-b�,א��DUא���
W� �
 Ø<رارة وأنماط الرياح وا±طول الـC ؛ا%غ� ا�ناÍ هو اختالل � الظروف ا�ناخية ا�عتادة

 بـسبب ؛و�ذلك ارتفاع حـرارة الغـالف ا�ـوى ا�حـيط بـاألرض، تمf Ü منطقة � األرض
 qز ثاÖ ي¾وزأكسيد الكربون وا�يثان وأكسيدتراكمsا . 

  : ا�غA ا�ناâ إH ´موعتCويمكن تقسيم أسباب

 : طبيعية-1

  .يسلندا وشي²أمثل برqÃ ،  حيث ينبعث منها Öزات اnفيئة؛ ثورات ال¹اك³-أ

 الC تعاq من تـدهور الغطـاء اsبـا} ، العواصف ال¾ابية � األقا¡م ا�افة وشبه ا�افة-ب
 .تث�ه من غبار Kلقمثلتها رياح ا[ماس³ وما أومن ، وقلة الزراعة واألمطار

 نتيجـة اضـطراب ا�جـال ؛ًا تقريباً Kم11 و� ظاهرة mدث f : ظاهرة اPقع الشمسية-ج
 . tا يزيد من الطاقة ا<رارية لإلشعاع الصادر منها؛ا�غناطيÌ للشمس

 حيث ت�ب الغـالف ا�ـوى العلـوى ؛شعة الكونية اsا@ة عن انفجار بعض اsجوم األ-د
 . %كون الكربون ا�شع وتؤدى،لألرض
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 : صناعية-2

 :  مثل، وترتبط باsمو السqr ا�oايد بالعالم،و� ا�سببات اsا@ة عن نشاط اإلنسان

 ، الكهربائيـةة وîنتـاج الطاقـ، كتكريـر اsفـط؛ الغازات ا�نبعثة من الصناKت ا�ختلفـة-أ

 . ومصانع اPطاريات،سمنتنتاج األإومعامل 

  .وا�وnات الكهربائيةعوادم السيارات -ب

 الـC ،شـجارزالة الغابـات واألإعالف وعمليات  Øألسمدة واأل؛ نواتج األنشطة الزراعية-ج

ً خاصة Öز ،متصاص Öزات االحتباس ا<رارىك¹ مصدر الأتعت¹ 
CO2.  

ً اYى يعت¹ أكـÆ خطـرا بعـÄة ، خاصة ا�يثان، الغازات ا�نبعثة من مياه ال�ف الص¬-د

  .CO2 من أضعاف

��E�8�Lزא�8א�%��'�$��\1-W� �

1- qكمـا .  .حصاءات ارتفـاع كميتـه ا�نبعثـة � العـالمحيث تفيد اإل:  الكربونأكسيد ثا

 الكربون � الغـالف ا�ـوى قـد أكسيد بأن تر�Ü ثاq ،فادت ا±يئة اnو¡ة ا�عنية بتغ� ا�ناخأ

ويمكـن الـسيطرة � ،  ا�نبعثـةCO2من كمية % 50وينتج قطاع الصناKت ا%حويلية ، ازداد

 المتـصاص هـذا الغـاز ؛ من خالل تر�يب معدات خاصة � ا�ـصانع،من كمياته ا�نبعثة% 50

  .وحجزه
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 و�ميات انبعاثات ثاq أكسيد الكربون اsـاتج ،ويظهر ا�دول ا%ا& قائمة Pعض دول العالم
  :منها

 ̄ا ا�نبعثة سنويCO2 كمية ا�ولة
نبعاث ة من االالنسبة ا�ئوي

ãالعال 

 %100  مليون طن27.2 نبعاث العالã´موع اال

 %22  مليون طن6.0 الواليات ا�تحدة

C18  مليون طن5.0 الص% 

 %11  مليون طن3.1 ورäاال�اد األ

 %6  مليون طن1.5 روسيا

 %5  مليون طن1.3 ا�ند

 %5  مليون طن1.3 اgابان

  

� الفـ¾ة مـا بـ�K ³ % 30ازدادت نـسبة انبعاثـه بمقـدار حيث :  أكسيد اsي¾وج2-³
ويـساهم القطـاع ، عداد ا�ر�باتأ وتضاعف ، بسبب زيادة النشاط الصنا3؛2005 إ& 1998

 .من الكمية ا�نبعثة% 35الصنا3 بنسبة 

 ولكـن خطورتـه ،وهو ينبعث بكميات أقل من ثاq أكسيد الكربـون) NH4:(  ا�يثان-3
  .أك¹ بكث�


�"Dא�8א�,�TWא��b�,א��DUא���M��W� �
  : تأثير ارتفاع مستوى البحر على دلتا النيل-1

 أن يرتفـع مـستوى سـطح اPحـر ،)IPCC(يتوقع الفريق ا<كو� اnوæ ا�عÇ بتغ� ا�ناخ 
ا لتراسات ً ووفق،2100ُ والC يتوقع أن mل Kم ، سم � أسوأ السيناريوهات59بنسبة تصل إ& 

 مـن ا�ـزء الة عن هذا الفريق، فإن تغ� ا�ناخ يمكن أن يؤدى إ& فقدان نسبة ال بأس بها�نقو
 0.5ومن شأن االرتفاع بمقـدار .  مزيج من الفيضانات وا%آfعن طريقالشما& من د%ا اsيل 

 32,5 أن يؤدى إ& خسائر � األرا� وا�نشآت والسياحة بأكÆ مـن ،م � مستوى سطح اPحر
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. ر دوالر أمريكى � ¥افظة اإلسكندرية وحدها، وقطع مدينـة اإلسـكندرية مـن اn%ـامليا$ 
وبالفعل فقد زادت عملية اsحر � د%ا اsيل منـذ بنـاء الـسد العـا& � أسـوان خـالل عقـد 

عـالوة � ذلـك، .  بعد أن ح� الكثـ� مـن رواسـب اsيـل،لقرن الع�ينالسبعينيات من ا
  . نتيجة تملح ال¾بة؛Èُتمل وقوع خسائر كب�ة � األرا� الزراعية

 ؛ اYى من شأنه أن يزيد من ارتفـاع مـستوى سـطح اPحـر،áتلف مدى ضعف د%ا اsيل
من اn%ا والساحل % 30 أن  إ&،K2003م جريت أتش� تقديرات إحدى اnراسات الC حيث 

¥ميـة بـشy % 15و" غـ� معـرض للخطـر"وصـف بأنـه % 55اإلسكندرى معرضة للخطر، و
 وتشمل أجـزاء مـن ¥افظـات اإلسـكندرية، ،ا�ناطق شديدة ا[طورة تق¾ب من اn%ا. مصطنع

ت تنفـق  فإن السلطا-  وهو باحث متقاعد- ًووفقا لعمران فريÙ. واPح�ة، ودمياط وبور سعيد
.  <مايـة شـواطئ Iـر اإلسـكندرية؛ مليون دوالر أمريكى Pناء جـدران مـن ا[رسـانة300

ًووفقا %قرير نÄ � صـحيفة .  %جديد الشواطئ ا�تناقصة؛وXرى إلقاء الرمال � بعض ا�ناطق

 أو ، اPيئـة ا�ـ�ي³ الرسـمي³ ال يؤمنـون بتغـ� ا�نـاخ وأنـه حقـيÔ فإن مسئوæ،ا£ارديان
  .ن ا%دخل البÄى ال طائل منهإ Iيث ؛مقتنعون بأنها مشÞة كب�ة

 :من الغذائىثير تغير المناخ على األأ ت-2

 بما � ذلـك اإلنتـاج ، ا�ناخ ناجم عن نشاط اإلنسان أن تغ�-  بوجه Kم- من ا�تفق عليه* 
وهذه األنواع من األنشطة تزيد � تر�Ü ثاq أكسيد . الصنا3 وعوادم السيارات وقطع األشجار

ا±يئـة (وصـت أوقـد  ، وغ�ها مـن Öزات اnفيئـة � ا�ـو،ان واألكسيد اs¾ىثالكربون وا�ي
 � انبعاثات الكربون، فإن نه إذا ما استمر االZاه الراهنأاخ، ا�عنية بتغ� ا�ن )ا<كومية اnو¡ة

 وبـدرجت³ مئـويت³ � ،2030درجات ا<رارة سوف تزيد بنحو درجة مئوية واحدة Iلول Kم 
ومن جهـة أخـرى، فـإن هـذه الزيـادة ربمـا سـتكون ±ـا تـأث�ات متباينـة . نهاية القرن القادم
ا � ا�نـاطق االسـتوائية ًالزراعة مثال سوف تكون أكÆ رفا%أث�ات � . باختالف األقا¡م

 ألن مـن ا�قـدر أن ؛ وسوف تستفيد اPتان ا�تقدمة بقدر أكt،¹ا � عليه � ا�ناطق ا�عتدلة
و� العكس من ذلك، فـإن مـن . تزيد إنتاجية ا<بوب � كندا وشمال أوربا وبعض أ£اء روسيا

ا � الوقـت الـراهن خـالل الـسنوات ًة اPتان اsامية األشد فقـرا�حتمل أن تتأثر بصورة سلبي
.  مـع تقلـيص � مـساحة األرا� الزراعيـة وîنتاجياتهـا ا�حتملـة،ا[مس³ إ& ا�ائة القادمة

 وذلـك بـسبب عـدم مقـدرتها � ؛اًوسوف تكون إفريقيا وجنوب الصحراء أشد ا�ناطق ت�ر
 . أو من خالل زيادة وارداتها من األغذية،وارد ال�ورية من خالل توف� ا�،ا%الؤم بقدر Øف
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ويمكن فهم ا�ش ت الC تواجه ا�زارع³ � £و أفضل إذا مـا درس ا�ـرء تـأث� تغـ� * 
 ذلك ألن درجـات ا<ـرارة وأشـعة الـشمس � العوامـل ؛ا�ناخ � الطقس أو هطول األمطار
 tـا يـسبب ؛غ� ا�ناخ يمكن أن يغ� � هذه العوامـلفت. الرئيسة الrمنة وراء اإلنتاج الزرا3

 وانتـشار األمـراض الـm Cملهـا ،ا � اإلنتاجيـة الزراعيـةً وتقليص،ا %وافر ا�ياهًا خط�ًتهديد
ا بـسبب ً وأيـض، بسبب ارتفاع منسوب اPحـار؛ وزيادة الفيضانات،رض إ& مناطق جديدةاالقو

السبب الرئيس %قلبات اإلنتـاج مـن  -� واقع األمر  -و فتغ� ا�ناخ ه. هطول األمطار الغزيرة
وتـش� دراسـة أعـدتها منظمـة األغذيـة . Kم إ& آخر � اPتان ا�تقدمة واsاميـة � الـسواء

 � إنتاج ا<بـوب سـوف Èـدث � اPـتان اً إ& أن أشد اPتان اÉفاض1996والزراعة � Kم 
وXـب ا%نويـه إ& أن .  � ا�ائـةÉ10فـاض £ـو هـذا اال حيث يتوقع أن يبلغ متوسط ؛اsامية
 سـوف يكـون ،2020 � ا�ائة � إنتاج إفريقيا من ا<بوب � Kم 3-2ا ما ب³ ًا متوقعًاÉفاض

 ،وتستلزم هذه ا%أث�ات جهودا للتكيـف.  مالي³ شخص لألخطارØ10فيا لوحده %عريض £و 
nيهـم إمrنـات ا<ـصول � ا�ـوارد أو ا�ـدخرات يصعب mملها من قبل السrن اYين تقـل 

وµ واقع األمر، فإن ا%أث�ات ا<قيقيـة سـوف mـدث � ا�نـاطق الـC يتمـÜ فيهـا . ال�ورية
 .اًا بأنه حدى PÖًاإلنتاج الغذاi حا¡

 والـC تبـدو ملموسـة فعـال،وفيما ي² بعض تأث�ات تغ� ا�ناخ � إنتاج األغذيـة
ً

ّ وتطـرد 

 :ا من قبلً�تها بäعة أ� tا Øن متوقعوت

 وµ وسـط بعـض ،ترتفع درجات ا<رارة اإلقليمية � خطوط العرض الشما¡ة العليا •
 .القارات

 ارتفـاع :جهـاد ا�حاصـيل وا�اشـية، مثـال ذلـكإيسبب ارتفاع درجات ا<رارة �  •
 و� ،وبدرجات ا<رارة � الليل يمكن أن يؤثر بـصورة سـلبية � تكـوين ا<بـ

 .ا�وانب األخرى sمو ا�حاصيل

• iفاض منسوب األمطار � بعض مناطق انعـدام األمـن الغـذاÉنـوب ؛احتمال ا�Ø 
 .األفريÔ وا�نطقة الشما¡ة من أمريكا الالتينية

 بسبب ارتفاع درجـات ا<ـرارة، وهبـوط مـستويات رطوبـة ؛زيادة معدالت ا%بخر •
 .ال¾بة
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عدد ضـئيل مـن الفـ¾ات ا�طـ�ة، والزيـادة � عـدد أيـام تمر�ز هطول األمطار �  •
 .�رافات والسيول tا يؤدى إ& أخطار اال؛األمطار الغزيرة

ا%غ�ات � ا%وزيع ا�وسü ±طول األمطار، مع نقص ا±طول � فصل نمو ا�حاصيل  •
 .الرئيسة

 اPـتان  األمر اYى يؤدى إ& إغراق أجـزاء مـن بعـض؛ارتفاع منسوب مياه اPحار •
الختالالت � إنتاج   tا يسبب نزوح ا�الي³؛ وا�عرضة للفيضانات،الكثيفة السrن

 . بسبب تزايد وت�ة وشدة األحداث غ� ا�ألوفة؛األغذية وîمداداتها

ا ألن انعدام األمن الغذاi يتوقف � األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة أكـÆ ًونظر •
عية ا�ناخية، فإن األسـا¡ب الـC يمكـن فيهـا %غـ� tا يتوقف � األوضاع الزرا

 تعتـ¹ ،ا�ناخ أن يؤثر � مقدرة السrن � ا<صول � مـا يكفـيهم مـن األغذيـة
�  -بصورة رئيسة  -األمن الغذاi سوف يعتمد � ا�ستقبل îذا Øن و. بالغة ا%عقيد

 و� ا%قـدم ،الجتمـا3العالقات ا�تبادلة ب³ االستقرار الـسياò واالقتـصادى وا
ïخل الفـردى، واألسعار الزراعية، والسياسات،ا%كنولوnخـل ، وزيادة معدل اnوا 

Çوتغ� ا�ناخ من جهة أخرى، وا%جارة، وتعليم ا�رأة، وتقليص ظاهرة الفقر،الوط  - 
فإن تغ� ا�نـاخ يمكـن أن يـؤثر � ا%ـوافر ا�ـادى لإلنتـاج الغـذاi، مـن خـالل 

 وµ مقدرة السrن � ا<صول � ، وµ هطول األمطار،ت � درجات ا<رارةا%غ�ا
 بسبب ارتفـاع منـسوب ميـاه ؛ نتيجة الÉفاض دخو±م من الصيد الساح²؛األغذية
 بـسبب تـدم� ¥اصـيلها ؛ أو � تراجع حصيلة اPالد من العملـة األجنبيـة،اPحار

 .توائية نتيجة زيادة وت�ة األKص� االس؛ا%صديرية

g�,א��DUH�8אD"TH�N�.h�
�Wدو��א���א���� �
 فاألنـشطة مثـل حـرث األرض ؛ولة عن £و ثلث انبعاثات Öز اnفيئةئإن الزراعة ذاتها مس

 تسبب � إطالق Öز ثاq أكـسيد ،ألغراض ا%وسع الزرا3) حرقاحصد وا(نتقا¡ة والزراعة اال
 يتـأ} مـن ،ان اYى يـسببه اإلنـسانثـئة مـن Öز ا�ي � ا�ا40وîن أكÆ من . الكربون � ا±واء

 � ا�ائـة مـن انبعاثـات 25كمـا أن £ـو . ا£الل ا�واد العضوية � حقول األرز ا�غمورة با�يـاه
 � ا�ائـة مـن 80وباإلضافة إ& ذلك، فإن الزراعة مسئولة عن . ان � العالم تتأ} من ا�اشيةثا�ي

لC يسببها اإلنسان من خـالل mلـل األسـمدة، ومـن روث ا�اشـية  ا،¾وزينبعاثات أكسيد اsا
 ،ا من انبعاثات Öزات اnفيئة اsا@ـة عـن الزراعـةًومن جهة أخرى، يمكن ا<د كث�. وبو±ا
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ا � ً و� سبل معيشة ا�ـزارع³، وخـصوص،كما يمكن عمل الكث� %قليل تأث�ها � اإلنتاج
 : f أو بعض تلك الوسائل وذلك باتباع ،اPتان اsامية

 مـن خـالل أنـشطة ، يمكن للمزارع³ استخدام آ¡ات ا%كيف الC تقاوم تغ� ا�نـاخ-1
 Øستخدام أنواع ا�حاصيل ا�قاومة للجفاف أو ا�لوحة، واستخدام موارد ا�يـاه � £ـو ؛بعينها

اط الزراعيـة، تقلـيص ويمكن أن تشمل ا%غي�ات � األنمــ. أكفأ، وا%حس³ � إدارة اآلفات
 وîدارة فضالت ا�اشـية � ، وتطويــر إدارة إنتاج األرز، وmس³ األعالف،استخـدام األسمدة

إضافة إ& ذلك، يتعـ³ � ا<كومـات الوطنيـة أن تـضطلع بـدور مهـم � تطبيـق . £و أفضل
 وبـدال،)حرقاحصد وا( الm Cد من ا%وسع � أسلوب ،سياسات استخدام األرا�

ً
 مـن ذلـك 

تشجع تربية ا�اشية � £و مكثف، فضال
ً

 . عن إتاحة مزيد من الفرص للعمالة � الريف

 أن - مـن خال±ـا-  كذلك يمكن أن يكون امتصاص الكربون وسيلة يمكن للزراعة-2
 فضال،تسهم بصورة إXابية � Ûفيفه

ً
 عن تزايد أهميته االقتصادية واPيئية � سـياق بروتو�ـول 

وتش� ا%قـديرات إ& أن مـساهمة األرا� ا�حـصو¡ة � امتـصاص الكربـون خـالل . كيوتو
.  مالي³ طن مـن الكربـون K fم610 - 450 ت¾اوح ب³ ،العÄين إ& اÓالث³ سنة القادمة

 وîدارة ا�ياه، ومrفحة ا%عريـة، ،mس³ تسميد ال¾بة(وبتطبيق أسا¡ب أفضل � إدارة األرا� 
ا� ا�حصو¡ة � اPتان الصناعية إ& Öبات دائمة أو مرا3 أو نظم إيكولوجية، وmويل األر

ا � دور ً يمكـن أن تعـزز كثـ�،)و¥اصيل الكتلة ا<ية، وحرث ال¾بة لـصيانتها، وغـ� ذلـك
 . و�آ¡ة تعويضية بشأن إسهام الزراعة � Öزات اnفيئة،الزراعة كبالوعة رئيسة للكربون

ومـن ا�مكـن . ا � تقليص اح¾اق الوقود األحفورىً تلعب الزراعة دور كما يمكن أن-3
 باسـتخدام وقـود الكتلـة ،من استهالك الوقود األحفورى � األجل القـص� % 20استبدال £و 

 مالي³ سيارة باستخدام جزي للكحول ا�ستخلص مـن قـصب 6فð ال¹ازيل تس� £و . ا<ية
ا ً وسـماد،ا للطـÙًا نظيفـً ينتج وقود، مالي³ جهاز ¥لل للروث10ا £و ًوµ الص³ حا¡. السكر
 تتـيح إمrنـات كبـ�ة ،فاألعشاب çيعة اsمو واPذور الزيتية وا�خلفات الزراعيـة.  .اÂعضوي

 ±ـا ،ومن ا�هم اإلشارة إ& أن هذه ا�بادرات ا�تعلقـة بالطاقـة العـضوية. كبدائل %و¡د الطاقة
 . � ا%نمية االقتصادية واالجتماعية � الريفا تأث� إXابًأيض

 لكنهـا ، واالستجابة للسياسات ال يمكن أن تقت� � تعزيز اnور ا%خفـيð للزراعـة-4
ويمكن . مrنات تعرض الفقراء النعدام األمن الغذاiإأن تقلل من  -� الوقت ذاته  -تستطيع 

. ود الستبدال الوقود األحفورى بوقـود عـضوى � إطار ا�ه،إتاحة فرص جديدة للعمل � الريف
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 وµ ،إضافة إ& ذلك، فإن برامج امتصاص الكربون يمكن أن تساعد � زيادة اإلنتـاج الـزرا3
وبغـض اsظـر عـن ا�ـنهج، فـإن مـن الواجـب إدخـال ا%غيـ�ات . اmًس³ اسـتدامته عمومـ

واألكÆ مـن . ا ال يمكن تفاديهً أمر قبل أن يصبح تأث� تغ� ا�ناخ،ا%كنولوجية وا�ؤسسية اآلن
 إذا ما أريد ا<د من آثـار تغـ� ، وÛفيف وطأته، هو أن من الواجب ا%صدى للفقر،ذلك أهمية

 .ا�ناخ مع نهاية القرن القادم

g�,א��DUH�0�1�i�����
��l�c	�j�kR�\א���א�������N�$א��W 
 ؛والزراعـة م¾ابطـة بـصورة معقـدةوال شك � أن الغازات اsا@ة عن االحتباس ا<رارى 

 ؛ئة من Êمل Öزات االحتباس ا<رارى � طبقـات ا�ـو العليـاا � ا�14فالزراعة تسهم بنسبة 
بسبب الزراعة الC تعتمد � الطاقة ا�كثفة، وبا%ا& انبعاث ثاq أكسيد الكربون، ومن خالل 

 ،ثان، واألسمدة الC تطلق أكـسيد اsيـ¾اتزراعة األرز وتربية ا�اشية الC ينبعث منها Öز ا�ي
 ؛ الm Cول الكربون إ& ثاq أكسيد الكربـون،ّوحC األتربة واsباتات ووسائل الزراعة ا�حسنة


 يبÔ خارج طبقات ا�و 

لمعهد ا�وº أل�ـاث لا ً فطبق؛ ا%غ� ا�ناÍ ستكون Q تداعيات جذرية � قطاع الزراعة
 فيما ستـسهم الفيـضانات وحـاالت ،ا � توفرهاً فإن ا�ياه ستصبح أكÆ تفاوت،السياسات والغذاء

 كما ستغمر مياه اPحر ا�ا<ـة بعـض ا�نـاطق الـساحلية ،ا � ا�حاصيلًا�فاف � ا%أث� سلب
اطق اnاخلية غـ� ا�طلـة �  فيما ست¾اجع معدالت إنتاج الغذاء � بعض ا�ن،ا�نتجة للغذاء

 .اPحر

 � غـالل ا�حاصـيل ،ا موثقـة � اإلنتـاج الـزرا3ًلقد بدأت هذه ا%غي�ات Ûلف آثـار"
ومراحل نموها، وtارسات إدارة ا�حاصيل، واألمراض الزراعية وآفات مثل ا<Äات، واسـتيالد 

  ."ا�اشية ومعدل اإلنتاج


א������א������W� �
 أى العمليـة الـC تعتمـد عليهـا ،بون Öز ورى لعملية ا%خليق الضويثاq أكسيد الكر

وسـتعمل الزيـادات � . اsباتات ا[�اء %حويل ا�ـاء وأشـعة الـشمس إ& غـذاء وأكـسج³
 األمـر ؛تكتالت ثاq أكسيد الكربون � طبقة ا�و العليا � زيادة معدالت ا%خليق الـضوي

 .طوير العديد من أصناف اsباتاتاYى سيؤدى إ& تäيع نمو وت
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لكن، يواكب تصاعد ثاq أكـسيد الكربـون ارتفـاع � حـرارة األرض، كمـا ذكـر سـÜار 
خالل الـسنوات ا[مـس³ إ&  - ويرجح أن يتسبب ارتفاع ا<رارة ،إيزوراnى �امعة ماريالند

  .ستقان� خفض حبوب اYرة واYرة اPيضاء والقمح والقطن والف -ئة القادمة اا�

 فقـد رسـم ،ديفـيس – أما بول جيبتس، Kلـم الوراثـة وأسـتاذ الزراعـة �امعـة Ø¡فونيـا
  :ومن هذه اإلس¾اتيجيات. با%فصيل إس¾اتيجيات %كييف الزراعة مع ا�ناخ ا�تغ�

  . تبديل ا�حاصيل-1

 .ة 
 تساير درجات ا<رارة ا�تغ�؛ اعتماد خليط من ا�حاصيل-2

 واسـتنباط نباتـات ، بغرض تقوية ا�نظومات الزراعية؛ّوع األحياi للمحاصيل زيادة ا%ن-3
 . وغ�ها من ا�ؤثرات،تتحمل ا�فاف والسخونة

: وعن ذلك قال جيبـتس.  والسماح للتغ� ا�ناÍ بفرز تطورها، زراعة ا�حاصيل �Øعتاد-4
)i؛ فإذا توفر ا%نوع األحياÔارسة من ا%طوير ا%طبيt سيعمل ا�نـاخ تلقائيـ ،هذهÂ ا � انتقـاء

  ).ا مع الظروف ا�ناخية ا�تغ�ةًا وتأقلمً Iيث تكون أفضل تكيف،ا�حاصيل وأصنافها

ّيمكن تطبيق عدة تكيفات بكلفة متدنية، لكن ا�قديرات الشاملة �gYف ا�كيـف  ّ

ًوفوائده ليست متوفرة حاgا ّ. 

ف الفوائد � ا�ستوى اإلقليü وا�ـستوى ّيزداد عدد تقديرات تكا¡ف ا%كيف وتكا¡
رتفاع مستوى اPحر والزراعة والطلـب � الطاقـة وا%¹يـد وîدارة ا�ـوارد ا�ائيـة ا�Äوع ال

mًدد هذه اnراسات عددا من ا%داب� الC يمكن تطبيقها بتÞفة منخفضة. واÇP ا%حتية  أو ،ّ
َكيفات ا�ش¾�ة قد mمل معها مظاهر  إال أن بعض ا%،بنسب تكا¡ف وفوائد K¡ة جتماعية اّ

ًقد تضمنت ا%كيفات مع موجات ا<ر مثال طلبا مoايدا � ا�كيفات ا±وائية ف ؛وبيئية ªتلفة ً ً ّ

  .الC تعتمد � الطاقة

هناك أفراد و´مـوhت ال يتمتعـون ف ؛ّال تعت¨ القدرة ; ا�كيف متساوية ع¨ ا�جتمعات
Yبالقدرة الâنا�ا Aّفية للتكيف مع ا�غ �مل النـساء " ´تمعـات زراعـة ، ; سبيل ا�ثال. ّ

 .ًالكفاف أعباء غA متوازنة
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قتــصادية والطبيعيــة والــشبrت  وتتــأثر بــا�وارد اال،ّإن القــدرة � ا%كيــف ديناميكيــة
ستعداد يù حول االأظهرت األIاث � الrر،  � سبيل ا�ثال ..جتماعية وا<قوق وا�ؤسساتاال

ّ أن التÄيعات ا�الئمة Åط مسبق ورى %طبيق خطط ا%كيـف للتغـ� ،�واجهة األKص� ّ ٌ ٌ

  .ا�ناÍ � ا�ستقبل

�Nm�$א��Fא�@����E%,(א�
�>����8א��QRدא�8א��&%د��0�J�W 
ًال تعت¹ القدرة � ا%كيف موزعة بشy جيد � اPتان  فð ا±ند مثال، يم؛ّ

ً
ّثل f من تغ� 

ّفيستطيع بعض الفالح³ أن يتكيـف مـع تغـ� . َا�ناخ وا%حرر ا%جارى إطار اإلنتاج الزرا3 ّ

ّ �Øفاف وا%غ�ات الäيعة � أسـعار الـسلع، فيمـا ،ّهذه األوضاع بما � ذلك الظواهر ا[فية

ّ سـلبية مـن جـراء ّوتقدم عملية mديد ا�ناطق الC تشهد نتـائج. خر Kجز عن ذلكاPعض اآل

ّ الC تقف � وجـه ا%كيـف مـع األحـوال ،العمليت³ خطوة أوæ £و mديد ا[يارات والعوائق

 .ّا�تغ�ة

ّأمثلة عن ا[يارات ا<ا¡ة وا�حتملة للتكيف Zاه ا%غ� ا�نـاÍ � القطـاKت ا�عرضـة ّ ّ.  .
ًكيف طبيعياّمن شأن إس¾اتيجيات ا%خطيط العامة أن mسن القدرة � ا% مـن األمثلـة � . .ّ

ومـن بينهـا ا�نحـدرات ا�رتفعـة الواسـعة � ، mسt ³رات ا<ياة ال¹يـة: هذه اإلس¾اتيجيات
  .ا�ناطق ا�حمية
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عن, 

  تغA ا�ناخ
 ةالزراع  ا�وارد ا�ائية  ةالصح  الصناعة

ـــ�  إ-1  ا£فاف ـــال ا%غ دخ
ا�ناÍ � بـرامج 

  .ةا%نمي

ـــس³ -2 m ـــة أ نظم
  .توف� ا�ياه

 Ûزين ا<بوب - 1

ــوف� ميــاه Åب  - 2 ت
 .ةسليم

تــــوف� الــــ�ف  - 3
 .الص¬

ــــع  - 4 ــــل م ا%واص
  .ةسواق العا�ياأل

ــن اإل-1 ــد م  çافا<
 .� ا�ياه

 � رطوبة ة ا�حافظ-2
 مـن خـالل ة،ال¾ب

ــضوى  ــاء الع الغط
 .الوا�

 . mلية مياه اPحر-3

ــاه ةا�حافظــ -4  � ا�ي
 .ا�وفية

ـــــة  -5 ـــــز ثقاف تعزي
 � قطـرة ةحافظا�

  .ا�اء

تطـــوير ا�حاصـــيل  -1
الــــC تتحمــــل 

 .ا�فاف

 ة بـدون تربـةالزراع -2
 .)ا±يدروبونيك(

 زراعـــة ا�حاصـــيل -3
 .ةاPيني

ــ -4 ــا ةا�حافظ  � بقاي
 .ا�حاصيل

Kدة اsظــر � نظــم  إ-5
 .الر3

زيــــادة ا[ــــدمات  -6
 .ةا�قدم

  .Ûفيف اnين -7

ـــ-1  الفيضانات ـــس³ اPني mة 
ـــــــــا%  ة؛حتي

ـــ ـــن ةللحماي  م
 .الفيضانات

ــتخدام  -2 ــ� اس تغي
األرض � مناطق 

 .الفيضانات

فتح منافذ لäيان  -3
 .مياه الفيضانات

ـــرائط  -4 ـــع خ وض
�واقــــــــــــع 
الفيــــــضانات 

 .نذار منهاواإل

ــــرامج  -5 وضــــع ب
ـــــــــساعد  ةم

ـــــوKت  للمجم

 .نذار لإلةنظمأوضع -1

ــة  -2 ــيط �واجه ا%خط
 .ةÖثالكوارث واإل

 ة دو¡ـةنظمه مراقب أ-3
ــوارئ  ــاالت الط >

 .ةا�رضي

تعزيـــز ا�ؤســـسات  -4
ــ ــ واألةالعام  ةنظم
 .ةالصحي

ــن  -5 ــد م ــداب� للح ت
ة ث�ات ا<ـــرارأتـــ

  .ةا�نخفض

ـــس³  -1 mـــق و تطبي
ــــ  ةطــــرق ا<ماي

ــؤ( ــذار اإل- ا%نب ن
 .)ا�بكر

mديــــد ا�نــــاطق  -2
ذه  ±ــــةا�عرضــــ
 والعمـل ،الكوارث

ــــــا  ؛� Ûطيطه
  .�واجهتها

العمـــــل � ãف  -1
 .ا�ياه

تطـــوير ا�حاصـــيل  -2
 .ةاPديل

ـــد  -3 ـــصحيح مواعي ت
ــ ــصاد ةالزراع  وا<

 .ةنظمة الزراعأو

  .توسيع ا[دمات -4
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عن, 
  تغA ا�ناخ

 ةالزراع  ا�وارد ا�ائية  ةالصح  الصناعة

 .ةا�ت�ر

العمل � mس³  -6
 � ةالقـــــــدر

ــــــف أو  ا%كي
  .ةقلماأل

  العواصف

Õعـــــة  (
  )الرياح

كــÆ أ ة mتيــةبنيــ -1
 .ةمرون

االســـــتعدادات  -2
ــــــــاالت  للح

ــ ــا ة،الطارئ  ومنه
 . ا�بكرنذاراإل

ـــــاطر  إ-3 دارة ا�خ
ــ ــع ةا�ا¡  � @ي

  .ا�ناطق

ــــة اإل أ-1 ــــذار نظم ن
 .ا�بكر

ــة  -2 ــيط �واجه ا%خط
 .الكوارث

  .ة الطارئةÖثاإل -3

ــاKت  -1 ــصميم اnف ت
ـــــــــساحلي  ة،ال

ــة  ــا <ماي وتطبيقه
ــاه مــن  ªــزون ا�ي

  .ا%لوث

تطـــوير ا�حاصـــيل  -1
 ، للريــاحةا�قاومــ

  .مثل الفانيليا

ــــات  موج
  ةا~رار

ــــرامج  -1 وضــــع ب
ـــــــــساعد  ةم

ـــــوKت  للمجم
 .ةالضعيف

 � ةmس³ القدر -2
ا%كيف وا%غـ� 

ïا%كنولو.  

ا�ؤســـسات  تعزيـــز -1
ــ ــ واألةالعام  ةنظم
 .ةالصحي

نــذار مــن نظمــة اإل أ-2
ـــرار ـــ (ةا<  ة¥لي

 .)ةودو¡

ــن  -3 ــد م ــداب� للح ت
ــرار ــةا<  ة، ا�رتفع

هيــل أمــن خــالل ت
 .مساحات خ�اء

تكييف ا�لبوسـات  -4
ومـــــــــستويات 

 .ةنشطاأل

  .زيادة Åب السوائل -5

ـــــة  -1 ـــــز ثقاف تعزي
 .استخدام ا�ياه

ــــب �  إ-2 دارة الطل
 مــن خــالل ،ا�يــاه

ــــــــــدادات  الع
  .والتسع�

تطـــوير ا�حاصـــيل  -1
ــ ــرارةا�قاوم  ة للح
 .وا�فاف

 ةتغي� توقيت الزراع -2
 .وا<صاد

ــق إ-3 ــن ،دارة ا<رائ  م
خــالل تغيــ� نظــم 

  .ةالزراع
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  :ثلة ; هذه اإلس¾اتيجياتمن األم

  .ا�ناطق ا�حمية ومن بينها ا�نحدرات ا�رتفعة الواسعة �،  mسt ³رات ا<ياة ال¹ية-أ

مـن  -ببـساطة  -لن تتمكن عدة بتان ناميـة ، ّإذا Øن ا%غ� ا�ناÍ أçع من ا�توقع. ب
 .ًا%عامل مع ظواهر مناخية متطرفة أكÆ تكرارا أو قوة

، الـسدود الـساحلية(ّأ ا%غ� ا�ناÍ � دورة حياة عدد من مشاريع اÇP ا%حتيـة سيطر. ج
 -ًوفقا �عاي� تـصميم جديـدة  -قد يتطلب تدعيم اÇP ا%حتية هذه و ،) إلخ ...ا�رافئ، ا�سور

 .µً عدة حاالت، قد ال يكون tكنا تدعيمهاو.  .ًعقودا بكاملها

 بـسبب ؛ّف � عدة منـاطق عنـد مـصبات األنهـار واn%ـاّال يمكن تطبيق تداب� ا%كي. د
 .ا<واجز الفÜيائية

 Çوالوط üطى هذه ا<واجز � ا�ستوى ا�ح² واإلقليÛ اول عمليات ا%خطيط ا�ديدةm
ا Âتطـور اPـتان األقـل نمـو، � سبيل ا�ثـال. � اPتان اsامية واPتان ا�تقدمة � حد سواء

 .ّ ولقد وضعت بعض اPتان ا�تقدمة أطر سياسة ا%كيف،ّية للتكيفخطط عمل وطن

HTRא�
���
b�,א��DUא���D"
���LWج�א���א� �
يتوقع العلماء أن تكون %غ� ا�نـاخ تـأث�ات دراماتيكيـة � اإلنتـاج الـزرا3 � بعـض 

معدل درجـات فمن أعراضه ازدياد حدوث موجات ا�فاف واشتدادها، وارتفاع .  .مناطق العالم
ن إوبما أن الزراعة تعتمد � ا�ناخ إ& حـد بعيـد، فـ. ا<رارة، وازدياد األمطار � بعض ا�ناطق

و� رغم اخـتالف تقـديرات ا[ـسائر الزراعيـة، . ±ذه ا%غ�ات تأث�ات كب�ة � ا�حاصيل
ًارا أو تناقـصا انهيـ،ّ� أن ا�حاصـيل سـوف تتـأثر إ& حـد مـا -واسع اsطاق  -فهناك إ@اع  ً. 

iفاضات اإلنتاج الغذاÉت�را با Æوسـبب ذلـك ؛ًوستكون ا�ناطق ا<ساسة � العالم � األك 
ً تواجه حا¡ا مناخا أدفـأ ،ا أن مناطق مثل جنوب الصحراء اإلفريقية وأجزاء كث�ة من آسياÂجزئي ً

 qا � ا�ا�، وتعاt-  ¹أك yك سبب مهم آخر الزدياد تأثر وهنا. من ا�فاف والفيضانات -بش
ومـا لـم يـتم . هذه ا�ناطق با�قارنة مع العالم ا�تقدم، هو االفتقار لقدرة ا%كيف مع تغ� ا�ناخ

نتـاج الـزرا3 إ& Éفـاض � اإلس¾اتيجيات تكيف فعالة، فسيؤدى هـذا االإتطوير واعتماد 
اء العـالü أن عـدد األشـخاص وقـد قـدر برنـامج الغـذ. انعدام األمن الغذاi �الي³ اsـاس

 نتيجـة تغـ� ؛I 2050لـول سـنة ، %20 و10 سوف يزداد بنسبة تراوح ب³ ،ا�عرض³ للجوع
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ًبـذور تتحمـل ضـغوطا مناخيـة ¥ـددة، » هندسـة«ً� مواجهة هذه األخطار، يتم حا¡ـا . ا�ناخ

  .س¾اتيجية للتكيف مع عواقب تغ� ا�ناخ � الزراعة و� األمن الغذاiإك

 :ىاستغالل مناخ

اختيـار «منذ آالف السن³، تكيف ا�زارعون مـع ا%غـ�ات ا�ناخيـة مـن خـالل عمليـة 

� سبيل ا�ثال، يتم حفظ بذور ا�حاصيل الm Cتاج إ& قليل من ا�ياه، ويعاد زرعهـا . »اPذور

اPذور ا�ناسبة لكن عملية االختيار الطبيÎ هذه بطيئة، وقد تستغرق . %نمو � ف¾ات ا�فاف

ّسنوات وحC عقودا لú تغل ¥اصيل Øفية Yلك استخدمت ا%كنولوجيا ا<يويـة الزراعيـة � . ً

دخـال إويـتم .  %طوير ¥اصيل تقاوم مبيـدات األعـشاب ومبيـدات اآلفـات؛السنوات األخ�ة

 الC طـورت وµ الوقت نفسه، عمدت الÃÄت ذاتها. عن� ا�قاومة باستعمال ا±ندسة الوراثية

 . إ& تطوير هذه ا�بيدات،¥اصيل تتحمل مبيدات األعشاب واآلفات

وîذ الحت األزمات ا�ناخية والغذائية � األفق، حولت ÃÅت ا%كنولوجيا ا<يوية الزراعية 

 معدلـة هاوهـذه بـذور..  Climate-ready seeds» اÂجـاهزة مناخيـ«ًتر�Üها إ& ما يد3 بـذورا 

 تطويرها %كتـسب قـدرات مقاومـة للجفـاف وارتفـاع درجـات ا<ـرارة وازديـاد  يتم،اÂوراثي

 بما فيها مونسانتو وسـينجنتا ودوبـون - وقد عمدت ك¹ى ÃÅت اPذور � العالم. ا�تساقطات

ً نظرا إ& أن ا�ياه مـن ؛ إ& تر�Ü أIاثها � تطوير بذور مقاومة للجفاف-  وبايرBASFبيون� و

ا، مثـل اYرة الـÂ Cويتم تسويق فكـرة اPـذور ا�ـاهزة مناخيـ. سة ا�قيدة للزراعةالعوامل الرئي

كمـا يـتم الـ¾ويج السـتعمال ا%كنولوجيـا . تتحمل ا�فاف، كوسيلة للتكيف مع تغـ� ا�نـاخ

 ؛س¾اتيجية للحكومات وصـانÎ الـسياسة وا�جتمـع ا�ـدqإا كÂا<يوية واPذور ا�اهزة مناخي

نتقـاد ًلكن هناك أيضا قدر كب� مـن اال.  و�ª äاوف األمن الغذاi، ا�ناخللتكيف مع تغ�

هل سيثبت أن ا%كنولوجيا ا<يوية الزراعية ا�نتجـة Pـذور : ن السؤال هوإYلك ف؛ ±ذا ال¾ويج

س¾اتيجية ناجحة للتكيف مع تغ� ا�ناخ، أم أن األزمات ا�ناخية والغذائية إا � Âجاهزة مناخي

  خدم كذريعة للÃÄت القوية 
 تزيد أرباحها؟ ُتست
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 :األراضى الزراعية -1

� % 1 فإن ارتفاع مستوى سطح اPحـر سـيؤدى إ& غـرق ،حسب دراسات جرت � م�
كمـا ، ولـة بالـسrنراضـيها ا[ـصبة ا�أهأمـن % t 15ا يعÇ فقـدان ؛األقل من مساحة م�

 tـا سـÜيد مـن معـدالت ؛سيكون للتغ� ا�ناÍ تأث� سـلù � ا�نـاطق الزراعيـة ا±امـشية
 مع ارتفاع مستوى سطح ،من أفضل أرا� د%ا اsيل الزراعية% 12كما يتوقع ضياع ، ا%صحر

مـع % 35و، ر � مـستوى اPحـرامتـ أ3مع ارتفـاع % 25بينما ترتفع النسبة إ& ،  م¾1اPحر 
مrنيـة إويتوقع تغ� خريطة ا%وزيع ا�غرا� للمحاصيل الزراعيـة مـع تقليـل . رامت أ5ارتفاع 

 سـتتناقص مـساحات الرقـع ةوباsتيج،  بسبب ارتفاع درجات ا<رارة؛زراعة ا�ناطق ا±امشية
 ألف 650وربية Iوا& وقدرت مساحة اnمار ا<اصل � الغابات األ . وسÜيد ا�فاف،الزراعية

  . بسبب ا%غ� ا�ناÍ؛K2003م  هكتار

  :نتاجية المزروعات والثروة الحيوانية إ -2

 فالزيادة ا�توقعة � درجة ؛نتاجية األرض الزراعيةإمن ا�توقع أن تؤثر ا%غ�ات ا�ناخية � 
انـات  سيؤدى إ& نقص اإلنتاجية الزراعية Pعض ا�حاصيل وحيو، وتغ� نمطها ا�وسü،ا<رارة
إذا % 18نتاجية القمـح بمعـدل إ فð م� يتوقع أن تؤدى ا%غ�ات ا�ناخية إ& نقص  ..ا�زرعة

أمـا اYرة الـشامية . تـانإذا ارتفعت ا<رارة درج% 9وبمعدل ،  درجات مئوية4عت ا<رارة فارت
 3,5 مـع ارتفـاع ا<ـرارة بمعـدل I2050لول Kم % 19نتاجية بمعدل فيتوقع أن تنخفض اإل

مـع ارتفـاع % 17نتاجيتـه بمعـدل إ سـoداد ،خـرىما القطن فهو عكس ا�حاصيل األأ، درجة
 ،%11نتاجيته بمعـدل إما األرز فيتوقع اÉفاض أ،  درجات4مع ارتفاع % 31وبمعدل ، ت³درج

 1,5مع ارتفـاع % 14نتاجيتها إواPندورة ستنخفض ، %30نتاجيته إوعباد الشمس ستنخفض 
 %.24,5نتاجيته إما قصب السكر فيتوقع اÉفاض أ. درجة 3,5ت إذا ارتفع% 51درجة و

للتغـ�  - ةبدرجـة كبـ� -وتش� بعض اnراسات إ& أن الزراعة � العـالم العـرó معرضـة 
 بما ±ذا مـن ،إذا استمرت ا�مارسات ا<ا¡ة% 50نتاج الغذاء بمعدل إا�ناÍ مع خطر اÉفاض 

iرثية � األمن الغذاØ رة باال دروق .آثارYفاض ا<اصل � إنتاج اÉمـن إ Æ35يطا¡ا بـأك%، 
للمحاصيل العلفية لعـام % 30و، للمحاصيل الشتوية% 21 وه،لمحصول نفسل% 30وµ فرنسا 
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 3وÃنت خسائر االقتصاد � القطاع الزرا3 � مستوى االmاد األورó تقـدر Iـوا& . 2003
 .K2003م  بليون يورو

 :فات النباتيةمراض واآلاأل -3

 tـا قـد يـؤدى ؛ سيؤثر � الوظائف الفسيولوجية لآلفات ا<ـÄيةCO2إن زيادة تر�Ö Üز 
 ةصانعة أنفاق ا�ندوروخ� مثال � ذلك آفة .  وتزايد أعدادها بäعة كب�ة،لق� دورة حياتها

 . الC ظهرت كآفة خالل العام ا�ا� والعام ا<ا&،)بسلوتاأتوتا (

  :الصحة العامة للبشر -4

ًتش� اnراسات أن ا%غ� ا�نـاÍ سـيؤدى دورا � تفـ� األمـراض ا�عديـة الـm Cملهـا 

ض  tا سÜيد مـن األمـرا؛وسÜيد من تر�Ü ا�واد ا�ث�ة للحساسية � الغالف ا�وى، اsاقالت
 وتعـرض كبـار الـسن ، وîعتـام العـ³،كما سÜيد من مرض الطفح ا�ـتى وا�فـاف، الرئوية

 .وزيادة نسبة األمراض ا�نقولة با�ياه مثل الكول�ا، لإلجهاد بسبب ا<رارة

  :ستهالك المائى للنباتات اال-5

ك ا�يـاه � f  وبا%ـا& زيـادة اسـتهال،إ& زيادة ا%بخـر -ًحتما  -إن ا%غ� ا�ناÍ سيؤدى 
إذا ارتفعـت % 2,5ومن ا�توقع زيادة استهالك القمح للمـاء بنـسبة .  خاصة الزراعية،ا�جاالت

رز واأل، تـ³مع ارتفاع درج% 10أما القطن فسÜداد استهالكه بمعدل ، ت³ا<رارة بمعدل درج
 وµ %.2,3وقـصب الـسكر ، %8واYرة الـشامية ، %6وعباد الشمس ، %16سÜداد استهالكه 

وبسبب شح مصادر ا�ياه أصال  -ردن األ
ً

 عن مواكبـة ةفيتوقع أن تكون ا�صادر ا�ائية Kجز -
 وî& تزايد تفـاقم هـذه ،وسيؤدى الÉفاض نصيب الفرد السنوى من ا�ياه، ا<اجة ا�oايدة للمياه

الزراKت اPعليـة وستتأثر ،  بسبب زيادة االستهالك ا�اÕ؛مع الزيادة ا�ستمرة � الطلب ا�شÞة
-  � . وزيادة االستهالك ا�اi،بسبب تراجع هطول األمطار -خاصة القمح والشع� وقطاع ا�وا

  :نهار والمياه الجوفية والسطحية والكتل الجليدية البحار واأل-6

وا& تناقص مستوى ميـاه اPحـر ، ردن إ& جفاف مياه واحة األزرقأدى ا%غ� ا�ناÍ � األ
دى إ& جفـاف الكثـ� مـن أكمـا ، بسبب ا%بخر الشديد وجفاف الروافـد الـC تغذيـه ؛ا�يت

 ونقص تغذية خزانات ، بسبب الضخ ا�ائر؛ وتدهور نوعية مياه اآلبار ا�وفية،ا¡نابيع وا�داول
 ،ية العذبـة ا�تاحـة للزراعـةح& ا%ناقص ا�ستمر � كميات مياه الـرى الـسطîو، ا�ياه ا�وفية
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 sØيـل ودجلـة ؛ وتنـاقص األنهـار الكبـ�ة،هـواز العـراقأكما يتوقع جفاف .  .وعيتهاوتدq ن
  .والفرات وال�موك

 وارتفـاع ،قطـاب فقد أدى ارتفاع حرارة األرض إ& ذوبان الكتل ا�ليديـة � األ،اÂأما �Kي
اه ومن ا�توقـع ارتفـاع منـسوب ميـ،  سم خالل القرن العÄين10منسوب مياه اPحر بمعدل 

 أدى ا%غـ� ا�نـاÍ إ& جفـاف نهـر ا[ـابور اوµ سـوري. 2100 سم Iلـول Kم 59اPحر إ& 
 ،دى إ& ا£ـسار ا�ـساحات الزراعيـةأ tـا ؛ واÉفاض مناسيب ا�ياه ا�وفية � اآلبـار،وينابيعه

  .وتراجع الÆوة ا<يوانية

  :ى التنوع الحيو-7

و�ذلك اختفاء وانقـراض ، انية وتناقص أعدادهاأدى ارتفاع ا<رارة إ& موت الشعاب ا�رج
وµ ال¹ازيل اختفت أنـواع كثـ�ة مـن . عÄات األنواع من الrئنات اPحرية � خليج العقبة

كما أن زيادة نسبة الكربون ا�ذاب � ميـاه ا�حيطـات ، اsباتات وا<يوانات � Öبات األمازون
مـن األنـواع � % 30 - 20ويتوقع اPـاحثون أن . ة ويهدد اsظم اPيئي،سÜيد من ¿وضة ا�ياه

كـ¹ وµ ا¡من يوجد العدد األ.  درجة فقط1العالم العرó سوف ينقرض إذا ارتفع معدل ا<رارة 
وnى ، اً مهددً نو17Kبينما nى الصومال ، ً نو159K حيث تبلغ ؛نقراضمن األنواع ا�هددة باال

ومـن ضـمنها Öبـات ، اً مهددÂيا حيوانً نو80Kة أكÆ من ردن وم� والسعودية وغ�ها Êتمعاأل
 .األرز � Pنان وسوريا


��aAل����������a���a�b�,א�8א�DU�aא��Ma���p�,א���א�>������"qא���Qא���8��>�א���8�lrوא��
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Xـاب  وزيـادة وmـس³ األثـر اإل، %خفيف األثر السلù؛)األقلمة( عن طريق ا%كيف -1

  : أمثلة ذلكومن، للظاهرة

ن زراعته � أنسب ميعاد لـy منطقـة مناخيـة سـيؤدى إ& زيـادة إنتاجيتـه إ حيث :القطن
  .%9كما أن زيادة ا�ياه ا�ضافة سÜيد اإلنتاج ، %27- 12 بمعدل 

صناف K¡ة اإلنتاجية قد يزيد اإلنتاج ألكÆ مـن ن زراعة األإ حيث :القمح واÊرة الشامية
   .%11 - 7 و،� حالة القمح% 4 - 2ميعاد يمكن أن يزيد اإلنتاج  وزراعته � أنسب ،60%
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ً تبكـ� الزراعـة PÖـا سـÜيد :والطماطم وقـصب الـسكر " حالة اÊرة وعباد الشمس ماأ

  .لقصب السكر% 12 و،لعباد الشمس% 18 - 13 و،للطماطم% 34 - 25اإلنتاج 

  :س¾اتيجيات ا�كيف ا�ق¾حة " هذا الشأنإوأهم 

 و� الظروف الـسائدة ،ستنباط أصناف جديدة تتحمل ا<رارة العا¡ة وا�لوحة وا�فاف ا- أ
  .ا�ندسة الوراثية وذلك عن طريق ،� ظل ا%غ�ات ا�ناخية

  . %قليل االحتياجات ا�ائية الالزمة ±ا؛جديدة موسم نموها قص�صناف أ استنباط - ب

صـناف و�ـذلك زراعـة األ،  بما يالئم الظـروف ا�ويـة ا�ديـدة، تغي� مواعيد الزراعة-ج
  . لزيادة العائد ا�حصوæ من وحدة ا�ياه لy ¥صول؛ا�ناسبة � ا�ناطق ا�ناخية ا�الئمة ±ا

 أو � األقـل عـدم زيـادة مـساحة ،ا�äفة � االستهالك ا�اi تقليل مساحة ا�حاصيل -د
  . مثل األرز وقصب السكر وا�وز وا<مضيات،زراعتها

 ، ويكون استهالكها ا�اi وموسم نموها أقله، تعطى الغرض نفس، زراعة ¥اصيل بديلة-ه
  .مثل بنجر السكر بدل قصب السكر

  .ً حفاظا � f قطرة ماء؛ا�ناسبة � f رية وبالكمية ، الرى � ا�واعيد ا�ناسبة-و

 ويكـون ، وا<د من آثارهـا � الزراعـة،إنشاء برنامج وطP Çحوث ا%غ�ات ا�ناخية -2
  :من أهدافه

 مـع ال¾�ـÜ � ، زيادة قدرة القطاع الـزرا3 � ا%كيـف �واجهـة ا%غـ�ات ا�ناخيـة-أ
  .ا�ناطق الزراعية األكÆ هشاشة

ر ا%أث� الكü للتغ�ات ا�ناخية ا�توقعة � إنتاجية ا�حاصيل والـÆوة ا<يوانيـة  تقدي-ب
  .مراض اsباتية وا<يوانيةواالحتياجات ا�ائية الزراعية واآلفات واأل

 اsاZة عـن زراعـة ا�حاصـيل ، العمل � ا<د من انبعاثات Öزات االحتباس ا<رارى-ج
ارسات واإلدارة الزراعيـة الـسليمة �ختلـف ا�حاصـيل اPاعثـة  وذلك عن طريق ا�م،ا�ختلفة
  .للغازات
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 وتدريبهم � كيفية تكيف زراعة ا�حاصيل الزراعية ا�ختلفة mـت ، توعية ا�زارع³-د
 من حيث مواعيـد الزراعـة ، عن طريق اإلدارة ا�زرعية السليمة،ظروف ا�ناخ ا<ا¡ة وا�توقعة

  . من ãف ورى وتسميد ومrفحة؛ليات الزراعيةصناف والعما�ناسبة واأل

�H�M��T�4��א�:�4�H��:��وزא��0א���'�
���
b�,א��DUא���D"W� �
 وزارة اPيئة ا��ية أن تداعيات أزمة ا%غ� ا�ناÍ سيكون ±ـا آثـار سـلبية عديـدة تقرأ

يـل والـساحل وأشارت نتائج اnراسة الC أجرتهـا الـوزارة إ& تكبـد مـدن د%ـا اs، � م�
 مليون شخص يعملون بالزراعة والـصيد اPحـرى، 2 تتمثل � تهج� أكÆ من ،الشما& [سائر

 مليـار 35 تقدر بأكÆ مـن ، ألف فرصة عمل214هذا باإلضافة إ& ا%جارة والصناعة، وضياع 
 .دوالر من قيمة األرض وا�متلrت

 حيث من ا�توقـع حـدوث ؛ذه الظاهرةو�شفت الوزارة � دراستها عن تأثر قطاع الزراعة به
 نتيجة تغ� معدالت وأوقات ؛نقص � إنتاجية ا�حاصيل الزراعية، وتأث�ات سلبية � الزراعة

 نتيجـة ؛ وتزايد معدالت تآf ال¾بة،هذا باإلضافة إ& زيادة االحتياج إ& ا�اء .. موجات ا<رارة
من إ@ا& % 85حيث تستهلك الزراعة حوا&  وارتفاع معدالت اPخر، ،ارتفاع درجات ا<رارة

 فإن tارسة سـبل الزراعـة غـ� ا�ـستدامة وîدارة ،ا�وارد السنوية للمياه بم�، عالوة � ذلك
 سوف تؤثر � مصادر ا�ياه � م�، هذا باإلضافة إ& تغ� خريطـة ا%وزيـع ،الرى غ� ا�الئمة

Kوزيادة معدالت ا%صحر،ت ا±امشيةا�غرا� للمحاصيل الزراعية، وتأثر الزرا . 

ن هذه الظـاهرة سـوف تـؤدى إ& ارتفـاع منـسوب ميـاه اPحـرين األ¿ـر إوقالت الوزارة 
 600 والC تزيـد � ،وا�توسط، وسوف يكون Yلك تداعيات سلبية � ا�ÄوKت السياحية

üلK وفندق �منتجع سيا. 

 خاصـة بـاPحر ، ظل ارتفاع درجة حرارة ا�ياهكما ستتأثر تلك ا�ÄوKت واالستثمارات �
 tـا يـصعب مـن عمليـات ؛ وهروب الrئنات اPحريـة، tا سيؤثر � الشعاب ا�رجانية؛األ¿ر

ا � ا[ـدمات ً سـوف يـؤثر سـلب،الصيد، باإلضافة إ& أن نقـص الـشواطئ الـصا<ة لالرتيـاد
 وزيـادة معـدالت ،اض معـدالت الـسياحة وبا%ا& اÉف، tا يؤدى إ& çعة تدهورها؛السياحية

 وبعـض ، ولفتت اnراسة إ& إمrنية غـرق بعـض ا�نـاطق ا�نخفـضة � شـمال اn%ـا،اPطالة
 وتغلغـل ا�يـاه ا�ا<ـة � ،ادة معـدالت £ـر الـشواطئيا�ناطق الساحلية األخرى، إضافة إ& ز

  .جية الزراعية ونقص اإلنتا،ال¾بة، وتداخل مياه اPحر مع ا�ياه ا�وفية
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 تـأثر سـاحل د%ـا ،وقد أظهر مسح نظم ا�علومات ا�غرافية وتقنيات االستشعار عـن بعـد
هـذا .  . نتيجة ارتفاع مستوى سطح اPحـر؛اsيل ومدن الساحل الشما& �� � ا�دى اPعيد

úةيكولوجيـة � ا�نـاطق الـساحلي نتيجـة تغـ� األنظمـة اإل؛إ& جانب تأثر اإلنتـاج الـسم، 
  .وارتفاع حرارة مياه اPحار

*   *   *  
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�א	����א	�א�� �

�jG	���אع�א����0�"Tא���
 �FSalt affected soilsEא��א�

 ،اسم األرا� ا�تأثرة باألمالح -ا ألغلب ا�راجع ا<ديثة ًتبع -يطلق � األرا� ا�تملحة 
ذه األرا� � أغلـب قـارات وتنتÄ هـ. رتفاع تر�Ü األمالح بهااوأبرز صفات هذه األرا� 

  . وتعت¹ ملوحة األرض من أهم العوامل ا�حددة لإلنتاج الزرا3 العالü،العالم

من نسبة األرا� الـصا<ة % 15من مساحة ا¡ابسة كما تعاq أكÆ من  % 7تعاq أكÆ من 
 .للزراعة � العالم من ا%ملح

 كمـا - بل وµ ا�و ا�حـيط باsبـات، اه الرىوهذه الزيادة � نسبة األمالح � ال¾بة وµ مي
 � Salt stressٍ تؤدى إ& حدوث إجهاد مل¬ - Èدث � اsباتات ا��رعة قرب شواطئ اPحار

  : وهذا اإلجهاد يؤدى إ&،اsباتات

   . خفض كمية ا�حاصيل الزراعية- 1 

 .لصوديوم � عصارة اsباتيو� الÞوريد واأالزدياد مستوى ؛  نموهء تقزم اsبات أو بط-2 

 . داخل ا[لية اsباتيةionic imbalanceيو� ٍ تؤدى إ& حدوث اضطراب � ا%وازن األ-3

 . ألن أمالح ال¾بة تقوم بسحب ا�اء من هذه ا�ذور؛ جفاف ا�ذور-4

���H��rא���l����c@����8�H��,א����3א��_�����Wو �
 و� تلـك األرا� الـC ،ا األرا� ذات ا�شاfنهأ بة، للزراعةتعرف األرا� غ� الصا<

Îبات الطبيsمو اs مـن العوامـل أ � واحد أو ،يوجد بها ا£راف حاد عن ا�جال ا�ناسب Æكـ
  : من تلك األرا�ة بدائل لالستفادةوتوجد ثالث ة، األرضيةاPيئي

مل اPي� قليال£راف � العا تتبع بنجاح عندما يكون االة و� طريقة،صالح ال¾بإ -1
ً

، 
  .اً£راف كب� عندما يكون االةولكنها ال تكون اقتصادي

 ة � أن يـتم االسـتفاد، يمكنها اsمو فيهـا، من اsباتاتةنواع بريأ استخدامها � زراعة -2
 ة أو االسـتفاد، منهاة أو دوائية بهدف استخالص مر�بات غذائي؛منها لصالح اإلنسان أو ا<يوان

Åخرى تدخل � أ أو مر�بات ، أو إلنتاج الزيوتة، أو كعلف للماشي، كغذاء لإلنسان منهاةا�با
  .الصناعة
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 ¡مكن زراعتهـا بنجـاح � ة؛ األرضية تربية نباتات تتحمل اال£راف � العوامل اPيئي-3
  .هذه األرا�

-l�@�cא���H�
�W�1@���ز�א���א�,���8�Hא�� �
 الح األرا� ا�لحيةصإا%وف� � f من مياه الرى وتكا¡ف  - 1

  .ةيمكن زراعتها با�حاصيل ا%قليدي  والC الة،مrنية زراعة األرا� ا±امشيإ -2 

  : مقياس تحمل النبات للملوحة

  . � وزن اPذور أو حجمهاة معدل تÄب اPذور للماء مع¹ عنه بالزياد-1

   . نسبة اsبات-2

ث�هـا � نـسبة أكـ¹ مـن تأ ةت بدرجـنبـاا�لوحـة تـؤثر � çعـة اإل( çعة اsبات -3
  .)نباتاإل

  . mت ظروف ا�لوحةةبقاء اPادرات حي-4

  . معدل نمو اPادرات-5

 6-üمو ا�ذرى والقsا .   

   . ارتفاع اsبات-7 

  . � تكوين ا[لفاتة القدر-8 

  .وراق مساحة األ-9

وµ األشـجار ا�تـساقطة . ة ويزداد تأث� األمالح � اsبات خـالل األجـواء ا�افـة وا<ـار
 فـإن ، أما � األشجار اnائمة ا[�ة ..ًاألوراق يظهر تأث� األمالح PÖا � أواخر فصل الصيف

ًوPÖا فإن ا%ملح ال Èـدث � األرا� . تأث� األمالح قد يظهر � أواخر الشتاء وبدايات الربيع

لم يتم استخدام مياه جوفيـة ما<ـة   ما،اÂ مل م¾ سنوي450الC تزيد معدالت األمطار فيها عن 
  .لم يتم اإلفراط � استخدام األسمدة الكيميائية وما، � رى هذه األرا�

 . فإنها تÔ األرض من أخطار ا%ملح، أما األسمدة العضوية وا[�اء

ٌهنالك أصناف عديدة من اsباتات ا�تحملة لألمالح  وهذه اsباتات أصبحت تـشy أمـال ،ٌ
ً ُ

ٍ سواء باالستفادة منها بـشy مبـاÅ ،ًكب�ا � زراعة الصحارى واألرا� غ� القابلة للزراعة
ً- 
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أو  - كما هو ا<ال � نبـات الـسا¡كورنيا ،ٍوذلك بزراعتها كمحاصيل قابلة لالستهالك البÄى
قاومـة  وذلك بمحاولة نقل الصفات ا�،أو االستفادة منها بطريقة غ� مباÅة، ٍكأعالف للماشية

  .لألمالح من تلك اsباتات إ& ا�حاصيل الزراعية ا%قليدية

 ي¾اوح معدل ملوحتهـا مـن ،ٍويمكن للنباتات ا�قاومة لألمالح أن mتمل اsمو � أوساط
 وتـذكر ا�راجـع ،ملوحة مياه اPحـر إ& درجـة ملوحـة تزيـد عـن درجـة ملوحـة ميـاه اPحـر

 تتوزع � معظـم ، نبات من اsباتات ا�قاومة لألمالح2500ا�تخصصة أن هنالك ما يزيد عن 
 مثال ينمو � سـيب�يا بـشy طبـيTripoliumÎ فنبات ال¾يبو¡وم ؛أجزاء الكرة األرضية

ً
 أمـا ،

 وقد �حت Zربة ، فهو ينمو � أوربا � فصل الصيفAster Tripoliumس¾ تريبو¡وم نبات األ
 وهذا اsبات هو من اsباتات الC يمكن ريها ،� فصل الشتاءزراعته � ا�ناطق اnافئة � آسيا 

 .بمياه اPحار

ٌ كما اكتشفت أنواع من الطماطم ال¹ية الC تعيش � مياه اPحار � جزيرة جاالبـاجوس 

 .� اإلكوادور

 .ٍ كما عÆ كذلك � أنواع من اPطيخ الC تعيش � سواحل اPحار � تلك ا�زيرة

 فهنالـك ا�ـتحمالت ا<قيقيـة ؛يون اsباتات ا�تحملة لألمالح إ& عدة أقساميصنف اsبات
 الـC يزيـد تـر�Ü ، وهذه اsباتات تنمو � األوساط الرطبة الغدقة، True halophytesلألمالح 

، وهنالـك كـذلك اsباتـات الـصحراوية ا�تحملـة للملوحـة  %0.5·وريد الصوديوم فيها عن 
 .Xerohalophytesوا�فاف 

st��8�H��,א��c@Y�8���jG�W 
 :إن مقاومة اإلجهاد اYى تسببه األمالح � اsباتات تعتمد � آ¡ت³ رئيست³

æمل األمالح :اآل¡ة األوm آ¡ة � salt tolerance، تعتمد � هـذه اآل¡ـة Cباتات الsوا 
  .� مقاومة األمالح تقوم بتجميع األمالح � أنسجتها

 واsباتات الC تعتمد � هذه اآل¡ة ،salt avoidance � آ¡ة Zنب األمالح : اÓانية اآل¡ة
 وذلـك بطـرح األمـالح الزائـدة عـ¹ األوراق أو ،تقوم �فض تر�Ü األمالح داخـل أنـسجتها

  . كما Èدث � نبات ا�ا�روف،ا�ذور

 من حيث آ¡ة مقاومتهما ،بذلك فإن اsباتات ا�تحملة لألمالح تنقسم إ& صنف³ رئيس³و
 :لألمالح
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   . يقوم بطرح األمالح الزائدة:Excretiveٌ صنف إطرا� -1

  . يقوم بتجميع األمالح � أنسجته:succulentsٌ صنف عصارى -2

ٌبعض اsباتي³ يصنفون هذه اsباتات � أنها نباتات طاردة لألمـالح و ٌ
excluder ونباتـات ٌ

 .ªٌزنة لألمالح

 ،ً�تحملة لألمالح الC تعتمد � آ¡ة طرح األمالح الزائدة تمتلك غـددا خاصـةاsباتات ا
 أما اsباتات العصارية فإنها تعتمد � مبدأ زيادة ا�حتوى ا�ـاi � ؛تقوم بطرد األمالح الزائدة

 . حال نبات السا¡كورنياو كما ه، حC تقلل من سمية تلك األمالح؛أنسجتها

 فإن Á،ٍوبشK yم
Â

 Üتقلـل مـن تـر� Cباتـات الـsتطـرح األمـالح وا Cباتات الـsمن ا 
ٌ � نباتات متجنبة لألمالح،األمالح � عصارتها ٌ..  

ٌ فÙ نباتات متأقلمة مـع األوسـاط ا�ا<ـة ،أما األعشاب اPحرية الC تعيش � ا�ياه ا�ا<ة ٌ

 ؛نها ال تقوم بزيادة ¥تواها ا�ـاi كما أ،فمعظم هذه األعشاب ال تقوم بطرح األمالح؛ بشy تام
ٍ � سـيتوبالزم خالياهـا مناسـب للـضغط )osmolality(سـموزى أٍألنها تتمÜ بمستوى ضغط 

 .سموزى للمياه ا�ا<ةاأل

�jG�t����@ ��N�,4HWHalophytesא�,���8�Hא��
ٌهنالك مراجع علمية تصنف اsباتات ا�تحملة لألمالح 

Halophytesإ& نباتات ٍ:  

   .ٍوهذه mتاج إ& قدر مع³ من ·وريد الصوديوم � مياه الرى: Obligate جباريةإ -1

  . وهذه يمكنها أن تعيش بشy طبيÎ عندما تروى با�اء العذبfacultative:  اختيارية-2

-Hydroةوهذه ا�راجع تصنف اsباتات ا�تحملة لألمالح � أنهـا نباتـات ا�نـاطق الرطبـ

halophytes،حار والسبخات  وPيئات الرطبة كشواطئ اPنباتات متحملة لألمالح تنمو � ا �ٌ

Sabkhas..  ذا الصنف معظم أنواع ا�ا�روف والسا¡كورنيا± üفهـو .. وتنت qاÓأما الصنف ا 
و� نباتات تنمو � أوساط ملحيـة ، Xerohalophytesنباتات ا�ناطق ا�افة ا�تحملة لألمالح 

 باإلضـافة إ& تعرضـها ،)إجهـاد ا�فـاف(ٍفة، وهذه اsباتات تتعـرض إلجهـاد مـاi ٍقاحلة وجا
 ورطوبة ال¾بة � اPيئـات القاحلـة الـC ، وذلك بسبب اÉفاض الرطوبة ا�وية؛لإلجهاد ا�ل¬

علما أن بعض علماء اsبات واPيئة يرون أن Á .. تنمو فيها هذه اsباتات
Â  من اإلجهـاد ا�لـ¬ ً

لكن االختالف ب³ اإلجهاد ا�ل¬ واإلجهـاد ا�ـاi ، ٌأمر واحد -ًتقريبا  -اد ا�فاف هما وîجه
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ٍيكون واضحا � حال نباتات كنبات السا¡كورنيا  لكنـه ، فهذا اsبات يتحمل اإلجهاد ا�لـ¬؛ً
iمل اإلجهاد ا�اm ن السا¡كورنيا أن تعيش � الصحراء إذا قمنا بريها؛ال يستطيعrبمـاء  فبإم 

  . لكنها تموت خالل بضعة أيام إذا قمنا با%وقف عن ريها،اPحار

 فإن من أمثلة نباتات ا�ناطق القاحلـة ا�تحملـة للجفـاف وا�لوحـة شـج�ة ،و� f حال
rاألراك أو السلفادورا ب�سي.   

مـÜ  تت، فـإن بعـض اsباتـات ا�قاومـة لألمـالح، أو التÈÄيةيةأما من اsاحية ا�ورفولوج
ٍبوجود حويصالت ملحية � األوراق  حيث تقوم هذه اsباتات بتجميع األمـالح وÛزينهـا � ؛ٍ

 .تلك ا<ويصالت

��H��,א�����uא�_��<��
���jG����و���א�W� �
 يمنع عنـ� اPوتاسـيوم ،يونات الصوديوم إ& ا[اليا ا<ارسة �سام أوراق اsباتأإن وصول 

ًويبقيها مفتوحة أو مغلقه بشy دائم، فإذا بقيـت ، مل مسام اsباتمن تأدية وظيفته � تنظيم ع ً

ٍا�سام مفتوحة بشy دائم
ٌ وحصل انهيار � ا%وازن ا�اi ، فقد اsبات سوائله عن طريق ا%بخ�،ً

وîذا أغلقت هذه ا�ـسام بـشy دائـم تعـذر � اsبـات ا<ـصول � الغـازات ، داخل اsبات
Cناء الضويالالزمة إلتمام عمليPا%نفس وا .  

يونات الصوديوم إ& سيتوبالزم ا[اليا ا<ارسة �سام أأى أن عمل ا�سام يتعطل عند وصول 
 وهذا يعÇ أن آ¡ة عمل ا�سام � اsباتـات الrرهـة .األوراق � اsباتات الC ال mتمل األمالح

 حC أن بعض اnراسـات ،لألمالح Ûتلف عن آ¡ة عمل ا�سام � اsباتات ا�تحملة ،لألمالح
يونـات أ تـستخدم ،ن ا[اليا ا<ارسـة للمـسام � اsباتـات ا�تحملـة لألمـالحإالعلمية تقول 

الصوديوم بدال من اPوتاسيوم للقيام بعملها
ً

.  

 يقلل ، وذلك ألن إغالق اsبات للمسام؛وهكذا فإن ضغط األمالح يثبط نمو ا[لية اsباتية
اYى يـستخدمه اsبـات � عمليـة اPنـاء ، ود الكربون اnاخلة إ& ا[ليـةمن كمية ثاq أكسي

 هـذا عنـد تعرضـها نوكـ وي،و�ذلك فإن اإلجهاد ا�ل¬ يثبط انقسام ا[لية اsباتيـة، الضوي
وهذا اsمط من الصفات ينشط كذلك عند تعرض ا[لية اsباتيـة لإلجهـادات .. إلجهاد مل¬ 

 .ً وPÖا فإن مثل هذه الصفات ال تنشط � الظروف الطبيعية، �Øفاف وال¹ودة؛األخرى

بـ³  -� بعض اsباتات ا�تحملـة لألمـالح  - فإن هنالك عالقة واضحة ،ًو�ما ذكرنا سابقا
يونـات  فÞمـا ازداد مـستوى األ؛ وب³ ا�حتوى ا�ـاi ±ـذه اsباتـات،يونات القلويةمستوى األ
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أنـسجته  i، واsبات يقوم بعمليـة زيـادة ا�حتـوى ا�ـاi داخـل ·ما ازداد ا�حتوى ا�ا،القلوية
 .يونات حC يقلل من سمية هذه األ؛وخالياه

ً فقد لوحظ أن أوراق اsباتات ا�قاومة لألمالح mوى عـددا أكـ¹ مـن ا�ـسيمات ،و�ذلك

 تتعـرض كما أن ا�سيمات ا�يتاكوندرية � أوراق اsباتات الmitochondria  ،Cا�يتاكوندرية 
 وذلك ألن اsباتات الC تتعرض لإلجهاد ا�لـ¬ mتـاج إ& ؛ًلإلجهاد ا�ل¬ تكون أك¹ حجما

 وحـC تـستطيع امتـصاص ا�ـاء مـن ، حC تتخلص من األمالح الزائدة؛ٍقدر إضا� من الطاقة
 .ال¾بة

لـصوديوم إن مقدرة اsبات � مقاومة األمالح ال تعÇ ا�قـدرة � ا%عامـل مـع أيونـات ا
 ألن ؛ بل تعÇ كذلك مقدرة هـذا اsبـات � امتـصاص وÛـزين عنـ� اPوتاسـيوم؛حسبف

ً نظرا للتشابه الشديد ب³ أيونـات ؛امتصاص اsبات للبوتاسيوم يتأثر عند زيادة تر�Ü الصوديوم

  .هذين العن�ين

يـؤدى إ&  -وغ�ه مـن الظـروف غـ� ا�الئمـة  -و�ذلك فإن تعرض اsبات لإلجهاد ا�ل¬ 
وزيـادة تـر�Ü ¿ـض  ..  � ا[ليـة اsباتيـةABB أو Abscisic Acidبسيـسيك زيادة ¿ض األ

 وهو األمر اYى يـؤدى إ& ازديـاد مقـدرة ،بسيسيك يرتبط بزيادة مستوى أيونات اPوتاسيوماأل
أمـا .  .حً وهذا األمر PÖا ما يقت� � اsباتات ا�قاومـة لألمـال،اsبات � مقاومة األمالح

ٌ فهو عبارة عـن ناقـل لعنـ� الـصوديوم مـن األجـزاء ا±وائيـة � اsبـات إ& HKT1 ـصفة ال

 .ا�جموع ا�ذرى وبالعكس

 يتجه مـن الوسـط األكـÆ ، فإن تر�Ü األمالح � وسط³ سائل³ متماس³،ًو�ما نعلم @يعا
ًتر�Üا إ& الوسط األقل تر�Üا ً ،Üصل تعـادل � تـر�È إ& أن

ٌ
..  األمـالح بـ³ هـذين الوسـط³ 

 وهكذا فإن أمالح ال¾بة تقلل من مقدرة اsبات � امتصاص ا�ياه

ألن القوان³ الفÜيائية � مثل هذه ا<الة تكون � صالح انتقال ا�اء من داخل اsبـات إ& 
ٍوسط اsمو اYى يتمÜ ب¾�K Üل من األمالح �بـات تعمـل  Yلك فإن اsبات يتجه إ& صنع مر؛ٍ

والـ�Free radicals  .. C تقليل مستوى ا%أكسد اsـاتج عـن ازديـاد معـدل ا�ـذور ا<ـرة 
 مع علمنا بما تسببه هذه ا�ذور ا<رة مـن أار ،يتسبب مستوى األمالح ا�رتفع � انتشارها

� ) سـموزىاأل(ٍ و�ذلك فإن اsبات ينـتج مر�بـات تـساعده � حفـظ ا%ـوازن ،للخلية ا<ية
 ومر�بـات الـسلفونيوم Amino Acids¿ـاض األمينيـة واأل  Øلـسكر؛ظروف اإلجهاد ا�لـ¬

Sulphonium  .. ³ومن هذه ا�ر�بات مر�ـب ا�اليكـ³ بيتـGlycin Betain، و�ـذلك فقـد 
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Üــدروجين ــد ديهاي ــات³ اnيهاي ــب ب ــشاط مر� ــر�Ü ون ــاد ت ــوحظ ازدي  Batain Aldehydeل

Dehydrogenase BADH""عنـد تعـرض ،ضعاف � جذور الـشوندر الـسكرى وأوراقـه عدة أ 
 ويطلق بعض ا�ختـص³ � هـذه ا�ر�بـات تـسمية منظمـات ،ٍالشوندر السكرى إلجهاد مل¬

ٍ تقوم بتجميع كميات كبـ�ة ، و�ذلك فإن بعض اsباتات ا�قاومة لألمالح؛)سموزىاأل(الضغط  ٍ
 ا�ر�ـب هـو مـن منظمـات الـضغط  وهـذا،Proline Analoguesنـالوجز أمن مر�ب بـروالين 

ٍ للحـصول � بـادرات ؛ وهو يـستخدم ا¡ـوم � معا�ـة اPـذور،osmoprotectantsسموزى األ
  .ٍمقاومة ألمالح ال¾بة

  : سæراع األرا� ا�تأثرة باألمالح يلزم ا�عرف ;او�راسة 

1� J���rא���l����WSoil Salinity 

 ،تفاع تر�Ü أنواع معينة من األمالح � اsظام األر�ملوحتها ترجع إ& ار ملحية ال¾بة أو

كمـا تكـون بعـض الظـروف ، مصادر معينة إ& تراكم وZمع هذه األمـالح بال¾بـة وتؤدى

هـم � ديناميكيـة وحر�ـة األمـالح مويقوم ا�اء األر� بدور . مشجعة ومناسبة Yلك ا%جمع

 ال¾بـة بعـض العمليـات ا%كوينيـة و�نتيجـة لوجـود األمـالح mـدث �. وZمعها � ال¾بـة

Forming Processes، انهـا ا�لـ¬ - كما تتأثر بعض خواص ال¾بةÜنتيجـة  - وبصفة خاصة م

  .هذه ا�لوحة

  :ستعمال مياه رى مالحة على المحصول والتربةاأثر 

نقص غلتـه ت و، بتحديد اsوع ا�مكن زراعته،زيادة ا�لوحة � ماء الرى تؤثر � ا�حصول

 اsبـات � ا<ـصول � ة أهمهـا نقـص مقـدر، ويرجع ذلك ألسباب فـسيولوجية؛وتغ� صفاته

  .كفايته من ا�اء الالزم sموه

 - أصبح من ا�ؤ�د أن اsباتـات Ûتلـف فيمـا بينهمـا ،ومن اnراسات وا�شاهدات العديدة

بتـداء مـن ا ، الواحدة أو حC من ناحية طور اsمو � الساللة،سواء من ناحية اsوع أو الساللة

  . � درجة mملها �لوحة مياه الرى- القدرة � اإلنبات وçعة نمو اPادرات إ& طور اsضج
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  . للملوحةة �عض ا�حاصيل ا~قلية وÛاصيل ا=ç والفاكهة ا�تحملةقائموهذه 

1-Û اè تحملة للملوحة�ا ç=صيل ا: 

 - الفجـل -¿ر ا�خصص للـسلطة الكرنب األ - اPصل - القرنبيط - الكرنب -ا[رشوف 
 بنجـر ا�ائـدة أو - اللفـت - اPاميـا -) سـ¹جساإل( ا±ليـون - ا�رج� - اPاذ�ان -السبانخ 

 – اPـصل –ه ي ا�لوخ– اPطيخ الrوتش - الطماطم - الكنتلوب - الفلفل - الكزبرة -الشمندر 
  . اÓوم- ا�وار– ا�زر – الrسافا –ا[رشوف 

2- è تحملة للملوحة�حاصيل ا~قلية ا�ا: 

 – ا[ـروع – الكتـان - السمـسم - عباد الشمس - القطن -رز  األ- اYرة - القمح -الشع� 
 .ة الرفيعة اYر– الشوفان - القرطم - الrنوال–حشيشة ا¡مون 

3- è تحملة للملوحة�اصيل العلف اÛ:  

 – اnخـن -كاسـا سـلجنا أ - السيـسبان - بنجـر العلـف - ال¹سيم ا<جـازى -السورجم 
 - حشيـشة رسـكيو– حشيـشة برمـودا – بسلة الزهور – لوبيا العلف – بنجر السكر -الرودس

بـديل ( ال¾يـتr& –الـشع�  –  حشيـشة ا�لـح–مشوط  األ- حشيشة السودان–بسلة الطيور 
 – اPيـضاء ة اYر–) جهـاد ا�ـاi ويعطى إنتاجيه تتفوق عليهما mت ظروف اإل،للقمح والشع�

 – ة ال¹يـة الفـص– ة الـشج�ية الفـص–) ةعشاب معمرأ (ة ا�زروعةالفص –حشيسة السودان 
 الغـل –) ة معمرةشج�( الرغل ا�ل¬ – اللفت الزيC – القرطم – الشوندر العلð –السيسبان 

 -)مـرنبـات مع( Øالر�راس – حشيشة القمح –) ة معمرةشج�(مريكى  القطف األ-السورى
  .)ة معمرةشج� (ة الروث–) نبات معمر ويتحمل ا�فاف(السبوروتولوس 

  :شجار الفاكهة ا�تحملة للملوحة èأ -4

 - الزيتـون - الرمـان -)ة ا�نديلـ– الـسيوى - الـسماq – ة بنـت عيـش–ا<ياq (اsخيل 
 ا±وهوبـا –فـستق  ال–  الـØr– ة ا�وافـ-  اPابـاظ– ا%³ الـشو
 - العنب - ا%³ -ا[روب 

  .)ا�وجوبا(

5- è تحملة للملوحة�ا�باتات الطبية والعطرية ا:  

 - الـزع¾ - الشيح بـابونج - ال¹دقوش -) الفونكيا( الشمر - الكمون - الكزبرة -الكراوية 
 . العرق سوس-ا<نظل 
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6-è تحملة للملوحة�نباتات الزينة ا :  

 - الrزورينـا - 10 �يل صنف برمودا وبسبيلم -فلة  اn- ا�هنمية - الäو اPتى -ا%ويا 
 الـصبارات -الكوريزيـا - فـيكس نتـدا - كنـوÃربس - Éيل الزينة برتشارديا -ثل أو العبل األ

 -ورÃريـا  األ-تـربلكس  األ- ا�وجوبـا -كاسـيا سـلجنا أ -بصال  األ- الورد اPتى -نواعها أب
 – çو¡النـد -  رجلة الزهـور- ا¡وÃ - النتانا -و الزينة  رمان الزهور أ-Öب ا�راكب واPامبو 
 –ا%�منيا¡اØتايـا  – ا%مـار�س – سـالح ا�نـشار – Øفـور جنيـاى –فيكس ا%³ اPنغا& 

 – الrراجانا – القطف - Éيل الواشنجتونيا– اnردار –بيض  ا<ور األ– الصنوبر –ال¹وسوبس 
 . �يل صنف باسيالم شاطئ اPحر– بسلة الزهور –س¹جس ا[شن األ

 : للتغلب ; تأثA ا�لوحة ; ا�بات وè؛Ûسنات للماء وال¾بة وا�بات

سـمدة  األ- الك¹يـت الـزرا3 - ا�بس الزرا3 -السماد اPتى :  منها،Ûسنات ال¾بة -1
نـسب ا بÛًلـط معـ  عن ªا¡ط من ªلفات صـناعة الـسكرةعبار( بدائل ا�بس –ا<امضية 

 ).ًا ونوÂKفضل كمأ إلنتاج بديل للجبس وةمعين

تيـك و¿ـض اs¾يـك بالنـسب ي مثـل ¿ـض الك¹،¿ـاضاأل:  منهـا،Ûسنات ا�يـاه -2
 .وا�عدالت الC يراها ا�تخصص مناسبة %عادل قلوية ا�ياه

 ،مينية¿اض األ األ: منها،يادة مقاومته و�مله ا�لوحةزضافات ال� يرش بها ا�بات لاإل -3
 بـال¾�Üات ،لـخإ...   اPوتاسـيوم– الrلـسيوم الـسائل - ا%غذية الورقيـة -سيد أمثل ا±يومك 

  .والنسب الC يراها ا�تخصص مناسبة حسب ا%حا¡ل وخ¹ته

  Halophyte:مالح  لألة ا�باتات ا�حب-7

 –)  ا�لحيـةةالـشج�(تربليكس  األ-)ة اPحريةاPقل( السويدا –) شناتاأل(السا¡كورنيا 
 الــصبار –نانــاس  األ– عــشبة الــسوردان –) ا�ــا�روف( القــرم –) distichlis(اnيــستيÞس 

 ؛وراقأ بـال ، وهـو نبـات حـوæ مزهـر،)ة اPحريةالشمر (ة ا[ريز-)Batis( اPاتيس –)الوف�ا(
  :هميته إ&أ وترجع Âيا، <مÂيا عصارًاحيث يعت¹ نبات

 وهـو صـالح ،%30 حيـث تـصل نـسبة الزيـت � بـذوره إ& ؛إنتاج الزيـت مـن بـذوره -1
  .لس¾ولو من الكٍ وخال،د�لالستخدام اآل

 .ة غ� ا�شبعة وهو من اnهون الصحي،من حامض اللينو¡ك% 72احتواء الزيت �  -2
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 .%10كÆ من أ حيث تصل نسبة ال¹وت³ إ& ؛يستخدم كعلف للحيوان -3

يـث يـشبه ح ؛ وµ الطـÙ،نتاج السلطات وا�خلالتيدخل من ضمن ا�طبخ ا<ديث إل -4
 .السبانخ � مذاقه

 . � صناعة الورق والكرتونةو¡أ ةيدخل ماد -5

6- Çبات غsجدرماد هذا ا ÂوتاسPى يستخدم � صناعة األسـمدة، كمـا أن رمـاد ،ا باYا 
 .صابون والC تستخدم � صناعة ال،هذا اsبات غÇ بالصودا أو كربونات الصوديوم

 Èتوى � اPوتاسيوم والrلسيوم وا�نجنÜ وا¡ود ة،ا�لح اYى يستخرج من رماد ا[ريز -7
 .وا<ديد والزنك

 ويمكن ا%خلص مـن هـذه ، تسü الصابون³، مرة ا�ذاقة Èتوى � مادةنبات ا[ريز -8
Kدة طهيه � ماء إ ومن ثم ؛و ا%خلص من ا�اء اYى طÙ فيه اsبات، أ بنقع اsبات � ا�اءةا�اد

 ورغـم ذلـك ال Ûـرج مـع ، � اPـذورةجزاء اsبات احتواء � هذه ا�ادأكÆ أن أا بً علم،خرآ
 .الزيت ا�ستخرج

 كمـا ، ومـدر للبـول،الم ومـسكن Kم لـآل،الم ا�فاصـلآيستخدم لعالج الروماتÜم و -9
  . ويستخرج منه دواء لعالج السلة،يستخدم � عالج اPدان
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نبات ¥ب للملوحـة   هو-ة  اPحرية أو الشمرةوقد يطلق عليه ا[ريز -ونبات السا¡كورنيا 
Halophyte)( ،نوعية جيدةو ويستخرج من بذوره زيت ذ، يستخدم كأعالف مائية للحيوانات ، 

 .صالح لالستخدام اآلد�

rالفلقة، يت iمزهر ثنا æذوروالسا¡كورنيا نبات حوPثر با،mمـرة العـصارية � وتـ وÓى ا
 وتـش� بعـض ا�ـصادر إ& أن الـسا¡كورنيا ، تنبت � بداية الربيع،هذا اsبات � بذرة واحدة

 بينمـا تـش� مـصادرأخرى إ& أن هـذا ، الC ينتü ±ا نبـات الـسبانخ،تنتü إ& العائلة اsباتية
 . ذه اsباتات تشبه أرجل األوز وذلك ألن ه؛وز تد3 بأرجل األ،اsبات ينتü إ& Kئلة نباتية

 تتمـÜ بوجـود ، فإن السا¡كورنيا عبارة عـن عـشبة <ميـة عـصارية،ومن اsاحية الشÞية
 أمـا األفـرع اÓانويـة ،اsبات أفقية  واألفرع الرئيسة � هذا ..مفاصل � نقاط تفرع الغصينات

هو Êرد Êموعة مـن الغـصينات  ف؛ تنمو £و األ�، والسا¡كورنيا نبات بال أوراق،فÙ عمودية
 .اللحمية العصارية

ًوتضم السا¡كورنيا £و ßسة عÄ جنسا من اsباتات، وأزهار هذا اsبات مزدوجة ا�نس، 

ًأى أن الزهرة الواحدة mتوى � أعـضاء ا%ـذك� وأعـضاء ا%أنيـث جنبـا إ& جنـب، وتزهـر 

 .السا¡كورنيا � أواخر الصيف

 ،هذه اsبتة يتغ� من اللون األخ� إ& اللون األ¿ر � أواخر الصيفحظ أن لون ومن ا�ال
 . أى قبيل ف¾ة ا<صاد

وتعت¹ السا¡كورنيا إحدى أكÆ اsباتات mمال �لوحة ال¾بة
ً

 Yلك فإنها تنمو بشy طبيÎ ؛
 .حار والقنوات االصطناعية الC تربط ب³ اP،� شواطئ اPحار واPح�ات ا�ا<ة والسبخ

ًويمكن للسا¡كورنيا أن تنموا بعيدا عن ا�ياه � ا�ناطق الC يزيد معدل األمطار فيها عـن 

 ذات ا%فاعل ا<ام�، كما أن بإمrنـه ة ميليم¾، ويمكن ±ذا اsبات أن ينمو � ال¾ب1000
لÞـسية  اة وا<قيقـة أن الـسا¡كورنيا � نبـات ¥ـب لل¾بـ، الشديدة القلويـةة� ال¾ب اsمو

 ."السبخ"القلوية 

  .  كما أنه يتحمل ا�فاف بشy جيد،وبإمrن هذا اsبات أن يعيش � ال¾ب الغدقة

 ونبـات ، كما أنه يتمÜ بطعـم مـالح،ً سنتيم¾ا بشy وسطى30يبلغ طول هذا اsبات حوا& 
كمـا أنـه السا¡كورنيا من اsباتات ا�حبة لألسمدة اsي¾وجينية والفوسـفورية بـشy خـاص، 

 .مع هذه األسمدة -بشy ملحوظ  -يتجاوب 
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 Yلك ال يمكن زراعة أكـÆ ؛حC يصل إ& طور اإلنتاج وÈتاج هذا اsبات إ& سبعة أشهر
 .من هذا اsبات � العام الواحد من موسم واحد

��$�L����_�א�>���$��L�������3א��*�W 
ا أن باإلمrن زراعة هـذا اsبـات  �  كم،يمكن رى السا¡كورنيا بمياه اPحار وا�حيطات

Üتتم Cة جد ال¾ب ال¡K بمعدالت ملوحةÂيطة أن نقوم بغـسل ،من ا�لح % 30 تصل إ& ،اÅ 
 Yلـك فـإن ؛ً حC تفقد شيئا من ملوحتها قبل أن نقوم بزراعتهـا؛هذه ال¾ب مرت³ بمياه اPحار

 ،ا�ياه ا�وفيـة واألرا� الـشديدة ا�لوحـةهذا األمر يعد بإمrنية زراعة الصحارى ا[ا¡ة من 
 .وذلك بتوصيل مياه اPحار إ& تلك األرا�

ً وذلك تمهيدا ،اsبات أن يقلل من معدالت األمالح � ال¾ب الزراعية كما أن بإمrنية هذا

 . عتياديةلزراعتها با�حاصيل اال

  
  

  :ههم مميزاتأ

يمتـاز  .وعية جيدة صالح لالسـتخدام اآلد� إذ يستخرج من بذوره زيت ذات ن؛إنتاج الزيت
% 30 اsبات مـن الزيـت إ& ذاور هذ ويصل ¥توى ب، الوف�ه وحجم إنتاج، العا¡ةهزيته �ودت

ى Èتوى � نـسبة  اY،قورنت بفول الصويا ا ماإذ ، و� نسبة كب�ة،ا من إ@ا& وزنه الëًتقريب
من حامض اللينو¡ك  %72 هنسبت حرية � ما كما Èتوى زيت الشمرة اP،من وزنه% 17-20

 وتق¾ب هدة النـسبة مـن معـدل ، وهو من اnهون الصحية غ� ا�شبعة،)حامض زيت الكتان(
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نها تتفوق � ما هو موجود � زيت الـصويا أ كما ،)العصفر(ا ا<امض � زيت القرطم ذوجود ه
  .دار الضعفقبم

�3��x	�&@א	�.�د�0�@��M���S@�ن�אwא�,��ط�א�����W��ل� �
 ، وmمـل نقـص ا%هويـة،ختيار ا�حاصيل أن يكون ±ا صفات mمل ا�لوحةا يرا3 � -1

باسـتخدام (سـتعمال كميـات زائـدة مـن مـاء الـرى ا نتيجـة ؛اsاتج عن حالة التشبع ا�ؤقـت
  ).حتياجات الغسيلية مع ماء الرىاال

  .مrنبقدر اإل - ختيار األرا� أن تكون ذات نفاذية K¡ةا يرا3 � -2

 150ستعمال ا�ياه ا�لحية إال إذا Øن مستوى ا�اء األر� � بعد ال يقل عـن ا ال يصح -3
 ويـزداد ، سـم � األرا� الطينيـة اÓقيلـة200 و� بعد ال يقل عـن ،سم � األرا� ا[فيفة

  .العمق عن ذلك إذا Øنت ا�ياه األرضية K¡ة � ملوحتها

وال يسمح لل¾بة با�فاف حC نقطـة  -مrن بقدر اإل - ف¾ات متقاربة  يكون الرى �-4
  . فيتضاعف تر�Ü ا�حلول األر�،اYبول

  .تباع طريقة الغمرا ب-ة Kد – وينصح ،ختيار الطريقة ا�ناسبة للرىا يرا3 -5

  . حC ال تتجمع ا�لوحة � أماكن دون األخرى؛عتناء بتسوية ا<قل يرا3 اال-6

  . <فظ ا%وازن ب³ العناã الغذائية؛عتناء بالتسميديرا3 اال -7

  .ختيار اnورة الزراعية ا�ناسبة وا[دمة ا�يدة بصفة Kمةا يرا3 -8

 مع وجـود مـصارف ، م¾2,5تزيد عرضها عن   � خطوط أو مصاطب الة اتباع الزراع-9
  .ةحقلي

���J��y:�&א������l�
����Hא�����#z�
��א�&�א��cא��rא���l�W� �
ف¾اضات الC تسمح بمحاولة ا%عايش مع ا�لوحـة ليـست بعيـدة عـن الواقـع � بعـض اال

 فمـا � ،ستثمار مثل هذه األرا�ا وهذا يعÇ أنه لو Øن ا±دف هو ،األرا� ا�تملحة � م�
  ؟Ûاذها %حقيق هذا ا±دفااإلجراءات الواجب 

 و¥اولـة ،العوامـل الرئيـسة اnاخلـة � الزراعـة فإنه Xب القيام بتحليـل ،وللرد � ذلك
م مع مبدأ ا%عايش مع ا�لوحة، والعوامل الرئيسة اnاخلـة � ء %تال؛تكييف طرق استخدامها
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 مـع ¥اولـة تطويعـه ة،وفيما ي² إيضاح لK yمل � حد. الزراعة � ا�اء واألرض وا�حصول
  :للتعايش مع ا�لوحة

  : الماء-أ

  :& هذا العامل من ناحيت³يمكن اsظر إ

  .  ا�اء األر�-1

  . ماء الرى-2

 فـيمكن ، أما إذا Øنت ملوحته منخفضة، سم150فا�اء األر� Xب أن يكون أعمق من 
 أن ال -  وخاصـة إذا Øن ما<ـا- Zاوز العمق إ& أقل من ذلك، ومن ا�هم بالنسبة للماء األر�

رتفـع إ& ا ألن هذا ا�اء إذا مـا ؛اصة خالل ف¾ات ا�فاف وخ،يسمح Q بالصعود إ& سطح ال¾بة
 هـو ، واnافع اYى يدفعـه إ& الـصعود £ـو األ�،السطح سوف Xلب معه ما Èمله من أمالح

  .الفرق ب³ رطوبة طبقات ال¾بة السف² ورطوبة الطبقات العليا

لصعود إ& الطبقـات العليـا  Iيث ال يسمح Q با؛ا ا�اء األر�ًو� هذا Xب أن يراقب جيد
  .حيث تنتÄ ا�ذور

 فإنه Xب أن يكون مقبوال،أما ماء الرى
ً

 وXـب معرفـة نوعيـة ا�ـاء ، من اsاحية الزراعية
 فإنه Xب أن يتوفر مـصدر مـاi يـوفر ، أما من ناحية الكمية،هذا من ناحية اsوعية. ا�ستعمل

  : �، وذلك Óالثة أسباب؛حيةلألرض كمية أكÆ من تلك الC تعطى ألرض غ� مل

 تـضغط خال±ـا األمـالح إ& ،إ& عملية رى غدقـة -قبل الزراعة  - ألن األرض mتاج -1
 مـن أكـGermination Æنبـات  وتعت¹ مرحلة اإل،نبات لú يسمح للبذور باإل؛الطبقات السف²

  .مراحل نمو اsبات حساسية لألمالح

ومن ا�عروف أن األرض ا�ا<ة ال توفر . ل موسم اsمو لú يتوفر للنبات رطوبة Øفية خال-2
 هـو Kدة ،فا�اء ا�توفر أو ا�اهز للنبات.  الC توفرها األرض غ� ا�ا<ةهاللنبات كمية ا�اء نفس

 0.3ا ي¾اوح ب³ ً حيث يبذل اsبات جهد؛ذلك ا�زء ا�حصور ب³ السعة ا<قلية ونقطة اYبول
عتبار أن معظم اsباتات ال يمكنها بذل قوة سحب اوب. � اÓانية. ج. ض�15 األوæ إ& . ج.ض

 وعنـدها تـذبل ،تستطيع اsباتات سـحبه  فإن ما يتبÔ � ال¾بة من ماء ال،.ج. ض15أكÆ من 
 . وهو ما يسü بنقطة اYبول،هذه اsباتات
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 اsباتـات أن  و�،Osmotic pressureا Â فإن األمالح Ûلـق ضـغطا أسـموزي،أما � األرض
بمعÇ أن هذا ا�هـد Xـب أن يطـرح مـن ا�هـد األقـÏ اYى يـستطيع . بذل جهدا �قاومتهت

Qبات بذsضغط جوى مثال5 فإذا بلغ الضغط األسموزى � تربة ما<ة ،ا 
ً

 فإن هذا الرقم Xـب ،
 � ،وى ضغط جـ10 ويتبQ Ô قوة ،الC يستطيع اsبات Kدة بذ±ا. ج. ض15أن يطرح من الـ 

وهذا يعÇ أن ال¾بة بـالرغم مـن وجـود كميـة ال .  . عن القوة اPاقية Q لسحب ماء ال¾بةةعبار
أى أن نقطـة اÊبـول " أرض ملحيـة (  فإن اsبات يعجز عن سحبها ويـذبل ،بأس بها من ا�اء

�دث عندما تكون ال¾بة " حالة من الرطوبة أكé من تلك الـ� تكـون فيهـا عنـد نقطـة 
  ).Êبول " تربة غA ملحيةا

ا � تربة ما<ة عنه � تربة غـ� ًكون أكÆ تقاربي فإن عدد الريات Xب أن ،وبناء � ذلك
  . فاsبات قد ال يستطيع سحب هذه الرطوبة؛ وXب أن ال áدعنا منظر األرض و� رطبة،ما<ة

عمق دون مستوى ا�ذور ستمرار � اsبقيها ب - لú نضغط األمالح أو الطبقة ا�لحية -3
 فÙ تتحرك مـن أ� ؛ا <ر�ة ا�اءً تبع،فا�عروف أن األمالح معرضة للحر�ة mت تأث� قوت³ -

  .ضافة للحر�ة ا�انبيةإ ،إ& أسفل أو من أسفل إ& أ�

حامال -وmرك ا�اء 
ً

 ؛ يتعلق بفرق الشد الرطوó ب³ منطقة وأخرى � ال¾بة-  معه األمالح
  .ًا أو األكÆ جفاف،رك من ا�نطقة األكÆ رطوبة إ& تلك األقل رطوبةفهو يتح

 ،يسمح للطبقة السطحية لل¾بة أن تصبح Iالة من الرطوبة ا�افـة  فإنه Xب أن ال،و� هذا
ا بـشy ًوهذا يتطلب با%ا& إبقـاء سـطح ال¾بـة رطبـ. Iيث تتحرك ا�ياه من األسفل إ& األ�

 فتهـبط ا�يـاه الزائـدة إ& ا�ـاء ، الوقت اYى Xب أن ال يغـدق ا�ـاء عليهـايمنع هذه ا<ر�ة �
  . ف¾فع مستواه،األر�

 إذ يـصعب � ا�ـزارع أن Èـدد كميـة ا�ـاء ؛ا أو صعب ا%حقيقÂوقد يبدو هذا األمر نظري
  .الrفية إلبقاء ال¾بة رطبة � الوقت اYى يمنع جزء منها إ& ا�اء األر�

 قد يتعلم منها ا�زارع ا<د ا%قـريù ،ستمرار مراقبة مستوى ا�اء األر�ا�مارسة وغ� أن ا
  .اYى Xب أن يقف عنده عند إضافة ا�اء لل¾بة

  : األرض-ب

ختالف ا%ـأث� ا�لـ¬ � اsبـات بـ³ ا ويتوقف ،واألرض � الوسط اYى تتم به الزراعة
فكمية معينة من .  والC بدورها تتبع قوام ال¾بة، .)S.P  (ا لنسبة إشباع ال¾بةً تبع،تربة وأخرى
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 ألن ؛ بينمـا تكـون ضـعيفة ا%ـأث� � أرض ثقيلـة،ا�لوحة قد تكون مؤذيـة � أرض رمليـة
 ،رمليـةال¾بـة ال�  األرض اÓقيلة � حالة التشبع ا�اi سوف mتفظ برطوبة أ� من الرطوبـة

  .ا من األمالح � تربة رمليةÂا نسبيًا K¡ًينما mدث تر�Üا � تربة ثقيلة بًا خفيفmًدث تر�Üو

ومـن . وا�عروف أن ا%أث� ا�ل¬ � اsباتات يرجع إ& درجة ال¾�Ü ا�ل¬ � ¥لول ال¾بة
 بÄط ،ستثمار لألرا� اÓقيلة إذا تساوت النسبة ا�ئوية للملوحةختيار � االهنا قد يكون اال
  .ل¾بةتوفر نفاذية جيدة ل

أن Zـرى ±ـا   فهـو،ستثمار أرض ملحية غـ� مستـصلحةÛاذها الاأما اإلجراءات الواجب 
ألمـالح إ& ا وتـضغط ، لú تغسل الطبقة الـسطحية مـن األمـالح؛عملية غسيل قبل الزراعة

� أن .  حيث يكون أكـÆ حـساسية لألمـالح؛ خاصة � الف¾ة األوæ من عمر اsبات،أسفل
 لú تـصبح ؛ذه تتطلب أن Zرى لل¾بة قبل الغسيل عملية تسوية جيدة ودقيقةعملية الغسيل ه

ال فإن عـدم التـسوية سـوف áلـق î و،عملية الغسيل متجانسة � Øفة أ£اء األرض ا�ستثمرة
ميوال
ً

 Iيث يتعرض قسم من األرض لعملية الغسيل أكÆ مـن القـسم ،ا مرتفعةً � األرض وبقع
وا�عـروف أن اPقـع األكـÆ .  يتبعه تبقع � اإلنتـاج،غسيل بتبقع مل¬ وتنتÙ عملية ال،خراآل

 وبمجرد جفافها تنشأ قوى شد رطوó ب³ اPقـع الرطبـة واPقـع الـC ،رتفاZ Kف قبل غ�هاا
 وKçن ما تتبخـر ، حاملة معها األمالح،اI Âيث تنتقل ا�ياه إ& هذه اPقع ا�افة تدرXي؛جفت

Pيث ،قع ا�رتفعةا�ياه من هذه اI قـع ًنه عنـدما يـتم جفـاف األرض تمامـإPا تكـون هـذه ا
 ؛فالتـسوية وريـة قبـل الغـسيل.  .ستقطبت معظم األمالح من اPقع ا�جـاورةاا�رتفعة قد 

سـتقطاب اPقـع ا�رتفعـة ا ويمكننـا مـن ظـاهرة ،إلحداث Zانس � نسبة األمالح � األرض
 حـC مـع ، وذلـك بـأن تـتم الزراعـة � خطـوط، مع ا�لوحةلألمالح خالل ¥او%نا ا%عايش

 ولكـن يبـدو أن ،رتفاع وحجم ا[ط حـسب ا�حـصولاوطبيÎ أن áتلف . ¥اصيل ا<بوب
ا إ& ما تقـدم ًستنادا ف.ا � Zنب تأث� األمالح � اPذور والفسائلًإقامة ا[طوط تساعد كث�

 بينما تكون سفوح ا[طـوط و�ـذلك اPطـون ،ستقطاب لألمالحابأن قمم ا[طوط تصبح بقع 
  . فإنه Xب وضع اPذور � اÓلث األسفل من ا[ط- خفيفة ا�لوحة

 إلKدة غـسيلها ؛اً إKدة تسوية األرض جيد،نتهاء من جÇ ا�حصولوXب أن يرا3 بعد اال
الحظـة عـدم  مـع م، وإلزالة الفروق � نسبة ا�لوحة ب³ مواقع ا[طوط ومواقـع اPطـون،با�اء

  .رتفاع مستوى ا�اء األر� عن حدوده العاديةاإغداق ال¾بة با�اء إ& ا<د اYى يؤدى إ& 
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  : المحصول-ج

نتقـاء ا يـبÔ علينـا ،ستطعنا القيام باإلجراءات ا�ناسبة فيمـا يتعلـق با�يـاه واألرضاإذا ما 
أن ال  -ل ا%عايش مع ا�لوحة و£ن £او -ومن ا�نطÔ � هذه ا<الة . ا�حصول الواجب زراعته

 أو الـC ال تتـأثر ،نتقاء ا�حاصيل ا�قاومـةا بل علينا ؛ نباتات حساسة للملوحةةنلجأ إ& زراع
 حـسب ،واتاويمكن الرجوع إ& ا�دول ا[اص بتصنيف ا�حاصيل واألشـجار وا[ـ�. بها

  .ا�ناسبنتقاء ا�حصول  وذلك ال؛)واYى سبق Åحه(تسلسل حساسيتها للملوحة 

عتبار أن ا%عايش مع ا�لوحة ليس إال حالوXب أن يوضع � اال
Â

 إ& أن يتم اإلصالح ،ًا مؤقت
 بديال-من األحوال   بأية حال-  وال يمكن أن يكون هذا ا%عايش،الفع² لألرض

ً
  . لإلصالح

&�H�
���Wض����L*�Jج�א�c�>�9א���4د:}�L>���א���l��א�� �
عنـد أى تـر�Ü مـن األمـالح الÞيـة أو مـن : بادر إ& األذهان هـوالسؤال اYى Xب أن يت

  عتبار ال�ر؟االصوديوم ا�تبادل يبدأ 

  :ستغال¡ة لألرض Xب معرفة فإنه من الوجهة اال، هذا السوالنولإلجابة ع

  : درجة تحمل المحصول للملوحة-1

� درجـة مقاومتهـا أو  Ûتلف ،شارة إ& أن أنواع ا�حاصيل وأصنافها وسال%هاوقد سبق اإل
ا با�حـصول Âعتبـاره ضـارا ومن ثم أصبحت النـسبة أو ال¾�ـÜ اYى يمكـن ؛mملها للملوحة

  .ةا � نوع ا�حصول ا�طلوب mت الظروف اPيئية ا�عينًمتوقف

  : مستوى اإلنتاج من المحصول الذى يقابل تكاليف اإلنتاج-2

مـن ا�حـصول  % 50 وجود األمـالح اYائبـة من ا�ائز أن يبلغ اsقص � ا�حصول نتيجة
 òت الظروف ا[ا¡ة من األمالح(القياm اتجsـ ومع ذلك يظل اال،)اIا، ًستغالل الـزرا3 مر

مـن  % 50رض مع اإلنتاج بمـستوى يقـل عـن اوµ مثل هذه ا<الة تعت¹ نسبة ا�لوحة الC تتع
òللمحصولقتصادى نسبة غ� ضارة باإلنتاج اال،ا�حصول القيا .  

ا عنها بدرجـة ا%وصـيل ً مع¹،تية من ا�لوحةوقد وضع معمل ا�لوحة األمريكى ا<دود اآل
مـن الغلـة  % 50 الـC تالئـم إنتـاج ،الكهرباi � ا�ستخلص ا�اi لعجينـة ال¾بـة ا�ـشبعة

  :اsموذجية للمحاصيل ا�ختلفة
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درجة ا�وصيل 
سم / الكهرباP با�لليموز 

   م25عند 
  ة تأثA ا�حاصيلدرج

  .اًتأث� ا�لوحة � ا�حاصيل يكاد يكون معدوم  2 –صفر 

  .تتأثر باsقص غلة ا�حاصيل ا<ساسة للملوحة  4 – 2

  .تتأثر باsقص غلة معظم ا�حاصيل  8 – 4

  .ا�حاصيل ا�قاومة للملوحة � الC تعطى غلة مرضية  16 – 8

لملوحة � الC تعطى غلة ا لÂا�حاصيل ا�قاومة جد  16كé من أ
  .مرضية

  

سم � أنه ا<د الفاصل ب³ الظروف ا�لحية والظروف غ� ا�لحيـة /   ملليموزÛ4ذ اوقد 
إذا زادت درجـة ا�وصـيل  % 50; أساس أن معظم ا�حاصـيل تـنقص غلتهـا عـن (� ال¾بة 

  ).الكهرباP فيها عن ذلك

مـن القواعـد ا�تبادلـة � صـورة  % 15د عت¹ معمـل ا�لوحـة األمريكـى أن وجـواكما 
 ، ªتلفـةٍ هو ا<د الفاصل بـ³ األرا� القلويـة وغـ� القلويـة mـت ظـروف أراض،صوديوم

  .ومقاومة معظم ا�حاصيل آلثار القلوية

�Qא��w�W	���אع�א��א�
�א�����א��<�:��א� �
ا إ& منـاطق غـ� Âي سـنوةيعزى االهتمام بمشÞة ا�لوحة بسبب mول مناطق زراعية شاسـع

 الC تثبط نمو معظم ا�حاصـيل أو ة إ& اnرجةمالح � ال¾ب وذلك ل¾اكم األة؛ للزراعةصا<
 وقـد قـسمت األرا� . للـرىةمالح � ا�يـاه ا�ـستخدم كذلك بسبب زيادة تر�Ü األ،@يعها

القابـل للتبـادل �  و�ميـة الـصوديوم ة،ساس كمية ا�لح اYائب � ¥لول ال¾بـأ�  -ا�لحية 
  :& إ- ةال¾ب

 ، مـ¾ / ديـسمين4Ü و� تلك األرا� الC تزيد درجـة ملوحتهـا عـن : ملحيةٍأراض - 1
   .8.5 عن ة أو القلويةقل فيها درجة ا<موضت و،%15وتقل فيها نسبة الصوديوم ا�تبادل عن 
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 4و� تلــك األرا� الــC تزيــد درجــة ملوحتهــا عــن : ةاألرا� ا�لحيــة الــصودي - 2
Üأو ة وتزيـد فيهـا درجـة ا<موضـ،%15وتزيد فيها نسبة الصوديوم ا�تبادل عن ،  م¾ /ديسمين 

 .أو تساويه. 8.5 عن ةالقلوي

  ديسمين4Üو� تلك األرا� الC تقل درجة ملوحتها عن : ة غA ملحية صوديٍأراض - 3
 عـن ةموضة أو القلويـ وتزيد فيها درجة ا<،%15 وتزيد فيها نسبة الصوديوم ا�تبادل عن ، م¾/

8.5،  

مـالح �  حيـث تـؤثر األ؛مrنيـة زراعتهـاإ tا يؤثر � ؛وتنتÄ مثل هذه األرا� � م�
خـذ �  Yا عنـد زراعـة مثـل هـذه األرا� Xـب األ؛ و� حر�ة ا�اء � ال¾بةة،خواص ال¾ب

  :ةار ا�لوحة عند الزراعأ %ال� ة؛تياالعتبار اsقاط اآل

 � الطبقـات ة %كس� طبقات ا�لح ا�¾اكمـ؛)mت ال¾بة(ل¾بة بمحراث عميق حرث ا -1
  . لزيادة تهوية ال¾بةة؛ و�ذا %كس� الطبقات ا�ندÊ،ذابتهاإ ليسهل ة؛ا%حت سطحي

 ة، خاصة � األرا� ا�لحية الصودي،ضافة ا�بس الزرا3 أو بدائله كمصدر للrلسيومإ -2
 . حسب ¥توى ال¾بة من الصوديوم ا�تبادل �ةضافويتوقف معدل اإل

 .ة من ا�صارف ا�كشوفةتزويد ال¾بة بشبك -3

4- Z10غمر ال¾بة با�اء لعمـق ب وذلك ،مالح من قطاع ال¾بةزالة األرى عملية الغسيل إل 
شهر الـC جراء هذا الغسيل � األإ ويفضل ة، ثم تكرر هذه العملي، وتر�ها للجفاف، سم20 –

 . فيها درجات ا�لوحةترتفع

نتهــاء مــن عمليــة الغــسيل أكــسيد ا<ديــد ا�غناطيــÌ يــضاف إ& ال¾بــة بعــد اال -5
ث� أ حيث يزيد من مقـدرة mمـل اsباتـات %ـ؛فدان/  كم 200 - 150 بمعدل ،)ا�اجنتيت(

 .ةاألمالح الزائد

 / كجـم 250 – 200( مـن مـزارع اnواجـن بمعـدل ة اsاZـة العضويةسمدضافة األإ -6
 .)فدان

 وبا%ـا& ،يـون الÞوريـدأ tا يؤدى إ& ا%قليل مـن سـمية ؛يفضل التسميد بسماد ن¾ا} -7
 . للنبات اsا�ة الغذائيةÈسن من ا<ال

 . مع مراKة عدم ترك األرض للجفاف، ب³ الرياتةتقص� الف¾ -8
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 إ& ةضـاف باإل، ا�ـ�رع واYى يتوقف � نوعيـة ا�حـصول،ضافة ا�ق� ا�اi ا�طلوبإ -9
 :ةيت اآلة والm Cدد من ا�عادلة،االحتياجات الغسيلي

 100× ملوحة ال¾بة ÷ ملوحة مياه الرى 

 . � مصاطب أو خطوطةالزراع -10

نـه يقلـل انتقـال إ حيـث ؛تغطية ال¾بة با�لش األسود يمكن أن Èد من آثار ا�لوحة -11
 .ا�ذور عن طريق اPخراألمالح با[اصية الشعرية � منطقة 

 لزيادة مقدرة mمـل اsباتـات ؛هناك بعض ا�عامالت الC تتم � اPذور قبل زراعتها -12
  : مثل،للملوحة

 .ة ساع24 - 12 �دة ة نقع اPذور � مياه ãف ا�نطق-أ

 Èـدث تغـ�ات ، نقع اPذور � ¥ا¡ل ملحيـة مـن ·وريـد الـصوديوم قبـل زراعتهـا- ب
  . تزيد من مقاومته ألار ا�لوحة،با�ن³ فسيولوجية

  .ة ساع2- �1دة )  ل¾ ماء40 /ل¾ ( نقع اPذور � اPيوتول بمعدل - ج

  . ل¾/ مللجرام 1600 نقع اPذور � ¥لول ك¹يتات الزنك ب¾�Ü - د

 وأ و�ـذلك الـرش Iمـض السلـسليك ،ا � اsبـاتÂ استخدام بعض منظمات اsمو رش- ه
  . لزيادة مقدرة ا%حمل للملوحة؛ل³ال¹و

  . زيادة كمية ا%قاوى أو زراعة الشتالت- و

 الC ترفع من كفاءة نمو اsباتـات mـت ظـروف ، رش اsباتات ببعض منشطات اsمو-13
   .) أمينو توتال- بيبتون - أمينو إكس -أمينو باور ( مثل استخدام األ¿اض األمينية ،اإلجهاد

 مثـل ،PEG   أو الـ، مثل اPوæ سrراديز،عمل � ترطيب منطقة ا�ذورضافة مواد تإ ـ 14
  .ضافته مع مياه الرىإ وذلك عن طريق ،)مر�ب يو� سال، فرى سال(

ا � mس³ خواص ال¾بـة Âهمما ًنه يلعب دورإ حيث ؛استخدام مر�بات ا±يوميك أسيد -15
 tـا Èـد مـن أثـر ا�لوحـة ؛ن طريق Ûليبة ع، و�ذلك mرير عن� الrلسيوم بال¾بة،الفÜيائية

 - ميجـا همـر -همـر ( مثل ، وهو يتوافر باألسواق � صور عديدة من ا�ر�بات ا%جارية،بال¾بة
  ). هيوميك- ميجا باور
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çاف � اسـتخدامها يزيـد ن اإلإ حيـث ؛ترشيد استخدام األسمدة ا�عدنية الكميائية -16
 ،د¡ـل ا�لوحـة" (Salt Index" ويع¹ عن هذه الزيادة بالـ ،من تر�ز األمالح � ا�حلول األر�

 وقياس الزيادة الÈ Cـدثها بالـضغط األسـموزى للمحلـول ،وهو يقدر بإضافة السماد إ& ال¾بة
 هذا وXب أن يؤخذ � االعتبار بأن معظم األسمدة اsي¾وجينية واPوتاسية ذات د¡ل .)األر�

 وأن يؤخذ د¡ل ا�لوحة ، وعليه Xب ال¾شيد � استخدامها،سفاتيةملوحة أ� من األسمدة الفو
 وتكون األفضلية للـسماد ا�ـستخدم ،للسماد � االعتبار عند اختيار نوعية السماد ا�ستخدم

  .ذو د¡ل ا�لوحة ا�نخفض

 . والC سبق ذكرها، ما للملوحةًصناف ا�تحملة نوK زراعة األ-17

�3�����l�����"-�K.bق��X8��,א��
�Wא��_��� �
1- Hماء عذب مع ماء مالح( استخدام نظام رى تباد:(  

 ،يوفر نظام الرى اÓناi ا�ق¾ح فرصـة �ـاح أكـ¹ السـتخدامات ا�يـاه ا�ا<ـة � الزراعـة
 وتـدهور كبـ� � ، با�قارنة مع ما تسببه الطرق األخرى من مشاf تملح لل¾بـة،وبمخاطر أقل

  .بهذه ا�ياهغلة ا�حاصيل ا�روية 

  : تقييم ا£دوى االقتصادية �ذا ا�ظام* 

Vc = Vd ……………………………………………………….……. (1 ( 

  : نإحيث 
Vc  موsى يتم توف�ه خالل موسم اY3م(حجم ا�اء العذب ا(.  
Vd  موs3م(حجم ماء ال�ف الالزم إلتمام طور ا%قدم خالل موسم ا(.   

  

VR = Vd / Vt …………………………………………………………. (2( 

  : نإحيث 
VR  ى تم توف�هYنسبة ا�اء العذب ا .  
Vt &حجم ماء الرى اإل@ا.  
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 - إذ يقـوم ال¹نـامج ؛تقويم ا�دوى االقتصادية جراء استخدام نظام الـرى اÓنـاi ا�قـ¾ح
 Iساب حجم ا�اء العـذب اYى تـم - وباالعتماد � اPيانات ا�ستخلصة من ا%جربة ا<قلية

جم ماء الـ�ف ا�ـستخدم � الـرى إلتمـام < ًيا واYى يكون مساو،�ه خالل موسم اsموتوف
 Yلك البد من إجراء مقارنة ب³ ما يتم تـوف�ه مـن مـاء عـذب ؛طور ا%قدم خالل عملية الرى

باستخدام مياه ال�ف بدال عنها
ً

يمكن ا%عبـ� عـن مـا .  وما يصحبه من اÉفاض � اإلنتاج،
 والC حـسبت ،تم توف�هما  بصيغة ·ف ،من مياه الرى العذبة باستخدام الرى اÓناiيتم توف�ه 

 : Øآل}

M = Vc x P …………………………………………………………. (3( 

  : نإحيث 
M  ا�ق¾ح iناÓى وفر جراء استخدام نظام الرى اYموسم / دينار(ا�بلغ ا.(  
P  3-دينار م(إنتاجية وحدة حجم ا�اء.(  

 ،))YR∆ّض اإلنتاج جراء استخدام مياه ال�ف معرف كنسبة مئوية مـن اإلنتـاج إن اÉفا
  : وÈسب من العالقة اآلتية

∆YR = 100 – YR …………………………………………..……   
   

Vc / Vt 
CPI=  

∆YR/ 100 
…………………………………..………) .4 (  

CPI = Vc / Vt 100| ∆YR   
   

Vc ى يتم توف�ه خالل موسYمو حجم ا�اء العذب اs3م(م ا(.  
Vt ëحجم ا�اء ال.  

∆YR >فاض اإلنتاج جراء استخدام مياه ماÉمعرف كنسبة مئوية من اإلنتاجةا ّ.  
CPI د¡ل إنتاجية ا�حصول.   

∆YR = 100 – YR  

 P100× إنتاج معاملة نظام الرى ا«نا  
  =YRا~اصل النسí العمË من ا�حصول

  ) العذبا�اء(إنتاج معاملة ا�قارنة 
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 يكـون الـربح أكـ¹ مـن ؛1إن قيمة د¡ل إنتاجية ا�حصول Xب أن تكون أكـ¹ مـن  
 أن استخدام نظام الرى اÓناi ا�ق¾ح يتطلب نصب مضخة وأنابيب إليصال مياه ، كماا[سارة

 ؛ Yا Øنت القيمة ا<رجة n¡ل إنتاجية ا�حصول البد أن تغطى هـذه ا%r¡ـف؛الرى إ& ا<قل
  : Yا صيغت العالقة ا%ا¡ة

Êموع تكا¡ف إنشاء منظومة الرى � ا<قـل  + 1= القيمة ا<رجة n¡ل إنتاجية ا�حصول
  .كنسبة من Kئدات ا<قل

 ،وقد قدرت قيمة Êموع تكا¡ف إنشاء منظومة الرى � ا<قل كنسبة من Kئدات ا<قـل
 Yا ستكون القيمـة ا<رجـة n¡ـل ؛قلمن Kئدات ا<% 10وقدرت � هذه اnراسة بما يساوى 

 Yا فـإن ¥ـصول اYرة الـصفراء إذا ؛1,1إنتاجية ¥صول اYرة الصفراء � هذه اnراسة تعـادل 
أعطى قيمة 

ُ
CPI ا�قـ¾ح،1,1 أقل من iنـاÓوذلـك ؛ فإنه يستبعد إرواءه باستخدام نظام الرى ا 

  . أك¹ من الربح لكون ا[سارة ا<اصلة ؛النعدام ا�دوى االقتصادية

 .طريقة ا=لط بC ا�اء العذب وا�اء ا�الح -2

 .ةضافة االحتياجات الغسيليإ -3

 . للملوحةةاستعمال ا�اء ا�الح " بعض مراحل ا�مو ا�قاوم -4

 . والصوف الصخرىةاستعمال ا�خلفات العضوي -5

  . الكميائيةةسمداستعمال منظمات ا�مو واأل -6

  : وأثرها " ا�جال الزراÌا¯تقنية معا£ة ا�ياه مغناطيسي -7

يعود استخدام ا�غنـاطيس إ& زمـن بعيـد؛ إذ اسـتخدمه الفراعنـة والـصينيون وا±نـود � 
ًكما ظهرت مدارس ªتلفة وفقا الستخدامها sوع ا�غناطيس، أو الغـرض مـن . Êاالت ªتلفة

ض اآلخر يـستخدم استخدامه؛ فمنها من يستخدم نظام القطب الواحد الشما& أو ا�نوó، واPع
إن هذه ا%قنية ليست حديثـة إال . إلخ... القطب³ � ا�جاالت الصحية أو الصناعية أو الزراعية 

�Â اPتان اsامية؛ إذ سـجلت أول بـراءة اخـ¾اع �عا�ـة ا�يـاه مغناطيـسيا، وا%خلـص مـن  ُ

ستخدمت ا�يـاه ا�عا�ـة ، كما ا1890ال¾سبات الÞسية الC تتشy � األنابيب � أوربا Kم 
Âمغناطيسيا � ªتلف ا�جاالت الصناعية، كإجراء وقاi؛ �نع حدوث ا%Þـسات اsا@ـة عـن 

؛ حيـث )Yotvat ،1989 وLin(تراكم األمالح � منظومة ZهÜ ا�اء وأبراج ا%دفئة وا%¹يـد 
 ¥اطة بمجـال مغناطيـÌ واألرض. ن الطاقة ا�غناطيسية أحد أنواع الطاقة ا�وجودة � الكونإ
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�ء بدرجات متفاوتة f � حيث أثبت العلمـاء أنـه � خـالل ؛ وهو يتناقص � القدرة،يؤثر 
ا للحيـاة Âمن قوتها ا�غناطيسية، وهذه الطاقة مهمة جـد% 50األلف سنة األخ�ة فقدت األرض 
هلكـة إ& األرض، كمـا  فÙ تمنع وصول األشعة الكونيـة ا�؛� األرض بالنسبة للrئنات ا<ية

 andel.1985(، وبـ³ )Spear، 1992(ًدورا � الوظائف ا<يويـة للrئنـات ا<يـة Øفـة  تلعب

Tretyakov(.   

 حيـث ؛ن طريقة ا<ياة ا�عاãة تدفع اإلنسان لعزل نفسه عن ا�جال ا�غناطيـÌ األر�إ
سيارات بعجـالت مـن  مبطنة با<ديد الصلب، وير�ب الـ،يعمل ويعيش � بيوت من األسمنت

 ا�طاط، وهذه العوامل العازلة تمنع األجسام من امتصاص الطاقة ا�غناطيسية الالزمة لألجسام
 مثـل الراديـو واألجهـزة ، طريقة ا%عايش مع نوع من ا%يـار الكهربـاi ا�ـ¾ددبسببكذلك . .

ة ا�غناطيـسية اإللك¾ونية وا%لفزيون والكمبيـوتر، و�هـا أجهـزة تمنـع مـن اسـتخدام الطاقـ
ا ال يوجــد خــالف � مــا إذا Øنــت ا�عا�ــة Âوعلميــ ).et al.1997 Higashitani ( الطبيعيــة

ً فـð االmـاد الـسوفيC سـابقا Øنـت ا�عا�ـة ؛ا�غناطيسية فعالة أم ال � mس³ خواص ا�ـاء

   .)2008 ،حسن(وضح أ وبتأث� اقتصادى ضخم ،ا�غناطيسية للمياه مستخدمة � نطاق كب�

 ؛ا � تنظيم f أشrل ا<يـاة � سـطح الكـرة األرضـيةÂا مهمًتلعب الطاقة ا�غناطيسية دور
Kدر yمثـل أشـعة جامـا ،ا للحيلولة دون وصول األشـعة الكونيـة ا�هلكـةً واقيًحيث إنها تش 

 �ميع الrئنات � تنظيم الوظائف ا<يوية -للغاية  -ا Âا مهمً كما أنها تلعب دور،واألشعة السينية
  .ا<ية

 وجزىء ا�ـاء � Öيـة البـساطة، وجزيئاتـه ،ن ا�اء مكون من ذرات هيدروج³ وأكسج³إ
ترتبط ببعضها بروابط هيدروجينية، وقد تكون هذه الروابط ثنائية أو متعددة الـروابط، وعنـد 

Ìال مغناطيÊ إمـا تتغـ� ؛ئات فإن الروابط ا±يدروجينية ب³ ا�زي،وضع جزيئات ا�اء داخل 
 ، ويقلل من مستوى اmـاد جزيئـات ا�ـاء، وهذا ا%فكك يعمل � امتصاص الطاقة،أو تتفكك

iلورات ،ويزيد من قابلية ا%حليل الكهرباPلل اm � 1996، واصف( ويؤثر.(  

مـن ساسـية ا�ـساهمة � اnخـل االقتـصادى واألهم العناã األأويعد اإلنتاج الزرا3 من 
iترافقهالغذا Cال fفـاض الغلـة، ؛، � الرغم من ا�شاÉكنقص ا�ياه وا%ـصحر وا�لوحـة وا 

  .  باستخدام تقنية ا�عا�ة ا�غناطيسية للماء،اÂوالC يمكن تدار�ها نسبي
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ــال مغناطيــÌإ Ê ــاء داخــل ــات ا� ــروابط ،ن وضــع جزيئ ــ� أو تفكــك ال ــؤدى إ& تغ  ي
 وزيـادة ، Ø%وصيل الكهربـاi؛ى إ& تغ� عدة خصائص فيه tا يؤد؛ا±يدروجينية ب³ ا�زيئات

 وزيادة القدرة � تذويب األمالح واأل¿اض وا%بلمر وا%وتر ،نسبة األكسج³ ا�ذاب � ا�اء
 وخاصـية ا%بخـر واPلـل والليونـة والعـزل ، وا%غ� � çعة ا%فاعالت الكيميائيـة،السط¬

iفوذية، فيص،الكهرباsن عليـهأً طاقة وحيوية وجريانـا ابح ا�اء ذ وزيادة اØ ـاt Æن تغـ� إ. كـ
 مـن خـالل تـأث�ه � الـصفات ،ًخواص ا�اء سيؤثر الحقا � صفات ا�ادة الC يدخل � تر�يبها

  .  أو � العمليات الفسيولوجية والكيماحيوية،الفÜيائية أو الكيماوية

  

*   *   *  
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، فا�اء ليس �Øواد القابلـة أ وليس تمغنط ا�اء كما هو شائع خط،ا�عا�ة ا�غناطيسية للماء

للمغنطة عند تعريضها إ& Êال مغناطيÌ قوى، إال أنه كما هو حال الـسوائل @يعهـا يمتلـك 
 Êـال مغناطيـÌ سـوف ينـتج ا�ـاء Êـاال  فعندما يتعـرض إ&؛خواص ا�واد اnايامغناطيسية

ً

ا Âن ا�اء ا�عالج أو ا�عـدل أو ا�كيـف مغناطيـسيإ Yلك ف؛Zاه ا�عاكسًا ضعيفا � االÂمغناطيسي
ا، هو ماء تـم تعريـضه Â إذ ا�اء ا�عالج مغناطيسي؛رباك أو ا%ضليلهو ا%عب� الصحيح %فادى اإل

Ìا تسبب � إكسا؛�جال مغناطيt ه عن ا�اء العادىÜبه صفات مغناطيسية تم.  

 1الـصور  (Magnetronجهزة مغناطيسية تـد3 أا تتم باستخدام Âن معا�ة ا�ياه مغناطيسيإ
ذ Xـرى تمريـر ا�ـاء مـن خال±ـا، و� ذات مقاسـات إ ؛ و�دة معينة، بشدة معينة،)4 و3 و2و

 واYى يـضمن ة، بوصـ30 – 0.25 لقطر وتبدأ من ا، والC يمكن تر�يبها � األنابيب،ªتلفة
  .استخدامها لألحواض الصغ�ة � ا<دائق إ& ا�ساحات الكب�ة

  

 

  .نبوب مغناطيس ير�ب ; األ):1(صورة 
 

  .نبوب مغناطيس ير�ب ; األ):2(صورة 
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  .نبوب مغناطيس ير�ب � األ):3(صورة 
 

 مغناطيس �غنطة اPذور عند تمريرها ):4(صورة 
  . ا<لقة�

   :ا تعتمد ; ثالثة عوامل¯ن درجة معا£ة ا�اء مغناطيسيإ

 . كمية السائل ا�وضوع � ا�غناطيس .1

 .قوة ا�غناطيس ا�ستخدم ±ذا الغرض .2

 ).مدة ا�عا�ة(مدة اتصال ا<اوية � السائل مع ا�غناطيس  .3

� الرغم من أننا يمكننـا و.  درجة ا�عا�ة- بشy طبيÎ -هذه العوامل اÓالثة سوف mدد 
ا Âقياس قوة ا�غناطيس، ولكن ليس nينا طريقة لقياس درجة ا�عا�ة للماء ا�عـالج مغناطيـسي

ننـا نلجـأ إ& إ ف،أو ا�اء العادى، ولكن � حالة تعذر أو غياب طريقة قياس ¥ـددة وواضـحة
 تـستطيع ،جهـزة متطـورةكمـا توجـد اآلن أ.  .استخدام ا%جربة ومؤÅاتها �الحظة ا%غـ�ات

 Highا بواسـطة ا�ـصوير الكهربـاHh P ا£هـد ¯تصوير شï ا�ـاء بعـد معا£تـه مغناطيـسي

Voltage Photography.  

ــدة  ــÌ بوح ــال ا�غناطي ــاس ا�ج  microTeslaأو ) milliTesla (mTأو ) Tesla (Tيق

(microT .(Ø إذا f 1000ن mT = 1 T، 1000 و� microT = 1 mT .حيـان  بعـض األ�
ًعلمــا أن ، )milliGauss (mGو) Gauss (Gيقــاس ا�جــال ا�غناطيــÌ بوحــدة 

10,000 G 
ما أ.  � نظام الواليات ا�تحدةmicroT = 10 mG 1ن أ و،G = 100 microT 1ن أ و،T 1تساوى 

  .�FAQ نظام ) ÙmT (milliT فالوحدة الشائعة االستخدام 
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<�X�,Uא����0א�&�;��Q-��:א������e�H���.�eو���W� �
حـrم � îمعظم أجهزة ا�عا�ة ا�غناطيسية مصممة بشy يـسمح بتثبيتهـا بـسهولة و .1

 .نابيب الرىأ

 مثـل أنابيـب اPـوæ ، حC غ� اsاقلة للتيار ا�غناطيÌ،نابيبنواع األأتناسب @يع  .2
 .ستاليس ستيل، وأنابيب ا�طاطاإلوأنابيب اsحاس، وفينيل ·ورايد، 

لفنـة، أى مـؤثر عليهـا بتيـار نابيب من الفوالذ أو Êأ ا�مكن أن تر�ب � من غ� .3
iكهربا. 

 .قل عن أى ¥رك كهرباi ثالí الفازXب أن تر�ب � بعد واحد م¾ � األ .4

 . وال mتاج لربط سلك كهرباi، للطاقةاًال mتاج مصدر .5

 . درجة مئوية70 نتعرض فيه nرجة حرارة تزيد عتXب Zنب وضعها � مrن  .6

 . حيث ال تتأثر بالطقس ا[ارï؛تر�ب � السطح ا[ارï لألنابيب .7

 .Xب أن يتم تر�يبها قبل أول ªرج للماء .8

 ألن ا�اء سـوف يفقـد تـأث�ات ؛Xب تر�يبها بعد أى عملية Ûزين للماء � الصهاريج .9
 .ا�عا�ة إذا خزن ألى ف¾ة من الزمن

<�X�,Uא{�ل�א��D"TH���.�eא����
���
W� �
 خالل العقدين ا�اضي³ عدد مـن ا%حا¡ـل الكيميائيـة �عرفـة تر�يـب مـاء يتلقد أجـر

أنـه معـالج كمـا  ،باحتوائـه � تـر�Üات K¡ـة مـن ا�عـادن -بصفة Kمة  - فهو يتمÜ ؛زمزم
ات تعمـل الرواسـب ا�غناطيـسية � الطبقـ.  بسبب وقوع بì زمزم � واد ب³ جبال؛اÂمغناطيسي

 tـا Xعلهـا تكتـسب ؛اÂالm Cيط بمجرى ا�ياه اYى يغذى بì زمزم � معا�تـه مغناطيـسي
  .القوة ا�غناطيسية بتأث� ا�rن اYى توجد فيه، وهذا ما يطلق عليه العلماء ذاكرة ا�اء

 بسبب طبيعة تر�يب ذرات ا�اء نفـسه، فهـو مكـون مـن ؛تؤثر الطاقة ا�غناطيسية � ا�اء
 nرجة أن ارتباطهمـا أو انفـصا±ما ،اÂ ولكنه قوى جد، يرتبطان ببعضهما ب¾�يب بسيط،يئ³جز

 ،ن هذا االرتباط مكون مـن ذر� هيـدروج³ وذرة أكـسج³إ. اÂيكون طاقة حرارية K¡ه جد
 مrنهـا أن تتعـددإ ولكـن ب، فقد يبدأ بروابط ثنائيةÂيا؛ وعنقودÂيايعت¹ الرابط ا±يدروجيÇ قوو

Ìـال مغناطيـÊ ات الروابط، وعند وضع جزيئات ا�ـاء داخـلÄفـإن الـروابط ،%صل إ& ع 
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 فيقلـل مـن ، tـا يـؤدى إ& امتـصاص الطاقـة؛ا±يدروجينية ب³ ا�زيئات إما تتغ� أو تتفكك
مستوى اmاد أجزاء ا�اء فيما بينها، ويزيـد مـن قابليـة ا%حليـل الكهربـاi، ويـؤثر � mلـل 

 و�يفيـة ارتبـاط ،الشy ا�زي� للماء) 1(يوضح الشy ). Hilal ،2000a&b وHilal (اPلورات
شـارت بقـيم إ ومقدار الزاوية بينهمـا، علمـا أن ا�ـصادر ،ذرة األكسج³ مع ذر� ا±يدروج³

 Ùتلفة بعض ال�ء إ& مقدار هذه الزاوية، فª105.03أو ° 105أو ° 104.45أو ° 104مـا إ° ،
كيف تتوجه جزيئات ا�اء � اZاه واحد بعد أن يمـرر ا�ـاء مـن خـالل ) 2(شy بينما يوضح ال

  ). Ahmed ،2009 وÊ)Stafford ،1996ال مغناطيÌ بكثافة فيض معينة 

 
 ïاء ):1(ش�( جزيئات اAhmad ،2009.(  

 
 ïاء بعد تمريره " ´ال مغناطي� ):2(ش�( ترتيب جزيئات اAhmad ،2009.(  
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 �زيئـات اً وتراص، تسبب سحب و�ä رابطة ا±يدروج³،عة من ال¾تيب ا�وجهن هذه ال�إ
° 105قل مـن أقلل من زاوية االرتباط إ& ي و،ثناء مروره � ا�جال ا�غناطيÌأا�اء باZاه مع³ 

) yاد بـ³ ا�زيئـات، ومـن جهـة ؛)2شmا يقلل من مستوى االt حجـام أخـرى نقـصان � أ
ä روابط ا±يدروج³، حC أن اPعض منهـا تتحـول إ& جزيئـات منفـردة،  بسبب ك؛ا�زيئات
ن تغـ� إكـذلك . قل لزوجة من لزوجة ا�اء االعتيـادىأن لزوجة ا�اء ا�مغنط إ ف،سبابو±ذه األ

 يـصاحبه تغـ� � الـضغط ا%نافـذى والـشد الـسط¬ والـرقم ،تراكيب Êـاميع جزيئـة ا�ـاء
 وقـد ،اi للماء، و� من هـذه ا%غـ�ات mـصل بدرجـة ªتلفـةا±يدروجيÇ وا%وصيل الكهرب

  . تكون بشy انفرادى

 بعد تعـريض ا�ـاء إ& 7.8 إ& pH، بينما تصل درجة I 7دود pH العادى Q الصنبورن ماء إ
 إذ يتم تكوين ا�زيد من أيونات ؛) و�دة طويلة من الوقت،Êال مغناطيÌ قوى( Øوس 7000

خـرى، وهـذا  وبعـض ا�ـواد القلويـة األ، %كوين بيكربونـات الrلـسيوم؛OH–ا±ايدرو�سيل 
ا تقلل زاوية ال¾ابط Âن معا�ة ا�اء مغناطيسيإ. ى تقليل ا<موضةأ، pHيساعد � رفع قيمة الـ 

 درجة، وأن هذا ا%حول 103 إ& 104 ا�اء من ىءب³ ب³ ذر� األكسج³ وا±يدروج³ � جز
 Êـاميع بعـد أن Øنـت 7-6 مكونـة مـن ،زيئات ا�اء تتجمع � Êاميع أصغر� الزوايا Xعل ج

فضل للماء عـ¹ جـدران أ Êموعة، وهذا ا%جمع الصغ� يقود إ& امتصاص 12-10تتكون من 
 tـا يـسهل اخـ¾اق ا�ـاء ا�عـالج ؛)Rao ،2002( نتيجة تقليل ضغط ا�ساحة السطحية ؛ا[لية

 ودخول ،فضل للماءأ وحصول امتصاص ،)1998 وآخرون، Colic(غشية ا[لوية ا لألÂمغناطيسي
  . واYى ي¾تب عليه زيادة امتصاص العناã الغذائية،çع إ& خاليا ا�ذرأ

، ولكـن Magnetobiologyا�غناطيـسية ا~يويـة  وهو ،أشار العلماء إ& والدة علم جديد
نه علم قديم أعيد اكتشافهأمر حقيقة األ

ُ
 ؛اء عند مروره � Êال مغناطيـÌتتغ� خصائص ا�. 

ا%وصـيل : كt Æا Øن عليه قبل ا�عا�ـة ا�غناطيـسية، ومنهـاأً طاقة وحيوية وجريانا ا¡صبح ذ
الكهرباi، وزيـادة نـسبة األكـسج³ ا�ـذاب � ا�ـاء، وزيـادة القـدرة � تـذويب األمـالح 

، وا%غي� � çعـة ا%فـاعالت ةعري أو ا[اصيه الش)2(، وا%وتر السط))1(واأل¿اض، وا%بلمر

                                                            
  .عملية ارتباط ا�زيئات الصغ�ة بعضها ببعض )1(

هذه ا[اصية � الZ Cعل ا�اء يرتفع بنفسه � األوعية الشعرية � األشجار عند زيادة أو نقصان ا%وتر  )2(
  . حC تتساوى قوة ا%وتر السط¬ للماء مع قوة ا�اذبية األرضية؛السط¬
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، وزيـادة 4، وا[واص ا�Pية، والعزل الكهرباÕ)3(الكيميائية، وخاصية ا%بخر، واPلل، والليونة
 عـن طريـق تنظـيم الـشحنات ،ا � تقوية خصائص ا�اءÂ تعمل معا�ة ا�اء مغناطيسي.اsفاذية

 yوهكذا،)موجب سالب(، )موجب سالب(بش .   


�א;�:'��D"TH8א{��
<�X�,Uل�א��W� �
، وîن O2 ،H2 أو غـ� قطبيــة مثـل ،H2O فÙ إما قطبية مثل ا�ـاء ؛إن جزيئات ا�واد نوKن

Ìو±ـا إ& ، سـوف يـؤدى إ& شـحنها،مرور ا�زيئات غ� القطبية خالل ا�جـال ا�غناطيـmو 
  ).3( كما � شy ،ثنائية القطبية

 

  
  

 ïالقطبية):3(ش Aغناطي� ; ا£زيئات غ�جال ا�ا Aتأث .  

  

أما ا�زيئات القطبية �Øاء مثال
ً

 فعنـد ؛ فـÙ ت¾تـب بـصورة عـشوائية ألغلـب جزيئاتهـا،
ً فإن عددا كب�ا من ا�زيئات ا�بعÆة ال¾تيـب،تعرضها إ& Êال مغناطيÌ قوى Zـاه ا تتجـه ب،ً

Ìكما �،ا�جال ا�غناطي  y4( الش) .(Quinn Jack ،1998 وآخرون.(  
 

                                                            
  .ضافة الصوديومإ وµ بعض ا<االت غنسيوم،اا%خلص من الrلسيوم وا� )3(

 من خالل عزل جزيئات األمالح وا�عادن ، tا يزيد من كفاءة ا�اء كمذيب؛ثابت عزل ا�اء مرتفع إ& حد ما )4(
  . بواسطة جزيئات ا�اء نفسها،والشوائب عن بعضها اPعض
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 ïغناطي� ; ا£زيئات القطبية):4(ش�جال ا�ا Aتأث   

  

 أن تعرض ا�اء للمجاالت الكهربائية ،)Martin (2003وبينت األIاث الC أجريت من قبل 
جزيئات ا�اء، وهذا يستوجب كä بعـض Zاه ا سوف يغ� ،أو ا�غناطيسية أو الكهرومغناطيسية

 أدى إ& زيادة عـدد ، Øوس2000كما أن تعريض ا�اء إ& Êال مغناطيÌ . روابط ا±يدروج³
خoال � مسافة الروابط ا نتيجة ؛ وهذا Xعل جزيئات ا�اء غ� ا�تجمعة أكÆ،ا�زيئات ا�نفردة

ن هـذا أن ا�جـال الكهربـاi أو ا�غناطيـÌ نـستنتج مـ.  tا زاد من فعا¡ة ا�ـاء؛ا±يدروجينية
)Ìا يـؤدى إ& خفـض ؛ يعمل � خفض عدد الروابط ا±يدروجينية وقوتها،)الكهرومغناطيt 

 . والC تعمل � زيادة فعا¡ة ا�اء،نتشاراللزوجة وزيادة اال

{�<�X�,U��e�W.���0א	�P%אم�א����א�&�~� �
حد ا%قنيات ا�همة الC تؤدى إ& mس³ كفاءة استخدام أا Âتعد معا�ة مياه الرى مغناطيسي

  . ا�ياه، من خالل تأث� عملية ا�غنطة � بعض ا[صائص الفÜيائية والكيمياوية للماء وال¾بة

�l��U,���א������
�א���D"THW� �
 ، االعتبـاربعـ³تعتمد عمليات توظيف ا%قنيات ا�غناطيسية � الرى � أخذ عدة عوامل 

ُتعـد .  ونوعها، وçعة تدفق ا�اء من األجهزة ا�ستخدمة للرى، وملوحة ال¾بة،منها ملوحة ا�اء

 إذ يؤدى تراكم األمالح � مسامات ال¾بة إ& نقـصان ؛ملوحة ال¾بة من أك¹ مشاf الزراعة
ول  فيؤدى ذلك إ& نقصان حص، وµ تر�Ü األمالح � شع�ات جذور اsباتات،شديد � طاقتها

ن مهمة األنظمـة إ.  ومن ثم موت اsبات، tا يؤدى إ& اYبول؛اsبات � مقدار حاجته الغذائية
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 %مر بسهولة ع¹ شعريات جذور ؛ا�غناطيسية � تكس� اPلورات الكب�ة إ& بلورات صغ�ة
 ؛ضـارة ولكنهـا ال تكـون ،ن كمية األمالح � ا�اء ال تقلإاsباتات ومسامات ال¾بة، وعليه ف

ن اsبات سيأخذ f ما Èتاج sموه من هذا اsوع من ا�اء، وير� إ& ا�صارف بـا� بلـورات أل
خرى عديمة الفائدة، كما أن بلورات ا�لح الصغ�ة ومكوناتهـا سـتكون األمالح وا�كونات األ

 الـسف² سهل � ا�رور من خالل مسامات ال¾بة، %صل إ& مصارف ا�ياه األرضية � الطبقاتأ
 2000a&bخـرون، N وKhattab وBlake ،2000 وTakatchenko ،1997) (5صورة (من ال¾بة 

  ).2005 وفهد وآخرون، 2005 وحسن وآخرون، 2003 والشë وأ¿د، Martin ،2003و

  

 
   تأثA مغنطة ا�اء ; تفتيت ذرات األمالح):5(صورة 

 

��<�X�,Uא���א�&�;��א��=و���&@������F�	אW� �
ســتخدام بعــض ا�عــامالت الكيمياويــة أو ا ب،داء اPــذور قبــل زراعتهــاأمكــن mــس³ ي

طبق � اPذور ا�نقوعة ت يمكن أن ،ن معاملة اPذور با�جال ا�غناطيÌإ ومن ثم ف؛الفÜيائية
 فيتم ذلك من خالل سـكب كميـة مـن ،فاPنسبة للبذور ا�نقوعة. أو غ� ا�نقوعة قبل الزراعة

 ومـن ثـم توضـع اPـذور � ا�ـاء ا�عـالج ؛Kء بعد أن يمرر من خالل Êال مغناطيÌا�اء � و
، ثـم بعـد ذلـك يـسكب ها �دة ثالث³ دقيقة بعد أن تمرر من ا�جال ا�غناطيÌ نفسÂمغناطيسي

ما اPـذور أ.  %صبح جاهزة للزراعة؛خرى من خالل ا�جال ا�غناطيÌأ وتمرر اPذور مرة ،ا�اء
ً فتمرر اPذور فقط من خالل ا�جال ا�غناطيـÌ بـدون نقعهـا، خـصوصا بـذور ،قوعةغ� ا�ن
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 Øلقمح والـشع� واYرة واnخـن وغ�هـا، علمـا أن ؛ا�حاصيل الC تزرع � مساحات واسعة
ا � الزراعـة بعـد معا�ـة اPـذور Âفضل عند استخدام ا�اء ا�عالج مغناطيـسيأاsتائج ستكون 

   ).Fairgrieve ،2011(عاله أ من طريقC الزراعة ىأا بÂمغناطيسي

ن ذلك يعود إ& mفـÜ تكـوين îا تنمو بشç yيع، وÂن اPذور الC يتم معا�تها مغناطيسيإ
، Fairgrieve(يـضية � اPـذور الـضعيفة ر وتنشيط العمليات األوال¹وت³ ال�ورى sمو ا�ذ

كـÆ مـن أا قبـل الزراعـة Âد معا�تها مغناطيـسي، وXب أن ال تكون رطوبة اPذور ا�را)2011
  .ٍ تكرار عملية ا�غنطة غ� Êدîال يكون، و14%

جاء مـن خـالل قيـاس طـول  ا،Âن الوصف الفسيولوï إلنتاجية اPذور ا�عا�ة مغناطيسيإ
أن اsباتـات الـC ±ـا çعـة جيـدة � نمـو  -من خالل ا%جربـة  - فقد ثبت ؛ا�ذور ا�نينية

 ا�نينية خالل عملية ا%حول من مرحلة االعتماد اYا} � غذائها ا�خزون إ& مرحلة ا�ذور
، Fairgrieve(ًا وتطـورا ÂكـÆ نمـوأ� ونظام جـذرى أ تكون ذات إنتاجية - ا%مثيل الrربو�

2011.(  

 يعتمـد الـشد.  هو الشد السط¬ للميـاه،نبات اPذورإخر ومهم � عملية زيادة آهناك Kمل 
 فعنـدما ؛واã أو ا%ماسك ب³ جزيئات ا�اء والضغط ودرجة ا�لوحة � قوة األهايالسط¬ للم

 يـزداد الـشد ،ك¹ من القوى ب³ جزيئـات ا�ـاءأتكون القوى ب³ جزيئات ا�اء وا�واد اYائبة 
ثـم  ومـن ؛عطاءه طاقـةإا تعÂ Çن عملية معا�ة ا�ياه مغناطيسيفإ، بالعكس والعكس ،السط¬

 tا يؤدى إ& قلة الشد السط¬، فÞما يكـون الـشد ؛يمكن فك ارتباط جزيئات ا�واد اYائبة
السط¬ قليال، ستكون عملية ا%نافذ إ& اPذور 

ً
 ومـن ثـم ؛سـهلة –ومن بعـدها إ& اsبـات  -

سط¬  مقارنة با�ياه ذات الشد ال،تنتقل ا�واد الغذائية بكميات Øفية %تحول إ& طاقة وحيوية
 .العا&

 دقيقة، مقارنة مع اPذور غـ� 70 و50ا �دة Âفضل اsتائج للبذور ا�عا�ة مغناطيسيأوÃنت 
ــسي ــة مغناطي ــا .. ا Âا�عا� ــار أكم ــرون Nagyش ــال ) 2005( وآخ ــذور �ج ــريض ا� إH أن تع

 Hات معنوية، أو ربما سيؤدى إAتغ Hدة طويلة لن يؤدى إ�ذور ضعاف قـدرة ا�ـإمغناطي� 
  ).Jerman ،2002 وRuzic(نبات ; اإل
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{�<�X�,U�
�א�,���D"TH8א����א�&�~�����W� �
همية خاصة � حياة اsبات، فعالوة � كونه يكون معظم الـوزن الرطـب أيكتسب ا�اء 

 إذ تـش¾ك جزيئـة ا�ـاء مبـاÅة � ؛ � الكث� من العمليات ا<يويةاً مباÅاًن Q دورإللنبات، ف
نتفـاÍ،  من خالل mكمـه بالـضغط اال،نه يعمل كدKمة للنباتأة ال¾�يب الضوي، كما عملي

ن ا[اصية القطبية �زيئات ا�اء إ.  nرجة حرارة اsبات من خالل عملية اsتحاًكما يعت¹ منظم
وابط ذابة كث� من ا�واد، وتعزى هذه القابلية إ& أن جزيئات ا�ادة ا�ذابة mطم الـرإتساعده � 

أن الـرى با�ـاء ا�عـالج إ& ) Kronenberg 2011(شار أكما . ا±يدروجينية Pعض جزيئات ا�اء
  . tا يزيد من نمو اsبات؛ا يزيد من جاهزية العناã الغذائية � ال¾بةÂمغناطيسي

ا IÂاث إ& أن اتباع ا%قنية ا�غناطيسية للحصول � ا�ياه ا�عا�ة مغناطيـسيشارت األوقد أ
 وزيـادة جاهزيـة ، وغسل األمالح من ال¾بة،ؤدى إ& زيادة القابلية اYوبانية للماءي ،� الزراعة

  .)sØ )Tkatchenko ،1997ي¾وج³ والفسفور واPوتاسيوم ؛العناã الغذائية

�&�Kא�%�א	��8א���!��L{�<�X�,U��ل��D"THא����3א�&�;��l�_�b�W 
زهار، ا � الرى با�اء االعتيادى sباتات اnا¡ا � عدد وقطر األÂسيتفوق ا�اء ا�عالج مغناطي

   . وعدد وطول وقطر ا�ذور اnرنية،طول وقطر الساق الزهرىو

دى إ& زيـادة أ ،Âأن استخدام ا�ياه ا�ا<ة ا�عا�ة مغناطيـسيا) 2005(وضح فهد وآخرون أو
� سلسلة من ا%جارب الـHerodiza (1999 ( Cشار أكما %. 51¥صول اYرة الصفراء بمقدار 

 ،Âتضمنت رى نباتات اYرة الصفراء با�اء ا�عالج مغناطيسيا، إ& حصول زيادة � ارتفاع اsبـات
� ا�جمــوع  % 40 وا<ــصول � نــسبة زيــادة ، وقطــر الــساق، وطــول الورقــة،وراقوعــدد األ

  . مقارنة مع الرى با�ياه العادية،ا[�ى

�Â دراستهم %أث� ا�اء ا�عالج مغناطيـسيا � نمـو وîنتاجيـة ) 2008( وآخرون وجد اsقيب

 ، وîنتاجية ا<بوب، واsاتج اPايولوï، ومساحة ورقة العلم،القمح، حدوث زيادة ارتفاع اsبات
ء عزوا سـبب ذلـك إ& أن ا�ـاأوقد .  مقارنة بالرى با�ياه العادية،وتر�Ü الفسفور � ا�ادة ا�افة

ذابــة ا�عــادن إ� مقارنــة با�ــاء العــادى، فيعمــل � أÂا�عــالج مغناطيــسيا Q قابليــة ذوبانيــة 
 عن طريق تكس� بلـورات األمـالح، و�ـذلك ،واألمالح، فÜيد من جاهزية العناã الغذائية

 مقارنـة ،غسل األمالح من ال¾بة، كما أن ا�اء ا�مغنط سهل االمتصاص من قبل خاليا ا�ذور
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ً وبذلك يصبح ناقال جيـدا ،با�اء العادى ً
)Kronenbery ،2011(، وهـذا بـدوره يزيـد مـن نمـو 

  .وحاصل اsبات

��{�<�X�,U�����3א��_�א�&�;��H�.e�M���0Wא���%א��8:%� �
 ò2011(درس الفرطو ( مياه الرى ا�عا�ة مغناطيسياÂ)دى وK 2000 و1000 و500مـاء 

 وانعrس ذلـك � صـفات ،ة مبيد ال¾ايفلورالr� ³فحة ا<Äات، وأثرها � زيادة كفاء)Øوس
قـل معـدل لكثافـة أ Øوس 500نمو وîنتاجية ونوعية القطن صنف الشـاتا، فنـتج عـن الـشدة 

 ؛Xًابا � mس³ صفات اsمـو ا[ـ�ىإً يوما من الزراعة، وقد انعكس ذلك 90ا<Äات بعد 
 وصـفات اsمـو ، وعـدد األفـرع ا[ـ�ية واÓمريـة،هاØرتفاع اsبات وا�ساحة الورقية ود¡ل

 ، وîنتاجية قطن الزهر والـشعر، وعدد اPذور فيها، ووزن اللوزة، كعدد اللوز ا�تفتح الë؛اÓمرى
 وبنـسب ،ًقياسا مع مياه الرى العادية، وأدى إ& زيادة كفاءة معدالت الرش الواطئـة مـن ا�بيـد

سهم � ا%قليل مـن خطـر ا%لـوث اPيـ� اsـاجم عـن أا  t؛مقاربة من معدالت الرش األ�
  .استخدام معدالت الرش العا¡ة منه


�א���א������<�X�,Uא���,��א��� ���H��!��LW� �
ن اشـارت �ـا أسـبق و -وفر �ـا نتـائج عـدة ين تطبيق ا�قنية ا�غناطيسية " الزراعـة سـإ

  :وè - )2005هالل، (خAة ً hما األ30ا�حوث ا�نفذة خالل 

 .نباتلإل من خالل زيادة قابليتها ،ا%وف� � كمية اPذور الالزمة للزراعة -1

 . يوم20 - 15اختصار مرحلة اsمو للنبات Iوا&  -2

 %.70 إ& 60قليل من أمراض اsبات Iوا& ا% -3

ا<بـوب، أشـجار الفاكهـة، ا[ـ�، (بواسطة تطبيق األنظمـة ا�غناطيـسية � زراعـة  -4
 %.40يزداد ا�حصول Iوا& ) Pطيخ، وا¡قط³ا

 .من ا�اء ا�ستعمل للرى% 30توف� حوا&  -5

 .سمدة ا�ضافة وزيادة ذوبان األ، � ZهÜ العناã الغذائية للنباتةا�ساهم -6

 نتيجـة %كـس� ؛ mصل عملية غسيل ال¾بة مـن ا�لـح،باستعمال ا�اء ا�مغنط � الرى -7
 .ألمالحوتفتيت ذرات ا
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   .ساعد � تäيع عمليات نضج ا�حاصيل الزراعيةي -8

   . ا<صول � ¥اصيل زراعية جيدة من حيث الكم واsوع-9

  . وا%قليل من استخدام األسمدة الكيميائية،ساعد � توف� ا�اء ا�ستخدم � الرىي -10

  .ساعد � غسيل األمالح من ال¾بةي -11

  . وmس³ خواص ال¾بة،تر السط¬عمل � تقليل ا%وي -12 

  .ساعد ا�ياه ا�مغنطة � زيادة نفاذيتها [اليا اsباتات ومسام ال¾بةي -13 

   %.15عمل � زيادة نسبة األكسج³ � مياه الرى حوا& ي -14 

 والـC تـؤدى إ& تقليـل ،منع تكوين ال¾سبات � السطوح اnاخلية ألنابيب الـرىي -15
 باإلضافة إ& تدم� Øمل لألنبوب ،نسداد tا يؤدى إ& عدم الكفاءة واال؛² لألنبوبالقطر اnاخ

  .وا�هاز

 .ُ يصعق ا�اء المعالج اsيماتودا وا�يكروبات حول جذور اsبات-16 

 tا Èـسن ا�ـÜان ا�ـاi ؛ يساعد � حل مشÞة تضاغط ال¾بة الC ت¾اكم مع الزمن-17
 .çعأيعطى ا�ذور حرية اsمو وامتصاص العناã ا�غذية � صورة  و،وا±واi � ال¾بة

  .اYائبة  نتيجة زيادة امتصاص العناã الغذائية؛ زيادة نمو ا�ذور-18 

 . ويزيد كفاءة الرى، tا يساعد � اsمو الë للنبات؛ زيادة احتفاظ ال¾بة با�اء-19 

  .%50سبة ؤدى إ& تطه� ا�ياه من ا�يكروبات بني -20

 بـدون ا<اجـة إ& تنظيـف خطـوط ،سمح باستخدام ا�يـاه الغنيـة با<ديـد � الـرىي -21
 � الواحــات واألرا� ة وأتــاح ذلــك إمrنيــة اســتخدام نظــم الــرى ا�تطــور،اÂا%نقــيط يوميــ

  .الصحراوية

وحـة ذا Øنـت ا�لî و، جـزء � ا�ليـون3000 ا�هاز الواحد يعالج ملوحة مياه تصل إ& -22
   .كÆ من جهاز � ا%وا& حسب درجة ا�لوحةأ يتم وضع ،أكÆ من ذلك

 حيـث يمكننـا مـن اسـتخدام معـدالت وتـر�Üات رش ؛ يزيد مـن كفـاءة ا�بيـدات-23
  .ة tا يسهم � تقليل تلوث اPيئة؛منخفض
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خالل  من ة، الكريهة حيث áلص ا�ياه من ا�ظهر والراà؛ يزيل ا%لوث الطبيÎ للمياه-24
  .اÂمعا�تها مغناطيسي

نستنتج من هذا ·ه مدى فعا¡ة ا�عا�ة ا�غناطيسية � mس³ خواص ا�ـاء، والـC سـتؤثر 
 yيدخل ا�اء � تر�يبها، خاصة إذا ما علمنا أن ا�اء يش Cًالحقا � صفات ا�ادة ال

60 - 95 % 
   .جزاء f خليةأخلل من ا�ر�بات الكيمياوية ا�وجودة � الrئنات ا<ية، ويت

jG�����0�"Tא���

��c�<Eא��א�����,U@א����3א����,�Hאم�%P�	אW� �
قيم ا<موضة تغ�ت بعد مغنطة وضح أن أ ،مA خليل " هذا ا�جالأ ال� قام بها ةمن ا�راس

ا ًيفـوÃن تأثر قـيم ا�لوحـة طف). 7,6(ذ بلغت إ ،مقارنة با�ياه العادية) 6,7( حيث بلغت ه؛ا�يا
) 1,5(مرارهـا �هـاز ا�غنطـة إ وبعد ،م/دسم�) 1,6(ذ سجلت قبل ا�غنطة إ ؛بعد مغنطة ا�ياه

) 11(للمـرور بعمـود الغـسل  - ا�يـاه ا�مغنطـة هغرقتواYى تـس -وأن الزمن الالزم . م/دسيم�
اه ا�مغنطـة  وهذا دل � أن ا�يـ،دقيقة) 32( مقارنة بالوقت اYى تستغرقه ا�ياه العادية ،دقيقة

وبا%ا& تكـون ، مغنطة � ا�رور من خالل مسامات ال¾بةا�كÆ نفاذية من ا�ياه غ� أتكون 
  . ة � غسيل األرا� ا�تأثرة باألمالحءكÆ كفاأ

 وحـدة مغناطيـسية تزيـد سـعة 1000أن ا<قل ا�غناطيÌ قـدره ) 2005، ما·³ ( وجد 
 وحدة تزيد هـذه النـسبة إ& مـا 3000 بينما قدرة ،%8ـ  5 امتصاصه لأليونات با%بادل Iوا&

 قدرة ا~قل ا�غناطي� زادت سـعته تنه wما زادأهذا نستنتج من  %.26إ& % 19ي¾اوح ب³ 
أن ا%عرض للقدر ا�ناسب من ا�جـال ) 2005، ما·³(وضح أ .ة; امتصاص األيونات ا�تبادل

 فـإن ،ما � حاالت ا%لوث الطبيÎ �يـاه اPحـ�اتأ. نسانا�غناطيÌ سوف Xنب أى أذى لإل
ن ا�ـاء إ حيـث ؛ا�ياه ا�عا�ـة ا�غناطيـسية جعلـت ميـاه اPحـ�ة صـا<ة لالسـتهالك اآلد�

  ا�غناطيX Ìرى وينساب بشy أçع

) Hasson and Bramson , 1985 .( وا�دول)يوضـح بعـض الـصفات الكيميائيـة �يـاه ) 1
�Iعد معا�تها �هاز ا�غنطة قبل وبة ملوثة.  
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   � سلطنة عمان عند إمرارها �هاز ا�غنطةةيب³ ا%غ� � صفات ا�ياه Pح�) 1(جدول 

ــب  ا[واص ــل تر�ي ــاه قب ــل ا�ي ــائج mا¡ نت
األنظمة ا�غناطيسية � �Iة حديقة 

بتـاريخ  عمـان / القرم وسط مـسقط
6/1 /1995 

نظمة نتائج mا¡ل ا�ياه بعد تر�يب األ
ا�غناطيسية � Iـ�ة حديقـة القـرم 

/ 19/6بتـاريخ  عمـان / وسط مسقط
1995  

 مياه صافية بدون راàة اتمة وراàة كريهةقمياه    ا�ظهر والراàة 

pH 8.08 7.4 

  مغنيـــــــسيوم
)Mg () م² مول
  )ل¾ /

145.67 111.8 

ــلفات  ــ² (س م
ـــول ـــ¾ / م ) ل

SO4((  

560.87 407.8 

ــة  ــäة ا�ائي الع
)CaCO3( 

1293.5  1150.0  

 

c@&ق�א��Xאد�و��Wא� �
 ؛أنابيب الغـسلوتم وضع ال¾ب بعد ا%جفيف � داخل ،  تم استخدام ترب متأثرة باألمالح

 ت وبعـدها وضـع، سـم30 وبطـول ، سـم10حيث استخدم العمود الزجاï ا�خت¹ى ذو قطـر 
نهـر  (ةول للغـسل با�يـاه العاديـ حيث يـستخدم األ؛ال¾بة ا�تأثرة باألمالح � عمودى الغسل

لعمـود  وبالطرق ا[فيف مع ا%ـدوير ل،)1(شy ) نهر الفرات( واÓاq با�ياه ا�مغنطة ،)الفرات

  .ط³ مياه اPح�ة شفافة بدون أى ظالل أو .مياه قاتمة مع لون أخ� باهت  

  . سم150الرؤيا � العمق لغاية أكÆ من  . سم20العمق ال تتعدى � الرؤيا   
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وبواقع ثـالث ،  با<قلة للحصول � كثافة ظاهرية مقاربة للكثافة الظاهرية ا�وجود؛مع ال¾بة
  .مكررات لy عمود

   يوضح بعض ا=صائص الكيميائية والف¥يائية ل¾بة ا�راسة)2( جدول
  ةالقيم
 

 نوع ا�حليل  وحدة القياس

6.5     _ PH 
 Ec  م / دò سيم� 15.8

 الصوديوم  ل¾ / شحنة .. م² مول 31

 اPوتاسيوم ل¾ / شحنة . .م² مول 1.2

 الrلسيوم  ل¾ / شحنة . .م² مول 60

 ا�اغنيسيوم ل¾ / شحنة . .م² مول 67

 الك¹يتات ل¾ / شحنة . .م² مول 22

 الÞوريد ل¾ / شحنة . .م² مول 137.5
NiL الكربونات ل¾ / شحنة . .م² مول 

 اPيكربونات ل¾ / شحنة . .ولم² م  0.5

 CEC  جم تربة100 / م² مrفئ 20

1,6 % O.M 

 الط³ % 15.4

 السلت % 71.8

 الرمل % 12.4

 نوع القوام   طمييه طينيه
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 واألخـرى ، حيث تـم مغنطـة قـسم منهـا؛ما ا�ياه ا�ستعملة � الرى فÙ مياه نهر الفراتأ  
   .)1(شy بدون إمرار ا�ياه �هاز ا�غنطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ï1(ش ( Aض� Cعمدة الغسل الزجاجية " ا�جربةأيب  

  

�d4�b�
�W������א�%�א	*א�,��!��א�� �
ذ بلغـت إ ؛ا%غ� � قيم ا%وصيل الكهرباi عنـد مغنطـة ميـاه الفـرات) 3(يوضح ا�دول 
ن ا%غـ� إ حيـث ؛م / ديسم�) 1,55( بينما اÉفضت إ& ،م / ديسم�) 1,62(القيمة �ياه اsهر 

 أمـا. ECواYى ب³ أن مغنطة ا�ياه تـؤثر � تغـ� قـيم ، )2005، ا�فلح( وهذا يتفق مع ،طفيف
أن مغنطـة ا�يـاه  إ& -) 2005، جـون(حـسب  - ف�جـع ،ا%غ� الطفيف � رقم درجة ا�لوحة


���	د ا��������  �
�� ا��

����� ���� 
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، � ا�حلول الغـروىقل انتشارا أ وZعلها ،Kدة توزيع جزيئات األمالح اYائبةإسوف تعمل � 
  .Éفاض الطفيف � درجة ا�لوحة بعد مغنطة ا�ياهوهذا بدوره يؤدى إ& اال

) 7.6( حيـث بلغـت قيمهـا � ا�يـاه العاديـة ا؛ً ملحوظاً اÉفاضPHسجلت درجة ا%فاعل 
 Chechel and Annenkova( وهذا يتفق مع f من ،)6.7( والC بلغت ،مقارنة با�ياه ا�مغنطة

ن درجة ا<موضة تتأثر عند إمرار ا�ياه �هـاز أ اYين وجدوا ،)Harrison and ,1993(و) 1972,
 .ا�غنطة

  ةجراء عملية ا�غنطإقيم درجة ا�لوحة وا~موضة �ياه نهر الفرات قبل وبعد ) 3(جدول 
 مصدر ا�ياه  )م / دسيم�(ا%وصيل الكهرباÊ ms\m  PH  iموع األمالح اYائبة

  * نهر الفرات ع 1.62 7.6 0.8

  * نهر الفرات م 1.55 6.7 0.77

  .مياه Kدية=  ع 

   .مياه tغنطة= م 

إ& أن جزيئـة  -) Duffy, 1977(وضح أو�ما  - يرجع السبب إ& هذا ا%غ� � قيم ا<موضة 
 ،ذ ال توجد جزيئة ماء منفردة بالطبيعـةإ ؛ا�اء متكونة من ذرة أكسج³ وذرت³ من ا±يدروج³

 ويعتمد حجمهـا � عـدد ا�زيئـات ، و� أصغر وحدة بناء للماء،حيث تتشy بهيئة عنقودية
 �يعمـل ا�جـال ا�غناطيـÌ .  وا�رتبطة بأواã فيما بينهـا،اnاخلة بالتشكيل اPلورى للماء

 وهذا هو العامل األساò إلعطاء ا�ـاء ا%غـ� � بعـض ،Kدة ال¾تيب للتشكيل اPلورى للماءإ
) Harrison and ,1993(وجـده  وهـذا مـا،  وزيادة نسبة اsفاذية،PH ـ  وخاصة رقم ال،الصفات

  ). Duffy, 1977(و) Hasson and Bramson , 1985(و

 مقارنة با�ياه ، ملحوظة عند استخدام ا�ياه ا�مغنطة � غسل ال¾بة بصورPH تتغ� درجة 
 ، مقارنة بال¾ب ا�غسولة با�ياه العاديـة،3 سم)50 و40(� ا<جم ) 6 ،6( حيث بلغت ؛العادية

 4(ا�ـدول " 3سـم) 50 و40( � ا<جـم 7.2 ،6,8 واYى بلـغ ،PH ـقل رقم لـأوالC سجلت 
 حيث يـ¾اوح بـ³ ، فð ا�اء ا�مغنط يكون ا<جم نصف ما هو عليه للماء غ� ا�مغنط؛")5و
مrنيـة العا¡ـة  tـا يعطيـه اإل؛جزيئـة) 13-10(عتيادى يكـون  بينما ا�اء اال،جزيئة) 5-6(

 ؛يون ا±يدروج³ خالل وحـدة ا<جـمأ باإلضافة إ& تقليل تر�Ü ،للنفاذية ب³ األغشية ا[لوية
 يـساعد � جاهزيـة بعـض ،Éفاض � رقم درجـة ا<موضـة � الـ¾ب القاعديـةحيث أن اال
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رايـن (أكـده   وهـذا مـا،ل¾بـة مثل الفسفور والعناã الـصغرى � ا،العناã الغذائية الك¹ى
  ).2003 ،واسطفان

  يوضح بعض الصفات الكيميائية ل¾ب مغسولة با�ياه العادية) 4(جدول 
  )Cm3 (V حجم مياه الغسل   ا%وصيل الكهرباi درجة ا%فاعل  Êموع األمالح اYائبة

 TDS ms\m  PH  Ds/m EC    

7.9 7 16  10 

8.1 6.8 16.15  20 

8 6.6 15.95  30 

7.1 6.8 14.16  40 

3.2 7.2 6.37  50 

2.91 7.2 5.83  60 

2.25 7.2 4.49  70 

  يوضح بعض الصفات الكيميائية ل¾ب مغسولة با�ياه ا�مغنطة) 5(جدول 
  )(Cm3 V حجم مياه الغسل  ا%وصيل الكهرباÊ PH iموع األمالح اYائبة

 TDS ms\m   Ds/m EC  

6.47 7.7 13.22 10 

7.26 6.8 14.47 20 

7.49 6.5 14.92  30  
7.7 6 15.33 40 

7.83 6 15.61 50  
7.06 6.2 14.06 60 

4.17 7 8.32 70 

2.85 7.2 5.68 80 

 نالحـظ االخـتالف � القـيم ،ECبالنـسبة إ& درجـة ) 4( عند مالحظة اsتائج � جدول 
 عمـود ال¾بـة ا�غـسول با�يـاه  حيث نالحظ �؛ا�قاسة حسب ا<جم ا�سا� ا�أخوذ للعمودين

م بالنـسبة إ& ا<جـم /دسيم�) 16.15 و16( والC بلغت ،العادية ارتفاع قيم ا�لوحة با%دريج
) 15.95 ،14.16 ، 6.37 5.83 ،4.49(Éفــاض ا%ــدري�  ثــم بــدأت باال،3ســم) 20 و10(

 وهـذا يعـود ،ا%وا& � 3سم) 70، 60 ، 50، 40، 30(م ألحجام مياه الغسل ا�تجمعة /دسيم�
 � مـسامات ةزاحة األمالح ا�تواجدة � الفراÖت اPينية ا�وجودإمياه الغسل تعمل � أن إ& 

وæ  وبا%ا& تعمل � رفع قيم ا�لوحـة � ا<جـوم ا�ـسامية األ، � عمود الغسلةال¾بة ا�وجود
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 ،سفل عمود ال¾بـةأيع األمالح إ& ضافة إ& Zم باإل،)Martynova et al. ,1967(الC تم @عها 
سـفل عمـود أن اإلضافات ا�تتا¡ة من مياه الغسل تعمـل � دفـع األمـالح ا�¾اكمـة � كما أ

 وهـذا يـؤدى إ& زيـادة قـيم ا%وصـيل الكهربـاi ، ومن ثم إ& ا�اء ا�تجمـع ا�ـ¾اكم؛الغسل
)Kronenberg,1985.(  

 تبـدأ ECيبـ³ أن قـيم ) 5(يـاه ا�مغنطـة فا�ـدول  بالنسبة إ& عمود ال¾بـة ا�غـسول با�

، 10(لألحجام ، م /دسيم�) 15.61 ، 15.33 ، 14.92 ، 14.47، 13.22(باالرتفاع ا%دري� 

 ، 14.06 ، 8.32(Éفـاض لقـيم ا�لوحـة  ومن ثم بدأت باال؛ با%وا&3سم) 50 ، 40 ، 30، 20

 ECنالحظ بأن ا%درج � ارتفـاع . 3سم) 80 ، 70، 60(بالنسبة إ& ا<جم ، م/دسيم�) 5.68

مـا � ال¾بـة ا�غـسولة با�يـاه أ ،3سـم) 30 و20 و10(بال¾بة ا�غسولة با�ياه العادية للحجـم 

 وهذا يعـود إ& أن ا�يـاه ؛3 سم 50 باالرتفاع إ& ا<جم ا�سا� EC استمرت قيم ، فقدا�مغنطة

ذ تعمل ا�يـاه ا�مغنطـة إ ؛)McNeely, 1994(كده أ  وهذا ما،ا�مغنطة تكون ذات نفاذية K¡ة

 بـسبب أن جزيئـات ا�ـاء ا�مغـنط ة؛çع من ا�يـاه العاديـأ� اsفاذ من عمود ال¾بة بصورة 

ا يكون ا<جم للمياه ا�مغـنط نـصف ً إذ،ا من جزيئات ا�اء العادىًا وانتظامًكÆ ترتيبأتكون 

 ا�يـاه � هوبا%ا& تكون çعـة هـذ، )2008، ا�مغنطة�Åة ا�ياه (هو عليه للمياه العادية  ما

 والـC تكـون ، وسوف تعمل � غسل ال¾ب ا�لحية بـصورة تدرXيـة،çعأمسامات ال¾بة 

 Klassen(و) Joshi and Kamat ,1966(ساسيات غـسل الـ¾ب ا�لحيـة حـسب أورية � 

 � ة � غـسل األمـالح ا�وجـودن ا�ياه الC تمر بصورة تدرXية ومنتظمـة تعمـل؛ أل)1981,

 واألمـالح ا�¾سـبة بـصورة ·يـة مـن ة، الC تتواجد عليها األمالح ا�مo،سطح دقائق ال¾بةأ

 -فقـط  - بعمود الغـسل تـزيح ةن ا�ياه ا�ارإ ف،ل¾بة ا�غسولة با�ياه العاديةلما بالنسبة أ .ال¾بة

ضـافة إ& األمـالح ا�¾سـبة � مـسامات ال¾بـة  باإل،سطح دقائق ال¾بةأاألمالح ا�تواجدة � 

  ). Donaldson ,1988(اnقيقة حسب 

فـضل مـن أعمل � غسل ال¾بة من األمـالح بـصورة جيـدة ين استعمال ا�ياه ا�مغنطة إ 
 ,Bruns et al(و) Busch,1986(و) 2005، ا�فلح( وهذا يتفق مع ،ال¾ب ا�غسولة با�ياه العادية
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 نتـائج ان استعمال ا�ياه ا�مغنطة � غسل األمالح من ال¾بة يكـون ذأوجدوا  واYين ،)1966
  .جيدة من استعمال ا�ياه غ� ا�مغنطة

  مياه العادية وا�ياه ا�مغنطةليبC الزمن ا�ستغرق " غسل ال¾ب ل) 6(جدول 
وقــت ا%جمــع 
 للحجم ا�سا� 

 )ساعة(ول األ

الــــــزمن 
ـــستغرق  ا�
للــــــ�ول 

  )دقيقة(

  ضافة زمن اإل  )ساعة(ن ال�ول زم

 )ساعة (

   نوع ا�ياه
 

 ةا�مغنط 11.34  11.45 11 2

 العادية 11.03   11.35 32   2.31
  

 ، دقيقـة11 ا�ياه ا�مغنطة للمرور بعمود الغـسل هسغرقتأن الزمن اYى ) 6( يوضح ا�دول 
يئات ا�اء بعـد ا�غنطـة تمـر  وهذا يدل � أن جز، دقيقة32مقارنة بعمود الغسل با�ياه العادية 

 �زيئـات ه إذ يكون حجم جزيئات ا�اء ا�مغنط نـصف مـا عليـ؛çعأبدقائق ال¾بة بصورة 
 ).Mirumyants et al. ,1972( وهذا يتفق مع ،ا�اء العادى

،  � ا%خلص من األمـالح � ال¾بـةساعدأن ا�ياه ا�مغنطة ت) 1Klassen ،1981(وضح أ
ضـافة إ& باإل،  Zمع أمالح ·وريد الصوديوم باYات � ال¾بة ا�عا�ة بهذه ا�ياهوهذه ا�ياه تمنع

  .اًيضأغنسيوم انها تساعد � غسل ال¾ب الغنية بأمالح الrلسيوم وا�أ

 يـؤدى إ& عـدم ترسـيب ،اً شهر18ن الرى با�ياه ا�مغنطة �دة أ) Peter Cant،2005( وجد 
 .األمالح � ال¾بة

 <ل مـشÞة تـراكم ؛إننا نق¾ح القيام با�عا�ة ا�غناطيسية للمياه ا�ستعملة للرى ف،عليهو
Â باإلضافة إ& أن ا�اء ا�عالج مغناطيسيا يقوم بغسل ال¾بة من األمـالح بفاعليـة ،ا�لح � ال¾بة

  يعمـل � تـر�Üهفاعلية ا�اء غ� ا�مغنط � ذلـك، وµ الوقـت نفـسعن تزيد ثالثة أضعاف 
كما Xب مالحظة ). 1996، واصف(عن ا�ستوى ا�عتاد % 10 بزيادة ،األكسج³ � تلك ا�ياه

 ؛زيد بـصفة ملحوضـةيأنه بعد الغسل ا�غناطيÌ لل¾بة، فإن ¥توى العناã ا�غذية � ال¾بة 
ات  وخاصة ا�ثبتـة أليونـ،مrنية مرور جزيئات ا�ياه ا�مغنطة ب³ صفائح دقائق معادن الط³إل

 . اPوتاسيوم والفسفور
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gمغنط عن طريق ا=طوات ا�ا�اء ا�عمل ا Aةيمكن تفس:  

) 1(  

  
) 2(  
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) 3(  

  
) 4(  
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) 5(  

  
) 6(  
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) 7(  

  
) 8(  
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) 9(  

  
) 10(  
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) 11(  

  
) 12(  
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) 13(  

  
) 14(  

  
  



>  161   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

) 15(  

  
)16(  
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) 17(  

  
)18(  

  

� �
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�א�������%P�<�8א��א�&�;��F��L���<�X�,Uא�����@���W� �
  : زيادة كفاءة غسيل ال¾بة-1

ذهب إ& ¡ـ ؛mتاجـه  وتـ¾ك مـا ال،خذ اsباتات f ما mتاجه من أمالح وغ�ها من ا�اءأت
ــصارف ــ¾اكم � األرض،ا� ــسبب، أو ي ــاً م ــالج ،ا تملحه ــستخدم مع ــاء ا� ــن إذا Øن ا�  لك

 ±ـذا ؛ مسام ال¾بةمحجاأصغر من أحجام ت األمالح سيتم تكس�ها ألن جزيئاإ ف،اÂطيسيامغن
  .تتäب األمالح إ& مصارف ا�ياه � الطبقات السف² من ال¾بة

 / جم 0,1 ـكÆ بأا Âن كثافة ا�اء ا�عالج مغناطيسيأ ب،وقد تم تفس� ميrنيكية ا%حس³ هذه
ى أن ا�ـاء ا�عـالج أ ،çعـة ال¾شـيح ±ـذا تتـضاعف ؛ بكثافـة ا�ـاء العـادىة مقارنـ،3سم

 وبا%ـا& تعمـل ، جم مـن ال¾بـة100 جم من األمالح من f 10خذ أÂمغناطيسيا يستطيع أن ي
 خاصـة أمـالح ،ضعاف ا�ـاء العـادىأ 4 تعادل ة بكفاءةزالة ملوحة ال¾بإ � ة ا�يدةا�عا�

وæ وبنسبة  األةكÆ من الغسلأ% 29زال ا�زارعون ا%ملح من حقو±م بنسبة أ وقد ،الكربونات
  . بغ� ا�عالجة مقارن،Â عند استعمال ا�اء ا�عالج مغناطيسياة اÓانيةكÆ � الغسلأ% 33

  : ملحية بيضاءةعدم تكون طبق -2

 ت¾سـب � سـطح ، بيـضاءةاستخدام ا�اء العä وغ� ا�مغنط يتـسبب � تكـوين طبقـ
 الـÛ Cـ¾ق ،لسيوم وبعض مـن بيكربونـات الـصوديوم عن بيكربونات الrة و� عبار،ال¾بة

 tـا يقلـل مـن ؛ بسبب هذا ال¾اكم؛ بعدها باالختناقأ والC تبد،ال¾بة وmيط �ذور اsباتات
  .اsمو الطبيÎ للنباتات

 وبا%ـا& ،ى ترسيب لألمالح � سـطح ال¾بـةأتشy  نها الإ ف،Â مغناطيسياةما ا�ياه ا�عا�أ
  . � نوعيتهاة وزياد،جية ا�حاصيلزيادة إنتا

  :منع ا�§س ; جدران مواسA ا�ياه* 

 ة وبا%ا& تمنع تـشكيل ترسـيبات ·ـسي،ن مغنطة ا�اء mول ا�اء العä إ& ماء يäإحيث 
 tـا يـؤدى ؛نابيـب والC تؤدى إ& تقليل القطر اnاخ² لأل،نابيب الرى ألة� السطوح اnاخلي

وتعتـ¹ هـذه  .ةجهـزنابيـب واأل بل قد Èدث تدم� Øمل لأل،نابيب وقلة كفاءتهاإ& انسداد األ
  .ة توضح هذه ا�شÞةوالصور ا%ا¡.. هم فوائد ا�اء ا�مغنط أ من ةا[اصي
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  : من ا�غذياتةزيادة اÄالgة األمالح واالستفاد -3

 � ة ا�وجـودةعنـاã ا�غذيـ والةشجار واsباتات إ& العديد من األمـالح ا�عدنيـmتاج األ
 لكـن � معظـم .ة %قوم هذه اsباتات بعملية ا%مثيل الضوي وبـا� العمليـات ا<يويـ؛ال¾بة

ن ا�ـاء  أل؛ � ال¾بـةة من PÖية هذه ا�غـذيات ا�وجـودةتستطيع اsباتات االستفاد  ال،حوالاأل
 لالمتـصاص مـن ة وتصبح قابل،بة فقط من هذه العناã تنحل � ال¾ة قليلةالعادى Xعل كمي

 هـو الـسبب الـرئيس � اÉفـاض ، وهذا العجز � ا�غذيات والعنـاã � ال¾بـة،قبل اsباتات
  . للمحاصيلة ا�نخفضة والغل،معدالت اsمو

 ±ـذا فـÙ تزيـد مـن ا£ال¡ـة ؛ تـؤثر � قطبيـة األيونـاتة ا�غناطيـسيةو�ا Øنت ا�عا�
 ة، ا[لويـةغشي كما تزيد من نفاذية أيونات الÞوريد إ& داخل األ،وتكس� األمالح بوجه Kم
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 وهـذا يعـزز ويزيـد مـن كفـاءة ا%مثيـل ،ك¹ من ا�غذياتأ ةوبا%ا& mصل اsباتات � كمي
  .الضوي � اsبات

  : وزيادة فاعلية ا�اء،نتشار وزيادة االة،خفض اللزوج -4

 وبا%ـا& تـصبح سـيولة ة، فتقل اللزوج؛لسط¬Âبعد معا�ة ا�اء مغناطيسيا ينخفض الشد ا
  . tا يزيد من فاعلية ا�اء؛ وا%غلغلة وتزداد قدرته � ا<ر�،فضلأÂا�اء ا�عالج مغناطيسيا 

gات ا�اAعالج مغناطيسياةوقد تم تسجيل ا�غ�اء ا�ا " ¯:  
  . %10,477 ةاÉفاض � الشد السط¬ للماء بنسب -1
 . %40 – 30ار ي¾واح من  بمقدةاÉفاض اللزوج -2

 .ة ساع / جم0,69 إ& 0,72اÉفاض كمية ا�اء ا�تبخر من  -3

  .نكسار � معامل االة طفيفةحدوث زياد -4

  : وهذا قد يعود إH، ; اخ¾اق جدران ا=الياة زيادة القدر-5
 تتغلغـل ، %عريضه إ& Êال مغناطيÌة نتيجة �زيئات ا�اء ا�تكونةا�جاميع الصغ� - 1

 .فضل من قبل اsباتاتأ وبا%ا& امتصاص ة،ع من خالل الشع�ات ا�ذريçأ

 تعطيـه ، بشy منتظمة الC تعيد تنظيم شحنات ا�اء العشوائية ا�كتسبة الrمنةالطاق - 2
  .  � اخ¾اق جدران ا[الياة K¡ة وقدرةطاق

  :))pH ثA ; قلوية ا�اءأا� -6

حيث تربط بينهـا ؛  ماة ولكن تؤثر بطريق، درجة قلوية ا�اء �ة ا�غناطيسيةتؤثر ا�عا� ال
  . وتزيد عند غيابهاة، فتنخفض عند تواجد مر�بات عضوية،وب³ ا�ر�بات العضوي

  : ; قتل ا£راثيمة والقدر،زيادة نسبة األكسجC " ا�اء -7

ًا�اء ا�عالج مغناطيسيا يكون مشبع - 1 Âحيـث زاد ؛ باألكسج³ فوق ا�ستوى االعتيادىا 
 ويظهـر ة، tا يزيـد مـن طاقتـه ا<يويـ؛ل¾ /  Êم1062 إ& 543معدل األكسج³ اYائب من 

 . � قتل ا�راثيمة اPيولوجيةالقدر
 الC تكـون بيكربونـات ،زيادة نسبة األكسج³ با�اء تزيد من أيونات ا±يدرو�سيل - 2

  .خرى األة وا�زيئات القاعدي،الrلسيوم
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  :ثبات كمية األمالح -8

 ؛ وال تغـ� مـن كميـة األمـالح، ا�غناطيسية تغ� من ال¾�يب ا�زي� للماء ا�ل¬ةا�عا�
 ة وتتحول إ& أمـالح مفيـد، ولكن تتغ� خواصهاة،فكمية األمالح � ا�اء لن تقل بعد ا�عا�

  .للنبات

سية سـتكون  ا�غناطيـة قبل وبعد ا�عا�TDS ة ننا إذا قمنا بقياس قيمة األمالح ا�ذابأى أ
  . ننا لم نفصل األمالح ذلك ألة؛واحد

  

* * *  



>  167   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

�א	����א	��دس �


�������dYא����� -b�,א��DUא�����Qא��� �
R�8وא�H��,���
 ��Qد�א��!
�وא��

1� J	%,���=و���D��H��{�"و�א��،g�,א��DUH�c@�H�W� �
ًتان العربية PÖا مـن وتعاq اP،  الزراعة � العالم العرó حساسة بشy خاص %غ� ا�ناخ

 إضـافة إ&  .. واÉفاض � مستويات ا�تساقطات، مع ارتفاع � درجات ا<رارة،مناخات قاحلة
& ا�يـاه  إ واالفتقـار..ًذلك، فإن القدرة ا%كيفية غ� Øفية حا¡ا للتعامـل مـع هـذه ا%حـديات

óة خاصة للزراعة � العالم العرÞمش . 

 قد تساهم � تكييـف الزراعـة مـع ،جيات تكيف � ا�يدان اnوæس¾اتيإويتم استنباط 
سـ¾اتيجيات تطـوير  ومـن هـذه اإل . ومعا�ة مشاf انعدام األمن الغـذاi،تأث�ات تغ� ا�ناخ

 أعدت للتكيف مع أحوال مناخية معينة،اÂواستعمال بذور مهندسة وراثي
ُ

. 

  من خالل عملية اختيار اPـذور،ا�ناخمنذ آالف السن³، تكيف ا�زارعون مع تغ�ات � 
 يتم حفظ بذور ا�حاصيل الC يمكن أن تنمو بقليل من ا�ياه، ويعاد زرعها - � سبيل ا�ثال -

لكن عملية االختيار واالستيالد الطبيعي³ هذه � عملية بطيئة، وربمـا . ،أثناء ف¾ات ا�فاف
وقـد . ú تغل ¥اصيل Øفيـة بالـشy ا�ناسـبًتستغرق اPذور ا�ناسبة سنوات أو حC عقودا ل

ًر�زت ا%كنولوجيا ا<يوية الزراعية، وخصوصا ا±ندسة الوراثية، � السنوات األخ�ة � تطـوير 

 ، وا�قصود مـن اسـتعمال تقنيـات ا±ندسـة الوراثيـة،.بذور و¥اصيل تتحمل الضغوط ا�ناخية
قـل سـالالت وراثيـة معينـة مـن بـذرة إ& تäيع عملية االختيار الطبيعـى، و� تمكن من ن

 . بهدف تطوير بذور ذات سالالت مقاومة؛أخرى

&  إ-  بما فيهـا مونـسانتو وسـنجنتا ودوبـون وبـاير- عمدت ك¹ى ÃÅت اPذور � العالم
ً نظرا إ& أن ا�ياه من العوامل الرئيـسة ؛تر�Ü جهودها اPحثية � تطوير بذور مقاومة للجفاف

سـ¾اتيجية تكيـف مـع إويتم تقديم اPذور الC تتحمل الضغوط ا�ناخيـة ك. زراعةا�حددة لل
ا %حتاج ¥اصيلها Â يمكن للبذور الC تتم هندستها وراثي حيث- � سبيل ا�ثال - تغ� ا�ناخ

وبالنسبة .  أن تكون مفيدة � ا<فاظ � إنتاج غذاØ iف خالل ف¾ات ا�فاف،إ& مياه أقل
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 وتعاq زراعتها من تأث�ات تغـ� ا�نـاخ، فـإن ،ان العربية الC تسود فيها مناخات جافةإ& اPت
  .اÂهذه اPذور الC تتحمل الضغوط ا�ناخية قد تثبت أنها أداة تكيف مفيدة جد

باتـت  -وحC منظمـات ا�جتمـع ا�ـدq  -كث� من ا<كومات وصانÎ السياسة والÃÄت 
وتعت¹ . ً وخصوصا ا±ندسة الوراثية � الزراعة،مال ا%كنولوجيا ا<يويةتروج بشy مoايد الستع

 إ& درجة تتطلب اPحث عن تداب� تكيـف جديـدة ،تأث�ات تغ� ا�ناخ غ� مسبوقة وخط�ة
ولكن � رغم األمل بـصمود اPـذور الـC .  تتعدى تقنيات االستيالد ا%قليدية،وأكÆ فعا¡ة

ً فهنـاك أيـضا انتقـادات ضـد اسـتخدامها ؛اًّ وتـتم هندسـتها وراثيـتتحمل الـضغوط ا�ناخيـة

  .كإس¾اتيجية تكيف مع تغ� ا�ناخ

  :ا وراثية إلى البذور المهندسةنتقادات الموجهاال

..  ÃÅت اPذور الك¹ى تستغل األزمات ا�ناخيـة والغذائيـة %حقيـق مrسـب Zاريـة-1

اPـذور ا�ـاهزة %غـ� « وصـفت تـرويج -  ا�ؤثرة و� من منظمات ا�جتمع ا�دq- فمجموعة

 .»استغالل مناÍ«من قبل الÃÄت بأنه » ا�ناخ

فمثال، . اÂ لم يثبت أن هذه اPذور تنتج ¥اصيل أكÆ من اPذور الC تتم هندستها ال وراثي-2
ً

ج ¥اصـيل أكـÆ أن بذور اYرة ا�قاومة للجفاف لم يثبت أنها تنت» اmاد العلماء ا�هتم³«اعت¹ 

 .من بذور أصناف أخرى من اYرة

 -ا، مثـل اYرة، و� ليـست Â أن ÃÅت اPذور تر�ز أIاثها � ا�حاصيل الرا(ـة Zاريـ-3

رز مـن ا�حاصـيل وµ ا�نطقـة العربيـة، األ. ا�حاصيل الالزمة إلطعام العالم اsا� -بال�ورة 

ًالرئيسة، لكن إنتاجه يتطلب مقدارا كب� وبدال من األ. ا من ا�ياهً
ً

ا Âرز اYى تتم هندسته وراثيـ

ًلú يكون قادرا � اsمو بقليل من ا�ياه، قد يكون من ا�فيد أكÆ ا%حول إ& إنتاج ¥اصيل 

  .ًا مياها أقلÂ تتطلب طبيعي،أخرى

ÃÅت ً PÖا مـا تـرخص ±ـا ،ا وتتحمل الضغوط ا�ناخيةÂ اPذور الC تتم هندستها وراثي-4

ُوبما أن ما تقوم به من أIاث وتطوير Èتاج إ& اسـتثمارات كبـ�ة، ينظـر إ&  .. اPذور ب¹اءات

 .ا<قوق ا�منوحة ب¹اءة � أنها مrفأة وحافز %لك الÃÄت
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نهـم غـ� إ إذ ؛ًلكن ا<قوق ا�منوحة ب¹اءة تمنع PÖا وصول السrن ا�تـأثرين إ& اPـذور
ًنتقاد ليس موجهـا � ا�قـام األول Yلك فإن اال؛ دفع تكا¡ف ا<صول عليهاقادرين � mمل 

 ووصـو±ا إ& ،ضد تطوير هذه اPذور بـذاتها، بـل إ& مـسألة قـدرة هـذه اPـذور � ا%حمـل
 .»من غ� الÃÄت«مزارع³ 

نتقاد األساò للبذور الC تتحمل الضغوط ا�ناخيـة، كإسـ¾اتيجية %كييـف قد يكون اال
 وmول دون انعدام األمن الغذاi، هو التشكيك � مـا إذا Øنـت زيـادة ،الزراعة مع تغ� ا�ناخ

وîذا Øنت اPذور الC تتحمل الـضغوط ا�ناخيـة قــادرة � ، اإلنتاج الغذاi الm Cققها Øفية
عـدام األمـن ًزيادة اإلنتاج الغذاi � مواجهة تغ� ا�ناخ، فهل يكون السrن األكÆ تعرضا الن

iذور قـادرين � االستفادة منها؟ ،الغذاPتاجون بإ<اح إ& هذه اÈ ينYوا   

ًن األمن الغذاi يعتمد ليس فقط � توافر غذاء Øف، وîنما أيـضا � الوصـول الـ�r إ& إ

 الـسrن ا %تحمل الضغوط ا�ناخية، فـإنÂ وîذا تم تطوير اPذور الC تتم هندستها وراثي .. الغذاء
� العالم العرó قـد ال ينتفعون من أداة ا%كيف هذه إذا عجز ا�زارعون عن mمل نفقات هـذه 

  .اPذور

 بيئية واجتماعيـة وسياسـية ؛ أن تأث�ات تغ� ا�ناخ تطاول ا�جتمع � مستويات ªتلفة-5
وXب ، د � ا<سبانواقتصادية وثقافية وسواها، وا<لول ا�مكنة Xب أن تأخذ @يع هذه األبعا

فالقانون اnوæ ا�عÇ با%كيف مع تغ� ا�ناخ، وا<قـوق ؛ ًأيضا أخذ اإلطار القانو� � ا<سبان
ًالC تمنح ب¹اءات، وحقوق اإلنسان � الغذاء، والقوان³ اإلقليميـة وا�حليـة، � @يعـا وثيقـة 

 .اخالصلة با�وضوع � نقاشات حول اPذور ا�اهزة %غ� ا�ن

  كيف يمكن استعمال هذه القوان³ � أفضل وجه %حقيق نتائج ا%كيف األكÆ فعا¡ة؟ 

ًاألمر ليس واضحا دائما ًولكن قد يكون mديـد ا%عقيـدات واالعـ¾اف بهـا منطلقـا  .. ً

  .ًجيدا
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 :اثياورة  الحذر من البذور المعدل

  
تخدام اPـذور ا�عا�ـة  دولة حول العالم مظـاهرات مناهـضة السـ55حيث شهدت م� و

مـن صـناعة اPـذور � العـالم، مطـا³P % 70وضد �Åة ماونسانتو الm Cتكـر £ـو ، اÂوراثي
 ووضع عالمة Ütة � ا�حاصيل الC تزرع باPـذور ،مريكيةست�اد من ال�Äة األاالبتوقف 

  . ¡عطى ا�ستهلك ا<ق � االختيار؛ا�هندسة

 والـC تـسببت � غـزو الـÃÄت األجنبيـة ،وق اPذور � ا±نـدبدأت ا�شÞة مع mرير س
تقـوم .  واحتrر حق ا�لكية الفكريـة للبـذور،الكب�ة الC تتعامل بتكنولوجيا ا±ندسة الوراثية

 تتمÜ بكونها أكـÆ ،ا � ا±ند وأسواق العالم اÓالثÂالÃÄت األجنبية بطرح بذور معدلة وراثي
 وأكm Æمال،إنتاجية

ً
 <االت ا�فاف وشح األمطار، ولكن هـذه اPـذور mمـل معهـا أسـباب 

 وهـذا ؛ حيث توجد فيها جينات تتسبب بتعطيل عمل اPذور بعد سنة واحدة فقـط؛اًفنائها أيض
 ويضطر ا�زارعـون لـÄاء ، حيث تنتÙ فعا¡تها؛يعÇ عدم إمrنية Ûزين اPذور للموسم القادم

ا ا�ـشاريع الزراعيـة الـصغ�ة Â بينما تندثر تدرXي، mددها الÃÄت وبأسعار،اÂبذور أخرى سنوي
هذه اPـذور من قبل هذا اnمار ا�نظم للقطاع الزرا3  .. والعائلية ا�عتمدة � اPذور الطبيعية

¿د أ من قبل �Kنا الكب� اnكتور ةطلق عليها اPذور الشيطانيأوالC  -� أسواق اnول اsامية 
 ، بوجـود تـÄيعات ¥ليـة تـدعم الـÃÄت ا�ـستثمرة؛اًيـضأا Âا وقانونيÂيعت¹ منهجي - مستج�

وتمنحها حق ا�لكية الفكرية لy أنواع اPذور ا�هجنة وا�ديدة، هـذا باإلضـافة إ& سياسـات 
C ال  إلغراق األسواق اsامية ال؛اnعم ا±ائلة ا�قدمة � أوربا والواليات ا�تحدة لقطاع الزراعة

  . وال ا�ودة، وال األسعار، ال من ناحية ا%كنولوجيا،تستطيع ا�نافسة
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ال¾ويج ألسطورة اسـتخدام األغذيـة  -ومعها بعض اnول الغربية  -mاول الÃÄت الك¹ى 
 Iجـة أن هـذه ا�حاصـيل قـادرة � ؛ا للقـضاء � ا�ـوع � العـالمÂوا�حاصيل ا�عدلة وراثي

 ولكن ا<قيقة � ،كميات K¡ة من الفيتاميناتبها  ووجود ،آلفات وا�لوحةمقاومة ا�فاف وا
 الC تملـك ،أن هذه الÃÄت تريد غزو األسواق ا±ائلة واألفواه ا�ائعة � اnول اsامية باPذور

 وجعل هذه الÃÄت mتكر سـوق الغـذاء ،سس الزراعة ا�حليةأ %دم� ؛حق ملكيتها الفكرية
üالعال .  

ش¾اط � اnول اإلفريقية الC تعـاq حيث يتم اال؛ يظهر بأوضح األشrل � إفريقيا البoازا
 مـن ؛اÂ تمثل ¥اصيل معدلـة وراثيـ، ا<صول � مساعدات غذائية،من ا�جاعة ونقص الغذاء

أجل Zربة هذه ا�حاصيل عـ¹ أجيـال ªتلفـة � األفارقـة قبـل أن يـتم طرحهـا � األسـواق 
  .كية واألوربيةاألمري

ا؟ما هى األغذيه المعدلة وراثي:  

 وقد أدخلت بعـض ا%غيـ�ات إ& ا<مـض ،ا�Â األطعمة ا�شتقة من الrئنات ا�عدلة وراثي
، � عكـس الrئنـات الغذائيـة ة الوراثيـة عن طريـق ا±ندسـ،اÂاsووى للrئنات ا�عدلة وراثي

 وتربيـة ،تربية اsبـات(نتقائية  من خالل ال¾بية اال،يةا�ماثلة الC تم تعديلها من أسالفها ال¹
  .)ا<يوان أو تربية الطفرات

وKدة مـا تكـون ، 1990ا ألول مرة � السوق � وقت مبكـر Â وراثيةطرحت األغذيه ا�عدل
فول الصويا واYرة والrنـوال، وزيـت بـذور : اÂا منتجات نباتية معدلة وراثيÂاألغذية ا�عدلة وراثي

  .لقطنا

  :ضرار هذه البذورأ

Âإذا تمت زراعة أى صنف من اPذور ا�هجنة وراثيا � مrن ما، فإن أار تلـك اPـذور أو 

خواصها ستنتقل إ& مسافة واسعة من ا<قول ا�جاورة، وبا%ا& ستقـ� � اsباتـات صـافية 
تـات غـ� ا�عدلـة عرضـة  Xعـل مـن اsبا،ا ضد آفـاتÂفمقاومة األنواع ا�عدلة وراثي الساللة،

 اYى ،ُ�خاطر مضاعفة من أمراض وحÄات، ما Èول هذه اPذور %هديد لy مزارع � العـالم
Âسيكون مضطرا لÄاء اPذور من ÃÅت تهج³ اPـذور، وبا%ـا& سـتتحكم بمـص� الغـذاء 

üالعال.  
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ًالحظ العلماء تغAا، Âثي تم إطعامها بعض اPطاطا ا�هجنة ورا،وZ µربة أجريت � الفìان  اّ
¯" بنية ا~امض ا�ووى ا=اص بتلك الفðان، وأصبحت األجيال ا�اgة ضعيفة جـدا ومريـضة 

تـشكك بنتـائج األIـاث ا�ـش�ة إ& اآلثـار الـسلبية الالحقـة ، "منـسانتو"ال أن �Åـة ، إ¯جدا
  .اÂثيوا�توارثة الستهالك األطعمة اsاZة من اsباتات ا�عدلة ورا

2� J���&א���l��W��א�,�0S.Pود��8�Qא�xא��א���V@��N,>���+�eد����
��c@Yא�� �
إ& نتيجة مث�ة  -حC اآلن  -ن فريقه � جامعة بون توصل إيقول ال¹وفيسور جينس ¡ون 

ًاكتشفنا صنفا وحيدا : "اًويضيف موضح .. ومذهلة  بل،لالهتمام ًقـادرا � ) من نباتات القمـح(ً

 .. ً وأيضا يتحمل موجات الصقيع الـشديدة دون درجـة الـصفر،ا�حتوى العا& لألمالحمقاومة 
ًوهذه نتيجة مهمة � الظروف ا<قيقية Pتان وسط آسيا الC تتعاون جامعاتها أيضا مع جامعـة 

 ."بون

لكن اPحث العلü للحصول � نباتات مقاومة للملوحـة وا�فـاف لـم ينتـه بعـد بهـذا 
ما يقول زميله ال¹وفسور أغيم بالفورا، ويشدد � ذلك قائال ك- االكتشاف

ً
ليس هناك نبات : "

 و� شـy ،إذ يتطلب f نوع من أنواع ال¾بة؛ " مثل البÄ ليس فيهم إنسان مثا&،ًمثا&، تماما
 وYلـك لـيس مـن ا�جـدى ؛  مواصفات نباتية وراثية جينية معينـة،من أشrل ا�ناخ والطقس

Îمو بكميات وف�ة ًتماما السsقادرة � ا Äأنـواع ال¾بـة ل الستنبات أصناف غذائية للب y
 الـC ، إال بتوفر أعداد هائلة من الـصفات الوراثيـة ا�ينيـة،وأشrل ا�ناخ ا�وجودة � األرض

بإمrن اPاحث³ من خال±ا استخالص نباتات غذائية قـادرة � ا%كيـف مـع ملوحـة ال¾بـة 
  . وأشrل الطقس ا�ختلفة،خ � أنواع ال¾بةوجفاف ا�نا

3� J8�H��,א��c:%&H،����&Q�M$������-����و��Ce�
�������7�%�ز�א����.F���W 
داة مقاومته للجفـاف � ¿ـض أ تب³ أن ،³ السوري³عند فحص اsبات من قبل اPاحث -

 .. سـتهالك ا�يـاه ويقلـل مـن ا،جهاد اYى يثبط نمو اsبـات وهو هرمون اإل،ABAبسيسك األ
 ةمتطابقـ) ةبروتينـات خاصـ( ¡¾اكب مع مـستقبالت ةفهو Iاج؛ اًيفعل ذلك وحيد ولكنه ال
غالق مـسام إيستجيب اsبات ب)  مستقبالت- ABA( حيث عند حدوث ال¾اكيب ؛اÂمعه شÞي

اZـه  Yا ؛طـولأ ة tـا يـضمن اسـتمراريته لفـ¾؛ فيقلل بذلك خسارة ا�اء بعملية اsتح؛وراقهأ
 كميائية زراعيـة ة يمكنها أن mفز بماد،اÂ وراثية معدلABAاPاحثون إ& اللجوء إ& مستقبالت 

 . ا � ا�جال الزرا3ً حا¡ة ومستخدمةمعروف
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ا � Â كحل يؤمن بقاء اsبـات حيـ؛بسيسكن إ& رش ا�حاصيل Iمض األوYا يلجا ا�زارع -
ا ً نظـر؛ا داخـل ا[اليـاً ويفقد مفعوç Qيع، مÞفن تصنيع هذا ا±رمون أالإ ،ظروف ا�فاف

Iاث بمحاولة استنباط منتج  وتقوم األة، Yا فهو ال يستخدم مباÅة � الزراع؛<ساسيته للضوء
ــه ــاحثون ب ..Èاكي Pــق ا ــد وف ــادإ وق ــاد م Xــةة ــة زراعي ــد ، كميائي ــدى بروبامي  و� ا�ان

Mandipropamid،iفحـة اللفحـ يـستخدم �، وهو مبيد فطرى كمياrة � الفاكهـةخرأ ا�تـة 
Kدة هندسة اsباتات لتستجيب للماندى بروباميـد كمـا لـو إ ولكن Øن عليهم ،وا[�اوات

  .بسيسكØن ¿ض األ

 من رتبة اsـانو ة الC تمتلك حساسي،PYR1نواع من مستقبالت أاختبار عدة  يضاأ جرى 
   .بسيسك � استجابات ¿ض األةلسيطرظهرت فاعليتها � اأ حيث ؛مول للماندى بروباميد

� معا�ـة ) ةاPيولوجيـا ا%خليقيـ(يوضح هذا االكتشاف قوة ا�نهج اPيولوï االصطنا3 
 يتم رشه ،اÂ � بعد تعديل اsبات وراثية ا�ستخدمة والطريق، ويفتح ا�جال %حسينها،ا�حاصيل

iبمبيد كيميا.  

PYR1 *  هـوPyrabactin Resistance 1 ³ابكتـ�Pابكتـ³ سـلفوناميد : مقـاوم ا�Pا
  .اÂ وîنتاجه رخيص نسبي، ال يتأثر بالضوء، وهو بعكسه،بسيسك Èا
 األ،صنا3

نـه أ ويعـرف بة، الوراثيـةبا±ندسـ - ة كث�� نواٍح - هو علم يتعلق :ةا�يولوجيا ا�خليقي -
 .)ةغراض مفيد ألة واsظم اPيولوجيةجهزتصميم وبناء األ(

�4� J�-c�>�9א����W 
 كمنظمـة ،1971تأسست ا�جموعة االستـشارية حـول األIـاث الزراعيـة اnو¡ـة � Kم 

 ومؤسـسات ، تعمل مع مئات ا<كومات ومنظمات ا�جتمع األه²،اÂا دو¡ً مر�ز15علمية تدعم 
 - تحـدة ومن بينهـا الواليـات ا�- ومن ا�هات ا�ا£ة ±ذه ا�جموعة. أعمال خاصة حول العالم

 . ومؤسسات من القطاع ا[اص، ومنظمات إقليمة ودو¡ة،بتان نامية متطورة

 ، وطائفـة مـن ا�بـادرات ا�تعلقـة با�يـاه،عيـةاوتتناول أIاث هذه ا�جموعة اإلنتاجية الزر
كمـا يقـوم العلمـاء � .  وا<فـاظ � األرا�، ومصائد األسـماك،وا%نوع اPيولوï والغابات

. همة � @ع وتصنيف ا�صادر الوراثية للنباتات وا<فـاظ عليهـامالستشارية بأدوار ا�جموعة ا
 ألـف عينـة مـن ا�حاصـيل والعلـف 650ا ±ذه ا�جموعة بـأكÆ مـن ًا تابعً مر�ز11وÈتفط 
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وهذه العينات .  . وعينات هجينة من شج�ات الغابات وا�حاصيل الزراعية أو ا�اشية،واألشجار
 .� ملك مشاع

Ëها األ�اث ما يgومن ا�تائج ال� توصلت إ: 

 ا�ر�ز اnوæ ا طوره- ا من اYرة الصفراء ا�قاومة للجفافًا جديدً صنف50أصبح أكÆ من * 

 وزادت ، يزرع وينمو � أكÆ مـن مليـون هكتـار � إفريقيـا- %حس³ القمح واYرة الصفراء

 .توسط� ا� % 20غال±ا عن األصناف القديمة بنسبة 

 لكـن ، أيـام � األكـ3Æأغلب أصناف األرز تظل تنمو � أراض مغمورة با�يـاه لفـ¾ة * 

 حدد جينة تتـيح لـألرز ،ديفيس –  وبا%عاون مع جامعة Ø¡فورنيا،ا�عهد اnوæ ألIاث األرز

Æئص � وقد تم تطوير هذه ا[ـصا.  .أن يواصل نموه � أراض مغمورة با�ياه لف¾ة أسبوع³ وأك

 .أصناف أرز تزرع � عدد من اPتان اآلسيوية

 ما ب³ اإلنتاجية ،Zمع أصناف جديدة من األرز إلفريقيا الC طورها ا�ر�ز األفريÔ لألرز* 

 ومـع األعـشاب ، وتكيف أصناف األرز األفريÔ مع ا�فاف � القـارة،العا¡ة لألرز اآلسيوى

 16 وسمح بزراعـة ،اً بت31فريÔ ا�ديد �  األرز اإلوقد تم اختبار أصناف. وا<Äات الضارة

 . ألف هكتار200ا � مساحة ً بت15ا � ًصنف

 لتـساعد � ا<ـد مـن سـوء ؛ا الC تنü %كون غنية با�غـذياتÂا�حاصيل ا�عززة بيولوجي* 

قـد طـور و.  اYى Xعل اsاس عرضة للعü وا�ـرض،"أ" بما � ذلك اsقص � فيتام³ ،ا%غذية

 الm Cتوى � كميات K¡ة من مادة اPيتـا ،ا ¥سنة للبطاطا ا<لوةًمر�ز اPطاطا اnوæ أصناف

 مالي³ شـخص � Åق 6، والC يفيد منها أكÆ من "أ" و� مادة يتشy منها فيتامØ، ³ورت³

  .إفريقيا وجنوبها

5� J�\�[��_�4����+�eא�Fز�א��وא��V@��0ز�وא�=��א������ �EWא����
 الـC ، سـواء � الـصحراء الغربيـة،أن نزرع f ش¹ فوق أرض م� -باألرقام  -معÇ ذلك 

 أو ،ا ا�نـاطق القريبـة مـن اPحـ�ات ا�ا<ـةًوأيـض.. تعوم فوق خزانات عمالقة للمياه ا�وفية 
 ! � امتداد الشواطئ ا��ية،األرا� القريبة من مياه اPحر نفسها



>  175   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

 تـزرع اآلن بـاألرز ، مالي³ فدان من أجود أرا� مـ�4 ا أن نوفر حوا&ًومعÇ ذلك أيض
وÛـصيص األرا� ا[ـصبة ..  ونقـل زراعـة هـذه األصـناف إ& أراض ما<ـة ،والقمح واYرة

 .لزراKت أكÆ رIية

 مليـارات مـ¾ مكعـب مـن ميـاه اsيـل العذبـة لزراعـة 9 أن نوفر - كذلك -ومعÇ ذلك 
 .¥اصيل أخرى

 ، اYى يصنع لقمة العيش لy فـم مـ�ى، توف� ¥صول وف� من القمح، f هذا وذاكوقبل
 .و�ذلك األرز واYرة

 علـü زرا3* I قق اآلن داخل مر�زm ـوث بيوتكنولوجيـا ،هذا ا<لمI اسـمه مر�ـز 
 . داخل ·ية زراعة القاهرة،اsبات

 .وربيةوا<rية بدأت بتمويل من وزارة الزراعة وا�جموعة األ

 Øن ا%حدى أمام ، ومنذ ا¡وم األول للمهمة، %حقيق هذا ا<لم القو�1989 با%حديد Kم
 .ستاذ الوراثة بزراعة القاهرةأ ،أ¿د مستج�. علماء م� بقيادة د

حداث نوع من ا%هج³ ب³ خاليـا إ � ،وÃنت الفكرة الC اعتمد عليها العلماء ا��يون
وÃنـت اnراسـات ،  وب³ خاليا نبات األرز والقمح واYرة،و � مياه ما<ة اYى ينم،نبات الغاب

حـداث انـدماج خلـوى î و،بفصل ال¹وتوبالزم من f من األرز والقمح واYرة والغـاب، الفنية
 وYلك تم ا<صول � نباتات مهجنة بf ³ مـن ؛ندماج الكهرباiسلوب االأ باستخدام ،بينهم

وتـم اختيـار وانتخـاب العديـد مــن ، و�ـذلك اYرة والغـاب،  والغـاب والقمـح،األرز والغـاب
 واYرة ،) سـالالت8( ومـن القمـح ا�هجـن ،) سـاللة12(السالالت من f من األرز ا�هجن 

 خاصـة ا�لوحـة ،وتم اختبار هذه السالالت mـت الظـروف ا�عاكـسة) ..  سالالت4(ا�هجنة 
 ثم قام العلماء بزراعة هـذه الـسالالت لعـدة أجيـال � .. وا<رارة ا�رتفعة ، وا�فاف،ا�رتفعة

 � ا�نـاطق غـ� ، أو ظـروف ا�فـاف، mت ظروف ا�لوحة ا�رتفعة،األرا� الزراعية ا��ية
 .ا�طروحة � ¥افظات م� ا�ختلفة

 وفـوق أرض ،f ذلك تم خالل سنوات طويلة وجهد هائل من العمل الشاق داخـل ا�عامـل
أ¿ـد . كمـا يـÄح د - ثم بدأت مرحلة أخرى من اnراسات ا%فـصيلية ،اً Kم15  استمر،م�

 لقد تم عمل ا%حليالت الوراثية ±ـذه الـسالالت ا�ديـدة باسـتخدام -ستاذ الوراثة أمستج� 
AFLPمـن األرز والقمـح ؛ حيث yية � السالالت ا�سجلة لـÈÄثـم ..  تم عمل دراسات ت
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ا عمـل ًوأخـ�.. كانـت حبـوب أرز أو قمـح أو ذرة أ سـواء ،اsاZـةعمل mليل كيمياi للبذور 
 الختبارها mت ظروف ا�لوحة ؛ حيث تم زراعة عÄات األفدنة من f ساللة؛دراسات حقلية

ا ً تتحمـل أيـض،وأثبتت اsتائج أن سالالت األرز ا�تحملة للملوحة ا�رتفعـة وا�فـاف. العا¡ة
 .) مئوية درجة60(ا Âا<رارة العا¡ة جد

 :مالمـــح األمــــل

 ،ستاذ اPيوتكنولوجيـا بزراعـة القـاهرةأ ،ومن داخل ا�ر�ز يتحدث اnكتور أسامة الشي¬
ن من أبرز اsتـائج إ : بقوQى حيث يÄح مالمح األمل اYى ينتظره اآلن f م�؛ومدير ا�ر�ز

 تتحمل نسبة مرتفعـة ،رزهو ا<صول � سالالت عديدة من األ -حC اآلن  -ا�تحصل عليها 
مrنيـة إثبتـت ا%جـارب أ والـC ،)ملوحة ماء اPحـر=   جزء � ا�ليون320000(من ا�لوحة 

 أو زراعتهــا � أراض تــروى بمــاء ،زراعتهــا � األرا� ذات ا�ــستويات العا¡ــة مــن ا�لوحــة
 .ال�ف

�ستويات ا�رتفعـة مـن  حC طور اsضج وîنتاج ا<بوب mت ا،ضافة إ& �احها � اsموباإل
 ولـم تتـأثر باPيئـة ، وا<بوب ذات قيمة اقتـصادية K¡ـة، فإنها تتمÜ بإنتاجية مرتفعة- ا�لوحة

 و�ـذلك بعـض األ¿ـاض ، وتتمÜ ا<بوب اsاZة بارتفاع نسبة ال¹وت³ بها،ا�ا<ة ا�حيطة بها
 ة،رز ا�ديـد إنتاجيـة سـالالت األنأا بًعلم،  والعناã الغذائية،األمينية والسكريات ا�خoلة

 بينما ،فدان/ ا ًردبإ 15,5نتجت أ � ح³ أن سالالت القمح ،فدان /  طن4,2 – 3,2ت¾اوح من 
 � قيمتهـا ة ولكن تفوقـت الـسالالت ا�ديـد،فدان/ ا ًردبإ 18 حوا& ةتنتج السالالت العادي

 .ةالغذائي

 :سالالت تحقق اآلمال

 جـزء 32000ملوحة اPحر( القمح تتحمل ا�لوحة العا¡ة أمكن ا<صول � سالالت من
 حيـث أعطـت ؛ وتم زراعتها � مساحات كب�ة من األرا� ذات ا�لوحة ا�رتفعـة،)� ا�ليون

¥صوال
ً

ذات  و�ـذلك ، وذا قيمة غذائية K¡ـة،ا من ا<بوب من اsاحية الكمية والكيفيةً مرتفع
..   AFLPجـراء ا%حليـل الـوراí باسـتخدامإوقد تـم  ،¿اض أمينية وعناã معدنية مرتفعةأ

 وتـم زراعـة هـذه ،كذلك أمكن ا<صول � سالالت من األرز والقمـح ا�حتملـة للجفـاف
 tا يـؤدى إ& تـوف� ؛ واستخدام مقننات منخفضة من ماء الرى،السالالت mت ظروف ا�فاف

 حيث يمكن ؛ت ظروف ا�فاف وقد أمكن زراعة هذه السالالت من األرز m،استهالك ا�اء
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م 2500  أى يمكن الـرى بــ،من معدالت ا�اء ا�ستخدمة � ال¾بة العادية% 65 توف� حوا&
 . من ¥صول ا<بوبهاعطاء اإلنتاجية ا�يدة نفسإ مع ،للفدان / مكعب ماء

ن ه يتم زراعة حوا& مليـوإن وحيث ،)للفدان /  ماء3 م7500 فدان األرز Èتاج إ& حوا& (
 مليارات م¾ مكعب من ا�ـاء � موسـم زراعـة 5  فهذا يعÇ توف� حوا&،ا من األرزÂفدان سنوي
 � حـ³ أن ،فـدانال / 3 م1500 &إوفدان القمح من هذه الساللة ا�ديدة Èتـاج ، األرز فقط

 ماليـ³ 3 نه يـتم زراعـة حـوا&إحيث و  ..الفدان /  ماء3 م3000 القمح العادى Èتاج حوا&
 . ماء3 مالي³ م4  فهذا Èقق توف� £و،اÂفدان سنوي

 فإنـه يمكـن زراعتهـا mـت ا�ـستويات ،ضافة إ& توف� هذه السالالت الستهالك ا�اءباإل
 وتعطى ¥صوال،ا�رتفعة للملوحة

ً
 .ًا ونوÂK ذا صفات جيدة كم

 ،وحـة ا�رتفعـة تتحمـل ا�ل،كما أمكن ا<صول � سالالت من اYرة الشامية العمالقـة* 
وتعطى ¥صوال
ً

 تزيد ،نه يعطى ¥صول مادة خ�اءأ واألهم ، يزيد عن ضعف ا�حصول العادى
 فدادين من ا�ادة ا[ـ�اء مـن 4  بما يعادل إنتاجية،عن أربعة أضعاف ¥صول ال¹سيم العادى

ب � ذلـك إ& أن ويرجع الـسب.. ا Âضافة الرتفاع قيمة ا�ادة ا[�اء وا<بوب غذائي باإل،ال¹سيم
 tا يزيـد مـن إنتـاج ا�ـادة ا[ـ�اء ا�عروفـة ؛اÂكفاءة نبات الغاب � ا%مثيل الضوي K¡ة جد

واألمر اآلخر وليس األخ�، هو أن هذه السالالت ا�ديدة قد ورثـت عـن الغـاب . بالÞوروفيل
  .قدرته � mمل األمراض والف�وسات وا<Äات

Ëومن هذا نستنتج ما ي: 

 مليـارات مـ¾ مكعـب مـن 5  زراعة سالالت األرز ا�حتملة للجفاف يوفر �� حوا&-1
 .اÂ ويتم زراعة مليون فدان أرز سنوي،)ماء/   م مكعب5000 الفدان يوفر حوا&(ا Âا�اء سنوي

 ميارات مـ¾ مكعـب مـن 4  زراعة سالالت القمح ا�حتملة للجفاف بم� يوفر حوا&-2
 مليـارات مـ¾ 9 يتم توف�ه من ا�اء من األرز والقمح فقـط يـصل <ـوا& & ما أى أن إ@ا،ا�اء

 ،اً قرشـ20 ـ15 ذا علمنا أن متوسط سعر ا�¾ ا�كعب من ماء الـرى � مـ� حـوا&î و،مكعب
 .اÂ مليار جنيه م�ى سنوي1.5 ـ1حوا& فهذا يعÇ توف� 

 يمكـن زراعتـه � هنـإ ف،ة للملوحـة األهم من ذلك أنه بالنسبة لسالالت األرز ا�قاوم-3
� امـا األرأ  .. أو ا�ناطق الC تعاq من ملوحة ماء الرىة،األرا� الC تعاq من ا�لوحة الزائد
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 ، والC تـصل <ـوا& مليـون فـدان � @هوريـة مـ� العربيـة،ًاا�ستخدمة لزراعة األرز حا¡
 .ا � زراعة ¥اصيل أخرىÂيمكن استغال±ا تدرXي

 من نقص اإلنتاج بالنـسبة ؛ وهو من ا�شاf الC نعاq منها � م�-  أما بالنسبة للقمح-4
نـه بزراعـة األرا� ا<ا¡ـة إف - وبا%ا& االست�اد مـن ا[ـارج بكميـات كبـ�ة ،لالستهالك

ضافة إ& ا%وسع � زراعة الـسالالت ا�قاومـة للملوحـة � األرا� ا�ديـدة الـC  باإل،بالقمح
نه يمكن سد الفجوة ب³ اإلنتاج إف - أو ندرة ا�اء ، أو ملوحة ماء الرى،اq من ا�لوحة العا¡ةتع

 . وبا%ا& االكتفاء اYا} من ¥صول القمح،واالستهالك

 وبا%ـا& ،ا � زراعة هذه الـسالالتًمrنية زراعة األرا� القاحلة غ� ا�زروعة أساسإ -5
 .توسيع الرقعة الزراعية

 ،مrنية زراعة أصناف اYرة العمالقة ا�قاومـة للملوحـة � األرا� غـ� ا�ـستخدمةإ -6
qكنتيجة للتوسع � زراعة األرا� القاحلـة ،واستخدامها كمراع شاسعة لزيادة اإلنتاج ا<يوا 

ائية ا الرتفاع القيمة الغذً ونظر، أو الC تعاq من ملوحة ماء الرى أو ماء اآلبار،)ا�ا<ة وا�افة(
 ،نه يمكن االكتفاء اYا} من العديد مـن ا�حاصـيل وا[ـ� والفاكهـةإ ف،للمحاصيل اsاZة

  . مrنية تصديرها للخارجîو

 tـا يـوفر ؛بقدرتها العا¡ة � ا%غلب � األمراض وا<Äات  تتمÜ السالالت ا�ديدة-7
 .ا�ال الالزم لألدوية وا�بيدات

6� Jא�����_%aaal*�
aaa��8�aaa,�Q���+aaa�eא������+aaa&�8א��aaaH��,PotentillaEE��8�aaa�,א��V,aaa��
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فهـل . تنمو � جبال ا±يماليا نباتات تتمتع بقدرة كب�ة � mمل ال¹ودة الشديدة وا�فـاف
 كغذاء أو كعلف مـثال- من ا�مكن إكساب اsباتات الصا<ة لالستخدام

ً
 تلـك ا[ـصائص - 

 Cتتمتع بها نباتات ا±يماليا؟ ال  

Yلـك Èـاول العلمـاء األ�ـان ؛  <مايتها من تبعـات ا%غـ� ا�نـاÍ؛اًن ذلك سيكون مفيدإ
 ،� جبـال ا±يماليـا ا±نديـة.  mقيق هذا ا±دف-  عZ ¹ربة مش¾�ة فريدة من نوعها- وا±نود

 حيـث يقـل ؛طـاة بـاÓلوج قـدم، تطـل القمـم ا�بليـة ا�غ4000و� ارتفاع يبلغ أكـÆ مـن 
 وا�فاف � مـدى أشـهر ، وتسود ال¹ودة الشديدة وا�فاف � مدى أشهر عديدة،األكسج³
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Êموعـة  - بـالرغم مـن ذلـك -إال أننا �ـد . عديدة � العام � تلك الصحارى ا�ليدية اsائية
mمـل هـذه اsباتـات ُوهنا يطرح السؤال حول كيفية . متنوعة من اsباتات تنمو � تلك ا�ناطق

لظروف مناخية قاسية؟ وهل مـن ا�مكـن مـستقبال
ً

 جعـل ا�حاصـيل الزراعيـة تتمتـع بهـذه 
ا[اصية الفريدة � مواجهة درجات ا<رارة أو الـ¹ودة العا¡ـة أو ا�فـاف الـشديد؟ وهـذه � 

 ،هـانابـة ع لألIاث � اإلجJülichبا%حديد األسئلة الC يعمل علماء اsبات � مر�ز يوليش 
وقد عـé ا�ـاحثون  ).)IHBTبا%عاون مع ا�عهد ا±ندى %كنولوجيا ا�وارد ا<يوية � ا±يماليا 

، واكتشفوا أن هذه ا£ينات è ال� ))Potentillaا�نود ; جينات " إحدى ا�باتات العشبية 
 نقل تلك ا£ينـات إH وبعد أن تم. ا ; مقاومة ا£فافًتمنح ا�بات ا=صائص ال� �عله قادر

 اÊى ينمو داخل ا�خت¨، يعكف ا�ـاحثون ; �ليـل عمليـة thaliana Arabidopsisنبات 
 فإن ذلك قد يـستغرق ،)IHBT(و�ما يقول سا�اى كومار من معهد . ا¯نمو ا�بات ا�عدل وراثي

ا طويالًوقت
ً

قمنـا حـC اآلن " :مة للجفافِ اÊى اكتشف تلك ا£ينات ا�قاو- ويضيف كومار. 
ا للتكنولوجيـا ا�تطـورة الـIً Cصاد اsبات � ف¾ات منتظمة، وقسنا درجة اsمو، لكن نظـر

تتوفر nيهم، فبإمrن اPاحث³ � مر�ـز يـوليش، إجـراء أIـاث أكـÆ دقـة � اsباتـات دون 
ديل بعـض  بتعـJülichوسيقوم اPـاحثون � معهـد . "تدم�ها، Iيث يتم تäيع اPحوث برمتها

ويـشارك � ا�ـÄوع .  ا�زودة بتكنولوجيا K¡ة،ا � ªت¹اتهمÂا�حاصيل الزراعية األخرى وراثي
هـذا ويـسÎ . ا �Åتان ناشطتان � Êال ا%صنيع ا%جارى من ا�ـانب³ ا±نـدى واأل�ـاqًأيض

طـن والrنـوال الÄيكان ا%جاريان إ& تطبيق اsتائج العلمية � وقت الحـق � ¥ـصوæ الق
Rapsمـال؛، حيث يتم إدخال تعديالت وراثيـة عليهـاm Æعلهـا أكـZ إلكـسابهما خـصائص 

ً
 

و�ما تقول �Kـة األحيـاء أنـيr . للجفاف، وبا%ا& يتحقق هدف استهالك كميات أقل من ا�ياه
 اÉفـاض ا يتـسبب �ًا�فـاف حا¡ـ" فإن -  الC تتوæ رئاسة ا�Äوع من ا�انب األ�اq- فÜه

ا للتبعات ا�رتبطـة ً نظر؛ا � ا�ستقبلًحجم ا�حاصيل الزراعية بشy كب�، وسÜداد الوضع سوء
Íصالبة � مواجهة ا�فـاف.  .با%غ� ا�نا Æباتات أكsوسيـستغرق األمـر . "هدفنا هو جعل ا

ا قـابالÂسنوات عديدة حC يصبح هذا ا�يـل ا�ديـد مـن ا�حاصـيل ا�عـدل وراثيـ
ً

للتـسويق  
  .ا%جارى
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  :نبات الكينوا

 ؛ nو±ـمةدخال هذا ا�حـصول � ال¾اكيـب ا�حـصو¡إهتم كث� من علماء الزراعة باوقد 
 : نوجز أهمها فيما ي²،رتفاع قيمته الغذائية وفوائده العديدةابسبب 

 � ،%18 - 16 تـ¾اوح مـن ، K¡ة مـن ال¹وتـ³ةmتوى حبوب هذا ا�حصول � نسب -1
  .%13تزيد � حبوب القمح عن   الح³

ميÇ الليس³ � بروت³ حبوب الكينوا بنسبة تعادل ضعف ا�تواجـد يتواجد ا<امض األ -2
  .منه � بروت³ القمح

 ، من Øفة ا�عادن والفيتامينـات الـ�ورية للغـذاءة K¡ة احتواء حبوب الكينوا � نسب-3
rلسيوم وا�اغنـسيوم والفوسـفور واPوتاسـيوم وا<ديـد  مثل ال، � با� ا<بوبةتفوق ا�تواجد

  :خرى وا�دول ا%ا& يوضح الفرق ب³ ¥توى حبوب الكينوا وا<بوب األ،B وEوالفيتام³ 

  
ستخدمته وÃلة الفـضاء ناسـا كغـذاء متـوازن ا ،ا للقيمة الغذائيه العا¡ة ±ذه ا<بوبًونظر

  .وÃمل لرواد سفن الفضاء

 أو ، كغـذاء أخـ� لإلنـسان- الC تـشبه نبـات الـسبانخ -ق هذا اsبات  تستخدم أورا-4
 .ةكساالت واs¾ات بكميات قليل إذ تتمÜ أوراقه بتواجد األ؛ و�محصول علف أخ�ة،مطهي

 . %9 - 5.8 وت¾اوح نسبته من ،د� يستخرج من حبوب الكينوا الزيت للغذاء اآل-5

 إلنتـاج ة؛ا بـالقمح أو اYرًاستخدام دقيقـه ªلوطـ يمكن ة،ا لقيمة ا<بوب الغذائيً نظر-6
  .ة ورفع قيمته الغذائي، إذ يعمل � mس³ مذاقه؛%60ا[* بنسبة تصل إ& 

 الـC ،ا الحتوئه � مـادة الـصابون³ً نظر؛فات أو ا<يوانات هذا اsبات ال تق¾ب منه اآل-7
  . للجت وا�هاز ا±ضüةتسبب حساسي
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 مثـل ،� العديـد مـن الـصناKت -الC تفصل مـن ا<بـوب  -ابون³  تستخدم مادة الص-8
  .صناعة اnواء

  . قد mمص ا<بوب وتؤ� Øلفشار-9

  : ا%وسع � زراعة هذا ا�حصول يمكننا من-10

 .)رز األ- ة اYر-  الشع�–القمح (االكتفاء اYا} من ا<بوب بشK yم  -

ى مـن أ ال تناسـب زراعتهـا بـةهـا ا�لوحـة nرجـ الC ترتفـع بةزراعة األرا� ا±امشي -
 .ةا�حاصيل ا%قليدي

ا لقلـة ً نظـر؛ � نهايـات الـ¾عة وا�تواجـد،¡ها ميـاه الـرىإزراعة األرا� الC ال تصل  -
iاستهالكه ا�ا. 

 وبـذلك يعمـل � ا%وفيـق بـ³ ة، حيث يروى بمياه ما<ة؛تقليل الضغط � ا�ياه العذب -
  .من ا�اi واألمن الغذاiاأل

  

  ) <بوب الكينواةصور(

 :الوصف النباتى والزراعة

 بـسبب مظهـره اYى ؛ا بأنه من أشباه ا<بوبً ويوصف أحيان،الكينوا ليس من أنواع ا<بوب
 بـسبب ارتفـاع ¥تـواه مـن ؛ يوصف بأنه من أشباه اPذور الزيتيـةً وأحيانا أخرى،يشبه ا<بوب

 .اnهون
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1-æنبات الكينوا نبات حو ، Q120 - 90 ويعـيش � األرض مـن ، مـ¾1.5 - 1 يصل طو 

  .اًيوم

 ة تـشبه قناديـل اYر،فرع قناديـل ا<بـوب وÈمل � قمم األ، أوراقه تشبه أوراق السبانخ-2

سـود زرق واPنفـس� واأل¿ر واألخ� واألØأل (ةلوان ªتلفأاق ذات ور وا<بوب واألة،الرفيع

 بمادة الـصابون³ الـC تـصل -ا ً وثيقاًارتباط - الرتباط اللون ؛ وáتلف لون ا<بوب،)بيضواأل

 .مم 3 قطرها ة، وا<بوب صغ�، %6 - 2من 

 يصل معدل  حيث؛فدان /ألف نبات 120 - 100 قدرها ة، يزرع ا�حصول بكثافة نباتي-3

  ا%قاوى من

فـدان /  جم 800 - 500 إ& ة ويمكن تقليل كمية ا%قاوى ا�ستخدم،فدان/  كجم 5 - 3

 .عند استخدام الشتالت

 ة، � الظـروف ا�ناسـبة طـن مـن ا<بـوب اsاضـج2.5 - 2 ي¾اوح ¥صول الفدان من -4

 وحوا& 

 قـد تـستخدم � غـذاء وراق الـC �ـالف األة، طن mت ظـروف األرا� ا<ديـ1.5 - 1

  .اإلنسان وا<يوان

 �حـصول ةكميات ميـاه الـرى الالزمـمن % 33 إ& ة Èتاج ا�حصول � األرا� ا�روي-5

 .فدان/  3م1000 أى حوا& ،القمح

ه د Yا �؛ مئويةة درج35 إ& 4- ت¾وارح من ة، من درجات ا<رارة ينمو � ظروف متباين-6

  .ة ا�ختلفة %كيفه مع الظروف الزراعية واPيئية؛ والقاحلة�اف واةينمو � ا�ناطق اPارد

 :أصناف الكينوا الموجودة؟

 يمكـن تـصنيفها � ßـس ،هناك أكÆ من ثالثة آالف صنف من الكينوا ا�زروعة وال¹ية

 .ا %كيفها مع الظروف اإليكولوجية الزراعية � مناطق اإلنتاج الرئيسةً وفق؛فئات أساسية



>  183   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

   :ن الوديانالكينوا م

 ومن الوديان الرطبـة � ارتفـاع ،)مثل جون³، ب�و(هناك نوKن فرعيان من الوديان ا�افة 
 حيث ي¾اوح معدل هطول األمطار السنوى ؛ م¾ فوق مستوى سطح اPحر3 500 م¾ و2 300
 . درجات مئوية3 ويبلغ متوسط ا<د األدn qرجة ا<رارة ، ملم1 500 إ& 700من 

 :ا من ا�رتفعاتالكينو

 800 إ& 400 حيث ي¾اوح معدل هطـول األمطـار مـن ؛م¾  3 �000 ارتفاع يقرب من 
 .ملم � السنة، ويبلغ متوسط ا<د األدn qرجة ا<رارة صفر درجة مئوية

  :الكينوا من ا�سطحات ا�لحية

 400إ&  250 حيث ي¾اوح معدل هطـول األمطـار مـن ؛م¾  3 �000 ارتفاع يقرب من 
 . درجة مئوية1-ملم � السنة، ويبلغ متوسط ا<د األدn qرجة ا<رارة 

  :الكينوا من مستوى سطح ا�حر

 500 إ& 800 حيث ي¾اوح معدل هطول األمطار من ؛ م¾500من سطح اPحر إ& ارتفاع 
 . درجات مئوية5 ويبلغ متوسط ا<د األدn qرجة ا<رارة ، ملم � السنة1

 :ا من ا�ناطق شبه االستوائيةالكينو

 000 إ& 1 000 حيث ي¾اوح معدل هطول األمطار مـن ؛ م¾2 300 - 1 �500 ارتفاع 
 . درجات مئوية7 ملم � السنة، ويبلغ متوسط ا<د األدn qرجة ا<رارة 2

ًويمكن تقسيم أصناف الكينوا ا�زروعة حا¡ا حسب األصناف الC اختـ�ت أو خـضعت 

 :mس³ وراí � ¥طات Zريبية إ&لعمليات 

 .اً الكينوا ا<لو، اYى يكون ¥توى الصابون³ فيه منخفض-1

   .اً الكينوا ا�ر، اYى يكون ¥توى الصابون³ فيه مرتفع-2

ّوقد صنف ا�عهد الوطÇ اPو¡ð لالبتrر � Êال الزراعة الكينوا من بـ³ اPـذور الــ 
21 

 . وغ�ها،ناخ، إ& جانب الفاصو¡ا واYرة واألمارانث واPصلاألكÆ مقاومة %غ� ا�

  .كوادور اإل– ب�و -بو¡فيا :  للكينوا �ةاnول ا�صدر
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 دوالر للطن، وتتجه األسـعار 3500 إ& 3000سعر الطن الواحد من الكينوا ي¾اوح ما ب³ 
  .£و الoايد

  :خرى للكينوااالستخدامات األ

 :لحيواناتلأعالف 

 وتستخدم ªلفـات ا<ـصاد إلطعـام ا�اشـية ، أن تستخدم اsبتة ·ها كعلف أخ�يمكن
 .واألغنام وا[نازير وا[يول واnواجن

 :االستخدامات الطبية

 تستخدم أوراق الكينوا وسيقانها وحبوبها � ا%ئـام ا�ـروح، وÛفيـف ا%ـورم، وتهدئـة -1
ها تـستخدم � Zبـ� العظـام، ومعا�ـة الـ�ف كما أن. ، وتطه� ا�سالك اPو¡ة)األسنان(أللم ا

  .اnاخ²، و�مادة طاردة للحÄات

 وتناو±ا يعـزز عمليـة ا%خلـص مـن ،نوا مصدر جيد لأل¡اف غ� القابلة لثوباني الك-2
 .  � ا�رارةوات ومنع تكوين حص، ويساعد � ا<فاظ � صحة القولون،الفضالت

 يعززان قدرة الكبد � إزالة الـسموم ،)ب(ك وفيتام³ احتواء الكينوا � ¿ض الفو¡ -3
 وا�صابون بارتفاع ، كما ينصح األشخاص اYين هم � خطر كب� لإلصابة بالäطان،من ا�سم
  . بتناول حبوب الكينوا، أو أمراض القلب،ضغط اnم

  . áفض من نسبة السكر ومستوى الكوليس¾ول باnم-4

ّ الـC تعـد ، األ¿اض اnهنية غ� ا�ـشبعة األحاديـة وا�تعـددةPÖية دهون الكينوا من-5

 ألنها أساسية � تكـوين بنيـة ا�هـاز العـصù وا�هـاز ؛نافعة للجسم عند تضمينها � الغذاء
ّ مـستوى الكوليـست�ول الـë � اnم، هّوáفض استهالكهما � الوقـت ذاتـ. ا�Pى لإلنسان

أما قيم . لÈ Cققها اإلنسان من استهالكه أ¿اض أوميجا اnهنية إ& الفوائد العديدة اةضافباإل
 3مـن أوميجـا % 23و% 52.3و% 8.1 فـÙ ،األ¿اض اnهنية ا�وجودة � حبة الكينـوا ا[ـام

  . � ا%وا&9 وأوميجا 6وأوميجا 

 حيـث ؛الكينوا مادة غذائية غنية باأل¡اف، وتتفاوت كميتهـا فيهـا حـسب نـوع ا<بـة -6
وقد ثبـت أن تنـاول األ¡ـاف � الوجبـة .  من ا�ادة ا�افة100 /  جم5.31 و2.49ح ب³ ت¾او
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ًالغذائية áفض مستويات الكوليست�ول الë والضغط الـÄياq، وأنهـا تعمـل أيـضا كمـضاد  ّ

  .لألكسدة

� @يـع األمـالح ا�عدنيـة بكميـات أكـt ¹ـا mتويـه  -� الواقـع  - mتوى الكينوا -7
غنيـسيوم وا�نجنـÜ ا فm Ùتوى � الفـسفور والrلـسيوم وا<ديـد واPوتاسـيوم وا�؛ا<بوب

 وثالثـة ، ويساوى ¥تواها مـن ا<ديـد ضـعف مـا Èتويـه القمـح،والزنك والليثيوم واsحاس
كما تتفوق � القمح � ¥تواها من الrلسيوم .  . ومثل ما � الفاصو¡ا،أضعاف ما Èتويه األرز

 . مرة1.5بمقدار 

 :ىاالستخدام ا�غذو

يستخدم مر�ز بروت³ الكينوا كعن� � ا�كمالت الغذائية لإلنسان أو ا<يوان 
ّ

. 

Pاالستخدام ا�وا:  

خـصائص يمكـن أن mـدث تغيـ�ات �  -ا�ستخرج من الكينـوا ا�ـرة  -nى الصابون³ 
ُ

 . وتساعد � امتصاص أدوية معينة،نفاذية األمعاء

 :الصناعيةاالستخدامات 

Â نشا الكينوا يمكن أن يوفر بديال للنشويات ا�عدلة كيميائي-1 ً
ولنـشا الكينـوا إمrنـات ، ا

 باإلضافة إ& االسـتخدام الـصنا3 <بـوب ، بسبب صغر حجم حبوبه؛استخدام صنا3 خاصة
  .الكينوا

مثـل  ، يمكن للصابون³ ا�ستخرجة من قÄة الكينوا ا�ر أن تدخل � بعض الصناKت-2
 كما يمكن اسـتخدام الـصابون³ كمبيـد ،ا�نظفات أو معجون األسنان أو الشامبو أو الصابون

  .ىآفات حيو
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  )لوان حبوب الكينواأشï و(

انيـة وIـوث � كما تو� ا�نظمة ا�هتمـ³ بزراعـة الكينـوا بـإجراء دراسـات ميد - 4
  .ةصلي أ قبل إدخال ا�حصول � بتان غ�، وقدرتها � ا%كيف،أصناف الكينوا ا�ختلفة

  
  نباتات الكينوا " ا~قول

 اعتمادهـا � عنـاã ،ّ� مراحل نموها الطبـيÎ» الكينوا«ن ما يمÜ إ يمكننا القول ،اًخ�أو
ال تستهلك أثنـاء » الكينوا«الفكرة األساسية هنا أن ّ تستمدها من ا�ناخ وال¾بة وا�اء، و،أساسية

 ومعرفـة قـدرة ،ّومن خالل mليـل اsبـات. ّنموها كميات كب�ة من ا�غذيات ا�وجودة � ال¾بة
 ال mتـاج إ& ،بعناãهـا الغذائيـة ا�متـصة مـن ال¾بـة» الكينوا«ّال¾بة، تب³ أن عملية إمداد 
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ّج إ& مناٍخ مع³، بل nيها القدرة � ا%عايش مع شC أنمـاط كميات ¥ددة من ا�ياه، وال mتا ّ ّ

ً وهذا يعÇ أنها تعطى مردودا جيدا مقابل Åوط إنتاجية غ� مÞفة،ا�ناخات � العالم ّ ً.  

 ��Wא�����א����eא�%و������א�
نـاقص ميـاه  إ& ت،أدى الطلب ا�oايد � مياه الÄب لالستخدام ا��æ � ا�نطقة العربيـة

 tـا اضـطر ا�ـزارع³ إ& اسـتخدام مـوارد ا�يـاه غـ� ؛ وتـدهور ال¾بـة،الرى العذبة وتملحها
وبمـا أن . ا%قليدية لرى ا�حاصيل، فتناقص إنتاج ا�حاصيل خالل الـسنوات القليلـة ا�اضـية

سة قـدرتها � ُ� تعت¹ من ا�حاصيل ذات القيمة االقتصادية ا�رتفعة، يعمد ا[¹اء إ& دراُا[
 وmديد أصو±ا الوراثية ذات ا�ردود ا�رتفـع، باسـتخدام مـوارد ، لزيادة إنتاجيتها؛mمل ا�لوحة

 .ا�ياه ا�ا<ة وال¾بة ا�تملحة

 ؛وقد بدأ ا�ر�ز اnوæ للزراعة ا�لحية تنويع Êموعته الوراثية من ¥اصيل ا[ضار الرئيـسة
 وذات ،تأقلمـة مـع اPيئـة ا�حليـة � شـبه ا�زيـرة العربيـةمن أجل دراسة وmديد األنواع ا�

  .اإلنتاجية ا�رتفعة عند ريها بموارد ا�ياه غ� ا%قليدية

  :ًهمة الá Cت¹ها ا�ر�ز حا¡ا � ¥طة أIاثه الرئيسة � دبما يأ} بعض ا[� ا�يف

  : الساليكورنيا-1

. إ& األçة الرمرامية ضمن الفصيلة القطيفية، نبات ينتü »هليون اPحر«السا¡كورنيا، أو 
ْوهو عبارة عن عشبة <مية عصارية بأوراق صغ�ة ا<جم، فتظهر اsبتة كأنها بال أوراق الساق . َ

ُغضة طرية، تؤ� مطبوخة أو ªللة ًيستخدم أيضا كعلف جيد للماشية واألغنام وا�اعز، وصنع . ّ ُ

يمكـن زراعتـه باسـتخدام ميـاه .  .م � مصانع الورقُالسيالج العلð، كما يستخدم كمادة خا
مـن ¿ـض  % 30( وmتـوى بـذوره � نـسبة K¡ـة مـن الزيـوت غـ� ا�ـشبعة ،الرى ا�ا<ة

 Yلك يمكن استخدامها إلنتاج األعالف ا<يوانيـة والوقـود ؛ %)35(وال¹وتينات ) اللينو¡ك
يعتـ¹ نبـات . �حاصـيل ا%قليديـةا<يوى � ا�نـاطق الـساحلية الـC تـصعب فيهـا زراعـة ا

 بفضل قدرتـه ا؛ً مoايداً ويلÔ اهتمامÂيا، عصار، çيع اsمو، غ� ورÂôيا ملحًاالسا¡كورنيا نبات
 حيـث ؛)حيث يستخدم غذاء لإلنـسان وا<يـوان( وتعدد استعماالته ،� mمل ا�لوحةة العا¡

 أو � شy خـ�وات ة،كانت طازجأسواء  ،وراق اsبات ا�ل¬أوس ءيستطيع اإلنسان تناول ر
% 30(خرى تتمتع بذور السا¡كورنيا بمعـدالت تـر�K Ü¡ـة مـن الزيـت أ ة ومن ناحية،ªلل

 tا Xعله ¥صوال؛%)3قل من أ( وبمحتوى ضئيل من ا�لح ،)ًاتقريب
ً

 ،ً واعـدا كمحـصول ملـ¬



  الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض  188

 كما تـم طـرح ،)ود الط�انخاصة وق(يمكن استخدام الزيت من بذوره � صنع الوقود ا<يوى 
 ة الـسمكيةنظمـة الزراعـأ � ة يتمتـع بقيمـة Zاريـة جيـد،نبات السا¡كورنيا كنبـات ملـ¬

ً نظـرا الحتوائهـا � نـسبة ؛ كما يمكن استعمال الكعكة اPذرية كعلف للحيواناتة،ا�تrمل

  .)ًاتقريب% K)40¡ة من ال¹وت³ 

2-Salicornia bigelovi)   الباذنجانSolanum melongena(:  

 üاذ�انية» ا<دج«يسPمن الفصيلة ا ùعش æيتحمـل .  .باالعربية الفص¬، وهو نبات حو
ُا�لوحة ا[فيفة، ويزرع بكÆة � ا�ناطق االستوائية وشبه االستوائية، ويعتقد أن منشأه األصـ² 

ُويعت¹ أحد ا�حاصيل اsباتية الشعبية الشائعة، وتستخ. هو ا±ند ّدم اÓمرة الغضة � طبخ أنواع ُ

ُهناك أصناف ªتلفة من اPاذ�ان تنتج . متعددة من أصناف الطعام � مناطق ªتلفة من العالم

ًثمارا ªتلفة الشy وا<جم واللون، وأكÆها شـهرة اÓمـار ذات اللـون اPنفـس� اnاكـن أو 

ّوت³، وبينت اnراسـات أنهـا فعالـة � اÓمار غنية باsيك.  .األسود بشÞها اPيضوى أو ا�تطاول

  .س¾ول � اnم، ومصدر <مض الفو¡ك واPوتاسيوميعالج ارتفاع الكول

 Capsicum Annuum: الفلفل الحار -3

انتÄت زراعة أصناف عديدة .  .يتحمل ا�لوحة ا�عتدلة.  .موطنه األص² القارة األمريكية
Èتـوى الفلفـل .  .العالم، واسـتخدمت للغـذاء واnواءمنه بعد الع� الكولومù � @يع أ£اء 

 ولكـن ،أوراق اsبات الذعـة الطعـم.  . والrروتC³األ¿ر � كميات مرتفعة من الفيتام³ 
 ،تتضمن ا�واد الC تسبب حدة ثمار الفلفل ا<ار مـادة الكبسيـس³.  .ليس بمقدار حدة اÓمار

ÂالC تعت¹ مسكنا موضعي ا آمنا وفعاالً
ً  تـسü ، وÈتوى اsبات � عدة مـواد كيميائيـة أخـرى،ً

  .الكبسينوويد

  Cyamopsis tetragonoloba: الجوار -4

ُيـزرع بكـÆة � ا�نـاطق .  . والقلوية ا�رتفعـة لل¾بـة،نبات بق² مقاوم للجفاف وا�لوحة

لعـرب زرعـوه ُ حيـث يعتقـد أن ا؛ا<ارة ا�افة وشبه ا�افة � إفريقيا وصحارى الÄق األوسط
يأكل اsاس القرون الغضة، وتستخدم أجزاء اsبتة األخرى كعلـف .  .ألول مرة إلطعام خيو±م

 ؛ سـواء اسـتخدم كخـضار أو � شـy مـسحوق،ُيتمتع الغوار بفوائد صحية عديدة.  .للماشية
ــه � كميــات مرتفعــة مــن ال¹وتــ³ واأل¡ــاف ــذوره � صــمغ .  .وذلــك الحتوائ mتــوى ب

  . وZهÜ اللحوم اPاردة، وصناعة األجبان، اYى يستخدم � األPان واآليس كريم،توماننالغالك
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  Cucumis sativus: الخيار -5

يـزرع بكـÆة � أ£ـاء .  .ينتü إ& الفصيلة القرعية، وهو ذو حساسية متوسـطة للملوحـة
ُيـؤ� .  .جنـوب آسـيا آالف سنة خلـت � 10العالم، ويعتقد أن بداية زراعته تعود إ& أكÆ من 

ًطازجا أو ªلال، ويعت¹ مصدرا جيدا للفيتامين³  ً ُ ً ً
Aو C qوبعض األمـالح ،وا�و¡بدينوم ا�عد 

يو� خـ¹اء .  .نÜ، كما Èتوى � معدن السيليrجيوم وا�نسغنياا�عدنية مثل اPوتاسيوم وا�
rب عص� ا[يار كمصدر للسيليÄة ؛ا%غذية بÄُوصـحة ا�ـت، كمـا يـستخدم  %حس³ الب

  .نتفاخ mت الع³ وحروق الشمسلعالج مشاf ا�ت ا�ختلفة � الوجه، بما � ذلك اال

  Brassica juncea: الخردل -6

ُويعتقـد أن منـشأه .  .ُنبات عشù حوæ من الفـصيلة الـصليبية، يـزرع � ا�واسـم اPـاردة

ا Âيتحمـل ا�فـاف جزئيـ.  .ا±ند منشأين ثـانوي³ُاألص² � الÄق األوسط، بينما تعت¹ الص³ و
ُتـستخدم األوراق الطريـة الطازجـة � أنـواع الـسلطة، كمـا يـتم تعليبهـا .  .وا�لوحة ا�توسطة

ÂوZميدها، ويزرع � ا±ند للحصول � بذوره الC تنـتج زيتـا عطريـ ً ُ mتـوى أوراق .  .ًا وبهـاراُ
ًيتمتـع نبـات ا[ـردل أيـضا بقدرتـه .  . وا<ديدC و³A ا[ردل � نسبة مرتفعة من الفيتامين

ُ Yلـك يـستخدم بكـÆة � ؛ وÛزينهـا � خاليـاه،العا¡ة � mمل ا�عادن اÓقيلة Øلرصـاص

  . إلزالة ا�عادن اÓقيلة منها � مواقع اsفايات ا[طرة؛استصالح ال¾بة

 mL ycopersicon esculentu : )الطماطم( البندورة -7

تنـتü .  .ل أحد أهم ا[� � العالم، وmتل ا�رتبة اÓانية من حيث األهمية بعد اPطاطاتمث
إ& الفصيلة اPاذ�انية، ويعتقد أن األنواع ا�زروعة منها ترجـع � نـشأتها إ& الـسالالت ذات 

زرعت أوال � ا�كسيك،.  .ا الC تنمو � برارى أمريكا ا�نوبيةÂاÓمار الصغ�ة جد
ً  ثم انتقلت ُ

ُتؤ� اÓمرة نيئة أو مطبوخة، كما تستخدم � إعـداد ا<ـساء والعـص� . منها إ& الفلب³ وأوربا

والصلصة العادية والصلصة ا�ر�زة 
ّ

ًتتحمـل نطاقـا واسـعا .  . وينتÄ تعليبها بكÆة،)Øتشاب( ً

 ا<جـم، فيـ¾اوح Ûتلف اÓمار من حيث.  .من الظروف ا�ناخية، كما تتحمل ا�لوحة ا�توسطة
معظـم أصـنافها ذات ثمـار ¿ـراء، .  . سنتيم¾ات أو أك10Æ مليم¾ات إ& 5معدل قطرها من 

 ًلكن بعضها ينتج ثمارا بلون أصفر أو برتقا& أو بنفس� أو وردى أو أخ� أو أسود أو أبـيض
ك اPندورة مـن يقلل استهال.  .mتوى � مادة الليكوب³، و� مضاد فعال لألكسدة الطبيعية. .

  .خطر بعض أنواع çطان الرأس واÓدى والعنق
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 Vigna unguiculata: اللوبياء -8

æحو ùقو¡ة، موطنـه األصـ² إفريقيـا،نبات عشPإ& الفصيلة ا üيتحمـل ا�لوحـة .  . ينت
 حيـث ؛ا�عتدلة وا�فاف، وينمو � اPيئات ا<ارة، ويتأقلم بسهولة مع ا�ناطق االستوائية ا�افة

يمكن استخدامه � @يع مراحل نموه، فتـشy أوراقـه .  .ال تنمو ¥اصيل خ� غذائية أخرى
ّا للغـذاء واألعـالف ا<يوانيـة، وتطـبخ قرونـه الغـضة مقطعـة Âهمـمًا[�اء الطازجة مصدرا  ّ

ّوªلوطة مع أطعمة أخرى، وتسلق اPذور الغضة ¾اوح نـسبة ت.  . كما يمكن تعليبها وZميدها،ُ
غـÇ باأل¿ـاض األمينيـة واللـÜين . .ئـةا � ا�30 و22ل¹وت³ ا[ام � اPذور واألوراق ب³ ا

  .وال¾بتوفان، مقارنة مع ا<بوب

 Cucurbita pepo: الكوسا -9 

. .نبات ذو ثمار صفراء أو خ�اء، ينتü إ& الفصيلة القرعيـة الـC تـضم ا[يـار واPطـيخ
اسـتخدمه سـrن .  .� ا�ناطق الساحلية ا�رويـة با�يـاه ا�ا<ـة ويزرع ،يتحمل ا�لوحة ا�عتدلة

أمريكا الوسطى وا�نوبية لألكل منذ آالف السن³، لكن الكوسا ا�عروفـة ا¡ـوم � صـنف 
 ،ُيطبخ كأحد أنواع ا[ضار، كما أن أزهـاره صـا<ة لألكـل. من القرع الصيð ا�طور � إيطا¡ا

mتـوى الكوسـا � كميـة . خدم � ا�كسيك إلعـداد ا<ـساءُوتستخدم لoي³ الوجبات، وتست
اÓمرة غنيـة .  .ُ Yلك ينصح بأكلها � ا<ميات الغذائية %خفيض الوزن؛منخفضة من ا<ريرات
  .AنÜ وفيتام³ ج مثل ¿ض الفو¡ك واPوتاسيوم وا�ن،بالفيتامينات واألمالح

 Asparagus officinalis: الهليون -10

 ùّمعمر مزهر من الفصيلة الزنبقية، يعت¹ مـن أهـم ¥اصـيل ا[ـضار ا�تحملـة نبات عش

.  .ينتÄ � معظم أ£اء أوربا وشمال إفريقيا وغرب آسيا.  .للملوحة، وهو ذو قيمة غذائية مرتفعة
ًيتمتع ببنية قوية وأفرع نباتية تشبه الريش وأوراق طويلة وعريضة، ويظل منتجا بتـوافر الرKيـة 

ّويصنف ا±ليون ضـمن أهـم .  .ُتؤ� براعمه الغضة.  . سنة بعد زراعته15-12 �دة ا�ناسبة ُ10 
ً مـن حيـث ارتفـاع القيمـة الغذائيـة، ويعتـ¹ مـصدرا tتـازا للفيتامينـات ،خ� ً

Aو Cو K، 
ومر�بات الفوالس³ والريبوفالف³ واsياس³ واÓيام³ ومعادن اsحاس واPوتاسيوم والفوسفور 

  .ما أنه غÇ باأل¡اف الطبيعيةوا<ديد، ك
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 :Lablab purpureus اللبالب -11

ّيتحمل ا�لوحة ا[فيفة، ويزرع ألجل قرونه الغضة ذات .  .يعت¹ من أقدم ا�حاصيل اPقو¡ة ُ

ُتـستخدم اPـذور ا�افـة � إعـداد بعـض .  .األشrل ا�ختلفة با<جم والشy واللون واsكهة

mتـوى .  . ا�صادر الرئيسة لل¹وت³ � ا�ناطق ا�نوبيـة مـن ا±نـدُأصناف الطعام، وتعت¹ أحد
.  .. إلزالـة سـميتها؛ً Yلـك Xـب غليهـا جيـدا قبـل أكلهـا؛اPذور اsاضجة � مادة السيانيد

ًيستخدم أيضا كعلف للحيوانات ُ و�سماد أخـ� %حـس³ ال¾بـة، كمـا يـزرع ، و�غطاء نبا}،ُ

 للحــصول � أزهــاره ا�ميلــة اPيــضاء أو ؛اليــات ا�تحــدةً خــصوصا � الو،كنبــات للزينــة
  .اPنفسجية

 Abelmoschus esculentus: البامية -12

ُه األص² إفريقيـا، ويـزرع ؤمنش.  .نبات زهرى من الفصيلة ا[بازية، يتحمل ا�لوحة ا[فيفة

Pاميـة مـن األنـواع تعتـ¹ ا.  . وشبه االسـتوائية ا�عتدلـة ا<ـرارة،بكÆة � ا�ناطق االستوائية
اsباتية األكm Æمال للجفاف وا<رارة � العالم، وmتوى � كميـة منخفـضة مـن ا<ريـرات 

ً

 واÓيام³ و¿ـض الفو¡ـك والريبـوفالفC ،³ وB6 وA، كما mتوى � الفيتامينات )Øلورى(
ويـساعد .  .ائيـة وبعض األ¡ـاف الغذ، مثل الrلسيوم والزنك،باإلضافة إ& عدة أمالح معدنية

ا±الم اsبا} أو السائل الصمû واأل¡اف الغذائية ا�وجودة � اPامية � ضبط نسبة السكر � 
وتتمÜ األ¡اف الغذائية ا�توافرة � .  . من خالل تنظيم طريقة امتصاصه � األمعاء اnقيقة،اnم

  .ضمية تساعد � ا<فاظ � صحة القناة ا±،اPامية �صائص K¡ة

 :"البلوبانك" أعالف -13

�وتعد نبتة  وقد اكتسبت اسمها مـن أوراقهـا ا[ـ�اء ا�ائلـة إ&  - blue panic"اPلوبانك "ُ
� وYلـك تـسü ؛ نبتة قوية جدا çيعـة اsمـو- "اPلوبان"هو  ن Øن االسم ا%جارى ±اî و،الزرقة

 .م2,5إ& حدود  إذ يصل طول سيقانها ؛"جانيتبانيك" باألعالف العمالقة

، وÃنـت اsتـائج بـاهرة، وÃن ة منطقـأكـÆ مـنعالف � �وقد تمت Zربة هذا اsوع من األ
  .كÆ من رائع أإنتاجها

   :صفاتها االستثنائية

 .سطحية  وجذور، و±ا عدة أفرع،ـ � نبتة متفرعة ومعمرة

 : ثالثة ¥اوراتالعجيبة ذ ومقاومة هذه اsبتة: مقاومتها العجيبةـ 
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 . أـ مقاومة ملوحة ال¾بة

 . ب ـ مقاومة ملوحة ا�ياه

 .ج ـ مقاومة حرارة ا�و

ال سـيما منـاطق ا�ملكـة العربيـة الـسعودية، لكـة ما �نـاطق ا�Âو Yلك فÙ مناسـبة جـد
ا�يـاه  غ� مصادر الساحلية، عدا كون ا�ياه الÈ Cتاجها اPلوبانك يمكن توف�ها من مصادر

، والـm Cتـاج إ& ) سودان جراس- رودس جراس -برسيم (األعالف العادية الC تزرع عليها 
 .مياه غ� ما<ة أو شديدة ا�لوحة

 ؛ وهذا هو بيـت القـصيد،٪ من استهالك ال¹سيم50ـ استهالك هذا اsبات من ا�ياه يعادل 
ذه ٪ مـن ا�يـاه ا�ـستخدمة � الـرى ±ـ50ـ  بـهاإلمrنية ا<صول � كميـة األعـالف نفـس

سـبوع � كمـا يكـون الـرى مـرة واحـدة � األ.  .ِاألعالف، وبمياه غ� صا<ة لـرى ال¹سـيم
 f سبوع³ � الشتاءأالصيف، ومرة واحدة. 

 :ـ نموها العجيب

  مع ظروف جويـة ذات حـرارة،ُاsبات Q قدرة � اsمو � ظروف تربية وبيئية ªتلفة فهذا
تتحمل ا�فاف وا�لوحة، وقد تتحمل هـذه اsباتـات ملوحـة  إضافة إ& أنها ، وشدة إضاءة،K¡ة

 ؛م / ج15,000 وملوحـة ميـاه تـصل إ& ،جزء � ا�ليـون) م / ج (10,000ذائبة � ال¾بة إ& 
وهذا يعÇ بأن ال¾بة الC يمكن زراعة هذه ا<شيشة فيها � � األصـل غ�صـا<ة للزراعـة 

أجريـت Zربـة بـدأت  � صا<ة للزراعة العادية، وقد غاً وتستخدم هذه ا<شيشة مياه،العادية
/   جـزءI6000ـوا&   تقـدر،ذائبـة م لزراعة نبات اPلوبانك � تربة ذات ملوحةK �1995م 
ً�حـت ا%جربـة �احـا  مليون، وÃن الرى با%نقيط، وقـد/   جزء10,000 ومياه ما<ة ،مليون

 .ًباهرا

عالف، حيث ا�عـدل الـسنوى لإلنتـاج  وف� من األمrن ا<صول � إنتاج فباإل،ومع ذلك
 .اÂ حصدة من العلف الطازج سنوي14 إ& 13هو من 

؛ عالف قبل مرحلـة الoهـ�، ولـú ال تكتـسب مـرارةنه Xب حصد األإ ف،ولäعة نموها
 .وراق اsبتةأو�سا¡ك � سيقان وجراء ترسب كميات كب�ة من ¿ض األ
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  :  إنتاجها الوف�-

 . سنة/  هكتار/   طن مادة خ�اء200حوا&  تنتج -أ

  .  حشة � السنة12 - 10 يمكن إجراء -ب

 ،بـروت³ ٪ 18 - 15ذ mتوى � حوا& إ ؛¡افعالف الÆية بال¹وت³ واأل تعت¹ من األ-ج

 . وهذا يعادل ال¹سيم

 ال¹سـيم ن ا<يوانات الC تتغذى �إ حيث ؛ أفضل من ال¹سيم من اsاحية الوقائية،� -د

 .ًنتفاخ، وقد يكون مهلr بعكس اPلوبانكتصاب باال

ال f تسع سـنوات فقـط، وربمـا إKدة تبذير إmتاج إ&   فثلك ال؛ نبتة اPلوبانك معمرة-ه

 كيلو جرامات للهكتار بطريقـة اPـذر، 5 - 4ال إ& إÈتاج ا±كتار  طول من تلك ا�دة، كما الأ

 . كيلو جرامات4 إ& 3فيكð من  ،ا%خطيط وبالنسبة لطريقة

��Wא�����א���א� �
 ، مـن ا�لوحـةرةا�لوحة � األرا� ا�تـ� ث�أ للحد من تة فعالةتعد الزراعة ا�لحية طريق

  والC الة، � الزراعة ا<ديثةغلب ا�حاصيل ا�ستخدمأ للملوحة ةكما تشy اsباتات ا<ساس

ُ ومـن ناحيـه أخـرى، تعتـ¹ تربيـة ا�حاصـيل ة،فـضمكنها mمل ا�لوحة حC ب¾�Üات منخي

 الستحداث أنواع تتحمل ا�لوحة، إال ةليديق تةّا�تحملة للملوحة طريق
ّ  ، تهدر الوقتةنها عمليأّ

مـا اsباتـات ا�لحيـة أ..  � ا�ستوي³ اsبا} وا[لـوى ةنها معقدأ كما ة، كثيفةتطلب عمالتو

.. قاسية، حيث تعجز ا�حاصيل ا%قليدية عـن العـيش فتنمو عند زراعتها mت ظروف ملحية 

ًمن هنا يعت¹ استخدام اsباتات ا�لحية � الزراعة ا�لحية حال واعـدا Â
 بمـا أن هـذه اsباتـات ؛

ّتتمتع أصال بأهم صفات mمل ا�لوحة و ّ ً  Yا Xـب تـوط³ وmـس³ اsباتـات ا�لحيـة ؛صـعبهاأّ

  . وذات إنتاجية K¡ة،ابلة للنموّ Iيث تتحول إ& ¥اصيل ق،ّال¹ية
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�ز�א����&�,e�M���,e���;א���F7-W� �

  
Ghaf trees of the treasures of nature  

 ،همـة � صـفاتها ا<يويـة من األشجار الطبيعية ا�Prosopis julifloraف تعت¹ أشجار ا�ا
 فÙ من األشجار الصحراوية الـC تتحمـل درجـات ا<ـرارة العا¡ـة ؛وفوائدها اPيئية ا�تعددة

وتعت¹ من األشـجار ا�الئمـة ، باإلضافة إ& mملها للتقلبات ا�وية والرياح، والعطش وا�فاف
كمـا تمتـاز . وmملها للملوحة العا¡ة � ال¾بة ومياه الـرى،� الرملية ا[فيفةللزراعة � األرا

 ؛ وا%كيف مع األجواء اPيئية ا�حيطة بهـا، وçعة نموها،ثرهااا بسهولة تكًأشجار ا�اف أيض
 كمـا تؤ�ـد ا%جـارب العلميـة ..ا عـن ا�ـاء ً Iث؛حيث تتعمق جذورها � ال¾بة �سافات بعيدة

 وتثبيـت ،ها � تـشج� الـصحارىتسـبمنا و،� أهمية هذه األشـجار -� عدة دول  -والعملية 
الكثبان الرملية ا�تحر�ة، باإلضافة إ& فعا¡ة استخدامها � إقامة مصدات الرياح مـع أحزمـة 

 حيث تـضð عليهـا سـمة ؛نهاي و�ذلك تشج� الشوارع وا�ت�هات العامة وتزي،الوقاية ا[�اء
 فضال،@ا¡ة

ً
  . عن ظال±ا الوارفة واPاردة � الصيف ا<ار
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 :Prosopis julifloraجدول بالصفات ا�يئية والش§ية ألشجار ا£اف 

  شجرة ا£اف
Prosopis 
juliflora 

 الوصف وا�¥ات

ــاف   يةا�عايA ا�يئ ــة للجف ــصحراوية ا�تحمل ــجار ال ــن األش ــصنف م  ت
باإلضـافة %حملهـا  ، وnرجـات ا<ـرارة العا¡ـة،والعطش

  .للتقلبات ا�وية والرياح

تعت¹ شجرة الغاف من أك¹ األشجار ال¹ية � دول ا[لـيج  حجم الشجرة
óالعر.  

  ..ا ًم¾) 50(يصل ارتفاع شجرة ا�اف إ& ما يزيد عن  رتفاعاال

وµ دول ا[ليج العرó بلغ متوسط طول أشـجار ا�ـاف إ& 
  .اًم¾) 12(

  .م¾) 1(يزيد عن  يصل قطر جذع شجرة ا�اف إ& ما قطر الساق

 والوريقـات ، أوراق شجرة ا�اف � مر�بـة ثنائيـة الـريش األوراق
 10ازدواجية ت¾اوح بـ³ بوضع م تت،صغ�ة وعديدة متقابلة

  .واعً زوجا حسب األن50إ& 

 تتجمـع � ، أزهار شجرة ا�اف � صفراء إ& بيضاء اللون األزهار
  .نورة كثيفة

) 30( تصل إ& ،وضع � قرون طويلةم بذور شجرة ا�اف تت ا�ذور
 يصل ،متفتحة  غ�، ملساء، منحنية،سطوانيةأصفراء .. سم 

وتعت¹ ا�حـافظ اPذريـة � ، ًاقرن) 12(عددها � اsورة إ& 
  . اnاخلية غنية بمـادة السكـروزالشحمة
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 اsـوع اعـد،  mتوى � أشـواك حـادة، أغصان طويلة ¡نة األغصان
  . فهو عديم األشواك؛ا�سü با�اف األبيض

 تعت¹ القرون اPذرية اsاضـجة ألشـجار ا�ـاف غنيـة �  القيمة العلفية
 وتـدخل كإحـدى ا�كونـات ،قيمتها الغذائيـة للحيوانـات

  .العلفية

نوعية وقيمة 
 األخشاب

 ، تعتــ¹ أخــشاب أشــجار ا�ــاف مــن األخــشاب ا�يــدة
  .وتستخدم � Øفة أعمال اsجارة

 يمتـد بعمـق � ، Èتوى ا�جموع ا�ـذرى � جـذر أصـ² ا£ذور
  .اً م¾30 ويصل حC عمق ،باطن األرض

�Wא���@��א�&�.���وא����:���,���8א;�� �
 فأغلب ا<يوانات mب القـرون ؛ات القيمة العلفية العا¡ةتعت¹ أنواع الغاف من األشجار ذ

حيث تتمÜ القـرون ا[ـ�اء بـالطعم ؛  وخاصة اsاضجة منها، وتأكلها،ألشجار ا�اف اÓمرية
 كمـا يالحـظ � ا�ـدول ،ال¹وت³ والسكرياتمن  وmتوى هذه القرون اPذرية � نسبة ،ا�ر

  :ا%ا&

C39 - 34   بروت %  

   %8 - 7 ريةمواد سك

  

�Wא���@��א�U=א!���w	�P%אم�א���ون�א��=�:������F7א;����
�א�&�����א�&�.�� �
لطحـ³ القـرون "لقد بينت اPحوث العلمية الC أقيمت � دولة ال¹ازيل � أنـه يمكـن 

من طح³ القمح � حـصص العلـف ا�قدمـة إ& % 60 أن تعوض نسبة "اPذرية لشجرة ا�اف
 ، و�ذلك زيادة إنتاج ا<ليـب لألبقـار،كما بينت هذه اPحوث بأن زيادة الوزن، باألبقار ا<لو

 وµ دولة ا�كسيك كذلك ..اف ا�قدمة � العليقة يرتفع مع زيادة نسبة طح³ قرون أشجار ا�
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 لـوحظ أنـه ، بأنـهبينت اPحوث حول استخدام طح³ قرون أشجار الغـاف � تغذيـة األغنـام
 فإنه يـتم زيـادة ملحوظـة � وزن ،طح³ اYرة بطح³ قرون أشجار ا�افستبدال اعندما يتم 

 لـوحظ بأنـه عنـدما يـتم تعـويض عـسل ،وµ ال¹ازيـل أيـضا %. 45 بنسبة تصل إ& ،األغنام
 فـإن اsتـائج Øنـت ملفتـة -  وبنـسب متدرجـة- اف بمادة قرون ا�،قصب السكر) موالس(

 .%30 وبنسبة زيادة وصلت إ& ،زراعة ا�ختلفة وذلك � زيادة أوزان حيوانات ا�،للنظر

 : افÛتوى ا�واد الكيميائية الفعالة ألنواع tتلفة من ا£

حتوائهـا � العديـد مـن ا�ـواد الكيميائيـة الطبيعيـة باتتمª Üتلف أنواع أشجار ا�اف 
   . والعقاق� الطبية والC ±ا القيمة والفائدة الكب�ة � الصناKت اnوائية والكيميائية،الفعالة

  : وا�واد الفعالة ال� �تويها،و� ا£دول ا�اH نذكر أهم أنواع أشجار ا£اف

 ا�واد الفعالة  ا�وع

Prosopis alba Beta-phenethylamine and tryptamine 

Prosopis alpataco 
Tryptamine- Phenethylamine 

derivatives 

Prosopis argentina 
Tryptamine- Phenethylamine 

derivatives 

Prosposis chilensis  
Beta-phenethylamine and derivatives 

plus tryptamine 

Prosopis argentina 
Exudate contains tryptamine. 

Phenethylamine derivatives 

Prosopis glandulosa Tyramine and N tryptamine 

Prosopis juliflora 5-HTP and tryptamine 

Prosopis nigra Eleagnine and N- acetyltrypyamine 

Prosopis pugionata 
Tryptamine. Phenethylamine 

derivatives 

Prosopis tamarugo Phenethylamine 
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wوא��א!%�א���'����4��Wد:������F7א;���א�. �
Pوخاصـة � ،يئيـة القاسـيةتعت¹ شجرة ا�اف من األشجار ا�ث² � تأقلمها مع الظـروف ا 

ا إ& عمـق ًواYى يـصل أحيانـ - إن ا�جموع ا�ذرى %لك الـشجرة ؛ حيثا�ناطق الصحراوية
 يسمح ±ا باPحـث وا<ـصول � ا�ـاء، وتـساهم جـذور شـجرة ا�ـاف � زيـادة - اًم¾) 30(

 ا�ـاف فـ¾ات كما تتحمل شـجرة.  . �قدرتها � تثبيت ني¾وج³ ا±واء ا�وى؛خصوبة ال¾بة
وفيما ،  وملوحة ال¾بة الزائدة، وبالرغم من ذلك تبÔ خ�اء � مدار العام ،طويلة من ا�فاف

  :قتصادية ألشجار ا�افا من الفوائد اPيئية واالًي² نعدد بعض

 مـن ال¹وتـ³ ٍ ¥تـوى Kلاا للحيوانـات ذًا جيـدÂا علفيـًمـّتشy القرون اPذرية متم •
  .والسكر

 .اف من نسبة األكسج³ � ا�وجار ا�تزيد أش •

 . وخاصة أول أكسيد الكربون والرصاص،تنقية ا�و من الغازات السامة •

 .متصاص الغبار وا�علقات الضارة � ا±واءاتقوم أشجار ا�اف ب •

 .رض للحساسيةاتسبب أى عو أثبتت اPحوث الطبية بأن أزهار ا�اف ال •

 .ذات نوعية متينةتشy أشجار ا�اف ثروة خشبية وف�ة  •

 . للنحلاًتعت¹ أزها شجرة الغاف مر3 جيد •

 ومنها ،ا للعديد من ا�واد الكيميائية الفعالة والطبيعيةÂهمما ًتعت¹ أشجار ا�اف مصدر •
 .الصمغوا%انينات، 

يعت¹ ا�ستخلص اsبا} ألوراق شجرة ا�ـاف مـن ا�ـواد الفعالـة � مrفحـة فطــر  •
Fusarium oxysporum،بول للعديد من ا�حاصيل الزراعية اYسبب �رض ا�. 

¾وجـ³ � ي� إغنـاء وتثبيـت اs -كونها من العائلة اPقو¡ة  -تساهم أشجار ا�اف  •
 .ا بعد Kمً وبا%ا& زيادة خصوبة ال¾بة Kم،ال¾بة

 .تعت¹ أشجار ا�اف من األشجار ا�ثا¡ة � تثبيت الكثبان الرملية •

 .ف من األشجار ا�يدة � صد الرياحتعت¹ أشجار ا�ا •
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 أو كأعمـدة لتـسوير ، أو mول إ& فحـم نبـا}،تستخدم أخشاب ا�اف كحطب وقود •
رض ا وعو،رض والقوائم اإلنشائيةا والعو، وتستخدم أخشابه � صناعة األثاث،ا�زارع

 . وغ�ها،السكك ا<ديدية

 . ا�ائية منخفضةهااحتياجات •

�C$א��d��CH�8א�������F7Tא;��-1@���و�DF+א�����	א���������Wن�א�� �
 ، تتمÜ طريقة تثبيت الكثبان الرملية بواسطة التشج� بأشجار ا�اف بعدة مـÜات رئيـسة

  :ي² �ملها فيما

  . وتعمل � mس³ الظروف اPيئية، تعت¹ طريقة صديقة للبيئة-1

  .ستدامة تتمÜ تلك الطريقة بصفة اال-2

  .تحس³ خصائص ال¾بة الفÜيائيةب تقوم تلك الطريقة -3

  . وزيادة ا�ادة العضوية فيها، تعمل � mس³ خصوبة ال¾بة-4

  . وأخشابٍ توفر ا�واد األو¡ة الطبيعية من مراع-5

  . والسياحة اPيئيةه توفر الظروف ا�ناسبة والالزمة لل�هات وال¾في-6

الطـرق األخـرى ا�تبعـة � تثبيـت الكثبـان  مقارنة ببا� ،اÂ تعت¹ طريقة غ� مÞفة مادي-7
  .الرملية

 مـن ؛ا %نشيط ا<ياة ال¹ية للعديد من الrئنـات ا<يـةًا مناسبً تشy تلك الطريقة مهد-8
  .طيور وحيوانات وحÄات نافعة

 وeب ،ا للبيئة واإلنسان¯همة جدن أشجار ا£اف من األشجار ا�إ يمكن القول ،و� ا=تام
 الـ� ،هم من جديد " بيئتنـا و`hدة دورها ا~يوى وا�، الطرق الرسمية وا=اصةÆايتها بكافة

  .أثقلت با�موم والكوارث
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 Yا تسü األرض ؛خر � سطح األرضآمياi يى مر�ب كأك¹ من حجم أا ًيشغل ا�اء حجم

 � حـ³ يـشغل ،من سطح األرض % 70,8 حيث يشغل ا�اء ؛زرقب األ أو الكو�،بكو�ب ا�اء
% 85 كمـا يـشy ا�ـاء ،من إ@ا& ا�ياه � األرض% 97 وتشy مياه اPحار ، %29,2ا¡ابس 

  .ةمن كتلة ا�خلوقات اPحري

 ؛ عليهـا مـن تغيـ�أضافه إ& ما يطر باإل، نفسهاةوخواص مياه اPحار � خواص ا�ياه العذب
  :ةتي للعوامل اآلةجنتي

1 - Äحار وا�حيطات ألة ا�كونة، األرضيةتفاعل ا�ياه مع صخور القPحواض ا. 

 .ةحياء اPحريتفاعل ا�ياه مع األ - 2

 ، أن االرتباط ب³ ذر� ا±يدروج³ وذرة األكسج³ � جزىء ا�ـاءة السينيةشعوضحت األأ
 ، للروابط � جزىء ا�ـاءة القطبيةع للطبية ونتيج ..باط تساهüت وهو ار،104,5 ةيكون بزاوي

 وmمـل ة، سـاPةذ mمل ذرة األكسج³ شـحنإ ؛ غ� متوازنً توزKةتتوزع الشحنات الكهربائي
  : كما هو موضح بالشy ا%ا&،ذرتا ا±يدروج³ شحنت³ موجبت³
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ها روجيÇ بـ³ جزيئـات ا�ـاء بعـضدث ترابط هيد È، �زىء ا�اءة القطبية للطبيعةونتيج
 والـC ، تعرف بقـوى فـان ديـروالس، تربط ب³ جزيئات ا�اء،خرىأ إ& قوى ةضاف باإل،اPعض
 تكون ةى أن الروابط التساهميأ(¡ها ارتفاع درجة حرارة نقطة الغليان ونقطة اYوبان إيعزى 

   .) وقوى فان ديروالس تكون ب³ ا�زيئاتية بينما الروابط ا±يدروجين،داخل جزىء ا�اء

 والــروابط ، وا%وزيــع القطــù للــشحنات فيــه، بــشy جــزىء ا�ــاءة يمكــن االســتعانYا
 ا[ـواص -ة  ذابقدرته � اإل:  مثلة، %فس� بعض خواصه الفÜيائي؛ ب³ جزيئاتهةا±يدروجيني

  . والشد السط¬ للماءة ا%غ� � كثافته ولزوجته مع ا%غ� � درجات ا<رار-  للماءةا<راري

 ،اً والC تربطهـا معـ،اتهئ ب³ جزيةسط¬ للماء يرجع إ& وجود الروابط ا±يدروجينيوالشد ال
 ، تستخدم سطح ا�ـاء، إ& الكث� من ا<Äاتةضاف باإل،¡ها طفو الطيور فوق سطح ا�اءإويرجع 

  .ًا صلباًكما لو Øن سطح

  :األمالح " مياه ا�حار

 و� الرغم من كÆة عدد العنـاã ،ة ال¾�يب عن ¥لول من األمالح ثابتةمياه اPحار عبار
مـن % 99كـÆ مـن أ فقط من هذه العنـاã تـشy ةن ستإ ف،فيه) اً عن�70كÆ من أ (ةاYائب

 ،الك¹يـت -اPوتاسـيوم  -الrلـسيوم  -ا�اغنسيوم  -الصوديوم  -الÞورين ( و� ،أمالح اPحر
 -اsحـاس  -الفـضه  - اYهـب  مثـل،خـرىأ�انـب أيونـات ) اYى يوجد � شـy سـلفات

 ال تتجـاوز ة، مـن Êمـوع األيونـات اYائبـة ضـئيلةال نسبإ ولكنها ال تشy ،ا¡ود –الفوسفور 
0,1%.  

 � ميـاه ة وتلـك الـسائد،نهـار � ميـاه األةهناك اختالف واضح ب³ نوعية األمالح السائد
 تـسود ·وريـدات الـصوديوم ،هـارن فبينما تسود كربونات الrلسيوم بمياه األ؛اPحار وا�حيطات

مـر ن األإ فـ، وبينما تفوق نـسب الـسلفات � ميـاه األنهـار ·وريـدات الـصوديوم،مياه اPحار
� نوعيـة  - اً كبـ�اًتفاوتـ - وتتفاوت مياه األنهار فيما بينها ،ينعكس � مياه اPحار وا�حيطات

   .ليهاا sوع الصخور الC مرت عً وذلك تبع؛األمالح الm Cملها

 الـC ة،ويرجع نقص كربونات الrلسيوم � مياه اPحار وا�حيطـات إ& ا�خلوقـات اPحريـ
 فضال، Pناء هيا·ها ومستعمراتها؛ منهاةتستهلك كميات كب�

ً
 عن اÉفاض نسبة ثـاq أكـسيد 

 ورغـم  .. وخاصـة ·وريـد الـصوديوم، يؤدى إ& ارتفـاع نـسبة بعـض األمـالح، اYىالكربون
 إ& أن  ذلـك ويرجع،ديادزال أن نسبة ا�لوحة بها ال تستمر � االإ ،ر تبخر ا�اء من اPحاراستمرا



  الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض  202

 منهـا ة كبـ�ةيستهلك كميـ -ا أمالح الكربونات والسيليr ً وخصوص-ة بعض األمالح اPحري
  .ة اPحريةمن قبل ا�خلوقات ا<ي

����3א�����وא9���8�
��jG��ز:�Jא�HW� �
 ا%وزيـع :ول األ؛ توزيع األمالح � مياه اPحار وا�حيطات من منظورينيمكن أن ينظر إ&

  .ò مع العمقأا%وزيع الر:  واÓاq،فÔاأل

  :فÔ ألمالح اPحار وا�حيطاتا%وزيع األ: ولاأل

  :همهاأ ، من مياه اPحار بعدة عواملة السطحيةيتأثر تر�Ü األمالح � الطبق

 وهـذه Ûتلـف ،شـعاع الشمـÌ واإلة،رجات ا<ـرار والC ترتبط بد،معدالت اPخر - 1
 .باختالف ا�وقع من دوائر العرض واختالف الفصول

 سـتؤثر � ملوحـة ، � ميـاه اPحـارة ا�تـساقطةياه العذب فكمية ا�؛معدل التساقط - 2
 أو اPعـد ،ا nوائر العـرض والقـربً تبع؛قط هذه Ûتلفا ومعدالت التس، منهاة السطحيةالطبق

 .ةاحل القاريمن السو

 تـؤثر ، فكميات ا�ياه الC تلÔ بها األنهار � مياه اPحار أو ا�حيطـات؛ا%دفق اsهرى - 3
 .اً واضحاًث�أ� ملوحتها ت

 ة وما ينجم عنها من نقـل وخلـط للميـاه اPحريـة، � ا�ياه السطحيةا%يارات اPحري - 4
ا ًمتوسـط Kم تبعـ الإليـست  ،ل¾ من ملوحـة ميـاه اPحـار /  جم35ن نسبة ة؛ حيث إالسطحي

تـنخفض  -حيث يزداد معدل التساقط  -واء ت فð القرب من خط االس؛اًنفآ ةللمتغ�ات ا�ذكور
حيـث ترتفـع  - بينما شمال خط االستواء ،ل¾ /  جم34 �ياه اPحار إ& ة السطحيةملوحة الطبق

دى إ& زيـادة تـر�Ü يـؤ - ويـنخفض معـدل التـساقط ة، وترتفع ا<رار،شعاع الشمÌنسبة اإل
 ويظهر أثر تدفق مياه األنهار � اÉفاض ،ل¾ /  جم37 ويصل إ& ة، السطحيةاألمالح � الطبق

 ؛ل¾ /  جم32 فا�لوحة � شمال خليج اPنغال تنخفض إ& ؛ا�لوحة � مياه اPحار قرب مصباتها
مـام أطلـÌ  ا�حـيط األ �حـة كمـا تـنخفض ا�لو، %دفق مياه نهرى الكنج وبراهماي¾اةنتيج

  .ل¾/  جم 15 حيث تصل مستويات ا�لوحة إ& ؛مازونمصù نهر الكونغو ونهر األ

Óاqحار وا�حيطات مع العمقأا%وزيع الر :اPلوحة مياه ا� ò:  
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 حيث تزداد كثافـة ة؛ هو الكثاف،ò �لوحة مياه اPحار وا�حيطاتأن ما Èكم ا%وزيع الرإ
ò � ملوحة مياه أ لكن ا%غ� الر .. أو باÉفاض درحة حرارته،�لوحة أو الضغطا�اء بارتفاع ا

 حيـث ؛اPحار وا�حيطات áتلف � توزيعه ا�qr عن ا%غ� � كثافة مياه اPحار مـع العمـق
 34 - 33وح بـ³ ا يـ¾ة فبينما �د أن متوسط ملوحة ا�ياه السطحي، بزيادة العمقةزداد الكثافت

 ة حيـث يـسهم ذوبـان اÓلـوج � الطبقـ؛لـ¾/  جـم 35 ترتفع ا�لوحة � القـاع إ& ،ل¾/ جم 
  . � Ûفيف حدة ملوحة مباه اPحرةالسطحي

�0%�����א�&,�<���
�א�����وא9���8�W� �
 ويمكن حساب مدة بقـاء f ،اًمتوسط مدة بقاء العناã � اPحار وا�حيطات ليس واحد

  :ة ا%ا¡ةمنها با�عادل

 معـدل تغذيـة /كمية العن� � مياه اPحـار أو ا�حـيط = ة اPقاء � اPحار وا�حيطات مد
  .مياه اPحر أو ا�حيط بالعن�

 إ& عن� معـ³ إذا Øنـت ªرجاتهـا منـه ةوتعد اPحار أو ا�حيطات � حالة توازن بالنسب
منيوم مثالولفعن� األ ة؛ اPحريةئيى عن� � تفاعله � اPأ وتعتمد مدة بقاء ة،متساوي

ً
 مدة 

مـا أ ..ة  مليون سـن260 بينما تبلغ مدة بقاء الصوديوم ة، سن140 وا<ديد ، فقطة سن100بقائه 
 سمكها ةا ما يعادل طبقÂذ يتبخر منه سنويإ ة؛ سن4000ن مدة بقائه تقدر بنحو إ ف، للماءةبالنسب

 . م¾1


�א���א�������Wא�9����@��l��و*��Lج�א�,��8�H،א	�P%אم�����3א�� �
 � كيفية تـوف� احتياجـات العـالم مـن غـذاء ،ًإن من أكÆ ا�عضالت إ<احا � اإلنسان

 خاصـة األرض وا�ـاء، ،و�ساء، وما يستتبع ذلك من توف� إمدادات Øفية من ا�ـوارد الطبيعيـة
 � ،ه االسـتوائيةوبا%ا& توف� تغذية مالئمة لألعداد ا�oايدة لـسrن ا�نـاطق االسـتوائية وشـب

  .غضون اÓالث³ سنة القادمة

 مليـون 200 تقـدر Iـوا& ،ا<اجة إ& موارد أرضية) الفاو(تقدر منظمة األغذية والزراعة 
 93 زراعية جديدة إلنتاج ا�حاصيل ا�ختلفة، وال يتوفر من هذه ا�ساحة سوى ٍ كأراض،هكتار

 فإن ا�ـزء األكـ¹ ،ولألسف.  .سع الزرا3مليون هكتار فقط، والC يمكن استخدامها � ا%و
 للمحافظة � ا%ـوازن ؛ الX Cب علينا ا<فاظ عليها،ًمن هذه ا�ساحة مشغول حا¡ا بالغابات

  .اPي� وا�ناخ العالü للكرة األرضية ·ها
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 و� تـدهور األرا� الزراعيـة ،وîذا أضفنا ±ذه ا�شÞة العويـصة حقيقـة حزينـة أخـرى
واء نتيجة للنحر أو ا%مليح أو ا%لوث � معظـم أرا� بـالد ا�نـاطق ا�افـة وشـبه  س؛ا[صبة

 tا Èفز اإلنسان لـ�ورة إXـاد مـصادر بديلـة مـن ا�يـاه واألرا� لزراعـة  فإن ذلك- ا�افة
 واسـتخدام ا�ـوارد ، وزيادة الغطاء اsبا}، أى Xب استمرارية ا%وسع األفÔ والرأò،ا�حاصيل

 وا<فاظ � ما هو متاح منها فعال،%قليدية للمياهغ� ا
ً

.  

 هـو الزراعـة باسـتعمال ،ومن ضمن األفrر ا�طروحة � اsصف األخ� من القرن العÄين
 وقتهـا ،1949 فـK ðم ؛مياه اPحر، وÃن أول ظهور جدى للفكرة بعد ا<ـرب العا�يـة اÓانيـة

ا � األرا� الرملية واPيئات Âاه اPحر tكنة جد، بأن الزراعة باستخدام مي1967أشار بويكو 
 تروى ٍ أنها تنمية ا�حاصيل ا�تحملة للملوحة � أراض،الصحراوية، وتعرف الزراعة بمياه اPحر

وهذه الفكرة تعت¹ حال.  .بمياه اPحر
Â

من مياه الكرة األرضية مياه ما<ـة % 97ن إ حيث ا؛Â مثا¡
مـن مـساحة % 43نتشار، وتشy  األرا� الصحراوية واسعة اال، و�ذلك فإن)Iار و¥يطات(

  .ا¡ابسة

من األرا� ا�ستغلة � صحارى العالم الساحلية % 15 أن ،1978وقد قدر جل³ وآخرون 
 مليون هكتار من األرا� P130حار، وهذه تشy مساحة ا يمكن ريها من ،واnاخلية ا�ا<ة

 أو اسـت�اف ، دون ا�ساس بأرا� الغابـات، إنتاج الغذاءا�ديدة، والC يمكن استخدامها �
مـن حيـث ا�§فـة  -ول¸ تكون الزراعة بمياه ا�حـر ´ديـة . ا�وارد ا�ائية العذبة الشحيحة

  :يتعC أن نراÌ ¹طC -االقتصادية 

 يزيد عن تكا¡ف إنشاء ا�ـÄوع واPنيـة ، ذات مردود اقتصادى، إنتاج ¥اصيل مفيدة-1
  .اسيةاألس

  . وأن تكون ا%نمية الزراعية متواصلة ومستدامة للموارد ا�ائية، عدم اإلار باPيئة-2

 -الـشع� و مثـل القمـح - وقد حاول اPاحثون استنباط أصناف Pعض ا�حاصيل ا%قليدية
 ، وباسـتخدام ا±ندسـة الوراثيـة،اÂنتقاi ¥لي باستخدام أسا¡ب االستنباط اال،مقاومة للملوحة

نـه حـC اآلن إالC عن طريقها تضاف جينات mمل صفة mمل ا�لوحة، ولكن يمكن القول 
 حيـث ال يـزال ا<ـد األ� ؛لم تسفر هذه ا�هود عن إنتاج سالالت مرشحة للرى بمياه اPحـر

 حC ألكÆ ا�حاصيل mمال للملوحة مثل Éيل اPلح  -�لوحة مياه الرى � ا�دى الطويل
ً

أقل  -
و�مـا نعلـم .  ملليمـوز40 - 35وجدير باYكر أن ملوحة ماء اPحر ت¾اوح ب³ .  ملليموز5من 

  .ًفإن مياه اPحر غنية بكلوريد الصوديوم، وهو من أكÆ ا�واد را � اsباتات اsامية
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 أو مـا يـسü ،ًوحديثا أظهرت بعض اPحوث إمrنية استخدام نباتات برية متحملة للملوحة
 ، بقصد استعما±ا كمحاصيل علف؛)اÂنباتات تنمو � األرا� ا�لحية طبيعي (Halophytesبالـ 

ن أ ،و�د � سبيل ا�ثـال.  أو حC غذاء لإلنسان مباÅة،أو إنتاج زيوت أو مواد طبية وعطرية
 Øن يقتاتها ويتغـذى عليهـا ،)Planer's grassأو عشب اsخيل  (Distichlis paleriبذور نبات 

 اYى Kش حول مصب نهر كولوردو بالواليات ا�تحـدة ، مثل شعب الكو�وبا،اPدائيةالشعوب 
  .األمريكية

 I ات الـسن³  -وقد قام فريقÄباتـات  -� مدى عsمـع بـضع مئـات مـن أنـواع ا�
 ثم تصفيتها حسب درجة mملها للملوحة، و�ذلك ¥تواها الغذاi، وظهر أن ،ا�لحية ع¹ العالم

 ، نوع من اsباتات ا�لحية � شy أعشاب أو شج�ات أو أشجار3000 - 2000ب³ هناك ما 
  .، واYى ينمو � شواطئ اPحارMangroveمثل نباتات القرم 

Âوجد أكÆ من اثÇ عÄ نباتا ملحيي إ& أنه ،1998وآخرون " جل³"أشار   أظهرت إمrنـات ،اً
حقلية، وأوضحوا أن أكÆ اsباتات ا�لحية mمـال واعدة لإلنتاج االقتصادى الزراZ � 3ارب 

ً

 ة Øنت من األنواع الـشج�ية ا�ـسما،للملوحة وأكÆها إنتاجا للمادة ا�افة ا<يوية للم¾ ا�ربع
 Atriplex ونبـات األتـربكس ،)Glasswort أو ما يـسü األشـنان (Salicorniaالسا¡كورنيا 

 الـC تـشتمل � £ـو ،Chenopdiaceaeلة الäخصية  من العائ،)Salt bushالشج�ة ا�لحية (
  .من أنواع اsباتات ا�لحية Øفة% 20


�א��_������Wو��0א	�P%אم�����3א�� �
قـدر مـساحة ت مليون هكتار من أرا� الصحراء الـساحلية � العـالم، و295يوجد حوا& 

مـن حيـث نـوع (ية  تصلح للزراعة ا�رو، منبسطةٍأراض)  مليون هكتار50حوا& (منها % 17
 ،) لـيس عليهـا تنـافس السـتخدامات أخـرى، هامـشيةٍأراضوأنهـا  ،£ـداردرجة االو ،ال¾بة

هذه ا�ساحة من األرض سوف تزيد ا�ساحات ا�رويـة � .. باستخدام مياه اPحر كمصدر للرى 
األنهـار األقا¡م ذات األفضلية �ثـل هـذا االسـتخدام د%ـا .. % 80األقا¡م الصحراوية Iوا& 

 مثـل نهـر اsيـل والفـرات ، حيث تشy الرواسب الساحلية أرا� صحراوية رسوبية؛ا�ختلفة
 ؛ً حيث �د أن اn%ا الساحلية الرسوبية PÖا مـا تعـاq مـن مـشاf ا%ملـح اÓـانوى؛و�ورادو

  . وتعاq من ا%صحر،نتيجة العديد من العوامل

 عـن طريـق ،ج الزرا3 ذى القيمة االقتـصاديةويمكن إدخال مثل هذه ا�ساحات � اإلنتا
كـذلك الـصحراء .  وريهـا باسـتخدام ميـاه اPحـر،)ا±الوفيت(زراعة اsباتات ا�حبة للملوحة 
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 ،الساحلية الرملية � امتداد ساحل اPحر األ¿ر وا[لـيج العـرó، و�ـذلك ا�حـيط ا±نـدى
 tا يضيف مـساحات إضـافية تـصلح ؛متصلح �ثل هذا اsوع من االستخدا -وخليج Ø¡فورنيا 
 ،ً ومن هذه األرا� الC تصلح �ثل هـذا االسـتخدام أيـضا أرا� الـسبخة ..للرى بمياه اPحر

 ه شـب-سيناء  -ا�وجودة � العديد من السهول الساحلية للبحار واPح�ات، كما � شمال اn%ا 
 وبعـض منـاطق قريبـة مـن ،سـ¾ا¡اأ� ا�زيرة العربية، و�ذلك � السهول ا�نوبية الساحلية 

 tـا يـشy ؛لخإ.. . كرات� - بومباى - بغداد - مثل القاهرة ، أو مدن كب�ة،ا%جمعات السrنية
 tا áفف الضغط � اسـتخدام ؛لوفيتافرصة عظيمة لالستثمار إلنتاج أعالف حيوانية من ا±

ن الر3 ا�ائر � ا�را3 ا�تاحـة القليلـة  كما يقلل م،ا�ياه العذبة واألرا� الزراعية ا�تاحة
  .اÂنسبي

 حيث يمكـن أن ؛ باستخدام الطاقة اsووية،وÃن هناك أمل أن توفر تقنية mلية مياه اPحر
ًتوفر مصدرا رخيصا للطاقة الالزمة %حلية مياه اPحر  حيث يمكـن اسـتخدامها � النـشاط ؛ً

زالت هـذه ا%قنيـات مÞفـة، وmتـاج إ&   ما ماولكن إ& حد.  .الزرا3 واستصالح األرا�
شy أمـاليـ ، و±ذا فإن استخدام ميـاه اPحـر � الزراعـة مبـاÅة؛استثمارات K¡ة

ً
 متفـائال
ً

 
 بزراعــة ¥اصــيل ¥بــة للملوحــة ، للتنميــة الزراعيــة بطــول الــصحارى الــساحليةاًوعظيمــ

  . وذات العائد االقتصادى،)لوفيتاا±(

 و�يفية تقييم ا�دوى ،أن نستعرض إمrنات هذه ا%قنية ا<ديثة -ا�قال  � هذا - وسنحاول
qحر � إنتاج العلف ا<يـواPوقـد حـاول بعـض . االقتصادية للطرق ا�ختلفة الستخدام مياه ا

Pحـر³حثااPى يمكـن ، مثـل الـشع�، زراعة ا�حاصيل ا%قليدية � مـاء اYأقـل  - وا �
  .ته � ماء اPحر � ا�ناخ ا�عتدلإكمال دورة حيا -تقدير 

 %حس³ قدرتها � mمل ؛وقد تم اف¾اض أنه يمكن عمل برامج تربية �ثل هذه ا�حاصيل
لـم يـتم ا%وصـل إ& أى  -حـC اآلن  -ولكنه .  وXîاد طفرات مقاومة أو ¥بة للملوحة،ا�لوحة

 mـت ،ول اقتـصادى مقبـول اYى يمكـن أن ينـتج كميـة ¥ـص،نوع من ا�حاصيل ا%قليدية
  . � مناخ الصحراء الساحلية،ظروف الرى بماء اPحر

 وهـو ¥اولـة تـوط³ أو تأهيـل وزراعـة اsباتـات ا�حبـة ، تم اق¾اح مدخل جديد،ًوحديثا
 وبا%ـا& يمكـن االسـتفادة ،ا � مثل هذه الظروف لإلنتاج الزراÂ3 والC تنمو طبيعي،للملوحة

 -كمـا � شـمال إفريقيـا  -وقـد بـدأت بعـض اPـالد .  مقاومـة ا�لوحـةبقدرتها الطبيعية �
 باستخدام مياه اPحـر، ومنـذ حـوا& ،لوفيتااستخدام هذا األسلوب إلنتاج بذور و¥اصيل ا±
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لوفيـت � العديـد مـن منـاطق العـالم ا بدأت جامعة أريزونا Zارب حقلية لزراعة ا±، سنة15
 الغردقـة � - اإلمارات العربية وخلـيج عمـان - Ø¡فورنيا  خليج- مثل ا�كسيك ،الصحراوية

  ). رأس الزور- كويت - جبيل -ظù  أبو( أماكن � ا[ليج العرó ة وµ أربع،م�

 40 - 20 إ& ، هكتـار1 - 0.5 تـم زيـادة القطـع ا%جريبيـة ،ومع زيادة ا[¹ة وا�علومـات
 إ& الـرى ، ابتداء من الرى السط¬ ا�عتاد،فة واستخدام طرق رى ªتل،مزارع Zريبيةك اًهكتار

  .اً هكتار250 واYى يروى حوا& ،ا�حورى

سم سالكورنيا ا وا�عروف ب، يستخرج منها الزيت،وقد تم اختيار نبات هالوفيت إلنتاج بذور
Salicornia bigelovii torr،مثـل أصـناف ، ثم تم اختبار أصناف أخرى Atriplex ،شـج�ات و

 أوضـحت ،)<ميـة النـسيج( وأنواع أخرى مـن اsباتـات العـص�ية ،شاب ملحية وأع،معمرة
لوفيـت اrفية sمو أكـÆ نباتـات ا±الZارب الصوب أن ملوحة مياه اPحر أك¹ من حد ا�لوحة 

 نتيجـة الـرى بميـاه ؛%50 وأنه قد اÉفض معدل نمو هـذه اsباتـات بمعـدل ،مقاومة للملوحة
  .اPحر

 ، أوضحت اsتائج أن ا�حصول ا<يوى السنوى و¥صول اPذور،<قليةولكن � ا%جارب ا
وأنـه يمكـن إنتـاج . عن ¥صول أى ¥اصيل تقليدية تروى بماء عذب -أو يزيد  -قد يساوى 

 - 11هكتـار، واYى Èتـوى �  /ا Â طن34 - 17 � حدود من Biomass¥صول كتلته ا<يوية 
باتات ا±الوفيت، وباستخدام مياه اPحـر � Zـارب حقليـة هكتار مادة عضوية من ن /ا Â طن23

 تم زراعة نبـات الـسالكورنيا، وتـم ا<ـصول � ¥ـصول زيـC ، سنوات�6 مياه اPحر �دة 
مrفـئ لفـول الـصويا أو ا�حاصـيل (هكتار من ¥صول اPذور الزيتية  /  طن2 يقدر بـ ،سنوى

  ).الزيتية األخرى

 بـالرغم مـن ا%ـأث� ا�ثـبط للملوحـة �يـاه ، إعطاء ¥صول وف�وسبب قدرة ا±الوفيت �
 مثـل الـشتاء معتـدل ، يرجع إ& العديد من العوامل ا%عويضية الC يستفيد منها اsبات،اPحر

 حيـث ال تنافـسها حـشائش أو ؛نعزال ا%ام للنباتات � مثل هذه اPقـع الـساحلية واال،ا<رارة
 وقدرة K¡ـة � ا%مثيـل الـضوي ،وفيت تتمتع بموهبة بيولوجية وأن أصناف ا±ال،آفات أخرى

Photosynthesisموsوا .  
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��rא�����W�J��������bאW� �
 خاصة عند استخدام مياه اPحر ،ZهÜ وتسوية األرض من العوامل ا�همة � الزراعة ا�روية

 وKîدة ا%وزيع � قطـاع ، تميل األمالح لل¾اكم، فكما هو معروف � الزراعة ا�روية؛� الرى
فمثال ا�ناطق ا�رتفعة يزداد تـراكم ا�لـح .  . حيث Èدث تدرج � ا�لوحة خالل ا<قل؛ال¾بة

ً

 ولكن Xـب االهتمـام ، قد تكون ªتلفة � ا�نسوب، و±ذا Xب تقسيم األرض إ& قطع؛فيها
  .بتسوية سطح ال¾بة � القطعة الواحدة

 ، طينيـة إ& الكثبـان الرمليـةةنواع ال¾بة بنجـاح � أرض سـلتيوتم استخدام العديد من أ
Îـب حـرث األرض ولعمـق ؛وا�هم أن تكون ال¾بة جيدة ال�ف الطبيX ؛ مـ¾1 و±ذا فإنه 

 وحÈ ³دث لل¾بة الرملية انضغاط mت الطبقـة ، خاصة � األرا� اÓقيلة،%حس³ ال�ف
 ، والتسوية، ثم ا<رث السط¬،ا من حيث ا<رث العميق وبا%ا& البد أن يتم إعداده،السطحية
  . ثم الرى،والزراعة

وبالرغم من أن العديد من أصناف ا±الوفيت تتحمل ارتفـاع ا�ـاء األر�، إال أن االهتمـام 
بال�ف يعد Kمال 

ً
وµ حالة األرا� اÓقيلة Xب عمل مصارف سطحية . ا �قاومة ا%ملحÂهمم

هـا إ& ئ، � أن يتم ãف مااً م¾20 - 10مق نصف م¾، و� أبعاد من ، وبع�V شy حرف 
  . ويمكن سحب ماء ال�ف با�ضخات إ& اPحر مرة أخرى،مصارف عميقة

 والC تمتـد إ& ، فإن سطح اPحر الصحراوى به خزان ضحل من ا�ياه ا�لحية ا�وفية،ًوPÖا
أث� سـلù � هـذا ا[ـزان ا�ـوµ نتيجـة  وليس هناك أى تـ،عدة كيلو م¾ات من حد اPحر

ولكـن مـن الواضـح أن .  سنوات10استخدام مياه اPحر � الرى، كما أوضحت ا%جارب �دة 
 و±ذا البد مـن ؛الرى بمياه اPحر سوف يتسبب � إحداث أار بأى خزان جوµ للمياه العذبة

استخدام تقنية الرى بميـاه اPحـر عمل دراسات هيدرولوجية للخزانات ا�وفية للمنطقة ا�راد 
وîذا Øن ا�وقـع �ـوار . ، وXب دراسة ا[واص ا±يدروفÜيقية لل¾بة) كمية- نوعية -عمق (بها 

فيجب ا�حافظة � ا�يـاه العذبـة  -كما � حالة اPحر األ¿ر  -سلسلة جبال موازية للساحل 
 .² أو � حافل الساحل الرم،الC تتجمع mت وادى ا�بل

��Wא�8�Q���lא��_�����3א�� �
 Water هـو كيفيـة إدارة ا�يـاه ،من أهم القيود � استخدام مياه اPحر إلنتـاج ا±الوفيـت

managementوهذا )الريزوسف�( فمن ال�ورى منع زيادة تراكم األمالح � منطقة ا�ذور ؛ ،
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توى الرطوبة األرضية، وليس ً حيث يكون الرى بناء � مس؛الÄط �الف الرى با�ياه العذبة
 يتم الـرى عنـدما تقـل ،فعادة � ظروف الرى ا%قليدية. � أساس ملوحة ال¾بة � الريزوسف�

 وعنـد نقـص الرطوبـة األرضـية إ& ،، ولكن � حالة الرى بمياه اPحـر%50رطوبة ال¾بة إ& 
ا يكـون Q تـأث�  tـ؛عف ملوحة ماء اPحـرِ يكون مستوى ا�لوحة � منطقة ا�ذر ض،50%

تضح أنه ا و±ذا فقد ؛ � اsبات، وينخفض ا�حصول بدرجة كب�ة �عظم نباتات ا±الوفيتٍقاس
 %قليل فرصة زيادة تر�Ü األمالح ب³ الريات � قطـاع ؛X25%ب أال يزيد نقص الرطوبة عن 

 وذلـك ؛ f ريةأو أكÆ �% 25 كذلك فمن ال�ورى إضافة احتياجات غسيلية حوا&  ..ال¾بة
  . وطردها أسفل منطقة ا�ذور،لغسل األمالح

 ، هو ا�فتاح الرئيس %حقيـق اsجـاح، فإن ق� ف¾ات الرى والغسيل الوافر لألمالح،و±ذا
 - 1كما Xب جدولة الرى مـن .  باستخدام مياه اPحر، من ا±الوفيتٍوا<صول � ¥صول Kل

سم وا�ناخ، فمثال � حالC الكثبان الرملية أو الـساحل  حسب نوع ال¾بة وظروف ا�و،مايأ 10
ً

ا � موسـم الـصيف، بينمـا � األرا� الـسلتية X Âب أن يتم الرى بصفة منتظمـة يوميـ،الرم²
  . أيام � موسم الشتاء10 يمكن الرى f - ٍ الC يمكن أن mتفظ بماء Øف- ٍوالرملية اللومية

  : ا�حرنشاء مزرعة تروى بماءإلا�خطيط 

 هـو أن يكـون هنـاك مـصدر متـاح ،أهم Kمل مطلوب إلقامة مزرعة تـروى بمـاء اPحـر
 هو االسـتثمار األكـ¹ ، وبتÞفة منخفضة �اء اPحر، وتعت¹ تكلفة اإلمداد بماء اPحر،وقريب

�ميـة ا�يـاه و مثـل طريقـة الـرى، ، وهو يتجـاوز بـا� العوامـل،� مثل هذا اsوع من ا�شاريع
  .ا�مارسات الزراعية ا�طلوبةوبة، ا�طلو

 يمتـد � ، � حالة اإلمداد ا�باÅ من ماء اPحـر، يكـون � هيئـة رصـيف Iـرى،وKدة
 حيث تمتد مواس� �لب ا�ياه بواسـطة مـضخات، وXـب إنـشاء قنـوات رى � حقـول ؛اPحر

مات األخـرى  واالسـتخدا،ا�Äوع، و� هذه اإلنشاءات تؤثر � الـساحل مـن حيـث ا�ظهـر
كما تشy حر�ة ا�اء والrئنات اPحرية ا�ختلفة وخواص وتأث� مياه اPحر � صـدأ . للساحل

 - حر�ـة األمـواج والريـاح واألKصـ�وا�عادن ا�ستخدمة � هذه ا�نشآت اPيئيـة اPحريـة، 
 Xـدر وtـا.  . وأخذها � ا<سبان عند وضـع ا%ـصميمات، Xب دراستها،مشاf صعبة عديدة

  .ذكره أن ا<لول Kدة ما تكون مÞفة

 tـا ؛ عن طريق آبار %جميع مياه اPحر، فهو اإلمداد غ� ا�باÅ،أما ا�دخل اPديل عن ذلك
 فإن آبار مياه اPحـر ، فð حالة توافر خزان جوµ،و±ذا. Xنبنا العديد من ا�شاf السابق ذكرها
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هـذه  تظهـر(مداديـة ±ـذا اPـì ¥ـدودة إلاة تمثل ا<ل األمثل، ولكـن قـد تكـون القـدر
، )هذه اآلبار رغم وجودها � شاطئ اPحـر � العديـد مـن اnراسـات� العديد من حدودية ا�

.  %حديد أفضل األماكن ±ـذه اآلبـار؛ويستلزم عمل بعض اnراسات ا�يولوجية ا±يدرولوجية
�همة ا%ا¡ـة تكـون � توصـيل ا�يـاه إ&  فإن ا،وبعد أن يتم إXاد مصدر لإلمداد بمياه اPحر

فð حالـة . ً طبقا لطريقة الرى ا�تبعة،منطقة ا�ذور، والC يمكن أن تأخذ العديد من األشrل
 حيـث يمكـن عمـل نظـام ؛ يمكن استخدام أسلوب الرى بالغمر البسيط،ا�ساحات الصغ�ة

 أو أنابيـب بالسـتيك ، خفيفةPVCب  أو أنابي،نسياب الäيع للماء � قنوات مفتوحةيتمÜ باال
 فيمكن استخدام ماكينات الرى بالرش ا�حـورى أو ،أما � حالة ا�ساحات األك¹. قابلة للطى

ùولو لم تكن األرض مستوية بدقة، حيث يتم توزيع ا�ياه بتجانس � األرض؛ا�ان Cح .  

0��@U�0א�DU4אض�א��lא����:�XW� �
يتوقـف ( سم 5 - 2، ويتم غمرها لعمق 2م200واض � حدود  يتم عمل أح،� هذه الطريقة

 /  لـ¾100 مع استخدام أسلوب الغمر الäيع بمعدل الـäيان ،)� مدى تسوية سطح األرض
ويـتم توزيـع ا�يـاه � .  %فادى الفقد با�رشـح لعمـق ال¾بـة؛ � حالة األحواض الرملية،دقيقة

ونـة، ويـتم ا%حكـم � معـدل الـäيان داخـل  مدفPVC باستخدام شبكة أنابيب ،األحواض
  . أو أنابيب قائمة يمكن إزا%ها،Standpipe بواسطة ،ا<وض

Èتـاج إ& كميـات كبـ�ة  -خاصة � األرا� الرملية  - فإن الرى بالغمر ،و�ما هو معروف
 ، سـم5 ا إ& عمـقÂ نتيجة للفقد بالرشح، و±ذا فإن ا<وض الواحد اYى يغمر يومي؛من مياه الرى

 حـC ،سنة، وهو معدل ßسة أضعاف اسـتخدام ا�ـاء للمحاصـيل ا%قليديـة /  مÈ20تاج إ& 
 فـð ا�وسـم ،ويمكن خفض كميات ا�ياه حـسب الظـروف ا�ناخيـة. اsامية � أرض رملية

 ودورة نمـو اsبـات ، حيث يكون اPخـر أقـل؛ أيام أو أك3Æ يمكن الرى f ،اPارد من السنة
  .بطيئة

 / م10 عندما ينخفض ا�اء ا�ستخدم إ& ،يمكن باإلدارة ا�يدة، الرى � أحواض مغمورةو
وتشy تكلفة ضخ ا�ياه بهذه . من هذه الكمية سوف تفقد بالرشح لألعماق% 80سنة، ولكن 

رضها مع طـرق ا وتع،تكلفة إنشاء أنابيبباإلضافة إ&  ،الكميات العائق األك¹ � هذه الطريقة
  .تاج إ& عمالة مكثفةm وبا%ا& ، سواء � الزراعة أو ا[دمة أو ا<صاد،ا�يكنة
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0��@Uא���P�<אض�א��l-���:�XW� �
 أبـو(تم Zربة العديد من تصميمات األحواض ا�غمورة بنجاح � أرض السبخة ا�لحية � 

ùيث ؛، وتم تعديل ا%صميم)ظI ستفيد من حر�ة ا�د وا�ذر بدال من استخدام ا�ت
ً

ضخات � 
 ٍوأرا� الـسبخة Kدة أراض. غمر األحواض با<قل، وتـم Zربتـه بمنطقـة ا�بيـل بالـسعودية

 هكتـار أو n 1رجة أنه يمكن غمـر مـساحة ،)نفاذية أقل(، وذات معدل رشح منخفض ةسلتي
 إ& أحـواض منفـصلة، اًن حقـل الـسبخة ال يكـون مقـسمإ حيث ؛أكÆ من مأخذ رى واحد

  . سم مرة واحدة5 - 2 يمكن غمره إ& عمق ،ا أرض سبخةولكن ا�ساحة ·ه

 ويوزع داخل ا<اجز و� عمـق ، يتم إحاطة ا<قل Iاجز ضيق من ال¾بة،وµ هذه الطريقة
 %ـوزع ميـاه ؛ %غمر قنوات الرى بعمق نصف مـ¾؛ يمر منها مياه اPحر أثناء ا�د،م أنبوبة رى1

كمـا يـتم عمـل بوابـة . مـل ا�يـاه إ& مهـد اsباتـات حيث m؛رامتأ 10هذه القنوات � أبعاد 
سواء نتيجـة  - ويسمح �ياه اPحر ،للتحكم � مستوى ا�اء � ا<قل، ولغمر ا<قل تقفل اPوابة

 ومنها إ& قنوات الرى وخطوط ، با�رور � أنبوب الرى الرئيسة- <ر�ة ا�د أو باستخدام مضخة
 فإن األمر Èتاج ،ً ونظرا لعدم انتظام ا�د وا�ذر، تفتح اPوابة،اsباتات، ول�ف ا�ياه من ا<قل

  .ًإ& مضخة PÖا

 ؛)ظù أبو(السالكورنيا � و، Mangroveوتم Zربة هذه الطريقة بنجاح � زراعة ا�ا�روف 
وتـم Ûفـيض . لـ¾ � الـرى /  جم ملح50 وباستخدام مياه اPحر ،حيث نمت � أرض سبخة

 بالغسيل بمياه اPحر خـالل ،سم10ل¾ � طبقة  /  جم120 - 80بل الزراعة من ملوحة ال¾بة ق
 /  جـم50 حيث اÉفـضت ا�لوحـة إ& ؛ دورات غمر وãف متتا¡ة3 باستخدام ،أسبوع واحد

  .م شتاءايأ 5 - 4 و� ،ًم صيفاايأ 3 - 2وÃن يتم الرى f .  .ل¾

 وYلك فإن كفاءة اسـتخدام ؛ل�ف السط¬وXدر اYكر أن معظم ا�اء ا�ستخدم يفقد � ا
االعتمـاد فيهـا  الC يمكن ، و±ذا ا%صميم يصلح فقط � حالة األرض السبخة؛ا�اء منخفضة

  . دون ا<اجة إ& استخدام مضخات،� مياه ا�د وا�ذر � الرى

0D�$א���@Uאض�א��l-W� �
%جربة � أرض رملية لوميـة � أكÆ الطرق ا�ستخدمة � الرى السط¬، وتم إقامة هذه ا

 20 حيث تم زراعة السالكورنيا كمحصول بذور زيC � مـساحة ؛ با�كسيك�Kimo خليج 
  . 1986 كمزرعة Zارية منذ Kم اًهكتار
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 و�ميـة ا�ـاء ا�ـستخدمة ،م بعد اإلنباتايأ 10 - 5وتم استخدام بì ماء اPحر � الرى من 
وهـذا ا�عـدل يقـع � حـدود معـدالت ا�حاصـيل . حـصول يـوم للم200 / رامتأ Ø3 - 4نت 

 ألن حوا& نصف ا�اء ا�ضاف يفقد بالـ�ف ؛اÂا%قليدية، ولكن تعت¹ كفاءة الرى قليلة نسبي
  .mت منطقة ا�ذر

_���Wא��_�����ش�א9 �
الرى باألذرع ا�تحر�ة تم تعديله الستخدام مـاء اPحـر، وتـم اختبـاره � مزرعـة با�بيـل 

 هكتار � مزرعة ªصصة للرى بمياء اPحـر 300 حوا& ،ودية، وتم Zربته � مدى أوسعبالسع
  .� رأس الزور بالسعودية

 يوم 100 حيث يمكن استخدام الرى بالرش بماء اPحر � أول ،وقد تم زراعة السالكورنيا
%وصـيل  ؛ توضع � رأس f نقـاط،ستخدم أنابيب تنقيطت ثم ،)حC مرحلة تكوين األزهار(

 و�مية ا�اء ا�ستخدم � الـرى والغـسيل Øنـت ،ا�ياه إ& مستوى األرض �وار اsباتات اsامية
).  مدة قـدر معـدل اPخـر1.5-1.25حوا&  (اً يوم250م طول ف¾ة نمو ا�حصول 3 - 2حوا& 

 وX ، µب أن تكون مقاومـة %ـأث� مـاء اPحـر،واآلالت واألنابيب ا�ستخدمة � هذا اsظام
  .اً هكتارX 50ب أال يزيد حجم ا�زرعة عن ،اÂحالة إذا ما احتاج ¥صول ا±الوفيت للرى يومي

���,�����Wא��_� �
 Atriplex لرى شج�ات القطف ؛ باستخدام مياه اPحر،يتم استخدام طريقة الرى با%نقيط

shrubsلK مـع األمـالح ٍ، وتم ا<صول � ¥ـصول حيـوىZ fوانـسداد ، ولـم تظهـر مـشا
ا، و�ذلك يقل تراكم ا�لح أكÆ عند دفن اsقاطات � Â حيث يتم الرى باستمرار يومي؛اsقاطات

 بدال من وضعها � سطح ال¾بة،ال¾بة
ً

.  

 تب³ أن الرى بميـاه اPحـر يتوقـف �احـه � كفـاءة نظـام الـرى ،ومن ا[¹ات ا�¾اكمة
 � أال يسمح ،خدم كميات كب�ة من مياه اPحرستت ،و�نتيجة الÉفاض كفاءة الرى ا�ستخدم،

 سوف يكـون تـر�Ü ، ألنه � هذه ا<الة؛باست�اف ا�ياه حC تصل إ& نقطة اYبول ب³ الريات
¡K ا�لحÂجدا Âا يؤثر � ا�حصول؛ا � منطقة ا�ذورt ، فظ رطوبة ال¾بـة قريبـةm ب أنX بل 

ا يعÇ أن كفاءة f ريـة Xـب أن تكـون مرتفعـة قـدر  وهذ،من السعة ا<قلية عند أى وقت
   .اإلمrن
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�אن����N�&e��l��Wא	�P%אم�א�,���8�Hא�9����@� �
 بـالرغم مـن بعـض ا�ـشاf ،نباتات ا±الوفيت معروفة بأنها مصدر تقليدى %غذية ا<يوان

 ،ن الطاقـة¥تواهـا القليـل مـو مثل احتوائها � تر�Üات K¡ة مـن األمـالح، ،الC تصاحبها
كـون زراعـة توحC .  مقارنة باألعالف ا%قليدية، ا<يوانمن قبلواÉفاض مدى االستساغة 

ً أو � األقـل مـساويا ،هـا كـأعالف أكـ¹ؤ Xـب أن يكـون أدا،اÂ اقتـصاديةا±الوفيت Êديـ

لألعالف ا%قليدية، وقد أثبتت العديد من اnراسات أنه � ظل عـدم تـوفر األعـالف الrفيـة 
 ويمكـن ، معينة تم زراعتها بنجـاحًا فإن أصناف، خاصة � ظروف ا�ناطق الصحراوية،لحيوانل

  .استخدامها كبديل لألعالف

 فقـد mتـاج ا<يوانـات زيـادة ،وXب أن نرا3 أنه � حالة استخدام ا±الوفيـت كـأعالف
� وزن ع نسبة اسـتهالك العلـف لـy وحـدة زيـادة ارتفيصاحب ااستهالك مياه الÄب، وقد 

 وذلك نتيجة لزيادة ا�حتوى ا�عدq � ا±الوفيت، وعندما نستخدم ا±الوفيت بكفـاءة ؛ا<يوان
 فإن الزيادة � الوزن وخصائص اYبيحة ا�غذاة � مكونات عليقة ،مع خليط مكونات العليقة

باتـات ومـن أكـÆ ن. ً يكون مساويا %لك ا�غـذاة � األعـالف ا%قليديـة،تتضمن ا±الوفيت
 كمـا يتـضح مـن ، هو صنف السالكورينا والقطـف،ا±الوفيت الC درست واستخدمت كعليقة

 أنه يمكـن اسـتخدام الـسالكورنيا ،ريزونا � األغنامأوأظهرت اsتائج �امعة . ا�دول ا�رفق
 أو علف بـذرة ، كبديل للعالئق ا�صنعة من حشائش ال¹مودا،، و�ذلك القطف)قا وس-بذور (

إلنتـاج بـذور الزيـت والقـش، ويمكـن ) نبـات عـصارى( ويتم زراعـة الـسالكورنيا .القطن
استخالص الزيت بع� اPذور، ويتبÔ مواد عضوية خا¡ة من األمالح، ويمكن اسـتخدامها 

 خاصـة ،� عالئق ا<يوان، كما يمكن استخدام الزيت كمصدر Kل للطاقة � تغذية ا<يـوان
% 43 - 33أن ا�واد ا�تبقيـة بعـد اسـتخراج الزيـت mتـوى �  ،ومن ا�دير باYكر. اnواجن

  ).حيث تتوقف هذه النسبة � مقدار الزيت بعد الع�(بروت³ خام 

 ولكنهـا ،رض مـع تغذيـة اnواجـنا الC تتع،وقد mتوى ا<بة � كمية من مادة الصابون³
 - 30 قـش الـسالكورنيا � وÈتوى. مصدر مقبول لل¹وت³، وتصلح تغذية للحيوانات ا�ج¾ة

40 %qومكونـات األ¡ـاف يمكـن هـضمها %. 6 - 4 و�مية قليلة مـن ال¹وتـ³ ،رماد معد
 الC تـم هاً ولوحظ أن معدل نمو ا<يوانات ا�غذاة عليها يكون مساويا للمجموعة نفس،بسهولة

 بـ³ قـش  أو خلـيط،قـش القمـحوتغذيتها � عليقة حشائش الروادس وال¹مودا الساحلية، 
  . طا�ا أن عليقة ا<يوان مoنة � ¥تواها من ال¹وت³ والطاقة، ال¹سيمعالقمح م
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 إلذابة األمـالح مـن عـصارة ؛ بنقعه � ماء اPحر �دة ساعة،ويمكن إزالة ا�لح من القش
ج أو أقـل، ويكـون اsـات% 50 إلنقاص الرطوبـة إ& ؛ ثم يتم ãف ا�اء وضغط القش،ا[اليا
  .·وريد الصوديوم% 10ًتويا � Kدة ¥

ومعـامالت ). جامعـة أريزونـا(ويوضح أداء األغنام ا�غذاة � مكونات أعالف ا±الوفيت 
  :من ا�كونة ا�قارنة

  .القطن بذرة كسب% 10 +الساحلية  ال¹مودا حشائش%  30   -1 

% 10 � ىmتـو العالئـق @يع وÃنت السالكورنيا، بذور %10 القطف و عليقة% 30 -2 
 بقـش با�قارنـة ،) معاملـة/غـنم  6 ا%جربـة حيوانـات عـدد (السورجم بذور% 50 + موالس

 أكـÆ% 25 - 10 و� الرمـاد، ¥توى من أقل% 30 - 20 � القطف قش Èتوى السالكورنيا،
 اsبـات من وا�زء ا<صاد، ووقت ا±الوفيت لصنف ًطبقا الغذائية القيمة وÛتلف ال¹وت³، من

 من القصوى االستفادة � للحصول الالزمة ا%وصيات بعض إ& خلصت وقد حصاده، تم Yىا
 صـغ�ة، أحجـام إ& قطعها ثم Zفيفها، Xب بأنه اPحر، مياه � تنü والC ا±الوفيت، أعالف
 من Øٍف مصدر Èتوى � العليقة ¥توى أن االعتبار � األخذ مع عليقة، مكونات � وخلطها

  .الÞية العليقة �% 10 عن ا�لح ¥توى يزيد وأال وال¹وت³، قةالطا

 ،وÉلص من هذه اsتائج إ& أنه يمكن استخدام تقنيـة رى واسـoراع أصـناف ا±الوفيـت
 وتغذيـة ، وîنتـاج أعـالف حيوانيـة، %نمية ا�ناطق الصحراوية الساحلية؛باستخدام مياه اPحر

  . اقتصادية واجتماعية � هذه ا�ناطق وا<صول � منفعة،ا<يوان عليها

���W_�א��c�>�9���3א�� �
تعت¹ مشÞة ا�ياه من أهم ا�شاf وا%حديات الC يمكن أن تواجه البÄية � ا�ـستقبل  

القريب، ومن الواضح أن هذه األزمة آخـذة � االسـتفحال، ولعـل ذلـك مـا تدعمـه النـÄات 
 أن ثل سrن العالم سيعانون من نقص موارد ا�ياه Iلول اnو¡ة والعا�ية، وهناك مؤÅات �

 .مK2025م 

من موارد ا�ياه العذبـة � العـالم، وذلـك رغـم ا%قنيـات % 70 £و فقطوتستهلك الزراعة 
 بدأ اإلنسان اPحث عن مصدر بديل ،ونتيجة لy ا�عطيات السابقة. العديدة ا�طبقة هنا وهناك

 . لعله Xد ضا%ه ا�نشودة؛ اsبات، واZه صوب مياه اPحرال ينضب من ا�ياه لرى
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شك أن معظم الrئنات ا<ية الـC تعـيش � كو�بنـا، تعتمـد � غـذائها � اsباتـات  ال
 أو ا�صادر األرضية األخرى، وال تـستطيع أى ، أو ا�ياه العذبة من األنهار،ا�سقية بمياه األمطار

القمـح واYرة واألرز واPطاطـا وفـول (ها اإلنسان علي الC يقتات من اsباتات ا[مسة الرئيسة
 . ثم تموت خالل أيام، فبتعريضها �ياه اPحر، تنكمش وتذبل؛ أن تتحمل ا�لوحة،)الصويا

 %لبية متطلبات ؛ تتمثل � توف� الكفاية من األرا� وا�ياه،وتواجه البÄية مشÞة أساسية
األعداد ا�تنامية لسrن ا�ناطق االستوائية وشبه االسـتوائية خـالل العالم من الغذاء، فمن أجل 

 جديـدة ٍ كـأراض2 مليـون كـم2 ا<اجـة إ& £ـو FAO تقدر منظمة الفـاو ،العقود القادمة
، ا�زء 2مليون كم 0.93للزراعة، وحC اآلن ال يتوافر %لك الشعوب لالمتداد الزرا3 إال £و 

 tـا يعـÇ حاجتنـا إ& مـصادر بديلـة مـن ا�يـاه ؛لX Cب ¿ايتها الغابات اهاألك¹ منها تغطي
 .واألرا� للزراعة

ً تم االZاه �دوى الزراعة بمياه اPحر، وقد تب³ أنها تصلح جيدا � ال¾ب الرملية ،ومن هنا

بأنها تنمية ا�حاصيل ا�تحملة للملوحة � أراض «من اPيئات الصحراوية، وتعرف هذه الزراعة 
مـن % 97 نإ إذ ص؛شك أن مياه اPحر ال تتنـاق ، وال»غل فيها ا�ياه الC تضخ من ا�حيطاتتست

من ا�ساحة الÞية % 43ن إ إذ ؛نتشارمياه كو�بنا � � ا�حيطات، كما أن الصحارى واسعة اال
 بمـا يهيـئ ؛ً يس�ا منها قريب مـن اPحـراً ولكن جزء،لليابسة � أراض جرداء أو شبه جرداء

 ،من األرا� غـ� ا�ـستغلة � الـصحارى% 15ل الزراعة بمياهه Êدية، ويف¾ض بأن £و �ع
 مـن األرا� 2 مليـون كـم3,1يمكنها أن تناسب زراعة ا�حاصـيل با�يـاه ا�ا<ـة، أى £ـو 

 أو ا%عـدى ، الC يمكن استغال±ا � إنتاج الغذاء األساò، من دون اجتثاث الغابات،ا�ديدة
 . العذبة الشحيحة� ا�ياه
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) Kمـن األشـنانًالصوره توضح أنـوا 
ُ

  glasswort ،يلوف. وXالـسا¡كورنيا بـاSalicornia 

bigelovii، تنمو Cدة  - الK- حـر . � ا�ستنقعات الشاطئيةPوبسبب قابليتها لالزدهار � مياه ا
ّيعد نباتات األشنان من أكÆ ا�حاصيل ا�بÄة حC اآلن للنم

ِ
ّ َ و باستعمال الرى بمياه اPحـر، � ُ

ُ إنها يمكن أن تـؤ� مـن قبـل ا�اشـية، كمـا يـستخرج مـن ؛ حيثطول الشواطئ الصحراوية ِ ُ

  .بذورها زيت Q مذاق اPندق

ُّيعد الزراعة بمياه اPحر فكرة قديمة، وقد حظيت باالهتمام ا�دى ألول مـرة بعـد ا<ـرب  َ ُ

) بويكـو. E(ا�تخـصص � اPيئـة و) بويكو. f )H من  ذهب1949فK ðم . العا�ية اÓانية
 ، السـتحداث بيئـة ريفيـة خـ�اء؛ إ& مدينة إيالت � اPحر األ¿ـر،ا�تخصصة � البستنة

ا لشح ا�ياه العذبة، �ـأ هـذان الزوجـان إ& اسـتعمال ميـاه ًونظر. يمكن أن Zذب ا�ستوطن³
باÅة من اPحـر، وأوضـحا أن العديـد مـن اsباتـات ُّ أو تلك الX Cرى ضخها م،اآلبار ا�ا<ة

   . إ& ما يتجاوز حدودها الطبيعية %حمل ا�لوحة،تستطيع اsمو � ال¾ب الرملية

 Salt-water Agriculture,"by Hugo Boyko;Sceintific American, March:"انظــر[

1967 .[  
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 ،ُّكيفية mمل اsباتات للملوحـة حول ،"بويكو"و� الرغم من أن العديد من أفrر الزوج³ 
 بمن فيهم اهتمامنا £ـن -نتشار ا واسع االًلم يتح ±ا الوقت ال�r للتجريب، فإنها أثارت اهتمام

  . بهدف Ûطى عوائق ا�لوحة الC تواجه الزراعة الC تروى بالطرق ا%قليدية-

  : mقق Åط³ولú تكون الزراعة بمياه اPحر Êدية من حيث الÞفة، يتع³ أن 

 بما يكð %¹ير تكـا¡ف ضـخ ميـاه الـرى مـن ؛ٍ أن تنتج ¥اصيل مفيدة بمردود Kل-1
  .اPحر

َّات زراعيـة %نميـة ¥اصـيل مرويـة بميـاه اPحـر بطريقـة ي ورة تطوير اPاحث³ تقن-2

ننـا وقد ثبت أن تذ¡ل هات³ العقبت³ مهمة جسيمة، ولك. مستدامة، ومن دون اإلار باPيئة
  .حققنا � ذلك بعض اsجاح


�א��_�������Wذ:��א	�P%אم�����3א�� �
  :ال eوز استخدام مياه ا�حار " الرى " ا~االت ا�اgة

 وذلك خشية تäب األمالح إ& ا�يـاه ؛� األرا� الm Cوى خزانات مياه جوفية عذبة -1
  .العذبة

را� الـC تتمـÜ بمعـدل ملوحـة يقـل عـن  أو األ، � األرا� الC ال تعاq من ا%ملح-2
  .مياه اPحر ملوحة

  .ٍ أخرى mوى خزانات مياه جوفيةٍ � األرا� الC يمكن أن تäب األمالح إ& أراض-3

���Wא�c�>�9א�� �
ّلقد اÛذ تطوير الزراعة بمياه اPحر منحي³؛ إذ حاول بعض اPـاحث³ إدخـال صـفة mمـل  َُ ْ َ ْ َ

. E(و� سبيل ا�ثال، أوضح فريق أIاث . حاصيل ا%قليدية Øلقمح والشع�ا�لوحة إ& بعض ا�
 أن سـالالت - 1979 منـذ وقـت بعيـد يعـود إ& Kم - � جامعة Ø¡فورنيا بـديفز) إيبشتاين

ثرت عدة أجيال بوجود مستويات منخفضة من ا�لح، استطاعت إنتاج مقـادير االشع� الC تك
ولسوء الطالع، فـإن ا�هـود . اÂ بمياه اPحر ذات ا�لوحة الزائدة نسبيصغ�ة من ا<بوب عند ريها

ُّالالحقة الC بذلت لزيادة درجة mمل ا�لوحـة nى بعـض ا�حاصـيل ا%قليديـة  َ
ِ مـن خـالل  -ُ

، الـC عـن genetic engineering) الوراثيـة( وا±ندسة ا�ينيـة selectiveنتقاi االستنبات اال
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ِ لم تنتج سالالت مرشحة �دارة للرى - ّ mمل ا�لوحة إ& اsبات مباÅةطريقها تضاف جينات
ُ

  . بمياه اPحر

  لقد تمثل منهجنا � اسـتخدام نباتـات بريـة متحملـة للملوحـة، تـد3 اsباتـات ا�لحيـة
)halophytes :تنمو � ال¾ب ا�لحية Cباتات الsبقصد استعما±ا ¥اصيل غذائية أو علفية؛)ا َ  
)forage crops :باتية ا�روية ا�ستعملة كأعالف للماشيةsيـتم @عهـا و� ،ا�حاصيل ا Cوالـ 

 من - ا أن تغي� األساس الفÜيولوï ألى ¥صول تقليدىÂوقد بدا sا منطقي.  أو زيتية،)خ�اء
ا؛ وعليه فإنه من األجـدى اسـتعمال نبـات ًا صعبً سيكون أمر- حساس للملوحة إ& متحمل ±ا

  .رى متحمل للملوحةب

ا باsجـاح � الـصحراء الـساحلية ً بدأنا Zاربنا � أكـÆ اsباتـات تبـش�،1978وK µم 
ا بغمر ا<قـل بميـاه Âفكنا نروى اsباتات يومي.  . عند الساحل الغرó للمكسيك،ل3ورتو 2يناسكو

Øن معدل هطول األمطار ال و�ا .  وا�أخوذة من خليج Ø¡فورنيا،)ppt 40(اPحر العا¡ة ا�لوحة 
ا � السنة � 2ورتو 2يناسكو ـ وبسبب قيامنا بغمر أحواض زراKتنا ا%جريبية ً مليم¾90يتجاوز 

 فقد كنا واثق³ مـن -ا أو أكÆ من مياه اPحر ً م¾20من األرض بعمق إ@ا& سنوى يقدر بنحو 
منـا Iـساب معـد& هطـول ا�طـر ق(أن نمو اsباتات اعتمد بصفة شبه Øملة � ميـاه اPحـر 

 بـدال،ا للعمق باألمتار للمياه الC تسقط � ا<قـولً تبع،والرى
ً

 � Cمـن األمتـار ا�كعبـة الـ 
  ).مقياس للحجم
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فمـن أجـل .  Ûتلف عن الزراعة با�ياه العذبـة،تتطلب الزراعة بمياه اPحر تقنيات زراعية
ا متحمالً باعتبارها نبات،))3Atriplexلكس األتري )saltbush(تنمية الشج�ة ا�لحية 

ً
 ، للملوحـة

 . اً Xب أن يغمر ا�زارعون ا�ستخدمون �ياه اPحر حقو±م مرار،يمكن استعماQ %غذية ا�اشية

 ؛Xب أن تكون مبطنة باألنابيـب ال3السـتيكية) � الوسط(يضاف إ& ذلك أن روافع الرى 
ولكن بعض ا%قنيات يمكن أن تبÔ كما �، . ه ا�ا<ة<مايتها من الصدأ عندما تالمس ا�يا

فمثال
ً

  . ُ تستخدم ا%جهÜات ا�عيارية نفسها �Ç بذور السا¡كورنيا � ا¡م³

و� الرغم من ا%فاوت � كميات ا�حصول ب³ األنواع اsباتية، فإن أكÆ اsباتات ا�لحيـة 
الوزن الـdry biomass : ë) (ا<يوية(افة ا<ية  كجم من الكتلة ا�2 و1 أعطت ما ب³ ،اًإنتاج

 ّالفصة(للم¾ ا�ربع ـ وهذا ما يعادل تقريبا نتاج القت ) ا�اف للrئنات ا<ية � وحدة ا�ساحة
ولقـد Øن مـن بـ³ أكـÆ اsباتـات ا�لحيـة . ا�روية با�ياه العذبة، alfalfa) ال¹سيم ا<جازى /

األشنان  (Salicorniaاج، األنواع الشج�ية ا�سماة السا¡كورنيا mمال للملوحة وعطاء � اإلنت
ُ

glasswort ( والسويداSuaeda)  حريةPقلة اPاsea blite ( واألتري3لكسAtriplex)  الـشج�ة
مـن  % 20 ، الC تـشتمل � £ـو Chenopodiaceaeمن العائلة الäمقية) salt bushا�لحية 

 ،ًهذا وقد أعطت إنتاجية K¡ة تلك األعـشاب ا�تحملـة للملوحـة. أنواع اsباتات ا�لحية Øفة
 مثل ، واألعشاب الكرمية ا�ف¾شة لألرض ذات األوراق العص�يةDistichlisمثل اnيستيÞس 

وîن Øنـا ، Chenopodiaceaeوهذان اsباتان ال يعت¹ان من العائلة الـäمقية . (BatisاPاتيس 
  ). � ا%وا&Batidaceae واPاتيدياPoaceae òينتميان إ& KئلC القبا 

ّو%حقيق ا�تطلب األول �دوى ·فة الزراعة بمياه اPحر، Øن Xب أن نب³ إمـrن إحـالل 
ِ

اsباتات ا�لحية ¥ل ا�حاصيل ا%قليدية من أجل استعمال معـ³، وعليـه فقـد قمنـا باختبـار 
ا من أن توف� الكفاية من العلف لقطعان ً انطالق؛مدى صالحية اsباتات ا�لحية %غذية ا�اشية

ً فعد واحد،ا�اشية واألغنام وا�اعز ّ َ ا � األرا� ا�افـة مـن ًا من أكÆ ا�ش ت الزراعية mـديُ
من هذه األرا� تدهورت بسبب الر3  % 46 فإن ،العالم؛ فحسب برنامج األمم ا�تحدة للبيئة

ت ا�لحيـة باحتوائهـا � مـستويات K¡ـة مـن ال5وتـ³ ويتصف العديد مـن اsباتـا. ا�ائر
ولسوء الطالع، فإن هـذه اsباتـات mتـوى كـذلك � كميـات . والكربوهيدرات القابلة للهضم

ا ًونظـر. كب�ة من ا�لح؛ إذ يشy تراكم ا�لح فيها أحـد أسـا¡بها للـتالؤم مـع اPيئـة ا�ا<ـة
 فـإن كميتـه -  مع احتالQ حÜا ضمن ا[ليـة، � ا�لح)الrلوريات(النعدام السعرات ا<رارية 

كما أن ا�لوحة العا¡ة ±ذه اsباتات mـد . .ة العا¡ة � اsباتات ا�لحية تقلل من قيمتها الغذائي
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ّويعد اsباتات ا�لحية Kدة .  .من ا�قادير الC يستطيع ا<يوان أكلها َ  ،»نباتات رعوية احتياطيـة«ُ
 إال عنـدما Ûـتð اsباتـات األكـÆ استـساغة ، ا<يوانات � حاالت الر3 ا<رال تلتفت إ¡ها

  .منها
 

للماشـية، ) خلطـة غذائيـة(ا من عليقـة ًلقد تمثلت خطتنا � إدخال اsباتات ا�لحية جزء
مـن  % 50 و30 مكونة بـذلك نـسبة تـ¾اوح بـIhay forage، ³يث mل ¥ل دريس العلف 

ëالـ iموذجيـة للعلـف ( لألغنـام وا�ـاعز االستهالك الغذاsوهـذه النـسب � ا�ـستويات ا
 لقد وجدنا أن ا<يوانات الC اقتاتت العالئق ا�حتوية � .)ا�ستعمل � تسم³ حيوانات اYبح

 تماثـل تلـك الـC حققتهـا ،السا¡كورنيا والسويدا واألتري3لكس قد حققـت زيـادة � الـوزن
وعالوة � ذلك، فـإن نوعيـة <ـم حيوانـات .  mتوى � اnريسا<يوانات الC اقتاتت عالئق

و� اsقيض من ªاوفنا األو¡ـة، فـإن . االختبار لم تتأثر بتناو±ا عليقة غنية باsباتات ا�لحية
ًا<يوانات لم يبد صدود ِ ْ

ا %ناول العالئق ا�خلوطة باsباتات ا�لحيـة؛ بـل إنهـا � الواقـع بـدت ُ
 ،ا�ل¬، ولكن ا<يوانات الC تغذت بهـذه العالئـق الغنيـة بنباتـات ملحيـةمنجذبة للمذاق 

 كما  ..ا عما تناو%ه من ملح زائدً تعويض؛Åبت من ا�اء أكÆ من مثيالتها الC تغذت باnريس
 iأن نسبة ا%حويل الغذاfeed conversion ratio ى حيوانات ا%جربةn ) كميـة اللحـم Çبمع

عن ا<يوانات الC تغـذت   Ø 10%نت أدq بنسبة ،) مقابل f كجم من العلفالC أنتجتها �
  .بالعليقة ا%قليدية

d:א���cQ-�M��Wא���א��� �
 هـو أكـÆ اsباتـات Salicornia bigelovii 6ڤلقد وجدنا أن نبات الـسا¡كورنيا بـاXيلو

نبـات كثـ� : succulent  ( فهو نبـات حـوæ عـديم األوراق وعـص�ى؛ا باsجاحًا�لحية تبش�
 ¥ـتال،، يـستوطن ا�ـستنقعات ا�ا<ـة)َّالعصارة وذو أنسجة <مية غضة

Â
 مـساحات جديـدة � 

وmتوى هذه اPـذور � نـسبة K¡ـة مـن .  من خالل إنتاجيته العا¡ة للبذور،األرا� ا�وحلة
ويا و¥اصـيل فـول الـص ل-إ& حـد بعيـد  -، tاثلة � ذلك  %)35(وت³ ¹ وال، %)30(الزيت 

ويتمÜ ذلك الزيت بتعـدد الـروابط  %. 3اPذور الزيتية األخرى، كما أن ¥تواها ا�ل¬ أقل من 
). اnسـمة( � مكوناتـه مـن ا<مـوض اnهنيـة safflower ا زيت العـصفرً مشابه،غ� ا�شبعة

َويمكن ±ذا الزيت أن يستخلص من اPذور ْ و زيـت  وينÔ باستعمال ZهـÜات تقليديـة؛ وهـ،ُ
iندق، ذو طعم طيب،غذاPولكن به هنـ.  وذو قوام شبيه بزيت الزيتون، يشبه طعم ا�  ،ة صـغ�ةِ
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ّ المرة ا�ذاقsaponinتتمثل � احتواء اPذور � مر�بات الصابون³   والZ Cعل اPـذور ا[ـام ،ُ
َوهذه ا�ر�بات ال تلوث الزيـت، لكنهـا قـد تـبÔ � الكـسبة بعـد. غ� مستساغة ْ  اسـتخالص ُ

َ فإن مر�بات الصابون³ هذه mد مـن كميـة الكـسبة الـC يمكـن إدخا±ـا � ،وهكذا. الزيت ْ ُ

 يمكـن أن ، إال أن Zارب تغذية ا<يوان أظهرت أن كسبة بذور الـسا¡كورنيا ..عليقة اnجاج
mّل ¥ل كسبة اPذور ا%قليدية � ا�ستويات الC تستعمل Kدة مواد بروتينية � عل  يقة ا�اشيةُ

  .وهكذا فإن f جزء من أجزاء هذا اsبات قابل لالستعمال واالستفادة منه. .

 تـصل مـساحتها إ& ،لقد شار�نا � إنشاء عدد من مزارع الـسا¡كورنيا كنمـاذج تمهيديـة
.  وا±نـد، وا�ملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية ا�تحدة،ا � ا�كسيكً هكتار250
 µبلـغ معـدل ا�حـصول الـسنوى ،غضون ستة أعـوام مـن ا%جـارب ا<قليـة � ا�كـسيكو 

وهـذا الكـم .  كجم من الزيت لy م¾ مربـع0.2 و، كجم كتلة حية إ@ا¡ة1.7للسا¡كورنيا 
مردود فول الصويا ونباتـات اPـذور الزيتيـة األخـرى ا�نمـاة  -أو يفوق  -من ا�حصول يساوى 
إضافة إ& ذلك، أوضحنا إمrن تعديل أجهـزة الـرى � ا�ـزارع العاديـة . ةباستخدام ا�ياه العذب

تعديال
ً

و� الـرغم مـن اخـتالف .  Èميها من ا%خريب ا�ل¬ اsاجم عن استعمال مياه اPحـر
خطط الرى باستخدام مياه اPحر عن تلك الC تستعمل �حاصيل ا�ياه العذبة، فإننا لم نصادف 

نتقـال مـن االختبـارات ا<قليـة إ&  يمكن ا%غلـب عليهـا، عنـد االأية صعوبات هندسية ال
  .ا�زارع اsموذجية االختبارية

مـن  % 50 ال تروى ا�حاصيل إال عندما Zف ال¾بة حC نـسبة تقـارب ،وµ ا<الة العادية
بفعـل  نسبة الرطوبة ا�تبقية � ال¾بة بعـد طـرح ا�ـاء الزائـد :field capacity(سعتها ا<قلية، 

وعـالوة � ذلـك، فـإن .  و� مقدار ا�اء اYى تستطيع ال¾بة االحتفاظ بـه،)ا�اذبية األرضية
ا�زارع³ اYين يروون با�ياه العذبة يضيفون فقط كمية ا�اء الالزمـة %عـويض مـا اسـتهلكته 

 وذلك ؛اÂر يومي قد يتكر،اًا غزيرÂاsباتات؛ و� اsقيض من ذلك، فإن الرى بمياه اPحر يتطلب ري
  .�نع تراكم ا�لح � منطقة ا�ذور إ& ا<د اYى يثبط اsمو

 وهـو أكـÆ ،)ا � الـسنةً مـ¾20(� أوZ æاربنا ا<قلية، استعملنا من مياه اPحر ما يعادل 
 بإجراء اختبـارات %حديـد 1992 و±ذا فقد بدأنا � Kم ؛اÂبكث� tا يمكن استعماQ اقتصادي

 األدq من مياه اPحر الالزمة للـرى إلنتـاج ¥ـصول جيـد، فقمنـا خـالل سـنت³ مـن ا�قدار
ا%جارب ا<قلية بتنمية نباتات السا¡كورنيا � صناديق من ال¾بة مطمورة � قطـع أرض حـرة 

  الـC يطلـق عليهـا اللÜومـ¾ات- ونـذكر هنـا أن الـصناديق.  مزروعـة باsبـات نفـسه،الرى
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lisometers -نت ذØ يمكـن أن تمـرر الفـائض مـن ا�ـاء إ& نقـاط @ـع ،ّات مصارف قاعية 
.  األمر اYى يسمح sا بقياس حجم ماء ال�ف وملوحته؛عديدة خارج قطع األرا� ا%جريبية

Iْساب ا�Üان³ ا�اi وا�ل¬ الالزمـ³ لـرى  -وألول مرة  -وباستعمال هذه اللÜوم¾ات، قمنا 

 ولقد وجدنا أن كم الكتلة ا<ية الC يعطيها السا¡كورنيا يمكـن .¥صول مروى بمياه اPحر
، وهو مـا يعـادل تقريبـا ثالثـة ppt 100أن يزداد عندما تتجاوز ملوحة ا�اء اYى يغمر جذورها 

زيادة من مياه الرى عنـد تنميتهـا  % Y 35ا فإنها mتاج إ& ما يقرب من ؛أضعاف ملوحة اPحر
. ُلك مقارنة با�حاصيل ا%قليديـة الـC تـنü باسـتعمال ا�يـاه العذبـةباستعمال مياه اPحر، وذ

 Zعـل ،ا من ميـاه اPحـرÂ ألنها حينما تمتص ا�اء انتقائي؛وmتاج السا¡كورنيا هذا ا�اء اإلضا�
Qن استعماrمن هذا ا�اء متجاوزة حدود إم Ôدرجة ملوحة ا�تب .  

����V:�+HWא�,���8�Hא�� �

 

ــةتمتلــك بعــض  ــات ا�لحي ــري3لكس- اsبات ــة  (Atriplex   كمــا � األت الــشج�ة ا�لحي
saltbush(( -ــا ــصة � أوراقه ــا متخص ــة ، خالي ــصالت ملحي ــد3 حوي : salt bladders( ت

 مـن أجـل ؛) mتوى � ¥لول مل¬ K& ال¾�ـÜ،حويصالت موجودة � بعض األوراق اsباتية
 ، وعندما تمتلئ هذه ا<ويـصالت ا�لحيـة تنفجـر.Û  NaClزين الفائض من ·وريد الصوديوم

 عـ¹ ،أما �ار ا�ـاء فينطلـق للخـارج.  .ِّ فت¹د الورقة، تعكس الضوء،ِّ¥ررة ا�لح � طبقة فضية
 .اÓغور ا�وجودة � السطح السف² لألوراق

.  .بات للتعامل مع أى ملح يمتصه اs؛تoود ا[اليا الrئنة داخل f ورقة بأجهزة متخصصة
 mمـل جزيئـات متخصـصة � اسـتقبال ،� f خليـة) أو منطقـة ا%خـزين(فالفجوة ا�ر�زية 
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+وZميع أيونات الصوديوم 
Na((ور، با%حديدÞثم يليها أيونات ال   -

Cl(.. ( &العا Ü�¾فيعمل ال 
 turgor  نتبـاï األمر اYى Èـافظ � الـضغط اال؛أليونات الصوديوم والÞور � جذب ا�اء

pressureللخلية . 

، آ¡ـات ))halophytesَّلقد طورت بعض اsباتات ا�تحملـة للملوحـة أو اsباتـات ا�لحيـة 
فا[اليـا .  للنمو بكفاءة � وجود ميـاه اPحـر-  � مستوى ا�ذور واألوراق وا[اليا- خاصة

ْ � f جـذير))epidermisالC تؤلف الطبقة ا[ارجية أو البÄة  َ ُ rootlet، تكـون غـ� نفـاذة 
وعـالوة � ذلـك، mتـوى الطبقـة اnاخليـة األدمـة اPاطنـة . اً�لح ·وريـد الـصوديوم تقريبـ

)endodermis (خلية f ³فتطـرد ، %ج¹ ا�ـاء � ا�ـرور خـالل ا[اليـا؛� طبقة شمعية ب 
  .ا من ا�لح إ& ا[ارجًمزيد

�ن�א���א�������3א����א���$Hن�-�M$��c1؟��4د:W� �
والأ

ً
 وتتناسـب نفقـات :ن أك¹ تكا¡ف الزراعة بمياه اPحر تكمن � ضخ ا�ياه نفـسهاإ: 

ومـع أن اsباتـات .  واالرتفاع الالزم صـعودها إ¡ـه،الضخ هذه مع كميات ا�ياه الC يتم ضخها
بـة مـن ا�لحية mتاج إ& كميات من ا�ياه تفوق حاجة ا�حاصيل ا%قليدية، فـإن ا�ـزارع القري

ا ً يقل عما mتاج إ¡ه مزارع ا�حاصيل ا%قليدية، الـPÖ Cـ،ا للمياهً تتطلب رفع،مستوى اPحر
ا ألن ضخ مياه اPحر عند مستوى اPحـر ًونظر. م¾ 100 يزيد عمقها � ،ما ترفع ا�اء من آبار

Pديـة أرخص ·فة من ضخ ا�ياه العذبة من اآلبـار، فالبـد أن تكـون الزراعـة بميـاه اÊ حـر
 حC ولو Øن مردودها أقـل منـه � الزراعـة ا%قليديـة با�يـاه ،ا%r¡ف � ا�ناطق الصحراوية

  .العذبة

 فا�زارع االختبارية الك¹ى، اسـتعملت ؛ا ال يتطلب الرى بمياه اPحر ZهÜات خاصةًعموم
، وهـذه moving booms أو الرى برشاشـات � روافـع متحر�ـة ،إما الرى بغمر أحواض واسعة

وعند استعمال مياه اPحر، يـتم إدخـال . ُالطريقة األخ�ة تستعمل � إنتاج العديد من ا�حاصيل
هـذا وقـد تـم جـÇ بـذور .  Iيث يمتنع تماس مياه اPحر مع ا�عدن؛أنبوب بالستيú � الرافع

َّالسا¡كورنيا بنجاح باستعمال حصادات دراسة Kدية  أعدت الستبقاء أك¹ قـد،ّ
ُ

ر tكـن مـن 
ً والC يقارب وزنها مليجرام،اÂاPذور الصغ�ة جد ّ

  .ا فقطًا واحد

 ؛ ال تعتـ¹ اsبـات ا�ثـا&-  الC تمثل ذروة �احنا حـC اآلن-  فإن السا¡كورنيا،ومع ذلك
عند اق¾اب ا<صاد، ويمكـن ) ا � ا<قلÂتستلÔ منبسطة أفقي(فهذه اsباتات ت�ع £و الرقاد 

يضاف إ& ذلك، أن اPـذور الـC يمكـن @عهـا مـن .  .)تنتÆ قبل حصادها( تتبعÆ للبذور أن
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وعـالوة � . �عظـم ا�حاصـيل % 90 مقارنة بما يزيـد � ،فقط % 75السا¡كورنيا تبلغ £و 
ذلك، فإنه nعم فرص اإلنتاجية العا¡ة من ¥ـصول اPـذور، يتعـ³ إنمـاء الـسا¡كورنيا مـدة 

ا ًويقت� إنتاج هـذا ا�حـصول حا¡ـ.  درجات حرارة منخفضة قبل إزهارها يوم �100تقارب 
 ذات الشتاء اPارد والصيف ا<ار، مع أن أوسع مساحات الـصحارى ،� ا�ناطق شبه االستوائية

  .اÂالساحلية � العالم تقع � ا�ناطق االستوائية األشد حرارة نسبي

 � sustainability االسـتدامة Xـب ،ذات جـدوى�عل تكلفة الزراعة بمياه اPحر : ًاثاني
 فð ؛ ولكن تلك االستدامة ليست مشÞة تقت� � الرى باستعمال مياه اPحر:ا�دى الطويل

ُفلح العديد من مشاريع الرى الـC تـستعمل فيهـا ا�يـاه العذبـة � اجتيـاز اختبـار تالواقع، ال 

ق القاحلة الرى با�ياه العذبة � أحـواض مـن األرض ا ما يطبق � ا�ناطً فغاP؛االستدامة بنجاح
ن إ.  األمر اYى يقود إ& زيادة تملح ا�ياه � طبقات ما mت ال¾بـة بـا<قول؛ذات ãف ¥دود

 تعـاq زيـادة تـر�Ü ا�لـح � منطقـة ،من أرا� العالم ا�روية با�ياه العذبة % 24 و20ما ب³ 
ً Xـب أن ينـشئ ا�زارعـون غظمـا للـ�ف ا�غطـى باهظـة وعند استفحال ا�ـشÞة،.  .ا�ذور ُ ُ

. ا%r¡ف، وقد يؤدى ا%خلص من مياه ال�ف ا�تجمعة فيها إ& خلـق ا�زيـد مـن ا�ـش ت
� األرا� الرطبـة بـوادى سـان ) تـ�فت( فإن فضالت ا�ياه الC ترشـحت ،و�مثال � ذلك

 بسبب ا%أث�ات السامة لعنـ� ؛ا�ائية وتشوهها قد أدت إ& موت الطيور ،جواØن � Ø¡فورنيا
َ ذلـك العنـ� اYى يتواجـد بـصورة تقليديـة � تـرب غـرب الواليـات ا�تحـدة  ..السيلينيوم َ ُ

َ ولكن استمرار Zمعه قد تـسبب � رفـع تر�Üاتـه إ& مـستويات K¡ـة � ميـاه ،األمريكية

  .ال�ف

 -ل عـن مثـل هـذه ا�ـش ت، لكنهـا تقـدم إن الزراعة بمياه اPحر ليست بال�ورة بمعز
بعض ا�زايا؛ فð ا�قام األول تتمتع ا�زارع الصحراوية الساحلية ا�قامـة � الـ¾ب  -با%أكيد 

فلقـد قمنـا خـالل مـدة تزيـد � عـÄ .  . ب�ف مرتد £و اPحر بال عوائـق،اًالرملية عموم
 اPحـر، مـن دون حـدوث تـراكم للمـاء برى ا<قول ذاتها بميـاه -و� £و مستمر  -سنوات 

ومن ناحية أخـرى، فـإن الطبقـات ا�ائيـة � ا�نـاطق الـصحراوية . واألمالح � منطقة ا�ذور
 وبذلك فÙ ؛ا ما تكون قد ارتفعت فيها تراكÜ ا�لح بالفعلً PÖ،)اnاخلية والساحلية(ا�ا<ة 

ّلن تضار بمياه اPحر ُ.  
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Óحر- األمالحن ال¾ب ا�تأثرة بإ: ًاثاPدء بزراعتها بمياه اPنق¾ح ا Cوال  -PÖ ً ا ما تكون
 يمكن أن يكـون تأث�هـا � ،جرداء أو شبه جرداء؛ وعليه فإن إنشاء مزرعة تروى بمياه اPحر

  .اsظم اPيئية ا<ساسة أقل بكث� من تأث� الزراعة ا�ألوفة ا%قليدية

 ،فع² سـبيل ا�ثـال.  خال من األخطار، السالمةومع ذلك ال يوجد أى نشاط اسoراØ 3مل
ُّأدت مزارع الربيان  ، algal إ& انتـشار نباتـات طحلبيـة ،الساحلية الواسعة اsطاق) القريدس(ّ

ّوسببت مش ت مرضية � األنهار وا[لجان الC تتلÔ فضالت تلك ا�زارع مـن ميـاه غنيـة  ّ َ َ ّ

ّبالغذيات  َ  يمكن أن نتوقعها مـن مـزارع اsباتـات ا�لحيـة ،بهةوثمة مشÞة مشا). ا�غذيات(ُ
 وا�حتـوى � ،الواسعة اsطاق، تنجم عن الكميات الكبـ�ة مـن مـاء الـ�ف العـا& ا�لوحـة

إال أنـه .  واYى Zرى إKدتـه إ& اPحـر مـرة أخـرى � نهايـة ا�طـاف،األسمدة غ� ا�ستعملة
 إذا مـا تـم ،ا من حل ±ذه ا�ـشÞةًجزء -رى من جهة أخ -يمكن �زارع مياه اPحر أن تكون 

 بدال،mويل ا�ياه القادمة من مزارع الربيان إ& مزارع اsباتات ا�لحية
ً

 من إلقائهـا مبـاÅة � 
ّ ذلك أن ¥صول اsبات ا�ل¬ سيستعيد العديد من الغذيات � هذه ا�يـاه؛اPحر َ  مقلـال،ُ

ً
 مـن 

 بقـصد تكريـر ؛باتات ا�لحية االختبارية هذه � ا�كسيكولقد أنشأنا أوæ مزارع اs. كمياتها
يدور  -قيد اإل�از  -ُّ ا�ياه ا�طروحة من مزارع الربيان؛ وهناك Iث آخر recycle) إKدة تدوير(

  .حول ربط الزراعة ا�ائية اPحرية بمزارع اsباتات ا�لحية

ير ميـاه الـ�ف الـزرا3 الغنيـة اق¾اح ا�زارع ا�لحية كأسلوب %كر -با�ثل  -لقد جرى 
ويعـد الـسيلينيوم بمـستويات .  وا�تجمعة � وادى سان جواكـوين بكا¡فورنيـا،بالسيلينيوم

Âمنخفضة أحد ا�غذيات األساسية، ولكنه يصبح سام ّ َ وتأخـذ اsباتـات . ا � مـستوياته ا�رتفعـةُ
 بالقـدر اYى Xعلهـا ،يلينيوما�لحية اsامية � مياه ال�ف � هذا الوادى حاجتهـا مـن الـس

  .  من دون أن يصل إ& مرحلة السمية،صا<ة %غذية ا<يوان


���Lق�وא	J؟��� m����Hم�-ن���$�����Mא�������3א����ذא�8:�c1W� �
وقـع ا%هو إثبات جدوى ذلك اsوع من الزراعة؛ و -ات ي � أواخر السبعين-لقد Øن ا±دف 

تـزال   ال،اً� خالل عÄ سنوات، إال أنـه بعـد انقـضاء عـÄين Kمـا Âا Zاريًأن نشهد Q تطبيق
َولقد أنـشأت عـدة ÃÅت مـزارع . الزراعة بمياه اPحر � مراحلها األو¡ة من ا%نا� ا%جارى

 � Ø¡فورنيـا وا�كـسيك -  مثـل الـسا¡كورنيا أو األتـري3لكس- اختبارية للنباتات ا�لحيـة
 لـم يـدخل أى - � حـد علمنـا -وم� وباكستان وا±ند؛ ولكن وا�ملكة العربية السعودية 

ّمنها حÜ اإلنتاج � نطاق واسع
.  فإنها تقنعنا �دوى الزراعة بمياه اPحـر،أما Zربتنا اPحثية. ِ
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َويتوقف ما إذا Øن العالم سيلتفت إ& هذا اPديل � نهايـة ا�طـاف � احتياجـات ا�ـستقبل 

 و� ا�دى اYى ستبÔ فيـه اsظـم اPيئيـة ا�ائيـة العذبـة بمنـأى عـن ،الغذائية واالقتصادية
 .ا%طوير الزرا3

��8���و������@��Vوא��4�H��L��W� �
 :)Mangrove( ا�ا�روف -1

 - طيـورالالـر¿ن راوح، خبـ�   كما يؤ�ـد عبـد- ا�ا�روف هو أحد عجائب tلكة اsبات
Qه بقوäحـر «: واألرا� الرطبة، وهو ما يفPأشـجار ا�ـا�روف أو الـشورى تعـيش � ميـاه ا

 .« nرجة ال تكð %نفس هذه األشجار،ا�ا<ة، وهذه اPيئة معروف عنها ضآلة األكسج³ بها

 عكـس جـذور سـائر اsباتـات ،ّوYلك تنمو ±ذه األشجار جذور تنفسية من أسفل إ& أ�
 %تمكن من ا<ـصول ؛ق سطح ماء اPحرواألشجار، وهو األمر اYى Xعل هذه ا�ذور تظهر فو

 وتتـد& ،� األكسج³ الالزم <ياتها، كذلك تنمو nيها مثل هذه ا�ذور ا%نفسية � أفرعهـا
ّ

ً، أيضا بذور بعض هذه األنواع تبدأ � اإلنبات و� مـا زالـت ثمـارا � ه� ا±واء للغرض نفس ً

äّب جذورها الصغ�ة � ال¾بـة mـت سـطح  %ت؛أفرع األشجار، ثم تسقط اPذور بعد اإلنبات
 .ا�اء

 Cيئية، ومنطقة مهمة لألسماك الPروف من أهم مناطق السياحة اZوتعد منطقة انتشار ا�ا 
 ، فÞما اZهنا إ& داخل اPحـر؛ والC تعشش � منطقة اsباتات،تتغذى � القÄيات ا�وجودة

 فهناك سلسلة غذائية م¾ابطـة  ..يقة � هذه ا�نطقةسنجد أن األسماك تتغذى � الrئنات اnق
 .من منطقة ا�ا�روف حC أK& اPحار

 :شجار ا�ا�روفأاألخطار ال� تواجهها 

 نتيجة الر3 ا�ائر من قبـل ا�مـال، وعـدم وجـود ؛نقراض اال خطرواجه شجر ا�ا�روفي
 ؛د بي� للمحافظة � هـذه الـشجرة وîرشا،إرشاد سيا� � كيفية ا%عامل مع أشجار ا�ا�روف

 .ألهميتها اPيولوجية واPيئية

 :األنواع واألشYل

تواجد � إقلـيم ي Kئلة نباتية ªتلفة � العالم، 20 تنتü إ& ،ً نو70Kيضم ا�ا�روف حوا& 
..  Rhizophoraا�ندل و Avicennia القرم :  أبرزها نوK، أربعة أنواععدن وخليج اPحر األ¿ر

 أشـجار  إ&، ال يتجـاوز طو±ـا ا�ـ¾،ي¾اوح حجم أشجار القرم � اإلقليم من شج�ات صغ�ة
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 سم إ& قرابـة 20 أمتار، بينما ي¾اوح ¥يط الساق من حوا& 7 - 4 يصل طو±ا إ& ،اÂكب�ة نسبي
  وجزيرة مسr& � جيبـو� وآر�ييـاى � الـسودانا¡منلكن � أماكن مثل األرج � . ا�¾

 وينمو ¥ـيط سـيقانها ، تبلغ أطوال بعض أشجار القرم حوا& العÄة أمتار،وجازان � السعودية
 %مÜ أشـجاره ؛ذا أهمية اقتصادية K¡ة) Rhizhophora(ا�ندل  يعد نوع.. إ& أكÆ من م¾ين 

 ،موت¾اوح أطوال أشجار ا�ندل جيدة اs). القرم( مقارنة بأشجار ،بك¹ ا<جم وجودة ا[شب
ً م¾ا، إال أن انتشار هذا اsوع بـسواحل 14 - 9 ما ب³ ،� أماكن مثل جزيرة مو� � جيبو�

 . ¥دود للغايةعدن وخليج اPحر األ¿ر

 :استخدامات ا�ا�روف

ا�ـواد «الراتنجـات و كإنتـاج األصـباغ، ؛هذه الشجرة f أجزائهـا تـستخدم � الـصناKت
اللعـب ا[ـشبية، وبنـاء ا�نـازل وعلـب الك¹يـت، وصناعة القوارب، ومواد اnباغة، و، »التنة

ن بعض أجـزاء ا�ـا�روف إا لعلف ا<يوان وللوقود، بل Âهممًد مصدرا الشاطئية، أما أوراقها فتع
همـة مـضمونة م األمر اYى Xعل نÖ Äبات الشورى عملية اقتـصادية ؛±ا استخدامات دوائية

 .  تساعد االقتصاديات العربية، ألنه يمكن أن تقوم عليها صناKت صغ�ة؛العائد

 من ا�مكن أن £ارب الفقر وا%ـصحر وظـاهرة هنإتقول إحدى اsظريات العلمية ا�ريئة 
 وذلك بضخ مياه اPحار وا�حيطـات إ& الـصحارى القفـرة ،global warmingاالح¾ار العا�ية 

 وبـذلك تتحـول تلـك ،روف وزراعة تلـك الـصحارى بأشـجار ا�ـا�،ا[ا¡ة من ا�ياه ا�وفية
 فتمنـع بـذلك ،CO2 أكـسيد الكربـون  تقوم بتثبيت ثـاq،الصحارى ا�قفرة إ& Öبات حقيقية

 باإلضـافة ، اYى سيؤدى إ& ذوبان ا�ليد � القطب³ وغرق ا�نـاطق الـساحلية،ال¾فع ا<رارى
  .إ& إنتاج تلك الغابات ا�ستنقعية للخشب اÓم³ واألعالف واألسماك

 ، f قطـاع يمكن فتحهـا وîغالقهـا �،ويق¾ح ا�ختصون أن يتم إنشاء سوا� �ياه اPحار
 . وIيث تبÔ األمور mت السيطرة،Iيث يمكن غمر ذلك القطاع أو Zفيفه

 Çإن الــرقم ا±يــدروجيpH ³ــرقم ،9 و6 ا�ناســب ألشــجار ا�ــا�روف يــ¾اوح بــ  أمــا ال
 بـل ؛كما أن أشجار ا�ا�روف تعيش � ميـاه اPحـر ، 8ا±يدروجيÇ �ياه اPحر فهو � حدود 

 . ملوحة أ� من درجة ملوحة مياه اPحرإنها mتمل درجة

 ammoniumوmتاج أشجار ا�ا�روف والطحالب إ& عن� ا<ديد وفوسـفات األمونيـوم 

phosphateيع؛ç yتنمو بش Cا<قيقة ،  ح µإو ãقـص العنـاs ن أشجار ا�ا�روف حساسة
ن انتـشارها � إ بـل ؛اã ومن ا�مكن أن تموت عند نقص تلك العنـ،الغذائية � ا�اء وال¾بة
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يعـود   وال،مناطق معينة دون غ�ها يعود باnرجة األوæ إ& غÇ تلك ا�واقع بالعناã الغذائيـة
 وقـد تمكـن . كمـا يتـصور اPعـض، ÉØفاض ا�لوحة بسبب هطـول األمطـار؛خرىأألسباب 

ًيهـا Kدة تلـك  ال تنمـو فئاPاحثون � إحدى ا%جارب من زراعة أشجار ا�ا�روف � شـواط

 10 و، جرام مـن فوسـفات األمونيـومÈ 200وى ، وذلك بدفن كيس بالستيú مثقب،األشجار
 . قرب جذور f شجرة من أشجار ا�ا�روفiron oxideجرام من أكسيد ا<ديد 

مـن اsاحيـة  - ومـن ا�مكـن ، شـجرة مـا�روف � ا±كتـار1000ومن ا�مكن زراعة 
 the وشـبه ا�زيـرة العربيـة the Saharaوع � الـصحراء الكـ¹ى تنفيذ هذا ا�ـÄ -اsظرية 

Arabian peninsula. 

 :Ananas comosus" pineapple" األناناس -2

 وهـذا اsـوع مـن اsباتـات Èتـاج إ& عنـ� ،CAMنبات األناناس هو من نباتات اsمط 
وديوم � ذلـك  وµ بعض األحيـان يمكـن لعنـ� الـص،نمو بشy طبيÎي حC ؛Naالصوديوم 

 .Kاsمط من اsباتات أن يقوم بتعويض نقص عن� اPوتاسيوم 

ن األناناس يمتلـك مقاومـة K¡ـة إبل ، إن نبات األناناس هو من اsباتات ا�قاومة للتملح 
 ويتم Ûـزين ا�ـاء ،من ¥تواها% 85 يشy ا�اء £و ،وأوراق هذا اsبات أوراق عصارية، للتملح

 palisade cells  حيث Èوى ¥ور الورقـة خاليـا حـسية، adaxialور الورقة بشy رئيس � ¥
 .t mucilageلؤة بصمغ ماi ،عمالقة

 فـإن ،اÂوبالرغم من أن رى األناناس بمياه ذات ملوحة K¡ة Øن يؤثر � حجم األوراق سلبي
 .ذلك األمر لم يكن Q أى تأث� يذكر � حجم ونوعية اÓمار

 :Aloe vera )الصبار( آلو فAا -3

 ويعتـ¹ الـص¹ مـن ،liliaceous زنـبperennial Ô معمـر succulent ر نبات عصارىاالصب
ً نظـرا لقـ� فـ¾ة حياتـه وأهميتـه ؛هـم أصـناف الـصبارأ مـن ،Aloe veraالصنف آلـو فـ�ا 

 .. حيث يـستخدم � الـصناKت اnوائيـة وطـب األعـشاب والـصناKت الغذائيـة ؛االقتصادية
 salt stress حيث يعتمد � مقاومتـه لإلجهـاد ا�لـ¬ ؛بار هو من اsباتات ا�قاومة للتملحوالص

) اإلسـموزى( ويـتم ذلـك ا%ـالؤم ا%ناضـ¬ ،�Osmotic adjustment ا%ـالؤم ا%ناضـ¬ 
 كمـا ،ق وا�ـذورا  � الـسinorganic ionsبتجميع تراكK Ü¡ة من األيونـات غـ� العـضوية 

 بتجميع ذوائـب عـضوية ذات أوزان جزيئيـة ،لصبار من مقاومة اإلجهاد ا�ل¬يتمكن نبات ا
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ويمكن رى الص¹ بماء يتكـون .  Øلسكرlow molecular weight organic solutesمنخفضة
 .ماء عذب% 40ماء Iر و% 60من 

 ):Halophyte turfgrasses( ا�روج ا=çاء تروى بماء ا�حر -4

 فإنها تستهلك كميات كبـ�ة ،ة وا�ناخية واPيئية للمروج ا[�اءبالرغم من القيمة ا�ما¡
 Yلـك يتوجـب ا%وجـه £ـو ؛ تعادل ا�قادير الC تستهلكها ا�حاصـيل الزراعيـة،من مياه الرى

  : مثل،زراعة مروج خ�اء مقاومة للتملح

�'X�+aaم�א�����aa	א����
�seashore paspalum�،��Vaaא�����+aaو���saltgrass�،���+aa&وא�
�:� ���alkaligrassWא���

من تäب تلك ا�ياه إ& ا�ياه ا�وفيـة  -عند استخدام ا�ياه ا�ا<ة � الرى  -ويتوجب ا<ذر 
 Yلك يتوجب إمالة ا�سطحات ا[ـ�اء باسـتخدام اآل¡ـات ا±ندسـية £ـو مـصارف ؛العذبة
ب إKدة مياه الـ�ف  ومن الواج، Iيث يتم ت�يف مياه الرى الزائدة إ& تلك ا�صارف،خاصة

 وبـ³ ، وîذا أمكن استخدام طبقات Kزلة ب³ سطح ال¾بة اYى يروى با�ياه ا�ا<ة،إ& اPحار
ً فإن ذلك سيكون شيئا جيدا،األجزاء السف² من ال¾بة  كما يتوجب مراقبة درجة ملوحـة ا�يـاه ،ً

 .ا�وفية � تلك ا�واقع بشy دائم

 إنـش � 10 معـدل نفوذيـة مرتفـع ى ذmm 0.50مل ا[شن ويو� ا[¹اء باستخدام الر
 كما يوصون بتجنب اسـتخدام ميـاه ، � ا�واقع الC يتم ريها بمياه اPحر أو ا�ياه ا�ا<ة،الساعة

 وا�واقع الC تتمـÜ ببنيـة ،ًالرى ا�ا<ة � ا�واقع الC تكون فيها ا�ياه ا�وفية قريبة من السطح
 .اه ا�ا<ة من التäب بشy سلس إ& ا�ياه ا�وفيةجيولوجية تمكن ا�ي

 يـو� ،saline-sodic صـوديوية –ًوZنبا %حول ال¾بة � تلـك ا�واقـع إ& تـرب متملحـة 
 .lime وا�� gypsumبإضافة ا�بس 

 : نبات مقاوم للتملحSesuvium verrucosum السيسوفيوم -5

  .Sesuvium   سيسوفيوم: ا�نس

 .verrucosum   ف�و�وزوم: اsوع اsبا}

 Sesuvium erectum : باتيةsالعائلة اAizoaceae أ ÌيزوآيFig-marigold family  

 .iceplant familyنبات ا�ليد ، حشيشة اÓلج
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 مقاومـة ، معمـرة،Dicotyledons ثنائيـة الفلقـة Succulentsالسيسوفيوم عشبة عـصارية 
 ا<املـة للبـذور Flowering plants ا�زهـرة Vascular plants من اsباتـات الوKئيـة ،للتملح

Spermatophyta، óحـر الغـرPبات ببقلـة اsويعرف هذا ا western sea-purslane، ويعـرف 
وا�وطن األصs ²بات السيسوفيوم هـو ..  verrucose sea- purslaneكذلك ببقلة اPحر ا�ثأللة 

 كمـا ينمـو كـذلك � ا�نـاطق ،ا�حيطات هنـاك حيث ينمو � شواطئ اPحار و؛األمريكت³
 .) و� ا�ستنقع ذو ا�ياه ا�ا<ة،والسباخ @ع سبخة) اnاخلية قرب السباخ

 ،star-like وأزهار هذا اsبات �مية الشaxils، yوتظهر أزهار السيسوفيوم � إبط األوراق 
ً وPÖـا مـا ،ة أو ¿راء اللون ورديsepalsوس ئ لكنها ذات ßسة ك،petals) توXات(بال بتالت 

 . و�أس الزهرة ذو ßسة فصوص،sessileالطئة  bisexualتكون أزهاره ثنائية ا�نس 

 من اsباتات الـC تـزرع كأغطيـة ،prostrate  زاحف،Perennialsوهذا اsبات نبات معمر 
 ، اPـذور ويتكـأثر بواسـطة،fibrous roots وجذور هذا اsبـات ¡فيـة ،Groundcoversلل¾بة 

 .ويمكن إكثاره بوسائل اإلكثار ا[�ى

 alkaline وÈتمل ال¾ب القلويـة ، فإنه يقاوم ا�فاف،وباإلضافة �قاومة هذا اsبات للتملح
 Çي¾اوح رقمها ا±يدروجي CالpH ³8.5 و7.9 ب. 

يـات  ألنه ينمـو � شـواطئ اPحـار � الوال؛Sea Purslaneد3 هذا اsبات ببقلة اPحر ُي
 وتنتÄ أصناف مـن هـذا اsبـات � شـبه ا�زيـرة العربيـة ومنطقـة ا[لـيج العـرó ،ا�تحدة

 .وسوقطرة

 Jerusalem Artichoke  (Helianthus   هيليانثوس توبAوسـوس- خرشوف القدس -6

tuberosus L:( 

 هـو Helianthus tuberosus واسمه العلـJerusalem Artichoke üنبات خرشوف القدس 
،  ويروى هذا اsبات � الص³ بمزيج من مياه اPحر وا�ياه العذبـة،sباتات ا�قاومة للتملحمن ا
 ،من مياه اPحر إ& ا�ياه ا�عدة لرى هـذا ا�حـصول% 50و% 25ن إضافة نسبة ت¾اوح ب³ إبل 

  . وبذلك يمكن زراعة خرشوف القدس � األرا� ا�تملحة بنجاح،قد زاد من إنتاجيته

  :Spartinaارتنا  السب-7

 ي¾اوح ارتفاعها بـ³ ، تشبه نبات األرز،السبارتنا عشبة ريزومية معمرة ومتساقطة األوراق
  .م¾ وم¾ ونصف نصف
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اsباتات الC تقوم بعملية تثبيت الكربون خالل عملية ال¾�يـب الـضوي وفـق اsمـط من 
C4،Ùوقلـة ، وا�فـاف،مس الشديدة وأشعة الش،نباتات متأقلمة مع ظروف ا<رارة ا�رتفعة  ف 
sأكسيد الكربون ، ¾وج³يا iوقلة ثناCO2 ، ببنيـة Üا ما تتمـPÖ باتاتsٍكما أن أوراق هذه ا ً

  . ومن هذه اsباتات نبات السبارتنا وا%بغ وقصب السكر واYرة والصباريات،Ütة ٍتÈÄية

فـإن باسـتطاعتها ، ppt20 و ppt10ومع أن ا�لوحة ا�ثا¡ـة sبـات الـسبارتنا تـ¾اوح بـ³  
ًو�مـا ذكـرت سـابقا فـإن درجـة ملوحـة ميـاه ، �ppt60 وسط نمو تـصل ملوحتـه إ&   العيش

 وهذا يعÇ أن بإمrن السبارتنا أن تتحمل اإلجهاد ا�لـ¬ ،ppt 35ا�حيطات واPحار � Iدود 
هذا اsبـات . طريق أوراقهان عًحيث تمتلك السبارتنا غددا تقوم بطرح األمالح الزائدة ؛ العا&

rا ال جنسيًثراتك ثريتÂا جنـسيًثراكما أنـه يتكـأثر تكـ،  عن طريق الريزومات،اÂ ا عـن طريـق
  .ٍمن ا�مكن أن تتحول بادرة واحدة إ& مستعمرة ضخمة من اsباتات  حيث؛اPذور

üوال¾ب الطينية والط Ï>تمل ال،تستطيع السبارتنا العيش � الرمال واmٍترب  عيش � و
تزيـد عـن  ٍكما تستطيع أن mتمل ا%عرض للغمر � ا�اء ا�الح بشy تام �ـدة، ٍذات نفوذية سيئة

الغازيـة   تمكنها من القيـام با�بـادالت،ٍ وذلك ألنها تمتلك فجوات هوائية داخلية؛تسع ساKت
 يـة ال¾�يـب الـضوي و�ـذلك فـإن الـسبارتنا تـستطيع القيـام بعمل،ا<يوية أثناء الغمر � ا�اء

 وهو األمر اYى تعجز كث� من اsباتات عن القيـام ،بفاعلية K¡ة � درجات ا<رارة ا�نخفضة
  .به

 حيث تتـساقط أوراقـه � ؛ٌ فإن السبارتنا � نبات معمر متساقط األوراق،ًو�ما ذكرت سابقا
 ؛ بانتظار قدوم الربيـع،كونبينما تبÔ ريزوماته � ال¾بة طيلة فصل الشتاء � حالة س، ا[ريف

 بينما تقتـات األسـماك ، Øإلوز ودجاج ا�اء،ٌتقتات كث� من الrئنات � تلك الريزومات حيث
  .أوراق هذا اsبات �

wא��א�1@��,H���<�����'�وא�����4د:��W� �
  ذات ملوحة تصل إ& ضعð درجة ملوحة مياه، يستطيع اsمو � مناطق ميتة، نبات فريد-1

  .ٍكما يستطيع mمل الغمر � ا�اء لساKت طويلة دون أن áتنق، Pحارا

2-üبات تعمل � تثبيت الرمال والطsباتـات ، ريزومات اsوبذلك فإن السبارتنا � من ا 
Cراف وا%صحر وا%عريةتقوم عوامل اال ال�.  
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  وهذه مÜة اقتصادية،موسم فإننا ال £تاج إ& إKدة زراعته � f ، باعتبار أنه نبات معمر-3
  .همةم

 ؛ ليس من ال�ورى أن نسoرع @يع األماكن الC نرغب � أن نغطيهـا بهـذا اsبـات-4
ٍحيث يكð أن نقوم بزراعـة بقـع ، نتشارثر وااليرجع إ& مقدرة اsبات العا¡ة � ا%r وذلك

  .بهذا اsبات متفرقة

كمـا أن بـاإلمrن ، ف ا�ـوا� واnواجـن يصلح لصناعة أعال، نبات قوى وçيع اsمو-5
ً مـش  ،ا بميـاه ا�ـدÂ حيث يروى تلقائيـ؛� طول الÄيط الساح² للبحار وا�حيطات زراعته

  .للموا� واnواجن القابلة للرØ 3إلوز ٍمراع خصبة

  tـا؛ ويؤمن الطعـام وا�لجـأ للطيـور واألسـماك،ً يضð حياة � الشواطئ ا�رداء ا�يتة-6
  . وXعل الشواطئ أكÆ جاذبية،يؤدى إ& ازدياد الÆوة السمكية

Iـ�ات ا�يـاه ( إمrنية زراعة هذا اsبـات � ضـفاف القنـوات اPحريـة والـسبخات -7
  .والصحارى ا�يتة القاحلة بعد استجرار مياه اPحار إ¡ها )ا�ا<ة

 كيلـو 50ن f إيـث  ح؛ � الص³ �حت Zربة اسـتخدام الـسبارتنا كأسـمدة خـ�اء-8
  .من هذا اsبات تعادل نصف كيلو غرام من سماد ا¡وريا ًغراما

ٌ فy ما £تاج إ¡ه هو مشتل لألمهـات ؛Èٍتاج اسoراع السبارتنا إ& أية آ¡ات زراعية  ال-9

 و£تاج كذلك إ& ، يمكن أن ننشئه � حديقة أو فوق سطح ا��ل،للريزومات واPذور ا�نتجة
  . لزراعة اPذور والريزومات � شواطئ اPحار وا�حيطات؛صغ�ة من ا�تطوعÊٍ ³موKت

 ٍ ح� ال تتحـول إH عـشب ضـار؛ال �وز زراعة السبارتنا قرب مصادر ا�ياه العذبة: �ذير
  .وآفة زراعية

  : شجAة شديدة ا�قاومة للتملح– السويدا -8
Suaeda monoica Forsk 
Suaeda aegyptiaca 

Suaeda depressa 
تنتÄ شج�ة الـسويدا � ا�نـاطق ا�افـة � و،  ذات أوراق عصارية،شج�ة مقاومة للتملح

 ، تستخدم شج�ة السويدا � الصومال و�ينيا كـشج�ة رعويـة.روى بماء اPحرت و،بعض ا�واقع
  . وتستخدم خالصة جذور هذه الشج�ة � عالج ا%هاب ا<لق،تقتات عليها اإلبل وا�اعز
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 كمقـدرة تلـك ؛ترجع مقدرة بعض اsباتات � مقاومة ا%ملح إ& عدة آ¡ـات فÜيولوجيـة
 بالرغم مـن وجـود نـسبة مرتفعـة مـن الـصوديوم � ،اsباتات � Zميع اPوتاسيوم � أنسجتها

 وتـد3 ، وتعرف بعض اsباتات بمقدرتها � Zميع األمالح � أنـسجتها،أنسجة هذه اsباتات
   .من تلك اsباتات) سويدا إXيبتيr( والسويدا ا��ية ،اتات باsباتات ا�جمعة للملحتلك اsب

كدتـه اnراسـات أهـذا مـا .. شج�ة السويدا ال تقوم بنقل األمالح من األوراق إ& الـساق 
أن كمـا  ،لعنـ� الـصوديوم -ًنوK ما  -ن نبات السويدا هو من اsباتات ا�حبة إ كذلك ،ا<ديثة

   .ىاsبات ال يصل إ& طور اإلزهار عند غياب هذا العن� من ال¾بة ومن مياه الرهذا 

 و� مـن ،ن شج�ة السويدا � من نمط نباتـات رجـل اإلوز العـصارية ا�قاومـة للـتملحإ
 واقتــصاده � ة، ا�رتفعــة اYى يعــرف بمقاومتــه للــتملح وا<ــرار،ا%باتــات رباعيــة الكربــون

 وهـذا يـدل � مـدى ،مو شج�ة السويدا ا¡وم � سواحل اPحـر ا�يـتوتن .. استخدام ا�ياه
 .مقاومة هذه الشج�ة للتملح

V�@���������و���'X�7�8�H��LW 

 مالحظات  ةالعائل  االسم العرó  اسم ا�بات

Aglaia cucullata لكيوالتاØ أجاليا  Meliaceae   تمتلك هذه
ًاsباتات جذورا 

 شبيهة ،هوائية
  .غروف�ذور ا�ان

Aeluropus lagopoides  إيلوربوس  Poaceae   

Arthrocnemum 
indicum   أرثرو�نيموم

  إنديكوم

Chenopodiaceae   

Barringtonia 
racemosa  ب�ينتونيا راسيموسا  Lecythidaceae   مقاومة هذه

الشجرة للتملح 
قد تكون 

  .ًمنخفضة نوK ما
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 مالحظات  ةالعائل  االسم العرó  اسم ا�بات

Brownlowia tersa  براونلويا ت�سا  Tiliaceae   

Caesalpinia bonduc  ينياPكيسا  Fabaceae   

Caesalpinia crista  ينيا كريستاPكيسا  Fabaceae   

Calophyllum 
inophyllum  لفيلوم إينوفيلومØ  Guttiferae   

Cerbera manghas  س�ب�ا ما�اس  Apocynaceae   

Cerbera odollum 
Gaertner  س�ب�ا أودولوم  )Apocynaceae   

Clerodendrum 
inerme Gaertn  وديندروم�·  Verbenaceae   

Cynometra ramiflora  سينومي¾ا راميفلورا  )Fabaceae   

Dalbergia spinosa  جيا سبينوزا�Pدا  Fabaceae   

Dendrophthoe falcate  تاrديندروبثو فال  )Loranthaceae   

Derris scandens 
Benth  ندينسrديريس س  Fabaceae   

Derris trifoliate  ديريس تريفو¡اتا  Fabaceae   

Dolichandrone 
spathacea   ندرونr¡دو

  سباثاسيا

Bignoniaceae   

Fimbristylis 
ferrruginea   فيم¹يستيليس

  ف�وجينيا

Cyperaceae  عشبة معمرة.  

Finlaysonia obovata  فينالسونيا أبوفاتا  Asclepiadaceae   

Flagellaria indica  ديكافالجيل�يا إن  Flagellariaceae   

Heliotropium 
curassavicum   هيليوتروبيوم

  كوراسافيكوم

Boraginaceae   
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 مالحظات  ةالعائل  االسم العرó  اسم ا�بات

Hibiscus tiliaceus   هيبيسكوس
  تيلياسوس

Tiliaceae   

Intsia bijuga  نبات اإلبريق  Fabaceae   

Ipomoea pes‐caprae  يبومياإ  Convolvulaceae  نبات زاحف، 
ينمو � الشواطئ 

  .الرملية
Ipomoea tuba  يبوميا توباإ  Convolvulaceae   

□ Myriostachya 
wightiana  

م�يوستاتشيا 
  وايتيانا

)Poaceae  عشبة معمرة.  

Pandanus tectorius   باندانوس
  تيكتورياس

Pandanaceae   

Phoenix paludosa  فينيكس بالودوسا  Arecaceae  ي² صغ�É نبات.  
Pongamia pinnata  ابونغيميا بينات  )Fabaceae   شجرة مقاومة

  .للتملح

□ Porteresia 
coarctata  

نبات عشù معمر   Poaceae  بورتورXا كور�تاتا
  .ريزو�

Salicornia brachiate   سا¡كورنيا
  بريتشياتا

Chenopodiaceae   

Salvadora persica  rسلفادورا ب�سي     

Sarcolobus carinatus   لوبوسÃسار
  ك�ينيتوس

Asclepiadaceae   

Sarcolobus globosus   سار�ولوبوس
  غالبسوس

Asclepiadaceae   
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 مالحظات  ةالعائل  االسم العرó  اسم ا�بات

Scirpus littoralis  س�بس ¡تورليس  Cyperaceae   

Sesuvium 
portulacastrum   سيسوفيوم

  بروتوالØس¾وم

Aizoaceae   

Stictocardia tilliifolia   ردياÃستيكتو
  تيليافو¡ا

Convolvulaceae   ùنبات عش
  .مع¾ش

Suaeda fruticosa  سويدا فروتيكوزا  Chenopodiaceae   شج�ة مقاومة
 ذات ،للتملح

  .أزهار ªنثة
Suaeda maritime  سويدا ماريتيما  Chenopodiaceae   شج�ة مقاومة

أزهارها .. للتملح 
  .ثنائية ا�نس

Suaeda monoica  سويدا مونويكا  Chenopodiaceae   شج�ة مقاومة
للتملح أزهارها 

 نسوحيدة ا�

Suaeda nudiflora  سويدا نوديفلورا  Chenopodiaceae   شج�ة معمرة
  .مقاومة للتملح

Tamarix troupii  تاماريكس  Tamaricaceae   

Thespesia populnea    Malvaceae   

Thespesia 
populaneoides    Malvaceae   

Urochondra setulosa  يورو�وندرا  )Poaceae   معمر ùنبات عش
Perennialاوم  مق

  .للتملح
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تنتÄ � شواطئ ا[ليج العرó واPحـر األ¿ـر العديـد مـن العـائالت اsباتيـة ا�قاومـة 

ــتملح ــل اإلوز ،لل ــة رج ــل Kئل ــة ،Chenopodiaceae مث ــة ،Zygophyllaceae والعائل  والعائل
Plumbaginaceae، والعائلة Poaceae، والعائلة Tamaricaceae، باتات ا�قاومة للتملحsومن ا 

  :الC تنمو � شواطئ ا[ليج العرó واPحر األ¿ر

 االسم العرó  االسم  االسم العرó  االسم

Tamarix nilotica  rتاماريكس نيلوتي  Aeluropus 
lagopoides  إيلوربوس 

Suaeda 
vermiculata  ميكيوالتاسويدا ف�  Zygophyllum album  ومPوفيلوم أXز 

Zygophyllum 
propinqum  زيغوفيلوم بروبينكوم  Atriplex 

dimorphostegia   أتريبليكس
 ديمورفيستيجيا

Reumuria hirtella  روماريا ه�تال  Cistanche   

Orobanche  أوروبانش  Alhagi graecorum   

Leptochloa fusca  rبتو�وال فوس¡  Aeluropus 
lagopoides  

 

Aeluropus 
littoralis    Avicennia marina  آفيسينيا مارينا 

Rhizophora 
mucronata  ريزوفورا مو�رانتا  Cressa cretica  rكريسا كريتي 

Limonium spp  مونيوم¡  Zygophyllum  وفيلومXز 

Coccineum  كو�سينيوم  Suaeda vermiculata  سويدا ف�ميكيوالتا 

Suaeda maritime  سويدا ماريتايم  Salicornia  سا¡كورنيا 

Halocnemum 
strobilaceum   هالوسنيموم س¾و

  بلسيوم

Arthrocnemum 
macrostachyum   أرثروسنيموم

 ماكروستاكيوم

Halothamnus 
bottae  هالوثامنوس  Salsola imbricata  سالسوال إم¹يكاتا 

Suaeda monoica  سويدا مونويكا  Limonium axillare  مونيوم أكسيالر¡ 

Halopeplis 
perfoliata  هالوبيليس ب�فو¡اتا  Aeluropus spp  إيلوربس 
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 االسم العرó  االسم  االسم العرó  االسم

Salicornia 
europaea  سا¡كورنيا يورابيا  Juncus rigidus  يدوسXجانكوس ر 

Anabasis setifera  أنابيسيس سيتيفرا  Sporobolus spicatus  توسrسب�بولوس سبي 

Nitraria retusa  يا ريتوساني¾ار  Atriplex farinosa  أتريبليكس فارينوسا 

Tamarix spp.  تاماريكس  Phragmites australis   أوس¾يليس oفريغماي
  )القصب العمالق(

Typha 
domingensis  تايفا دومينجينسيس  Cyperus rotundus   ساي¹س روتاندوس

  )نبات السعدة(
Cyperus 

schimperianus   ساي¹س
  سكيمب�يانوس

arex divisa  آريكس ديفيسا 

Fibristylis bis-
umbellata   في¹يستيليس بيس

  أمبيالتا

Avicennia marina   من (آفيسينيا مارينا
 Cأشجار ا�انغروف ال

تنمو � ا�ملكة العربية 
  .)السعودية

Rhizophora 
mucronata   ريزوفورا ماكروناتا

من أشجار ا�انغروف (
الC تنمو � ا�ملكة 

  .)ة السعوديةالعربي

Halodule uninervis  هالودول يون�فيس 

Cymodecea 
rotundata  سيموديسيا روتانداتا  Thalassia 

hemprichii  
 

Halophila 
stipulacea  هالوفيال ستيبيوالسيا  Panicum turgidum  بانيكوم تورجيدوم 

Dipterygium 
glaucum  وم غلو�ومXديت�  Haloxylon 

salicornicum  يلون هالو�س
 سا¡كورنيكوم

Tamarix nilotica  rتاماريكس نيلوتي  Acacia tortilis  آكاسيا تورتيليس 

Leptadenia 
pyrotechnica  بتادينيا ب�وتيكينا¡  Aeluropus 

agopoides  إيلوربس 
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 االسم العرó  االسم  االسم العرó  االسم

Agathophora 
alopecuroides  ثوفوراÖآ  Halothamnus 

iraqensis   هالوثامنوس
 إيراكينسيس

Aeluropus 
littoralis  إيلوربس  Seidletzia 

rosmarinus  ا روزمارينوسo¡سيد 

Zygophyllum 
coccineum  زايغوفيلوم كو�سينيوم  Zygophyllum 

simplex   زايغوفيلوم
 سيمبليكس

Anabasis articulata 
e  أنابسيس أرتيكيوالتا  Nitraria retusa  ني¾اريا ريتوسا 

Atriplex farinose  أتريبليكس فارينوسا  Xanthium 
strumarium  زانثيوم س¾وم�يوم 

Alhagi graecofum    Atriplex leucoclada  أتريبليكس ¡و�و9دا 

Salsola imbricate    Cyperus leavigatus  ساي¹س الفيغاتوس 

Limonium 
cylindrifolium   مونيوم¡

  سيالندريفو¡وم

Binertia cycloptera  بين�شا سايكلوبت�ا 

Suaeda aegypitaca  سويدا  Suaeda vera  سويدا ف�ا 

Atriplex halimus  أتريبليكس ها¡موس  Limonium 
carnosum  رنوسومØ مونيوم¡ 

Chenopodium 
ambrosioides   رجل (شينوبوديوم

  .)اإلوز
   

�l��@�����@�אع�א�,��H���א��Lא�W� �
1 - A؛الشع� من ا�حاصيل ا�تحملة للملوحة: الشعCحيث يتحمـل حـ  )dS/m18( وقـد ،

أن ، )Dvorak, (1995) ; Zhong and Volkamar et al, (1998 أكـد العديـد مـن اPـاحث³
 ،)Conway, (2001¥اصـيل ا<بـوب، ووفـق  ¥صول الشع� هو األكm Æمال للملوحة من ب³

يـساعد � ا%عـرف � مـشÞة  الشع� � ا�وقع ا�دروس يمكن أن يستعمل كمـؤÅ فإن نمو
معـدل نمـو  أن، )Passioura and Munns, (2000) ; Munns, (2002لوحة وشدتها، فقد أكد ا�

ومن جهـة . أوارق نبات الشع� ينخفض بشç yيع عند حصول زيادة مفاجئة � ملوحة ال¾بة
 وتـساعد ،ّأن ¥صول الشع� áفض من ا�ـر اف ال¾بـة) Renault, (2003فقد أوضح ، أخرى

  .ال¾بة  نتيجة %غلغل جذوره �؛يساعد � غسل األيونات لألسفل بة، كماجذوره � تثبيت ال¾
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2-HYال¾يت   Triticale)Triticosecale rimpaui Wittm(:   

  
 

    ..يعد ال¾يتr& أول ¥صول حبوب أوجده اإلنسان، نتج عن تصالب ب³ القمح والشيلم

&rاث حول ال¾يتIم  بدأت األK �1978ى إيكاn ـصوال¥ &rردا، حيث أصبح ال¾يت
ً

 
 ، فهو ال يتأثر بäعة بـال¹ودة وا�فـاف؛ا<يوانات ا كبديل �حصول الشع� � تغذيةÂهمما ًواعد

أك¹ من القمح والشع� mت ظـروف  وQ مقاومة جيدة Pعض أنواع آفات ا<بوب، ويعطى غلة
، وهو ))dS/m7حيث يتحمل حC  وحة؛اإلجهاد ا�اi، ويعد من ا�حاصيل متوسطة ا%حمل للمل

كمـا أنـه مـن  .. ))Goral et al, 1999من ا�حاصيل ذات القيمة االقتصادية والعلفيـة العا¡ـة 
  ومنـافس قـوى sمـو، من برد وجفاف وملوحة؛ا�حاصيل ا�تكيفة مع الظروف اPيئية القاسية

 عـدم الرقـاد مـن أهـم  وتعـد صـفة، و�ذلك للحÄات واألمراض الفطرية،األعشاب الغريبة
 وقـد أطلقـوا عليـه اسـم ، و�ذلك إنتاجيتـه العا¡ـة،الفالح³ � تبنيه الصفات الC شجعت

 وقد بلغت إنتاجيته ، و�ها@ة الطيور ال£ناء السنابل،كما أنه مقاوم لالنفراط ."ا<نطة ا<مراء"
  .هكتار/  طن 5,5 - 4من ا<بوب من 

 فهـو مـن ¥اصـيل ا<بـوب ؛ه عن أهمية الشع�وال¾يتيr&ال تقل أهميت:  اÊرة ا�يضاء-3
Æيـ العا�ية األك�K أهمية � ا�ناطق ا�افـة وا<ـارة االسـتوائية وشـبه االسـتوائية، ويـصنفÂ ا

 ينمو¥ـصول اYرة ) ..)FAO, 2000من حيث ا�ـساحة واإلنتاجيـة  خامس ا�حاصيل ا�زروعة
 فهـو مـن ا�حاصـيل ؛ با�قارنـة مـع بقيـة ا�حاصـيل،أفضلٍ� ا�لحية بشy ااPيضاء � األر

 ،ا � طـول اsبـاتً سـلبة حيث تؤثر ا�لوحـة الزائـد؛)dS/m10 - 6(متوسطة ا%حمل للملوحة 
 هـو اYى ،أن الضغط األسـموزى) Munns (2002وقد أوضح .  وا�ساحة الورقية،قاوعدد األور

يكون فعاال
ً

ما السمية األيونية تأ} أهميتهـا � ا%ـأث�� نمـو  � اPداية كنتيجة للملوحة، بين
 وذلـك ؛ وتعد اYرة اPيضاء من ا�حاصيل ا�تحملـة للعطـش وا�فـاف،اsبات بعد أمد طويل
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 ووجود الزغب وا�ادة الـشمعية � ، وصغر Êموعها ا[�ى،ا�ذرى الكب� وا�تعمق �جموعها
 كونهـاmتوى ؛ب ا<ذر عند تقديمها كعلف للماشية وX، الC تقلل من عمليات اsتح،أوراقها

 � ¿ـض ال¹وسـيك أو ،ا تعطـى مـادة سـامةÂ والC عند mللها مائيـ،� مواد ا�لو�يسيدات
 ، Yا Xب Zنب إعطاء اsموات ا<ديثـة؛ وتقل نسبة ا<مض بتقدم عمر اsبات،ا±يدروسيانيك

 ن بعمليـة صـنع الـسيالج منهـا أن يبعـد ويمكـ،أو تر�ها Zف قبل تقديمها للحيوان كعلف
  .السمية

  
 

 وخاصـة عنـد ز راعـة األرض ،يمكن اسـتعماQ بنجـاح � بـرامج األعـالف:  ا�خن-4
 هو كونه متحمال،ن ما يمÜ اnخن عن ا�حاصيل العلفية األخرىîباPقو¡ات، و

ً
 �لوحة ال¾بـة 

وا�افة، باإلضافة إ& اÉفـاض احتياجـه  يةوا�ياه، مع إمrنية زراعته � األرا� الفق�ة والرمل
ثناi الغرض؛ إذ يمكن  أن اnخن ¥صول علKulkarni et al (2006 (ð حيث أكد ؛�ياه الرى

ا أن يكون ¥صول علـف بـديل مفيـد ًاستعماQ إلنتاج ا<بوب والعلف ا�اف، ويمكن أيض
َع ا%عويض nى حشه %قديمه كعلـف وهو çي، � ا�ناطق ا�تأثرة با�لوحة � غرب آسيا وا±ند

 للحـصول � ؛ وعـدوه األول الطيـور عنـد زراعتـه، مقارنة باYرة اPيضاء، وأقل سمية،أخ�
  .ا<بوب



  الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض  242

 

 :Sudan grass" (Sorghum sudanenese(" حشيشة السودان -5

ب ا[فيفة وا�توسطة واÓقيلة،  متوسطة، çيع اsمو، متكيف مع ال¾C/Nنبات حوæ، نسبة 
متوسـط ا�قاومـة للملوحـة، K& االستـساغة مـن قبـل ا�اشـية، K  &K& ا�قاومة للجفـاف،

يمكـن اسـتهالكه .  .وçيع ا%عويض بعد ا<ـش، ال¹وت³، خفيف السمية Iمض ال¹وسيك
 .من قبل اإلنسان

 سـنة إذا مـا اعتـÇ 21ألرض �ـدة تمكث � ا.. من األعشاب ا�عمرة :  الفصة ا�زروعة-6
 حيث يـضعف ؛ال ت¾ك ألكÆ من ست سنوات متعاقبة (من ا<شائش بريها وتسميدها وتنظيفها

ا ً تـصل أحيانـ، وQ جذور متعمقـة،سم 4  - 80 0 ارتفاع اsبات ي¾واح ب³ ) ..نموها بعد ذلك
 الزهـرة ذات  ..فروع قاعدية كما قد تكون ±ا ة،ق من قاعدتها بغزاراتتفرع الس. م10إ& عمق 

 اPذرة ·وية الـشy لونهـا  .. اÓمرة قرن ملتف حلزو� الشy .. و±ا عنق واضح،لون بنفس�
�ª افئ، أصفرnباتات ا�ستأنسة ذات ا�وسم اsو� من أهم ¥اصيل العلـف األخـ� ،من ا 

 ؛� قيمتـه الغذائيـةللحيوانـات كعلـف أخـ� أو كـدريس Kل   حيث تقدم؛ا�روية � العالم
 والعنـاã ا�عدنيـة B وفيتـامA ³بفيتـام³   ولغنـاه،الحتوائه � نسبة K¡ـة مـن ال¹وتـ³

 6ا±كتار الواحد منهـا حـوا&   حيث ينتج؛ا لتريسًو� أعظم ¥اصيل العلف إنتاج ا�ختلفة،
طـن  3,5ى ء األخـرايتجاوز إنتاج اnريـس مـن األعـالف ا[ـ�  � ح³ ال،طن من اnريس

 .للهكتار

ا�ـذع  ..  مـو3  - 1من الشج�ا ت ا�عمرة الC ي¾وا ح طو±ـا مـن :  الفصة الشجAية-7
 بذرة، تنتÄ � ا�ناطق ا�بلية È 2 - 4توى � ،قص� كث� ا%فرع، األزهار للثمرة قرن ملتف
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 ؛يمـة علفيـة جيـدة وألوراقها ق،العسل ا sحلً وتعد أزهارها مر3 جيد،الرطبة ونصف الرطبة
  . ويمكن إكثارها باPذور وبالعقل،ا لغناها بال¹وت³ًنظر

 وهـومن اsباتـات ،S. bispinosa ـا بـً وعـرف أيـض:) Sesbania aculeata( السيـسبان-8
 إلKدة تأهيـل الـ¾ب ا؛ا إ& سـوريًمزروعة � ا±ند وباكستان، أدخل حـديث اPقو¡ة الØ Cنت

 حيث يتأقلم مع ظـروف ال¾بـة ؛ و�محسن لل¾بة، أجل التسميد األخ� ومن،ا�تأثرة با�لوحة
 وينمو � Êال ، ومن ال¾ب الرملية حC الطينية، والC تتفاوت من الغدق حC ا�لوحة،ا�تنوعة

 وا�نـاطق الـشما¡ة ، حيث ينتÄ � ا�ناطق ا�دارية وmت ا�داريـة؛بي� واسع من حيث اsمو
ومثل f اsباتات اPقو¡ة .  وا�ناطق شبه ا�افة وشبه الرطبة � جنوب آسيا،االÄقية من إفريقي

.. ±ا قدرة � تثبيت اآلزوت ا�وى بشy تكاف² مع بك¾يا الرايزوبيـوم ا�وجـودة � ال¾بـة 
، Èتاج ا±كتـار الواحـد مـن ) وقود من خشبه-  سماد أخ�- علف) ¥صوQ متعدد األغراض

 25 - 20 ومـن ، للحصول � العلف األخ�؛عةاعند الزر هكتار /  كجم60 - 50من  اPذور
 Yا فهو ال Èتاج إ& عمليات عزل للحصول ؛للحصول � اPذور، وتتمÜ أزهاره با%لقيح اYا}

 ولكـن ، وتتمÜ قرونه بمقاومة جيدة لعملية ا%كä وا%حطم بعـد ا�فـاف،� اPذوراsقية
 %جنـب ؛للقرون باستعمال مقـص ا%قلـيم مـا أمكـن ص األفرع ا<املةينصح با%بك� � ق

 –والقـادرة � الطفـو  - وبا%ا& خسارة اPـذور، ويـستطيع �ـذوره العميقـة ،انفراط القرون
 5,5 ويتحمـل ملوحـة تـصل إ& ، وعند وجود مـاء أر� قريـب فقـط،� ال¾ب الغدقةالعيش 

ds\m.  
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9-ôالفلقـة:  الشوندر العل iثنا ùحيـث يكـون ؛ يـشبه الـشوندر الـسكرى،نبات عش ّ

KموÊًورقي Âتلـف ، اًا متضخمًا قرصية وجذرًا وساقÛ ،زنـة أهمهـا الـسكروزª توى � موادÈ
وهو ¥صول علð متحمل . ا�ناخ عة ونوعية ال¾بة وطبيعةانسبته حسب الصنف ومواعيد الزر

ق ااألور (علفيـة  ومقاوم ألغلب األمراض، ويساهم � تأم³ مادةا،ً كب�اًطى إنتاج يع،للملوحة
 ويكـون ،حيث ال يتوفر فيها علف للحيوانات؛  كفصل الشتاء؛� أوقات من السنة) واnرنات

 65 حيث يعطى غلة تـصل إ& ؛ خاصة فيما لو زرع � العروة الصيفية،أشده للعلف الطلب �
 ويتمـÜ عـن الـشوندر ،مـن ا�جمـوع ا[ـ�ى هكتـار /  طن30 و ،رناتهكتار من اn / طن

 كمـا ا،ً يومـ25 - 20من   وا%بك�،) حجم اnرنة فوق سطح ال¾بةاثلث (السكرى بسهولة القلع
 ،وسـهل ا±ـضم،  ودرجة استساغة وقابلية K¡ة مـن ا�ـوا�، من ا�ادة ا�افةٍيتمÜ بمردود Kل

سة عدة ا وتم در ..� أقل من الشوندر السكرى -خاصة اآلزوت  -ة و�ذلك احتياجاته السمادي
 – Ø TINTINلـصنف³ ، والـC أعطـت نتـائج مبـÄة وجيـدة،الـشوندر العلـð أصناف مـن

MAGNUM.  

نبات حوæ عشù قـائم مـن العائلـة ا�ر�بـة، مـن  :Helianthus annus  تباع الشمس-10
ذيـة اإلنـسان، كمـا تـستخدم الكـسبة � تغذيـة  حيث يستخدم زيتـه � تغ؛ا�حاصيل الزيتية

ويمكـن االسـتفادة مـن األقـراص � تغذيـة . الحتوائها � نسبة K¡ة مـن ال¹وتـ³؛ا<يوان
يمكن إنباته .  . كمايستفاد من ا�زء ا[�ى � صناعة السيالج وتغذية ا<يوان عليه،ا<يوان

 .م¾ /  ديسمن�6,9Ü ال¾ب ا�ا<ة 

 وµ ، يمكن زراعته � ا�ناطق نصف ا�افة، نبات حوæ من ا�حاصيل الزيتية: القرطم-11
 يقـاوم ا�فـاف،  ..األرا� متوسطة ا[صوبة الC ال ينجح فيهـا القمـح أو القطـن أوالـشوندر

 وال Èتـاج لعمليـات ،بذوره ال تفـرط وال تأكلهـا العـصاف�.. ويتحمل درجات ا<رارة العا¡ة 
.  عدا رية اإلنبات، ريات5 - 3 وÈتاج من ،تاج لكميات كب�ة من األسمدة وال È،خدمة كث�ة

 كمـا تـستعمل اPـتالت � ،تستعمل بذور القرطم � تغذية ا<يوانات Øلغنم وا�وا� وغ�همـا
   وµ تلوين بعض،تلوين بعض األطعمة

اية مـن تـصلب  وµ الوق،وزيت القرطم Q مفعول � Ûفيض الكولس¾ول � اnم. تالوكأا�
 .� حاالت السعال وا%هاب القصبات و�منشطة ومسهلة  وتعد أزهاره مفيدة،الÄاي³

ا<مايـة إ&   يصل ارتفاعها mت ظروف،شجرة معمرة :Salsola vermiculata   الروثة-12
� اا فـوق األرÂتنتÄ طبيعيـ.  . سم30 وطول نمواتها ا[�ية السنوية تصل إ& حوا& ، سم82
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وا�حجـرة والطميـة ا�توسـطة ا<ـصوية   وتنمو � األتربة ا<ـصوية،وا�رتفعات وا<زوم عرةالو
يعد نبات الروثة من أهم األنواع الرعويـة ا�ـستعملة إلKدة ا<يـاة ال¹يـة إ& ا�نـاطق  .وا�ا<ة

ا�نـاطق مته الكب�ة لظـروف ءا �الً نظر؛عن طريق اPذور والغرس الرعوية ا�تدهورة � اPادية
 إضـافة إ& ، واسـتجابته الـäيعة لإلراحـة، ومقاومته للر3 ا�نظم، واستساغته العا¡ة،ا�افة

 وتـستطيع ، ملـم100قدرته العا¡ة � اإلنبات � ا�ناطق الC ال تزيد معـدالتها ا�طريـة عـن
  .) مم70 - 50(بذوره اإلنبات خالل السنوات ا�افة ذات ا±طول ا�طرى 

 

  

 نبـات شـج�ى :"Mediterranean saltbush" (Atriplex halimus(  رغـل ا�لـÀ ال-13
 ،ا لعمـره وفـصل نمـوهً تبعـ، سـم250 - 70ي¾اوح ارتفاعه مـن  .. معمر من الفصيلة الرمرمية

 Âيا جـذرً ويمتلك ÊموK،سم � اPادية 45 وتصل نمواته ا[�ية السنوية لطول ،ووجوده اPي�
 ،ٍ ويقـاوم ا�لوحـة بـشK yل،لقطف ا�لـ¬ مـن نباتـات ا�نـاطق ا�افـةيعد ا. م5يصل لعمق

نتشار بشy جيد � السهول الفيضية والوديان � ا�ناطق الC ال يتجـاوز أمطارهـا ويستطيع اال
يـدخل القطـف .  وينتÄ فوق األتربة الطينية السطحية وا�ناطق ا�تملحة ا�نخفضة، ملم100

 ، لقدرتــه � مقاومــة ا�فــاف؛ تأهيــل ا�ــرا3 ا�تــدهورة � اPاديــةا�لــ¬ � برنــامج إKدة
 ونسبة إنبات بذوره جيدة � ا�نـاطق الـC ،واستساغته ا�قبولة من قبل األغنام وا�اعز وا�مال
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 ونـسب �احهـا ، ويمكن إكثاره باPذور وبالعقل، ملم130تتجاوز معدالت أمطارها السنوية 
 ونباتات القطف ا�ل¬ غنية بـال¹وت³ ، سنوات5 - 3 حيويتها �دة وmافظ اPذور �. ضعيفة

 وتطلـب ، � الطـور اÓمـرى14% تنخفض إ& ،الطور ا[�ى  �18% حيث mتوى � ؛ا[ام
 الرتفاع نسبة األمالح فيه، كمـا ؛ خاصة خالل فصل الصيف،ا عندما ترKهًا<يوانات ا�اء كث�

 وذلـك ؛ ويقل إقبال األغنام عليه مع تقـدم موسـم اsمـو،استساغتهأن جفافية ا�وقع تقلل من 
  .الزدياد تر�Ü األمالح فيه

 - 65 ي¾اوح ارتفاعها مـن ، شج�ة معمرة:Atriplex canescens  القطف األمريكى -14
 سـم � 35 ويصل طـول نمواتـه ا[ـ�ية إ& ،ا لعمره وفصل اsمو وموقعه اPي�ً تبع، سم180

تنتـÄ نباتـات القطـف األمريكـى � .  م5 يصل ألكـÆ مـن Âيا جذرًيمتلك ÊموK و،اPادية
ت واألرا� ا وQ القدرة � اsمو � الفيضات واألرا� ا<صوية والرملية وا�نحدر،الفيضات

 ،يدخل � برامج تنمية مرا3 اPاديـة.  ويفضل األتربة الطينية الطمية ا�نخفضة،الطينية ا�ا<ة
مطرية   والC تتلÔ هطوالت، ونسبة إنباته جيدة � ا�ناطق ا�نخفضة، الغرس واPذرعن طريق

  . ملم160سنوية أكÆ من 

 

 ونباتـات القطـف األمريكـى جيـدة القيمـة ، سـنواتm5 - 7تفظ بذوره Iيويتهـا �ـدة 
بـروت³ خـام �  % 16حيـث Èتـوى �  ؛ وهو غÇ بـال¹وت³، وترKه @يع ا<يوانات،الرعوية

  .ى� الطور اÓمر % 12 ينخفض إ& ،ا[�ى الطور
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  :Desert wheatgrass" (Agropyron desertorum ("حشيشة القمح -15

  
نبات دائم ا[ـ�ة، معمـر، هو  إ& آسيا الوسطى، اتنتÄ � حوض اPحر ا�توسط وÅق أورب

ب بواسطة الرياح، وينمو � ال¾ب ا[فيفـة أو ا�توسـطة أو أزهاره خن Ûص مورق طيلة العام،
يمكـن أن يعـيش � و ،ال Èب الظـل.وال¾ب شديدة ا�لوحة  يفضل ال¾ب القاعدية ..اÓقيلة

اsبـات   وينموة،ا�افة، ويمكن استعماQ � استصالح األتربة ا�لحية والقلوي ال¾ب الرطبة أو
   .Ph ـ أن ينمو � نطاق واسع من ال ويمكن،ه األرا�ذبشy جيد � ه

 النـشطة � ه ف¾ة نمـو ..نبات معمر): ØKallar grass) Leptochloa fuscaالر جراس  -16
 ويتحمـل الظـروف ، ينمو � ال¾ب ا[فيفـة وا�توسـطة ..ا<ش بطىء  معدل اsمو بعد ..الربيع

 متحمـل  ..ا�قاومـة للجفـاف ضعيف  ..متوسط ويتحمل كربونات الrلسيوم بشy. الالهوائية
  . واستساغته K¡ة من قبل ا�اشية،ٍللملوحة بشK yل

نبات وحيد الفلقة : Seashoredropseed" (Sporobolus virginicus"(السبوروبولوس  -17
القـوام،  اsاعمة ومتوسـطة وأنبات معمر، متكيف مع ال¾ب ا[شنة   وهو،من العائلة اsجيلية
ا�عـادن، وتقبـل عليـه  وأ مـن ال¹وتـKٍ ³ل يتمÜ بمحتوى. نات الrلسيومK& ا%حمل لكربو

yمله العا& للجفـاف،   وذلك بسبب؛� ويعد من نباتات صيانة وحفظ ال¾بة،فورى ا�اشية بشm
صـ² شـمال  وا�ـوطن األ،)ا±وهوبـا( إ& ا�وجوبـا ةضـاف باإل،اÂومتطلباته ا�ائية القليلـة نـسبي

ضـافه إ&  باإل،مـن الزيـت% 50 واحتوائه � نسبة ة،Ü بتحمله للملوحة العا¡ ويتم،ا�كسيك
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 و�ذا نباتات ا±ليـون والـشوندر األ¿ـر واPقلـة والـشوندر ،وراقه كعلف للحيوانأاستخدام 
  .dS/m 10إنها تتحمل الرى بماء درجة حيث  ؛السكرى
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 ويستخدم " عـالج ، يقوم بتثبيت ا�¾وجC ا£وى،وا�ملحÕخس زائف مقاوم للجفاف 
  :كومبتونيا بeAرينا) Comptonia peregrina  الõخس ا~لو(الõطان 

 .األجزاء الÄقية من الواليات ا�تحدة و�ندا: ا�وطن

 .6.5 و6.1 ي¾اوح بPH: ³الرقم ا±يدروجيÇ ا�ناسب للäخس ا<لو 

 :وصف اsبات

تمتلـك ريزومـات  (rhizomatous ريزوميـة ، deciduousة متساقطة األوراق شج�ة صغ�
،  ألنه يمتلك ريزومات أرضية تمتد mـت ال¾بـة؛وقد د3 هذا اsبات بهذا االسم). mت ال¾بة

 وينتـÄ هـذا اsبـات � Øرو¡نـا وجورجيـا ومينيـسوتا ، كسعف اsخيلاًكما أنه يمتلك سعف
 .بيك � كنداونيويورك وف�جينيا والكي

 وال Èتمـل ،ينمو الäخس ا<لو � مناطق جافة رمليـة معرضـة ألشـعة الـشمس ا�بـاÅة
 . �الف الäاخس ا<قيقية،العيش � ا�ناطق الظليلة

 .ومن أهم م¥ات هذا ا�بات مقاومته للجفاف وا�ملح

 .م من الزراعةًويصبح هذا اsبات قادرا � إنتاج اPذور بعد £و Kم³ أو ثالثة أعوا

Âتمتاز بذور الäخس ا<لو بأنها تبÔ صا<ة لإلنبات �دة طويلة جد ، ً تصل إ& سبعK ³ما،اً
 سـاعة Iمـض 24 ومن ثم معاملتها �ـدة ،وقبل زراعة بذور هذا اsبات يتوجب خدشها بعناية

  . ميليغرام � الل¾gibberellic acid 500ا�ي¹يليك 

 بعـد ، سنتيم¾s8بات بزراعة قصاصات األغصان الC يقل طو±ا عن وبإمrننا إكثار هذا ا
 ). جرام � الل¾acid indole - 3 - butyric 3 (3معاملتها Iمض إندول اPوت�يك 

 حيث نقتلع ا�ذور � الـشتاء ؛ويمكن إكثار هذا اsبات كذلك بواسطة قصاصات ا�ذور
 ثم نضعها بشy أفـÔ ات،واحدة منها عÄة سنتيم¾ طول ال، ونقوم بتجزئتها إ& أجزاء،والربيع

 .تزيد عن سنتيم¾ واحد  ال، ونغطيها بطبقة من ال¾بة،� ال¾بة
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 ومـن ،يصلح هذا اsبات للزراعة كنبات تزييÇ � ا�ناطق الC تعاq من ا�فـاف وا%ملـح
يلة بأن تعطر ا�و  كف،ا�عروف أن وجود بضعة نباتات من الäخس ا<لو � حديقة أو شارع ما

 .بأرXها � تلك ا<ديقة أو ذلك الشارع

 . كما أنه مناسب للزراعة � األحراش الC تتعرض للحرائـق،Èتمل الäخس ا<لو الصقيع
تتمÜ الزيوت الطيارة ا�ستخرجة من أوراق الäخس ا<لو �واص سـامة للخليـة الـäطانية و

cytotoxic activities،راساnبـات وقد رجحت اsالقـضاء ،ت العلمية فاعلية خالصة هذا ا � 
 وخاليا çطـان القولـون ،�human lung carcinoma cell خاليا çطان الرئة عند اإلنسان 

 .colon adenocarcinoma cellالغدية 

) Essential oils (EO’sن اnراسات العلمية ا<ديثة قد أكـدت فاعليـة الزيـوت الطيـارة إ
sطان أو ا%خفيف منها�ستخلصة من اäيطة أن تكون تلـك ،باتات ا�ختلفة � عالج الÅ 

  ..ًالزيوت الطيارة زيوتا نباتية حقيقية 

 وا[الصة ا�ائيـة ا�ـستخرجة مـن نبـا} الـäخس ،وا¡وم يستخدم مزيج الزيوت العطرية
 ا<لو

Sweet fern (comptonia peregrina ( ونبـات الـشمعاءsweet gale (myrica gale(، � 
 .عالج çطان القولون وçطان الرئة

 Greenlandوقد حققت ا[الصة الزيتية وا�ائيـة ا�ـستخرجة مـن أشـنة األرض ا[ـ�اء 

moss, aka Labrador Tea (ledum greonlandicum(،ة للغايةÄعـالج ، نتائج واعدة ومب � 
 .çطان الكبد وçطان الرئة وçطان القولون

 قـد أثبـت فاعليـة � الوقايـة مـن Marsh Labrador Teaالبـرادور مارش كما أن شاى 
 .gamma radiationأخطار ا%عرض ألشعة جاما 

 والعكــس ،� ا<ــد مــن انتــشار األورام ا[بيثــة) د(هــذا باإلضــافة إ& فاعليــة فيتــام³ 
 حيث يـؤدى نقـص هـذا الفيتـام³ � ا�ـسم إ& ضـعف مقاومـة ا�ـسد لـألورام بالعكس؛

 .يةالäطان
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  :نبات الõخس ا~لو " سطور

 أو هـو نبـات مـن أشـباه ، بـل هـو çخـس ØذبÂيـا، حقيقاً الäخس ا<لو ليس çخـس
و£ـن نعلـم بـأن الـäاخس ..  وألن Q أغـصان ، ألنه نبات مزهـر ومنـتج للبـذور؛الäاخس

 . وليس ±ا أغصان،ً وال تنتج بذورا،ا<قيقية � نباتات غ� مزهرة

 .ألمريكية يعت¹ الäخس ا<لو من اsباتات ا�قاومة للجفاف وا%ملح � اPيئة ا

 . الäخس ا<لو نبات مقاوم للحرائق

 وµ الغابات األمريكية يستطيع هواة وعلماء اsبـات ، الäخس ا<لو نبات عطرى بامتياز
 .العثور عليه باستخدام حاسة الشم

 ،بات إ& ا<دائق Èتاج إ& خـ¹ة وعنايـة Yلك فإن نقله من الغا؛الäخس ا<لو نبات برى
 .وليس باألمر السهل

 ت¾تب ،flowerless غ� مزهرة vascular plant � نباتات وKئية fern الäاخس ا<قيقية 
 ،sporesثر الـäاخس بواسـطة األبـواغ  وتتr، كسعف اsخيلfrondsأوراقها � شy سعف 

ً وPÖا ما �د الـäاخس � ا�نـاطق ا�بليـة � ا�هـة ،الC تطلق من األوجه السفلية لألوراق

كما أننا �دها كـذلك � الغابـات .. ً وا�هة األقل تعرضا ألشعة الشمس ،ًاألقل جفافا من ا�بل
 ومـن أمثلـة هـذا اsبـات نبـات ،ن هذه اsباتات ¥بة للظل والرطوبـةإ حيث ؛الرطبة الظليلة

Çييoا�نشار ال،Pونبات كزبرة ا ì.  

  

* * * 
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 Pإيرثرينــا إيــدوليس تريانــا–شــجرة األمــن الغــذا ) Erythrina edulis Triana ex 

Micheli(:  

iما يؤ� هو من مقومات األمن الغذا f صول غـ� قابـل للتخـزينإ حيث ؛ليس¥ f ن، 
يـستخرج منـه الزيـت أو   و� ¥صول ال،رتفعةÈوى النشاء وال¹وت³ بنسب م و� ¥صول ال

فعـË سـبيل  ؛يعت¹ من ا�حاصيل اإلس¾اتيجية األساسية � مسألة األمـن الغـذاi ال –السكر 
هو تأثA اختفاء Ûاصيل �Øفاح وا�شمش وا�C وا=وخ والرمان وا�راق وغAها من   ما:ا�ثال

 األسواق؟

Aلك أى تأثÊ اختفـاء أو نقـص ا�طـاطس أو الفـول أو هـ ولكـن مـا، لن يكون Aو تـأث
   ..ا¯ثA ذلك سيكون Øرثيأا~مص أو األرز والزيت والسكر وا�قيق؟ البد أن ت

 ألن هـذه ؛ينطبق � بعض األشجار ا�ثمرة �Øوز وÉيل ا%مر وجـوز ا±نـد ًما ذكر سابقا ال
 أما ثمار ا%مر فـÙ ،ر ا�وز غنية بالنشاء فثما؛ا � مسألة األمن الغذاÂiهممًاألشجار تلعب دورا 

 و�ذلك فإن ثمار جوز ا±ند غنيـة ؛ وربما لسنوات، كما أنها قابلة للتخزين ألشهر،غنية بالسكر
  .باnهون

 يـصل ،وضع بذور هذه الـشجرة داخـل قـرونم وتت،شجرة بقو¡ة ضخمة ذات أوراق ثالوثية
mـوى بـذور اإليرثرينـا ، الواحد £و ست بـذور وÈوى القرن ا،ً سنتيم¾30طول القرن إ& £و 

 ؛ دقيقـة45ويتوجب ق² اPذور أو غليها �دة .. أ¡اف % 8 و،دهون% 1 و،بروت³% 20أكÆ من 
 ويمكن طحن بذور اإليرثرينا ومزجهـا مـع اnقيـق لـصناعة ا[ـ* ،ًحC تصبح صا<ة لألكل

مكن استخدام بذور اإليرثرينا كذلك  وي،ويتوجب Zنب تناول اPذور غ� ا�طهية، وا�عجنات
 .كأعالف لتواجن واألسماك

كربوهيـدرات % 21و% 24 تصل إ& ،ًكما mوى أوراق اإليرثرينا نسبة مرتفعة من ال¹وت³
  .ً ونسبا مرتفعة من اPوتاسيوم،)ًمن وزنها ا�اف طبعا(

 .في�ويال وا�Pو وا�كسيك واإليكوادور و�ولومبيا: ص² ا�وطن األ
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تنمو شجرة اإليرثرينا � األرا� ذات ا%فاعل ا<ام� الـC يقـل رقمهـا ا±يـدروجيÇ  ال
PH م¾ فوق سـطح 3000 و1000 وتنمو هذه الشجرة � مناطق ي¾اوح ارتفاعها ب³ ،4.5 عن 

أما درجـة .  مليم¾ من األمطار1500 و450 وتلك ا�ناطق تتلÔ � العام الواحد ما ب³ ،اPحر
 . درجة مئوية25 و5 � تلك ا�ناطق فت¾اوح ب³ ا<رارة

الC يزيد عمرهـا  - حيث تنتج الشجرة الواحدة ؛وتمتاز شجرة اإليرثرينا بإنتاجيتها ا�رتفعة
 80كما ينتج ا±كتار الواحد � كولومبيا أكÆ مـن ،  كيلو جرام150كÆ من  أ-عن سبعة أعوام 

 . من األعالف � العام الواحداÂطن

 حيـث تنـتج ؛ أعوام مـن الزراعـة3 شجرة اإليرثرينا � اإلزهار وîنتاج اPذور بعد £و تبدأ
ذات ، ،bilaterally symmetrical  )ثنائيــة ا�انــب (zygomorphicعناقيــد زهريــة متنــاظرة 

من األزهار تكون غ� منتجـة  -% 80تصل إ&  - � أن نسبة K¡ة ، pedicelsمعا¡ق صغ�ة 
 .للبذور

 ويـ¾اوح وزن اPـذرة ات، سنتيم¾7 و3 ي¾اوح طو±ا ب³ ، اإليرثرينا ضخمة ا<جموبذور
 .اً غرام25 و5الواحدة ب³ 

 لكن من الواجب زراعة اPـذور بـأçع وقـت ،يتم إكثار شجرة اإليرثرينا بواسطة اPذور
احـد مـن  فبعد شهر و..ً حيث تنخفض قابلية اPذور لإلنبات يوما بعد يوم ؛tكن بعد ا<صاد

ًنتبـاه جيـدا ±ـذه اsاحيـة عنـد  Yلك يتوجب اال؛ا<صاد تفقد نصف اPذور قابليتها لإلنبات

ويمكن إكثـار شـجرة اإليرثرينـا كـذلك بواسـطة ، است�اد بذور هذه الشجرة بقصد زراعتها
 .stem cuttingsوالعقل الساقية  shootالقصاصات 

 حيث يمكن أن يصل ارتفاع هـذه الـشجرة ؛إن شجرة اإليرثرينا من األشجار çيعة اsمو
وشـجرة اإليرثرينـا  . عندما تتوفر كمية مناسبة من ا�ياه ±ـا، أشهر من زراعتها8إ& م¾ين بعد 

   . الC تقوم بتثبيت اs¾وج³،� من األشجار اPقو¡ة

مـو  حيث تن؛ و� شجرة çيعة اsمو،ً Kما40 و30تعيش شجرة اإليرثرينا �دة ت¾اوح ب³ 
 � إنتاج اPذور بعد £و سـنت³ أو ثـالث سـنوات أ وتبد،بمعدل م¾ين ونصف � العام الواحد

 فإنها تبدأ � إنتاج اPذور بعد £و سنة ونصف ،Cuttings )العقل( أما القصاصات ،من الزراعة
 اً يبلغ طو±ـا مـ¾،من هذه الشجرة) سطمات( ويمكن زراعة عقل ضخمة ا<جم ،من زراعتها

 �نع تعفنهـا قبـل ؛ ويتوجب غمس طرµ القصاصة باPاراف³ات، سنتيم¾5 وقطرها £و ا،ًدواح
  .اً سنتيم¾50 و30 كما يتوجب أن نغرس القصاصة � ال¾بة بعمق ي¾اوح ب³ ،زراعتها
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 حيـث ينـتج ؛ويمكن زراعة اإليرثرينا بشy مكثف ومقـ� إلنتـاج األعـالف الورقيـة
 وينـتج ا±كتـار ، مـن األوراقاÂ طنـ80£ـو  - بعمر سنت³ اًوى أشجاراYى È -ا±كتار الواحد 

 غنيـة ، الـC تـستخدم كـأعالف لتواجـن،الواحد ستة أطنان من األوراق ا�افـة وا�ـسحوقة
 .caroteneبالrروت³ 

 ؛ فإن بذور اإليرثرينا تفقد قابليتها لإلنبات بعد أيـام قليلـة مـن ا<ـصاد،ًو�ما ذكرت سابقا
 وحفظها � أكيـاس ورقيـة � مـrن ،وجب إخراج اPذور من القرون بأçع ما يمكنYلك يت

ا�ـدة الـC تكـون خال±ـا ( لكن من ا�مكن إطالة صالحية بذور اإليرثرينـا ..بارد ومظلم 
 Iيث تغطى اPذور بطبقة رقيقـة ، ا�ذابparaffin وذلك بغمسها � ال¹اف³ ،)صا<ة لإلنبات

 .من الشمع

 .ً متجها £و األ�convexور اإليرثرينا Iيث يكون جانبها ا�حدب تزرع بذ

 .ً خصوصا � سنواتها األوm،æتمل شجرة اإليرثرينا ا�فاف والصقيع الشديد ال

 يتم تطعيمها � أصل من الصنف ا�قاوم للجفاف ،لزيادة مقاومة شجرة اإليرثرينا للجفاف
ًنطالقا من اPذور وليس من اكما أن األشجار الC تزرع ..  ،Erythrina falcataإيرثرينا فالrتا (

ً تكون أطول عمرا وأعمق جذورا وأشد مقاومة للجفاف،القصاصات ً ً.  

 :مالحظات نهائية

 Yلـك ؛ أخرى من شـجرة اإليرثرينـا ال تـصلح لألكـلًا يتوجب ا<ذر من أن هنالك أصناف
 .علينا ال¾�Ü � الصنف إيرثرينا إيدوليس

 وبا%ا& ، مزج دقيق بذور شجرة اإليرثرينا مع اnقيق ا�عد لصناعة ا[* وا�عجنات يمكن
 .يمكن Ûفيض كمية القمح ا�ستوردة

 Yلـك يمكـن ؛ و� شجرة تزيينية من الطـراز األول، شجرة اإليرثرينا شجرة رائعة ا�مال
   .زراعتها � ا<دائق

 وµ أوقـات ،عتيـادىا للطعـام بـشy نستفيد من ¥صو±ا اYى يمكن أن نبقيه كمـصدر
  .ا�وائح واألزمات
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� ��F3E� �
w�8א�H��,א�����	��V�@����������4د:��א���و �

 :Agropyron – Elytriga elongata – Tall wheat grass    ا�جيل-  األجروبAون -1

 إ& وقـد تـم اسـتقدامه،  حيث ينمو � شواطئ اPحـار؛موطنه األص² روسيا وآسيا الوسطى
 س¾ا¡اأ

ثر  ويتr،ٍ وهذا اsبات يتحمل ال¾ب ا�افة وا�تملحة بشy جيد..� منتصف القرن ا�ا� 
 ،باPذور

وقد ذكرت بعض ا�صادر أن عشبة األجروب�ون قد استخدمت � تنظيف ال¾بـة مـن آثـار 
 اإلشعاKت

 حيـث ؛ التäب الـشه�ةاsووية � ا�ناطق ا�حيطة بمفاعل تش�نوبيل � روسيا بعد حادثة
 Øن هذا

 وبعد ذلك Øن يـتم حـصاده وا%خلـص منـه ،اsبات يقوم بامتصاص اإلشعاKت من ال¾بة
 .ٍبطرق فنية

  Arthrocnemum fruticosum :  أرثرو�نيمم فروتيكوزوم-2

 . وÃنت تروى بماء اPحر،ٍزرعت بشZ yريù � فلسط³

 Atriplex :  شجAة األتريبليكس-3

 ،تنمـو � معظـم أجـزاء الكـرة األرضـية..  ومقاومـة للـتملح ،ة معمرة دائمة ا[�ةشج�
 200 ينمـو � منـاطق ال تتجـاوز ا±طـوالت ا�طريـة فيهـا Atriplex nummularia والـصنف

 .اÂميليم¾ سنوي

تقدر بأربعة أطنان � ا±كتـار الواحـد ، اÂعالف ا�افة سنويًوينتج هذا الصنف كمية من األ
ٍ ولو Øن الرى بميـاه ، وتتضاعف كمية اإلنتاج عند رى هذه الشج�ة،الزراعة اPعلية  ظروف�

 .ما<ة

 ويمكن ±ذا اsبات أن، من الوزن ا�اف ألوراق هذا اsبات% 10وتشy ال¹وتينات £و 



  الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض  256

ًا إذا حصل � مقدار من ا±طوالت ا�طرية ال يتجاوز ßس³ مليم¾ا � العامÂيبÔ حي
ٍ. 

 وتمتاز بـذوره بمقـدرتها ، موطنه األص² أمريكا الشما¡ة:Atriplex canescens  الصنف
ً Yلك فإن من ا�مكن زراعة بذور هذا الصنف مبـاÅة � ؛اإلنبات � بيئة شديدة ا�لوحة �

ٍ وريها بماء منخفض ا�لوحة قبل ، دون ا<اجة إ& زراعتها � مستنبتات،اnائمة ا�تملحة ال¾بة
ٌ فهـو صـنف شـائع � Atriplex halimus الصنف أتريبليكس هـاgموس أما ..إ& ا<قل  نقلها ٌ

ثبتت اsجارب ا�يدانية الـC أجريـت � فلـسط³ ودول ا�غـرب أ وقد ،حوض ا�توسط منطقة
 قـد تفـوق مقاومـة f مـن الـصنف³ ،أن مقاومة هذا الصنف للجفـاف وتملـح ال¾بـة العر:

 ؛Atriplex nummularia وأتريبليكس نامولريـا ،Atriplex canescensس Øنيسين تريبليكسأ
ٍحيث ينمو هذا الصنف بشy جيد � مناطق ال تتجاوز ا±طـوالت ا�طريـة فيهـا    مليمـ¾200ٍ

 .اÂسنوي

 mتمـل ، هو عبارة عن شج�ة صـغ�ة:Atriplex amnicoloالصنف أتريبليكس أمنيكولو 
والصنف ا�توسطى أتـريبليكس هـا¡موس الـسابق ،  با�اء ا�الحكما mتمل كذلك الغمر، الر3
 ويتم إكثار هذا الـصنف، من أمالح ·ور الصوديوم% 3ٍيمكن ريه بماء Èتوى ما نسبته  اYكر

 .ٍ حيث تتم زراعة هذه العقل لعدة أشهر � مستنبتات قبل نقلها إ& األرض اnائمة؛بالعقل

 ولكـن Xـب أال يـسمح بـالر3 � ،ٌكس هو نبات رعـوى فإن األتريبلي،ًو�ما ذكرت سابقا
 حـC تـتمكن مـن ؛ا�ناطق ا��رعة بهذا اsبات إال بعد مرور ثالثة أعوم � زراعة شج�اته

 ليس فقـط � األرا� ا��رعـة ، وYلك ينبû أن تضبط عملية الر3؛وZديد نفسها، الصمود
 ألن @يع الشج�ات الرعوية تتشابه مـن ناحيـة ؛ بل � @يع األرا� الرعوية،بهذه الشج�ات

 .mملها للر3 � سنواتها األوæ عدم

 mتـاج إ& درجـة حـرارة ،نتباه إ& أن بذور الـصنف أتـريبليكس ¡نتيفـورميسوXب اال
Cـاردة إال � مـستبتات ؛)تنبت(تنتش  مرتفعة حPلـك فـإن بـذورها ال تنبـت � ا�نـاطق اY ٍ

 .مدفئة

Z حيـث تـم ؛ٍارب � عدة أصـناف مـن شـج�ة األتـريبليكس � فلـسط³وقد أجريت 
 وقـد ثبـت با%جربـة أن الـصنف ،ٍاPحار � رى أصناف ªتلفة من هذا اsبـات استخدام مياه

Atriplex barclayana ن األشد مقاومة للتملحØً،واألقوى نمو Â¬ا � ظروف اإلجهاد ا�ل. 

 باإلضـافة إ& ،ٍ كحطب للتدفئة والطـAtriplex lentiformisÙويمكن استخدام الصنف 
ٍ فإنه يتمـÜ بإنتاجيـة ،Atriplex canescensالصنف أتريبليكس Øنيسينس  أما، قيمته الرعوية 
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 وذلك عندما يروى ،اÂونصف الكيلو غرام � ا�¾ ا�ربع من األعالف سنوي  تصل إ& كيلو،K¡ة
 .همن% 4تشy أمالح ·ور الصوديوم  ٍبماء

  ):Adhatoda vasica(داتودا فاسيr أ -4 

ٌ وتستخرج منها مر�بات معقمـة ، تنتÄ � ا±ند، مقاومة %ملح ال¾بة،شج�ة دائمة ا[�ة

ويـستعمل ، vasicine يد3 فاسيسÂ ³يا، قلوًاوأوراق هذه الشجرة وقÄتها mوى مر�ب ،للجروح
  .ئيةهذا ا�ر�ب � عالج الربو وا%هاب الشعب ا±وا

 5- YفورنيgØ أنيموبسيس )Anemopsis californica(: 

ٌ وتستخرج من جذوره مر�بات تستعمل ، ينتÄ � الواليات ا�تحدة وا�كسيك،عشب معمر

 . كما تستعمل خالصة جذوره � عالج ا�روح واألورام ا[ارجية،السعال واإلنفلونزا � عالج

 ):Sporobolus airoides(سبورابولوس إيرايدس  -6

 ينتــÄ � الواليــات ا�تحــدة وا�كــسيك � الــ¾ب القلويــة ذات ا�لوحــة ،عــشب معمــر
ٍهذا العشب بذورا صا<ة للطعام بكميات كب�ة  وينتج،ا�نخفضة

ً ً. 

 ):Atriplex trainularis(  أتريبليكس ترينجيوالريس-7

 وهـذا اsبـات ،اiتشبه أوراق هذا الصنف أوراق السبانخ من حيث الشy وا�حتـوى الغـذ
æحار وا�حيطـات � أمريكـا الـشما¡ة، حوPحـار،ويعيش قرب شواطئ اPويرتـوى بمـاء ا  ،

   .وينتج ا±كتار الواحد ا��رع بهذا اsبات أكÆ من عÄة أطنان من األوراق ا[�اء

̈اجوس -8  :)Asparagus- Asparagus officnalis  ( ا�ليون- األس

 وÈتـاج ، كما أن بعض أصنافه تعت¹ من ضمن نباتات الزينة،قها تؤ� س،ٌا±ليون نبات معمر
لكنه يستمر � اإلنتـاج �ـدة تزيـد عـن ، اsبات إ& عدة أعوام حC يدخل � طور اإلنتاج هذا

 .Kًما العÄين

يروى ا±ليون � تونس بماء Èتوى الل¾ الواحـد منـه � ßـسة غرامـات مـن ملـح ·ـور 
 ويـروى كـذلك ،Negev desertنه يزرع كذلك � فلسط³ � صحراء اsقـب أكما ، الصوديوم

Èًوى نسبة K¡ة مـن األمـالح هنالك بماء عتيـادى بالنـسبة sبـات امـر أوmمـل األمـالح ، ً
   .)ا�ستنقعات ذات ا�ياه ا�ا<ة(طبيÎ � حواف السباخ  ٍ ألنه ينمو بشy؛ا±ليون
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9-  øØاآل)Acacia:( 

،  صـنف900 والC يبلغ عدد أصنافها قرابـة ،ا¡ا ا�وطن األص² لشجرة اآلØسياتعت¹ أس¾
 لونغيفلو¡ـا Ø longifloliaألصـناف ؛ٌو�ث� من أصناف اآلØسيا � أصـناف مقاومـة للـتملح

�ثبيت   وقد �حت زراعة هذه األصناف � فلسط³ ودول ا�غرب العرsophoraeó وsalignaو
 ,cyclops  :�ذلك فـإن األصـناف ا%ا¡ـة تنمـو � أوسـاط شـديدة ا�لوحـةو، الرمليةالكثبان 

ampliceps ,retinodes xiphophylla pycnatha , translucens ,pendula,floribunda.، 
 ،هو صـنف مناسـب للـشواطئ، Acacia auriculiformis والصنف آ Øسيا أوريكا¡فورميس

 .ph=9ويتحمل تربة درجة قلويتها 

 ،أصناف اآلØسيا � من األصـناف الـC تقـوم بتثبيـت اآلزوت ا�ـوى � ال¾بـةكث� من 
حتـواء خالياهـا � الكـن ، ٍ كما تزرع كذلك كنبات رعوى،اآلØسيا ألغراض تزيينية وتزرع

إ&  - هو من األمور الC تعيق ،tannins ومر�ب ا%انlignin ³من مر�ب الليغن³  تراكK Ü¡ة
ٍوبذور اآلØسيا ذات قيم غذائية K¡ة، ا�وا� � تناول وهضم أوراقها مقدرة – ما ;حد  تفـوق ،ٍ

ال تعÇ الفقرة السابقة . (دهون% 35بروت³ و% 20 فm Ùتوى � ؛قيمة القمح واألرز الغذائية
 .)من اnراسة  فهذا أمر Iاجة إ& ا�زيد؛ستهالك البÄىأن بذور اآلØسيا صا<ة لال

 Argan -Argania spinosa :  سبينوزا أرجينيا-10 

حسب بعـض ( تغطى مساحة تزيد عن نصف مليون هكتار � ا�غرب العرó ،شجرة رعوية
 .ويستخرج من بذورها زيت صالح للطعام ،)ا�صادر

 ):Balanites roxburhii (باآلنايتس  -11

ــجين³  ــب اnايوس ــتملح مر� ــاوم لل ــات ا�ق ــذا اsب ــار ه ــن ثم ــستخرج م  ،diosgeninي
 ويـشy هـذا ،steroidalا�ادة ا[ام الC تر�ـب منهـا األدويـة الـس¾ويدية  واnايوسجين³ هو

ومـن هـذا ا�ر�ـب يـتم تـصنيع هرمـو� ال¹وجيـس¾ون ، من ¥تويات اÓمرة% 3ا�ر�ب £و 
progesterone ، ونÜوالكورتcortison،وعدد آخر من ا±رمونات ٌ. 

 ألن تـصنيع ا±رمونـات الـسابقة ؛ستثمار ا%جارى بعـدلكن هذا اsبات لم يدخل حÜ اال
ًنطالقـا مـن مر�ـب الـسيتوست�ول  امازال يـتم

sitosterol، ى يـستخرج مـن فـول الـصوياYا 
soybean. 
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Âومن ا�ؤ�د أن مناخ السودان مناسب جد  بغـرض اسـتخراج مر�ـب ؛ا لزراعة هـذا اsبـاتٌ
ألو¡ة إ& أن بـإمrن الـسودان أن يـزود العـالم  حيث تش� ا%قديرات ا؛من ثماره اnايوسجين³

 .همةبنصف احتياجاته من هذه ا�ر�بات اnوائية ا�

 ):Flame of forest( شعلة ا~رج - )Butea monosperma(مونوسبAما  -12

 . تزرع ألغراض @ا¡ة، مقاومة للتملح،ا�ونوسب�ما شج�ة رائعة ا�مال

13- Aالشع )Barley – Hordeum vulgare:( 

 حيث ينتج ا±كتار الواحد مـن الـشع� £ـو ؛ًيعت¹ الشع� أحد أشد ا<بوب مقاومة للتملح
ٍأطنان من ا<بوب عندما يروى بماء درجة ملوحتـه تـساوى نـصف درجـة ملوحـة ميـاه  أربعة

   .اPحار

 ):The Blavk Mangrove – Avicenna germinans (ا�ا�روف األسود  -14

ٍ وأزهار هذا اsبات تنـتج كميـات ، تتحمل جذوره الغمر � ا�اء ا�الح،مالحٌشجر مقاوم لأل
Y Âلك فهو مناسب جد؛من الرحيق وف�ة  .ا ل¾بية اsحلٌ

15- Cordgrass: 

 وينتـÄ � األمـر�ت³ وأوربـا ،Spartinaينتü هذا العـشب ا�عمـر إ& جـنس الـسبارتنا 
  حC تسمح للهواء بالوصول إ& ا�ـذور؛قه Êوفةاأن س ويمتاز من اsاحية التÈÄية با،وîفريقي

 . وذلك حC تتمكن خالياها من القيام با�بادالت الغازية ال�ورية؛ا�غمورة � ا�اء ا�الح

rبات بتجزيتsة الريزوماتئثر هذا ا،rـذور ويمكـن أن يتPويعتمـد هـذا ، ثـر كـذلك با
ٍطرح األمالح الزائدة ع¹ غدد خاصـة موجـودة � مقاومته لألمالح � إس¾اتيجية  اsبات �

 .األوراق

ــامنوث -16 ــاط– كريزوس ــجرة ا�ط  Chrysothamnus nauseosus – Rubber : ش

rabbitbush 

 Üشجرة ا�طاط الرسمية ا�عروفة � األوساط ا%جارية � شجرة ا±يفيـا برازيلينـسHevea 
brasiliensis ، عبا Ùنتاجها ،ٌرة عن شج�ة بديلة إلنتاج ا�طاطأما شجرة الكريزوسامنوث فîو 

ٌوالكريزوسـامنوث شـج�ة مقاومـة للـتملح، ٍأقل من إنتاجية شجرة ا±يفيا إ& حد ما  موطنهـا ،ٌ
Âوتفرز هذه الشجرة مطاطـا طبيعيـ، األص² أمريكا الشما¡ة ًنهـا تفـرز كـذلك صـمغا أ كمـا ،اً
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مـن % 5 ويشy ا�طاط أكÆ مـن ..وفطرى ٍ يمكن استخدامه كمبيد حÄى ،اÂهايدرو Øربوني
 .من مكوناتها% 20 أما الصمغ فإنه يشy أكÆ من ،مكونات هذه الشجرة

 Calophyllum inophyllum – Alexandrian  الغار اإلسكندرى – Øلفيلم إنوفلم -17

laurel: 

 ر�ـب ويستخرج من هذا اsبات م،يعيش هذا اsبات � سواحل çيالنكا وبورما وا±ند
ًنسبة إ& اسم اsبات Øلفـيلم  (callophyllolideالrلفياليد 

Calophyllum(، ويـستخدم هـذا 
وmتوى بـذور هـذا اsبـات كـذلك � زيـت يتمـÜ ، %هابات والروماتÜما�ر�ب � عالج اال

 . يستخدم � صناعة الصابون،للبكت�يا �واص قاتلة

 ):Ø) Catharanthus roseusثارانثس روزياس  -18

ٍ ويتحمل العيش � أوساط موصليتها الكهربائيـة تبلـغ ،ينتÄ هذا اsبات � سواحل ا±ند

12dS/m، وى مر�بات قلوية تستخدم � عالج اللو�يميـاm باتsوجذور هذا ا lukemia، أمـا 
 .ٍوراقه فتحوى مر�بات قلوية ذات خواص خافضة لضغط اnمأ

  ):Citrullus colocynthis (سي¾ولوس كولو سينتس  -19

 ويستخدم �نع رمـال ، ينتÄ � سواحل ا±ند وباكستان، مقاوم للتملح،ٌنبات مع¾ش معمر
ًنسبة إ&  (colocynth ويستخرج من ثماره اsاضجة مر�ب الrلوسينت ،�رافالشواطئ من اال

 . و±ذا ا�ر�ب خواص ملينة ومسهلة،)colocynthisاسم اsبات كولو سينتس 

20-  Øاgزورينا إيكويستيفو) Casuarina equisetifolia:( 

والrزورينـا تـزرع ، سـ¾ا¡ا ومالÜيـاأ موطنهـا األصـç ، ²يعة اsمو،ٌشجرة دائمة ا[�ة
 . Óبيت الرمال؛كذلك � سواحل الص³

 كمـا تعـيش � تـرب درجـة ، وتتحمل ا�لوحة العا¡ـة،وتنمو هذه الشجرة � ال¾ب الفق�ة
، منهـا %1 وتنمو الrزورينا � أوساط تشy أمـالح ·ـور الـصوديوم مـا نـسبته ، ph=9قلويتها

 ومـن هـذه ، تتحمـل تـراكÜ أ� مـن األمـالح،ٌاف أخـرى مـن الrزورينـانلكن هنالك أص
 .cristata كريستاتا glauca جلوú – أوبيسا obesa :األصناف
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 The sea grape:ر  عنب ا�ح- Coccoloba uvifera  كو�ولوبا يوفيفAا-21

ً وتنـتج أزهـاره كميـة ،ٍ يعيش � مستعمرات � شواطئ اPحار،ٌنبات معمر مقاوم لألمالح

وتـستعمل ،  أما ثماره فÙ صا<ة لألكل،ا ل¾بية اsحلY Âلك فإنه مناسب جد؛من الرحيق ًوافرة
 . كما تستعمل كذلك كوقود،لصنع األثاث ا��æ أخشابه

  )Distichlis palmeri -palmer saltgrass:(عشبة ا�لح   -22

وقد اعتاد ا±نود � @ـع ، ٌبذوره صا<ة للطعام،  çيع اsمو،perennialٌنبات ريزو� معمر 
 . ومن ثم استخدام دقيقها � صناعة ا[*؛هذه اPذور من � الشواطئ وطحنها

ٍء يشy ملـح ·ـور الـصوديوم  من ا<بوب عندما يروى بمااً واحداÂوينتج ا±كتار الواحد طن
Æتويـه بـذور القمـح ،من مكوناته% 2من  أكm بات � ثالثة أضعاف ماsتوى بذور هذا اmو 
 .األ¡اف من

 :Elaeis oleiferaى  ûيل الزيت األمريك-23

  وZمعه صلة قرó مع Éيـل،ينتÄ هذا اsبات � ا�ستنقعات الساحلية ا�ا<ة � األمازون
 .Elaeis guineesisفريÔ الزيت اإل

  Eucalyptus halophila: يوúليسبتوس هالوفيال -24

 . وينمو � ضفاف اPح�ات ا�ا<ة � أس¾ا¡ا،مقاوم للتملح

Eucalyptus sargentiiبتـوس¡Ãحيـث ينمـو هـذا الـصنف � ؛ هو من أقوى أصـناف ا¡و 
yٍمناطق تظهر فيها طبقة من ا�لح � سطح ال¾بة بش

 .ٍ واضح للعيانٌ

Eucalyptus angulosaهو صنف مقاوم للتملح ٌ   ويتحمـل، ينمـو � الـشواطئ األسـ¾ا¡ة،ٌ
 . ويستخدم كمصد للرياح،الرذاذ ا�الح

ــا  ــوس çجينتي ــصنف يوÃ¡بت ــا ال ــصنف يوÃ¡بتــوس ،Eucalyptus sargentiiأم  وال
ف mمال لإلجهاد ا�ل¬ من أشد األصناما فه،Eucalyptus accidentalis أكسيدينتاليس

ً
 وقـد ،

 .30dS/mٍ العيش � أوساط موصليتها الكهربائية تبلغ انستطيعا يØن

Eucalyptus accidentalisكما تتحمـل جـذوره ،يتحمل األمالحو ، صنف مقاوم للجفاف 
 .نه ينمو قرب اPح�ات ا�ا<ةإ حيث ؛� ا�اء ا�الح الغمر

Eucalyptus torquataناف ا�قاومة للتملح كذلك من األص. 
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 :ومن أصناف ا¡وÃ¡بتوس ا�قاومة للتملح �د األصناف

calophylla لوفيالØ – spathulata سباتوالت l argiflorensالرجيفل�ينس  

l oxophleba الكسفليبا – neglecta نيجليكتا – kondininensisكوندينينينسيس . 

  ):Rhodes grassGrindelia camporum( جرينديال Øمبوروم -25

ٍ تفرز كميات وف�ة من صـمغ عطـرى يغطـى سـطح اsبـات، مقاومة للتملح،شجرة معمرة ٍ ،
 لكنـه ينحـل � ا�ـذيبات، ٍ وغ� قابل لثوبـان � ا�ـاء،non volatileالصمغ غ� متطاير  وهذا

ا  وهـذ،اsبـات من الـوزن ا�ـاف ±ـذا% 10 ويشy الصمغ £و ، organic solventsالعضوية 
خـواص   و±ـذا الـصمغ،الصمغ يستخدم � صناعة أحبار الطباعة واnهانات وا�ـواد الالصـقة

 .terpenoidsمشابهة [واص مر�ب ا%�بينويد 

  ):Mesmbry anthemum crystallinum(مسم¨ى أنثيمم كريستاgنوم   -26

 وأوراقـه ، ينمـو � شـواطئ اPحـار.. موطنه األص² جنوب إفريقيـا ،عشب حوæ عصارى
 .ٌوبذوره صا<ة لألكل

  ):)Suaeda maritimeسويدا مAيتما  -27

ٌنبات مقاوم لألمالح صـالح   وهـو، ويزرع %ثبيت الكثبان الرمليـة، ينمو � شواطئ ا±ند،ٌ
 .لألكل

 Indian almond:(( اللوز ا�ندى -28

، ثمارهـا حلـوة، Üيـاموطنها األص² مال، ً م¾ا20 يصل ارتفاعها إ& أكÆ من ،ٌشجرة ضخمة
ٌ وخشب هـذه الـشجرة مناسـب لـصناعة األثـاث ،almondٍوبذورها تستعمل كبديل عن اللوز 

æحر ا�الح..  ا��Pهذه الشجرة بمقاومتها للتملح وللعواصف ورذاذ ا Üتتم. 

 :)Jojoba (Simmondsia chinesis ا£وجوبا -29

 وزيت ا�وجوبـا، شy نصف وزن اPذور اYى ي، بذوره غنية بالزيت،ٌنبات صحراوى معمر
ٌمــشابه لزيــت حــوت العنــ¹ 

sperm – whale oil،ويــستخدم زيــت ا�وجوبــا � صــناعة  
 .مستح�ات ا%جميل

  وµ فلسط³ تزرع ا�وجوبـا قـرب اPحـر،من ا�لح% 1ٍتروى ا�وجوبا بمياه mوى أقل من 
 .ا�يت
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 ):)Juncusجانكوس   -30

ٌنه أ¡اف صـا<ة لـصناعة الـورق تستخرج م،ٌنبات ريزو� ن مـن ا وµ مـ� يوجـد صـنف،ٌ
 : وهما، يستخدمان للحصول � ا�واد األو¡ة لصنع عجينة الورق،ا�انكوس

� أن الـصنف ، Juncus acutusكيوتاس أجنكوس و ،Juncus rigidusجنكوس رXيداس 
Juncus rigidus هو أشد مقاومة لإلجهاد ا�ل¬ من الصنف ً

Juncus acutusن إنتاجيـة ، كمـا أ
 � ظـروف اإلجهـاد Juncus acutus تكون ضعف إنتاجية الـصنف Juncus rigidusالصنف 

Âن بشy جيد جدان الصنفاويتجاوب هذ، ا�ل¬ ٍ  حيـث ؛ا مـع األسـمدة اآلزوتيـة والفوسـفوريةٍ
 وتزداد أطـوال ،لا�حصو  فoيد كمية؛ًا ونوÂKتؤدى هذه اإلضافات السمادية إ& زيادة اإلنتاج كم

 .ٌ و� صفة مرغوبة � صناعة الورق،األ¡اف

 تعادل ثل قوة عجينـة الـورق االعتياديـة ،إن قوة عجينة الورق ا�ستخرجة من هذا اsبات
وµ ا±ند ينتج ا±كتار الواحـد مـن ا�ـانكوس £ـو طـن .. ا�ستخرجة من اsباتات ا%قليدية 

 .اإلجهاد ا�ل¬ونصف الطن من عجينة الورق � ظروف 

31-  Yبتاكول فاسg– الرØ )Kallar – Leptochloa fusca:( 

 كما أن جذوره تتحمل الغمر � ا�اء ا�ـالح �ـدة ،نبات معمر شديد ا�قاومة لألمالح والر3
 . وتعمل � تفتيت ال¾ب القاسية، تتعمق � ال¾بة،ٍويمتاز هذا اsبات �ذور قوية، طويلة

 وا�وطن األصـs ²بـات الليبتـاf فاسـr هـو ،ا اsبات بواسطة العقل واPذوريتم إكثار هذ
ويـزرع هـذا اsبـات � باكـستان للحـصول �  ،الÄق األوسط وجنوب Åق آسـيا وîفريقيـا

 يـتم قطافهـا � ßـس ،ا مـن األعـالفÂحيث ينتج ا±كتار الواحد £و أربعـ³ طنـ؛ األعالف
 .دفعات

 ):Leucaena( لو�ينا -32

ٌاللو�ينا � نبات مقاوم للجفاف وا%ملح  ٍ ويروى بماء درجـة، يزرع � سواحل اPاكستان،ٌ
 .-14dS/mملوحته 

 ):g )Licuala spinosaكوال سبينوزا -33

 .من اsخيليات ا�قاومة للتملح
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 ):g )Limoniumمونيوم -34

Pتروى بماء ا Cحرنبات الليمونيوم هو من أزهار القطف ا%جارية ال. 

 ):Manila tamarind ( مانيال تامريند-35

،  و� من األشجار الm Cتمل ا�ياه ا�ا<ة وا�فاف، تنمو � السواحل،شجرة دائمة ا[�ة
  . وتستهلك قرونها كفاكهة،ويتم إكثار هذه الشجرة باPذور والعقل

 ):Nitraria billardieri ( ني¾اريا بيالرديرى-36

  .ء اPحرنبات زينة يروى بما

 ):û )Nypa fruticans - The Nipa palmيل ا�يبا -37

 حيـث ؛سـ¾ا¡ا ومالÜيـا واPنغـال وبورمـاأينتÄ هذا اsخيل � ا�ستنقعات الساحلية � 
 وا�ذهل أن هذا اsخيل ا�قاوم للتملح هو مـن اsباتـات ،ًجذوره مغمورة � ا�ياه ا�ا<ة تكون
 اYى يمكـن @عـه ،من نسغ هـذا اsبـات% 15نسبته  لسكر ما حيث يشy ا؛للسكر ا�نتجة

 حيـث يمكـن @ـع ؛ًوهذا اsخيل ينتج كميات وف�ة من النسج الـسكرى .. بعد قطاف اÓمار
 وينتج ا±كتـار الواحـد ا�ـ�رع ،السكرى من f شجرة � ا�وسم الواحد ًأربع³ ل¾ا من النسج

 ويمكن اسـتخدام هـذا النـسج ،ج السكرى � العاملف ل¾ من النسأثالث³  بهذا اsخيل £و
 وXب تصنيع هذا النسج الـسكرى قبـل أن ، أو � صناعة الكحول،السكر السكرى � صناعة

 متحوال إ&،يتخمر
ً

 .acetic acidسيد أسيتيك  أ

 ):Oncosperma filimentosa( أونكوسبAما فيليمنتوزا -38

 .Ä � ا±ند والفلب³من اsخيليات ا�قاومة لألمالح الC تنت

 ):Oryza sativa –Rice ( األرز-39 

 لكـن ازديـاد تـر�Ü ،� وسـط اsمـو% 1صل إ& يـرز أن يتحمل تر�Ü أمـالح بإمrن األ
 .ٍيؤدى إ& اÉفاض ملحوظ � إنتاج األرز األمالح

 ):Kochia prostrate(كوتشيا بروس¾اتا  -40

 ويمكـن ±ـذه ،ٍب القلوية وا%ملح بـشy جيـد تتحمل ا�فاف وال¾،شج�ة معمرة رعوية
وقـد ،  دون أن تنقص إنتاجيتها من األعالف،17dS/mأن تتحمل درجة ملوحة قدرها  الشج�ة

  .هذا اsبات � ا�ملكة العربية السعودية تمت زراعة
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 : بارثينيوم أرجينتاتوم-41

ة لـشجرة ا±يفيـا تعت¹ هذه الشجرة الـصحراوية إحـدى مـصادر ا�طـاط الطبـيÎ اPديلـ
Üحيـث يـنخفض ؛لكن إنتاجها من ا�طـاط يـنقص ·مـا ازدادت ملوحـة ال¾بـة، برازيلينس 

·مـا ازدادت ا�وصـلية % 5 وينخفض اإلنتاج بمعـدل ،7dS/mاإلنتاج إذا ازدادت ا�لوحة عن 
 كيلـو 350وîنتاج ا±كتار الواحد ا��رع بهذه األشجار يبلغ أكÆ من ، الكهربائية درجة واحدة

  .اÂأما إنتاج ا±كتار الواحد من شجرة ا±يفيا برازيلي> فهو يزيد عن الطن سنوي، غرام

  Puccinellia:((بو�سينيليا  -42

 .س¾ا¡ا ودول ا�غرب العرóأ ينتÄ � ،ٌنبات رعوى شديد ا�قاومة لألمالح

 ):Quinoa –Chenopodium(تشينوبوديوم  -43

 ، مليمـ¾250 � مناطق ال يزيد معدل األمطار السنوى فيها عـن ،ينمو هذا اsبات � تشي²
ٍعبارة عن عشب حوæ وهو

 ويصل هذا اsبات إ& مرحلة اPلوغ بعـد ، م¾1,5& ا ارتفاعه حو،ٌ
 تشy £و ثلـث وزن ،ٍ حيث ينتج كميات ضخمة من بذور صغ�ة ا<جم؛ٍستة أشهر من الزراعة

وينتج ا±كتار الواحد من هذا اsبات £و طن³ ونـصف ، اÂلي وهذه نسبة K¡ة فع،اsبات ا�اف
 .من اPذورالصا<ة لألكل

  ومـرد ذلـك إ& وجـود مـادة،ومن ا�الحظ أن بذور هذا اsبات ذات مذاق مر بعض ال�ء
،  ولكن من ا�مكن ا%خلص من ا�ذاق ا�ـر، � الغالف ا[ارï للبذرةsaponinsالصابون³ 

 .ويصنع من بذور هذا اsبات دقيق صالح لصناعة ا[* وا�عجنات، اء اPاردبغسل اPذور با�

 ):Salsola iberica( الشوك الروø - سولسوال ايبAيكا -44

æالواليات ا�تحدة،ٌ مقاوم للتملح وا�فاف،ٌنبات حو � Äوينتج ا±كتار الواحـد مـن ، ينت 
 راعة هذا اsبات Xب أال نعرض بذوره إ&وعند ز، ٍاsبات £و عÄة أطنان من األعالف هذا

ن مقاومة بـذور وبـادرات هـذا اsبـات للـتملح تكـون إ حيث ؛ٍتراكK Ü¡ة من األمالح
 .ضعيفة

 ويمكـن حـصاده بعـد ،ٍسبوع من الزراعـةأيمكن اPدء برى هذا اsبات با�اء ا�الح بعد 
 .فقط من الزراعة شهرين
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 :)Silt grass -Paspalum vaginatum(اتوم  باسبالوم فاجين- حشيشة الط[ -45

 ، ويمتاز �ذور قويـة و�ثيفـة ومتـشابكة،ينتÄ هذا اsبات � الشواطئ الطينية اPحرية
ً ويتحمل نسبة من األمالح أ� من ،ويفضل هذا اsبات ا�ناطق الرطبة

1.% 

rبات بواسطة ا�ذور وا[لفاتيتsبات يمتلك حساسية، ثر هذا اsشديدة �بيـداتًوهذا ا ً 
يغطـى   وعدم السماح به إال بعد أن،وXب منع الر3 � ا�روج ا��رعة بهذا اsبات، األعشاب

فتمنع بـذلك ،  ألن ا�وا� تلتهم ا[لفات الصغ�ة؛هذا اsبات Øمل ا�ساحة الC نريد زراعتها
 .نتشارهذا اsبات من اال

 .يةينتÄ هذا اsبات � سواحل أمريكا ا�نوب

 :Salt grass -Distichlis spicata((حشيشة ا�لح  -46

ً ويتحمل مستوى من ا�لوحة يعـادل ضـعف ملوحـة ميـاه ، ينمو � السواحل،عشب معمر

ٍا من األعالف ا�افة عندما يروى بماء Âوينتج ا±كتار الواحد من هذا اsبات عÄين طن، اPحر
 . كما يتحمل ا�فاف،مر � ا�ياه ا�ا<ة ويتحمل هذا اsبات الغ،من ا�لح% 2ى Èو

 :Sporobolus arabicus((رابيكوس أسبAابولوس  -47 

  وينتج ا�¾ الواحـد أكـÆ مـن،17dS/mٍيروى هذا اsبات � اPاكستان بماء درجة ملوحته 
 .غرامات من األعالف تسعة كيلو

 :Sesbania bispinosa((سيسبينيا بيسبينوزا  -48

  وينتج ا±كتار الواحد أكÆ من، ينتÄ � ا±ند � ال¾ب ا�تملحة القلوية،وىنبات حوæ رع
 :ا%ا¡ـة ٌوبعض أصناف هذا اsبات � أصناف معمـرة Øألصـناف، عÄة أطنان من األعالف

 نـسبة ا�لـح ،مـالح ٍوتتحمل هذه األصناف الغمر � ماء، speciosaسبيكيوزا ، sesban ناسيسب
 %.1فيه أكÆ من 

  ):Sapium sebiferum(سيبيوم سيبيفAوم  -49

، ا�ـالح  حيث ينمو هذا اsبات � ال¾ب ا�غمورة با�اء؛ا�وطن األص² ±ذا اsبات هو الص³
هـذا   وينـتج ا±كتـار الواحـد مـن،ًويمكن زراعة بذور هذا اsبات مباÅة � األرض اnائمة

 .زيت واnهون اsباتيةاsبات أكÆ من عÄة أطنان من اPذور الغنية بال
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، ٍ باإلضافة إ& زيت غ� صالح للطعام، نباتية صا<ة للطعامًاإن بذور هذا اsبات mوى دهون
اsبـات غـ�   والزيت اYى يستخرج من بذور هذا،وتشy ا�واد اnهنية £و نصف وزن اPذرة

 ؛ٌقابل للجفاف ٌ وهو زيت،stillingiaويد3 بزيت ستيلينغيا  -ًكما ذكرت سابقا  -ٍصالح للطعام 
� بذوره   ويمكن استخدام اnهون اsباتية ا�وجودة،Yلك يمكن استخدامه � صناعة الطالء

الصالح للطعـام  ً علما أن فصل اnهن اsبا} الصالح للطعام عن الزيت غ�،إلنتاج الزبد اsبا}
 فـإن ،� اnهـون ضافة إ& احتوائهـاباإلو . هو أمر � Öية البساطة واليä،ا�وجودين � اPذرة

بعـد ßـسة   ويبدأ هـذا اsبـات � اإلنتـاج،ٍبذور هذا اsبات mوى كميات وف�ة من ال¹وت³
ا�ناخيـة  بäعة اsمو � حال توفرت الظـروف-كذلك  - ويمتاز هذا اsبات ،ٍأعوام من الزراعة

 .ا�ناسبة

 ):Sea lavender( خزاü ا�حر -50

 .لقطف ا%جارية الC يمكن ريها بماء اPحرمن أزهار ا

 :)Salicornia sos(  الساgكورنيا-51

 ،ٍ وهـذا اsبـات يـزرع بـشZ yـارى � ا�كـسيك، يروى بماء اPحـر،نبات حوæ عصارى
 حيث ينتج ا±كتار الواحد مـن الـسا¡كورنيا طنـ³ مـن اPـذور ا�نتجـة ؛اÂحصاده آ¡ى وXر

 . وذلك عندما يروى بماء اPحر،ا من األعالفÂ طن17أكÆ من  و،للطعام للزيت الصالح

 ):Salt wort – Batis maritime( باتيس ماريتما -52

 وقد اعتاد ا±نـود، اÂ طن15 حيث ينتج ا±كتار الواحد أكÆ من ؛يروى هذا اsبات بماء اPحر
 . هذا اsباتيقان� تناول جذور وس

 Sesuvium (سيـسوفيوم بورتيـو الØسـ¾وم - Seaside purslane((بقلة الشواطئ  -53

portulacastrum:(  

 حيـث يـستهلك هـذا اsبـات ؛ ينمو � سواحل الواليات ا�تحـدة،نبات برى صالح لألكل
 وهذا اsبات .. للتخلص من األمالح الزائدة ؛ وتغي� ا�اء عدة مرات،بعد غليه � ا�اء كخضار

Çٌغ rلسيوم وا<ديد والrروت³ بالcarotene ò ³وفيتام C. 

 ):Sea fennel Crithmum maritimum (شمار ا�حر أو شمرة ا�حر -54

ٌنبات مقاوم لألمالح ٌ،ò ³وى مقادير وافرة من فيتـامÈ ، � بـات يـستخدمsن هـذا اÃو 
 .حر ويروى بماء اP، وا¡وم يزرع هذا اsبات � فلسطscurvy ،³اPحارة من األسقربوط وقاية
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 ):Tamarix ( الشجرة ا�اكية-  شجرة ا�موع- تاماريكس -55

، ٌ معظمها مقاومـة للـتملح وا�فـاف،ًهنالك أكÆ من ßس³ صنفا من نبات ا%اماريكس
 كما تتساقط كذلك قطرات ،الشائع أن ت¾اكم تر�K Ü¡ة من ا�لح � أنسجة هذا اsبات ومن
ٍبشy دائم من أوراقه ا�لح  و±ـذا الـسبب ؛دى إ& موت ا<شائش ا�حيطة بهذه الـشجرة tا يؤ؛ٍ

;Xب أن ن¾ك مسافة خا¡ة أمام هذه الشجرة عندما نزرعها كمصد  وبعض أجـزاء هـذه،  للرياحً
 Yلك يمكن زراعة هذه الـشجرة ؛ بسبب ال¾�Ü العا& للملح فيها؛ٍالشجرة غ� قابلة لالشتعال

 .لحرائق ا�تكررةالC تتعرض ل) الغابات(األحراج  �

Tamarix aphyllaهذه الشجرة �ذورها القويـة:  تاماريكس أفيال Üتتعمـق �،تتم Cالـ  
ٍوتفرز هذه الشجرة قطرات ا�لح من غدد موجودة � األوراق خالل الليل، ال¾بة نالحـظ   Yلك؛ٍ

 .تشy طبقة من ا�لح mت هذه الشجرة

 Tamarix aphylla , Tamarix:  الـشجرةوµ فلسط³ تـزرع األصـناف ا%ا¡ـة مـن هـذه

chinesis , Tamarix niloticaحر   حيث تروى هذه األصناف � فلسط³؛Pوقـد دلـت ، بماء ا
ا مـن Âهـو أçع نمـو، Tamarix stricta ا%جارب ا�يدانية أن الصنف تامـاريكس سـ¾يكتا

 14افـيال ينـتج  نفوا±كتـار ا�ـ�رع بالـص،  ،Tamarix aphyllaالصنف تاماريكس أفـيال 
 .%3ًهكتارا من العلف عندما يروى بماء نسبة ا�لح فيه 

 ):Saccharum griffithii (ساØروم جريفيتيا -56

 حيث ينتج ا�ـ¾ الربـع الواحـد ؛17dS/mٍيروى هذا اsبات � باكستان بماء درجة ملوحته 
أمـا جـذوره ، ة الـورق من األوراق الC تستخدم � صـناعاتهذا اsبات ßسة كيلو غرام من

 .� صناعة ا<بال فتستخدم

 ):Urochondra setulosa(يوروúندرا سيتيولوزا  -57

Â ويتمـÜ بمقاومـة K¡ـة جـد، ينمو � سواحل باكـستان،عشب مقاوم لألمالح ا لإلجهـاد ٍ
 .dS/m 60 وdS/m 30ٍفهو يعيش � أوساط ت¾اوح درجة ملوحتها ب³ ، ا�ل¬

  ):Wheat – Tricticum aestivum (القمح -58

 sand couch Thinopyrumتم � بريطانيا تهج³ القمح بنجـاح مـع نبـات وسـادة الرمـال 

bessarabicum )لإلجهـاد ا�لـ¬ ٌ وهو نبات يعـرف بـشدة مقاومتـه،)ثينوب�وم بيسارابيكوم، 
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أمـا نبـات القمـح ، حا من األمالÂ جداK Â¡اً ويتحمل تر�Ü،وينمو هذا اsبات قرب اPحر األسود
  .%1 فقد Øن يتحمل الرى بماء نسبة ا�لح فيه ،اYى نتج عن عملية ا%هج³

* * *  
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 ):Aristida pungens(ريستيدا با�نس  أ- ا�رين -1

 ويمكـن أن ينمـو ،فريقيـةمن أهم األعشاب ال¹ية ا�نتجة للحبوب الC تنمو � الـصحراء اإل
ً لكنه PÖا ما يالحظ � األودية الصحراوية الC تتجمع فيهـا ،نبات اnرين � الكثبان الرملية

 ينمـو � ، ذو جذور قوية متعمقـة � ال¾بـة،perennial ونبات اnرين نبات معمر ،مياه األمطار
 ويمكن ±ـذا اsبـات أن ،شاد كما ينتÄ كذلك � ت، وبشy خاص � منطقة األحجار،ا�زائر

 . ميليم¾ فقط70ينمو � مناطق ال تزيد معدالت األمطار فيها عن 

 ؛ فإنه نبـات شـديد األهميـة،بالرغم من أن هذا اsبات ما زال يعت¹ من اsباتات ال¹ية: األهمية
ا�قاومـة   ألنه نبات شـديد؛ وبا%ا& ال £تاج إ& زراعته K fم،ألنه نبات معمر منتج للحبوب

 . حيث ينتÄ � مناطق ذات أمطار شحيحة؛للجفاف

يزرع هـذا اsبـات � اnول الـØ Cنـت : )Panicum miliaceum(بانيكوم ميليسيوم  -2
Cاد السوفييmما يعرف باال yويد3 باسم دخن بروسو ،تش proso millet. 

 ):Panicum turgidum(تورجيدوم بانيكوم 

 ، ذو جـذور قويـة متعمقـة � ال¾بـة،perennial هو نبات معمر :ومنبات اPانيكوم تورجيد
وهـذا ، يمكن أن �ده � ا�ناطق الصحراوية � الصومال وموريتانيا والسنغال وا�غرب ومـ�

ح معـدالت و تـ¾ا، حيـث ينمـو � الرمـال � منـاطق قاحلـة؛اsبات شديد ا�قاومة للجفاف
 .اÂنوي ميليم¾ س250 و30األمطار فيها ب³ 

 يـÔ مـن ، كما يستخدم كغطاء أخـ�،يستخدم هذا اsبات � تثبيت الرمال ومنع ا�رافها
 الC تتعمـق ألكـÆ مـن مـ¾ ،� جذوره -� مقاومته للجفاف  - ويعتمد هذا اsبات ،ا%صحر

 .نبات برى شديد األهمية . . أمتار3 وتنتÄ بشy أفÔ �سافة تزيد عن ،واحد � ال¾بة

 :)Panicum stagninum(كوم ستاجنينوم باني

ً ينـتج سـائال حلـوا لزجـا، وµ إفريقيـا الوسـطى، ينتـÄ � الـسودان،نبات معمـر ً ً
ً صـا<ا ،

iلالستخدام الغذا. 
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 :)Cenchrus biflorus(سنكروس بيلفوراس  -3

سـنكروس Øثـارتيكوس ( Øنـت تـد3 � ا�راجـع القديمـة باسـم ،annualعشبة حو¡ة 
Cenchrus catharticus Delile(،ا وتنموهذه العشبة � مناطق جافة ورملية � صحارى إفريقيـ 

 ،دهون% 9 فm Ùوى ؛ وmوى بذورها نسبة مرتفعة من ا�ر�بات الغذائية،وصحاريها الساحلية
 .بروت³% 20و

 Ø Cenchrusلـصنف سـنكروس ¡بتـاØنثوس ،وبعض أصناف هذا اsبات غـ� شـائكة

leptacanthus.  

 ، اYى ينمو � ا�ناطق ا�متـدة بـ³ الـسنغال وîثيوبيـا،Cenchrus prieuriiهنالك الصنف و
 يـد3 سـنكروس ،وهنالك كذلك صنف معمر من هـذا اsبـات .كما أنه ينتÄ كذلك � ا±ند

 وتعت¹ مـن ا�حاصـيل ،buffel grassوتعرف هذه العشبة باسم ، Cenchrus ciliarisسيل�يس 
 .� العالمهمة العلفية ا�

4-Ýاألرز اإلفري  )African Rice (- يماAأوريزا جالب )Oryza glaberrima:( 

 أمـا االسـم العلـOryza glaberrima، üاالسم العلü لألرز اإلفريÔ هو أوريـزا غالب�مـا 
 وهو األرز ،لفت للنظرم وهنالك صنف إفريOryza sativa، Ôسيوى فهو أوريزا ساتيفا لألرز اآل

 Iيـث ، حيث يمكن زراعة هذا الـصنف مـن األرز � ا�يـاه العميقـة؛tomo Songhaiم العائ
 حيـث يـتم ؛ أمتـار3 ويمكن زراعة هذا الصنف � مياه يصل عمقها إ& ،يطفو � سطح ا�اء

 .حصاد ا�حصول بواسطة القوارب

 ،ًأقل إنتاجيـة ألن األرز اإلفريÔ ؛سيوىلكن ا�زارع³ اإلفريقي³ يفضلون زراعة األرز اآل
 كمـا أن ، و�ـذلك فإنـه أ¿ـر اللـون،ثر � ال¾بة بعد نـضجهااكما أن نسبة أك¹ من بذوره تتن

 .طحنه وmويله إ& دقيق هو أشد صعوبة من طحن األرز اآلسيوى

تماثـل �  - BG 187 وØBG 141ألصـناف  -ًعلما أن بعض أصناف األرز اإلفـريÔ ا�نتخبـة 
 حيث ينتج ا±كتار الواحد ا��رع بأحد هذين الصنف³ أكـÆ ؛رز اآلسيوىإنتاجيتها إنتاجية األ

 .من طن ونصف

 كمـا أنـه ،من األرز اآلسـيوى، وال أقول ا�فاف، ًإن األرز اإلفريÔ أشد مقاومة sقص ا�ياه
 لكن قÄة بذور ،)دورة حياته أق�(ً و�ذلك فإنه أçع نضجا ،ًأشد مقاومة لألعشاب الضارة

 ، وفصل هذه القÄة ا<مراء عن اPـذور اPيـضاء هـو أمـر صـعب،إلفريÔ ¿راء اللوناألرز ا
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 ، كما أن بذور األرز اإلفريÔ أكÆ قابلية للتكـä،ًعلما أن هذه القÄة غنية با�ر�بات الغذائية
 .ثر� ال¾بة بعد نضجهااكÆ قابلية للتنأو�ذلك فإنها 

 ،ن األرز اإلفريÔ يمـوت بعـد أن تنـضج بـذورهأ ب،Ôسيوى عن األرز اإلفريويتمÜ األرز اآل
 .سيوى � اsمو حC بعد نضج بذورهبينما يستمر األرز اآل

 فقـد وجـد هـذا اPاحـث أن ؛لقد توصل أحد اPاحث³ األمريكي³ إ& اكتـشاف مـذهل
 ،وQ إ& نبات مؤنـثÈ ،اÂ[مس عÄة ساعة إضاءة يومي) وهو نبات ªنث(تعريض نبات األرز 

   ..ل عن الفائدة من ذلك أ وقد تس،ً عقيماpollenينتج غبار طلع 

 Yلك فـإن هـذه ؛ تعجز عن تلقيح أزهارها ا�ؤنثة،ن اsباتات الC ال تنتج غبار طلع خصبإ
 وهو األمر اYى يؤدى إ& mسن اإلنتاج بشy ،اsباتات ا�ؤنثة تضطر للoاوج مع نباتات أخرى

 .عيةالفت من حيث الكمية واsو

 ًاسيوى مع األرز اإلفريÔ يمكن أن ينـتج أصـنافويعتقد علماء اsبات بأن تهج³ األرز اآل
 فهمـا ، لكن اnراسات العلمية تؤ�د بأن تهج³ هذين اsبات³ غـ� tكـن،بمواصفات جيدة

ا Âن وراثيـا كمـا أنهمـا منغلقـ، من اsاحيـة الوراثيـةincompatibilityمتنافرين وغ� متوافق³ 
genetically close،Á كما أن 

Â
 و�ـذلك فإنهمـا ثنـائ. ،self-pollinating منهمـا ذا} ا%لقـيح 

 .AA ذاته اYى يدgenome 3 ويمتلrن ا�ينوم ،diploids (2n = 24(الصيغة الصبغية 

 تكـون أشـد ،إن أصناف األرز اإلفريÔ الC تنمـو � ا�نـاطق الـC تمـر بفـ¾ات جفـاف
 أما ، حC تتمكن من اإلزهار بمجرد بدء فصل ا�فاف؛photoperiodالضوئية حساسية للف¾ة 

Â فإنها تمتلك حساسية منخفضة جـد،األصناف العائمة الC تنمو � مناطق ال تتعرض للجفاف ً ا ً
 .daylengthلطول اsهار 

 عندما تزرع غ� مرويـة � ،ويمكن Pعض أصناف األرز اإلفريÔ أن تنتج كميات معقولة
 كما أن بعـض أصـناف األرز اإلفـريÔ ،اÂ ميليم¾ من األمطار سنوي700ناطق تتلÔ أكÆ من م

 وا�نـاطق ذات الـ¾ب الـalkaline، Cتتفوق � األرز اآلسيوى � ا�ناطق ذات ال¾بة القلويـة 
 .تفتقر لعن� الفوسفور

فيضانات � موريتانيا وهنالك أصناف برية من األرز اإلفريÔ تنمو بشy طبيÎ � مناطق ال
 : ومن تلك األصناف ال¹ية الصنف، وغ�ها من ا�ناطق اإلفريقية،والسودان وت�انيا
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 Oryza والــصنف الــ¹ى ،)Orza barthii (Oryza breviligulataأوريــزا بريفيليغوالتــا 

barthii، والصنف Oryza stapfii، والصنف أوريزا غالب�يما Oryza glaberrima. 

ً كما أن بعضا من هذه األصـناف ال¹يـة مقاومـة للبكت�يـا ،صناف أصناف منتجةوهذه األ

 ."bacterial blight of rice Xanthomonas" )لفحة األرز اPكت�ية( ا�سببة للفحة األرز 

Yلك من ا�مكن مستقبال االستفادة من مورثات هذه األصناف ال¹يـة � إنتـاج أصـناف 
ً

 .ز اPكت�يةزراعية مقاومة للفحة األر

  وهو الصنف أوريـزا لونغيـستاميناتا،وهنالك صنف برى من األرز اإلفريÔ جدير باالهتمام
Oryza longistaminataهذا الصنف بأنه صنف معمـر ؛ Üحيث يتم perennial، ذو ريزومـات 

 . تمتد mت ال¾بةrhizomesأرضية 

ن يـش�ان إ& عـدد اهما اصطالح ،daylength وطول اsهار photoperiodالف¾ة الضوئية * 
 .ساKت اإلضاءة الC يتعرض ±ااsبات � ا¡وم الواحد

 :)(Eleusine coracana ا£اورس – ا�خن اإلصبþ – إيليوزين كوراØنا -5

üاالسم العل: Eleusine coracana (L.) Gaertner 

 Îخن اإلصبnبات باsيد3 هذا اFinger milletداخل ما يـشبه كـف وضعم ألن بذوره تت؛ 
 .وأصابع ا¡د

 و� نـسبة مـشابهة لنـسبة ال¹وتـ³ � ،من ال¹وتـm7 %³وى بذور الكوراØنا ما نسبته 
 ومـن أهـم أشـrل ال¹وتـ³ ،مـن ال¹وتـ³% 14لكن بعض األصناف mوى ما نسبته ، األرز

مشتق مـن  -هو واضح كما  - واسم هذا ا�ر�ب ،eleusininا�وجودة � هذا اsبات اإليليوزين³ 
ً وÈوى هذا ا�ر�ب نسبا مرتفعة مـن مر�بـات شـديدة األهميـة �ـسم ،)إيليوزين(اسم اsبات 

 كمـا mـوى ،methionine وا�يثيـونcystine ³ والسيـستØ tryptophan ³ل¾يبتوفان ،اإلنسان
�وجـودة � الكميـة ا -بأكÆ مـن ßـسة أضـعاف  - تفوق ،بذور الكوراØنا كمية من الrلسيوم

 .ا<بوب األخرى

 ويمكـن أن mـافظ � ، فا<ـÄات ال تقـ¾ب منهـا؛وبذور الكوراØنا صـا<ة للتخـزين
وينتج ا±كتار الواحد � أوغنـدا أكـK ً ، Æما دون أن تتلف50 و10صالحيتها �دة ت¾اوح ب³ 
ذور � ظروف الزراعـة ا من اÂP أما � ا±ند فينتج ا±كتار الواحد طن،من طن ونصف من اPذور
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 ينـتج ،وµ ظـروف الزراعـة ا<ديثـة.  وطن³ من اPذور � ظروف الزراعة ا�رويـة،غ� ا�روية
 .ا±كتار الواحد أكÆ من ßسة أطنان من اPذور

 و�مـا تعلمـون فـإن ، كصغر حجم بذوره؛لكن هنالك عدة عوامل تعيق زراعة هذا اsبات
ة باألعـشاب وءً خـصوصا � ا�نـاطق ا�وبـ،ن صعبة اإلنباتاsباتات ذات اPذور الصغ�ة تكو

كمـا أن هـذا ا�حـصول حـساس ،  كما أن حصاد اPذور الصغ�ة يكون أكÆ صـعوبة،الضارة
 ، مشابهة ±ذا اsبات من حيـث الـشy، حيث تنمو � إفريقيا أعشاب ضارة؛لألعشاب الضارة

 .ية حياتها سوى ا[¹اءوال يستطيع ا%ميÜ بينها وب³ هذا اsبات � بدا

 . الفطرية ا�نشأblast لكنه يصاب باللفحة ،هذا اsبات مقاوم لآلفات واألمراض

 ويـزرع ، كما أنه مقاوم للتملح إ& حـد مـا،self-pollinatingنبات الكوراØنا ذا} ا%لقيح 
 حيـث ؛ون رىصنف آسيوى ذو إنتاجية K¡ة من الكوراØنا أو اnخن اإلصبÎ ا¡وم � ا±ند د

 وهنالك أصناف ،Indaf ويد3 هذا الصنف ،ينتج ا±كتار الواحد هناك ßسة أطنان من اPذور
 Îخن اإلصبnبرية من اEleusine،نهـا أصـناف معمـرة أ تتسم بperennials، كمـا أن هنالـك 

 ،ارة الـشديدة مقاومة للحرًا وأصناف، ال تتأثر بالغمر با�اءًا وأصناف، برية مقاومة لألمالحًاأصناف
  .blast-resistant برية كذلك مقاومة للفحة ًاكما أن هنالك أصناف

ــة ــناف ذات أوراق ملون ــاب أص ــإن انتخ ــذلك ف ــيان³ ؛و� ــبغة اآلنتوس ــا � ص  الحتوائه
anthocyanin pigmentation،سيسهل من عملية ا%خلص مـن األعـشاب الـضارة � ا<قـل ، 

 .ًوخصوصا األعشاب الشبيهة باnخن

nنبات ربا3 الصيغة الصبغية ا Îخن اإلصبtetraploid، بات هو نباتsلكن سلف هذا ا 
 Ôخن اإلفريnاEleusine africana، الصيغة الصبغية iوهو نبات برى ثنا diploid. 

لكن هذا ا�حصول ، توجد أية مؤÅات تدل � زراعة الفراعنة ±ذا ا�حصول � م� وال
 Æمزرع � ا±ند منذ أكK وأصبح ا¡وم واحدا مـن أهـم ا�حاصـيل الزراعيـة ،من ثالثة آالف ً

 كما أن هذا ا�حصول دخل إ& أوربا خالل الف¾ة الC اعتنقت فيها تلـك القـارة اnيانـة ،هناك
 .ا�سيحية

  والف¾ة الـضوئية،a short-day plantإن نبات اnخن اإلصبÎ هو من نباتات اsهار القص� 
Photoperiod  � باتsساعة إضاءة يومي12ا�ثا¡ة ±ذا ا Âبات ،اsومن الصعب أن ينجح هذا ا 

 وينمو هذا اsبات � مناطق تتلÔ أكـÆ مـن ،� ا�ناطق ذات اsهار الطويل -بأصنافه ا<ا¡ة  -
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 ألنـه ال ؛ Åيطة أن تهطل تلك األمطار خالل ف¾ة نمو اsبات،اÂ ميليم¾ من األمطار سنوي500
Èتمل ا�فاف الشديد. 

 .متوسطة: األهمية

  ): (Fonio Acha ا�eيتاريا-6
Digitaria exilis 

Digitaria iburua 

üاالسم العل: Digitaria exilis Stapf – Digitaria iburua Stapf 

 و� مر�بات غذائيـة ،cystine والسيستmethionine ³حبوب اXnيتاريا غنية با�يثيون³ 
 وهنالك مÜة أخرى الفتـة � هـذا ، معظم ا<بوب ا�عروفة Øلقمح واYرة واألرز تفتقدها،همةم

 Yلك يمكن حصادها بعد شهرين أو أقل من ؛اÂ فاXnيتاريا � أçع أنواع ا<بوب نمو؛اsبات
 يتطلب وصو±ا إ& طور ا<صاد £و ،لكن هنالك سالالت بطيئة اsمو من اXnيتاريا، الزراعة

ن يعرفـان باسـم اXnيتاريـا اثن الـان الزراعيـان أشهر أصناف اXnيتاريـا الـصنفم . أشهر6
 .Digitaria iburuaواXnيتاريا السوداء ، Digitaria exilis  )دXيتاريا إكزيليس(اPيضاء 

iوى نسبة من ا�يثيوسين³ ،ومن ناحية ا�حتوى الغذاm يتارياXnفإن بذور ا ً
methionine، 

حـد أ�  - FAO وقد ذكـرت منظمـة الفـاو ، نسبة ا�يثيوسين³ ا�وجودة � اPيضتعادل ضعف
 %.5أن ¥توى بذور اXnيتاريا من ا�يثيوسين³ يصل إ&  -تقاريرها 

 ، كما أنه يتحمل الـ¾ب ذات ا%فاعـل ا<امـ�،ينمو نبات اXnيتاريا � مناطق شبه جافة
ً ترب mـوى نـسبا سـامة مـن عنـ� األ�ينيـوم الـسام و�ذلك فإنه يمتلك القدرة � اPقاء �

 .للنباتات األخرى

 كيلو غرام 15 وÈتاج ا±كتار الواحد إ& ، أيام من زراعتها3اXnيتاريا خالل  وتنبت بذور
 Yلك فإن األعشاب الضارة ال تـستطيع ؛ وينمو هذا اsبات بشç yيع وقوى،ًمن اPذور تقريبا

 .تاج حقول اXnيتاريا �rفحة األعشاب الضارةً ونادرا ما m،منافسته

 ويمكـن أن ينمـو � منـاطق ال، نبات اXnيتاريا اليمتلك حساسية لعدد ساKت اإلضـاءة
ً لكنه PÖا ما يـشاهد � منـاطق تزيـد معـدالت ، ميليم¾250تزيد معدالت األمطار فيها عن 

 .اÂ ميليم¾ سنوي400األمطار فيها عن 
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  : باجرا– ا�خن – pearl milletاللؤلؤى  ا£اورس -7

 Pennisetum glaucum - Pennisetum typhoides - Pennisetumبينيـسيتوم جلو�ـوم (

americanum.( 

üبينيسيتوم جلو�وم : االسم العلPennisetum glaucum. 

 حيث تزرع مالي³ ا±كتـارات مـن هـذا ؛اnخن هو أحد أهم ا�حاصيل الزراعية � العالم
 ماليـ³ طـن 10 ويقدر اإلنتاج العالü من هذا ا�حصول بأكÆ من ،حصول � إفريقيا وآسياا�

 فإنه من اsباتـات ا�جهولـة خـارج ، وبالرغم من أهمية هذا اsبات، ينتج نصفها � ا±ند،اÂسنوي
 كيلـو غـرام � 600 الـI � Cـدود ، وقد يرجع ذلـك إ& إنتاجيتـه ا�نخفـضة،إفريقيا وا±ند

 .ا±كتار الواحد

 ألنهـا ؛إ& استبدال اnخـن بـاYرة -خالل ف¾ة من الف¾ات  -لقد اZه ا�زارعون � إفريقيا 
 لكن موجـة ا�فـاف الـC ،اÂ كما أنها من ا�حاصيل ا�رغوبة Zاري،ً وأسهل حصادا،اًأكÆ إنتاج

 ؛Pاجرا كما تد3 � ا±نـد أو ا، أج¹ت ا�زارع³ � العودة إ& زراعة اnخن،اجتاحت إفريقيا
 .ًحد أشد ا�حاصيل الزراعية مقاومة للجفاف وا<رارة ا�رتفعة وا%صحرأن اPاجرا � إحيث 

 ويعتقد بـأن زراعـة ،ًوقد �حت زراعة اnخن � األرا� األشد جفافا � الواليات ا�تحدة
 . الالتينية وأس¾ا¡اهذا ا�حصول يمكن أن تنجح � آسيا الوسطى والÄق األوسط وأمريكا

 أما بذوره ،ً ونادرا ما تها@ه ا<Äات،ونبات اnخن نبات مقاوم لألمراض واآلفات الزراعية
 ، كما أن نسبة الزيت ا�وجودة فيها أ� من نسبة الزيت ا�وجودة � اYرة،بروت³% 9فإنها mوى 

 وعندما يعطـى هـذا ،tannins%ان³ ا من ا�ر�بات غ� ا�رغوبة mÂØوى كي و�ذلك فإن بذوره ال
ً علمـا أن مـن ، أطنان ونصف3 فإن ا±كتار الواحد ينتج £و ،ا�حصول القليل من ا�اء � ا±ند

 . ميليم¾ فقط150ا�مكن زراعة اnخن � مناطق ال تزيد معدالت األمطار السنوية فيها عن 

% m10ـوى بـذور اPـاجرا  و،Carbohydratesكربوهيدرات % 70يتألف دقيق اnخن من 
 ،unsaturated دهـون غـ� مـشبعة 75 تتألف من ،دهون% 5 و�ما mوى اPذور ،ًبروت³ تقريبا

 .saturated fatty acidsأ¿اض دهنية مشبعة % 23و£و 

 ميليغـرام مـن mg 300 فـm Ùـوى ؛ًكما mوى بذور اnخـن نـسبا مرتفعـة مـن ا�عـادن
 ميليغرام Øلـسيوم 30 و،) أضعاف الكمية ا�وجودة � اYرة3( ميليغرام حديد 9.8 و،الفوسفور
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 يتوجـب ،ً وحC تصبح اPذور جاهزة للزراعـة،)أكÆ �مس مرات من ا�قدار ا�وجود � اYرة(
 .Ûزينها لعدة أسابيع بعد ا<صاد

ً لكن هنالك أصنافا ال تتـأثر بطـول ،a short-day plantواnخن من نباتات اsهار القص� 

 وهنالـك أصـناف ، حال نبات القمـحو كما ه،وهنالك أصناف من اnخن أحادية الساق، اsهار 
 أفـضل مـن انقيشك أن األصناف ا�تعـددة الـس  وال، حال نبات الشع�و كما ه،قامتعددة الس

  . ومن حيث مقاومة الظروف ا�وية،األصناف أحادية الساق من حيث اإلنتاجية

 و� ا�نطقة الـC تعتـ¹ مـن ،ناطق ا�متدة ب³ السنغال والصومالويزرع اnخن ا¡وم � ا�
 حيث يزرع اnخن � ا�ناطق الC اليمكن �حصول حبـوب آخـر ؛ًأشد ا�ناطق جفافا � العالم

 ، فإن اnخـن ينـتج كميـات وفـ�ة مـن األعـالف، وباإلضافة إ& ¥صول ا<بوب.أن ينمو فيها
 % 85 حيث تشy األعـالف مـا نـسبته ؛تار � ا�ناطق ا�افة أطنان � ا±ك10 و5ت¾اوح ب³ 

 وبـالرغم مـن أن اnخـن لـيس مـن ،فقط% 15 بينما تشy اPذور £و ،ًتقريبا من وزن اsبات
 الـC تقـيم ، وغ�هـا مـن اsباتـات، Øلفول والفاصـو¡ا واآلØسـياlegumesاsباتات اPقو¡ة 

¾وجـ³ ا�ـوى � ال¾بـة يالـC تقـوم بتثبيـت اs مـع اPكت�يـا symbiosesعالقات تعايش 
nitrogen-fixing bacterium -  للعائلـة üال تنت Cباتات القليلة الsخن هو من اnفإن نبات ا

 الـC تقـوم ،Azospirillum  با%عايش مع بكت�يا أزوسب�لوم- مع ذلك - والC تقوم ،اPقو¡ة
sخن ببكت�يا األزوسب�لوموع، ¾وج³ ا�وى � ال¾بةيبتثبيت اnفإن إنتـاج ،ند تلقيح بذور ا 

 وباإلضافة إ& هـذه ا[اصـية الـشديدة ،اsبات من اPذور واألعالف ا[�اء يزيد بشy فع²
 فإن نبات اnخن يقوم بعملية ال¾�يب الضوي وفق اsمط ،األهمية الC يتمتع بها هذا ا�حصول

)C4 C4 photosynthesis(.تقوم بال¾�يب الـضوي وفـق هـذا ،لمون و�ما تع Cباتات الsفإن ا 
 .اsمط تكون من نباتات ا[دمة الشاقة ا�تحملة للجفاف وا<رارة

 كمـا يتمـÜ بتمكنـه مـن إنتـاج ، بإنتاجيته العا¡ة وبذوره الكبـ�ة1يتمÜ الصنف أو�شانا 
 كمـا ،Ô رطوبة أرضية � ال¾بة عندما ال تتب،اPذور عندما Èل ا�فاف الشديد � نهاية ا�وسم

 .أن دقيق بذور هذا الصنف ناصع اPياض

 مـن اً يومـ90ًيصبح جاهزا للحـصاد بعـد (كما يزرع ا¡وم صنف من اnخن çيع اsضج 
 . وقد أثبتت ا%جارب أنه أفضل من اYرة والقمح،)الزراعة

 Pennisetum gambiense يـد3 بينيـسيتوم جـامبي� ،وهنالك صنف من أصناف اnخن

Stapf ،ناÖ � ويمتاز هـذا الـصنف بـأن سـنابله ،وهذا الصنف ينمو � ا�ناطق الرطبة spikes 
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 Pennisetum كمـا أن بـذوره أكـ¹ مـن بـذور الـصنف بينيـسيتوم غلو�ـوم ،قـص�ة و=ينـة

glaucum،بياضا Æاستدارة وأك Æكما أن هذا الصنف يـصبح جـاهزا للحـصاد � ،ً كما أنها أك ً

 ويمكن االستفادة من مورثات هـذا الـصنف � mـس³ ، أبكر من صنف ا�ناطق ا�افةوقت
 وضخامة ، من حيث ك¹ حجم اPذور؛ا�واصفات الزراعية للصنف اYى ينمو � ا�ناطق ا�افة

 وعلينـا أال ..)ا�اهزية للحصاد خـالل مـدة قـص�ة (earliness  ومن حيث اPاكورية،السنابل
 ،عني³ بزراعة اnخن هم أشخاص يعانون من أزمة Ûص أوæ مقومات ا<ياةننÌ كذلك أن ا�
ثر الـال  Yلك فإن � مراكز األIاث اnو¡ة أن تر�ز � األصناف ذات ا%r؛و� رغيف ا[*

òأو األصناف الال تعرسية ،تعر APOMICTIC أو Apomixis،ال Cبهـا األصـناف الـ Çونعـ  
 أى أن اPـذور الـC تنـتج � حقـل ا�ـزارع تكـون ،ثية من جيل آلخـرتتغ� مواصفاتها الورا

ًمطابقة تماما للبذور ا�حسنة  وبا%ا& فإن ا�ـزارع سـيتمكن مـن ، الC قام بÄائها وزراعتها،ً
 سيتمكن من ا%وسع � زراعة هذا ا�حـصول � ه كما أن،توف� ثمن اPذور � ا�واسم القادمة

  .أرا� جديدة

 Pennisetumج عملية ا%هج³ الـC تمـت بـ³ نبـات اnخـن بينيـسيتوم جلو�ـوم إن نات

glaucum ينيسيتوم بربيوريـومPونبات ا Pennisetum purpureum، نـت عبـارة عـن نبـاتØ 
 . يستخدم ا¡وم كمصدر دائم لألعالف � الواليات ا�تحدة وا±ند،معمر

 ألنه ينمو � منـاطق شـديدة ؛مية شديدة ذو أه، مقاوم للجفاف،س¾اتي�إ¥صول : األهمية
 . ال تنجح فيها زراعة القمح والشع� واYرة واألرز،ا�فاف

 :sorghum الõجوم -8

üالر  :االسم العلrجوم بيçSorghum bicolor (L.) Moench. 

Ôجوم نبات إفريäبـات تـشبه ، ذو جذور قوية متعمقـة � ال¾بـة،نبات الsوأوراق هـذا ا 
 لكن هنالك بعض األصناف ، ومعظم أصناف هذا اsبات عبارة عن نباتات حو¡ة،Yرةأوراق ا

 - ويعتمد � تلقيح أزهـاره ،self-pollinationوهذا اsبات ذا} ا%لقيح ، ا�عمرة من هذا اsبات
نتظـار �ـدة ً ويتوجب أحيانا اال، يتم إكثار هذا اsبات بواسطة اPذور. � الرياح- بشy رئيس

 ويمكن إكثار هذا اsبـات كـذلك بزراعـة ،نباتًر بعد ا<صاد حC تصبح اPذور قابلة لإلشه
 حيث تمتلك العقد ا�وجودة � ساق هذا اsبات أنسجة بدئية ؛stem cuttings قصاصات سوقه

primordial،الـصيغة ، ونباتات جديدةانقي قادرة � تكوين جذور وس iجوم ثنـاäونبات ال 
  ).diploid (2n = 20 الصبغية
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 فـإن اsباتـات ، و�مـا تعلمـون،C4يقوم نبات الäجوم بعملية ال¾�يب الضوي وفق اsمط 
 ، � نباتـات مقتـصدة � اسـتخدام ا�يـاه،الC تقوم بعملية ال¾�يب الضوي وفق ذلـك اsمـط

 حيث يمكن حصاد بعض أصنافه بعد شهرين ونـصف ؛و�ذلك فإن الäجوم يمتاز بäعة نموه
 أن هـذا اsبـات هـو مـن ، وقد دلت ا%جارب األو¡ة الـC أجريـت � فلـسط³ ..ن الزراعةم

ًكما أن هذا اsبات هو أحد أشد ¥اصيل ا<بوب مقاومة للجفـاف ، اsباتات ا�تحملة لألمالح

 وتعـود مقـدرة هـذا اsبـات � ،يتفوق عليه � هذه اsاحية إال ¥ـصول اnخـن  وال،وا<رارة
 و�ـذلك فـإن هـذا اsبـات يتبـع ، اYى يتعمـق � ال¾بـة،�فاف إ& Êموعه ا�ذرىمقاومة ا

 تلتـف ، فð ظروف اإلجهـاد ا�ـاi وا<ـرارة الـشديدة؛س¾اتيجيات أخرى � مقاومة ا�فافإ
 كما يعتقد كذلك بأن مساماته تغلق عندما áتل ا%وازن ب³ كمية ، %قلل من فقد ا�ياه؛أوراقه

È Cيفقدهاا�اء ال Cحاالت ا�فاف الشديدة يمكـن ±ـذا ،صل عليها وب³ كمية ا�اء ال µو 
 وأن يـدخل � حالـة ،metabolic processesاsبات أن يوقـف عمليـات االسـتقالب ا[لـوى 

 . وتزداد الرطوبة، إ& أن تتحسن الظروف ا�وية،dormancyسبات 

 ،ما يـستخرج منهـا وقـود سـائل ك،تستخدم سوق بعض أصناف الäجوم � صناعة السكر
 ، يمكـن Zديـد ا�حـصول،و�ما � ا<ال بالنـسبة لقـصب الـسكر، يصلح كوقود للسيارات

 دون ،واإلبقـاء � ا�ـذور � ال¾بـة، ratoonedوا<صول � ¥صول بعد آخر بقطـع الـسوق 
 .حاجة لزراعة ¥صول جديد

ا±كتار الواحـد مـن نبـات الـäغوم  فقد Øن ؛وينتج نبات الäجوم كمية وف�ة من اPذور
 و� ضعف الكمية الØ Cن هكتـار اYرة ينتجهـا مـن اPـذور ، أطنان3ينتج � ا�كسيك £و 

 .هناك

 لكـن وجـود ،دهـون% 3 و،بروت³% 12 و،كربوهيدرات% 70وتتكون بذور الäجوم من 
 اسـتفادة ا�ـسم مـن  يعيـق، وµ اPذور اPنية اللـون، � غالف اPذورtanninsمر�ب ا%ان³ 

كما أن معظم ال¹وت³ ا�وجود � بذور الäجوم اPيـضاء ، ال¹وت³ ا�وجود � بذور هذا اsبات
 وهو عبارة عن بروت³ قابل لال£الل ،prolamine هو من نمط ال¹والم³ ،واPنية � حد سواء

نخفـضة للهـضم � ا�ـسم  وال¹والم³ يمتلك قابلية م،�alcohol-soluble protein الكحول 
 .البÄى

عـدد سـاKت (ًوبالرغم من أن كث�ا من أصناف الـäغوم غـ� حـساسة للفـ¾ة الـضوئية 
 ومن ،a short-day species فإن الäغوم هو من نباتات اsهار القص� ،Photoperiod )اإلضاءة
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 اإلزهـار وîنتـاج ا�الحظ أن معظم أصناف الäغوم تنتقل من مرحلة اsمو ا[�ى إ& مرحلة
أمـا ،  سـاعة إضـاءة12 ويـصبح ، عندما ينخفض عدد ساKت اإلضاءة � ا¡وم الواحد،اPذور

 .daylength فإنها ال تتأثر بطول اsهار ،األصناف القزمة من الäغوم

 � أشد من مقاومـة اYرة ،إن مقاومة الäغوم للجفاف ومقاومته �لوحة ال¾بة ومياه الرى
 و�ذلك فإنه ، كما أنه Èتمل العيش � ال¾بة السوداء االستوائية وال¾ب الرملية،³±ذين العامل

 ...pH 8.5 وÈpH 5.0تمل العيش � ترب ت¾اوح درجة ¿وضتها ب³ 

 ألن هذه الرية تعطى مفعوال ؛ويو� ا[¹اء بتقديم رية للسورغوم � مرحلة تشكيل اPذور
ً

 .حصولًكب�ا � mس³ كمية ونوعية ا�

لكـن أ� إنتاجيـة ، ًوأحيانا ينتج ا±كتار الواحد من الäجوم � الص³ £و عÄة أطنـان
واألرقام تتباين بـشy  ،اÂ طن13 حيث أنتج ا±كتار الواحد � بعض ا�واقع ؛سجلت � ا�كسيك

Yلـك  ا؛Â طن12 و،غرام  كيلو500 فإنتاج ا±كتار الواحد ي¾اوح ب³ ؛غريب ب³ منطقة وأخرى
 ،يمكن ا%كهن بإمrنية �اح هـذا ا�حـصول � منطقـة مـا دون Zربتـه � أرض الواقـع ال

 ألن إنتاجيتهـا تبلـغ أضـعاف إنتاجيـة األصـناف غـ� ؛وZربة األصناف ا±جينة بشy خاص
  كما � حال الصنف األمريكى ا±ج³،ا±جينة

NK 300 ،ى �حت زراعته � الكث� من ا�ناطق اإلفرYبإنتاجيتـه ،يقيةا Üوهو صنف يتم 
 ، الC تتمـÜ بغـزارة اإلنتـاج،صناف ا±جينة من نبات اnخن األفإنً و�ما ذكرت سابقا .الغزيرة

 وهـذا يعـÇ بـأن ا�ـزارع ÊـÅ � ¹اء بـذور ،تتمÜ كذلك بأنها غـ� قابلـة إلKدة الزراعـة
 Yلك يتوجب ؛زار3 العالم اÓالث وهذا األمر ليس � متناول م،األصناف ا�حسنة � f موسم

، vybrids أو viable hybridsا Âتـد3 تقنيـ  و� ما،ال¾�Ü � إنتاج بذور قابلة إلKدة اإلنبات
 .ًأى اsباتات ا±جينة الC تنتج بذورا صا<ة للزراعة

 Vybrids وتمتلك سمات زراعية جيـدة ،ًإن إنتاج نباتات هجينة تنتج بذورا صا<ة لإلنبات
ثـر  ألن هنالك بعض نباتات الäغوم الC تتمÜ �اصـية ا%r؛ هو أمر tكن،� نبات الäغوم

 òالالتعرapomictic  .. بـات ا�ؤنـثsاوج بـ³ اoباتات تنتج ذريـة دون حـدوث الـsفهذه ا
 nonfertilized حيث تنتج بذور بعض نباتات الäغوم مـن نـواة غـ� ملقحـة ؛واsبات ا�ذكر

nucleus، بات األم نسالsوبذلك ينتج ا 
ً

progenyQ مطابقا تماما ً ً. 
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 : السورجوم ا~لو-9

 و�مـا � ، بالrمـل و� غـضةpanicle حيث تؤ� سنابله ؛هذا الصنف شبيه باYرة ا<لوة
 mوى £ـو ، حلوة ا�ذاقendosperm فإن بذور الäغوم ا<لوة mوى سويداء ،حال اYرة ا<لوة

 .glycogenغليكوج³  30%

 � ا�ناطق الC تعاA qكما يعت¹ الäغوم ذو اPذور الصفراء اللون بمثابة مصدر للفيتام³ 
 حيث يرجع اللـون األصـفر � تلـك اPـذور إ& مر�ـب الزانثوفيـل ؛من عوز � ذلك الفيتام³

xanthophylls، ³روتrصبغة ال &îو carotene pigments، ³أ( و� طليعة الفيتام( vitamin-

A precursors. 

 تتمـÜ براàـة ، معطـرة مـن الـäغومًاويقال كذلك بأن هنالك � çيالنكا وا±ند أصناف
 . الشه�basmati شبيهة براàة أرز اPاسما} ،عطرية

 قامـت Êموعـة مـن ا[ـ¹اء ،اتيـوأثناء ا�جاعة والقحط اYى حـل بالـسودان � اÓمانين
 وقـد Øن أحـد تلـك اsباتـات صـنف مـن ، أن تقاوم ا�فافبدراسة اsباتات الC استطاعت

qغوم السوداäيد3 باسم ،ال Karamaka، وعند دراسة هذا الصنف وجد بأن ال¹وت³ ا�وجـود 
 كمـا ..� هذا الصنف يتمÜ بضعف القيمة الغذائية لل¹وت³ ا�وجود � بقية أصناف الـäغوم 

ًأنه Èوى نسبة مرتفعة من اللÜين 
lysine، من Æوى بذور هذا الـصنف ، %3 تصل إ& أكm كما

 .%)35(ًنسبة مرتفعة من السكر 

 :sorghos السورجوس -10

 ،رجومو وبـ³ نبـات الـسsugarcaneهنالك صلة قرó وثيقة Zمع ب³ نبات قصب الـسكر 
ً ألنـه Èـوى نـسبة مرتفعـة مـن ؛sorghosرجوم يد3 باسم سورجوس ووهنالك صنف من الس

لكن من ا�مكن زراعة نبات الـسورجوس � ،  تعادل النسبة ا�وجودة � قصب السكر،السكر
 .يمكن أن ينمو فيها قصب السكر  ال،مناطق شبه جافة

 فـإن هنالـك ،رغوم بعد ا<صادو نبات حبوب السthreshوبالرغم tا يقال عن صعوبة دراسة 
 ،)Ø ) Rioلـصنف ريـو،ألرز والقمح تتمÜ بأن دراستها أسهل من دراسة ا،رغومو من السًاأصناف

ن ان مقاومـا فإنهمـا صـنف، وباإلضافة إ& سهولة حـصاد هـذين الـصنفSC599(،³(والصنف 
 . و� مرحلة حرجة � حياة اsبات،للجفاف اYى Èدث بعد اإلزهار
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   :verticiliflorum Sorghum سورجوم فAتيسيليفوروم -11

 ،ب إفريقيا � ا�ناطق الرطبة وا�افة � حد سـواءوينتÄ هذا الصنف من السودان إ& جنو
� كما تتم االسـتفادة مـن مقاومتـه ،ويستخدم هذا الصنف � عمليات انتخاب أعالف للموا

 .لألمراض وا<Äات

 :Sorghum arundinaceumسورجوم إراندينسيوم 

روف اإلضـاءة يتمÜ هذا الصنف بأنه أكÆ فاعلية � القيام بعملية ال¾�يـب الـضوي � ظـ
 .رغوم الزراعية الشائعةوا�نخفضة من أصناف الس

 sudangrassكما أن تهج³ السورجوم مع نبات سورجوم آخـر مـن ا%نويعـة سـانداجراس 

Sorghum bicolor subspecies sudanense،قد أنتج عـشبة شـديدة القـوة وغزيـرة اإلنتـاج ً، 
 ،جة لألعالف � الواليـات ا�تحـدة واألرجنتـ³نتوتعت¹ هذه العشبة ا¡وم من أهم اsباتات ا�

 .كما تصلح هذه العشبة للزراعة � األرا� ا�تملحة

 وقـد ،sugarcaneومن ا�عروف كذلك بأن من ا�مكن تهج³ السورجوم مع قصب السكر 
 ينتج كمية وفـ�ة مـن ، وîنتاج نبات جديد،ن من تهج³ هذين اsبات³وتمكن العلماء الصيني

ن إنتاجية هذا اsبات ا±جـ³ إ ويقال ، ينتج الكث� من السوق السكرية، وµ الوقت ذاته،اPذور
 .من اPذور والسكر تفوق إنتاجية f من السورجوم وقصب السكر

ً حيث تطلق عند اح¾اقهـا قـدرا كبـ�ا ؛كما تستخدم سوق بعض أصناف السورجوم كوقود ً

ويـزرع هـذا ، Giza 114( (�114ى جـÜة  كما � ا<ـال بالنـسبة للـصنف ا�ـ،من ا<رارة
Cو وهايي�Pالستخدامه كوقود؛الصنف ا¡وم � ا . 

 أن اsبـات اYى ،من االكتشافات ا<ديثة الC توصل إ¡ها اPـاحثون � الواليـات ا�تحـدة
 ال يمتلـك ا�قـدرة � ،sudangrassينتج عن تهج³ السورجوم الزرا3 مـع عـشبة الـسودان 

 saline بل إنه يمتلك ا�قدرة � إصـالح الـ¾ب ا�تملحـة ،ال¾ب ا�تملحة وحسبالعيش � 

soils، تراكمت فيها مر�بات الصوديوم Cال sodium compounds، بات مقدرةsويرجع علماء ا 
 إ& أن جذور هذا اsبات تطلـق � ال¾بـة ، � إصالح ال¾ب ا�تملحةsordanنبات السوردان 

" lime" )الÞـس (calcium carbonate تلك األ¿اض بإذابة كربونات الrلسيوم  وتقوم،ًأ¿اضا
 اYى يـزيح عنـ� الـصوديوم ،calcium وبذلك فإنها تطلق عن� الrلـسيوم ،ا�وجود � ال¾بة

sodium، أكـسيد الكربـون qويرغمه � ا%فاعـل مـع ثـا carbon dioxideمر�ـب ؛ yليـش 
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£ـالل  ومر�ـب بيكربونـات الـصوديوم قابـل لال،sodium bicarbonateبيكربونات الصوديوم 
ً و�ذلك فإنـه أقـل را ، وبذلك يمكن أن تغسله األمطار والسيول والفيضانات بسهولة،با�اء

 .� اsباتات من عن� الصوديوم

 وتقبـل الrئنـات ، مقـادير كبـ�ة مـن ا�ر�بـات الـسكريةoozeإن جذور الـسوردان تـ� 
 carbon وîطالق ثاq أكسيد الكربـون ا، ا%هام هذه ا�ر�بات السكرية وmطيمها�يكروبية �

dioxide، وهذا ا�ر�ب يتفاعل بدوره مـع ا�ر�بـات القلويـة alkalisمثـل ، ا�وجـودة � ال¾بـة 
 ؛sodium bicarbonate وثـاq كربونـات الـصوديوم ،sodium carbonateكربونـات الـصوديوم 

ــل  ــض ا[ ¿ yــش ــك ،acetic acidفيت ــض اsملي ــكو ،formic acid و¿ ــض ا�يثيوني ¿ 
]methanoic acid) [HCOOH(.. وهذه األ¿اض تتفاعل بدورها مـع ا�ر�بـات القلويـة غـ�  

رغوم و وهذا يعÇ أن جذور الـس،calcium carbonate مثل كربونات الrلسيوم ،القابلة لثوبان
كما تعمل � mويل معادن ال¾ب إ& مر�بات قابلة  ، ال¾بةalkalinityتعمل � Ûفيض قلوية 

 alfalfa وقد تمكن اPاحثون األمريكيون من زراعة ال¹سيم .)مر�بات ذوابة(لثوبان � ا�اء 
والشع� والفاصو¡ا � ال¾ب الØ Cنت تعاq من تراكم األمالح بعد زراعة موسم واحد مـن 

 a highlyاصيل تمتلـك حـساسية K¡ـة لألمـالح  كما تمكنوا من زراعة ¥،عشبة السوردان

salt-sensitive plantبعد زراعة األرا� ا�تملحة بعدة ¥اصيل من السوردان . 

 وأن ،pH unit ا�تملحة بمعدل درجة Øملة alkalinityومن الشائع أن تنخفض قلوية ال¾بة 
ل عÄة أضـعاف � األرا� الـC بمعد) القابل لثوبان � ا�اء(يزداد تر�Ü الrلسيوم اYواب 

ويتوجـب � . تعاq من ا%ملح بعد زراعة ¥ـصول³ أو ثالثـة ¥اصـيل مـن نبـات الـسوردان
-Sorghumرغوم مع عشبة الـسودان و و� أن هج³ نبات الس،همةمنتباه إ& نقطة ا�زارع³ اال

sudangrass hybrid،من ا%ملح qتعا Cًكـون هـزيال ومـصفرا  ي، عندما يزرع � األرا� ال ً

 ويعود ذلك إ& نقص عن� ا<ديـد � تلـك ؛وضعيف اsمو � بداية حياته بشª yيب لآلمال
لكـن هـذا ، ن نبات السوردان يمتلك حساسية sقص عن� ا<ديد � ال¾بةإ حيث ؛األرا�

 acidification mechanismاsبات يتمكن بعد ف¾ة من زراعته من تفعيل آ¡ة mميض ال¾بة 
 tـا ؛ فإن تر�Ü ا<ديـد يـزداد بـشy متـسارع، وعندما تتفعل آ¡ة mميض ال¾بة،بشy مذهل

 ويتحـول لونـه مـن ، فيـستعيد نـضارته،رغومويؤدى إ& حدوث تغ� جذرى � مظهر نبات الس
 . وتزداد حيويته وقوته بشy ملحوظ،اللون األصفر إ& اللون األخ�
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̈اء   ، �ـدة hمـsodicC " ال¾ب الـصوديوية sordanات السوردان ن زراعة نبأويؤ�د ا=
 .عتياديةeعل تلك األرا� صا~ة لزراعة ا�حاصيل اال

 Sorghum-sudangrassرغوم مـع عـشبة الـسودان والسوردان عبـارة عـن هجـC الـس

hybrid، احث،وباإلضافة إ& مقدرة السورجوم � إصالح ال¾ب ا�تملحةPاليات  � الو³ فإن ا
ًن هـذا اsبـات يمتلـك مقـدرة فريـدة � امتـصاص ا�لوثـات أا�تحدة قد وجـدوا كـذلك بـ

pollutantsو فقد تب³ أن الس؛ من ال¾بةsلص ال¾بة من اá يرغومsوجـ³ ي¾وج³ الزائد وا¾
وقـد ، يمكن للمحاصيل ا%قليدية ا<و¡ة أن تستفيد منـه  واYى ال،ا�تäب إ& أعماق ال¾بة

sغوم � ترب ملوثة باäي¾وج³ � ا±كتار  كيلو400(¾وج³ يزرع ¥صول الsجرام من ا(، 
جـرام مـن   كيلـو200مـن انـoاع  -خـالل موسـم واحـد  -وقد تمكن ¥صول الـسورجوم 

ا مـن األعـالف Âا م¾يـÂ طنـ20 كما أنتج ا±كتار الواحد � تلـك الـ¾ب ،اsي¾وج³ من ال¾بة
 .ا�افة

ً فهذا اsبات يعت¹ نباتا ؛ا برزت أهمية نبات السورجوم � مrفحة تلوث ال¾بة وا�ياهومن هن

Øًسحا 
scavenger³ي¾وجsه ±ذا العنـ�؛ لعن� اÅ وألن جـذوره تتعمـق ، وذلك ألنه نبات 

 وتصل درجـة Åاهـة نبـات ،تصل إ¡ها جذور اsباتات ا<قلية ا%قليدية � ال¾بة إ& درجة ال
 فإن تر�Ü اsي¾وجـ³ � ،ورجوم للني¾وج³ إ& حد أنه إذا زرع � تربة ملوثة بهذا العن�الس

 Yلك يـو� ا[ـ¹اء بتخمـ� ؛ا للموا� الC تلتهمهاÂأوراقه يزداد إ& درجة قد يصبح معها سام
 .نباتات السورجوم الC زرعت � تربة ملوثة باsي¾وج³ قبل تقديمها للماشية

�ـراف  <ماية األرا� الزراعيـة مـن اال؛خدم السورجوم ا¡وم � والية تكساسكما يست
 حيث يموت عنـد ؛ وي¾ك � ال¾بة،رغوم � فصل ا[ريفو حيث يزرع الس؛وا%عرية � الشتاء

�ـراف بفعـل الريـاح واألمطـار  وüm بقاياه ال¾بة الزراعية من ا%عرية واال،ا%عرض للصقيع
 Iيث يتحول إ& دبـال يزيـد مـن ؛ية الشتاء يقوم ا�زارعون بفالحته مع ال¾بة وµ نها،والسيول

 .خصوبة تلك األرا�

 :نبات السورجوم ومYفحة األعشاب الضارة

 واألمـر ،مـن األعـشاب الـضارة% 60 و40نبات السورجوم يق� � نـسبة تـ¾اوح بـ³ 
 ،broad-leavedوراق العريضة ا�دهش أن نبات السورغوم يق� � األعشاب الضارة ذات األ

 وبا%ـا& فإنـه ال يـؤثر � ¥اصـيل ،وال يؤثر � األعشاب ذات األوراق الرفيعـة وا<ـشائش
نتقـاi ا وهذا يعÇ أن نبات الـسورغوم هـو مبيـد أعـشاب ،ا<بوب الC تتمÜ بأوراقها الرفيعة
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selective herbicide .بات بأن سبب ذلك يعود إsـض الفينو¡ـك ويعتقد علماء ا¿ ùمـر� &
phenolic acids والسيانوجينيك غليكوزيد cyanogenic glycosides،ين تفرزهمـا جـذور ث ال

 فـإن مر�ـب ¿ـض الفينو¡ـك يـؤثر � األغـشية ، و�ما تعلمون،هذا اsبات � Êا±ا ا<يوى
نقـسام ا[ليـة  كمـا أنـه يعيـق ا، ويعيق امتصاص اsبات للماء، � اsباتmembranesا[لوية 
 أمـا مر�ـب ؛ ويعيق عمل ا±رمونات اsباتيـة، ويمنع اPذور من اإلنبات،cell divisionاsباتية 

 السام للrئنـات Cyanide فإنه Kçن ما يتحول إ& مر�ب السيانيد ،السيانوجينيك غليكوزيد
 .ا<ية

Ìى يـزرع � الـص³،أشد أصناف السورجوم قوة هو السورجوم ا�كنـYويعـرف باسـم  ، ا
وتصنع من سـوق هـذا اsبـات الكثـ� مـن ا�ـصنوKت ، galiang sorghumسورجوم جا¡انج 
 اYى تصنع مـن شـمارáه ،Broomcorn وهنالك كذلك السورجوم ا�كنÌ ،ا[شبية Øلسالل

 كما تستخدم سوق السورغوم ا�كنـÌ � فرنـسا � صـناعة ، ا�قشاتinflorescenceالزهرية 
 تـستخرج مـن نباتـات ، ا�غرب العرØ óنت هنالك أصناف مـن األصـبغة ا<مـراء وµ،الورق

 وهنالك طلب Kلü � األصـبغة ا<مـراء الطبيعيـة � أيامنـا ،السورغوم ذات اPذور ا<مراء
 ، وبذور هذا الصنف ال تصلح لألكل، وتستخدم هذه األصبغة � تلوين ا�صنوKت ا�تية،هذه

 ويتم استخراج األصـبغة مـن ،caudatum الصنف هو من الساللة كوداتوم ومن ا�عتقد أن هذا
 وهنالك طلـب ، ومن ثم استخدام ا�ذيبات؛ بسحق تلك األجزاء،األجزاء ا�لونة من هذا اsبات

ا Â بعد تأكد خطورة ا�لونات ا�ر�بـة كيميائيـ،Kلü مoايد ا¡وم � ا�لونات الغذائية الطبيعية
ً وmوى األجزاء ا�لونة من هذا اsبات نسبة مرتفعة من صـبغة اإليبيجينـ³ ،ن� صحة اإلنسا

apigenin، من Æوهذه النسبة تعادل أربعة أضعاف نسبة الصباغ ا�وجودة � ،%20 تصل إ& أك 
 كمـا يـستخرج مـن ، واYى يعت¹ ا¡وم ا�صدر الرئيس ±ذا اsوع من ا�لونـات،العنب األ¿ر

 .قتصادية كب�ةاجوم ذات اPذور السوداء صمغ ذو قيمة بعض أصناف السور

 :)Eragrostis tef( إيراجروستيس تيف -12

üاالسم العل: . Eragrostis tef (Zucc.) Trotter 

ًثيوبيا قديما تد3 أبيسينيا إØنت  (Ethiopiaإثيوبيا : ا�وطن
Abyssinia(.( 

 و� مشتقة من ،Era هما ·مة ،مت³ و� مكونة من ·، عشبة ا<بEragrostisتعÇ ·مة 
 Eragrostis أما اسم الصنف ..)عشبة( وتعgrostis، Ç و�مة ؛ أى ربة ا<ب،Eros·مة إيروس 
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curvula، Çعـشبة ا<ـب ا�تد¡ـة( فيعـ (Weeping lovegrass، و�مـة Weeping � تطلـق 
 .Weeping Cherry )&الكرز ا�تد( كما � حال ،الكث� من األشجار واألعشاب ا�تد¡ة

 ، يمكن حصده بعد أقل من شـهرين مـن الزراعـة،ا%يف ¥صول حبوب حوç æيع اsمو
 C4) نباتـات رباعيـة الكربـون (C4ويقوم هذا اsبات بعملية ال¾�يب الـضوي وفـق اsمـط 

photosynthetic pathwayتمل ا�فاف وا<رارة؛m Cباتات الsلك فإنه من اY ،ف  وبذور ا%يـ
 وتتمـY ، Üلك فإن من الصعب القيام بتقش�ها قبل طحنهـا وmويلهـا إ& دقيـق؛صغ�ة ا<جم

 ا�وجـود � Èglutenـوى الغلـوت³   بأنـه ال-  كما يتمÜ اnقيق اYى يصنع منها- بذور ا%يف
  بالنسبة لألشخاص اYين يعـانون مـن، وبا%ا& فإنها بديل مناسب عن دقيق القمح،بذور القمح

 .ا<ساسية Zاه مر�ب غلوت³ القمح

 وقد الحظ اPاحثون أن ا�ناطق الـC ،كما أن بذور ا%يف غنية با�عادن وا�ر�بات الغذائية
 حيـث ال يـتم ؛anemia )نيميـااأل( ال يظهر فيها مرض فقر اnم ،تستهلك دقيق ا%يف � إثيوبيا
 با�واد الغذائية مـن ًاتج يكون أكÆ غÇ وبا%ا& فإن اnقيق اs،تقش� بذور ا%يف قبل طحنها

 . با�واد الغذائيةً ألن القÄة ا[ارجية للبذرة تكون أكÆ األجزاء غÇ؛دقيق القمح

 ويعودون بعد ، يقوم ا�زارعون بنÆ بذور ا%يف بعد الفيضانات � ال¾بة الرطبة،وµ ا¡من
 كمـا أن نمـوه قـوى ،ا من العنايةÂيل جد فهذا اsبات Èتاج إ& القل؛شهر ونصف <صاد ا<بوب

 ، وينتج ا±كتار الواحد كميـة مـن اPـذور. Yلك ال تستطيع األعشاب الضارة أن Zاريه؛وçيع
 ، أطنان3 ويمكن أن ينتج ا±كتار الواحد أكÆ من ، وثالثة أطنان،غرام  كيلو300ت¾اوح ب³ 

 Iيـث تتجـه إ& ؛ومقزمـة مـن ا%يـفصناف مق�ة أويعكف اPاحثون � إثيوبيا � إنتاج 
æمو الطوsإنتاج ا<بوب بدال من ا

ً
 وIيث ال تنحـm Çـت وطـأة ا<مـل عنـدما تـتم إضـافة ،

 حيث ينتج ا±كتار ؛DZ-946-01 �د الصنف ، ومن األصناف ا±جينة الزراعية،األسمدة لل¾بة
 3 تنتج أكÆ مـن ًانافلكن هنالك أص، الواحد من هذا الصنف أكÆ من طن ونصف من اPذور

 وهـو صـنف قـزم ،)munité مينيت( وهنالك الصنف ا�ق� ،أطنان ونصف � ا±كتار الواحد
 . وذو إنتاجية غزيرة،مبكر

،  وهو الصنف اYى يد3 بعـشبة ا<ـب ا�ـدالة، من ا%يفperennialوهنالك صنف معمر 
 üواسمه العلـEragrostis curvula،بـات ا�عمـرsمايـة ؛ � جنـوب إفريقيـا ويـزرع هـذا ا> 

 Yلك فإن هذا اsبات يعتـ¹ مـن اsباتـات ؛�راف وا%عرية وا%صحراألرا� ا±امشية من اال
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 لكـن نبـات ا%يـف ا<ـوerosion-fighting plant، æا�قاومة لعوامل تآf وا�ـراف ال¾بـة 
 .ا من نبات ا%يف ا�عمرÂأçع نمو

ا%يف تزرع ا¡وم � أوربا وا¡ابان والواليات ا�تحـدة � وهنالك أصناف تزيينية ملونة من 
 .ا<دائق كمروج خ�اء

 بـل إنـه يعتـ¹ ثـاq ، فإنه Èتمل الغمـر با�ـاء،وباإلضافة إ& مقاومة نبات ا%يف للجفاف
 و�ذلك فإن هذا اsبـات يـتمكن ،¥صول حبوب بعد األرز من حيث مقاومة جذوره لالختناق

 الـC ال تـتمكن كثـ� مـن ا�حاصـيل ،vertisolقطن السوداء الكتيمـة من العيش � ترب ال
 .pH 5نه Èتمل العيش � ترب درجة ¿وضتها أقل من أ كما ،الزراعية من العيش فيها

ا مـن Â مقدرة أنسجته � mمـل درجـات K¡ـة جـد،ومن ا[صائص الC تمÜ نبات ا%يف
 ،ً لكنهـا تعـود للحيـاة واsـضارة Êـددا،ا للمـاء من شدة فقده؛ Iيث تبدو كأنها ميتة،ا�فاف

 وحـاولوا االسـتفادة منهـا ، وقد لفتت هذه الظاهرة أنظار علماء اsبات،بمجرد وصول ا�اء إ¡ها
ً ونظـرا ألن تلـك ا�حاصـيل Øنـت ال Zمعهـا ،بتهج³ نبات ا%يف مع ¥اصيل زراعية أخرى

 Yلك تـم اللجـوء ؛%هج³ ا%قليدية متعذرة Yلك فقد Øنت عمليات ا؛صلة قرó بنبات ا%يف
 somatic )أو ا%هجـ³ بـدمج ا[اليـا ا�ـسدية غـ� ا%ناسـلية(إ& تقنية ا%هج³ ا�ـسدى 

hybridization. بـضات الكهربائيـة السـتخراج ا[اليـاsوتعتمد هذه الطريقة � اسـتخدام ا 
 حيث يتم دمج خليت³ مـن ؛ضهما اPعضثين يراد تهجينهما مع بعلاsباتية من أوراق اsبات³ ا

 والبـد ، واÓانيـة بويـضة،pollen و�أن إحداهما حبة طلـع ،نباتª ³تلف³ مع بعضهما اPعض
عند دمج خلي< نباتيت³ مع بعضهما بهذه الطريقة أوال من إزالة جـدرهما ا[لويـة الـسللوزية 

ً

cellulose wall،Zاsمج وبعد ذلك تتم تنمية تلك ا[اليا اnويلها إ& نبـات ،ة عن عملية اmو 
  .tissue culture باستخدام تقنية زراعة النسج ،Øمل

 :)Triticum dicoccum( ال¾يتيكيوم ديكو�وم -13

 .الÄق األوسط وشمال إفريقيا: ا�وطن

 ،نبات ال¾يتيكيوم هو أحد أصناف القمح الØ Cنت تزرع � الÄق األوسط وشمال إفريقيا
 وسـبب ،)turgidum var. durum Triticum( واسمه العلü ،نتÄ زراعة القمح الشائعقبل أن ت

 هو أنه Øن يزرع � إثيوبيا منذ أكÆ ،ذكر هذا الصنف من أصناف القمح مع اsباتات اإلفريقية
 . وألن زراعته قد استمرت هناك بعد أن لم يعد يزرع � موطنه األصK ،²م5000من 
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�ـوم يـزرع ا¡ـوم � بعـض القـرى اsائيـة � جبـال األلـب وبافاريـا وال¾يتيكيوم ديكو
 Yلك فإنـه ؛ وهذا الصنف هو الصنف اYى Øن يعرفه اإلنسان منذ الع� ا<جرى،ويوغسالفيا

 فـإن ا�ـزارع³ قـد Ûلـوا عـن ، وµ ا<قيقة.living fossilيد3 با�تحجرة أو ا�ستحاثة ا<ية 
 أمـا ، هو صعوبة فصل قشوره عـن بـذوره: األول؛لقمح لسبب³زراعة هذا الصنف من أصناف ا

qاÓيث ؛ فهو ارتفاع نباتاته:اI األرض عنـدما تهـب ريـاح شـديدةإ � Çوربمـا ال ،نها تنح 
ً tا Xعل من حصادها أمرا صعبا؛ًتقوى بعد ذلك � االستقامة Êددا  ويعرض بـذورها للمزيـد ،ً

 .من اآلفات الزراعية

تباه إ& أن مسألة صعوبة فصل اPذرة عن قÄتها Øنت تعت¹ مـشÞة � ا�ـا� نوعلينا اال
 فهـذه ؛نهـا قـد أصـبحت مـÜةإن لم نقل إهذا ،  لكنها لم تعد مشÞة ا¡وم،قبل استخدام اآللة

 كما أنهـا mميهـا مـن كثـ� مـن ،القÄة üm حبوب القمح من األمراض الفطرية واPكت�ية
 فقد اZهت كث� مـن اnول ا�تقدمـة إ& زراعـة ؛ذا ليس Êرد Áم نظرى وه،اآلفات الزراعية

و�ـذلك فـإن قمـح ، هذا الصنف مـن أصـناف القمـح � ا�نـاطق ا�وبـوءة باآلفـات الزراعيـة
 mمـل ، وقد وجدت سالالت من هـذا القمـح � الـÄق األوسـط،اnيكو�وم مقاوم للجفاف

 وقـد قـام ،rustأن هـذا القمـح مقـاوم �ـرض الـصدأ  كمـا ، سـنبلة20اsبتة الواحدة فيها £و 
اPاحثون � الواليات ا�تحدة بنقل ا�ورث ا�سئول عن مقاومة هذا اsبات للصدأ إ& األصناف 

 tا يزيد مـن فرصـة اسـتفادته مـن ؛ فإنه قمح مبكر، وباإلضافة إ& ذلك،األمريكية من القمح
 وتؤدى إ& خـسائر جـسيمة � ، أواخر موسم اsمو وÈميه من موجات ا<ر الC تقع �،األمطار

 .اsوعية والكمية

 :ةملحوظ

 بأنها f منطقة ال يتوفر فيها ا[* بأسعار مناسـبة ،تعرف ا�ناطق الC تعاq من أزمة رغيف
 .ا � األقلÂ ساعة يومي�12دة 

 :ا�راد

  neemر شجرة اsيم ا من خالصة بذوÂلقد اكتشف اPاحثون األ�ان أن كميات ضئيلة جد

Azadirachta indica، فية ألن تمنع حوراوات ا�رادØ )حوريات (locust nymphs 

 ، وغ�ها من الrئنـات، tا يعرضها ±جوم الطيور والقطط؛ وZعلها � حالة سهو،من ا%جمع
لكـن ا%جـارب ا<ديثـة اعتمـدت � ، ويمنعها من ا%حـرك � شـy أçاب باZـاه ¥ـدد



>  289   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

 وقـد أثبتـت تلـك ا%جـارب أن فاعليـة ،دام زيت اsيم ب¾�Ü ل¾ين ونصف لy هكتاراستخ
 .زيت اsيم tاثلة لفاعلية مر�ب اnnرين

 لكنه يمنعه من ا%جمـع وا%حـرك � شـy أçاب مهـاجرة ،إن زيت اsيم ال يقتل ا�راد
 . ويبقيها خاملة مبعÆة،مها@ة

 كما أن عمليـة اسـتخراجه مـن ،ات والطيوري ضار للثدي وغ�،إن زيت اsيم آمن � اPيئة
 يتوجـب مراقبـة منـاطق Zمـع ،وبعد استخالص زيت اsيم، اPذور � عملية شديدة البساطة

 . ورشه � تلك ا�ناطق الC يتهيأ منها ا�راد لالنقضاض � األرا� الزراعية،ا�راد

  . الطيور الC تلتهم ا�رادوµ الص³ يعتمد ا�زارعون � مrفحة ا�راد �

  

* * *  
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� ��F5E 
-V�@وא�����.F������0���و�@C�����:��*���F7 

  :Balanites aegyptiacaنايتس باال

  Zygophyllaceae Balanitaceae. :العائلة اsباتية
BALANITES (Desert Date, Lalob)  
 تنتـÄ � شـمال ، ال¾بـة وذات جذور متعمقـة �،شج�ة صغ�ة مقاومة للجفاف وا<رارة

 حيـث ؛ وتعرف هذه الـشج�ة بإنتاجيتهـا ا�رتفعـة، وبشy خاص � السودان وا�زائر،إفريقيا
نـايتس  وثمـار اPاال،اÂتنتج الشج�ة اPالغة � الظروف ا�ثا¡ة أكÆ من عÄة آالف ثمرة سـنوي

 أن بـذورها صـا<ة لألكـل  كما،من وزنها سكر% 40 وmوى هذه اÓمار £و ،Iجم ثمار اPلح
  .%30 وال¹وت³ ،%50وغنية بالزيت 

ها ؤ و<ا، لتساعدها � مقاومة ا�فاف؛وجذور شج�ة اPاالنايتس وتدية متعمقة � ال¾بة
 Yلـك فإنهـا ؛ ومقـاوم للـرذاذ ا�لـ¬، كما أنها نبات مقاوم %ملح ال¾بة،=³ ومقاوم للحرائق

  . الصحارى الساحلية وµ،تصلح للزراعة � السواحل

 :ة االقتصاديةهمياأل

 وهو ا�ادة األو¡ة الـC يـستخرج ،diosgeninوmوى بذور هذا اsبات مر�ب اnايوسجين³ 
 ،ØcortisoneلكـورتÜون  ؛steroidal drugs واألدويـة الـست�ويدية steroidsمنها الـست�ويد 

-antiالعوامـل ا�ـضادة لال%هابـات  و،estrogen وهرمـون اإلسـ¾وج³ ،وحبوب تنظيم األçة

inflammatory agents،وغ�ها .  

ً كما أن الفحم ا�ستخرج منها يعطى مقـدارا ،وأخشاب هذه الشج�ة مقاومة للنمل األبيض

Â ومقدارا قليال جـد،ًجيدا من الطاقة ا<رارية ً  ويمكـن زراعـة هـذه الـشج�ة ،ا مـن اnخـانً
  .يتها من البÄ وا�وا� <ما؛الشائكة كأسيجة حول ا�زارع

 فإنهـا قاتلـة ،وبالرغم من أن خالصة ثمار و<اء اPالنايتس غ� سامة لإلنسان واÓـدييات
 ريثمـا تنتقـل إ& ، كمـضيفschistosomes اYى تتخذه دودة اPلهارسيا ،للرخويات Ø<لزون

سببة nاء  ا�ـ،Guinea wormكما أن خالصـة هـذا اsبـات تقتـل دودة غينيـا ، جسم اإلنسان
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 و�ذلك يستخرج من بذور هذه الشج�ة قطران يـستخدم � عـالج ،dracunculiasisا%نينات 
  .ا�رب اYى يصيب ا�مال

 مـن -  بـشy رئـيس-  اYى يتـألف،mً50%وى بذور اPالنايتس نسبا مرتفعة من الزيت 
زيوت غـ� ا�ـشبعة  ويصنف هذا الزيت � عداد ال،oleic واألو¡ك linoleic¿� اللينو¡ك 

unsaturatedة من ال¹وتينات؛¡K ذور كذلك نسباPوى اm ـدها ،ً كما� Cمقاربة للنسب الـ 
   .غ�هاو ، Ø<مص والفول؛� اPقو¡ات

 :كثارطرق اإل

أى حثها ( ومن ا�عتقد بأن كä سكون تلك اPذور ،يتم إكثار هذه الشج�ة بواسطة اPذور
 ومن ثم نقعها � ماء درجـة حرارتـه ؛? هذه اPذور � ا�اء لعدة دقائق يستد3 ،)� اإلنبات

 ويمكن mريض اPذور � اإلنبات �دش قÄتها بعناية ، ساعة قبل الزراعة24اعتيادية �دة 
 وµ إحدى ا%جارب �حت زراعـة اPـذور مبـاÅة � األرض اnائمـة بعـد ،قبل نقعها � ا�اء

 مليمـ¾ مـن 200عتها � موسم األمطار � منطقة قاحلة ال تتلÔ أكÆ مـن  وزرا،نقعها � ا�اء
 .اÂاألمطار سنوي

Âويمكن إكثار هذه الـشج�ة إكثـارا خـ�ي  بواسـطة العقـل ،vegetative reproductionا ً
واsبات اPالغ Èتمـل الـر3 ،  أى قصاصات األغصان، والعقل الساقية،root cuttingsا�ذرية 
ن هذا اsوع من ا%قلـيم يـساعده � احتمـال إ بل ؛heavy pruning) الشديد(ا�ائر وا%قليم 

 .ا�فاف

 لكنـه ،ئـة Kما ويعـيش �ـدة م، أعوام من الزراعـة5ويبدأ اPاالنايتس � اإلثمار بعد £و 
 وتنـتج الـشج�ة الواحـدة K fم ،ًيتوقف عن إنتاج اÓمار � العÄين Kما األخ�ة من حياتـه

Æمار ئة كيلوا من مأكÓغرام من ا.  

 حيث يساعد الغ² � فصل القـÄة ؛ويتم ا<صول � اللب إما با%قش� ا¡دوى أو بالغ²
 البد للتخلص منها من نقع اPذور � ا�اء ، وÈوى لب اPذور � مر�بات مرة ا�ذاق،عن اللب

 .اÂص من ماء اsقع يومي � أن يتم ا%خل،لعدة أيام بعد أن تغ² مرت³ � ا�اء
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  : عوائق زراعته

 وتعيق القيـام باألعمـال ، ووجود أشواك حادة تعيق عملية جÇ اÓمار، حساسيته للصقيع-1
ً ونظرا لقـوة ،كما أن ثمار هذه الشج�ة ليست من ثمار الصف األول �Øوز واألناناس، الزراعية

 . زراعته � مناطق ذات مناخ جيد فإنه قد يتحول إ& آفة زراعية إذا تمت،هذا اsبات

 أو عنـدما ، وعندما يزرع كنبات رعوى،لكن هذا اsبات مثا& عندما يزرع كنبات أسيجة
 ،desertification فهـذا اsبـات مقـاوم للتـصحر ؛يزرع كنبات حراï ألغراض بيئية وتزيينية

 يـستطيع العـيش �  وذلـك ألنـه؛حيث يتفوق � هذا ا�جال � أشجار Ø¡وÃ¡بتوس واsيم
 .اÂ مليم¾ من األمطار سنوي250الكثبان الرملية � مناطق ال تتلÔ أكÆ من 

 ويتمـÜ هـذا الـصنف ،Balanites roxburghiiوينمو � ا±ند صنف من اPاالنايتس يد3 
 Ôومن ا�مكـن اسـتخدام هـذا الـصنف � تطعـيم .. ًبأن ثماره أك¹ حجما من الصنف اإلفري

graftingكما أن من ا�مكن إجـراء ا%ـأب� ا�تـصالب ، األصول اإلفريقية cross-pollination 
Ôللحصول � ثمار أك¹ حجما؛ب³ هذا الصنف وب³ الصنف اإلفري ً

.  

  : أدانسونيا دeيتاتا- Baobab ا�اؤباب -2

üاالسم العل: Adansonia digitata Linnaeus.   

  .Bombacaceae :العائلة اsباتية

 ،أن áزن £و عÄة آالف ل¾ مـن ا�ـاء -بطبيعته  -يمكن �ذع شجرة اPاؤباب ا�جوف 
 ضخمة Iجم اًوتنتج هذه الشجرة ثمار. كما يستخرج صباغ أ¿ر اللون من جذور هذه الشجرة

 ويتـضمن ا�ـزء ا،ً سـنتيم¾15 - 10 كما تتمÜ هذه الشجرة بلحائهـا اÓخـ³ ،ثمار جوز ا±ند
 تـصلح لـصناعة ا[يـوط والنـسيج وا<بـال ،ا شديدة الصالبة وا�رونةًاللحاء أ¡افاnاخ² من 

 ويعتقد علمـاء اsبـات بـأن أ¡ـاف <ـاء اPاؤبـاب . الصالح لصناعة العمالت الورقية،والورق
لكـن ،  وعوامل ا%لف، ومقاومة العوامل ا�وية،تتفوق � األ¡اف الصناعية � ا�رونة والقوة

تمـوت   و�ما نعلم فـإن معظـم األشـجار،األ¡اف يتطلب انoاع <اء هذه الشجرةا<صول � 
 بـل ،ولكن شجرة اPاؤباب باYات ال تموت عند انoاع <اء جـذعها، عندما يتم انoاع <ائها

 .ًإنها تعيد تشكيل هذا اللحاء Êددا

 وتر�يـب ،تر�يـب ثمـار اPطـاطس -مـن حيـث تر�يبهـا الكيميـاi  -تشبه ثمار اPاؤباب 
 ويـشy ،مـن ¥تـوى اÓمـار% 80 £ـو carbohydrate حيث تـشy الكربوهيـدرات ؛ا<بوب
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 فـm Ùـوى ضـعف ؛Cكما أن ثمار هذه الشجرة غنية بفيتـام³ ، من ¥تواها% 5ال¹وت³ £و 
و�ـذلك ،  كما mوى مقادير جيدة من الفوسفور وا<ديد والrلـسيوم،ا�قدار ا�وجود � ال¹تقال

  .ً وÈوى نسبا مرتفعة من ال¹وت³ واnهون غ� ا�شبعة،لب اPذور صالح لألكلفإن 

  :كثارطرق اإل

 ويتطلب كä سكون تلك اPذور وmريـضها � ،يتم إكثار شجرة اPاؤباب بواسطة اPذور
 ويمكن mريض اPـذور � اإلنبـات كـذلك ، أن تغمر �دة دقيقة واحدة � ماء مغ²،اإلنبات

Pسكون بذور ،  ساعة12 ومن ثم نقعها � ا�اء �دة ،ذور بعناية�دش ا äلكن أفضل طرق ك
  .sulfuric acidاPاؤباب تتمثل � معاملة اPذور Iمض الك¹يت 

 وأن تنقل بعد ، ويمكن أن تزرع اPذور � مستنبتات، أسابيع3ويتطلب إنبات اPذور £و 
 أعـوام حـC 9 وmتاج هذه الشجرة ا،ً واحداًها م¾ذلك إ& األرض اnائمة عندما يصبح ارتفاع

 .تصل إ& طور اإلنتاج

 ويتطلب إنتاج اÓمار £و سـتة أشـهر بعـد ،deciduousواPاؤباب شجرة متساقطة األوراق 
 باإلضـافة إ& ،بشy رئـيس) الوطواط( الC تعتمد � تلقيحها � طائر ا[فاش ،تلقيح األزهار

 كمـا أن هـذه الـشجرة مقاومـة ،ؤباب صا<ة لإلنبات �دة ßسة أعواموتبÔ بذور اPا، اsحل
، اÂ ميليم¾ من األمطـار سـنوي200 حيث يمكن أن �دها � مواقع ال تتلÔ أكÆ من ؛للجفاف

 .ويعتقد بأن هذه الشجرة ال mتمل الصقيع

منا هـذه أن  ومن ا�مكن � أيا،ا±ند وçيالنكا ومناطق ªتلفة من آسيا: مواقع انتشارها
لكن مدغشقر mوى ستة أنـواع مـن األدانـسونيا  .س¾ا¡ا وأمريكاأنعÆ � هذه الشجرة � 

Adansonia،فيها Îطبي yلك فمن ا�مكن أن تكون � ا�ـوطن األصـ² ±ـذه ؛ تنمو بشYو 
  �ـد الـصنف أدانـسونيا زا، ومن أشهر أصـناف اPاؤبـاب الـC تنتـÄ � مدغـشقر،الشجرة

Adansonia za،هنالــك أصــناف أخــرى Äلــصنف ، كمــا تنتــØ Adansonia grandidieri ،
 لكـن ، من الزيـتٍ وتتمÜ بذور هذا الصنف بمحتوى Kل،Adansonia suarezensisوالصنف 

  .نقراضهذا الصنف مهدد باال

  : الكمéى اإلفريقية-3

üاالسم العل: Dacryodes edulis.  

  .Burseraceae :العائلة اsباتية
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  unsaturated fatty acid¿اض اnهنية غـ� ا�ـشبعة مار هذه الشجرة غنية بال¹وت³ واألث
 فـإن ثمـار الكمـÆى اإلفريقيـة mـوى ، وباإلضافة إ& األ¿اض اnهنية غ� ا�شبعة،50%- 30

 ،palmitic واPا�يتيـك ،setric مثـل الـسي¾يك ،saturated fatty acid دهنيـة مـشبعة اًأ¿اض
 يـصبح بـاإلمrن ، درجـة مئويـة22ما نضع اnهون ا�ستخرجة من هذا اsبات � حرارة وعند

 وتـبÔ األخـرى Iا%هـا ، حيث تـذوب إحـداها؛فصل اnهون ا�شبعة عن اnهون غ� ا�شبعة
  .ا�امدة

 Çويمكن استخدام خشب هذه الشجرة كبديل [شب ا�اهوجmahogany.  

 : طرق اإلكثار

 لكن بذور هذه الشجرة تفقد قابليتها لإلنبات بعـد ،جرة بواسطة اPذوريتم إكثار هذه الش
 Yلك يتوجب زراعة هذه اPذور بأçع وقت tكن قبل أن تفقد ؛أسبوع واحد أو ثالثة أسابيع

 ثـم تنقـل بعـد ذلـك إ& ،ًوPÖا ما تزرع بذور هذه الـشجرة � مـستنبتات، صالحيتها لإلنبات
أمـا ،  حيث يـتم نقلهـا � بدايـة موسـم األمطـار؛ بعمر Kم واحد عندما تصبح،األرض اnائمة

 لكـن بـاإلمrن إكثـار هـذه ، فهو شديد الـصعوبةvegetative propagationاإلكثار ا[�ى 
 iالشجرة بال¾قيد ا±واair layering، وبا%طعيم بال¹عم bud grafting. 

 ، مـذكرةاً مؤنثـة وأشـجاراًأشجار أى أن هنالك ،وشجرة الكمÆى اإلفريقية منفصلة ا�نس
مـن األشـجار ا�ـذكرة غـ�  % 75 فإننـا £ـصل � ،وعندما نقوم بإكثار هذه الشجرة باPذور

 وهذه مشÞة حقيقية تواجـه f مـن يعتمـد ،من األشجار ا�ؤنثة ا�نتجة للثمار% 25 و،ا�نتجة
 هـو ،ا�ذكرة عن األشجار ا�ؤنثةً علما أن تميÜ األشجار ،� إكثار هذه الشجرة بواسطة اPذور

  .أمر غ� tكن قبل أن تدخل الشجرة � طور اإلثمار

iأما � حال ما إذا تم إكثار هذه الشجرة بطرق اإلكثار ا[�ى با%طعيم أو بال¾قيد ا±ـوا، 
  إ& األشجار ا�ذكرة غـ�،أن نتحكم � نسبة األشجار ا�ؤنثة ا�نتجة -عندئذ  -يصبح بإمrننا 

 و� ، فy فرع نقوم ب¾قيده مـن شـجرة مؤنثـة؛ وذلك بإكثار األشجار ا�ؤنثة،ا�نتجة كما نريد
ًوPÖـا مـا تكـون األزهـار ، ً فإنه يتحول إ& شجرة مؤنثـة حتمـا،برعم نأخذه من شجرة مؤنثة

 .ًا�ذكرة أك¹ حجما من األزهار ا�ؤنثة

 اYى تنـتü إ¡ـه شـجرة ،Dacryodes ا�ابون للنـوع اsبـا} داكريـوديس: ا�وطن األص²
 تنمو � ا�ـابون بـشy طبـيÎ ،ً صنفا من هذا اsبات11 وذلك ألن هنالك ؛الكمÆى اإلفريقية

 . موجودة � القارة اإلفريقيةاً صنف19من ب³ 
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 : من األصناف ا�نت�ة " القارة اإلفريقية-4

:Dacryodes buettneri (Gabon)القابل للتصنيع شجرة ضخمة منتجة للخشب .   

:Dacryodes igagangaشجرة ضخمة منتجة للخشب القابل للتصنيع .  
.Dacryodes klaineana .Dacryodes macrophylla 

  : Øريسا ماكروúربا-5

üاالسم العل:  .Carissa macrocarpa  

  Apocynaceae.  :العائلة اsباتية
.Carissa haematocarpa  

.Carissa bispinosa  
 وقـد ، يزرع � نطاق واسع � الواليات ا�تحدة كنبـات تـزييÇ،فريÔ شائك ومثمرنبات إ

 ، ألنـه نبـات مقـاوم للـتملح؛�حت زراعة هذا اsبات � الشواطئ وµ الصحارى الـساحلية
  . اYى تقدم ذكرهBalanitesكنبات اPاالنايتس 

m Âوى صمغا حليبي،إن شج�ة الrريسا � شج�ة شائكة  Øلـصمغ ا<ليـmilky latex، ùا ً
 وتمتـاز أزهارهـا براàتهـا ، وتزهر هذه الشج�ة طوال الربيـع والـصيف،ا�وجود � شجرة ا³%

ــشبه Á،ا�ميلــة ــC ت  ال
Â

 . وراàــة أزهــار ال¹تقــال،jasmine مــن راàــة ا¡اســم³ اPــتى 

 كمـا تنمـو ،لـساحليةوتنمو شج�ة الrريسا بشy طبيÎ � الكثبـان الرمليـة � الـصحارى ا
ـــتملح ؛كـــذلك � شـــواطئ اPحـــار ـــات مقـــاوم لل ـــا نب  .ًكمـــا ذكـــرت ســـابقا - ألنه

 Yلك فإن زراعة هـذا ؛ صنف ¥ب للرطوبةCarissa macrocarpaوالصنف Øريسا ماكروÃربا 
 ، من نبات الrريسا مقـاوم للجفـافاًلكن هنالك صنف، تنجح � األرا� ا�افة الصنف قد ال
  أمـا الـصنف Øريـسا بيـسبينوزا، Ø Carissa haematocarpaريـسا هيماتوÃربـاوهو الـصنف

Carissa bispinosaفهو مالئم للمناطق ا�بلية وا�رتفعات . 

إن نبات الrريسا هو من أ@ل نباتات األسيجة الC يمكن زراعتها حول ا<قول وا<ـدائق 
  .� العالم

 حيـث تنبـت هـذه اPـذور بعـد £ـو ؛طة اPـذور ويتم إكثار الrريسا بواس:كثارهاإطريقة 
 ويبدأ هذا اsبات � إنتاج اÓمار بعـد Kمـ³ فقـط مـن ،أسبوع³ أو أربعة أسابيع من الزراعة

 ؛Vegetative propagation ويمكن إكثـار هـذا اsبـات بوسـائل اإلكثـار ا[ـ�ى ،الزراعة
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 iل¾قيــد ا±ــواØAir-layering، وال¾قيــد األر� ground-layering)  بــاتsإحاطــة ســوق ا
 ومن ثم قطع السوق بعد إطالقها للجـذور ؛ <ثها � إطالق ا�ذور؛بكومة من ال¾اب الرطب

 ،مبـاÅة) قـصاصات األغـصان( ويمكن إكثار هذا اsبات بالعقل .)وزراعتها كنبات مستقل
ً وmديـدا ،جـذيراستخدام هرمونـات ا%  لكن هذا األمر يتطلب؛دون القيام بعمليات ال¾قيد

  .Seradix Bهرمون 

 أن تعـريش �لكن ا%جـارب األو¡ـة دلـت ، ويمكن زراعة هذا اsبات كنبات مع¾ش
ً علما أن ا±كتـار الواحـد مـن هـذا اsبـات ينـتج � ،هذا اsبات Øن يؤدى إ& نقص ا�حصول

طعيم نبات الrريـسا  وقد الحظ اsباتيون أن ت، ثالثة أطنان من اÓمار كحد أدqاجنوب إفريقي
مــن نبــات الك�انــدا ) جــذر وســاق( اإلفــريÔ � أصــل Carissa macrocarpaماكروÃربــا 

Karandaرانداس ، اآلسيوىØ ريساØ üواسمه العل Carissa carandas -  ن يـؤدى إ& زيـادةØ
 .ذاته كما Øن هذا األمر يقلل من حجم الشج�ة � الوقت ،ملحوظة � إنتاجية هذا اsبات

 تتمـÜ بغـزارة ،وهذه األصناف الC تم انتخابها من شـج�ة الrريـسا � الواليـات ا�تحـده
 والـصنف فانـØ Gifford، Ìلـصنف غيفـورد ؛ وتعرف هذه األصناف بأسماء Zاريـة،إنتاجها
Fancy، ــك ــصنف تشيلــFrank، Ì والــصنف فران ــصنف ســ�ينا ،Chelsey وال  ،Serena وال

 .Torrey Pineوالصنف 

 Yلـك فإنـه يـزرع ا¡ـوم � ؛ لكنه Èتمل الصقيع،يتطلب نبات الrريسا أجواء رطبة ودافئة
 وال ينمو � مناطق تقل معدالت األمطـار ، وال Èتمل هذا اsبات ا�فاف،بعض اnول األوربية

 درجـة ، ويمكـن ريـه بميـاه ما<ـة،لم تتوفر Q ميـاه الـرى  ما،اÂ ميليم¾ سنوي1000فيها عن 
 أى أن هذا اsبات يمكن ريـه بميـاه mـوى ،ppm 5000 أى ،mmho 8صليتها الكهربائية مو

كمـا أن شـج�ة الrريـسا mتمـل رذاذ ، ßسة آالف جزء من ا�لح � f مليون جزء مـن ا�ـاء
 .ا للحدائق الساحليةY Âلك فإنها مناسبة جد؛اPحر

  :)KIWANO) Cucumis metulifer الكيوانو -6

  ).العائلة القثائية( s: Cucurbitaceaeباتيةالعائلة ا

üاالسم العل: Cucumis metulifer. 

 æنبات الكيوانو هو نبات حوannual،نث، مع¾شª ،ـوى أزهـارÈ بات الواحـدsاً أى أن ا 
 وتنجح زراعة هـذا اsبـات � ا�واقـع الـC تـنجح فيهـا زراعـة اPطـيخ ، مذكرةاًمؤنثة وأزهار

Cantaloupes. 
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 وتبـاع هـذه ،ا � األسواق األوربية واألمريكيةÂ فاكهة الكيوانو � من الفواكه ا�رغوبة جدإن
 .. إ& درجة أنها تشحن إ& أوربا والواليات ا�تحدة عن طريق ا�و،الفاكهة هناك بأسعار مرتفعة

 كمـا أن ،Melano وتـصدر إ& أوربـا باسـم ميالنـو ،وتزرع هـذه الفاكهـة ا¡ـوم � فلـسط³
  .KIWANO وتصدرها mت اسم كيوانو ، تزرع هذه الفاكهةايوزيلندن

 حيـث يمكـن ؛وال توجد فاكهة � العالم تستطيع منافسة ثمار الكيوانـو � مـدة ا%خـزين
 كما أنهـا تـشحن عـ¹ ، دون ت¹يد، حC � ا�ناطق اnافئة والرطبة،حفظ هذه اÓمار لعدة أشهر

 . وXعلها عرضة لإلصابة بالفطريات،يؤذى هذه الفاكهةن ا%¹يد إ بل ؛القارات دون ت¹يد

ïفاكهة الكيوانو بوجـود قـرون حـادة � سـطحها ا[ـار Üيمكـن أن تـؤذى عنـد ،تتم 
 Yلك ينـبû وضـع f ثمـرة � ؛ كما أن هذه القرون يمكن أن Ûدش اÓمار األخرى،القطاف

  . ووضع فواصل كرتونية ب³ اÓمار،حÜ مستقل

القثائيـات (كبقية اsباتات القثائية  - كما أنه ،ً وليس معمرا،انو هو نبات حوæونبات الكيو
Cucurbits  نباتات حو¡ة غ� معمرة مـن العائلـة القثائيـة �(Cucurbitaceae، yتنمـو بـش 

 ويمكـن زراعتـه بـشÈ ، yتمل ا�فاف-زاحف أو مع¾ش PØطيخ وا[يار والكوسا وغ�ها 
لكن توف� ، اÂ ميليم¾ سنوي450فيها عن  مناطق ال تزيد معدالت األمطار� ) غ� مروى(بع² 

 ويـزرع هـذا اsبـات ا¡ـوم ، وÈسن من نوعيته،مياه الرى ±ذا اsبات يزيد من كمية ا�حصول
  .Dead Sea Riftا � فلسط³ � وادى اPحر ا�يت Âمروي

أرض بعليـة تعـl بـأن اإل� يرويهـا  Êلك فإن عبارة ؛wمة بعل w èمة قديمة تعl اإل�(
  .)با�طر

 ؛ً وبذور هذا اsبات PÖا ما تكون صعبة اإلنبـات،يتم إكثار نبات الكيوانو بواسطة اPذور
 فهـذه ا�ـادة ا±الميـة mـوى مر�بـات ؛ويرجع ذلك إ& ا�ادة ا±المية الm Cيط بتلـك اPـذور

إن حث اPذور � اإلنبـات يتطلـب ا%خلـص  Yلك ف؛ تمنع إنبات اPذور داخل اÓمرة،مثبطة
 ، Yلك توضـع اPـذور مـع الـسائل ا±ـال� ا�حـيط بهـا � وKء؛من أى أثر ±ذه ا�ادة ا±المية

 وبعد ، إلحداث عملية Ûمر وتعفن � هذا السائل ا±ال�؛وتضاف كمية من ا�اء إ& هذا ا±الم
يتم ا%خلص من أى أثر من آثـار ا�ر�بـات  Iيث ؛أسبوع من ذلك يتم غسل اPذور بشy جيد

 ومن ا�عتقد بأن عملية ا%خمـر يقـصد ، وحفظها، ثم يتم Zفيف اPذور،ا�ثبطة إلنبات اPذور
 .بها إتالف ا�ر�بات ا�ثبطة إلنبات اPذور ا�وجودة � السائل ا±ال�
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 نوعية ى ¥صول ذ قد أكدت بأن ا<صول �،إن ا%جارب ا<قلية الC أجريت � فلسط³
 كما أكدت تلك ا%جار أن اsباتـات الـC تنمـو ، يتطلب تعريش هذا اsبات � أسيجة،جيدة

كما أثبتت تلك ا%جارب كذلك بأن نبات الكيوانو هو ، ً تنتج ثمارا أقل جودة،ًزاحفة � األرض
 ،)nematodes اsيمــاتودا( مقاومــة لتيــدان اÓعبانيــة cucurbitمــن أشــد اsباتــات القثائيــة 

ــوع³  sــن ا ــة م ــدان اÓعباني ــصوصا اnي ًوخ
Meloidogyne incognita ،Meloidogyne 

javanica).(  

 قد يمنع اsحـل مـن تلقـيح ،نتباه إ& أن زراعة هذا اsبات � بيوت بالستيكية مغلقةوXب اال
 .وبا%ا& فإن هذا األمر سيؤدى إ& نقص ا�حصول بشy ملحوظ، أزهاره

 حيث ينتج ا±كتار ؛ًمار الكيوانو جاهزة للقطاف بعد £و شهرين من تلقيح األزهاروتصبح ث
 ، وعندما تدخل اÓمـار � مرحلـة اsـضج،ا من اÓمارÂالواحد � الظروف ا�ثا¡ة £و أربع³ طن

 كمـا أنهـا ال تنـتج هرمـون ؛carbon dioxideفإنها ال تنتج الكث� من Öز ثاq أكسيد الكربون 
 وهذا ما يفä إمrنية Ûزين ثمار هذا اsبات لف¾ات طويلة مـن ؛ethylene )اإليثيل³ (اsضج
 . فمن ا�مكن Ûزين هذه اÓمـار �ـدة شـهر ونـصف � أسـوأ ا<ـاالت دون أن تتلـف،الزمن

 . اYى يäع من نضجها وتلفها،ا لإليثيلÂ³نتباه إ& أن ثمار هذا اsبات حساسة جدوXب اال

ً وخـصوصا � ، ولو بشy جزي، يمكن أن Zف اÓمار،ات ا%خزين الطويلة هذهوخالل ف¾

 Yلك ينبû معاملـة هـذه اÓمـار بالـشمع ؛ ودرجات الرطوبة ا�نخفضة،درجات ا<رارة ا�رتفعة
 كما ينبû أن توضـع ، ألن ا%¹يد يتلفها؛ وينبZ ûنب ت¹يد هذه اÓمار،قبل Ûزينها أو شحنها

  . Iيث ال Ûدش بعضها اPعض؛Óمارفواصل ب³ ا

 لـوحظ بــأن هـذا اsبـات حـساس لطـول اsهــار ،وعنـدما زرع هـذا اsبـات � فلـسط³
daylength sensitiveمار يتأخر لغاية ا[ريف؛Óن إنتاج اØ هار؛ حيثsويصبح ، حيث يق� ا 

يتطلـب أال يزيـد عـدد  فدخول هذا اsبات إ& طور اإلزهار ،ستوائيةبطول اsهار � ا�ناطق اال
أى تعرضـه  - وبا�قابل فإن تعرض هذا اsبات sهار قص� ،اÂ ساعة يومي14ساKت اإلضاءة عن 

 ،fruits parthenocarpic قد يؤدى إ& ظهور ثمار خا¡ة من اPذور -للقليل من ساKت اإلضاءة 
 ومـن ، � األناناس وا�وزلا كما � ا<،ovuleوµ هذه ا<الة تتشy اÓمار مباÅة من ا�بيض 

  .اÂ ساعة يومي12ا�عتقد أن اإلضاءة ا�ثا¡ة ±ذا اsبات � 

 ،من هـذا اsبـاتparthenocarpic  )خا¡ة من اPذور(وZرى أIاث إلنتاج أصناف بناتية 
  . � ا%حول إ& ثمرة دون تلقيحovumوذلك بتحريض ا�بيض 
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 يمكن أن Èسن من مـذاق ثمـار ،ploidyصبغية و�ذلك فإن ا%حريض � تعدد الصيغة ال
 وهـو األمـر اYى �ـح مـع ثمـار ،ويمكن أن يؤدى إ& إنتاج ثمار خا¡ة من اPـذور، الكيوانو

 فقـد ؛ هو نبات مقاوم للتملح إ& حد مـا،والبد من اإلشارة كذلك إ& أن نبات الكيوانو. اPطيخ
 وهنالـك اعتقـاد بـأن .DS/m 4.5 و3.5بØ ³ن يروى � فلسط³ بمياه درجة ملوحتها ت¾اوح 
 .مياه الرى ا�ا<ة mسن من مذاق ثمار هذا اsبات

  :Kei apple (Dovyalis caffra)  تفاح �-7

üاالسم العل: Dovyalis caffra) فراØ دوفايليس(.  

  .Flacourtiaceae :العائلة اsباتية

ً نظـرا الحتوائهـا ؛ا � أسيجة ا<قـولً تزرع PÖ، ثمارها شبيهة بثمار ا%فاح،شج�ة شائكة

 Yلـك ؛ وهذا اsبات من اsباتات ا�قاومة للجفـاف والـصقيع وا%ملـح،� أشواك حادة طويلة
 وهذا اsبات يـزرع ا¡ـوم � سـواحل ،يمكن زراعته � الصحارى الساحلية وقرب الشواطئ

 فإنه يـزرع ا¡ـوم � صـحراء ،فافًونظرا �قاومة هذا اsبات للج، والية Ø¡فورنيا األمريكية
 ، حيث يزرع كأسيجة للمـزارع وا<ـدائق، وقد �حت زراعة هذا اsبات � فلسط³،األريزونا

 ألنه Øن عرضة ±جمات ذبابة فاكهـة ؛ًلكن كث�ا من ا�زارع³ هنالك قد امتنعوا عن زراعته
 حيـث ؛ كنبـات رعـوى كما يزرع هـذا اsبـات،the Mediterranean fruitflyحوض ا�توسط 

 كمـا أن ،تساهم أشواكه الطويلة ا<ادة والكثيفة � منـع ا�ـوا� مـن القـضاء � الـشج�ات
ــرى ــات األخ ــأ} � اsبات ــد أن ت ــشائك إال بع ــات ال ــذا اsب ــام ه ــه ال%ه ــوا� ال تتج  .ا�

  ويـو�، وهنالك شج�ات مـذكرة، أى أن هنالك شج�ات مؤنثة،وهذا اsبات منفصل ا�نس
Äع yكمـا يوصـون بـأن تـزرع الـشج�ات ،شج�ات مؤنثـة ا[¹اء بزراعة شج�ة مذكرة ل 

 .ا�ذكرة � ا�هة الC تهب منها الرياح � ا<قل � موسم اإلزهار

نـصحون بإكثـار ي مـع أن اsبـاتي³ ال ، إكثار هـذا اsبـات بواسـطة اPـذور:طرق اإلكثار
 ألن اPذرة mتاج إ& ßسة أعوام حـC تـصل ؛ه الطريقةاsباتات الC تزرع من أجل اÓمر بهذ

 ، تكـون نباتـات مـذكرة، كما أن معظم اsباتات الC تزرع عن طريق اPـذور،إ& طور اإلزهار
 وYلـك ؛ وثمـار ذات نوعيـة متدنيـة،و�ذلك فإن تلك اsباتات تكون ذات أشواك حادة قويـة

 حيـث يمكـن ؛Vegetative propagation ينصح بإكثار هذه الشج�ة بطرق اإلكثار ا[ـ�ى
-air ويمكن إكثارها كذلك بطرق ال¾قيد ا±ـواcuttings، iإكثار هذه الشج�ة بزراعة العقل 

layers. 
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 تزهر قبـل Kمـ³ مـن الـشج�ات ،إن الشج�ات الC £صل عليها بطرق اإلكثار ا[�ى
 سـواء بتطعـيم أشـجار مـذكرة ،حويتم تطعيم هذه الشج�ة بنجا .الC زرعت عن طريق اPذور

 كما يمكن تطعيم ، أو بالعكس،)الطعم مذكر والساق وا�ذور لشجرة مؤنثة(� أصول مؤنثة 
 وللحصول � إنتاجية مرتفعة من هـذه .أنواع ªتلفة من هذا اsبات مع بعضها اPعض بنجاح

ان لغايـة ارتفـاع مـ¾  كما يو� بإزالـة f األغـص، ينبû إجراء تقليم شديد K fم،الشج�ة
 أمتار بf ³ صف وآخـر مـن صـفوف 3 كما ينبû اإلبقاء � مسافة ،واحد من سطح األرض

  . وXب ا<ذر عند القطاف من أشواكها ا�ؤذية،هذه الشج�ة

ن جـذوره إ حيـث ؛allelopathyنتباه إ& أن هذا اsبات سام للنباتات ا�جـاورة Q وعلينا اال
  .مو جذور اsباتات ا�وجودة � Êا±ا ا<يوىتفرز مر�بات تثبط ن

 وذلك ألنهـا معـدة ؛ تنتÄ قرب سطح ال¾بة،كما أن جذور هذه الشج�ة � جذور سطحية
 ويمكـن ، وبذلك فإنها تنافس اsباتات ذات ا�ذور السطحية � ا�يـاه،القتناص مياه األمطار

 لكبـت نمـو ؛�ناطق ا�وبوءة بأعشاب ضارة بزراعة هذه الشج�ة � ا،االستفادة من هذه ا�Üات
 .تلك األعشاب

 ألن األوراق ؛ لكنهـا ال تبـدو كـذلك،Deciduousوهذه الشج�ة شج�ة متساقطة األوراق 
كمـا  - وبما أن هذه الشج�ة منفصلة ا�نس ،القديمة ال تسقط إال عند ظهور األوراق ا�ديدة

 أى الoاوج مع ،Cross-pollination%أب� ا�تصالب فإنها تعتمد � تلقيحها � ا -ًذكرت سابقا 
  .شج�ات أخرى

 بيسينيrأ Øلصنف دوفايليس ؛وتنتÄ � القارة اإلفريقية أصناف أخرى من هذه الشج�ة

Dovyalis abyssinica،؛ وبذور هذا الصنف تفقد مقـدرتها � اإلنبـات خـالل بـضعة أشـهر 
 ،Dovyalis hispidulaك الصنف دوفايليس هيسبيدوال وهنال، Yلك ينبû اإلçاع � زراعتها
  :واألصناف ا�عروفة من هذا ا�بات è ،وثمار هذا الصنف حلوة ا�ذاق

Dovyalis caffra - Dovyalis abyssinica  
Dovyalis hispidula - Dovyalis hebecarpa  
Dovyalis longispinus - Dovyalis lucida  
Dovyalis macrocalyx - Dovyalis rhamnoides  
Dovyalis rotundifolia - Dovyaliszeyher  
والبد من أن تهج³ هذه األصناف مع بعضها اPعض يمكن أن ينتج هجائن بواصفات مرغوبة 

   .اÂزراعي
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  :)Marula( ا�اروال -8

üاالسم العل: Sclerocarya birrea.  

 .Mangoانغو  و� Kئلة شجرة ا�،Anacardiaceae :العائلة اsباتية

mًوى ثمار هذا اsبات مقدارا مـن فيتـام³ 
C، � يعـادل أربعـة أضـعاف ا�قـدار ا�وجـود 

 . ويستخرج منها زيت قابل لالشتعال، كما أن بذور هذا اsبات صا<ة لألكل،ال¹تقال

 و� العائلـة اsباتيـة الـC تـضم ،Anacardiaceaeوينتü هذا اsبات إ& العائلة اsباتيـة 
ًوmـوى بـذور ا�ـاروال نـسبا ، pistachio والفستق cashew والrشو Mangoباتات مثل ا�انغو ن

ً وÈوى هذا الزيت أ¿اضا دهنية غ� مـشبعة ،%60 تصل إ& ،مرتفعة من الزيت
unsaturated 

fatty acidsكحمض األو¡ك ؛ oleic،وى نسبا مرتفعـة مـن ال¹وتـ³ ، و¿ض اللينو¡كm كما ً

 .%30&  إ20من 

 � Negeve Deseryلقـد تمـت زراعـة هـذه الـشج�ة بـشZ yـريù � صـحراء اsقـب 
 وشـج�ة ا�ـاروال � شـج�ة ، كما تمت زراعتها كذلك � مناطق أخرى مـن العـالم،فلسط³

 كمـا أن هـذه الـشج�ة غزيـرة ، فهنالك شـج�ات مؤنثـة وشـج�ات مـذكرة؛منفصلة ا�نس
 كما ¿لت شج�ة أخـرى أكـÆ مـن ، ألف ثمرة90ه الشج�ات  فقد ¿لت إحدى هذ؛اإلنتاج

 .أربعة أطنان من اÓمار

كمـا ،  فمن ا�مكن ريها بميـاه ما<ـة؛إن شج�ة ا�اروال � من الشج�ات ا�قاومة للتملح
ً وقد ذكرت سـابقا أن زراعتهـا قـد �حـت � صـحراء ،أنها شج�ة مقاومة للجفاف وا%صحر

 .ل درجات ا<رارة ا�رتفعة � الصحارى كما أنها mتم،اsقب

وزيـت بـذور ، لزيت ا�ستخرج من بذور هذه الشج�ة ذو خواص مشابهة لزيت الزيتـوناو
ً نظرا ألنه Èـافظ � ؛ كما أنه يستخدم � صناعة مستح�ات ا%جميل،ا�اروال صالح للطعام

 Yلـك فإنـه يـستخدم � ؛ا و�ذلك فإنه يمتاز �واص مـضادة للبكت�يـ،شباب البÄة وحيويتها
 . و�ذلك فإنه يستخدم � حفظ اللحوم ا�جففة،عالج ا�روح وا<روق

كمـا ، ascorbic acidسكوربيك  أى ¿ض األ،Cوتعزى ¿وضة ثمار هذا اsبات إ& فيتام³ 
سـكوربيك ¿ـض األ. (citric acidيعزى ا�ذاق ا<ـامض كـذلك إ& وجـود ¿ـض الـس¾يك 

ascorbic acid هو  ò ³ذاته الفيتامC(.  
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 بعد أن نقوم بتخزينها لعـدة أشـهر قبـل ،إكثار شج�ة ا�اروال بواسطة اPذور: طرق اإلكثار
وقـد أثبتـت ا%جـارب ،  حيث تنمو اPذور بعد ذلك بسهولة عند توفر الرطوبة واnفء؛الزراعة

 rootقـل ا�ذريـة ا<قلية ا�يدانية الC أجريت � فلسط³ أن اإلكثـار ا[ـ�ى بواسـطة الع

cuttingsهو أمر ناجح جد Âويمكن إكثار هذه الشج�ة بغرس أفرع وأغصان ، ا وشديد السهولة
 ات،ن وقطرهـا عـÄة سـنتيم¾ا طو±ـا مـ¾ًا وYلك فإننا Éتار أغصان؛ضخمة � ال¾بة الرطبة

 ،بداية موسم اsمـو وينبû إجراء هذه العملية � ، � تربة رطبةاً سنتيم¾60ونقوم بغرسها بعمق 
 terminalويمكن إكثار هذه الشج�ة كذلك با%طعيم الطـرµ ، نتفاخعندما تبدأ ال¹اعم باال

graftsرى عملية ا%طعيم هذه � بداية الربيع؛Z ن ا%طعـيم بمـادة ، حيثrويتوجب تغطية مـ 
 .شمعية

%جـارب الـC  وقـد دلـت ا، فإنها تسقط مـن تلقـاء نفـسها،وعند نضج ثمار هذه الشج�ة
 و�مـا .مـن ثمارهـا خـالل أسـبوع³% 80أجريت � فلسط³ أن الشج�ة الواحدة تسقط £و 

من ا�مكن ا<صول � طـن وYلك  ؛اÂ فإن هذه الشج�ة تتمÜ بإنتاجية K¡ة جد،ًذكرت سابقا
 ومـن f طـن مـن اPـذور يمكـن ،من اPذور وأكÆ من طن من العص� من شـج�ة واحـدة

 . من ال¹وت³اًغرام  كيلو40 و، من الزيتاًغرام  كيلو�40 ا<صول 

 marula fruit fly Ceratitisإن شج�ة ا�ـاروال معرضـة لإلصـابة بذبابـة فاكهـة ا�ـاروال 

cosyra. 

 وYلك فإننا نزرع شجرة مـذكرة لـy ؛ فإن هذه الشج�ة منفصلة ا�نس،ًو�ما ذكرت سابقا
 ª hermaphroditeنثة اًلك فإننا �د � بعض األحيان أشجار وبالرغم من ذ،ßس أشجار مؤنثة

 ؛ وهذه الشج�ات ا�خنثة ذات قيمة زراعيـة K¡ـة، من هذه الشج�ةself-fertileذاتية ا%لقيح 
 .حيث يمكن استخدامها كأمهات إلنتاج ا�زيد من الشج�ات ا�خنثة

 Yلك فإن هذه ؛ األرا� ا�افة�) Öبات(وتصلح شج�ة ا�اروال للزراعة كشجرة حراجية 
 . و� جوانب الطرقات،فلسطÖ (³بات(ا � أحراج Âالشج�ة تنتÄ ا¡وم بشy واسع جد

 250تزيـد معـدالت األمطـار فيهـا عـن   ال،ويمكن زراعة هذه الشج�ة � مناطق جافة
 السـتخدامها � ؛ تقـوم بتخـزين ا�ـاء، وجذور هذه الشج�ة � جذور عصارية،اÂ سنوياًمليم¾

تزيد معـدالت   ال، وتنمو شج�ة ا�اروال بشy طبيÎ � ناميبيا � مناطق جافة،مواسم ا�فاف
ذى أ لكنهـا تتـ، و�ذلك فإن هذه الشج�ة mتمل الصقيع،اÂ سنوياً ميليم¾250األمطار فيها عن 

 Yلك فقد ؛رارة العا¡ةكما أنها mتمل درجات ا<، عندما تتدq درجة ا<رارة إ& ما دون الصفر
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 45 حيث درجـة ا<ـرارة تـصل إ& ؛ � فلسط�Arava Valley³حت زراعتها � وادى عربة 
 .درجة مئوية

ن إ بـل ؛ تتمثل � مقاومتهـا الـشديدة للـتملح،لكن أهم مÜات هذه الشج�ة � اإلطالق
قد Øنـت هـذه الـشج�ة  و،ًهذه الشج�ة � واحدة من أشد اsباتات اإلفريقية مقاومة للتملح

   .EC 32 درجة ملوحته ،تروى � فلسط³ بماء مالح

 :)Tamarind( ا�مر هندى -9

üاالسم العل: Tamarindus indicaتاماراندوس إنديكا .  

 .Leguminosae Caesalpinioideae :العائلة اsباتية

  .ا�وطن األص² ±ذه الشجرة هو القارة اإلفريقية

 وYلـك فإنهـا ؛ كما أنها مقاومة لرذاذ اPحر ا�ـالح، شجرة دائمة ا[�ةهندى وشجرة ا%مر
 .كما أن هذه الشجرة مقاومة للجفاف وا<رائق، تصلح للزراعة � السواحل

 ويمكن ±ذه الشجرة أن تفقد أوراقها بشy تـام ،ًوتفرز هذه الشجرة صمغا شديد اال¿رار
 ،ئـة Kمايع أن mافظ � إنتاجيتها ألكÆ من م تستط، و� شجرة معمرة،عند تعرضها للجفاف

وضـع م كما أن أزهارها تت،وضع داخل قرونم فإن ثمارها وبذورها تت،وبما أن هذه الشجرة بقو¡ة
 .� شy عناقيد زهرية

 ال تـتلÔ أكـÆ ،وتذكر بعض ا�صادر أن بإمrن هذه الشجرة أن تعيش � مناطق شبه جافة
 ولكنهـا mتمـل درجـات ، ويعتقد بأنهـا ال mتمـل الـصقيع،اÂر سنوي مليم¾ من األمطا500من 

 Cدرجة مئوية50ا<رارة ا�رتفعة ح . 

 وهـذا يعـÇ أن ،و�د هذه الشجرة � الطبيعة � ا�واقع ذاتها الC تنمو فيها شجرة اPاؤباب
دة �  وmتمـل هـذه الـشجرة ا<موضـة الـشدي،متطلبات نموها مشابهة �تطلبات تلك الشجرة

  .pH 8.7 كما mتمل القلوية الشديدة ،pH 4.5 ال¾بة

 :ة االقتصاديةهمي األ

 كما يستخرج من هـذه اPـذور زيـت ،نشاء% 60 وmوى ،هندى صا<ة لألكل وبذور ا%مر
qذور كذلك صـمغ قـوى جـد،مشابه لزيت الفول السوداPويستخرج من هذه ا Âيـستخدم � ،ا 

 .)ا�عاكس(طة لصق الورق واألخشاب ا�ضغو
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 Yلك فـإن ؛linseed oil مثل زيت الكتان ،هندى يمتلك قابلية جزئية للجفاف وزيت ا%مر
 ، أما أخشاب هذه الشجرة فـÙ شـديدة الـصالبة،)الورنيش(هذا الزيت يصلح لصناعة الطالء 

 اÂهنـدى Zاريـ  ويسوق خشب شجر ا%مر.وتصلح لصناعة ا�فروشات واألثاث ا��æ والقوارب
ً نظـرا ؛ لكن تصنيع هـذا ا[ـشب هـو أمـر شـديد الـصعوبة،mMadeira Mahoganyت اسم

 كمـا أن . هـو فحـم ذو جـودة K¡ـة،هندى والفحم ا�صنع من خشب ا%مر ،لصالبته الشديدة
 .silkwormsهندى مفضلة nى دودة القز ال¹ية  أوراق شجرة ا%مر

 وترجع ا<موضة � ثمار هذا اsبات إ& ،عادنهندى مع ا�لح � تلميع ا� تستخدم ثمار ا%مر
 ، وهنالك أصناف من ا%مر هندى ذات ثمـار حلـوة،tartaric acid 10%مر�ب ¿ض ال¾تريك 

 ً لكنها mوى مقدارا مـن الrلـسيوم،C وثمار ا%مر هندى ال mوى فيتامm، ³وى أية ¿وضة ال
Calciumوى ثمار ا%مـر؛ غ� موجود � أية فاكهة معروفة � العالمm هنـدى مـا نـسبته   حيث

 وYلـك فـإن هـذه اÓمـار ؛ كما mوى مقادير K¡ة من الفوسفور واPوتـاس، من الrلسيوم0.1
 أما بذور ا%مر هندى فÙ ذات تر�يب مشابه ، anemia)نيميااأل(ًمناسبة تماما لعالج فقر اnم 

بـروت³ % 15نشاء و% 60 فm Ùوى ؛ية من حيث غناها با�ر�بات النشو،ل¾�يب اYرة والقمح
 .amino acidsوال¹وت³ ا�وجود � بذور هذا اsبات غÇ باأل¿اض األمينية ، زيت% 5و

ً أن بذور هذه الشجرة تـبÔ ¥تفظـة اً علم،هندى بواسطة اPذور  إكثار ا%مر:طرق اإلكثار

،  أعـوام مـن الزراعـة8ر بعد £و ويبيدأ هذا اsبات باإلثما، بمقدرتها � اإلنبات لعدة سنوات
 واsباتات الC £صل عليها بطـرق اإلكثـار ،ويمكن إكثار هذا اsبات بطرق اإلكثار ا[�ى

 و�ذلك فإن هـذه ، كما أنها تبدأ � اإلنتاج بعد أربعة أعوام من الزراعة،اًهذه تكون أكÆ إنتاج
 ،هـا عـن طريـق زراعـة اPـذورًاألشجار تكون أصغر حجما من األشجار الC تم ا<صول علي
 أو ا%طعـيم بالرقعـة وا%طعـيم ،وتتمثل طرق اإلكثار ا[�ى هذه � زراعـة عقـل األغـصان

 .باnرع

 وXـرى تقلـيم ،ار الواحـدتـ شجرة � ا±ك500 بواقع ،هندى � تايالند تزرع أشجار ا%مر
ع األفرع الفتية ا�نتجة  ويتم تشجي، Iيث يتم ا%خلص من األفرع القديمة،شديد ±ذه األشجار

 .للثمار � اsمو

 .ًهندى االستمرار � إنتاج اÓمار �دة ßسK ³ما � األقل وتستطيع أشجار ا%مر

 لكن إمrنية ا<صول � إنتاجيـة جيـدة ،هندى يمتلك مقاومة معتدلة للجفاف إن ا%مر
م من أن هذا اsبـات هـو مـن  وبالرغ، هو أمر مستبعد،عند زراعة هذه الشجرة � مناطق جافة
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 بـالرغم ،يقوم بتثبيت اsي¾وج³ ا�وى � ال¾بـة  فإنه ال،Legume) القرنية(األشجار اPقو¡ة 
 .يشبه العقد ا�ذرية � جذوره من وجود ما

 وهـذا يعـÇ أن ،Budsportsهنـدى ظـاهرة الـ¹اعم الطـافرة  ًوmدث أحيانا � نبات ا%مر
ً mمل ثمـارا ªتلفـة عـن اÓمـار الـm Cملهـا األفـرع ،ًنا � األشجار تظهر أحيا،هنالك أفرع

 فإننا £صل � أشجار ، وîذا قمنا بإكثار هذه األفرع بطرق اإلكثار ا[�ى،األخرى � الشجرة
ً وmمـل ثمـارا بتلـك ،ًنطالقـا منهـاا mمل صفات تلـك األفـرع الطـافرة الـC زرعـت ،Øملة

 وÃن ،ًع طافر � شجرة mمل ثمارا شديدة ا<موضة وقـص�ة القـرون فإذا ظهر فر ..ا�واصفات
 فإننا إذا قمنا بزراعة قـصاصات مـن ،ًهذا الفرع الطافر Èمل ثمارا حلوة ا�ذاق � قرون طويلة

  . وهكذا، وثمارها حلوة ا�ذاق، فإننا سنحصل � أشجار قرونها طويلة،هذا الفرع الطافر

ً تظهر أحيانـا أشـجار تمتلـك مقاومـة شـديدة ،ن طريق اPذوروعند زراعة هذه الشجرة ع ً ً

نتبـاه إ& مثـل هـذه  Yلـك يتوجـب اال؛كما تظهر أشجار بمواصـفات رائعـة أخـرى، للجفاف
 . واعتمادها كأمهات � ا�شاتل الزراعية، والقيام بإكثارها بطرق اإلكثار ا[�ى،األشجار

 كمـا أن هـذه ، والقوة � الوقـت ذاتـه،الشديدةهندى تتمÜ با�رونة  إن أغصان شجرة ا%مر
 ؛يمكن فصلها بسهولة عـن األغـصان  باإلضافة إ& أن القرون ال،الشجرة تتمتع �ذور راسخة

 .ا للمناطق ا�عرضة للعواصفYÂلك فإن هذه الشجرة مناسبة جد

ح يمكن � خ� سال -باYات  -هندى  ويؤ�د اsباتيون وا[¹اء اPيئيون بأن شجرة ا%مر
ًنظـرا �قـدرتها ا�تمـÜة � Zميـع ؛ greenhouse effectاستخدامه � مواجهة ظاهرة اnفيئـة 

 .الكربون ا�وى

 Boscia senegalensis):  ( بوسيY سينيجاgنسيس-10

Mukheit – aizen  
 -  مـ�- الـسودان -الـصومال (تنمو هذه الشج�ة � ا�ناطق الشما¡ة ا�افة مـن إفريقيـا 

 بـل إنهـا شـجرة رعويـة ، و� شج�ة صحراوية مقاومة للجفاف وا%صحر والـر3،)وريتانيام
 فا�وا� وا<يوانات ال¹ية ال تستسيغها وال تقتات عليهـا إال عنـدما ال Zـد ؛وحراجية بامتياز

 فإنهـا mتمـل درجـات ، وباإلضافة إ& مقاومة هذه الشج�ة للجفـاف والـر3،ًشيئا آخر تأكله
 ، كما أنها mتمل العيش � الكثبان الرملية وب³ الصخور، درجة مئوية45ة العا¡ة حC ا<رار

ئـة ام( مليمـ¾ 100ويمكن أن �د هذه الشج�ة � مناطق ال تزيد معدالت األمطار فيها عن 
، اÂ مليمـ¾ مـن األمطـار سـنوي250و بشy جيد � ا�ناطق الC تـتلÔ م لكنها تن،)مليم¾ فقط
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 فأوراقه مغطاة ببـÄة ؛ مقاومة هذا اsبات الشديدة للجفاف إ& بنيته التÈÄية ا�تمÜةوترجع
Cuticle كما أن مسام األوراق ، ميكرون20 سمكها stomataئرة � فوهات عميقةÖ يث ال ؛I 

ïمع ا�و ا[ار Åمسام،تكون � تماس مبا f مية �دار واقه كما أن¥ ٍ. 

rوسيPثمارا وبذورا صا<ة لألكلتنتج شج�ة ا ً  وينـبû ، لكن هـذه اPـذور مـرة ا�ـذاق،ً
 قبـل أن نقـوم ؛ حC نتخلص من ا�ذاق ا�ر؛ مع تبديل ا�اء بشy يو�،نقعها � ا�اء �دة أسبوع

 أو mميـصها السـتخدامها كبـديل عـن ، للحـصول � اnقيـق؛ وقبل أن نقوم بطحنها،بطهيها
 أمـا ،وى بذور اPوسيr مقادير K¡ة من ال¹وت³ والك¹يـت والزنـكوm ).القهوة(حبوب ال@ 

 يمكن طهيها أو Zفيفهـا ، وبعد أن نقوم ب�ع <اء تلك ا�ذور ..جذورها فÙ ذات مذاق حلو
 ، كما تمتلك هذه الشجرة خاصية تنقيـة ا�يـاه مـن ا�لوثـات والـشوائب،وحفظها <³ ا<اجة

 ، ور� تلك القصاصات � سطح ا�ـاء اYى نريـد تنقيتـه،وراقهاوذلك بتقطيع <اء جذورها وأ
 وهنالـك ، نالحظ بأن @يع الـشوائب وا�لوثـات قـد رسـت � القـاع، ساعة من ذلك24وبعد 

 ،Moringa و� شـج�ة ا�ورينجـا ،شج�ة إفريقية أخرى تتفوق � هذه الشج�ة � تنقية ا�اء
  .C تنمو فيها شج�ة اPوسيrتنمو � ا�ناطق ا�افة ال لكنها ال

إن بعض ا%قارير العلمية تؤ�د بأن @يع ا�ساعدات اnو¡ة الـC قـدمت للـسودان خـالل 
 وأن هـذه ، ومـا قدمتـه هـذه الـشج�ة Øن � كفـة أخـرى، Øنت � كفـة،Ê1984اعة العام 

ى يـبÔ � قيـد  فهذه الشج�ة � اsبات الوحيـد اY؛الشج�ة قد أنقذت حياة آالف األرواح
 .ا<ياة � ظروف ا�فاف الشديد

 ويعتقـد بأنـه مـن ا�مكـن إكثارهـا ، إكثار شج�ة اPوسيr بواسطة اPـذور:كثارهاإطرق 
Âإكثارا خ�ي  . بواسطة عقل الساق والعقل ا�ذرية،اً

ن  <مايتهـا مـ؛ فإن أوراق اPوسيr ا�افة توضع مع ا<بوب،و�ما � حال أوراق شجرة اsيم
 .ا<Äات واnيدان أثناء ا%خزين

 وهـو ،Boscia senegalensisوهنالك صنف شديد الشبه بالصنف بوسيr سينيجا¡نـسيس 
همـة بـ³ ملكن هنالك نقطة اخـتالف ..  Boscia angustifoliaالصنف بوسيr أنغوستيفو¡ا 

 �الف جـذور ،ل و� أن جذور شج�ة اPوسيr أنغوستيفو¡ا غ� صا<ة لألك،هذين الصنف³
 .شجرة اPوسيr سينجا¡نسيس
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 فهنالك صنف آخـر ،Boscia senegalensisو كما � حال الصنف بوسيr سينيجا¡نسيس 
بوسـيr   وهـو الـصنف،ً والm Cوى نـسبا مرتفعـة مـن الـسكر،يتمÜ �ذوره ذات ا�ذاق ا<لو

 . واYى يعرف بشجرة الراBoscia albitrunca،3اPي¾ونكا 

 Yلك يمكن استخدامها ؛ ثبت بشy علü أن جذور شج�ة اPوسكيا قاتلة للفطرياتوقد
 .كمواد حافظة طبيعية

  ):Vitex agnus – castus (فيتيكس أجنوس Øكتوس -  الفيتيكس-11

ن إ ويقال ، وصناعة ا�فروشات واألثاث ا��æ،تستخدم أخشاب هذه الشجرة � بناء اPيوت
 . األخشاب الC تشتعل عند احتrكها مع بعضها اPعضخشب هذه الشجرة هو من

، Vitex agnus-castusوقد دلت اnراسات العلمية أن شجرة الفيتيكس أجنـوس Øكتـوس 
Åمبا yماغ بشnوبأن ثمار هذه الشجرة تفيـد فعليـ،تمتلك خصائص هرمونية تؤثر � ا Â � ا

 أو ا%خفيـف مـن أعراضـها بـشpremenstrual syndrome، yعالج متالزمة ما قبل الطمث 
 .ى وتتمثل هذه األعراض � الغضب والعصبية واحتقان اÓد،ملموس

 ،ًفإنه ينتج ثمارا سـوداء حلـوة ا�ـذاق، Vitex doniana Sweetأما الصنف فيتيكس دونيانا 
 وعـالج ، ويستعمل مغ² <اء هذه الشجرة ا�كثف � تسك³ آالم األسنان،تشبه حبات الزيتون

 .مراض ا�تيةاأل

 . باستخدام العقل الساقية وا�ذرية،يتم إكثار هذه الشجرة بطرق اإلكثار ا[�ى

 ، إ& أوربـاVitex grandiflora Turcz  ويتم تصدير أخشاب الصنف فيتيكس جرانديفلورا
 .اÂوا[شب ا�ستخرج من هذا الصنف يعت¹ من األخشاب ا�رغوبة Zاري

 فهـو عبـارة عـن شـج�ة ،Vitex simplicifolia Olivسيفو¡ا أما الصنف فيتيكس سيمبلي
 . يستخرج من أوراقها زيت عطرى ذو راàة قوية، �دها � م� والسودان،صغ�ة

 ،Vitex payos (Lour.) Merrويتطلـب كـä ســكون بـذور الــصنف فيتـيكس بيــوس 
 أن نقـوم �ـدش تلـك  قبـل، أن ن¾�ها � ا±واء الطلق �ـدة Kم Øمـل،وmريضها � اإلنبات

 فـإن اsبـات ينمـو بـبطء � ، وبعد زراعـة هـذه اPـذور،اPذور � الطرف اYى Èوى فتحت³
æعة نموه تتضاعف بعد ذلك،سنواته األوç لكن . 
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 :أصناف الفيتيكس الشهAة
Vitex cienkowskii (Vitex doniana Sweet)- Vitex cuneata - Vitex payos  
 Vitex simplicifolia Oliv -Vitex doniana- Vitex grandiflora Turcz  
Vitex isotjensis,-Vitex payos (Lour.) Merr - Vitex madiensis Oliv  
Vitex pooara Corbishley -Vitex mombassae Vatke - Vitex mombassae- Vitex 
payos  

 12-Ýـــري ـــ¾د اإلف ـــاح الYس ـــا  - )AFRICAN CUSTARD APPLE(  تف أنون
  ):(Annona senegalensisينيجاgنسيس س

 لكن جـذورها ،اÂ مليم¾ من األمطار سنوي750تنمو هذه الشج�ة � مناطق تتلÔ أكÆ من 
 . Yلك يعتقد بأن بإمrن هذه الشج�ة أن تقاوم ا�فاف إ& حد ما؛متعمقة � ال¾بة

الطلع عبارة عن مسحوق  وغبار ،pollenوينتج تفاح الrس¾د كميات وف�ة من غبار الطلع 
 أو ، %لقيح األزهار ا�ؤنثة � أشجار أخـرى؛ أو األجزاء ا�ذكرة � الزهرة،تطلقه األزهار ا�ذكرة

 . أو تلقيح األجزاء ا�ؤنثة � الزهرة ذاتها،� اsبات ذاته

 . وµ مناطق ªتلفة من العالم،وقد �حت زراعة هذه الشج�ة � ال¹ازيل

 أما خالصـة األوراق فتـستخدم � ، الشج�ة � عالج ا%قرحات ا�تيةيستخدم <اء هذه
 . والطفيليات ا�تية ا�ختلفةliceمrفحة القمل 

13- JUNGLESOP -  Anonidium mannii Oliv):(  

Â وتنـتج ثمـارا ضـخمة جـد، تنمو � ا�ناطق االستوائية،شجرة إفريقية ً  حيـث تـزن اÓمـرة ؛اً
 وبذلك فإن ثمار هذه الشجرة تساوى � الضخامة أكـ¹ ثمـار ات،و جرامالواحدة £و ßسة كيل

 و� ثمـار شـجرة ،Jackfruit و� ثمار شجرة ا�اكفروت ،معروفة � العالم تنمو � األشجار
. Artocarpus heterophyllus اسـمها العلـü أتروÃربـوس هي¾وفيلـوس ،آسيوية çيعة اsمـو

 مـن Jackfruit وقـد أتـت التـسمية ،Breadfruit بثمار ا[ـ* وتشبه ثمار هذه الشجرة ما يد3
Äوا¡وم تزرع شجرة ،اللغة ال¹تغا¡ة � القرن السادس ع JUNGLESOPوالية فلوريـدا � ، 
تـصلح  لكن هذه الشجرة ال،  أى اس¾ا¡ا،Queenslandوµ مالÜيا وهاواى وجنوب كوي�الند 

 فإنهـا ، وباإلضـافة إ& ذلـك، كما أنها ال mتمل الـ¹ودة،افةللزراعة � ا�ناطق ا�افة أو شبه ا�
 .عرضة لإلصابة بالكث� من األمراض الفطرية
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 :)Ebony trees( شجرة األبنوس -14
Diospyros species, 

 Ebenaceae. : العائلة اsباتية

 ، المـع ويمتاز هذا ا[شب بأنه ذو لون أسود،إن خشب األبنوس مشهور � Øفة أ£اء العالم
 ؛ وهـو أثمـن خـشب � العـالم � اإلطـالق، ومصقول Øلزجاج،كما يمتاز بأنه صلب Øلصخر

 .ًحيث يباع أحيانا بالغرام

 ألن هـذه الـشجرة تنـتج ؛ هو من أشهر أشجار األبنوس � العالمDiospyros kakiوالصنف 
 
rثمار الkaki أو persimmon،ع � فلـسط³ وتزرع هذه الشجرة ا¡ـوم � نطـاق واسـ، µو 


 � العـالم،أوربا والواليات ا�تحدةrا�نتجة � فلسط³ من أفخر ثمـار الـ 
r؛ وتعت¹ ثمار ال 
 .حيث يتم تصديرها إ& الواليات ا�تحدة وأوربا

 :وهنالك أصناف أخرى مثمرة من األبنوس Øلصنف³

 Diospyros ebenaster 

 Diospyros discolor  

rوى ثمار الm ³مقادير وف�ة من فيتام C،فـإن معظـم ، و�ما � ا<ال بالنـسبة للتفـاح 

 ويعتقد بأن لون اÓمار األ¿ر يعود إ& مر�ب الليكـوب³ ،مقادير هذا الفيتام³ ت¾�ز � القÄة
lycopene، ÇروتيØ وهو مر�ب شبه carotenoidموجود � الطماطم كذلك . 


 أو األبنrأزرق قاتمـا يـستخدم � صـباغ ا�البـس و<اء بعض أشجار ال Öًوس يفرز صبا ً

Âكما يفرز اللحاء كذلك مر�با صمغي ا قابال لالستخدامً
ً

كما يستخدم اsحات³ خشب األبنـوس ، 
 .� صناعة ا%ماثيل ا[شبية

 لكن اsجاح اPاهر اYى حققتـه زراعـة ،إن شجرة األبنوس � من أشجار ا�ناطق الرطبة
 مع توف� القليـل ، قد أكد إمrنية زراعة هذه الشجرة � ا�ناطق ا�افة،فلسط³هذه الشجرة � 

 .من مياه الرى

 باسـتخدام العقـل ، يمكن إكثار شجرة األبنوس بوسـائل اإلكثـار ا[ـ�ى: طرق اإلكثار
 والبد قبل ذلك مـن كـä ، ويمكن إكثارها كذلك عن طريق اPذور،ا�ذرية والعقل الساقية

Pبغمرها با�اء الساخن، وحثها � اإلنبات،ذورسكون تلك ا . 
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 لكن çعـة نموهـا تتـضاعف بعـد ،وتكون شجرة األبنوس بطيئة اsمو � بداية حياتها
 .Ø Diospyros lycioidesلصنف ، وهنالك أصناف çيعة اsمو من شجرة األبنوس،ذلك

 
rمار تنضج ،رطبة£و سبعة أشهر � ا�ناطق ال) األبنوس(ويتطلب نضج ثمار الÓولكن ا 
 . بشy أçع � ا�ناطق ا�افة

15- JACKAL BERRY: 

 فهنالـك ، منفـصلة ا�ـنس،evergreenشجرة ضخمة من أشجار األبنوس دائمـة ا[ـ�ة 
 وتبدو ثمار هذه الـشجرة و�أنهـا ، مذكرةاً وهنالك أشجار mمل أزهار، مؤنثةاًأشجار mمل أزهار


 ،tanninخا¡ة من مر�ب ا%ان³ rوهو ا�ر�ب ذو ا�ذاق القابض � ثمار ال persimmon مـن 
 .األصناف األخرى

 � مناطق ال تتلÔ أكÆ مـن ، فÙ تنمو بشy طبيÎ � تشاد؛وهذه الشجرة مقاومة للجفاف
 .اÂ مليم¾ من األمطار سنوي300

 :Diospyros lycioidesالصنف 

 ، وأخشاب هذا الصنف K¡ة ا�ودة، سنوات4 بعد  تبدأ � إنتاج اÓمار،شج�ة çيعة اsمو
 ألنها mـوى مر�بـات مـضادة للبكت�يـا والعوامـل ؛كما تستعمل غصيناتها � تنظيف األسنان

 .ا�مرضة ا�وجودة � الفم

  :من أصناف األبنوس الشه�ة
 Diospyros kaki - persimmon Diospyros kaki 

 Diospyros ebenaster - Diospyros discolor  

D. mespiliformis- Diospyros mesipiliformis  

 Diospyros mespiliformis - Diospyros whyteana  

Diospyros lycioides -  jackal berry tree Diospyros mespiliformis  

Diospyros lycioides - Diospyros kirkii Hiern  

Diospyros batocana Hiern- Diospyros chamaethamnus Dinter  

Diospyros pallens Thunb  
 Parinari excelsa:   بارينارى إكسيلسا-16

 . كمـا أن أخـشابها صـا<ة للتـصنيع،إن ثمار وبذور هذه الشجرة اإلفريقية صا<ة لألكـل

 حيـث ؛ لكن إكثارها tكـن باسـتخدام العقـل ا�ذريـة،وبذور هذه الشجرة صعبة اإلنبات
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 أو عنـدما ،ًدا وف�ة من ال¹اعم عندما تتعرض للـضوء أو ا±ـواءتطلق جذور هذه الشجرة أعدا
 وزراعتها � ترب رمليـة � مـستنبتات ، ويمكن بعد ذلك قطع تلك ا�ذور مع براعمها،Zرح

 . ومن ا�مكن إكثار هذه الشجرة بالعقل الساقية .. ويفضل أن تروى بالرذاذ،شديدة الرطوبة

 :mobola شجرة ا�وبوال -17

 ومن غريب ما يذكر عن هذه الشجرة أنهـا تـد3 ،ذه الشجرة وبذورها صا<ة لألكلثمار ه
 . ألنها تصدر صوت أن³ و£يب حاد عندما تقطع؛hissing treeبالشجرة ا�تأوهة 

 تـثلم ا�ناشـ� وأدوات تـشكيل وتقطيـع ،وأخشاب هذه الشجرة mـوى بلـورات سـلكونية
 .صلح للتصنيع وYلك فإن أخشابها ال ت؛ا[شب ا�ختلفة

 :)sand apple( تفاح الرمال -18
 Parinari capensis Harv 

الـساق ( أو باألصح من الريزوم ،ً حيث تنبعث أغصانها مباÅة من ا�ذور؛شج�ة بال جذع
 ألن نضج اÓمار يتطلب أن نقـوم بـدفنها � ؛وقد دعيت هذه الشج�ة بتفاح الرمال. )األرضية

 .الرمال لف¾ة من الزمن

 ويمكـن أن تعـيش ، ويمكن أن تنمو � الكثبان الرملية،ذه الشجرة مقاومة للجفافوه
 .� السواحل

19- rough-skinned plum: 
 Parinari excelsa Sabine  

 وبـذور هـذه ،ا قابلـة للتـصنيعً فإنهـا تنـتج أخـشاب،& إنتاج هذه الشجرة للثمارإباإلضافة 
 .إلمrن إكثارها باستخدام العقل ا�ذرية ولكن يعتقد بأن با،الشجرة صعبة اإلنبات

 وأنه ، وأنه بطول معقول،ٍ وغ� منحنAٍ،ٍونعÇ با[شب القابل للتصنيع أنه مستقيم وغ� ملتو
 ، وأنـه لـيس شـديد الـصالبة،Èوى بلورات تثلم أدوات ا%ـصنيع  وال،ال يتأثر بالعوامل ا�وية

 .اÂا جدÂوليس طري

 :Neocarya macrophylla - نيوÃريا ماكروفيال

Øًن هذا اsبات يد3 سابقا باسم ب�ينارى ماكروفيال 
Parinari macrophylla.  
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 :أصناف أخرى شهAة من هذا ا�بات
Parinari benna Scott-Elliot- Parinari campestre Aubl ..  
Parinari congensis Didr. - Parinari emirnensis Baker.  
Parinari goetzeniana Engl. 

 :Landolphia الندولفيا -20

 حيـث بـدأ ؛Ø1900نت هذه الشج�ة � الشج�ة الC يستخرج منها ا�طـاط قبـل العـام 
 ولـيس الـسبب � ذلـك أن ،)(Hevea brasiliensisاستخراج ا�طاط من الـشجرة ال¹ازيليـة 

 يكمـن � أنهـا  لكن السبب،شج�ة الالندولفيا أقل غزارة � اإلنتاج من الشجرة ال¹ازيلية
 كما أنها تنمو بشy برى �الف شجرة ا�طـاط ال¹ازيليـة الـC تـزرع بـشy ،شج�ة متسلقة

 .نظا�

ً فإن هذه الشج�ة تنـتج ثمـارا صـا<ة لألكـل،وباإلضافة إ& إنتاج ا�طاط  كمـا هـو حـال ،ً
 .Landolphia hirsuteالصنف الندولفيا ه�سوتا 

 كما أن ثمار هذه الـشج�ة ،ًهارا ذات راàة كراàة ا¡اسم³وتنتج هذه الشج�ة ا�ع¾شة أز
 . ويمكن أن mافظ � جودتها لف¾ة جيدة،قابلة للتخزين

  .يتم إكثار هذه الشج�ة بواسطة اPذور والعقل

 :بعض أصناف شجAات ا�طاط اإلفريقية ا�ف¾شة
 Landolphia florida Benth. - Landolphia senegalensis  
 Landolphia capensis Oliver - Landolphia kirkii  
Landolphia heudelotii - eta Landolphia owariensis Beauv  
Landolphia petersiana - Landolphia ugandensis Stapf  
Landolphia buchananii Stapf- Landolphia parvifolia K.Schum  
Landolphia calabarica Stapf Landolphia dulcis  
Landolphia hirsuta Beauvois 

 :false yamأو اgم الYذب  - Icacina (Icacina oliviformis) يكاسيناإ -21

  .Icacinaceae :العائلة اsباتية

üاالسم العل: Icacina oliviformis (Poiret) Raynal. 
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ً تنتج ثمارا وبذورا وقرمات صا<ة لألكل،شج�ة صغ�ة مقاومة للجفاف كن أن يـصل  يم،ً
 .وزن تلك القرمات األرضية � الشجرة الواحدة إ& ßس³ كيلو غرام

 حـC تفقـد ؛ يتم تقطيعها ونقعها � ا�ـاء لعـدة أيـام،بعد إخراج القرمة األرضية من ال¾بة
 وبعـد ذلـك نقـوم بتجفيفهـا � الـشمس ، وحC نتخلص من ا�ذاق ا�ر ا�وجود فيهـا،صالبتها
 .دقيق غÇ بالنشاء فنحصل � ،وطحنها

ً ويعتقد بأنها تستطيع اPقاء حية ألكÆ من أربعة أعـوام دون ،هذه الشجرة مقاومة للجفاف

 . وذلك باالعتماد � ªزون درناتها األرضية الضخمة،أمطار

 وتد3 هذه الـشج�ة ،ً ونادرا ما تتجاوز هذا االرتفاعا،ً واحداًيبلغ ارتفاع هذه الشج�ة م¾
 ألن قرماتهـا األرضـية تـشبه قرمـات ذلـك ؛"false yam"م الزائف أو ا¡م الـrذب بشج�ة  ا¡

ً مع أن كث�ا من علماء اsبات يرون بأن نبـات اإليكاسـينا قـد يكـون أكـÆ ،اsبات الشه�

 كما أن درناته األرضية mـوى ، فهو نبات مقاوم للجفاف؛أهمية � ا�ناطق ا�افة من نبات ا¡م
 .ت³ ا�وجودة � اPطاطسضعف كمية ال¹و

 ،لقد أنتج ا±كتار الواحد من هذا اsبات � السنغال أكÆ من طن³ مـن القرمـات األرضـية
 .ا � ظروف الزراعة اPدائيةÂوµ غرب إفريقيا أنتج ا±كتار الواحد عÄين طن

  Icacina oliviformis - Icacina mannii - Icacina claesensi: بعض أصناف هذا اsبات

Icacina guessfeldtii.   
 : جارسينيا-22

Garcinia livingstonei�رسينيا ¡فينجستوÖ Ôالصنف اإلفري . 

Garcinia mangostanaرسينيا ما�وستاناÖ الصنف اآلسيوى . 

 وأزهارهـا ذات راàـة ، كما أنها شج�ة رائعة ا�مال،إن شج�ة ا�ارسينيا � شج�ة مثمرة
 .ك فإنها شج�ة تزيينية من الطراز األول Yل؛@يلة وقوية

 ،ً mمل أزهـارا مؤنثـةاً أى أن هنالك أشجار،Dioeciousوا�ارسينيا شج�ة منفصلة ا�نس 
 ويمكن Zفيف ثمار هذه الشج�ة وÛزينهـا بعـد ذلـك لفـ¾ات ،ً mمل أزهارا مذكرةاًوأشجار

  .طويلة

 وا%طعـيم ،air layeringل¾قيـد ا±ـواi يتم إكثار هذه الشج�ة بالطرق ا[ـ�ية بوسـائل ا
grafting،ذور كذلكPويمكن إكثارها با . 
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ثـر  أن بـذورها تتمتـع بمـÜة ا%r،ا عـن شـج�ة الغارسـينياÂومن األمور الC تعرف علميـ
Ìذور جيال بعد جيل دون أى تغيـ�، الالجنPأن مواصفات اآلباء تنتقل ع¹ ا Çبمع

ً
 لكـن ،

ًيمكن أن تنتج ثمارا وبذورا ما ى من أشجار الغارسينيا ال أخراًهنالك أشجار لم Èدث تـزاوج  ً
 واPذور الC تنتج بهذه الطريقة تد3 باPـذور ا�نـسية ،ب³ األشجار ا�ؤنثة واألشجار ا�ذكرة

sexual seed.  

 ومن ا�مكن زراعـة هـذه ،إن نبات ا�ارسينيا هو من اsباتات ا�قاومة للجفاف وا%صحر
 . وذلك بتقليل ا�سافات الC تفصل بينها،كأسيجة حول ا<قول وا<دائق ج�ةالش

 تمتلـك خـواص ، شج�ة ا�ارسينيا وخالصـة األوراق واألزهـارsapومن ا�عتقد بأن نسيج 
 فإنهـا تـستطيع احتمـال ، وبالرغم من أن شج�ة ا�ارسـينيا ¥بـة لـتفء،مضادة للميكروبات

 . كما أن هذه الشج�ة مقاومة كذلك للحرائق، mت الصفر درجات مئوية7الصقيع لغاية 

ً تنتج ثمارا صا<ة لألكل،ً صنف من شج�ة الغارسينيا @يعها تقريبا400وهنالك £و   ومن ،ً
 وقد دعيت هذه الشج�ة بهذا ،Garcinia kolaأشهر أصناف ا�ارسينيا شج�ة ا�ارسينيا كوال 

 ،Cola nitida  ل¾�يب ومذاق جوز شجرة الكوال نيتيدااالسم ألن تر�يب ومذاق بذورها مشابه
 .الC تدخل � تر�يب مÄوبات الكوال الشه�ة

 كمـا ، و� mوى مواد مضادة للبكت�يا،كما أن أغصان ا�ارسينيا كوال تستخدم � السواك
يستخدم نبات ا�ارسـينيا كـوال � الطـب الـشعù اإلفـريÔ كنبـات يمـنح الطاقـة والنـشاط 

 حيـث mـوى بـذور ا�ارسـينيا كـوال مر�بـات ؛ ويـستخدم كـذلك كمـضاد تـسمم،يويةوا<
 كما أنها مـضادة ، وهذه ا�ر�بات مضادة للف�وسات واال%هابات،Biflavonoids اPيفالفونويدز

 ومــضادة لتــسمم ،bronchodilator وموســعة للقــصبات ،�Antidiabeticــرض الــسكرى 
  . Antihepatotoxicالكبد

 :اف شجAة ا£ارسينيابعض أصن

Garcinia afzelii . تشبه نبات الكوال  

Garcinia buchananii 

Garcinia buchneri 

Garcinia cernua Voahandrintsahona 

Garcinia conrauana 

Garcinia gerrardii Umbini 
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Garcinia huillensis 
Garcinia kingaensis 
Garcinia ovalifolia 
Garcinia polyantha 
Garcinia wentzeliana Mogola 

 :)Vangueria( فا�ويريا -23

) Vangueria infausta( 

ً تنتج ثمارا شبيهة با%³،شج�ة إفريقية مثمرة  ، وبعض أصناف هذه الشج�ة çيعة اsمـو،ً
ً ويمكن أن تبÔ ثمارها � األشجار صا<ة لألكل �دة ستة أشهر تقريبا ،وذات إنتاجية مرتفعة ً

ً الستخدامها الحقا ؛ ومن ا�مكن Zفيف ثمار هذه الشج�ة mت أشعة الشمس،فدون أن تتل

 وتـستخدم ،كما أن بذور هذه الشج�ة صا<ة لألكـل كـذلك،  ساعة12بعد نقعها � ا�اء �دة 
 .Styesأوراقها ألغراض طبية � عالج ا�دجد أو شع�ة الع³ 

 فاsباتـات ا�طعمـة � أصـناف ؛لشج�ةا عند زراعة هذه اÂإن ا%طعيم عملية ورية جد
 كما أنها mمل كميات من اÓمـار تـساوى أضـعاف ،ا من اsباتات غ� ا�طعمةÂجيدة أçع نمو

 .الكمية الm Cملها الشجار غ� ا�طعمة

 :بعض أصناف هذه الشجAة
 Vangueria infausta 

Vangueria infausta 
Vangueria infausta 
Vangueria edulis 
Vangueria acutiloba 
Vangueria venosa 

Vangueria madagascariensis 

Vangueria apiculata K. Schum 

Vangueriopsis lanciflora 
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 Vangueria infausta 
 :)Strychnos( الس¾يكنوس -24

 ؛ ودون ت¹يـد،ًيمكن Óمار هذه الشجرة أن تبÔ صا<ة لألكل لعـدة أشـهر دون أن تتلـف
 .Strychnos spinosa Lamمر ال ينطبق � الصنف س¾يكنوس سبينوزا لكن هذا األ

 وهنالك ثالثة أصناف واعدة ،� فلسط³ -بشy الفت  -لقد �حت زراعة الس¾يكنوس 
  : و�،من هذه الشجرة

Strychnos cocculoides, Strychnos spinosa, Strychnos pungens 

باسـتثناء الـصنف سـ¾يكنوس (ا Âلـة جـدهذه الشجرة لفـ¾ات طوي ويمكن Ûزين ثمار
 ، ومقاومـة Yبابـة الفاكهـة، كما أنها مقاومـة للفطريـات،)Strychnos spinosa Lamسبينوزا 

 .ويمكن أن ندفن ثمار الس¾يكنوس لعدة أشهر � ال¾بة دون أن تتلف

 ألن بـذور بعـض أصـنافها mـوى مر�ـب ؛وXب Zنب تناول بذور شـجرة الـس¾يكنوس
 ؛لكن هذا ا�ر�ب السام ال áرج من اPذور إال عند مـضغها، السام Strychnine ³الس¾يكن

 . ألن ا�هاز ا±ضü يطرحها كما �؛ فإنه ال يؤذى،أما ابتالع اPذور عن طريق ا[طأ

 كما mـوى ، Strychnos pungensوأشهر األصناف الm Cوى مر�ب الس¾يكن³ الصنف 
ÂاPذور مر�با سام  وتقت� األمانة العلمية أن أش� إ& أن ، bruisineهو مر�ب ال¹ويزين  ،ا آخرً

 لكن تناول هـذه اÓمـار دون اPـذور ،قÄة ثمار الس¾يكنوس mوى هذين ا�ر�ب³ السام³
ً ومع ذلك فإن األIـاث Zـرى حا¡ـا ،يؤدى إ& حدوث أية مش ت  ال،ودون القÄة ا[ارجية

 أو أن mوى هذا ا�ر�ـب � ،رها وبذورها من مر�ب الس¾يكن³للتوصل إ& أصناف Ûلو ثما
 .ًعلما أن تسمية مر�ب الس¾يكن³ قد أتت من اسم هذه الشجرة، شy أثر

 ، و� أن ثمارها ال تنضج بشy مـoامن، تتعلق بزراعة هذه الشجرة،و هنالك مشÞة أخرى
اث Zرى للتوصل إ& طريقة نستطيع من  Yلك فإن األI؛تنضج @يعها � الوقت ذاته أى أنها ال

 .ً Iيث يتم قطاف ا�حصول دفعة واحدة، نضج اÓمارsynchronizeخال±ا أن نزامن 

 ولكـن ، كما يمكن إكثارها بواسطة اPذور،يتم إكثار هذه الشجرة بواسطة العقل ا�ذرية
 .حث اPذور � اإلنبات يستد3 خدش الغالف ا[ارï للبذرة

 وتتجـاوب هـذه ،اÂجرام سنوي  كيلو200رة الواحدة � الظروف ا�يدة أكÆ من وتنتج الشج
 كما تتجاوب بشy جيد مع أسـمدة اsيـ¾وزول ،الشجرة بشy جيد مع أسمدة السوبر فوسفات
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Nitrosol ،ع نمـوçكما أن األشجار ا�طعمة � أصناف جيدة تكـون أ Âا مـن ًا وأغـزر إنتاجـ
 بينمـا تتطلـب ، أعـوام مـن الزراعـة3يث تبدأ � إنتـاج اÓمـار بعـد  ح؛األشجار غ� ا�طعمة

 .ًاألشجار غ� ا�طعمة ضعف هذه ا�دة تقريبا

 :)Strychnos spinosa( س¾يكنوس سبينوزا -25

 ، و� مـن اsباتـات ا�قاومـة للجفـاف، �دها � ا�ناطق ا�افة � إفريقيا،شج�ة شائكة
 Øمالاً وربما Kم،ةًويتطلب نضج ثمارها أشهرا طويل

ً
 وتكـون ثمـار هـذه الـشج�ة ملتـصقة ،

 لكن اÓمـار تـسقط مـن ، وال يمكن قطافها إال باستخدام أداة حادة قبل أن تتم نضجها،بقوة
وÈوى <اء الشجرة وبذورها وقشور ثمارهـا مر�ـب الـس¾يكن³ .. تلقاء نفسها عندما تنضج 

 .اول تلك األجزاء Yلك ينبZ ûنب تن؛ ا�ذاق ا�راالسام ذ

  :بعض أصناف الس¾يكنوس
Strychnos cocculoides 

Strychnos spinosa, 

Strychnos pungens 

Strychnos innocua 

 Strychnos cocculoides Baker 

 Strychnos spinosa Lam 

 Strychnos pungens Soler 

Strychnos madagascariensis 

Strychnos innocua 

Strychnos inno  
 :)Uapaca kirkiana( وابيY كA�يانا -26 

 كما يستخدم خشب هذه الـشجرة ،ًتنتج هذه الشجرة أخشابا ذات جودة K¡ة وألوان جذابة
 . ويستخرج من خشبها فحم ذو جودة K¡ة،Oakكبديل عن خشب السنديان 

تهـا  Yلك يتم قطافها ومعامل؛إن ثمار هذه الشجرة ال تنضج بشy مoامن مع بعضها اPعض
 .Ethylene) اإليثيل³(بهرمون إنضاج اÓمار 

 ، وقد تتمكن هذه الشجرة من العيش � ا�ناطق شبه ا�افة،وهذه الشجرة حساسة للصقيع
 .لكنها ال تثمر بشy جيد إال � ا�ناطق الرطبة
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 وال ، أى أنها تنتج كميات وف�ة مـن اÓمـار � Kم،وتالحظ ظاهرة ا�عاومة � هذه الشجرة
 .وثمار هذا اsبات تصلح للتخزين لف¾ات طويلة، ا من اÓمار � العام ا%ا&Âنتج إال القليل جدت

 :من أصناف هذه الشجرة
Uapaca kirkiana - Uapaca heudelotii Baillon  
Uapaca nitida Muell. Arg 

Uapaca guineensis Muell 

Uapaca lissopyrena 
  Detarium senegalense( -  :Detarium microcarpum( ديتاريوم سينيجاgنس -27

 وثمـار ، وصنف آخر غ� صالح لألكـل، صنف صالح لألكل؛ن من هذا اsباتاهنالك صنف
 وقد أشارت إحدى اnراسـات العلميـة إ& أن هـذه ،هذا اsبات صا<ة للتخزين لف¾ات طويلة

 غـرام 100ن f إ حيث ؛ألرضية � وجه الكرة اCالفاكهة � أغÇ فاكهة معروفة بالفيتام³ 
 .C مليغرام من فيتام³ 1.000منها mوى 

 æبات هو نبات بقوsوهذا اlegume،بشجرة ا%مر هندى óمعه صلة قرZوبـالرغم مـن ،  و
نها ال تقوم بتثبيـت اsي¾وجـ³ ا�ـوى � ، إال أleguminousأن هذه الشجرة � شجرة بقو¡ة 

 honey وخـروب العـسل carob وا[ـروب tamarindهنـدى  ا%مركما � حال  - ألنها ؛ال¾بة

locust -  باتيةsإ& الفصيلة ا üتنتCaesalpinioideae، و� فصيلة نباتية subfamily، تتـسم 
تمتلـك  نهـا الأ أو ،اsباتات الC تنتü إ¡ها بأنها تمتلك القليل مـن العقـد اآلزوتيـة ا�ذريـة

 Prhizobialكت�يا الC تقوم بتثبيت اsي¾وج³ ا�وى � ال¾بة ًمطلقا تلك العقد الm Cوى ا

bacteria. 

 كمـا أنهـا تقـاوم اnرجـات ،وتنتج هذه الشجرة كميات وف�ة من اPـذور الـصا<ة لألكـل
 ويـد3 هـذا ا[ـشب ،ا وقابـل للتـصنيعÂ أما خشبها فإنـه مرغـوب �Kيـ،ا�عتدلة من ا�فاف
Ôاإلفـري Çبا�اهوغ African mahogany،قيـلÓوهـو مقـاوم ، ويمتـاز هـذا ا[ـشب بوزنـه ا 

 . يستخدم كبخور، راàة @يلةاً وعند جرح اللحاء فإنه يفرز صمغا ذ،للرطوبة واsمل األبيض

 :)Lannea( النيا - شجرة العنب -28

 .Anacardiaceae :العائلة اsباتية

 و� العائلـة اsباتيـة ذاتهـا الـAnacardiaceae، Cتنتü شجرة الالنيا إ& العائلة اsباتيـة 
 لكـن ثمـار هـذه ،cashew والrشـو pistachio والفـستق mangoتنتü إ¡ها أشـجار ا�ـا�و 
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نتباه إ& أن هذه الـشجرة ليـست شـجرة مع¾شـة  لكن علينا اال،الشجرة شبيهة Iبات العنب
 .Øلكرمة

 وهنالـك صـنف ،ًث�ا Iرائق الغابـات كما أنها ال تتأثر ك،تنمو شجرة الالنيا � مناطق جافة
Ôويــد3 هــذا الــصنف النيــا ،مـن هــذه الــشجرة ينمــو � ا�نــاطق ا�افــة � القــرن اإلفــري 

 كمـا يـستخرج ، ويستخرج من <اء هذه الشجرة صمغ قابل لألكـل،Lannea triphyllaتريفيال
 .من <ائها كذلك صباغ أ¿ر اللون

 ألن إكثارها بوسائل اإلكثار ا[ـ�ى هـو أمـر بـالغ ؛يتم إكثار هذه الشجرة بواسطة اPذور
ً كمـا أنهـا تنـتج أشـجارا مـذكرة وأشـجار، وبذور هذه الشجرة بطيئة اsمو ..الصعوبة ا مؤنثـة ً

ًوأشجارا ªنثة 
Hermaphrodite ،ذور كذلك أشجارا ثمارها غـ� صـا<ة لألكـلP؛ً كما تنتج ا 

لـم يـتم   ومـا،لم يتم انتخاب أصناف زراعيـة ماYلك ال يمكن ا%وسع � زراعة هذه الشجرة 
 .ا%وصل إ& طريقة ما إلكثارها بشy خ�ى

 :)Lannea edulis(النيا إيدوليس  -ى  العنب ال¨-29

 وتنبعث األغصان مـن ذلـك ا�ـذع ،ينمو جذع هذه الشجرة mت سطح ال¾بة بشØ yمل
 وتغطـى ،Ô فـوق سـطح ال¾بـة Yلك فإن هذه الـشجرة تنمـو بـشy أفـ؛من mت سطح ال¾بة

 .عÄات األمتار ا�ربعة

 Yلك فإن شجرة العنب ال¹ى تعـد مـن ؛وجذور هذه الشجرة تتعمق بشy مدهش � ال¾بة
 .األشجار ا�قاومة للتصحر وا�فاف

 . كعناقيد العنب فوق سطح ال¾بة،تظهر ثمار هذه الشجرة � شy عناقيد

 :Lannea discolorأصناف الالنيا 

 يمكن إكثارها بواسطة زراعة األفرع بسهولة شديدة ،Deciduousشجرة متساقطة األوراق 
  .مع استخدام هرمونات ا%جذير

 :Lannea acidaسيدا أالنيا 

توجب زراعتها � مناطق ال تقـل معـدالت ي ،لú تنتج هذه الشجرة كميات جيدة من اÓمار
 .اÂ مليم¾ سنوي600األمطار فيها عن 
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 وذلك بنقعهـا ، وحثها � اإلنبات، بعد كä سكونها، هذه الشجرة بواسطة اPذوريتم إكثار
 وهـذه الـشجرة ثنائيـة ا�ـنس ، سـاعة12 ومن ثم نقعها � ا�اء �ـدة ،� ا<مض �دة دقيقت³

Dioecious. 

Lannea edulis 

Lannea discolor 

Lannea microcarpa 
Lannea oleosa 
Lannea grandis( 
Lannea alata Engl( 
Lannea fulva *Engl(+ Engl 
Lannea gossweileri 
Lannea kerstingii Engl 
Lannea velutina A( 
Lannea welwitschii *Hiern+ 

  

* * *  
  

  

  

  

  

  

  



>  321   الملحية والزراعة بماء البحرى استزراع األراض <

� ��F6E� �

 نباتات مقاومة للجفاف -1111
 . تقوم بتثبيت اsي¾وج³ ا�وى � ال¾بة،عشبة مقاومة للجفاف: الäخس ا<لو

 . وذات مقاومة شديدة للجفاف، شج�ة çيعة اsموRhus glabra: والسماق ا<ل

    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Pinus rigida يداXبينوس ر Pinus echinata الصنوبر األصفر 
Pinus virginiana صنوبر ف�جينيا Pinus taeda رو¡ناØ صنوبر 

Ceanothus 
americanus 

òشاى نيوجر Vaccinium stamineum  فاكسينيوم
 ستامينيوم

Acacia Constrictia  آكاسيا
 كونس¾يكتا

Rhus copallina السماق 

Ailanthus Altissima شجرة السماء Acacia Farnesiana آكاسيا فر�يانا 
Cedrus Deodara رزاأل Albizia Julibrissih شجرة ا<رير 

Celtis Pallida يس با¡داسيلت Celtis Australis Celtis 
Occidentalis 

سيلتيس 
 أكسيدينتاليس

Celtis Sinensis  سيلتيس
 سينينسيس

Celtis Reticulata 
 

سيلتيس 
 ريتيكيوالتا

Cercidium 
Microphyllum 

س�سيديوم 
 ميكروفيلوم

Cercidium Floridum  س�سيديوم
 فلوريدوم

Eriobotrya Japonica  إيريوباترايا
 ابونيrج

Cercidium Praecox  س�سيديوم
 بريكاكس

Eucalyptus Gunnii بتوس¡Ãيو Eucalyptus Cinerea  بتوس¡Ãيو
 سين�يا
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Eucalyptus Nicholii  بتوس¡Ãيو
æنيكو 

Eucalyptus 
Microtheca 

يوÃ¡بتوس 
rمايكروثي 

Juniperus 
Osteosperma 

عرعر 
 أوستيوسب�ما

Juniperus Californica فورنيا¡Ø عرعر 

Maclura Pomifera 
 

 Koeleuteria ما·ورا بوميف�ا
Paniculata 

كولوت�يا 
 بانيكيوالتا

Olea Europaea الزيتون Melia Azedarach  أزداراخت ميليا
 )آزاديراش+

Pinus Halepensis ùالصنوبر ا<ل Parkinsonia Aculeata  بار�ينسونيا
 أكيوالتا

Pinus Eldarica ينوس ب
 إيتيريكا

Pinus Edulis 
 

 بينوس إيدوليس

Pinus Thunbergiana  الصنوبر األسود
qا¡ابا 

Pinus Pinea  صنوبر الصخر
 اإليطا&

Pistacia Chinensis Çفستق صي Pistacia Atlantica rفستق أتالنتي 
Quercus Ilex لوط ا�قدسPا Populus Fremontii  بوبيولوس

Cف�مون  
Quercus Suber Çبلوط فلي Quercus Lobata ىبلوط الواد  

Robinia Pseudoacacia ا[روب األسود Robinia Ambigua خروب  

Tilia Tomentosa الزيزفون الف� Sequoiadendron 
Giganteum 

  السيكويا العمالقة

Acacia Greggii  لبª آكاسيا
 القطة

Ulmus Pumila بق السيب�sىا  

Calocedrus Decurrens خورPأرز ا Arbutus Unedo ا%وت  
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Chamaerops Humilis  حرPيل اÉ
 ا�توسط ا�رو�

Cercis Occidentalis  س�سيس
  أكسيدينتاليس

Cotinus Coggygria خانnشجرة ا Chilopsis Linearis  الصفصاف
  الصحراوي

Cupressus 
Sempervirens 

ا çو أريزون Cupressus Glabra الäو اإليطا&
  اsاعم

Eucalyptus 
Pulverulenta 

صمغ ا�بال 
 الف�

Elaeagnus 
Angustifolia 

òالزيتون الرو  

Fremontodendron 
Californicum 

هفهاف 
 Ø¡فورنيا

Fraxinus Velutina دردار األريزونا  

Heteromeles 
Arbutifolia 

 Gleditsia Trianthos الطيون
Honey 

  خروب العسل

Morus Alba األبيضا%وت  Lagerstroemia Indica  الج�س¾وميا
  هندية

Photinia Fraseri فوتينيا فرازري Phoenix Dactylifera يل ا%مرÉ  
Platanus Acerifelia  بالنتانوس

 أس�يفيليا
Platanus Racemosa فورنيا¡Ø Ü@  

Prunus Caroliniana رو¡ناØ برقوق Prosopis Glandulosa شجرة ا�سكيت  

Quercus Palustris لوط ا�سمارPىا Prunus Cerasifera  برونوس
  س�اسيف�ا

Sophora Secundiflora  ر تكساسÖ
 ا�ب²

Sambucus Caerulea لسان، ا[مانPا  

Arizona Rosewood  خشب الورد
 األريزو�

Trachycarpus 
Fortumei 

 

Éلة طاحونة 
  ا±واء
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Washingtonia Filifera يل تكساÉ س
 ا�رو�

Viteyagnus شجرة العفة  

Yucca Brevifolia بريفيفو¡ا Ãيو Washingtonia 
Robusta 

Éيل ا�كسيك 
  ا�رو�

Zizyphus Jujuba  زيزيفوس
 جوجوبا

Zelkova Serrata زيلكوفا  

Acacia Constricta  آكاسيا
 كونس¾يكتا

Abelia Grandiflora أبيليا جرانيفلورا  

Alyssum Species ليسومآ Acacia Farnesiana سيا ا<لوةØاآل  
Archillea Species األلفية Arbutus Unedo القطلب  

Artemisia Species أرطماسيا Armeria Species آرم�يا  
Atriplex Lentiformis  أتريبليكس

 ¡نتيفورميس
Atriplex Canescens شج�ة ا�لح  

Baccharis 
Sarothroides 

  شج�ة القيوط Baccharis Pilularis مقشة الصحراء

Buxus Microphylla  بيو�سوس
 مايكروفيال

Berberis Thunbergii qال¹باريس ا¡ابا  

Calliandra Eriophylla منفضة ا�ن Caesalpinia Gilliesii ط� ا�نة  
Cercis Occidentalis  س�سيس

 أكسيدينتاليس
Caragana Arborescens ازالء السيب�يةPا  

Cortaderia Selloana كورتاديريا Cerocarpus Species ²ا�ب Çا�اهوغ  

Cotoneaster Lacteus  ¾كونتينس
 الكتيوس

Cotoneaster 
Horizontalis 

الكونتينس¾ 
  ىالصخر

Echium Wildpretii برج ا�واهر Cupressocyparis 
Leylandii 

  الäو
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Eriogonum 
Umbellatum 

إيليجنوس  Elaegnus Pungens زهرة الك¹يت
  با�ينس

Euonymus Fortunei يونيموس Eschscholzia 
Californica 

خشخاش 
  Ø¡فورنيا

Euonymus Japonica  qيونيموس يابا
 دائم ا[�ة

Euonymus Europaea óيونيموس أور  

Fallugia Paradoxa بات�ريشة اآل Euonymus 
Kiautschovica 

  يونيموس

Ferocactus Wislizenii  صبار سنارة
 الصيد

Ferocactus 
Acanthodes 

  صباريات برميلية

Gaillardia Species لجÓقطرات ا Fouquieria Splendens 
 

  أو�وتيلو

Genista Hispanica  ا�كنسة
 اإلسبانية

Genista Fragrans نبات ا�كنسة  

Genista Sagittalis هبيةYا�كنسة ا  
Genista Pilosa 

  جينيستا بيلوزا

Hesperaloe Parriflora ا<مراء Ãا¡و Hemerocallis Species ليسÃهيم�و  

Hibiscus Syriacus وردة شارون Heteromeles 
Arbutifolia 

  طيون

Ilex Cornuta 
 

إيليكس 
 كورنوتا

Hypericum 
Calycinum 

هايب�يكوم 
  Øليسينوم

Iris Species السوسن Ilex Vomitoria  إيليكس
  فوميتوريا
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Lagerstroemia Indica  الجيس¾وميا
 هندية

Juniperus Species العرعر  

Lavandula 
Angustifolia 

الفيندوال 
 أ�وستيفو¡ا

Larrea Tridentata الكريوزوت  

Lavandula Stoechas خزا� إسبانية Lavandula Latifolia خزا� حسكية  
Ligustrum Japonicum  

qجوس¾وم يابا¡ 
Leucophylluma 

Frutescens 
¡و�وفيلوما 
  فروتيسينس

Myrtus Communis Ôاآلس ا<قي Mahonia Aquifolium  ماهونيا
  كويفو¡ومأ

Nerium Oleander ²فnا Nandina Domestica ىالقصب السماو  

Opuntia Bigelovii أبانشا 
 

Oenothera Species زهرة الربيع  

Penstemon 
Antirrhinoides 

بينيسيتوم  Pennisetum Setaceum لسان اnب
  ساتاسيوم

Penstemon 
Gloxinioides 

بينستيمون 
 ىجدار

Penstemon Barbatus  بينستيمون
  بارباتوس

Penstemon Pinifolius  بينستيمون
 بينيفو¡وس

Penstemon 
Heterophyllus 

بينستيمون 
  هي¾وفيلوس

Photinia Fraseri فوتينيا Phormium Species اكتان نيوزيالند  

Pinus Edulis ينونPصنوبر ا Photinia Serrulata فوتينيا صينية  
Prosopis Glandulosa ا�سكيت Pittosporum Tobira بيتوسبوروم توب�ا  

Pyracantha Species ارsشوك ا Punica Granatum الرمان  
Rhamnus Californica فورنيا¡Ø نبق Rhamnus Alaternus بقsا  

Rosa Rugosa زا روجوسارو Rhus Ovata ىالسماق السكر  
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Salvia Species اعمةsا Rosmarinus 
Officinalis 

إ·يل ا�بل 
  )روزمارى(

Santolina Virens  سانتو¡نا
 فايرينس

Santolina 
Chamaecyparissus 

  الشيح

Simmondsia 
Chinensis 

  سيدوم Sedum Species جوجوبا

Syringa Vulgaris الليلك Spartium Junceum الرتم، الوزال  

Tamarix Chinensis أرز ا�لح Tamarix Africana  تاماريكس
Ôإفري  

Teucrium Fruticans  تو�ريوم
 فروتيrنس

Tamarix Parviflora  تاماريكس
  بارفيفلورا

Verbena Species ر3 ا<مام Teucrium Species تو�ريوم  

Yucca Aloifolia ا<ربة اإلسبانية Xylosma Congestum  زايلوزما
  كو�يستيوم

Yucca Whipplei شمعة السماء Yucca Schidigera Ãيو  

   نباتات عشبية مقاومة للجفاف-2222
Cerastium 

Tomentosum 
  شج�ة القيوط Baccharis Piluaris ثلج الصيف

Dahlia Greggii األضا¡ا، دا¡ا Cotoneaster Species كوتونيستار  
Festuca Ovina ستوقةالف Euonymus Fortune يوانيموس  

Hypericum 
Calycinum 

هاي¹يكوم 
 كيليسينوم

Gazania Species زانياÖ  

Oenothera Berlandieri  أونانث�ا
 ىب�الندير

Juniperus Conferta العرعر الشاط�  
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Vinca Major rالعناقية، الفين Phyla Nodiflora فيال نوديفلورا  
Amaryllis Belladonna أمارلس بالدونا Vinca Minor العناقية  

Archillea Species ²أر�ي Anacyclus Depressus  وسÞأناسي
  دي¹يسوس

Baccharis Pilularis  باكريس
 بيلولريس

Armeria Maritima حرPقرنفل ا  

Calendula Officinalis ندوال¡Ø Baptisia Australis بابتيسيا أس¾ا¡ة  
Coreopsis Grandiflora  كوريابسيس

 جرانديفلورا
Cleome Spinosa زهرة العنكبوت  

Coreopsis Tinctoria  كوريابسيس
 تينكتوريا

Coreopsis Lanceolata  كوريابسيس
  النسيوالتا

Duphorbia Reneta الش¹م Cortaderia Selloana كورتاديريا  
Euphorbia Characias الفربيون Eirogonum 

Umbellatum 
 ¹يتزهرة الك

  

Hippocrepis Comosa  هيبو�ريبيس
 كوموسا

Gaillardia Species جيالرديا  

Leonotis Leonurus النتانا Iris Douglasiana سوسن دوجالسيانا  

Narcissus Species جسCال Linum Species ذيل األسد  
Pennisetum Setaceum  بÞحشيشة ال

 الrذبة
Oenothera Berlandieri جس األصCفرال  

Portulaca Grandiflora  Øبورتوال
 جرانديفلورا

Polygonum 
Cuspidatam 

  بو¡جانوم

Sedum Album ومPسيدوم أ Sedum Acre سيدوم إكر  

Tithonia Rotundifolia  تيثونيا
 روتانديفو¡ا

Thymus Vulgaris الصع¾، ثايموس  
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    اسم ا�بات
اسم ا�بات 

óبالعر    
    اسم ا�بات

اسم ا�بات 
óبالعر  

Verbena Rigida يداXف�بينا ر Verbena Peruviana ب�وفياناف�بينا   

   مروج خ�اء مقاومة للجفاف-3

Festuca Elatior Ãفيستو Cynodon Dactylon عشبة برمودا  

   نباتات مع¾شة مقاومة للجفاف-4

Doxantha لب القطª Campsis Radicans  مبسيسØ
  راديكانس

Hedera Helix  اللبالب
 ىلÜاإل�

Gelsemium 
Sempervirens 

جيلسيميوم 
  سام¹فايرنس

Lonicera Japonica لونيس�ا يابانية Jasminum Mesnyi ياسم³ بريمورس  

Parthenocissus 
Quinquefolia 

بارثانيسيسوس 
 كوينكوفو¡ا

Macfadyena ماكفادينا  

  Parthenocissus 
Tricuspidata 

  Pالب بوسطن

 

 تعتـ¹  وبعض تلك األشـجار، قد تكون واحدة من أضخم أنواع األشجار:شجرة السيكويا
  .ا الC مازالت � قيد ا<ياةÂمن أك¹ الrئنات ا<ية سن

 وتعـÇ ·مـة آباتـ� ، تـستوطن نيومكـسيكو واألريزونـا، قبيلة من ا±نود ا<مر:اآلبات�
 .)العدو(

  . ذو جذور درنية، نبات مكسيú األصل:األضاgا
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لكـن زراعـة ، ياحيةتستخدم ا�روج ا[�اء ألغراض تزيينية � ا<ـدائق وµ ا�ـدن الـس
 كمـا ،لل¾بة بكميات وف�ة) اnبال(تطلب إضافة الكومبوست ت  فÙ؛ للغايةةتلك ا�روج مÞف

تطلـب ضـخ ت واألهم من ذلك ·ه أن زراعة ا�روج ا[ـ�اء ،تطلب Åاء بذور مرتفعة اÓمنت
 فـإن إقبـال ، وµ ا<قيقـة.مئات وربما آالف األمتار ا�كعبـة بـشy يـو� مـن ا�يـاه ا�وفيـة

 بقـدر مـا ينبـع مـن ،لطبيعة واالخـ�ارلا�ستثمرين � زراعة تلك ا�روج ال ينبع من حبهم 
 ولـو Øن ذلـك � حـساب ا�يـاه ا�وفيـة الـC ،معرفتهم بمدى جاذبية تلك ا�روج للمش¾ين

 .ضوبها إ& mويل تلك الشا¡هات وا�دن السياحية إ& خرائب مقفرةسيؤدى ن

 ïونوى اsخيـل ا�ـرو) ا%مر(تقوم طريقتنا � عالج هذه ا�شÞة � استخدام نوى اPلح 
 حيـث ؛ وذلك بزراعة بذور هذين اsبات³ بـشy مكثـف � ال¾بـة،� تشكيل ا�روج ا[�اء

ùبات³ بمظهر عشsن قدرا ضئيال من ا�اء يمتاز هذين اrن� � مدار العام كما أنهما يستهل 
ً ً

  . و�ذلك فإنهما ال Èتاجان %جهÜ ال¾بة،ال يقارن با�قدار اYى تستهلكه ا�روج ا[�اء
 

* * *  
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مـا يـد3  أو،  قياس تراكÜ األمالح � الـسوائلديث عن وحداتهذا السؤال ينقلنا إ& ا<
TDS، ائبة( أىYمل ا�ر�بات الصلبة اÊ (total dissolved solidsحيث يـشمل هـذا ا�فهـوم  ؛

نعـÇ بهـا عـدد جزيئـات و، part per million أى جزء � ا�ليون ،ppm ـٍوحدات قياس مثل ال
 .اءٍا�لح اYائبة � مليون جزء من ا�

�   ونعÇ بها عـدد جزيئـات ا�لـح اYائبـة،part per thousand أى جزء � األلف ppt ـوال
  هـو أن الـسيمينس،pptواالختالف ب³ السيمنس وب³ وحدات قياس مثل ، ٍلف جزء من ا�اءأ

 لكن هنالـك، ٍ فÙ وحدات قياس كيميائيةppm وppt أما ،)فÜيائية(ٍهو وحدة قياس كهربائية 
زداد مقـدار األخـرى ا فÞمـا ازداد مقـدار إحـداهما ؛ٌة حقيقية ب³ وحدات القياس هـذهعالق
انيـة تمثـل نـسبة األمـالح  واÓ،اعتبار أن إحداهما تمثل مقدار ا�وصلية الكهربائية  �؛ًحتما

  العالقة بينهما؟  � ا ماًإذ، اYائبة

 f 1أنdS/m500ب³   يساوى ماppm 800 وppm ، وعيةً وذلك تبعاs  ائبـة األمالحYا..  
لكـن   ..ًوسنتحدث الحقا ب�ء من ا%فصيل عن كيفية ا%حويل ب³ وحـدات القيـاس هـذه

 وهو أن ا�وصـلية الكهربائيـة تـزداد بازديـاد درجـة حـرارة ،هنالك Kمل البد من أن أذكره هنا
 مـاء مـا � فـصل الـشتاء ٍ Yلك فإننا إذا قمنا بتحليل مياه بì أو نبع؛)ٍوفق حدود معينة(الوسط 

 فإننا سنحصل � قيم Ûتلف عن القيم الC سنحـصل عليهـا لـو ،بقصد mديد درجة ملوحته
 Yلك فإن هيئات القياس اnو¡ـة قـد أخـذت هـذه ؛قمنا بتحليل العينة ذاتها � فصل الصيف

 25 و� ،ات واتفقت � اعتماد درجة حرارة قياسية عند mليـل العينـ،الظاهرة بع³ االعتبار
  .درجة مئوية

 وهو أن موصلية األمالح ا�ختلفـة ،ٌوثمة Kمل آخر يؤثر � دقة قياس ا�وصلية الكهربائية
 للتيـار Ammunium sulphate فموصـلية ك¹يتـات األمونيـوم ؛ًللتيارالكهرباi ليـست سـواء

لية ك¹يتـات  كمـا أن موصـ،calcium nitrateالكهرباi تبلغ ضعف موصلية ن¾ات الrلسيوم 
 . تبلغ ثلث موصلية ك¹يتات األمونيوم،ا�اغنسيوم
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 أن نعرف مقـدار األمـالح ا�نحلـة ،ٍويمكننا عند معرفة قيمة ا�وصلية الكهربائية لعينة ما
 كمـا أن بإمrننـا - بسبب تباين موصلية األمـالح ا�ختلفـة -ٍالعينة ولو بشy تقريù  � تلك

 من خـالل معرفـة نـسبة األمـالح ا�نحلـة � هـذه ،ٍئية لعينة ماا�وصلية الكهربا معرفة قيمة
 يمثل العالقة بconversion factor، ³ تعتمد � Kمل mويل ،معادلة بسيطة  وذلك وفق،العينة

وKمل ا%حويـل هـذا ال يمثـل ،  وب³ مقدار األمالح ا�نحلة،ا�وصلية الكهربائية وحدة قياس
ًرقما ثابتا  وهذا األمر يعـود كـذلك ؛1000 و500قدار Kمل ا%حويل هذا ب³ حيث ي¾اوح م؛ ً
وµ واليـة فلوريـدا األمريكيـة مـثال ، موصلية األمالح ا�ختلفة للتيـار الكهربـاÕ إ& تباين

ً

 :ٍو�ما نعلم فإن تر�Ü األمالح � عينة معينة Èسب Øآل} ، 700مقداره  يعتمد Kمل mويل

 مثالK)700مل ا%حويل 
ً

 .تر�Ü األمالح � العينة) = سيمينس( ا�وصلية الكهربائية ×) 

 فإذا أردنا معرفة تر�Ü األمالح � عينة مأخوذة من بì � واليـة فلوريـدا وÃنـت ا�وصـلية
 : فإننا £سب تر�Ü األمالح Ø%ا&،3dS/mالكهربائية %لك العينة تساوى 

 = 3dS/m  (700 × 3و� هنــا (ينــة ا�وصــلية الكهربائيــة للع× ) K)700مــل ا%حويــل 
21000ppm ، نسبة األمالح ا�نحلة � هذه العينة � )ùتقري yٍبش.( 

  فكيف £دد موصليتها الكهربائية؟،واآلن إذا عرفنا مقدار األمالح ا�نحلة � عينة ما

 وÃن Kمـل ا%حويـل يـساوى ، s3000ppmف¾ض أن مقدار األمالح � عينة ما يـساوى 
 ًو�ما نعلم فإن مقدار األمالح ا�نحلة � عينة ما تساوى معامل ا%حويل م�وبا � قيمة ،500

 وهذا يعÇ أن قيمة ا�وصلية الكهربائية تساوى مقـدار األمـالح ا�نحلـة، ا�وصلية الكهربائية
 :ًمقسوما � Kمل ا%حويل

3000 ÷ 500 = 6dS/mتقريبا ً. 

 700 وÃن معامـل ا%حويـل ،EC=2dS/mعينة مـا تـساوى  إذا Øنت ا�وصلية الكهربائية ل
  فما � كمية األمالح ا�نحلة � تلك العينة؟،)حسب والية فلوريدا(

  )dS/m 2(قيمة ا�وصلية الكهربائية × ) K)700مل ا%حويل = كمية األمالح ا�نحلة 
 700 x 2 = 1400 ppm. 

  . جزء من ا�لح � f مليون جزء من ا�اء1400

ً ووفقـا %لـك ،عض ا�راجع العلمية تربط قيمة Kمل ا%حويل بدرجة ا�وصلية الكهربائيةوب

 5dS/mإذا Øنت ا�وصلية الكهربائية أقل مـن ) 640(فإن قيمة Kمل ا%حويل تكون  ا�راجع
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فـإذا   ..5dS/mإذا Øنت ا�وصلية الكهربائيـة أ� مـن ) 800(وتكون قيمة Kمل ا%حويل  ..
 مـثال2dS/m وsقـل ،5dS/mنا عينة مياه درجة موصليتها الكهربائية أقل من Øنت nي

ً
فإننـا ، 

 :£سب تر�Ü األمالح � هذه العينة Ø%ا&

 .ppm 1280) = و� قيمة Kمل ا%حويل ( 2dS/m × 640ا�وصلية الكهربائية 

 .ً جزء من ا�لح � f مليون جزء من ا�اء تقريبا1280

 6dS/m و%كـن ،dS/m 5عينة مياه درجة موصليتها الكهربائيـة أ� مـن îذا Øنت nينا و
مثال
ً

 : فإننا £سبها Øآل}،

 . 4800ppm=  )قيمة Kمل ا%حويل (dS/m × 800 6ا�وصلية الكهربائية  

 .ً جزء من ا�لح � f مليون جزء من ا�اء تقريبا4800

 :معلومات hمة

  .I � 0.01 dS/mدود ا�وصلية الكهربائية �ياه ا�طر* 

 .50dS/mا�وصلية الكهربائية �ياه اPحار � Iدود * 

 .ما ورد هنا عن ا�وصلية الكهربائية �اء ا�طر ومياه الÄب وماء اPحر � أرقام تقريبية* 

  أى عـدة،pptتوجد � ال¾بة ب¾�ـØ-  Üلrلسيوم واsي¾وج³ والصوديوم  -العناã الك¹ى  * 
 ،ppm أما العناã الـصغرى فتوجـد ب¾�ـf  ،Ü ألف جزء من ال¾بةمن هذه األمالح �أجزاء 

أى عن� من  وهذا يعÇ أن تر�Ü، عناf � ã مليون جزء من ال¾بةجزاء من هذه الأأى عدة 
   .الصغرى ٍ هو أكÆ بآالف ا�رات من تر�Ü أى عن� من العناã،العناã الك¹ى

  

 * * *  
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ن إنتاج إنزيم يäع من mويل ثاq أكسيد الكربون إ& سكر يمثـل خطـوة مهمـة � إحيث 
�ـح بـاحثون مـن جامعـة كورنيـل ومر�ـز ، %60 – 36الطريق إ& زيادة غلة ا�حاصيل مـن 

يا، تسü اPكت�يـا روثامستيد لألIاث با�ملكة ا�تحدة � زرع جينات من أحد أنواع اPكت�
 qويـل ثـاm � كفـاءة Æالزرقاء، � نباتات ا%بغ، تسمح هذه ا�ينات للنباتات بإنتاج إنزيم أكـ

 .. وغ�ها من الكربوهيدرات،أكسيد الكربون ا�وجود � ا�و إ& السكريات

وقد عكف اPاحثون وقتا طويال � ¥اولة mويل بعض اsباتات ثالثية الكربون
ً بما فيها  - ً

 بفعـل ؛ًومؤخرا تلÔ هـذا اsهـج دفعـة.  إ& نباتات رباعية الكربون-القمح واألرز واPطاطس 
ًّ تطبق حا¡ا � مÄوع األرز ربا3 الكربون، %عديل ا�ينات؛تكنولوجيا مبتكرة K¡ة اnقة ُ 

ً فعوضا عن ؛بساطةً اتبعوا نهجا أكÆ ،إال أن باح جامعة كورنيل ومر�ز روثامستيد لألIاث.. 

 عن طريق تغي� تكوينـه ،¥اولة mويل أحد اsباتات ثالثية الكربون إ& نبات ربا3 الكربون
 .َّ عدل اPاحثون مكونات ا[اليا القائمة-  وîضافة أنواع وتراكيب خلوية جديدة،التÄي¬

ضوي ثالثية األجزاء ًوعوضا عن ¥اØة اsباتات رباعية الكربون، استعار اPاحثون آ¡ة تمثيل 
 :تتكون من ثالثة خطوات، من اPكت�يا الزرقاء

أوال
ً

  . تر�ز ثاq أكسيد الكربون،ِّتكون ال¹وتينات حج�ة خاصة داخل ا[لية اsباتية: 

 .mتوى هذه ا<ج�ة � إنزيم çيع %حويل ثاq أكسيد الكربون: ًثانيا

 . %وجيه ثاq أكسيد الكربون إ& ا[اليا؛تهاتستخدم ا[اليا مضخات خاصة � أغشي: ًثاÓا

 ويتـوæ اPحـث ، باسـتخدام ا±ندسـة الوراثيـة،وæوقد �ح اPاحثون � تنفيـذ ا[طـوه األ
كما أنهم يتعاونون مع بـاحث³ آخـرين . ا�ديد ا�زء اÓاq من اآل¡ة، ا�تمثل � اإلنزيم الäيع

وµ اsهايـة سـيحتاج اPـاحثون إ& وضـع األجـزاء .  ا�تمثل � ا�ـضخات،إل�از ا�زء اÓالث
ًاÓالثة معا � اsباتات نفسها
. 

ن إ - أسـتاذ األحيـاء ا�زيئيـة وعلـم الوراثـة � جامعـة كورنيـل -وتقول مـورين هانـسن 
ا%طورات لن تظهر � ا�حاصيل الغذائية ا�زروعة ألغراض Zارية قبل ßس أو عÄ سـنوات 
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ًيكون أمرا بسيطا يتمثل � زرع ج³ أو جين³، وîنما سيتطلب نقل ما بـ³ فهو لن ؛ � األقل ً

ً جينا، مع ا%أكد من استقرار تلك ا�ينات١٥ إ& ١٠
. 

 Xيـد اPـاحثون تعـديلها ،من ا�حتمل أن يقت� هذا اsهج � اPدايـة � بـضعة نباتـات
ن ثمـة وسـائل ذات إن بـرايس يقـول ًّوراثيا، مثل اPطاطس والطماطم واPاذ�ان والفلفل، إال أ

. ً يمكنها أن تتيح çيعا تطبيق اsهج ا�ذكور � نطاق أوسـع مـن ا�حاصـيل،صلة بعلم الوراثة
ÓاÓحث باكتمال ا[طوه اPبمعدل ي¾اوح ما ب³ ، يمكن زيادة غلة ا�حاصيلة،وبنجاح هذا ا 

ل الضوي ا�ديدة هذه أكÆ كفاءة من ًونظرا ألن طريقة ا%مثي. لكث� من اsباتات % ٦٠&إ ٣٦
ّالطريقة الطبيعية، فمن ا�مكن أن تؤدى أيضا إ& خفض كميC السماد وا�اء الالزمت³ لزراعة  َّ ِ

ً

 .ا�حاصيل الغذائية

 

 

  )نبات ا�بغ(
 :باعية الكربوننباتات ر •

 لزيـادة ؛ا�Â نباتات ذات خصائص غذائية فائقة ا�حصول ووف�ة اإلنتـاج ومهندسـة وراثيـ
 وطريقة تثبيـت ثـاq ،وترجع هذه التسمية إ& مسار دورة اPناء الضوي. كفاءة اPناء الضوي بها

قـة وا�نـاخ  حيث Ûتلف طريقة ا%ثبيت Iسب تر�يـب الور؛أكسيد الكربون � أوراق اsبات
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 Ûتلـف عـن بعـضها اPعـض � طريقـة ، وهناك ثالثة أنواع من اsباتات،اYى ينمو � اsبات
 : نذكر منها ما ي²،تثبيت ثاq أكسيد الكربون

   :(C3- Plants)نباتات ثالثية الكربون  -1

 ،من أمثلـة هـذه اsباتـات األرزو.. نواع اsباتات � األرض أمن % 95تشمل ما يزيد عن 
 الـC تعتـ¹ مـن ا�حاصـيل ،اPطـاطسواPنجـر، وال¹سـيم، والشع�، و وفول الصويا، ،والقمح

ا nورة Øلفـن � خاليـا ًويتم تثبيت ثاq أكسيد الكربون � هذه اsباتات طبقـ. همةالزراعية ا�
 وهـو ، وينتج جزيئ³ من مر�ـب فوسـفات حـامض ا�لـäين،النسيج ا�توسط ألوراق اsبات

 ؛ واYى يتكون مـن ثـالث ذرات كربـون،ب األول اsاتج بعد تثبيت ثاq أكسيد الكربونا�ر�
 .وYلك سميت هذه اsباتات باsباتات ثالثية الكربون

  ):(Plants-C4نباتات رباعية الكربون  -2

 áتلف تر�يب الورقة فيها  .. واYرة اPيضاء والصفراء،من أمثلة هذه اsباتات قصب السكر
ويكـون أول .  وفيها يتم تثبيت ثاq أكسيد الكربون � ا[اليا ا�توسـطة،الثيةاÓباتات اsعن 

 Yا ؛ زرات كربـونربـعأ وهو مر�ـب يتكـون مـن ،ا�ر�بات اsاZة هو حامض األكسالوخليك
  .ةنواع اsباتات األرضيأمن % 1قل من أ وهذه تمثل ،سميت نباتات رباعية الكربون

 4 وهذه اsباتات تفصل ب³ حلقـC ك،)مإ 0يه إ ò0 ( بنباتات 4 تد3 بعض نباتات ك-3
 نوع من اsباتات الرباعيـة 100وقد تم mديد أكÆ من .  CAM وليس � ا�rن، � الزمان3وك

ومن األمثلة ±ـذه اsباتـات اYرة وقـصب الـسكر .  ومعظمها من اsباتات االستوائية،الكربون
 .ة والعديد من اsباتات الصحراوي،واYرة الرفيعة وحشائش برمودا

دينوسـ³ ثـالí أ من مر�ب الطاقـة ىء جز30وKدة mتاج اsباتات رباعية الكربون لعدد 
بينمـا اsباتـات .  . ا�لو�ـوزىء وذلـك %كـوين جـز؛ ماءىء جز24 وعدد ،)(ATPالفوسفات 

  ين %كو.  من ا�اءىء جز12 وعدد ،)(ATP 18ثالثية الكربون mتاج فقط إ& 

Ëتمتاز ا�باتات رباعية الكربون عن ثالثية الكربون بما ي : 

  . يمكنها إنتاج ا�زيد من ا�لو�وز-1

2- yعأ نموها بشçوراقهاأ لزيادة مساحة سطح ؛. 

 مـع ارتفـاع أو اÉفـاض ، يمكنها أن تستمر � عملية اPناء الـضوي � الـضوء الـشديد-3
 .تر�Üات Öز ثاq أكسيد الكربون
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 يأخذ ثناi أكسيد الكربون PEP Carboxylaseنزيم إ ألن ؛ أكÆ كفاءة � استخدام ا�اء-4
اء يكـون أقـل عـن طريـق ا�با%ا& فقد ( وال توجد ورة Pقاء اÓغور مفتوحة ،بشy أçع

 .من ثناi أكسيد الكربون ا�ستخدمة � ا%مثيل الضوي هانفسلكمية لبالنسبة  )اsتح

علماء اPيولوجيا من إنتاج القمح الربا3 بدالوبذلك تمكن 
ً

 وغ� ، من القمح ثالí الكربون
 : مثل،ذلك من ا�زروKت

 ونظـرا الفتقـار ال¹وتـ³ اsبـا} Pعـض ،بقول وحبوب mتوى � نسبة K¡ة من ال¹وت³
بب الـرئيس  واYى يعد الـس، كما � ا<بوب،همة مثل الليس³ وال¾بتوفاناأل¿اض األمينية ا�

 Yلك سÎ مهندسو الوراثة إ& إنتاج نباتات تتوفر بهـا تلـك ؛لسوء ا%غذية � بالد العالم اÓالث
 : مثل،همةاأل¿اض األمينية ا�

 .³ن خا¡ة من الrفيُ حبوب ب-1

 . الستخدامها � ا%خسيس؛ بطاطس تمتص كمية قليلة من الزيت عند الق2-²

  .ة الكوليس¾ول � اnم طماطم تساعد � خفض نسب-3

 ل�فـع تـر�Ü الـصبغة � ؛ مثل اآلنثوسـيان³ بكميـة كبـ�ة، طماطم بها صبغات ملونة-4
 . لú تتمكن ربة ا��ل من استخدام عدد أقل من اÓمار؛اÓمار

  . وتطيل من عمر اÓمرة، وتقاوم ا%لف، ثمار أجود-5

  

* * *  
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jbQ¼½ \v� jb�b[yVE ²�c¾V:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((111  
�Qy]� jb�b[yVE PSvRLTE ²�c¾V: Halophytes((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((112  
PcWbzc ²�cOE eU ¦oLpc PQS¿E PQ�b[yVE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((113  

1− P±oSc PY¸VE: Soil Salinity(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((115  
PQ�bgcH ¦J ogQVbpVEbQ�J dbQvY ZR[VE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((120  
§bzyVE Pv�TE  X�V }ab^LMÁE �c _XrLME dbQc PÂbc:((((((((((((((((((((((((((((((((((((121  

\cEorVE �LVE ¨Ã bÄbUEZc � PVb± ÅmbrLVE �c ±oScP PY¸VE:((((((((((((((((((((((((((((121  
P[p� P±oSTE �LVE fJbrL� �c ·bL�H \QsbRTE bmab]L�EÆ:(((((((((((((((((((((((((((((((((125  

bmbsoVE P[�EoVE IEJKLMÁ NEJOE PQRSTE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((126  
ÇZ� �^ª Z�i P±oSc dbQc ¦ZVE eU jb[yVE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((129  
\]^VE Ècb¿E :Plbrc Db�E bQpQ�by�cÆ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((134  

PQ^Q¬ Plbrc Db�E bQpQ�by�cÆ:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((134  
bm EKc }K��i PlbrTE PQpQ�by�TE PQ^Q¬W b�[Q¬Z�:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((136  
PQ^Q¬ ���� _b~TE �pQ�by�TE eU Db�E:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((136  
���� _b~TE �pQ�by�TE � jb�mKlE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((139  

}Db^¬ �EF�LME Db�E ÉVbrTE �by�cbQpQÆ:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((140  
���� Pky�c Db�E eU P±oSTE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((140  

PYb~LME JWq[VE PQSvrV PlbrTE PQpQ�by�TE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((141  
���� Db�E ÉVbrTE bQpQ�by�cÆ eU jb[yVE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((143  

ÉubL� �rY jbMEJFVE ¦ZªOE _o± ���� dbQTE PlbrTE bQpQ�by�cÆ:((((((((((((((((((((((143  
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dbQc ¦ZVE PlbrTE bQpQ�by�cÆ FmK� �c }Db^¬ jEFQ[TE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((144  
ÉubL� ÊQ[k� PQyzLVE PQpQ�by�TE � PUEJKVE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((144  

�EF�LME PQyz� dbQTE Pky�vTE � \Qp� NEJOE }Z��LTE ²�cObY:(((((((((((((((((((((((((146  
a EoTE ÇZ�W \vrVE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((147  

ÉubLyVE �LVE «]Sª QVHb� PMEJFVE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((149  
PQ¼½ \vU Db�E Ëy�vTE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((154  

jbzQ[kLVE PcF�LpTE P~QL� PlbrTE PQpQ�by�TE DXSV:((((((((((((((((((((((((((((((((((((163  
\]^VE ÌabpVE :ÍbRÎi «� ÊQ[kLVE P��EoT ��LVE �ªbyTE ab���EW �ub�E                                  

�RSTEW jb�b[ySV(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((167  
1− �no� JWqY PMFy�c bQ�EJWÆ ,\vRL� ��� °byTE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((167  
2−Ðb|L¬E �ys �v� Jab� eU \v� P±oSTE PQVbrVE jb�JaW }J EZÂE P�^�yTE:(((((((172  
3−\mFr� jb�b[yVE ,QRY �gvm b�Sr� Z{¬i PcWbzc Ðb^~SV b�hZY FQ[vY �UEJ®:(((((((172  
4− ÍbRÎi \QsbRTE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((173  
5− Ðb|L¬E ¦�c �Q¢U+ PUEJ® �vzVE ®JOEW }JqVEW Db�bY �Vb�E:*(((((((((((((((((((174  
6− Ðb|L¬E jbyQ� � ¦F±H jb�b[yVE PQ[|rVE Potentilla **�yÑ jb[yVE Òub]¿E �LVE ¡Sr� 

EJab� eU PcWbzc Ðb^lE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((178  
K¬ZTE ÓWFVE PUEJKSV PQRSTE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((187  

PUEJKVE PQRSTE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((193  
Jb~hi EÐbl Ky¬ �c ®oy¬ PrQ[kVE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((194  
PvQzVE PQ^SrVE PmoUZVEW jb[yV ÐblE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((196  
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PvQzVE PQuEq�VE �EF�LMÁ  WZzVE PmJq[VE OJb~h ÐblE � PzQSrVE PQ^SrVE:(((((((((((((((196  
Fu Eo^VE PQ�Q[VE Pmab]L�ÁEW Jb~hO ÐblE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((198  

PQ»i jEKQcW «Q[{�  b[{gVE PQScZVE PkMEoY |LVE�~ Jb~h�Y ÐblE:(((((((((((((((((((((199  
\]^VE �YbpVE :¦ZVE dbQvY ZR[VE((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((200  
dbQc JbR[VE jbkQRTEW:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((200  

�m®o� ²�cOE � dbQc JbR[VE jbkQRTEW:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((202  
}Fc DbzY xbyrVE � JbR[VE jbkQRTEW:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((203  

�EF�LME dbQc ZR[VE � PUEJKVE ,·bL�HW jb�b[yVE P[RTE P±oSvSV:(((((((((((((((((((((((((203  
}JWÔ �EF�LME dbQc ZR[VE � ¦ZVE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((205  

JbQLªE ��oc KQ�� PY¸VE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((208  
jb�bQL±E ¦ZVE dbQvY ZR[VE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((208  

PzmZ� fEo±OE }��]VE }Jov�TE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((210  
PzmZ� fEo±i P�[pVE }Jov�TE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((211  

fEo±i Zv�VE }�[gVE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((211  
¦ZVE ÕZVbY ¦JoRTE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((212  
¦ZVE ËQzyLVbY:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((212  

�EF�LME jb�b[yVE P[RTE P±oSvSV �Sr¬  EoQRSV:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((213  
¦J \QsbRTE dbQvY EZR[V:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((214  

ZmÖb× �EF�LME dbQc JbR[VE � ¦ZVE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((217  
\QsbRTE PQRSTE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((217  
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PUEJKVE �c \�i «mKVE:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((220  
�m�� jb�b[yVE PQRSTE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((222  

\G �gvm  i  og� PUEJKVE dbQvY ZR[VE Pmab]L�E?:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((223  
\G �gvm PUEJKSV dbQvY ZR[VE jEÖ �om  i Ê[k�Ù Ú eU Çbk� �MEW?:(((((((((((((((((((((((225  

jb�b[� PcWbzc �SvLSV ZR]LVEW:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((226  
�oVb[Mb[VE ���b|VE  seashore paspalum , P[|UW �STE  saltgrass ,P[|rVEW PmoSzVE  

alkaligrass:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((229  
PQ»OE Pmab]L�ÁE PQ�Q[VEW by�Jb[pSV:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((231  
jb�b[� PQ��bh PcWbzc �SvLSV:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((233  
jb�b[� PcWbzc �SvLSV ,ovy� � Pzkyc ÉQS¿E �YZrVE ¡[hW }ZmKlE PQYZrVE:((((((((((((((((237  
IEo£OE PQ�b[yVE PSvRLTE P±oSvSV:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((239  

Ê±�c(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((249  
ÊRSc+ 1*((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((249  
ÊRSc+ 2* Jb~hi PcWbzc Ðb^~SV �SvLVEW(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((252  
ÊRSc+ 3* PUoMoc jb�b[yVE Pmab]L�ÁE PcWbzTE �SvLSV((((((((((((((((((((((((((((((((((((255  
ÊRSc+ 4* ¥o[± PQzmZnH PcWbzc Ðb^~SV �SvLVEW(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((270  
ÊRSc+ 5*  Jb~hi PQzmZnH }Zv{c PcWbzc Ðb^~SV �SvLVEW((((((((((((((((((((((((((((((((((290  
ÊRSc+ 6*((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((321  
ÊRSc+ 7* PzmZ� }ZgL[c PUEJKV WZTE· D EÛ¿E � Ê�byTE ¡[h PnblE(((((((((((((((((((((((330  
ÊRSc+ 8* P��rVE ÜY ¦oLpc KQ¬Z� ²�cOE � ËMWÝ bc ÜYW jEF±W ÌbQzVE((((((((((((((331  
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ÊRSc+ 9* �Q¬ FmK� PS� \QsbRTE �c 36 – 60% ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((334  
��EZTE(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((338  

iÁWß :��EZc P�SVbY PQYZrVE:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((338  
Q�b�ßb :��EZc P�SVbY PmKQS~��E:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((343  
ÌZ�n jbUo³oTE(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((351  

  
  
  

* * *  


