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التصنيف: و النباتــي  الوصــف 
منهــا  مختلفــة  بيــة  عر بأســماء  الدفلــى  نبــات  يســمى 
ر  الحمــا وســم  دفــل،  كاذب،  رد  و تفلــة،  دفلــه،  دفلــى، 
 Nerium oleander. هــو     للنبــات  العلمــي  األســم  وغيرهــا, 
باللغــة  يســمى  و  Apocynaceae الدفليــة  العائلــة  يتبــع  و  L

 Wild Oleander و  أ  Oleander يــة   األنجليز

بعــة  ر أ رتفاعهــا حتــى  الدفلــى شــجيرة معمــرة تصــل فــي إ
عقــدة  كل  علــى  متجمعــة  و  أ بلــة  متقا اقهــا  ر و أ ر،  أمتــا
يــة  و بيضا ي،  ات ملمــس جلــد ق ذ ا ر و أ ق ثالثــة  الســا مــن 
ن  ا ألــو ات  وذ متجمعــة  ر  زهــا األ ولــة  ومتطا الشــكل 
الغامــق  األحمــر  وحتــى  بيــض  األ بيــن  وح مــا  ا مختلفــة تتــر
اقعــة مــا  الو الفتــرة  ل  النبــات خــال يزهــر  و ي,  القرميــد و  أ

ل. و أ ين  يــة تشــر ولغا ن  بيــن نيســا

بنيــة  ومخططــة،  يلــة  طو يرة،  مســتد رفيعــة،  ر  الثمــا
فــي  الدفلــى  اجــد  تتو احــدة,  و ناحيــة  مــن  تتفتــح  ن  اللــو
فــي  النبــات  رع  يــز حيــث  يــة،  البر و وعــة  ر المز الحالتيــن 
وفــي  ر  الجــز و رع  ا الشــو وفــي  الخاصــة  و العامــة  ائــق  الحد
ــن  يمك ــى  وحت ــطحات  المس و ــة  العام ــاحات  الس ــط  محي
الدفلــى فــي هــذه  زع  ق حيــث تتــو الطــر انــب  يتــه علــى جو ؤ ر
فــي  أحيانــا  اجــد  يتو ن  أ يمكــن  و ينــة  ز كنبــات  األماكــن 

المهملــة. األماكــن 

وتتحمــل  اضــي  ر األ اع  أنــو معظــم  فــي  الدفلــى  تنمــو   

محبــة  رطبــة  بيئــات  نبــات  أنهــا  مــن  بالرغــم  الجفــاف 
الميــاه   ى  النبــات طبيعيــًا فــي مجــر اجــد  يتو للمــاء، حيــث 
انــب  جو علــى  وكذلــك  افهــا  حو وعلــى  يــة  ود األ وفــي 
النباتــات  ببعــض  الدفلــى  وتصــاب  ا  هــذ ي,  الــر ات  قنــو
هــذه  تقضــي  حيــث  بــق   الد و ل  الحامــو مثــل  المتطفلــة 
وتنتشــر منهــا إلــى  الدفلــى  ات  الطفيليــات علــى شــجير

هامــة. يــة  إقتصاد نباتــات 

إعداد
األستاذ الدكتور جمال راغب قاسم

قسم وقاية النبات، كلية الزراعة
 الجامعة األردنية

شجيرة الدفلى
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الكيميائية:                         اد  المــو النبات مــن  ى  محتــو
ات  يد ز ي غليكو يحــو الدفلــى على لبــن نباتي  ي نبــات  يحتــو
   oleandrin يــن  ر ولياند األ أهمهــا    cardiac glycocides قلبيــة 
ي  تحتــو كمــا  ن  األغصــا و ق  ا ر و األ فــي  توجــد  حيــث 
علــى  يــن  ر ولياند األ مــن   %  02,0-1,0 علــى  ق  ا ر و األ
ى  األخــر ات  يــد ز الغليكو ومــن  نقيــة0  ات  ر بلــو شــكل 
 folinerin ــن ي وفولينر   niriin ــن ي النير ــات   النب ــي  ــودة ف الموج
انيــن  رتير وكو  neriatrin يــن  ياتر نير  nirtanthin ونيرتانثيــن 
كاذب   يــن  ر ا ر كيو وكذلــك   adinerin يــن  ينير اد و  corteranin

وتيــن.  الر ومنهــا  ات فالفونيــة  يــد ز وغليكو  pseudocurarine

وســة  ر مد غيــر  ات  يــد ز غليكو علــى  ي  فتحتــو ر  و البــذ أمــا 
بــت. ثا يــت  ز وعلــى 

الطبي: ام  االســتخد و الطبية  األهميــة 
تســتخدم  أنــه  إال  العاليــة  النبــات  ســمية  رغــم 
ق  الســا وقلــف  الجافــة،  اقــه  ر و أ مــن  مســتخلصات 
بشــكل عــام . الطــب  الحليبيــة فــي  رة  العصــا و ر،  و الجــذ و

ى للدفلة: امات األخــر االســتخد
ق  مســحو يســتعمل  و ات  للحشــر قاتــل  النبــات  يعتبــر 
نبــات  الدفلــى  ن  أ كمــا  ن.  ا الفئــر تســميم  فــي  ق  ا ر و األ
البيــوت  أمــام  وحتــى  رع  ا الشــو و ائــق  الحد فــي  ينــة  ز

يــاف. ر األ فــي  خاصــة  ل  ز المنــا و

الجانبية: ر  اآلثــا و ل  االســتعما ير  محاذ
الجافــة هــو  أم  اء  الخضــر اء  ائــه ســو أجز بجميــع  النبــات 
التســمم  يحــدث  ن، حيــث  ا الحيــو و ن  ًا لإلنســا ســام جــد
ل  وإســها يــًا  ومغصــًا معو انــًا للشــهية،  وفقد بــه تعرقــًا، 
ر  و البــذ وتســبب  الــدم.  انخفاضــًا فــي ضغــط  و ين،  يد شــد
ن  ــا وغثي ــة،  ــات عقلي ب ا اضطر و ن،  ــا وخ ــات د النب ر  ــو وقش
المــوت.  ومــن ثــم  التنفســي  ز  الجهــا وشــلل فــي  وتقيــؤ 
يــن  ز الجها مــن  كل  علــى  الســمية  ات   تأثيــر تظهــر 

القلــب.  علــى  وكذلــك  العصبــي  و الهضمــي 

القــيء،  هــي  الهضمــي  ز  الجهــا علــى  ات  التأثيــر أهــم 
آالمــًا  و ل،  األســها و اللعــاب،  ز  ا إفــر يــادة  ز و ن،  الغثيــا و
بعــدم  فتظهــر  القلــب  علــى  ات  التأثيــر أمــا  يــة.  معد
بشــكل  العصبــي  ز  الجهــا وعلــى  باتــه،  ضر فــي  إنتظــام 
بــات تشــنجية،  ونو العضــالت،  رتعــاش فــي  وإ نعــاس، 
األغنــام  و ر  بقــا األ و ل  للخيــو ســام  النبــات  بــة.  وغيبو
القلبيــة   ات  يــد ز الغليكو وتعتبــر  الــكالب  و ن  القطعــا و
 oleandroside يــد  ا ز و ر وليند األ ومنهــا   cardiac glycocides

بهة  ات علــى القلــب مشــا ات تاثيــر يــد nerioside ذ ا ز و النير و
 digitoxigenin يجيتوكســيجنين  الد يحدثهــا  التــي  لتلــك 
الجرعــة  انــات.  الحيو ولة عــن تســمم هــذه  المســؤ وهــي 
الحــي  ن  ز الــو مــن   0.005 هــي  ق  ا ر و األ مــن    LD50 القاتلــة 
احــدة  و رقــة  و وتكفــي  و  0.015 لألغنــام،  ر  بقــا األ و ل  للخيــو
ن  أ و وقــد ســبق  ا  البالــغ. هــذ ن  األنســا النبــات لقتــل  مــن 
الجافــة للنبــات  األفــرع  ام  باســتخد اللحــوم  اء  أحــدث شــو

. األســبوع  يــة  نها عطلــة  أثنــاء  للمتنزهيــن  تســممًا 

 Oleander (Nerium oleander L.) is a woody perennial shrub belongs to the family Apocyanaceae. It grows up to 4m in height, with

 narrow lanceolate and leathery leaves found in triple per node on the stem. Oleander is found cultivated as well as wild grown in

 different places and geographical regions. It is grown as an ornamental plant in public and home gardens, on roadsides, lawns

 and even empty places. In addition it grows wild along water streams, water ponds surroundings, in wadies and even in low

 mountinous area. It tolerates drought and salinity although known as of a hydrophytic habitat. Oleander flowers from April until

 October and found in different flower coloures ranged from white to dark red. Flowers are found in groups terminally on the lateral

 branches. Oleander contains different chemicals many of which are of medicinal importance. However, oleander is extremely

 poisnous to human and animals in all plant parts and forms wither fresh or dry.Toxcity sysmptoms ranged from dizzness,

.drowness, mental disorders, toxcity to both the degistive and neural systems, shriveling and death
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الدورة الزراعية 
إعداد

المهندس محمد تمام
 مدرس الكيمياء الحيوية المساعد

 كلية الزراعة جامعة الفيوم

مجموعــات  اعــة  ر ز بــع  تتا نظــام  هــي  اعيــة  ر الز رة  و الــد
رض   معينــة مــن المحاصيــل علــى مســاحة محــددة مــن األ
افــق  تو عــن  رة  عبــا هــي  ًا  إذ محــددة  زمنيــة  فتــرة  ل  خــال
يــف منبثــق  التعر ا  وهــذ اعــة  ر زمنــي مكانــي تكنولوجــي للز
وهــى  بق  الســا يــف  التعر األساســية فــى  امــل  العو مــن 
ومســتلزمات  العمــل   ، ن  الزمــا  ، المحاصيــل   ، رض  األ
مــا  اعيــة  ر الز رة  و الــد مــدة  وح  ا تتــر المختلفــة،  اإلنتــاج 
حســب  علــى  وذلــك  ات  ســنو تســع  إلــى  ســنتين  بيــن 
ل  خــال اعتهــا  ر ز ســيتم  التــى  المحاصيــل  وعــدد  ماهيــة 
المتبــع، حيــث تقصــر مــدة  اعــة  ر الز ونظــام  رة  و الــد مــدة 
ات  ر و د فــى  ل  أطــو ن  وتكــو الخضــر  ات  ر و د فــى  رة  و الــد
اعيــة تــم  ر ز رة  و ل د و أ ن  أ بالذكــر  يــر  الجد ومــن  القصــب ، 

1930م. عــام  ا  إنجلتــر فــى  كانــت  تطبيقهــا 

رة فهنــاك ثالثــة  و الــد يقــة تســمية  بالنســبة لطر أمــا      
اســم  ام  اســتخد فــى  بينهــم  فيمــا  ا  يشــتركو ق  طــر
و  أ رة  و الــد بمــدة  متبوعــا  رة  و للــد الرئيســى  ل  المحصــو
وذلــك  رض  األ و نــوع  أ التــى تطبــق فيهــا  المنطقــة  اســم 
فيتــم  العالمــى  ى  المســتو علــى  أمــا   ، لمصــر  بالنســبة 
طبقــا  و  أ  ، محاصيلهــا  ألســماء  طبقــا  رة  و الــد تســمية 

اتها. ســنو لعــدد 
اعيــة  ر الز رة  و الــد ل تطبيــق نظــام  الرغــم مــن إهمــا وعلــى 
الســكانية  يــادة  الز مــع  أنــه  إال  ل  و الــد بعــض  فــى 
مــن  أصبــح  رض  األ مســاحة  ثبــات  ومــع  المســتمرة 

اعيــة  ر الز رة  و الــد نظــام  تطبيــق  إلــى  العــودة  المهــم 
لتطبيــق  عــادت  ل  و الــد مــن  يــد  العد ن  فــإ بالفعــل  و
يعكــس  ممــا  مصــر  والســيما  اعيــة  ر الز رة  و الــد نظــام 
يمكــن  التــى  و اعيــة  ر الز رة  و الــد تطبيــق  ائــد  وفو أهميــة 

يلــى: فيمــا  اضها  اســتعر

ر  انتشــا فــى  التحكــم  اعيــة  ر الز رة  و الــد إتبــاع  يضمــن   .1
اض  األمــر و ات  الحشــر و اعيــة كالحشــائش  ر الز اآلفــات 
افــر  تو عــدم  وهــو  أال  أساســي  عامــل  ل  خــال مــن  وذلــك 
لهــا   ) رع  المنــز ل  المحصــو  ( األساســي  العائــل 
المحاصيــل  مــع  بــع  تتا حالــة  فــى  إنــه  بــل  ر  ا بإســتمر
عــن  ائمــا  د البحــث  يجــب  ولكــن   ، رة  و الــد فــى  ى  األخــر
والســيما  ات  بالحشــر بــة  لإلصا ومــة  المقا األصنــاف 
ى  ن تتغــذ ا يمكــن  التــى  و التخصــص  اســعة  و ات  الحشــر
وكذلــك  القطــن  ق  ر و ن  ا يــد أكثــر مــن عائــل مثــل د علــى 
اثيــم  الجر تنقــل  التــى  والســيما  اض  لألمــر ومــة  المقا
يفيــد  ال حيــث  اء  الهــو يــق  طر عــن  لهــا  المســببة 

الحالتيــن. هاتيــن  فــى  اعيــة  ر الز رة  و الــد ام  اســتخد

يــق  طر عــن  بــة  التر بــة  خصو علــى  الحفــاظ  ن  ضمــا  .2
وت  ز األ و يــة  العضو المــادة  وجــود  ر  ا إســتمر ن  ضمــا
المحاصيــل  اعــة  ر ز بــع  تتا ل  خــال مــن  وذلــك  بــة  التر فــى 
النصــف  المحاصيــل  مــع  القطــن  مثــل  المجهــدة 
الغيــر  المحاصيــل  و رقيــة  الو المحاصيــل  مجهــدة مثــل 
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البقوليــات. و البرســيم  مثــل  مجهــدة 

اء  للغــذ ر  كمصــد بــة  التر طبقــات  ام  إســتخد وت  تفــا  .3
اعــة  ر ز بــع  وذلــك لتتا احــدة  و اإلعتمــاد علــى طبقــة  وعــدم 
رهــا مــن محاصيــل  و وتــه فــي عمــق جذ المتفا المحاصيــل 
ممــا  ر  و الجــذ متعمقــة  ومحاصيــل  ر  و الجــذ ســطحية 
اء  الغــذ ى  محتــو فــى  ائــم  الد ن  ا اإلتــز مــن  حالــة  يضمــن 
ن حالــة مــن  وكذلــك ضمــا المختلفــة،  بــة  التر فــي طبقــات 
المختلفــة  العناصــر  مــن  بــة  التر ى  محتــو فــى  ن  ز ا التــو
للعناصــر  امها  اســتخد فــى  المحاصيــل  وت  تتفــا حيــث 
محاصيــل  ل  المثــا ســبيل  فعلــى  المختلفــة  ائيــة  الغذ
وجيــن  النيتر مــن  كبيــر  ر  ا مقــد تســتهلك  الحبــوب 
ــد  ي ــا تز ولكنه ر  ــفو الفوس ــتهلك  ل تس ــو البق ــل  ومحاصي
تثبيــت  يــق  طر عــن  بــة  التر فــى  وجيــن  النيتر كميــة  مــن 
العقــد  يــا  بكتير ل  خــال مــن  ى  الجــو اء  الهــو وجيــن  نيتر

يــة. ر الجذ

ر  ا اســتمر ل  وذلــك مــن خــال يــة  التعر امــل  ومــة عو 4. مقا
غطــاًء  بــة  التر يمنــح  ممــا  بالمحاصيــل  بــة  التر شــغل 

يــة. التعر امــل  عو ضــد  اقيــًا  و

بــة  بالتر متعلقــة  كانــت  بقة  الســا ائــد  الفو كل 
يضــًا  ا اعيــة  ر الز ات  ر و الــد إلتبــاع  ولكــن  المحاصيــل  و
التاليــة: النقــاط  فــى  توضيحــه  يمكــن  ى  إقتصــاد بعــد 

وصفاتــه  جودتــه  وتحســين  ل  المحصــو كميــة  يــادة  ز  •
بــة  التر التــى عــادت علــى  بقة  الســا ائــد  الفو وذلــك نتيجــة 

اعيــة. ر الز رة  و الــد اتبــاع  ل  ل مــن خــال المحصــو و

يــع  ز وتو رعــة  للمز الجيــدة  اعيــة  ر الز رة  ا االد ن  ضمــا  •
ن  الســنة فــال تكــو ر  ا يقــة جيــدة علــى مــد بطر بهــا  العمالــة 
آخــر  وقــت  وفــى  وقــت معيــن  الحاجــة ملحــة للعمالــة فــى 
عنــد  اعاتــه  مر يتــم  ذلــك  وكل  للعمالــة  حاجــة  يوجــد  ال 
فــي  وتــه  المتفا المحاصيــل  ر  بإختيــا رة  و الــد تصميــم 

الســنه.  ر  ا مــد علــي  للعمالــه  حاجتهــا 

الســنة  ر  ا مــد علــى  رع  ا للمــز الدخــل  ر  مصــاد تعــدد   •
يــادة  ز يضــا  أ و وعــة  ر المز المحاصيــل  تنــوع  يــق  طر عــن 
زفــة.  المجا وتقليــل عنصــر  بــح  الر ل علــى  الحصــو ن  ضمــا

رة  اإلشــا ســبق  التــى  ائــد  الفو كل  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــق  ــق تطبي ــى تعي الت ــل  ام العو ــض  بع ــاك  ن هن ا ــا إال  إليه
ــر  ــل صغ ام العو ــذه  ــم ه اه ــن  وم ــة  اعي ر الز رة  و ــد ال ــام  نظ
يــة  اعيــة وكذلــك الحالــة االقتصاد ر ات الز ز مســاحة الحيــا
ل  اعــة محصو ر التــى قــد تدفعهــم لز رعــي المنطقــة و ا لمز
رتفــاع  ا إل ل مــا نظــر اعــة محصــو ر ز و عــدم  أ ر  ا بإســتمر مــا 
معيــن  ل  محصــو ســعر  رتفــاع  ا وكذلــك  اعتــه  ر ز تكلفــة 
ى،  أخــر اعتــه مــرة  ر ز الرغبــة فــى  الــى  رع  ا المــز يدفــع  قــد 
آفــة  و  أ بمــرض  ل  المحصــو بــة  إصا عنــد  ى  أخــر أحيانــا  و
المنطقــة إال  اعتــه فــى نفــس  ر ز يصعــب معــه  معينــة مــا 

ومــه. أصنــاف مقا اســتنباط  فــى حالــة 

المعوقــات فــي إتبــاع  و ات  المحــدد الرغــم مــن هــذه  وعلــى 
ائــد  بالفو رنتهــا  أنــه عنــد مقا اعيــة إال  ر الز رة  و الــد نظــام 
مــن  أنــه  يتضــح  اليهــا  رة  اإلشــا بق  الســا ات  المميــز و
مــع  اعيــة  ر الز رة  و الــد نظــام  إتبــاع  ن  بمــكا األهميــة 
يــر  أجــل تطو بحــاث مــن  األ يــد مــن  العد اء  بإجــر االهتمــام 
اإلســتفادة مــن  وذلــك لتعظيــم  النظــام  ا  يــث هــذ وتحد

اعيــة. ر الز رة  و الــد نظــام 

Crop Rotation, Past and Future, an Analytical Vision, its Advantages and its Defectives

 Within this article we try to emphasis on the importance of the crop rotation and its gold role in the agriculture process in all its factors

 starting from the land, the crop, the economic factors, and the human sources; and even though its defectives but in comparison with

 its huge benefits we can honestly say that we must follow use these treasure and continue run the studies to develop it as it can help

the farmer to raise the production, save the soil fertility and more resistant of pests and diseases
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ي المسطحات الخضراء مقارنة بعض رشاشات ر

الرشاشــات  ام  باســتخد بالــرش  ي  الــر نظــام  يعتبــر 
ي  الــر أنظمــة  اهــم  أحــد  هــو   )Pop up( زة  القفــا
اء، مــن هــذه  الخضــر المســطحات  ي  ر المســتخدمة فــي 
ولــكل    )Spray sprinkler and Rotary sprinkler( الرشاشــات 
الميــاه  التحكــم فــي كميــة  و يــع  ز التو منهمــا كفاءتــه فــي 

بــة. التر إلــى  المضافــة 
ي  ر رشاشــات  اء  أد البحــث هــو تقييــم  ا  الهــدف مــن هــذ
بالرشاشــات مــن  رنــة  النــوع  PS Sprayer مقا العشــب مــن 
معــدالت  حيــث  مــن   Rotator Sprinklers MP رة   ا و الــد النــوع 
بــة  التر بــة  رطو ى  لمحتــو يــع  ز التو انتظاميــة  و اء  األد
الميــاه  ام  اســتخد وكفــاءة  العشــب  نمــو  معــدالت  و 
ود)60 %(  ــد المح ي  ــر ال رة  ا ــت إد لعشــب )Paspalum( ، تح
االحتياجــات  الكامــل) 100 %( مــن  ي  بالــر رنــة  ،) 80 %( مقا

للنباتــات. اليوميــة  المائيــة 

اء: األد تقييــم معدالت 
رشاش: الترســيب لكل  ل  اســة معد ر  د

ن نســبة  و بــد ا  رشــاش منفــرد لــكل  ر  االختبــا اء  تــم إجــر
ل  طــو علــى  الميــاه  تســاقط  ل  معــد لقيــاس  اخــل  تد
ل  معــد متوســط  ن  كا رشــاش،  لــكل  القطــر  نصــف 
وللرشــاش  مــم/س    16.34MP للرشــاش  الترســيب 
ام  باســتخد ي  الــر مــدة  ن  فــا لذلــك  مــم/س.   35.37  PS

الرشــاش  ام  باســتخد ي  الــر أكبــر مــن مــدة   MP الرشــاش
.%60 بمتوســط   PS

إعداد
المهندس أحمد ربيع عيد

ي  ماجستير في إدراره وتقييم نظم ر
المسطحات الخضراء

ي ي تصميم وتنفيذ شبكات الر استشار
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يع للرشاشــات: ز التو انتظاميــة  تقييــم 
مــع  حــدة  علــى  رشــاش  لــكل  ات  ر االختبــا اء  إجــر تــم 
الرشاشــات تــم  بيــن  اخــل 100 %  وجــود نســبة تد اعــاة  مر
الرشاشــات  وتشــغيل  المســاحة إلــى 12 قســم  تقســيم 
التشــغيل.  أثنــاء  بالســتيك  اخــل علــب  الميــاه د وتجميــع 
 %  82 كانــت   MP الرشــاش  حالــة  فــي  يــع  ز التو انتظاميــة 

 .PS للرشــاش   %  77 وكانــت 
بــة  رطو علــى  الرشاشــات  ام  اســتخد تأثيــر  اســة  ر د

: بــة لتر ا
انتهــاء  بعــد  بــة  للتر بــة  الرطو ى  المحتــو متوســط  ن  كا
حالــة  فــي  المختلفــة  ي  الــر لمعــدالت  بســاعة  ي  الــر
بــة  الرطو ى  المحتــو متوســط  مــن  أعلــى   MP الرشــاش 

.%  7 بة  بنس  PS الرشــاش   مــع  بــة  للتر

ل نمــو  الرشاشــات علــى معــد ام  اســتخد اســة تأثيــر  ر د
النباتــات:

القــص  ن  ز و ن متوســط  ل 100 % كا بمعــد ي  الــر فــي حالــة 
القــص  ن  ز و ومتوســط  جــم/م2   106.4MP للرشاشــات 

92PS جــم/م2. للرشــاش 
متوســط  ن  كا  %  80 ل  بمعــد ود  المحــد ي  الــر حالــة  فــي 
ومتوســط  جــم/م2   73.25MP للرشاشــات  القــص  ن  ز و

جــم/م2.  62PS للرشــاش  القــص  ن  ز و
متوســط  ن  كا  %  60 ل  بمعــد ود  المحــد ي  الــر حالــة  فــي 
ومتوســط   جــم/م2   41.46MP للرشاشــات  القــص  ن  ز و

جــم/م2.   34.38PS للرشــاش  القــص  ن  ز و
العشــب  ن متوســط معــدالت نمــو  أ النتائــج توضــح  هــذه 
مــن   %12.9 بنســب  أعلــى   MP الرشاشــات  ام  باســتخد
ظــل  فــي  الترتيــب،  علــى   PS بالرشــاش  الخاصــة  تلــك 

رهــا. اختبا تــم  التــي  ي  الــر يات  مســتو جميــع 

المياه: ام  اســتخد كفاءة 
كفــاءة  متوســط  ن  كا  %  100 ل  بمعــد ي  الــر حالــة  فــي 
وللرشــاش  المياه للرشــاش 142.87MP جم/م3  ام  اســتخد

جــم/م3.  124.68PS

متوســط  ن  كا  % 80 ل  بمعــد ود  المحــد ي  الــر حالــة  فــي 
جــم/م3    124.15MP للرشــاش  الميــاه  ام  اســتخد كفــاءة 

ميــاه. جــم/م3   106.56PS وللرشــاش 
متوســط  ن  كا  %  60 ل  بمعــد ود  المحــد ي  الــر حالــة  فــي 
جــم/م3   94.22MP للرشــاش  الميــاه  ام  اســتخد كفــاءة 

ميــاه. جــم/م3   78.13PS وللرشــاش  
الميــاه  ام  اســتخد كفــاءة  ن  أ توضــح  النتائــج  هــذه 
الخاصــة  تلــك  مــن   13.3 بنســب%  أعلــى   MP للرشاشــات 
التــي  ي  الــر يات  مســتو جميــع  ظــل  فــي   ،PS بالرشــاش 
ام  ــتخد باس ود 80%  ــد المح ي  ــر بال ــن  ــا. فيمك ره اختبا ــم  ت
ي  الــر ميــاه  مــن   ٪  20 توفيــر   MP رة  ا و الــد الرشاشــات 
و  أ العشــب  نمــو  ل  معــد علــى  ملحــوظ  تأثيــر  ن  و د
 100% الكامــل  ي  بالــر رنــة  الميــاه مقا ام  اســتخد كفــاءة 

.  PS رشاشــات  ام  باســتخد

ية: التشــغيل الســنو اســة تكاليــف التركيب و ر د
مــن  نــوع  لــكل  الصيانــة  و التركيــب  تكاليــف  حســاب  تــم 
ل  خــال مــن  2500م2،  لمســاحة  حــدة  علــى  الرشاشــات 
اســير –  المو وهــي تشــمل )   بتــة  الثا التكاليــف  حســاب 
الحفــر  تكاليــف   – التحكــم  بس-لوحة  المحا الرشاشــات-
وتشــمل  المتغيــرة  التكاليــف  وحســاب  التركيــب(  و

الــخ(  ... العمالــة   – الصيانــة   – الوقــود  (
ية  الســنو التكلفــة  ي  و تســا إلــى  النتائــج  توصلــت 
المســاحات  حالــة  فــي  رشــاش  لــكل  ي  الــر لشــبكة 
المســاحات  أمــا فــي حالــة  األقــل مــن 1000م2،  الصغيــرة 
التشــغيل  و التركيــب  1000م2، كانــت تكلفــة  األكبــر مــن 
عــام،  /م2/  ر  وال د  2.11 هــي   MP للرشــاش  ية  الســنو
ــي  وه ــام،  ــي / م2 / ع يك أمير ر  وال ــي 2.32د ــاش PS ه وللرش
/م2/  ر  وال د  0.21 الــي  بحو بق  الســا الرشــاش  مــن  أعلــى 

.%  9 بنســبة  عــام 
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  Several types of turf irrigation equipments are available to meet the landscape requirements: from long-range sprinklers that throw water four

 meters or less.  Therefore, selecting the right equipment is an important 5-2 more than twenty meters to a small sprayer that splash water for

 part of landscape irrigation. Uniformity of water distribution, water use rationalization, and total costs are the major concerns for design and

 management of turf irrigation systems. Therefore, the aim of this research was to evaluate the performance of Spray sprinklers PS and Rotator

 under deficit ,(10 sprinklers MP on the distribution pattern uniformity of soil moisture content and water use efficiency of turf grass) Paspalum

irrigation management

PS Sprayer

Rotator Sprinklers MP
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دورة حياة القشرية الحمراء وطرق مكافحتها

ــا  ي اقتصاد ــة  المهم ــل  المحاصي ــن  ــات م الحمضي ــر  تعتب
رب  يقــا وعــة مــا  ر المز ن، حيــث تحتــل مســاحتها  رد األ فــي 
الشــمالية  ر  ا األغــو فــي  منهــا   %  82 ونــم،  د ألــف   )60(
ل مــا نســبته )29.5 %( من هذه  يشــغل البرتقــا لوحدهــا. و
الكلمنتينــا  و  )%  20.4( ن  الليمــو يشــغل  و  ، المســاحة 
الــي  المســاحة حو وتنتــج هــذه  المندلينــا )15 %(.  و  )% 18(
 )%  27( منهــا  ل  البرتقــا إنتــاج  يشــكل  طــن  ألــف   )  243(
وإنتــاج  الكلمنتينــا )16 %( وإنتــاج  ن )24 %(  الليمــو وإنتــاج 

المندلينــا )14 %( .

لعــدة  تتعــرض  ن  رد األ فــي  الحمضيــات  اعــة  ر ز ن  أ إال 
وضعــف  يهــا،  لر زمــة  الال الميــاه  شــح  منهــا  ات  محــدد
رعيــن  ا بالمز ى  أد ممــا  رها،  أســعا بــذب  وتذ يقها  تســو
تتعــرض  كمــا  منهــا،  بــدال  النخيــل  اعــة  ر لز التوجــه 
ات  الحشــر مــن  يــد  بالعد بــة  لإلصا الحمضيــات 
ية  القشــر وتعتبــر  إنتاجهــا،  مــن  تحــد  التــي  اض  األمــر و
التــي  ية  الحشــر اآلفــات  أهــم  مــن  احــدة  و اء  الحمــر
اعــات  ر بز ات  الحشــر الحمضيــات. تنتشــر هــذه  تهاجــم 
ن  يتــو الز و العنــب  بــة  إصا يمكنهــا  كمــا  الحمضيــات 
اء  أجــز جميــع  الحشــرة  وتهاجــم  ى.  ُأخــر ائــل  وعو
ات  الحشــر اع  أنــو ومــن  ًا.  ر وثمــا وعــًا  وفر اقــًا  ر و أ الشــجرة 
انيــة  رجو األ و اء  الســود و اء  الحمــر ية  القشــر ية،  القشــر

وغيرهــا. الرخــوة  البنيــة  و الشــمعية  و

القيمــة  مــن  التقليــل  يدة  الشــد بــة  لإلصا يمكــن  و
مــوت  فــي  تتســبب  ن  أ يمكــن  و  ، ر  للثمــا يقية  التســو
اخــر  و أ فــي  بشــدة  بــة  اإلصا وتظهــر  ق.  ا ر و األ و األفــرع 
بــة  الرطو يــادة  بز بــة  اإلصا يــد  وتز الشــتاء  و الصيــف 
ل. ا المقــا التــي ســنتحدث عنهــا فــي هــذ وعــدم التقليــم، و

الحشرة: وصف 
ز  تمتــا التــي  الصلبــة  ية  القشــر ات  الحشــر مــن  تعــد 
ــوس  ب ــطة د اس بو ــرة  القش ــن  ــى ع األنث ــل  ــهولة فص بس

حــادة اه  أد ي  أ و  أ

إعداد
ي الدكتور توفيق العنتر

والمهندس إبراهيم إسماعيل
قسم وقاية النبات – كلية الزراعة 

 الجامعة االردنية



15

الشــمعي  بالغطــاء  التــي تتميــز  ات  الحشــر ا هــي مــن   لــذ
بعكــس  بســهولة  ينفصل عنــه  و يغطــي جســمها ي  الــذ
عســلية  وة  نــد ز  تفــر وال  ى،  األخــر ية  القشــر ات  الحشــر
بهة  متشــا الرتبــة  مــن  ات  الحشــر مــن  كثيــر  مثــل 

جنحــة.  األ
ومــن  فاتــح،  أحمــر  لونهــا  يرة،  مســتد األنثــى  قشــرة 
القشــرة.  ل هــذه  خــال األنثــى مــن  جســم  يــة  ؤ ر الســهل 
لهــا  ليســت  األنثــى  و أحمــر.  لونهــا  يــة  مركز الســرة  و
وهــي  بتــة،  ثا ر  استشــعا ن  و قــر وال  رجــل  أ وال  أجنحــة 
الذكــر  أمــا  النبــات.  نســيج  فــي  فمهــا  اء  أجــز تغمــس 
اء فــم  أجــز وليــس لــه  يطيــر  األجنحــة،  احــد مــن  و وج  ز فلــه 
وجــه  يــام قليلــة مــن خر أ ل  يمــوت خــال ا  ى؛ لــذ يتغــذ فــال 
ــا  ــتطيلة، لونه ــر مس الذك اء  ر ــذ الع ــرة  اء. قش ر ــذ الع ــن  م

اء.  حمــر طرفيــة  الســرة  و فاتــح،  أحمــر 

ر: الضر و اض  األعر
علــى  خاصــة  ق،  ا ر و األ علــى  الحشــرة  هــذه  تظهــر   
يثــة،  الحد ات  النمــو وقــد تنتقــل إلــى  ي،  العلــو الســطح 
ق  ا ر و األ مــن  النباتيــة  رة  العصــا بامتصــاص  وتقــوم 
ــي  ــة ف المختلف ــا  اعه بأنو ــات  الحمضي ــم  وتهاج ر.  ــا الثم و
الحمضيــات فــي  وكذلــك تصيــب  ن،  رد األ وفــي  ائــق،  الحد

وتونــس  ومصــر  ق  ا العــر و ن  ولبنــا يا  ر وســو فلســطين 
يكيــا  أمر ل  و ود بــا  و ر و أ وجنــوب  المغــرب  و ائــر  الجز و
اليا  اســتر و يقيــا  إفر وجنــوب  بيــة  الجنو و الشــمالية 

. هــا غير و

ــرة،  المثم ر  ــجا األش و ــة  ين الز ــات  ــض نبات بع ــب  ــا تصي  كم
وعلــى  ق  ا ر و ي لــأل العلــو الســطح  رها علــى  وتوجــد قشــو
وتغطــي  الكبيــرة،  و الصغيــرة  األفــرع  وعلــى  ر،  الثمــا
ــق  يعي ــا  ــل؛ مم بالكام ــرع  الف و  أ ــرة  الثم و  أ ــة  رق الو ــًا  أحيان
رة  العصــا امتصــاص  علــى  وة  عــال النبــات،  تنفــس 
فتظهــر  اللعــاب،  مــع  الســامة  ات  ز ا اإلفــر و النباتيــة 
ن  اء، عليهــا بقــع باهتــة، وتتســاقط، وتكــو ق صفــر ا ر و األ
العصيــر، غيــر  الحجــم، قليلــة  الناضجــة صغيــرة  ر  الثمــا
ر  األشــجا أهملــت  ا  وإذ يــة.  ر التجا الناحيــة  مــن  مقبولــة 

وتمــوت. تجــف  فقــد  قليلــة  ات  ســنو

الحياة: رة  و د
ردة  البــا الشــتاء  أشــهر  اء  الحمــر ية  القشــر تمضــي 
اإلنــاث علــى  ر تعيــش تحتهــا  مختبئــة علــى هيئــة قشــو
ي  البكــر بالتكاثــر  يــات  ر حو اإلنــاث  وتعطــي  ر،  األشــجا
احــدة  الو بيضــة لألنثــى  ل 100  بمعــد الجنســي  التكاثــر  و  أ

األنثــى.  قشــرة  أســفل 
يوميــن  بعــد  التالمــس  و يــاح  بالر آخــر  و تنتقــل إلــى نبــات  أ
يــة  نها عنــد  النبــات  علــى  نفســها  وتثبــت  عمرهــا.  مــن 
بعــد  و ل.  و األ االنســالخ  وقبــل  المتحــرك،  ر  الطــو
وتصبــح  اكتملــت،  القشــرة قــد  ن  الثانــي تكــو االنســالخ 
يــة فــي حالــة  ر الحو ل  بينمــا تتحــو أنثــى كاملــة،  يــة  ر الحو

رء، ا عــذ ر  طــو إلــى  الثانــي  االنســالخ  بعــد  الذكــر 

الفرق بين قشرية عذراء 
األنثى )يمين( وقشرية 

عذراء الذكر )يسار(

الذكر البالغ
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يحتــاج  و الكامــل.  الذكــر  يخــرج  بــع  ا الر االنســالخ  بعــد  و  
ر  طــو إلــى  يصــل  حتــى   - يــة  ر الحو مــن  احــد  الو الجيــل 
ن  أ يعتقــد  و يبــًا.  تقر ين  شــهر إلــى   - الكاملــة  الحشــرة 
وذلــك  احــد  الو العــام  ل فــي  أجيــا بعــة  ر أ الحشــرة  لهــذه 
أكثــر  أجيالهــا  عــدد  ن  تكــو وقــد  ن  رد أأل فــي  ر  ا األغــو فــي 

ى. أخــر أماكــن  مــن ذلــك فــي 

المكافحة: ق  طــر
التوقيــت  و بالعــالج،  للبــدء  يــال  طو ر  االنتظــا يفضــل  ال 
يــوت  بالز بالــرش  ن  ا يــر وحز ر  يــا أ للعــالج  المناســب 

يــة  ز الجها ات  المبيــد أحــد  مــع  الصيفيــة  المعدنيــة 
الســليمة  الشــتالت  اعــة  ر بز تكافــح  الحشــرة  ن  أ كمــا 
التســميد  و ي  بالــر يتهــا  وتقو ر  باألشــجا يــة  العنا و
ينصــح  و اعيــة،  ر الز العمليــات  مــن  وغيرهمــا  زميــن  الال
فــي  الفاكهــة  ر  أشــجا مــن  نــوع  مــن  أكثــر  اعــة  ر ز بعــدم 
بجمــع  و األعشــاب  الــة  ز بإ ينصــح  كمــا  احــد،  و ن  بســتا
وتقليــم  ل  و بــأ وال  أ المتســاقطة  ر  الثمــا و ق  ا ر و األ
ر  القشــو مــن  للتخلــص  اقهــا  وإحر بــة  المصا األفــرع 
ر  الثمــا علــى  موجــودة  يــات  ر وحو إنــاث،  مــن  تحتهــا  ومــا 
تــرك  المهــم  مــن  كمــا  بــة،  اإلصا تقليــل  بالتالــي  و
بــة. اإلصا ي  لتفــاد ر  االشــجا بيــن  يــة  للتهو مســافات 

ي  ومبيــد حشــر يــت صيفــي،  بز ر  األشــجا بــرش  ينصــح  و 
و  مــرة  كل  بيــن  ات  مــر ثــالث  ي  ز جهــا و  أ ي  ز جهــا شــبه 
الرشــة  أ  تبــد بحيــث  األمــر  لــزم  ا  إذ ونصــف  ى شــهر  أخــر
2.5 ســم  الثمــرة  ن قطــر  يكــو و عندمــا  أ ر،  يــا أ ولــى فــي  األ
ن  ات األما اعــى فى ذلك فتــر ير ن . و رد ر األ ا وذلــك فــي اغــو
لالســتهالك  اإلنتــاج   حالــة  فــي  ل  للمحصــو  MRL و   PHI و 

يــر. للتصد و  أ المحلــي 

 Citrus considered being from the economic fruit trees grown (6000 hectares) in Jordan, most in northern Jordan valley. Planting

 of citrus in Jordan is facing several problems. Of these is the infestation with several insect pests particularly California red scale.

 This insect is characterized by not producing honey dew and easily can be separated from the scale. The female has no legs nor

 wings. It inserts mouthparts in plant tissues, sucking the sap of the plant and causing yellowing, light spots, small fruit size and with

 less juice. Female has incomplete metamorphosis, while male complete metamorphosis. It has four generations per year in Jordan

 valley. It is controlled by several methods. Of these are, agricultural practices such as, weeding, pruning, irrigation and fertilizers.

The use of biological agents is encouraging, and chemical control is suggested
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»الميكروبيوتا« .. ثورة جديدة فى تغذية الحيوان

احــدة  و يــة  ن مــن حجــرة معد اإلنســا المعــدة فــى  ن  تتكــو
ًا حيــث  أكثــر تعقيــد ر هــي  بقــا األ المعــدة فــي  ن  أ فــى حيــن 
يــة تســاعد فــي هضــم  ات معد بعــة حجــر ر أ تشــتمل علــى 
الكــرش  يعــد  و األعــالف.  ات  ومركــز الخشــنة  األعــالف 
تســتوطنه  حيــث  يــة  المعد ات  الحجــر تلــك  أكبــر  هــو 
ييــن  المال ييــن  مال عــن  رة  عبــا وهــي  بيوتــا«  و الميكر «
الخمائــر  و يــا  الدقيقــة كالبكتر يــة  المجهر الكائنــات  مــن 
بيوتــا  و الميكر وتقــوم  وســات.  الفير و يــات  الفطر و
التــى  الهاضمــة  يمــات  األنز مــن  ات  العشــر ز  ا بإفــر
التركيــب  معقــدة  األليــاف  هضــم  فــي  ر  بقــا األ تســاعد 
عمليــة  ل  خــال مــن  ز  الهيميســليلو و ز  الســليلو مثــل 

الكــرش. فــى  بــى  و الميكر التخمــر 
مــن  يــد  العد بــى  و الميكر التخميــر  عــن  ينتــج  و ا  هــذ
اللبــن  ر وإنتــاج اللحــم و بقــا يــة لنمــو األ ر و المركبــات الضر
ى  المحتــو عاليــة  رة  الطيــا الدهنيــة  األحمــاض  مثــل 
بيونيــك  و البر و يــك  البيوتير أحمــاض  مثــل  الطاقــة  مــن 
ر  ا جــد ل  خــال مــن  امتصاصهــا  يتــم  التــى  و االســتيك  و
يتــم نقلهــا ألعضــاء  ومنــه  الــدم  ى  الكــرش لتصــل لمجــر
فــى  منهــا  االســتفادة  يتــم  حيــث  المختلفــة  الجســم 
اللبــن  وتخليــق  الجســم  ن  يــن دهــو وتكو الطاقــة  إنتــاج 
التــى  اليوميــة  الطاقــة  مــن   %  75 بتوفيــر  لتســاهم 
كذلــك  اإلنتــاج.  و النمــو  عمليــات  فــي  ر  بقــا األ تحتاجهــا 
يــل  تحو الكــرش  فــي  بــي  و الميكر التخمــر  عــن  ينتــج 
وتيــن  ائيــة لبر الغذ القيميــة  النباتــي منخفــض  وتيــن  البر

مــن  ينتقــل  ي  الــذ و ائيــة  الغذ القيمــة  عالــى  بــى  و ميكر
اد  إلمــد امتصاصــه  يتــم  حيــث  األمعــاء  إلــى  الكــرش 
وتيــن  البر اليوميــة مــن  االحتياجــات  ر ب 50 % مــن  بقــا األ
بيوتــا  و الميكر ن  فــإ وعليــه  اإلنتــاج.  و النمــو  اض  ألغــر
الهضــم  وظائــف  تحســين  فــى  رئيســى  ر  و بــد تضطلــع 
ــع  ــن لرف زمي الال ــن  وتي البر و ــة  بالطاق ــات  ان الحيو اد  ــد وإم
وتعظيــم  رعيــة  المز انــات  للحيو اإلنتاجيــة  الكفــاءة 

انــات. الحيو رع  ا مــز أصحــاب  بــاح  ر أ
الحيــوان  تغذيــة  فــي  الحديثــة  الدراســات  فــإن  ولذلــك 
المعقــد  التركيــب  فهــم  علــى  جهودهــا  تركــزت 

. تــا بيو و للميكر
أفضــل  يجــاد  إ علــى  يثــة  الحد اســات  ر الد تعكــف  كذلــك 
يا  اد البكتر يــادة أعــد ائيــة التــى تســهم فــى ز العالئــق الغذ
بيوتــا  و الميكر رة فــى  الضــا يــا  البكتر وتحــد مــن  المفيــدة 
و تقليــل  أ اإلنتاجيــة  الصفــات  يســاعد فــى تحســين  بمــا 
مــن  االنتــاج  عاليــة  انــات  الحيو فــي  اض  األمــر ر  ظهــو

اللبــن. و اللحــم 

انات: الحيو وعالئــق  بيوتــا  و الميكر
بالتنــوع فــى  اللبــن  و اللحــم  انــات إنتــاج  تتميــز عالئــق حيو
ى مــن الطاقة  رهــا مــن العالئــق منخفضــة المحتــو مصاد
الطاقــة  مــن  ى  المحتــو عاليــة  العالئــق  إلــى  وتيــن  البر و
اإلنتاجيــة  و يــة  العمر للمرحلــة  تبعــًا  وذلــك  وتيــن  البر و
يتبعــه تغيــر  العالئــق  الكبيــر فــى  التنــوع  ا  وهــذ ن.  ا للحيــو

إعداد
الدكتور احمد العليمى

ى   دكتوراه تغذية الحيوان من جامعة الينو
االمريكية 
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التخمــر  اتــج  ونو بيوتــا  و الميكر وظيفــة  و تركيــب  فــى 
علــى  يــة  التغذ ن  فــإ ل  المثــا ســبيل  فعلــى  بــى،  و الميكر
نظــام  هــو  رة  الــذ جلوتيــن  مــن  ى  المحتــو عاليــة  عالئــق 
ــة  ــى مرحل وف ــم  اللح ــات  ان ــمين حيو ــي تس ــع ف ــي متب ائ غذ
اد  إمــد بهــدف  ن  األلبــا إنتــاج  انــات  لحيو الــوالدة  بعــد  ما
يدفــع  بمــا  وتيــن  البر و الطاقــة  مــن  يــد  بالمز ن  ا الحيــو
اللبــن  يــادة إنتــاج  ز و العضــالت  يــن  ن لســرعة تكو ا الحيــو
بــح علــى  بالر يعــود  بمــا  زمنيــة قصيــرة نســبيًا  ل فتــرة  خــال
ى  المحتــو عاليــة  العالئــق  تلــك  ن  أ حيــن  فــى  بــي،  المر
فــى  يــة  جوهر ات  تغييــر اث  بإحــد تتســبب  الحبــوب  مــن 
يتيــس  يد و البكتر يــا  بكتر يــادة  ز مثــل  بيوتــا  و الميكر
يــادة  ز ينتــج عنــه  ي قــد  الــذ و بالفرميكوتيــس  رنــة  بالمقا
الكــرش.  انتفاخــات  وث  وحــد الكــرش  ات فــى  ز الغــا إنتــاج 
الحبــوب  مــن  ى  المحتــو عاليــة  العالئــق  تعمــل  كذلــك 
نمــو  وتثبيــط  الالكتيــك  حمــض  إنتــاج  يــا  بكتر نمــو  علــى 
بمــا  الكــرش  فــى  الالكتيــك  حمــض  اســتهالك  يــا  بكتر
انخفــاض  و الالكتيــك  حمــض  اكــم  تر يــادة  ز عنــه  ينتــج 
يمثــل  مــا  وهــو  الكــرش  ســائل  فــى  الحموضــة  رجــة  د
النباتيــة  األليــاف  يــا تكســير  بكتر بيئــة غيــر مثاليــة لنمــو 
ساكســينوجينس  باكتــر  و فيبر مثــل  الكــرش  فــى 
يــا  البكتر وهــذه  يســولفينس  فيبر يــو  يفيبر بيوتير و
زميــن.  الال وتيــن  البر و بالطاقــة  ن  ا الحيــو اد  يــة إلمــد حيو
األليــاف  تكســير  يــا  بكتر نمــو  انخفــاض  ى  يــؤد لذلــك 
ائيــة  الغذ القيمــة  انخفــاض  إلــى  الكــرش  فــى  النباتيــة 
بالشــكل  ن منهــا  ا الحيــو اســتفادة  وعــدم  العلــف  لمــادة 
الحموضــة  رجــة  د انخفــاض  ى  يــؤد كذلــك  المتوقــع، 
ر  ا جــد تــآكل  منهــا  المشــاكل  مــن  يــد  للعد الكــرش  فــى 
تمتــص  هامــة  طالئيــة  يــا  خال مــن  يــه  يحتو بمــا  الكــرش 
بالتالــى  و بالطاقــة،  الغنيــة  رة  الطيــا الدهنيــة  األحمــاض 
المتوقعــة مــن مــادة  الطاقــة  ن علــى  ا الحيــو يحصــل  ال 
ومــا  بيوتــا  و الميكر فــى  ات  التغيــر هــذه  جميــع  العلــف. 
ى  تــؤد الكــرش  وظائــف  علــى  ســلبي  تاثيــر  مــن  يتبعــه 
انخفــاض  و ن  ا الحيــو جســم  لوظائــف  عــام  لضعــف 
ا لــم  ن إذ ا الحيــو بحيــاة  يــة  النها ي فــى  وقــد تــؤد اإلنتــاج 
إعــادة  يــق  طر عــن  المناســب  الوقــت  فــى  عالجهــا  يتــم 
يــادة  لز الطبيعــى  وضعهــا  إلــى  بيوتــا  و الميكر تركيــب 
ات  ز غــا إنتــاج  وتخفيــض  األليــاف  تكســير  يــا  بكتير نمــو 
إنتــاج  لرفــع  الكــرش  هضــم  وظائــف  وتحفيــز  الكــرش 

ن. ا الحيــو حيــاة  علــى  وللحفــاظ  اللبــن  و اللحــم 

الميكروبيوتا وعالقتها بالكفاءة الغذائية:
تغذيــة  علمــاء  جهــود  توجهــت  األخيــرة  الســنوات  فــى 

فــى  المتميــزة  الحيوانــات  عــن  اللثــام  إلماطــة  الحيــوان 
التــى  الحيوانــات  تلــك  وهــي  الغذائــى  التحويــل  كفــاءة 
وفــى  األعــالف  مــن  قليلــة  كميــة  اســتهالك  تســتطيع 
مــن  متميــز  ى  مســتو علــى  الحفــاظ  تســتطيع  المقابــل 
النمــو وإنتــاج األلبــان مقارنــة بمثيالتهــا مــن الحيوانــات 
ســبيل  فــى  االعــالف  مــن  أكبــر  كميــات  تســتهلك  التــى 
ى مــن اإلنتــاج، فقــد أظهرت  الحفــاظ علــى نفــس المســتو
المتميــزة  الحيوانــات  بإمــكان  أن  الحديثــة  الدراســات 
أن تســتهلك 50-70٪ مــن  الغذائــى  التحويــل  فــى كفــاءة 
العليقــة وتحافــظ علــى إنتــاج لبــن يصــل إلــى 50 كيلوغرامــا 
مــن األلبــان يوميــًا وهــو مــا يعمــل علــى توفيــر كميــة كبيــرة 
مــن األعــالف دون المســاس بصحــة وإنتاجيــة الحيــوان. 
اإلنتــاج  اقتصاديــات  فــي  بطفــرة  الكشــف  هــذا  ويعــد 
الحيوانــى نظــرًا إلســهامه المتوقــع فــى تخفيــض تكاليــف 
بزيــادة  يعــود  بمــا  اإلنتــاج  علــى  الحفــاظ  مــع  التغذيــة 

الحيوانــات. مربــى  علــى  األربــاح 
  وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أن ميكروبيوتــا الكــرش 
حيــث  الغذائيــة  الكفــاءة  رفــع  فــي  محوريــًا  دورًا  تلعــب 
ــادة  ــة بزي ــاءة الغذائي ــة الكف ــات عالي ــك الحيوان ــزت تل تمي
فيبروباكتــر  مثــل  النباتيــة  االليــاف  تكســير  بكتريــا  نمــو 
بمــا  رومينانشــيام  ويوباكتريــام  ساكســينوجينس 

الكــرش. االليــاف فــى  زيــادة كفــاءة هضــم  يســهم فــى 
الطيــارة  الدهنيــة  األحمــاض  إنتــاج  بكتيريــا  فــإن  كذلــك 
المتميــزة.  الحيوانــات  زادت فــى تلــك  الطاقــة قــد  عاليــة 
الــى إمــداد  ى فــى النهايــة  وهــذه العوامــل مجتمعــة تــؤد
بمــا  والبروتيــن  الطاقــة  مــن  أكبــر  بكميــات  الحيــوان 
علــى  الحيــوان  وانتــاج  صحــة  علــى  الحفــاظ  فــى  يســهم 
بالحيوانــات  مقارنــة  العلــف  اســتهالك  قلــة  مــن  الرغــم 

الغذائــى. التحويــل  كفــاءة  منخفضــة 
تعــد الميكروبيوتــا ثــورة فــي تغذيــة حيوانــات إنتــاج اللحــم 
ووظيفــة  لتركيــب  جديــد  اكتشــاف  كل  فمــع  واللبــن، 
الكائنــات المجهريــة الدقيقــة فــى الكــرش تفتــح لنــا آفــاق 
المزرعيــة  الحيوانــات  جســم  تعقيــدات  لمعرفــة  أرحــب 
ــاءة  ــع الكف ــة ورف ــوارد الغذائي ــر الم ــى توفي ــهم ف ــا يس بم
فــى  أمــاًل  الحيــوان  صحــة  علــى  الحفــاظ  مــع  اإلنتاجيــة 
تعظيــم  إلــى  يهــدف  مســتدام  حيوانــي  إلنتــاج  الوصــول 
االســتفادة مــن اإلمكانــات المتاحــة مــع تحقيق أعلــى عائد 
ربــح مــن العمليــة اإلنتاجيــة. وســيحمل لنــا المســتقبل 
القريــب الكثيــر مــن االكتشــافات التــى قــد تمكننــا فــى يــوم 
المثالــي للميكروبيوتــا  التركيــب  األيــام مــن معرفــة  مــن 
ي يحقــق أهداف كاًل مــن الحيوان والمربي باســتخدام  الــذ

اإلنتاجيــة. بالعمليــة  تراكيــب علفيــة جديــدة تنهــض 

 The main ingredients of the rumen is a complex microbiota including bacteria, fungi, and viruses. Ruminal microbiota plays a key role 

 in the breakdown and utilization of feed ingredients through microbial fermentation, resulting in the production of the readily-available

 source of energy (volatile fatty acids) and high-quality protein (microbial protein). In this article, recent examples demonstrating how

nutrition can alter the composition and function of ruminal microbiota in beef and dairy production are briefly discussed
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ــث  ــام حي ــذ 100 ع ــة من الكيتوني ــة  الحمي ــى  ــرف عل التع ــم  ت
أنظمــة  الحميــة  به هــذه  يرهــا فــي عــام 1920 وتشــا تــم تطو
التــي تســتخدم  و الصيــام  يبــة مــن  القر ى  األخــر الحميــات 
أثبتــت  وقــد  الصــرع  الميــالد لعــالج  500 عــام قبــل  منــذ 
الحميــة  بهــذه  االهتمــام  أ  بــد ونجــاح فــي ذلــك.  فعاليــة 
ن  القــر مــن  التســعينات  ائــل  و أ فــي  الصــرع  لعــالج 
وقــد  ائــي لعالجــه  و الد العــالج  ل  أدخــا الماضــي عندمــا تــم 
بســبب عــدم فعاليــة  الحميــة شــهرتها  أســتعادت هــذه 
ل  األطفــا وخاصــة عنــد  الصــرع  يــة فــي عــالج  و األد بعــض 
ى  األخــر اض  األمــر بعــض  امها لعــالج  اســتخد وتوســع 
يمــر  الزها ومــرض  العصبيــة  يــات  أالذ و اع  الصــد مثــل 
الجلطــات  و الســرطانات  بعــض  و ن  ركنســو با ومــرض 
ن  أ ن  الباحثــو إقتــرح  وقــد  التوحــد.  مشــاكل  وحتــى 
علــى  وتســاعد  بــي  يجا إ تأثيــر  لهــا  الكيتونيــة  الحميــة 
ي  الــذ و الجســم  ي فــي  الحيــو االســتقالب  إعــادة ضبــط 

المرضيــة. المشــاكل  هــذه  ر  ظهــو فــي  الســبب  ن  كا

وخاصــة  المعجبيــن  مــن  الكثيــر  الحميــة  لهــذه  أصبــح  و
انهــم  ز و أ بإنقــاص  ن  يرغبــو يــن  الذ و ياضييــن  الر عنــد 
بســرعة  ل عليهــا  الحصــو يمكــن  ات  لمــا لهــا مــن تأثيــر
بعــض  الحميــة  هــذه  ر  إنتشــا علــى  وســاعد  اضحــة،  و
ياضييــن  الر بعــض  و الســينما  نجــوم  مثــل  المشــاهير 
وســائل  ذلــك  فــي  وســاعد  انهــم  ز و أ إنقــاص  أجــل  مــن 

رهــم. أخبا تغطــي  كانــت  التــي  اإلعــالم 

يطلــق  مــا  و  أ  Ketogenic diet ن  للكيتــو المولــدة  الحميــة 
هــي    Keto diet الكيتونيــة  الحميــة  ًا  ر اختصــا عليهــا 
 Carbohydrates ات   ر بوهيــد بالكر رة عــن حميــة فقيــرة  عبــا
يــد مــن  العد ن تقــدم  أ يمكــن  التــي  و  Fat ن بالدهــو وغنيــة 
ي  الســكر لمــرض  بالنســبة  وخاصــة  الصحيــة  المنافــع 
به هــذه  يمــر، تتشــا الزها ومــرض  الصــرع  و ن  الســرطا و
كال  ن  أ حيــث  مــن   Atkins diet أتكينــز  حميــة  مــع  الحميــة 

ات. ر بوهيــد بالكر ن  فقيرتــا الحميتيــن 
فهــم  علينــا  يجــب  الكيتونيــة  الحميــة  نفهــم  حتــى 
حيــث  زمــة  الال الطاقــة  علــى  الجســم  ل  حصــو يقــة  طر
ي  الــذ ز  الغلوكــو علــى  رئيســي  بشــكل  الجســم  يعتمــد 
المختلفــة. عندمــا تنخفــض  يــة  األغذ يحصــل عليــه مــن 
ي ذلــك إلــى  ن يــؤد ز فــي الــدم يمكــن أ يات الغلوكــو مســتو
الكيتونيــة  األجســام  بفضــل عمليــة توليــد  ولكــن  المــوت 
المخزنــة  ن  الدهــو الجســم  ل  يحــو ن  أ يمكــن   Ketogenesis

أثنــاء  الحيــاة.  الحفــاظ علــى  يتــم  بالتالــي  و ز  إلــى غلوكــو
إنتــاج  يتــم  ز  غلوكــو إلــى  ن  الدهــو الجســم  يــل  تحو
يســتخدمها  التــي   Ketone bodies الكيتونيــة  األجســام 
ا  وهــذ ز  الغلوكــو عــن  يــاًل  بد للطاقــة  ر  كمصــد الدمــاغ 
ن  أ يمكــن  لفتــرة  البقــاء  علــى  الجســم  رة  قــد يفســر 

طعــام. ن  و بــد يومــًا   75 إلــى  ل  تطــو

رد  ا الــو تخفيــض  أ  مبــد علــى  الحميــة  هــذه  أ  مبــد يقــوم 
بكميــات  اله  اســتبد و ات  ر بوهيــد الكر مــن  ائــي  الغذ

الحمية الكيتونية 
اد إعد

ن  اللبا ي  ر لؤ وفســو البر
يا  ر الخاصة - ســو يرة  الجز جامعــة 
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الــي 75  ن تصــل إلــى حو أ يمكــن  التــي  و ن  الدهــو كبيــرة مــن 
ل  يتحــو حيــث  الكليــة  يــة  ر ا الحر ات  الســعر مــن   80% و  أ
و  أ الخلونيــة  تســمى  بية  اســتقال حالــة  إلــى  الجســم 

.  Ketones الكيتونيــة  األجســام  إنتــاج  بهــا  يتــم   Ketosis

فــي  كفــاءة  أكثــر  الجســم  يصبــح  العمليــة  هــذه  ل  خــال
وخاصــة  ر للطاقــة  امها كمصــد ن الســتخد الدهــو ق  حــر
يد  شــد انخفــاض  تســبب  أنهــا  كمــا  للدمــاغ  بالنســبة 
يات  مســتو فــي  وكذلــك  بالــدم  الســكر  يات  مســتو فــي 

يــاس. البنكر زه  يفــر ي  الــذ اإلنســولين 
ل للحميــة الكيتونية وهي: هنالــك عــدة أشــكا

  :Standard ketogenic diet (SKD) القياســية  ن  الكيتــو -حميــة 
ومتوســطة  ات  ر بوهيــد بالكر الحميــة فقيــرة  ن هــذه  تكــو
ن  بالدهــو غنيــة  ولكــن  وتيــن  البر مــن  اهــا  بمحتو
 % و5  وتيــن  بر  %  20 و  ن  الدهــو مــن   %  75 ي  تحــو وعــادة 

. ت ا ر هيــد بو كر

 :Cyclical ketogenic diet )CKD(الحلقيــة ن  الكيتــو -حميــة 
ــة  ــام حمي ي أ ــا 5  ن فيه ــو يك ات  ــر ــكل فت الش ا  ــذ ــن ه يتضم
ات  ر بوهيــد الكر يوميــن تعــود نســبة  و كيتونيــة قياســية 
ات  الســعر الــي 60 % مــن  و حو أ الطبيعــي  اها  إلــى مســتو

يــة. ر ا الحر

 Targeted ketogenic diet( المســتهدفة  ن  الكيتــو -حميــة 
ات  ر بوهيــد الكر بإضافــة  الشــكل  ا  يســمح فــي هــذ  :(TKD

يــب. ر التد و ياضيــة  الر يــن  ر التما ل  خــال

 High-protein ketogenic   وتيــن البر ن مرتفعــة  الكيتــو -حميــة 
القياســي مــن حميــة  الشــكل  به  يشــا الشــكل  ا  diet: هــذ

وتيــن  البر ي علــى نســبة عاليــة مــن  يحتــو ولكنــه  ن  الكيتــو
ات ر بوهيــد الكر ومــن  ن 60 %  الدهــو ومــن  الــي 35 %  حو

 .% 5 

الكيتونيــة  الحميــة  مــن  ل  و األ الشــكل  اســة  ر د تمــت 
ل  األشــكا أمــا  بشــكل موســع  القياســي  الشــكل  وهــو 

وتســتخدم  المتقدمــة  ل  األشــكا مــن  فتعتبــر  ى  األخــر
بشــكل  ياضييــن  الر و االجســام  ل  ياضيــي كمــا ر مــن قبــل 

ــام. ع

التالي: الكيتونيــة  الحميــة  ائد  مــن فو
فعالــة  حميــة  ن  الكيتــو حميــة  تعتبــر   : ن  ز الــو رة  1-خســا
اض.  األمــر مــن  الكثيــر  مــن  يــة  وللوقا ن  ز الــو إلنقــاص 
الكيتونيــة  الحميــة  ن  أ يــدة  العد اســات  ر الد وضحــت  أ و
حيــث  مــن  ن  الدهــو منخفضــة  الحميــات  علــى  ق  تتفــو
اســات  ر الد ى  إحــد وفــي  ن،  ز الــو إنقــاص  فــي  فعاليتهــا 
أنخفــاض  إلــى  ى  أد الكيتونيــة  الحميــة  إتبــاع  ن  أ وجــد 
منخفضــة  حميــة  مــع  رنــة  مقا مــرة   2.2 ل   يعــاد ما
 TG الثالثيــة  الشــحوم  يات  مســتو ن  أ كمــا  ن  الدهــو
وجــدت  و  ، تحســنت  قــد   HDL الجيــد  ل  و الكوليســتير و
ــاض  انخف ــى  أدت إل ــة  الكيتوني ــة  الحمي ن  أ ى  ــر أخ ــة  اس ر د
وضعهــا لمرضــى  رنــة مــع حميــة تــم  ات مقا ره 3 مــر ا مقــد
الــدم  يات ســكر  أنهــا حســنت مــن مســتو ي. كمــا  الســكر

اإلنســولين. حساســية  مــن  حســنت  يضــا  أ و
فــي  فعالــة  ن  تكــو ن  أ يمكــن  الكيتونيــة  2-الحميــة 
ي  الســكر قبــل  مــا  ومرحلــة   Diabetes ي  الســكر عــالج 
ات  تغيــر وث  بحــد ي  الســكر مــرض  يتصــف   :Prediabetes

ي  ــؤد ي ــا  ــكر مم الس ــتقالب  اس ــة  وخاص ــتقالب  االس ــي  ف
اإلنســولين  ن  ا وفقــد الــدم  فــي  ياته  مســتو رتفــاع  ا إلــى 
الكيتونيــة علــى  الحميــة  األساســية. تســاعد  لوظيفتــه 
تأثيــر  لهــا  ن  كا التــي  ن  الدهــو مــن  كبيــرة  كميــة  ن  ا فقــد
اإلنســولين  ومــة  وث مقا و فــي حــد أ ي  الســكر وث  فــي حــد
بية  االســتقال زمــة  المتال وث  حــد فــي  يســاعد  ممــا 
وجــدت  ي.  الســكر ماقبــل  ومرحلــة   Metabolic syndrome

حســنت  الكيتونيــة  الحميــة  ن  أ اســات  ر الد ى  إحــد
اســة  ر د وفــي   ٪  75 ر  ا بمقــد اإلنســولين  حساســية 
النمــط  مــن  ي  ســكر مرضــى  علــى  ؤهــا  ا إجر تــم  ى  أخــر
ل  و تنــا عــن  ا  توقفــو يــض  مر  21 مــن  مرضــى   7 ن  أ الثانــي 
عنــد  ن  ز الــو رة  خســا رنــة  مقا تــم  ي.  الســكر يــة  و أد
الحميــة  ن  أ ى فوجــد  أخــر اســة  ر ي فــي د الســكر مرضــى 
رنــة  11.1 كــغ مقا ره  ا انخفــاض مقــد أدت إلــى  الكيتونيــة 
وهــذه  ات  ر بوهيــد بالكر مرتفعــة  حميــة  مــع  كــغ   6.9 مــع 
ي  الســكر مرضــى  عنــد  ن  الكيتــو لحميــة  إضافيــة  ميــزة 
أســتطاع  ي. كمــا  بالســكر بــة  اإلصا انــة مــع  البد رتبــاط  ال
الكيتونيــة  الحميــة  ا  اتبعــو يــن  الذ المرضــى  مــن   %  95.2

ي. الســكر يــة  و أد ل  و تنــا يقــاف  إ مــن 
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ى للحميــة الكيتونية: ائــد األخــر الفو
عــالج  فــي  الكيتونيــة  الحميــة  ائــد  لفو باإلضافــة   
يضــًا  أ و الصــرع  مــرض  وخاصــة  العصبيــة  المشــاكل 
ى  ــر أخ ــع  ن مناف ــو الكيت ــة  ن لحمي ــأ ي، ف ــكر الس و ــة  ان البد

: مثــل
يــق  يــة عــن طر الدمو وعيــة  اال و القلــب  اض  أمــر - تفيــد فــي 
وتحســين  الجســم  فــي  ن  الدهــو يات  مســتو تخفيــض 
وتحســين  الجيــد  ل  و الكوليســتير و الثالثيــة  الشــحوم 

الــدم(. الســكر فــي  يات  ومســتو ياني  الشــر الضغــط 

الكيتونيــة  الحميــة  )تقــوم  الســرطانات  لمرضــى   -
ــم(. الجس ــي  ــرطانية ف الس ــا  ي الخال ــو  ــرعة نم ــاء س بط بأ

ن. ركنســو با يمر و ألزها - لمرضــى الصــرع و

 Poly الكييســات  متعــدد  المبيــض  زمــة  متال لمرضــى   -
حساســية  تحســين  يــق  طر )عــن   cystic ovarian syndrome

اإلنســولين(.

- حب الشــباب.

ولها: األطعمــة غيــر المســموح بتنا
بات  و المشــر مثــل  بالســكاكر:  الغنيــة  األطعمــة 
المصنعــة. الســكاكر  و يــم  يــس كر اآل و الجاتــو  و يــة  ز الغا
ات  ز المخبــو و  القمــح  و  ز  ر األ مثــل  ية:  النشــو الحبــوب 

ونــة. المعكر و
مــن  صغيــرة  كميــات  ا  ماعــد اكــه  الفو كل  اكــه:  الفو

. يــز لفر ا
و  العــدس  و  الفاصوليــاء  و  زالء  البــا مثــل  البقوليــات: 

ل. الفــو و الحمــص 
البطاطــا  مثــل  ية:  النشــو و  ا رنيــة  الد ات  و ا الخضــر

ر. الجــز و بأشــكالها 
ل. الكحو

بعــض  أضافــة  بســبب  الســكر:  خاليــة  االطعمــة 
لهــا. الكحوليــة  المحليــات 

االطعمــة المســموح بها:
يــك  الد و الدجــاج  و اء  الحمــر اللحــوم  مثــل  اللحــوم: 

. مــي و لر ا
ن  الســلمو الدهنيــة مثــل  األســماك  وخاصــة  األســماك: 

يــل.  الماكر و التونــا  و يــت  و التر و
وميغا 3. باال وذلك لغنــاه  البيــض: 

ن. األجبا و القشــدة  و بدة  الز
ر  بــذ و اليقطيــن  ر  بــذ و ز  اللــو و ز  كالجــو ات  المكســر

. ن لكتــا ا
الهنــد  ز  يــت جــو ز و ن  يتــو الز يــت  ز الصحيــة: مثــل  يــوت  الز

و. ــوكاد األف و
رة  و البنــد مثــل  يات  بالنشــو الفقيــرة  ات  و ا الخضــر

الفليفلــة. و البصــل  و

بســبب  قصيــرة  لفتــرة  الكيتونيــة  الحميــة  إتبــاع  يمكــن 
الصحيــة  المشــاكل  بعــض  لهــا  ن  يكــو ن  أ يمكــن  إنهــا 
عــدم  ن  أ كمــا  اع  الصــد و ر  ا و الــد و بالتعــب  ر  كالشــعو
يجعــل  الكاملــة  الحبــوب  األطعمــة مثــل  بعــض  ل  و تنــا
الهامــة  يــات  المغذ ببعــض  فقيــرة  الكيتونيــة  الحميــة 
الهامــة  ن  المعــاد و الفيتامينــات  بعــض  و كاألليــاف 
يســبب  و يــات  المغذ ز هــذه  يضــع متبعهــا فــي عــو ممــا 
الكيتونيــة  الحميــة  ن  أ بســبب  اإلمســاك.  مشــاكل مثــل 
المتوفــرة  األطعمــة  ات  ر خيــا مــن  كبيــر  بشــكل  تحــد 
وخاصــة  إتباعهــا  علــى  البعــض  ا  هــذ يشــجع  أال  يمكــن 
ن  يرغبــو و صحيــة  مشــاكل  ي  أ مــن  ن  يعانــو ال يــن  اللذ
وعنــد إتباعهــا مــن قبلهــم  انهــم  ز و أ فقــط فــي إنقــاص 
تركهــا  بعــد  ًا  مجــدد انهــم  ز و أ فــي  يــادة  ز تســبب  يمكــن 
ًا  أخيــر و ن.  بعــد حرمــا ي  العــاد بســبب عودتهــم للطعــام 
يمكــن  التــي  الحميــات  الكيتونيــة مــن  الحميــة  أعتبــر  أنــا 
غيــر  حميــة  ولكنهــا  يعة  ســر إتباعهــا  نتائــج  ن  تكــو ن  أ
يــة  ر و وضر هامــة  يــات  مغذ تلغــي  أنهــا  يعنــي  زنــة  ا متو
بالتالــي  و المســموحة  األطعمــة  قائمــة  مــن  للصحــة 
أنصــح  أنــا  بشــكل عــام.  الصحــة  لهــا تأثيــر غيــر جيــد علــى 
نظــام  ن  تكــو ن  آل بهــا  أنصــح  وال  قصيــرة  لفتــرة  بهــا 

االمــد.  يــل  طو يــة  تغذ

 Keto diet is based on reducing the intake of carbohydrates and replacing them with a high level of fat, which can reach about 75 or

 % 80 where the body turns into a metabolic state called Ketosis which is the production of ketone bodies. Keto diet can offer many

 health benefits, especially for diabetes, cancer, epilepsy and Alzheimer's disease. The ketogenic diet can be followed for a short time

 because it can have some health problems such as dizziness and headache. Avoiding certain foods, such as whole grains, makesthe

.ketogenic diet deficient with some important nutrients such as fiber which can cause problems such as constipation
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