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ــذ  ــره من ل م و ي أل اد ــد المق ــى  ــوم مصطف بالمرح ــت  التقي
ل مــن  و األ النصــف  ًا فــي  يــد وتحد بعيــن عامــًا  ر أ و اثنيــن 
ن قــد عــاد مــن  ية.  كا ر الســو ينــة دمشــق  عــام 1978 فــي مد
ــة  الهندس ــي  ــته ف اس ر ل د ــا ــد إكم بع ــدة  المتح ــات  ي الوال
مــن  تخرجــي  علــى  أشــهر  بضعــة  مضــت  قــد  وكانــت 
فيمــا  اعــي  ر ز كمهنــدس  للعمــل  التحاقــي  و الجامعــة 
اعيــة  ر الز اد  المــو ن  »مخــز باســم  حينــه  يعــرف  ن  كا
فعاليــة  ر  حضــو هــو  اللقــاء  هــدف  ن  وكا  « ي  اد مقــد
يعمــل  ر  يــد لألشــجا رش جد ز  خاصــه للتعــرف علــى جهــا
ل مــره مــن  و ردته أل اســتو الشــركة قــد  وكانــت  بمحــرك 

»ســيمكو«. بانيــة  اليا الشــركة 

يــة  ا بد ن  اللقــاء ســيكو ن ذلــك  أ ببالــي حينهــا  يخطــر  لــم 
العمــل  مــن  عامــا  بعيــن  ر أ زت  و تجــا يلــه  طو لفتــره 
مــن  أكثــر  ن  أ و يقــة  العر الشــركة  هــذه  مــع  اصــل  المتو
وعــن قــرب  ا  ن عمــًا مباشــر الفتــرة ســيكو نصــف تلــك 
المرحــوم مصطفــى  بمــن فيهــم  الشــركة  أصحــاب  مــع 

ي. اد المقــد

المفاجــئ  بالرحيــل  ن  و الكثيــر صــدم  كمــا  صدمــت  لقــد 
المكالمــة  ن  أ ر  أتصــو أكــن  ولــم  مصطفــى  للمرحــوم 
ظهــر  مــن   12 الســاعة  عنــد  منــه  ردتنــي  و التــي  الهاتفيــة 
ن  التــي اســتمرت 10 دقائــق ســتكو يــوم األحــد 2020/3/22 و

بيننــا. ل  اتصــا أخــر 
 

ي المرحوم مصطفى خليل  المقداد
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ى  أخــر اتصــاالت  ي  أجــر قــد  ن  كا انــه  الحقــا  عرفــت  وقــد 
ن  الشــركة لاطمئنــا وموظفــي  اء  ر مــع عــدد كبيــر مــن مــد
ي  أ ن إلــى  الهم كمــا ســألني » هــل تحتاجــو وســؤ عليهــم 
وتوقفــت  ل  التجــو حظــر  أ  بــد قــد  ن  كا حيــث  مســاعده« 
جائحــة  بســبب  الحيــاة  ومظاهــر  ل  األعمــا مــن  الكثيــر 

ونــا. ر كو

اكــرة  الذ بــي  وقــد عــادت  ل  االتصــا ا  بهــذ ًا  لقــد تأثــرت كثيــر
مماثلــه  مكالمــة  وتذكــرت  اء  ر الــو إلــى  عامــًا   30 الــي  حو
ــتدت  اش ــث  ــر 1991 حي ي ينا ــهر  ــل ش ائ و أ ــي  ــه ف ــا من تلقيته
التــي ســميت الحقــًا  الخليــج  زمــة  أ ى هــي  أخــر زمــة  أ حينهــا 

الثانيــة.   الخليــج  بحــرب 
الرحــات  توقفــت  وقــد  الحــرب  بــدء  قبيــل  ذلــك  ن  كا
مــن  الكثيــر  وتعطلــت  ات  ر المطــا أغلقــت  و يــة  الجو
فــي  النــاس  مــن  بالكثيــر  الســبل  وتقطعــت  ل  األعمــا

الخليــج منطقــة 

يــاض  الر ينــة  ًا للشــركة فــي مد يــر اعمــل مد كنــت حينهــا 
بهــدف  المكالمــة  ن  ن تكــو أ أتوقــع  ية، كنــت  الســعود فــي 
ولكنــي  ن  ا مــا كا وهــذ الشــركة  ل  أعمــا ن علــى  االطمئنــا
الموظفيــن  وضــاع  أ عــن  بالتفصيــل  ل  يســأ وجدتــه 
هــذه  فــي  رهــم  أمو ن  و بــر يتد وكيــف  ن  يعيشــو وكيــف 

الخليــج زمــة  أل الصعبــة  وف  الظــر

بدفــع  ن  و مســتمر إننــا  وقلــت  الوضــع  لــه  شــرحت 
حيــن  فاجأنــي  ولكنــه  تأخيــر  ن  و د وقتهــا  فــي  اتــب  و الر

ــن  العاملي ــة  ــًا لكاف ين مقدم ــهر ــب ش ات ر ــع  ن ندف أ ــب  طل
وقــد  ل  تطــو قــد  زمــة  األ هــذه  بقولــه:  ذلــك  وضــح  أ و
ا  و إذ أ البنــوك  أغلقــت  ا  أصعــب خاصــه إذ الوضــع  يصبــح 
الشــركة  الموظفيــن إلــى  ل  وصــو ن  و وف د الظــر حالــت 

اتبهــم. و ر الســتام 
تنميــة  كيفيــة  فــي  رســا  د منــه  يومهــا  تعلمــت  وقــد 
بمــا  ر رس  د شــركه.  ي  أ فــي  الموظفيــن  ى  لــد االنتمــاء 
يح  تســر إلــى  يــام  األ هــذه  رع  تســا شــركات  تحتاجــه 
ونــا ر بســبب جائحــة كو اتبهــم  و ر و تخفيــض  أ الموظفيــن 

ق  لالتحــا ن  عمــا إلــى  عــدت   1992 عــام  صيــف  وفــي 
المنســق  الوظيفــي »  المســمى  يــد تحــت  الجد بالعمــل 
افتتــح  قــد  ن  كا ي  الــذ الشــركة  مكتــب  فــي  ي«  ر التجــا
ــت  ــد عمل وق رة.  ا اإلد ــب  بمكت ــا  ــرف حينه يع ن  وكا ــًا  يث حد
الســيد  الشــركة  رئيــس  بشــكل مباشــر مــع  و عــن قــرب 
شــقيقه  ومــع  عمــره  فــي  هللا  ل  أطــا ي  اد المقــد خالــد 

ي.   اد المقــد مصطفــى  المرحــوم  الرئيس( )نائــب 
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العمــل  مــن  يلــة  الطو الفتــرة  هــذه  لــي  أتاحــت  وقــد 
قــرب  عــن  عليهــم  التعــرف  علــى  معهــم  المباشــر 
الجــو  و ام  االحتــر و الثقــة  علــى  مبنيــه  عاقــة  يــر  وتطو
العمــل  ات مــن  الســنو بعــد كل هــذه  و الحميــم.  العائلــي 
ن  أ علــى  حقــه  مــن  انــه  أجــد  مصطفــى  المرحــوم  مــع 
انــه  و وخاصــه  الحميــدة  اتحــدت فيمــا عرفتــه مــن صفاتــه 
وال  ر  الظهــو و  أ الشــهرة  يحــب  وال  بصمــت  يعمــل  ن  كا
وفاعلــي  المحســنين  بعــض  يفعــل  كمــا  لهــا  يســعى 

. لخيــر ا

يــم  انــى عــن تقد يتو رجــًا معطــاًء ال  رحمــه هللا  ن  لقــد كا
ى  مــد علــى  ســاعد  وقــد  يحتاجهــا  لمــن  المســاعدة 
المحتاجــة  العائــات  ًا مــن  ا كبيــر الماضيــة عــدد الســنين 
تعليمهــم  ل  إكمــا علــى  الطــاب  مــن  الكثيــر  وســاعد 

ين. المعســر المرضــى  مــن  الكثيــر  ومعالجــة 

للمرحــوم  ن  كا فقــد  كثيــره  ات  ســنو ى  مــد وعلــى 
بشــكل  ي  اد المقــد ولعائلــة  خــاص  بشــكل  مصطفــى 
اد كبيــره مــن  أعــد الكبيــر علــى حيــاة  بــي  يجا اإل التأثيــر  عــام 
و  أ معهــم  العامليــن  و الموظفيــن  مــن  اء  ســو النــاس 
وفــي مناطــق  المحليــة فــي منطقتنــا  المجتمعــات  مــن 
العمــل  ل توفيــر فــرص  وذلــك مــن خــا العالــم  ى مــن  أخــر

اعــي. ر الز العمــل  يــر  وتطو ودعــم  ات  الخبــر يــر  وتطو

خاصــه  نظــرة  هللا  رحمــه  مصطفــى  للمرحــوم  ن  كا وقــد 
أفضــل  مــن  يعتبــره  ن  كا حيــث  اعــي  ر الز العمــل  إلــى 
النــاس  اء  بغــذ المباشــر  رتباطــه  ال ًا  نظــر ل  األعمــا
ن  يكــو ن  أ يجــب  األكبــر  التركيــز  ن  أ ى  يــر ن  وكا وحياتهــم 
إنتاجهــم  تحســين  فــي  رعيــن  ا المز مســاعدة  علــى 
ات  ر التطــو اســتيعاب  علــى  مســاعدتهم  ل  خــا مــن 

اعــة. ر الز فــي  يثــة  الحد التكنولوجيــة 
ــًا  بع ن متا ــه كا ان ــًا إال  اعي ر ز ــًا  ــن مهندس يك ــم  ــه ل ان ــم  رغ و
ن  وكا اعــة  ر الز تخــدم  التــي  التقنيــة  ات  ر للتطــو ًا  جيــد
ل  الحصــو بالشــركة علــى  ولين  المســؤ ًا فــي حــث  ر مبــاد
رعيــن  ا للمز يمهــا  وتقد يصالهــا  وإ التقنيــات  تلــك  علــى 
وضــاع  أ وتحســين  اعيــة  ر الز العمليــة  يــر  تطو اجــل  مــن 

. رعيــن  ا المز

اضــع  للتو مثــااُل  المرحــوم  ن  كا فقــد  ى  أخــر ناحيــة  ومــن 
المجتمــع  ائح  شــر مختلــف  مــن  النــاس  مــن  القــرب  و
الموظفيــن  يبــًا مــن  ن قر البســطاء، كمــا كا بمــا فيهــم 
الحيــاة  يحــب  ن مرحــًا  وكا بكافــة فئاتهــم،  الشــركة  فــي 
أس  ر علــى  ن  وكا وعقانيــة  ن  ز ا بتــو معهــا  يتعاطــى  و

وعملــه. عائلتــه  الحيــاة  فــي  ياتــه  ولو أ

ن  ز ا التــو علــى  الحفــاظ  فــي  ًا  باهــر نجاحــًا  نجــح  وقــد 
تغطــي  ل  أعمــا رجــل  كونــه  بيــن  الدقيــق  و الصعــب 
يعطــي  رب عائلــه  وكونــه  العالــم  بقــاع كبيــره مــن  أعمالــه 
ينســى  ن  أ ن  و د اهتمامــه  و وقتــه  مــن  حقهــا  لعائلتــه 
يــن مــن  األخر وضــاع  بأ ر  الشــعو ن مــن حيــث  ره كإنســا و د

بهــم. االهتمــام  و ومســاعدتهم  المجتمــع  بنــاء  أ

ن. و إنهــا المعادلــة الصعبــة التي يفشــل فيهــا كثير

اك  وجــز وغفــر لــك  ي  اد المقــد يــا مصطفــى  رحمــك هللا 
األســرة  رب  و ن  لإلنســا مثــااُل  كنــت  فقــد  اء  الجــز خيــر 

ق. و الصــد التاجــر  و الصالــح 

ية ير   بقلــم المهنــدس نبيــه د
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التصنيف: و النباتــي  الوصــف 
ــة،  ــوكية قائم ــجيرة ش ــن ش رة ع ــا ــي عب ي ه ر ــا الن ر  و ــر الزع
ر،  أمتــا خمســة  حتــى  رتفاعهــا  ا فــي  تصــل  مفتوحــة، 
اك  باشــو مشــوكة  قصيــرة  أغصانــا  تعطــي  متفرعــة، 
ائــم  د النبــات  األفــرع.  ل  طــو علــى  منتشــرة  حــادة 
يــة  و بيضا بســيطة،  بــة،  و يــة متنا اقــه جلد ر و أ الخضــرة، 
ي  العلــو ســطحها  مســننة،  اف  حــو ات  ذ ولــة،  متطا
ــا  ــة م رق الو ل  ــو وط ن،  ــو الل ــح  ــفلي فات الس و ــق  ــع غام الم
ن توجــد فــي  اللــو بيضــاء  يميــة  ر كر زهــا األ بيــن 2-5ســم. 
ات  ذ صغيــرة  تفاحيــة  الثمــرة  مركــب.  ي  عنقــود شــكل 
و  أ مجاميــع  فــي  توجــد  برتقالــي  الــى  المــع  أحمــر  ن  لــو
ر  الثمــا تنضــج  ر.  و بــذ خمســة  اخلهــا  بد يوجــد  و عناقيــد 
وعــا  ر مز النبــات  يوجــد  يــف.  الخر و  أ الصيــف  يــة  نها فــي 
رع. ا الشــو ينــة علــى  ز يــاف كنبــات  ر األ وفــي  ن  المــد اخــل  د

 Pyracantha هــو  ي  ر النــا ر  و للزعــر العلمــي  األســم 
 Firethorn  يــة باإلنجليز يســمى  و   coccinea M. Roem
جنــس  يشــمل    .Rosaceae يــة  رد الو العائلــة   يتبــع  و
اع تنتشــر فــي مناطــق  أنــو الــي عشــرة  Pyracantha  حو
النــوع هــو  ا  ر أنتشــا أكثرهــا  و العالــم  فــي  مختلفــة 

شــهر  ل  خــا الصيــف  أثنــاء  ر  زهــا األ تظهــر    .coccinea
ــث  التأني و ــر  التذكي ــاء  أعض ــى  ــرة عل الزه ي  ــو وتح ن  ا ــر ي حز

النحــل. اســطة  بو التلقيــح  يتــم  و

وح  ا تتــر مختلفــة  انــا  الو ي  ر النــا ر  و الزعــر ر  زهــا أ تظهــر 
 4-3 بعمــر  وهــو  النبــات  يثمــر  يمــي.  الكر و بيــض  األ بيــن 
علــى  اجــد  يتو و يــة  البر للحيــاة  بــا  جاذ يعتبــر  و ات  ســنو
نمــوه  وتناســب  الســلتية  و الطينيــة  و الرمليــة  بــة  األتر
ينمــو  أنــه  اال  المتعادلــة  الحموضــة  رجــة  د ات  ذ بــة  األتر
العاليــة  الحموضــة  رجــة  ات د يــة ذ القلو بــة  األتر يضــا فــي  أ
النبــات  ينمــو  و كمــا  الصــرف.  جيــدة  بــة  األتر يفضــل  و
للشــمس  المفتوحــة  و  أ الظليلــة  شــبه  البيئــات  فــي 

اء. ســو حــد  علــى  الرطبــة  و الجافــة  بــة  األتر يفضــل  و

ي  الزعرور النار
إعداد

األستاذ الدكتور جمال راغب قاسم
قسم وقاية النبات، كلية الزراعة

 الجامعة األردنية
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زع: التو ر و األنتشــا
يــج  و النر فــي  طبيعيــة  رة  بصــو ي  ر النــا ر  و الزعــر ينمــو 
النمســا  و يكا  ر وكوســتا يطانيــا  بر و يــا  ر وهنغا ن  بــا اليا و
يــد مــن  العد اجــد فــي  يتو و ا. كمــا  وكنــد يقيــا  أفر وجنــوب 
ن  بيجــا ر أذ و رمينيــا  أ و ن  ولبنــا ن  ا يــر وإ ل منهــا تركيــا  و الــد
يوغوســافيا  و ألبانيــا  و يــا  ر بلغا و انيــا  وكر أ و رجيــا  وجو
وإســبانيا  وفرنســا  ن  اليونــا و رك  انمــا الد و بقة،  الســا
يــات  الوال و بــا  )كو الشــمالية  يكيــا  أمر و يطاليــا  وإ
يقيــا  أفر جنــوب  بأنــه مشــكلة فــي  وقــد ذكــر  المتحــدة(. 
ن  اعــي مــكا المر وفــي  األصليــة  النباتــات  يحــل محــل  حيــث 
وتكاثرهــا. اع  األنــو ر هــذه  و بــذ النجيليــة ملوثــا  النباتــات 

ر: االنتشــا و التكاثر 
الصيــف  و بيــع  الر بشــكل عــام فــي فصلــي  ر  زهــا األ تظهــر 
اخــر  و أ وتنضــج  الصيــف  اخــر  و أ فــي  ر  الثمــا ر  وتتطــو
اد كبيــرة  بأعــد العنبيــة  ر  الثمــا أنتــاج  يتــم  يــف.  الخر فصــل 
ــطح  ــن س ــع م ب المر ــر  المت ــي  رة ف ــذ ب ــي 1000  ال ــة حو معطي
التــي  ر  و البــذ اســطة  بو ي  ر النــا ر  و الزعــر يتكاثــر  رض.  األ
بــة  التر وعمليــات نقــل  المــاء  و ر  الطيــو اســطة  بو تنتشــر 
األهــم  العامــل  ر  الطيــو تعتبــر  النباتيــة.  المخلفــات  و
بعــض  ن  أ مــن  بالرغــم  النبــات  ا  هــذ ر  و بــذ ر  انتشــا فــي 
ــا  اع أنو و ــب  الثعال و ــود  األس ــرذ  ى كالج ــر األخ ــات  ان الحيو
بعــد  النبــات  ر  و بــذ وغيرهــا تعمــل علــى نشــر  الذئــاب  مــن 

ل مختلفــة.  و وفــي د ر  الثمــا ي علــى  التغــذ

امات النبات: بعــض اســتخد
يمكــن  حيــث  الطبــخ  بعــد  ر  الثمــا ل  و تنــا يمكــن   
الصلصــات.  و بــى  المر و الجلــي،  عمــل  فــي  اســتعمالها 
يعمــل  و ر  الطيــو ي مــن قبــل  ر النــا ر  و الزعــر ر  تــؤكل ثمــا
وتختبــئ  ي  و التــي تــأ ر  الطيــو يــة  وحما اء  يــو النبــات علــى إ
يد  النبــات علــى مركــب ســيانا اء   احتــو بســبب  و اخلــه.  د
يــن،  التعد و التدخيــن،  فــي  يســتخدم  وجيــن  ر الهيد
آفــات،  ات  ومبيــد أصبغــة  و صناعيــة  أليــاف  وإلنتــاج 
أســتخدم  وقــد  يــة.  و الكيما الصناعــات  فــي  وكوســيط 
يمكــن عمــل  و ا  وب. هــذ الحــر وجيــن فــي  ر الهيد يد  ســيانا
حيــث  أسترســاءه  عنــد  النبــات  ا  هــذ مــن  جيــد  ســياج 
بقــاء  اإل و انــات  الحيو الشــوكية علــى منــع  األفــرع  تعمــل 

يحميهــا.  التــي  النبــات  وعــن  عنــه  بعيــدة  عليهــا 
التســمم: رة و ات الضا التاثيــر

اع  األنــو يكــن جميــع  ن لــم  النبــات ســام، حيــث معظــم إ
ي  الــذ و الســام  وجيــن  ر الهيد يد  بعــة لــه تنتــج ســيانا التا
ز حيــث  اللــو ر  و النكهــة لبــذ و  أ الطعــم  يعطــي  و اجــد  يتو
ر  و البــذ و ق  ا ر و األ فــي  أساســي  بشــكل  الســم  اجــد  يتو
اجــد  يتو و المــر.  اكتشــافه مباشــرة مــن طعمــه  يمكــن  و
ولكــن  ر  ضــر ي  أ تحــدث  ال  ا  جــد صغيــرة  بكميــات  عــادة 
يعمــل  ق.  ا المــذ و ثمــرة مــرة  أ رة  بــذ ي  أ ل  و يجــب عــدم تنــا
تشــجيع  علــى  قليلــة  بكميــات  وجيــن  ر الهيد يد  ســيانا
فــي  مفيــد  بأنــه  يدعــي  و الهضــم  وتحســين  التنفــس 
فشــا  يحــدث  يادتــه  ز عنــد  انــه  إال  ن.  الســرطا معاملــة 
الســمية،  يدة  ر شــد الثمــا المــوت.  وحتــى  التنفــس  فــي 
ن  اللســا ق فــي  و الــم معــدة، حــر ن تســبب تقيــؤ،  أ يمكــن 
ن  أ يمكــن  النبــات  رة  عصــا ولهــا.  تنا عنــد  ل  وإســها

يــة.  جلد بــات  التها و حبــوب  تســبب 

 Firethorn (Pyricatha coccinea M. Roem) is a perennial, spiny, semi-evergreen shrub native to certain  countries
 but introduced into others as an ornamental. The genus Pyricatha includes more than 10 species all are used
 as ornamnetals in different parts of the world. The plant is rich in chemicals many of which are toxic with HCN
 is most. Fruits have some uses in food but after being well cooked. Generally the plant is poiusnous because of
 HCN,  maytansine and other chemicals present in leaves, seeds and bitter taste fruits. Hydrogen cyanide causes
 failure/paralysis in the respiratory system at high dose and lead to death. Fruits are highly toxic and may cause
 vomiting, stomach ache, tounge burns and dirrhoea. The toxic maytansine inhibits mitosis, interfers in microtubulus
 formation and prevents synthesis of nucliec acids and greatly affects the DNA. Firethorn is grown on streets, home
 and public gardens and other places as an ornamental plant of different fruit colours, as a hedge and an espalier
feature. It is an attractive plant to the wildlife and mainly birds
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ي جدولة نظم الر
إعداد

المهندس احمد ربيع عيد
ي  ماجستير في إدارة وتقييم أنظمة ر

المسطحات الخضراء

ي )Irrigation Scheduling( هــي عمليــة  الــر ولــة نظــم  جد
المشــرف  بهــا  يقــوم  التــي  ر  ا القــر اتخــاذ  و التخطيــط 
وقــت عمليــة  يــد  الموقــع لتحد ي فــي  الــر علــى عمليــات 
ن نمــو  المطلــوب إضافتهــا لضمــا الميــاه  وكميــة  ي  الــر
ام  اســتخد كفــاءة  تحســين  مــع  جيــد  بشــكل  النباتــات 
وهــي تتطلــب  ي،  الــر بســامة شــبكة  االحتفــاظ  و الميــاه 
عــن  بيانــات  و للنباتــات  المائيــة  االحتياجــات  حســاب 
حالــة  ر  استشــعا بأجهــزة  االســتعانة  مــع  بــة  التر

الطقــس. و بــة  التر و النبــات  مــن  كل  فــي  بــة  الرطو

ي: البيانات المستخدمة في عملية جدولة الر
التغير  رضية الحالــي و بــة األ ى الرطو يــر مســتو •تقد

يام وذلك من  و عشــرة أ ى خمســة أ المتوقــع علــى مد
بة  بنــاء التر ام و بة مثل قو اســة خصائــص التر ر ل د خــا

بة. ينيــة للتر وكذلــك الســعة التخز
يــر كميــة الميــاه المطلــوب إضافتهــا للنباتات عن  •تقد

وعة  ر المز المائي لألصنــاف  االســتهاك  يق حســاب  طر
ق  و الطر اض البخر أ ق القياســية مثل أحــو ى الطــر بإحــد

التــي تعتمــد علــى بيانات المنــاخ وهي أكثر  يــة  ير التقد
بية  امج حاســو افرت بر ق المتبعــة، وحاليــا تو الطــر
لحســاب االســتهاك المائــي مثل برنامــج منظمة 

.CropWAT Software - FAO اعــة ر الز يــة و األغذ
زمة  ي الا ي لــكل منطقة وكذلك مــدة الر الر يــر مــدة  •تقد
وع بشــكل جيــد لتجنب تأثيــر اإلجهاد على  إلنهــاء المشــر

النباتات.

يــف المطلــوب لــكل منطقة وعدد  •حســاب التصر
احدة. الو المرة  ي فــي  الر بــات  و منا

اء  ر المياه وإجر ر الميــاه وحجم مصــد يــر أســعا •تقد
المياه. بــة و تحليــل لــكل من التر

اآلالت  الخامات و افر العمالــة و ى تو اســة مــد ر •د
ي. الر زمــة لعملية  الا

ي: النتائج العملية على جدولة الر
ي. • سهولة مراقبة وإدارة شبكة الر

بســبب  وذلــك  النباتــات  نمــو  فــي  ملحــوظ  تحســن   •
إضافــة االحتياجــات المثلــى مــن الميــاه لــكل نبــات الوقــت 

. ســب لمنا ا
ــق  ــي مناط ــة ف ــطحي وخاص ــان الس ــار الجري ــل أخط • تقلي
ــد  ــك فق ــاه وكذل ــد للمي ــا فق ــج عنه ــي ينت ــدارات والت االنح

ــة. ــن الترب ــة م ــة الخصب للطبق
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ي  ــذ ــذور وال ــة الج ــت منطق ــق تح ــرب العمي ــل التس • تقلي
ــة. ــة المطلوب ــات المائي ــن االحتياج ــد ع يزي

التــي تتعلــق بزيــادة  • تقليــل إصابــة النباتــات باألمــراض 
والحشــرات. الفطريــة  األمــراض  الميــاه مثــل 

• تقليــل اســتهاك الميــاه المســتخدمة وكذلــك تكاليــف 
التشــغيل والطاقــة.

ي في  اإلجراءات المتبعة لتطوير جدولة نظام الر
ي على الخطوات التالية: الموقع تحتو

ي بالكامل وإجراء  1.عمل جولة تفقدية لنظام الر
عمليات الصيانة الضرورية.

ى وكفاءة التوزيع عن طريق الطرق  2.تحديد معدل الر
الحسابية أو بإجراء االختبارات.

3.تحديد االحتياجات المائية وذلك باستخدام معلومات 
الطقس والمناخ في المنطقة وكذا المعامل 

.Crop Factor المحصولي للنبات
ي إلضافة كمية المياه الازمة  4.حساب مواعيد الر

للنبات.
ي مع الماحظات  5.التحقق من الجدول الزمنى للر

الميدانية وضبطها إذا لزم األمر.
6.ضبط لوحات التحكم اإللكترونية إن وجدت على 

ي  المواعيد المحددة مع عمل متابعة وتقييم لشبكة الر
ي. بشكل دور

الجولة التفقدية:
الهدف من الجولة التفقدية هو تحديد المشاكل 

ي والتي تؤثر على معدل األداء  الواضحة في نظام الر
ي. وهي عبارة عن الفحص  وعلى كفاءة عملية الر

ي لمكونات النظام أثناء عملية التشغيل بما في  البصر
ذلك الرشاشات وخطوط التنقيط واألنابيب ووحدة 

التحكم وأجهزة التسميد ومحطات الضخ.
بعد إتمام الجولة التفقدية وعمل اإلصاحات الازمة، 

ي عن طريق معدل  يجب تقييم معدل أداء نظام الر
 Precipitation الترسيب وكفاه التوزيع. معدل الترسيب

rate هو معدل وصول المياه إلى النباتات ويقاس 
بوحدة مم/ساعة.

أما كفاءة التوزيع Distribution Uniformity فتحسب 
بطريقة إحصائية وهي تشير إلى مقدار التغير في معدل 
ي للنظام، معدل الترسيب وكفاءة التوزيع هما أهم  الر

ي. الخصائص التي تؤثر على أداء شبكة الر
ي أال يفترض أن المحطات  يجب على مدير الر

ي وكفاءة التوزيع.  المتشابهة لها نفس معدل الر
فعمل اختبارات على محطة واحدة وافتراض أن الباقي 

ى إلى أخطاء جسيمة في جدولة  متشابه يمكن أن يؤد
ي الفعلي وكفاءة  ي إذا لم يتم التأكد من معدل الر الر
ي المركبة حديثًا لكل منطقة على  التوزيع ألنظمة الر

حده، فيجب التأكد منها وعدم االعتماد فقط على 
الكتيبات اإلرشادية الخاصة بالمنتج.

ي: شكل توضيحي لجدول خاص بشبكة ر

:Efficiency of irrigation system ي كفاءة عملية الر
يستخدم هذا المصطلح لتقدير العائد عن تحويل قيمة 

ي  محددة من المياه إلى التربة ويرجع تدنى كفاءة الر
إلى عدم انتظام توزيع المياه في نقاط مختلفة نظًرا 
الختاف الضغوط أو عيوب التصنيع داخل الشبكة 
والفقد في المياه بسبب التسرب والبخر والترشيح 

العميق.لذلك فأن الهدف من اإلدارة الجيدة للنظام هو 
إضافة العناصر الغذائية مع كمية المياه المناسبة في 

الوقت المناسب، خاصة في المناطق التي تزداد فيها 
تكلفة المياه عن طريق االتي:

ي يجب أن ُيصمم وُيركب وُيصان لكي يكون  1.نظام الر
ي  توزيع المياه متساوًيا بأقصى قدر، حيث أن جدولة الر

ي  ال تكون لها قيمة تذكر في حالة التوزيع الغير متساو
للمياه.

ي الكافي لجميع المناطق، يجب تشغيل  2.لضمان الر
ي لمدة تكفي لوصول عمق ماء لمنطقة  نظام الر

ي  انتشار الجذور والتي تكون مساوية لعمق ماء الر
ي يستهلكه النبات مضاًفا إليه كمية من المياه  الذ

الازمة كتعويض لكمية المياه المفقودة الناتجة 
عن عدم انتظام ع وكذلك الناتجة عن التسرب والبخر 

والترشيح العميق.
 Irrigation scheduling is the process of planning and making decisions, which taken by the supervisor in sites to
 determine time of irrigation, amount of water that should be added to ensure that plants are growing well, and to
 improve the efficiency of using water and maintain the safety of irrigation network. Irrigation scheduling requires
 calculating water needs for plants, information about soil, and using humidity sensors for plants, soil, and weather.
 Therefore, the goal of good management of the system is to add nutrients with the right amount of water at the right
 time in areas where the cost of water is high, which helps in good control of the irrigation network and saves the cost
    of water and energy used in addition to better plants growth
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نظام زراعة البطاطا في القش

احــدة  و الباذنجانيــات،  بعــة لعائلــة  الّتا البطاطــا،  تعتبــر 
العالــم  فــي  ًا  ر انتشــا ائيــة  الغذ المحاصيــل  أكثــر  مــن 
مــع  ائيــة  الغذ األهميــة  فــي  ى  و تتســا بحيــث  أهمّهــا،  و
ّية. الســنو النباتــات  وتعتبــر مــن  ز،  ر األ و رة  الــذ و القمــح 
البطاطــا  ل  رعيــن علــى محصــو ا المز الكثيــر مــن  يعتمــد 
نســّلط  ن  أ بنــا  ر  يجــد هنــا  مــن  يق،  التســو و لإلنتــاج 
يصلــح  ي  اّلــذ القــش  فــي  اعــة  ر الز نظــام  علــى  الضــوء 

ر. الصغــا رعيــن  ا للمز
البطاطــا علــى  اعــة  ر ز المبتكــر علــى  النظــام  ا  يعتمــد هــذ  
يســتعمل  بحيــث  بالقــّش  وتغطيتهــا  بــة،  التر ســطح 

ــة. ب التر ــرث  ــى ح ــة إل الحاج ن  و كغطــاء د
المهنــدس علــي  اف  النظــام تحــت إشــر ا  بــة هــذ  تمّــت تجر
وســوف  وت،  بيــر فــي  يكيــة  األمر الجامعــة  فــي  مشــيك 

العملّيــة كاآلتــي: النتائــج  يــم  بتقد نقــوم 

بة: التجر ن  •مــكا
يبلــغ  ي  الــذ ن  لبنــا  – البقــاع  ســهل  فــي  بــة  التجر تمّــت   
البحــر،  ســطح  عــن  م   1000 الــي  حو رتفاعــه  ا ل  معــد

ملــم  521 ل  بمعــد ي  ســنو ل  هطــو بمتّوســط  و

بة: التجر •تفاصيــل 
اثــة،  حر ن  و د مــن  يتها  وتســو رض  األ ن  مــكا تجهيــز  تــمّ 
ــي  الحبيب ــماد  الس ــة  ــم إضاف رة ث ــا الض ــاب  األعش ــة  ال ز وإ
 / كجــم   500 ل  بمعــد اعــة  ر الز قبــل   )15-15-15( بــة  للتر
)Spunta( البطاطــا  ر  و بــذ وضــع  تــمّ  ثــمّ  ومــن  ر،  هكتــا

بــة. التر ســطح  علــى 
ي  الــّر بيــب  أنا تركيــب  فكانــت  التاليــة،  الخطــوة  أمّــا 
ثاثــة  إنشــاء  تــمّ  بحيــث  مباشــر،  بشــكل  بالتنقيــط 
قــش  طــن   25 ل  و األ مختلفــة:  بتغطّيــات  اض  أحــو
الثالــث 75 طــن  و ر،  الثانــي 50 طــن قــش للهكتــا ر،  للهكتــا

ر. للهكتــا قــش 
يــة،  التقليد يقــة  بالطر بــع  ا ر رع حــوض  بــز كمــا قــد قمنــا 
ر علــى عمــق 20 ســم  و البــذ وضــع  و بــة  التر حيــث تــمّ حــرث 

ــة. ب التر ــل  اخ د
بــل  القا  )20-20-20( ســماد  إضافــة  تــمّ  بــة،  التجر ل  خــا
ر  هكتــا كغــم/   100 ل  بمعــد ي،  الــّر نظــام  عبــر  ن  بــا و للذ

يــوم.    15 كل 

إعداد
المهندس علي مشيك

مدير وحدة البذور  - شركة اجريماتكو
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اض كالتالي: رض لألحــو األ القش عن ســطح  رتفــاع  ا
رتفــاع 15 ســم عــن  اال ر –  ل 25 طــن للهكتــا و األ الحــوض 

بــة التر ســطح 
رتفــاع 30 ســم عــن  اال ر –  الثانــي 50 طــن للهكتــا الحــوض 

بــة  التر ســطح 
ــن  ــم ع ــاع 50 س رتف اال ر –  ــا ــن للهكت ــث 75 ط الثال ــوض  الح

ــة  ب التر ــطح  س

الحصاد: •
نظــام  فــي  أســهل  كانــت  البطاطــا  حصــد  عملّيــة  ّن  إ
يــة، حيــث تــمّ  التقليد اعــة  ر الز بالقــش منــه فــي  اعــة  ر الز
القــش عــن ســطح  الــة  ز بعــد إ وذلــك  ّيــا  و يد ر  الثمــا جمــع 

بــة.  التر
تــمّ  فقــد  يــة،  التقليد يقــة  بالطر وع  ر المــز الحــوض  أمّــا 

ل. و المعــا ام  باســتخد حصــاده 

رة: ا الحر رجات  •د
وع  ر المــز الحــوض  فــي  رة  ا الحــر رجــات  د أعلــى  لت 

ّ
ســج

ي علــى 25  المحتــو القــش  رة حــوض  ا ّيــا، تليهــا حــر تقليد
رجــات  د اقــّل  لت 

ّ
ســج فقــد  رنــة،  بالمقا و ر.  للهكتــا طــن 

ر  ي علــى 50 طــن للهكتــا يحتــو ي  الــذ الحــوض  رة فــي  ا الحــر
يــة. رجــة مئو ل 16 د بمعــد

وفــرة  و رة  ا الحــر رجــات  بيــن د الباحثيــن  الكثيــر مــن  بــط  ر
المثلــى إلنتــاج  بــة  التر رة  ا رجــة حــر ّن د أ ل، حيــث  المحصــو
يــر  الجد مــن  يــة.  مئو رجــة  د  15-18 بيــن  وح  ا تتــر البطاطــا 
يــادة  ز ي إلــى  يــؤد بــة  التر رة  ا رجــة حــر انخفــاض د ّن  أ ذكــره 
ي،  العضــو ن  بــو الكر و البوتاســيوم  و ر  الفوســفو افــر  تو
يــادة اإلنتــاج فــي األنظمــة المغطاة.  ز ي إلى  يــؤد ممّــا قــد 

النتائج: ل و •نمــّو البطاطــا في الحقــو
اض  ــو األح ــي  ــة ف وع ر المز ــا  البطاط ن  أ ــج  النتائ ــرت  أظه  
كانــت  ر  طن/هكتــا و75  ر  طن/هكتــا  50 ب  المغطــاة 
كمــا  يق.  للتســو بلــة  القا البطاطــا  إنتــاج  فــي  األعلــى 
بلــه  قا غيــر  بطاطــا  نســبه  أقــّل  ن  أ النتائــج  أظهــرت 
ــى  المغط ــوض  الح ــي  ــة ف وع ر المز ــك  ــت تل يق كان ــو للتس
البطاطــا  ن حبــات  أ يعــود إلــى  وذلــك  ر،  ب 75 طن/هكتــا

قلــل  ممّــا  الجهــات،  كل  مــن  بالقــش  محاطــة  كانــت 
بــة. التر ضغــط  عــن  الناتــج  ر  الضــر

إنتاجيــة  ل  محصــو ألعلــى  النتائــج  كانــت  يــة  النها فــي 
المغطــى  الحــوض  يق فــي  بلــة للتســو ر قا أفضــل ثمــا و

ادنــاه.  ل  و الجــد حســب  ر  للهكتــا طــن   50 بـــ 

اإلنتــاج  تقييــم  علــى  اســة  ر الد هــذه  ســاعدت  ا،  أخيــر
فــي  البطاطــا  إلنتــاج  بــة  المطلو التكلفــة  و الجهــد  و

. لقــش ا
ية  ّن النتائــج االقتصاد أ اســة  ر بالّتالــي فقــد أظهــرت الد و
رع،  ا للمــز ل  و األ الموســم  فــي  ا  جــد كبيــرة  ن  تكــو لــن 
التالــي،  الموســم  يــا فــي  اقتصاد يــة  ن مجد لكّنهــا ســتكو

القــش.  ام  اســتخد بســبب إمكانيــة إعــادة  وذلــك 
ام  ومســتد بــح  القــش هــو نظــام مر اعــة فــي  ر الّز ّن نظــام  إ
ق  الشــر مناطــق  فــي  ر  الصغــا رعيــن  ا للمز ومفيــد 

يقيــا. إفر ل  وشــما وســط  األ

 Strawponic is an innovative and exotic system for growing potato on soil surface (bare soil, turfgrass, straw, any soft
 medium) using crop straw as a cover.  A field trial was carried out at AREC by Mr. Ali. Msheik to test the suitability
 and economical viability of this system for small potato producers in the Beq’aa plain.  Simply, potato tubers were
 placed on bare soil surface (no cultivation) containing animal manure, covered them with a blanket of crop straw,
 and watered through drip irrigation system.  Straw was removed by hand at the end of the growing season and
 potato tubers were picked up by hand.  This system is simple, economical (no machinery, no soil bed preparation, no
 digging or hilling, and suitable potato yield), sustainable (no contamination/pollution-no herbicides), saves water,
appropriate for dry and urban areas (gardens) and suitable for organic farming
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حشرة الكابنودس )حفار جذور اللوزيات(

اض  األمــر و ية  الحشــر باآلفــات  يــات  ز اللو ر  أشــجا تصــاب 
التــي تهاجــم  ية  الحشــر اآلفــات  اهــم  ولعــل مــن  النباتيــة، 
يــات،  ز اللو ر  و ر جــذ و حفــا أ بنــودس  الكا يــات حشــرة  ز اللو
ات  الحشــر مــن  يثــًا  حد بنــودس  الكا أصبــح  حيــث 
ز  اللــو و المشــمش  و الخــوخ  و ق  ا ر الــد ر  المدمــرة ألشــجا

يــن. ر النكتا و

الحشرة: وصف 
وعلــى  أســود،  لونهــا  خنفســاء،  الكاملــة  الحشــرة 
اإلصبــع  ل  بطــو بيضــاء، طولهــا  األجنحــة نقــط  و ر  الصــد
ر  ــا ي أ و ن  ــا ــي نيس ــة ف ــع -خاص بي الر ــي  ــر ف وتظه ــر.  الصغي
األفــرع  وتظهــر علــى  ق،  الســا ى علــى  أخــر -مــن فتــرة إلــى 
للتشــميس،  للجــذع؛  الماصقــة  يبــة  القر رض  األ و
باليــد  بهــا  اإلمســاك  يمكــن  و وج،  ا للتــز تختفــي  ثــم 
حجمهــا  لكبــر  ل  األطفــا اعبهــا  يد مــا  ًا  وكثيــر بســهولة، 

بهــا. اإلمســاك  وســهولة 
مــن  رفيعــة  مبططــه  وهــي  بيــض،  أ ن  لــو ات  ذ اليرقــات 
وتصبــح  أعلــى،  اتجهنــا إلــى  اد عرضــًا كلمــا  وتــزد أســفل، 
الحجــم  صغيــرة  وهــي  أس.  الــر عنــد  يمكــن  مــا  أعــرض 
اإلصبــع  بحجــم  اد حجمــًا حتــى تصبــح  وتــزد الفقــس،  عنــد 

الــي 15 ســم(، الكبيــر )حو

الحياة: رة  و د
رض  األ فــي  مجاميــع  فــي  البيــض  األنثــى  تضــع   
الفقــس  يثــة  حد اليرقــات  وتتجــه  ق.  للســا الماصقــة 

أنفاقــًا  وتحفــر  وتخترقهــا،  ر،  و الجــذ باتجــاه  أســفل  إلــى 
ن  ات لــو رة خشــبية -ذ ركــة خلفهــا نشــا الكمبيــوم، تا فــي 
احــد  و ولهــا جيــل  أكثــر.  و  أ ر عامــًا  و الجــذ وتمكــث فــي  بنــي -
ا كانــت  وخاصــة إذ بــة - اإلصا اد  اشــتد وعنــد  العــام.  فــي 
األفــرع،  جفــاف  إلــى  ي  تــؤد ضعيفة-فإنهــا  ر  األشــجا
مــن  كثيــر  فــي  الصغيــر  و الكبيــر  النبــات  علــى  وتقضــي 
قلــع  علــى  رع  ا المــز و  أ اطــن  المو يجبــر  ممــا  ن؛  األحيــا

ســليمة. ى  بأخــر عنهــا  االســتعاضة  و ر  األشــجا

الحشرة
الكاملة  

اليرقة 

اد إعد
ي ر توفيــق العنتر الدكتــو

اهيم إســماعيل بر المهنــدس إ و
اعة  ر يــة النبــات – كلية الز قســم وقا

ردنية اال الجامعــة   
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بة: االصا اض  أعر
المكافحة: ق  طــر

وحرقها. بيــع  الر الكاملة في  ات  الحشــر 1.جمــع 

زمــة  الا اعيــة  ر الز بالعمليــات  بالقيــام  ر  األشــجا يــة  2.تقو
بــة.   اإلصا حتــى تســتطيع تحمــل 

اعة. ر بــة قبل الز ل من اإلصا التأكــد مــن خلو األشــتا .3

و  أ المحبــب  ن  ا رد الفــو ات فّعالــة – مثــل  4.إضافــة مبيــد
اعــة. ر الز ل عنــد  األشــتا بتركس-إلــى حفــر  الد

وتتــم  وحرقهــا،  الجافــة  و بــة  المصا ر  األشــجا 5.قلــع 
يــض  وذلــك لتعر وقلبهــا؛  رض علــى عمــق 0.5 م  األ اثــة  حر
اء  األعــد و الشــمس  ألشــعة  ر  و الجــذ و اليرقــات 

. يــة لحيو ا

ــة  ب اإلصا ــة  و لمكافح أ ــة - ب اإلصا ــن  ر م ــجا األش ــة  ي 6.لوقا
ق  الســا مــن  يبــة  القر رض  األ ي  ر يتــم  يتها- ا بد عنــد 
الــة  ز إ يفضــل  و  ،- ر  و الكونفيــد -مثــل  مبيــد  ل  بمحلــو
ثــم  الشــجرة،  ل  حــو ق  خنــد حفــر  و  أ ر،  و الجــذ بــة عــن  التر
ــد  بع ــة  ــة ثاني ب بالتر ــة  التغطي ــم  ــد، ث المبي ل  ــو ــع محل وض

. ملــة لمعا ا

لتصمغ ا

الخشبية رة  النشــا

 Stone fruits considered economically important crops in Jordan and many Arab countries. Unfortunately, many
 insect pests and plant diseases attack them. One of the most important insect pest attacking stone fruits is the
.root borer Capnodis spp
 Capnodis has become recently a devastating insect of stone fruits orchard in the highlands of Jordan. Adult insect
 is a beetle, black in color, and the chest and wings have white dots. Females appear in the spring to lay eggs in
 groups in the ground surrounding to the stem. Newly hatched larvae move down into the roots, penetrate them,
 dig tunnels into the campume, leaving behind sawdust, and staying in the roots for a year or more. Capnodis has
one generation a year. In case of heavy infection, especially if the trees are weak, branches will dried out. For con-
trol, several practices could be applied .Of these are collecting adult insects in the spring and summer, strength-
 ening the trees health, and making sure that the seedlings you want to plant are free from injury. Infected dried
 trees must taking off and burned. To protect trees from infestation, irrigate the ground near the stem with a
pesticide solution - such as amidacloprid or chloropyrifos insecticides
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األثر الفعال لتغذية األبقار أثناء فترة الحمل على تحسين أداء العجول 

الناجحــة  ن  األلبــا إنتــاج  رع  ا لمــز األساســية  المهــام  مــن 
المســتمر  اإلنتــاج  هــو  ن  األلبــا مــن  الفائقــة  اإلنتاجيــة  ات  ذ
الجســماني  يــن  التكو حيــث  مــن  الكفــاءة  عاليــة  ل  للعجــو
اض. حيــث  األمــر بهــة  رة علــى مجا القــد و ائــي  الغذ يــل  التحو و
ن  كقطعــا بــى  المر يســتخدمها  ســوف  ل  العجــو هــذه  ن  أ
إنتاجهــا  ينخفــض  التــي  بــة  الحا ر  بقــا األ ل  إلحــا ل  ا اســتبد
لمــدة  اللبــن  إنتــاج  فــي  ر  بقــا األ تلــك  أنهــاك  بعــد  اللبــن  مــن 
الكفــاءة  عاليــة  ل  عجــو إنتــاج  ن  أ إال  متتاليــة.  ات  5-7ســنو
أثنــاء فتــرة »مــا قبــل  وخاصــة  يــات  التحد يــد مــن  العد اجهــه  تو
وتشــمل  الفطــام  الميــاد حتــى  الفتــرة مــن  وهــي  الفطــام« )
قبــل  مــا  فتــرة  ن  أل وذلــك  العجــل(.  حيــاة  مــن  يــوم   42 ل  و أ
مــن  يــد  بالعد بــة  اإلصا يــادة  بز تتميــز  ل  العجــو فــي  الفطــام 
ــادة  الح ــهاالت  االس و ــية  التنفس اض  ــر األم ــة  اض خاص ــر األم
رع  ا مــز خســائر  رتفــاع  ا و ق  النفــو نســبة  يــادة  لز ى  يــؤد ممــا 
ل  ــو ــي للعج المناع ز  ــا الجه ــاءة  ــاض كف انخف ــر  يعتب و ن.  ــا األلب
الرئيســي لتفشــى  الســبب  الفطــام هــو  أثنــاء فتــرة مــا قبــل 
ل.  العجــو حيــاة  مــن  الحرجــة  الفتــرة  هــذه  فــي  اض  األمــر
أثنــاء  ر  بقــا األ يــة  بتغذ لاهتمــام  ر  األنظــا اتجهــت  ولذلــك 
ــا  ــا له ــل –لم الحم ــرة  ــن فت ــوم م ي ــر 28  أخ ــة  ــل -خاص الحم ــرة  فت
ــة  ائي الغذ اد  ــو بالم ــة  األجن اد  ــد ــم إم ــى تعظي ــر عل األث ــغ  بال ــن  م
أحمــاض  و أحمــاض دهنيــة  و يــة مــن عناصــر معدنيــة  ر و الضر
بــي علــى  يجا اإل األثــر  ن لــه  يكــو ي  الــذ و الحمــل.  أثنــاء  أمينيــة 
المناعــي  ز  الجهــا رفــع كفــاءة  و الجنينــي  النمــو  يــادة معــدالت  ز
المســتقبل  فــي  ن  األلبــا مــن  إنتاجهــا  يــادة  ز و ل  العجــو فــي 

هــذه  وفــى  ن.  األلبــا رع  ا مــز بــاح  ر أ يــادة  ز فــي  يســهم  بمــا 
المتبعــة  ائيــة  الغذ األســاليب  أحــدث  ل  و المقالــة ســوف نتنــا
التــي ثبــت فاعليتهــا فــي إنتــاج  الحمــل  أثنــاء فتــرة  ر  بقــا األ فــي 

الكفــاءة. متميــزة  ل  عجــو

المعدنية: العناصــر 
ز  الجهــا وســامة  األجنــة  يــة لنمــو  ر و المعدنيــة ضر العناصــر 
علــى  ر  بقــا األ يــة  تغذ يعتبــر  و المناعــة.  رفــع  و العصبــي 
ــد  الوحي ــبيل  الس ــو  ــل ه الحم ــرة  ــاء فت أثن ــة  المعدني ــر  العناص
مــن  يــد  العد ن  أ حيــث  العناصــر  تلــك  علــى  األجنــة  ل  لحصــو
لتصــل  المشــيمة  انســجه  تتخلــل  المعدنيــة  العناصــر 
العلميــة  بحــاث  األ أحــدث  وتشــير  الحمــل.  أثنــاء  لألجنــة 
المنجنيــز  و الزنــك  مثــل  المعدنيــة  العناصــر  إضافــة  ن  أ
ر  بقــا األ لعليقــة  يــة  عضو ر  مصــاد مــن  بلــت  الكو و النحــاس  و
وتقليــل فــرص  الفطــام  ل عنــد  العجــو ن  ز و يــادة  ز يســهم فــي 
ر  المصــاد وتســتخدم  ا  هــذ التنفســية.  اض  باألمــر بــة  اإلصا
المعدنيــة  العناصــر  وهــي  ( المعدنيــة  للعناصــر  يــة  العضو
ن مثــل  بــو الكر ات  ر ي علــى ذ يحتــو ي  بمركــب عضــو المرتبطــة 
يات  الســكر و  أ المتحلــل  وتيــن  البر و  أ األمينيــة  األحمــاض 
العناصــر  تلــك  مــن  البيولوجيــة  اإلتاحــة  يــادة  لز الخمائــر(  و  أ
يــة  العضو غيــر  يــة  التقليد ر  بالمصــاد رنــة  مقا المعدنيــة 
ــات  يت الكبر ــل  ن مث ــاد المع ــاح  أم ــي  وه ــة ) المعدني ــر  للعناص
الحمــل  أثنــاء  ر  بقــا األ ل  يســهم فــي حصــو بمــا  االكاســيد(  و
يصــل  ي  الــذ و المعدنيــة  العناصــر  مــن  أكبــر  اد  إمــد علــى 

إعداد
الدكتور احمد العليمى

ى االمريكية   دكتوراه تغذية الحيوان من جامعة الينو
باحث تغذية الحيوان بالمركز القومى للبحوث – 

مصر
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المعدنيــة تعمــل علــى تقليــل  العناصــر  ن  لألجنــة. كذلــك فــا
يــادة  ز يــق  يــا عــن طر الخا ى  ي علــى مســتو التأكســد اإلجهــاد 
رفــع  فــي  يســهم  بمــا  المفيــدة  األكســدة  ات  مضــاد إنتــاج 
نســب  انخفــاض  يفســر  ي  الــذ و المناعــي  ز  الجهــا كفــاءة 
يــة  ل كنتيجــة لتغذ العجــو التنفســية فــي  اض  باألمــر بــة  اإلصا

الحمــل.  أثنــاء  المعدنيــة  العناصــر  علــى  ر  بقــا األ

الدهنية: األحمــاض 
رئيســيتين  مجموعتيــن  مــن  ن  تتكــو الدهنيــة  األحمــاض 
مــن  الدهنيــة  األحمــاض  وتنتقــل  وميجــا6.  ا و وميجــا3  ا همــا 
األنســجة  رهــا  عبو يــق  طر عــن  الحمــل  أثنــاء  لألجنــة  ر  بقــا األ
األحمــاض  إضافــة  ائــد  فو ومــن  للجنيــن.  لتصــل  المشــيمية 
الدهنيــة  األحمــاض  ن  أ الحمــل  أثنــاء  ر  بقــا األ الدهنيــة لعائــق 
رجــات  لد ل  العجــو تحمــل  مــن  ترفــع  وميجــا6  ا النــوع  مــن 
ــين  ــق تحس ي ــن طر ــك ع وذل ــتاء  الش ــي  ــة ف المنخفض رة  ا ــر الح
البنيــة  الدهنيــة  األنســجة  الجســم فــي  رة  ا يــن حــر وتخز إنتــاج 
الدهنيــة  باألحمــاض  ر  بقــا األ اد  ن إمــد ل. كذلــك فــا العجــو فــي 
عــن  ل  للعجــو المناعــي  ز  الجهــا كفــاءة  رفــع  علــى  يعمــل 
الــوالدة(  بعــد  لبــن  ل  و أ وهــو  ( ــأ 

َ
ب

ِ
الل ى  محتــو يــادة  ز يــق  طر

ل  العجــو امتصــاص  يــادة  ز و الدهنيــة  األحمــاض  مــن 
أجســام  وهــي  »ج«  النــوع  مــن  المناعيــة  بيولينيــات  للجلو
يســهم  بمــا  اض  األمــر ل مــن  العجــو يــة  مضــادة هامــة لحما
الــوالدة. يثــي  حد ل  العجــو فــي  ق  النفــو معــدالت  تقليــل  فــي 

األمينــي مثيونين: الحمــض 
ي  ر و أمينــي ضــر اهــم حمــض  األمينــي مثيونيــن هــو  الحمــض 
البحثــي  يقــي  فر ولــه  تنا وقــد  ن  األلبــا مــن  ر  بقــا األ إلنتاجيــة 
البحثيــة  اســات  ر الد يــد مــن  بالعد يكيــة  األمر ى  الينــو بجامعــة 
الحمــل  أثنــاء  ر  بقــا األ أضافتــه لعائــق  أهميــة  للكشــف عــن 
ا هامــا  ر و يــن د المثيو يلعــب  الــوالدة.  بعــد  ل  العجــو اء  أد علــى 
ل  للعجــو المناعيــة  الكفــاءة  وتحســين  النمــو  يــادة  ز فــي 
يــن  ر التو ات األكســدة مثــل  ره األساســي فــي إنتــاج مضــاد و لــد
ل  ق خــا النفــو يقلــل مــن حــاالت  بمــا  الكبــد  ن فــي  الجلوتاثيــو و
بحاثنــا  أ رت  أشــا ل. فقــد  العجــو الحرجــة مــن عمــر  الفتــرة  تلــك 
العليقــة  ــبة %0.1 مــن  بنس ــن  بالمثيوني ر  ــا بق األ اد  ــد ن إم أ ــى  إل
ن  ز و تحســن  إلــى  ى  أد الحمــل  مــن  يــوم   28 أخــر  ل  خــا يوميــا 
ن  ز و يــادة  ز وكذلــك  كجــم   2 يــادة  بز ل  للعجــو الميــاد  وحجــم 
ل  المأكــو الرغــم مــن عــدم تغيــر كميــة  الفطــام ب 3 كجــم علــى 
يــوم  ل 42  و أ الميــاد للفطــام ) الفتــرة مــن  ل  العليقــة خــا مــن 
ادهــا  يتــم إمد ر لــم  بقــا أ ل مــن  بعجــو رنــة  العجــل( مقا مــن عمــر 
فــي  يــادة  الز تلــك  وترجــع  الفتــرة.  نفــس  ل  خــا بالمثيونيــن 
اد جنيــن  ل للمثيونيــن فــي إمــد الفعــا ر  و الــد ل إلــى  العجــو ن  ز و

أحمــاض دهنيــة  ائيــة مــن  الغذ العناصــر  يــد مــن  بالعد ر  بقــا األ
يــادة نشــاط  ز ل  وذلــك مــن خــا يات  وســكر أمينيــة  أحمــاض  و
المشــيمية  األنســجة  فــي  ائيــة  الغذ العناصــر  تلــك  اقــل  نو
ائيــة  الغذ العناصــر  ل  انتقــا يــادة  ز فــي  يســهم  بمــا  ر  بقــا لأل
رت  أشــا كذلــك  الحمــل.  أثنــاء  لألجنــة  ر  بقــا األ مــن  الهامــة 
أثنــاء  ر  بقــا األ لعائــق  المثيونيــن  إضافــة  ن  أ إلــى  بحاثنــا  أ
رفــع  أهمهــا  ل  العجــو ات فــي دم  ى إلــى تغييــر أد الحمــل قــد 
بمــا  ل  العجــو دم  فــي  ز  الجلوكــو ســكر  وخفــض  األنســولين 
عمــل  كفــاءة  رفــع  فــي  ل  الفعــا المثيونيــن  ر  و د إلــى  يشــير 
اســاتنا  ر رت د أشــا ل. كذلــك  العجــو أجســام  األنســولين فــي 
الكبــد فــي  وظائــف  يعمــل علــى تحســين  المثيونيــن  ن  أ إلــى 
يات  الســكر الكبــد فــي إنتــاج  يــادة كفــاءة  ز ل  ل مــن خــا العجــو
باإلضافــة إلــى  ا  الجســم. هــذ انســجه  زمــة لعمــل مختلــف  الا
ل مــن  ز المناعــي للعجــو ر المثيونيــن فــي رفــع كفــاءة الجهــا و د
يقلــل  بمــا قــد  البيضــاء  الــدم  يــا  وظائــف خا ل تحســين  خــا
الممرضــة  يــا  البكتر و اض  باألمــر ل  العجــو بــة  مــن فــرص إصا
ل مــن نوعهــا  و األ اســة هــي  ر وفــى د الحرجــة.  الفتــرة  فــي تلــك 
ى  بجامعــة إلينــو البحثــي  يقنــا  وجــد فر العالــم  ى  علــى مســتو
وظائــف  تحســين  علــى  يعمــل  المثيونيــن  ن  أ يكيــة  األمر
تشــجيع  يــق  طر عــن  وذلــك  ل  العجــو فــي  الهضميــة  القنــاة 
بمــا  الهضميــة  القنــاة  فــي  التكاثــر  علــى  النافعــة  يــا  البكتر
الدهنــي  الحمــض  وإنتــاج  األليــاف  هضــم  يــا  بكتر يشــمل 
األساســي للطاقــة لعمــل  ر  المصــد وهــو  يــك  البيوتير ر  الطيــا
مــن  يــد  يز بمــا  بكفــاءة  األمعــاء  فــي  االمتصاصيــة  يــا  الخا
علــى  يحافــظ  و ل  العجــو تمتصهــا  التــي  ائيــة  الغذ العناصــر 
يــا  بكتر يــادة  ز علــى  المثيونيــن  يعمــل  كذلــك  نموهــا.  يــادة  ز
الهضميــة  القنــاة  الطبيعيــة فــي  يــة  الحيو ات  المضــاد إنتــاج 
يــا  البكتر تكاثــر  فــرص  تقليــل  فــي  يســهم  بمــا  ل  للعجــو
اض  ــر األم ــن  ــد م ي العد ــبب  ــد تس ــي ق الت ــاء  األمع ــي  رة ف ــا الض

ق.  النفــو يــادة  ز و االســهاالت  منهــا 

ائيــة  الغذ لإلضافــات  الفعالــة  ات  التأثيــر هــذه  تشــير 
رفــع  فــي  أهميتهــا  إلــى  ر  بقــا األ حمــل  فتــرة  أثنــاء  المختلفــة 
فــي  يســهم  بمــا  ل  للعجــو المناعيــة  و اإلنتاجيــة  الكفــاءة 
ــرص  ــل ف وتقلي ــي  ائ الغذ ــل  ي التحو ــاءة  ــع كف رف و ــو  النم ــادة  ي ز
ل.  الفطــام للعجــو ل فتــرة مــا قبــل  اض خــا باألمــر بــة  اإلصا
تحســين  علــى  بيــة  يجا اإل ات  التأثيــر هــذه  وتعمــل  ا  هــذ
بــاح  ر أ يــادة  ز و الخســائر  وتقليــل  ل  ا االســتبد ن  قطعــا
أفضــل  امة  اســتد باتجــاه  الدفــع  مــع  اإلنتاجيــة  العمليــة 

ن.   األلبــا إنتــاج  رع  ا لمــز

 Substantial evidence in dairy cattle supports the beneficial effects of trace minerals, fatty acids, and amino acids supply
 during late pregnancy on calves’ growth and immune functions during the pre-weaning period. Thus, increasing our
 understanding of the underlying mechanisms of developmental programming will lead to develop better diets for dairy
 cows to meet neonatal calf growth and immunity requirements
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وث  ونــا المســتجد فــي حــد ر وس الكو تســببت جائحــة فيــر
اليوميــة  الحيــاة  فــي  الكبيــرة  ات  التغييــر مــن  يــد  العد
ائيــة،  الغذ ات  العــاد وخاصــة فــي  العالــم  ل  حــو للنــاس 
علــى  للحفــاظ  بهــا  القيــام  يمكــن  أشــياء  هنــاك  ولكــن 
يتــم  الصعبــة.  وقــات  األ هــذه  فــي  صحــي  حيــاة  نمــط 
الصحــة  ات منظمــة  رشــاد اتبــاع إ الجميــع علــى  تشــجيع 
يــة  للحما الحكوميــة  التوصيــات  و  )WHO( العالميــة 
ي  الجســد التباعــد  ن  أ حيــث  انتقالهــا  و ى  و العــد مــن 
التــي تتمثــل فــي غســيل  الجيــدة  الشــخصية  النظافــة  و
بالمعقمــات  و تعقيمهمــا  أ ن  بــو الصا و بالمــاء  يــن  اليد
نفســك  يــة  لحما ق  الطــر أفضــل  همــا  ل  الكحــو مثــل 

المســتجد. ونــا  ر الكو وس  فيــر مــن  يــن  اآلخر يــة  وحما
بــة مــن  اإلصا ا قبــل  جــًد الجيــدة مهمــة  يــة  التغذ تعتبــر 
بعدهــا  و بــة  اإلصا أثنــاء  و وس  الفيــر يــة مــن  الوقا أجــل 
يادة ســرعة  ز ز المناعة و وذلــك مــن أجــل رفــع كفــاءة جهــا
وجــود  بالرغــم مــن عــدم  و اختاطــات.   ي  أ ن  و بــد الشــفاء 
بــة  اإلصا ن تمنــع  أ يمكــن  ائيــة  و مكمــات غذ أ أطعمــة 
الحفــاظ  ن  المســتجد، فــإ ونــا  ر الكو وس  بفيــر ى  و العــد و
ــم  ــة لدع ألي ــن  ــم م ــزء مه ــو ج ــي ه ــي صح ائ ــام غذ ــى نظ عل
ــة  ي الوقا ــل  أج ــن  ــه م يت وتقو ــم  الجس ــي  ــة ف المناع ــام  نظ

ــرعة.  بس وس  ــر الفي ــن  ــفاء م الش و
مــن  يــد  المز عــرض  المقالــة  هــذه  فــي  ل  و ســنحا
فــي  تفيــد  التــي  الصحيــة  يــة  التغذ عــن  التوصيــات 
فلذلــك  المســتجد،  ونــا  ر الكو وس  فيــر وعــاج  يــة  الوقا

ن  ا أمــر الجيــدة  اإلماهــة  و الســليمة  يــة  التغذ تعتبــر 
األشــخاص  يميــل  حيــث  الوقــت  ا  هــذ فــي  ن  يــا حيو
ا  يكونــو ن  أ إلــى  زًنــا  ا متو ائًيــا  غذ نظامًــا  ن  يتبعــو يــن  الذ
مــا  ا  وهــذ ى  أقــو مناعــة  أجهــزة  المتاكهــم  صحــة  أكثــر 
المزمنــة  اض  باألمــر بــة  اإلصا خطــر  تقليــل  إلــى  ي  يــؤد
ل  و تنــا يجــب  لذلــك  عــام.  بشــكل  يــة  المعد اض  األمــر و
وغيــر  زجــة  الطا األطعمــة  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
يــات  المغذ كل  علــى  ل  للحصــو يــوم  كل  المصنعــة 
ن  المعــاد و الفيتامينــات  مثــل  المهمــة  و األساســية 
األكســدة  ات  ومضــاد وتيــن  البر و ائيــة  الغذ األليــاف  و
يجــب شــرب كميــة  ن كمــا  اإلنســا يحتاجهــا جســم  التــي 
الملــح  و ن  الدهــو و الســكر  وتجنــب  المــاء.  مــن  كافيــة 
القلــب  اض  أمــر و الســمنة  و ن  ز الــو يــادة  ز لتقليــل خطــر 
مــن  معينــة  اع  أنــو و ي  الســكر و الدماغيــة  الســكتة  و
الهامــة  التوصيــات  بعــض  سنســتعرض  ن.  الســرطا
ــتجد  المس ــا  ون ر الكو وس  ــر ــن في ــة م ي ــة للوقا ي التغذ ــي  ف

وهــي:

زجــة وغير المصنعــة يوميًا ل األطعمــة الطا و تنــا
ــز  ي الفر و ــات  الحمضي و ي  ــو الكي ــل  ــه مث اك الفو ل  و ــا ن تن أ
ــي  الت اء  ــر الصف ــة  وخاص ــة  الملون ات  و ــر الخض و ــاح  التف و
اء  الحمــر و القــرع  و ر  الجــز مثــل  وتيــن  ر البيتاكا ي  تحــو
العــدس  البقوليــات )مثــل  و البنفســجية  و الفلفــل  مثــل 
الحبــوب  و ات  المكســر و الفاصوليــاء(  و الحمــص  و

التغذية في ظل جائحة فيروس الكورونا المستجد
اد إعد

يــة العاجية ي بالتغذ ر ن استشــا اللبا ي  ر لــؤ الدكتــو
الخاصــة- يــرة  الجز الصيدلة-جامعــة  أســتاذ فــي كليــة   

يا ر سو
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ن  الشــوفا و الدخــن  و اء  الصفــر رة  الــذ )مثــل  الكاملــة 
ر  و الجــذ و  أ ية  النشــو رنــات  الد و  أ البنــي  ز  ر األ و القمــح  و
انيــة )مثــل  ر  حيو األطعمــة مــن مصــاد و البطاطــا(  مثــل 
ل  و يجــب تنــا الحليــب(.  و البيــض  و األســماك  و اللحــوم 
هــذه  مــن  ائيــة  الغذ الحصــص  مــن  معينــًا  ًا  عــدد يومًيــا 
ــه  اك الفو ــن  ــة م ائي ــة غذ ل 2 حص و ــا ــب تن يج ــث  اد حي ــو الم
و نصــف  أ اكــه  الفو الحصــة هــي قطعــة متوســطة مــن  (
ات  و ا الخضر ائية مــن  و3 حصــص غذ العصيــر(  كأس مــن 
و نصــف  أ زجــة  الطا ات  و ا الخضــر الحصــة هــي كــوب مــن  (
ل  و يجــب تنــا المســلوقة(. كمــا  ات  و ا الخضــر كــوب مــن 
و  أ ــعير  الش و  أ ــح  ــة كالقم الكامل ــوب  الحب ــن  ــا م امً 180 غر
ائــل اللحوم  و من بد امًــا مــن اللحوم أ ن، و 160 غر الشــوفا
العــدس  و ل  الفــو و كالفاصوليــاء  البقوليــات   مــن 
ونصــف  األحمــر مرتيــن  اللحــم  ل  و يمكــن تنــا الحمــص  ) و
أمــا  األســبوع(.  فــي  ات  مــر  3-2 اجــن  و الد و  ، أســبوعًيا 
فننصــح  الســناكات  و  أ الخفيفــة  للوجبــات  بالنســبة 
ــي  وكل البر و ر  ــا الخي و ر  ــز الج ــل  ــة مث النيئ ر  ــا الخض ل  و ــا بتن
مــن  بــداًل  زجــة  الطا اكــه  الفو و رقيــة  الو ات  و ا الخضــر و
ي علــى نســبة  التــي تحتــو الجاهــزة  الوجبــات  و  أ األطعمــة 

الملــح. و  أ ن  الدهــو و  أ الســكر  عاليــة مــن 
ر  الخضــا اط فــي طهــي  اإلفــر بعــدم  ن نوصــي  أ يجــب  وهنــا 
مــن  الكثيــر  ن  ا فقــد إلــى  ي  يــؤد قــد  ذلــك  ن  أل اكــه  الفو و
 Cفيتاميــن مثــل  كالفيتامينــات  الهامــة  يــات  المغذ

وغيــره.
و  أ المعلبــة  اكــه  الفو و ر  الخضــا ام  اســتخد عنــد  يجــب 
ن  و ــد ب ن  ــو ــي تك الت ــاف  األصن و اع  ــو األن ر  ــا اختي ــة  المجفف

و ســكر مضــاف. أ ملــح 
 

شــرب كميــة كافية من المــاء يوميًا
ــي  ائ الغذ ــام  النظ ــي  ــات ف ي المغذ ــم  أه ــن  ــاء م الم ــر  يعتب
ــدة  ي ــف عد وظائ ــاء  ــاة. للم ي للحي ر و ــر ــو ض وه ن  ز ا ــو المت
المهمــة  المركبــات  و يــات  المغذ نقــل  أهمهــا  ومــن 
فــي  وخاصــة  الجســم  رة  ا حــر رجــة  د وتنظيــم  الــدم،  فــي 
الفضــات  مــن  التخلــص  و المرتفعــة،  رة  ا الحــر رجــات  د
تســهيل  علــى  يعمــل  و اح،  االطــر ز  جهــا يــق  طر عــن 
ــاء  الم ــن  ــة م اليومي ــات  االحتياج ر  ــد ــل. تق المفاص ــة  حرك
شــرب  يعــد  و يــوم.  كل  المــاء  مــن  اب  أكــو  10-8 الــي  بحو
يمكــن  ولكــن  األفضــل،  ر  الخيــا هــو  النظيــف  المــاء 
ل  و و تنــا أ اكــه  الفو ائل مثــل عصيــر  الســو ل  و يًضــا تنــا أ
اكــه  الفو مثــل  المــاء  علــى  ي  تحتــو التــي  األطعمــة 
التــي  بات  و المشــر أفضــل  ومــن  ى.  األخــر ات  و الخضــر و
األكســدة  ات  بفيتاميــن C ومضــاد المناعــة لغناهــا  ترفــع 
فــي  المخفــف  ( ن  الليمــو عصيــر  ل  المثــا ســبيل  علــى 
يجــب  ولكــن  القهــوة.  و ي  الشــا و المحلــى(  وغيــر  المــاء 
آلنهــا  الكافييــن  مــن  الكثيــر  اســتهاك  مــن  ر  الحــذ
ن  ا يتــم فقــد ن  أ يمكــن  بالتالــي  و ل  البــو ر  ا ر أد تســبب فــي 

يجــب تجنــب  الجســم كمــا  الموجــود فــي  المــاء  كميــة مــن 
مثــل  المحليــات  و  أ بالســكر  المحــاة  الفاكهــة  عصائــر 
بات  و المشــر و الفاكهــة،  عصيــر  ات  ومركــز ز  الفركتــو
ي  الــذ الســكر  علــى  جميعهــا  ي  تحتــو حيــث  يــة  ز الغا
الجســم. المناعــة فــي  انخفــاض  اســتهاكه إلــى  ي  يــؤد

يوت الز و ن  الدهو ل كميــات معتدلة مــن  و تنــا
 Unsaturated المشبعة ن غير  الدهو اســتهاك  يعتبر 
و  األفوكاد التــي توجد في األســماك و Fatty Acids مثــل 
ر  بــذ يــت  ز و يــا  الصو ل  وفــو ن  يتــو الز يــت  ز و ات  المكســر و
ًا  ر رة خيــا الــذ يــوت  ز و الشــمس  وعبــاد  الكانــوال(  اللفــت )
ن  الدهــو مــن  بــداًل  الصحــي  ائــي  الغذ النظــام  فــي  ًا  جيــد
ر  أثــا لهــا  التــي   Saturated Fatty Acids المشــبعة  

ــة الوعائي ــب  القل اض  ــر أم ــى  ــلبية عل ــة س صحي
بــدة  الز و الدهنيــة  اللحــوم  فــي  موجــودة  ن  الدهــو هــذه 
الجبــن  و القشــدة  و الهنــد  ز  وجــو النخيــل  يــوت  ز و

الشــحم. و الســمن  و
ن  الكتــا ر  بــذ 3 مثــل  وميغــا  ر ال ل مصــاد و تنــا يجــب  كمــا 

البقــاء. و ن  الســلمو مثــل  الدهنيــة  األســماك  و
لحــوم  )مثــل  البيضــاء  اللحــوم  ر  اختيــا يفضــل  ولذلــك 
ن  الدهــو منخفضــة  ن  تكــو التــي  األســماك،  و الدجــاج( 
يجــب  كمــا  اء  الحمــر اللحــوم  مــن  بــداًل  عــام،  بشــكل 
غنيــة  ألنهــا  يــا  المرتد مثــل  المصنعــة  اللحــوم  تجنــب 
ز  جهــا علــى  ســلبي  تأثيــر  لهــا  التــي  الملــح  و ن  بالدهــو
أمــا  عــام.  بشــكل  الصحــة  و خــاص  بشــكل  المناعــة 
منتجــات  ر  اختيــا فيجــب  ن  األلبــا لمنتجــات  بالنســبة 
و  أ الحليــب  مثــل  الدســم  منخفضــة  و  أ الدســم  قليلــة 

ى.  األخــر ن  األلبــا منتجــات 
اســتهاك  المناعــة هــو  التــي تؤثــر علــى  امــل  العو ومــن 
التــي  و رجــة  المهد و  أ االنتقاليــة  و  أ المتحولــة  ن  الدهــو
الوجبات  ن موجــودة عادة فــي األطعمــة المصنعــة و تكــو
المقليــة  األطعمــة  و الخفيفــة  الوجبــات  و يعة  الســر
ــك  ــمن لذل الس و ــك  الكع و ــر  الفطائ و ــدة  المجم ا  ــز البيت و
ائــي. الغذ النظــام  وجودهــا فــي  و  أ ولهــا  يجــب تجنــب تنا

 

بيض الســكر األ ل الملح و و ل مــن تنا اإلقــا
ائيــة  غذ أهميــة  يــوم  الصود ر  كلــو و  أ الطعــام  لملــح  ن  أ
يــد  العد يســبب  ن  أ يمكــن  اســتهاكه  يــادة  ز ولكــن 
التوتــر  رتفــاع  ا أســها  ر وعلــى  الصحيــة  المشــاكل  مــن 
يجــب  الطعــام،  اد  وإعــد الطهــي  ياني. لذلــك عنــد  الشــر
يــوم  بالصود المرتفعــة  بــل  ا التو و الملــح  كميــة  تقليــل 
ــناكات  الس و ــا  ي الصو ــة  وصلص رة  و ــد البن ن  ــو ــل معج مث
االحتياجــات  ر  الشــيبس. تقــد و  أ البطاطــا  رقائــق  مثــل 
ل كميــة  يعــاد ا  وهــذ يــوم ب 2400 مــغ  الصود اليوميــة مــن 
صغيــرة  ملعقــة   1 الــي  حو و  أ غ   5 ل  تعــاد الملــح  مــن 
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البوتاســيوم.  ر  بكلــو يــوم  الصود ر  ل كلــو ا اســتبد يمكــن  و
الخفيفــة(  الوجبــات  األطعمــة )مثــل  يجــب تجنــب  كمــا 

الســكر. و الملــح  ي علــى نســبة عاليــة مــن  التــي تحتــو
يــة  ز الغا بات  و المشــر ل  و تنــا مــن  ل  اإلقــا يجــب  و
عاليــة  نســبة  علــى  ي  تحتــو التــي  ى  األخــر العصائــر  و  أ
الفاكهــة،  عصائــر  ل،  المثــا ســبيل  علــى  الســكر  مــن 
المنكــه  الحليــب  بها،  ا وشــر الفاكهــة  عصيــر  ات  مركــز

المحــاة. اللبــن  بات  و ومشــر

ائية الغذ المكمــات  بعض  ل  و تنــا
ائيــة لهــا  الغذ المكمــات  بعــض  ن  أ اســات  ر الد أثبتــت 
وس  فيــر عــاج  فــي  يضــا  أ و يــة  الوقا فــي  كبيــرة  أهميــة 
 D وفيتاميــن    C فيتاميــن  وخاصــة  المســتجد  ونــا  ر كو
 ،B9  ،B6 فيتامينــات  و  وتيــن  ر البيتاكا و  أ  A فيتاميــن  و 
الســيلينيوم  وخاصــة  ن  المعــاد إلــى  باإلضافــة   B12
الجســم مــن  يقــي  ي  الــذ و أكســدة  يعمــل كمضــاد  ي  الــذ

يــا. للخا المدمــر  الحــرة  ر  و الجــذ تأثيــر 
العكبــر  و العســل  يــات مثــل  المغذ بعــض  ل  و يمكــن تنــا
رفــع  أجــل  مــن  اء  الســود الحبــة  و الزنجبيــل  و الكركــم  و
ل  و تنــا ن  أ اســات  ر الد أثبتــت  كمــا  الجســم.  مناعــة 
مثــل  بيوتيــك  و البر و  أ النافعــة  يــا  البكتير ر  مصــاد
يــة مــن  الوقا ا فــي  ن مفيــد يكــو ن  أ يمكــن  ائــب  الر اللبــن 
مــن  معقولــة  كميــات  اســتهاك  ن  أ كمــا  وس  الفيــر

وس. الفيــر ضــد  المناعــة  مــن  ز  يعــز ن  أ يمكــن  الثــوم 

ل رج المنز ل الطعام خــا و تجنــب تنــا
ي  ر و ل أمر هام وضر ل وجبــات الطعــام في المنز و ن تنــا أ
الفرصــة  وتقليــل  يــن  اآلخر ل مــع  االتصــا ل  لتقليــل معــد
المســتجد.  ونــا  ر كو وس  بفيــر ى  و العــد ل  انتقــا فــي 
بالحفــاظ  الصحيــة  ائــر  و الد بتعليمــات  نوصــي  لذلــك 
األشــخاص  بيــن  يــن  متر عــن  تقــل  ال  مســافة  علــى 
يعتبــر  و يعطــس  و  أ يســعل  شــخص  ي  أ بيــن  وخاصــة 
ائمًــا  د ممكًنــا  وليــس  صعبــًا  الشــيء  ا  هــذ تطبيــق 
المطاعــم  مثــل  المزدحمــة  االجتماعيــة  األماكــن  فــي 
ات  القطيــر بعــض  تهبــط  ن  أ يمكــن  حيــث  المقاهــي  و
األشــخاص مثــل  ي  يــد أ و األســطح  بيــن علــى  المصا مــن 
األشــخاص  الكثيــر مــن  وجــود  ومــع  الموظفيــن  و بائــن  الز

ــت  ا كان ــا إذ ــة م ــك معرف يمكن ــن، ال  ي ر المغاد و ــن  القادمي
يتــم  و أ يــة  الكفا فيــه  بمــا  بانتظــام  ُتغســل  ي  يــد األ
ا  وهــذ كافيــة.  بســرعة  وتعقيمهــا  األســطح  تنظيــف 
رج  الخــا الجاهــزة مــن  الوجبــات  ينطبــق علــى طلــب  يضــًا  أ

الشــيء. بهــا  للمخاطــرة  اعــي  د فــا 

ية األغذ بســامة  االهتمام 
فــي  التصنيــع  أثنــاء  يــة  األغذ تلــوث  منــع  فــي  وخاصــة 
ن  أ يمكــن  ائــي  الغذ بالتســمم  بــة  اإلصا ن  آل المطبــخ 
أمكانيــة  ي إلــى  يــؤد بشــكل كبيــر ممــا  المناعــة  يضعــف 
ســطوح  ل  اســتعما يجــب  ونــا.  ر كو وس  بفيــر بــة  اإلصا
يــن  بتخز االهتمــام  و ائيــة علــى حــدة  لتقطيــع كل مــادة غذ
ــات  رج ــن د ــدة ضم المجم و  أ ــة  بالثاج ا  آء ــو ــة س األطعم

مناســبة. رة  ا حــر
 
 

االجتماعي و النفســي  الدعم  و رشــاد  اإل
الجيــدة  اإلماهــة  و الســليمة  يــة  التغذ ن  أ حيــن  فــي 
يــة مــن  الوقا و المناعــة  و الصحــة  ن علــى تحســين  تعمــا
الرصاصــة  أنهمــا ليســتا  المســتجد، إال  ونــا  ر وس كو فيــر
اض  ــر بأم ن  ــو ب المصا ــخاص  األش ــاج  يحت ــد  ية. ق ــحر الس
إلــى   COVID-19 ا  و أكــد و  أ ا  اشــتبهو يــن  الذ مزمنــة 
ن  لضمــا ائــي  الغذ ونظامهــم  العقليــة  صحتهــم  دعــم 
الدعــم  و رة  المشــو اطلــب  جيــدة.  بصحــة  بقائهــم 
الصحيــة  يــة  الرعا أخصائيــي  االجتماعــي مــن  و النفســي 

مناســبًا.  يبــًا  ر تد بيــن  ر المد

ى: أخر اتيجيات  اســتر
وس  وعــاج فيــر يــة  الصحــي للوقا الحيــاة  يتضمــن نمــط 

ــل: ــة مث اتيجيات إضافي ــتر اس ــتجد  المس ــا  ون ر كو
ل ل الكحو و التوقــف عــن التدخين وتنــا

بانتظام الخفيفــة  ياضــة  الر رســة   مما
النوم  و احة  الر ل على قســط كاف مــن  الحصــو  

التعامل معه التقليــل مــن اإلجهــاد و

 The emerging pandemic of the coronavirus has caused many significant changes in the daily lives of people around
 the world especially in eating habits, but there are things that we can done to maintain a healthy lifestyle in these
 difficult times. Everyone is encouraged to follow the World Health Organization (WHO) guidelines and government
 recommendations for protection against transmission of infection as good social distancing and personal hygiene that
 is washing hands with soap and water or sterilizing them with disinfectants such as alcohol are the best ways to protect
 .you and protect others from the emerging corona virus
 Good nutrition is very important before infection in order to prevent the virus, during and after infection in order to
 improve the efficiency of the immune system and increase the speed of recovery without any complications. Although
 there are no foods or supplements that can prevent infection of the emerging coronavirus, maintaining a healthy diet
 is an important part of a mechanism to support and strengthen the body's immune system in order to quickly prevent
and recover from the virus



 كانيمايت
من خبراء اليابان

إلى المزارع العربي 

سريع المفعول

فترة حماية طويلة

آمن على البيئة واإلنسان

يكافح جميع أطوار

العناكب من البيضة إلى 

الطور البالغ

وخصوصا العنكبوت األحمر يكافح جميع أنواع العناكب
لجميع محاصيل الخضروات

واألشجار المثمرة 

تركيبة جديدة مطورة


