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الطقدمة
ال زال استخجام السػاد الكيساوية وسيمة لحساية وزيادة غمة السحاصيل في الجول الشامية وال سيسا فمدصيغ.
وىي واحجة مغ الجول التي يعتسج فييا االنتاج الدراعي عمى السػاد الكيساوية .وقج اضيخت الجراسات السختمفة
ان استخجام السبيجات في فمدصيغ يجب ان يكػن اكثخ تشطيسا استشادا عمى انػاعيا وسستييا وفتخة بقائيا في
الصبيعة .حيث ان مذكمة الكيساويات الدراعية في فمدصيغ ال تتعمق فقط باالستخجام الغيخ مشزبط بل تستج
الى مذاكل تتعمق بالتعامل وسػء االستخجام و التخمز مغ ىحه السػاد بصخيقة غيخ امشة .وتتفاقع ىحه
السذكمة بدبب قمة القػانيغ واالنطسة السػضػعة في ىحا الرجد(.اريج)1995 ,
برفة عامة  ،يسكغ ترشيف السبيجات الدراعية وفقاً لسعاييخ مختمفة مثل االفة السدتيجفة و التخكيب
الكيسيائي و نػع الريغة  ،و درجة الحوبان في الساء والسػاد العزػية و مخحمة الشسػ الستأثخة و التأثيخ العام
عمى اآلفة و الشذاط الكيسيائي أو الفديػلػجي و شخيقة التصبيق و درجة الدسية والثبات في السكػنات
البيئية ( .)Ensley 2016تتفكظ السبيجات في الصبيعة بسداعجة السيكخوبات والتفاعبلت الكيسيائية  .تختمف
السبيجات في درجة تفككيا حيث تتحمل بعزيا بدخعة وال تبقى في البيئة أو السحاصيل .اال أن بعس
األنػاع األخخى تدتسخ في التأثيخ أليام أو أسابيع أو أشيخ بعج تصبيقيا وفًقا لخػاصيا الكيسيائية والكسية
السزافة وشخيقة االستخجام والعػامل البيئية مثل درجة الح اخرة والسحتػى السائي ودرجة الحسػضة في التخبة
ووجػد الكائشات الحية.
يعتسج حػالي  ٪57مغ مجسػع األراضي الدراعية الفمدصيشية  ،في الدراعات السخوية والسكثفة بذكل خاص
عمى السبيجات الكيساوية كأداة رئيدية لسكافحة اآلفات واألمخاض عمى السحاصيل (معيج أبحاث الدياسات
االقترادية الفمدصيشي  .)2013 ،وقج بمغ معجل االستخجام الدشػي لؤلسسجة الدراعية في الزفة الغخبية 30
ألف شغ مغ األسسجة الكيساوية  ،بيشسا بمغ السعجل الدشػي الستخجام السبيجات حػالي  502.7شغ  ،تزع
حػالي  123نػعاً  14 ،مشيا ممغاة أو محطػرة دولياً ألسباب صحية( .مخكد االحراء الفمدصيشي).
أضيخت نتائج الجراسات الدابقة أن األسسجة شكمت حػالي  ٪21مغ إجسالي تكمفة السجخبلت الدراعية ،
تمييا السبيجات الدراعية بقيسة (( .)٪20أريج  .)2015و يتع شخاء معطع ىحه السبيجات مغ إسخائيل وتػزيعيا
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عمى السدارعيغ الفمدصيشييغ مغ خبلل التجار ومػزعي السبيجات في األسػاق الفمدصيشية .وتذيخ التقجيخات إلى
أن ما يرل إلى  50في السائة مغ السبيجات السدتخجمة في البمج غيخ قانػنية .كسا يػاجو السدارعػن
الفمدصيشيػن وأفخاد أسخىع خصخ التعخض لسبيجات اآلفات بدبب االستخجام غيخ الدميع والتخديغ وشخق
التخمز الغيخ سميسة.
حتى االن فان معطع التخكيد حػل مخاشخ االفخاط في استخجام السبيجات تتخكد في احتسالية انتقال السبيج الى
السدصحات السائية والغحاء .االن انو كسا يطيخ مغ الذكل ( ,)1فان ىشاك العجيج مغ السدارات السحتسمة
النتذار السبيج في البيئة .في ىحا التقخيخ سػف يتع التخكيد عمى دراسة عسمية لعسمية ادمراص وامتراص
السبيج عمى سصح جديئات التخبة ,حيث تذكل التخبة حػض يعسل عمى سحب جديئات السبيج مغ البيئة
وتشطيفيا ,اال ان ىحه الشقصة قج تتحػل الى امخ سمبي عشجما تكػن التخبة مسخ لخدانات السياه الجػفية.

رسع تػضيحي  :1مخصط يػضح السدارات السختمفة لستبقيات السبيجات في البيئة.)2015 ,Pyne) .
قامت ىحه الجراسة عمى عسل مدح تفريمي ألثخ استخجام السبيجات في قصاع الدراعة وفي قصاع الرحة
العامة في مشصقة مخج بغ عامخ مغ خبلل عسل زيارات ميجانية لمسؤسدات والػ ازرات ذات العبلقة كسا تع
عس ل استبيان ميجاني تزسغ عجد مغ الجسعيات الدراعية التي تسثل مجسػعة مغ السدارعيغ التسخسيغ في
مشصقة مخج بغ عامخ ,باإلضافة الى االستعانة بالسخاجع البحثية والج ارسات الدابقة في ىحا الدياق ,اال انو
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لؤلسف لع تػجج دراسات مػثقة تعشى بتحجيج كسيات السبيجات السدتخجمة واثارىا عمى البيئة والقػانيغ
والتذخيعات التي تحكع االستخجام السدتجام ليحه الكيساويات .

أهدف الدراسة
اليجف الخئيدي:
تيجف ىحه الجراسة بذكل اساسي لتحجيج مجى استجامة استخجام السبيجات واالسسجة الكيساوية في مشصقة مخج
بغ عامخ الدراعية وتحجيج االثار البيئية الشاتجة عغ االستخجام السفخط ليحه الكيساويات .لسداعجة الجيات
التذخيعية وصانعي القخار عمى اتخاذ االجخاءات االرشادية والقانػنية البلزمة لسشع الكػارث البيئة الشاتجة عغ
االستخجام السفخط لمكيساويات الدراعية في السشاشق الدراعية.
االىجاف العامة:
 تحجيج السبيجات السدتخجمة في مشصقة سيل مخج بغ عامخ مغ حيث :االنػاع و الكسيات و تػفخ
السعمػمات الستعمقة بسجى خصػرة السبيج وشخق استخجامو لمسدارعيغ و مجى تصبيق السدارعيغ
إلجخاءات الدامة اثشاء تصبيق السبيج.
 تقييع مجى فيع الفبلحيغ ومتابعتيع لمتعميسات عمى ممرقات السبيج.
 دراسة التذخيعات والقػانيغ السػضػعة لتشطيع استخجام السبيجات ومجى تصبيقيا.

نبذة عن استخدام الطبيدات في مظطقة الدراسة
يعتبخ االستخجام الكثيف غيخ السشزبط لمسػاد الكيساوية الدراعية مغ اجل مكافحة افات وامخاض الشبات احج
اىع القزايا الخئيدية السختبصة بديادة انتاجية الدراعي في سيل مخج بغ عامخ الدراعي( .اريج  .)1995فقج
ارتبط زيادة انتاجية االراضي الدراعية الستػفخة باالستخجام السكثف لمسبيجات واالسسجة الكيساوية .وقج اشارت

4

العجيج مغ التكيشات ان االستخجام غيخ السدتجام لمسبجيات الدراعية قج يكػن الدبب الخئيدي لديادة االصابة
بالدخشانات السختمفة مغ خبلل تمػث الغحاء السعالج فييا.
في العام  ,2010وصفت الدمصة الػششية الفمدصيشية وجياز االحراء السخكدي استخجام السبيجات في مشصقة
سيل مخج بغ عامخ ب" السفخط" .الحي يدبب تجىػر خرػبة التخبة وتمػث السياه  .وقج اشارت االحرائيات
الى ان معجل استخجام السبيجات في السخج وصل الى  150شغ/دونع سشػيا تتزسغ  123نػعا  14نػعا
مشيا محطػر دوليا.
في الججول التالي يتع عخض ما مجسػعو  18نػعا مغ السبيجات السدتخجمة مغ قبل السدارعيغ .باإلضافة
لمسبيجات السحكػرة فان ىشاك بعس االصشاف السحطػرة دوليا ما زالت تدتخجم مغ قبل السدارعيغ سبعة مغ
ىحه السبيجات تػجج ضسغ ما يدسى ب "القائسة القحرة" وىي االلجيكارب (التيشظ) والكمػردان ودي دي تي و
اليشجيغ والباراكػات والبارثيػن الخساسي
ججول ( :)1انػاع السبيجات السدتخجمة مغ قبل السدارعيغ وترشيفيا واالفة السدتيجفة
اسم الطبيد

التصظيف

االفة الطدتهدفة

بيفػدان

مبيج فصخي

البياض الجقيقي

سكػر

مبيج فصخي

البياض الجقيقي

مشكػر

مبيج فصخي

امخاض المفحات

اكخوبات

مبيج فصخي

امخاض المفحات

رومػديل

مبيج فصخي

امخاض البياض والمفحات

رانجب

مبيج عذبي

غبليفػس

مبيج عذبي
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البخسػبخ

مبيج عذبي

ايفػن

مبيج حذخي

الفخاشة البيزاء

مدببلن

مبيج حذخي

الفخاشة البيزاء

افدنكت

مبيج حذخي

الفخاشة البيزاء

بيخات

مبيج حذخي

الفخاشة البيزاء

بخوكبليغ

مبيج حذخي

الفخاشة البيزاء

اغخون

مبيج حذخي

العشكبػت االبيس

فيخمتظ

مبيج حذخي

العشكبػت االبيس

نيخون

مبيج حذخي

عشكبػت فزي

فمػرمانيػ

مبيج حذخي

عشكبػت عادي

ابخون

مبيج حذخي

عشكبػت عادي

يتع تصبيق ىحه السبيجات عمى االفة باستخجام احجى الصخق التالية:
 .1رش السبيجات الدائمة
 .2الشثخ في حالة السبيجات عمى شكل غبار (بػدرة)
 .3حقغ السبيجات الغازية
يتع في العادة بيع السبيجات الدائمة عمى شكل محاليل مخكدة تخفف بالساء قبل االستخجام .وعادة ما تكػن
عسمية التخفيف والخمط اخصخ خصػة في تصبيق السبيجات بدبب السبلمدة السباشخة التي يسكغ ان تحجث مع
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السبيج .كسا ان التخفيف غيخ الرحيح قج يقمل مغ فعالية السبيج مغ جية او يؤدي الى زيادة سسيتو مغ جية
اخخى .وقج اثبتت نتائج السدح الحي تع اجخاؤه عمى عجد مغ السدارعيغ في قخيتي الجمسة وكفخ دان ان %40
مغ السدارعيغ يتخحون احتياشات سبلمة غيخ كافة ,كسا ان  %30مشيع يدتخجمػن جخعة اكبخ مغ السػصي
بيا عمى اعتقجا ان ىحا سيديج فعالية السب يج ,بيشسا يعتقج البعس مشيع ان فعالية السبيج تتشاقز مع الدمغ مسا
يمدم تعػيزيا مغ خبلل زيادة تخكيد السحمػل.
ضسغ مجسػعة السدارعيغ السذاركيغ بالجراسة ,حػالي  %53قالػ بانو يتع التخمز مغ العبػات الفارغة داخل
السدرعة او حػليا بعج ان يتع تجميخىا حيث تكػن غيخ صالحة لبلستخجام مخة اخخى .كسا ان  %52مشيع
يتخمز مغ السحمػل الدائل مغ خبلل دفشو في التخبة بيشسا يقػم  %34ميع بإعادة رشو عمى نفذ
السحرػل .وقج وضحت الجراسة ان معطع السدارعيغ يقػمػن بتخديغ السبيجات داخل السشازل وليذ في اماكغ
تخديغ خاصة باإلضافة الى مذاركة االشفال في عسمية نقل وخمط السبيجات .اما في ما يتعمق باستخجام
السبلبذ الػاقية خبلل خمط ورش السبيجات ,فقج تبيغ ان معطع السدارعيغ ال يدتخجمػن السبلبذ الػاقية خبلل
التعامل مع السبيج اما النيع ال يسمكػن السبلبذ الخاصة او بدبب ارتفاع اسعار ستخات الخش ,كسا يدتخجم
السدارعيغ نفذ السبلبذ مخة تمػ االخخى عشج استخجام السػاد الكيساوية السختمفة ,ويتع غدل ىحه السبلبذ مع
مبلبذ بقية االسخة.

اآلثار الظاتجة عن استخدام الطبيدات في مرج بن عامر
تمػث الغحاء والسخاشخ الرحية
قامت مشطسة الرحة العالسية بتعخيف السبيج عمى انو مادة كيساوية تدتخجم في الدراعة لحساية السحاصيل
مغ اآلفات الزارة كالحذخات والفصخيات والبكتيخيا .اال ان ىحه الكيساويات قج تكػن سامة ايزا لمبذخ ,وقج
تدبب تأثيخات صحية بسا في ذلظ الدخشان ,و العقع  ,والتأثيخ عمى الجياز السشاعي والعربي .ولحلظ ,قبل
ان يتع تخخيز السبيجات يجب ان يتع اختبار اثخىا عمى الرحة ويجب تحميل الشتائج مغ قبل الخبخاء لتقييع
أي مخاشخ محتسمة عمى الرحة.
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مغ الثابت عمسيا ،بأنو ليذ السدارع وأفخاد عائمتو فحدب مسغ يتعخضػن مباشخة لمسػاد الكيساوية الدامة
الكامشة في السبيجات ،ويكػنػا معخضػن لئلصابة بأمخاض الدخشان والعقع والقمب والتذػىات الخمقية وغيخىا،
ناىيظ عغ تقمز متػسط األعسار ،بل أيزا السدتيمكػن الحيغ يذتخون مغ الدػق الخزار والفػاكو
السخشػشة بالكيساويات (خاصة السبيجات العرارية) التي تجخل في التخكيب الجاخمي ليحه الثسار وتستدج
بعرارتيا الجاخمية وبالتالي لغ يفيج كثي اخ غدميا أو تقذيخىا ،وال مشاص مغ انتقال ىحه السػاد الدامة
لئلندان .وال تقػم تجابيخ الػقاية السختمفة بأكثخ مغ مجخد تخفيف التأثيخ الدسي لمكيساويات عمى اإلندان
والحي (أي التأثيخ الدسي) يفعل فعمو بذكل تخاكسي عمى مجى سشػات ،إلى أن يتشاول اإلندان ما يعخف
بالجخعة القاتمة .وبجييي أن القيسة الغحائية لمفػاكو والخز اخوات السمػثة بالكيساويات متجنية .والسيع في
السػضػع ،أن عجدا قميبل ججا مغ السبيجات الكيساوية الحذخية والفصخية ومبيجات األعذاب يتخرز فقط في
قتل اآلفات ،بل يعسل معطع السبيجات ضج كل الكائشات الحية ،حيث أن لؤلحياء ،بكافة أصشافيا  ،سػاء
الحذخات أو بشي البذخ ،نفذ األنديسات واليخمػنات واألنطسة البيػ كيسيائية األخخى.
كذفت دراسة شبية اجخاىا مخكد االبتدامة الجسيمة التخرري في نابمذ ،أن سػء استخجام السبيجات
الحذخية في السشازل والحقػل الدراعية يعتبخ مغ أىع العػامل التي تدبب اإلصابة بأمخاض الدخشان .وأكج مغ
خبلل دراستو السيجانية التي أجخاىا حػل األسباب الخئيدة التي تدبب اإلصابة بأمخاض الدخشان في مشصقة
جشيغ وسيػليا الدراعية أن ىشاك ندبة عالية مغ سكان السشصقة معخضيغ الحتساالت اإلصابة بشػع سخشاني
ما نتيجة استخجام السبيجات حدب نتائج الجراسة .وقج شسمت الجراسة مػاششيغ مغ بعس قخى وبمجات
محافطة جشيغ مغ بيشيا الججيجة ،وشػباس ،وشسػن ،والفارعة ،وسيخيذ ،وميثمػن ،وصانػر ،والدبابجة،
وعخابة وغيخىا ،حيث أضيخت الجراسة أن السبيجات كانت مغ العػامل الخئيدة لئلصابة بدخشان الجماغ،
والحشجخة ،وسخشان الثجي ..ورصجت الجراسة عيشة عذػائية مغ  1000مػاشغ مغ كبل الجشديغ بالتداوي
لسعخفة ما إذا كانػا يدتخجمػن السبيجات الحذخية أم ال .وبيشت الجراسة أن  85سيجة تعخضغ لئلصابة
بدخشان الثجي أي بشدبة  ،%5,8و %5,1مشيا أصيبت بدخشانات أخخى ،كسا أصيبت  63حالة بدخشان
الجماغ أي بشدبة  ،%3,6مزيف ًة أن  22مغ الحكػر أصيبػا بدخشان الحشجخة ،أي بشدبة  ،%2,2باإلضافة
إلى  %5,1مشيع أصيبػا بأنػاع أخخى مغ الدخشان .كسا رصجت الجراسة عيشة ثانية شسمت  200شخز
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مخيس مغ كبل الجشديغ ،حيث أوضحت الجراسة أن ندبة  %98مشيع كانػا أفخشػا في استخجام السبيجات
الحذخية في السشازل والحقػل الدراعية ولسجة تديج عغ خسذ سشػات.

تمػث السرادر السائية
تذكل السياه عرب الحياه الخئيدي ،وأصبح تػفيخىا بذكل آمغ في مقجمة األولػيات في العالع ،حيث
أصبحت معخضة لبلستشداف والتمػث ،ويتع عادة قياس التشسية السدتجامة في مجال السياه العحبة باالعتساد
عمى مؤشخات نػعية السياه ،وكسية السياه الدصحية والجػفية الستػفخة فييا.
يقرج بتمػث السياه ،وجػد تغييخ في مكػنات السجخى ،أو تغييخ حالتو بصخيق مباشخ أو غيخ مباشخ؛ بدبب
نذاط اإلندان ،بحيث تربح السياه أقل صبلحية لبلستعساالت الصبيعية السخررة ليا سػاء لمذخب ،أو
لمدراعة ،أو لؤلغخاض األخخى .و ىحا يطيخ عغ شخيق تحجيج نػعية السياه .و لتحجيج نػعية السياه البج مغ
إجخاء اختبارات كيسائية و فيديائية ،أو حيػية؛ بيجف تحجيج صبلحية السياه لبلستعسال ،حدب السعاييخ
السدسػح بيا ،شبقاً لمسعاييخ األولية التالية(:مخكد السعمػمات الػششي الفمدصيشي)
 نقاء الساء :ويقرج بيا كسية السػاد الرمبة العالقة في الساء التي تؤدي كثختيا الى اعاقة التعقيع
بالكمػر.
 الكائشات الجقيقة :ىي كائشات دقيقة ذات اضخار محتسمة قج يكػن وجػدىا شبيعيا في الساء او نتيجة
نذاشات االندان.
 السخكبات العزػية  ،ممػثات مغ مبيجات اآلفات السدببة عغ نذاشات زراعية أو صشاعية.
يقع سيل مخج ابغ عامخ بيغ وحجتيغ جبميتيغ رئيدتيغ في فمدصيغ ىسا جبال الجميل األدنى في الذسال
وجبال نابمذ و الكخمل في الجشػب والجشػب الغخبي ,وأما في جية الذخق حيث يترل الديل بػادي نيخ
جالػد السشتسي إلى غػر األردن .ويشحجر سصح الديل برػرة رئيدة باتجاه الذسال الغخبي ،ويشحجر قدسو
الذخقي األصغخ جية الذخق -الجشػب الذخقي .والسشصقة الفاصمة بيغ االنحجاريغ ىي مشصقة العفػلة التي
تؤلف خط تقديع السياه بيغ غػر األردن ونيخه في الذخق والبحخ الستػسط في الغخب .وتديل مياه الديػل
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واألمصار واليشابيع مغ ىحه السشصقة في أودية صغيخة تتجسع لتذكل نيخ جالػد في الذخق وشبكة مياه نيخ
السقصع في الذسال الغخبي ،وىسا السرخفان لسياه الديل .وتقع مشصقة تقديع السياه عمى ارتفاع  70-60م
عغ سصح البحخ ،في حيغ يقع الديل عشج نيايتو الذسالية الغخبية عمى ارتفاع 20م عغ سصح البحخ ،وعمى
ارتفاع 25م عغ سصح البحخ في الذخق عشج بجاية وادي نيخ جالػد.
يؤلف نيخ السقصع وشبكة روافجه الديمية العسػد الفقخي لسياه سيل مخج ابغ عامخ في حيغ يبقى تأثيخ أعالي
شبكة مياه نيخ جالػد عمى الديل ضعيفاً ججاً .ولػ اقترخت تغحية شبكة السقصع عمى مياه األمصار الياشمة
عمى الديل لسا تسكشت مياىيا مغ الخخوج مغ الديل لذحيا .ولكغ الذبكة تعتسج إلى جانب ذلظ عمى ما
يخد الييا مغ مياه الديػل والشييخات اليابصة مغ سفػح الجبال السصمة عمى الديل ،وعمى ما تقجمو اليشابيع
والعيػن الكثيخة السخترفة عمى ىػامر الديل عشج أقجام الجبال الذسالية والجشػبية .وىحا كمو يديج ثخوة الديل
السائية ويجعل نيخ السقصع مدتسخ الجخيان شػال الدشة .بل كثي اًخ ما كانت تتذكل السدتشقعات بعج
الفيزانات نتيجة عجم نفػذية التخبة في بعس السشاشق( .السػسػعة الفمدصيشية.)2015 ,
يقع الديل فػق شبقة سسيكة مغ التخبة الصيشية الثقيمة قميمة الشفاذية لمساء ,مسا يجعل ترخيف السياه
الستجسعة صعبا ,ىحا االمخ قج يؤدي الى حجوث بعس الفيزانات والديػل في حالة االمصار الغديخة
والستػاصمة .بقاء ىحه السياه لفتخة عمى سصح التخبة يديل ذوبان متبقيات السبيجات العالقة في حبيبات التخبة,
وانتقاليا لمسدصحات السائية وتمػثيا.
العػامل التي تؤثخ عمى تمػث التخبة بالسبيجات الدراعية:
 .1ترخيف التخبة :غالبا ما يتع ترخيف االراضي السياه في االراضي الدراعية بذكل جيج ,كسا يسكغ
تعديد الترخيف مغ خبلل اضافة مرارف شبيعية وانذاء القشػات .لكغ ال يسكغ االحتفاظ بالساء
الشاتج عغ االمصار والخي لسجة شػيمة داخل التخبة ,وبيحا يتع نقل السبيجات وتخسباتيا بذكل مباشخ
مغ التخبة الى السياه الجػفية عمى مداحات جغخافية واسعة.
 .2الحخكة في التخبة :تتسيد جسيع مبيجات اآلفات بخرائز فخيجة لتحخكيا عسػديا وأفقيا خبلل بشية
التخبة .و يتع بالعادة ترسيع مبيجات األعذاب السزافة مباشخة عمى التخبة لتبلئع بشية التخبة.
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 .3القابمية لمحوبان في الساء :العجيج مغ السبيجات الحذخية قابمة لمحوبان في الساء بحيث يسكغ تصبيقيا
بالساء ويتع امتراصيا مغ قبل الشبات .كمسا زادت قابمية ذوبان السبيج ،زادت مخاشخ انتقاليا
لسرادر السياه.
 .4إدارة الخي :يديج الخي مغ احتسال انتقال السبيجات إلى السياه الجػفية والسياه الدصحية .ري التخبة الى
درجة االشباع او الخي بسعجل يتجاوز معجل نفاذية التخبة يؤدي إلى تعديد الجخيان الدصحي الحي
يسكغ أن يحسل السبيجات الحذخية معو .كسا أن الخي الحي يذجع وصػل الساء الى ما بعج مشصقة
الجحور ,يعدز أيزاً نفاذية السبيجات الى السياه الجػفية .وىحا أمخ مثيخ لمقمق بذكل خاص في
السشاشق التي يكػن فييا الخي الستكخر ضخورًيا وخاصة في التخب الخذشة .تعتبخ اإلدارة السشاسبة
أمخ بالغ األىسية لمحج مغ مخاشخ مبيجات اآلفات التي تتدخب إلى السياه الجػفية.
لمخي ًا

االمخ االخخ الحي يدبب تمػث السياه الجػفية بالسبيجات الدراعية ىػ مياه االمصار ,في حالة االحجاث
السصخية الستباعجة ,تأتي خصػرة السبيجات عمى السياه؛ نط اًخ لتدخبيا إلى الخدان الجػفي إما بصخيق مباشخ
عبخ مدامات الرخػر ،أو الصبقات السشفحة لمسياه ،أو بصخيق غيخ مباشخ بعج تحمميا؛ ما يعسل عمى زيادة
األمبلح مغ جية ،والشتخات مغ جية أخخى؛ ما يعسل عمى تغييخ نػعية السياه و عجم صبلحيتيا لبلستعسال
لؤلغخاض السختمفة.
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في العام  ,2011قامت مجسػعة مغ الباحثيغ الفمدصيشي بجراسة اثخ استخجام الكيساويات الدراعية عمى السياه
الجػفية في مشصقة جشيغ التي تذكل جدء مغ مخج بغ عامخ .وقج ىجفت ىحه الجراسة لتحجيج تخكيد السبيجات
الكيساوية عمى السياه الجػفية في مشاشق الشذاط الدراعي .وقج خخجت الجراسة بالشتائج التالية :
 نتائج التحميل اشارت الى ارتفاع تخكيد الشتخات والبػتاسيػم في االبار الزحمة مسا يجعميا مرادر
غيخ صالحة لبلستخجام.
 اضيخت الشتائج انو لع يتع العثػر عمى الباركيو ( )parquetفي االبار السختبخة ألنو تع استخجامو
حجيثا.
 تخاكيد عالية مغ السعادن الثقيمة كالكادميػم والكخوم والخصاص وججت في االبار التي تع فحريا,
حيث وجج ان حػالي  %85مغ العيشات السفحػصة ممػثة بالخصاص.

تمػث التخبة
تعتبخ السبيجات مغ اخصخ ممػثات البيئة والتخبة ,ويؤدي االستخجام الستكخر ليحه السبيجات في الشياية الى
تجميخ خرػبتيا وتدسسيا بالسبيجات  .وبالخغع مغ جسيع االثار الدمبية لئلفخاط في استخجام السبيجات عمى
التخبة ,اال ان القصاع الدراعي والبيئي في فمدصيغ يفتقخ لػجػد دراسات متخررة في تحجيج اليات تأثيخ
السبيجات عمى عشاصخ واحياء التخبة وبالتالي اتخاذ االجخاءات الػقائية البلزمة.
مشصقة مخج بغ عامخ ىي مشصقة زراعية بالجرجة االولى تعتسج بذكل اساسي عمى الدراعة السكثفة والسخوية,
ومغ خبلل الشسط الدراعي الدائج في السشصقة وحقيقة ان السبيجات يتع استخجاميا بذكل مفخط ,يسكغ تػقع
االثار الدبية الستػقع حجوثيا في التخبة عمى السجى الصػيل.
يرل السبيج إلى التخبة بعج الخش مسا يؤثخ عمى تخكيب التخبة و الكائشات السػجػدة فييا مغ بكتخيا مثبتة
لمشيتخوجيغ و احتسالية وصػليا إلى السياه الجػفية مع األمصار و انجخاف التخبة .إن استخجام أنػاع مغ
السبيجات الكيساوية مثل مخمػط بػردو الحي يتخكب مغ كبخيتات الشحاس والكمذ الحي والساء ،ومدتحزخات
تتزسغ الدئبق والخصاص والكبخيت ،ومثل ىحه السبيجات تمترق بتخسباتيا الخاممة التي يسكغ ليا ان تتخاكع
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في التخبة و تقزي عمى البكتيخيا و بالتالي القزاء عمى اىع عػامل تيػية التخبة و تفكيظ السػاد العزػية
التي تغحي الشباتات و بالتالي تثبيت التخبة .زيادة تخكيد السبيج يؤدي إلى حخمان التخبة مغ مخكباتيا الحاتية
لسػت كثيخ مغ تمظ الكائشات الحية والتي تقػم بعسل تحػالت بيػلػجية تعتسج عمى تخكيد السبيج وتخكيبة
الكيساوي ،فتقػم بتحػيمو إلى مخكب ذي خػاص مختمفة عغ خػاصو األولية ،حيث أن كثي اخ مغ السبيجات
تحتػي عمى عشاصخ معجنية سامة كعشرخ الكبخيت والكمػر وغيخىا  ،وعشج زيادة تخكيد السبيج ال تدتصيع
الكائشات الحية في التخبة أن تديصخ عمى ىحه الكسية الكبيخة فتبقى جديئات السبيج في التخبة دون تفكظ أو
تحمل
ويسكغ تمخيز اىع االثار الدمبية الستخجام السبيجات الكيساوية كاالتي -:
 .1مشع تكػيغ العقج البكتيخية السثبتة لمشيتخوجيغ اليػاء الجػى.
 .2حجوث خمل في التػازن السػجػد بيغ الكائشات الحية التي تعير في التخبة.
 .3تدايج الكائشات الزارة السػجػدة بالتخبة حتى تربح آفة.
 .4ازدياد امتراص الشباتات لمسبيجات وتتخكد في الخزخوات والفاكية وبالتالي ترل إلى اإلندان
والحيػان عغ شخيق الغحاء.
 .5قتل العجيج مغ الكائشات الحية الشافعة بيا وتجميخ التشػع الحيػي الحي يذسل كافة أشكال الكائشات
الحية .
 .6إن أغمب السبيجات وخاصة مجسػعة الكخبيات تتحػل في التخبة إلى مخكبات ( الشيتخوزأميغ) التي تعج
مغ السػاد السدخششة والتي تستز مغ قبل الشباتات وعشج تغحية الحيػان أو اإلندان عمى تمظ
الشباتات فإن الشتيجة ىي انتقاليا ليسا.
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الظتائج و تهصيات الدراسة
كسا سبق ذكخه ,ىجفت ىحه الجراسة االولية الى تقييع مذكمة استخجام مبيجات اآلفات في مشصقة مخج بغ عامخ
الدراعية في محافطة جشيغ .واصبح مغ الزخوري االن ان يتع دراسة ىحه القزية بذكل اعسق وان يتع اتخاذ
تجابيخ عسمية بيحا السجال .وفيسا يمي بعس االولػيات قريخة وشػيمة االجل التي يجب تشفيحىا مغ قبل
السؤسدات والجيات ذات العبلقة:
 اختبارات الدسية ألنػاع السبيجات الجاخمة الى الزفة الغخبية ,والسرشعة محميا قبل ان يتع تػزيعيا
عمى السدتيمكيغ.
 اجخاء مدػحات لمتحقق مغ مرفػفة استخجام السبيجات الحذخية في السشاشق البعمية.
 تحميل الكفاءة االقترادية الستخجام مبيجات اآلفات.
 تصػيخ قاعجة بيانات بسا في ذلظ نطام محػسب لشطع السعمػمات الجغخافية  GISيتيح ىحه السعمػمات
لرانعي الدياسات والباحثيغ وعامة الجسيػر.
 اعجاد الشذخات وورشات العسل حػل السكافحة االمشة لآلفات وادارة السبيجات.
 تصػيخ عسميات البحث واتاحة السعمػمات لمباحثيغ في مجال ادارة استخجام السبيجات.
قجمت ىحه الجراسة تػليفة متكاممة مغ السعمػمات التي يسكغ الػصػل الييا فيسا يتعمق بتقجيخ كسية وانػاع
السبيجات السدتخجمة ,و مجى وعي السدارعيغ ومفتذي الرحة العامة بيا وبالخصخ السحتسل لدػء االستخجام.
يتصمب االمخ مغ و ازرة الرحة وو ازرة الدراعة ادارة قػية لمديصخة عمى مخاشخ السبيجات الدراعية عمى الرحة
وعمى القصاع الدراعي .كسا يجب ان تقػم سمصة السياه وسمصة البيئة باتخاذ إجخاءات سميسة لمتخمز مغ مياه
الرخف الدراعي والسخمفات الدراعية الرمبة لسشع تمػث السياه الجػفية ببقايا السبيجات الدراعية.
وضحت الجراسة ان غالبية الفئات ذات العبلقة عمى عمع بسخاشخ سػء استخجام السبيجات ,مع ذلظ قجمت
حجج غيخ مبخرة لعجم االلتدام بتصبيق تجابيخ الدبلمة خبلل االستخجام والتخديغ والتخمز مغ مخمفات
وبػاقي السبيجات .لحا فانو مغ الزخوري عسل دراسة شاممة عمى صعيج الػشغ لػضع معاييخ واضحة ودقيقة
الستخجام السبيجات الدراعية والحذخية.
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مغ التجابيخ الػقائية التي يسكغ لمسدارع وو ازرة الدراعة اتخاذىا لتقميل تمػث البيئة بالسبيجات الدراعية:
 استخجام السبيجات الحذخية قميمة الحوبان بالساء بجال مغ االنػاع عالية الحائبية لتقميل تدخبيا بالتخبة
وانتقاليا لمسرادر السائية السجاورة.
 اشخاك السجارس الدراعية في نقل الػعي والسعخفة لمسدارعيغ مغ خبلل تػفيخ السعمػمات الكافية.
 تحفيد التحمل البيػلػجي لمسػاد الكيساوية في مجاري الرخف الرحي مغ خبلل زيادة فتخة مكػثيا في
قشػات التجسيع في الحقل عغ شخيق اقامة حػاجد وسجود في القشػات كاإلسسشت والصػب.
 اتباع السبادئ التػجييية التقشية بذان تخديغ السبيجات وتقشيات التخمز االمغ مغ جسيع الكسيات
الفائزة مغ السبيجات قميمة كانت او كثيخة.
 مخاقبة استخجام السبيجات واثارىا عمى التخبة ومعجل انتاجيا مغ خبلل عسل الفحػصات الجورية
لمستبقيات الدامة في التخبة مغ خبلل مخاكد البحث الدراعي وبتدييبلت مغ و ازرة الدراعية ودائخة
االرشاد الدراعي.
 تحجيج ومخاقبة وادارة مذاكل وجػدة السياه في السدصحات السائية واالبار الجػفية.
 تػفيخ بجائل امشة و  /او عزػية لمسػاد الكيساوية.
 تعديد الثقة بيغ السدارعيغ و الجيات الخسسية ،ألن جدء كبيخ مغ السذكمة

يحجث بدبب أن

السدارعيغ يتبعػن كبلم الذخكات وليذ كبلم السخشجيغ.
عمى الخغع مغ الجيػد الحكػمية والسؤسداتية السبحولة لتقشيغ االثار الدمبية الشاتجة عغ االفخاط في استخجام
السبيجات ,اال أنو ال يدال يتعيغ تصػيخ القػانيغ والدياسات في ىحا السجال عمى السدتػى السحمي مع االخح
بعيغ االعتبار الخبخة االقميسية و االلتدامات الدياسية مع البمجان السجاورة.
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