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وقاية نباتية

ذبابة ثمار الزيتون:
األضرار و وسائل املكافحة

تعد ذبابة ثمار الزيتون اآلفة األولى على محصول الزيتون في دول حوض البحر األبيض المتوسط ،وهي تسبب خسائر
اقتصادية فادحة ،خاصة عند إهمال مكافحتها ،وهي آفة متخصصة ،حيث ال تصيب إال ثمار الزيتون .وهي تصيب معظم أصناف
الزيتون في جميع مناطق زراعته.

وصف أطوار الحشرة

تمر هذه الحشرة بأربعة أطوار هي:
الحشرة الكاملة  :تشبه في شكلها العام الذبابةالمنزلية إال أنها أصغر حجما ،طولها  5ملم
و لونها العام أصفر ،األعين كبيرة خضراء
المعة و األجنحة شفافة ذات عروق بنية
فاتحة.
البيضة:أسطوانية متطاولة ذات لون أبيضحليبي طولها حوالي  0.75ملم و في طرفها
ما يشبه الصرة.
اليرقة:بيضاء مخروطية يبلغ طولها النهائيحوالي 7ــ 8ملم.
العذراء:برميلية ذات لون بني مصفر يبلغطولها  2-4ملم و عرضها  2ملم
تمضي ذبابة ثمار الزيتون بياتها الشتوي
على شكل عذراء في التربة أو شقوق
األشجار أو في داخل الثمار المتساقطة و
يمكن أن تقضي بياتها الشتوي على شكل
حشرة كاملة تحت األوراق المتساقطة.
تنشط الحشرات الكاملة في فصل الربيع و بداية
الصيف حيث تتغذى على إفرازات و رحيق
النباتات و الندوة العسلية للحشرات األخرى .و
بعد التزاوج ب2ــ 5أيام تبدأ في وضع البيض
في ثمار الزيتون العاقد حديثا حيث تضع
األنثى بيضها فرادى في الثمار .تضع األنثى
خالل دورة حياتها من  300إلى  500بيضة.
يفقس البيض بعد ثالثة إلى سبعة أيام حسب
درجة الحرارة ثم تتغذى اليرقات الفاقسة على
لب الثمرة مشكلة ما يشبه األنفاق و يتحول
لون منطقة التغذية إلى اللون البني و تمر
اليرقة خالل فترة تغذيتها بثالثة أعمار و
تحتاج ل  2ــ  3أسابيع حتى يكتمل نموها.
تتعذر اليرقة داخل الثمرة و تحت القشرة
مباشرة خالل أشهر الصيف و تخرج الحشرة
الكاملة من العذراء بعد حوالي 10ـــ 14يوم
من خالل ثقب واضح في ثمرة الزيتون.
أما في آخر الموسم فتتعذر في التربة على عمق
 5ــ 7سم أو في شقوق األشجار .ويصل عدد
أجيال الحشرات إلى 4ـــ 5أجيال متداخلة في
المناطق الساحلية ،في حين يكون عدد أجيالها
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في المناطق المنعزلة من جيلين إلى ثالثة أجيال.

أضرارالحشرة

تتميز بوجود بقع مسودة على الثمار نتيجة
الوخز بآلة وضع البيض حيث تفقد الثمار
قيمتها التسويقية .تعفن الثمار نتيجة لتلوث
األنفاق التي حفرتها اليرقات في لب الثمار
أثناء التغذية  ،كما تصبح مناطق اإلصابة
على الثمار أسفنجية طرية مع سقوط الثمار
في أغلب األحيان نتيجة لإلصابة .كما تنخفض
نسبة الزيت في الثمار المصابة مع ارتفاع نسبة
حموضة الزيت حيث يمكن أن تصل حموضة
الزيت الناتج من الثمار المصابة إلى أربعة
أضعاف حموضة الزيت الناتج من ثمار سليمة.

مكافحة الحشرة

فخاخ غذائية :عبارة عن فوسفات األمونياكمخفف  .٪5نضع  3مصائد في الهكتار.
المعالجة الكيميائية  :المعالجة الوقائية:تكونموجهة نحو الحشرات البالغة ،و ذلك
بعد التقاط أول ذبابة في مصائد المراقبة.
المكافحة العالجية :تكون موجهة نحو اليرقاتفي حالة تجاوز عتبة التدخل .عتبة التدخل
لمكافحة ذبابة الزيتون :نسبة الثمار المصابة.
تقنية الجني المبكر:إن أضرار يرقات ذبابةالزيتون ال تكون بدرجة كبيرة إال بعد أن تخرج
عن طريق ثقب الخروج .البيض الذي تم
وضعه في بداية شهر أكتوبر لن يسبب أضرارا
إال عند نهاية الشهر أو بداية شهر نوفمبر .إذا
اعتمدنا الجني المبكر يمكن أن نوفر تكاليف
المعالجة ونحافظ على جودة الثمار .إال أن
اإلنتاج من الزيت سيكون منخفضا

يتضمن برنامج المكافحة المتكاملة لذبابة
ثمار الزيتون التدخالت التالية:

العمليات الزراعية:♦حراثة األرض في فصل الشتاء للقضاء على
العذارى في التربة و تعريضها للرطوبة و درجات
الحرارة المنخفضة و المفترسات الطبيعية.
ألشعة
الشجرة
لتعريض
♦التقليم
الشمس والتخفيف من نسبة الرطوبة.
♦جمع الثمار المصابة للتخفيف من
نسبة اإلصابة في األجيال الالحقة.
استعمال أفخاخ المراقبة:لتحديد الوقت المناسبللمعالجة نضع أفخاخ المراقبة في الحقل لنراقب
باستمرار (مرتين في االسبوع) وجود ذبابة
الزيتون .يوجد نوعان من المصائد أو الفخاخ:
فخاخ جنسية :كبسولة (يتم تغييرهاكل شهر) تنشر هرمون يجذب الذكور،
هذه األخيرة تلتصق بلوحة صفراء
لزجة .نضع مصيدة واحدة في الهكتار.
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منطقة و إنتاج

زراعة الطماطم

مبنطقة الصخيرات  -الوليدية
مقارنة بسنوات التسعينيات ،عرف قطاع زراعة الطماطم بالحقول المكشوفة تطورا مذهال ،ألسباب عدة :تعميم استخدام األصناف
المهجنة على حساب األصناف العادية ،تبني السقي الموضعي عوض السقي بالغمر (بالربطة) ،تحسن المردودية التي تضاعفت عدة
مرات ،وتحسن الجودة .تقدر المساحة المخصصة لزراعة الطماطم بالحقول المكشوفة بأكثر من  6000هكتار ،و تتركز بصفة أساسية
بالمناطق التقليدية لزراعة الخضر .وهكذا نجد زراعة الطماطم ذات النمو المحدد بمناطق :الحوز ،دكالة ،الصخيرات ،تادلة ،الغرب
(تيفلت ،داللحة ،القنيطرة) ،السايس و المنطقة الشرقية؛ بينما تنتشر زراعة الطماطم الغير محددة ,والتي سوف نركز عليها في هذا
المقال ,بالمنطقة الساحلية الصخيرات -الوليدية خصوصاً .و يتم تسويق معظم اإلنتاج بالسوق الوطني ما عدا جزء بسيط يتم تصديره
إلى أسواق إفريقيا الغربية عبر الشاحنات إلى جانب منتوجات أخرى متل الجزر ،البصل ،الملفوف...

تقسيم الشريط الساحلي
ويمكن
الصخيرات-الواليدية ،الذي يضم
حوالي  4000هكتار من األراضي
المخصصة لزراعة الطماطم الغير
محددة في الحقول المكشوفة ،إلى
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 منطقة دكالة-عبدة ( ناحية الجديدة،منطقتين رئيسيتين لهذه الزراعة:
سبت سايس ،أوالد غانم و أوالد عيسى):
 منطقة الصخيرات-المحمدية :وتتميز وتتميز بدورتين إثنتين لإلنتاج .دورةبدورة إنتاج واحدة ،وتمتد عمليات مبكرة يبدأ فيها الغرس من فبراير إلى
الغرس فيها من مارس إلى يونيو.
نهاية مارس ،و تغلب عليها األصناف
الغير متحملة لفيروس تجعد و إصفرار
أوراق الطماطم .و دورة عادية التي
يستمر خاللها البذر بين أبريل ويونيو
لبدء اإلنتاج في أغسطس مع إمكانية
االستمرار حتى ديسمبر علما بأن بعض
الفالحين قد يستمرون حتى نهاية يناير
طالما أن األسعار مواتية .ومع ذلك ،فقد
يضطرون إلى اقتالع نباتات الطماطم
حتى ال تضيع فترة االستعداد للموسم
التالي .أما األصناف المعتمدة لهذه
الفترة فهي قوية ومقاومة آلفة التيلك
Tylcvبسبب انتشار الذبابة البيضاء
خالل هذه المرحلة.
ملوحة مياه الري ً في المنطقة شائعة
جدا وتتفاوت من بئر إلى آخر وكلما
زادت ملوحة الماء ،زاد تأثيره السلبي
على اإلنتاج .تعد جودة التربة أساسية
أيضا و يجب تجنب األراضي التي
شهدت سابقا إنتاج الطماطم ،ومن هنا
تأتي صعوبة ً العثور على أرض سليمة
نسبيا حيث ترتفع أسعار إيجاراتها بشكل
متزايد باإلضافة إلى تردد أصحابها
www.agri-mag.com

هذا المرض الذي تنقله الذبابة البيضاء،
مع تخوف الفالحين من إضعاف هذا
التحمل نتيحة الحرارة المرتفعة ،خاصة
في الدورة الصيفية.

إختيار األصناف المناسبة

في تأجيرها .والبحث عن قطع أرض
جديدة له ما يبرره مثل الحاجة إلى
معالجات التربة التي نمت فيها الطماطم
سابقا والتي تكون تكلفة معالجتها أعلى
من سعر اإليجار.

خصائص اإلنتاج

إلى جانب الضيعات الصغيرة و
المتوسطة ( 2إلى  4هكتار) المنتشرة
في هاتين المنطقتين ،توجد حاليا ً
ضيعات كبيرة قد تتجاوز  10هكتارات
من المساحة لزراعة الطماطم في
الحقول المكشوفة ،خاصة بمنطقة
دكالة .و تبدأ عمليات الزرع من شهر
دجنبر إلى شهر يوليوز من السنة
الموالية .و هناك من الفالحين من
يلجأ إلى المشاتل ،بينما يفضل آخرون
تحضير حاجتهم من الشتائل بضيعاتهم
مباشرة.
تتوقف كثافة الغرس أساسا ً على مدى
حيوية األصناف المستخدمة و طريقة
خدمتها .و تقدر بصفة عامة لألصناف
الغير محددة ب  10ألف في الهكتار
في حالة الغرس على « ساقين « ،في
المناطق قليلة ملوحة مياه السقي ،و 18
ألف في الهكتار على ساق واحدة ،في
المناطق ذات الملوحة الكبيرة للمياه.

السقي والتسميد

بفضل تزايد وعي الفالحين بمزايا
السقي بالتنقيط ،إلى جانب دعم الدولة،
أصبحت جميع األراضي المخصصة
لزراعة الطماطم مجهزة بهذا النظام .أما
www.agri-mag.com

بالنسبة للتسميد ،فيعمل الفالحون ذوي
الخبرة على توفير التسميد المناسب
على طول الدورة الزراعية ،و ذلك
حسب حمولة األغراس من الثمار تجنبا ً
لألمراض و البرد والشر َكي و لتحسين
قابلية الثمار للتخزين .غير أنه البد من
اإلشارة هنا إلى أن الكثير من الفالحين
يقتصرون على عمليات تسميد عضوية
واحدة في بداية الزراعة.

الوقاية النباتية

تعتبر زراعة الطماطم في الحقول
المكشوفة األكثر حساسية لألمراض
بسبب إفتقادها لوسائل الوقاية التي تتوفر
عليها الزراعة في البيوت البالستيكية.
و هكذا تظل عرضة ألمراض عدة
طيلة دورة اإلنتاج :بوتريتيس ،الويديوم
والميلديو ،خاصة في المنطقة الساحلية.
و من أجل التعامل الجيد مع هذه
المخاطر يجب الحرص على المناوبة
بين المواد الفعالة للمبيدات لتجنب
ظاهرة مقاومة األمراض للمبيد.
أما بالنسبة لحشرة توتا أبسلوتا ،التي
تسبب خسائر فادحة لهذه الزراعة،
فقد إستطاع الفالحون السيطرة عليها
بفضل المبيدات المناسبة؛ غير أنهم
بدأوا مؤخراً في الشكوى من العودة
القوية لهذه الحشرة التي إستطاعت
تطوير أشكال من المقاومة لبعض مواد
المكافحة.
و من جهة أخرى ،أدى ظهور أصناف
جديدة تتحمل فيروس تجعد و إصفرر
أوراق الطماطم إلى الحد من خسائر

أهم شيء يشغل بال الفالحين هو
الحصول على صنف يوفر أعلى مستوى
من المردودية مع نضج متقارب ما
أمكن للمحصول (مشكل اليد العاملة)،
وجودة الثمار ،و قدرة عالية على تحمل
األمراض؛ بينما يهتم المستهلك بدرجة
أولى بالجودة و الثمن المناسب ،كما
هو الحال مع باقي الخضر .و على
المستوى النوعي ،وإستجابة لمتطلبات
المستهلكين ،يختار الفالحون األصناف
التي تعطي ثماراً ذات الحجم المناسب،
المستديرة بشكل جيد  ،صلبة بما يكفي،
حمراء ومتجانسة.
كما يفضل الفالحون األصناف
المقاومة لملوحة مياه السقي و لظروف
النقل ،و لمختلف أعداء الزراعة،
خاصة في المناطق المصابة .وهي
أصناف تساعد على المراقبة الصحية
للزراعة بشكل فعال مع الحد ما أمكن
من إستخدام المبيدات .بالنسبة لفالحي
منطقة أزمور-الواليدية ،يفضل أغلبهم
زراعة الطماطم الغير محددة .و يرجع
ذلك أساسا ً إلى تاريخ المنطقة ،التي
كانت سابقا ً المنطقة األولى في المغرب
المصدرة للطماطم المبكرة ،و التي
أصبحت تقليداً محليا متوارثا .و يتم
توزيع عمليات جني محصول الطماطم
الغير محددة على مدى  2إلى  3أشهر.
غير أن زراعة هذا النوع من الطماطم
يظل مرتفع الكلفة ويحتاج إلى عناية
دائمة و يد عاملة كبيرة .أما بالنسبة
للمحصول المتوخى نتيجة التسيير الجيد
 ،فيمكن أن يصل إلى 130-100طن/
هكتار بينما ال يتجاوز في المنطقة 60
إلى  80طن/هكتار بشكل عام ،خاصة
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و تداخل دورات اإلنتاج مما يؤدي إلى
خلق حالة من تذبذب وتقلب األسعار؛
ذلك أن حالة العرض في السوق تشهد
أحيانا إزدواجية في اإلنتاج ،حيث أن
محصول الطماطم المبكرة للحصول
المكشوفة الجاهزة في شهر ماي تجد
منافسة كبيرة من طرف الكميات
المستبعدة من التصدير ،كما يصادف
محصول الطماطم المتأخرة بداية موسم
الصادرات ،مما قد يؤثر سلبا ً على
مداخيل الفالحين.

عندما تكون ملوحة المياه عالية و عملية أرباح للفالحين .وتجدر اإلشارة إلى مشاكل القطاع

اإلنتاج لم يتم تأطيرها بشكل جيد.
أن درجة الملوحة مرتفعة بمنطقة
الواليدية ،غير أن ذلك لم يمنع الفالحين
من إنتاج طماطم ذات جودة عالية.
و إذا كانت الملوحة تؤثر سلبا على
المردودية و على حجم الثمار ،فإن
الفالحين يتغلبون على ذلك من خالل
إستخدام أصناف معروفة بإنتاج طماطم
كبيرة الحجم ،مع تحسن في المذاق و
تلوٌ ن جيد و صالبة كافية .و إذا كان
قد تم هجر بعض الحقول بسبب إرتفاع
درجة الملوحة بها بشكل كبير ،فإن
أغلب الفالحين لم يتوقفوا عن إنتاج
طماطم بجودة عالية من خالل تبني
التقنيات المناسبة؛ ذلك أن هناك بالفعل
أساليب تساعد الزراعة على تحمل
الملوحة المرتفعة لمياه السقي.

أن الفجوة بين سعر البيع بين المنتج
والمستهلك هي ثالثة أضعاف أو أكثر،
بعد تدخالت عديدة من قبل الوسطاء.
ولكون إنتاج طماطم الحقول يتم بين
أبريل ودجنبر ،فإن المنطقة الشمالية
تدخل في منافسة مع طماطم البيوت
البالستيكية لمنطقة اكادير ،و ذلك
في فترتين .و يعتبر الطلب على
طماطم الحقول المكشوفة من طرف
السوق المحلي طلبا ً كبيراً بالفعل،
غير أن الفالحين يشتكون رغم ذلك،
من المنافسة التي تشكلها الطماطم
المخصصة للتصدير ،ذلك أن أكثر
من  40%من هذا اإلنتاج يتم تصريفه
بالسوق المحلي .هذا إضافة إلى تتابع

حسب رأي المهنيين ،فإن أهم المشاكل
التي يعاني منها القطاع حاليا هي:
 نقص اليد العاملة و التي تزداد نذرةأثناء جني المحاصيل
 حشرة توتا أبسولوتا التي تستدعييقضة كبيرة و مراقبة منتظمة
 مشكلة النيماتودا حيث يطالبالفالحون بشكل متزايد بأصناف ذات
قدرة أكبر على تحمل النيماتودا من
أجل الحد ما امكن من تكاليف معالجة
التربة.
 أهم المشاكل التي يعمل منتجوالبذورعلى إيجاد حلول لها حاليا ،هي:
الفزاريوم ،النيماتودا ،فيروس تجعد و
إصفرار أوراق الطماطم و الويديوم.

التــسويــق

المبيعات تتم في عين المكان بين
المنتج والوسطاء وتختلف األسعار من
سنة إلى أخرى وخالل نفس الموسم
وتعتمد على السوق والعرض والطلب
و عموماً ،تبقى زراعة الطماطم في
الحقول المكشوفة ،في الغالب ،عرضة
للتقلبات ومرتفعة التكاليف ،غير أن
تثمينا ً تجاريا ً جيداً بإمكانه إمتصاص
تكاليف اإلنتاج نوعا ً ما و تحقيق
8
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ري

السقي خالل الظهيرة
هل هو ضار بالنباتات

هو سؤال يطرح كثيرا واإلجابة السائدة هي التأكيد ،أي أنه السقي خالل الظهيرة في أوقات الحرارة المرتفعة
مضر بالنباتات .التفسير السائد هو أن مسامات االوراق تكون مسدودة و بالتالي نسبة التعرق منعدمة و
بالتالي االمتصاص الجذري منعدم .بعض التوضيحات:
صحيح أنه في حالة االجهاد عموما و
في وقت ذروة الحرارة كمتال ،تنطلق
عملية تنظيم فتح المسامات و ذلك بغلق
جزئي لهذه المسام بغية تنظيم و تقليل
فقد الماء بالتعرق .هذه العملية يكون
هدفها الحفاظ على تناسب معقول بين
التعرق واالمتصاص و ذلك بتقليل
التعرق ،و بالتالي ال تؤثر بأي حال من
األحوال على عملية االمتصاص.
السقي هو عملية تعويض للماء المستهلك
على مستوى التربة .هذا االستهالك
هو مجموع ما يتم امتصاصه بواسطة
الجذور و هو على عالقة وطيدة
بالتعرق باإلضافة إلى الكمية التي تتبخر
من التربة مباشرة .و بالتالي فحتى ان
فرضنا توقف عملية االمتصاص الناتج
عن اغالق المسام فتعويض الكمية
المتبخرة يبقى ضروريا خصوصا و
ان هذه الكمية تصبح قياسية في ذروة
ارتفاع الحرارة .السقي في الظهيرة
يلعب إذاً دورا مهما في تكوين بيئة
موضعية مناسبة و رطبة للجذور و
الشجرة عموما تساهم في تقليل تأثير
الحرارة.
وبالتالي السقي وقت الظهيرة خالل
موجات الحر ال ضرر فيه بل بالعكس
مطلوب جدا للتخفيف من مضار هذه
الموجات.
كل ما ذكر أعاله يهم الطرق الحديثة
للسقي خصوصا السقي الموضعي.
www.agri-mag.com

بالنسبة للسقي بالغمر (بالربطة) فغير استعمال السقي بالتنقيط.
منصوح بتاتا بالسقي وقت الظهيرة في
حالة ارتفاع درجات الحرارة .السبب السقي الليلي  ...أي فعالية ؟!
هو أنه من خصائص السقي بالغمر هو من بين أكثر األسئلة التي تطرح
تواجد كميات كبيرة من المياه في التربة خصوصا في فترات األجواء الحارة.
خالل عملية السقي و بعدها لمدة طويلة و تنقسم اآلراء بين محبذ للفكرة و
نسبيا و هو ما يعني انعدام االكسجين مدافع عنها و بين رافض لها .الرأي
في التربة لمدة طويلة .و معلوم أن األول يعتمد على فكرة أن السقي خالل
انعدام االكسجين او نقصه يؤدي مباشرة النهار في وقت الحرارة ال فائدة منه بل
الى انعدام االمتصاص على مستوى و يذهب إلى أنه مضر بالنبتة (و هذا
الجذور الشيء الذي يصبح خطيرا موضوع تطرقنا له أعاله) .أما الرأي
و ضارا لألشجار في هذه الحالة .لذا الذي يرفض الري الليلي فيعتمد على
يفضل السقي قبل موجات الحرارة أو أن محرك االمتصاص عند النباتات هو
في حال تعذر ذلك السقي ليال .أذكر عملية التمثيل الضوئي التي ال تتم إال
ان هذا التعليل خاص بالسقي بالغمر او نهارا بوجود مصدر للضوء و بالتالي
الربطة .و ربما هو سبب انتشار هذه فالسقي الليلي ليس إال مضيعة للماء و
النظرية عند الفالحين ،حتى في حالة ال تستفيد منه النبتة.
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األخذ بعين االعتبار فترة الفوترة
الخضراء للطاقة ما بين الحادية عشرة
ليال و الخامسة مساء) :

للتعمق في الموضوع
وجب التذكير بالنقاط التالية :
 المبدأ األساسي لعملية السقي هوتعويض الماء المستهلك عن طريق
عمليتي االمتصاص و التبخر على
مستوى التربة .و بالتالي يمكن اعتبار
التربة كخزان له سعة محددة و يجب
الحفاظ على نسبة مأل مناسبة (عموما
بين  ٪100 - 75حسب نوع الزراعة
بالنسبة للري بالتنقيط) .للحفاض على
هذه النسبة في هذا المستوى يجب
التحكم في جرعة السقي و تردد السقي.
السقي إذن ال عالقة له بوتيرة امتصاص
النبتة الذي تتحكم به عوامل مناخية و
فيزيولوجية.
 بالفعل في ظروف مناخية صعبة يتمغلق المسام نسبيا و نؤكد هنا على كلمة
نسبيا ألنها ال تتعدي في أسوأ الحاالت
إغالق نسبة  ،٪70و الهدف كما قلنا
هو الحفاظ على تناسب معقول بين
عملية التعرق و عملية االمتصاص.
هذه األخيرة ،وفي حالة أشجار بصحة
جيدة ،تتأثر فقط بعاملين مهمين هما
رطوبة التربة و نسبة الملوحة ،أي أنه
في حالة نسبة رطوبة جيدة و ملوحة
منخفضة تكون عملية االمتصاص في
مستواها القياسي كيفما كانت الظروف
المناخية.
 يعتبر التمثيل الضوئي المحركالرئيسي المتصاص الماء على مستوى
الجذور .وبالتالي فبغياب الضوء يغيب بالنسبة لتقسيم الجرعات و رغم أنه
مصدر طاقة هذا المحرك و هو ما يعني يتعلق بنوع التربة فيمكن اقتراح
توقف عملية االمتصاص بنسبة كبيرة التوزيعات التالية حسب الحاالت (مع
جدا ابتداء من غروب الشمس .صحيح
هناك ظاهرة تسمى الدفع الجذري
) )poussée racinaireتساهم في
استمرار تنقل الماء داخل النبتة لكن
تأثيرها في عملية االمتصاص يبقى
ضئيال.
 من المعلوم أن أسوء فترة المتصاصالماء خالل اليوم هي فترة السقي نفسها
خصوصا في حالة القطارات ذات
الصبيب العالي .ألنه في هذه الفترة
تسجل أقل نسبة من االكسجين في محيط
الجذور ،و معلوم أهمية االكسجين لتمام
عملية االمتصاص.
 خالل موجات الحر تعتبر الفترة بينطلوع الشمس و الساعة العاشرة احسن
فترات كفاءة االمتصاص حيت يكون
التوازن بين التعرق و االمتصاص في
أحسن أحواله.
من خالل كل هذه المعطيات يمكن
استنتاج أن السقي الليلي يمكن اعتماده
بشكل جزئي خصوصا مع ازدياد
الحاجيات المائية كحل لمأل خزان التربة
ليال لتوفير ظروف جيدة لالمتصاص و
استغالل فترة ما بين طلوع الشمس و
الساعة العاشرة بنسبة رطوبة و ملوحة
و نسبة أكسجين في مستويات مثالية.
عموما و من وجهة نظري الشخصية
ال يجب تجاوز نسبة  20الى  ٪30من
الحاجيات اليومية كسقي ليلي.
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 .1في حالة تربة رملية أو عدد جرعات
في حدود  5جرعات :الجرعة األولى
منتصف الليل و الثانية قبل طلوع
الشمس و الثالثة ابتداء من الساعة
العاشرة و الرابعة ابتداء من منتصف
النهار تم االخيرة مباشرة قبل الخامسة
مساءا.
 .2في حالة تربة متوسطة و عدد
جرعات في حدود  : 3فالجرعة األولى
قبل طلوع الشمس و الثانية ابتداء من
الحادية عشر و الثالثة مباشرة قبل
الخامسة مساءا.
 .3في حالة تربة ثقيلة و جرعتين
في اليوم فالجرعة األولى تكون بين
منتصف الليل و فترة طلوع الشمس في
حين تكون الجرعة الثانية بين منتصف
اليوم و الساعة الخامسة مساء.

عقلنة السقي اليومي

عقلنة السقي تعتمد على تحديد الكمية
اليومية أي تحديد الحاجيات من جهة
تم تحديد كيفية توزيع هذه الكمية على
جرعات خالل اليوم (أو خالل مدة معينة
قد تكون أكثر من يوم) .أول ما يجب
التركيز عليه قبل حساب هذه الكمية،
هو أن المتدخالن الوحيدان لحساب هذه
الكمية هما عامال الطقس والنبتة ،وال
دخل بتاتا لعامل التربة وجهاز التنقيط
في تحديدها (ما عدا في حالة تقدير كمية
األمطار الفعالة) .وهي مغالطة شائعة
على أساس أن التربة الرملية تحتاج
الماء أكثر من التربة الطينية مثال .نوع
التربة وخصائص أجهزة التنقيط تتحكم
في تحديد الجرعات فقط وال دخل لهما
في تحديد الكميات.
مقتبس من مقال
للدكتور نبيل الجوهري
www.agri-mag.com

11

Agriculture du Maghreb
N° 144 - Juin 2022

www.agri-mag.com

جتهيزات فالحية

صيانة آلة الدراس و
التهوية الثابتة
األستاد بوزراري بنعيسى

قسم الطاقة و التجهيزات الفالحية ,معهد احلسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط

 .1اإلشكالية
في المغرب ،تستحق الصيانة (اإلصالح
والعناية) وظروف السالمة خالل
العمل بآالت الدراس ذات المحطة
الثابتة الكثير من الجهد في ما يخص
اإلشراف والتحسيس .إن جل األفكار
الواردة في هذه الورقة مستوحاة من
دراسات ميدانية وإشراف متواصل
في مجال التعليم المستمر للعاملين
في مجال اإلرشاد الفالحي أو في
مجاالت أخرى وذالك منذ ثمانينات
القرن الماضي .أظهر تحليل نقدي
بني على الحاالت الميكانيكية وطرق
االستعمال والصيانة وتخزين لآلالت
المستخدمة في الدراس ،ما يلي)1( :
ً
وخاصة
ضعف ملحوظ في جودة العمل
عند استخدام اآللة لتقديم خدمة للغير.
في هذه الحالة يالحظ أن سرعة
الدرس والسرعة أثناء التحركات على
المسارات والطرق واألراضي غير
الزراعية غالبا ما تكون فائقة وغالبا ما
ًت َبرر من قبل مالكي اآللة كوسيلة ،دعنا

نقول« ،لزيادة قيصرية في الربح».
لتحقيق هذا الهدف ،يتم استخدام آالت
الدرس الثابتة بما يتجاوز قدراتها الفنية
ويصل حتى حدود الحشو ،مما يؤدي
إلى خسائر كبيرة في الحبوب ،وبداية
تص ّدع في األعضاء نتيجة االهتزازات
الشديدة ،والتآكل بسبب ارتفاع درجة
الحرارة الناتج عن االحتكاكات الغير
طبيعية بين األجزاء وظهور شقوق
تؤدي حتما إلى تدَ هور الكثير من
األعضاء ( َشرائح النابض ،محامل
أعمدة التدوير ،المحاور ،اإلطارات
المطاطية ،اللوحات الواقية ،الخ))2( ،
مس ْف َس َفة ،في حال
غالبا ً ما تكون الصيانة َ
ما إذا تم تنفيذها )3( ،تكلفة توفير خدمة
الدرس عالية نسبيا إذا ما تم تحليلها من
خالل نسبة السعر /الجودة وأيضا األخذ
بعين االعتبار تكاليف الصيانة الفعلية و
( )4في هذه الظروف ،ال يمكن ضمان
سالمة المستخدمين على اإلطالق،
وخاصة عندما يخوضون في العمل
دون أي استعمال لوسائل الوقاية.

صورة  1وسائل الصيانة :مضخة تشحيم وعلبة زيت
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 .2الهدف
الغرض من هذه المقال هو جعل
المستخدمين يدركون أَ َه ّم َية صيانة
آالت الدراس والتذرية الثابتة أثناء
وبعد العمل .ويقدم كذالك قائمة من
أهم العناصر المكونة للصيانة التي
يتعين إجراؤها وذالك )1( :خالل
العمل لالستفادة الكاملة من القدرات
الميكانيكية لآللة ،و ( )2في نهاية فترة
الحصاد إلعداد اآللة للتخزين وبالتالي
تحسين تكاليف الصيانة.
 .3أهمية الصيانة
الصيانة هي مجموعة من عمليات
اإلصالح والعناية التي يُط َلب من
المُستعمل القيام بها على آل ٍة َما طِ وال
مدة استخدامها ،من أجل ضمان حسن
سيرها ،وزيادة طول عمرها ،وتحسين
مردوديتها االقتصادية ،وضمان
سالمتها وسالمة مستخدميها وبيئتها من
أجل تقديم خدمة عالية الجودة.
ال يمكن ضمان هذه النقط المختلفة بأمان
إال إذا تم استخدام الجهاز بشكل صحيح،
باإلضافة إلى الصيانة .االستخدام غير
الالئق والصيانة غير الصحيحة يزيدان
من تكرار األعطال ،من ما ينتج عنه
فقدان في الوقت والحبوب إما عن
طريق التكسير أو عدم ُنجوع الدرس
أو على مستوى الفصل بواسطة التهوية
أو كالهم معاً .كما أنهما يزيدان من
www.agri-mag.com

في اآللة التي ربما تكون بها سخونة
ما أو عالمات إتالف في أعضائها
كالمحامل ،ومحددات التحميل ،وغيرها
أو الكشف عن أي آثر لتسرب الحبوب
في وحدة الفصل أو في الناقل أو في
موزع تعبئة األكياس ... ،عندها يجب
تعديل كل َشيء في الحال.
• فحص جميع األجزاء :المضْ رب،
الحصيرة ال ُم َقعّرة ،وحدة فصل القش
عن الحبوب ،المروحة ،الناقل اللولبي،
إلخ.
• ش ّد البراغي التي قد ترتخي أثناء
العمل.
صورة  2مثال على حالة اآللة يف فصل الشتاء يف الهواء الطلق
• التحقق من حالة ونفخ اإلطارات
المطاطية.
استهالك قطع الغيار والوقود ومواد  .4تقنية سير صيانة
• التحقق من حالة وتوتر األحزمة.
التشحيم (الشحوم والزيوت)  -كلها آلة الدراس الثابتة
• القيام بتزييت وتليين أعضاء اآللة
مستوردة من قبل الدولة -ثم يقلالن من يجب إجراء صيانة آلة الدراس الثابتة
وف ًقا للتعليمات الواردة في خطة التشحيم
( )1كل يوم )2( ،وبشكل دوري ()3
فعالية المعدات وطول عمرها.
الموجودة في ُك َتيب الصيانة.
وف ًقا لتقديراتنا الخاصةُ ،تمثل تكاليف وفي نهاية موسم الحصاد.
• في نهاية كل يوم عمل ،ال بد من
صيانة آلة الدراس ،حسب النوع،
تكرار أعمال الصيانة المذكورة أعاله
أكثر من  ٪16من التكاليف المتغيرة  .1.4الصيانة اليومية
وتزويد خزان الجرار بالوقود الكافي.
و ٪7من إجمالي التكاليفَ .ت ْزدَ اد هذه كل صباح ،قبل البدء في عملية الدراس،
اسة وكسائر المعدات الزراعية األخرى،
القيمة بشكل مُفرط مع تقدم الدَ رّ َ
 .2.4الصيانة الدورية
ُوصى بإجراء فحص عام لآللة
في العمر نظرً ا ألن شروط االسْ تخدام ي َ
يجب إجراء الصيانة الدورية بانتظام
صعبة والتجديد عادة ما يكون ،بشكل والجرار الذي يقودها .ويجب كذلك
على رأس كل أسبوعين ووف ًقا للمعدل
عام ،متأخرا ج ًدا .تشير هذه األرقام ال َت َي ُّقن من وجود مطفأة حريق على
اليومي الستخدام اآللة (من  100إلى
والمالحظات إلى وجود خلل خطير في األقل ،وصُندوق صيْدلية ،وصندوق
 150ساعة عمل تقريبًا) .وترتكز
إجراء الصيانة بسبب الغياب شبه التام أدوات ،وهاتف نقال مشحون ،وشبكة
الصيانة على فحص جميع مكونات
للصيانة الوقائية والقيام بإصالحات االتصاالت الالسلكية ،واحتياطي من
اآللة باستخدام قائمة مراجعة يتم
هزيلة من طرف مصلحين ذوي خبرة الماء ،للضرورة ،ال يقل عن عشرة
إعدادها مسب ًقا وبعناية تامة:
لترات.
فنية منخفضة نسبياً.
• حالة اإلطارات المطاطية وحافات
في ما يلي ،سنقدم أهم نقاط الصيانة التي أثناء العمل ،يجب إيقاف تشغيل اآللة
العجالت و َش ُّد براغي العجالت.
يجب تطبيقها لتحقيق الفوائد الكاملة على رأس كل ساعتين لفحص جميع
• حالة المحامل والوضوب في محور
لمثل هذا التدخل .في المغرب ،يتم َجرُّ أجزائها .لكن نالحظ ،لألسف الشديد،
ً العجلة.
جميع آالت الدراس الثابتة وقيادتها أن هذا التوقف غير معتاد أب ًدا إال إكراها
• حالة وتوتر األحزمة والسالسل.
بواسطة الجرار ،ولكن النصائح التي عند حُصول عطب ما َي ُ
ش ّل حركة اآللة
• حالة تشديد جميع البراغي.
سنقدمها فيما يلي سوف تهم إال اآللة عن العمل .في كل لحظة استراحة،
• حالة أجهزة اإلشارة (األضواء،
فقط .أما صيانة الجرار فقد حضت يجب على المستعمل القيام بما يلي:
العالمات)... ،
بمقال كامل ُنشر في عدد سابق لهاته • البدء بتخليص أعضاء اآللة من القش
• وجود مطفأة حريق ،وصندوق
المجلة ،العدد  ،77يوليو/أغسطس الذي يمكن أن يلتصق بها أو يدور
صيدلية ... ،
حولها .القيام بفحص األعضاء الحساسة
 ،2014الصفحات .)72-75
www.agri-mag.com
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صيانة آلة الدراس
و التهوية الثابتة
 4.3الصيانة السنوية:
يجب إجراء الصيانة السنوية المسماة
أيضًا بالصيانة الشتوية عند نهاية كل
حملة حصاد سنوية .أنها المرحلة التي
ال يزال مستخدم اآللة يتذكر فيها جميع
المشاكل التي لوحظت والصعوبات
التي وُ و ِجهت .باإلضافة إلى هذا،
تجدر اإلشارة إلى أن وفرة الوقت بعد
الحصاد ،تمكن من أداء أعمال الصيانة
على وجه صحيح .من أجل إدارة صيانة
جيدة ،يجب ،عشية كل يوم ،التدوين في
دِفتر خاص جميع المشاكل وأعمال
الصيانة المنجزة أو التي يجب القيام بها
الح ًقا .في الضيعات العائلية المغربية
الصغيرة وال ُم َتوسطة الحجم ،من النادر
عمومًا وجود مزارعين يتبنون عمال
منظما على هذا المنوال .التنظيم غير
المكتوب يجعل اإلدارة صعبة واإلغفال
والنسيان كثير.
إن ما يحدث ،بشكل عام ،هو أنه بعد
تنظيف موجز وتشحيم هزيل ،تؤخر
أعمال صيانة اآلالت حتى بداية حملة
السنة الموالية .في هذه المرحلة وبعد
عدة أشهر ،تصبح األجزاء الالمعة
صدئة ،والشحم المختلط بالغبار
أو القش الناعم صلب ،واألحزمة
الغير ممددة وضغط اإلطارات الغير
منخفض فاقدين لمرونتهما ويُحْ دِث
بهما اعوجاج .إن كانت أعمال العناية
واإلصالح تتطلب الكثير من الوقت
والجُهد والتعب (الشطف ،والتجريد،
والتنظيف ،والتصويب ،واللحام،

صورة  3حالةآلة الدراس بعد العمل اليومي
)الحظ القش املدفون بني البكرات وجسم اآللة(
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والتشحيم ،والطالء ،وما إلى ذلك)
فإن هذا ال يبرر َس ْف َس َفتها أو عدم القيام
بها على اإلطالق أو تركها حتى بداية
موسم الحصاد في السنة المقبلة.
ال َت ّت ِبع الصيانة طريقة موحدة .فجميع
َ
شريطة أن يتم تنفيذها
الخطوات جيدة
وف ًقا لقواعد تسمح بإعداد آلة يمكن
تشغيلها في أي وقت .تتكون الصيانة من
ثالث نقاط رئيسية هي )1( :اإلعدادات
األولية ألعمال الصيانة الفعلية)2( ،
والتدقيق في جميع أجزاء اآللة)3( ،
وإصالح كل المكونات المعيبة)4( ،
والتحقق النهائي من جميع التعديالت
قبل عملية الخزن.
 .1.3.4االستعدادات األولية للصيانة
التنظيف ،الغسل ،الخ
أوالً وقبل كل شيء ،يبدأ اإلعداد األولي
لصيانة أية آلة دراس بتخليص اآللة
من جميع القش واألجسام الغريبة التي
تظل متعلقة بأعضائها .الطريقة األسهل
واألكثر فاعلية للخروج بما َت َب ّقى داخل
اآللة هي تشغيلها فارغة لبضعة دقائق
طرد إلى الخارج كل
حتى َت َتسرّ ب و ُت َ
أجزاء التبن الرقيق والغبار وأي جسم
صلب آخر قد ينزلق إلى الداخل مع
الحزم ،وبعدها تأتي تنقية التنقية بالهواء
المضغوط .عند االنتهاء من هذا العمل،
ُيبْدَ أ في التنظيف باستخدام زيت الديزل
لكل األماكن المغطاة بالشحوم أو الزيت
المستخدم مع الحرص على عدم لمس
األجسام المطاطية (األحزمة ،اإلطارات
 ،المفاصل  .)... ،فإذا حدث شيء من
هذا خطأً ،يجب القيام بتنظيف المكان
المصابة بالبنزين ألن المطاط يبدأ في
التصدع بسرعة عند االتصال بالديزل.
بمجرد االنتهاء من هذه المهمة ،يجب
مسح األوساخ السائبة بخرق نظيفة
ثم شطفها جي ًدا بالماء الذي يفضل أن
يكون ساخناً.
بعد التجفيف في الهواء المطلق،

صورة  4حالة برغي ناقل احلبوب يف آلة دراس
)ثابتة (دراس الفول يف منطقة تازة

يجب االنتقال إلى التحقق ،بمساعدة
قائمة فحص ،من جميع األعضاء من
أجل تحضير قائمة األجزاء التالفة
والتي يجب شرائها (سالسل ،أحزمة،
إطارات ،أعمدة نقل القوة ،وسائل
وأجزاء حماية )... ،واكتشاف تلك
التي تتطلب التصويب ،أو اللحام ،أو
طبقة من الطالء ،أو أي شيء آخر من
هذا القبيل .والسؤال الذي يطرح نفسه
هو :ما الذي يجب أن يتم التحقق منه
بال َت َس ْلسُل؟ اإلجابة على هذا السؤال
بسيطة .نتحقق من أعضاء األجهزة
التالية :اإلمداد ،والدرس ،والفصل،
والتنظيف ،ومن ثم أجهزة نقل الحركة.
يجب التحقق من أعضاء التغذية أوالً
وهذا عن طريق:
 التحقق من حالة مكونات ناقلالمحصول (الشرائح ،المضرب،
السالسل ،ومن ثم التحقق من عمل
وسالمة ناقل الحزم).
 التحقق من حالة تشغيل أنبوب ناقلالحبوب النظيفة (سيولة الحركة ،
األمان  ،العزل).
يجب كذلك الفحص بعناية لكل من
المصاعد الخاصة بالمحصول والدراس
www.agri-mag.com

والتهوية والفصل والتنظيف .كما يلزم
التحقق من التوازن الثابت للمضرب
والتوازي بينه و بين الحصيرة المقعرة،
دون أن ننسى آلية محرك فاصل
الحبوب عن التبن وشفرات المروحة
ولوحة ضبط تدفق الهواء.
يجب أيضا ً فحص أجهزة إرسال
الحركة بدقة ً
بحثا عن األجزاء التالفة
إلصالحها أو االحتفاظ بها في حالة ما
إذا كانت ال تزال صالحة.
 .2.3.4إصالح األعضاء المعيبة
يخص اإلصالح تسديد األعضاء
التي أصابها إعوجاج ،ولحام األجزاء
المكسورة أو المتشققة  ،وتغيير أو
تحميل ،عند اإلمكان ،األجهزة البالية.
بعد هذا يقام بتجريد شامل يأتي بعده
التشحيم والتزييت والتنظيف ووضع
طبقة من الطالء على األجزاء الالمعة
أو العارية جراء االهتزاز أو االحتكاك
أو االصطدامات .ثم إصالح جميع
المكونات المعيبة (المحامل ،السالسل ،
األحزمة  ،اإلطارات  ،مصابيح اإلشارة
 ،الخ) ،و َش ّد جميع َبراغي التجْ ميع
دون نسيان القيام بالتوازن الديناميكي
للمضرب إذا ما لزم األمر ذالك.

 .5اخلالصة:
يمكن أن يكون للصيانة وطريقة
التخزين إذا ما تمتا بطريقة
سطحية تأثير سلبي على عمر آلة
الدراس الثابتة واستخدامها ومن
ثم سالمة مستخدميها .وكذلك،
إذا كان اإلستوداع في الهواء
الطلق فإن الطقس يتسبب في
إرهاق سابق ألوانه وتآكل واضح
لألجزاء اآللة .النتيجة المباشرة
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 .3.3.4التحقق من
اإلعدادات والتعديالت
يجب التيقن من إعداد وتعديل جميع
األجهزة مع مراعاة القياسات المعطاة
من قِبل الشركة المصنعة في كتيبات
االستعمال والصيانة .بمجرد االنتهاء
من هذا العمل وإصالح جميع األجزاء
وضبطها ،يُنصح بالتجميع ،وتشديد
جميع البراغي وضبط جميع األجزاء،
ثم تليين األجزاء الالمعة وجميع النقاط
المجهزة بأنابيب التشحيم وذالك من
أجل بدء تشغيل اآللة لضمان دورانها
بشكل صحيح.
في نهاية أعمال الصيانة هذه ،يجب
أن تكون اآللة مثبتة بإحكام على سند
صلب حتى ال تلمس األرض اإلطارات
المفرغة من الهواء .يجب أن يتم
تخزينها في ملجأ مغلق لمنع األطفال
والحيوانات من الوصول إليها وكذالك
صورة  5آلة دراس ثابتة يف مستودع مغلق أثناء
حمايتها من العناصر الطقس .وعلى
فصل الشتاء (منطقة تطوان).
العموم ،يجب احترام النقاط التالية:
 تفكيك السالسل ووضعها في وعاءمظلم ؛
مملوءة بالزيت ؛
 تشحيم سالسل ناقل الحصاد ثم تقليل ضغط اإلطارات المطاطية إلىاسترخاءها ؛
 -تفكيك األحزمة وتخزينها في مكان النصف ووضعها في مكان مظلم.

هي الدوران غير الطبيعي وكذلك
مخاطر عالية على المشغلين أثناء
االستخدام .يجب إجراء الصيانة
فقط بواسطة أشخاص مؤهلين
ومتمتعين بروح المسؤولية .يمكن
أن تسبب العيوب البسيطة حوادث
خطيرة ومميتة في بعض األحيان:
مسمار بدالً من شكة ،وأنبوب إطار
ملحوم على قدر الحال ،وتجميع
قطع ما بسلك معدني ،واستخدام
الحبال بدالً من األحزمة البالية ،و

مسامير التثبيت بدون أسطوانات،
الخ.
كما يجب أن يقتدي أصحاب اآلالت
عند شرائها قطع غيار جيدة
النوعية ،ويكونون حريصين كل
سنة على القيام بالصيانة المناسبة
واالستخدام السليم لآللة من قبل
العمال .فهم يتحملون وحدهم
المسؤولية األولى عن أي حادث
كيفما كانت درجة خطورته.
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