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درا�ســـة اقت�سادية ل�ســتثمار مراكـز الأعداء احليويــة

تعد املكافحة احليوية )البيولوجية(، وتطبيق الأنظمة البيئية 
املاأمونة لالآفات الزراعية؛ من اأهم الأ�صاليب التي تتبعها الدول 
وبيئيًا،  �صحيًا  اآمنة  زراعية  منتجات  على  للح�صول  املتقدمة 
مواد  كثمن  تدفع  طائلة  مبالغ  الوطني  القت�صاد  على  وتوفر 

كيميائية �صارة بال�صحة.
الرائدة  بتجربتها  العامل  م�صتوى  وعلى  �صورية  متيزت  ولقد 
يف  انطلقت  والتي   ، الزراعية  لالآفات  املتكاملة  املكافحة  يف 
ت�صعينيات القرن املا�صي، وطبقت على كامل م�صاحة احلم�صيات 
يف �صورية، ووّفر تطبيقها يف تلك الفرتة ما يقارب املليار لرية 

�صورية )كثمن مبيدات( تدفع �صنويًا بالقطع الأجنبي.
للم�صروع  القت�صادية  للجدوى  الأولية  الدرا�صة  اعتماد  مت 
الإدارة  ا�صرتاتيجية  �صمن  احليوية  املكافحة  لتطوير  الوطني 
اإن�صاء  مت  حيث   ،2003 عام  يف  الزراعية  لالآفات  املتكاملة 
والالذقية وحلب  خم�صة مراكز كبرية يف كل من ريف دم�صق 
وحماه ودير الزور، اإ�صافة اإىل خمابر اإنتاج اأعداء حيوية يف كل 
من احل�صكة وال�صويداء، وحاليًا مت اإن�صاء مركز لرتبية الأعداء 

احليوية لع�صبة زهرة النيل يف طرطو�ص.
اإل اأنه وب�صبب والظروف الراهنة توقف العمل يف عدة مراكز 

وعلى  واملخابر  املراكز  هذه  اإنتاج  تعوي�ص  يتطلب  الذي  الأمر 
والقت�صادية  الفنية  اجلدوى  درا�صة  اأعيدت  الأ�صا�ص  هذا 
نظام  �صمن  احليوية  الأعداء  واإكثار  تربية  تطوير  »م�صروع  ل� 
مراكز  الزراعية )IPM( يف  لالآفات  والآمنة  املتكاملة  الإدارة 
مبعطيات  ال�صورية«،  العربية  اجلمهورية  يف  احليوية  الأعداء 
التي  املراكز  يف  ح�صل  الذي  النق�ص  تعوي�ص  بهدف  حديثة 

خرجت من اخلدمة ب�صبب الأزمة.  
العقود  النبات يف  وقاية  مهمة  تعد  مل  امل�شروع:  الغاية من 
الفاقد  وتقليل  الآفات  اأخطار  من  املحا�صيل  حماية  الأخرية 
اإ�صافة  لزامًا عليها  اأ�صبح  واإمنا  الزراعي فح�صب؛  الإنتاج  يف 
ومعايري  �صروط  وفري �صمن  زراعي  اإنتاج  ما ذكر حتقيق  اإىل 
وحتقيق  امل�صتهلك  �صحة  على  واملحافظة  الغذائية،  ال�صالمة 
ومكونات  احليوي  التنوع  وحماية  الطبيعية  املوارد  يف  التوازن 

البيئة احلية.
وال�صالمة  والبيئية  ال�صحية  املتطلبات  اأهمية  ازدادت  لقد 
الغذائية للمنتجات الزراعية، وو�صعت املنظمات الدولية ودول 
العامل معايري ومقايي�ص ملوا�صفات املنتجات الزراعية التي يتم 
تداولها بني الدول والآثار املتبقية للمبيدات والأ�صمدة وغريها 
على  �صديدة  رقابة  وتفر�ص  تطبق  واأ�صبحت  الكيماويات.  من 
حركة وعبور املواد الزراعية بني الدول بحيث اأ�صبحت ت�صكل 
حتديًا اأمام الدول املتجهة باجتاه التنمية وتعزيز دور �صادراتها 
والعتبارات  املعايري  هذه  واأ�صبحت  القت�صادية  احلياة  يف 
الدول  اأ�صواق  اإىل  الزراعية  املنتجات  دخول  اأمام  عائقًا  تقف 
والأقاليم خا�صة بعد التغريات وامل�صتجدات يف جمال التجارة 

الدولية وتعقيداتها.
التحتية يف  البنى  تدمري  اإىل  الراهنة  الظروف  اأدت  وقد  هذا 
جمالت متعددة ومنها خطة الإدارة املتكاملة لالآفات الزراعية 
امل�صاحات  انخف�صت  وبالتايل  احليوية،  املكافحة  فيها  مبا 
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جديدة  اآفات  وظهرت  ملحوظًا،  انخفا�صًا  حيويًا  املكافحة 
يتطلب الأمر اإيجاد الطرق واحللول املثلى ملكافحتها   

الواقع  درا�صة  وبعد  والفنيني،  بامل�صوؤولني  حدا  الذي  الأمر 
التفكري اجلدي  اإىل  ال�صحي والبيئي والتجاري والقت�صادي، 
اآمنة؛  و�صحية  �صحيحة  وبطرق  الآفات  تلك  مثل  ملكافحة 
وتو�صيع  تطوير  اإىل  يهدف  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  فكانت 
مراكز الأعداء احليوية القائمة والتي كانت ت�صتخدم الأعداء 
حم�صول  اآفات  ملكافحة  وبراكون(  غراما  )تريكو  احليوية 
القطن، اإ�صافة للتو�صع يف مكافحة العديد من الآفات يف جمال 
الغابات  واآفات  والعنب  التفاح  وح�صرات  املحمية  الزراعات 
من  �صيتم  كما  وال�صنديان(،  ال�صنوبر  اأع�صا�ص  )جاذوب 
خالل هذا امل�صروع مكافحة زهرة النيل التي انت�صرت يف بع�ص 
املناطق من خالل تطوير مركز طرطو�ص، اإ�صافة اإىل ا�صتخدام 
تقنية جديدة يف املكافحة وهي ا�صتخدام املمر�صات احل�صرية 
ال�صويداء  مركز  يف   Bt ال�  بكرتيا  من  �صاللت  با�صتخدام 
من  وغريها  الأجنحة  حر�صفيات  رتبة  من  ح�صرات  ملكافحة 

احل�صرات ال�صحية...
مربرات امل�شروع:

الزراعة  يف  والكيماويات  املبيدات  ا�صتخدام  من  الإقالل  ـ 
اإنتاج منتجات زراعية غذائية  وا�صتخدام املواد الآمنة ي�صمن 

�صليمة واآمنة �صحيًا... 
� تخفي�ص تكاليف عمليات وقاية املزروعات وبالتايل تخفي�ص 
تكاليف الإنتاج الزراعي ب�صكل عام، وي�صاهم يف الو�صول اإىل 
منتجات زراعية خالية من الآثار املتبقية للكيماويات، واإعطاءها 
بذلك ميزة ن�صبية وقوة مناف�صة يف الأ�صواق العاملية، مما ي�صهل 

من عمليات الت�صدير وت�صويق املنتجات الزراعية ال�صورية.
� اإن لال�صتخدام املفرط للكيماويات الزراعية اأ�صرار وخماطر 
على املنظومة البيئية والتوازن احليوي واملوارد الطبيعية التي 
للتنمية  وقابليتها  الب�صري  للن�صاط  الأ�صا�صية  الأر�صية  ت�صكل 

امل�صتدامة... 
 الهدف الرئي�شي للم�شروع:

وتطوير عمل مراكز  تو�صيع  اإىل  رئي�صي  ب�صكل  امل�صروع  يهدف 
تربية الأعداء احليوية واإنتاج اأعداء حيوية اإ�صافية ل�صتخدامها 

يف مكافحة الآفات القت�صادية، ول �صيما: 
 Bacillus بكرتيا  على  املعتمدة  احليوية  املبيدات  اإنتاج   �
يف  �صريعة  فعالية  تعطي  التي  املبيدات  تلك   thuringiensis

حماية املح�صول من الإ�صابة بالآفات والتي تتميز باأنها بديل 
اآليات  بتعدد  الكيميائية  للمبيدات  واقت�صادي  واآمن  �صحي 
حر�صفية  رتبة  من  اآفات  ملكافحة  وذلك  الآفات،  على  تاأثريها 

الأجنحة لآفات القطن )ديدان لوز القطن الأمريكية وال�صوكية 
والقرنفلية(، وفرا�صة درنات البطاطا وحافرة اأوراق البندورة 
وجادوب اأع�صا�ص ال�صنوبر وال�صنديان وغريها من احل�صرات 

ال�صحية لحقًا.
� اإنتاج واإكثار العدو احليوي لزهرة النيل واإطالقه ب�صكل دوري 

يف البيئة ال�صورية. 
اإكثار  اإنتاج الأعداء احليوية املقررة يف مراكز  � ال�صتمرار يف 

واإنتاج الأعداء احليوية بعد تطويرها مبوجب هذا امل�صروع.  
الأهداف غري املبا�شرة للم�شروع:

1(دعم برامج الإدارة املتكاملة لالآفات. 

املزارعني  لدى  احليوية  املكافحة  بربامج  الثقة  2(تعزيز 
ا�صتخدام  اآمن �صحيا من خالل  واحل�صول على منتج زراعي 
العتماد  من  بدًل  لالآفات  واملتكاملة  الآمنة  الإدارة  و�صائل 

املطلق على املبيدات الكيميائية التقليدية. 
الآثار  وجتنب  الكيميائية  املبيدات  ا�صتخدام  من  3(احلد 
ال�صحية والبيئية ال�صارة الناجمة عن و�صول اآثار املبيدات اإىل 

املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية واملياه اجلوفية.
املبيدات  اإنتاج  خالل  من  الريف  يف  الزراعي  املجتمع  4(دعم 

احليوية التي تعتمد على �صاللت حملية  من بكرتيا متخ�ص�صة 
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وذات فعالية عالية يف مكافحة احل�صرات.
خالل  من  الريفي  املجتمع  يف  القت�صادية  احلالة  5(حت�صني 

لإنتاج  الباهظة  التكاليف  عن  بعيدًا  للمكافحة  حلول  اإيجاد 
ل�صناعتها،  الأولية  واملواد  الكيميائية  املبيدات  وا�صترياد 
املنتج؛  ووحدة  الإنتاجية  العملية  تكاليف  تخفي�ص  وبالتايل 
للمجتمعات  القت�صادية  احلالة  حت�صني  عليه  �صرتتب  والذي 
املحا�صيل  من  املزارعني  دخل  وحت�صني  الزراعية  الريفية 

الزراعية ورفع م�صتوى معي�صتهم.
املتكاملة  الإدارة  جمالت  يف  الفنية  الكوادر  وتاأهيل  6(تكوين 

لالآفات الزراعية.
7(ت�صغيل اأيدي عاملة جديدة من خالل امل�صروع...اإلخ. 

التكاليف ال�شتثمارية للم�شروع:
 340056 بنحو  للم�صروع  املقدرة  ال�صتثمارية  التكاليف  بلغت 
تليها   )%  46( واملعدات  الآلت  بند  وي�صكل  �صورية  لرية  األف 
املباين والإن�صاءات واملرافق )17 %( ثم و�صائط النقل والنتقال 

...)% 14(

تكاليف الت�شغيل ال�شن�ية:
قدرت  تكاليف الت�صغيل ال�صنوية اجلارية للم�صروع )م�صتلزمات 
�صلعية وخدمية واأجور( دون الهتالكات مبلغًا وقدره 120186 
لرية  األف   146253 الهتالكات  )ومع  �صورية،  لرية  األف 

�صورية(.
ع�ائد امل�شروع ال�شن�ية وجدواه القت�شادية:

قدرت عوائد امل�صروع ال�صنوية املبا�صرة اأو غري املبا�صرة مببلغ 
يف  اعتمد  حيث  �صورية؛  لرية  األف   1021036 قدره    اإجمايل 
تقدير العوائد على التوفري يف قيمة املبيدات من خالل الفرق 
اإ�صافة  حيويًا،  واملكافح  كيميائيًا  املكافح  بني  ما  التكاليف  يف 
اإىل اعتبار ما ميكن بيعه من الأعداء احليوية يف بع�ص املراكز 
�صراء  املوفر من  ال�صترياد  �صعر  اأن  افرت�ص  كما  لها،  املنتجة 
مكافحة  ملركز  مبا�صر  غري  اإيراد  مبثابة  هو  النيل  زهرة  عدو 

زهرة النيل يف طرطو�ص...  
عند   ،%  136 نحو  للم�صروع   الداخلي  العائد  معدل  بلغ  وقد 
�صعر ح�صم 9  %، وهو موؤ�صر ممتاز، وي�صرتد امل�صروع تكاليفه 
ال�صتثمارية يف ال�صنة الثالثة من عمره، وهو موؤ�صر ممتاز اأي�صًاً 

ويوؤكد جدوى امل�صروع 
اخلامتة

والقت�صادية  الفنية  جوانبه  كافة  من  امل�صروع  درا�صة  بعد 
تكنولوجيا  تطوير  يف  ي�صاهم  امل�صروع  اأن  لنا  يتبني  والبيئية؛ 
قابل  واأنه  املكافحة منها،  امل�صاحات  وزيادة  املكافحة احليوية 
متطلبات  واأن  والتكنولوجية،  الفنية  النواحي  من  للتنفيذ 
وم�صتلزمات تنفيذه ميكن توفريها من ال�صوق املحلية، با�صتثناء 
خالل  من  تاأمينها  �صيتم  حيث    Bt ال�  بكرتيا  اإنتاج  جتهيزات 
ال�صترياد من الأ�صواق اخلارجية، مبعنى اأن امل�صروع  ذو جدوى 

فنية جيدة. 
اأنه  كما وتبني من خالل درا�صة اجلوانب القت�صادية واملالية 
املالية  املوؤ�صرات  جميع  وعلى  كبري  وب�صكل  اقت�صاديًا  جمِد 
الداخلي  العائد  موؤ�صر  بلغ  حيث  املدرو�صة،  والقت�صادية 

للم�صروع نحو 136 %...
اإ�صافة اإىل الأهمية البيئية للم�صروع؛ حيث يخ�صع اإىل المتثال 
يف  املرعية  والإدارية  البيئية  والت�صريعات  والأنظمة  للقوانني 
اجلمهورية العربية ال�صورية، والتي اأهمها؛ القانون رقم 50 لعام 
2002 اخلا�ص بحماية البيئة واملعدل بالقانون رقم /17/ لعام 

2004 وتعليماته التنفيذية، والقانون رقم 24 لعام 2012 املتعلق 

امل�صروع يف احلفاظ على  �صي�صاهم  وبالتايل  بالأمان احليوي، 
البيئة، ويخفف من الآثار ال�صلبية للمبيدات واملواد الكيميائية 
ويعد  البيئي  الوعي  ن�صر  يف  وي�صاهم  الزراعة،  يف  امل�صتخدمة 

خطوة لرت�صيخ مفهوم املكافحة املتكاملة.
 اإعداد املهند�ض ح�شام الق�شار

                                                


