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بدايــًة ال بــد من وقفــة حق جتاه هــذه االآفة 
القادمة والتــي تهدد الروة املائيــة والزراعية 
وحتــى االجتماعيــة يف �سورية، فمهمــا قيل عن 
هــذا النبات واأخطــاره املحتملة ال ميكــن اإي�سال 
ال�ســورة ب�ســكل �سحيــح اإال مــن قبل مــن تعاي�س 
مــع هــذا النبــات وتعامــل معــه عــن كثــب وراأى 
معانــاة النا�س املقيمن قريبــًا من االأنهار املغطاة 
بهــذا النبات فبعيــدًا عن كل اأ�ســرار هذا النبات 
املعروفــة ال بد مــن االإ�سارة اإىل بع�ــس االأ�سرار 
التــي ي�سببها علــى احلياة االجتماعيــة يف اأكر 
مناطــق العــامل فقــرًا، حيث تتحــول احلياة اإىل 
جحيــم ال يطاق ب�سبــب الرائحــة الكريهة التي 
ت�سدر عــن تعفن اأجزاء النبــات يف املاء وتراكم 
املادة الع�سوية وتكاثر ح�سرات البعو�س وغريها 
بكثافــات تفــوق التخيل، هذا ف�ســاًل عن حوادث 
غرق االأطفال بن النباتــات دون اأن ينتبه اأحد 
لهــم. دخل هــذا النبات اإىل �سوريــة بطريقة ما 
قــد تكون بغــري ق�سد، اأو عن طريــق بيع امل�ساتل 
الزراعيــة لهــذا النبــات وباأ�سعار مرتفعــة جدًا 

فوجب التعريف به والت�سدي له.
اجلن�����س  ه����ذا  تتب����ع  اأن����واع  �صبع����ة  هن����اك 
)Eichhornia( وه����ي تتواج����د يف نه����ر االأمازون 
جميع����اً، منه����ا ما ه����و عائم ف����وق �صطح امل����اء ومنها ذو 
ج����ذور متغلغل����ة يف الرتب����ة واالأكرث انت�ص����اراً بينها هو 
نب����ات زهرة النيل الطافي����ة E. crassipes والذي 
امل�صت����وى  املائ����ي االأول واالأخط����ر عل����ى  الع�ص����ب  يع����د 
العامل����ي حي����ث ينت�ص����ر يف اأك����رث م����ن 50 دول����ة، ت�صمل 
الواليات املتحدة االأمريكية، ا�صرتاليا، الهند، اليابان، 
ال�ص����ودان، م�صر، الع����راق واأخراُ �صوري����ة. ي�صمى هذا 
النب����ات ح����ول العامل باأ�صم����اء عديدة منه����ا: ال�صيطان 
اجلمي����ل، ال�صيطان االأزرق، ع�ص����ب املليون دوالر، رعب 
اأو لعن����ة البنغ����ال واإن كان هن����اك م����ن دالل����ة على هذه 
الت�صمي����ات فم����ا ه����ي اإال للدالل����ة على عظم����ة وفداحة 
االأ�ص����رار الت����ي يلحقه����ا ه����ذا النب����ات لي�����س لالأو�صاط 
املائي����ة فح�ص����ب واإمن����ا ل����كل املناط����ق القريبة م����ن املاء 

وال�صكان املحليني اأي�صاً. 
الع����امل  ه����و  النب����ات  ه����ذا  اأكت�ص����ف  م����ا  اأول   
نه����ر  يف   Alexander von Humboldt
االأم����ازون يف بداي����ة الق����رن التا�ص����ع ع�ص����ر )1820( 
وبق����ي النبات لعدة عقود اأعجوبة يف احلدائق النباتية 
يف اأوروب����ا ك����ون النب����ات يطف����و بحرية ف����وق �صطح املاء 
وب�صب����ب ال�صحر اخلا�س الذي تتمت����ع به اأزهار النبات 

و�صماه املغرمون به "�صندريال عامل النبات".
البح����رات  لف����رتة وجي����زة يف  ينم����و  النب����ات  بق����ي   
وال����ربك ال�صغ����رة يف الق�ص����ور امللكي����ة الربيطاني����ة 
ولك����ن نتيج����ة من����وه ال�صري����ع مم����ا اأ�صط����ر االأم����ر اإىل 
التخل�س من النبات����ات الزائدة والتي وجدت طريقها 
�صريعاً اإىل املمرات واالأنهار وامل�صطحات املائية وغطى 
هذا النبات وب�صرعة خيالية عجيبة معظم امل�صطحات 
املائي����ة مبا فيها االأنهار الكب����رة بب�صاط اأخ�صر كامل 

خالل فرتة وجيزة . 
اإىل  �صنتم����رتات  ع����دة  ب����ني  النب����ات  ي����رتاوح حج����م 
ارتف����اع 1 مرت ف����وق �صطح املاء ويطف����و النبات نتيجة 
طبيع����ة اأن�صجت����ه االأ�صفنجي����ة وانتفاخ بع�����س �صويقات 
جلدي����ة  المع����ة،  داكن����ة  خ�ص����راء  االأوراق  االأوراق. 

امللم�����س وت�ص����ل اأبعاده����ا اإىل 20 �ص����م ط����واًل و15-5 
�ص����م عر�ص����اً ، وله����ا �صويقات )اأعن����اق( تط����ول وتق�صر 
ح�ص����ب كثاف����ة الع�ص����ب ف����وق �صط����ح امل����اء حي����ث ي����زداد 
الط����ول كلم����ا ازدادت الكثاف����ة. تك����ون النبات����ات الت����ي 
تنم����و ب�صكل منفرد اأو كثافة قليل����ة ذات اأوراق ق�صرة 
منتفخ����ة االأعن����اق، وعندما تزداد كثاف����ة النبات وتبداأ 
املناف�صة على ال�صوء فاإن اأعناق االأوراق تتطاول ب�صكل 
ملح����وظ. للنب����ات كتل����ة كثيفة م����ن اجل����ذور الرهيفة 
والطويلة ن�صبي����اً ذات اللون الداكن )اأ�صود(، وعادة ما 
ترتاكم كميات كبرة من املادة الع�صوية على اجلذور 
وتتح����ول اإىل كتل����ة �صخم����ة �ص����وداء الل����ون ذات رائحة 
كريه����ة. تخ����رج م����ن ب����ني االأوراق �ص����اق طويل����ة قائمة 
يتو�صع على قمتها �صمراخ زهري يحمل 5-15 زهرة 
ذات ل����ون اأرج����واين اأزرق جذاب����ة جداً واجل����زء العلوي 
م����ن بع�����س االأزهار ذو بقع����ة اأ�صفنجي����ة و�صطها اأ�صفر  
وي�صتم����ر النب����ات باالإزهار حتى 15 يوم����اً، ويعتقد اأن 
طبيعة منو النب����ات العائمة واأزهاره الفاتنة هي �صبب 
اإدخال����ه اإىل كث����ر م����ن مناط����ق العامل،وبع����د انته����اء 
االإزهار وت�صكل البذور مييل احلامل الزهري ويدخل 

�صمن املاء حيث ت�صقط البذور. 
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 يتكاث����ر النب����ات خ�صرياً ب�ص����كل رئي�ص����ي وتعد فرتة 
التكاث����ر والنم����و الرئي�صي����ة له����ذا النب����ات ه����ي الفرتة 
املمت����دة بني ني�صان وت�صري����ن الثاين وتكون ذروة منوه 
وتكاث����ره يف االأ�صه����ر ذات احل����رارة العالي����ة وهي اأ�صهر 
حزي����ران ومت����وز واآب واأيل����ول وت�ص����ر املعلوم����ات باأن����ه 
ينت�ص����ر ويتكاثر ب�صرعة فائقة، فهو من اأكرث النباتات 
اإنتاجي����ة عل����ى وج����ه االأر�����س حي����ث ي�صاع����ف النب����ات 
اأع����داده املوج����ودة خ����الل ف����رتة م����ن )5- 18( يوم���اً 
مكون����اً م�صطحات كثيفة على �صطح املاء، ت�صغل النبتة 
ب����� )2500 م2( يف املو�ص����م  الواح����دة م�صاح����ة تق����در 
الواح����د مما ي�صكل خطورة بالغ����ة على الو�صع البيئي 
يف املياه وي�صاعد على تكاثره وجود الق�صب والنباتات 
املائي����ة االأخرى على ال�صفاف، وق����د تت�صكل البذور يف 
بع�س احلاالت، و وتبقى �صاكنة يف قعر املاء مدة طويلة 
15-20 �صنة وال تنبت اإال يف االأماكن ال�صحلة. قد 
يك����ون ت�صكل الب����ذور �صبب����اً رئي�صياً لن�صوء ط����رز بيئية 

اأكرث مقاومة للربودة وهذا يدعو للحذر. 
ذات  املائي���ة  االأو�ص���اط  يف  جي���د  ب�ص���كل  النب���ات  ينم���و 
احلمو�صة املعتدلة، مع وجود ن�صبة مرتفعة من العنا�صر 
م( ولك����ن  الغذائي���ة و ح���رارة منا�صب���ة للم���اء )30-28 ْ
 )pH( النب����ات ي�صتطي����ع حتم����ل مي����اه ذات حمو�ص����ة
20-25% من مي���اه البحر،و يجب  ون�صب����ة   10-4
االنتب���اه اإىل اأن النبات قد يبقى حياً عدة اأ�صهر عندما 
يرفع من املاء ويو�صع على تربة اأو بقايا رطبة. يق�صي 
ال�صقي���ع عل���ى معظ���م اأج���زاء النب���ات ولك���ن يف بع����س 
االأحي���ان تبق���ى بع����س االأج���زاء اخل�صري���ة الغاط�ص���ة 
باملاء واملحتمية ببقايا النبات اأو النباتات االأخرى حية 

وتعيد منو النبات يف املو�صم القادم.  

اأ�سرار هذا النبات )االآفة احلقيقية(
نعلم جميعاً باأن اأ�صل زهرة النيل من نهر االأمازون 
ورغ����م توف����ر الظ����روف البيئي����ة املثالية لنم����وه فهو ال 
ي�ص����كل اأي تهدي����د للبيئة هناك وذل����ك ب�صبب ال�صغط 

البيولوجي لالأعداء احليوية للنوع عليه من ح�صرات 
وكائن����ات حي����ة دقيق����ة والت����ي تبقي النب����ات دون حدود 
اخلط����ر، ولك����ن نق����ل النبات م����ن بيئت����ه االأ�صلي����ة اإىل 
بيئ����ات متباين����ة ج����داً وغالباً ب����دون اأعدائ����ه الطبيعية  
اأدى اإىل خ����روج النب����ات عن نطاق ال�صيطرة وا�صتفحل 

يف املناطق اجلديدة ب�صرا�صة.
اأ�صب����ح ه����ذا النب����ات اأ�ص����واأ ع�ص����ٍب مائ����يٍّ يف كثر من 
اآ�صي����ا،  اأمري����كا،  يف  املداري����ة  و�صب����ه  املداري����ة  املناط����ق 
النب����ات كل  يغ����زو  اأفريقي����ا  واأفريقي����ا، ويف  ا�صرتالي����ا 
االأنه����ار الرئي�صي����ة ومعظم البح����رات، وكذلك االأمر 

يف الهند وبع�س الدول االأ�صيوية ال�صرقية

اأهــم خماطر هــذا النبــات وامل�ســاكل البيئية 
التي ي�سببها:

1- التاأث����ر على نوعية املياه وخف�س حمتواها من 
االأوك�صج����ني وينتج ع����ن ذلك بيئة غ����ر �صاحلة لنمو 
االأنواع االإحيائية االأخرى النافعة وي�صجع منو اأحياء 

اأخرى �صارة.
2- ي�صتهل����ك ه����ذا النبات كميات كب����رة من املياه اإذ 
يق����در ا�صته����الك النب����ات الواح����د ح����وايل 1.3- 2.7 
ليرت من املاء يومياً. ويقدر نق�س املاء يف واحد هكتار 
من زهرة النيل 925 طن من املاء خالل اليوم وهذا 

املعدل يفوق معدل تبخر كل النباتات املائية. 
3- اإعاق����ة املالح����ة م����ن خ����الل تكوي����ن م�صطح����ات 
كثيفة م����ن النبات����ات املت�صابكة واملرتا�ص����ة، حيث يبلغ 
وزن واحد هكتار من زهرة النيل عند كثافة متو�صطة 
ح����وايل 500 ط����ن ويع����د النب����ات قات����اًل الأن����ه ي�صب����ب 
اجل����وع وحرم����ان املقيم����ني يف املنطق����ة م����ن م�ص����ادر 
عي�صه����م يف كث����ر م����ن املناط����ق والق����رى الت����ي تعتم����د 
عل����ى االأنه����ار كم�صدر رزق رئي�صي كم����ا هو حال بع�س 

القرى يف جنوب الهند ويف بابوا نيو غينيا .
العائم����ة  عل����ى اجل�ص����ور  كب����راً  ي�صب����ب �صغ����ط   -4
اإزاحته����ا  اإىل  ي����وؤدي  مم����ا  االأنه����ار  عل����ى  املن�صوب����ة 

وحتطيمه����ا وه����ذا م����ا ح����دث فع����ال يف الع����راق عن����د 
ج�ص����ري ناحي����ة الزبيدي����ة وق�ص����اء العزيزي����ة �صم����ن 

حمافظة وا�صط عام 2001 م.
االأحي����اء  اإىل  ال�صم�����س  �ص����وء  و�ص����ول  يحج����ب   -5
االأخ����رى التي تعي�س يف امل����اء وخا�صة الفيتوبالنكتون 
النباتية التي ت�صكل القاعدة االأ�صا�صية للنظام البيئي 
والغذائ����ي االأ�صا�صي للحيوان����ات املائية واالأ�صماك مما 

ي�صبب خلاًل يف التوازن الدقيق لل�صل�صلة الغذائية.
6- اإعاق����ة عملي����ات ال����ري م����ن خ����الل اإغل����ق ومن����ع 
جري����ان املي����اه يف قن����وات ال����ري وكذل����ك يق����وم باإعاق����ة 

م�صخات الري وال�صرف.
ع����ن طري����ق  االأ�صلي����ة  املائي����ة  النبات����ات  اإزاح����ة   -7
التناف�����س معه����ا والتغلب عليه����ا مما يوؤث����ر �صلبياً على 

التنوع احليوي يف مكان االإ�صابة.
8-  التاأث����ر عل����ى جمالي����ة املنطقة املائي����ة والتاأثر 
عل����ى مناط����ق اال�صتجم����ام وال�صياحة، فالنب����ات يغطي 
االأزرق  امل����اء  منظ����ر  م����ن  ويحرمن����ا  امل����اء  �صط����ح  كل 
اخل����الب وكذلك من ال�صباحة وغرها من الريا�صات 

والن�صاطات املائية االأخرى. 
9- اإح����داث زي����ادة كب����رة يف كمي����ات امل����واد املتحلل����ة 
الناجت����ة ع����ن موت اأج����زاء م����ن النب����ات و�صقوطها اإىل 
قعر املاء لينتج عنه بعد ذلك تغير واأخالل يف النظام 

البيئي.
10- اإن وج����ود النب����ات بكثاف����ة عالي����ة ي�صبح مالذاً 
اآمن����اً وم����اأوى لتكاث����ر اأن����واع م����ن الذب����اب والبعو�����س 
والقواقع التي تعترب الو�صط الناقل ملر�س البلهار�صيا 
وغره����ا ، ف�ص����اًل عن اأنه ي�ص����كل بيئة منا�صب����ة الإيواء 

التما�صيح والثعابني.
11- ا�صتخ���دم موؤخ���راً يف ال�صيد اجلائر لالأ�صماك، 
وذل���ك عن طريق اإعادة زراع���ة النبات يف امل�صاحة املراد 
التع����دي عليها با�صتخدام اأخ�صاب طويلة، وو�صع نبات 
زهرة النيل داخلها لينمو ويتكاثر ب�صورته ال�صرطانية 
ليتم بعدها نقل الدواجن واحليوانات امليتة اإىل داخل 

أعشاب ضارة
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املي����اه وو�صعها اأ�صفل زهرة النيل فتكون عاماًل جلذب 
االأ�صم����اك الت����ي ي�صهل حينئذ �صيده����ا دون النظر اإىل 
التل����وث الن����اجت ع����ن وج����ود ه����ذه احليوان����ات النافق����ة 

داخل املياه.
12- ي�صب����ب خ�صائر فادح����ة ملح�صول الرز يف الهند 
وغره����ا من الدول تقدر مباليني الدوالرات وكذلك 

نق�صاً حاداً جداً يف اإنتاج االأ�صماك.
13- ا�صتعم���ل النب���ات خ���الل احلرب العاملي���ة الثانية 
خل���داع الطياري���ن الياباني���ني حي���ث كان���وا يظن���ون اأن 
االأنه���ار املغط���اة بهذا النبات هي عبارة ع���ن اأر�س �صلبة 

مغطاة باالأع�صاب مما يوؤدي اإىل حتطم طائراتهم. 
دخ����ل ه����ذا النب����ات اإىل الع����راق يف ع����ام 1980 ومل 
يح����ظ مو�ص����وع مكافحت����ه باالأهمي����ة املطلوب����ة الت����ي 
تتنا�ص����ب وحج����م االأ�ص����رار الناجت����ة ع����ن تواج����ده اإىل 
اأن انت�ص����ر وا�صتفح����ل ب�ص����كل كثيف وخط����ر وهو ما ال 

نتمناه اأن يحدث يف بلدنا.
الفوائد املحتملة لهذا النبات

بالتاأكي����د م����ا م����ن نب����ات  اأو كائن ح����ي اأو اأي �صيء يف 
ه����ذا الك����ون االأول����ة اإال وله الفوائ����د ولك����ن مقيا�س اأو 
تنا�ص����ب للفوائد املحتملة للنبات مثاًل واالأ�صرار التي 
قد ي�صببها. يقول الربوفي�صور ج. ر. كادم اأنه اإذا وجد 
له����ذا النبات فائدة، حقيقية ما فاإن له 1000 �صرر، 
وه����ذه املقول����ة �صحيح����ة وم����ا اللج����وء اإىل البحث عن 
فوائد هذا النبات اإال كو�صيلة للق�صاء عليه والتخفيف 

من خ�صائره الفادحة.
النب����ات غن����ي بالنرتوج����ني وه����ذا ي�صكل مي����زة جيدة 

ال�صتخدام����ه يف اإنت����اج الغاز الطبيعي، كما اأنه قادر على 
امت�صا�����س العنا�ص����ر الثقيلة من امل����اء )مثل الر�صا�س 
والكادمي����وم، النيكل والزئب����ق وغرها( وبالتايل ميكن 
ا�صتخدام����ه يف ال�صناع����ة كم����ا ميكن للنب����ات اأن ميت�س 
وخ�صو�ص����اً  ال�صياني����د  م����ادة  مث����ل  امل����اء  م����ن  ال�صم����وم 
بالقرب من مناج����م الذهب، وي�صتطيع النبات اأن ينمو 
 pH( يف اأو�ص����اط مائي����ة عالي����ة احلمو�ص����ة اأو قلوي����ة
وبالنظر  املاء  يعدل هذا حمو�صة  اأن  4-10( وميكن 
اإىل تل����ك اخل�صائ�����س ندرك اأن خالي����ا واأن�صجة النبات 
حتتوي ن�صبة عالية من تلك العنا�صر ال�صامة وبالتايل 
ال ميك����ن ا�صتخدامه يف تغذية احليوان����ات. على الرغم 
م����ن ه����ذه الفوائ����د للنب����ات، اإىل اأن ذل����ك ال يق����ارن م����ع 
االأ�صرار الكبرة واجل�صيمة التي ي�صببها هذا الع�صب.

املكافحة: 
من اأقدم طرق املكافحة املتبعة هي الطرق امليكانيكية 
جلم����ع النبات����ات م����ن املاء ورميه����ا بعي����داً وتطبق هذه 
الطريق����ة منذ اأكرث من 100 �صنة يف فلوريدا، الهند 
والكث����ر من الدول االأخرى، ولكن دون جدوى. وهذا 
م����ا يحفزن����ا ملن����ع ه����ذه االآف����ة م����ن االنت�ص����ار يف اأنهارنا 
الع����دوى.  اأنه����ا م����ا زال����ت يف بداي����ة  وجداولن����ا طامل����ا 
ميك����ن ا�صتخدام الكثر من مبيدات االأع�صاب ملكافحة 
زه����رة الني����ل ومنه����ا D-2،4، دايك����وات والغليفوزيت 
ولكنه����ا مكلف����ة ج����داً ونتائجه����ا غر مر�صي����ة يف كثر 
م����ن احل����االت، اأم����ا ع����ن املكافح����ة احليوي����ة فه����ي تتم 
عل����ى نط����اق وا�ص����ع يف كثر م����ن ال����دول اأي�ص����اً وهناك 
عل����ى االأق����ل ثالث����ة اأع����داء حيوي����ة وبع�����س املمر�صات 

املتخ�ص�ص����ة ج����داً على نب����ات زه����رة الني����ل )ال�صو�صة: 
 Sameodes الفرا�ص����ة   ،.Neochetina sp
sp.( ورغم اأن نتائجها ما زالت غر جمدية اإال اأنها 
ت�ص����كل االأم����ل الوحيد حلل هذه املع�صل����ة يف كثر من 

الدول التي ا�صتفحلت فيها االإ�صابة.
نظرة نحو امل�ستقبل :

البيئ����ة  وحمب����ي  املخت�ص����ني  جمي����ع  عل����ى  يتوج����ب 
التع����اون التام والكام����ل الإن�صاء جبهة قوي����ة للت�صدي 
له����ذا النب����ات الغ����ادر قب����ل اأن يحت����ل اأنهارن����ا وماءن����ا 
وتوعي����ة املزارع����ني املتواجدي����ن عل����ى �صف����اف االأنه����ار 
بخطورة هذا النبات و�صرورة مكافحته وعدم ال�صماح 
بانت�ص����اره واإب����داء امل�صاع����دة والتن�صي����ق ال����الزم بينه����م 
وب����ني االأجه����زة املخت�ص����ة ملكافحت����ه، وم����ن دون تعاون 
اجلمي����ع ال ميك����ن الق�ص����اء علي����ه كلياً واإمن����ا �صت�صتمر 
املكافح����ة �صنوي����اً وي�صتمر �صرف املبال����غ الكبرة عليه 
ويج����ب على و�صائل االإع����الم اأن تتوىل مهمة التوجيه 
ب�ص����اأن ذلك بالتعاون والتن�صي����ق مع الوزارات املخت�صة 
وينبغ����ي ع����دم االقت�ص����ار عل����ى املكافحة ب����ل ا�صتئ�صال 
النب����ات بالكام����ل م����ن �صوري����ة با�صتعم����ال كل الط����رق 
املمكن����ة و�صن الت�صريع����ات التي متنع اإدخال اأو االجتار 
به����ذا النب����ات حتت اأي �صبب. وهنا يجب اأن ال نتجاهل 
الدور الكبر الذي ميكن اأن يقوم به االإر�صاد الزراعي 
لتوعي����ة جميع املزارعني والعاملني يف املجال الزراعي 
حول خط����ورة اإدخال مثل هذه النباتات وعدم ال�صماح 

لها بالنمو يف بيئاتنا.   
د. غ�سان ابراهيم
كلية الزراعة جامعة دم�سق
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