زهرة النيل
الواقع والحلول

د .م عماد الحوراني

دراسة تفصيلية:
وصف النبات وانتشاره:
يعود نبات أو عشبة زهرة النيل  Eichhornia crassipesالى عائلة  Pontoderiaceacوهو
أحد األدغال أو النباتات المائية المؤثرة على الموارد المائية في العديد من بلدان العالم إذ ينتشر
في اكثر من  70بلدا من بلدان العالم ومن ضمنها بلدنا ،يعد هذا النبات من النباتات المعمرة
ويتميز بكونه عريض األوراق ومن النباتات المائية الطافية  Flooding Weedاذ يعوم على
سطح الماء  Floatsبواسطة طوافات ينشرها على سطح الماء وسيقانه قصيرة طافية عادة ولكنها
قد تكون مجذرة في الطين عندما يكون عمق الماء ضحال وقد تكون ريزومية أو مدادة.

نبات زهرة النيل _ نهر العروس
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هذا النبات هو أحد نباتات المناطق االستوائية وشبه االستوائية ويوجد في المناطق التي تقع بين
خطي عرض  40درجة شماال و 45درجة جنوبا وانتشر من موطنه األصلي في حوض نهر
االمازون في الب ارزيل وهو أحد الحشائش السائدة في نهر النيل خاصة (مصر وكينيا وأوغندا وتنزانيا
والسودان) وينتشر أيضا في الواليات المتحدة األمريكية وجزيرة جاوة واستراليا وقد ساعدت عدة
عوامل على ذلك منها سرعة تكاثر النبات بواسطة المخلفات الزراعية وكذلك البذور التي يصل
عددها الى  5آالف بذرة  /نبات وتبقى محتفظة بحيويتها لمدة  15سنة أو قد تنتقل بواسطة الطيور
المهاجرة ،كما ساهم اإلنسان وبدرجة كبيرة في انتشاره بسبب أزهاره الزاهية وزراعته في الحدائق
واألحواض ،وينتقل النبات مع مياه الفيضانات فهو سهل الحركة واالنتقال تساعده بذلك أوراقه
الشراعية وأعناقها المنتظمة ويتكيف للعيش في البيئات المائية الراكدة أو الجارية ،ويتكاثر بسرعة
كبيرة ويستهلك كميات هائلة من المياه إضافة إلى أنه يقوم بامتصاص كميات كبيرة من األوكسجين
المذاب في الماء مما يغير من طعم المياه ويجعل رائحته كريهة فيكون بذلك ملوث للبيئة ومشكال
تهديدا حقيقيا للثروة المائية في البلدان التي ينتشر فيها ومنها سورية.

تكاثر النبات:

يتكاثر نبات زهرة النيل بطريقتين  )1:البذور  )2التبرعم

فترة التكاثر والنمو الرئيسية لهذا النبات هي الفترة الممتدة بين شهري نيسان وتشرين الثاني وتكون
ذروة نموه وتكاثره في األشهر ذات الح اررة العالية وهي حزيران وتموز وآب وأيلول وحيث ال توجد
دراسة دقيقة ناتجة عن تحليل تجريبي وإحصائي لسرعة نموه وانتشاره بشكل دقيق إال إن المعلومات
التقديرية العامة تؤكد بأنه ينتشر ويتكاثر بسرعة فائقة فهو من أكثر النباتات إنتاجية على وجه
األرض فهو يضاعف أعداده الموجودة خالل فترة من ( )18 -5يوم ويكون مسطحات كثيفة على
سطح الماء فينافس النباتات األخرى المغمورة الطافية في الماء حيث تشغل النبتة الواحدة مساحة
قد تصل إلى ( )2500م 2في الموسم الواحد وهذا يشكل خطورة بالغة على الوضع البيئي في المياه
وينتشر عادة مع اتجاه جريان الماء ويساعد انتشاره وجود الخلجان والتعرجات في المجرى كما
يحتمي ويساعد على تكاثره وجود القصب والزل على الضفاف ،بذلك يشكل بما يشبه سرطانا طافيا
يؤدي إلى زيادة تبخر الماء من سطح أوراقه بمقدار  3,7 – 3,2مرة عن مقدار الماء المفقود من
سطح المياه الخالية من النبات ،فتتبخر كميات هائلة من المياه قدرتها الدراسات الحديثة في مصر
بـ ( )3مليارات م 3من المياه وهو ما يكفي لزراعة مساحة واسعة من األرض .وهو يعيق تدفق او
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جريان الماء في قنوات الري فقد يؤدي غطاء كثيف من عشبة النيل في قناة مقطعها العرضي
 72,36مت ار مربعا الى تقليل تدفق الماء بنسبة  %50والى إيقافه كليا في القنوات والسواقي المتفرعة
منها ،وتتراكم أوراق وجذور نباتات عشبة النيل بسمك قد يصل الى أكثر م ــن  3-1متر سنويا
وتكلف إزالته ميكانيكيا مبالغ طائلة.
ويقوم النبات بامتصاص العناصر المعدنية من الماء وتختلف نسبتها في النبات تبعا لدرجة تلوث
الماء بهذه العناصر.
* وقد انقسم الباحثون والمختصون بين من يرى في زهرة النيل نبات وبائي ضار جدا البد من
التخلص منه بأي وسيلة ممكنة وبين من يرى أنه نبات نافع ويمكن االستفادة منه في عدة مجاالت
مختلفة.

من أسماء النبات:
ورد النيل (مصر) ،أعشاب النيل (السودان) ،كامالوت (األرجنتين) ،ووتر هياسنث (استراليا ،شرق
إفريقيا ،نيوزيلندا ،الفلبين ،الواليات المتحدة) ،كاتشوريبانا (بنجالديش) ،أكوابى (البرازيل) ،بيدا بن
(بورما) ،كامبلوك (كامبوديا) ،بوشون (كولومبيا) ،كوالفالى (الهند) ،بنجكوك (إندونيسيا) ،هوتيأوى
(اليابان) ،الجونار (فنزويال) ،لوك بن (فيتنام)

أهم خماطر هذا النبات واملشاكل البيئية:
 -11يؤثر على نوعية المياه ويقلل محتواها من األوكسجين وينتج عنها بيئة غير صالحة لألنواع
األحيائية األخرى النافعة ويشجع نمو أحياء أخرى ضارة.
 -2يستهلك هذا النبات كميات كبيرة من المياه إذ يقدر استهالك النبات الواحد ب 1لتر ماء /يوم.
 -3يقوم بإعاقة المالحة وجريان األنهار من خالل تكوين مسطحات كثيفة من النباتات المتشابكة
والمتراصة.
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 -4يسبب ضغط كبير على الجسور العائمة المنصوبة على األنهار مما يؤدي إلى إزاحتها
وتحطيمها.
 -5يحجب وصول ضوء الشمس إلى األحياء األخرى التي تعيش في الماء وخاصة الهائمات
النباتية التي تشكل القاعدة األساسية للنظام البيئي والغذائي األساسي للهائمات الحيوانية واألسماك
مما يسبب خلال في التوازن الدقيق للسلسلة الغذائية.
 -6إعاقة عمليات الري من خالل غلق ومنع جريان مياه الري في الجداول الضيقة وكذلك يقوم
بغلق مضخات الري.
 -7إزاحة النباتات المائية المستوطنة األصلية عن طريق التنافس معها والتغلب عليها.
 -8إحداث زيادة كبيرة في كميات المواد المتحللة الناتجة عن موت أجزاء من النبات وسقوطه إلى
قعر الماء لينتج عنه بعد ذلك تغير وإخالل في النظام البيئي
 -9إن وجود هذا النبات وبهذه الكثافة يصبح مالذا آمنا ومأوى لتكاثر أنواع من الذباب والبعوض
والقواقع التي تعتبر الوسط الناقل لمرض البلهارسيا ،فضال عن أنه يشكل بيئة مناسبة إليواء
التماسيح والثعابين.
 -10استخدم مؤخ ار في بعض الدول المجاورة كالعراق في الصيد الجائر لألسماك ،وذلك عن
طريق تحديد المساحة المراد التعدي عليها بأخشاب طويلة ،ووضع نبات زهرة النيل داخلها لينمو
ويتكاثر بصورته السرطانية ليتم بعدها نقل الدواجن والحيوانات الميتة إلى داخل المياه ووضعها
أسفل نباتات زهرة النيل فتكون عامال لجذب األسماك التي يسهل حينئذ صيدها دون النظر إلى
التلوث النتائج عن وجود هذه الحيوانات النافعة داخل المياه
 -12يرى بعض الباحثين أن هذه الزهرة تشكل خط ار على البيئة الحيوية المحلية حسب الدراسات
والتجارب ،وتمتاز بميزات فريدة ال تتوافر في نباتات أخرى سيما امتصاصها الكبير للمعادن الثقيلة
والخطرة كالرصاص والكادميوم ،ولها قدرة كبيرة على االحتفاظ بهذه العناصر داخل نسيجها .فعند
تناولها من قبل الحيوان تنتقل إليه هذه العناصر الخطرة وتتجمع بشكل تراكمي في جسمه وال تتحلل
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فيه ،بل تبقى كامنة داخله ،والتي تنتقل بدورها إلى اإلنسان عن طريق تناول المشتقات الحيوانية.
كما أن أوراق زهرة النيل تحوي مادة قلوية مخرشة لجلد اإلنسان.
ونظ ار لهذا التهديد الكبير الذي تمثله النبتة ينصحون كل من تعترضه هذه النبتة باالبتعاد عنها
وعدم التعاطي معها بشكل مباشر ،وتجنب استخدامها كطعام للمواشي من قبل مربي األغنام أو
األبقار ،وإن أفضل الطرائق للتخلص منها يكمن في استئصالها من جذورها لكونها تتكاثر عن
طريق الجذور "الريزومات" واقتالعها يدويا بدال من المعالجة بالمواد الكيماوية التي قد تنتقل إلى
المحاصيل عن طريق عمليات سحب مياه النهر لري المحاصيل ،لذلك يفضل تقطيعها وتجميعها
ثم تجفيفها وحرقها لكون عملية الحرق ال تؤثر في انتشار أبخرة الرصاص أو الكادميوم ،على
اعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى درجات ح اررة عالية جدا كي تتبخر.

الفوائد املمكنة الناجتة عن وجود زهرة النيل
بالرغم من األضرار التي يسببها تراكم نبات النيل فوق المسطحات المائية إال أن هناك بعض
اإليجابيات التي تحدث نتيجة لنموه فوق هذه المسطحات نذكر منها ما يلي:
 .1تنقي المسطحات المائية وخاصة المصارف وأقنية الري شديدة التلوث من المعادن الثقيلة
كالحديد والنحاس والرصاص والكادميوم وغيرها أي أن وجوده يقلل من تلوث الماء من هذه العناصر
الثقيلة المميتة التي تدمر الخاليا الحية منقذا بذلك كل الكائنات الحية سواء التي تعيش في مياه
النهر أو المستفيدة من مياهه وعلى شواطئه من التسمم.
 .2تحتوي النباتات النامية من زهرة النيل على إنزيم اليوريز المحلل لليوريا حيث يقوم هذا النبات
بتحليل اليوريا الناتجة من إلقاء مخلفات المزارع (كالسماد الكيماوي) في أقنية الري والمصارف
المائية ومن ثم يتم التخلص من اليوريا لذا يفضل ترك الجذور والريزومات في مناطق الصرف
الصحي والزراعي لعدة مرات متتالية حيث يستفاد منها في تحليل اليوريا وتجميع العناصر الثقيلة
وبعد ذلك يزال النبات ككل ويستخلص من جذوره إنزيم اليوريز.
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 .3يمكن معالجة المياه العادمة والحمأة باستخدام نبات زهرة النيل من خالل خفض تركيز الملوثات
( )N,P,cu,Zn,pbضمن كل مستوى من مستويات العناصر .فتستخدم لتنقية مياه صرف
المصانع والصرف الصحي والتخلص من المبيدات والصبغات ومكافحة اآلفات.
 .4يستفاد من أوراقه وسيقانه بعد استبعاد الجذور في تغذية الحيوان كمصدر علفي جديد وقد أثبت
ذلك في تجارب علمية وأبحاث عديدة.
 .5مصدر للوقود والطاقة البديلة حيث تستخدم زهرة النيل إلنتاج الغاز الحيوي في الهواضم
والمخمرات.
 .6تدخل في بعض الصناعات كصناعة الورق.
 .7يمكن استخدامه في تصنيع كمبوست مخصب للتربة.

أسباب زيادة انتشار نبات زهرة النيل:
 .1ارتفاع نسبة مخلفات األسمدة الكيماوية في المياه التي تصرف في بعض أقنية الري باإلضافة
إلى مخلفات المصانع التي ترمي في مياه األنهار تساعد على نموه وانتشار النبات.
 .2قلة الفيضانات التي تعتبر بمثابة غسيل يتم سنويا بصورة طبيعية كانسة لبقايا النباتات
والمخلفات والنموات الجديدة للحشائش المائية.
 .3خلو مياه األنهار من الطمي مما ساعد على تخلل الضوء إلي المياه بأعماق كبيرة ساعدت
على نمو الحشائش وتكاثرها وخاصة زهرة النيل
 .4تجميع النبات وتركه على جسور األنهار والمصارف المائية يساعد على نمو النبات مرة أخرى.
 .5ضعف تنسيق الجهود على امتداد المجري المائي مما يهدد مناطق مصبات األنهار بغزو
النبات من مناطق الموبوءة على مجاري األنهار.
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أماكن تواجد نبات زهرة النيل يف سورية:
دخلت هذه العشبة سورية منذ سنوات ،حيث بلغ عن وجودها في إحدى قنوات الري في منطقة
الغاب عام  2005وبعد ذلك انتقلت إلى محافظة طرطوس خاصة نهر األبرش والعروس والكبير
الجنوبي كما انتشرت في نهر العاصي والغاب في إدلب وحماه ،وحاليا ما زالت مسطحات مائية
رئيسة في القطر خالية منها وخاصة حوض الفرات وحوض العاصي األعلى وسدود المنطقة
الجنوبية .ويخشى من انتشاره المخيف والخطير.
تم حصر وتحديد اإلصابة بالعشبة وكشفت في الغاب عام  2006على مسافة  60كم وتم تعزيلها
ثالث مرات وبنفس العام ظهرت في طرطوس في مجرى نهر األبرش ونهر العروس ونهر الكبير
الجنوبي على مسافة 23كم.
وفي عام  2009في شهر آب ظهرت في إدلب على طول مجرى نهر العاصي المتاخم للغاب من
حدود الغاب حتى منطقة دركوش (محطة ضخ مياه عز مارين) وبنسب متفاوتة بين ،٪80-20
وبلغت المسافة المصابة من مجرى النهر نحو  45كم واإلصابات التي سببتها في النهر الكبير
الجنوبي تعد مشكلة كبيرة وقد أدت إلى انسداد المصب المؤدي إلى النهر وإلى انسداد نهر األبرش
والعروس وألحقت إصابات كثيفة وأض ار ار أعاقت حركة المياه وكلفت الو ازرة جهدا كبي ار لم يكن
بالحسبان.

مشاهدات:

من المتابعة الميدانية تم مالحظة االتي:

 -1إقبال المجترات ومنها األبقار على هذا النبات وذلك من خالل التغذية المباشرة عليه في بعض
مناطق تواجده كما ولوحظ انخفاض كبير في سيطرته على المسطحات المائية المجاورة ألماكن
تربية الجاموس نتيجة تغذية الجاموس عليها وقدرته على الحد من انتشاره زهرة النيل
 -2التنافس الشديد والسيادة لهذا النبات على نبات القصب والزل حيث لوحظ أنه في األقنية
والمجاري المائية التي يكثر فيها هذا النبات يقل فيها نباتات القصب والزل وانعدامها في أماكن
أخرى

7

 -3قامت كل من و ازرات الموارد المائية ،الزراعة ،اإلدارة المحلية والبيئة وبعض الجهات
الحكومية في سورية بإجراء عملية المكافحة الميكانيكية لهذا النبات ولوحظ قصور واضح في
خطة العمل ونتائجه وخصوصا في الفترة األخيرة التي شهدت اضطرابات أمنية في بعض
المناطق ولعدم توفر البواكر الكافية مما أعاق العمل.

األبقار تتغذى على نبات زهرة النيل في سهل عكار

طرائق املكافحة
أ /الوقائية:

وذلك بضرورة التعريف بهذا النبات الخطر والتوعية من خالل وسائل االعالم

والتأكيد على عدم إكثاره كنبات زينة وتشجيع المواطنين والمزارعين والفالحين وصيادي السمك على
جمع نباتات زهرة النيل وإتالفها والتطبيق الشامل لقوانين الحجر الزراعي وتحليل مكونات النبات
ودراسة إمكانية استعماله لتغذية الحيوانات.

ب /الميكانيكية:

وتعتمد على استغالل القوى الطبيعية (الفيزيائية) باستخدام تقنيات المكافحة

الميكانيكية وتشمل إما إزالته يدويا وإتالف النبات بالتجفيف أو الحرق أو بواسطة الشباك أو
استعمال السالسل المسحوبة بواسطة (بواكر وبلدوزرات) لتنظيف مجاري األنهار وقنوات الري أو
تغطيتها بالبالستك األسود لحجب الضوء حيث أن النبات يتأثر بتقليل االضاءة تحت مستوى 500
شمعة  /قدم وتموت عند انخفاضها الى اقل من  130شمعة  /قدم وعلى الرغم من الفائدة الرئيسية
لهذه الطريقة لجانبها األمين لكونها ال تشكل خط ار على اإلنسان واألسماك والحياة البرية والحيوانات
إال أنه يعاب عليها كونها بطيئة ومكلفة وتؤدي الى إعطاء مكافحة جزئية ومؤقتة.

8

ج /المكافحة الكيمياوية:

وتتمثل باستخدام مبيدات االدغال الكيمياوية ()Herbicides

بشكل أسهل وأسرع ويبقى تأثيرها لفترة اطول وبأقل كلفة .ويجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن لكل
جسم مائي استعماالت متعددة لإلنسان والمحاصيل الزراعية وحيوانات المزرعة واألسماك وكذلك
حركة الماء السطحي واألرضي وبما أن الحالة المائية هي سائلة فان المبيدات ال تبقى دائما في
المكان الذي استعملت فيه ،لذلك ال ننصح بشدة باستعمال هذه الطريقة لخطورتها.
وهذه الطريقة من الوسائل الحديثة في مكافحة األدغال عامة واألدغال المائية خاصة (نسبة
االعتماد عليها في استراليا  )%80ولكن من سلبياتها كما ذكرنا صعوبة السيطرة على المجاري
المائية ومنع استخدام المياه أثناء استخدام المبيد ،وإذا قررنا استخدامها فإننا تفضل استخدام مبيد
الكاليفوسيت ( )Glyphosateلكونه مبيد موصى به عالميا ومادته الفعالة هي أمالح ازوير وبيل
أمين –  Nكما يمتاز بسرعة تالشيه في المياه فال يؤثر على البيئة ومياه المنازل والجداول وهو
مبيد جهازي يؤثر على األجزاء الخضرية بالكامل ويؤثر على عدد من األنزيمات واألحماض
األمينية .أما سميته على األسماك فهي منخفضة جدا (أقل بعشرات المرات من مبيدات الحشرات
الفطرية وأقل بمئات المرات من مبيدات األدغال األخرى).

د/

الحيوية :بالرغم من أن استخدام عوامل المكافحة االحيائية وخصوصا الحشرات في مكافحة

النباتات األرضية يعود الى بداية القرن السابق إال أن االهتمام بهذا الموضوع وغيره من النباتات
المائية لم يتم إال في أوائل الستينيات ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن تم تشخيص العديد من عوامل
المكافحة االحيائية مثل الحشرات والحلم والفطريات والقواقع واالسماك إال أن المعطيات الحالية
للتطبيقات الحقلية للمكافحة االحيائية لعشبة النيل في بلدان العالم المختلفة تشير الى النجاحات
المتحققة بواسطة الحشرات بالدرجة األساس تليها بعض أنواع الفطريات ،كما تمكن المكافحة الحيوية
باستخدام أنواع معينة من األسمال مثل سمك المبروك الصيني في مقاومة الحشائش بصورة عامة
وزهرة النيل بصورة خاصة..
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البرنامج المقترح إلدخال ونشر عوامل المكافحة الحيوية لزهرة النيل:
يمكن تلخيصه بالخطوات الرئيسية التالية:
 -1استيراد البالغات الحية لنوعين من الخنافس (سوسة زهرة النيل Neohetima eiehormiae

والسوسة المخططة).
 -2تربية واكثار هذين النوعين في محطات متخصصة.
 -3إطالق ونشر هذين النوعين في مناطق انتشار زهرة النيل.
 -4متابعة نشاط وكفاءة الخنافس في السيطرة على تكاثر مجتمعات زهرة النيل.
وقد عملت و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي في سورية عام  2015على تجهيز وإنشاء مركز
ومخبر في طرطوس هو األول من نوعه في سورية إلكثار األعداء الحيوية لزهرة النيل وإلطالق
األعداء الحيوية واختبار مدى تأقلمها مع الظروف المحلية لكل منطقة في محافظات انتشار الزهرة.
*يمكن تحت طريقة المكافحة الحيوية استخدام هذا النبات لتغذية الحيوان بشروط خاصة أو
االستفادة من قدرة الجاموس على التغذية عليه في المجمعات والمجاري المائية وبذلك يساعد على
الحد من انتشاره واالستفادة منه.
ه /كما ويالحظ ضعف انتشار زهرة النيل في المواسم التي يطول فيها فصل الشتاء والبرد الشديد
نظ ار لكونها تحتاج جوا حا ار.
وهنا يمكن اإلشارة إلى أهمية المكافحة المتكاملة أو ما يسمى ( )IPMالذي يعتمد على أكثر من
وسيلة في المكافحة
*يتضح مما سبق ان المكافحة ال تقضي على النبات نهائيا لذلك يجب إيجاد طرائق إيجابية
للتخلص من أضرار هذا النبات إما بإدخاله في الصناعة أو استخدامه كوقود أو استخدامه كمادة
علفية في تغذية الحيوان أو كسماد عضوي غني في عنصر البوتاسيوم...
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األهمية االقتصادية للنبات:
صحيح أن لنبات زهرة النيل أضرار اقتصادية كبيرة تكاد تخفي منافع استخدام هذا النبات واالستفادة
منه ضمن حقيقة وجوده بحكم األمر الواقع ،إال أن كثي ار من الدراسات واألبحاث العلمية أكدت أنه
يمكن االستفادة من نبات زهرة النيل باستعماله كعلف للحيوانات عموما والمجترات خصوصا ،كما
يمكن االستفادة من المادة الجافة لزهرة النيل في تحضير أوساط غذائية زراعية حيث يمكن أن
تتحلل بعد فترة وجيزة بعد تخميرها واالستفادة منها كوسط غذائي ،ويمكن االستفادة منها للحصول
على بعض العناصر الغذائية األساسية كمادة النيتروجين والفوسفور إذ إن المادة الجافة المنتجة
من مساحة هكتار واحد لمجمع مائي غني بالعناصر الغذائية يحتوي  693كغ نيتروجين و157
كغ فوسفور .وفي مجال الطاقات البديلة والمتجددة يمكن استخدام نبات زهرة النيل إلنتاج الغاز
الحيوي والسماد العضوي ،إضافة إلى استخدامه في قطاع الصناعة ومجاالت أخرى عدة.

استخدام نبات زهرة النيل:
هناك العديد من الدراسات التي أجريت بغرض االستفادة من النبات بعد جمعه وذلك لمحاولة
تعويض تكاليف الجمع من ناحية والحصول على عائد من ناحية أخرى أو استغالله ليعود بالنفع
مما يشجع عملية المكافحة الميكانيكية ،ونستعرض فيما يلي أهم طرائق واتجاهات االستفادة من
النبات:

استخدام نبات زهرة النيل في الصناعة:
 .1يستخدم نبات زهرة النيل في صناعة الورق األسمر والكرتون واأللواح وذلك بخلط ألياف زهرة
النيل بمصادر أخري مثل الياف قش الرز بنسبة ( )2:1او بنسبة ()1:1
 .2يستخدم إلنتاج عيش الغراب وذلك بخلطه مع النخالة ومسحوق الحجر الجيري
بنسبة( )5:10:100مع يوريا وفوسفات عضوي  %1.5من الوزن ثم تخلط لمده  5-4ايام ثم
تنشر على األسطح وتستخدم في مزارع عيش الغراب.
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 .3يستخدم نبات زهرة النيل في إنتاج مركزات المعادن الثقيلة حيث تفصل جذوره وتحرق ويستخلص
من رمادها النيكل والكوبالت.
 .4يستخرج من نبات زهرة النيل عنصر البوتاسيوم وهو يمثل حوالي  %5من المادة الجافة ويستفاد
منه كسماد عضوي رخيص خاصة في األراضي المستصلحة حيث اتضح أن إضافة نبات زهرة
النيل للتربة الرملية والطينية أدت إلي زيادة المحصول الكلي ومحصول حبوب القمح زيادة غير
معنوية كما زاد تركيز عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في النباتات النامية في التربة الرملية
بتأخير معاد الزراعة بعد إضافة زهرة النيل.
 .5يستخدم في إنتاج الفحم النباتي والفحم المنشط وإنتاج البيوغاز وذلك عن طريق تجميع أو ارق
نبات زهرة النيل وتجفيفه (تعتبر المصدر الرئيس إلنتاج البيوغاز) أعطت نسبة خلط  %25روث
أبقار مع  %75من زهرة النيل بيوغاز أفضل.

استخدام زهرة النيل إلنتاج البيوغاز:
يعد نبات زهرة النيل نموذجا إلمكانية تحويل النباتات البرية غير المرغوبة إلى مصدر للطاقة
ّ

الحيوية .وقد عكفت العديد من الدراسات في كثير من دول العالم على دراسة سبل استغالل ذلك

النبات واالستفادة منه ،ودّلت تلك الدراسات في أغلبها على إمكانية استخدامه ،وكذلك المخلفات
النباتية والحيوانية الزراعية أيضا ،خالل عمليات التخمر الالهوائي في إنتاج الغاز الحيوي ،المتكون
من نحو  %70غاز ميثان و %30ثاني أكسيد الكربون ،والذي يمكن استخدامه في الطهي
والتسخين والتدفئة واإلنارة ،بل وفى إنتاج الكهرباء .وقد اقتُرح إمكانية وضع النبات في برك مياه

الصرف والمخلفات المائية األخرى لمعالجتها ثم حصاد النبات دوريا وتخميره إلنتاج الغاز الحيوي،
واستخدام السماد الناتج خالل عملية التحلل في تسميد المحاصيل الزراعية.
ومن الشائع استخدام نبات زهرة النيل الجاف في القرى الهندية وعديد من الدول الفقيرة بشكل واسع
كوقود .وقد بدأت منذ ثالثينيات القرن الماضي محاوالت استغالل النبات كمصدر للطاقة بإنتاج
غاز وقودي .وتركز االهتمام على ذلك في العقود األخيرة من القرن الماضي للحاجة المتزايدة
لمصادر الطاقة المتجددة.
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ومن خالل الدراسات المهتمة بتحسين إنتاج الغاز ،ثبت أن النبات الجاف والمطحون أفضل من
الطازج ،وأن األوراق أفضل من الجذور ،كما أن الخليط المكون من  %25روث ماشية و%75
ِّ
هضم سعة ستة أمتار مكعبة المملوء
الم ّ
زهرة النيل يعطي أفضل معدالت إنتاج للغاز ،وقد أعطى ُ
بخليط النبات وروث الماشية حوالي  2م / 3يوم من الغاز بعد أسبوع واحد من التحميل ،واستمر
إنتاج الغاز لمدة شهر .وقد وجد عند خلط النبات مع فضالت دودة الحرير إنتاج غاز أكثر وبنوعية
أفضل «أقل نسبة من ثاني أكسيد الكربون» .ويمكن للغرام الواحد من النبات األخضر أن ُينتج
نحو  14غراما من غاز الميثان ،ويكون إنتاج ذلك الغاز سريعا على درجة ح اررة  36مئوية «حوالي

 %70من جملة الغاز الناتج» مقارنة بمثيله على درجة  30-20مئوية «حوالي .»%60
هذا ويتميُّز النبات في إنتاج الغاز الحيوي بسبب ارتفاع نسبة رطوبته وليونة مادته العضوية
ومالءمة نسبة الكربون إلى الهيدروجين في أنسجته « 1:20إلى  .»1:30وهو ما فتح الباب على
مصراعيه أمام إمكانية استغالل النبات إلنتاج الغاز الحيوي .وبينت دراسات أخرى أن الكيلوغ ارم
الواحد من زهرة النيل الجاف يعطى نحو  370لت ار من الغاز الحيوي ،أي أن الطن الجاف الواحد

يعطى  370ألف لتر من هذا الغاز خالل أربعة أسابيع .وقد ُقِّّدر أن الهكتار الواحد من تجمعات
النبات يمكنه أن ينتج نحو  70ألف متر مكعب من الغاز الحيوي ،وقيمة الوقود النسبية للغاز

تعادل  22.16ألف كيلوجول للمتر المكعب مقارنة بقيمة  3.34ألف كيلوجول لغاز الميثان النقي.

استخدام زهرة النيل إلنتاج الغاز الحيوي في محطة بحوث زاهد الشرقية بطرطوس
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وفي سورية تم إنشاء العديد من الهواضم ومحطات إنتاج البيوغاز من المخلفات الحيوانية في
مواقع ومناطق كثيرة نذكر منها ريف دمشق والسويداء ودرعا وحمص ودير الزور وحماه وطرطوس
ومناطق أخرى ،ويتم حاليا تنفيذ تجارب على إنتاج الغاز الحيوي من نبات زهرة النيل في محطة
زاهد الشرقية للبحوث العلمية الزراعية في طرطوس ضمن إطار بحث علمي للحصول على درجة
دكتوراه بعنوان" :التخلص من نبات زهرة النيل في منطقة زاهد باستخدامه في التسميد العضوي
وإنتاج الغاز الحيوي"

استخدام زهرة النيل كسماد ومخصب للتربة:
حظيت دراسة نبات زهرة النيل كمصلح للتربة بدراسات عديدة وبخاصة استخدامه في تغطية سطح
التربة بغرض مكافحة الحشائش والمحافظة على درجة الرطوبة وزيادة المادة العضوية .وقد تمت
معظم هذه الدراسات في الهند وكذلك في بنغالدش وإندونيسيا ومصر ،على نباتات البطاطا والثوم
وفول الصويا والدخان والفول السوداني والموز والليمون ،وكانت النتائج جميعها إيجابية حيث زاد
إنتاج المحصول وقلت كثافة الحشائش الضارة.

استخدام زهرة النيل في مكافحة اآلفات
دلت عديد من البحوث التي أجري معظمها في الهند على مستخلصات النبات وجود تأثير على
بعض اآلفات الحشرية والفطرية والنيماتودية
فيؤثر المستخلص الخام للنبات على نمو وتكاثر حشرة الحبوب المخزنة ،ويتسبب المستخلص
االسيتوني للنبات في تثبيط النمو في يرقات بعوض الكيولكس.
وعلى الفطريات يعطي مستخلص النبات ( 5و  10و  )20مل معامال للتربة تأثي ار على العديد
من الفطور التي يتم تلقيحها لبادرات نبات الحمص .وكذلك على الطحالب.
أما على النيماتودا فتفيد إضافة النبات المقطع كمصلح للتربة في المكافحة الفعالة للنيماتودا التي
تهاجم البندورة والباذنجان وتحسن من نمو المحصول ،كما تظهر مستخلصات النبات خواصا إبادية
للنيماتودا ،ويمكن لألوراق المقطعة للنبات تثبيط تكاثر النيماتودا المتطفة في حقل موبوء بها.
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استخدام زهرة النيل في التخلص من العناصر الملوثة للبيئة المائية
يتمتع نبات زهرة النيل بقدرة هائلة على نزع العناصر وتنقية المياه الملوثة وامتصاص العناصر
الثقيلة والمغذيات المعدنية من البيئة المائية ،حيث تؤكد كثير من الدراسات تراكم عنصر الزنبق
وكذلك العناصر الثقيلة األخرى في منطقة جذور النبات بدرجة أكبر من األوراق وزيادة االمتصاص
بزيادة التركيز ،وبالتالي فإن نزعه لكميات كبيرة من ذلك العنصر يخفض السمية بطريقة غير
مباشرة على األسماك.
كما وجد أن لهذا النبات قدرة فائقة على استخالص ونزع الرصاص وزيادة تركيزه فيه وبزيادة حجم
المحلول بالنسبة للنبات تزداد نسبة االنتزاع وعملية تقليب المحلول تزيد من نزع العنصر .وأمكن
االستدالل بتحليل جذور النبات عن مدى تلوث المياه بالمعادن الثقيلة (منها النحاس والزنك والحديد
والمنغنيز) بتأثير مياه الصرف الصناعي ومياه صرف الحضر ،حيث يستطيع النبات امتصاص
تركيز  10ملغ لكل لتر من كل من النحاس والزنك بالكامل خالل  48ساعة .ويتراكم معظم
المعدنين في الجذور .وكذلك بالنسبة لعنصر السيلينيوم ،حيث يستطيع النبات رفع  300ميكروغرام
 /غ مادة جافة خالل أسبوعين ،وذلك من محلول قوته  2،5ميكروغرام لكل مل ،ويظهر الكادميوم
سمية أكثر على النبات مقارنة بالكروم والزنك على التركيزات أكبر من  2،5جزء في المليون.
كما يستطيع نبات زهرة النيل نزع  %56-46سيانيد حر %62-26 ،زنك %31-18 ،حديد
من مياه صرف مصانع الذهب الصناعي.

استخدام زهرة النيل لتنقية مياه المصانع والصرف الصحي
هناك العديد من الدراسات التطبيقية التي تؤكد قدرة النبات على المساعدة في تنقية مياه البرك
الملوثة ومياه صرف المصانع ومياه الصرف الصحي في كثير من البلدان مثل ماليزيا وفيتنام
والهند وسريالنكا وإيطاليا والصين واليابان والواليات المتحدة األمريكية.
وجد أن نبات زهرة النيل أفضل من  10حشائش مائية أخرى منها أنواع التايفا واإليلوديا والغاب
استخدمت في تنقية مياه للصرف الصحي .وثبت أن نبات زهرة النيل أفضل من خس الماء
والسلفينيا وعدس الماء في نزع النيتروجين والفوسفور ،وأمكن استخدام نبات زهرة النيل بصورة
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اقتصادية وفعالة في معاملة مياه صرف مصانع عصر زيت النخيل والمطاط ،كما يمكن للنبات
خفض الحمل البيولوجي العضوي بحوالي  %60في مياه صرف مصانع زيت الزيتون.
ونجح نبات زهرة النيل مع الكلورلال والغاب في تنقية مياه صرف تكرير البترول بنسبة تنقية
للبترول تصل  ،%98-97كما يمكن للنبات نزع النترات واالمونيوم بكفاءة عند تواجدها بكميات
غير سامة مياه الصرف الصحي حيث يستطيع نزع  %95من المحتوى النيتروجيني .وثبت له
قدرة كبيرة على نزع الزئبق من المياه الملوثة .ويستخدم في معالجة مياه صرف مصنع دباغة جلود
فيتراكم معظم الكروميوم (حتى  38جزء في المليون).

محطة معالجة في الواليات المتحدة األمريكية باستخدام زهرة النيل

استخدام زهرة النيل للتخلص من المبيدات والصبغات
يمثل نبات زهرة النيل مصد ار زهيد الثمن لالمتصاص البيولوجي لألصباغ ،فهو يستطيع نزع
صبغات  victoria blue, methylene blueمن المحاليل المائية (أكبر قدرة للنبات على
األمتصاص  129و  145ملغ/غ) .كما يمكن للنبات نزع مبيدات ال  DDTو  na fluorideو
 Metacidمن البيئة المائية بأعلى امتصاص بعد  14ساعة و  48ساعة و  120ساعة على
الترتيب .ونبات زهرة النيل له دور هام في تقرير مصير الكيماويات في البيئة ،فهو يستطيع نزع
مبيد  PCPويصل إلى حالة الثبات بعد  48-24ساعة ،كما يحدث تكسير للمبيد داخل النبات
إلى  o, p, chlorohydroxyphenolsوتتواجد في النبات في أشكال مربوطة " bound /
conjugated forms
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استخدام زهرة النيل كعلف وغذاء حيواني:
لما كان من الممكن االستفادة من زهرة النيل إلنتاج األعالف واستخدامها في تغذية الحيوان ،وحيث
أن مشكلة زهرة النيل من الصعب عمليا القضاء عليها نهائيا ،هذا باإلضافة إلى أن ذلك يكلف
الدول أمواال طائلة ،لذلك كان البحث عن حلول وجوانب إيجابية أخرى لهذا النبات .حيث يمكننا
إنتاج أعالف حيوانية منه لنحقق فائدة مضاعفة ،فمن ناحية نكافح انتشار النبات برفعه من المجاري
المائية عبر خلق حافز للمواطنين والفالحين ومربي الثروة الحيوانية الصطياده ،ومن ناحية أخرى
نساهم في سد الفجوة العلفية الكبيرة التي تعاني منها أغلب البلدان ومنها بلدنا.
وبعد إجراء العديد من الدراسات حول زهرة النيل وتحليل النبات وجد أنه يحتوي على الكثير من
المكونات والعناصر الغذائية الهامة في تغذية الحيوان فالبروتين الخام نسبته قد تصل إلى ،%15.5
واأللياف  ،%19.4والبوتاسيوم  ،%3.29والكالسيوم  ،%1.43والماغنيسيوم  ،%1.16والحديد
 ،%0.17أما مستخلص االيتر %4.3والرماد  %14.9والمستخلص الخالي من اآلزوت .%46.5
وتصل نسبة الدهن الخام في األوراق  %14.9أما في الجذور  .%1.6ويكون تركيز البروتين
الخام مرتفعا في النبات الغير الناضج وينخفض مع تقدم النضج.
مالحظة هامة :يختلف التركيب الكيميائي للنبات ونسبة العناصر الغذائية فيه باختالف عوامل
كثيرة منها أجزاء النبات (أوراق ،ساق ،جذور) وعمره ومكان تواجده والبيئة ونسبة التلوث .....

فرم نبات زهرة النيل الستخدامه في تغذية األغنام في مركز بحوث السلمية
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وعليه ومن خالل دراسة التركيب الكيميائي ومكونات النبات نجد أنه من الممكن استخدام نبات
زهرة النيل لتأمين العناصر الغذائية واستخدامه كغذاء للحيوان في ظل نقص الموارد العلفية ،فنسبة
البروتين الخام مثال _وهو هام جدا للتغذية_ في نبات زهرة النيل تعتبر جيدة وتماثل تلك الموجودة
في بعض المواد العلفية المستخدمة بشكل رئيس في تغذية الحيوان عموما والمجترات خصوصا،
والنبات يحتوي على عناصر مغذية أخرى بنسب جيدة ويمكن تقديمه ضمن العليقة دون أثار سلبية،
ومحتواه من العناصر المعدنية يغطي االحتياجات اإلنتاجية والحافظة للماشية .كما يمكن أن
يستعمل النبات حسب الكثير من الدراسات كبديل جزئي عن األعالف المالئة المستخدمة في تغذية
المجترات وبالتالي يمكن االستخدام اآلمن ألوراق نبات زهرة النيل في تغذية الحيوان ويفضل أن
تكون مجففة على شكل دريس أو سيالج ،ويعتبر السيالج هو الشكل األمثل الستخدام نبات زهرة
النيل في تغذية الحيوان.
كما يمكن إضافة زهرة النيل كإحدى طرائق تصنيع اإلضافات المحسنة لألعالف حيث تزيد كمية
الحليب ،وتزيد دهن وبروتين الحليب ،وبالتالي فإن تصنيع هذه اإلضافة العلفية يعتبر وسيلة مفيدة
في مكافحة النبات فضال عن فائدته التغذوية.

شروط استخدام زهرة النيل في تغذية الحيوان:
يحتوي نبات زهرة النيل على نسبة عالية من الرطوبة أكثر من  %90ونسبة عالية من البوتاسيوم
وعلى بعض العناصر الثقيلة عالوة على احتوائه على مواد مهيجة قلوية ال يقبل عليه الحيوان
بصورته الطازجة لذلك من الضروري تجهيز النبات بصورة تجعله صالحا ومقبوال لتغذية المجت ارت
بدون حدوث أثار ضارة مع تحسين المأكول وذلك باتباع النصائح التالية عند التغذية عليه:
 .1اختيار المكان الذي يجمع منه نبات زهرة النيل بحيث يقل فيه التلوث والبعد عن جمعه من
أقنية الري والمصارف المجاورة للمناطق الصناعية التي تصرف فيها نفاياتها لمقاومة االثار السمية
الناتجة عن امتصاص النبات للعناصر الثقيلة
 .2تقطع الجذور وتستبعد نهائيا بسبب ما يمكن أن تحتويه من العناصر الثقيلة كالرصاص والحديد
والزنك والنحاس والسيليكا وغيرها
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 .3يجب استخدام نبات زهرة النيل جافا وليس بصورته الطازجة ولكن بعد تقليل الرطوبة منه
بطريقة الذبول خاصة عند عمل السيالج أو خلطه ببعض المخلفات الحقلية كاألتبان وحطب الذرة
ومفروم القوالح وغيرها من المخلفات أما في حالة استخدامه كدريس يجب أن تقل فيه الرطوبة حتى
تصل إلى %12
 .4يحظر التغذية على نبات زهرة النيل كمصدر غذائي وحيد للحيوان حيث يمكن أن يسبب آثا ار
سمية للمجترات ولكن يجب استخدامه مع المواد العلفية األخرى بنسبة ال تسبب ضر ار للحيوان
 .5يمكن إدخاله في األعالف المتكاملة بنسبة ال تزيد عن  %50وذلك بعد تجفيفه وتقطيعه أو
طحنة كأحد مكونات األعالف
 .6البد من إجراء عملية تدرج إلدخال دريس أو سيالج زهرة النيل في عالئق المجترات حتى يتعود
عليه الحيوان كي ال يسبب إضرابات معدية للحيوان.
 .7يجب عند بداية التغذية على نبات زهرة النيل إضافته إلى نسبة من العليقة المركزة ال تقل عن
 %60من العليقة الكلية حتى ال يحدث فقد في وزن الجسم
 .8ال يعطى دريس أو سيالج زهرة النيل للحمالن الصغيرة بعد الفطام مباشرة ولكن بعد ستة أشهر
من العمر للحصول على معدل نمو جيد
 .9وجد ان القيمة الغذائية لدريس زهرة النيل ال تقل عن القيمة الغذائية لعديد من المواد الخشنة
المستخدمة في تغذية الحيوان لذا يمكن إحالله محل إحداها.
وبإتباع هذه الضوابط يمكن استخدام زهرة النيل كعلف آمن للحيوانات يسد جزء من الفجوة العلفية،
ويوفر على الدولة المبالغ الضخمة التي تنفق على مكافحته ،وخصوصا أن تثبيت بعض العناصر
السامة في جذر هذا النبات (في حين يكون تركيزها أقل بكثير في الساق واألوراق إن وجدت)
يرتبط بوجود بقايا المخلفات الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية المتواجد على ضفافها في
تلك المياه وينتفي في حال غياب هذه المنشآت.
يمكن تقديم زهرة النيل كعلف ب  4أشكال حيث يصعب تقديمه للحيوان بصورته الطازجة الحتوائه
على نسبة من العناصر الثقيلة باإلضافة إلى بعض المواد القلوية المهيجة.
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طرائق استخدام زهرة النيل كعلف:
األولى :دريس زهرة النيل
يتم فصل الجذور واستبعادها من نبات زهرة النيل تجفف األجزاء الهوائية (األوراق والسيقان) تجفيفا
شمسيا في فترة زمنية تتراوح بين  30-20يوما حسب الظروف الجوية مع تقليب النبات باستمرار
كل يومين وتسمى هذه بالطريقة اليدوية كما يمكن استخدام الطريقة المحسنة لعمل الدريس وهي
نشر النبات علي حوامل ثالثية أو على أسالك االسوار حتي يجف ثم يقطع ويستخدم في تغذية
الحيوان وذلك بإحالله محل جزء من دريس البرسيم مثال بنسبة ال تزيد عن  %50في عالئق
األغنام بما يعادل  %16من العليقة الكلية المحتوية على الثلثين علف مركز الثلث دريس البرسيم
بدون تأثير ضار على أداء األغنام كما أوضحت التجارب وقد لوحظ وجود تشابه بين األجزاء
الخضراء لنبات زهرة النيل المجفف جزئيا والحشة األولى للبرسيم المصري من حيث التحليل الغذائي
مع وجود بعض االختالفات فيما يختص بموازين األزوت والعناصر المعدنية ،في حين أن دريس
زهرة النيل ال يحتوي على مستويات حرجة من النترات واألوكساالت والتاتينات في النبات الطازج
ويمكن التغذية على دريس زهرة النيل مع العليقة المركزة والمالئة في تغذية األغنام الماعز وعجول
الجاموس واألبقار.
الثانية :استخدام زهرة النيل في االعالف المتكاملة :TMR
العلف المتكامل هو خليط من األعالف الخشنة والمركزة مع بعض اإلضافات كاألمالح المعدنية
ومسحوق حجر الجير والمتممات العلفية بحيث يصبح العلف متزنا من حيث الطاقة والبروتين
ويسمح للحيوان المجتر بأن يأخذ كفايته من العلف المركز وكذلك العلف الخشن بصورة أفضل مما
لو أخذ الحيوان كال منهما بصورة منفصلة .وتختلف نسبة األعالف المركزة والمالئة مع باقي
المكونات في العلف المتكامل تبعا لنوع الحيوان والعمر ومرحلة اإلنتاج وكميته ونوعه...
يستخدم نبات زهرة النيل المجفف هوائيا (دريس) في العالئق المتكاملة بعد طحنه بنسبة ال تزيد
عن  %50من العليقة ،كما يوجد نماذج أخرى للعالئق المتكاملة والمحتوية على نبات زهرة النيل
وإحالله بنسبة  %30,%20,%10من حبوب الشعير أو الذرة

20

الثالثة :استخالص البروتينات من زهرة النيل واالستفادة من التفل:
يتم ذلك باستخدام عصارات أسطوانية أو عصارات حلزونية وبذلك نتخلص من  %80من الرطوبة
الكلية للنبات فيسهل نقل النبات الي أماكن االنتفاع به ويالحظ أنه أثناء عملية العصر يفقد النبات
إلى جانب الرطوبة جزءا من المكونات الغذائية مثل البروتين الخام وبعض الكربوهيدرات الذائبة
حيث يستفاد منها بعد تركيزها في عمليات تصنيعية أخرى كمصدر للمركزات البروتينية والتي
تستخدم كإضافات بروتينية في تغذية الدواجن أما المتبقي بعد العصر (التفل) فيستخدم في تغذية
المجترات حيث أمكن إدخال تفل زهرة النيل في عالئق متكاملة لألغنام بنسبة ال تزيد عن %40
مع مصادر بروتينية مختلفة.
الرابعة :حفظ نبات زهرة النيل في صورة سيالج
السيالج هو طريقة من طرائق الحفظ بمعزل عن الهواء عن طريق تخمير النبات في سلسلة من
التخمرات المرغوبة بعدها يصبح صالحا للتغذية عليه وهو مادة علفية شهية للحيوانات الحتوائه
على نسبة عالية من الرطوبة حوالي  %70-65مع توفر نسبة من الكربوهيدرات الذائبة كالموالس
الذي يكسبه الطعم والمذاق الحلو فيقبل عليه الحيوان المجتر بشهية عن الدريس.
يتم تجهيز نبات زهرة النيل بعد تقطيع الجذور واستبعادها بأن يقطع إلى أجزاء يبلغ طولها من -3
 5سم بواسطة الفرامة ثم يترك في الهواء حتى تصل رطوبته إلى النسبة المطلوبة (،)%70-65
وفي كل الحاالت نظ ار الرتفاع محتوى زهرة النيل من الرطوبة وطول المدة الزمنية الالزمة لتجفيفه
ينصح بخلط النبات مع بعض المواد العلفية الخشنة األخرى كالتبن بنسبة تصل الي ( %20وذلك
على أساس المادة الجافة) ويضاف الموالس بنسبة  %5-3.5من وزن المخلوط الكلي واليوريا بما
ال يزيد عن  %0.5ويتم عمل السيالج على سطح األرض بين جدارين متوازيين بعد فرش األرض
بالقش أو التبن فتوضع طبقات من نبات زهرة النيل المقطع والمخلوط بالمواد الخشنة (حطب الذرة-
األتبان ....الخ) ثم ترش بالموالس وتكبس كل طبقة جيدا بالجرار الزراعي ذهابا وإيابا إلى أن
ننتهي من عمل كل الطبقات كالسابق ذكره ثم يغطي السطح بالقش أو التبن وبغطاء من المشمع
البالستيكي ويوضع فوقه طبقة من التراب بارتفاع  30سم ثم يوضع عليها أثقال مثل الحجارة او
الكاوتشوك أو أي أثقال متوفرة بالمزرعة إلحكام عملية العزل والضغط وتستمر عملية السيلجة
والكمر حوالي الشهرين حتى تتم عملية التخمر الالهوائي ،وبالتالي يمكننا عمل مخاليط مختلفة من
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سيالج نبات زهرة النيل والمواد الخشنة األخرى مع الموالس تكون مرتفعة في قيمتها الغذائية
بالمقارنة مع دريس زهرة النيل وتختلف القيمة الغذائية لمخاليط سيالج زهرة النيل باختالف المواد
المضافة اليه .كما يمكن عمل سيالج زهرة النيل أيضا في براميل أو في حفرة أو كومة أو أكياس
بالستيكية كبيرة بنفس الطريقة.
وبهذه الطرائق السابق ذكرها يمكن التخلص من أضرار نبات زهرة النيل وتحيق أقصى استفادة
منه مع توفير مصدر علفي جيد للحيوانات المختلفة خاصة في فصل الصيف

تصنيع السيالج من نبات زهرة النيل في مركز بحوث السلمية
استخدام زهرة النيل في تغذية الجاموس:
استخدام الجاموس كعدو حيوي للقضاء على زهرة النيل:
يلعب الجاموس في العالم دور كبي ار في القضاء على النباتات المائية (ومنها زهرة النيل) في األنهار
والمستنقعات وذلك لميل الجاموس للنزول إلى داخل المستنقعات والمسطحات المائية واألنهار
بسبب سماكة جلده فهو ميال للعوم والغطس في الماء تحت الظروف الجوية الحارة في حالة
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تعرضه ألشعة الشمس الحارقة وألنه يملك جلدا سميكا أسود اللون ممتص للح اررة ولديه غدد عرقية
من النوع الكيسي البسيط ذات األعداد قليلة التوزيع في أنحاء الجلد مما يجعل الحيوان غير كفوء
في عملية التعرق ويلجا إلى الماء والظل الذي يساعده في عملية تبريد جسمه ،وقد ثبت من خالل
دراسات في دول عدة كالواليات المتحدة األمريكية والعراق قدرة الجاموس على التخلص من نبات
زهرة النيل من خالل تغذيته عليها إضافة إلى زيادة الحليب والنشاط الجنسي من خالل التغذية
عليه في المستنقعات
تغذية المجترات (أغنام ،ماعز ،أبقار):
يمكن تغذية الخراف على النبات المعصور المضاف إليه مركز قياسي بإجمالي نسبة بروتين حوالي

 %16بروتين خام بحيث يكون البروتين في العليقة كافيا وكذلك البروتين القابل للهضم.

ويستخدم سيالج زهرة النيل في تغذية األغنام النامية بنسب تصل إلى  %45من العلف المالئ في

العليقة دون أية آثار سلبية على مؤشرات الكرش .وتعطي قيمة االستبدال  ٪30أفضل أثر إيجابي
على مؤشرات النمو مشكال مصدر جيد كعلف للتغذية .ويمكن استخدام زهرة النيل بنسبة تصل إلى

 %75في مخاليط السيالج مع البرسيم في تغذية األغنام البالغة.

كما يمكن إحالل دريس زهرة النيل محل قش األرز بنسبة ال تزيد عن  %30من العليقة الكلية

بدون تأثير يذكر على أداء الحمالن وصفات الذبيحة ،وكذلك يمكن استخدام دريس زهرة النيل
ليحل محل االتبان كتبن القمح في عالئق االغنام دون تأثير يذكر على معدالت النمو أو كفاءة
التحويل الغذائي مع إعطاء  %2من وزن الحيوان عليقة مركزة ومحل تبن الفول بنسبة ال تزيد عن
 %30ولكن  %15تبن فول مع عليقة مركزة حوالي  %55تعطي أفضل النتائج ،كما ويمكن
إدخال دريس أوراق زهرة النيل في عليقة الماعز بدال من العلف المالئ دون أي آثار سلبية
عموما يمكن استخدام زهرة النيل في تغذية األغنام والماعز في األعالف المتكاملة بنسب من -30

 %50ويحذر من تغذية الحيوانات على نبات زهرة النيل المنفرد أو المخلوط مع نسبة بسيطة من
المركزات الغذائية.

يقدم سيالج زهرة النيل لتغذية األبقار ويفضل على النبات الطازج ،ويمكن أن تصل نسبة سيالج
زهرة النيل في عليقة األبقار إلى  %50من العلف المالئ دون أي آثار سلبية ،وقد أدى استخدام
سيالج زهرة النيل في تغذية األبقار إلى تحسين اإلنتاج وتقليل تكلفته
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وحاليا هناك بحث دكتوراه بعنوان« :تأثير إدخال سيالج نبات زهرة النيل في العليقة على المؤشرات

التغذوية واإلنتاجية للمجترات الصغيرة» يتم تنفيذه في الهيئة العامة للبحوث الزراعية بالتعاون بين

جامعة البعث والبحوث الزراعية
تغذية األرانب واألسماك:
يعد نبات زهرة النيل مالئما في غذاء الحيوانات غير المجترة مثل األرانب مقارنة بالمجترات ،ويمكن
استخدامه بنسبة مثلى  %30من العليقة.
كما يمكن استخدام هذا النبات في تغذية األسماك حيث تصل النسبة إلى  %30أيضا في عالئق

سمك الكارب الهندي الكبير وتزيد معدل الهضم الظاهري.

االستفادة املتكاملة من نبات زهرة النيل:
بالمحصلة يمكن التخلص من مضار نبات زهرة النيل بنفس الوقت مع االستفادة منه بشكل متكامل
أي يمكن أن نضع برنامج عمل متكامل يمكننا من إزالة خطر النبات على المسطحات المائية
واالستفادة الممنهجة منه عن طريق تسلسل آلية تسخير منافعه الممكنة تبعا لبرنامج مدروس بشكل
علمي ودقيق.
فقد عكفت وكالة الفضاء القومية األمريكية  NASAمنذ سنوات على عمل نموذج لنظام دورة
متكاملة لالستفادة زهرة النيل ،تتلخص في وضعه في برك كبيرة وتربية الماشية والدواجن عليه بعد
حصاده دوريا وتجفيفه وتصنيعه كعلف ،مع إعادة مخلفات الماشية والدواجن إلى البيئة المائية
للنبات لزيادة نموه ،كما يستفاد منه أيضا في إنتاج الغاز الحيوي الذي يغطى احتياجات النظام من
الطاقة ،كذلك إلنتاج السماد الذي ُي َّ
صدر إلى مناطق أخرى .ويصرف الماء من النظام بعد تنقيته

بالنبات .ويرجع اهتمام «ناسا» بزهرة النيل ،إلى الغاز الحيوي الناتج من تخمره ،والذي يعد وقودا
ألنواع من الطائرات المتقدمة ،إلى جانب دراسة إمكانية االستفادة من النبات في تنقية المخلفات
المائية لرواد الفضاء في رحالتهم الطويلة ،نظ ار للقدرة العالية للنبات في امتصاص العناصر من
بيئته المائية.
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مقرتحات
لما لوحظ من خطر هذا النبات فيجب خلق وعي بين جميع المزارعين والمتواجدين على ضفاف
األنهار بخطر ذلك النبات وضرورة مكافحته وعدم السماح بانتشاره وإبداء المساعدة والتنسيق الالزم
بينهم وبين الجهات المختصة لمكافحته ويتم ذلك من خالل ما يلي:
 -1عقد الندوات التي تعرف الفالحين على خطورة هذا النبات وأهمية القضاء عليه.
 -2تعريفه للمجتمع بواسطة وسائل اإلعالم المختلفة بالتعاون والتنسيق بين البحوث الزراعية و ازرة
الزراعة والموارد المائية وو ازرة اإلدارة المحلية والبيئة.
 -3استخدام معدات متخصصة في رفع وإزالة النباتات العائمة في وسط األنهار كالزوارق المزودة
بمعدات رفع ونقل ذلك النبات وأية معدات متطورة وعدم االقتصار على المعدات التقليدية.
 -4إزالة جميع النباتات المتواجدة في المجاري المائية واألنهار.
 -5تأسيس مراكز بحثية متخصصة في معالجة زهرة النيل واألعشاب المائية من قبل الجهات
الحكومية ،وتشكيل لجان مختصة من مختلف الجهات.
 -6البحث عن األعداء الحيوية لمكافحتها ألنها أثبتت نجاح كبير وهي أفضل طرائق المكافحة
بصورة عامة وخصوصا السوسة والخنافس حيث أعطت نتائج مقبولة في مصر ودول أخرى
 -7االستفادة م ن هذا النبات في تغذية الحيوان وخصوصا المجترات مما يساعد بشكل كبير في
الحد من انتشاره ويسد جزء من الفجوة الكبيرة التي يعاني منها القطر لتأمين األعالف المطلوبة
للثروة الحيوانية.
 -8االستفادة من نبات زهرة النيل في إنتاج الغاز الحيوي والسماد الحيوي مما يؤمن مصدر بديل
للطاقة ويسد قسم من نفقات ازالته من المسطحات المائية.
 -9إجراء الدراسات واألبحاث العلمية حول االستفادة من نبات زهرة النيل في مجاالت متعددة منها
الصناعة وتنقية مياه الصرف الصحي وغير ذلك...إقامة الندوات العلمية وورش العمل المتعلقة
بها.
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اخلالصة:
بالمحصلة نحن ال نشجع على إدخال هذا النبات أو انتشاره في البالد ،في الوقت الذي ال يمكننا

إنكار وجوده بشكل كبير ،حيث يتم العمل على إزالته سنويا بطرائق تقليدية بسيطة غير مجدية
استراتيجيا ،كما أننا ال نصطف ضد القائلين بخطورته أو ننفي وجود منافع له وإمكانية االستفادة

منها .في هذا الكتيب نوصف النبات ووجوده وانتشاره ومضاره ومنافعه حسب الدراسات العلمية،
ونقترح الحلول ونعرض طرائق مكافحته واالستفادة منه بنفس الوقت ،فالنبات موجود كأمر واقع

والبد من مكافحته ،ولكننا نرى أن في عملية تطويع المنافع الممكنة لهذا النبات أثناء التخلص منه

أمر ممكن ومفيد جدا ،فنقدم هذه الحلول الممكنة ووسائل تسخيرها وتطويعها ،وهو ما ننصح به،
خصوصا أن عملية التخلص منه حتى اآلن تتم بواسطة التعزيل الميكانيكية بالبواكر ومن ثم رميه
بالقرب من القنوات والمسطحات المائية بعد تعزيلها ،األمر الذي يؤدي إلعادة انتشاره من جديد

لكونه يتكاثر بعد مرحلة السبات الطويل ،وهو ما يمكن الحد منه بشدة عند استثمار هذا النبات

بعد تعزيله سواء في الهواضم الحيوية إلنتاج الغاز الحيوي أو في تغذية الحيوانات التي تعاني من
نقص حاد في األعالف أو في بعض الصناعات وغيرها...

هذا ما يجعلنا نحقق هدفين بآن واحد – التخلص من مضار نبات زهرة النيل الموجودة كأمر واقع
واالستفادة من منافعها كحل ممكن له-
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