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 تلخيص

 إلى ساألشجار ال  زراعة تجارب عن موجزة صورة الورقة هذه رضتع
ً
من التي كانت و  سورية،توائية املدخلة حديثا

  ت الورقةضمنت دقو  القشطة، أبرزها
ً
  وصفا

ً
من حيث الوصف النباتي لها، وأصنافها،  لشجرة القشطة، كامل

 ،أهميتها الغذائية والطبية والقتصادية والظروف البيئية املناسبة لزراعتها، وعمليات خدمتها، وألقت الضوء على

  اوتسويقه اوتجارته اوإنتاجه
ً
 وعربيا

ً
 ومحلي عامليا

ً
 أشارتبعد أن في سورية، ا زراعته طويرتلباإلضافة إلى مقترحات  ،ا

 إنتاج في للتوسع (ا)الذي يعتبر البيئة املناسبة لهالسوري  في ساحلناجيدة  إمكانيات وجود إلى املتاحة البيانات

 وتحسين فتح آفاق لتصديرها من خلل الهتمام بهاإمكانية  و   ،مما يساهم في تلبية احتياجات السوق املحلي قشطةلا

 .الخارجية األسواق متطلبات لتلبية انوعيته

 

  

 شكر

زارعي ملوة بكادرها املتعاون، تمثّلمومجيع دوائرها وإرشادياتها ديرية زراعة طرطوس مل الشكر خبالص نتقدم
 امللموس األثر له كان مما موهاقد التي مةالقيّ  واملساعدة البياناتو املعلومات علىيف احملافظة القشطة 

 .الورقة بإجناز
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 مقدمة   

التي  الساحل السوري كميات كبيرة من الحمضيات والخضار املحمية واملكشوفة  مزارعوفي الوقت الذي ينتج فيه 

إيجاد أسواق داخلية وخارجية لتصريف فائض  تبرز فيه صعوباتوفي الوقت الذي  ،حاجة السوق املحليعن  تزيد

تكون للحمضيات  لبحث عن زراعات رديفة  ا  تأتي فكرةللفلح املنتج،    ل معقو اإلنتاج بأسعار مقبولة تحقق هامش ربح  

استقدام أنواع   خلل السنوات األخيرةتم  ، وفي هذا اإلطار  مع البيئة الساحلية املعتدلة  وتتلءمذات جدوى اقتصادية 

مها أشجار الفاكهة ُعِرفت بالزراعات الرديفة، وكانت من أهشجار املثمرة من خارج البيئة املحلية من األ جديدة

زراعتها  التي ُعدت  ،ومن أبرز أنواعها كانت القشطة .وبدأت تعطي ثمارها وسرعان ما انتشرت زراعاتهاالستوائية، 

لتمتعها بقيمة غذائية عالية ومردود اقتصادي الخاصة، تجربة جديدة لها حضورها على املستوى الفردي في املزارع 

تها افي بدايو محدودة النتشار تزاللكنها ما ري عليها،البدء بإقبال املستهلك السو نتيجة لقلة املعروض منها و  جيد،

 أنا وتقتصر على املزارع الخاصة في محافظة 
ا

مرضية وتبشر ها كانت النتائج التي حصل عليها مزارعو طرطوس، إل

ر ووفير ة  املتوقع أن تلقي واألهم هو أنه من حاجة السوق املحلية،  تلبية قادر على ،بإنتاج زراعي خيا القشطة السوريا

 في التصدير،
ً
 كبيرا

ً
 في األسواق الخارجية مما يتيح لها مستقبل

ً
األنواع من   جميعنا أواللفت للنتباه  الفاخرة طلبا

، مما يشير إلى  املهتمين بالزراعة األشخاصو ألى القطر بمبادرات فردية من قبل املزارعين األشجار الوافدة دخلت ا

 في تطوير زراعاته وإنتاجه. الفلح السوري ورغبتهنشاط 

 ملحة عن نبات القشطة .1

تعود  . 1ولها عدة أسماء عاملية وعربية مختلفة  ، (Annonaceae) ، من العائلة القشطية ( spAnnona) العلمي  ااسمه

 جزر الهند الغربية و أصولها إلى 
ً
 اإلكوادورجنوب و في البيرو منطقة جبال األنديز في أمريكا الجنوبية، وخصوصا

تنتشر زراعتها في جنوب  اتنمو معظمها في املناطق الستوائية، كم .(2015، ((ARSCOمنظمة املجتمع العلمي العربي )

عدد من الدول العربية مثل مصر باإلضافة إلى  ،فريقيا وآسياإاملناطق الرطبة الدافئة من و كاليفورنيا والبرتغال 

متر فوق مستوى   1200بارتفاع أقل من  وتعيش أشجار القشطة    .وديةالعربية السع  وجنوب اململكةوُعمان    والسودان

درجة  28-25، مع درجات حرارة تتراوح بين (Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2017) سطح البحر

 كانت ُتزرع خللُعرف عنها أنها كما  ملم. 1500وهطول أمطار السنوي فوق  ،%80-60رطوبة نسبية بين وب، مئوية

شير األدلة (2016الباحثون السوريون، ) قبل امليلد 1200التي يعود تاريخها إلى  مبراطورية اإلنكاإعهد 
ُ
، حيث ت

 في النظام الغذائي لشعوب اإلنكا
ً
 هاما

ً
والفخار في   علماء اآلثار باإلضافة إلى أن .األنثروبولوجية إلى أن كانت مكونا

سنة قبل  700إلى  1000كل فاكهة القشطة، والتي يرجع تاريخها من قطع فخارية على شاكتشفوا أن هناك  البيرو

  .(2017املرسال، ) يلدامل

 الوصف املورفولوجي 1.1

منظمة املجتمع العلمي  )، راجع في بعض الحالت قد تكون متساقطةلكنها و )نصف متساقطة شجرة القشطة تعد 

تخرج  و سم، 12-5 بطول ، بسيطة كاملة، تكون أوراقها م7إلى حوالي ارتفاعها  يصلو ، (ARSCO)) ،2015العربي 

 
 . 1ملحقالقشطة المختلفة حول العالم، راجع لالطالع على أسماء ال 1
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 وراق فتظهرعناق األ أتوجد البراعم تحت املجموع الجذري سطحي،  ، لونها أخضر باهت وملساء.األفرعمتبادلة على 

بتلت،  6 أو 3سبلت و 3من الخنثى ، تتركب الزهرة بيضاء اللون وتكون  ي مجاميعآباط األوراق منفردة أو ف ياألزهار ف

ل كربلة على ك ي وتحتو  يكرابل ملتحمة بالتخت اللحمالثمرة عبارة عن و  تحتوي الزهرة على العديد من األسدية.كما 

 ،قلبية الشكل، الثمار متوسطة الحجمتكون و  ،الثمرة الواحدة على عدد كبير من البذور ي بذرة واحدة كما تحتو 

 سطحها مفصص ت، حبة الصنوبر املدببةتشبه 
ً
،واضح فصيصا

ً
  ، له رائحة عطرة ها أبيضولبا  ،لونها أخضر مصفر ا

 ولذيذ حلو  وطعمها
ً
تتساقط أوراقها القديمة  و   ،والبذور سمراء صغيرة الحجم، يكون ما بين املوز واألناناس جدا

 دفعة واحدة قبل موسم تفتح البراعم والنشاط في موسم النمو الجديد. 

 اء.مر بذور القشطة الس 2رة الصو  تشكل زهرة القشطة. 1الصورة 

  
.Source: Source: India Biodiversity Portal, 2017 . يبيدياموسوعة الويك املصدر:  

 القشطة أصناف 2.1

 :1كما يبين لنا الجدول جموعتين أساسيتين م ضمنقع تلكنها نوع، و  60حوالي ( Annona) يضم جنس

 (:Annonaجنس )املجموعتين التصنيفتين الرئيستين ل 1الجدول 

انابانا -  Attae group مجموعة آتاي  -  Guanabana group مجموعة الجو

 A.cherimol Mill القشطة الهندي  -   A.maricata موريكاتا -

  A.squamosa القشطة البلدي  - A.montana macfad مونتانا  -

  A.reticulata القشطة قلب الثور - A.senegalensis سنيجالنسز  -

  A.diversifolia saff (Ilama) االقشطة إيلم - 

 .2وهو نوع ينتج من تهجين القشطة الهندي مع القشطة البلدي   Atemoyaباإلضافة إلى هجين قشطة أتيمويا

 .2016 املصدر: مجلة  الزراعة العربية،

  

 
 . 2 ملحقفي القشطة الع أكثر، يوجد توسع في شرح أهم أصناف لالطال 2
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 ة املناسبة لنمو القشطةالظروف البيئي 3.1

 الظروف املناخية ▪

 وشتاءً أنها من الرغم بتحتاج شجرة القشطة 
ً
برودة الجو  أنا حيث  ،فاكهة املناطق اإلستوائية إلى جو معتدل صيفا

 تسبب صغر حجم الثمار وعدم 
ً
الحرارة معتدلة  أنا حيث  في املناطق الساحلية ، لذلك تجود القشطةنضجها تماما

 
ً
  .والرطوبة ليست عالية أثناء نضج الثمار ،ل السنةاطو  نسبيا

  لتربة املناسبةا ▪

الخفيفة الجيدة الصرف، والصفراء، والرملية، ، إل أنها   ، كالطميية3تنجح زراعة القشطة في أنواع كثيرة من التربة

   .في األراض ي الثقيلة أو الغدقة كما ل تتحمل سوء التهوية وارتفاع الرطوبة 

   مسافات الزراعة ▪

 .في التربة الرملية m 5×3.5وعلى بعد  ، في األرض الطينية 7m×5بعاد أشجار على تزرع األ

 الزراعية للقشطةعمليات الخدمة  4.1

 طرق التكاثر: ▪

 .شرة حيث تكون نسبة اإلنبات عاليةمباالبذور: ُتزرع عقب استخراجها من الثمار  -

 
 . بيديا العربية ياستناداً إلى موسوعة ويك 3

 ( A.maricata) غرافيول/القشطة الشائكة 4الصورة        ( A.squamosa)البلدي /القشطة الصدفية 3الصورة 

  
 . يبيدياموسوعة الويك املصدر: . يبيدياموسوعة الويك املصدر:
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فتزرع في بيئة رملية وتوالى بالري فتخرج عليها الجذور بعد   ،العقل: تؤخذ من خشب ناضج أثناء دور الراحة -

 .أسابيع 4-5

 القشطة الهندي  -القشطة البلدي -جالبراصول التالية: القشطة األ العين أو بالقلم على ب التطعيم: يكون  -

م في أيار  إذا كان النمو  وتطعا
ً
 وفي آب إذا كان النمو ضعيفا

ً
 .جيدا

التلقيح  ألنوذلك  ،الضروري إجراء التلقيح اليدوي من  ،أزهار القشطة خنثى عديمة الرحيق األزهار والتلقيح:  ▪

 .4يتم بدرجة غير كافية عن طريق الحشراتالخلطي 

 وكففي التربة الثقيلة ت ،إن العناية بالري تزيد من املحصول  الري: ▪
ً
ل شهر شتاء حسب روي كل أسبوع صيفا

 وكل  5-4الحاجة وجو املنطقة، بينما في التربة الرملية والخفيفة يزداد عدد الريات فتروي كل 
ً
 20-15أيام صيفا

 .يوما شتاءً 

وسفات بمعدل ُيكتفى بالتسميد العضوي خلل الشتاء على أن يخلط قبل إضافته مع سماد السوبر ف  التسميد: ▪

  ماد البلدي في الخريفإضافة الس
ً
 .(2017محمد، ) بالتربة ويخلط جيدا

  التقليم: ▪

 والقلب مفتوح  تقليم تربية:  -
ً
تترك األشجار لتنمو بحالتها الطبيعية مع مراعاة أن يكون شكل الشجرة منتظما

 
ً
  . يتخلله الضوء والهواءلنسبيا

  ، تزاحمةواملصابة مع خف األفرع املتشابكة وامل يقتصر التقليم على إزالة األفرع الجافة تقليم األشجار املثمرة: -

جراء عمليات الخدمة  إ وتقصير طول األفرع الرئيسية للحد من ارتفاع هيكل الشجرة أكثر من اللزم لسهولة

 . املختلفة

 . 5التخلص من الحشائش وتحسين تهوية التربة بإحكام عملية الري يتم  املكافحة: ▪

ويجب ، خر التلقيحأذلك لو تهر من تلقيحها وقد تزيد عن أش 8-5د حوالي تنضج الثمرة بع: النضج وجمع الثمار ▪

ترك الثمار على الشجرة حتى إتمام عملية النضج بل يتم جمعها وهي خضراء جامدة، ثم يتم تخزينها بعد   عدم

مكن الحفاظ ي جمعها ملدة ثلثة أيام في مكان بارد جيد التهوية، وفي حالة النتقال بالثمار على مكان بعيد، فإنه

ويجب الحتراس من انخفاض درجات  F° 65 وذلك في درجة حرارة ل تتخطىأيام  10–7على الثمار ملدة من 

ونكهة مميزة للثمرة فإنه يجب النتظار حتى  الحصول على طعمتضر بالثمار، وفي حالة الرغبة بالحرارة حتى ل 

 .F° 40نضجها ثم تخزينها في درجة حرارة 

 ةنبات القشط دراسة أهمية .2

 القيمة الغذائية 1.2

 
 . أسباب اللجوء إلى التلقيح االصطناعي تفصيالت حول SWOT Analysisأكثر يوجد الحقاً ضمن نقاط ضعف  للتوسع 4
 . 3ملحقاللالطالع أكثر حول أهم األمراض واآلفات التي تصيب القشطة، راجع  5
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( الذي بيريدوكسين) 6B، ول سيما فيتامين العناصر الغذائية والفيتاميناتطويلة من  على قائمة القشطةتحتوي 

، 20يوفر
ً
لأللياف الغذائية التي تعمل على خفض مستوى السكر   كما أنها مصدر جيد% من القيمة املوص ى بها يوميا

، لبوتاسيومواوالنياسين،  وحمض البانثونيك، ،ن(، والريبوفلفيحمض الفوليك)9B يتامينى الففي الدم، باإلضافة إل

    .6.....إلخوالحديد، والكالسيوم  ك، والنحاس،والفوسفور، والزن
ً
حيث أشارت فعاليتها املضادة لألكسدة،  وأثبتت أيضا

وذلك نتيجة للتركيز املرتفع من  ير الثمار،أنا أعلى تركيز ملضادات األكسدة كان في عص إلى إحدى الدراسات دراسة

من أجل ثمارها التي تستهلك   شجرة القشطة تزرعو  .(Food facts, 2016) لب الفاكهةاملوجودين في  Cو Aفيتاميني 

كما لحتوائها على مواد سامة، آمنة، فهي تعتبر غير  مع مراعاة إزالة بذورها السوداءبعد تقشيرها وتقطيعها طازجة 

في صناعة اآليس صير، وكذلك تحضيرها كعويمكن 

   .كريم

 الطبية قيمةال 2.2

لعلج األمراض املتنوعة   القشطةثمار  تستخدم

والطفيليات الداخلية  ،الجهاز التنفس يآلم كالحمى و 

ارتفاع  باإلضافة إلى والخارجية، واللتهابات البكتيرية، 

 ,King Saud University) والسكري  ضغط الدم

جامعة أوماها، أن  يفوضحت دراسات أو . (2016

نوعا  12تقليل نمو  قادرة علىمستخلصات القشطة 

 .من السرطانات

% من احتياج الجسم من 8ألن الثمرة الواحدة تحتوي على ما يقارب ، نب فعاليتها في علج أمراض القلبجا  إلى

معدل الكوليسترول املفيد بالجسم من  تزيد، وهي بذلك (2015، ((ARSCOمنظمة املجتمع العلمي العربي ) األلياف

  .صابة بالسكتات الدماغيةلدم إلى عضلة القلب، ويقلل من اإل وتقلل من الكوليسترول الضار، مما يعزز ضخ ا

 االقتصادية قيمةال 3.2 

 
ً
في صناعة مستحضرات التجميل، وفي  باإلضافة لستهلكها كفاكهة مائدة أو كعصير تدخل ثمار القشطة أيضا

، أما بالنسبة ألن أشجارها ذات منظر جميل  كنباتات زينةوكذلك يمكن استخدامها    ت العناية بالبشرة والشعر.منتجا

 
ً
 كبيرا

ً
 في جميع دول العالم، حيث يصل سعر لقيمتها القتصادية فتحقق ثمار القشطة عائدا

ً
فأسعارها مرتفعة جدا

 وأكثر  ل.س 5000الكيلو منها إلى 
ً
تحتاج إلى تكاليف عالية أو خدمة فائقة وباملقابل ل  ،($10أي حوالي )محليا

 
 . 4ثمرة القشطة، يمكن االطالع على ملحق سبها فيللتوسع أكثر حول القيمة الغذائية للعناصر ون 6

وضحت دراسات باحثين في أمريكا الالتينية أ

ن مستخلصات أ في جامعة أوماها، 1970عام 

نوعا من  12القشطة قادرة على تقليل نمو 

السرطانات )األورام الخبيثة( هي سرطان 

البنكرياس والمبايض والرحم والثدي والرئة 

والكبد، والقولون والبروستات والغدد 

 مكافحةرائعا  في  تأثيرا  ، حيث تمتلك الليمفاوية

الخاليا السرطانية لما تحتويه من مضادات 

 .األكسدة
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وات من سن 4 –3إلنتاجها، ويبدأ منتجوها بجمع الثمار بعد إتمام عملية اكتمال النمو للشجرة وغالًبا ما تكون بعد 

 .7زراعة الشجرة باألرض املستديمة، وكلما زاد عمر الشجرة زادت معها كمية املحصول 

 إنتاج القشطة وتجارتها  .3

 إنتاج القشطة وتجارتها  1.3
 
 عامليا

وذلك حسب املناخ امللئم لكل   كما موضح في الصور التالية تنتشر شجرة القشطة في مناطق متفرقة في دول العالم،

: إسبانيا (CABI, 2018حسب ) ومتطلباته البيئية. ولكن أهم الدول املعروفة بزراعة وإنتاج القشطة هيصنف منها 

 الصين واألكوادور والبرتغال وأستراليا وتشيلي.لوليات املتحدة األمريكية و والهند والبيرو وا

 CABI, 2018 :     راملصد

بالقشطة وإنتاجها وتجارتها، توجد صعوبة كبيرة في العثور على بيانات عاملية تفصيلية بشأن املساحات املزروعة  لكن   

عتبر إسبانيا ها مدمجة مع بيانات الفواكه الستوائية، ول يمكن فصلها أو تقدير حصة القشطة منها.  بيانات  لكون 
ُ
لكن ت

 عد منتجت  فالقشطةومع ذلك    منتج للقشطة في العالم،  أكبر
ً
 زراعي  ا

ً
أهمية ثانوية بالنسبة إلسبانيا مقارنة مع أنواع   اذ  ا

هكتار(، مع  612,3)حوالي  فدان مخصصة لزراعة القشطة 8600الفاكهة التي تنتجها، وتكرس إسبانيا  أخرى من

 Ag) مليون دولر( 52مليون يورو )أكثر من  48مة قيب ،(CBI, 2016حسب ) 2014طن في عام  000,45إنتاج قارب 

 
 سندرس بعض قليل الميزانية المالية لزراعة دونم من القشطة بالتفصيل.  7

 حول العالم A. squamosaتوزع صنف   6الصورة  حول العالم .cherimola Aتوزع صنف  5الصورة 

  

 العالم ل حو  A. reticulataتوزع صنف   8الصورة  حول العالم .muricata Aتوزع صنف  7الصورة 
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MRC, 2018).  29794إلى  2015وفي الهند يتزايد اإلنتاج في كل عام عن العام السابق فوصل في  
ً
كان في  بينماطنا

 .من القشطة سلسلة زمنية إلنتاج الهند 1ويبين الشكل .(Apeda Agri X change, 2015) طن 22835حوالي  2014

 الوحدة: طن                                                              2015-2011 الفترةخلل في الهند لقشطة اإنتاج  1الشكل 

 
Apeda Agri X change, (2015).Source:  

 في جبال األنديز 
ً
حات عادًة من صغار املنتجين يقومون بزراعة مسالكن املنتجين فيها كما وتتواجد القشطة أيضا

بما أنها محصول ثانوي، فل يمكن الحصول لكن  ،(Damme, 2013-Vanhove, Van) هكتار في املتوسط 3.5صغيرة 

 على أرقام اإلنتاجية لكل هكتار.

، ومن وسط وجنوب البيرويستمر الحصاد عادة من شباط إلى أيار في اإلكوادور وشمال بيرو، من شباط إلى آب في 

مرتفعة نسبيا باملقارنة مع املراكز التجارية   وجنوب البيرو وسطإل انا إنتاجها وتجارتها في  نيسان إلى آب في بوليفيا،

 م القشطة يتم إنتاج ثلث إجمالي إنتاجو األخرى في منطقة األنديز.  
 
 ,Vanhove) بيرو وبوليفياالن اإلكوادور و عامليا

Damme, 2013-Van)  زرع
ُ
 فقط في كاليفورنيا، وبشكل رئيأما في الوليات املتحدة األمريكية، فت

ً
س ي القشطة تجاريا

 منذ األربعينات ت القشطة تمثلكانو ، على طول املناطق الساحلية في جنوب كاليفورنيا
ً
 تجاريا

ً
 ,Ag MRC) محصول

حيازات  اتبإدراج مساح ارعون في كاليفورنيااملز  يقوم) ، ولكن ل توجد بيانات كاملة عن مزارع القشطة فيها(2018

 ة بهم قشطة الخاصال
ً
   .على النترنت(على مواقعهم فرديا

 أما بالنسبة إلى تجارة القشطة 
ً
هي املستوردين األوروبيين البرتغال وأملانيا وفرنسا واململكة املتحدة  تعتبرفعامليا

  الرئيسيين من القشطة
ً
 تصدركما ، (CBI, 2016) ( من اإلنتاج اإلسباني10-%15) حيث تستورد هذه الدول سوية

 $406,534بقيمة قدرها   طن  2205.بتصدير   2018قامت البيرو خلل العام و   .البرازيل كميات صغيرة فقط إلى أوروبا

 ,Fresh plaza)  $  376,350طن بقيمة قدرها    140.3حيث كانت صدرت    2017  العامحجم صادراتها في  بحيث تجاوزت  

 من القشطة اجها بتصدير إنت 2016أما عن الهند فقد قامت خلل  .(2018
ً
إلى كل من اإلمارات العربية املتحدة،   جوا

 ل يوجد بيانات واضحة لكمية الصادرات.( لكن Zauba, 2016حسب ) روسيا، بريطانيا، قبرص
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2.3  
 
 إنتاج القشطة وتجارتها عربيا

 بمساحات صغي .مصر، ليبيا، ارتيريا، الصومالك  القشطة في بعض الدول العربية ُتزرع
ً
( CABI, 2018)رة لكن أيضا

بعد انتشار الدراسات التي تؤكد على أهميتها الطبية والغذائية  سعى حكومات هذه الدول إلى تطوير زراعتهاولكن ت

 ، فأسعارها املنافسة فتحقق عوائد اقتصادية جيدةباإلضافة إلى 
ً
 مثل

ا
على زراعتها في  بدأت الحكومة اللبنانية تحث

  املناسب لها سهل عكار
ً
فاكهة القشطة  ن إفاملصرية تقرير صادر عن وزارة الزراعة أما في مصر فحسب  ،طبيعيا

، حيث زرعت في بعض الحدائق الخاصة في محافظات: دمياط،  18أدخلت إلى مصر من الهند منذ أوائل القرن الـ

بالقشطة في العام  ةعزرو املساحات امل البحيرة، واملنيا، ثم انتشرت زراعتها بعد ذلك في عدد من املناطق باملحافظات.

 .(2015املصرية اليوم، ) طن من الثمار 2,686ما يقرب من  أنتجتار(، هكت 423 ما يعادل) فدان 1008 حوالي 2015

 لكن محدود، و أما بالنسبة لليمن فإنتاجها 
ً
املركز الوطني للمعلومات في جمهورية ) تصدر اليمن القشطة لألردن جوا

إلى  اليمن وتسعى  لكن ل تتوافر بيانات عن الكميات املصدرة، ،(جات اليمنيةأهم منافذ التصدير للمنت -اليمن

  ، سواق املحلية واإلقليميةوتصديرها الى األ  مثل من خلل تغليفهاواستغللها اقتصاديا بالشكل األ  تهافي زراعالتوسع 

 أنها للقشطةمن خلل الشحنات الجوية  هاالدخول التدريجي لإلى  وبالتالي
ً
 عالية ميزة تنافسيةذات  دعت خصوصا

 عن املساحات املزروعة أو اإلنتاج. لم تتوفر بياناتفلصومال وارتيريا وليبيا ل بالنسبة اأم .(2014اليمن اآلن، )

 إنتاج القشطة وتجارتها محلي 3.3
 
 ا

ت األخيرة نواالسخلل  شهدتوقد  بتنوعها الحيوي ومناخها امللئم للعديد من الزراعات، سورية منذ القدم ُعرفت

تجربة من ضمنها كانت ، و  يفة أوغير التقليدية أو املداريةأنواع جديدة من الزراعات ُعِرفت بالزراعات الرداستقدام 

التي موطنها املناطق املدارية وشبه املدارية ذات املناخ املعتدل الرطب املشابه ملناخ بيئتنا  ،فاكهة القشطة زراعة 

هذه الزراعات محصورة على املستوى الفردي في املزارع الخاصة   لتزاللكن    ،رطوسمحافظة طفي  الساحلية وخاصة  

، حيث بلغت مساحة األراض ي املزروعة في الساحل السوري حتى 8مساحتها املزروعة صغيرة بعض الش ئو  ،واملنزلية

شطة خلل السنوات البيانات اإلحصائية حول زراعة الق انالتاليان املخطط ويوضح، 9هكتار 3.3حوالي  2018عام 

 : األخيرة

 
 بأس بها.أثناء املسح تبين أنه يوجد العديد من مزارعي القشطة في املحافظة غير مسجلين في مديرية الزراعة على الرغم من امتلكهم حيزات قشطة ل  8
 .2018ة زراعة طرطوس، مديري 9
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 . 2018-2011 باألطنان،حلي للقشطة اإلنتاج امل 2الشكل 

 
 2018املصدر: مديرية زراعة طرطوس، 

 

 . 2018-2011، عدد أشجار القشطة املزروعة واملثمرة 3 الشكل

 
 2018املصدر: مديرية زراعة طرطوس، 

  31.4في العام األخير بلغ الكلي القشطة  إنتاجن إف 2 شكلوكما هو واضح من ال
ً
وحيث بلغ عدد األشجار املثمرة  ، طنا

قدرت اإلنتاجية وبالتالي  ،السابق حسب الشكلشجرة  1229شجرة مثمرة من أصل  1075من العام نفسه حوالي 

 منخفضاإلنتاج    في حين كانكغ للشجرة الواحدة،    29.2بحوالي  
ً
   17.4  ، بحدودفي العام السابق  ا

ً
لشكل يوضح اكما    طنا

ل يوجد سبب واضح لنخفاض اإلنتاج هذا و . كغ للشجرة الواحدة 16.2، فبلغت إنتاجية الشجرة للعام نفسه علهأ

ألي سبب )كموجة  كما لم يشيروا انخفاض اإلنتاج في العام السابق  إلىاملزارعون  يشر، وأثناء املسح لم 2017في عام 

انخفاض الكميات املسجلة  ميات املنتجة، لذلك يمكن تفسير يمكن أن يكون قد سبب انخفاض الك صقيع أو آفة( 

 .غير مكتملة ألن موعد حصاد القشطة يمتد لفترة شهرين وأكثر بكونها 2017للعام 

لدى مديرية واملسجلة  (2018-2011لل الفترة املدروسة )عدد األشجار املزروعة خ نموبطئ  3 ويتبين من الشكل

شهري  عب اإلنتاج النباتي التابعة لدوائر الزراعة في املديرية بإصدار تقرير م شتقو و  ،الزراعة في محافظة طرطوس

 
ً
 - القرية  - اسم املزارعبحيث يتضمن التقرير وذلك عن طريق إرشادياتها، و  10عن زراعة األشجار املثمرة املدخلة حديثا

 
: )األفوكادو 10

ً
 الشوكول(.   فاكهة -السابوتا -الباباي -املوز املغطى -املوز املكشوف  -املنغا -لكاكي ا -الكيوي  -القشطة -يتضمن التقرير بيانات عن زراعة األشجار املثمرة املدخلة حديثا
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ً
اإلنتاج(، ثم يصدر تقرير على  -منها عدد األشجار املزروعة واملثمر -املساحة املزروعة -نوع الزراعة املدخلة حديثا

 وجود تجارب فردية لزراعة من جهة أخرى تجب اإلشارة إلى أنه قد  .11كل منطقة ضمن املحافظة  مستوى 
ً
تبين أيضا

 . زراعة اللذقية  مديريةاللذقية ولكنها غير مسجلة لدى القشطة في محافظات 

 دراسة الحالة 4

املتواجدين ضمن محافظة   فيذ مسح إحصائي لعينة من مزارعي القشطة، تم تن2018خلل شهر تشرين الثاني عام 

 أن   املحافظة تعتبرو طرطوس، 
ً
 في القطر، علما

ً
املركز األساس ي لزراعة وإنتاج القشطة والفواكه اإلستوائية حاليا

، فقد كان عدد أفراد منتجي القشطة)منتجو القشطة( قليل للغاية اإلحصائي عدد أفراد املجتمع 
ً
في املحافظة   أصل

 لد
ً
، وتمت مقابلة    16ى مديرية الزراعة أو غير املسجلين( يبلغ  )سواء املسجلين رسميا

ً
من املزارعين املسجلين   6مزارعا

وحيدة   استبيان تجربة فردية  كما تممزارعين غير مسجلين،    3باإلضافة إلى  ،  11لدى مديرية زراعة طرطوس من أصل  

%(. وشملت 66قد غطت املجتمع بنسبة )دى وزارة الزراعة، وبذلك تكون الدراسة  في محافظة اللذقية غير مسجلة ل

األسئلة املطروحة ضمن الستبيان معلومات خاصة حول زراعة القشطة، وأسباب التوجه لزراعة هذا الصنف، 

تطلبات البيئية ئمة للبيئة املحيطة ومصدرها، وأهم املوبيانات عن املساحات املزروعة وعدد الغراس واألصناف املل 

إلى كيفية العناية بها، كما تضمن الستبيان الستفسار عن أهم العراقيل والصعوبات التي  املناسبة لها، باإلضافة

النشاط  يعاني منها أصحاب هذه الزراعات، باإلضافة إلى بيانات هامش الربح اإلجمالي وحساب التكاليف املنفقة على 

 .جدول يلخص أهم النتائج األولية للمسحا يلي . وفيم12اإلنتاجي ومراحل تسويقها

 توصيف لبعض املتغيرات التي تمت دراستها عبر االستبيان في محافظة طرطوس. 2جدول ال

 املتوسط الحد األعلى الحد األدنى املتغير 

 1.9 5 0.5 )كم(  بعد البستان عن سطح البحر 

 9 19 3 الخبرة بزراعة القشطة )سنة(سنوات 

 19.6 36 7 13كي( )دوالر أمير سعر الشتلة 

 0.8 1.5 0.1 )دونم( املساحة املزروعة 

 42 100 10 )شجرة(  عدد األشجار املزروعة إجمالي 

 33 50 15 إنتاجية الشجرة )كغ( 

 أهم النتائج التي تم الحصول عليها أثناء املسح:

مة الحمضيات من تقليم ورش زراعة القشطة وبقية الفواكه الستوائية نتيجة ارتفاع تكاليف خد جاءت فكرة .1

 بر 
ً
خص ثمنها املنتج وصعوبة تسويقه، باإلضافة إلى أنَّ بيئة الساحل مناسبة أدوية ومبيدات وأجرة عمال، مقارنة

 
 . 6ملحقيوجد نموذج عن التقرير الشهري في للطلع:   11
 . 7ج عن املسح اإلحصائي التي قامت فيه مؤلفة الدراسة في الساحل السوري في ملحقيوجد نموذ 12

 اختالف سعر الصرف مقابل الدوالر األميركي. بالتالي اختالف وقت شراء القشطة و إلى  الشتول بالدوالريعود جزء من التباين في قيمة  13
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 لنمو األشجار الستوائية، وتعود عليهم بأرباح جيدة ألسعارها امل
ً
رتفعة. وتجدر اإلشارة أن األشجار  جدا

 وخففت من فائض إنالستوائية لم تزرع كبديل عن ا
ً
تاج لحمضيات بل كرديف لها بحيث أكسبت الفلح ربحا

 وبالتالي صعوبات تسويقه. الحمضيات

بحر كانت املزارع والبساتين التي ُزِرَعت بها القشطة كلها متواجدة على الشريط الساحلي ومتوسط بعدها عن ال .2

 ي من الحميدية وحتى جبلة.كم، بحيث وبشكل عام فإن زراعتها تنجح على الشريط الساحل 1.9

أعوام، وقد اكتسبوا   9لدى املزارعين خبرة ومهارة جيدة في زراعة القشطة حيث بلغ متوسط عدد سنوات الخبرة   .3

لتصالت الحديث )النترنت( هذه الخبرة من تجاربهم الشخصية بزراعتها، باإلضافة إلى الستعانة بوسائط ا

 في بلد املنشأ لهذه الشجرة. وكذلك الستعانة بمعارفهم املقيمين 

 عن أشجار  بزراعتها% من املزارعين 35عند البدء بإنشاء بساتين القشطة، قام  .4
ً
بينما ، قديمة حمضياتبدل

% بزراعتها 10قام حوالي و ، (بالخضاركانت تزرع سابقة )ة يبيوت بلستيكمنهم بزراعتها كبديل عن % 20وقام 

 بدأ بتجريب زراعتها بأراٍض غير مزروعة من قبل.ف اقيالبأما بين األشجار املثمرة لديه، 

روا البذار ثم قاموا بتشتيلها وزراعتها من ثمَّ   رعين القشطة كشتول جاهزة، والباقون % من املزا56زرع  .5 حضا

 تطعيمها بعد فترة من الزمن.

( وذلك لتنوع مصدرها من بلدان متكانت أسعار ال .6
ً
 )وبعضها غالية جدا

ً
عددة باإلضافة إلى شتول متفاوتة جدا

ل أصعب العراقيل أل
ا
وهو إيجاد أصناف جيدة مناسبة وبأسعار مناسبة،  تعدد األصناف املزروعة، مما شك

ليرة  10000حوالي علوًة على صعوبة إجراءات إدخالها إلى سورية، وقد بلغ متوسط سعر الشتلة الواحدة 

 من لبنان. اسورية، أما عن البذار فكان مصدره

% زرعها في شهر 10% زرع شتولها في شهر أذار، و20، و14زارعين بزارعة القشطة خلل شهر آبمن امل %70قام  .7

 تشرين األول.

 شملت أشجار القشطة املزروعة في ساحلنا أصناف عديدة حيث أبدت نجاحها وتأقلمها ومنها: الهندي .8

ِب (الغرافيولئكة )شاال -اإليتومويا -قلب الثور)الصنوبرية( -)الصدفية( البلدي -(شيرومويا)
.....إلخ، وقد ُجرا

، وكذلك أفاد املزارعون بأن صنف القشطة  
ً
صنف القشطة الحمراء الخالي من البذور وقد أثبت نجاحه أيضا

م، بينما صنف اإليتومويا يزرع ملسافة  4حتى    كم عن سطح البحر ويصل ارتفاعه  3الصنوبرية ُيزرع حتى مسافة  

ذا ويمكن زراعة القشطة بعد تلك املسافة ولكن ضمن بيوت بلستيكية فُتَقَزم ه م. 20كم وبارتفاع  حتى  6

 م. 1.5م وقطر 1.5بداخلها على شكل هرمي بارتفاع 

 
أحّر يوم في   لذلك يجب أن يتم اختياريجب اختيار ما يناسب بيئتها اإلستوائية كما أفاد أغلب المزارعين: بما أنها من األشجار اإلستوائية  14

 شهر آب لزراعة شتولها. 
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بزراعتها مع  املزارعون  مربع، وقد قاممتر  800بلغ متوسط املساحة املزروعة بالقشطة للمزارع الواحد حوالي  .9

  - الدراغون  -وتاالساب -الشيكو -السدر -ياالبابا -الكيوي  -األفوكادو استوائية أثبتت نجاحها، مثلأخرى أشجار 

 الليتش ي.   -كامبول -املنغا -الليمو  -املوز األحمر -الجوافة -الشوكول البيضاء

وبلغ متوسط عدد أشجار القشطة في الدونم الواحد ارع، شجرة لكل مز  42بلغ متوسط عدد األشجار حوالي  .10

% لم تثمر بعد، 20شجار القشطة املزروعة قد بدأت بمرحلة اإلنتاج، و% من أ70انت شجرة، وك 60حوالي 

 .15املعلومات الكافية لزراعتهاوالباقي كانت تجارب بدائية لم تنجح ألسباب تتعلق بعدم وجود 

روي، ويقوم كل املزارعن املشمولين باملسح باستخدام طرق الري الحديثة كامل إنتاج القشطة هو إنتاج م .11

 الري بالتنقيط(.)شبكات 

% من املزارعين السماد البلدي فقط، ول يستخدمون األسمدة الكيماوية ول حتى أي نوع من  90يستخدم  .12

  - األسمدة الكيماوية )يوريا% منهم فقط 10املبيدات )أي أنها نوع من أنواع الزراعة العضوية(، بينما يستخدم 

 بكميات قليلة.
ً
 سوبر فوسفات( ولكن أيضا

صيبت بها شجرة القشطة. الت أمرالم تسجل ح .13
ُ
 ض أ

 30-20يكون موعد حصاد القشطة من أيلول وحتى نهاية كانون األول. ويبدأ إنتاجها من العام الثالت بمتوسط  .14

 يبدأ بالسنة الرابعة
ً
، ويزيد املحصول بنمو األشجار حتى يصل محصول الشجرة ثمرة للشجرة الواحد، أما فعليا

الكامل. وأشارت إحدى الحالت املشمولة باملسح إلى أن صنف القشطة الصنوبرية   عند اإلنتاج 150-100بين 

، كما ويبلغ متوسط ثمرة  400ثمرة للشجرة الواحدة، بينما ممكن أن يصل إنتاج صنف اإليتومويا إلى    250يعطي  

 غ.400قشطة املنتجة في الساحل حوالي وزن ثمرة ال

جور باهظة، وهذا ما يميزها، لة الخدمة، ل تحتاج إلى عناية كبيرة وأأكد جميع املزارعين أنا أشجار القشطة سه .15

 ، وتخفف األعباء املادية عن كاهل املزارع وصاحب األرض.فتساهم في توفير اليد العاملة

 تسويق القشطة 5

ة هذه  عانى مزارعو القشطة في بادئ األمر من صعوبة كبيرة في تسويق القشطة، لعدم معرفة املستهلك السوري بقيم

ع إنتاجه بشكل شبه مجاني ومنهم من لم يتمكن من تسويقه في ا في لبداية، أما الفاكهة ومدى أهميتها، فمنهم من وزا

 د بدأ يتحسن تسويقها وبدأ التجاوب أكثر في استهلكها. فق ( 2018العام  -الوقت الحالي )وقت إعداد الدراسة 

الكيلو منها في عام  تها من األصناف الستوائية وقد بلغ متوسط سعرأما بالنسبة إلى أسعارها فكانت مرتفعة كمثيل

 ئع وأهميتها الغذائيال.س، وتلعب اليوم هذه السلعة من حيث بيئتها الغريبة ومذاقها الر  3000حوالي  2018
ً
ة دورا

 بالنسبة للمزارعين حيث يتم
ً
 تسويقها بأسعار جيدة وتحقق عوائد مالية عالية. إيجابيا

 
 ا( فانتقلت اإلصابة للنبات. لم تتم معالجة التربة من اإلصابات الملحقة بالتربة بسبب المحاصيل السابقة )إصابات بكتيرية وفطريات ونيماتود 15
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 ويق التس 1.5
 
  محليا

 عن طريق املنتجين املحليين أنفسهم من مزارعهم مباشرة للمستهلكين مباشرة، أو عن طريق 
ً
سوق  تم تسويقها محليا

ويشتري تجار املفرق اإلنتاج من أسواق الهال س إلى أسواق الهال في املحافظات، الهال املركزي في محافظة طرطو 

بيع قسم من اإلنتاج إلى األخيرة ليعرض في صالت البيع ية للتجارة بآخرون متعاقدون مع السوريقوم تجار بينما 

 .4 ويتوضح ذلك أكثر في الشكلالخاصة بها، 

 . مخطط للسلسلة التسويقية املحلية إلنتاج القشطة   4 الشكل

 

سورية للتجارة بأنها تضيف هامش ربح يز الوتتم ليرة للكيلو، 5000-4000وتتراوح أسعار القشطة للمستهلك بين 

( لدخول املواطنين. محدود ملبيعاتها مقارنة 
ً
 بأرباح تجار التجزئة واملفرق، وهو ما يجعل أسعار أكثر ملئمة )نسبيا
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 . 2018ثمار القشطة السورية معروضة لبيع في صالة املزة التابعة للمؤسسة السورية للتجارة،   9الصورة 

 

 . 2018املسح امليداني، : املصدر

 املحتملة األسواق التصديرية  2.5

عانت املنتجات الزراعية السورية من النعكاسات السلبية لظروف الحرب سواًء لجهة اإلنتاج أو التسويق، فشكلت  

إقامة  العودة إلى التعافي و  ضوء في ظل قلة منافذ التصريف والتصدير. ولكن في  القطرعلى اقتصادي عامل ضغط 

لسوري لألسواق  ااملنتج  لى هذه املنتجات وعودة اسم  فرصة واعدة لجذب املستثمرين إ  أت تتشكلالدورية بداملعارض  

لتشمل املناطق   التوسع في زراعتهاإذا تم في السنوات القادمة العربية والعاملية، وبالنسبة إلى زراعة القشطة، 

ا، فتح آفاق كبيرة لتصديرهي كما يمكن أن ت ها لتغطي الستهلك املحلإنتاج، فسيزداد املناخية املناسبة ملتطلباتها

وفيما  ،، وتحقق عوائد اقتصادية كبيرةتكاليف نقلها ، بحيث تغطيرتفاع سعرها في جميع أنحاء العالموخاصة مع ا

 : املستقبلبعض األسواق املقترحة لتصدير القشطة السورية في يلي عرض مختصر ل

  وهي. فقط لغايات البحث العلمي الهاشميةدنية األر  في اململكةالقشطة تزرع السوق األردني:   ▪
ُ
د الى اململكة،  ستورَ ت

سعر   يصلإذ  بثمٍن غاٍل و ، لف طنأ 30تصل كمية املستورد منها سنويا نحو وزارة الزراعة األردنية بيانات حسب و 

مما يعني وجود ، (2016 وكالة الوقائع اإلخبارية،) دولر أميركي  11 أي ما يعادل دنانير 8إلى الكيلوغرام الواحد منها 

، )وخاصة بعد فتح معبر نصيب للسوق األ  القشطة هامش ربح كبير عند تصدير 
ً
ردني عن طريق نقلها برا

   .الحدودي(

يمكن الدخول للسوق العراقي من خلل الشحنات البرية للقشطة ذات امليزة العالية، فاملستهلك   السوق العراقي:  ▪

ة املصدرة، العراقي متجاوب مع املنتجات الس توقيع اتفاقية مع العراق لتصدير الخضار والفواكه   وعند عقدوريا

السوري، ضمن مشاركتهم في معرض وذلك خلل املعرض الزراعي التصديري األول املنظم من قبل اتحاد املصدرين  
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 فيف ،2018دمشق الدولي 
ً
سورية، وتم  قد أبدى الجانب العراقي إعجابه باملنتجات الستوائية املجربة حديثا

 .(2018موقع سيريا ستبس، ) تضمنيها في العقد املتفق عليه للتصدير إلى العراق

أكبر األسواق العربية املستوردة للمنتجات  يعتبر سوق اإلمارات العربية املتحدة من السوق اإلماراتي:  ▪

لدول العربية من حيث حجم وقيمة وتأتي دولة اإلمارات في املرتبة األولى بين ا ،(البستانية الطازجة )خضر، فاكهة

املركز الوطني للمعلومات في ) لحاصلت البستانية الطازجة و ذلك يؤكد أهمية و حجم هذا السوق الواردات من ا

وجود قبول ذاتي للمنتجات ص و مميزات نافذة تسويق اإلمارات هو ومن أهم خصائ ،(2010يمن، جمهورية ال

وجود في عدد كبير من املهاجرين السوريين الذين يشكلون قوة ن، باإلضافة إلى  ورية لدي املستهلكين اإلماراتييالس

 عن أن اإلمارات املتحدة  شرائية ممتاز
ً
 وسيلة ترويج يمكن استغللها. فضل

ً
للمنتجات السورية و باعتبارهم أيضا

 لرتفاع مستوى دخل الفرد و باعتبارها 
ً
الحرة في الوطن العربي حيث كبر األسواق أتمتلك قوة شرائية عالية نظرا

  يزورها
ً
ات التسوق التي تقام فيها  أو لزيارة املعارض و مهرجانلف الزوار و السائحين سواء للتجارة املباشرة آسنويا

، وكما مر  
ً
،    تصديرها  يمكن  الثمن  مرتفعة  كسلعةلقشطة  ا  فإن  السابقة  الفصول   فيسنويا

ً
يمكن أن ُتصدر   لذلكجوا

،  عن طريق النقل الجوي   تاإلمارا  إلىالقشطة  
ً
 لسلعة مثل القشطة لرتفاع أسعار مبيعا  الذي يعتبرو   أيضا

ً
تها، مناسبا

 .بدء عودة العلقة الثنائية واملشتركة بين البلدينصة بعد اوخ

انية م 6  الية إلنتاج دونم واحد من القشطةدراسة  ميز

والتي هي مركز زراعة القشطة في القطر كما مر  ) زراعة دونم واحد من القشطة في محافظة طرطوس دراسة ميزانية ل

)
ً
، بالبداية تم تحديد عدد أشجار القشطة املزروعة في الدونم، حيث تتوقف حفر الغراس على مسافات  سابقا

عدد األشجار   أي أن  (.16m=    4*4:   القشطة   لزراعة  املثلى  املسافة)  مسافة  الزراعة، وتم الحساب على أساس أفضل

 شجرة. 60 ≈ 1000/16 د:احفي الدونم الو 

بتحليل البيانات األولية التي تم جمعها لكامل املتعاملين في سلسلة القيمة  (cost-benefitاملنفعة )-تم تقدير التكلفة

 ، وفيما يلي عرض ملفردات هذه امليزانية:والتاجر زارعوالتي تضم كل من امل للقشطة

 التكاليف الثابتة  1.6

كما  ،املزرعة، وقد أدرجت التكاليف الثابتة في حساب ميزانية زراعةملية المة في عاملستخدتتضمن قيمة األصول 

 املعادلة التالية: وفققيمته  األصول الثابتة ضمن النفقات حيث حسبت اهتلك تم إدراج

 القيمة املتبقية بنهاية املدة(/ العمر االفتراض ي. –)قيمة املعدات اإلجمالية االهتالك = 

القيمة والعمر الفتراض ي لتلك األدوات واألصول الثابتة والتي على أساسها تم حساب قيمة الهتلك   2  ويبين الجدول 

إلضافة اس وشبكة الري بالتنقيط وخزان ماء، بالنتاج )دونم زراعي(. وتتمثل التكاليف الثابتة بقيمة الغرا وحدةفي 
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 -حفر الجور  -  ة وتخطيط األرض اآلليةحراث  -البلدي  )إضافة السماد  األرض ألول مرة عند التأسيسمة  إلى عمليات خد

 . ( زراعة الغراس

 .دونم/ل.سالوحدة:                                                القشطةملحصول ي ك السنو التكاليف الثابتة وقيمة االهتال 2جدول ال

 قيمة االهتالك السنوي  القيمة العدد التكاليف الثابتة

 - 40,000 -  التأسيسية ضعمليات خدمة األر 

 1726,000 16780,000 60 الغراس )تزرع مرة واحدة عند التأسيس(

 187,500 150,000 1 بالتنقيطشبكة الري 

 33500 970000 - إجمالي التكاليف الثابتة 

 2018، يداني املسح املاملصدر: 

 التكاليف املتغيرة 2.6

والجدير بالذكر بأن القشطة تبدأ بالعطاء ،  والتسويق  19ر العمالةيتضمن فيها قيمة مدخلت اإلنتاج، إضافة إلى أجو 

سنوات، ولكن يبدأ اإلنتاج الفعلي بالسنة الرابعة، بحيث تغطي تكاليفها وتبين نتائج تحليل البيانات األولية  3بعمر 

طن  1.25حوالي في العام الرابع ، أن كل دونم قشطة ينتج 2018على مستوى املزارع والتي تم جمعها في نهاية العام 

طن، باملقابل يحتاج الدونم خلل  3يد اإلنتاج في كل عام ليصل إلى ذروته في العام العاشر من عمر الشجرة إلى ويز 

جار األرض آل.س باإلضافة إلى أن تكلفة  20,000ل.س، وتكاليف ري بقيمة  12,000العام إلى سماد عضوي بقيمة 

ل.س، باملقابل بلغ متوسط العائد الكلي   132000تغيرة وبالتالي يكون إجمالي التكاليف املل.س،  100,000السنوية 

 (.3)الجدول  ل.س. 3,075,000في السنة الرابعة )السنة األولى في اإلنتاج الفعلي( 

 
 ل.س 13000ببصنف جيّد مطعمة تم حساب متوسط سعر الشتلة ال 16
 عام سيتم قلع االشجار.  30بعد  17
 عام في حال تم المحافظة عليها بشكل جيد.   20يمكن أن تبقى الشبكة صالحة لالستخدام حتى  18
ض التعشيب، ن تحتاج لبعتتضمن العمالة الجني والتسميد العضوي بشكل أساسي، والتقليم بعد العام الخامس من عمرها بشكل خفيف، ويمكن أ  19

 وال تحتاج إلى عمالة كبيرة وأجور باهظة.  الخدمةالقشطة سهلة فإن المزارعون أثناء المسح  كما أفادو
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ابع من عمرها  3الجدول  انية املالية إلنتاج دونم واحد من القشطة في العام الر  امليز

 س(القيمة )ل. البند  
 ( USDالقيمة )

 $  1ل.س مقابل  500متوسط سعر الصرف 

R 6,150 3,075,000 العائد الكلي 

I 264 132,000 املدخالت الوسيطة 

 200 100,000 آجار األرض السنوية 
 24 12,000 السماد العضوي  
 40 20,000 تكاليف الري  

VA = R - I 5,886 2,943,000 قيمة مضافة 

Dep  67 33500 هتالكاإل 

NVA= VA - Dep 5819 2909500 صافي القيمة املضافة 

F 40 20000 عمالة ال 

NP = NVA - F 5779 2889500 صافي الربح 

 .2018، يداني املسح املبيانات املصدر: 

 SWOTنتائج تحليل  

لزراعة القشطة  والذي يبين نقاط القوة، الضعف، الفرص والتهديدات  ((SWOT Analysisوفيما يلي عرض جدول 

 في الساحل السوري. 

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

مناخ مناسب لزراعة القشطة من حيث درجة الساحل السوري  لكيم -

 الحرارة والرطوبة املعتدلة.

 للقشطة.ة ارتفاع القيمة الغذائية والطبيا  -

خدمتها بعد تجاربهم القشطة خبرة جيدة بزراعتها و  مزارعويمتلك  -

 الدائم عالنترنت. عهمواطل الشخصية معها، 

على السماد مزارعوها عتمد نظيفة حيث يزراعة زراعة القشطة  -

 يستخدمون أسمدة ومبيدات كيميائية. وللعضوي فقط، ا

-  
ا
ل تحتاج إلى و الخدمة، نها سهلة أل كبيرةأعباء مالية  بد املزارعل تك

وتأسيس انخفاض تكاليف خدمتها )أيدي عاملة كثيرة وعناية كبيرة 

 باستثناء سعر الغراس(. رعها، مزا

 .خطيرة لم تشهد أشجار القشطة حالت أمراض أو آفات -

 مجدية  -
ً
 بسبب ارتفاع أسعار مبيعها. ماليا

ارتفاع أسعار شتول القشطة املستوردة باإلضافة إلى صعوبة  -

مة ذات األصناف الجيدة إلى سوريا.  إجراءات إدخال القشطة املطعا

دة باإلضافة ضعف دور البحوث الزراعية في  - تأمين الشتول الجيا

لضعف اإلرشاد الزراعي في إقامة التطبيقات اللزمة حول الفواكه 

 الستوائية.

 الصقيع.الحساسية العالية لألشجار تجاه  -

 معرفةقلة ارتفاع أسعارها من جهة و تتعلق بمشاكل تسويقية محلية  -

 .ى من جهة أخر  ين لفوائدها الغذائية والطبيةياملستهلكين املحل

 إجراء التلقيح  -
ً
  يدويا

ً
ألنه إذا ُتركت األشجار للطبيعة ستنتج محصول

 مشوهة غير منتظمة الشكل.  
ً
 وثمارا

ً
 جدا

ً
التلقيح الخلطي يتم ألن  قليل

 .20الحشراتة غير كافية عن طريق بدرج

 
أن الرياح الجافة أثناء فترة التزهير والعقد تؤثر بشدة على العقد، مما يؤدي لفشل التلقيح واإلخصاب، باإلضافة إلى األسباب التالية حيث  20

الوةً على أن المياسم توجد في مستوى أعلى من  حيث تنضج مبكرة عن االزهار المؤنثة، ع بموعد نضج حبوب اللقاح كما أنه يوجد اختالف 

 االزهار المؤنثة الصغيرة. 
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وغيرها ألنه  ملنتجات اإلستوائية كالقشطةعلى االجمارك  عدم تعرف -

وبالتالي تعامل معاملة السلع  21ريسو  ليس لديها دليل تصنيفي

.
ً
 املهربة أحيانا

 التهديدات الفرص

امللئم  الساحليإمكانية التوسع في زراعة القشطة على طول الشريط  -

 لزراعتها.

اإلنتاج حيث تزيد كمية اإلنتاج مع التقدم بالعمر حتى تصبح زيادة في  -

، ويصل سنوات  10بعمر ال   ثمرة  200متوسط إنتاج الشجرة الواحدة  

 غ.400متوسط وزن الثمرة إلى 

فسيكون ُتزرع كأشجار رديفة في بساتين الحمضيات باعتبار القشطة  -

جه الصعوبات التسويقية التي تواخسائرها  من شأن زراعتها حذف

 .الحمضيات

 الرفع من مستوى  -
ً
فتح آفاق لتصديرها مما يتيح  جودة اإلنتاج تدريجيا

 في املستقبل. ةلألسواق الخارجي

تأسيس صناعات طبية وتجميلية مستندة إلى في املستقبل مكن ي -

 القشطة.مستخلصات 

 مع تزايد الدخول القشطة  فشل تسويق احتمال  -
ً
القشطة محليا

 .  22من لبناناملنافسة املهربة 

 إذ لم يتم التعريف بها  عدم إمكانية تسويق الكميات الفائضة -
ً
محليا

 بالشكل األمثل.

خارجية إذا لم يحقق املنتج صفة الجودة صعوبة اختراق األسواق ال -

 املطلوبة.

 

 

 املقترحات   7

ضمن خطة تعتمد دراسة  باعتبارها املنطقة امللئمة لها، القشطة في مناطق الساحل السوريزراعة تشجيع  .1

، امز بسبب  ، )خاصة من الناحية التسويقية(  الستوائيةاألشجار لكافة جدوى اقتصادية 
ً
ِكَرت سابقا

ُ
ياها التي ذ

 ي، ومن الحمعن البحر كم  7حتى مسافة  احليالسوتكون ضمن الحدود املناسبة التي تشمل الشريط  
ً
دية جنوبا

 
ً
 .حتى جبلة شمال

، لتخفيف العبء الكبير عن املزارعين، 23املنشأ من بلد  ةالغراس الجيدة املطعمة للقشطة إلى سوري إكثار .2

زراعية التابعة لوزارة  مراكز البحوث ال من قبل على الغراس وتطعيمها بأصناف ملئمة والبدء بإجراء التجارب 

   ، من ثم توزيعها على الفلحين.الزراعة

 بالهتمام أكثر  .3
ُ
حولها وإعداد أوراق عمل ودراسات بحثية ، خرى امللئمة للبيئة الساحليةاألصناف الستوائية األ

ة، و دراسة األصناف املل  )املنغا معرفة خصائصها الزراعية والقتصادية والجدوى من زراعتها، مثلناسبة بجديا

 الليتش ي......الخ(.  -الشيكو -السابوتا  – السدر – الدراغون  –

 
المزارع، والمنطقة التي يزرع فيها، والكميات،  على الرغم من أن المزارعين يحصلون من الوحدات اإلرشادية على ورقة يبين فيها اسم  21

 واألنواع المزروعة و يتم إبرازها خالل التنقل بين المحافظات.
تتميز القشطة اللبنانية بانخفاض سعرها مقارنة بالقشطة السورية ولكن أيضاً بانخفاض جودتها، وبالنظر لمستويات الدخل السائدة في   22

 السورية، حتى وإن كانت ذات جودة متوسطة. ر على المنافسة والتوسع في األسواق من القشطة القطر فإن القشطة اللبنانية أقد
 األصناف المحلية إنتاجها محدود وليست بفعالية أصناف القشطة المستوردة.  23
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 من  .4
ً
 والقشطة خصوصا

ً
ٍة من قبل الجهات املعنية على إيقاف إدخال الفواكه الستوائية عموما العمل بجديا

 لبنان بطرق غير مشروعة، ألنها تؤثر عل
ً
يدة ، حيث تنتشر بمقاييس غير جى تسويق املنتج اإلستوائي محليا

 لثمن، فتقلل من سعر القشطة املحلية. فجودتها منخفضة وطعمها غير لفت، فتكون رخيصة ا

إلى األسواق  دخولهازيادة فرص ، باإلضافة إلى للحفاظ على البيئة 24للقشطة  الزراعة العضويةعلى تشجيع ال .5

 الخارجية، والستفادة من مزايا املنتج العضوي.

الزراعية  املشاركة الدائمة في املعارض  رجية للقشطة، من خللالبحث الدائم عن أسواق تصدير خا .6

، وخاصة السورية جذب املستثمرين للمنتجاتالتي تعد أكثر الطرق كفاءًة لختبار تقبل السوق، و  التصديرية،

  الستفادة من الدعم مع تطوير التفاقيات التجارية مع الدول الصديقة األزمة، و  منعكساتبعد بدء التعافي من 

يسهم في تمهيد الطريق لعودة السم السوري للنتشار في األسواق  ما مالحكومي والتسهيلت املقدمة للتصدير، 

    ،العربية والعاملية
ً
 هاما

ً
في وقتنا الحالي من خلل إنشاء مواقع باإلضافة إلى التسويق اللكتروني لها الذي بات أمرا

 ورية.ترويج للمنتجات السسورية متخصصة بالدعاية وال

املواصفات واملقاييس املطلوبة ملنتج   محدداتإحداث مواصفة جودة خاصة للقشطة السورية تشتمل على أهم   .7

لنفسها أن تبني    تحتاجالقشطة، لكي يتمكن املنتج من الدخول إلى األسواق الخارجية، وخاصة أنها زراعة حديثة  

 اسم
ً
 مميز  ا

ً
  .25لسريع على املدى القصيرهتمام فقط بالربح افي هذه األسواق، وعدم ال  ا

عبر اإلرشاد   على مستوى املزرعة وتوجيه املزارعينوالتوضيب  عمليات الفرز والتصنيف    الهتمام أكثر بتفاصيل .8

 ،املعبأة في الصندوق الواحد على مستوى متقارب من الجودة ثمار القشطةإلى ضرورة مراعاة أن تكون  الزراعي

ة كما ، قعرالوضع النوعيات الرديئة في م وعد )هشة/ سهلة التلف(  يجب مراعاة أن القشطة تعتبر فاكهة طريا

 .فيفضل وضعها في طبقة واحدة أو ضمن شبكات اسفنجية وذلك لتفادي الكدمات

واستقرار  ضمانات تسويقية ، بحيث تحقق )عقود تصدير( التعاقدية ملنتجي القشطةتطبيق مبدأ الزراعة  .9

 للمزارعين ، مما يتيحقرار الزراعةتجاته بأسعار ُمرضية وذلك قبل اتخاذ تسويق منليطمئن املزارع فإنتاجي 

تجات أو تقنيات زراعية متطورة تحقق زيادة في اإلنتاجية أو تحسين مستوى جودة املن لستخدامالفرصة 

 .26كلهما

ير الجانب وتطو رفع املستوى الفني ل ةحول إنتاج ثمرة القشطبإشراف خبراء ومختصين ة يبيتدر  اتدورإقامة  .10

 ، عملية في بساتين إنتاج القشطةالتدريبات ال باإلضافة إلى ،وإرشادياتها ملهندس ي وزارة الزراعةاإلرشادي 

يتمكنوا من مساعدة ، فهاإلنتاجالزراعية املطبقة وعمليات الخدمة الحديثة على مختلف التقنيات هم لتعريف

 .وخاصة في مجال إجراء التلقيح اليدوي  ،يم الفائدة والحلول لستفساراتهممزارعي القشطة وتقد

 
 ة. ن زراعة القشطة تعتمد فقط على السماد العضوي، دون استخدام مبيدات وأسمدة كيماويفإ سابقاً  تمت اإلشارةكما  24
 . 8ضمن ملحق حول القشطة   UNECEمعيار لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبااالطالع على موجز من يرجى للتوسع أكثر،  25
 . 2017،ع. السمية،خ & عتومللتوسع في موضوع الزراعة التعاقدية يرجى مراجعة  26
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يجب أن يتم ففاكهة حديثة للمجتمع السوري،  القشطةباعتبار " غياب التعريف أدى إلى صعوبة التسويق" .11

 بها التعريف 
ً
 فبذلك يتم ضمان ، املتعددةوفوائدها الطبية بقيمتها الغذائية العالية،  تزويدهمل ،إعلميا

 . املحلي الستهلك استمرارية

 كلزراعات املدخلة ملبادرات الفردية لاشجيع ت .12
ً
على الرغم  ،ومكافأة املبدعين فيهاوغيرها  زراعة القشطةحديثا

كونه ل يغامر بزراعات غير مضمونة النتائج، إل أنها بالشكل الكافي، و لم يتعرف عليها من أن املزارع السوري 

ألفضل ابتكار اعلى ليكونوا قادرين  ،هبكافة أشكال  لهمتقديم الدعم  لذلك من املفيد .هرةنجاحات با تحقق

، وتطوير الزراعات السورية، 
ً
 اسم املنتج السوري. لرفع دائما
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 تامللحقا  9

 أسماء القشطة املنتشرة في دول العالم: 1ملحق

 أسماء القشطة حول العالم 

 Annona Cherimola Mill السم العلمي

 Annona, Custard Apple السم الشائع

 األسماء الدولية املشتركة

 Custard Apple, Soursop, Graviola اإلنكليزي 

 Cherimoya, Chirimoyo, Guanábana, Pinha, Saramuya, Anona اإلسباني

 Cherimole, Chérimolier, Corossol الفرنس ي

 Mao ye fan li zhi, 刺果番荔枝 الصيني

 املشتركة االسماء املحلية 

  Atemoia, Graveola, Graviola, Grabiola البرازيل

 Graviola, Atta, Fructa doconde البرتغال

 Anona poshte السلفادور

 kirimoja السويد

 Pox, Poox كسيكامل

 Sitaphal, Ata, Sharifa الهند

 Kelemoio, Momona هاواي/األميركيةالوليات املتحدة 

 Cherimoya-sugar, Apple hybrid أستراليا

 Cerimoya ,Soursop إيطاليا

 Zuckerapfel, Rahm-Annone, Sauerei أملانيا

 Sarikaja, Atis إندونيسيا

 Soursop أوكرانيا

 Tukib بليز

  Chirimoya بوليفيا

 Lanang,  Makkhiap,  Noina, ทุเรียนเทศ تايلند

  Chirimolia ؛Chermoya الدومينيكانجمهورية 

 სორუსიო جورجيا
 Соурсоп صربيا

 Tzumuxin, Pac, Pap, Tsummy, Tzumux غواتيمال

 Atis فلبين

 Chirimorrinon فنزويل

 Nona, Srikaya, Sri kaya, Buah nona مالي

 Cherimoyer, Thinbaw-awza ميانمار

 Cachimán, Cachiman de la china, Cachimán de la chine هايتي

 kannelappel هولندا
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 سرسب  إيران

 االسماء العربية

 املستعفل ُعمان

 ق الشريفة/القشطة/عبدالراز  مصر

 الخرمش اليمن

 الشفلح جنوب السعودية

 القشطة/السفرجل الهندي/األناناس الهندي/تفاح الكاسترد   يةبقية الدول العرب

 أصناف القشطةأشهر  :2ملحق

A.Cherimola 

Cherimoya 

 الهندي

تصل شجرة متساقطة صغيرة الحجم ولكنها أكبر من شجرة القشطة البلدي، 

ويناسبها الجو املعتدل كاملناطق الساحلية، تحتاج رطوبة معتدلة   متر،  7-5لرتفاع  

أن الرطوبة العالية والجو البارد يمنع نضج الثمار. األوراق قلبية الشكل  حيث

قطيفيه امللمس خاصة السطح السفلي لوجود الزغب عليه ، الثمرة كبيرة الحجم 

اضحة على سطح  مستديرة أو بيضية الشكل لونها أخضر فاتح، الفصوص غير و 

، به بذور الفاصولياالثمرة على شكل بصمات األصابع، البذور سوداء اللون تش

  تنضج من تشرين األول إلى تشرين الثاني.

A.squamosa 

Sugar apple 

 البلدي/ الصدفية

الجو الحار الجاف، ولكنها ل تتحمل البرودة. كما أنها تتحمل األراض ي  تتحمل

الجيرية بل يجود إثمارها فيها، األشجار صغيرة الحجم، واألوراق صغيرة رمحية، 

سم وشكلها كروي أو بيض ي أو قلبي، ٩-٧يصل قطرها إلى حوالي من  الثمار صغيرة

الصدفية ألن املظهر لونها أخضر مصفر، والسطح مفصص بشكل واضح، سمي ب

البذور سوداء لمعة   ،حد كبيرإلى  األصداف تشبه الخارجي لثمار هذا النبات

 منبعجة من أحد جانبيها ومقوسة من الجانب األخر، تنتشر كثيرا في مصر.
 

A. Reticulata 

Bullock's heart 

 قلب الثور

 ،قدم ٢٠يصل ارتفاعها إلى حوالي  ،جرة كبيرة الحجمور: الشالقشطة قلب الث

قها في فصل ونموها غير منتظم، تتحمل البرودة بدرجة كبيرة، تسقط معظم أورا

كروية أو قلبية الشكل،  ،الشتاء، الثمرة كبيرة الحجم يصل وزنها إلى حوالي رطلين

سطحها أملس واللب أبيض اللون وأقل حلوة من القشطة البلدي أو الهندي وبه 

 .عدد كبير من البذور السوداء 
 

A.Atemoya 

 أتيمويا

 

أكبر في الحجم من  هجين بين القشطة البلدي والهندي، الشجرة قوية النمو

 من ثمرة القشطة 
ً
شجرة القشطة البلدي، الثمرة كبيرة الحجم وأقل تفصيصا

 واملحصول غزير
ً
، تتحمل أكثر البلدي، واللحم حلو املذاق، والبذور قليلة نسبيا

 الرطوبة.

 

A.Muricata 

Soursop 

 الشائكة/غرافيول

 

متر،  6 – 5ا ما بين صغيرة الحجم يصل ارتفاعه ،شجرة ذو ثمر حمض ي املذاق

تحمل أوراق لمعة شديدة الخضرة، وتنتج نوع من الثمار كبير الحجم، قلبي 

سنتيمتر، وتلك الثمار صالحة للطعام، ذات  20 – 15الشكل، ذات قطر ما بين 

نسيج لحمى أبيض وتلك الثمار توجد بكثرة  لون أخضر مائل إلى الصفرة، بداخلها

 املطيرة. في أسواق املناطق الستوائية
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%81%D8%A9
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Galbra 

 جالبرا

يفي له طعم غير واللب ل ،ثمارها كبيرة الحجم ملساء لونها أصفر عند النضج

 .صلأمقبول، ويستعمل ك
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 تصيب أشجار القشطةيمكن أن أشهر األمراض واآلفات التي  :3ملحق

 الوقاية/املكافحة أثر اإلصابة على النبات اإلصابةاسم 

 البياض الدقيقي 

لجراثيم على شكل مسحوق دقيقي أبيض، يظهر على  تكون ا

السطح العلوي لألوراق، أو على السطحين، أو على األزهار، 

قبل أو بعد التفتح، وتمتد اإلصابة لتشمل أجزاء النورة، وينشأ 

األزهار ويتحول لون الثمار إلى اللون البني عن اإلصابة تساقط 

أما إذا أصيبت   املسود وكذلك يؤدي إلى تساقط العقد الصغير،

الثمار املتوسطة الحجم فيظهر عليها بقع بنية خشنة غير 

 .منتظمة مما يقلل من أهميتها التسويقية

ى آذار، إل شباطضد املرض عند انتفاخ البراعم الزهرية من منتصف الرش الوقائي يبدأ 

و أ لتر ماء 100جم /  250بمعدل  ييوم بأحد املواد اآلتية: كبريت ميكرون 15ويكرر الرش كل 

 .سم /الترماء1/2مادة ناشرة بمعدل+  لترماء سم /1بانش بمعدل 

األشجار من العطش عند  يتعان أل  يالصباح الباكر أو بعد العصر كما ينبغ ييتم الرش ف

جم لكل لتر ماء حتي 4كسكلوريد النحاس بمعدلأبالكبريت و  يقائالرش . ويمكن الرش الو 

 .الحرارةلرش عند ارتفاع درجة مع مراعاة عدم ا أيارمنتصف 

حالة ظهور أعراض املرض يتم وقف الرش بالكبريت ويتم الرش بأحد املبيدات الفطرية  يوف

يكرر الرش بمبيد واحد مرتين  يوم بمبيد ول 15 - 12الجهازية املتخصصة على أن يتم كل 

 (.القشطة في متتاليين ويفضل استخدام املبيدات ثنائية الغرض ) للبياض + اللفحة 

 يبداية اإلصابة بالبياض وظهور أعراض اإلصابة يتم الرش العلج عند يبدأ الرش العلجي 

 .بالتبادل بأحد املبيدات العلجية

مرض العفن 

وتساقط  يالداخل

 ثمرات القشطة

شر توهذا املرض من ،لفحة األزهار أو األنثراكنوز يهطلق علي

 وتتفاوت درجة اإلصابة 
ً
 كبيرا

ً
به بين األصناف حيث أن انتشارا

ميسليوم الفطر املسبب يخترق أنسة املبيض ويستقر داخل 

  .اإلى موتها ثم سقوطه يالثمرة ويؤد

من  إلى القضاء على نسبة كبيرة ييؤد ي كلورو النحاس بعد التقليم الشتو  يالرش بأوكس 

ماكن التقليم أو البراعم وآباط األوراق وساكن في الشقوق  يجراثيم الفطر التى تكون كامنة ف

  .التي تمت من قبل

بداية  رش األشجار بأحد املركبات النحاسية التى يوجد بها النحاس بصورة متعادلة عند

   KZلتر أو كوبرس 100جم / 250بمعدل  101تفتح وخروج الشماريخ الزهرية مثل كوسيد 

 ذا تأخر الرش مالتر ماء وإ 1جم / 4+ مادة توبسين بمعدل  لتر ماء 100جم لكل  300بمعدل 

  .مقاومة املرض يف بعد عقد الثمار فإنه يصبح غير مجدٍ 

 يف يالتشوه الزهر 

 القشطة

   يهو فطر الفيوزاريوم مع األكاروسات التله  املسبب  
ً
تلعب دورا

نقل املسبب املرض ى وتهيئة اإلصابة به وفطر الفيوزاريوم  يف

ى باإلض  ،ولذا يصعب مقاومته األوعية الخشبية ييعيش ف افة إل

وبذلك يتم  ياحتواء أشجار القشطة إجراء التقليم الصيف

  .توفير املواد الغذائية التى تستهلكها األجزاء املشوهة

نفس املوسم  ي التقليم إلى تنبيه البراعم املوجودة أسفل القطع إلخراج نموات خضرية ف ييؤد

 .أزهار وإثمار يتعط يوالت

إلى دخول  يالتقليم مباشرة ألن عدم الرش يؤدالرش بمحلول أكس ى كلورو النحاس عقب 

  .جراثيم فطر الفيوزاريوم عن طريق هذه الجروح وتحدث اإلصابة مرة أخرى 

  .لت سليمة خالية من املرضزراعة شت

  .إزالة األشجار املصابة وحرقها

 األورام

وتتلون باللون ،  وعلى األفرع الرئيسيةها  على جذوع أشجار توجد  

العدد والحجم حتى إذا   يتزداد ف.  زيادة عمر الورمالداكن ب يالبن

 .إلى موته يتؤدفزادت إصابة الفرع بشدة 

 .كجم 25 - 20 يوحرقها وتطهير مكانها بالجير الحإزالة األشجار املصابة 

الحشرات القشرية 

 ي والبق الدقيق

تصيب أشجار القشطة وتتغذى الحشرات على العصارة وتفرز 

التى تتكون عليها بعض األعفان مكونة   بعض اإلفرازات العسلية

مسببة  يطبقة سميكة سوداء مما يقلل من التخليق الضوئ

 شديدة للقشطة مما يقلل نمو األشجار
ً
وتقل مساحة  ،أضرارا

وتسقط األوراق  ،وتظهر عليها مساحات صفراء ،األوراق

  .وتموت الفريعات

% بمعدل  5الكيماوية مثل ملبادة والحشرات القشرية بأحد املبيدات  ييقاوم البق الدقيق

 .سم لكل لتر ماء5سم لكل لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1.5

 التربـس

تصيب األوراق الحديثة واألزهار والثمار ويظهر مظهر اإلصابة 

ظهور لون فض ي لمع مع ضوء الشمس على األوراق   يبالحشرة ف

لة ر وظهور جرب على الثمرة في أي مرحالحديثة وسقوط األزها

من مراحل نموها وتأخذ اللون البني الفاتح وتكون خشنة عن 

 .بقية أجزاء الثمرة

 

حشرة لفة أوراق 

 القشطة

زاقات على جذوع أشجار القشطة يتسبب وجود القواقع في 

بالغة ألشجار القشطة حيث تتغذى على القلف   حدوث أضرار

ة وكثرة الحشائش وزياد ويساعد سوء التهويةواألوراق والثمار 

وفى الصباح  والقواقع نشاطها ليلً ، يادة نشاطهاالرطوبة على ز 

  .الباكر

 .لتخلص من الحشائشا

 .هوية التربة بإحكام عملية الري تحسين ت

 .جمع القواقع باليد وحرقها

أكوام في أماكن انتشار استخدام البرسيم أو النشارة الخضراء كمصيدة للقواقع بوضعه في 

 .القواقع ثم يحرق 
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  من القشطة g 100 القيمة الغذائية الخام لكل: 4حقمل

 النسبة املئوية قيمة املغذيات  

 Kcal 4% 75 السعرات الحرارية )الطاقة(

 g 13.50% 17.71 الكربوهيدرات

 g 3% 1.57 البروتين

 g 3% 0.68 الدهون 

 mg 0% 0 الكوليسترول

 g 8% 3 األلياف الغذائية 

 الفيتامينات 
   

 mg 8% 0.101 )الثيامين( B1فتامين  

 mg 10% 0.131 )الريبوفلفين( B2فتامين  

 mg 4% 0.644 )النياسين( B3فتامين  

 mg 7% 0.345 )حمض البانثونيك( B5فتامين  

 mg 20% 0.257 )البيريدوكسين( B6فتامين  

 µg 6% 23 )حمض الفوليك( B9فتامين  

 A 5 IU <1%فيتامين 

 C 12.6 mg 21%فيتامين 

 E 0.27 mg 2%فيتامين 

 الشوارد
 

  

 mg 0.50% 7 صوديومال

 mg 6% 287 بوتاسيومال

     املعادن

 mg 1% 10 الكالسيوم

 mg 8% 0.069 النحاس

 mg 3% 0.27 الحديد

 mg 4% 17 ماملغنيزيو 

 mg 4% 0.093 املنغنيز

 mg 4% 26 الفوسفور

 mg 1% 0.16 الزنك

Source: USDA National Nutrient data base.  
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 ( 2018-2011) في سوريا السلسلة الزمنية زراعة وإنتاج القشطة: 5ملحق

 العام 

 طن/اإلنتاج عدد مثمر/شجرة عدد كلي/شجرة مساحة / هكتار

 املجموع بعل  سقي املجموع بعل  سقي املجموع بعل  سقي املجموع بعل  سقي

2011 3.3 0 3.3 1009 0 1009 966 0 966 37.0 0 37.0 

2012 3.3 0 3.3 1074 15 1089 978 0 978 37.5 0 37.5 

2013 3.3 0 3.3 1078 15 1093 976 0 976 11.5 0 11.5 

2014 3.3 0 3.3 1085 15 1001 957 0 957 26.5 0 26.5 

2015 3.3 0 3.3 1109 0 1109 1022 0 1022 28.5 0 28.5 

2016 3.3 0 3.3 1123 0 1123 1079 0 1079 30.5 0 30.5 

2017 3.3 0 3.3 1111 0 1111 1079 0 1079 17.4 0 17.4 

2018 3.3 0 3.3 1229 0 1229 1075 0 1075 31.4 0 31.4 

 .2018 املصدر: مديرية زراعة طرطوس،
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  :6ملحق
ً
 مديرية زراعة طرطوس-نموذج عن التقرير الشهري عن الزراعات املدخلة حديثا
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 ملحق7: الستمارة الخاصة بورقة العمل "اقتصاديات إنتاج القشطة وآفاق تصديرها"

 رقم الهاتف اسم املزارع بعدها عن البحر  القرية الناحية  املنطقة  ستمارة رقم اال 

              

 في أي عام بدأت بزراعة القشطة؟ ◄

 ما هو الصنف املستبدل؟ وما هو سبب استبداله؟ ◄

 ك عنهاملاذا تشجعت على زراعة القشطة؟ وماهي مصدر معلومات ◄

 مصدر الغراس/البذار املزروعة؟ ما هو الصنف املزروع؟ ماهو ◄

 ماهي العراقيل والصعوبات أثناء الزراعة؟ ◄

 في أي شهر تمت الزراعة؟ ◄

 ماهي املحاصيل األخرى املزروعة ضمن البستان )ذكر مساحتها أو عدد األشجار(؟ ◄

 هل استعنت بخبرة أحد أثناء الزراعة أو املكافحة؟ ◄

 حيوية أو كيماوية؟ة هل طبقت مكافح ◄

 األمراض التي أصابت القشطة هل تمت السيطرة أو الكافحة؟ درجة تأثيرها على النبات 

   

 ماهي مواعيد نضج القشطة ومواعيد حصادها وكم كان متوسط وزن الثمرة؟ ◄

 في أي عمر بدأ اإلنتاج الفعلي؟ ◄

 كان السبب؟خلل الفترة السابقة هل تعرض موسم إنتاج القشطة إلى فاقد، وما  ◄

 هل أثرت األزمة على زراعة القشطة؟)الوصول إلى الحقل_إمكانية الحصاد_التسويق( ◄

 كيف يتم تسويق القشطة؟)محلي_مؤسسات الدولة_تجار من املزرعة مباشرة( ◄

 هل تلقيت دعم من حيث)غراس/بذار_أسمدة_مبيدات_محروقات(؟ ◄

 زراعة القشطة في بلدنا؟ هل لديكم مقترحات أو خطط مستقبلية أو مطالب بخصوص تطوير ◄

 اإلنتاج والتسويق: ◄

 القيمة اإلجمالية/ل.س  بيع/كغسعر امل املسوقة/كغالكمية  الكمية املنتجة/كغ 

     2018خالل العام الحالي

 التكاليف 

  1عدد الغراس املزروعة  1املساحة  1اسم الصنف

  2عدد الغراس املزروعة  2املساحة  2اسم الصنف

  3عدد الغراس املزروعة  3املساحة  3اسم الصنف

  مصدر الري 

  طريقة الري 
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2017     

2016     

 يتبع.... 
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 الري

 اإلجمالي 1ك 2ت 1ت أيلول  آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 2ك الري بالضخ 

              عدد الريات

              ريةعدد ساعات كل 

 قيمة الصيانة للمجموعة للضخ قيمة الزيوت كمية املحروقات املستهلكة 3م التدفق إنش/محج

    

 الري بطرق الري الحديث

 تصريف الفالة ل/سا عدد الفالت اإلجمالي عدد الفالت/دونم

   

 لري بدون ضخ ا

  رسوم الري السنوية

 

 العملية

 اليدوي العمل  العمل اآللي

عدد 

 الساعات
 لفةالتك

 العمل املأجور العمل العائلي

 أجرة اليوم عدد العمال عدد األيام عدد العمال عدد األيام

        إزالة األشجار القديمة

        الفلحة العميقة

        التخطيط

 مستلزمات اإلنتاج 

 القيمة اإلجمالية الكمية سعر الوحدة الوحدة  

     البذار/الشتول 

     السماد البلدي 

 األسمدة الكيماوية 

1-      

2-      

3-      

4-      

 املبيدات

     يدات العشبيةاملب

1-      

2-      

     املبيدات الحشرية

1-      

2-      

     املبيدات الفطرية

1-      

2-      
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        زراعة الشتول 

        التسميد

        املكافحة

        التقليم

        الحصاد

        )تغليف وتعبئة(حصاد ما بعد ال

 القشطة:حول (  (UNECEمعيار لجنة األمم املتحدة القتصادية ألوروبا  :8ملحق

 الجودة .1
 فئات مختلفة:  3القشطة  في   UNECEتصنف  1.1

▪ Extra class :.تشمل القشطة ذات النوعية املمتازة والخالية من العيوب 

▪ Class I :   القشطة ذات النوعية الجيدة.تشمل 

▪ Class II:    27الدرجة الثانية الغير مؤهلة إلدراجها في الطبقات العلياتكون ضمن املعايير الدنيا، في. 

 مؤشرات الجودة الرئيسية: 2.1

 غرام.  100الحد األدنى لوزن ثمرة القشطة هو  حجم الفاكهة: ▪

 اللون. ▪

 غياب الشوائب والتعفن. ▪

، ويجب التعامل  الثبات: ▪
ً
 معها بعناية لتقليل الكدمات.ثمار القشطة هي ثمار طرية نسبيا

 :عند النضج لديها النضج: 3.1

 . ٪(15-14) :تركيزات عالية من السكريات ▪

   ٪(.0.7-0.4) :ملعتدلةالحموضة ا ▪

  .C :60mg / 100g)-(45فيتامين ▪

 .(500mg/100g-250) :البوتاسيوم ▪

 :تشمل تدابير الرقابة: 4.1

 الجراثيم الفطرية. للحد من مصادرتدابير التحكم بالصرف الصحي البستاني الجيد  ▪

 يق مبيدات الفطريات قبل الحصاد.تطب ▪

 لدقيق للحد من األضرار املادية.التعامل ا ▪

 درجة فهرنهايت(. 50درجة مئوية ) 10التبريد الفوري إلى  ▪

 .النسبية خلل التسويق الصيانة اللحقة لدرجة الحرارة املثلى، والرطوبة  ▪

 العالمات .2
 .دفعات الفردية التمكين تتبع  1.2

   .لوضع العالمات إال إذا أشار املشتري إلی خالف ذلك  اإلنجليزية دم اللغة استخ 2.2

 يجب أن تتضمن التسميات ما يلي:  3.2

 اسم املنتج. ▪

 Extra class  ،Class I ,.(Class II) .الفئة ▪

 رمز الدفعة. ▪

 
 . UNECEة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا حول القشط  للتوسع في متطلبات الجودة لمختلف الفئات يرجى الرجوع إلى معيار لجنة 27
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 اسم وعنوان املصدر. ▪

 الحجم )رمز(. ▪

 عدد الوحدات. ▪

 الوزن الصافي في الوحدات املترية. ▪

 املوص ى بها.شروط التخزين  ▪

 .(توفر اللجنة القتصادية ألوروبا معايير لكل من الدرجات ووضع العلمات) .درجة الجودة على امللصق  ▪

 التعبئة والتغليف   .3

 يكون تعبئة الفاكهة املحصودة ألسواق الجملة في طبقات واحدة ملنع الكدمات.  ▪

 ن قسم اإلنتاج، وسوف تمنع الفاكهة من النضج. مخازن بيع القشطة الغير ناضجة غالبا ما ُتضع في أقسام مبردة م ▪

 .28الكدماتسفنجية ملنع إشبكات في بعض مواقع البيع بالتجزئة الفواكه الفردية ُتوضع داخل  ▪

 

 
 يرجى الرجوع إلى المدونة الدولية الموصى بها للتوسع في ممارسة لتغليف ونقل الفاكهة الطازجة االستوائية والخضروات.  28




