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ا�ت العدد و�ي
ةمح�ة اح�ي �ت �ت إ�ف

يعيــش  األن  العــامل  أصبــح 
ــث أصبحــت  ــة، حي عــرص املعرف
التــي  القــوة  املعلومــات هــي 
ميكــن االســتفادة منهــا يف زيــادة 
مســتوى املعرفــة وأداة للتأثــري 
عــىل ســلوك األفــراد يف املجتمــع. 
كليــة  عاتــق  عــىل  ويقــع 

الزراعــة جامعــة طنطــا اســتغالل كافــة اإلمكانيــات 
ــس  ــة، لي ــري املعلومــات واملعــارف الزراعي املتاحــة وتوف
ــارات  ــري ومه ــاليب تفك ــري أس ــل وتغي ــب ب ــذا وحس ه
ــك  ــة. لذل ــاع الزراع ــة بقط ــراف املعني ــات األط واتجاه
ــة يف  ــورات الرسيع ــن التط ــتفادة م ــن االس ــد م كان الب
مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت القامئــة عــىل 
ــة  ــت يف خدم ــف الحاســب اآليل واالنرتن ــق وتوظي تطبي
ــري  ــالل توف ــن خ ــك م ــره وذل ــي وتطوي ــاع الزراع القط
ــل دور  ــك تفعي ــوات اتصــال واســعة ومتنوعــة وكذل قن
تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات الــذي يوفــر البيئــة 
االتصاليــة األكــر مالمئــة لتحقيــق التنميــة الريفيــة 
ــة  ــعي كلي ــك تس ــار ذل ــتدامة. ويف إط ــة املس والزراعي
الزراعــة جامعــة طنطــا إىل النهــوض باملجتمــع وتنميــة 
البيئــة مــن خــالل التوعيــة بأحــدث مخرجــات البحــوث 
الزراعــة  كليــة  تتــرشف  حيــث  الزراعيــة.  العلميــة 
الثــاين مــن مجلــة  العــدد  بإصــدار  جامعــة طنطــا 
ــوي هــذا  ــث يحت ــة، حي ــة البيئ ــة املجتمــع وتنمي خدم
االصــدار عــىل عــدد مــن املعلومــات واملقــاالت واألخبــار 
القيمــة يف العديــد مــن التخصصــات الزراعيــة. وميكــن 
لســيادتكم االطــالع عــىل النســخة الكاملــة مــن العــدد 
مــن خــالل موقــع الكليــة برابــط قطــاع خدمــة املجتمــع 

ــايل:  ــة الت ــة البيئ وتنمي
/http://agr.tanta.edu.eg

كــام يرشفنــا تلقــي استفســاراتكم ومقرتحاتكــم عــرب 
ــايل: ــرتوين للمجلــة الت ــد اإللك الربي
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بقلم رئیس التحرير
 أ.د. عصام محمد البعيل

أستاذ اإلرشاد الزراعي املساعد - كلية الزراعة جامعة طنطا

4  شخصية العدد

6  منجزات البحوث العلمية
1- تطوير توزيع املياه مع آلة الري البومية ذات الذراع.

2- التوزيع املكاين للعنارص الثقيلة يف وسط دلتا النيل مبرص.
3- إدراك الريفيات لظاهرة التغريات املناخية مبحافظة الغربية.

10  الرسائل الجامعية

املؤمتر واملعرض الدويل مرص تخرتع 2018 
املؤمتر الدويل األول للعلوم الزراعية التطبيقية والتكنولوجيا املستقبلية.

املؤمتر العلمي السادس عرش لتغذية الحيوان  )مجرتات ، دواجن ، أسامك(.

11  املؤمترات العلمية

28املراكز والوحدات

34  أخبار ومناسبات زراعية 
زيارة طالبات كلية االقتصاد املنزيل للمنحل 

حفل استقبال الطالب الجدد وتكريم أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية
تهنئة من أرسة املجلة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب.

رقم الصفحة

14  املقاالت اإلرشادية

مركز ريادة األعامل
ــي  ــار مهن ــذايت كخي ــتخدام ال ــادة واإلس ــىل الري ــة ع ــدف ايل التوعي  يه
للطــالب يف مؤسســات التعليــم الثانــوي والتقنــي واملهنــي والعــايل وبلــورة 
ــارف  ــذايت وإتاحــة املع ــادة واإلســتخدام ال ــن الري ــة م ــف اإليجابي املواق
ــغيل  ــاء وتش ــة بإنش ــات ذات الصل ــا والتحدي ــأن املزاي ــات بش واملامرس
مــرشوع ناجــح، وبخاصــة ....ويضــم املقــال اهــم انشــطة املركــز خــالل 

الفــرتة الســابقة.

دورة االشتغال باملبيدات

دورة  تنسيق الحدائق )الالند سكيب(

32  أنشطة وبرامج تدريبية

األســتاذ الدكتــور : حســنى محمــد اللبــان - مــن أوائــل رواد علــم زهــور 
ونباتــات الزينــة وتنســيق الحدائــق  - قســم البســاتني كليــة الزراعــة جامعــة 

طنطــا. 

  رسائل ماجيستري

1-تقييم بعض عوامل التدهور الفيزيايئ للرتبة يف منطقة بهيج – غرب األسكندرية – مرص

الباحث: أ.  سايل عادل الحايس. 

1-التلوث الغذايئ                                    - بقلم أ.د. محمد بسيم عطا.
2- زراعـــــة األســطــح                           - بقلم  أ. د. محمد السيد احمد.

3-إستخدام النباتات املأكولة ىف تنسيق الحدائق  
               - بقلم  أ. د. محمد إبراهيم فتوح.

4- مبيدات الصحة العامة سالح ذو حدين    - بقلم د. حازم محمد ربيع.
5- إستخدام االكسرتود النتاج مكرونة محلية خالية الجلوتني

                                                         - بقلم د. محمد إبراهيم الديداموين.
6- التأثريات الصحية )الفوائد واألرضار( لتناول األلبان ومنتجاتها

                                                       - بقلم د./ عبد الله محمد الهرميل.
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مجلة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

العام : 2018 املجلد : 1 العدد : 2

كلية الزراعة - جامعة طنطا

IE

يعــد الســيد األســتاذ الدكتــور/ حســنى   

محمــد اللبــان مــن رواد علــم زهــور ونباتــات 

ىف  ســيادته  ولــد  الحدائــق،  وتنســيق  الزنيــة 

1936/4/2  ولســيادته ســجل حافــل باالنجــازات 

العلميــة ىف مجــال زهــور ونباتــات الزينــة وكذلــك 

مجــال النباتــات الطبيــة والعطريــة ويشــغل طالبــه 

ىف الوقــت الحــاىل العديــد مــن املناصــب االكادمييــة 

ىف كثــري مــن الجامعــات املرصيــة ومراكــز البحــوث 

الزراعيــة. ذلــك بجانــب تقلــد ســيادته للعديــد مــن 

املناصــب االداريــة  ومســاهمته ىف العديــد مــن 

انشــطة العمــل العــام وخدمــة املجتمــع وعــىل 

ــن  ــرتة م ــس الشــعب  ىف الف ــه مبجل رأســها عضويت

.1976 وحتــى   1971

مؤهالته العلمية:-
ــىل  ــيادته ع ــل س حص  

ــة  ــوم الزراعي ــوس العل بكالوري

ونباتــات  زهــور  مجــال  ىف 

ــة القاهــرة  ــن جامع ــة م الزين

ــىل  ــل ع ــم حص ــام 1957 ث ع

الزراعيــة  العلــوم  دبلومــة 

مــن  الحدائــق(  )تنســيق 

جامعــة درهــام بانجلــرتا عــام 1963. ولقــد حصــل 

ســيادته عــىل درجــة املاجســتري ىف العلــوم الزراعيــة 

ونباتــات  زهــور   (

الزينــة ( مــن جامعــة 

عــام 1964  القاهــرة 

ــىل  ــا الحصــول ع تاله

درجــة الدكتــوراة  من 

ــمس  ــني ش ــة ع جامع

 .1969 ســنة 

الوظائف الأاكدميية:-
وتنســيق  الزنيــة  نباتــات  معيــدا  عــني   

الحدائــق باملعهــدد العــاىل الزراعــى بشــبني الكــوم 

نباتــات  مــدرس  ثــم   .1958/4/28 مــن  اعتبــارا 

الزنيــة وتنســيق الحدائــق باملعهــد العــاىل الزراعــى 

ــم  ــدرس  بقس ــن 1965/5/20 وم ــارا م ــا اعتب باملني

البســاتني بكليــة الزراعــة بكفــر الشــيخ اعتبــارا 

ــافؤ  ــن 1973/7/1. س م

كعضــو املهمــة العلميــة 

املتحــدة  بالواليــات 

املريكيــة اعتبــارا مــن 

ثــم   .1977/11/25

رئيــس  بعمــل  قائــم 

قســم البســاتني اعتبــارا 

مــن 1978/6/22 و وأســتاذا للزهــور ونباتــات الزنية  

ــارا مــن 1982/6/29.  ورئيــس قســم البســاتني اعتب

العدد شخصية 

األســتاذ الدكتور/ حسنى محمد اللبان
من أوائل رواد علم زهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق 

قسم البساتني كلية الزراعة جامعة طنطا 
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مجلة خدمة المجتمع وتنمیة البیئةكلية الزراعة - جامعة طنطا

IE

مــن  اعتبــارا  لكنــدا  وســافر يف مهمــة علميــة 

1987/8/31. وانتقــل ايل كليــة الزراعــة بطنطــا اعتبارا 

مــن 1995/1/9. وعــني ســيادته اســتاذا متفرغــا بكليــة 

الزراعــة جامعــة طنطــا اعتبــارا مــن 1996/4/2

الإرشاف عىل الرسائل العلمية:-
علميــة  مدرســة  صاحــب  ســيادته  يعــد   

طــالب  مــن  اآلالف  يــده  عــىل  تخــرج  متنوعــة 

البكالوريــوس واملئــات مــن طــالب الدراســات العليــا 

ىف العديــد مــن كليــات الزراعــة بالجامعــات املرصيــة 

ومراكــز البحــوث . حيــث تــرأس ســيادته 

لجنــة االرشاف ولجــان الحكــم 

للرســائل  واملناقشــة 

العلميــة اىل مــا يفــوق 

مائــة رســالة علميــة  مــا 

بــني رســائل ماجســتري 

ورســائل دكتــوراة. كــام 

ــة  ــو اللجن ــيادته عض كان س

االســاتذة  لرتقيــة  العلميــة 

خاللهــا  والتــى  املســاعدين  واالســاتذة 

شــارك ىف لجــان فحــص االنتــاج العلمــى للعديــد مــن 

ــات  ــزت اهتامم ــص. وترك ــال التخص ــاتذة ىف مج االس

ســيادته عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص ىف مجــال انتــاج 

ــت موضــوع  ــى كان ــة والت ــة والعطري ــات الطبي النبات

رســالة الدكتــوراة الخاصــة بســيادته ملــا لهــا مــن 

ــن املحافظــات  ــد م ــة وانتشــارزراعتها ىف العدي اهمي

املرصيــة وعــىل راســها محافظــة الغربيــة متمثلــة ىف 

ــع  ــرب تجم ــالل اك ــن خ ــة  م ــوت العطري ــاج الزي انت

عــىل مســتوى مــرص ملناطــق انتــاج النباتــات العطرية 

وكذلــك اكــرب تجمــع ملصانــع اســتخالص الزيــوت 

ــامم  ــام انصــب اهت ــا للخــارج. ك ــة وتصديره العطري

ــات  ســيادته االســاىس ايضــا عــىل مجــال زهــور ونبات

الزنيــة وتنســيق الحدائــق حيــث ظــل ســيادته لفــرتة 

طويلــة يعمــل كاستشــارى ملثــل هــذه 

االعــامل بالتعــاون مــع محافظتــى 

ــة وكان  ــيخ والغربي ــر الش كف

عضــوا للجنــة التخطيــط 

مبحافظــة  والتنســيق 

طويلــة  لفــرتة  الغربيــة 

ســيادته  فيهــا  عمــل 

عــىل االرشاف عــىل تجميــل 

مبحافظــة  الرئيســة  القطاعــات 

الغربيــة.      

الأحباث واملؤلفات العلمية املنشورة:-
لســيادته العديــد مــن املؤلفــات العلميــة   

واالبحــاث التــى تــم نرشهــا ىف العديــد مــن املجــالت 

العلميــة املرصيــة والدوليــة باللغــة االنجليزيــة وقــد 

بلــغ عــدد األبحــاث العلميــة املشــارك بهــا ســيادته اىل 

أكــر مــن مائتــى مؤلــف هــذا باالضافــة الشــرتاكه ىف 

ــة. ــرات الدولي ــن املؤمت ــد م العدي

بقلم: أ.م.د. محمد فتوح
رئيس قسم البساتني

أستاذ مساعد زهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق

 كلية الزراعة جامعة طنطا
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منجزات البحوث العلمية

أهمية وأهداف الدراسة:-
الهــدف الرئيــي مــن عمليــة الــري هــو تزويــد النباتــات   
باملــاء الــكايف ملنــع اإلجهــاد الــذي قــد يســبب انخفــاض اإلنتاجيــة 
أو ضعــف جــودة املحصــول. ويتميــز نظــام الــري بالتنقيــط بارتفــاع 
انتظاميــة التوزيــع ويعتــرب مشــهور جــًدا يف أجــزاء كثــرية مــن العــامل 

ــة.  ــف للغاي ــه مكل ولكن
ــإن نظــام  ــة، ف ــة املثالي ــن الناحي م  

الــري ســيضيف املــاء بطريقــة منتظمــة 
ــن  ــزء م ــى كل ج ــث يتلق ــا بحي متام
املنطقــة املرويــة نفــس الكميــة مــن 
كبــرية يف تصميــم  املــاء. وجهــود 
ــة  ــرش موجه ــري بال ــام ال وإدارة نظ

نحــو التعامــل مــع املشــاكل املتعلقــة 
الــري. ويف معظــم أنظمــة  بانتظاميــة 

الــري بالــرش عــادًة مــا تقــوم فوهــة الرشــاش 
بتوزيــع امليــاه بشــكل غــري مــريض 
ــاح  ــوب الري يف خاصــة ظــروف هب

ــرش عــىل  كــام هــو موضــح يف الشــكل )1(. وتعــد قــدرة نظــام ال
اضافــة املــاء بشــكل منتظــم يف جميــع أنحــاء املنطقــة املرويــة هــي 
أحــد العوامــل الرئيســية التــي تقــرر الحكــم عــيل انتظاميــة توزيــع 

ــاه. املي
آالت الــري البوميــة املتنقلــة هــي آالت عادة ما تســتخدم   
الفوهــات، وتتطلــب ضغــط تشــغيل مرتفــع وميكــن أن تــروي 
مســاحات كبــرية. أنظمــة الــري هــذه ميكــن تكييفهــا بســهولة مــع 
ــة،  ــروف الطبوغرافي ــل والظ ــة واملحاصي ــن الرتب ــة م ــواع مختلف أن
باإلضافــة إىل امكانيــة توفــري التكاليف/للهكتــار، ولديهــا قــدرة 
كبــرية عــىل التنقــل، مــام يســمح باســتخدامها يف املــزارع ذات 
املناطــق املرويــة الصغــرية وغــري املنتظمــة. ومــع ذلــك، فهــذا النظام 
لــه بعــض العيــوب مثــل انخفــاض انتظاميــة التوزيــع، وتوزيــع املياه 
 Keller and( ًبقطــرات ميــاه كبــرية ومعــدالت اضافــة عاليــة نســبيا
ــة  ــح للرتب ــدل الرش ــع مع ــق م ــا ال تتواف Bliesner, 1990(  وأحيانً

ــطحي. ــان الس ــكالت الجري ــايل ملش ــود بالت ــي تق والت
لتحســني أداء بعــض أنظمــة الــري بالــرش، ميكن اســتبدال   
الرشاشــات التقليديــة بأنابيــب PVC ذات نقاطات وتكــون مجرورة 
بواســطة ذراع البــوم. هــذه األنابيــب املجــرورة تســتخدم مــع آلــة 
ــرش  ــري بال ــة ال ــا بآل ــذراع ومقارنته ــة ذات ال ــرش البومي ــري بال ال
ــاه  ــد املي ــل فواق ــن تقلي ــواين، ميك ــة ذات الف البومي
ــة  ــري البومي ــة ال ــام آل ــت نظ ــة تح والطاق

.)1991  ,Sourell( الفوهــة  ذات 
بدراســة   )2002  ,Scheibe( قــام    
مقارنــة آللــة الــري البوميــة ذات 
بالــرش  الــري  ونظــام  الفوهــة 
بالفــواين. وجــد أن توزيــع امليــاه 
كان   )CU( االنتظاميــة  ومعامــل 
ــة ذات  ــري البومي ــة ال ــت آل ــل تح أفض
 CU ــة ــن قيم ــبة 20٪ م ــىل بنس ــة وأع الفوه
ــة(  ــن لالنتظامي ــل كريستيانس )معام
بالفــواين.  بالــرش  الــري  لنظــام 
قــارن      Silva et al , )2007( أداء آلــة الــري البوميــة ذات 4 
فــواين مــع آالت الــري بالــرش املدفعــي باســتخدام ثــالث رسعــات 
مختلفــة. وذكــروا أن آلــة الــري البوميــة ذات الفــواين لديهــا بعــض 
ــاه مقارنــة بــآالت الــري بالــرش املدفعــي. لذلــك،  عيــوب ادارة املي
ــة  ــل آلل ــا تعدي ــإن الفكــرة األساســية للدراســة هــي كيــف ميكنن ف
ــم  ــا بخراطي ــذراع واســتبدال الرشاشــات فيه ــة ذات ال ــري البومي ال
تنقيــط أو مثقبــة ليتميــز النظــام الجديــد بالجمــع بــني مزايــا الــري 

بالتنقيــط والــري بالــرش.
مخترص طرق ومواد البحث:-

ــة  ــة ذات فوه ــة ري بومي ــيل آل ــارب ع ــراء التج ــم اج ت  
ــي  ــل التجريب ــاز العم ــم انج ــات وت ــرورة باملنقط ــب مج ــع أنابي م
خطــوات  ثــالث  يف  األوىل  املرحلــة  رئيســيتني.  مرحلتــني  عــيل 
ــة  ــري البومي ــة ال ــة آلل ــة الحالي ــة الحال ــة يف دراس ــة متمثل متوازي

ذات الفوهــه، حســاب كميــة امليــاه الالزمــة عنــد جميــع 

تطويــر توزيــع املياه مع آلة الري البومية ذات الذراع
Boom Irrigation Machines 
أ.د/ أسعد عبد القـادر دربالة

قسم اهلندسة الزراعية 
وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - جامعة طنطا

الشكل 1: توزيع املياه باستخدام آلة الري البومية تحت ظروف الرياح
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نقــاط ذراع البــوم، باإلضافــة ايل تجربــة معمليــة الختيــار أفضــل 
خرطــوم وأحســن انتظاميــة للميــاه. 

املرحلــة الثانيــة تــم إنجازهــا عــىل خطوتــني، مقارنــة   
توزيــع امليــاه باســتخدام آلــة الــري البوميــة يف الحقــل قبــل وبعــد 
التعديــل. تــم اســتخدام املعــادالت ذات الصلــة يف حســاب انتظاميــة 
توزيــع امليــاه وكفــاءة التوزيــع وكفــاءة اضافــة امليــاه وتــم تحليــل 

ومناقشــة النتائــج.
أهم النتائج املتحصل عليها:-

مثانيــة  اســتخدام  تــم  األوىل،  املعمليــة  التجربــة  يف   
ــار(.  ــط )0.1، 0.2، 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.7 و 0.8 ب ــتويات ضغ مس
كــام تــم تركيــب ثالثــة أجــزاء معدنيــة مثقبــة قطرهــا 2 ، 3 و 4 مــم 
ــاه  يف الجــزء األمامــي مــن الخرطــوم مــع منفــذ واحــد فقــط للمي
ــت  ــرت. أثبت ــه 1.5 م ــم وطول ــوم 16 م ــر الخرط ــة. كان قط يف النهاي
التجــارب املعمليــة إىل أنــه عندمــا يــزداد الضغــط مــن 0.1 بــار إىل 
0.8 بــار، يــزداد تــرصف امليــاه لجميــع املعامــالت )الشــكل 2(. ويف 
حالــة قطــر 4 مــم، تــم تســجيل أعــيل قيــم لتــرصف امليــاه. يف نفــس 

ــم. ــر 2 م ــد قط ــجلت عن ــرصف س ــم للت ــل قي ــت، أق الوق

كنتيجــة لهــذه التجــارب، ميكننــا اختيــار الخرطــوم مــع فتحــة 
قطرهــا 4 مــم عنــد ضغــط التشــغيل الــذي يــرتاوح مــن 0.2 إىل 0.3 
بــار. ألنــه يف نطــاق الضغــط هــذا ويف هــذه الحالــة، يــرتاوح تــرصف 
امليــاه الناتــج مــن 300 إىل 350 لرت/ســاعة وهــذه هــي الكميــة 

ــة. املطلوب
ــتويات  ــتخدام مس ــم اس ــة، ت ــة الثاني ــة املعملي يف التجرب  
ضغــط أخــرى )0.2، 0.4، 0.6، 0.8 و 1 بــار(. أيضــا، كان طــول 
الخرطــوم 12 م بــه فتحــات مثقبــة. كانــت املســافة بــني كل واحــدة 
ــني  ــا فتحت ــوم لديه ــىل الخرط ــة ع ــرت. كل نقط ــا 0.5 م ــي تليه والت
ــاه  ــة، زاد تــرصف املي وقطــر فتحــة الدخــول 4 مــم. يف هــذه الحال
ــاه كان 2  ــرصف املي ــد األدىن لت ــغيل. الح ــط التش ــادة ضغ ــع زي م

ــىل مســافة  ــا ع ــم الحصــول عليه ــاعة وت لرت/س
5 أمتــار مــن نقطــة مدخــل امليــاه باســتخدام 0.2 

ــاه  ــرصف املي ــة لت ــة أخــرى، أعــىل قيم ــن ناحي ــار. م ب
ــافة  ــد مس ــا عن ــول عليه ــم الحص ــاعة وت كان 76.60 لرت/س

ــكل 3(. ــاه )ش ــل املي ــة مدخ ــن نقط ــرت م 0.5 م

أهم التوصيات:-
- يجــب تحديــد كميــة امليــاه عنــد كل نقطــة عــىل ذراع آلــة الــري 

البوميــة.
- اســتخدام فتحــة دخــول للخرطــوم قطرهــا 4 مــم عنــد 0.2 أو0.3 

بــار مناســبة للميــاه املطلوبــة )300-350 لرت/ســاعة(.
- اســتخدام الخراطيــم مــع فتحــات متعــددة عليهــا ال يــوىص بهــا يف 
حالــة آلــة الــري البوميــة ألن الطــول املطلــوب للخرطــوم ســيكون 
ــع  ــتخدام م ــب لالس ــري مناس ــول غ ــذا الط ــار وه ــن 5 أمت ــر م أك

ــة ذات الفوهــة. ــري البومي ــة ال ــم وتشــغيل آل تصمي
ــري  ــة ال ــع آل ــط املتحــرك م ــري بالتنقي ــاء بأســلوب ال ــع امل - توزي
البوميــة يضمــن توزيــع املــاء مبــارشة وبشــكل منتظــم عــىل الرتبــة. 
وهــذا يعنــي أنــه ميكــن تقليــل فواقــد امليــاه إيل أدين مســتوي وقــد 

ميكــن إهاملهــا.
ــات  ــذ عين ــب أخ ــة يج ــات الرتب ــاه يف طبق ــع املي ــاب توزي - لحس

ــويب. ــوي الرط ــاب املحت ــري وحس ــد ال ــل وبع ــة قب للرتب
- أفضل رسعة آللة الري البومية كانت 25-30 م/ساعة.

ــري  ــة وغ ــل الكثيف ــل تناســب ري املحاصي ــد التعدي ــري بع ــة ال - أل
ــرية. ــذا تناســب املســاحات الصغ ــة وك الكثيف

وميكن اإلطالع عيل البحث الكامل منشورا:

Derbala, A. (2015): The potential use of mobile 
drag hoses with boom irrigation machines. Ecology, 
Environment and Conservation, EM International, 
54-49:(3)21 
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التوزيــع املكاين للعنارص الثقيلة يف وســط دلتا النيل مبرص

د. محمد سليمان شعبان1 - أ.د. أحمد عبد الفتاح البارودي1 - أ.د. مايكل 
فولن2  - أ.د/ طلعت رزق البشبيشي1 - أ.د/ رأفت رمضان علي3 - د/ عبد 

الحليم عوض عبد الحليم1  - أ.د/  أنطونيو جورا 4  - د/ ماريا جورج 4 
1- قسم األراضي واملياة - كلية الزراعة جامعة طنطا 2- جامعة وليفرهامبتون ابجنلرتا 3- قسم االراضي واستغالل املياة ابملركز 

القومي للبحوث 4- جامعة فيدرال ابلربازيل
أهمية وأهداف الدراسة:-

تحديــد أكــر األماكــن تلوثــا بالعنــارص الثقيلــة يف 
التقنيــات  باســتخدام  الغربيــة  محافظــة  منطقــة 
ونظــم  البعــد  مــن  االستشــعار  مــن   الحديثــة 

الجغرافيــة. املعلومــات 
مخترص طرق ومواد البحث:-

تــم اســتخدام صــور األقــامر الصناعيــة   
الســينية  واالشــعة  الجغرافيــة  املعلومــات  ونظــم 
وذلــك لعمــل توزيــع مــكاين للعنــارص الثقيلــة والتــي 
ــدا  ــا تحدي ــط الدلت ــة وس ــوث يف منطق ــبب التل تس
ــامر  ــور األق ــتخدام ص ــم اس ــة ت ــة الغربي يف محافظ
الصناعيــة ومنــوذج االرتفــاع الرقمــي وكذلــك الخرائط 
الكنتوريــة لتحديــد الواحــدات الجيومورفولوجيــة 
وحــدات  تســعة  تحديــد  تــم  حيــث  للمنطقــة 
املرتفعــه-  النهريــة  املصاطــب  وهــي  باملنطقــة 
ــب  ــاع- املصاط ــطة االرتف ــة متوس ــب النهري املصاط
النهريــة منخفضــة االرتفــاع- األحــواض الفيضيــة- 
ــة وSwales- تــم  أحــواض الرتســيب- األكتــاف النهري
حفــر تســعة قطاعــات وذلــك لتمثيــل الوحــدات 

الجيوموفولوجيــة مبنطقــة الدراســة.  تــم التحليــل الكيميــايئ لعينات 
ــوث  ــرة يف تل ــارص مؤث ــار خمســة عن ــم اختي ــة( وت ــة )33 عين الرتب
الرتبــة يف منطقــة الدراســة والعنــارص هــي النيــكل والفانديــوم 
والكــروم والنحــاس والزنــك وتــم تقديــر درجــة التلــوث يف املنطقــة 
وكذلــك دليــل ضغــط التلــوث يف املنطقــة وجميــع النتائــج تشــري ايل 
وجــود مخاطــر تلــوث يف املنطقــة وتركيــزات مرتفعــة مــن العنــارص 
الســابقة وخاصــة يف املناطــق القريبــة مــن املصانــع مبنطقــة كفــر 

الزيــات . 
أهم النتائج املتحصل عليها:-

الحصــول عــيل خريطــة جيوموفولوجيــة بهــا  تســعة وحــدات 

ــة  ــة املرتفعــه- املصاطــب النهري باملنطقــة وهــي املصاطــب النهري
االرتفــاع-  منخفضــة  النهريــة  املصاطــب  االرتفــاع-  متوســطة 
و النهريــة  األكتــاف  الرتســيب-  أحــواض  الفيضيــة-  األحــواض 

Swales-.  وجميــع النتائــج تشــري ايل وجــود مخاطــر تلــوث يف 
ــة يف  ــابقة وخاص ــارص الس ــن العن ــة م ــزات مرتفع ــة وتركي املنطق

املناطــق القريبــة مــن املصانــع مبنطقــة كفــر الزيــات .

وميكن اإلطالع عيل البحث الكامل منشورا مبجلة:

 International  soil and water conservation research

العــدد الرابــع عــام 2016

منجزات البحوث العلمية
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مجلة خدمة المجتمع وتنمیة البیئةكلية الزراعة - جامعة طنطا

IE

إدراك الريفيــات لظاهرة التغــريات املناخية مبحافظة الغربية

أ.ـم.د أحمد ماهر الجوهري
قسم اإلقتصاد الزراعى – كلية الزراعة  جامعة طنطا 

أهمية وأهداف الدراسة:-
التعــرف عــىل  البحــث بصفــة رئيســية  اســتهدف هــذا   

مســتوى إدراك الريفيــات لظاهــرة التغــريات املناخيــة مبحافظــة الغربية؛ 

والتعــرف عــىل العالقــات االرتباطيــة بــني املتغــريات املســتقلة املدروســة 

ــهام  ــد إس ــة؛ وتحدي ــريات املناخي ــات للتغ ــتوى إدراك الريفي ــني مس وب

ــات  ــن يف إدراك الريفي ــري التباي ــة يف تفس ــتقلة املدروس ــريات املس املتغ

للتغــريات املناخيــة.

مخترص طرق ومواد البحث:-
وقــد أجــري هــذا البحــث يف محافظــة الغربيــة، حيــث تــم   

اختيــار أربــع مراكــز إداريــة بطريقــة عشــوائية، وأســفر االختيــار عــن 

مراكــز املحلــة الكــربى، وكفــر الزيــات، وقطــور، والســنطة. وتــم اختيــار 

قريــة مــن كل مركــز عشــوائيا، وأســفر االختيــار عــن قــري الســجاعية، 

ــار  ــم اختي ــب. وت ــزال، عــىل الرتتي ــت غ ــت الشــيخ، ومي وإدشــاى، ومي

عينــة عشــوائية مــن الريفيــات مــن كل 

ــة  ــن 26 مبحوث ــار ع ــفر االختي ــة، وأس قري

بقريــة الســجاعية، و30 مبحوثــة بقريــة 

إدشــاي، و30 مبحوثــة بقريــة ميــت الشــيخ، 

ــك  ــت غــزال، وبذل ــة مي ــة بقري و27 مبحوث

بلــغ حجــم العينــة 113 مبحوثــة. وتــم 

ــة  ــتامرة مقابل ــطة اس ــات بواس ــع البيان جم

ألهــداف  وفقــا  إعدادهــا  تــم  شــخصية 

البحــث. وتــم ترميــز البيانــات، وتفريغهــا، وقــد تــم اســتخدام أســاليب 

التكــرارات، والنســب  البيانــات مثــل  التحليــل الوصفــي يف عــرض 

ــون،  ــيط لبريس ــاط البس ــل االرتب ــايب، ومعام ــط الحس ــة، واملتوس املئوي

ومعامــل ثبــات ألفــا، وأســلوب التحليــل اإلرتباطــي واإلنحــداري املتعــدد 

ــة. ــذه الدراس ــات ه ــل بيان ــي يف تحلي التدريج

أهم النتائج املتحصل عليها:-
   وجاءت أهم النتائج التي تم التوصل إليها كام ييل:

أن 89.4٪ مــن املبحوثــات ذوي مســتوى إدراك منخفــض   -1

بظاهــرة التغــريات املناخيــة، وأن 10.6٪ مــن املبحوثــات ذوي مســتوى 

املناخيــة. التغــريات  بظاهــرة  متوســط  إدراك 

وجــود عالقــة ارتباطيــة معنويــة بــني كل مــن املؤهــل   -2

الــدرايس، والحالــة املهنيــة، وعــدد املصادر املعرفيــة، والتعــرض االعالمي، 

واإلســهام االجتامعــى غــري الرســمى، واملرونــة الذهنيــة، والتقديــر الــذايت 

للقيــادة، وبــني إدراك املبحوثــات لظاهــرة التغــريات املناخيــة. يف حــني 

ــل  ــم األرسة، الدخ ــة، وحج ــن املبحوث ــن س ــني كل م ــة ب ــد عالق ال توج

الشــهري لــأرسة، ومســتوى مســكن األرسة، وبــني إدراك املبحوثــات 

ــة. ــريات املناخي ــرة التغ لظاه

الــدراىس،  واملؤهــل  األرسة،  الســن، وحجــم  متغــريات  أن   -3

ــأرسة، ومســتوى مســكن األرسة،  ــة، والدخــل الشــهرى ل ــة املهني والحال

واملصــادر املعرفيــة، والتعــرض اإلعالمــى، واإلســهام اإلجتامعــي غــري 

الرســمي، واملرونــة الذهنيــة، والتقديــر الــذاىت للقيــادة مجتمعــة تفــرس 

نحــو 26.4 ٪ مــن التبايــن ىف متغــري إدراك الريفيــات لظاهــرة التغــريات 

املناخيــة، وأن متغــريي الحالــة املهنيــة، واملصــادر املعرفيــة يســهام 

ــات  ــري إدراك الريفي ــن يف متغ ــري التباي ــداً يف تفس ــاً فري ــهاما معنوي إس

لظاهــرة التغــريات املناخيــة.

أهم التوصيات:-
ــات  ــوء مقتضي ــج، وىف ض ــن نتائ ــث م ــه البح ــفر عن ــام أس ــاً م انطالق

ــإن البحــث انتهــى إىل اســتخالص بعــض  ــة، ف ــق األهــداف البحثي تحقي

املقرتحــات والتــى ميكــن إيجازهــا ىف النقــاط 

ــة: التالي

انخفــاض  البحــث  نتائــج  أوضحــت   -1

مســتوى إدراك الريفيــات للتغــريات املناخية 

مــام يســتلزم تكثيــف الجهــود اإلرشــادية ىف 

ــال.  ــذا املج ه

مــن  النتائــج  أوضحتــه  مــا  إزاء   -2

ــتوى إدراك  ــني مس ــة ب ــة طردي ــود عالق وج

ــة،  ــدراىس للمبحوث ــة ومتغــريات املؤهــل ال ــات للتغــريات املناخي الريفي

ــة، واإلســهام االجتامعــى  ــة، واملصــادر املعرفي ــة للمبحوث ــة املهني والحال

غــري الرســمى، والتقديــر الــذاىت للقيــادة، يتضــح أهميــة إعــداد برامــج 

ــالل  ــن خ ــات م ــه إىل الريفي ــال توج ــذا املج ــة ىف ه ــادية متخصص إرش

ــات. ــص الريفي ــع خصائ ــالءم م ــددة تت ــائل متع ــرق ووس ــتخدام ط اس

أوضحــت النتائــج أن كالً مــن متغــريات الحالــة املهنيــة   -3

للمبحوثــة، واملصــادر املعرفيــة كانــت نســبة إســهامها مرتفعــة ىف 

ــذا  ــة، ل ــريات املناخي ــات للتغ ــتوى إدراك الريفي ــن ىف مس ــري التباي تفس

يقــرتح إعــداد برامــج إرشــادية متخصصــة ىف مجــال التغــريات املناخيــة 

توجــه إىل الريفيــات مــن خــالل مصــادر إعالميــة متعــددة تؤخــذ هــذه 

املتغــريات ىف االعتبــار.

ــوث  ــة البح ــورا مبجل ــل منش ــث الكام ــيل البح ــالع ع ــن اإلط وميك

الزراعيــة جامعــة كفــر الشــيخ  - مجلــة العلــوم االقتصاديــة 

ــاين ــة  - مجلــد )42(  يونيــو 2016 العــدد الث ــة الزراعي واالجتامعي



10

مجلة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

العام : 2018 املجلد : 1 العدد : 2

كلية الزراعة - جامعة طنطا

IE

الرسائل الجامعية

أهمية وأهداف الرسالة:-
يعــد تدهــور الرتبــة مشــكلة رئيســية يف العديــد مــن   
ــبب  ــة ، بس ــبه الجاف ــة وش ــق الجاف ــة املناط ــامل وخاص ــق الع مناط
ســوء إدارة الرتبــة. وتتمثــل أهــداف هــذه الدراســة يف الرصــد 
النوعــي لبعــض مشــاكل التدهــور مثــل الغــدق وامللوحــة واالندمــاج 
باســتخدام البيانــات واألســاليب املتاحــة لتقييــم التدهــور يف منطقــة 

الســاحل الغــريب للبحــر املتوســط يف منطقــة بهيــج.  
مخترص الطرق واملواد:-

ولتحقيــق هــذا الهــدف ، تــم رســم خريطــة ملنطقــة   
باســتخدام  ودراســتها  الدراســة 
ــة  ــات الجغرافي ــم املعلوم ــة نظ تقني
والتــي  بعــد  عــن  واالستشــعار 
تتمثــل يف خمــس وحــدات أرضيــة 
 low terraces(, )low terraces(
 with sand sheet(, )moderately
 terraces(, )rocky terraces(
ايل  باالضافــة   )and )rocky ridge
اختيــار  تــم   ، الســكنية  املناطــق 
ــة يف منطقــة  ســتة عــرش قطــاع للرتب

)الكثافــة  مثــل  للرتبــة  الفيزيائيــة  وتقديــر خــواص   ، الدراســة 
الظاهريــة ومقاومــة الرتبــة لالخــرتاق والتجمعــات الثابتــة ومســتوي 
ــل  ــة مث ــواص الكيميائي ــي( والخ ــل الهيدرولي ــاء األريض والتوصي امل
ــوم  ــبة الصودي ــة و نس ــة الرتب ــة حموض ــريب ودرج ــل الكه )التوصي
املتبــادل( لقيــاس مخاطــر التدهــور الفيزيــايئ والكيميــايئ للرتبــة يف 
منطقــة الدراســة. ومتثــل الوحــدات األربعــة األوىل منطقــة الدراســة. 
أشــارت النتائــج إىل وجــود عالقــة عكســية بــني إنتاجيــة الرتبــة وكل 
مــن ملوحــة الرتبــة ونســبة الصوديــوم املتبــادل و التجمعــات الثابتــة 

ومقاومــة الرتبــة لالخــرتاق. عــىل عكــس ذلــك .

أهم النتائج:-
الرتبــة  إنتاجيــة  أظهــرت   

ــم  ــوذج تقيي ــتخدام من ــم اس ــة. ت ــق الرتب ــع عم ــة م ــة طردي عالق
مخاطــر التدهــور ووجــد ان املنطقــة ذات مخاطــر تدهــور فيزيــايئ 
وكيميــايئ عاليــة . تــم تطبيــق مخطــط الحساســية للتصحروتــم متييــز 
ــدق  ــق الغ ــن طري ــة ع ــورة للغاي ــق املتده ــج باملناط ــة بهي منطق

واالندمــاج.  وامللوحــة 
أهم التوصيات:-

نســتنتج مــن الدراســة محاولــة التغلــب عيل اآلثــار املرتتبة   
عــيل تدهــور خــواص الرتبــة. تجنــب 
مشــكلة الغــدق عــن طريــق تصميــم 
املفتــوح  الــرصف  وتنفيــذ وصيانــة 
ــق للرتبــة  ــي. الحــرث العمي أواملغط
للحــد مــن مشــكلة االندمــاج. اللجــوء 
ايل برامــج غســيل االمــالح للحــد مــن 
مشــكلة امللوحــة. أيضــا يجــب اتبــاع 
مامرســات زراعيــة ســليمة مــن خــالل 
إضافــة املــواد العضويــة لتحســني بنــاء 
الرتبــة وتطبيــق نظــم الــري الحديثــة 

ــري.      ــة ال والخطــة االســرتاتيجية لجدول

رسالة ماجيستير
تقييم بعض عوامل التدهور الفيزيائي للتربة في منطقة بهيج – غرب 

األسكندرية – مصر
املقدمة من الباحثة : سايل عادل السيد الحايس 

أخصايئ أرايض ومياه – قسم كيمياء وطبيعة األرايض – شعبة مصادر املياه واألرايض 
الصحراوية – مركز بحوث الصحراء 

بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة طنطا 2012

للحصول عيل درجة املاجيستري يف علوم االرايض واملياة 2018

لجنة االرشاف عيل الرسالة: 
أ.د. أحمــد عبــد الفتــاح البــارودي  - أســتاذ البيدولوجــي ورئيــس قســم 

األرايض وامليــاه – كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .  

أ.م.د. عبــد الحليــم عــوض عبــد الحليــم - أســتاذ أســتاذ طبيعــة األرايض 
والعالقــات املائيــة املســاعد – قســم األرايض وامليــاه – كليــة الزراعــة – جامعــة 

طنطــا.

ــز بحــوث  ــي - أســتاذ األرايض املســاعد – مرك ــد رافع أ.م.د. رافعــي محم
الصحــراء.
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مجلة خدمة المجتمع وتنمیة البیئةكلية الزراعة - جامعة طنطا

IE

املؤمترات العلمية

ــيي   ــاح الس ــد الفت ــس عب ــة الرئي ــة فخام ــا لسياس تحقيق  

قامــت جامعــة طنطــا برعايــة معــايل االســتاذ الدكتــور مجــدي ســبع 

ــرتع  ــرص تخ ــدويل م ــرض ال ــر واملع ــم املؤمت ــة بتنظي ــس الجامع رئي

2018 والــذي شــاركت فيــه مثــاين دول أجنبيــة وعربيــة وحضــور 

350 مشــارك معظمهــم مــن شــباب املخرتعــني يف كافــة املجــاالت 

ــة. ــة والزراعي ــية والطبي الهندس

ــس  ــة التدري ــن الســادة اعضــاء هي ــري م ــدد كب ــد شــارك ع  وق

ــهم:  ــيل رأس ــة وع بالكلي

سعادة أ.د. رشيف عبد الونيس جرب - عميد الكلية
سعادة أ.د. محمد السيد أحمد - وكيل الكلية  

وقــد شــارك  أ.م.د./ عصــام محمــد البعــيل -  أســتاذ االرشــاد 

ــة  ــي  يف أنشــطة اللجن ــي املســاعد بقســم االقتصــاد الزراع الزراع

شــارك  كــام  العلميــة، 

املبتكــرات  تحكيــم  يف 

إىل  باإلضافــة  الزراعيــة، 

بعنــوان  محــارضة  إلقــاء 

»تبنــي املبتكــرات الزراعية« 

أن  رضورة  عــىل  مؤكــدا 

ــي يف  ــث العلم ــل البح يعم

خدمــة املجتمــع، ومشــريا 

إىل أنــه علينــا جميعــا أن 

ــاذا  ــاذا نخــرتع، وم ــدرك مل ن

نخــرتع ، ومــن الــذي يخــرتع، 

وكيــف يتفاعــل اإلنســان مــع 

. تلــك املخرتعــات 

كــام شــارك املزارعــني باخرتاع 

تفصــل  دراس  ملاكينــة 

القــش  وتكبــس  الحبــوب 

الهــواء. تلــوث  ومتنــع 

وقــد شــارك مــن كليــة الزراعــة جامعــة طنطــا لفيــف 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس  محكمــني ومنظمــني وأصحــاب 

ــني. ــا واملوظف ــات العلي ــة الدراس ــات، و طلب اخرتاع
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مجلة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

العام : 2018 املجلد : 1 العدد : 2

كلية الزراعة - جامعة طنطا

IE

املؤمترات العلمية

المؤتمر الدولى الرابع للزراعة المستدامة والبيئة 

بنــاءا عــىل قــرار الســيد االســتاذ الدكتــور رئيــس   

جامعــة طنطــا تــم املشــاركة يف املؤمتــر الــدوىل الرابــع للزراعــة 

ــطس 2017 . ــن 10 – 12 اغس ــرتة م ــة ىف الف ــتدامة والبيئ املس

وقد شارك من الكلية:      

 أ.د./ أحمد محمد أحمد 
             االستاذ املتفرغ بقسم االقتصاد الزراعي 

أ.د./ عادل محمد هالل املتوىل 
                 االستاذ املساعد بقسم الهندسة الزراعية 

وقد ألقي أ.د./ عادل محمد هالل املتوىل بحث بعنوان:

»التنبؤ والتمييز بين اجهادى نقص 
النيتروجين والماء على محصول الفـاصوليا 

من خالل بيانات االستشعار عن بعد«.
ــث  ــة اىل 23 بح ــث باالضاف ــر   120 بح ــش املؤمت ناق  

ــة  ــن 15 دول ــني م ــا الباحث ــارك فيه ــرض  ش للع

منهــا  العــامل  دول  مختلــف  مــن 

وتركيــا  بولنــدا  و  امريــكا 

واندونيســيا  واليابــان 

االبحــاث  وغطــت 

املقدمــة للمؤمتــر العديــد 

ــة  ــب الزراعي ــن الجوان م

والبيئيــة والتــى شــملت :-

استخدام   -1

مجــال  ىف  الحديثــة  التقنيــات 

عــة ا ر لز ا

االدارة الزراعية املتكاملة  -2

التغلب عىل مشاكل نقص املياه ىف العامل  -3

مشاكل االقتصاد الزراعى  -4

االنتاج الحيواىن  -5

    

فرتة تخلل 

ــر  ــاد  املؤمت مــن انعق العديــد 

ــن  ــد  م ــر بالعدي ــرج املؤمت ــة وخ ــطة الثقافي ــارات واالنش الزي

االىت ىف  كلهــا  تلخصــت   والتــى  التوصيــات 

1- رضورة الحفــاظ عــىل  االراىض الزراعيــة وعــدم التعــدى 

ــا ــا او تلوثه عليه

بالبيئــة  االهتــامم  رضورة   -2  

باالنشــطة  املحيطــة 

عيــة لزرا ا

 3- عــدم التوســع  ىف 

ــات  اســتخدام املخصب

الزراعيــة واملبيــدات 

ــة الحرشي

تقنيــات  اســتخدام   -4

عــن  كاالستشــعار  حديثــة 

الزراعــى  االنتــاج  مجــال  ىف  بعــد 

5- اســتخدام تقنيــات الــرى الحديــث للتغلــب 

عــىل مشــاكل نقــص امليــاه ىف العــامل

والذى عقد ىف مدينة سولو باندونيسيا ىف الفرتة من 10 – 12 اغسطس 2017
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IE

ــة  ــرات مدين ــة املؤمت ــرض بقاع ــم املع اقي
نــرص مبشــاركات العديــد مــن خــرباء الزراعة 
ــة يف  ــة والعاملي ــة املرصي ــرشكات املنتج وال
املجــال الزراعــى والتــي تقــدم أحــدث 
ــة التــي أدخلــت مؤخــرًا  التقنيــات العاملي

ــى. ــاع الزراع ــىل القط ع

كليــة  مــن  شــارك  وقــد 
طنطــا  جامعــة  الزراعــة 
عــدد مــن الســادة اعضــاء 

التدريــس  هيئــة 
 . لطــالب وا

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بفعاليات المعرض الزراعي 
الدولى »صحارى« 
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مجلة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

العام : 2018 املجلد : 1 العدد : 2

كلية الزراعة - جامعة طنطا

IE

التلوث الغذائي

مقدمة:-
ــم  ــذي يولــد الطاقــة يف جس ــود ال ــو الوق الغــذاء ه  

اإلنســان الالزمــة للحفــاظ عــىل حياتــه نتيجــة أكســدة العنــارص 

الغذائيــة )مثــل الكربوهيــدرات والربوتينــات والدهــون( يف خاليا 

ــق  ــن طري ــم ع ــل الجس ــادة تدخ ــه أي م ــذاء بأن ــرف الغ و يع

تكــون  أن  بــرشط  الفــم 

مســتصاغة.و يشــمل إنتــاج 

الغــذاء مراحــل عديــدة حتــي 

يصــل إيل املســتهلك تتمثل يف 

ــل  ــاد و النق ــة و الحص الزراع

و  النتخزيــن  و  التصنيــع  و 

مــن هــذة  يف ركل مرحلــة 

املراحــل قــد يتعــرض الغــذاء 

للتلــوث.

و يعــرف التلــوث الغــذايئ بإنــه إحتــواء الغــذاء عــىل أي   

مــادة غريبــة غــري موجــودة طبيعيــا يف تركيبــه مــام يوثــر عــيل 

ــث  ــة بحي ــة الغذائي ــة أو القيم ــة أو الكيميائي ــة الفيزيقي خواص

ــي ــتهالك اآلدم ــح لإلس ــري صال ــه غ يجعل

 Food مصطلــح  بــني  مــا  التفرقــة  يجــب  هنــا  و   

Pollution  و الــذي يعنــي إحتــواء الغــذاء عــيل مركــب أو 

ــة  ــة نتيج ــادة الغذائي ــا يف امل ــد طبيعي ــب ال يتواج ــرص غري عن

ــر  ــض اآلخ ــاما ( و البع ــريا س ــه تأث ــا ل ــرشي )بعضه ــاط الب للنش

ليــس لــه تأثــري عــيل صحــة املســتهلك و يتوقــف تأثريهــا عــيل 

الحالــة النفســية فقــط  مثــال ذلــك تواجــد نشــارة الخشــب يف 

زجاجــة املــاء أو وجــود الشــعر يف الطعــام حيــث قــد يتســبب 

املســتهلكني  بعــض  إصابــة  يف 

بصدمــة نفســية تظهــر يف صــورة الغيثــان و القــئ،. و قــد  ال يؤثر 

كثــريا عــيل البعــض اآلخــر حيــث أن رد فعــل املســتهلك تختلــف 

ــن  ــم م ــة املســتهلك. و بالرغ ــه و طبيع ــة و ديان ــالف ثقاف بأخت

أن الشــعر أو تلــك النشــارة مــواد غــري ســامة إال أن تواجدهــا يف 

ــيل  ــؤرشا ع ــي م ــذاء يعط الغ

ــج  ــكان املنت ــة امل ــدم نظاف ع

تحــرص  لهــذا  و  للغــذاء 

جميــع مصانــع األغذيــة عــيل 

تغطيــة رأس العاملــني بهــا 

ــعر يف  ــاقط الش ــي ال يتس حت

الغــذاء. كــام تجيــز بعــض 

قوانــني دول معينــة )إنجلــرتا( 

املنتجــة  الرشكــة  مبقاضــاه 

تعويضــات  عــيل  للحصــول 

ــرية  ــة كب مالي

أمــا مصطلــح Food Contamination و الــذي يعنــي   

إحتــواء الغــذاء عــيل الكائنــات الحيــة )القــوارض – الحــرشات – 

الطفيليــات( أو افراازاتهــا و مخلفاتهــا و غالبــا مــا تكــون ضــارة 

أو مفســدة للغــذاء، أو كائنــات حيــة دقيقــة )فريوســات – بكرتيــا 

– فطريــات – خامئــر( أو جراثيمهــا أو ســمومها و التــي تــؤدي 

لفســاد الغــذاء و يصبــح غــري صالــح لإلســتهالك اآلدمــي أو تــؤدي 

ــمم  ــة أو التس ــراض مرضي ــتهلك )أع ــة املس ــغ لصح إيل رضر بال

ــة الدقيقــة(. ــات الحي ــج الكائن مــن نوات

املقاالت اإلرشادية

بقلم:  أ.د. / محمد بسيم عطا
 أستاذ كيمياء و تحليل األغذية- قسم علوم و تكنولوجيا األغذية 

وكيل كلية الزراعة األسبق لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
جامعة طنطا
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صور التلوث الغذايئ 
1- التلــوث اإلنســاين: يقصــد بــه التلــوث الناجــم 
ــح ســواء كان هــذا  ــادة الرب ــرض زي ــن النشــاط اإلنســان بغ م

ــذاء  ــوث الغ ــد يتل ــال ق ــدا. فمث ــري متعم ــدا أو غ ــأ متعم الخط

ــدات  ــئ للمبي ــتخدام الخاط ــة اإلس ــة نتيج ــدات الحرشي باملبي

بغــرض مكافحــة اآلفــات الحرشيــة و زيــادة الناتــج حيــث وجــد 

ــة  ــورة تبقــي يف الرتب ــدات املكل ــال املبي ــدات مث ان بعــض املبي

ــالل  ــوث خ ــدرا للتل ــح مص ــا و تصب ــن 30 عام ــد ع ــدة تزي م

ــة  ــة الصناعي ــواد املضاف ــتخدام امل ــة إس ــرتة أو نتيج ــذة الف ه

ــوب  ــع إلخفــاء عيــب مــن عي ــاء التصني ــة أثن الرخيصــة لأغذي

املــادة الغذائيــة مثــال ذلــك إســتخدام األلــوان 

الصناعيــة أو املــواد الحافظــة لأغذية.

2- التلــوث الطبيعــي: 
و هــو يعــرب عــن تلــوث الغــذاء 

املختلفــة  امللوثــات  مبصــادر 

الغــذاء يف  لهــا  يتعــرض  التــي 

تتواجــد  حيــث  إنتاجــه  مراحــل 

تعمــد  دون  الغــذاء  يف  امللوثــات  هــذة 

اإلنســان إلضافتهــا مثــال ذلــك التلــوث اإلشــعاعي و الــذي 

يــأيت مــن بعــض الصخــور األشــعاعية املوجــودة يف الرتبــة التــي 

ينمــو بهــا النبــات. أو قــد يرجــع التلــوث إيل وجــود الكائنــات 

ــذة  ــذاء.و ه ــاج الغ ــة إنت ــرشة يف منطق ــة املنت ــة الدقيق الحي

امللوثــات ال يكــون اإلنســان ســببا مبــارشا فيهــا. وبالرغــم مــن 

أن هــذا التلــوث هــو أقــل مصــادر التلــوث خطــورة عــيل حيــاة 

املســتهلك إال خطورتــه ترجع ايل الخســائرالكبرية التــي تتمثل يف 

مرتجعــات الســوق و التعويضــات التــي ســوف يتحملهــا املنتــج 

نتيجــة املالحقــة القانونيــة مــن املســتهلكني لصاحــب املؤسســة 

ــات: ــذه امللوث ــة ه ــن أمثل ــة للغذاء.وم ــة املنتج أو الرشك

1- الحجــارة و األتربــة و املعــادن و بقايــا الحــرشات يف الغــذاء 

أثنــاء الــزرع و الحصــاد و النقــل

2- بقايــا األســالك و األخشــاب و الزجــاج و العظــام التــي قــد 

تلــوث الغــذاء خــالل مراحــل التصنيــع.

3- بقايــا الحــرشات والشــعر و مخلفــات القــوارض الناتجــة مــن 

التلــوث الحيــوي أثنــاء التخزيــن.

ــن  ــم م ــوث الناج ــو التل 3- التلــوث احليــواين: و ه

حيوانــات  خاصــة  و  الحيــواين  النشــاط 

مــن  كثــري  للغــذاء  تنقــل  التــي  و  املزرعــة 

ــة الدقيقــة املســببة لأمــراض ســواء  ــات الحي الكائن

ــل  ــة مث ــة الحيواني ــع اململك ــات تتب ــذة الكائن ــت ه كان

الطفيليــات و الربتــوزوا )عبــارة عــن حيــوان أويل يعيــش عــيل 

انســجة كائــن حــي أمــا عــيل ســطحه أو داخلــه( وتنتــرش 

ــاض  ــة إنخف ــرية نتيج ــات الفق ــة يف املجتمع ــراض الطفيلي األم

ــص  ــة نق ــي الصحــي، خاصــًة يف حال مســتوى املعيشــة و الوع

ميــاه الــرشب النقيــة والجهــل باملامرســات التــي تحفــظ الصحة  

أمــا البكرتيــا و الفريوســات و الفطريــات و التــي تتبــع اململكــة 

النباتيــة فهــي تتواجــد يف املنتجــات الحيوانيــة 

و  الدواجــن  منتجاتهــا-  و  )اللحــوم 

منتجاتهــا – األســامك و منتجاتهــا 

أثنــاء  منتجاتهــا(  و  –األبــان 

و  النقــل  و  الذبــح  عمليــات 

ــداول  ــن و الت ــع و التخزي التصني

4- التلــوث الكيمــاوي: 
املــواد  بعــض  تواجــد  بــه  يقصــد  و 

ــاج أو  ــات اإلنت ــاء عملي ــي تنتقــل إيل الغــذاء أثن ــة الت الكياموي

التصنيــع و التخزيــن أو التــداول و التجهيــز حيــث تعتــرب هــذة 

الكيامويــات غريبــة عــن الرتكيــب الكيــاموي للــامدة الغذائيــة 

ــوم  ــة كالرصــاص و الكادمي ــادن الثقيل ــك تواجــد املع ــال ذل مث

يف املحاصيــل املزروعــة بجانــب الطــرق الرسيعــة أو املضــادات 

الحيويــة التــي تتواجــد يف لحــوم الحيوانــات املذبوحــه أو 

الزئبــق و الــذي ينتــرش يف لحــوم أســامك التونــة و بعــض 

القرشيــات البحريــة مثــل الجمــربي و األســتاكوزا أو فواكــة 

البحــر التــي تعتــرب مســتودع للمعــادن الثقيلــة. أو تواجــد 

املبيــدات الحرشيــة و األســمدة و متبقياتهــا يف بعــض املحاصيــل 

ــروات. ــة و الخ ــار الفواك و مث

5- التلوث ابلكائنات احلية الدقيقة
و هــو األكــر شــيوعا يف تلــوث األغذيــة حيــث تشــارك   

ــوث  ــرشات يف تل ــات و الح ــوارض و الطفيلي ــات و الق الحيوان

هــذة األغذيــة أمــا عــن طريــق إفرازاتهــا مــن بــول و بــراز أو 

ــن  ــاء التخزي ــا أثن ــد موته ــرشات عن ــذة الح ــام ه ــل أجس تحل

أو قــد تقــوم بنقــل الكائنــات الحيــة الدقيقــة مــن بكرتيــا 
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و فطريــات و جراثيــم أو فريوســات إيل الغــذاء مثــال 

ــل األســايس  ــوث هــو الناق ــاء املل ــد يكــون امل ــاب. وق الذب

للجراثيــم و امليكروبــات الضــارة لإلنســان و خاصــة يف 

ــة  ــالت الحراري ــرض للمعام ــة و ال تتع ــات املصنع املنتج

مثــال األيــس كريــم و العصائــر الطبيعيــة و األلبــان 

امللوثــة  الدقيقــة  الحيــة  الكائنــات  أنــواع  املبســرتة. 

الفريوســات   .Types of Food Contaminations للغــذاء 

Viruses و هــي عبــارة عــن أجســام دقيقــة جــداً لدرجــة انهــا 

ممكــن أن متــر مــن خــالل املرشــحات، و لــذا قــد يطلــق عليهــا 

الرواشــح. و هــي تنتقــل إىل الغــذاء أمــا عــن طريــق األنســان أو 

ــا اإلســهال  ــوارض و اخــف اعراضه ــوان أو الحــرشات و الق الحي

ــال  ــادة مث ــراض الح ــض األم ــل بع ــام تنق ــة ك ــاب الكلي أوالته

اإلنفلونــزا والحصبــة والجــدري و شــلل األطفــال والحمــى و 

ــي  ــات و الت ــد يف النب ــات تتواج ــن الفريوس ــري م ــراء، وكث الصف

ــان. ــا لإلنس ــل بدوره تنتق

الدقيقــة  الحيــة  الكائنــات  أكــر  Bacteriaو هــي  البكرتيــا 

ــر ٪80(  ــة )أك ــة املرتفع ــاج للرطوب ــة و تحت أنتشــارا يف الطبيع

حتــي تنمــو يف الغــذاء. بعضهــا ســالب لصبغــة جــرام و البعــض 

ــتخدم يف  ــدة تس ــات مفي ــذة البكرتي ــض ه ــب. بع ــر موج األخ

ــذايئ و  ــاد الغ ــبب الفس ــار يس ــا ض ــذايئ و بعضه ــع الغ التصني

اآلخــر ممــرض فيقــوم بنقــل املــرض أو إفــراز الســم. و عامــة ال 

ــات املفســدة  ــا املمرضــة و لكــن بعــض البكرتي تتجرثــم البكرتي

للغــذاء قــد تتجرثــم يف الظــروف البيئيــة الغــري مالمئــة لنموهــا.

ــة  ــات دقيق ــان Molds and Fungus كائن ــات و األعف الفطري

أكــرب حجــام مــن البكرتيــا و لكــن تشــرتك مــع البكرتيــا يف انهــا 

ال تســتطيع القــدرة عــيل التغذيــة الذاتيــة وهنــاك أنــواع عديدة 

مــن الفطريــات املنتــرشة يف الرتبــة و املــاء و الهواء مســببة عفن 

الغــذاء بعضهــا ممــرض و اآلخــر مفــرز للســموم ، أو املشــوهة  

ــل  ــات مث ــة أو خفــض مناعــة الجســم أو تحــدث األلتهاب لأجن

التهــاب الجهــاز التنفــي، أو التهــاب الــكىل أو الجهــاز العصبــي. 

ــة  ــات املنتج ــهر الفطري ــن أش ــسAspergillus  م ــرب جن و يعت

ــا  ــاً م ــذي غالب ــني ،وال ــمي باألفالتوكس ــي و املس ــم الخارج للس

يلــوث الحبــوب والدرنــات  والبــذور الزيتية وبعــض الفواكة  و 

قد 

معــدل  أن  أتضــح 

ــذاء  ــم يف الغ ــذا الس ــل ه ــان ملث ــاول اإلنس تن

  )9g-10=ng( ــرام ــل إيل نانوج ــدا تص ــرية ج ــبة صغ ــو نبس و ل

يتناســب طرديــاً مــع معــدل إنتشــاراألمراض الرسطانيــة . و 

يعتربتلــوث الغــذاء بالفطريــات مــن املشــكالت الكــربي نتيجــة 

لقدرتهــا عــيل التكاثــر الجنــي و الــال جنــي فتتزايــد يف الغــذاء 

ــرز ســموم  ــا تف ــام انه ــايس. ك ــرية جــدا يف وقــت قي بأعــداد كب

مقاومــة للحــرارة مــام يجعــل مــن املســتحيل القضــاء عليهــا أو 

ــتور  ــة دس ــت هيئ ــد قام ــذا فق ــة و ل ــمومها يف األغذي ــيل س ع

 WHO and مــع املنظــامت العامليــة مثــل  Codexاألغذيــة

ــذي  ــذاء و ال ــمومها  يف الغ ــز س ــدود لرتكي ــع ح FAO إىل وض

. و   Permissible limits or daily allowanceعليــه يطلــق 

تخلتــف هــذة النســب مــن دولــة إيل أخــري فعــيل ســبيل املثال 

ــبة  ــات بنس ــموم الفطري ــد س ــة بتواج ــدول األوربي ــمح ال تس

ــذة  ــض ه ــام تنخف ــون 50pbbبين ــزء يف البلي ــدي 50 ج ال تتع

النســبة ايل 20 جــزء يف البليــون pbb 20 يف الواليــات األمريكيــة.

األسباب الرئيسية للتلوث الغذايئ
1- األدوات املســتخدمة يف تصنيــع املــواد الغذائيــة أو النظافــة 

الشــخصية للمتعاملــني مــع األغذيــة.

2- عدم مراعاه الطرق السليمة و املالمئة لتربيد األغذية.

3- األختيار الخاطئ للطريقة الغري مالمئة لحفظ الغذاء.

ــن  ــل ع ــن أو النق ــع و التخزي ــاء التصني ــة أثن ــوث األغذي 4- ثل

ــة. ــطح امللوث ــها لأس ــق تالمس طري

5- عــدم إدراك مــدى خطــورة األمــراض التــي تنقــل عــن طريــق 

الغذاء.

6- قصور الرقابة امليكروبيولوجية عيل األغذية.

املقاالت اإلرشادية
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زراعـــــة األســطــح

مقدمة:
املقصــود بزراعــة األســطح هــو إســتغالل أجــزاء مــن األســطح 

ــة  ــخ( ىف زراع ــة ...إل ــات الزراعي ــدارس - الجمعي ــازل - امل )املن

املحاصيــل املختلفــة التــى تحتــاج إلىهــا األرسة أو املؤسســة 

ــة   ــات املائي ــواع الزراع ــة( وهــى أحــد أن ــة- زين )خــر - فاكه

ــة  ــة للرتب ــات مخالف ــا بيئ ــث يســتخدم فيه Hydroponic  حي

ــة مثــل املــاء والبيــت مــوس أو الصــوف الصخــرى ......  الزراعي

ــخ . إل

أمهية زراعة األسطح :
ــاحات  ــادة مس ــن زي ــج م ــوث النات ــل التل ــاهم ىف تقلي )1( تس

ــدن . ــاىت ىف امل ــاء النب ــة الغط ــع قل ــاىن واملنشــأت م املب

)2( تنقيــة الهــواء حيــث وجــد أن كل ام2 مــن الســطح األخــر 

يزيــل 100 جــم مــن ملوثــات الهــواء كل عــام

)3(  تقليــل كميــة ثــاىن أكســيد الكربــون مــن 

ــى  ــوىئ الت ــاء الض ــة البن ــتهالكه ىف عملي ــالل إس خ

تقــوم بهــا النباتــات وإنتــاج األكســجني .

)4( التخلــص مــن املهمــالت املخزنــة فــوق األســطح 

والتــى تتســبب ىف تشــويه املظهــر الجــامىل )والتــى 

تســاعد عــىل معيشــة الكائنــات الضــارة )كالقوارض 

والثعابــني والحــرشات املختلفــة(.

ــدة  ــاج غــذاء طــازج لســكان املناطــق البعي )5(إنت

ــة . والنائي

ــا مــن خــالل التحكــم  ــاج غــذاء أمــن صحي )6(إنت

عمليــة  ىف  املســتخدمة  واملبيــدات  األســمدة  ىف 

ــاج. اإلنت

)7( إتاحــة فــرص عمــل لربــات البيــوت وشــباب الخريجــني 

ولكبــار الســن مــام يــؤدى لشــغل أوقــات فراغهــم ورفــع الــروح 

املعنويــة لديهــم .

إىل  املــدارس  وتحويــل  ســية  املــدر  النشــاطات  إحيــاء   )8(

. منتجــة  وحــدات 

كيفيه تنفيذ مزارع األسطح: 
وتنقسم نظم مزارع األسطح إىل :

)أ( البسيطة                        )ب( املكثفة .

أوال : نظم مزارع األسطح البسيطة :
)1( نظام املراقد: 

يســتخدم إلنتــاج املحاصيــل التــى ال تحتــاج إىل حيــز كبــري 

لنمــو الجــذور )جذورهــا مــا ســطحية( مثــل الجرجــري والفجــل 

املقاالت اإلرشادية

بقلم:  أ.د. محمد السيد أحمد
 أستاذ الخر بقسم البساتني  
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والبقدونــس والكزبــرة والشــبت ...إلــخ وميكــن زراعــة أكــر 

ــاىت ىف املرقــد الواحــد . ــوع نب مــن ن

)2( نظام األكياس : 

ــز كبــري  ــاج إىل خي ــاج     املحاصيــل التــى تحت يســتخدم ل  إنت

نســبيا لنمــو الجــذور مثــل الطامطــم والباذنجــان والخيــار 

ــخ ــة ..إل والكوس

)3( نظام األصص: 

مــن النظــم التــى يســتخدم بكــرة ىف أى منــزل لتنميــة النباتــات 

ــى  ــام يعط ــص م ــكال األص ــام وأش ــف أحج ــة وتختل ىف الرشف

فرصــة ملالمئتهــا لعــدد كبــري مــن النباتــات مختلفــة الحجــم.

)4( نظام الحاويات : 

ــو  ــرب لنم ــز أك ــاج إىل حي ــى تحت ــات الت ــو النبات ــتخدم لنم يس

ــة  ــل الكوس ــات مث ــع نبات ــح م ــا ويصل ــذرى له ــوع الج املجم

والســبانخ وغريهــا .

)5( نظام الرباميل :

ــون  ــة كإلىم ــجار الفاكه ــواع أش ــض أن ــاج بع ــتخدم إلنت  ويس

والعنــب .. إلــخ. حيــث يســتتخدم براميــل ســعتها 60 لــرت 

ــة  ــل فتح ــع عم ــطح م ــىل الس ــدة ع ــد األعم ــىل أح ــع ع توض

رصف لهــا 

)6(- النظام املاىئ العميق )الساكن( : 

ــا  ــزء منه ــا أو ج ــات كله ــذور النبات ــو ج ــام تنم ــذا النظ ىف ه

مضمــورة ىف املحلــول املغــذى الســاكن ويتكــون النظــام مــن :

* حاويــة طولهــا 2م وعرضهــا 1م وبعمــق 25ســم مصنوعــة مــن 

البــوىل إيثيلــني بســمك ا ســم ومدعمــة مــن الخــارج بإطــار مــن 

. الخشب 

ــم  ــمك 2س ــاحتها 2×1م بس ــه مس ــوم طافي ــن الف ــواح م ** أل

ــات . ــت النبات لتثبي

***يتــم عمــل فتحــات بقطــر 5ســم وعــىل مســافات تختلــف 

عــىل حســب املحصــول.

ويســتخدم هــذا النظــام ل  إنتــاج     املحاصيــل األتيــة :- الخــس 

والبنجــر والفراولــة والفاصوليــا الخــراء ...إلخ

ثانيا:  نظم مزارع األسطح املكثفة :

)1( نظام باكتات الجدار :

ــىل  ــا ع ــم تثبيته ــتيكية ويت ــات البالس ــتخدم الباكت ــث تس  حي

ــرية  ــات صغ ــة النبات ــم زراع ــة ث ــة املالمئ ــا بالبيئ الجــدار وملئه

الحجــم التــى ال تحتــاج جذورهــا إىل حيز كبــري لتنمــو كالفراولة 

ــات  إذا  ــام ىف الرشف ــذا النظ ــتخدام ه ــن إس ــا وميك والفاصولي

كانــت تتعــرض للشــمس املبــارشة لفــرتة ال تقــل عــن 5-4 

ــا . ســاعات يومي

)2( نظــام األجولــة املعلقــة : نفــس الطريقــة الســابقة باســتثناء 

إســتعامل األجولــة بــدال مــن الباكتــات .

)3( نظــام املواســري املعلقــة : نفــس الطريقــة الســابقة باســتثناء 

إســتعامل املواســري .

)4( املزارع املائية العميقة الدوارنية :

ــم  ــم ضخ ــن يت ــة ولك ــة العميق ــزارع املائي ــم امل ــس تصمي  نف

وتجديــد املحلــول املغــذى الــدوراىن باســتمرار حيــث يتــم ضــخ 

ــد  ــى الح ــه حت ــد إمتالئ ــوض وعن ــة الح ــن مقدم ــول م املحل

املحــدد إلرتفــاع املحلــول يعــود إىل تنــك التغذيــة ليتــم ضخــه 

مــرة أخــرى .

)5( نظام الزراعة باستخدام الفيلم املغذى : 

حيــث يتــم تنميــة النباتــات ىف تيــار رقيــق جــدا مــن املحلــول 

ــا يكــون الجــزء الســفىل  املغــذى داخــل قنــوات الزراعــة. وهن

ــاء  ــاص امل ــذى إلمتص ــول املغ ــورا ىف املحل ــذور مغم ــن الج م

والعنــارص الغذائيــة بينــام يكــون الجــزء العلــوى رطبــا ولكنــه 

املقاالت اإلرشادية
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معــرض للهــواء وذلــك إلمــداد النباتــات باألكســجني الــالزم

واملكونات األساسية لنظام الـفيلم املغذى )NFT(هى :

خزان املحلول املغذى. 

ــل  ــد داخ ــة وتتواج ــة غاطس ــن طلمب ــارة ع ــات : عب الطلمب

ــذى . ــول املغ ــزان املحل خ

.  PVC قنوات الزراعة : وهى عبارة عن مواسري  من الـ

:  Aeropnic 6( املزارع الهوائية(

تعتمــد فكرتهــا عــىل تنميــة جــذور النباتــات ىف حيــز   

مغلــق مــن الهــواء املشــبع بــرزاز املحلــول املغــذى والــذى يتــم 

ــدد 2  ــة عــىل ع ــق رشاشــات مثبت ــن طري ــراغ ع ضخــه ىف الف

ماســورة واحــدة بالجزء الســفىل 

ــم  ــوى ث ــزء العل ــرى بالج واألخ

يتــم تجميــع امليــاه مــرة أخــرى 

والشــكل املتبــع ىف هــذا النظام 

هــو الشــكل الهرمى لــذا نقوم 

بعمــل مثلثــات مــن الحديــد 

ترتكــز عــىل قواعــد خشــبية 

النظــام  ويغطــى  صغــرية 

ويتــم  الفــوم  برشائــح 

تغذيــة النظــام باملحلــول 

املغــذى عــن طريــق مضخــة تتناســب قوتهــا مــع 

حجــم النظــام وتتــم زراعــة النباتــات ىف ثقــوب برشائــح الفــوم. 

وهــذا النظــام ذو كفــاءة عاليــة مــع النباتــات صغــرية الحجــم 

مثــل الفراولــة والخــس حيــث نتمكــن مــن عمــل تكثيــف رأىس 

ــام . ــذا النظ ــاىل ىف ه ع

ثالثا: تغذية النباتات ىف مزارع األسطح: 
ىف حالــة مــزارع األســطح يجــب أن تتوافــر العنــارص األساســية 

الروريــة لتغذيــة  النباتــات والتــى هى عبــارة عــن :)الكربون 

 – الفوســفور   - والنيرتوجــني   األكســجني   – والهيدروجــني 

البوتاســيوم – الكالســيوم – املاغنســيوم – الكربيــت – الحديــد 

– املنجنيــز – الزنــك – النحــاس – البــورون – املوليبدنيــم 

ــات  ــد النبات ــى مت ــة الت ــود للرتب ــث ال وج ــوم(  حي – الصودي

ــن  ــات م ــا للنبات ــب توافره ــى يج ــة الت ــا الغذائي بإحتياجاته

ــد . ــىل محصــول جي أجــل الحصــول ع

وىف نظــم الزراعــة هنــاك نوعــان مــن املحاليــل املغذيــة بــدون 

تربــة :

أ ( املحلول املغذى املركز :

ــن  ــرة ع ــز 100 م ــذى مرك ــول مغ ــم محل ــه يت وفي

املحلــول املخفــف وذلــك مــن أجــل ســهولة اإلســتعامل 

ــم إىل : ــو ينقس ــود وه ــت واملجه ــريا للوق وتوف

)1( محلــول مغــذى )أ( : وهــو يحتــوى عــىل الكالســيوم وجــزء 

مــن النيرتوجــني والحديــد املخلبــى فقــط .

ــوى عــىل باقــى أســمدة  ــول مغــذى )ب(: وهــو يحت )2( محل

ــة األخــرى . ــارص الغذائي العن

ب( املحلول املغذى املنخفف :

ــن )أ ، ب معــا(  ــني املركزي ــج مــن تخفيــف املحلول وهــو النات

واملحلــول املغــذى املخفف 

هــو الــذى يوضــع للنباتــات 

ويقــوم بتغذيــة النباتــات 

ــه  ــاج إلى وإمدادهــا مبــا يحت

مــن عنــارص غذائيــة.

مــا هــى النباتــات التــى ميكن 

زراعتهــا فوق  األســطح :

الفاكهــة  )أ(  بعــض أشــجار 

والعنــب  الليمــون  مثــل 

لخــوخ وا

وبعــض )ب( بعــض نباتــات الزينــة  القطــف  وزهــور 

والعطريــة الطبيــة  النباتــات 

ــب  ــس – الكرن ــارون والكرف ــل )الق ــر مث ــات الخ )جـــ( نبات

– الخيــار – القرنبيــط – الباذنجانيــات والفراولــة والبســلة 

ــخ( . ــه ... إل ــس بأنواع والخ

وميكــن اإلســتفادة مــن هــذه املــزارع )املائيــة(: مــن   

ــاج      ــا   إنت ــث ميكنن ــامك حي ــاج     األس ــرى ىف   إنت ــة أخ ناحي

ــاه التــى يتــم رى هــذه  ــات املي ــات أو خزان األســامك ىف حاوي

ــه أو  ــة تكافلي ــون معيش ــك أن تك ــن بذل ــا فيمك ــات به النبات

ــة  ــا وفضــالت عضوي ــج األموني منفعــة حيــث أن األســامك تنت

عديــدة وهــى منتجــات ضــارة جــدا بالنســبة لأســامك لكنهــا 

تعتــرب  مــواد غذائيــة للنبــات وبالتــاىل ميكــن متتــص عــن 

ــا . ــا ىف منوه ــتفادة به ــات واالس ــق النبات طري
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املقاالت اإلرشادية

مقدمة:-

يعــد تنســيق الحدائــق مــن العلــوم التــى شــهدت   

تطــورا ملحوظــا ىف الســنوات االخــرية إلرتباطــه الوثيــق 

بتطــور املجتمعــات العمرانيــة املختلفــة الطــرز ىف العديــد 

مــن بلــدان العــامل، حيــث أدى ذلــك لتغــريات ملحوظــة ىف 

ــداف  ــة واأله ــق الحري ــيق املناط ــة تنس ــات عملي متطلب

املرجــوة مــن ذلــك وفقــا للطبيعــة الدميوغرافيــة. وعىل رأس 

هــذه التغــريات نجــد إنتشــارا ملحوظــا إلســتخدام النباتــات 

املأكولــة ىف عمليــة تنســيق الحدائــق كبديــال إلســتخدام 

نباتــات الزينــة متمثــال ىف إســتخدام بعــض نباتــات الخــر 

والفاكهــة ذات املظهــر الجــذاب ىف عمليــة التنســيق حيــث 

تتشــابة العديــد مــن النباتــات املأكولــة ىف الشــكل والقــوام 

وجــامل األزهــار واألوراق مــع مثيالتهــا مــن نباتــات الزينــة 

محققــة بذلــك عــددا مــن األهــداف مجتمعــة معــا. وعــىل 

ــالث محــاور أساســية . رأس هــذه األهــداف نجــد ث

بقلم أ.د/ حممد إبراهيم فتوح 
أستاذ الزهور ونبااتت الزينة املساعد

 رئيس قسم البساتني - كلية الزراعة - جامعة طنطا

سستخدام النبااتت امل�أكوةل ىف تن�سيق احلدائق   اإ

 In: Nandwani D. )eds( Urban Horticulture. Sustainable

Development and Biodiversity
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أهداف اقتصادية : 

املتاحــة  املــوارد  نفــس  إســتغالل  يتــم  حيــث   

مــن مصــادر امليــاه والطاقــه ىف إنشــاء حدائــق خاصــة 

ىف املجتمعــات الحريــة الجديــدة والتــى يراعــى عنــد 

تصميمهــا أن تكــون الحديقــة مصــدرا منتجــا للغــذاء 

ــة  ــة الخالب ــا مصــدرا للمناظــر الطبيعي ــة إىل كونه باإلاضاف

واإلاســرتخاء وبذلــك يتوافــر بالحديقــة مصــدرا دامئــا مــن 

الغــذاء الطــازج لأفــراد مســتخدما نفــس املــوارد املتاحــة 

وبنفــس القــدر مــن التكلفــة.

أهداف بيئية : 

حيــث ال يقتــرص الغــرض مــن تنســيق الحدائــق بالنباتــات 

املاكولــة فقــط عــىل إنتــاج الغــذاء ولكــن ذلــك يــؤدى أيضــا 

ــادة التنــوع الحيــوى للطيــور والحيوانــات الربيــة ىف  إىل زي

محيــط املناطــق املأهولــة بالســكان. باإلضافــة إىل أن إنتــاج 

الغــذاء مــن هــذه الحدائــق يســاهم ىف توفــري غــذاء طــازج 

بعيــدا عــن مناطــق اإلنتــاج الرئيســية موفــرا بذلــك العديــد 

مــن العمليــات املتعلقــة بالتعبئــة والشــحن والتخزيــن 

ــة  ــن الطاق ــد م ــا ىف إســتهالك املزي ــى تســاهم بدوره والت

ــة مــام يســاهم ىف  ــا أيضــا بعــض األرضارا للبيئ ــج عنه وينت

ــذاء  ــري الع ــال توف ــد األدىن ح ــذه األرضار إىل الح ــل ه تقلي

إىل  املنزليــة  الحديقــة  مــن  مبــارشة 

مائــدة األرسة . كــام يســاهم إنتشــار التنــوع 

اعطــاء  إىل  والحيوانــات  الطيــور  مــن  الحيــوى 

الفرصــة ألصحــاب هوايــات متابعــة الطيــور والفراشــات 

مــن متابعــة هواياتهــم.

أهداف إجتامعية :

 يســاهم إســتخدام النباتــات املأكولــة ىف عمليــة التنســيق 

للســكان ىف محيــط هــذه  العالقــات اإلجتامعيــة  مــن 

الحدائــق خاصــة ىف حــاالت تنــوع طبيعــة الســكان ىف ذات 

الحــى وخاصــة بالبلــدان التــى تشــهد العديــد مــن حــاالت 

ــة  ــك الفرص ــى ذل ــث يعط ــا، حي ــال إليه ــرة واإلانتق الهج

للســكان لزراعــة نباتاتهــم املفضلــة مــن مواطنهــم االصليــة 

مــام يعطــى الفرصــة لعمليــات التبــادل بــني الســكان 

ــادرة ىف  ــد تعــد ن ــدة ق ــة جدي ــواع نباتي والتعــرف عــىل أن

مثــل هــذه البلــدان او يكــون أســعارها مرتفعــة جــدا نظــرا 

لندرتهــا مــام يســاهم ايضــا ىف تقليــص الفجــوة بــني عــادات 

ــة . الســكان املختلف
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الصح�ة العام�ة
دا�ت  �ي م�ب

 سالح ذو حد�ين

مقدمة:-
ــات  ــن منتج ــري م ــتخدام كث ــه إن اس ــك في ــام الش م  

املــواد الكيميائيــة املنزليــه و التــي ال يخلــو أي منــزل منهــا يعترب 

مــن الوســائل التــي ســهلت عــىل اإلنســان يف الكثــري مــن أمــور 

حياتــه. و لكــن ... ميكــن اعتبارهــا ســالح ذو حديــن  إذا مل 

ــرية عــىل  ــريات كب ــا مــن تأث ــك ملــا له يحســن اســتخدامها و ذل

ــي  ــزل بشــكل يوم ــا يف املن ــد التتعــرض له ــه عن الصحــة  العام

ــد. ــي املتزاي ــوث البيئ ــاعد يف التل ــا تس ــام انه ك

مكافحــة اآلفــات هــي الطريقــة التــي تتبعهــا 

ــوارض  ــرشات، الق ــن الح ــص م للتخل

ــارج  ــل أو خ ــن داخ ــب م والعش

ــة ــواد الكيميائي ــك بامل منزل

الحــرشات:  مبيــدات 
الكيميائيــة  املــواد 

الحــرشات لقتــل  املســتعملة 
ما هي مبيدات الحرشات؟

يســتعمل  ســائل  أو  مســحوق  كيميــايئ،  رشــاش    

ملكافحــة أو القضــاء عــىل الحــرشات، كالرصاصــري، النمــل أو 

لذبــاب. ا

ما هو التسمم مببيدات الحرشات؟
 يحــدث التســمم عنــد عنــد إستنشــاق الهــواء أملشــبع بهــا أو 

عنــد مالمســتها للجلــد أو عنــد إبتالًعهــا أو تناولهــا مــع الطعــام

عندمــا  يحــدث  مــاذا 
الشــخص  يتســمم 

الحــرشات؟ مببيــدات 
ــرق -   ــداع -  دوار - ع ــرة - ص ــف والحنج ــني واألن ــج بالع تهي

ــوح  ــدم وض ــل - ع ــاش العض ــف - ارتع ــاب - ضع ــيالن اللع س

ــص ــؤ -  مغ ــة - تقي الرؤي

أيــن توجــد مبيــدات الحــرشات داخــل أو حــول 
منزلــك؟

-  عــىل األرض حيــث تــم اســتعامل 

مبيــد  ســائل  أو  مســحوق 

ت للحــرشا

- عــىل األطعمــة املرتوكــة 

حــني  الطــاوالت  عــىل 

اســتعامل مســحوق أو ســائل 

للحــرشات مبيــد 

مــاذا ينبغــي عليــك فعلــه إذا كنــت 
تســتعمل مبيــدات الحــرشات يف منزلــك؟

- أخرج األطفال من املنزل عند استعامل مبيدات الحرشات

- أنــرش املســحوق أو الســائل املبيــد يف األماكــن الضيقــة، 

كالصــدوع يف الجــدران، يف األرض أو الســقف، بــدالً مــن نرشهــا 

يف كل مــكان

الكيميائيــة  املــواد  القــوارض:  مبيــدات 

بقلم: د. حازم محمد ربيع 
 مدرس كيمياء و مسية املبيدات بقسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة طنطا
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القــوارض لقتــل  املســتعملة 
ما هي مبيدات القوارض؟

حبيبــات  أو  ســوائل  مســاحيق،  هــي  القــوارض  مبيــدات 

الفــران أو  الجــرذان  لقتــل  تســتعمل 

ما هو التسمم مببيدات القوارض؟
ــاول، أو ميتــص  يحــدث التســمم عندمــا يتنشــق الشــخص، يتن

ــده مبيــدات الحــرشات جل

قــد تنتــج تأثــريات التســمم مــن مجــرد تعــرض ملــرة واحــدة أو 

االســتعامل لفــرتة طويلــة مــن الزمــن

مــاذا يحــدث عندمــا يتســمم الشــخص مببيدات 
القوارض؟

إســهال، أمل املعــدة، 

غثيان، 

ــة، آالم  ــرودة، غيبوب تقيــؤ، ب

وفــاة الصــدر، 

أيــن توجــد مبيــدات القــوارض داخــل أو حــول 
منزلــك؟

رزمــة الطُعــم -  الشــمع أو كتلــة الطُعــم - صناديــق الطُعــم - 

الطُعــم الســائل

تســتعمل  كنــت  إذا  فعلــه  عليــك  ينبغــي  مــاذا 
منزلــك؟ يف  القــوارض  مبيــدات 

- إقــرأ التعليــامت املوجــودة عــىل علبــة مبيــد القــوارض 

بحذافريهــا واتبعهــا 

ــا  ــل عليه ــوارض وأقف ــدات الق ــزن مبي - خ

ــال ــاول األطف ــن متن ــداً ع بعي

- إشــرتِ واســتعمل املبيــدات فقــط مــن املتجــر 

املهنيــة املبيــدات  واســتعامل  رشاء  وتجنــب  املحــيل، 

اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات
ملكافحــة  املتكاملــة  اإلدارة  هــي  مــا 

اآلفــات؟
هــي مجموعــة طــرق للتخلــص مــن اآلفــات بشــكل غــري 

مكلــف وغــري خطــر صحيــاً عــىل النــاس والبيئــة

ــة  ــرق اإلدارة املتكامل ــض ط ــي بع ــا ه م
ملكافحــة اآلفــات؟

 اسأل نفسك أوالً األسئلة األربعة التالية:
بحاجــة  أنــا  املشــكلة، وهــل  مــا هــو حجــم 

؟ ة عد للمســا

ــاك  ــون هن ــا يك ــادة م ــأرة، فع ــًة أو ف ــورا،ً منل ــت رصص إذا رأي

ــد املزي
من أين تأيت هذه اآلفات؟

ابحــث عــن أي ثقــوب يف الجــدران، صــدوع يف األرض، رشيــط 

منخــيل ممــزق عــىل األبــواب والنوافــذ، وأصلحهــا جميعــاً.
كيف تتخلص من اآلفات؟

وذلــك  الكيميائيــة،  وغــري  القدميــة  الطــرق  أوالً  اســتعمل 

اســتعامل ضاربــة الذبــاب، فخــاخ النمــل والرصاصــري، أومصيــدة 

ــران الف
كيف ميكنك منع اآلفات من العودة ثانيًة؟

ال تكــن مضيافــاً. إذا مل تجــد اآلفــات الفتــات لتأكلهــا، حنفيــة 

غــري محكمــة لتــرشب منهــا، أو صدعــاً مظلــامً وهادئــاً للمبيــت 

فيه،فهــي لــن تبقــى وتتكاثــر
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قــام مجموعــة مــن الباحثــني املتخصصــني باإلهتــامم ببعــض 

ــاً  املشــكالت التــي تطــرق البــاب عــيل الشــعب املــرصي حديث

ــذه  ــرية إال أن ه ــرتة كب ــن ف ــامل م ــارها يف دول الع ــم إنتش رغ

املشــكلة بــدأت تظهــر حاليــا بصــورة كبــرية يف مختلــف املراحــل 

العمريــة لإلانســان وهــو حــدوث إضطــراب يف وظائــف الجســم 

املختلفــة بــدون أي مــؤرش أو ســابق 

علــامء  عليــه  يطلــق  مــا  وهــو  إنــذار 

ــف مــن  ــني هــو طي الطــب بحساســية الجلوت

اإلضطرابــات مبــا يف ذلــك مــريض اإلضطرابــات 

ــري ســلبي عــىل  ــن تأث ــه م ــا ل ــني مب ــة للجلوت الهضمي

ــم  الجس

عــن  هوعبــارة  والجلوتــني 

يف  مرونــة  تعطــي  مــادة 

النهــوض  عــىل  مســاعدتها 

شــكلها،  عــىل  والحفــاظ 

يف  وجــدت  انهــا  وحيــث 

ــريب . ــذايئ الع ــام الغ ــية يف النظ ــة األساس ــن األغذي ــد م العدي

ــون آالم يف البطــن اواإلســهال  ــني تك ــراض حساســية الجلوت فأع

واإلمســاك  البطــن  اوأمل يف  إنتفــاخ  أو  البطــن  أوالتشــنج يف 

ــب  ــي وح ــداع النصف ــداع والص ــالت والص وإضطرابــات العض

الشــباب والتعــب وآالم املفاصــل وآالم العظــام

وتعتــرب حساســية الجلوتــني هــي واحــدة مــن أكــر املجموعــات 

املتنوعــة ذات املناعية واملظاهر الشــكلية أو التي تظهر األعراض 

املشــرتكة بــني مــرض اإلضطرابــات الهضميــة و متالزمــة القولــون 

العصبــي  وحساســية الجلوتــني هــو تأثــري الــدواء الوهمــي 

ــة  ــراض الذاتي ــري لأع ــرب بكث ــو أك ــي ه ــدواء الوهم ــري ال .و تأث

)مثــل املــرىض الذيــن يعانــون مــن التشــخيص الــذايت لحساســية 

ــون يف  ــن يبلغ ــر . والذي ــيكونوا محــل تقدي ــم س ــني( فه الجلوت

ــن  ــني ، وم ــىل الجلوت ــاء ع ــالل القض ــن خ ــراض م ــن األع تحس

املمكن 

أن  أيضــا 

املقاالت اإلرشادية الزراعية

بقلم:  د. / محمد إبراهيم الديداموين
مدرس هندسة االالت - قسم الهندسة الزراعية 

 كلية الزراعة - جامعة طنطا
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تكــون االســتجابة وهميــة نظــرا ألســباب نفســية .

املسببات

عنــد تطــور األمعــاء يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة فــإن اعــراض 

 . أكــر وضوحــا وبرسعــة  تظهــر  املــرض 

ــن  ــتقصائية ع ــة االس ــفت الدراس وتكش

طــب الشــيخوخة الذيــن يعانــون من 

ــة يف  ــات الهضمي ــرض االضطراب م

فنلنــدا بــأن نســبة حــدوث 

املــرض هــي أعــىل بكثــري 

 . الســكان  عامــة  مــن 

وقــد ترتفــع أو تنخفــض 

حساســية املــرض مــع التقــدم 

ــة  ــاك بعــض األدل ــر؛ وهن يف العم

تشــري إىل زيــادة االســتخدام اليومــي 

أو غــري الســتريويدية للعوامــل املضــادة 

ايبوبروفــني(   ، )االســربين  لاللتهابــات 

كعامــل خطــر متزايــد للحساســية املفرطــة .

الحساســية  يف  عالقــة  وجــود  اظهــرت  وأبحــاث  دراســات 

الغذائيــة

فقــام كل مــن ا.د/ جــامل زهــران - اســتاذ مبعهــد بحــوث 

تكنولوجيــا االغذيــة واملديــر املســئول عــن وحــده تصنــع 

ــز البحــوث  ــني مبرك منتجــات خاصــة ملــريض حساســية الجولت

بالجيــزة  الزراعيــة 

الســيد  مــع  بالتعــاون 

ابراهيــم  محمــد  د/ 

مــدرس   – الديدامــوين 

الزراعيــة  الهندســة 

جامعــة  الزراعــة  بكليــة 

ــيل  ــر البي ــا  ود/ نذي طنط

ســعد   الجــواد  ود/عبــد 

ــة  ــوث الهندس ــد بح مبعه

كفــاءة  لرفــع  الزراعيــة 

ــات  ــع املنتج ــدة تصني وح

ــة  ــع مكرون ــز وتصني باملرك

تنافــس  باســعار  الجولتــني  حساســية  ملــريض  مخصصــة 

املســتورد منهــا املتوفــر فقــط يف الهايــرب 

ماركــت الكبــرية التــي تجــاوز ســعر 500 جــرام 

ــني  ــادة الباحث ــام الس ــام ق ــا بين ــا ايل 60 جنيه منه

بتصنيــع هــذه املكرونــة بـــ 6 

ــط  ــد فق ــس الواح ــات للكي جنيه

التــي  للمنتجــات  باالضافــة 

كالعيــش  باملركــز  توجــد 

والكيــك  والبســكوت 

املعجنــات  وبعــض 

واملقرمشات 

لهــؤالء  الخاصــة 

تبــاع  والتــي  املــريض 

ــن  ــط م ــة فق بســعر التكلف

املجتمعيــه  املســاهمة  اجــل 

الزراعيــة ودورة  البحــوث  ملركــز 

بوجــود  املجتمــع  لخدمــة  الفعــال 

الوحــده  هــذه 

ســبب حساســية األطعمــة مــن الربوتينــات التــي تحتــوي 

عليهــا . فهنــاك بعــض الحساســية الغذائيــة األكــر شــيوعا 

واملوثقــة جيــدا يف البالغــني مــن تنــاول الربوتــني الحليــب 

والبيــض و فــول الصويــا ، واملحــار ، واملكــرسات ، وخاصــة 

الفــول الســوداين . فمــن الصعــب تشــخيص حساســية الطعــام 

. االختبــارات القياســية للحساســية ، مبــا يف ذلــك تأثريهــا عــىل 

الجلــد وإختبــارات الــدم ، وكلهــا إختبــارات غــري دقيقــة جــدا 

ــن  ــام هــي م ــية الطع ــدة لتشــخيص حساس ــة الوحي . الطريق

ــة  ــه ومراقب ــام املشــكوك في ــاول الطع ــن تن ــاع ع خــالل اإلمتن

ــراض . ــتجابة األع اس

ــيات  ــام أو الحساس ــل الطع ــدم تحم ــىل ع ــة ع ــاك األمثل وهن

ــب  ــن الحلي ــني . عــىل األرجــح تحــدث م ــن الغلوت األخــرى م

ــم  ــىل هض ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــة ع ــراض الناتج ــبب األع ، بس

الالكتــوز ، الســكر يف الحليــب . وعــرس الهضــم ، الالكتــوز الغــري 

ــا  ــول البكتريي ــث تتح ــون حي ــل إىل القول ــذي يص ــص وال ممت

ــبب  ــي تس ــة الت ــواد الكيميائي ــاز وامل ــه يف الغ ــة علي القولوني

ــراض . األع
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املقاالت اإلرشادية

بقلم: د./ عبد الله محمد الهرميل  
 املدرس بقسم علوم وتكنولوجيا األغذية - كلية الزراعة - جامعة طنطا 

الت�أثريات الصحية )الفوائد والأرضار( لتناول الألبان ومنتجاهتا
ترجمة معدلة من كتاب

أوال: األلبان كمصدر للعنارص الغذائية: 
تعــد األلبــان مصــدرا للطاقــة وللربوتــني عــايل القيمــة الحيويــة، 

كــام تســاهم بشــكل جيــد يف تغطيــة احتياجــات الجســم مــن 

.B12 الكالســيوم والفوســفور والريبوفالفــني وفيتامــني

يف املقابــل نجــد أن اللــن البقــري يحتــوي عــىل نســبة مرتفعــة 

مــن املعــادن والربوتــني مقارنــة بلــن األم مــام يســبب عبئــا عــىل 

الــكىل إذا تناولــه الطفــل الرضيــع بــدال مــن لــن األم فــال يســمح 

بتنــاول اللــن البقــري للطفــل قبــل عمــر ســنة، كــام يعتــرب اللــن 

فقــريا يف عنــرص الحديــد.

ثانيا: عالقة األلبان بالنمو والتطور:
ــة  ــا والوقاي ــري إيجــايب عــىل منــو الطفــل طولي ــن البقــري تأث لل

مــن التقــزم خاصــة خــالل الســنتني األولتــني مــن العمــر. وميكــن 

ــأن  ــة الســيئة ب ــة التغذوي ــال ذوي الحال ــك يف األطف تفســري ذل

اللــن يعــوض نقــص العنــارص الغذائيــة الهامــة للنمــو يف تغذيــة 

هــؤالء األطفــال، بينــام يف األطفــال ذوي التغذيــة الجيــدة فــإن 

تأثــري اللــن الداعــم للنمــو يكــون مــن خــالل تحفيــز هرمونــات 

خاصــة بالنمــو يف الجســم. عــىل الجانــب اآلخــر فــإن العوامــل 

التــي تزيــد الطــول تزيــد احتــامل التعــرض لبعــض أنــواع األورام 

عنــد الكــرب كــام أن زيــادة الطــول تزيــد خطــر التعــرض للكــرس 

الناتــج عــن هشاشــة العظــام.

ولدهــن اللــن أهميــة خاصــة يف تغذيــة الرضــع واألطفــال 

ــة التغذيــة عــىل الدهــون،  الصغــار خاصــة يف املجتمعــات قليل

وميكــن أن يســاعد يف عــالج ســوء التغذيــة املتوســط عنــد 

ــون  ــن يك ــن الل ــن ده ــا أن 60 ٪ م ــظ أيض ــال. ويالح األطف

مــن النــوع املشــبع كــام أن بــه نســبة مــن األحــامض الدهنيــة 

الرتانــس وكالهــام مــن مصــادر الخطــورة ألمــراض القلــب عنــد 

ــة. ــات عالي ــا بكمي ــة عليه التغذي

ثالثا: األلبان وصحة العظام:
ــني  ــيوم والربوت ــن الكالس ــدة م ــب جي ــىل نس ــن ع ــوي الل يحت

املهمــني لصحــة العظــام، كــام تحتــوي بعــض منتجــات األلبــان 

ــل  ــا مث ــام أيض ــة العظ ــن صح ــن م ــرى تحس ــارص أخ ــىل عن ع

البوتاســيوم والزنــك وفيتامــني أ وفيتامــني د )املدعمــة بــه بعــض 

ــان(. األلب

ــة بكســور  ــد معــدالت اإلصاب ــد تزي ــك ق وعــىل الرغــم مــن ذل

العظــام يف الــدول املتقدمــة عــن الــدول الناميــة األقــل يف تنــاول 

الكالســيوم نظــرا لتدخــل عوامــل أخــرى مثــل النشــاط البــدين 
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والتعــرض ألشــعة الشــمس.

ويالحــظ أن للعمــر تأثــريا كبــريا عــىل دور األلبــان يف تحســني 

ــاول اللــن إىل  صحــة العظــام، ففــي األطفــال يــؤدي نقــص تن

ــام  ــاح ك ــة بالكس ــور واإلصاب ــرض للكس ــامل التع ــادة احت زي

ــة  ــاء الطفول ــة أثن ــات كافي ــن بكمي ــات لل ــاول البن ــد تن يفي

ــل الكســور الناتجــة عــن هشاشــة العظــام بعــد ســن  يف تقلي

ــأس. الي

ــر  ــة لخط ــات املعرض ــار يف املجتمع ــخاص الكب ــبة لأش وبالنس

تنــاول  فــإن  كبــرية  بدرجــة  بالكســور  اإلصابــة 

الكالســيوم مــع فيتامــني د بكميــات كافيــة 

عــن  الناتجــة  الكســور  يقلــل  أن  ميكــن 

هشاشــة العظــام عنــد هــؤالء األشــخاص. 

ولكــن بشــكل عــام فــإن تنــاول اللــن 

عنــد البالغــني ال يقلــل مــن خطــر تعرضهــم 

للكســور.

رابعا: صحة الفم: 
للن دور يف تقليل تسوس األسنان.

خامسا: زيادة الوزن واإلصابة بالسمنة: 
ــوزن كــام أن الدراســات  ــادة ال ــل زي ــن دور بســيط يف تقلي لل

باملالحظــة مل تثبــت أن دهــن اللــن يســبب اإلصابــة بالســمنة.

ومــع ذلــك فمعــروف أن األلبــان مصــدر كبــري للطاقــة والتــي 

يجــب أن تتناســب مــع املجهــود املبــذول للحفــاظ عــىل وزن 

ــول  ــدال ح ــاك ج ــام أن هن ــة، ك ــدود الطبيعي ــم يف الح الجس

احتامليــة أن زيــادة تنــاول األلبــان يف الطفولــة يزيــد التعــرض 

للســمنة عنــد الكــرب.

سادسا: املتالزمة األيضية ومرض السكر: 
هنــاك دليــل متوســط عــىل أن لألبــان دور يف تقليــل اإلصابــة 

بالســكر مــن النــوع الثــاين عنــد البالغــني، وعــىل الرغــم مــن أن 

بعــض الدراســات تشــري إىل دور إيجــايب للــن يف تقليــل بعــض 

أعــراض املتالزمــة األيضيــة إال أن الدليــل ال يــزال محــدودا عــىل 

التأثــري الوقــايئ للــن ضــد املتالزمــة األيضيــة.

سابعا: أمراض القلب واألوعية الدموية: 
إذا كانــت األلبــان )وخصوصــا املنتجــات اللبنيــة الدهنيــة مثــل 

ــورة  ــبعة ذات الخط ــون املش ــدرا للده ــمن( مص ــد والس الزب

بالنســبة ألمــراض القلــب إال أن مكونــات أخــرى يف اللــن مثــل 

الكالســيوم والدهــون عديــدة عــدم التشــبع 

الخطــر  تقلــل مصــادر  الــرشش  وبروينــات 

املؤديــة لهــذا املــرض. ولذلــك ميكــن التوصيــة بــأن 

تنــاول األلبــان قليلــة الدســم ال تســبب أمــراض القلــب 

بــل عــىل العكــس فإنهــا قــد تقللهــا. 

ثامنا: الرسطان: 
ــا مــن الرسطــان، ومــن  ــريا وقائي ــة تأث ــات اللبني لبعــض املكون

ــات  ــك وبروتين ــض البيوتري ــيوم وحام ــات الكالس ــذه املكون ه

ــض  ــرض لبع ــل التع ــل أن تقل ــي يحتم ــن والت الل

ــون. ــان القول ــل رسط األورام مث

عــىل الجانــب اآلخــر تشــري بعــض الدراســات 

إىل أن زيــادة تنــاول اللــن يف الطفولــة قــد 

يزيــد خطــر التعــرض لبعــض األورام عنــد 

الكــرب.

تاسعا: حساسية اللن:
ــم  ــص إنزي ــن نق ــخاص م ــض األش ــاين بع ــد يع ق

الالكتيــز املســئول عــن هضــم ســكر اللــن مــام يســبب بعــض 

االضطرابــات املعويــة لديهــم عنــد تنــاول األلبــان. وميكــن 

ــاول مــن  ــل املتن ــل املشــكلة مــع هــؤالء األشــخاص بتقلي تقلي

اللــن واســتبدال اللــن بالزبــادي الــذي تقــل فيــه نســبة ســكر 

الالكتــوز. وهنــاك نــوع شــديد مــن الحساســية لربوتــني اللــن 

ــن البقــري خــالل الســنة  ــاول الطفــل لل ــذي يرجــع إىل تن وال

ــان  ــب األلب ــب تجن ــة يج ــذه الحال ــر، ويف ه ــن العم األوىل م

لفــرتة مــن الزمــن حتــى تــزول الحساســية ثــم تعــاد التغذيــة 

ــة. ــات اللبني ــىل املنتج ــا ع تدريجي

ــا  ــا يومي ــوىص بتناوله ــة امل ــارشا: الكمي ع
ــان: ــن األلب م

ــم يكمــل  ــة فقــط للطفــل أول 6 شــهور ث * الرضاعــة الطبيعي

مــع الرضاعــة باألغذيــة التكميليــة تدريجــا مــع اســتمرار 

ــام. ــري أول ع ــن البق ــب الل ــني وتجن ــدة عام ــة مل الرضاع

* مــن بعــد الفطــام وطــوال مراحــل العمــر يراعــى تنــاول 3-2 

كــوب مــن اللــن يوميــا واألفضــل اللــن الرايــب أو الزبــادي. 

ــب املنتجــات  ــح، وتجن ــادة املل ــب زي ــاول الجــن مــع تجن *تن

ــة. ــوى اللبني ــة والحل الدهني
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عمال اد�ة الاأ مركرن ر�ي

مقــــدمـــــة:-
يف ظــل تنامــي البطالــة، وتخفيــض النفقــات يف القطــاع   

ــدان،  ــن البل ــري م ــرشكات يف الكث ــة ال ــادة هيكل ــم وإع ــام، وتحجي الع

بــات الرتويــج لإلســتخدام الــذايت والقطــاع الخــاص التجــاري يف الواقــع 

يف صــدارة أجنــدة الحكومــات يف كل بلــد مــن البلــدان. ويف هــذا 

ــة املتعــارف عليهــا  اإلطــار، يشــّكل الشــباب، ضمــن الرشيحــة العمري

ــري مــن  ــدان(، 50٪ مــن الســكان يف الكث 15-24 )15-40 يف بعــض البل

اإلقتصاديــات الناميــة. وينضــم كل عــام مئــات اآلالف مــن املنقطعــني 

ــل  ــعياً وراء عم ــدان س ــذه البل ــل يف ه ــوق العم ــة إىل س ــن الدراس ع

مربــح. وعليــه، يكــون التحــدي واحــداً بالنســبة إىل الكثــري مــن 

ــة،  ــة الجزئي ــرية، والبطال ــة الكب ــكلة البطال ــة مش ــات: معالج املجتمع

ــا  ــل. ويف كلت ــوق العم ــدد إىل س ــن الج ــتيعاب الوافدي ــب إس إىل جان

ــل. ــن العم ــني ع ــة العاطل ــباب أكري ــّكل الش ــني، يش الحالت

ــواهم   ــات وس ــي السياس ــوف صانع ــري يف صف ــامم كب ــاد إهت ــد س لق

ــداد  ــل إع ــن أج ــب م ــم والتدري ــة التعلي ــه أنظم ــادة توجي ــة إع لجه

املتعلّمــني عــىل أوضــاع قــد ال تتوافــر فيهــا وظائــف نظاميــة بأجــر. ويف 

ــادة كعنــرص مهــم  ــم عــىل الري ــك، يتنامــى اإلعــرتاف بالتعلي ضــوء ذل

مــن الجهــود األشــمل الراميــة إىل مواجهــة تحــدي بطالــة الشــباب عــىل 

ــة  ــل الوطني ــدرة أســواق العم ــرب ق ــذا، ال تُعت ــي. إىل ه ــد العامل الصعي

ــدد  ــباب والج ــن الش ــن الوافدي ــدة م ــداد املتزاي ــتيعاب األع ــىل إس ع

ــربز الحاجــة  ــا ت ــج. مــن هن وعــىل إتاحــة فــرص العمــل الالئــق واملنت

ــز بشــكل أكــرب عــىل الريــادة مــن  إىل إعتامدإســرتاتيجيات جديــدة تركّ

أجل إعداد الشباب عىل اإلنتقال من املدرسة إىل العمل. 

إىل هــذا، يســتلزم تعزيــز ثقافــة الريــادة وتنميــة املهــارات والذهنيــات 

الرياديــة لــدى الشــباب اإللتــزام واإلســتثامر عــىل املــدى الطويــل 

ــب يف  ــاهم وحس ــادة ال يس ــىل الري ــم ع ــة. فالتعلي ــة الوطني يف الرتبي

إســتحداث منشــآت مســتدامة جديــدة ومبتكــرة بــل يعــود بالفائــدة 

أيضــاً عــىل املجتمــع مــن حيــث إعــداد رياديــني إجتامعيــني ورياديــني 

ــة. ــة والبيئي ــات املجتمعي ــول ملعالجــة التحدي خــر يتيحــون الحل

وعليــه، بــادرت بلــدان كثــرية إىل إطــالق برامج مــن أجل إدمــاج التعليم 

الريــادي ضمــن أنظمتهــا التعليميــة عــىل مختلــف املســتويات. كــام 

بــادرت منظمــة العمــل الدوليــة 

مــن جهتهــا إىل توفــري املســاعدة 

الفنيــة بهــذا الشــأن إىل الكثــري مــن 

ــدان عــىل أســاس منهــج  هــذه البل

ــام  ــداده يف الع ــم إع ــذي ت كاب ال

1996. وتعتمــد مــواد كاب عــىل نجــاح تجربــة منظمــة العمــل الدوليــة 

يف تنميــة املهــارات الرياديــة وإعــداد الشــباب مــن خــالل التعليــم عــىل 

ــب  ــتقبل إىل جان ــا يف املس ــة م ــة يف مرحل ــاريعهم الخاص ــاء مش إنش

تعليمهــم عــىل الــروح الرياديــة كأفــراد، وضمــن أرسهــم، ومجتمعاتهــم 

وكعــامل مســتخدمني. أمــا عــىل املســتوى األوســع، يهــدف برنامــج كاب 

ــد  ــادة« يف أي بل ــة الري ــق »ثقاف ــاميل إىل املســاهمة يف خل ــكل إج بش

مــن البلــدان.

ــات  ــتخدامه يف مؤسس ــة إلس ــج كاب يف البداي ــداد برنام ــم إع ــد ت لق

ــح  ــه لصال ــم تحديث ــام 2005، ت ــي. ويف الع ــم املهن ــب والتعلي التدري

املــدارس الثانويــة والكليــات والجامعــات. وقــد تــم تنفيــذ الربنامــج يف 

ــة والصفــوف الدراســية.  مجموعــة مختلفــة مــن املســتويات التعليمي

ــة  ــل تنمي ــدم تأجي ــدارس إىل رضورة ع ــادة يف امل ــم الري ــزى تعلي ويُع

ــوغ الطــالب ســن الرشــد،  ــدارس إىل حــني بل ــة يف امل ــارات الريادي امله

وإمكانيــة إكتســابهم يف تلــك األثنــاء الكثــري مــن العــادات غــري الريادية.

يف إطــار تصميــم مــواد كاب، تــم تعريــف املنشــأة بشــكل واســع 

بحيــث يُقصــد بهــا أي مــرشوع أو نشــاط ريــادي يشــمل تنظيــم 

ــاح  ــي األرب ــد يفــي املــرشوع أو ال يفــي إىل جن ــاج. ق ــل اإلنت عوام

وقــد يكــون منشــأة إجتامعيــة تــم إســتحداثها ملصلحــة فــرد أو 

مجموعــة أو مجتمــع بكاملــه.

يف ما ييل األهداف املبارشة من رزمة كاب:

ــي  ــار مهن ــذايت كخي ــادة واإلســتخدام ال ــىل الري ــة ع •  التوعي

ــايل. ــي والع ــي واملهن ــوي والتقن ــم الثان ــات التعلي ــالب يف مؤسس للط

•  بلورة املواقف اإليجابية من الريادة واإلستخدام الذايت.

•  إتاحــة املعــارف واملامرســات بشــأن املزايــا والتحديــات ذات 

ــري. ــرشوع صغ ــة م ــح، وبخاص ــرشوع ناج ــغيل م ــاء وتش ــة بإنش الصل

•  إعــداد الشــابات والشــباب عــىل العمــل املنتــج يف املنشــآت 

       أ.د. أمجد عبد الغفار الجامل
           رئيس قسم املحاصيل ومدير مركز ريادة األعامل
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الصغــرى واملتوســطة، وبشــكل أعــم عــىل بيئــة تتّســم بنــدرة أو 

ــل. ــدوام كام ــر ب ــل بأج ــاب العم غي

ملا يُعترب التعليم عىل الريادة مهامً؟

ــب  ــادة يف برامــج التدري ــّدم، يســاهم إدمــاج الري ــا تق عــىل ضــوء م

والتعليــم الثانــوي واملهنــي يف إعــداد املتعلّمــني عــىل اإلســتخدام الذايت 

يف وقــت قــد ال يتوافــر فيــه اإلســتخدام النظامــي بأجــر. ويف معظــم 

بلــدان العــامل، تشــّكل املنشــآت الصغــرى واملتوســطة مــا يزيــد عــن 

ــذا،  ــي. إىل ه ــري الزراع ــي غ ــاع النظام ــتخدام يف القط ــن اإلس 60٪ م

نتجــت معظــم الوظائــف الجديــدة املســتحدثة خــالل الســنوات 

ــدة  ــات املتح ــا والوالي ــال يف أوروب ــبيل املث ــىل س ــرية ع ــرش األخ الع

ــك،  ــة إىل ذل ــطة. باإلضاف ــرى واملتوس ــآت الصغ ــن املنش ــة م األمريكي

تشــّكل املنشــآت الصغــرى واملتوســطة أكــر مــن 90٪ مــن املنشــآت 

ــزء  ــف يف ج ــتحداث الوظائ ــد إس ــاً. ويعتم ــدان تقريب ــع البل يف جمي

ــون  ــرى. فالريادي ــآت الصغ ــيع املنش ــالق وتوس ــىل إط ــه ع ــري من كب

يتمتعــون بالقــدرة عــىل إســتنباط األفــكار الجديــدة وتطويــر املنتجات 

والخدمــات الجديــدة التــي تســتحدث منشــآت جديــدة تســاهم 

بدورهــا يف خلــق الحاجــة إىل وظائــف جديــدة. يف املقابــل، تســتهدف 

معظــم الربامــج اإلمنائيــة اإلقتصاديــة املصّممــة لتحفيــز فــرص العمــل 

الجديــدة عــدداً قليــالً نســبياً مــن الــرشكات الكــربى، يف حــني تُعتــرب 

آالف املنشــآت الصغــرى التــي تســتخدم أقــل مــن 20 عامــالً الجهــات 

ــف.  ــزّودة للوظائ الرئيســية امل

إىل هــذا، ميكــن تســمية التعليــم عــىل الريــادة التعليــم عــىل املواطنة، 

ــي  ــري الت ــادرة وإحــداث التغي ــارات املب ــراد مبه ــزّود األف ــه ي ــث أن حي

تســاهم يف اإلرتقــاء بالبيئــة الســائدة ضمــن مجتمعاتهــم. وإذا مــا كان 

يتوجــب عــىل التعليــم عــىل الريــادة أن يكــون أحــادي الهــدف، لــكان 

الهــدف يتمثـّـل يف توفــري املهــارات الحياتيــة. فقطــاع األعــامل الخــاص 

ــاهم يف توزيــع أكــر تكافــؤاً للدخــل عــىل  الصحــي والحيــوي يس

مســتوى الســكان. ويف هــذا الســياق تحديــداً، لعــّل أهــم مســّوغات 

التعليــم عــىل الريــادة هــو التوجــه اإلجتامعــي.

ــر  ــل، يُنظ ــاالت العم ــدان ومج ــض البل ــال، يف بع ــبيل املث ــىل س   ع

ــة  ــرأة الريادي ــل. فامل ــن دور الرج ــف ع ــكل مختل ــرأة بش إىل دور امل

املجتمــع  منــو  يف  أســايس  بشــكل  وتســاهم  إقتصاديــاً  ناشــطة 

مــن الناحيــة اإلقتصاديــة، لكنهــا تتواجــد يف أغلــب األحيــان يف 

ــك بشــكل  ــزى ذل اإلقتصــاد غــري النظامــي واملنشــآت الصغــرى. ويُع

ــات  ــات إىل الخدم ــول الريادي ــة وص ــدان إىل قل ــض البل ــري يف بع كب

ــق  ــدان إىل التوفي ــن البل ــري م ــرأة يف كث ــرار امل ــل، وإىل إضط والتموي

ــايل، تتواجــد  ــة. وبالت ــة واملســؤوليات املنزلي ــني األنشــطة اإلقتصادي ب

ــيطرة  ــات »ذات الس ــمى القطاع ــا يُس ــات يف م ــن الريادي ــري م الكث

النســائية« املرتبطــة باملهــارات التقليديــة والتــي تســمح بـــ »توســيع« 

املســؤوليات األرسيــة. وبالتــايل، تُعتــرب الرياديــات 

ــل  ــة أق ــات إقتصادي ــدان فعالي ــن البل ــري م يف الكث

أهميــة مــن ســواها، مــا يقــود إىل دوامــة مــن التهميــش 

حيــث يفتقــرن إىل الوصــول إىل الخدمــات والتمويــل، وبالتــايل 

ــار،  ــذا اإلط ــح. ويف ه ــش الرب ــة وهام ــتوى اإلنتاجي ــدين مس إىل ت

ــروح  ــجيع ال ــال تش ــامً يف مج ــادة مه ــىل الري ــم ع ــرب دور التعلي يُعت

الرياديــة لــدى النســاء وتحقيــق املســاواة بينهــن وبــني الرجــال. 

ــي  ــة الصحيحــة الت ــادة والذهني ــة الري ــدرج تشــجيع ثقاف وهكــذا ين

ــن الشــباب مــن النظــر إىل الذكــور واإلنــاث ككائنــات متســاوية  متّك

ــج كاب. ــب برنام يف قل

انجازات املركز خالل العام 2014/2013 وهى كالتاىل: 

عقــد دورة تدريبيــة مجانيــة العــداد الطــالب لــدورة   -1

املدربــني   تدريــب 

ــر  ــاىل ملدي ــم الع ــة للتعلي ــرق املؤدي ــرشوع الط ــوة م دع  -2

ــة  ــاح اربع ــعيد الفتت ــور س ــة ب ــامل( اىل جامع ــد الج ــز )د/أمج املرك

2014 اغســطس  ىف  االعــامل  لريــادة  فصــول 

حصــول فريــق مــن الطــالب الحاصلــني عــىل دورات ريــادة   -3

األعــامل التــى يقدمهــا املركــز عــىل أحــد املراكــز املتقدمــة ىف مســابقة 

ــن. ــاز للريادي ــة انج مؤسس

عقــد دورة ريــادة األعــامل املجانيــة )مــارس 2014( لطــالب   -4

كليــات الزراعــة والرتبيــة والتجــارة مبــدرج ا بكليــة الزراعــة –مجمــع 
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عمال اد�ة الاأ مركرن ر�ي

ســربباى للكليــات ، وحــر الوفــد النيجــريى )عميــدى كليــة الزراعة 

ــدورة. ــاء انعقــاد ال ــا( أثن ــة الهندســة بنيجريي وكلي

دعــوة صاحــب مجموعــة آل بــدران ملناحــل ومنتجــات   -5

عســل النحــل ىف دورة كيــف تنــىء منحــل كمــرشوع ريــادى صغــري 

2014 ابريــل 

ــاة  ــع قن ــاء م ــامل ىف لق ــادة األع ــز ري ــر مرك ــجيل مدي تس  -6

املنــارة بأحــد مناحــل مجموعــة آل بــدران بقريــة حصــة شبشــري 

.2014 ســبتمرب 

ــف  ــري صي ــة شبش ــة حص ــرية بقري ــاريع الصغ ــارة للمش زي  -7

2014

دعــوة رجــل األعــامل الشــاب عبــد املنعــم الحلبــى اللقــاء   -8

ــادى  ــرشوع ري ــدات كم ــل مبي ــىء مح ــف تن ــن كي ــارضة ع مح

2014 ابريــل  صغــري 

تنظيــم اســبوع للتنميــة البرشيــة وريــادة األعــامل باملــدرج   -9

2014/8/19-12 مــن  الفــرتة  خــالل  الطبــى  باملجمــع  املركــزى 

تنظيــم دورة ريــادة األعــامل باملــدرج املركــزى باملجمــع   -10

.2014/8/26-21 مــن  الفــرتة  خــالل  الطبــى 

الحفــل الختامــى للــدورات والــذى بــدأ بــدورة تدويــر   -11

املخلفــات املنزليــة وانتهــى بتســليم الشــهادات بحضــور االســتاذ 

الدكتور/محمــد أحمــد ضبعــون ) تــم تغيــريه( نائــب رئيــس الجامعــة 

لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة. 
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ــدورات  ــاد ال ــاء انعق ــالب أثن ــاركات الط ــن مش ــب م جان  -12

مــام يوضــح التأثــري االيجــاىب للــدورات عليهــم.

تنظيــم دورة العقــد االجتامعــى بالتعــاون مــع مركــز العقد   -13

ــع  ــذه ىف ارب ــم تنفي ــج يت ــق برنام ــوزراء وف ــس ال ــى مبجل االجتامع

محافظــات تحــت ارشاف جامعــة طنطــا ىف الفــرتة مــن 2014/8/28 

2014/9/2 وحتــى 

ختــام دورات العقــد االجتامعــى عــىل مســتوى الجامعــات   -14

املوافــق  الســبت  يــوم  أميــس  ســمري  بفنــدق  وذلــك  املشــاركة 

 2014 /9 /27

تنظيم دورة TOT للطالب وذلك ىف ابريل 2014.  -15

متثيــل املركــز بـــلجنة تحكيــم املرشوعــات الرياديــة لطــالب   -16

الجامعــات ىف مســابقة اوائــل الــرواد بكليــة الهندســة جامعــة القاهرة 

ــو مــن كل عــام. ىف شــهر ماي

نظمــت دورة مجانيــة لضبــاط الرشطــة مبركــز تدريــب   -17

ــك ىف  ــدان اســكندرية وذل ــك النجــدة مبي الرشطــة مبــرور ســامل وكذل

ــني 2014/3/10 ــى االثن ــق 2014/3/1 وحت الفــرتة مــن الســبت املواف

وبنــاء عــىل الــدورة الســابق ذكرهــا عرضــت مديريــة   -18

األمــن عــىل الجامعــة أن يقــوم مركــز ريــادة األعــامل بتدريــب ضبــاط 

ــو  ــى ماي ــبتمرب 2014 وحت ــهر س ــن ش ــرتة م ــك ىف الف ــة وذل الرشط

ــاء  ــا التدريــب ىف املوعــد املحــدد بانتظــام يومــى الثالث 2015 ووبدان

والخميــس مــن كل أســبوع باالضافــة يــوم طائــر يحــدد حســب 

الحاجــة ومســتمرون حتــى الختــام ىف مايــو 2015

ــني  ــادة أعــامل للمتدرب ــة وري ــة برشي ــم دورات تنمي تنظي   -19

بربنامــج محــو األميــة مبدرســة أحمــد أغــا بالحكمــة –طنطــا- محافظة 

ــم. ــة له ــد 6 دورات تدريبي ــم عق ــث ت ــة حي الغربي

20-  جــارى التنســيق مــع نــادى طنطــا للبــدء ىف تدريــب 

بالنــادى.   الريــاىض  القطــاع  عــىل  القامئــني 
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مقدمة:-
ــات  ــة النب ــة الزراعــة جامعــة طنطــا  ) قســم وقاي أصبحــت كلي  
( مركــزا معتمــدا للربنامــج التدريبــى للمشــتغلني باإلتجــار ىف املبيــدات 
بالتعــاون مــع لجنــة مبيــدات اآلفــات الزراعيــة – وزارة الزراعــة واســتصالح 
ــدف الحصــول  ــخ 16 /3 /2016 به ــم 3 /2016 بتاري اآلراىض ىف جلســتها رق
عــىل شــهادة معتمــدة بعــد إجتيــاز املتــدرب الــدورة بنجــاج وذلــك ضمــن 
رشوط الحصــول عــىل ترخيــص فتــح محــالت بيــع املبيــدات بصفــة خاصــة 

ــدورة. ــدد ال ــم تج ــنوات ث ــع س ــدة أرب ــص مل ــرسى الرتخي وي
الفئة المستهدفة :

هــذه الــدورة  تســتهدف بصفــة خاصــة املســئولني عــن إدارة محــالت بيــع 
املبيــدات وغريهــم مــن املشــتغلني باإلتجــار ىف املبيــدات أو العمــل ىف مجــال 

املبيــدات بصفــة عامــة.
أساليب التدريب:.

 محارضات – ورش عمل – متارين وتدريبات عملية.
أهداف البرنامج :.

اإلتجــار  مجــال  ىف  للعاملــني  واملهــارات  املعرفــة  مســتوى  تحســني   -1
باملبيــدات.

ــاذ  ــىل إتخ ــدات ع ــع املبي ــل بي ــن مح ــئول ع ــر املس ــدرة املدي ــادة ق 2- زي
ــتخدمني. ــورة للمس ــح واملش ــم النصائ ــليمة وتقدي ــرارات الس الق

ــداول واســتخدام  ــاءة ىف ت ــة والكف ــان والفاعلي 3- املســاعدة ىف ضــامن اآلم
ــدات. املبي

4-  تحسني أداء إجراءات املحافظة عىل صحة أفراد املجتمع والبيئة.
محتويات البرنامج :

يتكون الربنامج من 9 جاسات وتشمل املوضوعات التالية 
تعريــف وأســس تقســيم مبيــدات اآلفــات الزراعيــة – عوامــل األمــان 
ــتداللية –  ــة اإلس ــات البطاق ــة – بيان ــعافات األولي ــى – اإلس ــى والبيئ الصح
اإلدارة املتكاملــة لآلفــات -  القوانــني والقــرارات املنظمــة لتســجيل وتــداول 
املبيــدات – الرقابــة عــىل املبيــدات – تطبيــق مبيــدات اآلفــات الزراعيــة – 

ــدات. ــن للمبي ــداول االم الت
أوجه اإلستفـادة ومردود البرنامج :.

1- تحسن الحالة الصحية للعاملني باملبيدات الزراعية
2-  احرتام القوانني والترشبعات

3- حامية صحة املعرضني والناس من املشاكل املصاحبة للمبيدات.
4- حاميــة عنــارص البيئــة واملحافظــة عــىل املصــادر الطبيعيــة والتنــوع 

الحيــوى.
5- زيــادة اإلنتاجيــة وانتــاج وتطويــر تكنولوجيــا معرفيــة جديــدة ىف مجــال 

القطــاع الزراعــى.
6- خدمة خط الدولة الرامية للتنمية املستدامة. 

شروط التقدم للدورة:.
ــوم  ــوس ىف العل ــة البكالوري ــىل درج ــني ع ــن الحاصل ــدم  م ــرتط ىف املتق يش

ــة. ــن الزراعي ــة امله ــو بنقاب ــون عض ــا - وان يك ــا يعادله ــة او م الزراعي
األوراق المطلوبة:.

ــم القومــى – صــورة مــن  ــدراىس – صــورة مــن الرق صــورة مــن املؤهــل ال
كارنيــة النقابــة او ايصــال الدفــع – عــدد 2 صــورة شــخصية – دفــع الرســوم 
املطلوبــة للــدورة - عــىل ان يقــدم هــذه املســتندات اىل املوظــف املختــص 

بالكليــة او قســم وقايــة النبــات.
القـائمين على البرنامج والتدريب :.

يقــوم قســم وقايــة النبــات )كيميــاء وســمية املبيــدات( بــاإلرشاف والتدريــب 
عــىل برنامــج التدريبــى للمشــتغلني باإلتجــار ىف املبيــدات مــن خــالل منســق 
الربنامــج  واملــرشف عــىل التدريــب:.  ا.م. د / صبحــى عبــد الرحيــم حامــد  
ــات. القامئــون بالتدريــب أعضــاء  ــة النب ــم بأعــامل رئيــس قســم وقاي والقائ

هيئــة التدريــس بقســم وقايــة النبــات.
  ما تم إنجازه من بداية اإلعتماد:.

ــدرب  ــدد 200 مت ــة بع ــن 12 دورة تدريبي ــاء م ــل اإلنته ــم بالفع ــث ت حي
ــدة. ــدورة جدي ــداد ل ــارى اآلن اإلع وج

أنشطة وبرامج تدريبية

الربنامج التدريبى لتدريب املشــتغلني 
باإلتجار ىف املبيدات

تحت قيادة
أ.د. صبحى عبد الرحيم حامد - رئيس قسم وقاية النبات - منسق واملرشف عىل الربنامج التدريبى 
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الفـاعليات
قامــت وحــدة ريــادة االعــامل بالكليــة بتنظيــم دورة تدريبيــة 
للطــالب والخريجــني بعنــوان تنســيق الحدائــق )الالندســكيب( 
بالكليــة خــالل الفرتة 25 اغســطس 2018 اىل االحد 2 ســبتمرب2018.

وقد قـام بالتدريب فى هذة الدورة:- 
 د/محمــد الديداموىن-مــدرس قســم الهندســة الزراعية-برنامــج 

ــاحى ــع املس ــوكاد والرف االوت
م/ عادل عويضة ........... شبكات الرى

م./ محمد نعينع ... تطبيقات برنامج االتوكاد
ــاتني-.........  ــم البس ــس قس ــوح - رئي ــد فت أ.د/ محم

ــق ــيق الحدائ ــم وتنس تصمي

ــكيب( ــد س ــق )الالن ــيق الحدائ تنس

قامت وحدة ريادة االعامل بالكلية تحت قيادة 
أ.د/ أمجد الجامل - مدير وحدة ريادة األعامل ووحدة التدريب بالكلية 

بتنظيم دورة تدريبية للطالب والخريجني بعنوان 

توزيع وت�لمي 
شهادات دورة 

الالندسكيب عىل الطالب 

املعكرس التدرىب املشاركني حيث 
قام �أ.د رشيف 

عبدالونيس جرب معيد اللكية و�أ.د محمد ال�سيد 

وكيل اللكية لشسئون البيئة وخدمة اجملمتع و �أ.د.م �أجمد امجلال ورئيس 

ق�م احملاصيل ومدير وحدة رايدة الأعامل ووحدة التدريب ابللكية و�أ.د 

اسامة عبد امحليد مدير وحدة اجلودة و�أ.د انرص كامل �أسستاذ الأراىض 

و�أ. �أمين اجلزار بت�لمي 
الشهادات مع خالص 
الشكر لل�ادة املدربني 

ىف هذه ادلورة
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ــه  ــا برعاي ــة طنط ــة - جامع ــة الزراع ــعى كلي ــار س  يف اط
ــد  ــه و ا.د محم ــد الكلي ــرب عمي ــس ج ــد الوني ــف عب ا.د رشي
الســيد وكيــل الكليــه لشــئون خدمــه املجتمــع و تنميــه البيئــه 
و قســم وقايــة النبــات بالكليــة اىل تعزيــز التعــاون مــع 

العلميــة،  و  املجتمعيــة  املؤسســات 
اســتقبلت وحــدة بحــوث النحــل و 
الحــرشات النافعــة بالكليــة طالبــات 
كليــه االقتصــاد املنــزيل جامعــه االزهــر 
خــالل يومــى األربعــاء 3 أكتوبــر و 
األربعــاء 10 أكتوبــر 2018م، و ذلــك 
بالتنســيق مــع ادارة كليــة اإلقتصــاد 
ــورة  ــتاذة الدكت ــة ىف األس ــزىل ممثل املن
و  الكليــة  عميــدة  ســامى  ناهــد   /
عبــد  عــزة   / الدكتــورة  األســتاذة 
قســم  رئيســة  القشــالن  الرحمــن 
ــة  ــة بالكلي ــة و البيئي ــوم البيولوجي العل
ــل  ــه مبنح ــاره العلمي ــت الزي ــد مت و ق
ــا هــو  ــدف منه ــث كان اله ــه حي الكلي
تدريــب طالبــات الفرقــة الثالثة بقســم 
ــة و قســم  ــة و البيئي ــوم البيولوجي العل

تنميــة األرسة الريفيــة عــىل جانــب مــن الجــزء العمــىل ملقــرر 
ــف النحــل  ــط بطوائ ــر و املرتب ــدان الحري ــة النحــل و دي تربي

و مكوناتهــا و إنشــاء املناحــل و رشوطهــا و 
أدوات النحالــة و متــت الزيارتــني تحــت 

ــم  ــور / هيث ــى لدكت اإلرشاف العلم
رمضــان مديــر وحــده بحــوث 
 / دكتــورة  و  بالكليــة  النحــل 
نهــى الدســوقى بقســم العلــوم 
بكليــة  البيئيــة  و  البيولوجيــة 

ــزىل و شــكر خــاص  االقتصــاد املن
ــادى  ــيوين الن ــي البس ــاج مصطف للح

الدائــم  جهــده  عــيل  الكليــه  نحــال 
باملنحــل كذلــك ا.خالــد نجــم امــني عهــده املنحــل 

ــع  ــدة ، م ــه ممتعــه و مفي ــاره علمي ــت زي ــا كان ــل أنه .... نأم
ــني  ــني الكليت ــر ب ــى املثم ــاون العلم ــن التع ــد م ــا مبزي متنياتن

ــه ــاء الل ــتقبال ان ش مس

اخبار ومناسبات

زيارة طالبات كلية االقتصاد املنزيل للمنحل
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إدارة الكلية تقوم بتكريم 

أعضاء هيئة التدريس

حفل استقبال الطالب الجدد وتكريم أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية

تكريم رواد اللجان باالتحاد و كذلك الطالب و الطالبه املثاليه و فريق 
الجواله و كذلك تم تكريم األرس و الفرق الرياضيه

الثالثاء 9 اكتوبر 2018
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اخبار ومناسبات

ل�ة كل م�ن أسر�ة الم�ب
�أ ا

ه�ن
�ة

األستاذ الدكتور :محمد فاضل الشيخ 
لرتقية سيادته اىل درجة أستاذ مساعد الحرشات 

اإلقتصادية بقسم وقاية النبات بالكلية

األستاذ الدكتور : عبد النارص الزعويىل
لرتقية سيادته اىل درجة أستاذ النبات الزراعى 

بقسم النبات الزراعي بالكلية

األستاذ الدكتور: عبد العزيز محمد الحايس
لرتقية سيادته لدرجة أستاذ األسامك

بقسم االنتاج الحيواين بالكلية

السيد الدكتور : حازم محمد ربيع
مبناسبة إختيار سيادته عضو ىف لجنة تصنيف 

الجامعات املرصية

امع� وهم: ال�ب ود�ة �ب �ة ال�ب ر�ي
�ي �ن

ن ارهم � �ي �ة �ن م اإ
�ن �ة �ي س الدن در�ي �ة ال�ة �أ اء ه�ي �ة لاأع�ن �أ ه�ن

ل�ة
ا دم �ب

�ة �ة كما �ن
أ.د. سعد زغلول  - أ.د. نارص كامل - أ.د. أمرية الكريدي  - لجنة متابعة اعتامد الكليات والجامعات 

أ.د. عبد النارص الزعويىل - لجنة متابعة الربامج الجديدة بالكليات
أ.د. محمد فاضل الشيخ - لجنة التدريب واالعالن
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IE

ة ة الكل�ي رؤ�ي

» أن تكون كلية متميزة ومعتمدة أكادميياً 

ىف اإلنتاج الزراعى العام عىل املستوى املحىل 

واإلقليمى والدوىل ».

ة رسالة الكل�ي

» تلتزم كلية الزراعة - جامعة طنطا 

بتخريج مهندس زراعى طبقاً للمعايري 

القومية األكادميية املرجعية القياسية يلبى 

إحتياجات سوق العمل املحىل واإلقليمى 

و قادر عىل إجراء بحوث علمية مبتكرة 

وتقديم خدمات مجتمعية وتدريب ميداىن 

وإستشارات علمية ىف إطار قيم إرتقائية ».  
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