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رئيس جامعة طنطا

« أن تكون كلية متميزة
ومعتمدة أكادمييا ً ىف اإلنتاج
الزراعى العام عىل املستوى املحىل
واإلقليمى والدوىل «.

رسالة الكل ي�ة

« تلتزم كلية الزراعة  -جامعة طنطا
بتخريج مهندس زراعى طبقا ً 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 «.

إصدار مايو 2018
املجلد األول  -العدد األول
األستاذ الدكتور  /عامد السيد عتامن

نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

رئیس مجلس اإلدارة
أ.د .رشيف عبد الونيس جرب
عمید الكلیة

نائب رئیس مجلس اإلدارة
أ.د .محمد السيد محمد أحمد

وكیل الكلیة لشئون خدمة املجتمع وتنمیة البیئة

رئیس التحرير
أ.م.د .عصام محمد البعيل

أستاذ اإلرشاد الزراعي املساعد  -قسم اإلقتصاد الزراعي
Email: esam.elbaaly@agr.tanta.edu.eg

نائب رئیس التحرير
د .إبراهيم عبد الحق الشيشيني

مدرس الحرشات االقتصادية  -قسم وقاية النبات
Email: i.elshesheny@agr.tanta.edu.eg

سكرتیر التحریر
د .طلعت خرض الريس

مدرس إنتاج الدواجن  -قسم اإلنتاج الحيواين
Email: talat.elrais@agr.tanta.edu.eg

د .هناء عاطف نسيم

مدرس املبيدات  -قسم وقاية النبات
hanaa.naseem@agr.tanta.edu.eg
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األســتاذ الدكتــور  :مختــار محمــد عبــد الــا  -رحمــه اللــه  -أحــد رواد علــم املجتمــع
الريفــي .لســيادته العديــد مــن اإلنجــازات العلميــة وتتلمــذ عــى يــده العديــد مــن
الطــاب والباحثــن يف مختلــف الجامعــات املرصيــة.

منجزات البحوث العلمية

 -1إستجابة نباتات الفلفل الحلو إلضافة مستویات مختلفة من السامد املعدىن مع بعض األسمدة الحیویة.
 -2دراسة معوقات إتصال املرشدات الزراعيات بالريفيات ومقرتحاتهن لحلها ببعض مراكز محافظة الغربية.
 -3تأثري الكثافة العددية وإضافة طحلب االسبرييولينا بالتينسيز كإضافة علفية عيل األداء االنتاجي والحالة الفسيولوجية لدجاج التسمني.
 -4دراسة إقتصــــاديــة للمــــزارع الســـمكية األهليــــة فـــي محافظــة كفــــر الشــيخ.
 -5األثر التعليمي لإلجتامعات التعليمية اإلرشادية الزراعية بجمهورية مرص العربية.
 -6تصميم وحدة مخمر صغرية تسخن بالطاقة الشمسية املخزنة إلنتاج الغاز الحيوي.
 -7تأثري املاء املمغنط واألنظمة املائية عىل ملوحة الرتبة ومنو ومحصول وجودة درنات نباتات البطاطس.
 -8أثر الحقول اإلرشادية عىل معارف الزراع باملخصبات الحيوية يف محافظة كفر الشيخ.

الرسائل الجامعية
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رسائل دكتوراة

 -1دراسة مقارنة بني طرق مختلفة لتحسني قوام بعض أصناف الجنب الطري واأللبان املتخمرة.

الباحثة :د .دينا احمد مرتيض.

 -1إستخدام العاملني اإلرشاديني الزراعيني للمواقع اإللكرتونية الزراعية مبحافظة الغربية.

الباحث :أ .محمد أحمد رشوان.

رسائل ماجيستري

املؤمترات العلمية

املؤمتر الدويل األول للعلوم الزراعية التطبيقية والتكنولوجيا املستقبلية.
املؤمتر العلمي السادس عرش لتغذية الحيوان (مجرتات  ،دواجن  ،أسامك).

املقاالت اإلرشادية

-1محصول البطاطس  -بقلم أ .د .محمد السيد محمد احمد.
 -2صانعة أنفاق الطامطم  -بقلم د .ابراهيم عبد الحق الشيشيني.
 -3أنفلونزا الطيور  -بقلم د .طلعت خرض الريس.
 -4العبوات البالستيكية والصحة العامة  -بقلم د .هناء عاطف نسيم5.
 -5التغذية الصحية  -بقلم ابتسام أبواملجد سليم.

مركز التجارب والبحوث الزراعية

هــو وحــدة ذات طابــع خــاص تتبــع كليــة الزراعــة جامعــة طنطــا ويكــون لــه اإلســتقالل ىف
إدارة شــئونه املاليــة واالداريــة والفنيــة ويتــرف املركــز ىف أعاملــه ويديرهــا بنفســه ويخضــع
التــرف ىف املركــز وإدارة األمــوال ونظــام الحســابات بــه ألحــكام الالئحــة الخاصــة باملركــز.

مركز الخدمة العامة لألغذية
وحــدة ذات طابــع خــاص  ،لهــا اســتقالل فنــي ومــايل وإداري صــدر يف شــأنها موافقــة مجلــس الجامعــة بتاريــخ
 2000/9/26طبقــا ألحــكام املــادة رقــم  307مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم الجامعــات املرصيــة رقــم  49ســنة
 .1972وســمي وقتهــا مبركــز الخدمــة العامــة لألغذيــة  -جامعــة طنطــا وكان مقــره بــاإلدارة العامــة للجامعــة .

أنشطة وبرامج تدريبية

زياره طالبية للمركز االقليمي لتنميه املرشوعات الصغرية و املتوسطة و املتناهية يف الصغر
امللتقي التوظيفي الثالث لكليه الزراعة جامعة طنطا
إقامه معرض األعامل اليدوية Handmade
أسبوع ريادة األعامل للطالب و الخريجون
تكريم أعضاء فريق الجوالة بالكلية
انشطة طالبية وفاعليات جامعية متنوعة

أخبار ومناسبات زراعية

تهنئة من أرسة املجلة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب.
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إهتمــت املجتمعــات اإلنســانية الزراعيــة منــذ القــدم بنقــل
املعــارف والخــرات الزراعيــة ،ومــع التطــور التكنولوجــي
وزيــادة املعــارف والخــرات الزراعيــة املتاحــة بإســتمرار،
أصبــح التحديــث الزراعــي
رضورة ومطلــب حتمــي لتحقيق
التنميــة الزراعيــة .وحيــث أن
كليــة الزراعــة جامعــة طنطــا لها
دور يف خدمــة املجتمــع وتنميــة
البيئــة ،إىل جانــب دورهــا
التعليمــي والبحثــي  ،فــكان البــد
مــن اإلســتفادة مــن منجــزات
األبحــاث العلميــة الزراعيــة،
والتــي تتــم تحــت مظلــة الكلية،
وتوجيــه رســائل إرشــادية
زراعيــة للفئــات املســتهدفة
واملرتبطــة بالنشــاط الزراعــي،
لــذا كانــت هــذه املجلــة مجلــة
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة
يف عددهــا األول مســاهمة مــن
قطــاع شــئون خدمــة املجتمــع
وتنميــة البيئــة يف وضــع كل
أنــواع التقــدم التكنولوجــي
الزراعــي موضــع التطبيــق
الواقعــي بتثقيــف العنــر البــرى وتغيــر الســلوك بشــكل
إيجــايب ،مــن خــال خلــق الوعــي واإلســتعداد والقــدرة عــى
التعامــل مــع املبتكــرات التكنولوجيــة الزراعيــة.
ويتكــون العــدد مــن عــدة أبــواب :األول شــخصية العــدد
ويتنــاول ســرة ذاتيــة مختــرة ألحــد أســاتذة الكليــة؛
والثــاين ملنجـزات البحــوث العلميــة الزراعيــة بلغة إرشــادية؛
والثالــث للرســائل الجامعيــة ومــا يخــرج عنهــا مــن توصيات
تطبيقيــة ،والرابــع للمقــاالت اإلرشــادية يف كافــة املجــاالت
الزراعيــة ،والخامــس ألنشــطة مركــز التجــارب واإلستشــارات
الزراعيــة وأنشــطة مركــز الخدمــة العامــة للكليــة ،اىل
جانــب تغطيــة املشــاركة يف املؤمت ـرات العلميــة ،والربامــج
التدريبيــة  ،واملناســبات اإلجتامعيــة ،وكاف إنجــازات كليــة
الزراعــة جامعــة طنطــا.

بقلم رئیس التحرير
أ.د .عصام محمد البعيل

أستاذ اإلرشاد الزراعي املساعد  -كلية الزراعة جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

شخصية العدد
األســتاذ الدكتور مختار محمد عبد الال

أحد رواد علم املجتمع الريفي وأستاذ املجتمع الريفي املتفرغ
قسم اإلقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة طنطا

هــو أحــد رواد علــم املجتمــع الريفــي ولــد ســيادته يف
 20مايــو 1943م ،وتــويف يف  27مــارس 2015م عــن عمــر يناهــز 72
عــام .لســيادته العديــد مــن اإلنجــازات العلميــة يف مجــال العلــوم
اإلجتامعيــة الزراعيــة ،وتتلمــذ عــى يــده العديــد مــن الطــاب
والباحثــن يف مختلــف الجامعــات املرصيــة .كــا قــام ســيادته
بتأســيس قســم اإلقتصــاد الزراعــي بكليــة الزراعــة جامعــة طنطــا،
وتــرأس القســم لفــرة تزيــد عــن العــرة ســنوات أضــاف خاللهــا
الكثــر للقســم وللكليــة مبواقفــه الحكيمــة وأرائــه الســديدة.

مؤهالته العلمية-:

حصــل عــي بكالوريــوس الزراعــة مــن جامعــة املنوفيــة
يونيــو 1963م وماجســتري اإلرشــاد الزراعــي مــن جامعــة األزهــر
ديســمرب 1973م .ســافر ســيادته للحصــول عــي الدكتــوراة مــن
جامعــة واليــة أيــوا بدولــة الواليــات
املتحــدة األمريكيــة مايــو 1979م.

الوظائف الأاكدميية-:

رئيــس قســم االقتصــاد الزراعي
بكليــة الزراعــة جامعــة طنطــا مــن ينايــر
1996م إىل يوليــو 2003م و مــن أغســطس
 2008م إىل ســبتمرب 2012م .وأســتاذ
املجتمــع الريفــي املتفــرغ مــن مايــو
2003م حتــى تاريــخ وفــاة ســياداته.

ا إلرشاف عىل الرسائل العلمية-:

صاحــب مدرســة علميــة
متميــزة يف العلــوم اإلجتامعيــة الزراعيــة تخــرج منهــا األالف مــن
طلبــة البكالوريــوس واملئــات مــن طلبــة الدراســات العليــا؛ حيــث
وصــل عــدد الرســائل العلميــة التــي تــرأس لجــان اإلرشاف عليهــا
ولجــان الحكــم واملناقشــة اىل مــا يزيــد عــن مائــة رســالة علميــة
مــا بــن رســائل ماجســتري ورســائل دكتــوراة بكليــة الزراعــة جامعــة
طنطــا ،إىل جانــب كليــات الزراعــة بالجامعــات املرصيــة املختلفــة.
وكانــت أهــم موضوعــات الرســائل العلميــة عــى ســبيل
املثــال ال الحــر هــي :التحديــث الزراعــى؛ املشــكالت اإلجتامعيــة
التــى تواجــه األرسة الريفيــة؛ دور املــرأة الريفيــة ىف الحفــاظ عــى
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البيئــة مــن التلــوث؛ مهــارات
اإلتصــال لــدى املهندســات
الزراعيــات العامــات ىف
مجــال اإلرشــاد الزراعــى؛
الرضــا الوظيفــى للعاملــن
ىف اإلرشــاد الزراعــى؛ دراســة
إقتصاديــة لإلكتفــاء الــذاىت
ألهــم الســلع الغذائيــة
ىف الوطــن العــرىب؛ تبنــى
للمامرســات
الريفيــات
املــوىص بهــا ىف مجــال اإلقتصــاد
املنــزىل؛ القــدرات القياديــة ملديــرى املنظــات اإلجتامعيــة الريفيــة؛
املشــاركة السياســية للمــرأة الريفيــة؛
تبنــى املامرســات املــوىص بهــا ىف مجــال
الــرى؛ التوافــق الزواجــى ىف األرسة
الريفيــة؛ الرضــا عــن املجتمــع املحــى
لــدى الريفيــن؛ دراســة العوامــل املرتبطــة
بكفــاءة الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة؛
وغريهــا الكثــر مــن املوضوعــات الهامــة
والتــي تعرضــت لرصــد ودراســة املشــكالت
اإلجتامعيــة الزراعيــة الواقعيــة املختلفــة
يف محاولــة لتشــخيصها والتوصيــة بالحلــول
املناســبة لهــا.

ا ألحباث العلمية املنشورة-:

لســيادته العديــد مــن األبحــاث العلميــة املنشــورة بلــغ
عــدد مــا تــم نــره مــن األبحــاث العلميــة يف العلــوم اإلجتامعيــة
الزراعيــة نحــو مائــة بحــث علمــي باللغــة العربيــة واللغــة االنجليزية،
تــم نرشهــا يف العديــد مــن املجــات العلميــة املحليــة والدوليــة
داخــل مــر وخارجهــا .وأهــم عناويــن هــذه األبحــاث عــى ســبيل
املثــال ال الحــر هــي :املشــكالت اإلجتامعيــة والنــوع اإلجتامعــى
للريفيــن املرصيــن ىف الفئــة العمريــة  40-18ســنة؛ املشــكالت
اإلجتامعيــة لــأرسة الريفيــة ىف قريــة مرصيــة؛ عــرض تحليــى ملفهــوم
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الواســطة :دراســة
ىف املجتمــع العــرىب
الســعودى؛ درجــة
الريفيــن
رضــا
للخدمــات املحليــة
ىف اململكــة العربيــة
الســعودية؛ بعــض
العوامــل املرتبطــة
باإلتجاهــات البيئيــة
للشــباب الريفــى والحــرى ىف جمهوريــة مــر العربيــة؛ الرضــا عــن
الزراعــة بــن شــباب الــزراع؛ اإلتجاهــات الســكانية للشــباب الريفــى
املــرى ىف جمهوريــة مــر العربيــة؛ محــددات الطمــوح املهنــى
والتعليمــى للشــباب الريفــى؛ محــددات تبنــى مامرســات ميكنــة األرز؛
العوامــل املؤثــرة عــى كفــاءة الحقــول اإلرشــادية مــن النواحــى الفنيــة
والتعليميــة واإلرشــادية؛ دراســة تقييميــة للحقــول اإلرشــادية
ملحصــول الفراولــة ىف محافظــة اإلســاعيلية؛
تحليــل مســارى للســلوك الســياىس
للــزراع املرصيــن؛ العوامــل املرتبطــة
بالعالقــات بــن املنظــات ىف
بعــض قــرى مركــزى املحموديــة
والرحامنيــة مبحافظــة البحــرة؛
أثــر الصفــات املنظميــة عــى
اإلشــراك ىف برامــج تنمويــة
مشــركة ىف بعــض قــرى مركــزى
املحموديــة والرحامنيــة مبحافظــة
البحــرة؛ أثــر الصفــات املنظميــة عــى
اســتعامل امكانيــات املنظــات األخــرى ببعــض
قــرى مركــزى املحموديــة والرحامنيــة مبحافظــة البحــرة؛
العوامــل املرتبطــة بإتجاهــات الزوجــات الريفيــات نحــو تنظيــم األرسة:
دراســة حالــة ىف قريــة مرصيــة؛ بعــض العوامــل املرتبطــة بالــروح
املعنويــة لــدى املرشــدين الزراعيــن؛ بعــض املتغـرات املتصلــة بالوعــى
البيئــى للــزراع؛ دراســة العوامــل املؤثــرة عــى كفــاءة العمــل لــدى
املرشــدين الزراعيــن مبحافظــة كفــر الشــيخ؛ أثــر القيــم عــى الرضــا
عــن العمــل اإلرشــادى بــن املرشــدين الزراعيــن مبحافظــة كفــر الشــيخ؛
اإلتســاق بــن املكونــات املعرفيــة والنزوعيــة والســلوكية إلتجاهــات
الــزراع؛ العوامــل املرتبطــة باإلشــباع الوظيفــى ملديــرى الجمعيــات
التعاونيــة الزراعيــة؛ العوامــل املرتبطــة بتفاعــل الجمعيــات التعاونيــة
الزراعيــة مــع بيئتهــا اإلجتامعيــة؛ دراســة تحليليــة للعوامــل املرتبطــة
بالرضــا األرسى بــن الريفيــن؛ دارســة تحليليــة للعوامــل املرتبطــة بالرضــا
عــن املجتمــع املحــى ىف الريــف املــرى؛ الرضــا عــن املجتمــع املحــى
ىف قريــة مرصيــة؛ تبنــى وســائل تنظيــم األرسة بــن الريفيــات ىف قريــة
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مرصيــة؛ وغريهــا الكثــر مــن األبحــاث العلميــة
التطبيقيــة القيمــة.
كــا أن هنــاك العديد من املشــاركات يف العديد
مــن املؤمتــرات املحليــة والدوليــة  ،ســواء كانــت املشــاركة
بالحضــور والتفاعــل وعــرض البحــوث ورئاســة الجلســات وتحكيــم
العديــد مــن األبحــاث العلميــة يف العديــد مــن املجــات واملؤمتــرات
العلميــة.

املؤلفات العلمية-:

لســيادته العديــد مــن املؤلفــات العلميــة القيمــة بلغــت نحو
عــرة مؤلفــات تــم نرشهــا يف دور نــر مرصيــة وعربيــة وأجنبيــة ،منهــا
عــي ســبيل املثــال وليــس الحــر :مدخــل اىل علــم اإلجتــاع؛ أساســيات
اإلحصــاء اإلجتامعــى؛ املســافة اإلجتامعيــة بــن الســعوديني واملقيمــن ىف
اململكــة العربيــة الســعودية؛ مؤسســات وبرامــج رعايــة الشــباب ودورها
ىف تكويــن املواطــن الصالــح؛ الســات الشــخصية للشــباب الســعودى؛
تبنــي وإنتشــار املحثــات التكنولوجيــة محــرك التغيــر وأداء
التطويــر يف املجتمعــات اإلنســانية؛ إجتامعيــات
األرسة ( ســفينة ومالحــان يف عــامل مضطــرب)؛
اإلرشــاد الزراعــي علــم وتنظيــم وعمــل؛
وغريهــا ....كــا أن لــه العديــد مــن
املقــاالت العلميــة والنقديــة .
شــارك ســيادته يف العديــد مــن
املؤمتــرات كان أخرهــا املؤمتــر
الــدويل األورويب الحــادي والعــرون
للتعليــم اإلرشــادي والــذي إنعقــد
مبدينــة أنطاليــا عــام 2013م  ،حيــث
شــارك ســيادته بأربــع بحــوث علميــة متميــزة
يف مجــال التعليــم اإلرشــادي الزراعــي وهــى أكــر
نســبة مشــاركة يف أبحــاث املؤمتــر ،وحــاز عرضــه للبحــوث عــى
إعجــاب الحضــور ملــا كان يتمتــع بــه مــن كاريزمــا ومتكــن علمــي
ولغــوي وقــدرة عــى العــرض ببســاطة ووضــوح ،حتــى أنــه تــم تســجيل
لقــاء حــرى معــه ألخــذ ارائــه يف بعــض القضايــا العلميــة املرتبطــة
بالتخصــص.
ولســيادته العديــد مــن البصــات واأليــادي البيضــاء عــى الكثــر حتــى
أنــه لقــب بحكيــم كليــة الزراعــة جامعــة طنطــا لحكمتــه وأرائــه
الســديدة ،ولقــب أيضــا بفقيــه العلــوم اإلجتامعيــة الزراعيــة لفهمــه
وإدراكــه الفريــد للظواهــر اإلجتامعيــة املختلفــة وإســتخدام العلــم يف
خدمــة الواقــع.

بقلم :أ.م.د .عصام محمد البعيل
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منجزات البحوث العلمية

إســتجابة نباتات الفلفل الحلو إلضافة مســتویات مختلفة من الســاد
املعدىن مع بعض األســمدة الحیویة.
أ.د .محمد السيد محمد أحمد

أهمية وأهداف الدراسة-:

قسم البساتني  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

مــن املعــروف أن صناعــة األســمدة الكيامويــة وخاصــة
األزوتيــة مــن الصناعــات امللوثــة للبيئــة باإلضافــة إىل أنهــا غاليــة
الثمــن لذلــك كان الهــدف الرئيــى للبحــث هــو تقليــل كميــة
األســمدة املعدنيــة املســتخدمة عــن طريــق إحــال
األســمدة الحيويــة محلهــا وبالتــاىل تقليــل
تكاليــف التســميد وتقليــل مســتوى
التلــوث الناتــج مــن إســتخدام األســمدة
األزوتيــة وكذلــك تقليــل أثــر تراكــم
النــرات ىف الثــار .تــم دراســة تأثــر
إســتخدام مســتويات مختلفــة مــن الســاد
املعــدىن ( %50و  %75و  %100مــن املعــدل
ـوىص بــه) مــع بعــض األســمدة الحيويــة مثــل ســاد
املـ ً
اســرنا بي ًوفــرت (ســاد حيــوى تجــارى) وكذلــك خليــط مــن
األســمدة الحيويــة (الريزوباكرتيــن والفوســفورين والبوتاســيامج)
عــى النمــو واملحصــول ومكوناتــه لهجــن الفلفــل الحلــو جيديــون.

مختــر طــرق ومــواد البحــث-:

وقــد أجريــت هــذه الدراســة خــال موســمني زراعيــن
متتالــن هــا 2014/2013
و  2015/2014تحــت
الصــوب البالســتيكية
الغربيــة
مبحافظــة
لدراســة تأثــر إســتخدام
مســتويات مختلفــة مــن
الســاد املعــدىن ( %50و
 %75و  %100مــن املعــدل
املــوىص بــه) مــع بعــض
األســمدة الحيويــة مثــل
ســاد اســرنا بيوفــرت
(ســاد حيــوى تجــارى) وكذلــك خليــط مــن األســمدة الحيويــة
(الريزوباكرتيــن والفوســفورين والبوتاســيامج) عــى النمــو
واملحصــول ومكوناتــه لهجــن الفلفــل الحلــو جيديــون .وكان
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التصميــم اإلحصــاىئ املســتخدم هــو القطاعــات كاملــة العشــوائية.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

أدت معاملــة النباتــات بالكميــات املــوىص بها من الســاد
املعــدىن وكذلــك إضافــة  %75مــن الســاد املعــدىن املــوىص بــه
مــع إضافــة ســاد االســرنا بيوفــرت أو إضافــة
خليــط مــن الريزوباكرتيــن والفوســفورين
والبوتاســيامج إىل الحصــول عــى أعــى
القيــم لصفــات النمــو الخــرى واملحصول
ومكوناتــة واملحتويــات الكيامويــة ألوراق
ومثــار الفلفــل الحلــو .بينــا كانــت أقــل
القيــم ســجلت مــع اضافــة  %50مــن
الســاد املعــدىن املــوىص بــه مــع إضافــة ســاد
االســرنا بيوفــرت أو إضافــة خليــط مــن الريزوباكرتيــن
والفوســفورين والبوتاســيامج .وكانــت هنــاك فــروق معنويــة بــن
هــذة املعامــات واملعامــات األخــرى املســتخدمة ىف التجربــة.

أهم التوصيات-:

مــن النتائــج الســابقة ميكــن التوصيــة بتســميد نباتــات
الفلفــل الحلــو املنزرعــة تحــت الصــوب البالســتيكية بنســبة %75
مــن كميــة الســاد املعــدىن املــوىص بــه مــع ســاد االســرنا بيوفريت
أو إضافــة خليــط مــن الريزوباكرتيــن والفوســفورين والبوتاســيامج
وذلــك للحصــول عــى نفــس اإلنتــاج والجــودة باملقارنــة بإســتخدام
كميــة التســميد املعــدىن املــوىص بــه .وبالتــاىل ميكــن تقليــل كميــة
األســمدة املعدنيــة املســتخدمة مبقــدار  %25مــا يــؤدى إىل تقليــل
تكاليــف التســميد وتقليــل مســتوى التلــوث الناتــج مــن إســتخدام
األســمدة األزوتيــة وكذلــك تقليــل أثــر تراكــم الن ـرات.

وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة جامعــة
املنصــورة لوقايــة النبــات ( )2016املجلــد ( )7العــدد ( )7صفحــات
726 - 721

Journal of Plant Production, Mansoura Univ., 2016,
Vol., 7 No. 7, p. 721 - 726
6

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

دراســة معوقات إتصال املرشــدات الزراعيات بالريفيات ومقرتحاتهن
لحلها ببعــض مراكز محافظة الغربية
أ.م.د .عصام محمد إبراهيم البعلي - 1أ.م.د .منال محمد علي الخضرجي
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 -1قسم اإلقتصاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا  -2 -معهد حبوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

أهمية وأهداف الدراسة-:

إســتهدفت الدراســة التعــرف عــى املعوقــات التــي
تواجــه املرشــدات الزراعيــات أثنــاء إتصالهــن بالريفيــات ،والتعرف
عــى مقرتحــات املرشــدات الزراعيــات للتغلــب عــى هــذه
املعوقــات.

مخترص طرق ومواد البحث-:

أجريــت الدراســة مبحافظــة الغربيــة ،حيــث تــم إختيــار
مراكــز طنطــا ،واملحلــة الكــرى ،وســمنود ،وكفــر الزيــات ألنهــا
أكــر املراكــز نشــاطاً يف مجــال إرشــاد املــرأة الريفيــة مبحافظــة
الغربيــة وإعتبــار املرشــدات الزراعيــات عــى مســتوى قــرى تلــك
املراكــز هــن عينــة الدراســة.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

هنــاك مثانيــة معوقــات
تعــوق اإلتصــال بالريفيــات
هــي بالرتتيــب :صعوبــة تحديــد
الوقــت املناســب لإلتصــال
بالريفيــات ،وعــدم وجــود
امللصقــات والنــرات التــي
توفــر املعلومــات للمسرتشــدات
قبــل اإلتصــال بهــن ،وعــدم
اإلهتــام بــكالم املرشــدات
الزراعيــات لعــدم الثقــة فيهــن،
وعــدم توافــر طــرق ومعينــات
إرشــادية إلســتخدامها أثنــاء عمليــة اإلتصــال ،وعــدم وجــود مــكان
مناســب لإلتصــال ،وعــدم وجــود حافــز يحــث الريفيــات عــى
حضــور اإلجتامعــات اإلرشــادية ،وإنتشــار األميــة بــن الريفيــات،
وقلــة املوضوعــات التــي تناســب الريفيــات وتجــذب إنتباههــن.
هنــاك العديــد مــن املقرتحــات التــي ذكرتهــا املبحوثــات
لحــل تلــك املشــكالت هــي بالرتتيــب :زيــادة خطــوط الســر
وســهولة الحصــول عليهــا ،وتوفــر امللصقــات والنــاذج والنـرات
اإلرشــادية يف الوقــت املناســب والكميــات املناســبة ،وتوفــر الوعى
الــكايف لــدى الريفيــات بأهميــة اإلرشــاد الزراعــي وأهميــة دور
املرشــدة الزراعيــة مــن خــال عمــل نــدوات وإجتامعــات ،وتوفــر
7

طــرق ومعينــات
إتصــال مناســبة
أثنــاء عمليــة
اإلتصال،
وتوفري
أماكن
مناسبة
إلقامة
اإلجتامعات
مادي
والنــدوات ،وإيجــاد حافــز
ومعنــوي ولــو بســيط لتشــجيع الريفيــات عــى الحضــور ،وعمــل
برامــج إرشــادية ملحــو أميــة الريفيــات ،وأخـرا ً زيــادة املوضوعــات
اإلرشــادية التــي تهــم املــرأة
الريفيــة يف الربامــج اإلرشــادية.

أهم التوصيات-:

أظهــرت نتائــج البحــث
أن ملعوقــات اإلتصــال بالريفيــات
جوانــب إداريــة تتطلــب جهــدا ً
إداريــاً مــن الجهــاز اإلرشــادي
الزراعــي ،كــا أن لهــا جوانــب
شــخصية تقــع عــى عاتــق
املرشــدة الزراعيــة نفســها ســواء
كان تأهيــا أو إســتعدادا ً.
أهميــة توفــر الخدمــات اإلرشــادية للمــرأة الريفيــة مــع
رضورة تواجــد الجهــاز اإلرشــادي النســايئ املؤهــل فنيــا ومهنيــا
لإلضطــاع مبهمــة إرشــاد املــرأة الريفيــة.

وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة البحــوث
الزراعيــة ( )2014املجلــد ( )3العــدد ( )40صفحــات 531 - 521
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
العام  2018 :املجلد  1 :العدد 1 :
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

منجزات البحوث العلمية
تأثري الكثافة العددية وإضافة طحلب االســبرييولينا بالتينســيز كإضافة
علفية عيل األداء االنتاجي والحالة الفســيولوجية لدجاج التســمني

أ.د .رمضان مغاوري محمود - 1د .طلعت خضر الريس
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 -1معهد حبوث االنتاج احليواين -مركز البحوث الزراعية – القاهرة  -2قسم اإلنتاج احليواين  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

أجريــت هــذه التجربــة لدراســة التأثــرات النافعــة
لطحلــب االســبرييولينا كإضافــة علفيــة تحــت مســتويات مختلفــة
مــن الكثافــة العدديــة عــي االداء االنتاجــي والحالــة الفســيولوجية
والكفــاءة االقتصاديــة لدجــاج التســمني عنــد عمــر  6أســابيع.

مخترص طرق ومواد البحث-:

اســتخدم يف هــذه الدراســة عــدد  540كتكــوت غــر
مجنــس عمــر يــوم واحــد مــن ســالة الــروس وقســمت ايل 9
مجموعــات ناتجــة مــن تجربــة عامليــة  3*3بــكل معاملــة 60
كتكــوت .وزعــت الطيــور عــي  3مجموعــات طبقــا ملســتوي
الكثافــة العدديــة ( 14 ، 12 ، 10طائــر /م .)2كل مجموعــه مــن
املجموعــات الثالثــة الســابقة قســمت داخليــا ايل  3مجموعــات
فرعيــة طبقــا ملعــدالت اضافــة طحلــب االســبرييولينا إيل العالئــق
(صفــر  0.25 ، 0.15 :جــم /كجــم عليقــه) .تــم تســجيل ودراســة

 10طيــور  /م 2مقارنــة
بباقــي الكثافــات
العدديــة  ،تــم
مالحظة
نفس
االتجاه
مــع الطيــور
التي
غذيــت عــي
عليقــة بهــا
0.25جــم طحلــب
اســبرييولينا  /كجــم عليقــه.
كذلــك فــان هنــاك تحســن بنســبة كبــرة يف معــدل االداء ومقاييــس
الحالــة الفســيولوجية والكفــاءة االقتصاديــة نتيجــة للتداخــل بــن
الكثافــة العدديــة ( 10طيــور /م )2ومعــدل اضافــة االســبرييولينا
(0.25جــم /كجــم).

أهم التوصيات-:

إن اضافــة طحلــب االســبرييولينا عنــد مســتوي 0.25جــم/
كجــم عليقــة تحــت كثافــة عدديــة  10طيــور  /م 2تعتــر آمنــه
ولهــا تأث ـرات إيجابيــة عــي كال مــن الكفــاءة االنتاجيــة والحالــة
الفســيولوجية والكفــاءة اإلقتصاديــة لدجــاج التســمني.

وزن الجســم  ،معــدل الزيــادة يف وزن الجســم  ،معــدل اســتهالك
العلــف  ،الكفــاءة التحويليــة  ،نســبة النفــوق  ،قياســات الذبيحــة ،
بعــض قيــاس الــدم البيوكيميائيــة باإلضافــة إيل الكفــاءة االقتصاديــة
عــي مــدار فــرة التجربــة.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

بينــت النتائــج أن جميــع القياســات التــي تــم
تقديرهــا كانــت أفضــل معنويــا ( )0.05≤Pعنــد مســتوي كثافــة
العام  2018 :املجلد  1 :العدد 1 :

وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا باملجلــة املرصيــة
للتغذيــة واألعــاف ( )2016املجلــد ( )19العــدد ( )2صفحــات 337
 347Egyptian J. Nutrition and Feeds (2016) Vol., 19 No.,
2, p. 337 - 347
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

دراسة إقتصــــاديــــة للمــــزارع الســـــمكية األهليــــة فـــي
محافظــــة كفــــر الشــيخ
أ.ـد .محمد جابر عامر - 1أ.د .عبدالباقى موسى الشايب - *2أ.د .رشدى شوقى العدوى
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قسم اإلقتصاد الزراعى – كلية الزراعة –  -1جامعة الزقازيق – -2جامعة طنطا  -3جامعة كفر الشيخ

أهمية وأهداف الدراسة-:

إســتهدفت هــذه الدراســة تقييــم الكفــاءة اإلقتصاديــة
واإلنتاجيــة للمـزارع الســمكية األهليــة مبحافظــة كفــر الشــيخ وقياس
كفــاءة إســتخدام أهــم عنــارص اإلنتــاج ،وبيــان معوقــات اإلنتــاج.

مخترص طرق ومواد البحث-:

إعتمــدت الدراســة عــي
بيانــات ثانويــة منشــورة وغــر منشــورة
وبيانــات أوليــة مــن عينــة حجمهــا 71
مزرعــة مبراكــز الحامــول والرياض وســيدي
ســامل باملحافظــة ،وتــم إســتخدام أســاليب
اإلحصــاء الوصفــي خاصــة بيــان املســتوي
التكنولوجــي وكثافــة عنــارص اإلنتــاج،
إســتخدم تحليــل الدخــل املزرعــي ،هيــكل
التكاليــف لقيــاس الربحيــة ،وتــم تقديــر
دالــة متوســط التكاليــف ،ودالــة إســتجابة اإلنتــاج ألهــم العنــارص
لتحديــد كفاءتهــا ،كــا تــم إســتخدام تحليــل اإلســتثامر لقيــاس
جــدوى اإلســتثامر يف هــذه املــزارع.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

أكــدت النتائــج أهميــة محافظــة كفــر الشــيخ يف اإلنتــاج
الســميك عــي مســتوى مــر خاصــة مســاهمة املــزارع الســمكية
األهليــة التــي تســاهم بثلــث إنتــاج مــر مــن األســاك ،وميثل ســمك
البلطــي املنتــج مــن هــذه املـزارع أكــر مــن  %61مــن إنتــاج األســاك
باملحافظــة ،وتعتــر هــي الســمكة الرئيســية يف االســتزراع باملحافظــة
يف جميــع املـزارع رغــم وجــود  %35مــن املـزارع تــريب أســاك العائلة
البوريــة مــع البلطــي بينــا  %65تــريب ســمك البلطــي فقــط ،وتوجــد
نــدرة يف زريعــة العائلــة البوريــة إنعكــس ذلــك يف إنخفــاض نســبة
تربيتهــا إىل حــوايل  %6.85عــي مســتوي العينــة ،وكذلــك إرتفــاع
أســعار الزريعــة ،وقــدرت نســبة الفقــد بحــوايل  %10وقــدر متوســط
اإلنتاجيــة الفدانيــة حــوايل  4,304طــن للفــدان ومتوســط مســاحة
املزرعــة  18.68فــدان كــا بلغــت متوســط فــرة اإلنتــاج حــوايل 281
يومـاً ،أمــا معــدالت الزريعــة بلغــت  12.37ألــف للفــدان ،واألعــاف
 5.366طــن للفــدان وبالتــايل قــدر معــدل التحويــل الغــذايئ لألســاك
بحــوايل  1.25كجــم علف/كيلــو جــرام أســاك ،وقــدر متوســط
اإلســتثامرات الثابتــة بحــوايل  9.76ألــف جنيــه للفــدان بــدون قيمــة
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األرض ،ومــع متوســط عــدد عاملــة للفــدان قــدر بحــوايل  42.18يــوم
عمــل ،وقــدرت التكلفــة اإلســتثامرية لتوفــر فرصــة العمــل بحــوايل
 69.38ألــف جنيــه بإعتبــار فرصــة العمــل  300يــوم عمــل ،وتبــن أن
مدخــات الزريعــة واألعــاف وعــدد العــال ت ُســتخدم بكفــاءة أقــل
ويلــزم زيــادة معدالتهــا عــن املتوســط املســتخدم ،وقــدر متوســط
تكلفــة الطــن بحــوايل  10.8ألــف جنيــه
أهمهــا التكاليــف املتغــرة التــي متثل 77.8
 %مــن التكاليــف الكليــة ،وت ُعــد تكاليــف
األعــاف أهــم بنــود التكاليــف حيــث
متثــل أكــر مــن  %63.5مــن التكاليــف
الكليــة وأكــر مــن  %82مــن التكاليــف
املتغــرة املبــارشة ،ويليهــا تكلفــة الوقــود
ثــم الزريعــة.

أهم التوصيات-:

بينــت الدراســة أن هــذه املـزارع يســتلزم لتدنيــة متوســط
التكاليــف رفــع اإلنتاجيــة الحاليــة إىل  11.79طــن للفــدان مــن خــال
رفــع املســتوي التكنولوجــي وزيــادة مدخــات الزريعــة والعلــف ،أو
زيــادة مســاحة املزرعــة إيل حــوايل  51.18فــدان ،وبينــت الدراســة
الكفــاءة اإلقتصاديــة لهــذه امل ـزارع وتحقيقهــا ربــح صــايف موجــب،
وجــدوى إســتثامر عاليــة للمـزارع اإليجــار بينــا تنخفــض يف املـزارع
امللــك ،وتــويص الدراســة بزيــادة مســاحات املــزارع مــع تربيــة
تركيــب محصــويل لإلســتفادة مــن الغــذاء الطبيعــي يف األحــواض
وزيــادة معــدالت األعــاف والزريعــة لوحــدة املســاحة ،ومعالجــة
أهــم املشــاكل واملتمثلــة يف عــدم توافــر زريعــة أســاك العائلــة
البوريــة وإرتفــاع أســعارها بالرتكيــز عــى رضورة إنشــاء مفرخــات
ســمكية لألســاك البحريــة كمرحلــة أوىل للتوســع يف إنشــاء امل ـزارع
الســمكية التــي تعتمــد عــى امليــاه املالحــة ،إيل جانــب الســاح
برتاخيــص للمـزارع القامئــة واملســتقرة وإيقــاف املخالفــات مــن قبــل
وزارة الــري.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة الزقازيــق
للبحــوث الزراعيــة ( )2017املجلــد ( )44العــدد ( )5صفحــات
1992 - 1979
Zagazig J. Agric. Res (2017) Vol., 44 No., 5, p. 1979
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منجزات البحوث العلمية

األثــر التعليمي لإلجتامعات التعليمية االرشــادية الزراعية بجمهورية
مرص العربية

أ.د .مختار محمد عبد الال -أ.م.د .أحمد ماهر الجوهري -أ.م.د .عصام محمد البعلي
قسم اإلقتصاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

التعــرف عــى التحصيــل املعــريف للــزراع يف مجــال
املخصبــات الحيويــة كنتيجــة لحضورهــم أربــع أنــواع مــن
اإلجتامعــات اإلرشــادية الزراعيــة .هــذه اإلجتامعــات اإلرشــادية
هــى :إجتــاع صباحــي بــدون إســتخدام معينــات إرشــادية؛
وإجتــاع صباحــي بإســتخدام معينــات إرشــادية ،وإجتــاع مســايئ
بــدون إســتخدام معينــات إرشــادية؛ وإجتــاع مســايئ بإســتخدام
معينــات إرشــادية .لتشــجيع تبنــي أربــع أنــواع مــن املخصبــات
الحيويــة املــوىص بــه هــي :البلوجريــن ،الفوســفورين ،البيوهيومــن،
والســريالني؛ وذلــك لنــر فكــرة الزراعــة الحيويــة إلنتــاج غــذاء
صحــي وآمــن.

مخترص طرق ومواد البحث-:

تــم إتبــاع املنهــج التجريبــي إلجـراء هــذا البحــث ،حيــث
أختــرت أربــع قــري مــن محافظــة كفــر الشــيخ ،وتــم إختيــار أربــع
مجموعــات مــن كل قريــة مجموعــة كعينــة ضابطــة ،ومجموعــة
مــن كل قريــة ألحــد أنــواع اإلجتامعــات  ،ليصبــح إجــايل العينــة
الضابطــة  200مــزارع
وإجــايل العينــة
التجريبية
 200مــزارع
خمســون
(
لــكل إجتــاع
إرشــادي) ،وتــم
إســتخدام إســتامرة
تقيس
بحــث مــن تســعون عبــارة
األثــر التعليمــي يف نهايــة كل إجتــاع إرشــادي .وإســتخدم تحليــل
التبايــن أحــادي اإلتجــاه إلختبــار معنويــة إختــاف األثــر املعــريف
بــن اإلجتامعــات اإلرشــادية املختلفــة.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

تبــن أن هنــاك أثــر تعليمــي لإلجتامعــات التعليميــة
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اإلرشادية
الزراعية
عــى الــزراع
الذيــن حــروا
اإلجتامعات
اإلرشــادية بأشــكاله املختلفــة .كــا تبــن أن األثــر التعليمــي
لإلجتامعــات اإلرشــادية الزراعيــة املســائية كان أعــى مــن األثــر
التعليمــي لإلجتامعــات اإلرشــادية الزراعيــة الصباحيــة .وتبــن
أن األثــر التعليمــي لإلجتامعــات اإلرشــادية الزراعيــة املســتخدم
فيهــا معينــات إرشــادية أعــى مــن األثــر التعليمــي لإلجتامعــات
اإلرشــادية بــدون إســتخدام معينــات إرشــادية.

أهم التوصيات-:

مــن نتائــج البحــث ميكــن التوصيــة :بإســتخدام
اإلجتامعــات اإلرشــادية كطريقــة إرشــادية جامعيــة يف نــر فكــرة
املخصبــات الحيويــة واألفــكار الزراعيــة املســتحدثة بشــكل عــام ملــا
لهــا مــن أثــر تعليمــي مرتفــع عنــد الــزراع؛ مــع مراعــاة أن يكــون
العــرض مــن خــال اإلجتامعــات اإلرشــادية مدعــم بإســتخدام
املعينــات اإلرشــادية مــن منــاذج وصــور وعــروض ...وخالفــه ،وأال
يكــون قــارصا عــى العــرض الشــفهي فقــط ؛ كــا يــوىص بــرورة
توفــر املرونــة التنظيميــة يف جهــاز اإلرشــاد الزراعــي لتســمح
بإنعقــاد مثــل هــذه اإلجتامعــات اإلرشــادية مســاءا يف غــر أوقــات
العمــل الرســمية.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــد الســيمنار
الــدويل األورويب الحــادي والعــرون للتعليــم اإلرشــادي ()2013
صفحــات 372 - 369
The Educational Effect of Agricultural Extension Education
Meetings in Egypt. 21st European Seminar 0n Extension
Education / Extension education worldwide, September 6-2,
Antalya, Turkiye: 372 - 369.
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تصميم وحدة مخمر صغرية تســخن بالطاقة الشمســية املخزنة إلنتاج
الغاز الحيوي
أ.م.د .محمد رمضان درويش
قسم اهلندسة الزراعية – كلية الزراعة – جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

إســتهدفت هــذه الدراســة  -1إســتخدام الطاقــة
الشمســية كمصــدر ح ـراري بديــا عــن الطاقــة الكهربيــة لتوفــر
الحــرارة الالزمــة للمخمــرات املســتخدمة يف إنتــاج غــاز امليثــان
مــن مخلفــات الــروث الحيوانيــة ،حيــث
البــد مــن توفــر الظــروف الحراريــة املثــي
يف فصــل الشــتاء لبكرتيــا امليزوفيلــك
الالهوائيــة  Mesophilicالتــي تقــوم عــي
تحليــل املــواد العضويــة يف املخلفــات
والدخــول يف مراحــل إنتــاج غــاز امليثــان مــن هــذه املخلفــات
وتحتــاج هــذه البكرتيــا إيل حــرارة ( 35إيل ° 45م) -2 .إجــراء
الدراســة عــي مخم ـرات صغــرة الحجــم ذات وضــع أفقــي وذات
وضــع رأيس واملقارنــة بــن إنتاجيتهــا تحــت نفــس الظــروف
التجريبيــة-3 .دراســة بعــض املعايــر الهندســية التــي تــؤدي إيل
زيــادة إنتــاج الغــاز يف فــرة زمنيــة وجيــزة.

مخترص طرق ومواد البحث-:

أجريــت الدراســة بالوحــدة التجريبيــة للغــاز الحيــوى
بقســم الهندســة الزراعيــة – كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .تــم
تصميــم مخمــران (أحدهــا أفقــي واألخــر رأيس) مصنعــة مــن
الحديــد األســتانلس ســتيل بســمك
 1.5مــم ومتســاوية ىف القطــر 0.40
مــر واإلرتفــاع  0.80مــر بحجــم
كىل  100لرت.تــم تغذيــة املخمــرات
باملخلفــات بنســبة  %8مــادة جافــة
عضويــة وذلــك تحــت ظــروف
تشــغيل درجــات حــرارة (35 – 30
 °40م) مــع زمــن تقليــب (خمــسدقائــق /ســاعة –  15دقيقــة 4 /
ســاعات) .تــم تقديــر النســبة املئويــة
للــادة الجافــة العضويــة  OTSمعمليــا ىف املــادة املتخمــرة لــروث
الجامــوس  .كــا تــم تقديــر نســبة الكربــون  /النيرتوجــن C/N
وقيــاس األس الهيدروجينــى  pHودرجــة الحــرارة ىف املعامــات
تحــت الدراســة.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

قــد توصلــت الدراســة إىل النتائــج اآلتيــة :أعــى كميــة
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غــاز منتجــة كانــت  12.95لرت/يــوم تحــت ظــروف تشــغيل (مخمــر
أفقــى  -زمــن تقليــب  15دقيقــة  4 /ســاعات °40 -م) .بينــا
كانــت أقــل كميــة غــاز منتجــة  2.39لرت/يــوم تحــت ظــروف
تشــغيل(مخمر رأىس  -زمــن تقليــب  5دقائــق  /ســاعة °30 -م).
تأثــر التســخني كان طــردي حيــث زاد
إنتــاج الغــاز مــع زيــادة درجــة الح ـرارة
مــن  30اىل°40م مــن ( 0.69اىل )0.188
م 3غــاز /م 3مخلفات/يــوم .كــا زادت
اإلنتاجيــة مــن الغــاز مــع زمــن تقليــب
 15دقيقــة  4 /ســاعات بنســبة  .%112كانــت كميــة الغــاز املنتجــة
مــن املخمــر األفقــى أعــى منهــا ىف املخمــر الــرأىس وكنــت نســبة
الزيــادة مبقــدار  %146.81وذلــك مــع زمــن تقليــب  15دقيقــة 4 /
ســاعات وعنــد درجــة حــرارة °30م.
 املتوســط اليومــي لطاقــة الغــاز الناتجــة زادت بنســبة 106.67وذلــك ىف حالــة زيــادة درجــة الحـرارة مــن  30إىل °40م وذلــك مــع
زمــن تقليــب  15دقيقــة  4 /ســاعات ىف املخمــر األفقــى.
ومــا ســبق يتضــح أن كميــة الغــاز الحيــوى الناتجــة مــن املخلفات
الحيوانيــة ال تتأثــر فقــط بنــوع املخمــر ســواء أفقــى أو رأىس
ولكــن كذلــك بعوامــل تشــغيل أخــرى مثــل درجــة حـرارة التخمــر
والتقليــب باإلضافــة لعوامــل األخــرى مثــل( النســبة املئويــة للامدة
الجافــة العضويــة  -نســبة الكربــون  /النيرتوجــن - C/Nاألس
الهيدروجينــى  pHللــادة املتخمــرة).

أهم التوصيات-:

 -1إســتخدام الطاقــة الشمســية لتوفــر كميــة الطاقــة الحراريــة
الالزمــة لعمليــة التخمــر.
 -2إســتخدام املخم ـرات األفقيــة حيــث أنهــا أعــي إنتاجيــة مــن
املخمــرات الرأســية.
 -3ضبــط درجــات ح ـرارة تســخني املخم ـرات عــي درجــة ح ـرارة
° 40م.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا باملجلــة املرصيــة
للهندســة الزراعيــة ( )2015املجلــد ( )32العــدد ( )3صفحــات
1358 - 1343
Misr Journal of Agricultural Engineering (2015) Vol.,
32 No., 3, p. 1343 - 1358
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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منجزات البحوث العلمية

تأثــر املاء املمغنط واألنظمة املائيــة عىل ملوحة الرتبة ومنو ومحصول
وجــودة درنات نباتات البطاطس
أ.د .محمد السيد محمد أحمد  - 1أ.د .ناصر ابراهيم عبد القـادر
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 -1قسم البساتني  -2قسم األراضي واملياة  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

ىف الفــرة الحاليــة تعــاىن معظــم دول العــامل مــن قلــة
امليــاه املتوافــرة والصالحــة للــرب والــرى وخاصــة مــع زيــادة
عــدد الســكان بصــورة كبــرة مــا يقلــل مــن نصيــب الفــرد وكذلــك
يقلــل مــن كميــة امليــاه املتوافــرة للزراعــة .ومــن هنــا جــاءت فكرة
البحــث بإســتخدام بعــض املعامــات املائيــة مثــل الــرى باملــاء
املمغنــط ومقارنتــه بالــرى مبــاء غــر ممغنــط (املســتخدم حاليــا)
تحــت أربعــة مســتويات مــن أنظمــة املــاء ( 45و 50و 55و%60
مــن الســعة الحقلية).ودراســة تأثــر ذلــك عــى درجــة ملوحــة
الرتبــة ومنــو ومحصــول وجــودة درنــات البطاطــس.

مخترص طرق ومواد البحث-:

أجريــت هــذه الدراســة خــال املوســم الصيفــى لعامــى
 2014و  2015بأحــد املــزارع الخاصــة مبركــز قطــور  -محافظــة
الغربيــة  -مــر ،لدراســة تأثــر املــاء املمغنــط (الــرى مبــاء
ممغنــط والــرى مبــاء غــر ممغنــط) تحــت اربعــة مســتويات مــن
أنظمــة املــاء ( 45و 50و 55و %60مــن الســعة الحقليــة) والتفاعــل
بينهــا عــى ملوحــة الرتبــة ومنــو ومحصــول وجــودة درنــات
نباتــات البطاطــس (صنــف ديامونــت) .وقــد أســتخدم تصميــم
القطــع املنشــقة ملــرة واحــدة ىف التجربــة.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

الــرى باملــاء املمغنــط أعطــى أفضــل قيــم مللوحــة الرتبــة
وصفــات النمــو الخــرى واملحصــول ومكوناتــه وبعــض املكونــات
الكيامويــة لــأوراق والدرنــات وكانــت النتائــج معنويــة ىف كال
املوســمني باملقارنــة مــع الــرى مبــاء غــر ممغنــط.
إضافــة املــاء عنــد  60أو  %55مــن الســعة الحقليــة
أعطــى أفضــل قيــم
لصفــات النمــو
الخــرى واملحصول
ومكوناته
وبعــض املكونــات
الكيامويــة لــأوراق
والدرنــات باملقارنــة
مــع إضافــة املــاء
عنــد  50أو  %45من
الســعة الحقليــة.
وبدراســة التفاعــل
بــن العاملــن تحــت الدراســة بالتجربــة (نــوع املــاء وأنظمــة املــاء)
وجــد أن الــرى مبــاء ممغنــط عنــد مســتوى  55أو  %60مــن الســعة
الحقليــة أعطــى أحســن القيــم.

أهم التوصيات-:

ميكــن التوصيــة بالــرى باملــاء املمغنــط عنــد مســتوى
 55أو  %60مــن الســعة الحقليــة لتحســن ملوحــة الرتبــة والنمــو
الخــرى واملحصــول ومكوناتــه واملكونــات الكيامويــة لنباتــات
البطاطــس تحــت ظــروف محافظــة الغربيــة .
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة الــرق
األوســط للبحــوث الزراعيــة ( )2016املجلــد ( )5العــدد ()2
صفحــات 143 - 132
Middle East J. Agric. Res. (2016) Vol., 5 No., 2, p.
132 - 143
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أثر الحقول اإلرشــادية عىل معارف الزراع باملخصبات الحيوية يف
محافظة كفر الشيخ
أ.م.د .أحمد ماهر الجوهري

قسم االقتصاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

إســتهدف هــذا البحــث بصفــة رئيســية التعــرف عــى أثــر
الحقــول اإلرشــادية عــى معــارف الــزراع باملخصبــات الحيويــة مبحافظــة
كفــر الشــيخ وذلــك مــن خــال التعــرف عــى مســتوى معــارف الــزراع
املبحوثــن باملخصبــات الحيويــة؛ التعــرف عــى مســتوى معــارف كل
مــن زراع الحقــول اإلرشــادية ,وزراع الحقــول املجــاورة ,وزراع العينــة
الضابطــة باملخصبــات الحيويــة؛ التعــرف عــى آراء الــزراع يف الــروط
الفنيــة للحقــول اإلرشــادية.

مخترص طرق ومواد البحث-:

أجــري هــذا البحــث يف محافظــة كفــر الشــيخ ،وأختــر
مركــز كفــر الشــيخ عشــوائياً
إلج ـراء هــذه الدراســة ,ولتحقيــق
أهــداف البحــث تــم إتبــاع
املنهــج التجريبــى بإج ـراء تجربــة
تضمنــت تخطيــط وتنفيــذ أربعــن
حقــا إرشــادياً بأربــع قــرى لــدى
أربعــن مزارعـاً ,وتضمــن التصميــم
التجريبــى جمــع بيانــات مــن ثــاث مجموعــات مــن املزارعــن هــم
زراع الحقــول اإلرشــادية وعددهــم  40مزارعـاً ,وزراع الحقــول املجــاورة
لصاحــب الحقــل اإلرشــادي مــن الجانبــن وعددهــم  80مزارعــاً,
وزراع املجموعــة الضابطــة وتــم إختيارهــم عرضيــاً مــن قــرى أخــرى
غــر القــرى التــي تــم تنفيــذ الحقــول اإلرشــادية بهــا وعددهــم 40
مزارع ـاً .وبذلــك بلــغ حجــم العينــة  160مزارعــا ،وتــم جمــع البيانــات
بإســتخدام إســتامرة مقابلــة شــخصية تــم إعدادهــا وفقــا ألهــداف
البحــث بعــد إنتهــاء موســم
الزراعــة الصيفــى ىف أغســطس
 2014وقــد جمعــت البيانــات
مــن املجموعــة الضابطــة ىف
نفــس التوقيــت .وتــم جمــع
البيانــات بواســطة إســتامرة
مقابلــة شــخصية تــم إعدادهــا وفقــا ألهــداف البحــث ,وبعــد جمــع
البيانــات تــم ترميزهــا  ،وتفريغهــا ،وجدولتهــا وفقـاً لألهــداف البحثيــة.
وقــد تــم إســتخدام أســاليب التحليــل الوصفــي يف عــرض البيانــات
مثــل التكــرارات ،والنســب املئويــة ،واملتوســط الحســايب ،واالنحــراف
املعيــاري ,وإختبــار ف للحكــم عــى معنويــة العالقــات اإلحصائيــة.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

وجاءت أهم النتائج التي تم التوصل إليها كام ييل:
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 -1أن منــوال إســتجابات املبحوثــن قــد وقــع يف فئــة مســتوى املعرفــة
املتوســط بالنســبة للمخصبــات
األربعــة املدروســة البلوجريــن،
والفوســفورين ،والســريالني,
والبيوهيومــن وذلــك بنســب
%45 ,%62,5 ,%56,9 ,%53,8؛
عــى الرتتيــب.
 -2أن منــوال إســتجابات زراع
الحقــول اإلرشــادية قــد وقــع يف
فئــة مســتوى املعرفــة املرتفــع بالنســبة للمخصبــات األربعــة املدروســة،
يف حــن وقــع منــوال إجابــات زراع الحقــول املجــاورة يف فئــة مســتوى
املعرفــة املتوســط ،بينــا وقــع منــوال إجابــات زراع العينــة الضابطــة يف
فئــة مســتوى املعرفــة املنخفــض.
 -3وجــود فــروق معنويــة عنــد املســتوى اإلحتــايل  0,01بني متوســطات
درجــات املعرفــة باملخصبــات الحيويــة املدروســة لــكل مــن زراع
الحقــول اإلرشــادية ,وزراع الحقــول املجــاورة ,وزراع العينــة الضابطــة،
حيــث تفوقــت مجموعــة زراع الحقــول اإلرشــادية عــى كل مــن زراع
الحقــول املجــاورة وزراع العينــة الضابطــة.
 -4أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــن  ٪92يــرون أن رشوط الحقــل
اإلرشــادي متوفــرة بدرجــة متوســطة ومرتفعــة.
 -5أن منــوال إجابــات املبحوثــن عــى جميــع البنــود الخاصــة بــروط
تنفيــذ الحقــل اإلرشــادي قــد وقــع يف فئــة اإلجابــة بـ»نعــم».

أهم التوصيات-:

البحــث إنتهــى
إىل إســتخالص بعــض
املقرتحــات أهمهــا -1
تكثيــف الجهــود اإلرشــادية
ىف مجــال املخصبــات الحيويــة
إنتاجية
ملــا لهــا مــن أهميــة كبــرة يف زيــادة
املحاصيــل ،وتحســن صفــات املنتجــات الزراعيــة ،وخفــض تكاليــف
اإلنتــاج ،والحــد مــن تلــوث البيئــة.
 -2يســتلزم األمــر عــى الجهــاز اإلرشــادي زيــادة عــدد الحقــول
اإلرشــادية يف التجميعــات املخلفــة.

وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة البحــوث
الزراعيــة  -جامعــة كفــر الشــيخ ( )2016املجلــد ( )42العــدد (.)2
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

رسالة دكتوراة

الرسائل الجامعية

دراسة مقـارنة بين طرق مختلفة لتحسين قوام بعض أصناف الجبن
الطري واأللبان المتخمرة

الباحثة  :د .دينا أحمد مرتيض  -املدرس املساعد بقسم علوم وتكنولوجيا االغذية
للحصول عيل درجة دكتوراة الفلسفة يف علوم األلبان

تهــدف الدراســة إيل إســتخدام محســنات قــوام مختلفــة ىف
إنتــاج يوغــرت خــاىل الدســم ,والجــن القريــش ,والجــن األبيــض منخفض
وخــاىل الدســم املخــزن بهــدف تحســن الخــواص الريولوجيــة والشــعور
الفمــى للمنتــج النهــاىئ ومقارنــة النتائــج املتحصــل عليهــا بهــدف إختيــار
أفضــل محســن قــوام لــكل منتــج.
تــم إجـراء الدراســة لتحســن الخــواص الريولوجيــة والفيزيائيــة
والحســية للزبــادى خــاىل الدســم والجــن القريــش والجــن االبيــض الطرى
املخــزن خــاىل ومنخفــض الدســم بإســتخدام
محســنات قــوام مختلفــة مثــل اإزيــم
الرتانــس جلوتامينيــز امليكــروىب بنســبة %0.02
 %0.002 ,ىف صناعــة الزبــادى خــاىل الدســم
والجــن القريــش ,والكتــا  533املحتويــه عــى
البكتــن بنســبة  %0.4ىف صناعــة الزبــادى
خــاىل الدســم والجــن القريــش ,والكتــا 534
املحتويــه عــى الجيالتــن بنســبة  %0.4ىف
صناعــة الزبــادى خــاىل الدســم والجــن القريش,والكتــا  816املحتويــه
عــى الجيالتــن بنســبة  %0.3ىف صناعــة الجــن األبيــض الطــرى املخــزن
خــاىل ومنخفــض الدســم ،والكتــا  819املحتويــه عــى الجيالتــن بنســبة
 %0.2ىف صناعــة الجــن األبيــض الطــرى املخــزن خــاىل ومنخفــض الدســم،
وأحــد الســاالت املنتجــة للســكريات العديــدة بنســب  %2 ,%1.5 ,%1و%4
ىف صناعــة الزبــادى خــاىل الدســم  ،والجــن القريــش ،والجــن األبيــض
الطــرى املخــزن خــاىل ومنخفــض الدســم بالتــواىل .تــم إجــراء تحليــل
للرتكيــب الكيــاءى ,والـــ ، pHوالحموضــة ،والترشيــش ،والقــوام والتقيــم
الحــى ودراســة الرتكيــب الدقيــق للربوتــن بإســتخدام امليكرســكوب
اإللكــروىن املاســح لــكل املعامــات.
محســنات القــوام تســتخدم ىف إنتــاج األغذيــة كمثخنــات,
ومثبتــات ,وعوامــل جيليــة ,ومســتحلبات لتحســن قــوام املنتجــات
النهائيــة .اظهــر الزبــادى خــاىل الدســم املنتــج باحــد الســاالت املنتجــة
للســكريات العديــدة  ,وانزيــم الرتانــس جلوتامينيــز والكتــا  534املحتويــه
عــى الجيالتــن تحســن ىف الصفــات ريولوجيــة وخــواص فيزيائيــة
العام  2018 :املجلد  1 :العدد 1 :

وكيامئيــة عــن الزبــادى خــاىل الدســم
(الكنــرول) .وكذلــك تحســنت الصفــات
الريولوجيــة والكيامئيــة والفيزيائيــة
للجــن القريــش املنتجــة باحــد الســاالت
املنتجــة للســكريات العديــدة ,والكتــا 534
املحتويــه عــى الجيالتــن باملقارنــة بالجــن خــاىل الدســم (الكنــرول).
كــا ادى اســتخدام ســالة  , Lactobacillus strainوالكتــا
 819املحتويــه عــى الجيالتــن اىل الخــواص
الفزيائيــة والكيميائيــة والريولوجيــة ىف الجــن
األبيــض الطــرى املخــزن منخفــض وخــاىل
الدســم ,والتــى اقرتبــت مــن صفــات الجــن
كامــل الدســم ( الكنــرول).
تــوىص الدراســة باضافــة محســنات
القــوام  ,الكتــا  534املعتمــده عــى الجيالتــن
بنســبة  , % 0,4انزيــم الرتانــس جلوتامينيــز
بنســبة (  )%0,002 , %0,02و البــادىء املنتــج للســكريات العديــدة
بنســبة (  )%1,5 , %1,0ىف انتــاج كل مــن اليوغــورت خــاىل الدســم و
الجــن القريــش عــى التــواىل ,ملنــع انفصــال الــرش و تحســن الخــواص
الريولوجيــة .وكذلــك تــوىص الدراســة باســتخدام الكتــا  819املعتمــده
عــى الجيالتــن بنســبة  %0,2والبــادىء املنتــج للســكريات العديــدة
بنســبة  %2,0و  %4,0ىف انتــاج الجــن األبيــض منخفــض وخــاىل الدســم
املنخفــض عــى التــواىل.

لجنة االرشاف عيل الرسالة:

أ.د .محمــد يحيــى عــى الهــوارى  -أســتاذ األلبـــــــــــان املتفــرغ .قســم
علــوم وتكنولوجيــا األغذيــة  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .العميــد الســابق
للمعهــد العــاىل للســياحة والفنــادق بكنــج مريــوط.
أ.د .مــرىس ابــو الســعود الســودة  -أســتاذ علــوم وتكنولوجيــا األلبــان
املتفــرغ .قســم علــوم وتكنولوجيــا األلبــان  -كليــة الزراعــة – جامعــة
االســكندرية (الشــاطبي) .العميــد الســابق لكليــة الزراعــة  -جامعة األســكندرية
(الشــاطبى).
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رسالة ماجيستير
إستخدام العاملين اإلرشاديين الزراعيين للمواقع اإللكترونية الزراعية
بمحافظة الغربية

الباحث  :أ .محمد أحمد أنور رشوان  -املعيد بقسم االقتصاد الزراعي

للحصول عيل درجة املاجيستري يف العلوم الزراعية (إرشاد زراعي)

إســتهدفت الدراســة الوقــوف عــى مســتوي إســتخدام
العاملــن اإلرشــاديني الزراعيــن للمواقــع اإللكرتونيــة الزراعيــة مبحافظــة
الدراسة
الغربيــة والعوامــل املحــددة لــه .واعتمــدت
عــى بيانــات عينــة عشــوائية طبقيــة منتظمــة
مــن العاملــن اإلرشــاديني الزراعيــن مبحافظــة
الغربيــة وعددهــا  192مبحــوث ،واســتندت
الدراســة إىل أســاليب إختبــار الفــروق
ومعامــل اإلرتبــاط واإلنحــدار.
وأسفرت أهم النتائج عن :
 -1وجــود فــروق معنويــة بــن
متوســطات درجــات اســتخدام
املبحوثــن للمواقــع االلكرتونيــة
الزراعيــة عنــد تصنيفهــم عــي أســاس كلٍ مــن (مــكان العمــل،
املؤهــل الــدرايس ،تخصــص املؤهــل الــدرايس ،الحصــول عــى دورات
تدريبيــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــال ،امتــاك حاســب
آيل متصــل باالنرتنــت ،امتــاك هاتــف محمــول بــه إمكانيــة اإلتصــال
باالنرتنــت).
 -2وجــود إرتبــاط عكــي معنــوي بــن كلٍ مــن متغــر الســن ،الخــرة
بالعمــل الزراعــي ،ودرجــات إســتخدام املبحوثــن للمواقــع اإللكرتونيــة
الزراعيــة وغــر معنويــة مــع متغــر الخــرة بالعمــل اإلرشــادي الزراعــي.
 -3وجــود إرتبــاط طــردي معنــوي بــن كلٍ مــن متغري(عــدد الــدورات
التدريبيــة التــى حصــل عليهــا املبحــوث يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات
واإلتصــال ،معرفــة املبحوثــن باملواقــع اإللكرتونيــة الزراعيــة ،ثقــة
املبحوثــن يف معلومــات املواقــع اإللكرتونيــة الزراعيــة) ودرجــات
إســتخدام املبحوثــن للمواقــع االلكرتونيــة الزراعيــة.
 -4أن املتغـرات املســتقلة مجتمعــة تفــر نحــو  % 85.6مــن التبايــن يف
إســتخدام املواقــع اإللكرتونيــة الزراعيــة يف حــن ان متغــرات (املؤهــل
الــدرايس ،امتــاك حاســب آيل متصــل باالنرتنــت ،درجــات معرفــة
املبحوثــن باملواقــع اإللكرتونيــة الزراعيــة ،درجــات ثقــة املبحوثــن
يف معلومــات املواقــع اإللكرتونيــة الزراعيــة) تفــر نحــو  %85.2مــن
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التبايــن يف اســتخدام املواقــع اإللكرتونيــة
الزراعيــة.
وأوصــت الدراســة بــرورة
تعيــن كــوادر شــابة ومتخصصة
ومدربــة عىل القيام باملهام اإلرشــادية،
وضــع برامــج تدريبيــة عمليــة عــي
كل املســتويات املختلفــة ملــكان العمــل
وعــى مســتوى املحافظــات ،تشــجيع
وتحفيــز العاملــن بالجهــاز االرشــادي عــى
إســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات
واإلتصــال ســواء كان هــذا التشــجيع ماديــا أو
معنويا.
توفــر اجهــزة حاســب آيل
حديثــة متصلــة باالنرتنــت يف أماكن
العمــل وعــى مســتوى املحافظات،
توفــر قاعــدة بيانــات عــن املواقــع
االلكرتونيــة الزراعيــة ،املســاعدة يف
إنشــاء مواقــع إلكرتونيــة زراعيــة
متخصصــة باللغــة العربيــة.

لجنة االرشاف عيل الرسالة:

أ.د .مختــار محمــد عبــد الــا  ( -رحمــه اللــه) أســتاذ املجتمــع الريفــي
املتفــرغ ،كليــة الزراعــة ،جامعــة طنطــا
أ.د .عبــد الباقــي مــويس عبــد الباقــي الشــايب  -أســتاذ االقتصــاد
الزراعــي ورئيــس قســم اإلقتصــاد الزراعــي كليــة الزراعــة ،جامعــة طنطــا
أ.د .محمــد حســن مصطفــي قاســم  -رئيــس بحــوث اإلرشــاد الزراعــي
املتفــرغ ،معهــد بحــوث االرشــاد الزراعــي والتنميــة الريفيــة بالجيــزة.
أ.م.د .عصــام محمــد إبراهيــم البعــي  -أســتاذ اإلرشــاد الزراعــي املســاعد،
كليــة الزراعــة ،جامعــة طنطا
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املؤمترات العلمية
المؤتمر الدولي األول للعلوم الزراعية التطبيقية والتكنولوجيا
المستقبلية
والذي نظمته كلية الزراعة جامعة األزهر فرع أسيوط يف الفرتة من  23اىل  26فباير 2018م

عقــد املؤمتــر الــدويل األول للعلــوم الزراعيــة
التطبيقيــة والتكنولوجيــا املســتقبلية والــذ تنظمــه
كليــة الزراعــة جامعــة األزهــر فــرع أســيوط
يف الفــرة مــن  23اىل  26فربايــر 2018م
مبنتجــع أشــتي االقــر مبدينــة االقرص
تحــت رعايــة فضيلــة اإلمــام األكــر
األســتاذ الدكتــور أحمــد الطيب شــيخ
األزهــر ،حيــث اشــتمل املؤمتــر عــي
مثــاين جلســات هــي محــاور املؤمتــر
والتــي تغطــي جميــع التخصصــات
الزراعيــة.
شــارك يف املؤمتــر نحــو  180مشــرك مــن
تســع دول مختلفــة ،وكان إجــاىل األبحــاث التــي نــرت باملؤمتــر
نحــو  45بحــث يف التخصصــات الزراعيــة املختلفــة ،وخلــص املؤمتــر
إىل عــدد مــن التوصيــات التــي تخــدم قطــاع الزراعــة.

شارك من كلية الزراعة جامعة طنطا كل من-:
السيد االستاذ الدكتور أسامة العبايس

أســتاذ الفاكهــة املتفــرغ بقســم البســاتني ببحــث عــن
زراعــة األنســجة وتــم عرضــه يف صــورة ملصــق (بوســر).

السيد الدكتور عصام محمد البعيل

أســتاذ اإلرشــاد الزراعــي املســاعد بقســم اإلقتصــاد
الزراعــي ببحــث عــن وعــي الريفيــات بظاهــرة التغ ـرات املناخيــة
مبحافظــة الغربيــة وتــم عرضــه يف الجلســة الثامنــة الخاصــة باإلرشــاد
الزراعــي ،وخلــص البحــث إىل أنــه
نظــرا إلنخفــاض وعــي الريفيــات
مبحافظــة الغربيــة مبفهــوم وأســباب
وأثــار ظاهــرة التغــرات املناخيــة
عــى املجــاالت الزراعيــة املرتبطــة
باملــرأة الريفيــة ،يلــزم عــى جهــاز
اإلرشــاد الزراعــي رضورة توجيــه
برامــج إرشــادية للمــرأة الريفيــه
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عــن ظاهــرة التغـرات املناخيــة؛ ووضــع برامــج إعالميــة موجهــه
للمــرأة بوجــه عــام واملــرأة الريفيــة بصفــة خاصــة
عــن ظاهــرة التغــرات املناخيــة؛ وتوجيــه
مزيــد مــن الدراســات املســتقبلية يف
مجــال وعــي الريفيــات بظاهــرة
التغــرات املناخيــة وكيفيــة التأقلــم
معهــا ،والتخفيــف مــن حدتهــا عــى
جميــع مجــاالت الحيــاة.
التغــرات املناخيــة هــي التغــرات
التــى تحــدث ىف املنــاخ مبــرور الزمــن
والتــى ميكــن أن تحــدث نتيجــة لقــوى
طبيعيــة وبرشيــة؛ أي أنهــا اإلختــال ىف الظــروف
املناخيــة املعتــادة والتــى متيــز كل منطقــة عــى األرض .وهنــاك
إسرتاتيجيتان
ملواجهــة التغــرات
املناخيــة هــي:
إتبــاع الطــرق التــى
ال تســمح بزيــادة
غــازات االحتبــاس
الحــراري؛ وإتبــاع
الطــرق لتقليــل
األثــار الســلبية التــى
ميكــن أن تنتــج عــن التغـرات املناخيــة ،وهــو مــا يعــرف بالتكيــف.
وتحــدث عمليــة نــر الوعــي مــن خــال جهــاز اإلرشــاد الزراعــي
مــن خــال نقــل املعلومــات واملعــارف عــن التغــرات املناخيــة
الحادثــة واملتوقــع حدوثهــا وســبل التأقلــم معهــا والتخفيــف مــن
حــدة آثارهــا واملســاعدة يف تكويــن اتجاهــات مواليــة مبــا ينعكــس
أثــره يف إتخــاذ قـرار صائــب بالتعامــل واإلســتخدام الحكيــم للمــوارد
الطبيعيــة.
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المؤتمر العلمي السادس عشر لتغذية الحيوان
(مجترات  ،دواجن  ،أسماك)

والذي نظمته الجمعية املرصية للتغذية واألعالف يف الفرتة من  11/28وحتي 2017/12/1م
عقــد املؤمتــر العلمــي الســادس عــر لتغذيــة
الحيــوان (مجــرات  ،دواجــن  ،أســاك) والــذي تنظمــه
الجمعيــة املرصيــة للتغذيــة واألعــاف يف الفــرة مــن 11/28
وحتــي 2017/12/1م مبدينتــي األقــر وأســوان تحــت رعايــة
الســيد أ.د /وزيــر الزراعــه والســيد أ.د /محافــظ األقــر
وبرئاســة الســيد أ.د /حمــدي خطــاب رئيــس الجمعيــة.

شارك من كلية الزراعة جامعة طنطا كل من-:

الســيد الدكتــور طلعــت خــر الريــس  -مــدرس انتــاج
الدواجــن قســم االنتــاج الحيــواين  -كليــة الزراعــة  -جامعــة
طنطــا
هــذا وقــد حــر املؤمتــر مــا ال يقــل عــن 200
باحــث وعــامل مــن الجامعــات املرصيــة ومعهــد البحــوث
الزراعيــة واملركــز القومــي لبحــوث واملربيــن املهتمــن بالــروة
الحيوانيــة والداجنــه ومجموعــة
مــن الــركات الراعيــة للمؤمتــر
مثــل رشكــة العامريــة لألعــاف
الحيوانيــة ورشكــة اكســريم فاليــو.
عقــدت الجلســه اإلفتتاحيــة
باليــوم األول  11/28وتحــدث فيهــا
أحــد الخــراء األجانــب عــن اإلتجاهــات الحديثــة يف تغذيــة
املجــرات والتحديــات التــي تواجهــه املربيــن والباحثــن يف
مجــال تنميــة الــروة الحيوانيــة ويف اليوم الثــاين  11/29عقدت
 6جلســات علميــة خصــص منهــا اثنتــن للمجــرات وجلســتني
للدواجــن واألخريتــن لألســاك عــرض خاللهــم األبحــاث
املقبولــة للنــر باملجلــه املرصيــة للتغذيــة واألعــاف بالعــدد
الخــاص باملؤمتــر عــن شــهر ديســمرب 2017م مــع العديــد مــن
املناقشــات حــول تلــك األبحــاث ويف نهايــة اليــوم تــم عــرض
األبحــاث املشــاركه بامللصقــات (البوســرات) .أمــا يف اليــوم
الثالــث  11/30فقــد تــم عقــد جلســة حــوار مــع املربيــن
املهتمــن بتغذيــة الحيوانــات املزرعيــة والســادة مديــري
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ومنــدويب الــركات
الراعيــة للمؤمتــر.
واختتــم املؤمتــر
أعاملــه بالتوصيــات
والتــي إشــتملت
عــي مــا يــي:
عقد
-1
رشاكــة علميــة
وبحثيــة بــن مراكــز
البحــوث والتجارب
الزراعيــة بكليــات
الزراعــة واملراكــز
البحثيــة والــركات

العاملــة يف مجــال الــروة الحيوانية
والداجنــة والســمكية للعمــل عــي
حــل املشــاكل.
وحــدة
إنشــاء
-2
متخصصــة لتلقــي شــكاوي
املربيــن والعاملــن يف قطــاع
اإلنتــاج الحيــواين والدواجــن بــكل مؤسســة بحثيــة علميــة
تســعي لحــل تلــك املشــكالت.
رضورة تضافــر الجهــود بــن الــركات واملؤسســات
-3
البحثيــة وتقديــم الدعــم املــادي واملعنــوي لتنفيــذ املرشوعات
البحثيــة التــي تخــدم البيئــة املحيطــة وتحــد مــن املشــاكل
واملعوقــات التــي تواجــه تطــور صناعــة الدواجــن والــروة
الحيوانيــة.
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

املقاالت اإلرشادية

محصول البطاطس

بقلم :أ.د .محمد السيد أحمد

أستاذ الخرض  -وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

أوال :التقاوي

يتــم رشاء التقــاوي قبــل الزراعــة بحــواىل 15يــوم مــن مصــدر
موثــوق منــه .يفضــل البطاطــس ذات الحجــم الصغــر وتــزرع كاملــة
حتــي التصــاب باألعفــان .إج ـراء عمليــة التنبيــت األخــر للتقــاوي  .يف
التقــاوي املســتورده يتــم تقطيعهــا بحيــث يكــون يف كل قطعــة  3-2عــن
نابتــة .البــد أن تكــون ســكني القطــع حــادة ونظيفــة وينصــح بتطهريهــا
بإســتمرار أثنــاء عمليــة القطــع ونظـرا إلحتــال إصابــه األجـزاء املقطوعــة
بالفطريــات يــويص بتعفــر القطــع مبركــب فيتــا فاكــس كابتــال  %1مبعــدل
1.25كجــم للطــن.

اثنيا :إعداد األرض للزراعة يف االراضي الثقيلة

تحــرث األرض مرتــن أو  3مـرات متعامــدة ويتــم تنعيــم األرض
إىل حبيبــات صغــرة وتســويتها ويفضــل بالليــزر .يضــاف كميــة كبــرة مــن
الســاد البلــدي املتحلــل تتعــدى30م3
للفــدان .يضــاف عــدد  3شــكارة كربيــت
زراعــي للفــدان .بعــد أن تصبــح األرض
مســتحرثة نضيــف حــواىل  10 - 8شــكارة
ســوبر فوســفات أحــادي  .يتــم تخطيــط
األرض بحيــث تكــون حــواىل 10خطــوط
يف القصبتــن  -ومســافة الزراعــة 25ســم.
كــا انــه ميكــن إســتخدام الزراعــة اآلليــة
والنصــف آليــة يف املســاحات الواســعة.

اثلثا :مواعيد زراعه البطاطس

-1البطاطــس الصيفــي :تــزرع مــن منتصــف ديســمرب وتســتمر حتــي
نهايــة ينايــر .تــزرع يف الدلتــا بتقــاوي مســتوردة وتحتــاج  750كجــم
تقــاوي للفــدان .يتــم تقطيــع التقــاوي غالبــا قبــل الزراعــة.
-2العــروة الخريفــي (النيــي) :وهــي العــروة االساســية وتــزرع يف ســبتمرب
بتقــاوي معتمــدة محليــا ومأخــوذة مــن ناتــج العــروة الصيفــي .والتقــاوي
تــزرع كاملــة وال يتــم تقطيعهــا .وتحتــاج كميــة تقــاوي 1750-1250كجــم
للفدان.
-3العــروة الشــتوي(املحرية) -:وهــي تــزرع يف شــال الدلتــا والســاحل
خــال الفــرة مــن أواخــر أكتوبــر حتــي نهايــة شــهر نوفمــر .وتــزرع
أيضــا بتقــاوي معتمــدة محليــا .وتحتــاج إىل كميــة 1750-1250كجــم
تقــاوي للفــدان .ونظـرا لتوقــع حــدوث موجــات صقيــع يف بعــض املناطــق
عقــب اإلنبــات مبــارشة أو النباتــات مازالــت صغــرة فأنــه ينصــح بزراعــة
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تلــك العــروة يف املناطــق الدافئــة
كــا ينصــح بالــري املتقــارب أثنــاء
الفــرات املتوقــع حــدوث الصقيــع
خاللهــا وذلــك لتخفيــض االثــر الضــار
عــي النباتــات.

رابعا :بعد متام اإلنبات

مــع الريــة األويل يضــاف
حــواىل  100-50كجــم ســلفات نشــادر
للفــدان وحــواىل 12كجــم ســلفات بوتاســيوم للفــدان .قبــل الريــه الثانيــة
يتــم رش  1.5-1كجــم ماغنســيوم للفــدان.
ومــع الريــة الثانيــة يتــم عزيــق االرض والتخلــص مــن الحشــائش ويتــم
الرتديــم حــول النباتــات وجعــل النباتــات يف منتصــف الخــط تقريبــا حتي
ال تتعــرض الدرنــات بعــد ذلــك إىل ضــوء
الشــمس- .يضــاف حــواىل 100كجــم نـرات
نشــادر للفــدان وحــواىل  12كجــم ســلفات
بوتاســيوم للفــدان.
قبــل الريــة الثالثــة يتــم رش 1.5-1كجــم
ماغنســيوم للفــدان ويضــاف حــواىل 100
كجــم ن ـرات نشــادر للفــدان وحــواىل 25
كجــم ســلفات بوتاســيوم للفــدان .قبــل
الريــة الرابعــة يتــم رش  1.5-1كجــم
ماغنســيوم للفــدان.

خامسا :عند بداية صب الدرانت

إضافــة حــواىل 50كجــم ســلفات بوتاســيوم للفــدان .نبــدأ بــرش
العنــارص الصغــري والكاســيوم بالتبــادل كل 15يــوم مبعــدل 1جم/لــر ثــم
بعــد ذلــك نقــوم بــرش  1.5-1كجــم ماغنســيوم للفــدان.
يســتمر الــرش بالعنــارص الصغــري والكالســيوم فيضــاف حــواىل
50كجــم ســلفات بوتاســيوم للفــدان .وقبــل حصــاد البطاطــس بحــواىل
شــهر تقريبــا نبــدأ بــرش النباتــات مبركبــات تحتــوي عــي عنــر البــورون
بنســبه كبــره لــي يتــم هضــم العــرش .وتنضــج البطاطــس بعــد حــواىل
 130-90يــوم حســب الصنــف.

سادسا :عالمات نضج البطاطس

يبــدأ إصفـرار أوراق النبــات ثــم مــوت العــرش وتكويــن قــرة
الدرنــة والتصاقهــا بهــا وســهولة فصــل الدرنــة عــن النبــات .ويجــب
تصويــم البطاطــس قبــل الجمــع مبــدة شــهر تقريبــا حتــي ال تكــون
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

عرضــة لالصابــة بأمــراض التخزيــن.
يف حالــه تخزيــن محصــول البطاطــس يلــزم إجــراء عمليــة
العــاج التجفيفــي للبطاطــس .الغــرض منــه هــو تكويــن طبقــة فلينيــة
جيــدة عــي جلــد الدرنــة يحميهــا مــن املســببات املرضيــة والخــدش
واإلنكــاش وتوضــع عــي القــش املعامــل بالســيفن  %10ملــده 10-7
يــوم ويعــرف انتهــاء هــذه الفــرة بصعوبــة ازالــة القــرة باالبهــام .ويتــم
تخزيــن البطاطــس يف النــواالت أو يف الثالجــات بالتربيــد.

سابعا :احلشائش اليت تصيب البطاطس

أم اللــن  -البســله الشــيطاين  -الجــازون  -الجعضيــض  -الخلــه
 الرجلــه  -الزوربيــح  -الرسيــس  -الســعد  -الســلق  -عنــب الديــب–النجيــل .وتقــاوم الحشــائش بالطريقــة امليكانيكيــة بتقليــع الحشــائش
والعزيــق أو بالطريقــه الكميائيــه بإســتخدام مبيــد ســنكور  %70مبعــدل
3كجــم /فــدان مذابــة يف  400لــر مــاء .ويف حالــة النجيــل يســتخدم
مبيــد فيوزيليــد ســوبر  %12.5مبعــدل  2لرت/فــدان.

اثمنا :األمراض اليت تصيب البطاطس

العفــن الحلقــي :يقــاوم بزراعــة أصنــاف مقاومــة  -الزراعــة بدرنــات
ســليمة  -يفضــل الزراعــة بدرنــات كاملــة  -تطهــر الســكاكني.
العفــن الطــري :يقــاوم بزراعــة أصنــاف مقاومــة وإتبــاع دورة زراعيــة
.مــع القمــح .وعــدم زيــادة األســمدة االزوتيــة .وعــدم تجزئــة الدرنــات.
وعــدم تجريــح الدرنــات أثنــاء العزيــق والــرف الجيــد وإســتخدام مبيــد
مناســب.
العفــن البنــي :ويكافــح عــن طريــق تطهــر ســكني القطــع وإتبــاع
دورة زراعيــة وإســتخدام أســمدة عضويــة كاملــة التحــل .اإلهتــام
بالتســميد األزويت وكذلــك إســتخدام بعــض املبيــدات لقتــل امليكــروب
الكامــن يف الرتبــة .ومــن أهــم هــذه املبيــدات كرومــات النحــاس
النوشــادري ومخلــوط بــوردو وكربيتــات النحــاس والفورمالــن وغريهــا.
الســاق األســود :أعراضــه ظهــور الســاق أســود وظهــور عفــن أســود
عنــد قاعــدة الســاق وأحيانــا الجــذور .ويكافــح عــن طريــق إســتخدام
تقــاوي ســليم ومعتمــد  -إتبــاع دوره زراعيــة – التــوازن يف الــري -
التــوازن يف التســميد األزويت.
اللفحــه املبكــرة :يصيــب املــرض ســيقان النباتــات يف جميــع مراحــل
النمــو تظهــر األع ـراض عــي شــكل بقــع صغــرة بنيــة داكنــة التلبــث
وتتحــول إىل اللــون االســود وخاصــة عــي االوراق الســفلية وتكــون يف
البدايــة مبعــرة وصغــرة التلبــث وتكــر يف الحجــم فتــؤدي إىل جفــاف
االوراق الســفيل واالفــرع وســقوطها.
طــرق املقاومــه- :بزراعــة أصنــاف مقاومــة -وزراعــة تقــاوي
مــن مصــدر موثــوق منــه .مبجــرد ظهــور أعــراض املــرض نبــدأ بــرش
مبيــد داكونيــل 800جــم 400/لــر للفــدان أو مانســيدان أو مانكوبــر
1كجم400/لــر مــاء للفــدان أو ســندكور أو ســنكور أو ريدوميــل
مبعــدل 1.5كجــم 400/لــر مــاء للفــدان.
اللفحــه املتاخــرة :تظهــر األعـراض عــي الدرنــات تحــت ســطح الرتبــة
حيــث تظهــر األعـراض عــي شــكل بقــع مائيــة بنيــة غامقــة ويف النهايــة
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تصبــح املنطقــة املصابــة صلبــة وجافــة .كــا تــؤدي
إىل جفــاف املجمــوع الخــري وســقوطة.
وتقــاوم عــن طريــق إعطــاء رشــات وقائيــة مــن
(مانســيدان) 1كجــم  400/لــر مــاء للفــدان.

اتسعا :النيماتودا اليت تصيب البطاطس

تتطفــل عــي الجــذور وتــؤدي إىل ضعــف وإصف ـرار وتقــزم
النباتــات املصابــة مــع ظهــور أعـراض ســوء التغذيــة .وتكافــح عــن طريق
إتبــاع دورة زراعيــة  -إســتعامل تقــاوي ســليمة .تطهــر آالت الزراعــة -
تعقيــم االرض(شــميس وكميــاىئ)  -الــرش مببيــدات وقائيــة مثــل مــادة
فايديــت مبعــدل  1.2لــر 400/لــر.

عاشرا :احلشرات اليت تصيب البطاطس

الحفــار :يقــاوم عــن طريــق الطعــم الســام (فوســفيدالزنك) عنــد
غــروب الشــمس.
رصصار الغيط األسود :العمليات الزراعية واللطعم السام.
الدوده القارضه :تكافح عن طريق الطعوم السامة.
دوده ورق القطــن :وتقــاوم عــن طريــق جمــع اللطــع باليــد
وإعدامهــا  -عــدم الزراعــة بجــوار حقــول القطــن .إســتخدام مبيــد النيــت
 %90أو مبيــد نيودريــن  %90مبعــدل 400جــم  /فــدان.
العنكبــوت األحمــر :ويقــاوم عــن طريــق تعفــر النباتــات بالكربيــت
وإســتخدام املبيــدات املناســبة.
الرتبــس :وتقــاوم عــن طريــق التبكــر يف الزراعــة الصيفــي  -التعقيــم
الشــميس  -اإلعتــدال يف التســميد والــري الغزيــر .الــرش بأحــد الزيــوت
املعدنيــة (كــزد أويــل  %95أو أكتلــك  %50أو ســومثيون.)%50
الذبابــة البيضــاء :وتقــاوم عــن طريــق إســتخدام مبيــدات جهازيــة -
التخلــص مــن الحشــائش التــي تعمــل كعوائــل للذبابــة.

كل الشكر والتقدير ملن أسهموا يف هذا العمل:
د .ابراهيم الصاوي البالط  -مدرس الخرض بقسم البساتني بالكلية
أ .رحاب محمد اسامعيل  -مدرس مساعد الخرض بالقسم
ومهنديس املستقبل:
إبراهيم محمد كاشف
السيدعبدالغني أبوخرضه
أحمد السيد حميدة
أحمد مؤنس النجار
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املقاالت اإلرشادية

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

صانعة أنفاق الطماطم

بقلم :د .إبراهيم عبد الحق الشيشيني

مدرس الحرشات اإلقتصادية بقسم وقاية النبات  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

تعــد صانعــة أنفــاق الطامطــم وإســمها العلمــي Tuta
 absoluta Povolnyمــن أخطــر اآلفــات الوافــدة التــي تصيــب نباتــات
العائلــة الباذنجانيــة خصوصـاً الطامطــم والبطاطــس .وقــد أكــدت العديــد
مــن التقاريــر والدراســات إنتشــارها خــال العقــد األخــر يف مناطــق
مختلفــة مــن جمهوريــة مــر العربيــة محدثـ َة خســائر إقتصاديــة كبــرة.

اإلنتشار العاملي لآلفة-:

تعــد أمريــكا الوســطى املوطــن األصــي
للحــرة وإنتقلــت منهــا إيل دول أمريــكا الجنوبيــة يف
الثامنينيــات مــن القــرن املــايضُ .ســجلت الحــرة يف
أســبانيا عــام  2006ومنهــا وصلــت إيل جنــوب أوروبــا
وشــال أفريقيــا وجميــع دول حــوض البحــر املتوســط.
وقــد بــدأ تســجيل أرضارا معنويــة لهــا مبــر منــذ
موســم 2010/2009م.

وصف أطوار الحرشة -:

تظهــر اإلصابــة باآلفــة ىف العــروة الصيفيــة بدايــة مــن شــهر
إبريــل وىف العــروة النيليــة بدايــة مــن شــهر ســبتمرب .تصنــع الريقــات

أعراض اإلصابة باآلفة-:

طور البيضة

تهاجــم يرقــات الحــرة نباتــات الطامطــم خــال جميــع
مراحــل النمــو وتصيــب جميــع األجــزاء مــن براعــم وأوراق وســوق
وأزهــار ومثــار .وقــد تصــل الخســائر يف املحصــول إيل  .%100-50كــا
ُســجلت الحــرة عــي األجـزاء الهوائيــة لنباتــات البطاطــس ونــادرا ًعــي
الدرنــات .ت ِ
ُفضــل الريقــات التغذيــة عــى النمــوات الحديثــة والرباعــم.
تحــدث معظــم األرضار ألوراق الطامطــم وســيقانها مــا يؤثــر عــى منــو
النبــات وإنتاجيتــه .وعــادة ال تتــم مهاجمــة الثمــرة نفســها إال إذا كان
غــزو اآلفــة كثيفــا ،إال أن أقــل رضر للثــار يجعلهــا غــر صالحــة لألســواق
ويعرضهــا للتعفــن.

الريقة

تضــع الفراشــات البيــض ذو لــون أبيــض كرميــي إيل أصفــر
شــاحب عــى الجانــب الســفيل لــأوراق والرباعــم وكــؤوس االزهــار.
يفقــس لريقــات لونهــا أبيــض أو أصفــر
شــاحب يف األطــوار األوىل ورأســها
أســود ،وكلــا زاد عمرهــا تحــول
لونهــا إىل الــوردي أو األخــر وتحــول
لــون الــرأس إىل البنــي .والعــذراء
لونهــا بنــي .الفراشــة البالغــة حجمهــا
صغــر و لونهــا إمــا بنــي وإمــا فــي،
وتوجــد بقــع ســوداء عــى أجنحتهــا
النحيلــة ولهــا قــرون استشــعار طويلــة،
وأرجلهــا وأعضــاء اللمــس لهــا حلقــات
داكنــة.

العذراء

األرضار الناتجة عن اآلفة-:

أنفاقــا داخــل األوراق ميكــن رؤيتهــا
عــى ســطحي الورقــة .وقــد توجــد
العديــد مــن األنفــاق عــى ورقــة
واحــدة وبداخلهــا بقــع بـراز داكنــة.
تتحــول هــذه املســاحات مــن
الورقــة إىل اللــون البنــي ومتــوت.
تقــوم الريقــات
أيضــاً بصنــع
أنفــاق يف الرباعــم
الطرفيــة والســيقان وقــد تهاجــم الثــار الخــراء
والناضجــة .وميكــن للريقــات ُصنــع أنفــاق داخــل
الثمــرة أو تصنــع نفقــا أصفــر اللــون تحــت الســطح
مبــارشة وتــرك ثقــب ســطحي مــريئ.

الحرشة الكاملة

مخترص دورة الحياة-:

تكمــن خطــورة الحــرة
يف إســتمرار نشــاطها وتعــدد أجيالهــا
طــول العــام طاملــا توفــر العائــل
املناســب وإذا مل يتوفــر تقــي بياتــا
شــتويا .لهــا أكــر مــن  12-10جيــل/
عــام إذا كانــت الظــروف موامئــة .تكتمــل دورة حيــاة الحــرة خــال -30
 35يــوم والبالغــات ليليــة النشــاط وتختفــي نهــارا بــن عــروش النباتــات.
واألنثــى ذات كفــاءة تناســلية عاليــة إذ تضــع حــوايل  260بيضــة خــال
حياتهــا يفقــس البيــض بعــد  6-3يــوم ويســتمر الطــور الريقــي حــوايل -12
 15يــوم .تقــوم الريقــات بالتعذيــر عــى ســطح الورقــة أو داخــل نهايــة
النفــق الــذي تصنعــه أو قــد ينــزل الطــور األخــر بعيــدا ً عــن النبــات
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ويتحــول لعــذراء يف الرتبــة.

أهم إسرتاتيجيات اإلدارة املتكاملة لآلفة-:

تعــد هــذه الحــرة مــن اآلفــات التــي يصعــب مكافحتهــا
لكفاءتهــا التناســلية العاليــة وطبيعــة معيشــة الريقــات داخــل أنفــاق
وقدرتهــا الرسيعــة عــي تكويــن أجيــال أقــل حساســية للمبيــدات.
إال أنــه ميكــن إســتخدام عديــد مــن وســائل اإلدارة املتكاملــة لآلفــات
معــا للوصــول إيل نتائــج جيــدة .وذلــك بإتبــاع كافــة التدابــر التــي مــن
شــأنها الحــد مــن أعــداد اآلفــة لتبقــي دون مســتوي الــرر اإلقتصــادي
مــن خــال وضــع نظــام متكامــل للوقايــة ومتابعــة اإلصابــة والتدخــل
املناســب عنــد بلــوغ تعــداد اآلفــة الحــدود الحرجــة املبنيــة عــي أســس
علميــة بيئيــة وحيويــة وإقتصاديــة وإجتامعيــة .ويــويص أن يتــم مكافحة
صانعــة أنفــاق الطامطــم عــي النحــو التــايل:

 -1مراقبة مستوي عشرية اآلفة ومعدالت اإلصابة:

أصبحــت الفرمونــات آداة رئيســية للكشــف عــن اآلفــات
ومتابعــة مســتوي اإلصابــة وآداة فعالــة يف عمليــات املكافحــة واإلصطيــاد
املكثــف .يجــب أن يتــم وضــع عــدد كبــر
مــن املصائــد الفرمونيــة قبــل الزراعــة
بإســبوعني مبعــدل  2-1مصيــدة للفــدان.
هنــاك العديــد مــن أنــواع مصائــد
الفرمونــات الجاذبــة للذكــور تحقــق
معــدل إصطيــاد مرتفــع وفــرة بقــاء
طويلــة .كــا تــم إنتــاج مصائــد ضوئيــة
فرمونيــة تحقــق جــذب أكــر لــكال
الجنســن خصوصــاً ليــا حيــث الفــرة
القصــوي لنشــاط الفراشــات .كــا ميكــن
إســتخدام توليفــة مــن املصائــد الفرمونيــة
ومبيــدات باملالمســة
لقتــل الحــرات
املصطــادة .ويجــب
نــر هــذه املصائــد
يف جميــع أماكــن
إنتــاج الطامطــم
وخــال جميــع املراحــل ســواء يف الصــوب أو الحقــول املفتوحــة أو أماكــن
الفــرز ومحطــات التعبيــة عــي أن يراعــي وضعهــا يف أماكــن تحريــك
الثــار مثــل خطــوط التعبئــة والتصنيــف ومراقبــة الجــودة حيــث تُ َح َفــز
الفراشــات عــي الحركــة وبالتــايل فرصــة أعــي لإلصطيــاد.

 -2إتباع املامرسات الزراعية السليمة يف الحقول والصوب الزراعية:

أهــم هــذه املامرســات تنظيــف الرتبــة مــن جميــع املخلفــات
النباتيــة والحــرث الجيــد والزراعــة يف املواعيــد املــويص بهــا وإختيــار
الصنــف املناســب وإتبــاع دورة زراعيــة ثالثيــة بحيــث ال يتــم تكــرار
زراعــة نباتــات تابعــة للعائلــة الباذنجانيــة يف نفــس األرض والحصــول
عــي الشــتالت مــن أماكــن معتمــدة ومحميــة وإزالــة النباتــات الربيــة
والحشــائش ،والتخلــص مــن النباتــات املصابــة بالحــرق وإتبــاع توصيــات
الــري والتســميد وغريهــا .فضـاً عــن أهميــة تغطيــة الثــار بعــد جمعهــا
أثنــاء الليــل ورسعــة النقــل إىل أماكــن الفــرز.
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 -3إتبــاع التدابــر الوقائيــة يف مواقــع الفــرز
ومحطــات التعبئــة:

قــد تكــون هــذه األماكن مصدرا إلتســاع نطاق
اإلصابــة باآلفــة لذلــك يجــب أن تقــوم املواقــع بإتبــاع
إج ـراءات صارمــة للحــد مــن مخاطــر اآلفــة مــن خــال عــدم
تــرك مخلفــات الفــرز يف املحطــات دون معالجــة ،معاينــة الكــؤوس
الخـراء امللتصقــة بالثــار حيــث تبــدأ الريقــات بالتغذيــة عليهــا قبــل
اإلنتقــال إيل الثــار ،حــث العاملــن يف هــذه املواقــع عــى وضــع األكيــاس
يف صناديــق املخلفــات وتفريغهــا بصفــة يوميــة وتطهريهــا بإنتظــام .تنبيه
املزارعــن إىل أهميــة أن تكــون أقفاصهــم نظيفــة قبــل أن يتســلموها
مــرة أخــري بعــد التوريــد للمحطــات حتــى ال تنتقــل اآلفــة إىل حقولهــم.

 -4املكافحة الحيوية وبدائل املبيدات املصنعة:

هنــاك عديــد مــن األعــداء الحيويــة ومســببات األمـراض التــي
تصيــب الحــرة ويتوفــر باألســواق املرصيــة مســتحرضات تجاريــة حيوية
معتمــدة تحقــق نســباً جيــدة للحــد مــن اإلصابــة عندمــا يكــون تعــداد
اآلفــة منخفــض (أقــل مــن  10فراشــات /مصيــدة /إســبوع) .مــن هــذه
املســتحرضات برتكتــو ،اكســلنت ،بروكليــم ،بيوتكــت ،دايبــل ،ورادينــت.
كــا ميكــن إســتخدام املســتخلصات النباتيــة مثــل مســتخلص بــذور
النيــم واالزدرخــت .وميكــن إســتخدام منظــات النمــو الحرشيــة IGR
مثــل دميــرون او اكيــو .كــا ميكــن إطــاق طفيــل الرتكوجرامــا مبعــدل
وفــق توصيــات الجهــة املنتجــة وتبع ـاً لشــدة اإلصابــة .وهنــاك عديــد
مــن األنــواع الحرشيــة ذات كفــاءة عاليــة يف الطفــل أو اإلف ـراس لبيــض
ويرقــات صانعــة أنفــاق الطامطــم .لــذا فإننــا نــويص الباحثــن بدارســة
هــذه البدائــل إلطــاق األعــداء الحيويــة تحــت الظــروف املرصيــة وكذلك
عــي املزارعــن إتبــاع اإلرشــادات الخاصــة بالحفــاظ عــي األعــداء
الحيويــة بشــكل عــام ملــا لهــا مــن دور فعــال يف عمليــات املكافحــة.

 -5املكافحة باملبيدات:

إســتخدم املبيــدات بشــكل مكثــف أدي إيل ظهــور أجيــال
لديهــا القــدرة عــي تحمــل جرعــات عاليــة مــن املبيــد .لــذا يفضــل
التبديــل بــن مبيديــن أو أكــر مــن مجموعــات فعالــة مختلفــة .وملعرفــة
املبيــدات املتاحــة يف األســواق املرصيــة ومعدالتهــا ميكــن الرجــوع
للتوصيــات املعتمــدة ملكافحــة االفــات الزراعيــة  2017والصــادرة عــن
لجنــة مبيــدات اآلفــات الزراعيــة .يــويص أال يتــم إســتخدام املركبــات
شــديدة الفاعليــة مثــل فوليــام فليكــس ،أفانــت ،كوراجــن ،ســوميثيون،
ترايــر وشــالنجر وغريهــا إال إذا كان تعــداد الفراشــات باملصائــد مرتفــع
(أكــر مــن  30حرشة/مصيدة/إســبوع) أو نســبة إصابــة مرتفعــة (أكرث من
 %5مــن النباتــات) .كــا ميكــن إضافــة مبيــد كونفيــدور أو االميداكلوبريد
مــع مــاء الــري بعــد  10-8أيــام مــن الزراعــة وعنــد إرتفــاع اإلصابــة عــي
أال يتــم الحصــاد إال بعــد مــرور إســبوع مــن املعاملــة.

مصادر إضافية-:

التوصيــات املعتمــدة ملكافحــة اآلفــات الزراعيــة  2017والصــادرة عــن لجنــة
املبيــدات الزراعيــة بــوزارة الزراعــة وإســتصالح األرايض – ج .م .ع.
http://www.apc.gov.eg/Files/Releases/Recomm17.pdf
الدليــل اإلسرتشــادي إلدارة حافــرة الطامطــم  - 2015والصــادر عــن منظمــة
األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة.
http://www.fao.org/3/a-i4831a.pdf
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بقلم :د .طلعت خرض الريس

مدرس انتاج الدواجن قسم االنتاج احليواين  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا
مقدمة-:

عــرف مــرض أنفلونــزا الطيــور ألول مــرة يف إيطاليــا عــام
 1890حيــث أحــدث املــرض نســبة وفيــات عاليــة يف الطيــور املستأنســة
وســميت آنــذاك بطاعــون الدجــاج  ،ويف عــام  1955وجــد أن هــذا املــرض
يســببه فــروس األنفلونــزا ،والــذي ينتمــي إيل الفــروس الــذي يصيــب
الثدييــات والــذي يــؤدي إيل نفــوق  ٪ 75مــن الطيــور عــي األقــل.
ويف عــام  1997تــم إكتشــاف أول حالــة عــدوي بــن البــر
بالســالة املســببة ألنفلونــزا الطيــور  H5N1يف هونــج كونــج  ،والتــي
أصيــب عــي أثرهــا نحــو  18شــخصا بالعــدوى  ،وظهــرت عليهــم أعـراض
تنفســية شــديدة فتــويف منهــم  6أشــخاص.
ويف ينايــر  2004أكــدت اإلختبــارات املعمليــة عــن وجــود فــروس
األنفلون ـزا ( ) H5N1يف حــاالت برشيــة بهــا أع ـراض تنفســية شــديدة

تعريف فريوس أنفلونزا الطيور-:

ينتمــي فــروس األنفلونــزا إيل عائلــة Orthomyxoviridea
وهــو يضــم ثــاث مجموعــات  A,B,Cوفــروس األنفلونـزا  Aهــو األكــر
إنتشــارا ويصيــب أكــر مــن عائــل ســواء اإلنســان أو الثدييــات األخــرى
أو الطيــور .وهــذا الفــروس  Aهــو الوحيــد الــذي لــه أهميتــه يف املجــال
البيطــري ودامئــا مــا يرتبــط باألمـراض التنفســية يف العديــد مــن الثدييــات
والطيــور  ،أمــا  C , Bفهــا يصيبــان اإلنســان .

وينترش الفريوس بني الطيور من خالل املسارات التالية-:

 -1تنتقــل أنفلونــزا الطيــور مــن الطيــور الربيــة واملهاجــرة  ،وأيضــا
الطيــور املائيــة وخاصــة البــط إيل الطيــور املستأنســة كالدجــاج والرومــي
مــن خــال اإلحتــكاك املبــارش باإلفـرازات الخارجــة منهــا  ،وكذلــك الـراز
أو اإلحتــكاك غــر املبــارش مثــل امليــاة املحيطــة بهــذه الطيــور أو وجــود
هــذه الطيــور يف حظائــر الدجــاج.
 -2ينتقــل فــروس أنفلون ـزا الطيــور مــن الطيــور املصابــة
إيل الطيــور الســليمة مــن خــال التنفــس ( إستنشــاق
الــرذاذ الخــارج كإف ـرازات األنــف والجهــاز التنفــي.
 -3تنتقــل اإلصابــة أيضــا يف أســواق الدواجــن
الحيــة إمــا باإلحتــكاك املبــارش أو غــر املبــارش عــن
طريــق أقفــاص الطيــور امللوثــة بالفــروس وكذلــك األدوات
املســتخدمة يف هــذه األقفــاص.
 -4تنتقــل العــدوى عــن طريــق الحـرات والعــال الذيــن يتعاملــون مــع
الطيــور املصابــة حيــث أن الفــروس يكــون عالقــا مبالبســهم وأحذيتهم.
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 -5ميكــن للخنازيــر أن تنقــل
الفــروس إيل الرومــي أو الدجــاج
الــريك حيــث وجــد أن الفــروس
الخــاص بالخنازيــر ميكــن أن يتواجــد
يف الرومــي أو الدجــاج الــريك  ،كــا
أن الخنازيــر تكــون أكــر قابليــة
للعــدوى بفــروس الطيــور وفــروس
اإلنســان معــا فيكــون بذلــك الخنزيــر
عائــا اختلطــت بــه الصفــات الوراثيــة لفــروس اإلنســان وفــروس الطيــور
 ،وينتــج عنــه عــرة شــديدة الــراوة.
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بالهــواء ويصيــب اإلنســان.
 -5املالبس واألحذية امللوثة يف املزارع واألسواق.
 -6األدوات املســتخدمة وامللوثــة بالفــروس مثــل أقفــاص الدجــاج
وأدوات األكل والــرب وفرشــة الطيــور.
 -7الرتكيــز العــايل للفــروس يف فضــات الطيــور وفرشــتها نظـرا الســتخدام
ب ـراز الطيــور يف تســميد األرايض الزراعيــة  ،علــا بــأن الفــروس يعيــش
ملــدة شــهر تقريبــا يف زرق الطيــور.
 -8الحــرات كالبعــوض وغــره كنتيجــة لحملــه الفــروس ونقلــة
لإلنســان.
 -9الفـران وكالب املزرعــة التــي تعمــل كعائــل وســيط يف نقــل الفــروس
لإلنسان.

طريقة إنتقال الفريوس لإلنسان-:

 - 1االحتــكاك املبــارش بالطيــور الربيــة وخصوصــا الطيــور املائيــة ( البــط
واإلوز ) التــي تنقــل املــرض دون
ظهــور أي أع ـراض عليهــا.
 -2الخنازيــر التــي تنقــل املــرض
مــن الطيــور لإلنســان مــن
خــال تحــول الفــروس مــن
خــال طريقتــن األويل  :إعــادة
التنســيق للفــروس حيــث
يحــدث تبــادل للــادة الجينيــة
الوراثيــة بــن فريوســات أنفلون ـزا
البــر والطيــور عندمــا يصيــب
كال نوعــي الفــروس الخنازيــر يف
وقــت واحــد وينتــج عــن هــذا
االندمــاج بــن الفريوســات
نــوع جديــد وبــايئ
مــن فــرو س األنفلونــزا .أمــا الثانيــة فهــي حــدوث
طفــرات بالفــروس تزيــد مــن إمكانيــة الفــروس
لالتحــاد بالخاليــا البرشيــة أثنــاء حــدوث عــدوي
للبــر.
 -3االحتــكاك املبــارش بالدواجــن الحيــة املصابــة  ،والتــي
ســببت نــر الوبــاء القاتــل.
 -4الــرذاذ املتطايــر مــن أنــوف الدجــاج وإفــرازات الجهــاز التنفــي
وفضــات الطيــور التــي تتحــول عــي شــكل رذاذ ميكــن أن ينتقــل
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 -10أكــد رون فوشــيه الخبــر الهولنــدي يف علــم الفريوســات عــي أنــه
قــد عايــن يف ثــاث مناســبات مختلفــة انتقــال الفــروس املتســبب يف
أنفلون ـزا الطيــور عــر عــال متخصصــن يف تربيــة الدواجــن إيل أف ـراد
أرسهــم ولكــن هــذا ال يعــد دليــا قاطعــا عــي انتقــال الفــروس
بــن البــر ولكــن الخطــورة تكمــن يف نزعــة الفــروس عــي التحــول
واالندمــاج حيــث أنــه قــد يندمــج مــع النــوع املســبب ألنفلونـزا البــر
ويصبــح نــوع آخــر مــن األنفلونــزا الضاريــة التــي تنتقــل بــن البــر
برسعــة فائقــة.

عالج البرش من الفريوس-:

الــدواء األول هــو  Oseltamivirويعــرف تجاريــا باســم
 Tamifluوهــو مــن أفضــل األدويــة وإن كانــت األبحــاث تشــر إيل
جــدواة فقــط مــع العــرة H5N1وقــد نصحــت منظمــة الصحــة العامليــة
بتخزيــن كميــة كافيــة مــن هــذا العقــار ملواجهــة خطــر تفــي وبــاء
أنفلونــزا الطيــور بــن البــر.
أمــا الــدواء الثــاين فهــو  Zanamivirويعــرف تجاريــا باســم
 Relenzaو الدوائيــن بصــورة عامــة يجــب إعطائهــا خــال  48ســاعة
ألنهــا يعمــان عــي تثبيــط فاعليــة الربوتــن N

 -1التخلــص مــن الطيــور املريضــة واملخالطــة
وإعدامهــا ويكــون ذلــك بوضعهــا يف أكيــاس كبــرة
ودفنهــا ثــم حرقهــا  ،ووقايــة األشــخاص املتعاملــن معهــا
ومراعــاة لبــس األقنعــة والقفــازات أثنــاء اإلقــراب منهــا ألن
اإلنســان ينقــل الفــروس مــن مــكان
آلخــر عــن طريــق املالبــس واألحذيــة.
 -2حظــر اســترياد الدجــاج والطيــور
والبيــض مــن الــدول التــي يوجــد بهــا
حــاالت عــدوى بأنفلونــزا الطيــور .
 -3إعطــاء الطيــور اللقاحــات الخاصــة باملــرض للتحكــم يف انتشــار املــرض
 ،مــع أن التخلــص النهــايئ مــن كل الطيــور املصابــة بالعــرة  Aهــو الحــل
األمثــل للقضــاء عــي املــرض .
 -4التقليــل مــن نشــاط الفــروس بتعريضــه لدرجــة حــرارة °56م أو
تعريضــه لحــرارة الشــمس أو تعريضــه لدرجــة  PHالقصــوي .
 -5يف حالــة العــدوى بالفــروس يف البحـرات أو الــرك فيمكــن أن نقللــه
عــن طريــق تشــبيع البح ـرات بالهــواء  ،وذلــك لجعــل الفــروس يطفــو
عــي ســطح املــاء فيمــوت بفعــل أشــعة الشــمس – أو عــن طريــق نــزح
أو ترصيــف ميــاه البحـرات وجعــل الرتبــة أو الطمــي امللــوث بالفــروس
تجــف خــال شــهر تقريبــا أو عــن طريــق نــزح املــاء مــن الــرك وتنظيف
وتطهــر الــرك الصناعيــة .
 -6منــع الصيــد هــو الوقايــة األويل ألن إصطيــاد الطيــور الربيــة املهاجــرة
هــو ســبب أســايس للعــدوى بالفــروس مــع أنــه مل تثبــت أي حالــة
إلصابــة الصياديــن.

مصادر إضافية-:

ميكــن متابعــة الوضــع الوبــايئ للطيــور واإلنســان يف مــر
عــي موقــع وزارة الصحــة
http://www.mohp.gon.eg
وعيل املستوي العاملي ميكنك زيارة موقع منظمة الصحة العاملية
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza
ميكنك أيضا زيارة موقع الهيئة العامة لالستعالمات
http://birdflu.sis.gov.eg/html/indix.htm
الخط الساخن لوزارة الصحة 105
الخــط الســاخن للهيئــة العامــة للخدمــات البيطريــة – وزارة الزراعــة
08005553555
ويف الختام  ...صحتك  ...ثروتك

وسائل الوقاية من أجل تحجيم انتشار املرض-:

مــن أهــم الوســائل التــي يجــب إتباعهــا مــن أجــل تحجيــم
ومنــع انتشــار املــرض مــا يــي :
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بــاردا ً يف االوعيــه البالســتيكية.
عــدم اســتخدام البالســتيك غــر الصالــح
للاميكرووايــف يف تســخني الطعــام.

مدرس املبيدات بقسم وقاية النبات و عضو الفريق اإلعالمي لكلية الزراعة جامعة طنطا
يســتطيع البالســتيك جعــل حياتــك أســهل إال أنــه قــد
جعلهــا مؤملــة ....كيــف هــذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ســؤال يطــرح نفســه.
أصبــح إســتخدام العبــوات واألواين البالســتيكية لتســخني األغذيــة
يف املايكروييــف رضورة مــن رضوريــات الحيــاة فجميــع أفــراد
األرسة يســخنون بقايــا الطعــام يف اليــوم التــايل يف أوعيــة الوجبــات
البالســتيكية ،األمــر الــذي يجــب التنبــه لــه ملعرفــة مــا إذا كانــت
أمنــة أم ال.
حــذر العلــاء مــن إســتخدامها يف التســخني ألنهــا مــر ّه
بالصحــة ،فهــي تســبب إنفصــال مركبــات كيامويــة ســيئة تختلــط
بالغــذاء عنــد درجــات الحـرارة املرتفعــة لبعــض انــواع من البالســتك
كــا ســري فيــا بعــد.
وأكــد العلــاء
أن املــواد املوجــودة يف
البالســتيك تؤثــر بشــكل
ســلبي يف عمــل الغــدد
الصــاء ،ومــع الوقــت
تســبب مشــاكل صحيــة
معقــدة مثــل أمـراض املناعة
الذاتيــة والربــو والبدانــة
والســكري والعقــم وبعــض
أنــواع األمــراض الرسطانيــة.
وضعــف
اإلجهــاض
الخصوبــة .اثبتــت العديــد
مــن االبحــاث العلميــة مــدي
التاثــر الضــار للبالســتيك
عــى خاليــا املــخ الخطــر
جــدا ،فهــي تقــوم بتدمــر
خاليــا املــخ والرسطــان
باألضافــه إىل تأثــر هــذه
املــادة عــى الكبــد والــكىل النــه يحمــل عــى الكبــد للتخلــص مــن
الســموم وهــى مــادة ثقيلــه عــى أن يتخلــص الكبــد منهــا.
تجــد أن أي وعــاء بالســتييك نقــوم برشائــه ســيحمل
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كــودا أو مثلثــا يحتــوي عــى رقــم.
ولــي يكــون لدينــا فهــم عــام ملــا
تعنيــه هــذه األرقــام املخفيــة يف
منتجاتــك املفضلــة .فهنــاك ســبعة
أنــواع مــن البالســتيك املســتخدم
وهــى تحــدد طبقــا لنــوع املــاده
البالســتيكيه املصنــع منهــا
وصالحيتهــا وإعــادة تدويرهــا
وهــذا الرقــم يكتــب عــى قــاع
العبــوه داخــل مثلــث برقــم مــن

.7 -1
رقــم ( )1يســتخدم ىف
زجاجــات امليــاه والعصائــر
وهــو مخصــص لالســتخدام
مــرة واحــدة ويــوىص
بعــدم إســتخدامه مــره
ثانيــة باألضافــة إىل رضورة
عــدم تعريــض الزجاجــات
البالســتيكية للحــرارة لذلــك
يجــب اســتخدام زجاجــات
امليــاة وعــدم تركهــا بالســيارة
حتــى التتفاعــل الزجاجــة مــع
الح ـرارة وتصبــح امليــاه ضــارة
تــؤذى األنســان.
رقــم ( )2وهــو يســتخدم ىف
عبــوات األلبــان والعصائــر
وميكــن إعــادة أســتخدامها
مــره أخــرى.
رقــم( )3هــو ســام وخطــر
ويجــب أن ال يتــم اســتخدامه نهائيــا ويجــب منــع تداولــه وهــو
يســتخدم ىف “النايلــون” املســتخدم ىف تغليــف الجــن.
رقــم ( )4هــو يســتخدم ىف األكيــاس الشــفافة البالســتيك وهــو
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املســتخدم ىف أكيــاس الساندوتشــات.
الرقــم ( )5هــو نــوع صحــى لوضــع الطعــام داخله.يعــرف بصديــق
امليكروويــف :ألنــه يتميــز بعــزل عــايل للح ـرارة ،يســتخدم كث ـرا
لصنــع حاويــات الطعــام التــي رمبــا توضــع يف امليكروويــف .تجــدر
بنــا اإلشــارة هنــا إىل أنــه ال يفضــل بشــكل عــام تســخني الطعــام
يف أوان بالســتيكية حتــى تلــك اآلمنــة مثــل بالســتيك كــود رقــم .5
الرقــم ( )6شــيطان أكــواب القهــوة :خطــر عــي الصحــة عنــد
تعريضــه للحـرارة وإطالقــه لجزيئــات الســتريين  Styreneاملرسطنة
والتــي تعمــل كــادة ســامة للجهــاز العصبــي والجهــاز املناعــي.
وللعجــب فــإن أكــر اســتخداماته تــأيت مــع الطعــام واملرشوبــات
الســاخنة وعــى رأســها أكــواب القهــوة الرغويــة  Foamyالتــي
توحــي بأنهــا مــن الكرتــون.
الرقــم ( )7يعــرف بالبالســتيك  .Oتتضمــن هــذه النوعيــة كل أنــواع
البالســتيك األخــرى وأشــهرها متعــدد الكربونــات  .PCإذا وجــدت
مــادة بالســتيكية طبــع عليهــا الرقــم ســبعة ،حــاول أن تتفاداهــا ألن
هــذا يعنــي أنــه ميكنهــا أن تكــون مصنعــة مــن  PCالســام.
عليــك أن تقــر اســتخداماتك البالســتيكية عــى األنــواع ذات
الكــود  2و 4و 5إذا تعلــق األمــر بطعامــك ورشابــك .ال تقلــق مــن
رقــم  1إذا مل تعــد اســتخدامها ألكــر مــن مــرة ولكــن حــاول أن
تتفــادى  3و 6و 7بــأي طريقــة حفاظــا عــى صحتــك.
عــدم وضــع الطعــام ســاخناً يف البالســتيك ،بــل يحفــظ الطعــام
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يفضــل عــدم وضــع االغذيــه الدهنيــة (مقــايل وزيــت وســمنة)
وذلــك لقابليتهــا المتصــاص املــواد التــي صنــع منهــا البالســتيك.
وأخريا نسأل الله السالمه للجميع.
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التغذية الصحية

بقلم :إبتسام أبواملجد سليم

املدرس املساعد بقسم علوم وتكنولوجيا األغذية  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا
عضو البعثة الخارجية لدراسة الدكتوراة بالواليات املتحدة األمريكية

التغذية وأمراض القـلب

تعــد أمــراض القلــب (القاتــل الصامــت) Cardiovascular
 Heart Diseasesاملســبب
األول للوفيــات ىف العــامل.
فقــد بلــغ عــدد الوفيــات
منــذ  2015إىل ســبعة عــر
مليــون شــخص بنســبة % 31
مــن إجــاىل الوفيــات ســنوياً
وســتصل األمــوال املنفقــة عــى العــاج لعــام  2030ايل ألــف بليــون دوالر.
وتحــدث أم ـراض القلــب نتيجــة ضيــق الرشايــن وتراكــم الدهــون بهــا
مــا يقلــل تدفــق الــدم إىل القلــب ويزيــد فــرص تجلــط الــدم
داخــل الرشايــن وكنتيجــة لذلــك حــدوث نوبــات قلبيــة.
و مصطلــح «أمـراض القلــب» يشــر إىل عــدة أنــواع مــن
أم ـراض القلــب وأكرثهــا إنتشــارا ً هــو مــرض الرشيــان
التاجــي .ومــن األســباب املؤديــة ألمــراض القلــب
التدخــن  -التغذيــة غــر الصحيــة  -زيــادة الــوزن  -عــدم
مامرســة الرياضــة  -إرتفــاغ ضغــط الــدم  -إرتفــاع كوليســرول
الــدم ومــرض الســكر.
يلعــب الغــذاء دور رئيــى ىف الوقايــة مــن أمــراض القلــب
عــن طريــق تقليــل املخاطــر واملســببات املؤديــة لهــا .فلقــد أوضحــت
الدراســات الحديثــة أن تنــاول 28
جــرام كل أســبوع مــن املكــرات
 Nutsمثــل البنــدق ،الفســتق،
اللــوز ،الكاجــو ،جــوز الهنــد والفــول
الســوداىن يــؤدى إىل تقليــل اإلصابــة
بأمــراض القلــب بنســبة  %30وذلــك
ألنهــا تعتــر مصــدر للربوتــن واألليــاف الغذائيــة واألحــاض الدهنيــة
الغــر مشــبعة أوميجــا  3وفيتامينــات  Dو  Kوحمــض الفوليــك واألمــاح
املعدنيــة كالكالســيوم واملاغنســيوم والحديــد.
الحفــاظ عــى وزن الجســم طبيعيـاً يقلــل بشــكل كبــر خطــر
اإلصابــة بأمـراض القلــب وذلــك عــن طريــق تقليــل معــدل تنــاول الطعــام
والســعرات الحراريــة املســتهلكة لتفــادى زيــادة الــوزن .فقــد أوصــت
منظمــة القلــب األمريكيــة أال يزيــد معــدل وزن الجســم (كجم)/مربــع
الطــول (م )Body Mass Index, BMI( )2عــن  25وذلــك مــن خــال
تقليــل تنــاول الدهــون خاصـ ًة املشــبعة (أال تزيــد عن300ملجم/يــوم)
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لتخفيــض نســبة الدهــون املرتاكمــة
ىف الجســم والتــى تــؤدى للســمنة
وىف النهايــة ألم ـراض القلــب .يجــب
تنــاول األطعمــة التــى تقلــل مــن
نســبة الكوليســرول منخفــض
الكثافــة ىف الــدم ( LDL cholesterolينبغــى أال يزيــد عــن  200ملجــم/
ديســيلرت) مثــل الخــروات والفاكهــة الغنيــة باألليــاف .فتنــاول مــن 7-4
أنــواع مختلفــة منهــا يوميـاً يزيــد مــن طــرد الكوليســرول خــارج الجســم
ىف صــورة أمــاح الصفــراء .وأيضــا تنــاول الحبــوب الكاملــة للشــوفان
الغنــى مبركــب البيتــا جلــوكان الــذى يرتبــط بالكوليســرول
ويزيــد مــن معــدل خروجــه مــن الجســم.
ينصــح بتنــاول األســاك الغنيــة باألحــاض الدهنيــة
أوميجــا  3مثــل أســاك الرسديــن والســاملون والرنجــة
مرتــن عــى األقــل أســبوعيا لتقليــل اإلصابــة بأم ـراض
القلــب .حيــث تعمــل عــى زيــادة الكوليســرول
عــاىل الكثافــة “ HDL cholesterolالجيــد” والــذى ينقــل
الكوليســرول (الســئ مــن األنســجة املختلفــة بالجســم إىل الكبــد
مــا يقلــل مــن نســبة الكوليســرول ىف الــدم .وكذلــك ميكــن زيــادة
الكوليســرول الجيــد عــن طريــق مامرســة الرياضــة وتنــاول األغذيــة التــى
تزيــد مــن نســبته ىف الــدم مثــل زيــت الزيتــون ،البقوليــات ،الخــروات
والفاكهــه الغنيــة باألليــاف وحبــوب القمــح الكاملــة.
الحفــاظ عــى ضغــط الــدم طبيعيـاً ( ) 80/120فغالبـاً إرتفــاع
ضغــط الــدم  Hypertensionمصاحبــا ألمــراض القلــب .فتدفــق الــدم
بقــوة ىف الرشايــن يضعــف الجــدر الخلويــة لهــا مــا يســمح للكوليســرول
(الســئ) والكالســيوم الزائد تشــكيل رواســب
تــؤدى ىف النهايــة إلنســداد الرشايــن .لذلــك
ينصــح بتنــاول البنجــر الغنــى بالنيرتيــت
الــذى يعمــل عــى توســعة الرشايــن وســهولة
تدفــق الــدم بهــا .كذلــك ميكــن تقليــل ضغط
الــدم عــن طريــق تجنــب األطعمــة املرتفعــة
ىف الصوديــوم مثــل األســاك املدخنــة ،املاكريــل اململــح ،اللحــم املجفــف،
الخــروات املعلبــة وصلصــة الطامطــم ويكفــى تنــاول مــن  3-2ج ـرام
مــن امللــح يومي ـاً.
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اإلكتئاب والتغذية

أفضل األطعمة لتقليل اإلكتئاب

تجنب األطعمة التى تسبب اإلكتئاب

الشــيكوالته :الداكنــة تحتــوى عــى الفينــوالت ومضــادات
األكســدة والتــى تزيــد مــن هرمــون الســروتونني
 serotoninالــذى يحســن مــن الحالــة املزاجيــة.

الســبانج :غنيــة بالحديــد الــذى يســاعد عــى اإلرتخــاء،
وتحتــوى عــى الفــوالت والحمــض األمينــى الرتبتوفــان
ولهــا دور يف تحســن الشــعور بالســعادة.
األســاك :غنيــة باألحــاض الدهنيــة أوميجــا  3التــى
تقــوى وظائــف املــخ وتقلــل مــن أعــراض اإلكتئــاب.
األفــوكادو :غنــى بالنحــاس الــذى يســاعد عــى النــوم الجيــد
وكذلــك غنــى بفيتامينــات  C ،K ،Bوالتــى تقــوى املناعــة.

الحلويــات :تنــاول الكثــر مــن الحلــوى والســكريات
واملحليــات الصناعيــة يــؤدى إلرتفــاع هرمــون
الكورتيــزون وحــدوث خلــل ىف هرمونــات الجســم.

األغذيــة الجاهــزة :األشــخاص الذيــن يتناولــون الوجبــات
الرسيعــة يزيــد إحتــال إصابتهــم باإلكتئــاب بنســبة
 %51ألنهــا تحتــوى عــى نســبة كبــرة مــن .Trans fat
املحليــات الصناعيــة تفســد عمــل الهرمونات ىف الجســم
و تزيــد مــن اإللتهابــات التــى تضعــف جهــاز املناعــة
وتدمــر املــخ وتــؤدى ىف النهايــة لإلكتئــاب.
الكــوال  :تحتــوى عــى اإلســباراتام الــذى مينــع إنتــاج
هرمــون الســروتونني الهــام لتقليــل اإلكتئــاب ،ويســبب
الصــداع  ،واألرق  ،والتغــرات يف املــزاج واإلكتئــاب.

العــدس :يحتــوى عــى الفــوالت التــى تقلــل مــن اإلكتئــاب
مــن خــال زيــادة مســتوى هرمــون الســروتونني ىف املــخ
والشــعور بالســعادة.
التــوت :يســاعد عــى اإلســتجابة اإليجابيــة للضغوطــات
ألنــه غنــى بالفينــوالت املضــادة لألكســدة التــى تحافــظ
عــى الخليــة مــن األم ـراض وتقلــل مــن اإللتهابــات .

القهــوة :ينصــح بتقليــل تنــاول القهــوة ألنهــا غنيــة
بالكافيــن الــذى مينــع إمتصــاص العنــارص الغذائيــة التــي
تســاعد عــى تــوازن املـزاج مثــل فيتامــن  Dوفيتامــن .B

الفــول :يحتــوى عــى الســيلينيوم الــذى يســاعد املــخ
ىف التغلــب عــى الطاقــة الســلبية وغنــى بالفــوالت
واملاغنســيوم الــذى يقلــل اإلكتئــاب.

األغذيــة املرتفعــة ىف امللــح :تؤثــر ســلبيا عــى الجهــاز
العصبــى والحالــة النفســية ،تضعــف املناعــة  ،تزيــد
الــوزن وتســبب اإلكتئــاب.

الربتفــال :مــن األغذيــة الغنيــة بفيتامــن  Dالــذى يقــوى جهــاز
املناعــة ويزيــد مــن معــدالت الطاقــة ،ويحســن مــن وظائــف
املــخ ويقلــل مــن اإلكتئــاب ،وحاليــا يســتخدم لعــاج اإلكتئــاب.

األغذيــة املعلبــة :مــادة  Bisphenol Aاملســتخدمة
ىف تصنيــع حاويــات األغذيــة املعلبــة تدمــر الناقــات
العصبيــة املســؤولة عــن إســتقرار الحالــة املزاجيــة.

األغذيــة املحمــرة :التحمــر يف زيــوت مهدرجــة تحتــوى
عــى  Trans fatتزيــد مــن باإلكتئــاب بنســبة ،%48
وكذلــك تقلــل مــن تدفــق الــدم للمــخ فتقلــل مــن كفائتــه

 9طرق بسيطة تساعد على إنقـاص الوزن
التنفــس العميــق ميــد
الجســم باألكســجني الــازم
إلمتــام عمليــات امليتابولــزم
وحــرق الدهــون.

تنــاول الطعــام ببطــئ واملضــغ
الجيــد وأخــذ كميــات قليلــة مــن
الطعــام ىف طبــق التقديــم يقلــل
مــن إســتهالك الطعــام.

تخزيــن األطعمــة غــر
الصحيــة كالحلــوى يف

األماكــن غــر املرئيــة حتــي
يقلــل الرغبــة غــي تنــاول
الطعــام.

رشب املــاء بكميــات معتدلــة يوميـاً :رشب نصــف
لــر مــن املــاء قبــل الوجبــات بحــوايل ســاعة يقلل
الشــعور بالجــوع ،والكميــة املــوىص بهــا يوميــا
هــى  13كــوب للرجــال و  9أكــواب للنســاء.

اإلمتنــاع عــن تنــاول األطعمــة بعــد
العشــاء خاصــ ًة الحلــوى واأليــس

كريــم ألنهــا تزيــد مــن تراكــم الدهــون
بالجســم ويكفــى كــوب مــن الشــاى
األخــر

تجنــب املرشوبــات املحــاه حيــث
أنهــا مرتبطــة بالكثــر مــن األمـراض
وكذلــك تعمــل عــى تنــاول املزيــد
مــن الطعــام ألنهــا ال تســاعد عــى
الشــبع
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النــوم الجيــد عــى األقــل 7
ســاعات يوميــاً ينظــم عمــل
الهرمونــات التــى تســاعد املــخ
عــى التحكــم ىف تنــاول الطعــام
مثــل الغريلــن و الليبــن

الخــروات ثالثــة
مــرات يوميــا خاصــ ًة
الغنيــة باألليــاف
تســاعد عــى الشــعور
باإلمتــأء

تقليــل تنــاول الخبــز األبيــض
والبيتــزا واملكرونــة وإســتبدالها

بحبــوب القمــح الكاملــة
والشــوفان .
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أ.د .صبحى عبد الرحيم حامد

رئيس قسم وقاية النبات ومدير مركز التجارب والبحوث الزراعية
مقـ ــدم ـ ــة-:

تــم إنشــاء مركــز التجــارب والبحــوث الزراعيــة بكليــة الزراعــة
جامعــة طنطــا بعــد موافقــة مجلــس الجامعــة بتاريــخ 2001/2/21م
وهــو يعتــر وحــدة ذات طابــع خــاص تتبــع كليــة الزراعــة جامعــة
طنطــا ويكــون لــه اإلســتقالل ىف إدارة شــئونة املاليــة واإلداريــة والفنيــة
ويتــرف املركــز ىف أعاملــه ويديرهــا بنفســه ويخضــع التــرف ىف املركــز
وإدارة األحــوال ونظــام الحســابات بــه ألحــكام الألئحــة الخاصــة باملركــز.

الألئحة الدخلية للمركز-:

تــم وضــع الالئحــة الدخليــة للمركــز بق ـرار مجلــس الجامعــة
بجلســة  1996/ 8/ 11بإعتبــاره وحــدة ذات طابــع خــاص لهــا إســتقالل
فنــى ومــاىل وإدارى طبقــا ألحــكام قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 94
لســنة  72وتعديالتــة والئحتــة التنفذيــة ويشــمل األنشــطة اإلنتاجيــة
والخدميــة وتــم تعديــل الألئحــة ووافــق مجلــس الجامعــة ىف 2 / 21
 2001/م.

رؤية المركز-:

أن يكــون مركــز التجــارب والبحــوث الزراعيــة بكليــة الزراعــة-
جامعــة طنطــا منوذجــاً متميــزا ً لخدمــة الزراعيــن ومنتجــي األغذيــة
ويصبــح منــارة للمعــارف يف مجــال العلــوم الزراعيــة وتوظيــف هــذه
املعــارف لخدمــة املجتمــع.

رسالة المركز-:

يهــدف مركــز التجــارب والبحــوث الزراعيــة إىل تقديــم
اإلستشــارات والتدريــب يف مجــاالت الزراعــة املختلفــة مثــل (األرايض،
املحاصيــل ،البســاتني ،الهندســة الزراعيــة ،اإلقتصــاد الزراعــي ،منتجــات
األغذيــة واأللبــان ومراقبــة جــودة األغذيــة و وقايــة النبــات ونحــل
العســل) بهــدف خدمــة وإرضــاء العمــاء املســتفيدين وإســتثامر وتنميــة
املــوارد البرشيــة واملاديــة.

الهيكل اإلدارى-:

أ.د /عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة.
أ.د /وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة.
أ.د /صبحــى عبــد الرحيــم حامــد مديــر مركــز التجــارب والبحــوث
الزراعيــة.
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أهــداف مركــز التجــارب
والبحــوث الزراعيــة-:

 -1توفــر اإلمكانيــات الالزمــة للتجــارب
والبحــوث الزراعيــة وتنفيــذ سياســة
الجامعــة يف مجــال التعليــم والتدريــب
والبحــث العلمــي .
 -2التعــاون مــع األجهــزة والهيئــات املعنيــة بشــئون الزراعــة لحــل
املشــاكل الزراعيــة وتقديــم اإلستشــارات والخدمــات اإلرشــادية لخدمــة
املجتمــع وتنميــة البيئــة.
 -3التعــاون مــع مصانــع األغذيــة والهيئــات التــي تتعامــل مــع هــذه
املصانــع لحــل مشــاكل التصنيــع الغــذاىئ وتقديــم اإلستشــارات والخدمات
العلميــة بهــدف خدمــة املجتمــع وحاميــة البيئــة.
 -4املســاهمة بصــورة فعالــة يف النهــوض باإلنتــاج الزراعــي مبعاونــة
النشــاط اإلنتاجــي باألســاليب العلميــة التــي تــؤدي إىل تطــور وخلــق
أســاليب جديــدة مــا يرتتــب عليهــا زيــادة اإلنتــاج وتنوعــه وتحســينه.
 -5القيام باألعامل اإلنتاجية والخدمية للغري.
 -6املســاهمة يف تنفيــذ مرشوعــات الجامعــة التــي تدخــل يف إختصــاص
املركــز.
 -7الدخــول يف املامرســات واملناقصــات املعلنــة لتنفيــذ األنشــطة واألعامل
املتخصــص بهــا املركــز ســواء بالجامعــة أو خارجهــا.
 -8تقديم خدمات تحليل وتقييم األراىض واملياه وإستصالح األراىض.
 -9تقديــم خدمــات مكافحــة االفــات املختلفــة للمؤسســات الحكوميــة
واألفـراد والهيئــات املختلفــة.
 -10املســاهمة ىف تطويــر إنتــاج املحاصيــل الحقليــة والخــراوات
والزهــور ونباتــات الزينــة وتنســيق الحدائــق وانشــاء املناحــل وإنتــاج
عســل النحــل وكذلــك اإلنتــاج الحيــواىن والداجنــى واألســاك وتوفريهــا
بهــدف خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة.
 -11أن يكــون املركــز بيــت خــرة للمرشوعــات الصغــرة (إنتــاج عيــش
الغـراب  -إنتــاج نباتــات الزينــة  -زراعــات األســطح وإنشــاء مناحــل........
إلــخ) مــن حيــث عمــل دراســات الجــدوى لهــا وكيفيــة تنفيذهــا.
 -12املســاهمة ىف تقييــم املعــدات الزراعيــة والوحــدات اإلنتاجيــة وكذلــك
تصميــم وتنفيــذ شــبكات الرى.
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 -13اإلســهام ىف تدريــب أفــراد املجتمــع مــن خــال عقــد دورات
تدريبيــة ىف مختلــف املجــاالت.
 -14تقديــم اإلستشــارات العلميــة واإلنتاجيــة التــى تهــدف إىل حــل
مشــاكل املجتمــع.

تقوم بإنتاج بعض أنواع الزهور والشتالت
إلســتخدامها يف أنشــطة الوحــدة املختلفــة داخــل
الجامعــة وتصميــم الحدائــق وتقديــم اإلستشــارات الفنيــة
للمشــاريع املختصــة بهــذا الشــأن لخدمــة املجتمــع وتنميــة
البيئــة.

تقــوم الوحــدة بتصنيــع بعــض املنتجــات الغذائيــة مبواصفــات
قياســية عالية الجــودة مثل(املرىب
بأنواعهــا واملخلــات بأنواعهــا
والكاتشــب والصلصــة والعصائــر)
وهــي منتجــات خاليــة متامــا
مــن املــواد الحافظــة كــا تقــوم
الوحــدة بتقديــم اإلستشــارات
الفنيــة ملصانــع األغذيــة واألفـراد.

تقــوم الوحــدة بتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات الفنيــة
تتضمــن عمــل دراســات الجــدوى اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة للمرشوعــات
الزراعيــة لألفـراد والــركات وعمــل تقديـرات تثمــن لــأرايض واملـزارع
بأنواعهــا والعقــارات لصالــح العمــاء وعمــل تقاريــر لــأداء االقتصــادي
للمـزارع واملرشوعــات الزراعيــة وإعــداد ومراجعــة ميزانيــات املرشوعات
اإلنتاجيــة والخدميــة إنتــاج نظــم الخــرة.

الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للمركز-:
 -1وحدة الصناعات الغذائية:

 -2وحدة مكافحة اآلفات والصحة العامة:

تهــدف الوحــدة إىل تقديــم اإلستشــارات الفنيــة يف مجــال
مكافحــة اآلفــات لهيئــات
املجتمــع املــدين و األفــراد
وكــذا القيــام بأعــال مكافحــة
اآلفــات يف املناطــق الســكنية
واملستشــفيات واملــدن الجامعيــة
بجامعــة طنطــا واملخــازن وغريهــا
مــن األماكــن املختلفــة.

 -3وحدة األرايض واملياه:

القيــام بعمــل التحاليــل للميــاه والرتبــة و الســاد الكيــاوي
والعضــوي وقيــاس نســب التلــوث يف الرتبــة وامليــاه .تحضــر األســمدة
الســائلة والعضويــة وتقديــم
املشــورة الفنيــة يف مجــال
إســتصالح وتحســن األرايض,
مجــال معالجــة امليــاه وحــر
وتقييــم األراىض وتقديــر كفــاءة
محطــات ميــاه الــرب وكــذا
محطــات معالجــة الــرف
ا لصحــي .

 -4وحدة الهندسة الزراعية:

تقــوم الوحــدة بتقييــم املعــدات الزراعيــة والوحــدات
اإلنتاجيــة وخطــوط إنتــاج وتصميــم شــبكات الــري الحديــث وتقديــم
املشــورة الفنيــة يف مجــال الهندســة الزراعيــة ( آالت زراعيــة – ري
ورصف -هندســة تصنيــع -طاقــة شمســية – تحكــم بيئــي للمنشــئات
الزراعيــة) .تقديــم التدريــب العمــي للطلبــة والخريجــن

 -5وحدة الزهور ونباتات الزينة:
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 -6وحدة اإلقتصاد الزراعي:

 -7وحدة املحاصيل الزراعية:

تقــوم الوحــدة بتقديــم املشــورة للمزارعــن واملنتجــن
للمحاصيــل الزراعيــة يف جميــع املجــاالت للزراعات املختلفة .واملســاهمة
يف تدريــب وتأهيــل شــباب الخريجــن لســوق العمــل وكذلــك زراعــات
األســطح.

 -8وحدة األلبان:

تقــوم الوحــدة بتصنيــع منتجــات األلبــان مبواصفــات
قياســية عاليــة الجــودة وتوريدهــا
داخــل وحــدات الجامعــة وتقديــم
إستشــارات فنيــة ملصانــع األلبــان
وكــذا الكشــف عــن غــش وتلــوث
املنتجــات اللبنيــة املختلفــة.

 -9وحدة الخرض:

تقــوم الوحــدة بإنتــاج
جميــع منتجــات وشــتالت الخرضوات
مبزرعــة الكليــة وتوريدهــا بداخــل
الجامعــة وتقديــم االستشــارات
الزراعيــة يف مجــال زراعــة الخــر
لألفــراد والــركات وذلــك لخدمــة
املجتمــع وتنميــة البيئــة بالجامعــة.

 10وحــدة مركــز خدمــة ُمرىب اإلنتــاج الحيــواين والداجني
واألســاك وتســويق منتجاته:

تصميــم املرشوعــات الخاصــة باإلنتــاج الحيــواين  .تقديــم
اإلستشــارات الفنيــة يف مجــال اإلنتــاج الحيــواين والداجنــي واألســاك.
تحليــل عينــات األعــاف وكذلــك التدريــب العمــي للطلبــة والخريجــن.

 -11وحدة النحل والحرشات النافعة:

تقــوم الوحــدة بتقديــم الــدورات واإلستشــارات ىف مجــال
تربيــة النحــل ومنتجاتــة وإنشــاء املناحــل وتربيــة دودة القــز للطــاب
واملجتمــع املــدىن.
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د .طلعت خرض الريس

مدرس إنتاج الدواجن بقسم اإلنتاج الحيواين ومدير مركز الخدمة العامة لألغذية
نبذة عن المركز-:

املركــز عبــارة عــن وحــدة ذات طابــع خــاص  ،لها إســتقالل
فنــي ومــايل وإداري صــدر يف شــأنها موافقــة مجلــس الجامعــة
بتاريــخ  2000/9/26طبقــا ألحــكام املــادة رقــم  307مــن الالئحــة
التنفيذيــة لقانــون تنظيــم الجامعــات املرصيــة رقــم  49ســنة .1972
وســمي وقتهــا مبركــز الخدمــة العامــة لألغذيــة  -جامعــة طنطــا وكان
مقــره بــاإلدارة العامــة للجامعــة .
بعــد ذلــك وافقــت اللجنــة العليــا لــارشاف عــي الوحــدات واملراكــز
ذات الطابــع الخــاص بجلســتها املنعقــدة يف  2010/8/22واملوافــق
عليهــا مــن مجلــس الجامعــة بجلســته يف  2010/8/31عــي إق ـراح
نقــل مركــز الخدمــة العامــة لألغذيــة بجامعــة طنطــا إيل كليــة
الزراعــة.
صــدر القـرار رقــم ( )2252بتاريــخ  2010/11/2بنقــل مركــز الخدمــة
العامــة لألغذيــة بجامعــة طنطــا إيل كليــة الزراعــة.
صــدر القــرار رقــم ( )2253بتاريــخ  201/11/2بتشــكيل مجلــس
إدارة مركــز الخدمــة العامــة لألغذيــة بكليــة الزراعــة ملــدة ثــاث
ســنوات.
يف  2012/6/30وافــق مجلــس الجامعــة عــي اجــراء بعــض
التعديــات عــي الالئحــة الداخليــة للمركــز بنــاء عــي طلــب عميــد
كليــة الزراعــة بعــد نقــل تبعيــة املركــز لكليــة الزراعــة  -جامعــة
طنطــا

رؤية المركز-:

مركــز خدمــة متميــز لخدمــة املواطنــن ومنتجــي األغذيــة
وحشــد كافــة الطاقــات يف مســار خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة.

رسالة المركز-:

تقديــم خدمــة متميــزة يف مجــال صناعــة الغــذاء ويف كافــة الشــئون
املتعلقــة بالتغذيــة الصحيــة بهــدف خدمــة وإرضــاء العمــاء
املســتفيدين واســتثامر وتنميــة املــوارد البرشيــة.
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أهداف المركز-:

 -1العمــل كبيــت الخــرة األســايس
لجامعــة طنطــا  ..والتعــاون الوثيــق
بــن صناعــة الغــذاء املرصيــة وتقديم
املشــورة العلميــة يف كافــة الشــئون املتعلقــة بالتغذيــة الصحيــة
للجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة يف كل مــا يتعلــق بالتغذيــة
الصحيــة للمواطنــن والطــاب.
 -2االســتثامر يف مجــال تقديــم خدمــات التغذيــة للجهــات الحكومية
وغــر الحكومية.
 -3االســتثامر يف مجــال إســتغالل وإدارة املقاصــف والكانتينــات
الحكوميــة والغــر حكوميــة ووحــدات تنــاول املرشوبــات واألغذيــة
االتوماتيكيــة املختلفــة.
 -4حــر كافــة االمكانيــات املاديــة والبرشيــة بالجامعــة واملــدن
الجامعيــة واملستشــفيات الجامعيــة مــع تحديــث وتطويــر وتعبئــة
اإلنتــاج بالوحــدات ذات الطابــع الخــاص وتطويــر اآلالت واملعــدات
املســتخدمة يف الطهــي والتوريــد لتقديــم منتجاتهــا للجهــات
الخارجيــة بالســوق املحــي.
 -5تكويــن مجموعــات العمــل التي ســوف تقــوم بتنفيــذ املرشوعات
التــي يتفــق املركــز عــي إقامتهــا مــع الغري.
 -6عمــل الدراســات واالحصائيــات التــي تســاعد يف رسعــة إنجــاز
األعــال املتعلقــة باملركــز.
 -7التقدم يف مناقصات ومامرسات ومزايدات األغذية وأعاملها.

مجلس إدارة المركز-:

بنــا ًءا عــي القـرار رقــم  118والصــادر مــن الســيد األســتاذ
الدكتــور  /رئيــس الجامعــة بتاريــخ  2017/1/23والخــاص بتجديــد
تشــكيل مجلــس ادارة مركــز الخدمــة العامــة لألغذيــة بكليــة
الزراعــة فقــد قــرر ســيادته تجــدي تشــكيل مجلــس ادارة مركــز
الخدمــة العامــة لألغذيــة بكليــة الزراعــة ملــدة ثــاث ســنوات اعتبــارا ً
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مــن  2016/11/2ليكــون عــي النحــو التــايل:
 األستاذ الدكتور /عميد الكلية  -رئيساً األســتاذ الدكتــور  /وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميةـب للرئيس
البيئــة  -نائـ ً
وعضوية كل من :
 األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث األستاذ الدكتور  /رئيس قسم علوم وتكنولوجيا األغذية مديــر املركــز (د .طلعــت خــر الريــس ملــدة عــام اعتبــارا مــن)2016/11/3
 كــا قــرر ســيادته ضــم د  /فاطمــة فتــوح عبــد ربــه  -مهندســةالتصنيــع الغــذايئ بالكليــة ايل عضويــة مجلــس االدارة مــن ذوي
الخــرة يف مجــال أنشــطة املركــز ملــدة عــام واحــد قابــل للتجديــد

بيان بسابقة أعمال المركز-:

قــام مركــز الخدمــة العامــة لألغذيــة بكليــة الزراعــة –
جامعــة طنطــا بتقديــم خدماتــه وأنشــطته املختلفــة ايل الجهــات
املختلفــة بجامعــة طنطــا كــا يــي:

 -1توريــد وجبــات (بريــك) ملركــز تنميــة قــدرات
اعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طنطــا:
وذلــك مــن خــال التعاقــد املــرم بــن مركــز تنميــة
قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طنطــا ومركــز الخدمــة
العامــة لالغذيــة  ،ونتيجــة لهــذا االتفــاق تــم توريــد مــا يقــرب مــن
حــوايل  20000وجبــة غذائيــة عــي مــدار مــا يقــرب مــن ســنتني
للســادة أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونوهــم الذيــن يلتحقــون
بــدورات تنميــة قــدرات اعضــاء هيئــة التدريــس.

 -2توريــد وجبــات (بريــك) ملــروع تطويــر النظــام
اإلداري بجامعــة طنطــا:

تــم توريــد عــدد  322وجبــه بريــك للســادة اإلداريــن
بالجامعــة وامللتحقــن بــدورة تدريبيــة تحــت عنــوان (التدقيــق
الداخــي عــى نظــام إدارة الجــودة طبقــا ملتطلبــات املواصفــة
الدوليــة).

عــام  2015بواقــع  220وجبــة غذائيــة لــكل
مــرة.

 -4توريــد وجبــات (بريــك) ملركــز التنميــة
البرشيــة بجامعــة طنطــا:

يتــم األن توريــد وجبــات غذائيــة للســادة امللتحقــن
بالربامــج التدريبيــة التــي ينظمهــا مركــز التنميــة البرشيــة بجامعــة
طنطــا خــال إجــازة نصــف العــام للعــام الجامعــي 2016/2015
عــي مــدار اثنــي عــر يومــا وخــال العــام الجامعــي 2016/2015
بواقــع  900وجبــة غذائيــة.

 -5توريــد وجبــات (بريــك) ملجلــس الدراســات العليــا
بجامعــة طنطــا:
يتــم توريــد عــدد  25وجبــة غذائيــة مبجلــس الدراســات
العليــا بالجامعــة بصــورة شــهرية..

 -6توريــد وجبــات (بريــك) ملجلــس كليــة الزراعــة
بجامعــة طنطــا:
تــم توريــد وجبــات غذائيــة للســادة أعضــاء هيئــة
التدريــس أعضــاء مجلــس الكليــة احتفــاال برتقيــة بعــض اعضــاء
هيئــة التدريــس بواقــع  4مــرات لــكل مــرة  35وجبــه.

 -7توريــد وجبــات (بريــك) مبناقشــات طــاب
الدراســات العليــا بكليــة الزراعــة بجامعــة طنطــا.
 -8إعــداد وتقديــم وجبــات غذائيــة ومرشوبــات
لطــاب كليــة الزراعــة بطنطــا.
 -9توريــد وجبــات غذائيــة (بريــك) للطــاب
الدارســن مبركــز تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن
بهــا بكليــة اآلداب – جامعــة طنطــا.
 -10توريــد وجبــات غــداء بعــدد  150وجبــه بحفــل
تخــرج الطــاب الدراســن مبركــز تعليــم اللغــة العربية
لغــر الناطقــن بهــا بكليــة اآلداب – جامعــة طنطــا
عــن العــام 2016/2015م.

 -3توريــد وجبــات (بريــك) ملركــز بحــوث تنميــة
إقليــم الدلتــا التابــع ألكادمييــة البحــث العلمــي
والتكنولوجيــا بطنطــا:
حيــث تــم التوريــد ملركــز بحــوث تنميــة إقليــم الدلتــا مرتــن خــال
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أنشطة وبرامج تدريبية

زيــاره طالبية للمركز اإلقليمي لتنميه املرشوعات الصغرية و املتوســطة
و املتناهيــه يف الصغر
أ.د .محمد السيد أحمد
أ.د .رشيف عبد الونيس جرب

�
بر
ع
ا
		
ي�ة

عميد الكلية

أهداف الزيارة-:

تحــت رعايــه أ.د عميــد الكليــه أ.د رشيــف عبــد الونيــس جــر
وأ.د .عيســوي قاســم محمــود وكيــل الكليــه لشــئون التعليــم و الطــاب
وأ.د .محمــد الســيد أحمــد وكيــل الكليــه لشــئون البيئــة و خدمــة املجتمع
و أ.د أســعد عبــد القــادر دربالــة و كيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا
والبحــوث وأ.د أمجــد عبــد الغفــار الجــال مديــر وحــدة ريــادة األعــال
ويف إطــار التعــاون بــن كليــه الزراعــة جامعــة طنطــا و منظــات املجتمــع
املــدين و تحــت رعايــة اإلدارة املوقــرة و نشــاطها املســتمر يف خدمــة
املجتمــع و تنميــة البيئــة  -خدمــة العمليــة التعليميــة للطــاب  -خريجــن
الكليــة تــم تنظيــم زيــارة طالبيــة للمركــز االقليمــي لتنميــة املرشوعــات
الصغــرة و املتوســطة و املتناهيــة يف الصغــر و ذلــك لرفــع مســتوى
الوعــي لــدي الشــباب و جميــع فئــات املجتمــع يف كيفيــة تحقيــق الــذات
و رضورة معرفــة الســبل املتاحــة يف بالدنــا ليحققــوا افكارهــم البنــاءة
مهــا كانــت افــكار صغــرة و الحــد مــن مشــكلة البطالــة.
المشاركون  -:عدد ( )55طالب و طالبة.

الفريق المنظم للزياره-:

الســادة أ.د .عميــد الكليــه الزراعــه ،أ.د .وكيــل الكليــه لشــئون
الطــاب ،أ.د .وكيــل الكليــه لشــئون خدمــه املجتمــع و تنميــه البيئــة
وأ.د .مديــر وحــدة ريــادة األعــال و د .هنــاء عاطــف نســيم املركــز
االعالمــي بكليــه الزراعــه و أ .عــي جمعــة مديــر املركــز االقليمــي لتنميــه
املرشوعــات بالغربيــة وأ .ريهــام ك ـرات مســئول الخدمــات غــر املاليــة
العام  2018 :املجلد  1 :العدد 1 :

وكيل الكليه لشئون خدمه املجتمع و تنميه البيئة

بالصنــدوق االجتامعــي بالغربيــة.

الفريق المكلف بالزياره-:

أ.د .نــارص إبراهيــم كــال مديــر وحــده الجــودة بالكليــة وأ.د.
أمجــد الجــال مديــر وحــدة ريــادة االعــال وأ.د .عصــام محمــد البعــي
اســتاذ مســاعد االرشــاد الزراعــي ود.هنــاء عاطــف نســيم املركــز االعالمــي
بكليــة الزراعــة ود.محمــود ســمري الرشقــاوي مــدرس االرايض.

فـاعليات الزيارة-:

يف يــوم الخميــس املوافــق  8مــارس2018/م  -متــام الســاعه
العــارشه صباحــا توجهنــا باالتوبيســات الخاصــه باملركــز و الطــاب
املشــاركون و كذلــك الفريــق املكلــف و الفريــق املنظــم إىل زيــارة املركــز
االقليمــي لتنميــه املرشوعــات و كذلــك مؤسســة نهضــة مــر لتنميــة
املرشوعــات ايل جانــب زيــارة احــد املرشوعــات الصغــرة التــي اســتفادت
بالفعــل مــن خدمــات املركــز اإلقليمــي لتنميــة املرشوعــات «مصنــع جنــة
ملنتجــات االلبــان» .
يف البدايــه وصلنــا ايل مقــر املركــز اإلقليمــي لتنميــه املرشوعــات
يف متــام العــارشة والربــع و القائــم يف محافظــه الغربيــة  -مدينــه طنطــا
خلف
 شــارع الشــيتي مــع شــارع العبــورعــاره الــرق للتامــن .
تــم إســتقبالنا بــكل
حفــاوة مــن قبــل
جميــع العاملــن باملركــز
و بواجبــات الزيــاره ثــم
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بدخولنــا لقاعــة اســتقبال الضيــوف
تــم التســجيل للدخــول باالســم
و ارقــام التليفونــات و رقــم
البطاقــة الخاصــة بالطــاب
حتــي اذا توافــرت مســابقات
او مشــاريع صغــرة تحتــاج
فــرص عمــل يكــون لهــم
االســبقيه يف الحضــور .بــدأت
أ.ريهــام كــرات بــرح و توضيــح
خدمــات املركــز و مــا ميكــن أن يوفــرة
و
مــن متويــل مــايل لألفــكار واملشــاريع الصغــرة
كيفيــة مســاعدتهم يف إســتخراج الرتاخيــص و توفــر اإلمكانيــات املطلوبة
للمــروع .وبوجــود ممثــل مــن الجهــاز مســئول الخدمــات املاليــة
أ.حــاده الدســوقي و ممثــل خدمــات الرتاخيــص و وحــده الشــباك
الواحــد أ .ســام شــوقي  .أثنــاء ذلــك كان يف إســتقبال الفريــق املكلــف
بالزيــارة مديــر املركــز االقليمــي أ.عــي جمعــه و تــم اللقــاء يف مكتبــه
ولقــد قــام بالرتحيــب الشــديد بالفريــق و التحــدث معــه عــن مــدي
أوجــه التعــاون التــي ميكــن توفريهــا للخريجــن و الكليــه يف مجــاالت
الزراعــة و لقــد أبــدي ســعادته بالتعــاون و التدريــب للطالب .اســتغرقت
مــدة الزيــارة ســاعة و
نصــف تقريبــا.
ثانيــا :توجهنــا ملؤسســة
نهضــة مــر لتنميــة
املرشوعــات و هــي احــد
الجمعيــات االهليــة
العاملــة يف مجــال تدويــر
املخلفــات مــروع فصــل
املخلفــات مــن املنبــع و
الحاصلــه عــي جائــزة أفضــل مــروع يف فصــل املخلفــات مــن وزاره
التنميــة الحضاريــة  -و القائــم مقرهــا يف شــارع تــوت عنــخ امــون
مبدينــة  -طنطــا  -محافظــة الغربيــة و التــي تســاعد الشــباب و توجههــم
نحــو األســتفادة مــن تجميــع و إعــاده تدويــر املخلفــات و الزيــوت
املنزليــة .تــم اســتقبالنا بــكل حفــاوة و تقديــم واجــب الزيــارة مــن
قبــل مديــر املؤسســة أ .ســميح ابــو القاســم حجــاب و أ .دينــا محفــوظ
احــد العاملــن معــه وقــام الطــاب و الطالبــات مبناقشــة بعــض األســئلة
والتعــرف عــي ســبل املســاعدة مــن قبــل املؤسســة و أماكــن و كيفيــة
التجميــع .و لقــد أبــدت املؤسســة تعاونهــا مــع كليــة الزراعــة جامعــة
طنطــا و مبســاعدة الطــاب عــي اإلســتفادة و التدويــر ملخلفــات الكليــة
وعــي إســتعداد تــام للقيــام باعــال التنظيــف و التخلــص مــن املخلفات
و لقــد أشــارت ايل أن جميــع كليــات املجمــع الطبــي والتجــارة و الرتبيــة
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لديهــم إتفاقيــات تعــاون للتخلــص مــن مخلفــات
الكليــات و توفــر الوســائل و االدوات الالزمــة
للتجميــع و التنظيــف.
ثالثــا توجهنــا باتوبيســات املركــز إيل مقــر احــد
املرشوعــات الصغــرة «مصنــع جنــة ملنتجــات االلبان»
و القائــم يف قريــة منشــية األوقــاف -مبدينــة طنطــا -
محافظــة الغربيــة .حيــث كان بانتظارنا الحاج ســند عبــد الجواد
العـزازى مديــر و صاحــب املصنــع والــذي رحــب بنــا هــو و عامله
وقام بكرم
الضيافه و برشح
وافــر للطــاب
عــن بدايتــة مــع
جهــاز تنميــة
املرشوعــات و
كيفيــة متويلــة
ماديــا مــن
قبلهــم و قصــة كفاحــه حتــي الوصــول ايل مــا هــو عليــه االن مــن
مصنعــن لالنتــاج يف طنطــا و مصنعــن لالنتــاج يف دميــاط و دميــاد
الجديــده .ومنافــذ متعــددة للبيــع يف طنطــا و املحلــه .قــام الحــاج ســند
بتقديــم رشحــا عمليــا وافيــا لطــرق
إعــداد و تصنيــع جميــع منتجــات
األلبــان لديــه .و لقــد تفاعــل الطــاب
معــه بــكل حــب و لقــد قــام عــدد
مــن الطــاب مبســاعدة العــال بــاداء
بعــض اعــال التعبئــة و التغليــف
بــكل ســعادة .كان الهــدف مــن زيارة
املصنــع رؤيــة الطــاب لنمــوزج حــي
ناجــح مكافــح معطــاء .ولقــد خــرج
الطــاب و الطالبــات بقــدر كبــر مــن الفائــدة .وأخــرا وبعــد هــذه
الرحلــة الجميلــة واملمتعــة واملفيــدة عدنــا إىل مقــر الكليــه فرحــن
مرسوريــن.
نشــكر تعــاون جهــاز تنميــة املرشوعــات معنــا يف خدمــة أبنائنــا الشــباب
طلبــة وطالبــات الكليــة و نتمنــي املزيــد مــن التعــاون لتحقيــق التقــدم
و االزدهــار.

منسق الزيارة  :د.هناء عاطف نسيم
املركز اإلعالمي لكليه الزراعه جامعه طنطا
ومدرس املبيدات بقسم وقاية النبات
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أنشطة وبرامج تدريبية

نبذة عن امللتقى-:

يف إطــار التوجــه العــام للدولــة لدعــم شــباب الخريجــن
بتوفــر وظائــف الئقــة تتوافــق مــع احتياجاتهــم ومتطلباتهــم ويف ضــوء
الخطــة اإلسـراتيجية للدولــة للحــد مــن مشــكلة البطالــة وتأهيــل شــباب
قــادر عــى املنافســة يف ســوق العمــل وقيــادة املســتقبل ونــر ثقافــة
العمــل .كانــت إســتجابة جامعــة طنطــا رسيعــه لتنظيــم امللتقــى الثالــث
لتأهيــل وتوظيــف خريجــن كليــه الزراعــه يف  4إبريــل 2018م ،حيــث
يهــدف امللتقــى إىل ربــط ســوق العمــل بالجامعــة وســعياً لخلــق فــرص
عمــل الئقــة لشــباب الخريجــن وإتاحــة الفرصــة أمامهــم إلجـراء مقابــات
شــخصية وفــرص للتدريــب والتأهيــل  ،وأيضـاً تعريــف الطــاب بالقــدرات
واملهــارات التــى تتطلبهــا مختلــف مجــاالت ســوق العمــل املحــي
واألقليمــي والــدويل  ،مــع توفــر فــرص واســعة للــركات لإلعــان عــن
أنشــطتها وبحــث ســبل التعــاون مــع الكليــه وتعريــف الهيئــات والــركات
مبراكــز وخدمــات الكليــه وســبل التعــاون معهــا.

أهمية امللتقى-:

 .1توثيــق العالقــة بــن كليــه الزراعــة ومجتمــع ســوق العمــل  ،حيــث
أن امللتقــى أصبــح ميثــل نافــذة تطــل بهــا الكليــه عــى املجتمــع للتعــرف
عــى احتياجاتــه مــن املهــارات والقــدرات املختلفــة املطلوبــة يف خريجــن
الكليــه  ،األمــر الــذى ينعكــس عــى جــودة التدريــس ومحتــوى املقــررات
الدراســية وتحديثهــا.
 .2امللتقــى ميثــل ىف نفــس الوقــت نافــذة للــركات والهيئــات واملؤسســات
الداعمــة للتوظيــف وتأهيــل الخريجــن للتعريــف بنشــاطها ودورهــا ىف
املجتمــع  ،مــا يســاهم بشــكل فعــال ىف بنــاء الثقــة بــن شــباب الخريجني
والطــاب حــول دور هــذه املؤسســات ىف خدمــة املجتمــع.
 .3تالقــى عــددا ً رجــال األعــال ومديــري الــركات ذات األنشــطة املتباينــة
واملكملــة تحــت مظلــة كليــه الزراعــة خــال امللتقــى قــد يســاهم بشــكل
فعــال يف خلــق فــرص للتعــاون بــن هــذه الهيئــات أو الــركات ســواء يف
مجــال النشــاطات القامئــة أو الدخــول يف نشــاطات أو مرشوعــات مشــركة.
 .4وقــوف الطــاب عــى احتياجــات ســوق العمــل مــن مختلــف
القــدرات واملهــارات ميثــل عنــر دفــع هــام لتنميــة قدراتهــم املعرفيــة
واملهنيــة ســواء مــن خــال برامــج التدريــب املختلفــة التــي تقدمهــا

الكليــه والــركات يف مختلــف
التخصصــات الزراعيــه.

أهداف امللتقى-:

 .1تعريــف الطــاب وشــباب
الخريجــن بطبيعــة فــرص العمــل
املتاحــة لهــم ىف ســوق العمــل وتوفــر
فــرص عمــل تتالئــم مــع قدراتهــم والئقــة بهــم.
 .2توفــر فــرص عمــل لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة مــن خريجــى الكليــه
وفــرص التدريــب املهنــي التــي تتالئــم مــع متطلباتهــم.
 .3تنظيــم نــدوات وورش عمــل للــركات والهيئــات واملؤسســات الكــري
الداعمــة للملتقــى داخــل الكليــه للتوعيــة مبجــاالت العمــل املختلفــة
ومبتطلبــات التأهيــل والتدريــب للطــاب للمنافســة يف ســوق العمــل
املحــي واإلقليمــي والــدويل.
 .4تنظيــم نــدوات وورش عمــل خاصــة بالخريجــن بالكليــه تهــدف
تعريــف الخريــج بربامــج ريــادة األعــال وكيفيــة تســويق ودعــم األفــكار
واإلبتــكارات وتنميــة املهــارات الشــخصية وتطويــر الــذات.
 .5توفــر فرصــة للهيئــات والــركات واملؤسســات للتعــرف عــى نوعيــة
املهــارات والقــدرات واملعــارف التــى تقــوم الكليــه بتنميتهــا لــدى الطــاب
والخرجــن.
 .6ربــط ســوق العمــل بالكليــه مــن خــال توفــر فرصــة واســعة للــركات
لإلعــان عــن نشــاطها داخــل الكليــه باإلضافــة للتعــرف عــى املراكــز
والخدمــات التــي تقدمهــا الكليــه لخدمــة الــركات والهيئــات املختلفــة.
التسجيل للمشاركة-:

إجتامعات االعداد للملتقى

يف إطــار توجهــات الدولــة بــرورة دعــم شــباب مــر
أمــل الحــارض وصنــاع املســتقبل وتوفــر وظائــف الئقــة لشــباب
الخريجــن تتوافــق مــع إحتياجاتهــم ومتطلباتهــم  ،ويف ضــوء الخطــة
االسـراتيجية للدولــة للحــد مــن مشــكلة البطالــة وتأهيــل شــباب قــادر
عــى املنافســة يف ســوق العمــل وقيــادة املســتقبل ونــر ثقافــة العمــل
الحــر.
ومــن منطلــق دور كليــه الزراعــه
جامعــة طنطــا الفعــال يف خدمــة
املجتمــع وتنميــة البيئــة  ،كانــت
اســتجابة جامعــة طنطــا رسيعــه
بــروره عقــد وتنظيــم « امللتقى
الثالــث لتأهيــل وتوظيــف
الخريجــن « خــال  4ابريــل
 .2018برعايــة االســتاذ الدكتــور
مجــدي ســبع رئيــس الجامعــة و
االســتاذ الدكتــور عــاد عتــان
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واالســتاذ الدكتــور رشيــف جــر عميــد
كليــه الزراعــه واالســتاذ الدكتــور محمــد الســيد وكيــل الكليــه لشــئون
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة.
بــدات الكليــة اســتعداداتها إلطــاق امللتقــى التوظيفــي
الثالــث  2018حيــث يوفــر فــرص عمــل لخريجــي كليــه الزراعــه .وأبــرز
ا.د رشيــف عبــد الونيــس اهتــام كبــر بشــباب الكليــه و رضوره توفــر
فــرص تدريــب و بيئــة العمــل املناســبة لهــم يف مجــال تخصصاتهــم،
مقدم ـاً شــكره وتقديــره لجميــع الــركات املســاهمه يف هــذا امللتقــى.
كــا اوضــح ا.د .محمــد الســيد أن تبنــي امللتقــى هــو مــن ضمــن
مــا تســعى إليــه الكليــه يف خدمــة خريجيهــا ومــن هــم عــى وشــك
التخــرج مــن طالبهــا مــن مبــدأ حــرص الكليــه عــى متكــن خريجيهــا

فاعليات امللتقي-:

 .1اجتامع مع اللجنه املنظمه  .2 -اجتامع مع الرشكات
 .4حفل افتتاح امللتقي الثالث .
 .3اجتامع مع الخريجني -
 .5معــرض للــركات املشــاركه ىف امللتقــي والتــي ســتقدم العديــد مــن
الوظائــف او تدريــب للخريجــن.
 .6العروض التقدمييه عىل مدار اليوم ( جدول املواعيد) لكل رشكه.
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الكليــة يف دعــوه أكــر مــن رشكــه ســيتم وجودهــا
خــال امللتقــى والــذي سيســتمر مــدة يــوم واحــد
فقــط  .وســيتم تغطيــه إعالمي ـاً (التلفزيــون وعــدد مــن
الصحــف )
تــم تدشــن اول اجتــاع للفريــق التنفيــذي مــع منســقي اللجــان
بشــان امللتقــى وذلــك يــوم
االربعــاء املوافــق 2018/3/13
حيــث يهــدف امللتقــى إىل
ربــط ســوق العمــل بالكليــه
وســعياً لخلــق فــرص عمــل
الئقــة لشــباب الخريجــن ومــن
ذوي االحتياجــات الخاصــة
وإتاحــة الفرصــة أمامهــم إلجـراء
مقابــات شــخصية وفــرص
للتدريــب والتأهيــل  ،وأيضــاً
تعريــف الطــاب بالقــدرات
واملهــارات التــي تتطلبهــا
مختلــف مجــاالت ســوق العمــل املحــي واإلقليمــي والــدويل  ،مــع توفــر
فــرص للهيئــات والــركات واملؤسســات لإلعــان عــن أنشــطتها وبحــث
ســبل التعــاون مــع الجامعــة وتعريــف الهيئــات والــركات مبراكــز
وخدمــات الكليــه وســبل االســتفادة منهــا.

مقرر امللتقى -:

 .1عميد كلية الزراعة جامعه طنطا ا.د رشيف عبد الونيس
 .2وكيــل كليــه الزراعــة لشــئون التعليــم و الطــاب ا.د.عيســوي قاســم
محمــود.
 .3وكيــل كليــه الزراعــه لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة ا.د.
محمــد الســيد أحمــد.
 .4وكيــل كليــه الزراعــه لشــئون الدراســات العليــا و البحــوث ا.د.اســعد
عبــد القــادر دربالــه.

اللجنه املنظمه للملتقي-:

ميكــن لــكل مــن الــركات والخريجــن التســجيل ملشــاركتهم يف
امللتقــى مبــلء اســتامرة التســجيل مــن الرابــط اســفل الصفحــة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepTC57ylp9jD5xmKQi_sAIgyhIr5GDYbZ5qZiF5q8rvl93pA/viewform
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

مــن الحصــول عــى وظائــف تناســب مؤهالتهــم وبــذل كل مــا ميكــن
النتهــاج مبــدأ التنســيق الوظيفــي والســعي لتقديــم دعمهــا لطالبهــا بعد
التخــرج .إن امللتقــى هــو مبثابــه مشــاركة فعالــه للعديــد مــن رشكات
ومؤسســات القطــاع الخــاص والتــي متلــك فرصـاً للعمــل تقــوم بعرضهــا
عــى الشــباب يف امللتقــى وتســتقطبهم للعمــل لديهــا .ولقــد نجحــت
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املنســقني :ا.م.د .رانيــا الشــال  -ا.م.د.عصــام محمــد البعــي  -د .حــازم
ربيــع أمــن  -د .هيثــم محمــود رمضــان  -د .هنــاء عاطــف نســيم.
املســاعدين :د .دينــا مرتــي عامــر  -أ .رحــاب محمــد ابــو اســاعيل
 أ .محمــد ســليامن  -أ .محمــد رضــا بــدر  -أ .محمــد احمــد رشــوان.االتصــال :أ .اميــن الجــزار  -د .فاطمــه فتــوح عبــد ربــه -أ .محمــد
حســن عبــد الفتــاح  -أ .زينــب ابراهيــم املشــايل.

بقلم  :د.هناء عاطف نسيم
املركز االعالمي لكليه الزراعه جاًمعه طنطا
مدرس املبيدات  -قسم وقاية النبات
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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أنشطة وبرامج تدريبية
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

طالب الكلية يشاركون يف تنسيق حدائق الكلية تقليم نخيل الرباتشريديا

إقامه معرض األعامل اليدوية Handmade

أسبو
ع
ر
اي
د
ة
ا
أل
ع
م
ا
ل
ل
ل
طالب و اخلرجيني

حتت رعايه الا�س
تا
ذ
ا
دلك
ت
و
ر
مع
ي
د
ال
لك
ي
ه أ�.د
وأ
ا �.د .محمد ال�سيد امحد وكيل اللكية ل�شئون البرشيف تعبد الونيس جرب
ا جمد عبد الغفار امجلال مدير وحدة رايدة ا ألعام يئة و منيه اجملمتع و أ�.د.
 ٨حملاصيل يُقام أ��سبوع رايدة ا ألعامل للطالب وا ل ابللكية ورئيس قسم
 ٢٠١حيت  ٥إ�بريل  ٢٠١٨ابللكية .التسجي خلرجيني من  ٣١مارس
ل
رئيس قسم احملاصيل يوميا من الساعة  ٩صبا دلى سكراترية مكتب
حا حيت  1:30ظهرا.

طنطا
ة
زراعة جامع قامت
ة التى
ة ال
شاركت كلي بية البيئي ىل قرية
لة الط
طنطا ا
ف
ىف القا مها جامعة ز زفتى
ظي
بة مبرك
بتن رششا

عمليات اصالح وترميم وتجهيز الصوب للزراعة ومتابعة املزروعات

تكريم أعضاء فريق الجوالة لكلية الزراعة جامعة طنطا
بالتعاون مع الهيئة العامة
لالستعالمات مجمع اعالم طنطا
عقدت الندوة الخاصة بتنمية
الوعي العام للشباب
للشباب بقضايا املجتمع
و اإلنجازات القومية

إدارة
ا
ل
ك
ل
ي
ة
أع
تقوم
ضاء فريق الج بواتكريم
لة
و ذلك لحصولهم عيل املركز الثالث عيل
مستوى الجامعة
 ١١مارس ٢٠١٨
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ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

تهنئة

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أ.د .سعد زغلول الدمراوي

وكيل الكلية السابق ورئيس قسم االنتاج الحيواين
لتعيني سيادته مراجعا بالهيئة القومية لضامن االعتامد

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

أ.م.د .محمد إبراهيم فتوح

أ.د .مدحت عراقي الديناري

أستاذ الزهور ونباتات الزينة املساعد بقسم البساتني
لتويل سيادته منصب القائم بتسيري أعامل القسم

استاذ الوراثة بقسم الوراثة
لتويل سيادته منصب رئيسا للقسم

السيد األستاذ الدكتور :مجدى عبد الرؤوف سبع السيد األستاذ الدكتور  :عامد السيد عتامن
لتعيني سيادته رئيسا لجامعة طنطا

لتعيني سيادته نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمیة البیئة

أ.م.د .أمريه شحاتة الكريدي

السيد األستاذ الدكتور  :رشيف عبد الونيس أحمد جرب
لتعيني سيادته عميدا للكلية

السيد أ.د .عيسوي قاسم محمود رزق

للتجديد لسيادته وكيال لشئون التعليم و الطالب
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السيد أ.د .محمد السيد محمد أحمد

لتعيني سيادته وكيال لخدمة املجتمع وتنمية البيئة
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وحدة  ITبالكلية

مدير الوحدة د .حازم محمد ربيع وفريق العمل

استاذ الوراثة املساعد يقسم الوراثة
لتكريم سيادتها مبسابقة ابن الهيثم لألفكار والبحث العلمي لحصولهم عيل املركز االول للعام السابع عيل التوايل
بنسبة  %98وفق التقييم الصادر عن ادارة املرشوعات بالقاهرة
مبركز بحوث تنمية اقليم وسط الدلتا

مربوك فريق الكلية لكرة القدم الخاميس

السيد أ.د .أسعد عبد القادر دربالة

لتعيني سيادته وكيال للدراسات العليا والبحوث

د .دينا أحمد مرتيض

املدرس املساعد بقسم علوم وتكنولوجيا االعذية
لحصول سيادتها عيل درجه الدكتوراة يف األلبان
من جامعة طنطا يف ٢٠١٨/٢/٢٨

مربوك عشرية جوالة الكلية

الصعود اىل الدور الثاىن ىف بطولة نادى الجامعة لكرة القدم الخامىس
للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملني والطالب

تم حصولهم عيل العديد من املراكز االويل ىف مسابقات امللتقى الكشفى
الثالث عرش لجواىل وجواالت جامعة طنطا
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