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رسالة الكلية
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رئیس مجلس اإلدارة
أ.د .رشيف عبد الونيس جرب
عمید الكلیة
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شخصية العدد

األســتاذة الدكتــورة  :تســامح خطــاب عبــد الــرؤوف  -أويل رائــدات تخصــص علــم كيميــاء
وســميه املبيــدات  -قســم وقايــة النبــات  -كليــة الزراعــة جامعــة طنطــا

منجزات البحوث العلمية

 -1تحليل القدرة عىل التألف لتكنيك فرز التحمل للجفاف بني الرتاكيب الوراثية للقمح.
-2تأثــر التســميد النيرتوجينــى املعــدىن و الحيــوى عــى النمــو والتبكــر و املحصــول ىف صنــف
القطــن املــرى جيــزة .86
 -3التعديل بلب قصب السكر يحسن الخصائص الهيدروفيزيائية للرتبة امللحية-الصودية.
 -4فعاليــة الفطريــات املمرضــة للحــرات ( Bals.)Beauveriabassianaو).Metarhiziumanisopliae (Metsch
(الفطريــات الناقصــة :الفطريــات الهيفيــة) كعوامــل مكافحــة حيويــة عــي تربــس البصــل.
 -5القــدرة االليلوباثيــة ملجزئــات مســتخليص الكوســا Cucurbita pepo LوالكافــورEucalyptus citriodora Hعــى
أنبــات الــذرة وبعــض الحشــائش املصاحبــة لــه.
 -6تأثري إضافة حبوب لقاح النحل عىل األداء اإلنتاجي ،وصفات الذبيحة ،وقياسات الدم لبداري التسمني.

الرسائل الجامعية

رســالة دكتــوراة :األرضار املوازيــة للمبيــدات الحرشيــة كمضــادات لبعــض آفــات
القطــن عــى الكائنــات الحيــة غــر املســتهدفة و اإلنزميــات الدفاعيــة
الباحث :أ .سامى كامل محمد قريش
رسالة ماجيستري  :دراسات عيل صانعة أنقاق الطامطم يف محافظة الغربية.
الباحث :أ .السعيد محمد عبداملنعم حسن.

املنتدى البيئى االول

املنتدى البيئى االول لكلية الزراعة  -جامعة طنطا -
«التوعية ومواجهة املخاطر البيئية مبحافظة الغربية »

املؤمترات العلمية

املؤمتر الدوىل للتنمية الزراعية املتواصلة  -بجامعة الفيوم
املؤمتر الدوىل الخامس للبحث العلمي الطاقة املتجددة وإستدامة املياه جامعة طنطا

املقاالت اإلرشادية

-1دور السد العاىل ىف حامية مرص وتأثرياته الجانبية عىل الرتبة الزراعية
 بقلم أ.د .محمود ابراهيم.				
 -2التنمية املستدامة (مفهومها – خصائصها – ابعادها )
 بقلم أ .د .احمد محمد أحمد.				
-3استخدام الفريمونات الجنسية يف برامج املكافحة املتكاملة لآلفات الحرشية
 بقلم أ .د .إبراهيم إبراهيم مصباح.				
 بقلم أ .د .نارص ابراهيم عبدالقادر. -4الفريمي كمبوست Vermicompost
-5األغذية املعدلة وراثياً :بني الواقع و املأمول  -بقلم د .سمـر عبد العزيز عمـر.

أنشطة وبرامج تدريبية

 أ.د .سهام سويلم		
تصنيع املنتجات الللبنيه الشائعه
كيف تسعد لالمتحانات اسرتاتيجيات املذاكره ورس التفوق  -أ.د .امجد الجامل
 ا.د عيل سليامن عيلاداره الكوارث و االزمات		

أخبار ومناسبات زراعية

 زيــاره ممثــي مركــز تكنولوجيــا االلبــان بــوزاره التجــاره والصناعــه لتنفيــذ الربنامــجالتدريبــي الخــاص بسالســل القيمــة لقطــاع األلبــان التابــع ملــروع تعزيــز ريــادة األعــال
وتنميــة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة املمــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة USAID-
 SEEDمبحافظــة الغربيــة
 زياره جهاز تنميه املرشوعات الصغريه و املتوسطه= تأهيل طالب الفرقة النهائية وخريجني كليه الزراعه جامعه طنطا لسوق العمل
 -تهنئة من أرسة املجلة.
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تعتــر البيئــة هــي كل مايحيــط
باإلنســان مــن هــواء ومجــاري
مائيــة وتربــة زراعيــة وطــرق
وأرايض فضــاء ومســاكن ومواصالت
 ....إلــخ .واملفهــوم الشــائع للحفــاظ
عــي البيئــة لــدي الغالبيــة
العظمــي مــن النــاس هــو التخلــص
مــن القاممــة وعــدم إلقائهــا يف الطــرق أو يف األرايض الفضــاء
أو عــي جســور األرايض الزراعيــة أو يف املجــاري املائيــة.
ولكــن مفهــوم الحفــاظ عــي البيئــة اليقتــر عــي هــذا
املفهــوم فقــط ،ولكنــه يشــمل أيضــا كيفيــة اســتغالل
املخلفــات املنزليــة والزراعيــة والصناعيــة اســتغالال ليــس
فقــط بطريقــة صحيــة وآمنــه ولكــن أيضــا بطريقــة
اقتصاديــة أي تكلفــة أقــل وربــح عــايل .فمثــا يف الســنوات
القليلــة املاضيــة كان حــرق قــش األرز يســبب مشــكلة
الســحابة الســوداء وكانــت الدولــة تضطــر لفــرض غرامــات
عــي املزارعــن اذا قامــوا بهــذا العمــل وبالرغــم مــن ذلــك
مل تــؤت الغرامــات مثارهــا .ولكــن عندمــا وضعــت الدولــة
اس ـراتيجية لجعــل قــش األرز مصــدرا لصناعــات مختلفــة
وكعلــف للحيوانــات الزراعيــة أصبحــت لــه قيمــة اقتصاديــه
دعــت معهــا املـزارع إيل الحفــاظ عــي قــش األرز والســعي
إيل كبســه يف بــاالت ليبيعــه ويربــح .وبالتــايل فــإن تدويــر
املخلفــات أيــا كان مصدرهــا مــن منظــور إقتصــادي مــع
توعيــة املواطنــن بأهميــة ذلــك يعظــم مــن الحفــاظ عــي
البيئــة صحيــا ويكــون لــه عائــد اقتصــادي .وبالتــايل يجــب
أن تســعي التنميــة يف هــذا اإلتجــاه وتتطــور أفكارنــا حتــي
نســر يف خطــي التنميــة املســتدامة والتصبــح املخلفــات
عبئــا عــي الدولــة بــل حــا لكثــر مــن املشــاكل ويجــب أن
نركــز ليــس فقــط عــي التجــارب الخارجيــة ولكــن نعتمــد
عــي بنــات أفكارنــا وأبناؤنــا قــادرون عــي حــل مشــاكل
بيئتهــم وفــق معطياتهــا .وبالتــايل ان االســتثامر يف هــذا
الجانــب يــؤدي ايل منــو يف الناتــج القومــي وتوفــر فــرص
عمــل عــي مســتويات عــدة مــا يكــون مــن شــأنه دفــع
عجلــة التنميــة يف البــاد.

بقلم رئیس التحرير التنفيذي
أ.د .محمد رمضان درويش

استاذ الهندسة الزراعية املساعد  -كلية الزراعة جامعة طنطا

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

شخصية العدد
األســتاذة الدكتورة /تسامح خطاب عبد الرؤوف
أويل رائدات تخصص علم كيمياء وسميه املبيدات
قسم وقاية النبات  -كلية الزراعة جامعة طنطا

تُّعــد الســيدة األســتاذة الدكتــور /تســامح
خطــاب عبــد الــرؤوف ســامل اويل رائــدات علــم
كيميــاء وســمية املبيــدات بقســم وقايــة النبــات
كليــه الزراعــة جامعــه طنطــا  ,وســيادتها مــن
مواليــد محافظــه الدقهليــة .ولســيادتها ســجل
حافــل باإلنجــازات العلميــة يف مجــال كيميــاء و
ســميه املبيــدات و يشــغل طالبهــا يف الوقــت الحــايل
العديــد مــن املناصــب األكادمييــة يف كثــر مــن
الجامعــات املرصيــة و مراكــز البحــوث الزراعيــة ايل
جانــب تقلــد ســيادتها لرئاســة قســم وقايــة النبــات
كأول رئيــس قســم بكليــه الزراعــة جامعــة طنطــا
أضافــت خاللهــا الكثــر للقســم و للكليــة  .ايل
جانــب مســاهمتها يف أنشــطه عمــل قطــاع خدمــه
املجتمــع وتنميــه البيئــة و مجالــس كليــه الزراعــة
جامعــه طنطــا .
مؤهالهتا العلمية-:
حصلــت ســيادتها عــي بكالوريــوس
العلــوم الزراعيــة مــن قســم وقايــة النبــات
بجامعــة االســكندرية عــام  .1960ســافرت ســيادتها
مرافقــه لزوجهــا املرحــوم االســتاذ الدكتــور /جــال
حســن (اســتاذ الدواجــن بكليــه الزراعــة جامعــه
اإلســكندرية) يف عــام 1963ايل الواليــات املتحــدة
األمريكيــة للحصــول عيل درجه املاجســتري يف العلوم
الزراعيــة تخصــص كيميــاء وســمية املبيــدات مــن
جامعــه (أيــوا) و نالــت ســيادتها الدرجــة العلميــة
عــام  .1966التحقــت بكليــه الدراســات العليــا
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بجامعــه كولومبيــا
بواليــة متســوري
للحصــول عــي
درجــه الدكتــوراه
و بعــد انتهائهــا
مــن االمتحــان
التأهيــي غــادرت
جامعــه
ايل
اســيوط و التحقــت
بهــا مــن جديــد عــام  .1969حصلــت ســيادتها
عــي درجــه الدكتــوراه يف مجــال كيميــاء وســمية
املبيــدات مــن جامعــه أســيوط عــام1973م.
لتحصــل ســيادتها عــي درجــه اســتاذ ســنه . 1984
الوظائف الأاكدميية-:
تدرجــت ســيادتها بدايــة مــن تعينهــا
كمعيــده يف  2فربايــر 1970م بكليــه الزراعــة
جامعــة اســيوط حتــي حصلــت عــي درجــه أســتاذ
يف  12فربايــر 1984م .انتقلــت ســيادتها ايل كليــه
الزراعــة بطنطــا كأســتاذ كيميــاء وســميه املبيــدات
بقســم وقايــة النبــات عــام  1993لتشــغل بذلــك
وظيفــه اول رئيســاً لقســم وقايــة النبــات اعتبــارا ً
مــن  15نوفمرب1993وحتــي  31يوليــو 2000م .
كذلــك عملــت كمرشف ـاً عــى قســم وقايــة النبــات
اعتبــارا ً مــن  28ديســمرب 2000و حتــي 27ديســمرب
 .2002و حاليــاً تشــغل ســيادتها وظيفــه أســتاذ
غــر متفــرغ بقســم وقايــة النبــات كليــه الزراعــة
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جامعــه طنطــا.
الارشاف عيل الرسائل العلمية -:
تُّعــد ســيادتها قامـ ًة علميـ ًة متميــز ًة تخ َّرج عيل
يديْهــا العديــد مــن طــاب البكالوريــوس و طــاب
الدراســات العليــا .ترأَّســت ســيادتها لجــان االرشاف
و لجــان الحكــم واملناقشــة للعديــد مــن الرســائل
العلميــة مــا بــن املاجســتري و الدكتــوراه .
املُهامت العلمية وعضوية امجلعيات العلمية:
ت ُّعــد ســيادتها عضــو بجمعيــه الــرف للبحــوث
العلميــة األمريكيــة
« The society of
»the SIGMA -ix
اعتبــارا مــن عــام
 1969وحتــي االن.
ســافرت ســيادتها
يف مهمــ ٍة علميــ ٍة
عــام 1979وحتــي
 1981لجامعــه
North Carolina
بقســم الســموم لتكــون بذلــك عضــوا بجمعيــه
التكســوكولوجي األمريكيــة بالواليــات املتحــدة
األمريكيــة «  « Toxicology The society ofعــن
بحــث بعنــوان« :تأثــر الرصــاص عــي تحلــل متبقيات
املبيــدات يف الثدييــات» .
عملــت ســيادتها كأســتاذا ً زائــرا ً يف كليــة البنــات
بجامعــه الريــاض عــام  1986ملــده ســتة أشــهر و ذلك
لتدريــس مقــرر «اســتخدام طــرق التحليــل املختلفــة
لتقديــر بعــض املركبــات العضويــة» .كذلــك عملــت
ســيادتها اســتاذا ً زائ ـرا ً بجامعــه الفاتــح بطرابلــس -
لبيــا خــال الفــرة مــنٍ 1981و حتــي .1983
تركَّــزت اهتاممــات ســيادتها يف بعــض العديــد مــن
املجــاالت الخاصــة باملبيــدات وخاصــ ًة كيميــاء و
IE
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ســمية املبيــدات  Toxicologyو
التــي كانــت موضــوع رســاله الدكتــوراه
الخاصــة بســيادتها ملــا لهــا مــن اهميــه يف
دراســة التأثــرات الســلبية للمبيــدات ومــدي
ســميتها عــي الثدييــات  .كــا انْصب اهتامم ســيادتها
عــي دراســة التأثــرات الســلبية للمبيــدات عــي
ميكروبيولوجيــا االرايض و بكرتيــا العقــد الجذريــة
املثبتــة لــأزوت و عــي الثدييــات و خاصــ ًة تأثــر
مجموعــه مبيــدات الكرباميــت عــي تثبيــط انزيــم
األســتيل كولــن اســرييز .كــا اهتمــت ســيادتها ايضــا
بدراســة ظاهــرة
املقاومــة يف بعــض
اآلفــات مثــل دوده
ورق القطــن لتأثــر
اســتخدام املبيــدات.
ا ألحبــاث واملؤلفــات
العلميــة املنشــورة-:
لســيادتها العديــد
االبحــاث
مــن
العلميــة التــي تــم
نرشهــا يف العديــد مــن الدوريــات العلميــة املرصية و
الدوليــة  ،باإلضافــة ايل اشــرك ســيادتها يف العديــد من
املؤمتـرات العلميــة الداخليــة والخارجيــة .ولســيادتها
العديــد مــن االيــادي البيضــاء عــي الكثــر مــن اعضاء
قســم وقايــة النبــات و الكلية نظـرا لحكمتهــا يف اداره
و حــل املشــكالت و تيســر العقبــات امــام الدارســن.

بقلم. :د .هناء عاطف نسيم

مدرس كيمياء و سميه املبيدات -قسم وقاية النبات
كلية الزراعة جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

منجزات البحوث العلمية

تحليــل القــدرة عىل التألف لتكنيك فــرز التحمل للجفاف بني الرتاكيب
الوراثية للقمح
أ.د .أمجد عبد الغفار الجمال

أهمية وأهداف الدراسة-:

قسم احملاصيل  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

تهــدف الدراســة اىل تقيــم الرتاكيــب الوراثيــة للقمــح ىف
تجرتــن األوىل تحــت ظــروف الــرى العــادى والثانيــة تحــت ظــروف
الجفــاف ىف ثــاث مكــررات كاملــة العشــوائية.
أهم النتائج املتحصل عليها -:اظهرت النتائج:
 -1ان التبايــن الراجــع لــكل مــن الرتاكيــب الوراثيــة واالبــاء والهجــن
معنويــا لــكل مــن النســبة بــن كلورفيــل أ ،
كلوروفيــل ب ( – )a/bوزاويــة الورقــة
العلــم ،مقاومــة الثغــور ،ومعــدل
النتــح ، ،وعــدد الســنابل لــكل
نبــات ،ون االلــف حبــة و عــدد
الحبــوب لــكل ســنبلة تحــت ظــروف
الــرى العــادى والجفاف والتحليل املشــت
رك.
 -2ان الســاالت االبويــة مــرا (،)P1وســدس  ،)P5( 12جيــزة
 )P3(171وجميــزة  )P1( 12أفضــل القيــم ملعظــم الصفــات تحــت
الدراســة مثــل محصــول الحبــوب ،وزن االلــف حبــة ،عــدد الســنابل
للنبــات ،عــدد الحبوب/ســنبلة ،ودليــل الحساســية للجفــاف ،ودليــل
الحصــاد وعــدد االيــام حتــى النضــج الفســيلوجى تحــت ظــروف
ظــروف الــرى العــادى والجفــاف والتحليــل املشــرك.
 -3ان الهجــن جيــزة x 171ســدس ،12جيــزة  x 168جميزة 11افضل
القيــم لصفات.دليــل الحساســية للجفــاف  ،دليــل الحصــاد ،ومعــدل
النتــح ،ودرجــة حـرارة الورقــة ،ومســاحة الورقــة العلــم ،وزن االلــف
حبــة ،عــدد الســنابل للنبــات الفــردى و محصــول الحبــوب للنبــات
الفــردى و عــدد الحبــوب لــكل ســنبلة تحــت ظــروف الــرى العــادى
والجفــاف والتحليل املشــرك.
 -4ان التبايــن الراجــع للقــدرة العامــة ( )GCAوالخاصــة عــى
االئتــاف ( )SCAمعنويــا ىف الصفــات تحــت الدراســة.
 -5ان النســبة بــن القــدرة العامة/القــدرة الخاصــة أعــى مــن
الوحــدة لجميــع الصفــات تحــت الدراســة مــا عــدا الصفــات نســبة
كلوروفيــل أ /كلوروفيــل ب ودليــل الحصــاد ومحصــول القــش
للنبــات تحــت ظــروف الــرى العــادى والجفــاف والتحليــل املشــرك،
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

زاويــة الورقــة العلــم تحــت ظــروف الجفــاف والتحليــل املشــرك
ومحصــول الحبــوب للنبــات الفــردى تحــت التحليــل املشــرك.
 -6ان النســبة بــن القــدرة العامــة وتفاعلهــا مــع معامــات الــرى/
القــدرة العامــة اقــل مــن القــدرة الخاصــة وتفاعلهــا مــع معامــات
الرى/القــدرة الخاصــة ملعظــم الصفــات تحــت الدراســة مــا يــدل
عــى ان التفاعــل الجينــى الســيادى هــو الســائد ىف توريــث معظــم
الصفــات تحــت الدراســة.
 -7ان الســالت االبويــة جميــزة  ،12مــر،1
جيــزة 171وجيــزة  168قــدرة عامــة عــى
االئتــاف موجبــة ومعنويــة لصفــات وزن
االلــف حبــة ،محصــول الحبــوب للنبــات
الفــردى ،مقاومــة الثغــور وعــدد الســنابل/
النبــات واظهــرت كل مــن الســاالت االبويــة
جميزة،12مــر ،جيــة ،171ســخا 94وجيــة  168قــدرة عامــة
ســالبة لصفــات عــدد االيــام حتــى النضــج الفســيولوجى  ،معــدل
النتــح ،ودرجــة ح ـرارة الورقــة وارتفــاع النبــات
 -8الهجــن جيــزة  x 168جميــزة ،11جيــزة  x 171جيــزة ، 168
جيــزة  x 171جميــزة  11وجميــزة  x 12جيــزة  168قــدرة خاصــة
عــى االئتــاف ملعظــم الصفــات تحــت الدراســة تحــت ظــروف
الــرى العــادى والجفــاف والتحليــل املشــرك

أهم التوصيات-:

تــوىص الدراســة بادخــال االبــاء ذات قــدرة عامــة عاليــة
عــى التالــف مثــل جميــزة  ،12مــر ،1جيــزة 171وجيــزة 168
وكذلــك الهجــن ذات القــدرة الخاصــة العاليــة عــى التالــف كابــاء
وهجــن مبــرة ىف برامــج الرتبيــة لتحمــل الجفــاف.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة وقايــة
النبــات  -جامعــة املننصــورة  -مجلــد ( - )9العــدد ( )11مــن 875
ايل  885العــام .2018
J. Plant Production, Mansoura Univ., Vol.9 No. 11
2018 ,885 - 875
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تأثري التســميد النيرتوجينى املعــدىن و الحيوى عىل النمو والتبكري
و املحصــول ىف صنف القطن املرصى جيزة 86
أ .م ,د .أسامة عبد الحميد عبد الرازق 1أ.د .علي السيد الجعبيري

2

 -1قسم احملاصيل  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا  -2مبعهد حبوث القطن مركز البحوث الزراعيه

أهمية وأهداف الدراسة-:

أقيمــت تجربتــان حقليتــان مبحطــة البحــوث الزراعيــة
بالجميــزة محافظــة الغربيــة خــال موســمى النمــو 2009 ،2008
لدراســة تأثــر التســميد االزوىت املعــدىن بثالثــة معــدالت (، 45 ،30
 60كجــم ن/فــدان) ،ثالثــة مصــادر مــن االســمدة العضويــة (زرق
الحــام  ،مخلفــات االعنــام وســاد
الكمبوســت) ســواء مبفردهــا أو
عنــد املعدلــن  30أو  45كجــم ن/
فــدان أو عنــد املعــدل  30كجــم
نيرتوجــن عضوى/فــدان 30 +
كجــم نيرتوجــن معــدىن للفــدان
وكــذا دراســة تأثــر املخصــب
الحيــوى ميكروبــن وذلــك عــى
التبكــر والنمــو والصفــات الثمريــة
واملحصــول لصنــف القطــن املــرى
جيــزة  86وكان التصميم املســتخدم
ىف كال التجربتــن هــو القطاعــات
الكاملــة العشــوائية ذات االربعــه مكــررات.

أهم النتائج املتحصل عليها:

ادى زيــاده مســتوى التســميد النيرتوجينــى املعــدىن
حتــى 60كجــم ن /الفــدان اىل زيــاده معنويــه ىف طــول النبــات
عنــد الحصــاد وعــدد الســاميات واالفــرع الثمريــه للنبــات وارتفــاع
عقــده اول فــرع مثــرى وزيــاده عــدد االيــام مــن الزراعــه حتــى
ظهــور اول زهــره وتفتــح اول لــوزه والنســبه املئويــه لعقــد اللــوز
بينــا ادى اىل نقــص طــول الســاميه والنســبه املئويــه للتســاقط
والنســبه املئويــه للتبكــر ىف املوســمني.
زاد محصــول القطــن الزهــر للفــدان زيــاده معنويــه ىف
املوســم الثــاىن بزيــاده مســتوى التســميد النيرتوجينــى املعــدىن
حتــى 45كجــم ن /الفــدان بــدون زيــاده ملحوظــه عــن املســتوى
60كجــم ن /الفــدان ىف املوســم االول
اعطــت املعامــات املختــره تاثـرا معنويــا عــى عــدد اللــوز الــكىل
عــى النبــات والنســبه املئويــه لعقــد اللــوز ومحصــول القطــن الزهر
IE
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للفــدان ىف املوســمني لصالــح اضافــه 30كجــم نيرتوجــن عضــوى /
الفــدان ىف صــوره ســاد مخلفــات االغنــام او زرق الحــام مــع 30
كجــم نيرتوجــن معــدىن /الفــدان .
أعطــت املعامــات املختــرة تأث ـرا معنويــا عــى محصــول القطــن
الزهــر للفــدان ىف املوســمني لصالــح اضافــة  30كجــم نيرتوجــن
عضــوى /الفــدان ىف صــورة ســاد
مخلفــات االغنــام أو زرق الحــام
مــع  30كجــم نيرتوجــن معــدىن
للفــدان.

أهم التوصيات-:

مــن النتائــج املتحصــل
عليهــا ميكــن التوصيــة بالتســميد
مبعــدل  45كجــم نيرتوجــن معــدىن
/الفــدان ىف صــورة ن ـرات امونيــوم
او عمــل توليفــه مــن  30كجــم
نيرتوجــن معــدىن /الفــدان كن ـرات
أمونيــوم مــع  30كجــم نيرتوجــن عضــوى /الفــدان ىف صــورة ســاد
مخلفــات االغنــام او زرق الحــام او بعمــل توليفــة مــن تلقيــح
البــذرة باملخصــب الحيــوى امليكروبــن عنــد الزراعــة مــع اضافــة
 30كجــم نيرتوجــن معــدىن /الفــدان عــى دفعتــن متســاويتني عنــد
الخــف ثــم بعــد  15يــوم .وذلــك العطــاء افضــل صفــات منــو وتبكــر
مــا ينعكــس عــى أعطــاء محصــول عــاىل تحــت ظــروف منطقــة
الجميــزة.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة املنوفيــة
للبحــوث الزراعيــة مجلــد ( - )37العــدد ( )4مــن  855ايل 869
العــام .2012
Minufiya Journal Agricultural Research.Vil, 37. No, 4
Pages: 869-855. Publication Date: 2012
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

منجزات البحوث العلمية
االســتصالح بلب قصب السكر يحســن الخصائص الهيدروفيزيائية للرتبة
امللحية-الصودية
أ .م .د .عبدالحليم عوض عبد الحليم
قسم األراضي واملياة  -كلية الزراعة جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

تطبيــق املــواد العضويــة هــو مامرســة
بيئيــة شــائعة يف تحســن خصائــص الرتبــة ،ولكــن
اســتخدام لــب قصــب الســكر  ،وهــو منتــج ثانــوي
لصناعــة الــورق يف اســتصالح الرتبــة مل يتــم اختبــاره
حتــى اآلن.
كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو
قيــاس آثــار تطبيــق بقايــا قصــب الســكر (لــب
قصــب الســكر) عــى الخــواص الهيدروفيزيائيــة
للرتبــة امللحيه-الصوديــه.

جدول  :1متوسط قيم الخواص الهيدروفيزيائية بعد شهرين من التحضني متبوعة بشهرين من الغسيل

شكل ( % :3حجام) ملسام الرصف املسام املمسكة للامء وكذا قيم معامل التوصيل الهدرولييك املشبع ملختلف معدالت
لب قصب السكر املضافة

طرق ومواد البجث

أجريــت تجربــة لتحضــن الرتبــه مــع معــدالت
مختلفه
مــن لــب
قصب
الســكر يف
اوعيــه ملــدة
 4أشــهر
تحت
ظروف
التشبع
والغســيل.
بامليــاه

أهم النتائج املتحصل عليها-:

شكل  :4املحتوي الرطويب (حجام) عند السغة الحقلية ومعامل الذبول وكذا املاء امليرس ملختلف معدالت لب قصب
السكر املضافة

أدى تطبيــق  5و  10و  20طــن  /هكتــار إىل انخفــاض يف
الكثافــة الظاهريــة بنســبة  19و  41و  ٪ 42عــى التــوايل  ،وزيــادة مقابلــة
يف املســامية الرصفيــه .وباملثــل  ،تــم تحســن بنــاء الرتبــة املعــر عنــه بدرجــه
ثبــات املحببــات إىل حــد كبــر مــن  0,5إىل  .0,9كــا تأثــرت قيــم التوصيــل
الهيدروليــي املشــبع واملحتــوى املــايئ الــكيل املتوفــر بالرتبــه بشــكل إيجــايب
بالتعديــات التــي أجريــت مــع لــب قصــب الســكر ؛ تضاعفــت قيمــه التوصيــل
الهيدروليــي املشــبع إىل  1,4سم/ســاعة مــع تطبيــق  20طن/هكتــار  ،حيــث
العام 2018 :
 2019املجلد  21 :العدد 31 :

شكل  :2درجة ثبات املحببات والكثافة الظاهرية ملختلف معدالت لب قصب السكر املضافة

تعتــر القيمــه الحاســمه ألنهــا أدت إىل ترشــيح االمــاح مبعــدالت عاليــه.

مناقشة النتائج:

كانــت هــذه التغيــرات تعــزى إىل الطبيعتــه اإلســفنجية للــب
قصــب الســكر والزيــادة يف املــادة العضويــة الناتجــه مــن تحللــه؛ كــا ان
التحلــل الرسيــع للــب قصــب الســكر حــرر العديــد مــن الكاتيونــات (القواعــد
االرضيــه) مثــل الكالســيوم  ،املغنســيوم و البوتاســيوم  ،مــا أدى إىل ترسيــع
غســيل كاتيــون الصوديــوم.

أهم التوصيات-:

تــويص الدراســه بأنــه عنــد اســتصالح الرتبــة امللحيــة  -الصوديــة
مــن النــوع الــذي قمنــا بدراســته يفضــل اضافــه لــب قصــب الســكر مبعــدل
 10طن/هكتــار .يجــب اج ـراء عــدد مــن البحــوث املســتقبليه لدراســه آثــار
اســتخدام لــب قصــب الســكر يف التجــارب الحقليــه عــى مجموعــة واســعة مــن
أنــواع الرتبــة امللحيــه  -الصوديــة.

وميكن اإلطالع عيل البحث الكامل منشورا مبجلة:
European Journal of Soil Science, May ,2017,68
335–327
doi: 10.1111/ejss.12426
88
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كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

فعاليــة الفطريات املمرضة للحرشات Beauveria bassiana Bals
و( Metarhizium anisopliae Metschالفطريــات الناقصة:
الفطريــات الهيفية) كعوامــل مكافحة حيوية عيل تربس البصل
أ .م .د .محمد فاضل الشيخ
قسم وقاية النبات – كلية الزراعة جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

دراســة الكثافــة العدديــة لرتبــس البصــل
 Thripstabaciتحــت الظــروف الطبيعيــة لحقــول
البصــل .ودراســة
فعاليــة الفطريــات
املمرضــة للحــرات

 bassianaو  M. anisopliaeعــي التــوايل .وبنــاء عليــه تم
رش العزلتــن الفطريتــان يف حقــل البصــل ملكافحــة تربــس
البصــل برتكيـزات  106 x 0.9و 107 x 2.9جرثومة/مللــر لكل

Beauveria
 bassiana Balsو
Metarhizium
anisopliae Metsch

(الفطريــات الناقصــة:
الفطريــات الهيفيــة) كعوامــل مكافحــة حيويــة عــي
تربــس البصــل. .

مخترص طرق ومواد البحث-:

أجريــت هــذه الدراســة باملزرعــة البحثيــة بكليــة
الزراعــة بطنطــا بجامعــة طنطــا خــال موســمي 2014
.2015-

أهم النتائج املتحصل عليها-:

تجــاوزت الكثافــة العدديــة لحــرات الرتبــس
الحــي  10حــرات  /نبــات يف منتصــف فربايــر والــذي
بالتــايل يصبــح وقــت للمكافحــة .وتصــل ذروة تعــداد
الحــرة يف األســبوع الثــاين مــن ابريل.تــم اســتخدام
العزلتــن الفطريتــان املمرضتــان للحـرات وهــا فطريــي
 Beauveriabassianaو Metarhiziumanisopliae
عــي تربــس البصــل تحــت الظــروف املعمليــة برتكي ـزات
 104, 105 ,106 ,107 ,108جرثومة/مللــر .ومــن ثــم كانــت
قيــم الرتكيــز املميــت لنصــف العشــرة هــو  105 x 0.9و
106 x 2.9جرثومة/مللــر لــكل مــن العزلتــن الفطريتــان B.
IE
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مــن العزلتــن الفطريتــان  B. bassianaو M. anisopliae
عــي التــوايل وقورنــت باالكتليــك  %50كمبيــد مــويص بــه
برتكيــز  500مــل /فــدان .الخفــض يف عــدد الح ـرات كان
 62.87 , 74و  % 87.08لــكل مــن العزلتــن الفطريتــان B.
 bassianaو  M. anisopliaeو مبيــد االكتليــك  %50عــي
التــوايل .

أهم التوصيات-:

تكشــف هــذه النتائــج ان العزلتــان الفطريتــان رمبــا تكــون
فعالــة يف مكافحــة تربــس البصــل تحــت الظــروف الحقلية
وخاصــة عزلــة .B. bassiana
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة وقايــة
النبــات  -جامعــة املنصــورة  -مجلــد ( - )8العــدد ( )7مــن 319
ايل  323العــام .2017
No. 7

J. Plant Production, Mansoura Univ., Vol.8
2017 ,319 - 323
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

منجزات البحوث العلمية
القدرة االليلوباثية ملجزئات مســتخليص الكوســا Cucurbita pepo L
والكافور Eucalyptus citriodora Hعىل أنبات الذرة وبعض الحشــائش
املصاحبة له.
د .صبري عبد المنعم عبد اهلل  -د .حازم محمد أمين
أهمية وأهداف الدراسة-:

قسم وقاية النبات  -كلية الزراعة جامعة طنطا

دراســة القــدرة االليلوباثيــة لـــ مســتخليص أوراق
نبــايت الكوســا Cucurbita pepo Lوالكافــور Eucalyptus
 citriodora Hتحــت ظــروف املعمــل.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

ثبطــت مجزئــات الهكســان ،االيثيــل أســيتات
واملاءوالتــي ُحصــل عليهــا مــن املســتخلص الكحــويل ألوراق
الكوســاوالكافور أنبــات بــذور الــذرة  Zea maysوثــاث
أنــواع حشائشــية .يف حالــة مســتخلص الكافور فقــد أظهرت
كل املجزئــات ســمية عاليــة إيل متوســطة ضــد بــادرات
الحشــائش .بينــا ،أظهــرت ســمية منخفضــة عــى هجــن
الــذرة .كان أكــر املجزئــات ســمية عــى بــادرات الحشــائش
مجــزأ الهكســان يليــه مجــزيئ املــاء واأليثيــل أســيتات .وقــد
كان مجــزأ الهكســان أكــر املجزئــات أختياريــة بــن هجــون
الــذرة وأنواعالحشــائش .بينــا ،باقــي املجزئــات كانت عالية
االختياريــة بينهــا .عــى النقيــض ،كانــت كل مجزئــات
مســتخلص الكوســا متوســطة اىل محــدودة الســمية ضــد
كل مــن بــادرات الحشــائش والــذرة .وقــد كان املجــزأ املــايئ
أكــر املجزئــات ســمية ضــد كل األنــواع املختــرة يليــه كل
مــن مســتخليص الهكســان واأليثيــل أســيتات .امتلكــت كل
املجزئــات ال إلىمحــدودة األختياريــة جــدا ً بــن هجــن الذرة
وأنــواع الحشــائش .بصــورة عامــة ،يف معظــم الحــاالت كان
أكــر األنــواع حساســية هــو عــرف الديــك Amaranthus
 .retroflexusوكان املجــزأ الهكســاين للكافــور أكــر
املســتخلصات اختياريــة (معامــل االختياريــة.)21.46:66.90

أهم التوصيات-:

العام 2018 :
 2019املجلد  21 :العدد 31 :

ميكن
استخدام
هذا
املستخلص
يف مكافحــة
الحشائش
املتكاملة

يف حقــول الــذرة .بينــا ،مل متلــك كل مجزئــات الكوســا
أي اختياريــة .لذلــك يجــب أجــراء املزيــد مــن البحــث
واختياريتهــا.
قدرتهــا
لتعزيــز
وميكن اإلطالع عيل البحث الكامل منشورا مبجلة:
جامعــة طنطــا للبيئــة  .2016عــدد خــاص بـــاملنتدى البيئــي الثالث:
التلــوث البيئــي :املشــكلة والحــل املقــام بجامعــة طنطــا 14 :12
يوليــو.227 :220 .
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تأثــر إضافة حبــوب لقاح النحل عىل األداء اإلنتاجي ،وصفات
الذبيحة ،وقياســات الدم لبداري التسمني

أ .م .د .سهي عبد الحميد فرج،
أهمية وأهداف الدراسة-:

قسم االنتاج احليواين – كلية الزراعة  -جامعة طنطا

أُجريــت هــذه التجربــة لدراســة تأثــر اضافــة
أكسده
حبــوب لقــاح نحــل العســل كمضادات
طبيعيــة وداعــات للنمــو
عــي االداء االنتاجــي
والحالــة الفســيولوجية
لدجــاج التســمني كبديـاً
عــن اســتخدام املضــادات
الحيويــة وغريهــا مــن داعــات النمــو الكيميائيــة.

مخترص طرق ومواد البحث-:

أُجريــت هــذه التجربــة عــى  420كتكــوت
هابــرد غــر مجنــس عمــر يــوم ،قســمت عشــوائياً إىل 4
مجموعــات تجريبيــة .احتــوت كل مجموعــة عــى 105
كتكوت
وقــد غذيــت
عــى عليقــة
أساسية
مضــاف إليهــا
حبــوب القــاح
كمحفز
طبيعــي للنمــو مبعــدل ( % 0.0مجموعــة الكنــرول) و%0.2
و %0.4و %0.6ملــدة ســتة أســابيع.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

أوضحــت الدراســة وجــود اختالفــات معنويــة يف
وزن الجســم الحــي ووزن الجســم املكتســب بــن بــداري
التســمني التــي غذيــت عــى عليقــة الكنــرول وتلــك التــي
غذيــت عــى عالئــق محتويــة عــى حبــوب لقــاح النحــل
خــال فــرة التجربــة .وقــد ســجلت الطيــور التــي غذيــت
عــى عليقــة تحتــوى عــى  %0.6مــن حبــوب اللقــاح عــى
أعــى زيــادة معنويــة يف وزن الجســم ووزن الجســم
املكتســب .وقــد أدت إضافــة حبــوب اللقــاح إىل انخفــاض
معــدل اســتهالك الغــذايئ وتحســن معــدل التحويــل
الغــذايئ باملقارنــة مبجموعــة الكنــرول .وقــد حققــت
IE
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الطيــور التــي غذيــت عــى عالئــق تحتــوى عــى حبــوب
اللقــاح زيــادة معنويــة يف الــوزن النســبي للذبيحــة ،وقــد
ســجلت الطيــور التــي غذيــت عــى عالئــق تحتــوي عــى
 %0.6مــن حبــوب القــاح أعــى وزن نســبي يف كل مــن
الغــدة التيموســية وغــدة الربســا والطحــال ،وأعــى قيمــة
يف حجــم كــرات الــدم الحمــراء و تركيــز الهيموجلوبــن
وعــدد ك ـرات الــدم الحم ـراء والبيضــاء و  neutrophilsو
 .Lymphocytesوكانــت قيــم الربوتــن الــكيل واأللبيومــن
والجلوبيولــن يف ســرم دم الطيــور التــي تغــذت عــى
حبــوب اللقــاح أعــى معنويــاً مــن مجموعــة الكنــرول.
ووجــد أن تركي ـزات كل مــن حمــض اليوريــك والكرياتــن
والجلرسيــدات الثالثيــة والكولســرول و GOTو  GPTيف
ســرم دم الطيــور التــي تغــذت عــى  0.4، 0.2أو  %0.6مــن
حبــوب القــاح كانــت منخفضــة عــن مجموعــة الكنــرول.

أهم التوصيات-:

نســتخلص مــن هــذه الدراســة أن إضافــة حبــوب اللقــاح
إىل عالئــق بــداري التســمني تــؤدي إىل تحســن األداء
اإلنتاجــي وصفــات الذبيحــة وقياســات الــدم.
وميكن اإلطالع عيل البحث الكامل منشورا مبجلة
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances,
2016,Vol.11,No,3,p168.177
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رسالة دكتوراة

الرسائل الجامعية

األضرار املوازية للمبيدات احلشرية كمضادات لبعض آفات القطن على الكائنات
احلية غري املستهدفة و اإلنزميات الدفاعية
املقدمة من الباحث  :سامى كامل محمد قريش
للحصول عيل دكتوراه الفلسفة يف العلوم الزراعية
تخصص كيمياء و سمية املبيدات
قسم وقاية النبات  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا.

أهمية وأهداف الرسالة-:

تهــدف إىل تقييــم كفــاءة وفاعليــة بعــض املبيــدات الحديثــة (
الفلونيكاميــد ،اإلميداكلوبريــد ،الثياميثوكســام) ,وبعــض املبيــدات
التقليديــة املــوىص بهــا ملكافحــة ديــدان اللــوز (الكلوربرييفــوس،
امليثوميــل ،الدلتامرثيــن) و مبيــد حديــث نصــف مخلــق (إميامكتــن-
بنــزوات) إلســتخدامها ىف نفــس الوقــت ملكافحــة األطــوار املختلفــة
( الحـرات الكاملــة و الحوريــات) لــكل مــن حــرىت مــن القطــن و
الذبابــة البيضــاء تحــت الظــروف الحقليــة.
وكذلــك دراســة األرضار املوازيــة للمركبــات املختــرة عــى الكائنــات
الحيــة غــر املســتهدفة مثــل املفرتســات املصاحبــة و الكائنــات الحية
املوجــودة ىف الرتبــة و إنزميــات النبــات الدفاعيــة و الربوتينــات
الكليــة.
و أيضــاً دراســة األرضار املوازيــة ملركبــى الفلونيكاميــد ( 17/1مــن
الجرعــة النصفيــة) و إميامكتــن -بنــزوات ( 22/1مــن الجرعــة
النصفيــة) عــن طريــق الفــم ملــدة  28يــوم متتاليةعــى التغــر ىف
وزن الجســم و األعضــاء و دراســات الــدم و الدراســات البيوكيامويــة
و كذلــك الدراســات الوراثيــة ( التأثــر عــى املــادة الوراثيــة و
الجينــات) و التغــرات الهســتوباثولوجية عــى الفــران.

أهم النتائج-:

وأظهــرت النتائــج أن مركــب الفلونيكاميــد كان األقــوى
تأث ـرا ً ضدحــرة مــن القطــن و حوريــات الذبابــة البيضــاءو أيض ـاً
األقــل تأثـرا ً عــى أكاروســات الرتبــة متعــددة التغذية,أكــر املركبــات
املختــرة أمانــاً عــى األكاروســات املفرتســة ىف الرتبــة.
أظهــر مركــب اإلميداكلوبريــد أعــى كفــاءة ضدالذبابــة البيضــاء يليــه
الفلونيكاميــد و الثياميثوكســام دون إختــاف معنــوى بينهــم .كان
مركــب إميامكتــن -بنــزوات األقــل رضرا ً عــى املفرتســات املصاحبــة
يليــه الفلونيكاميــد ،اإلميداكلوبريــد ،الثياميثوكســام ,كانــت املبيدات
التقليديــة ضــارة جــدا ً باملفرتســات املصاحبــة.
مركبــات الكلوربرييفــوس ،امليثوميــل ،الدلتامرثتســببت يف
زيــادة نشــاط إنزميــات الكاتاليــز والبريوكســيديزبينام مركبــات
الفلونيكاميــد ,إميامكتــن -بنــزوات ,اإلميداكلوبريــد والثياميثوكســام
ســببتخفض ىف نشــاط إنزميــات الكاتاليــز والبريوكســيديز .عــدا
مركبــى اإلميداكلوبريــد و الثياميثوكســام فــإن باقــى املركبــات
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

املختــرة خفضــت مــن نشــاط
إنزيــم البوليفينــول أكســيديز.
خفضــت مركبــات الدلتامرثيــن و
اإلميامكنت-بنــزوات مــن محتــوى
النبــات املعامــل مــن الربوتينــات
الكليــة بينــا زاد محتــوى نباتــات القطــن مــن الربوتينــات
الكليــة بعــد املعاملــة مبركبــات الفلونيكاميــد ,اإلميداكلوبريــد,
الثياميثوكســام و الكلوربرييفــوس.
أظهــرت النتائج التوكســيكولوجية ملركبــى الفلونيكاميــد و إميامكتني-
حــدوث خفــض ىف وزن
بنــزوات عــى الف ـران
الجســم وتغــر غــر
معنــوى ىف وزن
األعضــاء ,و خفــض
بشــكل ملحــوظ
ىف كافــة قياســات
صــورة الــدم التــى
تــم دراســتها
عــدا خاليــا الــدم
البيضــاء املحببــة حــدث بهــا
زيــادة معنويــة ,و حدثــت زيــادة معنويــة ىف مســتوى
اليوريــا و الكرياتنــن و إنزميــات األالنــن أمينوترانســفرييز و
األســرتات أمينوترانســفرييز ىف ســرم الــدم بينــا حــدث خفــض ىف
نشــاط إنزميىسوبراكســيد ديســاتيز و الكاتاليــز و زيــادة ىف محتــوى
املالــون داي ألدهيــدىف الكبــد,و حــدث رضر ىف املــادة الوراثيــة و
تغيـرات ىف التعبــر الجينــى ,والتغيـرات الهســتوباثولوجية ىف الكبــد
و الــكىل و الرئــة و كان مركــب إميامكتــن -بنــزوات األكــر تأث ـرا ً
مقارنــة بالكنــرول.

لجنة االرشاف عيل الرسالة:

أ.د .عبــد الحكيــم الدمــرداش الرشبينــي  -أســتاذ كيميــاء وســمية
املبيــدات املتفــرغ  -قســم وقايــة النبــات  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .
د .صبحــى عبــد الرحيــم حامــد  -أســتاذ مســاعد كيميــاء وســمية املبيــدات
– رئيــس قســم وقايــة النبــات  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .
12

IE

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

رسالة ماجيستري

الرسائل الجامعية

دراسات علي صانعة أنفاق الطماطم في محافظة الغربية

املقدمة من الباحث  :السعيد محمد عبداملنعم حسن

مساعد باحث  -معهد بحوث وقاية النبات  -مركز البحوث الزراعية
بكالوريوس يف العلوم الزراعية (وقاية النبات)  -جامعة املنصورة 2002 -
للحصول عيل درجة املاجيستري يف العلوم الزراعية
(حرشات اقتصادية) 2019 -
قسم وقاية النبات  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا.

أهمية وأهداف الرسالة-:

تعتــر صانعــة أنفــاق الطامطــم مــن أخطــر األفــات الحرشيــة التــي تصيــب
محاصيــل الخــر وخاصــة الطامطــم بجمهوريــة مــر العربيــة حيــث تســبب
خســائر اقتصاديــة معنويــة بنســبة
تصــل مــن  %70ايل  %100والدراســة
هامــة حتــي تتوفــر املعلومــات
البيئيــة عــي األفــة يف محافظــة
الغربيــة وكيفيــة اعــداد برنامــج
مكافحــة متكاملــة للســيطرة عــي
األفــة.
تهــدف الدراســة ايل حــر العوائــل
النباتيــة  -دراســة ديناميكيــة التعــداد
وتأثــر العوامــل املناخيــة عــي التعــداد
 تقييــم فاعليــة نوعــن مــن مصائــدالجــذب الجنــي يف جــذب ذكورصانعــة
أنفــاق  -حــر و ديناميكيــة تعــداد
األعــداء الطبيعيــة  -تقييــم حساســية
بعــض أصنــاف الطامطــم لالصابــة بصانعــة أنفــاق الطامطــم وفعاليــة بعــض
املبيــدات الحيويــة والكيامئيــة يف مكافحــة صانعــة أنفــاق الطامطــم.

مخترص الطرق واملواد-:

متــت هــذه الدراســة خــال موســمي الدراســة  2017 – 2016وعمــل الدراســات
الحقليــة واملعمليــة ومتــت الدراســة باســتخدام مصائــد الجــذب الجنــي
(مصائــد األوعيــة املائيــة ومصائــد دلتــا الالصقــة املطعومــة بفريمــون جنــي)
وجمــع عينــات مــن أوراق ومثــار العوائــل محــل الدراســة خــال موســمي
الدراســة.أيضا تــم اختبــار حساســية بعــض األصنــاف لألصابــة باألفــة (هجــن
 -023هجــن زمــان -هجــن  -010أمــرة وهجــن  .)186كذلــك تــم تقييــم
فاعليــة خمــس مبيــدات حيويــة وثــاث مبيــدات كيامئيــة يف خفــض تعــداد
عشــرة األفــة .وتــم تفســر النتائــج بطريقــة علميــة وحللــت البيانــات احصائيــا
وفــرت تفس ـرا علميــا. .

أهم النتائج-:

تــم تســجيل االفــة عــي أربــع عوائــل نباتيــة (الطامطــم-
البطاطــس -الباذنجــان والنبــات الــري عنــب الذئــب .ونبــات الطامطــم هــو
العائــل املفضــل لصانعــة أنفــاق الطامطــم .كانــت ديناميكيــة التعــداد لألفــة
خــال املوســم األول أعــي مــن املوســم الثــاين وكذلــك وجــود مــن
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 3-2قمــم لتعــداد األفــة خــال موســمي
الدراســة .وللعوامــل الجويــة تأثــر عــي
ديناميكيــة تعــداد األفــة.
كــا ان هنــاك ارتبــاط طــردي معنــوي
بــن عــدد األنفــاق وبــن عــدد البيــض والريقــات والذكــور املصطــادة مبصائــد
الجــذب الجنــي .أوراق الطامطــم أكــر أجــزاء النبــات اصابــة باألفــة كــا
أظهــرت النتائــج أن مصائــد األوعيــة املائيــة املطعومــة بفريمــون جنــي كانــت
أفضــل يف جــذب ذكــور األفــة مــن مصائــد دلتــا الالصقــة .وتــم تســجيل ثــاث
أنــواع مــن املفرتســات و شــبه طفيــل .كان
صنــف  023أعــي األصنــاف مقاومــة لالصابــة
باألفــة عــي األوراق بينــا صنــف زمــان أعــي
األصنــاف مقاومــة لالصابــة لألفــة عــي الثــار
و كان صنــف 186أعــي األصنــاف حساســية
لالصابــة .أوضحــت النتائــج أن املبيــد الحيــوي
تراســر (سبينوســاد) واملبيــد الكيميــايئ
كوراجــن (كلوروانتيبلــرول) ذو فعاليــة عاليــة
يف خفــض تعــداد األفــة.

أهم التوصيات-:

مــن الدراســة نــويص باتبــاع الــدورة الزراعيــة بــن محاصيــل العائلــة
الباذنجانيــة و التخلــص مــن الحشــائش واملراقبــة املبكــرة لذكــور الفراشــات
باســتخدام مصائــد الجــذب الجنــي املطعومــة بفريمــون جنــي خاصــة مصائــد
األوعيــة املائيــة فضــا عــن اســتخدام أصنــاف نباتيــة مقاومــة لالصابــة و
اســتخدام املبيــدات الحيويــة مثــل مبيــد تراسري(سبينوســاد) ,هــذه الدراســة
تعــد اســهاما يف معرفــة االســس الرئيســية لوضــع برنامــج مكافحــة متكاملــة
لصانعــة أنفــاق الطامطــم.

لجنة االرشاف عيل الرسالة:

أ.د .ابراهيــم ابراهيــم مصبــاح  -أســتاذ الحـرات اآلقتصاديــة املتفــرغ -
قســم وقايــة النبــات  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .
أ.د .فتحــي عبــد العزيــز عــي  -رئيــس بحــوث متفــرغ – قســم أفــات
الخــر والنباتــات الطبيــة والعطريــة  -معهــد بحــوث وقايــة النباتــات – مركــز
البحــوث الزراعيــة.
د .ابراهيــم عبــد الحــق الشيشــيني  -مــدرس الحــرات االقتصاديــة –
قســم وقايــة النبــات  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املنتدى البيئى االول

املنتدى البيئى االول لكلية الزراعة  -جامعة طنطا
«التوعية ومواجهة املخاطر البيئية مبحافظة الغربية »

والذى عقد ىف و الذي انعقد بقاعة املؤمترات بكلية الزراعة  -جامعة طنطا
االربعاء  20فرباير .2019
االستاذ الدكتور مجدي سبع

ب�رعا ي� ة�

رئيس اجلامعة

االستاذ الدكتور شريف جبر

االستاذ الدكتور عماد عتمان

نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

االستاذ الدكتور محمد السيد

عميد كليه الزراعه

وكيل الكليه لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

لقــد أصبحــت املحافظــة عــى البيئــة وحاميتهــا مــن التلــوث
مــن القضايــا املحوريّــة وامله ّمــة عــى الصعيــد املحــي و االقليمــي
والــدويل ،لذلــك كان الوعــي البيئــي مــن رضورات الحيــاة .ويف إطــار
وخاصـ ًة الشــباب
توجهــات الدولــة بــرورة تنميتــه لــدى الجميــع،
ّ
العتــاد مســتقبل الــدول والحضــارت عليهــم .ولقــد نــادت جميــع
الديانــات الســاوية بــرورة املحافظــة عــى البيئــة وعــدم إلحــاق
الــرر بهــا أو اســتنزافها أو اســتخدام مواردهــا بالطــرق الخاطئــة.
فالوعــي البيئــي هــو إدراك الفــرد ملتطلبــات البيئــة وتنميــة
الســلوكيات الصحيحــة لديــه تجــاه البيئــة ،ويكــون ذلــك مــن خــال
تعريفــه مبك ّونــات البيئــة والعالقــة التــي تربــط هــذه املك ّونــات
مع ـاً ،ومعرفــة املشــكالت الناجمــة عــن اإلخــال بتوازنهــا ،وطــرق
حـ ّـل هــذه املشــكالت للعــودة إىل مربــع التــوازن البيئــي الســليم،
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :
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ـري عنــد الكثــر مــن النــاس،
والوعــي البيئــي ليــس باألمــر الفطـ ّ
وإنّ ــا هــو مــن الســلوكيات املكتســبة التــي ميكــن غرســها فيهــم
وتعديــل ســلوكياتهم تجــاه البيئــة.
وتعتــر عمليــة تحقيــق الوعــي البيئــي ليســت باملهمــة الســهلة
وإمنــا تحتــاج إىل املثابــرة واملواصلــة والصــر لتحقيــق النتائــج
املرج ـ ّوة ،كــا تحتــاج إىل تكاتــف جهــود الحكومــات مــع األرسة
واملراكــز التعليميــة معــاً.
ويف اطــار التفعيــل املســتمر و البنــاء لــدور كليــه الزراعــه جامعــة
		
طنطا يف خدمة املجتمع وتنمية البيئة
اقيــم هــذا املنتــدي لدراســه وعــرض الســبل والوســائل و الطــرق
التــي ميكــن اتباعهــا لتحقيــق الوعــي البيئــي بأهميــة البيئــة ،ايل
جانــب غــرس االنتــاء الصــادق للبيئــة يف نفــوس املواطنــن مــن
خــال الرتكيــز عــى عمــق العالقــة بــن اإلنســان والبيئــة ،ومــدى
تأثــر هــذه البيئــة يف اإلنســان وحياتــه .اســتخدام الوســائل املختلفة
إليصــال املعلومــات البيئيــة الصحيحــة وأهميــة مكونــات البيئــة،
ومــن هــذه الوســائل :املنشــورات والربوشــورات واملحــارضات
التوعويــة والربامــج التلفزيونيّــة .توضيــح الفوائــد التــي يجنيهــا
املواطــن مــن اهتاممــه بالبيئــة ومحافظتــه عليهــا ،مثــل حاميتــه
وأف ـراد األرسة مــن األم ـراض .دفــع املواطــن إىل تبنــي الســلوكيات
اإليجابيــة نحــو ترشــيد اســتهالك مصــادر
الطبيعــة ،واملحافظــة عليهــا مــن التلــوث
والدمــار .توضيــح الطــرق التــي ميكــن مــن
خاللهــا املحافظــة عــى هــذه املصــادر،
مثــل اســتخدام الســيارات الكهربائ ّيــة التــي
تقلــل مــن تلـ ّوث الهــواء ،وترشــيد اســتهالك
املــاء وغريهــا .اســتغالل الجامعــه لرتســيخ
قواعــد الوعــي البيئــي يف نفــوس الطــاب
مــا يُنشــئ جيـاً قــادرا ً عــى حاميــة البيئــة
واملحافظــة عليهــا.
أهداف املنتدى-:
عــرض منجـزات كليــة الزراعــة ىف
.1
مجــال خدمــة املجتمــع وتنميــة
IE
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البيئــة
عــرض ومناقشــة مخرجــات برنامــج الوعــى البيئــى
.2
الريفــى مبحافظــة الدقهليــة
دراســة فــرص انتــاج خريطــة الكرتونيــة للمخاطــر البيئيــة
.3
مبحافظــة الغربيــة
دراســة امكانيــة تعميــم مخرجــات دراســة البيئــة
.4
الريفيــة عــى محافظــة الغربيــة
شــارك يف حضــور املنتــدي مــا يزيــد عــن  222مشــارك هــم مــن
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املنتدى البيئى االول
قيــادات جامعــه طنطــا و ممثــي
الفريــق البحثــي ملــروع التوعيــه الريفيــه
بجامعــه املنصــوره و ممثــي مركــز بحــوث
تنميــه اقليــم الدلتــا بطنطــا و كذلــك ممثيل
مركــز اعــام وســط الدلتــا التابــع للهيئــه
العامــه لالســتعالمات
ممثــي
و

طنطــا و الســاده الــوكالء األفاضــل االســتاذ
الدكتــور محمــد الســيد وكيــل خدمــه
املجتمــع و تنميــه البيئــه و االســتاذ الدكتــور
اســعد دربالــه وكيــل الدراســات العليــا
و البحــوث و االســتاذ الدكتــور عيســوى
قاســم وكيــل الكليــه
لشــئون التعليــم

التخصصات
العلميــه املختلفــه و
ممثــي الجهــات املعنيــه بالتوعيــه البيئيــه
مبحافظــه الغربيــه و ممثــي كليــات
الزراعــه و مركــز البحــوث الزراعيــه و مركــز
بحــوث الصحـراء و ممثــي نقابــه الزراعيــن
و نقابــه الفالحــن مبحافظــه الغربيــه
باالضافــه اليممثــي مركــز القومــي للبحــوث
و لجنــه املبيــدات بالغربيــه .ايل جانــب
طــاب الدراســات العليــا و طــاب التعليــم
الجامعــي بالكليــه  .بــدا التســجيل يف متــام
الســاعه  ٩صباحــا حتــي  10و النصــف -
و لقــد ترشفنــا بحضــور عــدد كبــر مــن
الســاده الضيــوف و عــي رأســهم ســعاده
رئيــس الجامعــه و الســاده النــواب و اعضــاء
هيئــه التدريــس مبراكــز البحــوث املختلفــه
و الهيئــات املختلفــه مبــر .

والطــاب و اعضاء
اللجنــه املنظمــه ســياده
االســتاذ الدكتــور مجــدى ســبع رئيــس
الجامعــه و الســاده النــواب االســتاذ
الدكتــور عــاد عتــان نائــب رئيــس
الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع
وتنميــة البيئــة ورئيــس املنتــدى  ،و
االســتاذ الدكتــور مصطفــى الشــيخ
نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا
والبحــوث  ،و االســتاذ الدكتــور الرفاعــي
مبــارك نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون
التعليــم والطــاب و ذلــك برحــاب
كليــه الزراعــه جامعــه طنطــا .ايل
جانــب اســتقبال ســيادته لوفــود الســاده
الضيــوف صباحــا بــكل بــكل الرتحــاب
والــرور يف مكتــب ســيادته برحــاب كليــه
الزراعــه جامعــه طنطــا.
قــام االســتاذ الدكتــور مجــدي ســبع رئيــس
جامعــة طنطــا بافتتــاح فعاليــات املنتــدى
البيئــي األول لكليــة الزراعــة تحــت عنــوان

ولقــد اســتقبل االســتاذ الدكتــور رشيــف
عبــد الونيــس عميــد كليــه الزراعــه جامعه
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :
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«التوعيــة ومواجهــة املخاطــر البيئيــة
مبحافظــة الغربيــة» .
و لقــد قــام ســياده عميــد الكليــه الدكتــور
رشيــف جــر بالقــاء كلمــه الرتحيــب و
اوضــح أهميــة املنتــدى ملحافظــة الغربيــة
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مــن خــال الربــط بــن مخرجــات
املنتــدى والواقــع الحــايل للمحافظــة .و عرب
ســيادته عــن مــدي ســعادته بهــذا املنتــدى
البيئــي و متنياتــه بالنجــاح للمنتــدي البيئــي
االول للكليــه.
كــا اعــرب وأكــد االســتاذ الدكتــور مجــدي
ســبع رئيــس الجامعــه يف كلمتــه عــى
أهميــة الزراعــة ودورهــا يف تنميــة الدخــل
القومــي  ،باإلضافــة إىل أهميــة دور املــرأة
الريفيــة قدميـاً وحديثـاً  ،مشـرا ً إىل أهميــة
الثــورة الزراعيــة التــي تســبق دامئـاً الثــورة
الصناعيــة.
ولقــد أشــاد ســياده رئيــس الجامعــه بهــذا
املنتــدى و جهــود كليــه الزراعــه و الجهــات

و االســتفاده منهــا يف التوعيــه
و مواجهــه املخاطــر البيئيــه
مبحافظــه الغربيــه حيث شــهدت
الســنوات االخــره منــوا ملحوظــا
و متزايــدا نحــو االهتــام
العاملــي و املحــي بقضايــا
البيئــه و اســتنادا ايل القيــم
البئيــه الــوارده برؤيــه مــر
 2030و نــص املــاده  29مــن
دســتور مــر  2014عــي «تلتــزم
الدولــه بحاميــه الرقعــه الزراعيــه
و حاميــه الريفيــن مــن املخاطــر
البيئيــه» و الحاجــه املاســه
ايل مواجهــه املخاطــر البيئيــه

البحثيــه الزراعيــه باالهتــام بالبيئــه و
التوعيــه باملحافظــه عليها.وناشــد ســيادته
صغــار الباحثــن باالهتــام و االســتفاده
مــن الخــرات العلميــه لالســاتذه العلــاء
يف املجــاالت البحثيــه لقدامــى  ،متمنيــاً
الخــروج مــن املنتــدى بتوصيــات تســهم
يف تقليــل التلــوث البيئــي وحاميــة البيئــة
بوجــه عــام.

الريفيــه حيثتشــر الدراســات
و يشــهد الواقــع انــه ميكــن
رصــد قامئــه طويلــه للمخاطــر
البيئيــه الريفيــه يف مجــاالت
البيئــات املنزليــه و املزرعيــه
و الطبيعيــه و االجتامعيــه
الريفيــه .و لقــد لخــص ســيادته انــه
ميكــن مواجهــه املخاطــر البئيــه
الريفيــه مــن خــال ثالثــه مداخــل
اساســيه هــي كالتــايل -:املدخــل
الترشيعــي و الــذي يتعامــل مــع
الســلوك البيئــي بعــد فــوات
االوان .املدخــل العالجــي و
الــذي يتصــدي للمخاطــر
البيئيــه و يــرك منابعهــا

وخــال برنامــج املنتــدي قــدم ا.د عصــام
البعــي مقــرح بحثــي عــن التوعيــه
و مواجهــه املخاطــر البئيــه مبحافظــه
الغربيــه .و اوضــح ســيادته يف كلمتــه ايل
تســليط الضــوء عــي التجــارب و الخ ـرات
الرائــده يف مجــال الوعــي البيئــي الريفــي
IE
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املنتدى البيئى االول
متجــدده .املدخــل املعــريف و الــذي
يعتمــد عــي بنــاء الوعــي البيئــي الريفــي.
ويف ختــام فاعليــات املنتــدى قــام أ.د/
عبــد االباقــى مــوىس الشــايب رئيــس
القســم االقتصــاد الزراعــي بالخــروج بأهــم
توصيــات مــن املنتــدي .
اهم توصيات املنتدي البيئي :
اســتخدام و انشــاء مركــز للرصــد
-1
البيئــي بجامعــه طنطــا عــي ان يكــون
مقــره كليــه الزراعــه.
تحديــث الســجل البيئــي للكليــه
-2
مبــا يتالئــم مــع املســتجدات البحثيــه.
تنفيــذ مــروع بحثــي لزيــاده
-3
الوعــي البيئــي مبحافظــه الغربيــه و
االســتفاده مبــا تــم تنفيــذه بجامعــه
ا ملنصــوره .
صياغــه بروتوكــوالت تعــاون بــن
-4
جامعــه طنطــا ممثلــه يف كليــه الزراعــه و
اكادمييــه البحــث العلمــي ممثلــه يف مركــز
تنميــه اقليــم وســط الدلتــا.
التحليــل االحصــايئ لالســتبيان
-5
الخــاص بالتوعيــه و مواجهــه املخاطــر
البيئيــه مبحافظــه الغربيــه ووضعــه يف
صــوره توصيــات و مقرتحــات تطبيقيــه
تفيــد متخــذي القــرار املعنيــن بالوعــي
البيئــي الريفــي و مواجهــه املخاطــر البيئيــه
و نرشهــا حتــي تعــم الفائــده.
اقامــه املنتــدي البيئــي ســنويا
-6
و بصفــه دوريــه خــال شــهر فربيــر مــن
كل عــام كموعــد دوريــا النعقــاد املنتــدي
البيئــي الســنوى بكليــه الزراعــه.
رضوره االســتفاده مــن منجــزات
-7
التجربــه الرائــده لجامعــه املنصــوره يف
مجــال الوعــي البيئــي الريفــي و محاولــه
تعميمهــا مبحافظــه الغربيــه لالهتــام
بقضايــا البيئــه الريفيــه.
رضوره تبنــي و متويــل جامعــه
-8
طنطــا املقــرح البحثــي تحــت عنــوان «
برنامــج الوعــي البيئــي مبحافظــه الغربيــه
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

« و املقــدم مــن ا.د عصــام البعــي االســتاذ
االرشــاد الزراعــي املســاعد يكليــه الزراعــه
جامعــه طنطــا و ذلــك يف محاولــه للتوعيــه
و مولجهــه املخاطــر البيئيــه مبحافظــه
الغربيــه.
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المؤتمر الدولى للتنمية الزراعية المتواصلة
والذى عقد بجامعة الفيوم خالل الفرتة من  6 - 4مارس 2019
شــارك ا.د محمــد الســيد احمــد اســتاذ الخــر ووكيــل الكليــه
لشــئون خدمــه املجتمــع و تنميــه البيئــه و أ.د اســامه كــال
العبــاىس اســتاذ الفاكهــة املتفــرغ بقســم البســاتني بالكليــة و د.
هيثــم رمضــان املــدرس بقســم وقايــة النبــات بالكليــة ىف املؤمتــر
الــدوىل للتنميــة الزراعيــة املتواصلــة والــذي انعقــد يف رحــاب
كليــة الزراعــة  -جامعــة الفيــوم خــال الفــرة مــن  6 - 4مــارس
 2019والــذى تــم فيــه اختيــار أ.د /محمــد الســيد كمقــرر الحــدى
الجلســات العلميــة ملناقشــة االبحــاث املقدمــة ىف مجــال الخــر

IE
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املؤمترات العلمية
المؤتمر الدولى الخامس للبحث العلمي
الطاقة المتجددة وإستدامة المياه
جامعة طنطا
والذى عقد مبدينة رشم الشيخ من  26ايل  28مارس 2019

شــارك ىف املؤمتــر اكــر مــن  15دولة بجنســيات مختلفــة باالضافة
اىل مشــاركة العديــد مــن املراكــز البحثية والجامعــات املرصية.
 وتضمــن املؤمتــر  9محــاور ،تضــم تقنيــات الطاقــة املتجــددة،وأنظمــة تخزيــن الطاقــة واملــواد الجديــدة املرتبطــة بتطبيقــات
الطاقــة ،وإدارة املــوارد املائيــة إلنتــاج املحاصيــل ،ومعالجــة وتحليــة
امليــاه ،واإلعــام وقضايــا الطاقــة وامليــاه ،واملخاطــر البيئيــة الناتجــة
عــن االســتخدامات العالجيــة ،والجوانــب االقتصاديــة والتحديــات
القانونيــة واالتجاهــات املســتقبلية نحــو
الطاقــة ،واســتدامة مصــادر امليــاه يف ضــوء
الحفــاظ عــى املنــاخ ،وتقنيــات االستشــعار
عــن بعــد ،وتطبيقــات نظــم املعلومــات
الجغرافيــة.
 انطلقــت أويل فعاليــات املؤمتــر الــدويلالخامــس للبحــث العلمــي بعنــوان « الطاقــة
املتجــددة واســتدامة امليــاه» مســاء الثالثــاء
املوافــق 03 / 26
 ،2016 /بجلســة
إفتتاحيــة حيــث
بــدأت الجلســه
برتتيــل ايــات
القــران الكريــم-
ثــم فيديــو قصــر
عــن انجــازات
الجامعــة يف مجــال
الدراســات العليــا والبحــوث ثــم فيديــو اخــر للتعريــف بأهــداف
املؤمتــر ،وذلــك بحضــور الدكتــور /حســام مغــازي وزيــر الــري
األســبق ،والعميــد عبــد الرحيــم عبــد الدايــم – نائبــا عــن محافــظ
جنــوب ســيناء – واللــواء توحيــد توفيــق نائب رئيــس الهيئــة العربية
للتصنيــع ,واألســتاذ الدكتــور مجــدي ســبع رئيــس الجامعــة ,واألســتاذ
الدكتــور مصطفــى الشــيخ نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا
والبحــوث ورئيــس املؤمتــر ,واألســتاذ الدكتــور طــارق فايــد مقــرر
املؤمتــر.
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 ناقــش املؤمتــر أحــدث املســتجدات وإبتــكارات العلــاء والباحثــناملرصيــن واألجانــب ,لدعــم ونــر املعرفــة بالتقنيــات املتكاملــة
والذكيــة يف مجــاالت الطاقــة املتجــددة واســتدامة امليــاه ،وتحديــد
الســبل الفاعلــة لتصميــم وإدارة تلــك املــوارد الراميــة إىل تحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة ،ودعــم رؤيــة الدولــة وخطتهــا
اإلســراتيجية يف العلــوم واالبتــكارات .2030
كــا تضمنــت فعاليــات املؤمتــر عقــد  16جلســة علميــة لعــرض
ومناقشــة  205ورقــات بحثيــة ومحــارضات متخصصــة لـــ12
عاملــا أجنبيــا مــن
املتخصصني
مجــاالت
يف
الطاقــة املتجــددة
واســتدامة امليــاه
مــن دول (اليابــان
والواليــات املتحــدة
وبلجيــكا والصــن
والهنــد وإنجلــرا
20
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وإســبانيا) ،باإلضافــة إىل جلســة ختاميــة تتضمــن عــرض
ومناقشــة توصيــات املؤمتــر.
شــارك مــن الكليــة عــدد مــن اعضــاء هيئــة التدريــس مــن بينهــم
أ.د أحمــد البــارودي ،أ.د .عــادل هــال  ،أ .د .عصــام البعــي
أ.د .أحمــد الجوهــري  ،د .محمــد ســليامن .كــا شــارك أ.د.
محمــد رمضــان درويــش كعضــو لجنــة منظمــة وشــارك يف احــدي
جلســات التحكيــم.
من أهم توصيات املؤمتر:
دعــم األفــكار االبداعيــة يف مجــاالت الطاقــة املتجــددة مــن أجــل
تقليــص الفجــوة بــن األنشــطة البحثيــة والواقــع التطبيقــي
ايجــاد ســبل اتصــاالت مبــارشة بــن الجامعــات ومراكــز البحــوث
والــوزرات والصناعــة عــي املســتويني املحــي والــدويل عــي
هيئــة مركــز تســويق بحــوث مــن خــال قواعــد بيانــات مســتمرة
التحديــث تشــمل جميــع املتخصصــن يف مجــاالت الطاقــة وامليــاة
تشــجيع التعــاون يف البحــوث متعــددة التخصصــات يف مجــاالت
الطاقــة وامليــاة وامليــاة وانتــاج الغــذاء
نــر الوعــي مــن خــال تنظيــم الحفــاظ عــي الطاقــة واســتدامة
املياة
تشــجيع التوســيع يف تطبيقــات العــارة الخــراء باالضافــة ايل
اعطــاء املزيــد مــن االهتــام بالبحــث والتطويــر يف مجــات
هامــة تتضمــن تخفيــض اســتهالك الطاقــة يف املبانتــي واســرجاع
واســتخدام الطاقــة الحراريــة املهــدرة
اســتخدام صــور االقــار الصناعيــة فائقــة الدقــة يف استكشــاف
التوزيــع املــكاين ملصــادر الطاقــة املتجــددة وامليــاة
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املقاالت اإلرشادية

دور السد العاىل ىف حامية مرص وت�أثرياته اجلانبية عىل الرتبة الزراعية
بقلم :أ.د /.محمود ابراهيم

أستاذ االرايض املتفرغ بقسك االرايض واملياة
ووكيل الكلية االسبق للدراسات العليا والبحوث
كلية الزراعة  -جامعة طنطا
مقدمة -:

النيــل هــو املصــدر الرئيــى للميــاه ىف مــر النــه يزودهــا
مبــا يزيــد عــن  %95مــن اجــاىل املــوارد املائيــة ويعيــش عليهــا مــا
يزيــد عــن  %98مــن الســكان .أمــا مــا تبقــى مــن ذلــك
فيقتــر عــى ميــاه االمطــار وامليــاه الجوفيــة  .وتعتــر
الزراعــه املســتهلك الرئيــى للميــاه ىف البــاد حيــث
تســتحوذ عــى  %85-80مــن امليزانيــة املائيــة للبــاد .
ويصــل اجــاىل مســاحة االراىض املنزرعــة ىف الوقــت
الحــارض حــواىل  8.2مليــون فــدان .ويصــل متوســط مــا
يحتــاج اليــه الفــدان مــن مياه الــرى ىف الوقــت الحارض
حــواىل  6االف مــر مكعــب ســنويا  .اى ان اجــاىل
نصيــب الزراعــه مــن امليــاه يزيــد عــى  48مليــار م/3
ســنه  .وحصتنــا مــن ميــاه النيــل محــدودة ب 55.5
مليــار م/3ســنه عنــد اســوان وايــراد النهــر يختلــف
اختالفــا كب ـرا ً مــن عــام الخــر اذ قــد يصــل اىل نحــو
 151مليــار م 3او يهبــط اىل  42مليــار م 3ســنوياً  .وهــذا التفــاوت
الكبــر يجعــل االعتــاد عــى التخزيــن الســتمر امــر بالــغ لالهميــة
حيــث ميكــن ان تعــرض االراىض الزراعيــة للبــور ىف الســنوات ذات
االيـراد املنخفــض  .وقبــل الســد العــاىل مل يكــن التخزيــن الســنوى اال
عالج ـاً جزئي ـاً لضبــط النيــل والســطرة عليــه .
لذلــك اتجــه التفكــر اىل انشــاء ســد ضخــم عــى النيــل لتخزيــن
امليــاه ىف الســنوات ذات االيــراد العــاىل الســتخدامها ىف الســنوات
ذات االيــراد املنخفــض فــكان انشــاء الســد العــاىل اول مــروع
للتخزيــن املســتمر عــى مســتوى دول حــوض النيــل يتــم تنفيــذه
داخــل الحــدود املرصيــة وهــو يعتــر اعظــم واكــر مــروع ىف القــرن
العرشيــن أقيــم لحاميــة مــر مــن الفيضانــات العاليــة التــى كانــت
تفيــض عــى البــاد وتغــرق مســاحات كبــرة منهــا او تضيــع هــدرا ً ىف
البحــر املتوســط  .ويعتــر خـزان الســد العــاىل (بحــرة نــارص) مــن
اكــر البحـرات الصناعيــة (يبلــغ طولهــا 500كــم يقــع 350كــم منهــا
داخــل الحــدود املرصيــة 150 ،كــم ىف االراىض الســودانية  .ويـراوح
عرضهــا بــن 15-10كيلومــر  ,ويصــل معــدل البخــر الســنوى منهــا
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

حــواىل  2000مليمــر)  .وتصــل
ســعه بحــرة نــارص التخزينيــة
حــواىل  160مليــار م 3ومــن

هــذا فانهــا متثــل التخزيــن القــرىن او طويــل املــدى .

مميزات السد العاىل ودوره ىف حامية مرص

للــن البقــري تأثــر إيجــايب عــى منــو الطفــل طوليــا والوقايــة
* تخزيــن امليــاه لالســتفادة منهــا ىف حالــة انخفــاض الفيضــان او
احتــال عــدم قــدوم فيضانــات ىف احــدى الســنني والتحكــم ىف كميــة
امليــاه تفاديــا لغــرق بعــض القــرى  .وقــد حمــى الســد العــاىل مــر
مــن كــوارث الجفــاف واملجاعــات نتيجــة للفيضانــات املتعاقبــة
شــحيحة االيــراد ىف الفــرة مــن  1987 – 1979حيــث تــم ســحب
مــا يقــرب مــن  70مليــار م 3مــن املخــزون بيحــرة الســد العــاىل
لتعويــض العجــز الســنوى ىف االيـراد الطبيعــى لنهــر النيــل  .وحمــى
الســد العــاىل مــر مــن اخطــار الفيضانــات العاليــة التــى حدثــت
ىف الفــرة مــن  , 2002 -1964فلــوال وجــود الســد العــاىل لهلــك
الحــرث والنســل ولتكبــدت الدولــة نفقــات طائلــة ىف مقاومــة هــذه
الفيضانــات وازالــة اثارهــا .
* توليــد طاقــة كهربائيــة تســتخدم ىف ادارة املصانــع وانــارة املــدن
والقــرى .وتحســن املالحــة النهريــة طــوال العــام .
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ســواء كانــت مخلفــات نباتيــة او حيوانيــة.
والــكل يشــهد الزيــادة الكبــرة ىف انتاجيــة االرض
الزراعيــة مــن املحاصيــل املختلفــة مقارنــة مبــا كانــت
عليــه قبــل بنــاء الســد العــاىل بالرغــم مــن الحرمــان مــن
مصــدر الطمــى الطبيعــى.

* زيــادة الــروه
الســميكة عــن
طريــق بحــرة الســد
وانشــاء
العــاىل
مصائــد االســاك ىف
بحــرة نــارص .
* زيــادة توافــر امليــاه
الغــراض الزراعــة ىف
مــر مبــا ىف ذلــك
ســنوات الجفــاف
مــا يــؤدى اىل زيــادة
الدخــل والعاملــة .
* التوســع ىف زراعــة
االرز واســتصالح
وزيــادة
االراىض
الرقعــه الزراعيــة.
و تحويــل اراىض
الحيــاض اىل رى دائــم
مقدراهــا  176الــف
فــدان .

ثانيــا  :التأثــر عــى ملوحــة االراىض الزراعيــة والتمليح
الثانــوى لــاراىض نتيجــة ارتفاع مســتوى املــاء االرىض

التأثــرات الجانبيــة للســد العــاىل عــى الرتبــه
الزراعية

اوالً  -:التأثري عىل خصوبة الرتبه الزراعية :

مــن الثابــت ان ميــاه النيــل كانــت تحمــل ما يعــادل 125
مليــون طــن ســنوياً مــن الطمــى وهــى املــاده املســئوله عــن بنــاء
الرتبــه الزراعيــة والتــى تحافــظ عــى خصوبتهــا بعمليــة التجديــد
املســتديم ملكونــات الرتبــه  .ومــع فقــدان الطمــى الخصــب الــذى
يتجمــع االن ىف الخـزان خلــف الســد العــاىل حــدث فقــد تدريجــى
ىف خصوبــة االرض الزراعيــة  .ولتعويــض الرتبــة الزراعيــة عــن
الحرمــان مــن مصــدر الطمــى الطبيعــى قامــت الحكومــة املرصيــة
بالتوســع ىف انشــاء مصانــع انتــاج االســمدة فالزراعــة املرصيــة
متتلــك  5مصانــع النتــاج االســمدة االزوتيــة هــى مصانــع ابــو قــر
– طلخــا – الســويس – كيــا باســوان  ،ومصنــع الكــوك  .وثالثــة
مصانــع النتــاج االســمدة الفوســفاتية وهــى رشكــة ابــو زعبــل ،
كفــر الزيــات  ،منقبــاد  .وارتفــع االنتــاج املــرى مــن االســمدة
االزوتيــه والفوســفاتية ٍ ,فهــذه املصانــع تنتــج مــا تحتاجــه الزراعــة
وتصــدر الباقــى للــدول االفريقيــة وبعــض الــدول االوربيــة خاصــة
ســاد اليوريــا ونــرات النشــادر .وهــذا بجانــب بعــض املصانــع
املختلفــه التــى تنتــج االســمدة البوتاســية واالســمدة املركبــة (رشكــة
ايفرجــرو لالســمدة املركبــة بابــورواش  ،مدينــه الســادات) ومصانــع
اخــرى عديــدة النتــاج االســمدة املركبــة لــدى القطــاع الخــاص.
ومــع التقــدم العلمــى والهنــدىس أمكــن ضــخ كميــات كبــره مــن
امليــاه املخلوطــة بطمــى النيــل اثنــاء شــهور الفيضــان .باالضافــة إىل
اســتخدام وتدويــر مخلفــات املزرعــة وتحويلهــا اىل اســمدة عضوية
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ليــس هنــاك عالقــة مبــارشة بــن بنــاء الســد العــاىل
ومتليــح االراىض الزراعيــة  .وان كانــت بعــض الدراســات قــد اشــارت
اىل ظهــور مشــاكل ملوحــة وقلويــة ىف بعــض اراىض الوجــة القبــى
بعــد انشــاء الســد العــاىل .اال ان هــذا كان بســبب ارتفــاع مســتوى
املــاء االرىض الناتــج مــن تحــول اراىض الحيــاض قبــل الســد العــاىل
اىل اراىض رى مســتديم بعــد الســد العــاىل  .فاصبحــت االرض تــروى
مــن  15 – 5مــرة ىف العــام بــدال مــن ان كانــت تغمــر بامليــاه مــرة
واحــدة .ومــن املعــروف علميــاً ان اســتخدام الــرى املســتديم ىف
االراىض الزراعيــة يــؤدى اىل نشــوء التمليــح الثانــوى ســواء بســبب
ارتفــاع مســتوى املــاء االرىض مــع انعــدام الــرف او ارتفــاع تركيــز
االمــاح ىف ميــاه الــرى وقــد لوحــظ بعــد بنــاء الســد العــاىل ان
ميــاه النيــل ملوحتهــا ارتفعــت قليــا كــا زادت قلويتهــا مع ـرا ً
عنهــا كنســبة الصوديــوم اىل مجمــوع الكالســيوم واملاغنســيوم ،
ويرجــع ذلــك ملعــدل البخــر العــاىل مــن ميــاه بحــرة نــارص ( حــواىل
 2000مليمرت/ســنه )  .وبعيــدا عــن بنــاء الســد العــاىل ىف اســوان
 .فقــد تدهــورت نوعيــه امليــاه مــن خــال تدفقــات ميــاه الــرف
الزراعــى وترصيــف ميــاه الــرف الصحــى والصناعــى  .فجميــع
املصــارف بالوجــه القبــى ىف جميــع املحافظــات مــا عــدا محافظــة
الفيــوم تلقــى مبياههــا مبــارشا ً ىف نهــر النيــل  .وىف الوجــة البحــرى
تصــب املصــارف ىف فرعــى النيــل وىف البح ـرات الشــالية ومنهــا
اىل البحــر املتوســط  .والحــل الوحيــد ملنــع تدهــور االرض الزراعيــة
مــن رضر التمليــح الثانــوى هــو تزويدهــا بشــبكات مــن الــرف
الزراعــى .مــا دفــع املســئولني اىل حــل مشــكلة الــرف بتزويــد
جميــع االراىض بشــبكات مــن الــرف بتوعيــه الــرف املغطــى
واملكشــوف .
 .وتنتــر االراىض املتأثــرة باالمــاح ىف مناطــق كثــرة مــن مــر
مبســاحة كليــة حــواىل  4.8مليــون فــدان اراىض مبــارشة باالمــاح
مــن جملــة االراىض الزراعيــة  8.2مليــون فــدان  .وتقــع هــذه
االراىض اساسـاً ىف شــال الدلتــا وايضـاً ىف بعــض املســاحات بوســط
وغــرب ورشق الدلتــا باالضافــة اىل تلــك املوجودة بالفيــوم وىف وادى
النطــرون وىف الواحــات بالصحـراء الغربيــة  .واســباب متليــح هــذه
االراىض مختلفــة ومــن املحتمــل ارجاعهــا اىل تداخــل ميــاه البحــر
املتوســط ىف الشــال واســتعامل امليــاه منخفضــة الجــودة للــرى و
ســوء ادارة ميــاه الــرى مــع غيــاب الــرف أو ىف وجــود نظــام رصف
ردئ .أى ال توجــد عالقــة مبــارشة للســد العــاىل بتدهــور االراىض
املرويــة بالــوادى والدلتــا .
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املقاالت اإلرشادية

التنمية المستدامة
( مفهومها – خصائصها – ابعادها )

بقلم :أ .د .أحمد محمد أحمد

أستاذ االقتصاد الزراعي املتفرغ بقسم االقتصاد الزراعي
كلية الزراعة  -جامعة طنطا

 - 1مفهوم التنمية املستدامة :

املســتدامة (الــذي تــم تبنيــه
يف عــام  ) ١٩٨٩كــا يــي :
التنميــة املســتدامة هــي «
إدارة وحاميــة قاعــدة املــوارد
الطبيعيــة وتوجيــه التغــر
التقنــي واملؤســي بطريقــة تضمــن تحقيــق واســتمرار
إرضــاء الحاجــات البرشيــة لألجيــال الحاليــة واملســتقبلية.
إ َّن تلــك التنميــة املســتدامة (يف الزراعــة والغابــات واملصادر
الســمكية) تحمــي األرض وامليــاه واملصــادر الوراثيــة النباتيــة
والحيوانيــة وال تــر بالبيئــة وتتســم بأنهــا مالمئــة مــن
الناحيــة الفنيــة ومناســبة مــن الناحيــة االقتصاديــة ومقبولــة
مــن الناحيــة االجتامعيــة».

ميكــن تعريــف التنميــة املســتدامة مــن خــال
املنظــور العــريب عــي أنهــا :
« النهــوض باملســتوي املعيــي للمجتمــع العــريب بأســلوب
حضــاري يضمــن طيــب العيــش للنــاس ويشــمل :التنميــة
املطــردة للــروة البرشيــة والرشاكــة العربيــة عــي اســس
املعرفــة واالرث العــريب الثقــايف والحضــاري والرتقيــة
املتواصلــة لألوضــاع االقتصاديــة عــي اســس املعرفــة
واالبتــكار والتطويــر واســتغالل القــدرات املحلية واالســتثامر
العــريب والقصــد يف اســتخدام الــروات الطبيعيــة مــع ترشــيد
االســتهالك وحفــظ التــوازن بــن التعمــر والبيئــة وبــن الكم
والكيــف «.
ووفقـاً ألحــد التعريفــات فــإ َّن التنميــة املســتدامة
( )Sustainable Developmentتعــرف بأنهــا « التنميــة  -2خصائص التنمية املستدامة :
طُــرح مصطلــح التنميــة املســتدامة عــام  1974يف
التــي تُلبــي احتياجــات البــر يف الوقــت الحــايل دون
املســاس بقــدرة األجيــال القادمــة عــى تحقيــق أهدافهــا ،أعقــاب مؤمتــر ســتوكهومل ،الــذي عقبتــه قمــة ريــو للمــرة
وتركــز عــى النمــو االقتصــادي املتكامــل املســتدام واإلرشاف األوىل حــول البيئــة والتنميــة املســتدامة الــذي أعلــن عــام
 1992عــن خصائــص التنميــة املســتدامة التــي تتلخــص
البيئــي واملســؤولية االجتامعيــة» .
هــذا وقــد ُعرفــت التنميــة املســتدامة طبقــا ملا ورد فيــا يــي :
ِّ
بتقريــر برونتالنــد الــذي أصدرتــه اللجنــة الدوليــة للبيئــة أ -هــي تنميــة يعتــر البعــد الزمنــي هــو األســاس فيهــا،
والتنميــة يف عــام  1987بعنــوان «مســتقبلنا املشــرك» بأنهــا فهــي تنميــة طويلــة املــدى بالــرورة ،تعتمــد عــى تقديــر
«التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحــارض دون أن يعــرض إمكانــات الحــارض ،ويتــم التخطيــط لهــا ألطــول فــرة زمنيــة
للخطــر قــدرة األجيــال التاليــة عــي إشــباع احتياجاتهــا»  .مســتقبلية ميكــن خاللهــا التنبــؤ باملتغ ـرات .
كــا ت ُعــرف منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) التنميــة ب -هــي تنميــة تضــع تلبيــة احتياجــات األف ـراد يف املقــام
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األول ،فأولوياتهــا هــي تلبيــة الحاجــات األساســية
والرضوريــة مــن الغــذاء وامللبــس والتعليــم والخدمــات
الصحيــة ،وكل مــا يتصــل بتحســن نوعيــة حيــاة البــر
املاديــة واالجتامعيــة.
ج -هــي تنميــة تراعــي الحفــاظ عــى املحيــط الحيــوي
يف البيئــة الطبيعيــة ســواء عنــارصه و ُمركِّباتــه األساســية
كالهــواء ،واملــاء مثــا ،أو العمليــات الحيويــة يف املحيــط
الحيــوي كالغــازات مثــا ،لذلــك فهــي تنميــة تشــرط عــدم
اســتنزاف قاعــدة املــوارد الطبيعيــة يف املحيــط الحيــوي،
كــا تشــرط أيضــا الحفــاظ عــى العمليــات الدوريــة
الصغــرى ،والكــرى يف املحيــط الحيــوي ،والتــي يتــم عــن
طريقهــا انتقــال املــوارد والعنــارص وتنقيتهــا مبــا يضمــن
اســتمرار الحيــاة.
د -هــي تنميــة متكاملــة تقــوم عــى التنســيق بــن ســلبيات
اســتخدام املــوارد ،واتجاهــات االســتثامرات واالختيــار
التكنولوجــي ،ويجعلهــا تعمــل جميعهــا بانســجام داخــل
املنظومــة البيئيــة مبــا يحافــظ عليهــا ويحقــق التنميــة
املتواصلــة املنشــودة
ه -هــي تنميــة تراعــى تلبيــة االحتياجــات القادمــة يف
املــوارد الطبيعيــة للمجــال الحيــوي لكوكــب األرض .

 - 3أبعاد التنمية املستدامة :

التنميــة املســتدامة ذات ابعــاد مختلفــة فهــي ال
ترتكــز عــي الجانــب البيئــي ولكــن تشــمل ايضــا جوانــب
اقتصاديــة واجتامعيــة وهــذه االبعــاد متداخلــة ومتشــابكة
بعضهــا البعــض ال يجــوز التعامــل معهــا مبعــزل عــن
بعضهــا البعــض فهــي تعمــل يف اطــار تفاعــي يتــم بالضبــط
والتنظيــم والرتشــيد ال نهــا جميعــا تكــرس مبــادي واســاليب
التنميــة املســتدامة .
وتتمثــل ابعــاد التنميــة املســتدامة يف ثــاث ابعــاد اساســية
وهــي :

 -1ال ُبعد االقتصادي:

تعنــي االســتدامة بتحقيــق االســتمرارية وذلــك
بتوليــد دخــل مرتفــع ُيكِّــن مــن اعــادة اســتثامر جــزء
منــه حتــي يســمح بإج ـراء االحــال والتجديــد والصيانــة
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للمــوارد ،وكذلــك بإنتــاج الســلع
والخدمــات بشــكل مســتمر ويحافــظ عــي
مســتوي معــن مــن التــوازن يشــمل العنــارص
التاليــة ؛ النمــو االقتصــادي املســتديم وكــفء راس
املــال والعدالــة االقتصاديــة وتوفــر واشــباع الحاجــات
االساســية .

 -2ال ُبعد االجتامعي:

يُركــز ال ُبعــد االجتامعــي للتنميــة املســتدامة عــي
أ َّن اإلنســان يشــكل جوهــر التنميــة وهدفهــا النهــايئ مــن
خــال االهتــام بالعدالــة االجتامعيــة ومكافحــة الفقــر
وتوفــر الخدمــات االجتامعيــة ايل جميــع املحتاجــن لهــا
باإلضافــة ايل ضــان الدميوقراطيــة مــن خــال مشــاركة
الشــعوب يف اتخــاذ القــرار بشــكل شــفافية واســتدامة
املؤسســات والتنــوع الثقــايف .

 -3ال ُبعد البيئي:

وذلــك مــن خــال مراعــاة الحــدود البيئيــة بحيــث
لــكل نظــام بيئــة وحــدود معينــة ال ميكــن تجاوزهــا مــن
االســتهالك واالســتنزاف ،امــا يف حالــة تجــاوز تلــك الحــدود
فانــه يــؤدي ايل تدهــور النظــام البيئــي وعــي هــذا األســاس
يجــب وضــع الحــدود أمــام االســتهالك والنمــو الســكاين
والتلــوث وأمنــاط االنتــاج الســيئة واســتنزاف امليــاه وقطــع
األشــجار وانج ـراف الرتبــة ،وهــو يركــز عــي قاعــدة ثبــات
املــوارد الطبيعيــة وتجنــب االســتغالل غــر العقــاين
للمــوارد غــر املتجــددة واملحافظــة عــي التنــوع البيولوجي
واســتخدام التكنولوجيــا النظيفــة ،والقــادرة عــي التكيــف
وتحقيــق التــوازن البيئــي ينبغــي املحافظــة عــى البيئــة مبــا
يضمــن طبيعــة ســليمة وضــان انتــاج املــوارد املتجــددة
مــع عــدم اســتنزاف املــوارد غــر املتجــددة ،التــوازن البيئــي
محــور ضابــط للمــوارد الطبيعيــة يهــدف ايل رفــع املســتوي
املعيــي مــن جميــع الجوانــب وتنظيــم املــوارد البيئيــة
بحيــث تشــكل عن ـرا ً اساســياً ضمــن اي نشــاط تنمــوي
بحيــث تؤثــر عــى توجهــات التنميــة واختيــار أنشــطتها
ومواقــع مشــاريعها مبــا يهــدف إيل املحافظــة عــي ســامة
البيئيــة.
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املقاالت اإلرشادية

استخدام الفيرمونات الجنسية في برامج
المكافحة المتكاملة لآلفات الحشرية

بقلم :أ.د .إبراهيم إبراهيم مصباح
أستاذ الحرشات االقتصادية املتفرغ  -قسم وقاية النبات
عميد كلية الزراعة االسبق  -جامعة طنطا

يُعــد اســتخدام املــواد املؤثــرة عــي ســلوك
الحـرات ضمــن منظومــة املكافحــة املتكاملــة IPM
أداة ســحرية يف مجــال تنظيــم تعــداد اآلفــات  ,و
بالتــايل فهــي وســيلة فعالــة لحــل معضلــة مشــاركة
الحـرات لإلنســان يف غذائــه  ,و خصوصـاً
أن املــواد املؤثــرة عــي الســلوك تتميــز
بالدقــة و التخصــص  ,مبــا يتــاىش مــع
هــدف الحفــاظ عــي البيئــة .
و مــن املعــروف أن ســلوك الحــرات
للبحــث عــن مصــادر الغــذاء أو الكتشــاف
أماكــن مناســبة للتــزاوج ووضــع البيــض
تتحكــم فيــه املشــابهات الكيميائيــة –
 ( Semi Ochemicalsو منهــا الفريمونــات
) و التــي هــي عبــارة عــن منتجــات طبيعية
تفرزهــا الحــرات  .لقــد أمكــن مــن خــال تقــدم
وســائل التحليــل الكروماتوجــرايف و الرنــن النــووي
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

املغناطيــي  ,و مقيــاس
الكتلــة معرفــة الرتكيــب
الكيــاوي لهــذه الفريمونــات بدقــة متناهيــة  ,مــا
ســاعد عــي إمكانيــة تصنيعهــا  ,و تجهيزهــا يف صــور

مختلفــة يســهل اســتخدامها يف الحقــول و املخــازن
ملكافحــة اآلفــات .
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و تســتخدم الفريمونــات يف برامــج املكافحــة
املتكاملة
لآلفــات الحرشيــة
ـاليب مختلفــة
بأسـ ٍ
أهمهــا مراقبــة
اآلفــات Pest
monitoring
لالســتدالل عــي تواجــد الحــرة مــن
عدمــه  ,عــاو ًة عــي معرفــة
مــدي انتشــارها ســواء يف
الحقــل أو البســتان أو
املخــزن  ,كــا توضــع
الفريمونــات يف املصائــد
بهــدف جمــع أكــر عــدد
مــن الحــرات الضــارة
 Mass trappingو إبادتهــا
لتقليــل حجــم عشــرتها  . .كــا
تســتخدم الفريمونــات أيضــا لتشــتيت
التــزاوج Mating
disruption
و هــو أهــم
املجاالت
التطبيقية
للفريمونات
بغــرض تضليــل
الذكــور و منعهــا
IE
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مــن تلقيــح االنــاث .
و مــن مميــزات الفريمونــات أن
اســتخدامها ال يحتــاج إيل ترشيعــات خاصــة
أو احتياطــات صارمــة كــا هــو الحــال يف املبيــدات
الكيميائيــة  ,كــا اوضحــت الدراســات انهــا مــواد
غــر ســامة  ,عــاو ًة عــي أن عــدم ثبــات تركيبهــا
ملــدة طويلــة يف الظــروف الحقليــة  ,يجعلهــا تتحلــل
بعــد فــرة مناســبة  ,و بالتــايل ال
يخــي مــن أيــة أرضار بيئيــة
لهــا .
إن تزايــد الطلــب يف
مــر و العــامل عــي
منتــج زراعــي خــا ٍل مــن
املبيــدات ( قــد يشــريه
املســتهلكون بأضعــاف
الســعر العــادي و خصوصا يف
الــدول املتقدمــة ) ســوف يعمــل
عــي تشــجيع اســتخدام الفريمونــات  ,و
خصوصــا أن الحكومــات و هيئــات حاميــة البيئــة
تضــع قيــودا ً صارمـ ًة للحــد مــن اســتخدام املبيــدات
الكيميائيــة  ,مــع التوصيــة باســتخدام مــواد آمنــة
للبيئــة و لصحــة االنســان  ,والشــك أن الفريمونــات
الكيميائيــة هــي أحــد أهــم تلــك الوســائل .

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املقاالت اإلرشادية

الفيريم كمبوست Vermicompost

بقلم :أ.د /نارص ابراهيم كامل عبدالقادر

استاذ خصوبة االرايض و تغذيه النبات بقسم االرايض واملياه
كلية الزراعة  -جامعة طنطا

مقدمه:

نظ ـرا ً للزيــادة الكبــرة يف تعــداد الســكان والــذى
تجــاوز املائــة مليــون نســمه فاكــر وزيــاده املخلفــات
الناتجــة عــن كل فــرد مبــا يعــادل اكــر مــن نصــف كيلــو
للفــرد يف اليــوم وايضــا زيــاده املخلفــات الزراعيــة بعــد
التطــور التكنولوجــي الــذى وصــل اىل الريــف وعــدم انتــاج
األســمدة العضويــة وايضا ارتفاع اســعار األســمدة الكيميائية
والســعي اىل الزراعــات النظيفــة فــكان البــد مــن وجــود
حلــول ســهله
ورسيعة
للتخلــص مــن
املخلفات
املنزلية
والزراعية
وانتــاج ســاد
عضــوي صناعــي
نظيــف رخيــص
وىف
الثمــن
متنــاول الفــاح
ومــن هنــا
جــاءت الفكــرة يف اســتخدام الديــدان للتخلــص مــن تلــك
املخلفــات فيــا يعــرف بالفريمــى كمبوســت.

ويُعتــر الفريمــي كمبوســت Vermicompost

أحــد انــواع الســاد العضــوي الطبيعــي  ,وهــو خليــط
ُمكــون مــن فضــات الــدود (بــراز الــدود) وهــي التــي
تعــرف بالكاســتينج (( )Worm castingو الناتجــة عــن
تنــاول الــدود للفضــات العضويــة وأثنــاء مــرور الفضــات
داخــل الــدود يتــم افــراز بعــض اإلنزميــات عليهــا داخــل
جهــاز الــدودة الهضمــي ثــم اخراجهــا.
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

أهــداف و رضورات
الفريمــي
إنتــاج
كمبو ســت

انتــاج غــذاء
.1
نظيــف.
صحــى
التخلــص مــن
.2
أمنــه.
بطريقــه
العضويــة
املخلفــات
الحد من تلوث البيئة.
.3
توفري فرص العمل.
.4
انتاج ديدان كمرشوع اقتصادي.
.5
تحسني خواص الرتبة وزياده خصوبتها.
.6
مكافحــة أرضار األســمدة الكيامويــة و قيمتهــا
.7
العاليــة.

اهــم خصائــص الفريمــي كمبوســت مقارنــه مــع
الكمبوســت العــادي و بقيــة األســمدة:
• قــادرا ً عــي تحســن الخــواص الفيزيائيــة للرتبــة ،لذلــك
تــزداد مقــدرة الرتبــة عــي االحتفــاظ بامليــاه.
• غنيـاً بالعنــارص املغذيــة ويعتــر مخــزن للعنــارص الغذائيــة
يف صــوره صالحــه لالمتصــاص بالرتبــة.
• سامد عضوي خايل من بذور الحشائش واالمراض.

خطوات عمل الفريمي كمبوست -:
 -1إناء أو وعاء من الخشب أو البالستيك:

ميكــن اســتخدام وعــاء بالســتييك قــوي صلــب
بعمــق  17.5ســم وعــرض  22.5ســم وطــول  35ســم طــول.
هــذه القياســات ليســت رضوريــة بــل ميكــن التغيــر فيهــا
حســب الحجــم املتــاح بــرط أن يكــون الحجــم كايف لرتبية
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الــدود وســهل يف النقــل إيل أي مــكان نريــده .مــع
مالحظــة أ َّن الديــدان تفضــل النمــو يف الظــام لــذا إذا كان
اإلنــاء شــفاف فمــن املهــم أن تقــوم بطالئــه أو إحاطتــه
بــورق معتــم غــر منفــذ للضــوء .مــع رضورة التأكــد من أن
املــكان الــذي تــرىب الديــدان فيــه بعيــد عــن االهت ـزازات.

 -2الديدان:

تقــوم بإحضــار ديــدان حمــراء ويطلــق عليهــا
أيض ـاً الديــدان املتلويــة أو ديــدان الــروث أو الســاد .وال
تســتخدم ديــدان األرض أو الديــدان الزاحفــة لي ـاً فإنهــم
ال يصلحــون ملثــل هــذه الرتبيــة

 -3األرضية:

ميكــن أن تبــدأ بــورق الجرائــد املقطــع ويكــون
رطــب ،يتــم اســتخدام الصفحــات ذات اللــون األبيــض
واألســود وليســت امللونــة حتــى تظــل الديــدان قابعــة
باإلنــاء وتتغــذي عــي بقايــا الخــروات والفواكــه .ميكنــك
أيضــاً أن تضيــف قطعتــن مــن قــر البيــض ومقــدار
قبضتــن مــن تربــة الحديقــة وليــس مــن تربــة قصــاري
الــزرع إيل أرضيــة اإلنــاء.

 -4التغذية:

تتغــذي الديــدان عــي بقايــا الخــروات والفواكه
والبقايــا النشــوية مثــل الخبــز ،لــذا فــا تحــاول إطعامهــم
أي أغذيــة حمضيــة مثــل املوالــح وبقايــا الــن والشــاي.
تأكــد مــن ان يتــم طهــي قشــور البيــض قبــل إضافتهــا إيل
مزرعــة الــدود .تســتهلك الديــدان حــوايل نصــف وزنهــم
يوميــا .تحتــاج الديــدان إيل الهــواء لذلــك يراعــي أن
يكــون الغطــاء مصمــم بشــكل يســمح بدخــول ودوران
الهــواء ،كــا يجــب
أن تقــوم بتقليــب
األرضيــة باســتخدام
جــاروف صغــر عــي
فــرات متســاوية
لتحســن
وذلــك
دخــول وتخلــل الهــواء
للمزرعــة .عندمــا
تتناســل الديــدان
الحم ـراء تضــع رشانــق
صغــرة بيضاويــة
الشــكل والتــي قــد
تحتــوي كل رشنقــة عــي أكــر مــن دودة صغــرة وتأخــذ
عــدة أســابيع ليتــم الفقــس عــن ديــدان صغــرة
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بيضــاء اللــون.

تربية الديدان:

ضــع ورق الجرائــد املقطــع وتربــة
الحديقــة وقــر البيــض املســلوق يف اإلنــاء وال
تقــوم بخلطهــم جيــدا ً ثــم أدخــل الديــدان إيل بيتهــم
الجديــد .ال تنــي أن تضــع بعــض الطعــام لهــم قبــل أن
تقــوم بنقــل اإلنــاء إيل مــكان مظلــم ألن الديــدان ســوف
يشــعروا بجــوع شــديد
عنــد انتقــال اإلنــاء مــن
النــور إيل الظــام .ال تقلــق
إذا وجــدت أن الديــدان
مل تــأكل الطعــام الــذي
قمــت بوضعــه مبــارشة
فهــم يحتاجــون إيل بعــض
الوقــت لتفتيــت الطعــام
وتليينــه قبــل التهامــه  ،وال
تحــاول أن تطعــم الديــدان
أكــر مــن الــازم فالطعــام
الكثــر ســوف يــؤدي إيل وجــود روائــح كريهــة مــع الوقــت.
مــع زيــادة عــدد الديــدان يف املزرعــة تســتطيع إضافــة
كميــات زائــدة مــن الطعــام يوميــاً .دفــن الطعــام يف
األرضيــة املبطنــة للمزرعــة ســوف مينــع تكــون الفطريــات
والعفــن يف املزرعــة .إذا وجــدت أن األرضيــة أصبحــت
رطبــة زيــادة عــن الــازم أو مبللــة تســتطيع إضافــة كميــة
أخــري مــن األرضيــة الجافــة مــع تــرك الغطــاء مفتــوح
لعــدة أيــام أو قــم بإزالــة املــاء بحــرص مــن املزرعــة .إذا
كانــت املزرعــة جافــة أكــر مــن الــازم أضــف إليهــا القليــل
مــن املــاء البــارد واتــرك املزرعــة مغطــاه  ،عندئــذ ســوف
تالحــظ أن عــدد الديــدان قــد زاد يف املزرعــة حيــث يكــون
هــذا الوســط مالئــم لتكاثــر الديــدان وكل مــا ســوف
يكلفــك بعــض الوقــت واالهتــام وبعــض األشــياء األخــرى
التــي كنــت ســتقوم بإلقائهــا يف القاممــة  .عندمــا تجــد
أن األرضيــة ال يتــم رؤيتهــا بســهولة مــن كــرة الديــدان
التــي توجــد يف املزرعــة تــدرك أن وقــت الحصــاد قــد حــان.
الحــظ أن الديــدان ال تســتطيع العيــش يف أماكــن فضالتهــا.

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املقاالت اإلرشادية

ا ألغذية املعدةل وراثي ًا :بني الواقع و امل�أمول

بقلم :د /.سمـر عبد العزيز عمـر

مدرس الوراثه – قسم الوراثة  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا
مقدمة-:

األغذيــة املعدلــة وراثيــاً هــي مصطلــح يشــر إىل
الكائنــات ســواء نباتيــه أو حيوانيــه أو ميكروبيــه والتــى
تســتخدم بصورتهــا الكاملــه أو احــدي مكوناتهــا كمصــدر للغذاء
بعــد ان يتــم اجــراء أي تعديــل عــي مادتهــا الوراثيــه ســواء
باألضافــه أو الحــذف
أو اعــاده الرتتيــب
مــن اجــل التحكــم يف
التعبــر الجينــي لبعــض
الجينــات وبالتــايل
إحــداث تغيــر يف بعــض
الصفــات.

الغرض من اجراء التعديالت الوراثيه :

قــد يتبــادر للذهــن أ َّن إجــراء بعــض التعديــات
الوراثيــة قــد متكننــا مثــا مــن انتــاج برتقالــه تحــوي بداخلهــا
عــي مثــره الكيــوي أوإنتــاج فراولــه بحجــم املنــزل  .فــا هــي
حقيقــه هــذه االمــال واالحــام؟
إ َّن مفهــوم األغذيــه املعدلــه وراثيــا يحمــل الكثــر مــن
األمــال املتمثلــه يف زيــاده اإلنتــاج وتحســن الجــوده للعديــد
مــن املنتجــات الغذائيــة ،وذلــك لحــل العديــد مــن املشــكالت
الغذائيــه بعــد ان أظهــرت برامــج الرتبيــة التقليديــة للمحاصيــل
املختلفــة وحيوانــات املزرعــة قصــورا ً يف ســد الفجــوة الغذائيــه
و تحديــات النموالســكاين العاملــي .فأنعقــدت األمــال عــي
تحديــد املوروثــات املســئوله عــن صفــات محــدده كإنتــاج
نباتــات اكــر مقاومـ ًة لآلفــات الحرشيــة أو املرضيــة ومــا يتبــع
ذلــك مــن تقليــل الفاقــد وزيــاده املحصــول ،أو اخــري اكــر
تحمــا لإلجهــادات البيئيــة كامللوحــة أوالجفــاف فنأمــل يف
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

إنتــاج أصنافــاً مــن االرز مثــاً
ت ُــزرع عــي الــري بتقنيــه رش
امليــاه و ليــس الغمــر كــا هــو
متعــارف عليــه .وعــي الرغــم
مــن أ َّن مصطلــح األغذيــة
املعدلــة وراثيــاً لــدي العامــة
يف مجتمعاتنــا العربيــة مــازال محاط ـاً بالغمــوض بــل انَّــه قــد
يدعــو لالندهــاش لــدي البعــض لدرجــه اعتبــاره رضبــاً مــن
الخيــال العلمــي االَّ انــه واقــع حقيقــي لــه مــا لــه و عليــه مــا
عليــه.

األغذية املعدلة وراثياً حلوالً واقعيه:

تــم اســتخدام الهندســه الوراثيــه إلحــداث تعديــات يف العديــد
مــن املحاصيــل كالــذره و القطــن وفــول الصويــا وبنجرالســكر
والبطاصــس والطامطــم وغريهــا الكثــر باإلضافــة ايل العديــد
مــن الحيوانــات املزرعيــه و مــن اشــهر تلــك التعديــات عــي
ســبيل املثــال وليــس الحــر:
 انتــاج اصنــاف مــن االرزواملعروفــه بــاألرز الذهبــي
غنــي يف فيتامــن  Aللمســاعده
يف عــاج نقــص هــذا الفيتامــن
يف دول رشق اســيا
 انتــاج قطــن  BTاملعــدلوراثيــا إلنتــاج بروتــن BT-
 protoxinالســام ملقاومــه
الحــرات وخاصــه دوده
ا لقطــن
 اســتخدمت النباتــات املعدلــة وراثيــاً كمفاعــات حيويــة30
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إلنتــاج العديــد مــن االدويــة و مــن أمثلــة ذلــك املــوز
املعــدل وراثيــاً والــذي يحتــوي عــى لقــاح مضــاد لفــروس
التهــاب الكبــد الوبــايئ ،و هــذه الطريقــة كانــت االســهل يف
تقديــم هــذا اللقــاح لألطفــال بــدالً مــن اســتخدام الحقــن
الطبيــة املؤملــة
 انتــاج نباتــات تقــوم باملعالجــة البيولوجيــة( )Bioremediationعــن طريــق ادخــال بعــض الجينــات
البكترييــة لبعــض الحشــائش و هــذه الجينــات هــي التــي
الصديقــة للبيئــة
تكســب بعــض انواعـاً مــن البكترييــا
القــدرة عــى تكســر املــواد املــرة
بالبيئــة مثــل TNT
 إنتــاج مثــار الطامطــم قابلــةللتخزيــن لفــر ٍ
ات أطــول
 إنتــاج أبقــارا ً تنتــج حليبــاًيحتــوي عــى بروتــن بــري
يســمى «الليزوزيــم» .بنفــس
خــواص لــن االم .و يحتــوي كذلك عــى كميات
مرتفعــة مــن عنــارص التغذيــة املهمــة التــي ميكــن أن تســاعد يف
تقويــة جهــاز املناعــة لــدى األطفــال مــا يوفــر بديـاً لحليــب
األم والحليــب االصطناعــي لألطفــال
الرضــع.
 الدجــاج املعــدل وراثيــا النتــاج بيــضخــايل مــن الكوليســرول.
 انتــاج اســاك الســاملون العمالقــهبالتحكــم يف معــدل انتــاج محفــزات
النمــو
 انتــاج االزهــار بألــوان جديــده ومتنوعــه ومحتــوي اعــي مــنالزيــوت الطيــاره املســتخدمه يف صناعــه العطــور
وغــر ذلــك العديــد والعديــد مــن املنتجــات الغذائيــة املعدلــة
وراثي ـاً مــا ال يتســع املجــال للحديــث عنهــا .فقــد اوضحــت
اإلحصــاءات االمريكيــه ان نحــو  %60مــن األطعمــه املوجــوده
يف األســواق يدخــل ىف تركيبهــا عنــارص معدلــه وراثيــا.

التحذيــرات مــن اســتهالك األغذيــة املعدلــة
وراثيــاً :
ومــع أ ًّن التعديــل الــورايث حـ َّـل العديد من املشــاكل االقتصادية
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واملشــاكل املتعلقــة بضعــف اإلنتــاج وغريهــا
إالَّ أنــه يبقــي الســؤال االكــر اهميــه وهــو هــل
إســتخدام هــذه املنتجــات املعدلــة وراثيـاً أمنـاً عــي
صحــه االنســان والبيئــة معـاً؟ ال شــك انــه يجــب توخــي
الحــذر الشــديد؛ لتجنــب العواقــب غــر املحمــودة عــى البيئة
املحيطــة بنــا وعــى صحتنــا والتــي قــد يكــون منهــا بالتأكيــد
التأثــر عــي التنــوع البيئــي وزيــاده معــدالت الحساســيه
وانخفــاض فعاليــة بعــض أنــواع املضــادات الحيويــة،
وحيــث ان الكائنــات الحيــة املعدلــة وراث ًيــا تحتــوي عــى
مورثــات مختلفــة تــم إدخالهــا بطــرق مختلفــة فهــذا يعنــي
بــأن ســامة األغذيــة املعدلــة وراثي ـاً
يجــب أن تقيــم لــكل حالــة عــى
حــدى .وأنــه ليــس مــن املمكــن إعطــاء
ترصيحــات عامــة عــن أمــان وســامة
كل األغذيــة املعدلــة وراثيـاً .كذلــك فــإن
التقييــم املســتمر املبنــي عــى مبــادئ
لجنــة دســتور األغذيــة املعدلــة وراثيــاً
واملراقبــة املناســبة للمنتــج بعــد تســويقه
هــا األســاس الــذي يعتمــد عليــه لتقييــم ســامة األغذيــة
املعدلــة وراثيــاً.
وحيــث أ َّن اســتهالك هــذه األغذيــه ال يقترص
عــي الــدول املنتجــه لهــا بــل ينتــر يف
اســواق الــدول املختلفــه وخاصــه الفقــره
منهــا حيــث تصــل اليهــا هــذه املنتجــات إمــا
عــي شــكل مســاعدات او حتــي صفقــات
مدفوعــه االَّ أ َّن املســتهلك يف هــذه الــدول
الفقــره ال ميتلــك رفاهيــه املعرفــة بحقيقــة مــا يســتهلكه مــن
تلــك الســلع وبالتــايل ليــس لــه حــق االختيــار بــن قبــو ٍل او
رفـ ٍ
ـض لهــذه املنتجــات .فالبــد مــن أ ْن يتــم تفعيــل الترشيعــات
املختلفــه مبــا يضمــن أ َّن اســتهالك هــذه املنتجــات يف الــدول
الفقــره و الناميــه هــو اســتخدام ملنتــج آمــن بالفعــل قــد مــر
بالعديــد مــن اختبــارات االمــان الحيــوي وليــس مرحلــه مــن
مراحــل التجريــب لهــذه املنتجــات لدراســه اثرهــا عــي املــدي
الطويــل.
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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ورشة عمل

أنشطة وبرامج تدريبية

تصنيع املنتجات اللبنيه الشائعه
املحارض

ا .د .سهام سويلم  -استاذ مساعد االلبان بكليه الزراعه جامعه كفر الشيخ

وصف عام ورشة العمل-:

ترجــع أهميــة تصنيــع املنتجــات الللبنيــه الشــائعه ايل انــه احــد
املشــاريع الصغــرة يف مــر و التــي تســاهم يف دعــم االقتصــاد
القومــي كقطــاع مــن قطاعــات الصناعــات التحويليــة الريفيــة أو
الحرضيــة .حيــث يســاهم بصــورة مبــارشة يف تنميــة مجتمــع الريــف
ويف املقــام األول يســاهم يف رفــع دخــل األرسة يف القريــة يســاعد
عــى تشــجيع االســتثامرات الصغــرة لــرؤوس األمــوال ،كذلــك تنميــة
املهــارات والخ ـرات الفنيــة والتكنولوجيــة لشــباب مجتمــع الريــف
وعــى رأســهم املــرآة.
مــن هــذا املنطلــق جــاءت فلســفة وفكــرة إنشــاء وحــدات صغــرة
لتصنيــع األلبــان يف القــرى وكذلــك تســاهم إنشــاء مثــل هــذه
الوحــدات عــي تربيــة كــوادر فنيــة مدربــة يف مجــال تصنيــع األلبــان،
وكذلــك تطبيــق أحــدث تكنولوجيــات يف صناعــة األلبــان لتناســب
ظروفنــا البيئيــة واالجتامعيــة وتوفــر املنتجــات اللبنيــة األساســية
املطلوبــة للمجتمــع.

تعريف االلبان-:

االلبــان مــن االغذيــة املهمــة لتغذيــة االنســان اذ تحتــوي عــي كل
العنــارص الغذائيــة الحيويــة مــن ســكريات و بروتينــات و دهــون و
امــاح و فيتامينــات و غريهــا .تنتــج االلبــان بكميــات كبــرة  ,تــزداد
الكميــات يف فصــل الخريــف مــا يضطــر منتجوهــا مــن تخفيــض
اســعارها لتوزيعهــا طازجــه.
و نظرالوجــود عــدة مشــاكل لتوزيــع اللــن الطــازج منهــا عــدم وجــود
العربــات املجهــزه و ارتفــاع حـراره الجــو ,مــا يؤدي ايل تلــف كميات
كبــرة مــن هــذه االلبــان – لذلــك كان مــن الــروري تصنيــع االلبــان.

أهداف تصنيع المنتجات الللبنيه الشائعه :

حفــظ االلبــان يف صــوره منتجــات مرغوبــة الطالــة مــدة
-1
حفظا هــا .
ثبــت فوائــد التخمــر علميــا وجــد أنــه يزيــد مــن القيمــة
-2
الغذائيــة أضعافــا ,ويضيــف مــواد غذائيــة مل تكــون موجــودة أصــا
يف اللــن.
كام أن االلبان املخمرة مرغوبة لكل االعامر .
-3
تشــجيع مجتمــع القريــة أو املجتمعــات الشــبابية يف
-4
املناطــق الجديــدة عــي االســتثامرات الصغــرة لــرؤوس األمــوال يف
حــدود مبالــغ صغــره.
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-5
صحيــة

فوائد
.

انــواع المنتجــات
الللبنيــه الشــائعه

الرائب
-1
 -:عبــارة عــن نــوع
مــن منتجــات
الحليــب الشــائعة
ويتــم تحضــره مــن
الحليــب الســائل
مــع إضافــة خمــرة
الحليــب وهــو
حليــب مختمــر
( أي أن البكترييــا
قامــت بتحليــل الســكر يف الحليــب ) وهــذا يعطيــه طع ـاً ممي ـزا ً
وحموضــة أعــى مــن الحليــب غــر املختمــر .وغالبــاً ال تختلــف
مكونــات اللــن عــن الحليــب الكامــل ،وتعتمــد القيمــة الغذائيــة
حســب نــوع الحليــب الــذي تــم تحضــر اللــن منــه.
الزبــادي  -:يصنــع الذبــادي مــن الحليــب الكامــل وأحيانـاً
-2
مــن حليــب نصــف دســم أو خــايل الدســم ،وطريقــة تصنيعــه تشــبه
الحليــب املختمــر إال أن كميــة املــاء والعنــارص الغذائيــة تكــون أكــر
تركيــزا ً يف الذبــادي عنهــا يف الرائــب.
اللبنــة -:اللبنــة عبــارة عــن زبــادي مركــز ،وغالبـاً مــا يتــم
-3
تصنيعهــا مــن الحليــب الكامــل الدســم وهــي تحتــوي عــى نســبة
أعــى مــن العنــارص الغذائيــة مقارنــة بالزبــادي بخاصــة يف الدهــون
وتعــد نوعــاً مــن أنــواع األلبــان املختمــرة .
الكرميــا -:هــي أحــد منتجــات األلبــان والتــي تحتــوي عــى
-4
جميــع مكونــات الحليــب ،ولكــن نســبة الدهــون تكــون عاليــة.
ويتــم فصــل الكريــم مــن الحليــب بطريقــة خاصــة .وهنــاك أنــواع
عــدة مــن الكرميــا ،منهــا الكرميــا املبســرة وتحتــوي عــى نحــو 18
 %دهونــاً  ،الكرميــا املخفوقــة وهــذه تحتــوي عــى  % 35دهونــاً
والكرميــا الكثيفــة ( املركــزة ) وهــذه تحتــوي عــى نســبة أعــى مــن
الدهــون % 48
اآليــس كريــم -:إن مصطلــح اآليــس كريــم يغطــي العديــد
-5
مــن املنتجــات اللبنيــة والتــي تعتــر مــن الحلويــات
32
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املثلجــة .وهنــاك أنــواع عــدة مــن اآليــس كريــم املصنــع مــن
الحليــب  ،ويتوقــف ذلــك عــى طريقــة التصنيــع ونوعيــة النكهات
واملــواد األخــرى املضافــة إىل اآليــس كريــم .واأليــس كريــم املصنــوع
مــن الحليــب الكامــل غالبــاً مــا يكــون ذا قيمــة غذائيــة جيــدة
مقارنــة باألنــواع األخــرى .
 -6الزبــدة -:الزبــدة هــي أحــد منتجــات األلبــان
املســتخلصة مــن كرميــا الحليــب ،وهــي تحتــوي عــى نحــو % 80
دهونــاً ونســبة ال بــأس بهــا مــن فيتامــن ( أ ) و ( د ) ونســبة
بســيطة مــن الربوتــن واألمــاح املعدنيــة وســكر الحليــب .وتعتمــد
نكهــة الزبــدة عــى عوامــل عــدة ،أهمهــا ســالة الحيــوان ونــوع
العليقــة التــي يتغــذى عليهــا وطريقــة التصنيــع وعمليــة خلــط
الزبــدة وإضافــة امللــح وبقيــة النكهــات وطريقــة تعليــب وحفــظ
الزبــدة .
 -7الجــن :الجــن هــو املنتــج
الطــازج أو الناضــج املصنــع مــن تخــر
الحليــب أو منتجــات األلبــان  ،مثــل الكرميــا
والحليــب املبخــر واللــن وغريهــا ،وهنــاك
أكــر مــن  400نــوع مــن األجبــان املصنعــة
مــن أنــوع عــدة مــن الحليــب خاصــة
حليــب البقــر واملاعــز والجامــوس ،ومــن
أشــهر أنــواع األجبــان املتوافــرة يف الســوق
 .انواعهــا :
جــن الشــيدر و الرومــي  :وهــو
أ-
جــن صلــب يحتــوي عــى  % 40 – 35مــاء
ويحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن الدهــون
تقــدر ب .% 48 – 40
جــن الكرميــا  :وهــو غالبـاً يصنــع
ب-
مــن كرميــا الحليــب  ،ويحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن الدهــون ،
حيــث تحتــوي عــى نحــو .% 37
الجبنــة البيضــاء  :وتصنــع بطريقــة تختلــف عــن
ت-
الجــن الشــيدر والكريــم وتحتــوي عــى نحــو  % 25 – 20دهون ـاً
ونســبة عاليــة مــن املــاء مقارنــة ببقيــة أنــواع الجــن  .منهــا الجــن
الدمياطــي «للتخزيــن» و الجــن االســكندراين «لالســتهالك الطــازج»
و جــن القريــش و جبنــة الكوتــج  :وهــي جبنــة بيضــاء تحتــوي
عــى نســبة قليلــة مــن الدهــون ت ـراوح بــن  % 4 – 3وتســتخدم
بشــكل كبــر يف الحميــات الغذائيــة للعديــد مــن األمـراض املزمنــة،
مثــل مــرض القلــب والســكري وارتفــاع الكولســرول والســمنة .

وحده تصنيع األلبان-:

هــي مصنــع مطابــق للمواصفــات العلمية ,واماكــن مهيــاة للتصنيع
و تتوفــر فيهــا كل مســتلزمات النظافــة مــن مــاء و أحــواض غســيل
االيــدي و االواين و بــه ترصيــف جيــد غــر منفــذ للمكروبــات
الضــارة و االتربــة و الحــرات ,ذات تهويــة ممتــازة .وأن تكــون
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معــدات املصنــع مــن املــواد املناســبة املعــرف
بهــا عامليــا و بصالحيتهــا لهــذه الصناعــة .يتــم
حســاب تكاليــف املنتجــات املصنعــة مثــل الجــن
والقشــدة والســمن الخليــط والزبــادي عــى أســاس
الخامــات الرئيســية التــي دخلــت يف عمليــة التصنيــع مــع
األخــذ يف االعتبــار األســعار الســائدة للخامــات يف الســوق املحــي.
مكونات الوحدة:
الخامات املطلوبة لإلنتاج .
.1
األجهزة واملعدات املطلوبة للمرشوع .
.2
مستلزمات اإلنتاج الخاصة باملرشوعات .
.3
أجهــزة علميــة واختبــارات كيامويــة :للمنتجــات اللبنيــة
.4
تشــتمل عــي ترمومـرات وأنابيــب جربــر لتقديــر الدهــن  -جهــاز

طــرد مركــزي – جهــاز الكتوميــر – زجاجيــات – كيامويــات.
البنود التي يتم حساب التكلفة عىل أساسها:
اســعارخامات رئيســية (لــن خــام – لــن بــودرة – ســمن
.1
طبيعــي) .
إضافات (ملح – منفحة – كلوريد الكالسيوم) .
.2
عبوات بالستيك – أكياس بالستيك – صفائح وخالفه.
.3
نقل الخامات الرئيسية ومستلزمات اإلنتاج .
.4
أجور التصنيع واإلدارة لوحدة املنتج و الصيانة .
.5
استهالك معدات واملباين
.6
تكاليــف الطاقــة الكهربائيــة و ميــاه و زيــوت وشــحوم و
.7
منظفــات وأدوات نظافــة وأدوات وتجهيــزات.
هامش ربح.
.8

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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ورشة عمل

أنشطة وبرامج تدريبية

كيف تسعد لالمتحانات
اســراتيجيات املذاكره ورس التفوق
املحارض

أ.د .امجد الجامل  -استاذ مساعد املحاصيل و مدير وحده رياده االعامل بالكليه

وصف عام لورشة العمل-:

مــع قــرب دخــول االمتحانــات الدراســية ،تبــدأ
فــرة مــن أقــى األوقــات يكــون القلــق والتوتــر هــو
الجــو الســائد يف
أغلــب البيــوت
املرصيــة .
يعــد القلــق
والتوتــر ســبب
رئيــي مــن
أســباب ضعــف
تقديــرات و
درجــات بعــض
الطــاب ،رغــم
امتالكهــم الــذكاء والقــدرات العلميــة املطلوبــة التــي
تؤهلهــم وتســاعدهم عــى الوصــول إىل أهدافهــم،
وينتــج التوتــر غالبــاً بســبب قلــة
ثقــة الطالــب بنفســه وبقدراتــه،
باإلضافــة إىل امكانيــه حــدوث بعض
الظــروف الســيئة التــي قــد تواجهــه
الطالــب اثنــاء فــره االمتحانــات
او يــوم االمتحــان نفســه  ،و التــي
تعمــل عــى زيــادة التوتــر أثنــاء
فــرة االمتحانــات
لهــذا هنــاك بعــض النصائــح التــي
يجــب لتباعهــا.
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

للتعــرف عــي هــذه النصائــح ميكنــك االطــاع عــي
مطويــات ورشــة العمــل والتــي تحتــوي عــي:
 تعرف عيل طرق املذاكرة. نظم وقتك. وسائل املراجعة االستعداد لالمتحان. -ادارة االمتحان
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ورشة عمل
اداره الكوارث و االزمات
املحارض

ا.د عيل سليامن عيل  -استاذ الجيولوجيا و مديروحده تكنولوجيا املعلومات بكليه العلوم 		
جامعه طنطا

االهداف:

الســعي لتحقيــق التميــز يف مجــال إدارة األزمــات مــن خــال
-1
توفــر نظــام داخلـــي فعــال إلدارة األزمــات وذلــك لضــان أمــن وســامة
األفــراد واملمتلــكات قبــل وأثنــاء وبعـــد األزمــات.
تحقيــق أعــي درجــات األمــن والســامة والحــد مــن الخســائر
-2
التــي ميكــن حدوثهــا مبــا يكفــل اســتقرار وتقــدم بيئــة العمــل.
التحكــم ىف توجيــه دفــة األزمــات والســيطرة عــى أثارهــا وتحويــل
-3
األزمـــة إلـــى فـــرص للنجــاح والتفــوق.

المحاور الرئيسية:

تحديــد أشــكال وأنــواع األزمــات والكــوارث املتوقعــة ومــن ثــم
-1
وضــع خطــة ملواحهـــة كـــل نــوع منهــا.
التخطيط واتخاذ إجراءات وقائية لحامية الكلية من األزمات.
-2
نــر املعرفــة وزيــادة الوعــي بأهميــة تبنــي وتطبيــق إدارة
-3
األزمــات يف الكليـــة والكليـــات التابعــة لهــا إلتبــاع الســلوك األمثــل ملواجهــة
األزمــات
وضــع إســراتيجية عامــة ملنــع ومواجهــة األزمــات بالكليـــة
-4
لتـــوفري األمـــن والســـامة واالســتقرار للمــوارد البرشيــة بالكليــة( أعضــاء هيئة
التدريــس ،موظفــن ،طــاب ،عــال).
التنبــؤ باملخاطــر واألزمــات املمكنــة الحــدوث ىف حــرم الكليــة ،
-5
وتحديــد آليـــات للوقايـــة منهــا .
تـأمني املنشآت ضد الحرائق والكوارث واألزمات
-6
إعداد القيادات والكوادر املؤهلة ملواجهة األزمات يف بالكلية.
-7

التوصيات:

تجهيــز غرفــة عمليــات إلدارة األزمــات والكــوارث مــزودة بأجهــزة
-1
االتصــال املناســبة.
عمــل خريطــة تفصيليــة ملبنــي الكليــة مــع تحديــد مناطــق
-2
الدخــول والخــروج املتاحــة.
تحديــد األزمــات املحتمــل حدوثهــا طبقــا للتحليــل البيئــي للكليــة،
-3
ومعرفــة نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر بالكليــة.
التخطيــط ( التنبــؤ الوقــايئ) لألزمــات املحتمــل حدوثهــا ىف املــدى
-4
القريــب أو البعيــد .
إعــداد الخطــط ورســم الســيناريوهات لــدرء األزمــات ومواجهتهــا.
-5
اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة ملنــع حــدوث األزمــة أو الكارثــة.
االســتعداد للتعامــل مــع األحــداث مثــل تدريــب فريــق العمــل
-6
بالوحــدة ،كذلــك صيانــة املعــدات املســتخدمة يف التعامــل مــع
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األزمــات.
نــر الوعــي الثقــايف بــإدارة األزمــات ،عــن طريــق عقــد ورش
-7
عمــل تدريبيــة لالرتقــاء مبســتوى كفــاءة العاملــن وأعضــاء هيئــة التدريــس
بالكليــة يف هــذا الصــدد.
تطويــر وســائل الرصــد واإلنــذار املبكــر يف مجــال إدارة األزمــات
-8
والكــوارث بالكليــة.
تنفيــذ الخطــط والســيناريوهات التــى ســبق إعدادهــا والتدريــب
-9
عليهــا تنفيــذ أعــال املواجهــة واإلغاثــة بأنواعهــا وفقــا لنوعيــة األزمــة.
القيام بأعامل خدمات الطوارئ العاجلة.
-10
تنفيذ عمليات اإلخالء عند الرضورة.
-11
متابعــة الحــدث والوقــوف عــى تطــورات املوقــف بشــكل
-12
مســتمر ،وتقييمــه ،وتحديــد  .اإلجـراءات املطلوبــة للتعامــل معــه مــن خــال
غرفــة العمليــات
حرص الخسائر ىف األفراد واملنشآت
-13
التأهيــل وإعــادة البنــاء ملرحلــة اســتئناف النشــاط والحاميــة مــن
-14
أخطــار املســتقبلية املحتملــة.
تقييــم اإلجـراءات التــي تــم اتخاذهــا للتعامــل مــع األزمــة ورصــد
-15
نقــاط الضعــف والقــوة.
توثيــق الحــدث و تقديــم التوصيــات واملقرتحــات الالزمــة،
-16
وتوجيههــا إىل الجهــات املعنيــة لالســتفادة منهــا مــن أجــل تــايف الســلبيات
مســتقبال (إن وجــدت) ،وتطويــر وتحديــث الخطــط وفقــاً للمســتجدات.
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اخبار ومناسبات
زياره ممثيل مركز تكنولوجيا االلبان بوزاره التجاره والصناعه لتنفيذ الربنامج
التدريبي الخاص بسالسل القيمة لقطاع األلبان التابع ملرشوع تعزيز ريادة األعامل
وتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة املمول من الوكالة األمريكية للتنمية
 USAID-SEEDمبحافظة الغربية

حتت رعايه:
ا.د /مجدى سبع رئيس اجلامعة وأ.د /عماد عتمان نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .أ.د /رشيف عبد
الونيس جرب عميد كليه الزراعه وأ.د /محمد السيد محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .و ا  /علي
جمعة مدير فرع جهاز تنمية المرشوعات المتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر بمحافظة الغربية  .ممثلي مركز تكنولوجيا االلبان
بوزاره الصناعه د.علي زين العابدين سالم مستشاروزاره الصناعه و مديرالمرشوع ود.محمود عمارة مستشار تطوير سالسل القيمة
قطاع األلبان واألسماك بمرشوع USAID- SEED
مقدمه -:

يف إطــار ســعي الدولــه ايل خلــق جيــل جديــد مــن الشــباب
يلبــي حاجــه املجتمــع و ســوق العمــل املــري باالعتــاد
عــي نــر ثقافــه فكــر العمــل الحــر يف كافــه املجــاالت
الخدميــه و االنتاجيــه و الصناعيــه والتجاريــه و تاصيــل قيمــه
االعتــاد عــي الــذات و ريــاده االعــال لــدي الشــباب املــري
وبالتعــاون مــع القطاعــن العــام والخــاص لتعزيــز االقتصــاد
املــري وتوفــر فــرص العمــل للشــباب ،تشــارك الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بالتعــاون مــع وزارة التجــارة
والصناعــة املرصيــة وجهــاز تنميــه
املرشوعــات الصغــره و تســاهم يف
بنــاء قــدرات الشــباب املــري
املوهــوب املبتكــر املهتــم
بالثقافــة املدنيــة والــذي
يســعى لتعزيــز اقتصــاد مــر
وخدمــة املجتمــع .والهــدف
هــو إنشــاء مشــاريع تجاريــة جديــدة
تســاعد ىف خلــق فــرص عمــل جديــدة وحــل
بعــض القضايــا االجتامعيــة واإلســهام يف منــو االقتصــاد املــري.
يعتــر دعــم الوكالــة األمريكيــة لهــذا الحــدث هــو مــن التـزام
الواليــات املتحــدة بتعزيــز ثقافــة ريــادة األعــال وتنميــة
املرشوعــات بــن الشــباب والنســاء يف مــر مــن خــال دعــم
وتنميــة املرشوعــات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة
«  .« USAID- SEEDوملعرفــة املزيــد عــن عمــل الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة يف مــر ،ميكنكــم زيــارة املوقــع
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

اإلليكــروين :
https://www.usaid.gov/egypt
تفعيـاً لخطــة خدمــه املجتمــع و تنميــه البيئــه لكليــة الزراعــة
جامعــه طنطــا مــع مؤسســات املجتمــع الخارجــي .ســعدت
إدارة الكليــه ممثلــه يف عميــد كليــه الزراعــه ا.د رشيــف عبــد
الونيــس و بحضــور الســاده الــوكالء ا.د محمــد الســيد وكيــل
الكليــه لشــئون خدمــه املجتمــع و تنميــه البيئــه و ا.د عيســوى
قاســم وكيــل الكليــه لشــئون التعليــم و الطــاب بالكليــه
بزيــارة ممثــي مركــز تكنولوجيــا االلبــان بــوزاره الصناعــه
د.عــي زيــن العابديــن ســامل و د.محمــد
عــاره بالتعــاون مــع جهــاز تنميــة
املرشوعــات املتوســطة والصغرية
ومتناهيــة الصغــر باملحافظــة
ممثـاً يف الســيد األســتاذ /عــي
جمعــة مديــر فــرع الجهــاز
مبحافظــة الغربيــة ا .ريهــام كُرات
مديــر الخدمــات غــر املاليــة بالجهــاز
بزيــارة ميدانيــة للكليــة و معمــل االلبــان .
تــم اللقــاء يف حضــور ا.د اســامه عبــد الحميــد مديــر وحــده
الجــوده و د.حــازم ربيــع مديــر وحــده تكنولوجيــا املعلومــات
و ا.د عبــد الباقــي مــويس رئيــس قســم االقتصــاد و الزراعــي و
ا.د احمــد الجوهــري اســتاذ مســاعد االرشــاد الزراعــي و د.دينــا
مرتــي مــدرس االلبــان بالكليــه.

فاعليات الزيارة :

أعــرب ســياده عميــد الكليــه والســاده الــوكالء
36
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االفاضــل ،عــن ســعادته مبثــل تلــك الزيــارات ،ومــدى
تأثريهــا الجيــد عــى الطــاب ،وزيــادة وعيهــم العلمــي مــا
ينعكــس عليهــم بااليجــاب يف دراســتهم .واشــار ســيادتهم

ايل ان مثــل هــذه الزيــارات هــي مبثابــة همــزة الوصــل
بــن الكليــة واملجتمــع الخارجــي حيــث أن الجامعــه جــزء
ال يتجــزأ مــن املجتمــع وأيضــا قيــام الكليــة بالــدور املنــوط
بهــا يف تقديــم الخدمــات واملعلومــات بــكل الطــرق املتاحــة
للمســاهمة يف رفعــة وتقــدم املجتمــع يف املســتقبل القريــب.
دارت فاعليــات اللقــاء بكلمــه مــن د.محمــــود عمـــــارة
(إستشــاري تطوير سالســل القيمــة لقطاعي األلبان واألســاك
مــروع تعزيــز ريــادة األعــال وتنميــة املرشوعــات الصغرية
واملتوســطة  )USAID-SEEDعــن انطــاق فاعليــات شــبكة
األلبــان  Alban Netيف  20ديســمرب  2018وتفعيلهــا والتــى
تتــم بالتعــاون بــن مؤسســة اقتصــاد املعرفــة «بشــاير»
وبرنامــج تعزيــز ريــادة االعــال وتنميــة املرشوعــات املمــول
مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID- SEED
مبــدن القاهــرة -طنطــا -دميــاط – دمنهــور -ســوهاج و ذلــك
لتنميــة الدوليــة لتطويــر املســاعدات الفعالــة واملســتدامة،
ولتحســن الجــودة والقــدرات والتوعيــة وإمكانيــة الوصــول
إىل خدمــات مكاتــب التســويق يف جميــع أنحــاء مــر.
كــا تحــدث د.عــي زيــن العابديــن ســامل عــن مــدي إمكانية
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التعــاون لتنفيــذ الربنامــج التدريبــي الخاص
بتحســن جــوده االلبــان و منتجاتهــا مبحافظــة
الغربيــة للمصنعــن والطــاب حديثــي التخــرج
تقديــم مقــرح موعــد التدريــب و الــذي ســيكون
أن شــاء اللــه عــي ثــاث ايــام  ٢٨-٢٧-٢٦ينايــر.٢٠١٩
ســوف يكــون هنــاك اســتامره لتســجيل البيانــات لــكل مــن
يرغــب يف التســجيل يف هــذا التدريــب مــن طــاب الفرقــه
الرابعــه و طــاب الدراســات العليــا االلبــان او الصناعــات
الغذائيــه فقــط .حيــث يتــم التنســيق مــع الدكتــورة هنـــــاء
نسيـــــــم – مديــر املركــز اإلعالمــي بالكليــة والتــي تتفضــل
مشــكورة بالتواصــل واملتابعــة لتنفيــذ الربنامــج.
متــت فاعليــات الزيــارة العلميــة يف يــوم الخميــس املوافــق
 ٣ينايــر  ٢٠١٩م مبقــر الكليــه مبجمــع الكليــات بســرباي و
التابــع لجامعــة طنطــا.
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اخبار ومناسبات

زايرة هجاز تمنيه املرشوعات الصغريه و املتوسطه
حتت رعايه:
ا.د /مجدى سبع رئيس اجلامعة وأ.د /عماد عتمان نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
أ.د /رشيف عبد الونيس جرب عميد كليه الزراعه وأ.د /محمد السيد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مقدمه -:

تفعيــاً لخطــة خدمــه
املجتمــع و تنميــه البيئــه
لكليــة الزراعــة جامعــه
طنطــا مــع مؤسســات
واجهــزه الدولــه و كذلــك
مــع املجتمــع املحــى.
ســعدت إدارة الكليــه ممثلــه
يف عميــد كليــه الزراعــه ا.د
رشيــف عبــد الونيــس و أ.د/
محمــد الســيد وكيــل الكليــة
لشــئون خدمــة املجتمــع
وتنميــة البيئــة بالكليــة بالزيــارة امليدانيــه ملجموعــة
متميــزة مــن طالبنــا و طالباتنــا ايل املركــز االقليمــي
لجهــاز تنميــة
املرشوعات
الصغرية
واملتوسطة
واملتناهية
الصغــر -طنطــا
محافظــه
–
.
الغربيــه
وأعــرب أ.عــي
جمعــه مديــر
عــام املركــز االقليمــي للجهــاز ،عــن ســعادته مبثــل
تلــك الزيــارات ،ومــدى تأثريهــا الجيــد عــى الطــاب،
وزيــادة وعيهــم العلمــي بالحيــاه و متطلباتهــا مــا
ينعكــس عليهــم بااليجــاب مســتقبال .واشــار ســيادته
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 3 :

ايل أهميــة مثــل هــذه الزيــارات فهــي مبثابــة همــزة
الوصــل بــن الكليــة واملجتمــع الخارجــي .متمنــي لهــم
كل الفائــدة مــن هــذه الزيــارة ورؤيتهــم مــرة أخــرى.

اهدف اجلهاز :

دعــم أصحــاب األفــكار القابلــة للتطبيــق
.1
لتوفــر مزيــد مــن فــرص العمــل ،وليــس مطلوبــا ممــن
لديهــم أفــكار إبداعيــة جديــدة إال أن يتقدمــوا بهــا
للجهــاز أو أن يتصلــوا عــى الخــط الســاخن مــن جميــع
محافظــات الجمهوريــة ،فالجهــاز ليــس حكــرا عــى
القاهــرة وكربيــات املــدن فقــط ،وأن يرتكــوا بياناتهــم
ليتــم االتصــال بهــم وبحــث تقديــم املســاعدة الفنيــة
واملاديــة لهــم ،بــدءا مــن تحويــل الفكــرة إىل دراســة
جــدوى مقبولــة وتقديــم الدعــم املــادى والفنــى لهــم.
مــن لديهــم أفــكار أو حتــى رغبــات صادقــة
.2
ىف دخــول ســوق العمــل عليــه أن يذهــب فقــط إىل
الجهــاز وهنــاك ســيلحقونه بربنامــج تدريبــى مــع غــره
مــن املتقدمــن ،ومــن خــال حضــور هــذه
38
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الــدورة التدريبيــة
ســتتولد لــدى املتقــدم
فكــرة مــروع تتناســب
معــه ومــع مؤهلــه والبيئة
التــى يعيــش فيهــا ،ومــن
يعملــون مــن منازلهــم
لديهــم فرصــة للتمويــل
ولكــن بحــدود ،فاألفضــل
أن يحصــل الراغــب ىف
بــدء مرشوعــه عــى عقــد
إيجــار ملــكان املــروع
عــى أن يســاعده الجهــاز
ىف اســتخراج الرتاخيــص
واألوراق الالزمــة ليصبــح
مرشوعــه رســميا وقانونيــا.

تاريخ الزياره -:

متــت فاعليــات الزيــاره يف يــوم
الثالثــاء  18ديســمرب.2018

الغرض من الزيارة :

التعــرف مــا يقدمــه جهــاز تنميــة
املرشوعــات الدعــم املــادى والفنــى
ألصحــاب املرشوعــات الصغــرة
ويســاعدهم عــى تنفيــذ مشــاريعهم،
بدايــة مــن فكــرة املــروع
وإعــداد دراســة الجــدوى،
وحتــى التمويــل وتســويق
املنتــج بــكل أنواعــه ومتابعــة
املرشوعــات بعــد متويلهــا
لتذليــل أى عقبــات تصادفهــم.

ىف نهاية الزيارة-:

أبــدي الطالب والطالبــات إعجابهم
الشــديد و رغبتهــم ببــدا مــروع
صغــر و ســعادتهم مبــا شــاهدوه
يف املصنــع مــن حســن االســتقبال
والضيافــة وكميــة املعلومــات التــي
حصلــوا عليهــا خــال الزيــارة .ولقــد متــت الزيــاره
عــي خــر يف ســعاده مــن الجميــع.
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تأهيــل طلاب الفرقــة النهائية وخر يجين
كليه الزراعه جامعه طنطا لســوق العمل
فــى المجال الزراعي
ىف اطــار التعــاون بــن جامعــة
طنطــا ووزارة الشــباب والرياضــة
وتحــت رعايــة ا.د ارشف صبحــى
وزيــر الشــباب والرياضــة و ا.د
مجــدى ســبع رئيــس جامعــة طنطــا
و ا.د عــاد عتــان نائــب رئيــس
جامعــة طنطــا لشــئون خدمــة
املجتمــع وتنميــة البيئــة و ا.د
الرفاعــى مبــارك نائــب رئيــس
الجامعــة لشــئون التعليــم والطــاب
و االســتاذة نانيــس الناقــورى مديــر
عــام االدارة العامــة للمرشوعــات و
أ.محمــد وفيــق اخصــايئ تدريــب
بــادارة املرشوعــات بــوزارة الشــباب
والرياضــة و يف رحــاب كليــه الزراعــه
جامعــه طنطــا بقيــاده ا.د رشيــف
جــر عميــد الكليــه و ا.د محمــد
الســيد وكيــل الكليــه لشــئون خدمــة
املجتمــع وتنميــة البيئــة و د احمــد
شــادى النمــر منســق املــروع
التدريبــي بالعالقــات العامــه بالجامعــه.
تــم تنفــذ الــدورات تدريبيــة الخاصــه بتأهيــل طــاب
الفرقــة النهائيــة وخريجــن كليــه الزراعــه جامعــه
طنطــا لســوق العمــل ىف املجــال الزراعــي والــذي ضــم
اربــع دورات تدريبيــة وتشــمل :
 -١انتاج و زراعه الخرض تحت الصوب املحميه.
 -٢تنسيق الحدائق و الرفع املساحي.
 -٣زراعه و انتاج عيش الغراب
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 -٤انتاج و رعايه ماشيه اللنب .
ولقــد قــام فريــق مــن اعضــاء هيئــه التدريــس
بتدريــب الطــاب يف هــذه الــدورات التدريبيــه .
ومتــت جميــع الــدورات بنجــاح  .تــم تكريــم الطــاب و
شــباب الخريجــن .كل شــكر و تقديــر لــوزاره الشــباب
و الرياضــه عــي هــذه الــدورات التدريبيــه ألبنائنــا
الطــاب و شــباب الخريجــن ملســاعدتهم عــي التاهيــل
لســوق العمــل.
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رئيس قسم احملاصيل بالكلية

لحصول سيادته علي درجه األستاذية

و نتمين له دوام التقدم و االزدهار.
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