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شخصية العدد

األســتاذ الدكتــور /محمــد الفاتــح ريــاض حــاد  -يعــد مــن كبــار أســاتذة االنتــاج الحيــواىن
ذوى الــدور البــارز ىف مجــال فســيولوجيا الحيــوان وعميــد كليــة الزراعــة األســبق

منجزات البحوث العلمية

 -1مراقبة جودة املياه لبعض القنوات مبنطقة الدلتا ،مرص.
-2التحليــل الــوراىث للمحصــول ومكوناتــه ومحتــوى الربوتــن ىف قمــح الخبــز تحــت ثالثــة معــدالت
مــن التســميد النيرتوجينــى
 -3استجابة نبات الربسيم الحجازي الستخدام نانوكربيتات البوتاسيوم تحت ظروف االجهاد امللحي.
 -4تحســن النمــو ،واملحصــول ،واملحتــوى البيوكيــاوى والهرمــوىن لنباتــات الفاصوليــا الخ ـراء املرشوشــة مبســتخلص
أوراق املورينجــا.
 -5الوصــف الجزيئــي وتقييــم خصائــص املكافحــة الحيويــة لفطــر ترايكوديرمــا فرينــس يف مواجهــة فطــر فيوزاريــوم
اوكسيســبورم املســبب ملــرض الذبــول يف الطامطــم.
 -6تحليل القدره عىل التألف للمحصول ومكوناته ىف قمح الخبز تحت ظروف الرى العادى واالجهاد املاىئ.

الرسائل الجامعية

رســالة دكتــوراة :دراســات بيوكيميائيــة وجزيئيــة عــى مــرض البيــاض الدقيقــى
الباحثــة :أســاء صبحــى يوســف النجــار
ىف الكوســة.
رســالة ماجيســتري  :تأثــر اضافــة أوراق الجوافــة والزيتــون ايل العليقــة عــي األداء
االنتاجــي والحالــة الفســيولوجية لدجاج التســمني .
الباحث :أحمد رايض عبد الصمد محمد.

املؤمترات العلمية

املؤمتر الدويل الثامن للموارد املائيه والبيئة الجافه
املؤمتر الدوىل العارش للعلوم الزراعية (أجروسيم)

املقاالت اإلرشادية

 -1اليورو جاب النافذة التصديرية للحاصالت البستانية لألسواق االوربية
 بقلم أ.د .أسامة كامل العبايس.				
بقلم أ.د .أمجد الجامل		
 -2النرشة الزراعية للزراعات املائية
 بقلم أ.د .أسامة عبد الحميد			
 -3مفاهيم الجودة
 -4السموم الفطريه  Mycotoxinsمخاطر تهدد الصحه العامه و البيئه
 بقلم د .هناء عاطف نسيم.				

الوحدات الخاصة

وحده القياس والتقويم Measurements and evaluation unit
 بقلم أ.د /نارص ابراهيم كامل عبدالقادر مدير الوحدة.		

أنشطة وبرامج تدريبية

دورات تدريبية:
 انتاج و رعايه ماشيه اللنب زراعه و انتاج عيش الغراب الزراعات املحمية دورات املعسكر الصيفي الطاليب لصيف 2019ندوات:
 ندوه االسعافات االوليه -ندوه مبادره الشمول املايل

إفتتاحية
4
6

12

14
17

26
28

 انتاج الخرض تحت الظروف املحميه -تنسيق الحدائق و الرفع املساحي

أخبار ومناسبات زراعية

 يوم البيئه العاملي 2019		
 -اليوم الحقيل

 حمله  100مليون صحه بكليه الزراعه بطنطا -املعرض السنوى للمشغوالت اليدويه

تهنئــة مــن أرسة املجلــة للســادة أعضــاء هيئــة التدريــس
والعاملــن والطــاب.

البحث العلمي وتقدم األمم

يعتــر البحــث العلمــي الركيــزة
األساســية يف تقــدم األمــم ونهضتهــا
وبدونــه لظللنــا نقــف يف مكاننــا
دون حــراك .والــدول التــي تعتــر
البحــث العلمــي أهــم أولوياتهــا
وتخصــص لــه نســبة كبــرة مــن
ميزانياتهــا قــد أخــذت مكانتهــا
والجميــع يشــر إليهــا بالبنــان.
فمثـاً اليابــان وأملانيــا تنفقــا عــي البحــث والتطويــر 170.5
و  110مليــار دوالر ســنوياً عــي الرتتيــب .وبجانــب هــذا
فإنهــا تحــث العلــاء عــي التعــاون فيــا بينهــم مــن ناحيــة
ومــن ناحيــة أخــري مــع قطــاع الصناعــة.
والبحــث العلمــي لــه أركانــه األساســية التــي إذا فقــد
إحداهــا فإنــه لــن يكــون بحــث علمــي حقيقــي وإمنــا
ســيكون تحصيــل حاصــل ال قيمــة لــه .فالبحــث العلمــي
يجــب أن يكــون مكتــوب بلغــة ســهلة يفهمهــا القــارئ
وينبغــي أن يتبــع األســلوب العلمــي يف التحليــل ويكــون
هــدف الدراســة واضــح ومحــدد وأن يخــرج بنتائــج محــددة
ودقيقــة وموجــزة .والبعــض يعتــر البحــث العلمــي وســيلة
للحصــول عــي الدرجــات األكادمييــة أو تحســن الوضــع
اإلجتامعــي أو التفاخــر بــن أصحابــه لكــن هيهــات هيهــات
أن يكــون ذلــك هــو البحــث العلمــي الحقيقــي.
النظــرة الجــادة لتقــدم األمــم البــد وأن يســبقها تخطيــط
لبحــث علمــي ســليم وتحليــل العقبــات التــي تواجهــه .ومن
هنــا ندعــوا ألهميــة دعــم العلــاء والباحثــن وتشــجيعهم
عــي التنافــس فيــا بينهــم إلجـراء بحــوث رفيعــة املســتوي.
وملــاذا ال نفكــر يف إنشــاء كليــات للدراســات العليــا تكــون
متخصصــة يف رصــد مشــاكل املجتمــع واجــراء البحــوث
التطبيقيــة لحلهــا وتقليــل الفجــوة بــن نتائــج البحــوث
والتطبيــق عــي األرض.
إن املشــكلة الحقيقيــة تعتــر ليــس فقــط عــدم وجــود
بحــث علمــي حقيقــي وإمنــا تعتــر عــدم إمكانيــة تطبيــق
نتائــج العديــد مــن األبحــاث الجيــدة عــي أرض الواقــع،
ومــن يدقــق يف هــذا األمــر يجــد أننــا بحاجــة إيل أمريــن:
تبنــي البحــث العلمــي الحقيقــي وذلــك برصــد
•
ميزانيــات تحقــق النتائــج املرجــوة منــه.
تســويق البحــوث التطبيقيــة مــع رجــال الصناعــة
•
لتخــدم املجتمــع وتســهم يف حــل مشــاكله.
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بقلم أ.د /أسعد عبد القادر دربالة
أستاذ الهندسة الزراعية
ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

كلية الزراعة  -جامعة طنطا
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شخصية العدد
األســتاذ الدكتور /محمد الفاتح رياض حامد

يعد من كبار أساتذة االنتاج الحيواىن ذوى الدور البارز ىف مجال فسيولوجيا
الحيوان وعميد كلية الزراعة جامعة طنطا األسبق
ولــد ســيادته مبدينــة طنطــا مبحافظــة
الغربيــة ىف أرسة عريقــة وألخــوة أشــقاء
منهــم اللــواء  /فــاروق حــاد مســاعد مديــر
أمــن الغربيــة األســبق والعميــد ســعيد حــاد
بالقــوات املســلحة و متــد جــذور عائلتــه ملركــز
تــا مبحافظــة املنوفيــة.

وظيفــة مــدرس
مســاعد بــذات
القســم  .بعــد
حصــول ســيادته
عــى درجــة
الدكتــوراة مــن
جمهوريــة املانيــا
الدميوقراطية
تــم تعيينــه ىف
درجــة مــدرس تخصــص إنتــاج حيــواىن بكليــة
الزرعــة بكفــر الشــيخ  .وتــدرج ســيادته ىف
املجــال البحثــى واالكادميــى اىل أن تــم ترقيتــه اىل
درجــة أســتاذ مســاعد عــام 1984م ثــم درجــة
أســتاذ فســيولوجيا الحيــوان ىف عــام  1989م ثــم
نقــل ســيادته بدرجــة األســتاذ اىل كليــة الزراعــة
بطنطــا ىف عــام 1995م .

التدرج الأاكدميي-:

بعــد نقــل ســيادته ىف عــام 1995م اىل
كليــة الزراعــه بطنطــا تقلــد العديــد مــن املواقــع
القياديــة بــدأت ىف نفــس العــام كمــرف عــى
قســم األنتــاج الحيــواىن بالكليــة ولــه ىف ذلــك
الســلطات املخولــة لرئيــس مجلــس القســم ,
بعــد ذلــك مبــدة ال تتجــاوز العــام صــدر ق ـرار
معــاىل رئيــس الجامعــة آنــذاك بتعــن ســيادته

املؤهالت العلمية-:

حصــل ســيادته عــي درجــة البكالوريوس
ىف العلــوم الزراعيــة تخصــص اإلنتــاج الحيــواىن
مــن جامعــة االســكندرية عــام  ,1965ثــم
درجــة املاجســتري مــن جامعــة االســكندرية
ايضــا ىف عــام  1974م  ,و حصــل ســيادته عــى
درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة كارل ماركــس
بجمهوريــة املانيــا الدميوقراطيــة ىف عــام  1979م
 ,بعــد ذلــك حصــل عــى درجــة أســتاذ مســاعد
ىف عــام  1984م ثــم درجــة أســتاذ فســيولوجيا
الحيــوان ىف عــام  1989م.

بــدأ ســيادته حياتــه األكادمييــة كمعيــد
بقســم األنتــاج الحيــواىن بكليــة الزراعــة جامعــة
أســيوط ىف مــارس مــن عــام  1970م ثــم نقــل
ىف نوفمــر مــن نفــس العــام إىل كليــة الزراعــة
بكفــر الشــيخ وعمــل بهــا حتــى ترقيتــه عــام
 1974م بعــد حصولــة عــى درجة املاجســتري اىل
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

املواقع القيادية-:
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وكيــا لكليــة
الزراعــة بطنطــا
لشــؤن التعليــم
والطــاب ىف
ديســمرب مــن
عــام  1996م
وملــدة ثــاث ســنوات  .ثــم تــم التجديــد لســيادته
ىف منصــب وكيــل الكليــة لشــؤن التعليــم والطــاب
ملــدة ثــاث ســنوات اخــرى ىف عــام  1999م  .وقبل
انقضــاء مــدة
الثــاث ســنوات
وتحديــدا ىف يوليــو
مــن عــام  2000م
صــدر ق ـرار رئيــس
الجامعــة بتعيــن
ســيادته عميــدا
لكليــة الزراعــة
جامعــة طنطــا و
اســتمر ىف منصــب
العميــد حتــى
بلــوغ ســيادته الســن القانونيــة للمعــاش ىف
ديســمرب مــن عــام  2002م مــع احتفــاظ ســيادته
مبنصبــه حتــى يوليــو 2003م.

املهامت العلمية:

ســافر ســيادته اىل مدينــة اليبزيــغ Leipzig
بواليــة ساكســونيا بجمهوريــة املانيــا الدميوقراطيــة
للحصــول عــى الدكتــوراة بــن عامــى  1976و
 1980م  .كــا ســافر ســيادته كرئيــس وفــد طــاىب
مــن جامعــة طنطــا ىف يوليــو عــام  1998لزيــارة
الجامعــة الفنيــة بدولــة املجــر.

احلياة العلمية والبحثية-:

قــام ســيادته بإجــراء العديــد مــن
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الدراســات ونــر العديــد مــن
األبحــاث ىف مجــال األنتــاج الحيــواىن
وخاصــة فســيولوجيا الحيــوان وكذلــك قــد
أرشف عــى الع ـرات مــن طــاب املاجســتري
والدكتــوراة  ,وينتــر طــاب ســيادته كباحثــن
وأســاتذة وقيــادات ىف العديــد مــن الجهــات
البحثيــة و األكادمييــة  ,منهــم األســتاذ الدكتــور
 /رشيــف جــر عميــد كليــة الزراعــة جامعــة
طنطــا  ,و بكليــة الزراعــة جامعــة كفــر الشــيخ
األســتاذ الدكتــور /
عبدالســام مــوىس
رئيــس قســم
االنتــاج الحيــواىن
الحــاىل و األســتاذ
الدكتــور  /ابراهيــم
الشــاع رئيــس
قســم االنتــاج
الحيــواىن االســبق,
و بــوزارة الزراعــة
االســتاذ الدكتــور/
ســامى درويــش وكيــل مركــز البحــوث الزراعيــة
واألســتاذ الدكتــور /محمــد ابوالحمــد مديــر
محطــة بحــوث االنتــاج الحيــواىن بســخا  .ومــازال
ســيادته مســتمرا ىف عطائــه بالتدريــس واالرشاف
عــى الطــاب ىف مرحلــة البكالوريــوس وكذلــك
طــاب مرحلتــى املاجســتري والدكتــوراه.

بقلم. :د .أحمد جرب

مدرس االنتاج الحيواىن -قسم االنتاج الحيواىن
كلية الزراعة جامعة طنطا
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منجزات البحوث العلمية

مراقبــة جودة املياه لبعــض القنوات مبنطقة الدلتا ،مرص

د .صبري عبد اهلل ،1أ.د .حسن الرمادي ،2أ.د .عبد الحكيم الشربيني ،1أ.د.
1
حلمي عنبر ،1أ.د .السيد كشك ،1أ.د .صبحي حامد1و د .حازم أمين

أهمية وأهداف الدراسة-:

 -1قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة ،جامعة طنطا.
 -2قسم األراضي واملياه ،كلية الزراعة ،جامعة كفر الشيخ

تعــاين مــر مــن شــح املــوارد
املائيــة .وقــد تفاقمــت املشــكلة بســبب
الزيــادة املطــردة يف الكثافــة الســكانية وإنشــاء
ســد النهضــة اإلثيــويب الكبــر .لذلــك ،فــإن
الحفــاظ عــى توافــر ونوعيــة هــذا املــورد أمــر
مهــم للغايــة .تتأثــر جــودة امليــاه بعــدد مــن
العوامــل املتعلقــة بخصائــص املجــرى املــايئ
والبيئــة املحيطــة ،مثــل نــوع الرتبــة والنشــاط
الزراعــي والصناعــي يف املناطــق التــي شــملتها
الدراســة.

مخترص طرق ومواد البحث-:

أجريــت دراســة مقارنــة عــى
عينــات امليــاه التــي تــم جمعهــا مــن مثانيــة
مواقــع مختلفــة يف منطقتــي غــرب ووســط
الدلتــا مــن محافظتــي البحــرة والغربيــة.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

أظهــرت النتائــج التــي تــم الحصــول
عليهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
بــن مختلــف املواقــع ومواعيــد جمــع
العينــات املدروســة ،وكذلــك التفاعــل بــن
موقــع وموعــد جمــع العينــات يف جميــع
الخصائــص املدروســة .عــى الرغــم مــن أن
معظــم الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة
كانــت ضمــن حــدود املعايــر باســتثناء العكــرة
والطلــب عــى األكســجني الكيميــايئ (.)COD
ومــع ذلــك ،فــإن متوســط قيــم العكــرة
واللــون ودرجــة الحموضــة كانــت متقاربــة يف كلتــا املحافظتــن .يف
حــن أن إجــايل األمــاح الذائبــة ( )TSSكانــت ذات قيمــة أعــى
( 42.2ملجــم /لــر) يف محافظــة البحــرة .بينــا يف حالــة الخصائــص
املتبقيــة ،فــإن القيــم املســجلة يف محافظــة الغربيــة .كانــت أعــى
مــن القيــم املقابلــة املســجلة يف محافظــة البحــرة .مبــا يف ذلــك
الطلــب عــى األكســجني الكيميــايئ  CODوامتصــاص األشــعة فــوق
البنفســجية  ،UV245والتــي ترتبــط مــع التلــوث العضــوي .وبالتايل،
فــإن املواقــع التابعــة ملحافظــة الغربيــة تعــاين مــن التلــوث أكــر
مــن مثيلتهــا يف محافظــة البحــرة.
كــا هــو واضــح مــن الشــكل ( )1أكــر االشــهر تلوثــا هــو شــهر
أغســطس بينــا أقلهــا شــهر ينايــر كذلــك فــأن موقــع أخنــاوى أكــر
املواقــع تلوثــا عــى االطــاق .عــى الجانــب االخــر موقــع الطرييــة
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

(محافظــة البحــرة) اقلهــم تلوثــا عــى االطــاق .أمــا بالنســبة
للمحافظــات فقــد كانــت عينــات امليــاه املجمعــة مــن مواقــع
محافظــة الغربيــة أكــر تلوثــا مــن مثيلتهــا يف محافظــة البحــرة.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة البيئــة والتنــوع
البيولوجــي وأمــن الرتبــة  -العــدد ( )3مــن  73ايل  95العــام .2019
AbdAllah, S. A.; H. R. El-Ramady; A. E. El-Sherbeni; H. A.
Anber; E. A. Keshk; H. Sobhy and Amine, H. M. (2019).
Monitoring Water Quality of some Canals in Delta Region,
Egypt Environment Biodiversity & Soil Security. )2019( ,3
95–73:.
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التحليــل الوراىث للمحصول ومكوناتــه ومحتوى الربوتني ىف قمح الخبز
تحت ثالثة معدالت من التســميد النيرتوجينى
أ.د .محمد حلمى مطاوع 1و أ.د .امجد عبدالغفار الجمال

2

 -1قسم احملاصيل -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  -2قسم احملاصيل -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

مخترص طرق ومواد البحث-:

تــم تقيــم احــدى وعــرون تركيبــا وراثيــا مــن
قمــح الخبــز (ســتة ابــاء وخمســة عــر هجينــا فرديــا)
ىف ثــاث تجــارب منفصلــه تضمنــت ثــاث معــدالت
مــن التســميد النيرتوجينــى وهــا :املعــدل النيرتوجينــى
املنخفــض ( 25كجــم نيرتوجني/للفــدان)،
املعــدل النيرتوجينــى املتوســط
( 50كجــم نيرتوجني/للفــدان)
واملعــدل النيرتوجينــى
املــوىص بــه ( 75كجــم
نيرتوجني/للفــدان) وذلك
باســتخدام تصميــم
القطاعــات الكاملــة
العشــوائيه مــع اســتعامل
ثــاث مكــررات وذلــك ىف مركــز
التجــارب الزراعيــه بكليــة الزراعــه
بجامعــة ســوهاج مبحافظــه ســوهاج ،مــر.

أهم النتائج املتحصل عليها:

واظهــرت النتائــج مــا يــى -:كان التبايــن الخــاص
مبعــدالت النيرتوجــن معنويــا لــكل الصفــات .اظهــر
التفاعــل بــن الرتاكيــب الوراثيــه ومعــدالت النيرتوجــن
تباينــات معنويــه لــكل الصفــات التــى درســت .اظهــرت
متوســطات مربعــات االنحرافــات للقــدره العامــه
والخاصــه عــى االئتــاف معنويــه لــكل الصفــات تحــت
الدراســه عنــد املعــدالت الثالثــه مــن التســميد النيرتوجينى
والتحليــل املشــرك ماعــدا متوســطات مربعــات االنحرافات
للقــدره العامــه والخاصــه عــى االئتــاف لصفــة عــدد
ســنابل النبــات تحــت املعــدل النيرتوجينــى املــوىص بــه.
كانــت نســبة GCA/SCAاعــى مــن الواحــد الصحيــح
لــكل الصفــات فيــا عــدا صفــة عــدد ســنابل النبــات
عنــد املعــدل النيرتوجينــى املرتفــع والتحليــل املشــرك،
وزن االلــف حبــه عنــد املعــدل النيرتوجينــى املنخفــض
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والتحليــل املشــرك والنســبه املئويــه ملحتــوى الحبــوب مــن
النيرتوجــن عنــد املعــدل النيرتوجينــى املــوىص بــه .عنــد
املعــدل النيرتوجينــى املنخفــض كان افضــل كشــاف للقــدره
العامــه عــى االئتــاف هــو االب  P4لصفــة عــدد ســنابل
النبــات ،االب  P2لصفــة عــدد حبــوب الســنبله  ،االب P1
لصفــة وزن االلــف حبــه ومحصــول حبــوب
النبــات واالب  P6لصفــة النســبه
املئويــه ملحتــوى الحبــوب
مــن الربوتــن .عنــد
املعــدل النيرتوجينــى
املنخفــض ايضــا كان
افضــل هجــن بالنســبه
للقــدره الخاصــه عــى
االئتــاف هــو الهجــن P2
 x P3لصفــة عــدد ســنابل
النبــات ،الهجــن  x P4 P2لصفــة
عــدد حبــوب الســنبله ،الهجــن x P5 P4
لصفتــى طــول الســنبله ووزن االلــف حبــه  ،والهجــن P1
 x P5لصفــة محصــول حبــوب النبــات والهجــن x P6 P2
لصفــة النســبه املئويــه ملحتــوى الحبــوب مــن الربوتــن.

أهم التوصيات-:

هــذه الرتاكيــب الوراثيــه رمبــا تســتخدم مســتقبال
ىف برامــج الرتبيــه لتحســن تحمــل وتاقلــم الصفــات
للمدخــات املنخفضــه مــن االســمده النيرتوجينيــه.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا املجلــة املرصيــة
لرتبيــة النبــات مجلــد ( - )22العــدد ( )4مــن  699ايل  720العــام
.2018
Egypt. J. Plant Breed. Vol 22, No. 4, from 699 to 720,
Year 2018
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منجزات البحوث العلمية
اســتجابة نبات الربسيم الحجازي الســتخدام نانوكربيتات البوتاسيوم تحت
ظروف االجهاد امللحي

د .محمود الشرقاوي 1أ.د .طلعت البشبيشي -1أ.د عيسوي محمود 1أ.د.
2
ناصر عبد القادر- 1أ.م.د .رانيا الشال 1أ.د .علي ميزاوي
 -1قسم األراضي واملياة  -كلية الزراعة جامعة طنطا  -مصر
 -2قسم احملاصيل وعلوم االراضي  -جامعة جورجيا  -الواليات املتحدة االمريكية

مخترص طرق ومواد البحث-:

تــم اجــراء تجربــة أصــص تحــت البيــوت املحميــة
لدراســة تأثــر اســتخدام معــدالت مختلفــة مــن نانــو كربيتــات
البوتاســيوم عــى منــو نبــات الربســيم الحجــازي «كأول ســاد
نانــو يســتخدم للعنــارص الكــرى» ومــدى تأثــره الفســيولوجي
عــى النبــات تحــت
ظــروف االجهــاد امللحــي.
تــم انتخــاب جنســن
مــن نباتــات الربســيم
الحجــازي أحدهــا مقــاوم
للملوحــة ()Mesa-Sirsa
واالخــر حســاس للملوحــة
( )5O5 Bulldogبنــاء
عــى تجربــة إنبات ســابقة
تحــت مســتويات مختلفــة
مــن امللوحــة .تــم إنبــات
الربســيم الحجــازي يف
أصــص تحتــوي عــى  2كجــم مــن الرمــل  .تــم اجـراء التجربــة
باســتخدام مســتويني مــن امللوحــة عــى كال الجنســن هــا (0
 6 ،ديسيســمنز /م) باســتخدام مخلــوط مــن ملحــي كلوريــد
الكالســيوم وكلوريــد الصوديــوم بنســبة ( )1 : 2مضافــا إىل
محلــول هوجالنــد .تــم اســتخدام ثالثــة معامــات مــن ملــح
نانــو كربيتــات البوتاســيوم برتكيـزات (  )10:1 - 8:1- 4:1تركيــز
البوتاســيوم يف محلــول هوجالنــد والــذي يبلــغ  235ملجم/لــر
كمعاملــة كنــرول.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

أظهــرت النتائــج أن اســتخدام مركــب نانــو كربيتــات
البوتاســيوم مبعــدل  0.125الكميــة أدى إىل زيــادة الــوزن
الجــاف للســيقان ومعــدل االنتــاج النســبي وطــول الجــذور
العام 2018 :
 2019املجلد  21 :العدد 41 :

والــوزن الجــاف للجــذور يف كال جنــي نبات الربســيم الحجازي.
أثــرت املعــدالت املختلفــة مــن نانوكربيتــات البوتاســيوم
معنويــاً يف نســبة الصوديــوم إىل البوتاســيوم وكــذا تركيــز كل
مــن :الكالســيوم ،الفوســفور ،النحــاس ،املنجنيــز والزنــك يف
أنســجة النبــات .اســتخدام مركــب نانــو كربيتــات البوتاســيوم
مبعــدل  8:1الكميــة
أدى إىل تحســن
يف اســتجابة نبــات
الربســيم الحجــازي
الفســيولوجية لإلجهــاد
امللحــي عــن طريــق
املحتــوي
خفــض
االلكرتوليتــي ألنســجة
زيــادة
األوراق،
النبــات
محتــوى
مــن إنزيــم الكاتاليــز
والربولــن باإلضافــة إىل
زيــادة نشــاط مضــادات األكســدة داخــل أنســجة النبــات..

أهم التوصيات-:

مــن خــال تلــك النتائــج يتضــح أن اســتخدام مركــب
نانــو كربيتــات البوتاســيوم يعتــر ذو فاعليــة أفضــل من أســمدة
الكالســيوم التجاريــة يف امــداد النبــات بالتغذيــة الكافيــة مــن
البوتاســيوم وكــذا التغلــب عــى التأث ـرات الســلبية للملوحــة
عــى نبــات الربســيم الحجــازي.
وميكن اإلطالع عيل البحث الكامل منشورا مبجلة
American Journal of Plant Sciences -1751:)08(08
1773 Year 2017
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تحســن النمو ،واملحصول ،واملحتــوى البيوكياموى والهرموىن لنباتات
الفاصوليا الخرضاء املرشوشــة مبستخلص أوراق املورينجا
أ.د .عبد الناصر الزعويلى – 1أ.د .محمد السيد أحمد– 2
3
أ.م.د .حنفى فاروق مسودة – 1أ.د .تران دانج سوان
 -1قسم النبات الزراعي ؛  -2قسم البساتني – كلية الزراعة جامعة طنطا  -مصر
 -3قسم تكنولوجيا التنمية  -جامعة هريوشيما  -اليابان

أهمية وأهداف الدراسة-:

تعتــر زيــادة منــو وإنتاجيــة املحاصيــل الغذائيــة عــن
طريــق املحفــزات أو املنشــطات الحيويــة اآلمنــة
مســألة بالغــة األهميــة يف الســنوات الحاليــة .هدفــت
هــذه الدراســة اىل تقييــم مقــدرة مســتخلص أوراق
املورينجــا ( )MLEعــى تحســن أداء نبــات الفاصوليــا
(صنــف بوليســتا) تحــت ظــروف الحقــل.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

كشــف التحليــل الهرمــوين ملســتخلص
أوراق املورينجــا أنهــا غنيــة مبجموعــة متنوعــة مــن
الهرمونــات النباتيــة وخاصــة الساليســيالت .كــا
أظهــرت النتائــج أن جميــع تركيــزات املســتخلص
كان لهــا تأثــر ايجــايب عــى صفــات النمــو والعوامــل
البيوكيامويــة وكميــة وجــودة املحصــول لنباتــات
الفاصوليــا مقارنــة بالكنــرول ،كــا تناســب التأثــر
طرديــا مــع الجرعــة .باإلضافــة ،فــان الزيــادة يف
محصــول قــرون الفاصوليــا قــد يرجــع اىل تأثــر
حمــض الجربيليــك ( )GA7أكــر مــن الهرمونــات
النباتيــة األخــرى.

أهم التوصيات-:

مســتخلص أوراق املورينجــا يعتــر مصــدرا جيــدا للهرمونــات
النباتيــة ،والتــي لهــا دور ايجــاىب يف تنشــيط النمــو وانتاجيــة نباتات
الفاصوليــا الخ ـراء.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا مبجلــة أرشــيف
علــوم املحاصيــل والرتبــة  -العــدد ( )63مــن  687ايل  699العــام
.2017
Archives of Agronomy and Soil Sciences, No. 63 pp.
699-687 Year 2017
IE
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منجزات البحوث العلمية
الوصــف الجزيئي وتقييم خصائص املكافحــة الحيوية لفطر ترايكوديرما
فرينس يف مواجهة فطر فيوزاريوم اوكسيســبورم املســبب ملرض الذبول يف
الطامطم
د .السيد الفقي و أ.د .مدحت الديناري
قسم الوراثة – كلية الزراعة – جامعة طنطا

أهمية وأهداف الدراسة-:

محاولــة إليجــاد عنــارص
ميكروبيــة جديــدة تســتخدم يف املكافحة
الحيويــة ذات قــدرة عاليــة عــى مواجهــة
وتثبيــط فطريــات الرتبــة املمرضــة
للنبــا ت .

مخترص طرق ومواد البحث-:

تــم الحصــول عــى عزلــة
جديــدة تنتمــي لجنــس الرتايكوديرمــا
ثــم تــم التعــرف عليهــا جزيئيــا و قيــاس
خــواص التضــاد لهــذه العزلــة يف مواجهــة
فطــر الرتبــة املمــرض للنبــات فيوزاريــوم
اوكسيســبورم واختبــار مــدي قدرتهــا
عــي حاميــة بــادرات الطامطــم ضــد
فطــر الذبــول الفيوزاريومــي

أهم النتائج املتحصل عليها-:

أوضحــت نتائــج التعــرف
الجزيئــي ان العزلــة املتحصــل عليهــا
هــي فطــر الرتايكوديرمــا فرينــس وكــذا
أوضحــت النتائــج ان فطــر الرتايكوديرمــا يســتخدم أكــر
مــن ميكانيكيــة ملواجهــة والســيطرة عــي منافســيه وهــذه
امليكانيكيــات تشــمل املنافســة عــى املســاحة املتاحــة
للنمــو والغــذاء نظـرا لقدرتــه عــي النمــو الرسيــع باملقارنــة
مبنافســيه ،االفــراس الفطــري وهــو قدرتــه عــى النمــو
عــى الفطــر املنافــس واســتخدامه كــادة غذائيــة وكذلــك
قدرتــه عــى تثبيــط أو ايقــاف منــو الفطريــات املنافســة
نتيجــة املركبــات التــي يفرزهــا ســواء كانــت انزميــات
محللــه للجــدر الخلويــة أو نواتــج أيــض ثانويــة والتــي منها
املركبــات العضويــة املتطايــرة .وأثبتــت النتائــج أن املركبــات
ذات التأثــر املضــاد للفطريــات واملتواجــدة يف بيئــة منــو
الرتايكوديرمــا تتمتــع بالثبــات يف درجــات الحـرارة املرتفعــة
وكذلــك ثبــت ان فطــر الرتايكديرمــا يتمتــع بقــدرة طبيعيــة
عاليــة عــى تحمــل تأثــر املــواد املضــادة للفطريــات التــي
العام 2018 :
 2019املجلد  21 :العدد 41 :

تفرزهــا الفطريــات املنافســة .وعنــد اســتخدام هــذه العزلة
كغــاف لبــذور نبــات الطامطــم وزراعــة هــذه البــذور يف
تربــة تحتــوي عــى كميــة عاليــة مــن عزلــة ممرضــه مــن
فطــر الفيوزاريــوم ،أكــدت النتائــج أن هــذه املعاملــة
قــد قللــت بدرجــة كبــرة مــن أعــراض الذبــول واملــوت
ووفــرت درع لحاميــة النبــات ضــد فطــر الفيوزاريوم.أهــم

التوصيــات-:

اجـراء مزيــد مــن الدراســات عــي العــزالت التــي
تظهــر تفوقــا ملحوظــا كمبيــدات حيويــة ضــد مســببات
االمـراض النباتيــة لدراســة افضــل طــرق اســتخدامها كبديــل
للمبيــدات الكيميائيــة والتخليقيــة ذات االرضار الكبــرة
عــي صحــة االنســان والحيــوان والبيئــة.
وميكن اإلطالع عيل البحث الكامل منشورا مبجلة:

)Egypt. J. Bot. Vol. 59, No.1, pp. 2019( 80 - 68
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تحليــل القــدره عىل التألف للمحصــول ومكوناته ىف قمح الخبز تحت
ظــروف الرى العادى واالجهاد املاىئ
أ.د .امجد عبدالغفار الجمال 1و أ.د .محمد حلمى مطاوع

2

 -1قسم احملاصيل -كلية الزراعة  -جامعة طنطا  -2 -قسم احملاصيل -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج

أهمية وأهداف الدراسة-:

يعــد الجفــاف احــد اهــم العوامــل البيئيــه التــى تهــدد
زراعــة القمــح وخاصــة ىف املناطــق الجافــة وشــبه الجافــة مــن
العــامل.

مخترص طرق ومواد البحث-:

اجريــت التجربــة بتهجــن ســبعة ابــاء مــن القمــح بنظام
التهجــن النصــف دائــرى بــدون الهجــن العكســية وذلــك خــال
موســم  . 2014/2013تــم تقييــم الســبعة ابــاء واإلحــدى وعــرون
هجينــا فرديــا الناتجــة مــن تهجينهــم ىف تجربتــن ،تحــت ظــروف
الــرى العــادى واإلجهــاد املــاىئ وذلــك خــال موســم 2015/2014
مــع اســتخدام تصميــم القطاعــات الكاملــة العشــوائية واســتخدام
ثالثــة مكــررات وذلــك ىف مركــز التجــارب الزراعيــه بكليــة الزراعــه
بجامعــة ســوهاج مبحافظــه ســوهاج ،مــر.

أهم النتائج املتحصل عليها-:

أظهــرت النتائــج مــا يــى -:اظهــر االب  P5اعــى قيــم
للمتوســطات بالنســبة لصفــات عــدد االيــام حتــى طــرد الســنابل
والنضــج .اظهــر االب  P7اعــى قيــم للمتوســطات بالنســبة لصفــات
ارتفــاع النبــات وطــول الســنبلة ووزن االلــف حبــه ومحصــول
النبــات .اظهــر الهجينــن ( )P4 × P3( , )P7 × P3عنــد الــرى
العــادى والهجينــن ( )P6 × P5( , )P7 × P6عنــد التعــرض
لظــروف االجهــاد املــاىئ اعــى متوســط ملحصــول حبــوب النبــات.
اظهــر تحليــل التبايــن ان تأثــر البيئــات ( الــرى العــادى والجفــاف)
كان عــاىل املعنويــة لــكل الصفــات فيــا عــدا وزن االلــف حبــه.
اظهــرت الرتاكيــب الوراثيــة اختالفــات معنويــة وعاليــة املعنويــة
لجميــع الصفــات تحــت ظــروف الــرى العــادى واإلجهــاد املــاىئ
والتحليــل املشــرك مــا يشــر اىل وجــود اختالفــات بــن هــذه
الرتاكيــب الوراثيــة .اظهــرت االبــاء اختالفــات معنويــة وعاليــة
املعنويــة لجميــع الصفــات تحــت ظــروف الــرى العــادى واإلجهــاد
املــاىئ والتحليــل املشــرك فيــا عــدا صفــات عــدد االيــام حتــى
طــرد الســنابل  ،طــول الســنبلة  ،ووزن االلــف حبــه تحــت ظــروف
االجهــاد املــاىئ ووزن االلــف حبــه للتحليــل املشــرك .اظهــرت
الهجــن اختالفــات معنويــة وعاليــة املعنويــة لجميــع الصفــات
تحــت ظــروف الــرى العــادى واإلجهــاد املــاىئ والتحليــل املشــرك
فيــا عــدا صفــات فيــا عــدا صفــات طــول الســنبلة تحــت
ظــروف االجهــاد املــاىئ  ،ووزن االلــف حبــه تحــت ظــروف الــرى
العــادى واإلجهــاد املــاىئ والتحليــل املشــرك .اظهــر تحليــل القــدره
العامــه والخاصــة عــى االئتــاف وجــود اختالفــات معنويــة وعاليــة
املعنويــة لجميــع الصفــات تحــت ظــروف الــرى العــادى واإلجهــاد
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املــاىئ والتحليــل املشــرك فيــا عــدا ( )GCAو ( )SCAلصفــات
عــدد االيــام حتــى النضــج وعــدد ســنابل النبــات ومحصــول النبــات
ىف التحليــل املشــرك وكذلــك فيــا عــدا ( )SCAلصفــة وزن االلــف
حبــه ىف التحليــل املشــرك .ارتفعــت قيمــة  GCA/SCAفقــط
بالنســبة لصفــات ارتفــاع النبــات و وزن االلــف حبــه ىف كال مــن
معاملتــى الــرى العــادى والتحليــل املشــرك وعــدد االيــام حتــى
النضــج ىف معاملــة االجهــاد املــاىئ والتحليــل املشــرك و طــول
الســنبلة تحــت ظــروف الــرى العــادى ومحصــول حبــوب النبــات
تحــت ظــروف الــرى العــادى والتحليــل املشــرك مــا يــدل عــى
ان الفعــل املضيــف للجينــات كان االكــر تحكــا ىف وراثــة هــذه
الصفــات .اظهــر االب  P1اكــر قــدره عامــه عــى االئتــاف لصفــات
عــدد االيــام حتــى طــرد الســنابل ،طــول الســنبلة ،ووزن االلــف
حبــه ومحصــول حبــوب النبــات .اظهــر الهجينــن (P3( )P7 × P3
×  )P4اعــى قــدره خاصــة عــى االئتــاف لصفــة محصــول حبــوب
النبــات .اظهــر االبويــن  , P6 P3وكذلــك الهجينــن (,)P7 × P6
( )P6 × P5اعــى مقــدره عــى تحمــل الجفــاف.
.أهم التوصيات-:
تــوىص الدراســة بادخــال االب ســدس 1وكذلــك الهجــن مــرx 1
ســخا - 94مــر x 1جميــزة - 11مــر x 2جميــزة  - 11ىف برامــج
الرتبيــة لتحمــل الجفــاف.
وميكــن اإلطــاع عــي البحــث الكامــل منشــورا باملجلــة املرصيــة
لرتبيــة النبــات مجلــد ( - )22العــدد ( )4مــن  675ايل  697العــام
.2018
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رسالة دكتوراة

الرسائل الجامعية

دراسات بيوكيميائية وجزيئية على مرض البياض الدقيقى ىف الكوسة
املقدمة من الباحثة  :أسامء صبحى يوسف النجار

املدرس املساعد بقسم النبات الزراعي كلية الزراعة  -جامعة طنطا
للحصول عيل دكتوراه الفلسفة يف العلوم الزراعية
تخصص أمراض النبات
قسم النبات الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا.

أهمية وأهداف الرسالة-:

الكوســة تعــد مــن أهــم محاصيــل الخــر التابعــة
للعائلــة القرعيــة ،غنيــة باملــواد الكربوهيدراتيــة واألحــاض األمنيــة
باإلضافــة إىل إحتوائهــا عــى عديــد مــن األمــاح املعدنيــة املفيــدة
لإلنســان .وىف عــام  2016م بلغــت املســاحة املنزرعــة منهــا 63497
فــدان باجــاىل انتاجيــة  463451طــن وذلــك طبقــا (.)2016,FAO
تتعــرض الكوســة ملهاجمــة العديــد مــن املســببات املرضيــة والتــى
تســبب أم ـراض خطــرة ولكــن يعــد مــرض البيــاض الدقيقــى مــن
أخطــر األمـراض التــى تصيبهــا مســب ًبا فقــد ىف املحصــول يـراوح بــن
 30اىل .%50عــادة مــا تتــم مكافحــة أمــراض
النباتــات بواســطة املبيــدات الكيميائيــة
املــوىص بهــا رغــم وجــود مخاطــر بســبب
آثارهــا الســلبية عــى اإلنســان والحيــوان
والنباتــات والكائنــات الحيــة املفيــدة  ،ومــن
ثــم فالبــد مــن وجــود إســراتيجيات بديلــة
وامنــة للســيطرة عــى األمــراض النباتيــة.

مخترص طرق ومواد الدراسة-:

اشــتملت هــذة الدراســة عــى ثــاث
تجــارب لتحقيــق الهــدف منهــا وهــذة التجارب
كاالىت -:
 -1تقييــم بعــض أصنــاف الكوســة وذلــك تحــت الظــروف الحقليــة
مبزرعــة كليــة الزراعــة ،جامعــة طنطــا  ،مــر
 -2دراســة آليــات مقاومــة العائــل وغريالعائــل يف كال مــن الصنــف
عــاىل القابليــة لإلصابــة والصنــف املقــاوم.
 -3دراســة دور الكائنــات الحيــة الدقيقــة ىف تقليــل شــدة مــرض
البيــاض الدقيقــي و مكافحتــة تحــت ظــروف الصوبــة مبحطــة
البحــوث الزراعيــة بســخا  ،مركــز البحــوث الزراعيــة  ،مــر.

أهم النتائج-:

أشــارت الدراســة إىل أن الصنــف» كاريزمــا « كان
أكرثاألصنــاف مقاومــ ًة يف حــن كان الصنــف «إســكندراين» أكــر
األصنــاف قابليــة لإلصابــة باملــرض .كذلــك أوضحــت النتائــج إرتفــاع
كالً مــن مســتوى  H2O2و  ، O2-.األنزميــات املضــادة لألكســدة مثل
الكتاليــز  ،البريوكســيديز و البــوىل فينــول اكســيديز يف الصنف املقاوم
باملقارنــة مــع الصنــف القابــل لإلصابــة .وعــى العكــس ,مــن ذلــك
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

إنخفضــت كال مــن
درجــة نفاذيــة
الجــدار الخلــوى
وكذلــك القياســات
املرضيــة املختلفــة.
أدت املعاملــة
بالكائنــات الحيــة
الدقيقــة اىل زيادة
النشــاط اإلنزميــى

لالنزميــات املضــادة
لألكســدة وكذلــك
محتــوى الكلوروفيــل
والقياســات الخرضيــة.
بينــا قللــت تلــك
املعامــات بشــكل
كبــر مــن شــدة مــرض
البيــاض الدقيقــي مــع
تحســن ملحــوظ يف
محصــول مثــار الكوســة.
كــا إنخفــض مســتوى أنــواع األوكســجني الحــرة.

أهم التوصيات-:

تــوىص هــذة الدراســة بزراعــة األصنــاف املقاومــة أو
األصنــاف القابلــة لالصابــة اذا كانــت وافــرة اإلنتــاج وذلــك بعــد
معاملتهــا بالكائنــات الحيــة الدقيقــة (( Bio-agentsأو اســتحثاث
مقاومتهــا للمــرض.

لجنة االرشاف عيل الرسالة:

أ.د .عبــد النــارص عبــد الغنــى الزعويــى  -أســتاذ فســيولوجيا النبــات –
قســم النبــات الزراعــى – كليــة الزراعــة –جامعــة طنطــا.
أ.د  /يــارس محمــد حافــظ  -أســتاذ أمـراض النبــات – قســم النبــات الزراعــى
– كليــة الزراعــة –جامعــة كفــر الشــيخ .
د  /حنفــى فــاروق مســودة  -أســتاذ النبــات الزراعــى املســاعد– قســم
النبــات الزراعــى – كليــة الزراعــة –جامعــة طنطــا .
د  /ســعيد محمــد كامــل  -باحــث أول أم ـراض النبــات – مركــز البحــوث
الزراعيــة – الجيــزة  -الدقــى.
12

IE

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

رسالة ماجيستري

الرسائل الجامعية

تأثير اضافة أوراق الجوافة والزيتون الي العليقة علي األداء
االنتاجي والحالة الفسيولوجية لدجاج التسمين

املقدمة من الباحث  :أحمد رايض عبد الصمد محمد

للحصول عيل درجة املاجيستري يف العلوم الزراعية
(انتاج الدواجن) 2018 -
قسم االنتاج الحيواين  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا.
بينــا كانــت أعــى القيــم يف نهايــة
أهمية وأهداف الرسالة-:

تقييــم تأثــر اضافــه مســحوق اوراق الزيتــون  ,الجوافــة والخلــط بينهــا
عــي االداء االنتاجــي والحالــه الفســيولوجية لدجــاج التســمني..

مخترص الطرق واملواد-:

أجريــت هــذه الدراســة مبزرعــة خاصــة تحــت ارشاف قســم
االنتــاج الحيــواين  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا أثنــاء الفــر ِة ِمــ ْن
مــارس إىل أبريــل  2018م.
اســتخدم يف هــذه الدراســة عــدد  300كتكــوت مــن ســالة (أربــو) عمــر
يــوم غــر مجنســه وقســمت عشــوائيا ايل  4مجموعــات تجريبيــة بــكل
مجموعــه  3مكــررات بــكل مكــررة  25كتكــوت وذلــك عــي النحــو التــايل:
عليقة الكنرتول بدون اي اضافة
معاملة )1عليقة الكنرتول  %1 +مسحوق اوراق الزيتون.
معاملة )2عليقة الكنرتول  %1 +مسحوق اوراق الجوافة.
معاملة )3عليقة الكنرتول  %0.5 +زيتون  %0.5 +جوافة.
وتم دراسة هذه القياسات:
 -1االداء االنتاجــي ويشــمل وزن الجســم الحــي ,معــدل الزيــاده يف
وزن الجســم ,معــدل اســتهالك العلــف  ,الكفــاءة الغذائيــة التحويليــة
وخصائــص الذبيحــة.
 -2بعــض الصفــات البيوكيميائيــة لســرم وبالزمــا الــدم وتشــمل نســبة
الربوتــن الــكيل ,االلبيومــن ,انزميــي , ALT, ASTالجليرسيــدات الثالثيــة ,
الكوليســرول ,جلوبيولينــات املناعــه  SOD, MDA. ,و GST
 -3بعــض الصفــات الهيامتولوجيــه للــدم وتشــمل نســبه الهيموجلوبيولــن
,الهيامتوكريــت ,عــدد كـرات الــدم البيضــاء وعــدد كـرات الــدم الحمـراء
وانواعهــا.

أهم النتائج-:

 .1وزن الجســم يف األســبوع األول مــن العمــر  ،كانــت أعــى قيــم الطيــور
التــي تــم تغذيتهــا عــي مســحوق أوراق الزيتــون  ، ٪ 1يف حــن كانــت
أعــى القيــم يف نهايــة الفــرة لصالــح الطيــور التــي متــت تغذيتهــا عــي
 ٪ 0.5مســحوق اوراق الزيتــون  ٪ 0.5 +مســحوق أوراق الجوافــة.
 .2زيــادة وزن الجســم خــال الفــرة مل يكــن هنــاك أي انخفــاض باســتثناء
األســبوع الثــاين مــن العمــر  ،كانــت أعــى القيــم هــي  ٪0.5مســحوق
اوراق الزيتــون  ٪0.5 +مســحوق أوراق الجوافــة.
 .3اســتهالك األعــاف كان هنــاك فــروق عنــد ( FC1 . )0.01 ≤pهــي
أعــى  ٪1مــن مســحوق أوراق الزيتــون مقارنــة بالكنــرول ،
IE
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الفــرة  ٪0.5مســحوق اوراق الزيتــون
 ٪0.5 +مســحوق أوراق الجوافــة.
 .4كانــت نســبة تحويــل األعــاف
لدجــاج اللحــم منخفضــه عنــد  FCR4 ، FCR3مقارنــة بالكنــرول وكانــت
أعــى القيــم يف الفــرة النهائيــة هــي  ٪1مــن مســحوق أوراق الزيتــون.
 .5لوحــظ وجــود فــروق معنويــة يف النســبة املئويــة لصفــات الذبيحــة بني
جميــع املعامــات  ،بينــا زاد الــوزن النســبي للربســا مقارنــة بالكنرتول.
 .6جميــع املعامــات املختلفــة اظهــرت انخفاضــاً ملحوظــاً يف ( PCVو
 )Hbبينــا زادت ( WBCSو  )RBCSمقارنــ ًة بالكنــرول.
 .7كان الربوتــن الــكيل واأللبومــن أعــى بشــكل ملحــوظ مــن تلــك
املجموعــه الخاصــه بالكنــرول .يف حــن أن الكوليســرول والدهــون
الثالثيــة انخفضــت بشــكل ملحــوظ يف جميــع املعامــات.
 .8حــدوث تحســن معنــوي يف تركيــز كال مــن  IgGو  IgMللمعامــات
التجريبيــة املختلفــة مقارنــة باملجموعــة الكنرتول.كذلــك حــدث زيــادة
معنويــة يف تركيــز  MDAأيضــا  ،بينــا انخفــض نشــاط  GSTيف جميــع
املعامــات  ،وكــذا حــدث انخفــاض معنــوي يف تركيــز  SODلجميــع
املعامــات باســتثناء تلــك املغــذاه عــي عليقــة مــزودة بـــ  ٪ 0.5مســحوق
اوراق الزيتــون  ٪ 0.5 +مســحوق أوراق الجوافــة..

أهم التوصيات-:

تظهــر النتائــج أن اضافــة ( ٪1مــن مســحوق أوراق الزيتــون
 ٪1 ،مســحوق أوراق الجوافــة ومخلوطهــا ( ٪0.5زيتــون  ٪0.5 +جوافــة)
ايل العالئــق لهــا تأثــرات إيجابيــة عــى الدهــون يف الــدم  ،وإنزميــات
الكبــد واملناعــه وتحســن األداء االنتاجــي لدجــاج التســمني وكــذا حالــة
مضــادات االكســدة بالــدم .وكانــت افضــل النتائــج املتحصــل عليهــا تلــك
املغــذاه عــي عليقــة مــزودة بـــ  ٪ 0.5مســحوق اوراق الزيتــون ٪ 0.5 +
مســحوق أوراق الجوافــة.

لجنة االرشاف عيل الرسالة:

أ.د .ســعد زغلــول الدمــراوي  -أســتاذ فســيولوجيا الدواجــن  -قســم
االنتــاج الحيــواين  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا .
د /.احمــد احمــد خطــاب  -مــدرس انتــاج الدواجــن  -قســم االنتــاج
الحيــواين  -كليــة الزراعــة – جامعــة طنطــا.
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

املؤمترات العلمية
المؤتمر الدولي الثامن للموارد المائيه والبيئة الجافه

 ،)KSUممثلة مبعهد األمري سلطان ألبحاث البيئة واملياه والصحراء وجائزة األمري سلطان بن
تنظمه جامعة امللك سعود ((،)KSU
عبدالعزيز العاملية للمياه ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخريية ووزارة البيئة واملياه والزراعة.

شارك ىف املؤمتر:
ا.د عيســوى قاســم محمــود اســتاذ
االرايض و امليــاه و وكيــل الكليــه لشــئون التعليــم
و الطــاب بكليــه الزراعــه جامعــه طنطــا مبلصــق
تحــت عنــوان :
Textile wastewater treatment by using
cement kiln dust and biochar filters
اهداف املؤمتر:
هــدف املؤمتــر إلتاحــة الفرصــة اللتقــاء العلــاء
والباحثــن والعاملــن يف قطــاع امليــاه وتبــادل العلــوم واملعــارف
يف مجــاالت البيئــة وامليــاه والصحــراء ،كــا يســاهم يف االســتفادة
مــن التقنيــات الحديثــة يف دراســات املناطــق الجافــة وشــبه
الجافــة ومواردهــا الطبيعيــة وكذلــك االطــاع عــى أحــدث الطــرق
والتقنيــات املتبعــة يف املحافظــة عــى مــوارد امليــاه وطرق اســتدامتها
واملحافظــة عليهــا ،ويهــدف أيضـاً إىل تبــادل الخـرات بــن متخــذي
الق ـرار والخ ـراء والعلــاء بهــدف الوصــول إىل تكامليــة وشــمولية
الحلــول للمشــاكل ذات الصلــة بامليــاه.
محاور املؤمتر:
اشــتمل هــذا املؤمتــر خمســة محــاور رئيســة هــي املــوارد املائيــة،
والبيئــة الجافــة،
وترشــيد امليــاه
واملحافظة
عليهــا ،واســتخدام
التقنيــات الحديثــة
يف دراســة البيئــة
الجافــة واملــوارد
الطبيعيــة الخاصــة
بهــا ،باإلضافــة إىل
املحــور الخامــس
الخــاص بالزراعــة املائيــة.
تقــدم للؤمتــر  316ورقــة علميــة تــم قبــول  105ورقــة موزعــة عــى
 22جلســة علميــة باإلضافــة إىل  77ملصــق علمــي ،وشــارك يف إعــداد
األوراق العلميــة وامللصقــات علــاء وباحثــون مــن  34دولــة شــملت
اململكــة العربيــة الســعودية ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،عــان،
جمهوريــة مــر العربيــة ،املغــرب ،الجزائر ،تونــس ،لبنان ،الســودان،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،بريطانيــا ،ســويرسا ،فرنســا ،هولنــدا،
أملانيــا ،التشــيك ،اليابــان ،ماليزيــا ،باكســتان ،الهنــد ،بنغــادش،
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

نيجرييــا ،وكينيــا.
بــدأ التســجيل
يف متــام الســاعة
الثامنــة صباحــاً
واقيــم حفــل
يف
االفتتــاح
الســاعة التاســعة
والنصــف مــن
يــوم
صبــاح
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الثالثــاء
جــادى األوىل  1440هـــ املوافــق  22مــن ينايــر 2019م يف جامعــة
امللــك ســعود (قاعــة  26ب) يف مركــز الجامعــة وعقــدت الجلســات
العلميــة يف ثــاث قاعــات ( 26ب ،الدرعيــة ،الــدروازة) عــى مــدى
ثالثــة أيــام.
وعــي هامــش املؤمتــر اقيــم معــرض مصاحــب للمؤمتــر شــارك فيــه
عــدة جهــات حكوميــة وجمعيــات ورشكات ومؤسســات خاصــة
وذلــك يف البهــو الرئيــس للجامعــة وكان املعــرض متاحـاً خــال أيــام
املؤمتــر ( 8:00صباح ـاً –  6:00مســاء)
توصيات املؤمتر-:
التوصيــات التــي خــرج بهــا املؤمتــر الــدويل الثامــن للمــوارد املائيــة
والبيئــة الجافــة الــذي اختتمــت أعاملــه اليــوم يف جامعــة امللــك
ســعود بالريــاض.
و كانت اهم التوصيات :
دعــم وتشــجيع مرشوعــات حصــد وخــزن ميــاه األمطــار والســيول
ألهميتهــا يف زيــادة املــوارد املائيــة واملحافظــة عــى الرتبــة مــن
التملــح وتحســن الزراعــة يف املناطــق الواقعــة عــى ضفــاف األوديــة،
مــع االهتــام بالقياســات الحقليــة لألمطــار والســيول ،وتأســيس
شــبكات رصــد محليــة وإقليميــة لتقييــم تأثــر التغــر املناخــي عــى
كميــات األمطــار ودرجــة التصحــر.
14
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وأكــد الخــراء أهميــة تصميــم منشــآت مائيــة مناســبة مــن
حيــث الحجــم والتكلفــة االقتصاديــة للتقليــل مــن مخاطــر الســيول
والفيضانــات وخاصــة عــى املناطــق املأهولــة ،وتشــجيع اســتخدام
الطاقــة املتجــددة يف تحليــة ميــاه البحــر وضــخ امليــاه الجوفيــة،
إىل جانــب التوســع يف اســتخدام ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة
ثالثي ـاً يف الزراعــة والصناعــة وتغذيــة امليــاه الجوفيــة مــع التأكــد
مــن كفــاءة عمليــات املعالجــة ودقتهــا.
وأشــاروا يف توصياتهــم إىل أهميــة العمــل عــى تقليــل فواقــد
امليــاه وشــبكات ميــاه الــرب وســن قوانــن للتقليــل مــن امليــاه
غــر املســجلة ( ،)NRWفضــا عــن االهتــام باألبحــاث املتعلقــة
بالتغــر املناخــي وتأثــره عــى املــوارد املائيــة وطــرق التكيــف
مــع هــذه الظاهــرة العامليــة ،وإنشــاء محطــات التحليــة الجديــدة
بالقــرب مــن التكوينــات الجيولوجيــة الحاملــة للميــاه مــا أمكــن
وذلــك الســتخدام هــذه التكوينــات لتخزيــن ميــاه التحليــة التــي
تزيــد عــن الحاجــة.
كــا أشــاروا إىل أهميــة تطويــر تقنيــات جديــدة ملعالجــة ميــاه
الــرف الصناعــي ،وإعطــاء الســلطات املحليــة والقطــاع الخــاص
ســلطة أكــر يف تطويــر الخطــط الخاصــة مبــوارد امليــاه ،وزيــادة
اســتخدام أنظمــة اتخــاذ القــرار والــذكاء االصطناعــي يف وضــع
وتنفيــذ اســراتيجيات امليــاه.
وبــن خ ـراء امليــاه رضورة تطبيــق تقنيــات االستشــعار عــن بعــد
ونظــم املعلومــات الجغرافيــة والخصائــص الفيزيائيــة ألحــواض
الوديــان لتحديــد األماكــن ذات الســيول الخطــرة ،ودراســة
التقنيــات الحديثــة املســتخدمة يف معالجــة املعــادن الثقيلــة يف
امليــاه ،مــع االهتــام بتطبيــق أســاليب الزراعــة املائيــة يف اململكــة
وإج ـراء مزيــد مــن الدراســات واألبحــاث عليهــا ،واســتخدام نظــام
اإلنــذار املبكــر يف مراقبــة التغ ـرات والتشــوهات التــي تطــرأ عــى
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قــرة األرض باالســتعانة بتقنيــات الفضــاء لتقليــل مخاطــر الخســف
األريض بســبب انخفــاض مســتويات امليــاه الجوفيــة ،عــاوة عــى
اســتخدام البيانــات املناخيــة لبنــاء منــاذج رقميــة تتعلــق بصحــة
اإلنســان والحيــوان واألمــراض التــي تصيبهــا ،واالهتــام بقيــاس
كفــاءة اســتخدام امليــاه كمعيــار لرتشــيد اســتهالك امليــاه يف الــري.
وشــددوا عــى رضورة االهتــام برتشــيد ميــاه الــري باســتخدام
التقنيــات الحديثــة ومنهــا الــري الناقــص والتجفيــف الجــزيئ
للجــذور ،وتحســن خــواص الرتبــة يف منطقــة جــذور النباتــات
باســتخدام املحســنات الطبيعيــة لتقليــل الفاقــد مــن ميــاه الــري،
واالســتفادة مــن نبــات ( Kochiaكــويش) يف تحســن خــواص الــرب
امللحيــة يف املناطــق الجافــة ،وإنشــاء مركــز محــي إلنتــاج األعــداء
الحيويــة.
ويف ختــام الحفــل كــرم معــايل مديــر الجامعــة عــدد مــن املشــاركني
والرعــاة حيــث اســتلموا العديــد مــن الــدروع التذكاريــة بهــذه
املناســبة  .بعــد ذلــك اتجــه الحضــور الفتتــاح املعــرض املصاحــب
للمؤمتــر وتجولــوا داخــل ارجــاءه وشــاهدوا العديــد مــن االجنحــة
التــي تضمنهــا والجهــات املشــاركة فيــه .
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املؤمترات العلمية
المؤتمر الدولى العاشر للعلوم الزراعية (أجروسيم)
 6-3أكتوبر 2019

مؤمتــر علمــي دويل يعقــد كل عــام و تعــد ، AGROSYM
منــذ عــر ســنوات  ،منصــة ســنوية للمناقشــة العلميــة الدوليــة
حــول الزراعــة والغــذاء والتنميــة الريفيــة والبيئــة والغابــات .متثــل
 AGROSYMفرصــة جيــدة لتبــادل األفــكار  ،وتعزيــز الشــبكات
القامئــة وإنشــاء شــبكات أكادمييــة جديــدة  ،وتعزيــز الحــوار
بــن األوســاط األكادمييــة واملؤسســات العامــة والقطــاع الخــاص
ومنظــات املجتمــع املــدين بشــأن االتجاهــات العامليــة واإلقليميــة
الحديثــة يف قطــاع األغذيــة الزراعيــة .
ضــم املؤمتــر بــن مجموعــة متميــزة مــن
العلــاء والخــراء مــن جميــع أنحــاء العــامل
لتبــادل البحــوث املتعلقــة بالزراعــه.
حرض املؤمتر :
ا.د امجــد الجــال (اســتاذ و رئيــس قســم
املحاصيــل بكليــه الزراعــه جامعــه طنطــا)
د .هيثــم رمضــان (مــدرس نحــل العســل بقســم
وقايــه النبــات – حــرات بكليــه الزراعــه
جامعــه طنطــا )
الجهه املنظمه:
University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, -1
.Bosna and Herzegovina
.University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Serbia -2
Mediterranean Agronomic, institute of Bari (CHEAM -3
.– IAMB) Italy
مكان الفعالية .Johorina - Bosna and Herzegovina:
محاور املؤمتر :
اشــتمل املؤمتــر عــي املحــاور التاليــة :االنتــاج النبــاىت  -وقايــة
النبــات وســامة الغــذاء  -الزراعــة العضويــة  -حاميــة البيئــة وادارة
املــوارد الطبيعيــة  -االنتــاج الحيــواىن  -التنميــة الريفيــة  -واالقتصــاد
الزراعــى  -زراعــة الغابــات.
اليــوم األول : 2019/10/3 :بــدا التســجيل يف متــام الســاعة التاســعة
صباحــا واقيــم حفــل االفتتــاح بكلــات االفتتــاح مــن قبــل لجنــة
تنظيــم املؤمتــر ومستشــار وزيــر التعليــم وتــم عــرض بعــض
الفقــرات املوســيقية والغنائيــة كفاصــل بــن كلــات االفتتــاح.
اليــوم الثــاىن  :2019/10/4تــم مناقشــة العديــد مــن االبحــاث ىف
املجــاالت الزراعيــة املختلفــة بعــدد مثــاىن قاعــات باالضافــة اىل
امللصقــات والتــى بلــغ عددهــا  636بوســر.
شــارك ا.د امجــد الجــال بعــرض ملصــق تحــت عنــوان  :ا.د امجــد
الجــال مبلصــق تحــت عنــوان:
Studies on gene action of bread wheat under different
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

.environmental conditions
كام شارك د.هيثم رمضان ببحث تحت عنوان:
In-depth brain phosphoproteome study reveals
neurobiological under pinnings for forager honeybee
.)workers (Apis mellifera
اليــوم الثالــث  : 2019/10/5تــم عمــل جولــه حــره لزيــارة مدينــة
موســتار الســياحية.
اليــوم االخــر : 2019/10/6 :تــم تقييــم املؤمتــر والخــروج مبجموعــة
مــن التوصيــات تســهم يف حل مشــكالت متعددة التخصصــات و التي
تــم عرضهــا خــال املؤمتــر و الدعــوه ايل نرشاملعرفــة واملامرســات
الجيــدة عــى جميــع الجهــات الفاعلــة يف سلســلة األغذيــة الزراعيــة
مثــل املزارعــن ووكالء اإلرشــاد والباحثــن وواضعــي السياســات
وكذلــك عامــة الجمهــور حــول أهميــة الزراعــة وعلــوم األغذيــة .ويف
ختــام املؤمتــر تــم تنظيــم رحلــة ســياحية اىل مدينــة رساييفــو.
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املقاالت اإلرشادية
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اليورو جاب

النافذة التصديرية للحاصالت البستاني�ة لألسواق االوربي�ة

بقلم :أ.د .أسامة كامل العبايس

استاذ الفاكهة املتفرغ  -قسم البساتني -كلية الزراعة  -جامعة طنطا
اليــورو جــاب  EurepGAPاو املامرســات الزراعيــة الجيــدة
( GAP) Good Agricultural Practicesهــو نظــام عمــل وضعــه
اتحــاد تجــار التجزئــة األوروىب لتوحيــد أســاليب اإلنتــاج الزراعــى و أحــد
اســس التجــارة الدوليــة .واملامرســات الزراعيــة الجيــدة ( )GAPهــي أمــر
أســايس للمورديــن الذيــن يقومــون بالعمــل مــع كبــار تجــار التجزئــة وهي
تتعلــق بشــكل مبــارش بإرضــاء املطالــب املتزايــدة للمســتهلك الخاصــة
بطــرق اإلنتــاج املســتخدمة يف تقديــم املــواد الغذائيــة التــي يتناولهــا
املســتهلك .ميكــن أن تــؤدي معايــر املامرســات الزراعيــة الجيــدة دورا ً
هامـاً يف مســاعدة البلــدان الناميــة يف تعزيــز أســاليب اإلنتــاج املســتدامة
وتيســر تصديــر الفواكــه والخــر .وهنــاك تعــاون متزايــد بــن الــوكاالت
يف مجــال عمــل الطفــل يف الزراعــة ،وت ُبــذَل الجهــود عــى
أصعــدة شــتى مــن أجــل تعزيــز الرعايــة االجتامعيــة
واألبعــاد املتعلقــة بصحــة العــال وســامتهم،
متاشــياً مــع مبــادئ املامرســات الزراعيــة
الجيــدة .واملامرســات الزراعيــة الجيــدة
هامــة للغايــة مــن حيــث اإلنتــاج
الزراعــي الفعــال والجيــد واالســتهالك
اآلمــن لألغذيــة .ومــع هــذا التطبيــق
 ،تــزداد ربحيــة الــركات وقدرتهــا
التنافســية وحاميــة صحــة املســتهلكني.
وتغطــي املامرســات الزراعيــة الجيــدة جميــع
عمليــات اإلنتــاج والتســويق التــي تــراوح مــن
أرايض املحاصيــل إىل املنتجــات أمــام املســتهلك و مــن
الــروري معرفــة املنتجــات او املحاصيــل التــي ســيق زراعتهــا بتلــك
اآلرض أو األنشــطة الزراعيــة يف الرتبــة وتقييــم التأثــر عــى صحــة
اإلنســان والظــروف البيئيــة .وال ميكــن اســتخدام الرتبــة يف املامرســات
الزراعيــة الجيــدة إذا كانــت هنــاك مخاطــر ال ميكــن الســيطرة عليهــا.
مــن أجــل الحصول عــى الفائــدة املتوقعة من املامرســات الزراعيــة الجيدة
 ،يجــب أوالً عــى الــركات املنتجــة إجـراء دراســات لتقييــم املخاطــر قبــل
اتخــاذ قـرارات اإلنتــاج .يف هــذه الدراســة لتقييــم املخاطــر  ،يجــب مراعــاة
نــوع الرتبــة وخصائــص التــآكل ومســتوى امليــاه الجوفيــة ونوعيتهــا وحالــة
املــوارد املائيــة املســتدامة ومــا إذا كانــت الرتبــة ملوثــة بالطفيليــات
والحــرات الضــارة األخــرى وتأثــر املناطــق املجــاورة لتلــك االرايض.
وهنــاك أهــداف اساســية لتلــك املامرســات أال وهــى اكتســاب
ثقــة العمــاء (املســتورد والتاجــر ومســتهليك األغذيــة الطازجــة) والحــد
مــن اســتخدام الكيامويــات الزراعيــة وامللوثــات األخــرى والعمــل عــى
IE

الحفــاظ عــى البيئــة وإدارة
العمليــات الزراعيــة بصــورة كاملــة
شــاملة والعمــل عــى تحســينها
املســتمر .وتعتمــد تلــك االهــداف
عــى القواعــد أو القوانــن التــي
تحكــم التعامــل بــن تلــك األطـراف
املتعاملة يف سلســلة اإلنتاج الزراعي
وهــي قوانــن العمــل الدوليــة ومــدى تطبيقهــا أثنــاء عمليــة اإلنتــاج مثــل
مــدى تشــغيل الصبيــة اقــل مــن الســن القانونيــة ومــدى إعطــاء العــال
حقوقهــم املاديــة واملعنويــة والصحيــة والتأمــن عليهــم وكيفيــة معيشــتهم
يف املزرعــة والقواعــد العلميــة للزراعــة الحديثــة واســتخدام
امليكنــة وقوانــن البيئــة حيــث ال يكــون الهــدف
هــو اإلنتــاج فقــط دون النظــر عــى تأثــر
العمليــات املختلفــة عــى الكائنــات الحيــة
املوجــودة باملنطقــة والــروط الصحيــة
وذلــك بتطبيقهــا أثنــاء سلســلة اإلنتــاج
لضــان الحصــول عــى ســلعة (منتــج)
ســليمة خاليــة مــن أي مســببات مرضيــة
قــد تنتقــل إليهــا ســواء مــن العاملــة أو
أثنــاء عمليــة التــداول والتعبئــة والعمليــات
املختلفــة وذلــك مــن خــال رش املبيــدات
أو أي عمليــات أخــرى مثــل الجمــع أو التنظيــف
يف بيــت التعبئــة والتــي قــد تلــوث املنتــج .وقوانــن
التجــارة الدوليــة التــي تحكــم التعامــل بــن املصدريــن واملســتوردين.
وتعتمــد املامرســات الزراعيــة الجيــدة عــى عــدة محــاور أال وهــي:
الســلوك املســئول أثنــاء العمليــات الزراعيــة لضــان ســامة وصحــة
العاملــة وتحســن كفــاءة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة والتقليــل مــن
اســتخدام الكيامويــات والحــد مــن التدهــور البيئــي واملحافظــة عــى
ثقــة العميــل .ولتحقيــق تلــك املحــاور االساســية البــد مــن تنفيــذ البنــود
و املتطلبــات لتلــك املامرســات الزراعيــة الجيــدة والتــي تتمثــل يف :
تتبــع خطــوات اإلنتــاج  Tractabilityالبــد مــن تواجــد نظامــا
معتمــدا ميكــن كل مــن املــزارع واملصــدر والعميــل مــن تتبــع املنتــج
الحاصــات الزراعيــة مــن الحقــل (مــكان زراعتــه وإنتاجــه) إىل الســوق أو
حتــى املنتــج النهــايئ .حيــث ينبغــي االحتفــاظ بســجل أو شــهادة توضــح
جــودة البــذور او التقــاوي ومــدى فحــص وتســجيل ونقــاوة النــوع واســم
النــوع ونســبة اإلنبــات والكميــه ورقــم التشــغيلة لعبــوه البــذور وبائــع
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املقاالت اإلرشادية
البــذور أو املــورد .ومــدى مقاومــة وتحمــل البــذور واألصــول
النباتيــة لآلفــات واألمـراض  Pest and disease Resistanceوعىل
املـزارع أن يوفــر ســجالت يقيــد بهــا معامــات البــذور أو التقــاوي
وأنــه قــد تــم اســتخدام تقــاوي مقاومــة لألمــراض أو اإلصابــات
الحرشيــة ويحتفــظ بتلــك الســجالت وان تشــتمل عــى اســم
املادة املستخدمة والسبب من االستخدام والرتكيز املستخدم.
امــا بالنســبة لألصنــاف املعدلــة وراثيــا Genetically Modified
 )Organisms (GMO›sفالبــد وان تتطابــق جميــع الزراعــات
الناتجــة مــن أيــة تحــورات وراثيــة مــع كل القوانــن الســارية
ىف بلــد اإلنتــاج وكذلــك كل القوانــن الســارية ىف بلــد املســتهلك
النهــايئ .ويجــب عــى املــزارع االحتفــاظ بنســخه مــن الترشيــع
املعمــول بــه ىف دولــة اإلنتــاج وكذلــك الترشيــع املعمــول بــه يف
دولــة املســتهلك ويجــب االلت ـزام بهــا .البــد مــن االتفــاق بــن
املـزارع واملســتهلك وبصفــة فرديــة وعــى أن يكــون هنــاك اتفــاق
مكتــوب وذلــك بشــأن اســتخدام النباتــات املحــورة وراثيــا وذلــك
قبــل زراعتهــا ويتــم توضيــح الحجــم أو املســطح الــكىل الــذي
ســيتم زراعتــه  ،أي أن املـزارع يقــوم باإلنتــاج لصالــح عميــل معــن.
كــا يجــب اتبــاع الــدورات الزراعيــة Rotations
وهــى عبــارة عــن عــدم تكــرار زراعــة نفــس املحصــول بنفــس
املنطقــة إال بعــد فــرة محــدده وذلــك للمحافظــة عــى حالــة
الرتبــة (خصوبــة  ،نشــاط ميكــرويب) وتقليــل االعتــاد عــى
الكيامويــات الزراعيــة (أســمدة معدنيــة  ،مبيــدات) وتعظيــم
صحــة النبــات .لــذا يجــب تنميــة وتعظيــم إدراك املزارعــن
ملــدى أهميــة اتبــاع الــدورات الزراعيــة .والبــد مــن وجــود
ســجل موثــق لتلــك الــدورات مــع وجــود ف ـرات راحــة لــأرض
(دفــر املزرعــة) .والبــد مــن تقديــم تربي ـرا مالمئــا ىف حالــة عــدم
اســتخدام الــدورات الزراعيــة ىف املزرعــة (مثــل حالــة زراعــة
بســاتني الفاكهــة وهــى أشــجار مســتدمية ىف األرض أو ألعــوام
متتاليــة أو زراعــة الزهــور ىف البيئــات الصناعيــة او املــواد الباليــة)
مــن الــروري تعقيــم الرتبــة  Soil Fumigationفينبغي اســتخدام
بدائــل أخــرى لعمليــة التعقيــم بالتبخــر مثــل -اتبــاع الــدورة
الزراعيــة  -زراعــة محاصيــل فاصلــة -اســتخدام أو زراعــة أصنــاف
مقاومــة لألم ـراض -التعقيــم الشــميس أو الح ـراري .وعمــل خطــة
مــن شــأنها رعايــة املحاصيــل ومحتويــات الرتبــة وذلــك للتقليــل
مــن فقــدان العنــارص الغذائيــة وذلــك بعمــل برنامــج للتســميد
يصمــم بواســطة استشــاري تغذيــة أو مــزارع ذو خــرة عاليــة.
كــا ان إضافــة األســمدة (ســواء املعدنيــة أو العضويــة) بنــاءا
عــى حســاب االحتياجــات الغذائيــة والبــد مــن إضافــة األســمدة
املعدنية أو العضوية عىل أن تتطابق مع احتياجات النبات.
والبــد الجراءعمليــات التســميد باملزرعــة مــن توافــر ســجالت
تنفيــذ عمليــات التســميد عــى ان يتوالفــر بتلــك الســجالت
التوقيــت ومــدى تك ـرار االســتخدام وكذلــك اآلالت املســتخدمة ىف
التســميد  Records of Applicationوبالنســبة لتخزين األسمدة
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

Fertilizers Storage :
فالبــد مــن تواجــد
ســجالت حديثــة
ملخــازن األســمدة مــع
وجــود معلومــات
تفصيليــة حــول حركــة األســمدة (الــوارد والصــادر) والبــد مــن
التأكــد مــن أن الســجالت (دفاتــر الرصــد وأذون اإلضافــة والــرف
وكــروت الصنــف) مكتملــة .ويجــب عــدم تخزيــن األســمدة مــع
املنتجــات الطازجــة ويجــب وضــع عالمــات تحذيريــة ) توضــح كل
أماكــن الخطــر وكذلــك تعليــات التعامل مــع األســمدة .وتعليامت
الطــوارئ ىف حالــة الحريــق أو انســكاب أســمدة ســائلة .كذلــك
املالبــس الواقيــة املســتخدمة ىف تــداول واســتخدام األســمدة (.
كذلــك يجــب التنبــؤ مبتطلبــات الــري Predicting Irrigation
 Requirementويجــب االحتفــاظ بســجالت كميــات األمطــار
والتوصيــة باالتصــال الدائــم مبحطــات األرصــاد الجويــة للمســاعدة
ىف تخطيــط عمليــات الــرى .ويجــب اســتخدام أســاليب أو طــرق
الــرى الحديثــة العمليــة وال يجــب عــى اإلطــاق عــدم اســتخدام
ميــاه الــرف الغــر معالــج ىف الــرى .ويجــب إجـراء تحليــل ميــاه
الــرى ســنويا (ميكــرويب – لتحديــد الكائنــات الدقيقــة امللوثــة
– فيزيــايئ لتحيــد املعــادن امللوثــة – كيميــايئ ويجــب تحليــل
العنــارص الكــرى  NPKوكذلــك ( ECدرجــة امللوحــة) والحموضــة
 .pHوالبــد مــن توافــر ســجالت خاصــة للملوثــات امليكروبيــة
مثــل  Coliوالبــد مــن توفــر ســجالت توضــح اإلجــراءات ىف
حالــة تجــاوز نتائــج التحليــل للحــدود القياســية مليــاه الــري.
كــا يجــب حاميــة املحصــول Crop Protection :
وذلــك مــن خــال اختيــار املــواد الكيامويــة واإلرشــاد بنوعيــة
وكميــة مبيــدات اآلفــات  :وتوافــر ســجالت املكافحــة البــد أن
تظهــر أو تبــن الســجالت أســباب الــرش (وجــود مــرض معــن
أو آفــة معــن) والرتخيــص الفنــى بالــرش (وجــود توصيــة مــن
مستشــار أو فنــى) .وكميــة املبيــد املســتخدم (الكميــة أو الرتكيــز
للمنطقــة املحــددة) .واســم ونــوع ماكينــة الــرش (موتــور ،
رشاشــة ظهريــة ….الــخ) .وفــرة األمــان للمبيــد كــا يجــب
توافــر عنــارص األمــان التدريــب والتعليــات متمثلــة يف كل مــن
املالبــس الواقيــة  /املعــدات وفــرة أمــان مــا قبــل الجمــع (الفــرة
مــا بــن الــرش وحتــى بدايــة الجمــع ومعــدات الــرش وكيفيــة
التخلــص مــن فائــض خليــط الــرش .وتحليــل متبقيــات املبيــدات
وكيفيــة تخزيــن مبيــدات اآلفــات وكيفيــة التخلــص او التعامــل
مــع عبــوات أو حاويــات مبيــدات اآلفــات الفارغــة واملبيــدات
امللغــاة .البــد مــن اســتخدام أســاليب املكافحــة املتكاملــة لآلفــات
وتشــمل إتبــاع األســاليب الوقائيــة وتطبيــق األســاليب املعــرف بهــا
مــن طــرق املكافحــة املتكاملــة عــى أســاس عالجــي وان املكافحــة
الغــر كيميائيــة مفضلــة عــى املكافحــة الكيميائيــة .كــا يجــب
اختيــار املــواد الكيامويــة  : Choice Of Chemicals :حيــث
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يجــب أن تكــون تلــك املــواد املســتخدمة لحاميــة املحصــول
مناســبة أو متخصصــة ملكافحــة اآلفــة املوجــودة وعــى أن يكــون
هنــا تربيــر الســتخدام تلــك املــواد وذلــك مــن خــال التوصيــات
الفنيــة (املستشــارين أو املرشــدين) أو عــن املراجــع املتخصصــة.
ويجــب أن تكــون املبيــدات املســتخدمة قليلــة التأثــر عــى البيئــة
ويجــب تبنــى اس ـراتيجية ملعالجــة أو منــع املناعــة ضــد املقاومــة
(تكــون أجيــال مقاومــة للمبيــد) والبــد مــن اســتخدام الكيامويــات
املســجلة ىف بلــد االســتخدام وإذا مل توجــد مثــل هــذه الســجالت ىف
بلــد اإلنتــاج فالبــد مــن اتبــاع القامئــة املعتمــدة ىف بلــد املســتهلك.
وكذلــك يجب توافر ســجالت املكافحــة Record of Application :
 :عــى أن تظهــر أو تبــن الســجالت مــا يــى :أســباب الــرش
(وجــود مــرض معــن أو آفــة معــن) والرتخيــص الفنــى بالــرش
(وجــود توصيــة مــن مستشــار أو فنــى) .وكميــة املبيــد املســتخدم
(الكميــة أو الرتكيــز للمنطقــة املحــددة) .واســم ونــوع ماكينــة
الــرش (موتــور  ،رشاشــة ظهريــة ….الــخ) .وفــرة األمــان للمبيــد.
كــا يجــب توافــر عنــارص األمــان التدريــب والتعليــات
 : Safety, Training and Instructionsالبــد مــن توفــر املالبــس
الواقيــة املناســبة للعــال (مبــا فيهــم العاملــة املؤقتــة أو
العاملــة مــن الباطــن) وذلــك طبقــا لتعليــات
البطاقــات امللصقــة عــى املبيــدات (مثــل
الكاممــات – القفــازات – نظــارة واقيــة –
األحذيــة الجلديــة ذات الرقبــة – آفــرول
الــرش) والتخلــص مــن فائــض خليــط
الــرش .وأن يتــم رش فائــض خليــط
املبيــدات أو مــاء غســيل خ ـزان الــرش أو
أدوات التجهيــز أو تنــك موتــور الــرش وذلــك
عــى املناطــق الغــر معالجــة مــن املحصــول .كــا
يجــب تحليــل متبقيــات املبيــدات Pesticide Residue Analysis :
وان يكــون معــدل (عــدد مـرات) إجـراء تحاليــل متبقيــات املبيدات
مبنيــا عــى أســاس تقديــر أو تحليــل املخاطــر (Risk Assessment
) وان أفضــل أســلوب هــو اخــذ عينــات كافيــة ملرحلــة مــا قبــل
الحصــاد وتحليلهــا وهــو األكــر فعاليــة .ويجــب عــدم إعــادة
اســتخدام فــوارغ املبيــدات وعــى أن يتــم التخلــص منهــا بطريقــة
ال اعــرض األحيــاء والبيئــة للتلــوث (عــدم اســتخدام الفــوارغ
كمكيــال أو للتعبئــة أو عملــه عبــوه متلــئ باملــاء للــرب فيهــا).
امــا بالنســبة للحصــاد أو الجمــع Harvestingفالبــد مــن توافــر
رشوط االمــان  : Hygieneحيــث يجــب اســتخدام بروتوكــول
أو نظــام للنظافــة يكــون مبينــا أو معتمــدا عــى نتائــج تحليــل
املخاطــر وذلــك لوضــع لوائــح أو قواعــد للعاملــن باملزرعــة وذلــك
لوقايــة أو حاميــة املنتــج (املحصــول) وكذلــك حاميــة العاملــن مــن
التلــوث الفيزيقــي والكيــاوي وامليكروبيولوجــى وذلــك مــن خــال
التـزام العامــل بــروط النظافــة عنــد الحصــاد أو الجمــع والتداول.
ويجــب توفــر دورات ميــاه (عــى بعــد ال يزيــد عــن 500م مــن
املزرعــة او الحــوض املــزروع) ىف حالــة جيــدة لالســتخدام ومزاولــة
مبرافــق لغســل األيــدي وكذلــك وجــود صابــون عديــم الرائحــة.
كــا ان معامــات ما بعــد الحصــاد Post – Harvest Treatments
متمثلــة يف املــواد الكيامويــة املســتخدمة ىف مرحلــة مــا بعــد
IE

19

الحصــاد : Post – Harvest Chemicals :
حيــث يجــب أن تكــون سياســة املزرعــة أو الرشكة
عــدم التشــجيع عــى اســتخدام أيــة معامــات كيامئية
بعــد الحصــاد للحفــاظ عــى جــودة وســامة املنتــج
مــن امللوثــات والبــد
مــن أن يكــون هنــاك
إجــراءات واضحــة
أى ســجالت للمــواد
املســتخدمة ىف مرحلــة
مــا بعــد الحصــاد
وتواريــخ املعاملــة
للمنتــج وتواريــخ
املعالــج.
املنتــج
تســليم
كــا ال بــد مــن توفــر نظــام إلدارة املخلفــات
واملــواد امللوثــة – التدويــر وإعــادة االســتخدام :
Waste and pollution Management, Recycling and Re useفيجــب تحديــد املخلفــات وامللوثــات Identification of
 Waste and Pollutionمــع وجــود خطــة العمــل
الخاصــة باملخلفــات وامللوثــات Waste
and pollution Action plan
امــا بالنســبة للعــال وســامتهم
وظــروف العمــل Worker Health, :
 Safety and Welfareفالبــد مــن
تقييــم املخاطــر Risk Assessment :
 :حيــث ينبغــى إج ـراء أو عمــل تحليــل
للمخاطــر التــى ميكــن للعــال التعــرض
لهــا وان تقــارن بالترشيعــات الدوليــة واملحليــة
التــى تحــدد رشوط أماكــن العمــل وذلــك إلنشــاء أو عمــل خطــة
عمــل هدفهــا تنشــيط وتحســن صحــة وســامة ظــروف العمــل
للعــال وذلــك مــع وجــود جــدول زمنــي يوضــح الشــخص
املســئول .كــا يجــب اجــراء التدريــب  Training :مــع وجــود
التجهي ـزات واملعــدات  : Facilities and Equipment :البــد مــن
تواجــد صناديــق اإلســعافات األوليــة ىف أماكــن العمــل الدامئــة
وبالقــرب مــن الحقــول وقــد يحمــل املــرف صنــدوق اإلســعافات
األوليــة ىف الســيارة عــى أن يتــم إثبــات ذلــك ىف الســجالت.
البــد وان تكــون ظــروف العمــل تتطابــق مــع القوانــن
املحليــة والقوميــة وبخاصــة فيــا يتعلــق بـــاألجور تدفــع
نقــدا وليــس مقابــل ســلع مثــل بونــات أغذيــة مثــا.
كــا يكون هنــاك اهتــام بقضايــا البيئــة Environmental Issues
واالهتــام ومراعــاة تأثــر األنشــطة الزراعيــة عــى البيئــة Impact
 of Farming on the Environmentوالحيــاة الربيــة وسياســة
الحفــاظ عــى البيئــة Wild Life and Conservation Policy
واخــرا شــكاوى العمــاء  Complaint Formفالبــد للمــزارع
او املنتــج مــن إنشــاء وتنفيــذ إجــراءات خاصــة بتلقــي شــكاوى
العمــاء والبــد مــن تواجــد ســجالت الشــكاوى إن حدثــت (أى
وجــود نظــام لتلقــى وتســجيل ومتابعــة الشــكاوى بصــورة
مناســبة شــاملة وتوضيــح اإلجــراءات التــى اتخــذت حيالهــا.
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املقاالت اإلرشادية

النرشة الزراعية للزراعات املائية
بقلم  :أ.د .أمجد الجامل

رئيس قسم املحاصيل  -كلية الزراعة  -جامعة طنطا

تعريف -:

الزراعــة املائيــة أو الهيدروبونيــك هــى عبــارة عــن
زراعــة النباتــات بوســط مــاىئ (بــدون تربــه) حيــث تنمــو
جــذور النباتــات بشــكل مبــارش داخــل امليــاه أو داخــل
وســط مــن تربــة خاملــة مثــل الصــوف الزجاجــى أو أحجــار
الربليــت أو غريهــا وىف كل مــن الحــاالت يتــم اضافــة
املحلــول املغــذى اىل مصــدر امليــاه.

الزراعــة التقليديــة.
ملحوظة هامة جدا جدا
املذكــورة
االنتاجيــة
( 3-2أضعــاف الزراعــة
التقليديــة) ىف حالــة اذا
مــا كانــت الزراعــة املائيــة

عزيزى املزارع ..............
ايــه األســباب الــى تخليك
تختــار تــزرع محصولــك
بطريقــة الزراعــة املائيــة
وتفضلهــا عــن الزراعــة
التقليديــة؟

 -1توفــر ىف األرض الزراعيــة
والترتبــط بكــون االرض جيــدة أم ال
فهــى اساســا ال تعتمــد عــى نوعيــة
االرض ألن االرض هنــا مبثابــة مــكان
فقــط القامــة الصــوب التــى تنفــذ
بداخلهــا انظمــة الزراعــة.
 -2طيــب لــو اقيمــت
االنظمــة عــى ارض تــزرع بالفعــل ايهــا اكــر توفـرا واكــر
ربحيــة وكميــة انتــاج هــل مســاحة فــدان مزروعــة بالطــرق
التقليديــة أم نفــس املســاحة منزرعــة بطــرق الزراعــة
املائيــة؟

تعاىل نشوف ........

انتاجيــة املــر املربــع مــن الخــس الكابوتــى مثــا
ىف حالــة الزراعــة التقليديــة بــاالرض الزراعيــة هــى 8-6
خســاية ،أمــا ىف حالــة الهيدروبونيــك او االكوابونيــك فحــواىل
 25-16خســاية.
هــذا يعنــى ان انتاجيــة املــر املربــع ىف حالــة
الزراعــة املائيــة (الهيدروبونيــك) تـراوح مــن  3-2أضعــاف
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

ىف انابيــب او الــواح افقيــة أمــا اذا كانــت الزراعــة رأســية
فيمكــن زيــادة االنتاجيــة اىل  5 -4أضعــاف الزراعة التقليدية
وهــذا يعنــى ان انتاجيــة فــدان واحــد هيديوبونيــك تعــادل
انتاجيــة  5-4افدنــة بالزراعــة التقليديــة مــا يوفــر االرض
والوقــت والجهــد والتكاليــف ىل كمــزارع او مســتثمر.
 -3توفــر امليــاه مبــا ي ـراوح مــن  %90-80حيــث
ال يوجــد فقــد نتيجــة للتــرف الســطجى او الــرأىس ىف
باطــن االرض او البخــر الشــديد بــل االمــور محكمــة داخــل
الصــوب ايــا كان نوعهــا زجاجيــة ام بالســتيكية باالذافــة اىل
ان انظمــة الزراعــة املائيــة تصمــم لعــدم تــرب امليــاه بــاى
شــكل مــن االشــكال باالضافــة اىل اعــادة اســتخدام امليــاه
20
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م ـرات عــدة ،وتوفــر امليــاه غايــة ىف االهميــة ملنطقتنــا
العربيــة االســيوية واالفريقيــة.
 -4توفــر االســمدة مبــا ي ـراوح مــا بــن  %80-60باملقارنــة
بالزراعــة التقليديــة وهــذا يعــود بالفائــدة عليــك ايهــا
املــزارع مــن حيــث توفــر املرصوفــات مــن جهــة ومــن
جهــة اخــرى عــى البيئــة حيــث ال يحــدث تلــوث للبيئــة
بتــرب االســمدة ووصولهــا اىل امليــاه الجوفيــة وال ميكــن
هنــا ايضــا االفـراط ىف اســتخدام التســميد ألن اثــره ســيظهر
بالســلب عــى النبــات مبــارشة.

تعــاىل نشــوف كميــة االســمدة لفــدان
مــن الخــس

أوال :الزراعة التقليدية
( 15-10مــر مكعــب ســاد بلــدى +
 250كجــم ســوبر فوســفات50 +
كجــم ســلفات بوتاســيوم200 +
كجــم ن ـرات نشــادر).
ثانيا :الزراعة املائية
نعطــى مثــاال بأحــد املحاليــل
حيــث ان لــكل محصــول محلــول
مناســب لــه كــا انــه ميكــن التوفــر
اكــر لــو تــم تركيــب املحلــول مــن
االســمدة التجاريــة.
محلــول مغــذى (أ) عبــارة عــن (نـرات كالســيوم  7.5كجــم
 +حديــد مخلبــى  300جــم)
محلــول مغــذى (ب) عبــارة عــن ( ن ـرات بوتاســيوم 9.5
كجــم +كربيتــات ماغنســيوم  6كجــم +كربيتــات منجنيــز
 40جــم +بوراكــس  37جــم  +كربيتــات نحــاس  8جــم+
كربيتــات زنــك  4جم+مولبيــدات امونيــوم 1جــم)
مــع العلــم ان كل محلــول مركــز  100مــرة مبعنــى ان 1لــر
مــن اى محلــول منهــا يتــم اذابتــه ىف  100لــر مــاء عنــد
الــرى.
ميكنــك مــن ذلــك معرفــة الفــرق الكبــر ىف الكميــات
املســتخدمة مــن االســمدة ىف الزراعــة التقليديــة والزراعــة
املائيــة.
 -5امليــزة التنافســية للمنتــج فهــو اكــر تجانســا واكــر
حجــا ونتيجــة لعــدم االرساف ىف اســتخدام االســمدة
وعــدم اســتخدام املبيــدات تجــد ان نســبة الســكر مرتفعــة
مــا يعطيــه مذاقــا مميـزا ولذيــذا ونــرة .وايضــا االنتــاج
ىف اى وقــت مــن الســنة حيــث يتــم داخــل صــوب متحكــم
فيهــا ىف درجــة الحـرارة والرطوبــة وبالتــاىل امكانيــة
IE
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االنتــاج ىف اوقــات غــر متوفــر بهــا املنتــج ىف
االســواق ومــن ثــم بيعهــا بســعر تنافــى
مرتفــع.
 -6الوفــرة ىف العاملــة حيــث يتــم
االنتــاج داخــل صــوب متحكــم
بهــا وميكــن ادارتهــا مــن
خــال اجهــزة الكمبيوتــر
وبالتــاىل ال نحتــاج اىل
عــدد كبــر مــن العاملــة ســواء
للمتابعــة او جنــى املحصــول.
اىل اللقــاء ىف النــرة القادمــة وكل
جديــد عــن الزراعــة املائيــة

عيــوب و مشــاكل الزراعــة املائيــة
Disadvantages and Challenges
 - 1تتطلــب الزراعــة املائيــة وقتــك والتزامــك A
Hydroponic garden requires your time and
commitment
متامــا مثــل أي أشــياء جديــرة باالهتــام يف الحيــاة
 ،فالعمــل الجــاد واملســؤول يعطــي عائــدات مرضيــة.
ومــع ذلــك  ،يف نظرياتهــا التــي تــزرع بالرتبــة  ،ميكــن
تــرك النباتــات دون رعايــة لعــدة أيــام وأســابيع  ،فرتجــع
اىل الحيــاة ىف وقــت قصــر اذا مــا اصابهــا ذبــول مؤقــت.
ستســاعد طبيعــة الرتبــة يف التنظيــم وتحقيــق التــوازن
واعــادة الحيــاة للنبــات .هــذا ليــس هــو الحــال يف الزراعــة
املائيــة .ســوف متــوت النباتــات برسعــة أكــر دون رعايــة
مناســبة ومعرفــة كافيــة .تذكــر أن النباتــات الخاصــة بــك
تعتمــد عليــك مــن أجــل بقائهــا .يجــب أن تعتنــي جي ـ ًدا
بالنباتــات  ،والنظــام عنــد التثبيــت األويل .بعــد ذلــك ،
ميكنــك جعــل كل ىشء اتوماتيكيــا  ،لكــن ال ت ـزال بحاجــة
إىل قيــاس املشــاكل غــر املتوقعــة للعمليــات ومنعهــا ،
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

املقاالت اإلرشادية
وإجــراء الصيانــة املتكــررة.
 -2املعرفــة والخــرة الفنيــة Experiences and
-2
technical knowledge
أنــت تقــوم بتشــغيل نظــام مــن أنــواع كثــرة
مــن املعــدات  ،األمــر الــذي يتطلــب خــرة محــددة
رضوريــة لألجهــزة املســتخدمة  ،ومــا هــي النباتــات
التــي ميكــن أن تنمــو وكيــف ميكنهــا البقــاء عــى قيــد
الحيــاة واالزدهــار يف بيئــة خاليــة مــن الرتبــة .أى
أخطــاء يف تركيــب االنظمــة واعدادهــا واختيــار النباتــات
القــادرة عــى النمــو ىف هــذه البيئــة يــؤدى إىل تدمــر
تقدمــك بالكامــل.
 -3مناظرات حول هل املنتج عضوى ام ال؟
-3
كانــت هنــاك بعــض الحجــج الســاخنة حــول ما
إذا كان ينبغــي التصديــق عــى الزراعــة املائيــة باعتبارها
عضويــة أم ال .يتســاءل البعــض عــا إذا كانــت النباتــات
املزروعــة بالهيدروبونيــك ســتحصل عــى امليكروبــات كــا
هــي يف الرتبــة .لكــن النــاس يف جميــع أنحــاء العــامل قــد
منــت النباتــات املائيــة  -الخــس  ،والطامطــم  ،والفراولــة
 ،ومــا إىل ذلــك لعــرات الســنني  ،وخاصــة يف أســراليا
وطوكيــو وهولنــدا والواليــات املتحــدة ،وقدمــوا الغــذاء

الناتــج مــن الزراعــة املائيــة ملاليــن االشــخاص حــول العــامل.
ال ميكنــك أن تتوقــع الكــال مــن أي يشء يف
الحيــاة .حتــى بالنســبة لزراعــة الرتبــة  ،ال ي ـزال هنــاك
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

املزيــد مــن مخاطــر املبيــدات الحرشيــة واآلفــات  ،ومــا إىل
ذلــك باملقارنــة مــع الزراعــة املائيــة .هنــاك بعــض أســاليب
الزراعــة العضويــة املقرتحــة ملزارعــي الزراعــة املائيــة.
عــى ســبيل املثــال  ،يوفــر بعــض املزارعــن الكائنــات
املجهريــة واملــواد العضويــة املتحللــة (البيومــاس) للنباتــات
عــن طريــق اســتخدام الوســائط العضويــة كبيئــة للنمــو
مثــل جــوز الهنــد واضافــة الفريمــى
كمبوســت اليــه ( الفريمــى كمبوســت
هــو ســاد ناتــج مــن تحلــل املخلفــات
الزراعيــة بواســطة عــدة انــواع مــن
الديــدان) .كــا ينترشاســتخدام
مصــادر العنــارص الغذائيــة الطبيعيــة
مثــل األســاك والعظــام والربســيم
وبــذور القطــن والنيــم  ،إلــخ.
بالنســبة لهــذا النقــاش الخــاص بقضية
املنتــج العضــوي  ،ســتظل هنــاك
أبحــاث ت ُجــرى حال ًيــا ويف املســتقبل
القريــب وســوف نعــرف الجــواب بعــد
ذلــك.
 -4مخاطــر امليــاه والكهربــاء Water
-4
and electricity risks
يف النظــام املــايئ  ،تســتخدم امليــاه والكهربــاء يف
الغالــب .احــذر مــن الكهربــاء وال ســيام اذا وصلــت
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املــاء النهــا موصــل للكهربــاء .ضــع دامئًــا الســامة أوالً
عنــد العمــل مــع شــبكات امليــاه واملعــدات الكهربائيــة ،
وخاصــة يف البيــوت الزجاجيــة التجاريــة.
 -5تحديــات فشــل النظــام System
-5
failure threats
أنــت تســتخدم
الكهربــاء إلدارة النظــام
بأكملــه .لــذا ،
لنفــرض أنــك ال
تتخــذ إجــراءات
أوليــة النقطــاع
التيــار الكهربــايئ ،
فســيتوقف النظــام
عــن العمــل عــى
الفــور  ،وقــد تجــف
النباتــات برسعــة ومتــوت
خــال عــدة ســاعات .وبالتــايل ،
يجــب دامئًــا التخطيــط ملصــدر الطاقــة
االحتياطيــة ،خاصــة لألنظمــة كبــرة الحجــم.
 -6النفقات األولية Initial expenses
-6
مــن املؤكــد أنــك ســتنفق أقــل مــن مائــة إىل
بضــع مئــات مــن الــدوالرات (حســب حجــم مزرعتــك)
لـراء معــدات لرتكيــب النظــام .مهــا كانــت النظــم التــي
تقــوم بإنشــائها  ،ســتحتاج إىل حاويــات أو احــواض وأضواء
ومضخــة وجهــاز توقيــت ووســائط للنمــو ومــواد مغذيــة
 .مبجــرد تشــغيل النظــام  ،ســتصبح التكلفــة فقــط عــى
العنــارص الغذائيــة والكهربــاء (للحفــاظ عــى تشــغيل
نظــام امليــاه واإلضــاءة).
 -7العائــد الطويــل عــى االســتثامر Long return on
-7
))investment
investment (ROI
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بدأت الزراعة املائية تنترش ىف بعض
دول العــامل ،وهــذا يشء جيــد بالنســبة
للقطــاع الزراعــي وتطويــر الزراعــة املائيــة
كذلــك .ومــع ذلــك  ،ال ي ـزال املزارعــون التجاريــون
يواجهــون بعــض التحديــات الكبــرة عنــد البــدء يف
الزراعــة املائيــة عــى نطــاق واســع .ويعــزى ذلــك إىل حــد
كبــر إىل النفقــات األوليــة املرتفعــة وعائــد االســتثامر
الطويــل غــر املؤكــد .ليــس مــن الســهل تفصيــل خطــة
مربحــة واضحــة للحــث عــى االســتثامر لكــن اذا مــا تــم
تســويق املنتــج قبــل االنتــاج فــان النظــام ســيكون مربحــا
جــدا الســيام اذا تــم تصديــره للخــارج.
 -8قــد تنتــر األم ـراض واالغــات برسعــة Diseases and
-8
pests may spread quickly
أنــت تنمــى النباتــات يف نظــام
مغلــق باســتخدام املــاء .يف
حالــة العــدوى أو االصابــة
باآلفــات النباتيــة  ،ميكن
أن تتصاعــد العــدوى
او االصابــة برسعــة
للنباتــات التــى
تنمــو عــى نفــس
خــزان املغذيــات.
يف معظــم الحــاالت
 ،ال تشــكل األمــراض
واآلفــات مشــكلة كبــرة
يف االنظمــة الصغــرة
باملنــازل .لذلــك ال تهتــم كثــرا
بهــذه القضايــا إذا كنــت مبتدئــا األمــر
معقــد فقــط بالنســبة للبيــوت الزجاجيــة الكبــرة .مــن
األفضــل أن يكــون لديــك خطــة جيــدة لــإدارة والتحكــم
ىف االمـراض مســبقًا .عــى ســبيل املثــال  ،اســتخدم مصــادر
ميــاه نظيفــة ومــواد زراعــة خاليــة مــن األم ـراض؛ فحــص
األنظمــة بشــكل دوري  ،إلــخ .يف حالــة حــدوث االصابــة
باألمــراض  ،وتحتــاج ايضــا إىل تعقيــم امليــاه املصابــة
والعنــارص الغذائيــة والنظــام بأكملــه برسعــة.

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

املقاالت اإلرشادية

مفاهيــم الجــودة

بقلم  :أ.د .أسامة عبد الحميد
مدير وحدة ضمان الجودة

يســعدىن ان اقــدم لكــم يف العــدد الرابــع ملجلــة شــئون البيئــة هــذا الجــزء الخــاص بنــر ثقافــة الجــودة وبعــض
املفاهــم الــي يجــب أن يلــم هبــا الطالــب واملجمتــع املحــى ،وهــى كالتــاىل:

مــا هــي الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم و
االعتمــاد؟

	•هيئــة مســتقلة العتــاد املؤسســات التعليميــة ىف مــر
التــى تتمكــن مــن تحقيــق متطلبــات املعايــر القوميــة
(معايــر االعتــاد)
	•نرش ثقافة الجودة ىف املؤسسات التعليمية و املجتمع.
	•تنميــة و إعــادة هيكلــة املؤسســات التعليميــة و تحســن
جــودة العمليــة التعليميــة بشــكل يــؤدى إىل كســب ثقــة
املجتمــع ىف هــذه املؤسســات و زيــادة قدرتهــا التنافســية
محلي ـاً و إقليمي ـاً و دولي ـاً
	•تقديــم الدعــم الكامــل للمؤسســات التعليميــة بالشــكل
الــذى يســاعد هــذه املؤسســات عــى التحســن املســتمر
للعمليــة التعليميــة

االعتماد -:

	•هــو االعـراف الــذى متنحــه الهيئــة القوميــة لضــان جودة
التعليــم و االعتــاد للمؤسســة التعليميــة إذا متكنــت
مــن إثبــات أن لديهــا القــدرة املؤسســية و أنهــا تحقــق
الفاعليــة التعليميــة وفقــاً للمعايــر االكادمييــة القياســية
القوميــة أو أى معايــر أخــرى دوليــة معتمــدة مــن الهيئــة
و أن املؤسســة لديهــا مــن األنظمــة املتطــورة مــا يضمــن
التحســن و التعزيــز املســتمر للجــودة.

معايري تقويم و اعتماد المؤسسة-:
احملور األول :القدرة املؤسسية

هــى قــدرة املؤسســة عــى األداء بكفــاءة مــن خــال
املــوارد البرشيــة و املاديــة املتاحــة لتحقيــق رســالتها و غاياتهــا
و أهدافهــا االســراتيجية املعلنــة مــع وجــود هيــكل تنظيمــى
مالئــم و قائــم عــى عالقــات واضحــة للســلطة و تحديــد دقيــق
للمســئوليات و االختصاصــات و ىف ظــل قيــادة أكادمييــة و
إدارة موجهــة بالتخطيــط االســراتيجى و تتصــف باملصداقيــة
و الشــفافية إضــاىف إىل قــدرة املؤسســة عــى التعامــل مــع
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املجتمــع و عــى إنشــاء نظــم
داخليــة إلدارة الجــودة و إج ـراء
التقويــم املســتمر ألدائهــا الــكىل.

احملور الثاىن :الفاعلية
التعليمية

هــى تحقيــق املؤسســة لألهــداف املخططــة للتعليــم
و التعلــم (و الــذى ميثــل نشــاطها األســاىس و يحــدد طبيعتهــا)
ميكنهــا مــن مقابلــة توقعــات املســتفيدين النهائيــن و مــن ثــم
كســب ثقــة املجتمــع .و يتطلــب ذلــك مالمئــة سياســات قبــول
الطــاب و تبنــى معايــر معتمــدة من الهيئــة لربامجهــا التعليمية
و تحقيــق نتائــج التعلــم الــذاىت و دعــم البحــث العلمــى و توفري
خريجــن مبواصفــات تتفــق مــع متطلبــات ســوق العمــل.

حمور القدرة املؤسسية يشتمل على  6معايري
هى-:

التخطيــط االسـراتيجى  -القيــادة و الحوكمــة  -الجهــاز اإلدارى -
املــوارد املاليــة  -املشــاركة املجتمعيــة  -إدارة الجــودة

حمور الفاعلية التعليمية يشتمل على  6معايري
هى-:

الطــاب و الخريجــون  -الربامــج واملقــررات الدراســية  -التعليــم
و التعلــم و التســهيالت املاديــة  -أعضــاء هيئــة التدريــس -
البحــث العلمــى و األنشــطة البحثيــة  -الدراســات العليــا

ما هى المعايري؟

	•مــا يجــب أن يعرفــه الطالــب (مهــارات فهــم و معرفــة)
ويكــون قــادرا ً عــى أدائــه أو القيــام بــه (مهــارات عمــل
و تطبيــق) .و تشــمل املعايــر كل مــن املحتــوى و األداء و
التقويــم.
	•عبــارات تحــدد املعرفــة واملهــارات األساســية التــى يجــب
أن يتمكــن منهــا املتعلــم ىف املراحــل املختلفــة و تتضمــن:
	•املعرفــة األساســية  :هــى مــا يجــب أن يعرفــه املتعلــم ،
وتتضمــن األفــكار األكــر أهميــة املكونــة للمجــال العلمــى
وقضايــاه ومبادئــه ومفاهيمــه .
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	•املهــارات األساســية  :مــا يجــب أن يكــون املتعلــم قــادرا ً
عــى أدائــه ،وتتضمــن طــرق التفكــر و العمــل والتواصــل
واألداء العمــى والتحــرى والبحــث العلمــى.

المعايري األكاديمية القومية :NARS

هــي الحــد األدىن مــن املعــارف واملهــارات املطلــوب
تحقيقهــا مــن خــال الربنامــج التعليمــي مــن أجــل اعتــاده
مــن الهيئــة القوميــة لضــان جــودة التعليــم واالعتــاد.
	•ضامن املامرسة الجيدة للمهن املختلفة
	•تحقيق نواتج التعلم املستهدفة
	•مرشدا ً لعمليات املراجعة
	•تفعيل مشاركة املستفيدين
	•االعرتاف املتبادل للخريجني
	•حصــول جميــع الطــاب عــى فــرص تعليــم متســاوية
كحــد أدىن.
	•تشــكل نظامــاً ســليامً لعمليــة التقويــم عــى مســتوى
املؤسســة و الدولــة.
	•متكــن املدرســن مــن وضــع املحتــوى العلمــى و األنشــطة
التــى تســاعد الطــاب عــى الوصــول إىل هــذه املعايــر و
كذلــك معرفــة مــدى التقــدم الــذى يتحقــق ىف الربامــج و
املقــررات.
	•متكــن االدارة مــن وضــع خطــط التطويــر و توفــر
املســتلزمات التــى تضمــن وصــول الطالــب اىل هــذه
املعايــر.
هى املواصفات املطلوب توافرها يف الخريج و يتم تحقيقها
ىف الطــاب مــن خــال مــا يقدمــه الربنامــج التعليمــى للطــاب
من :
* معارف Knowledge and Understanding
* مهارات ذهنيه Intellectual Skills
* مهــارات مهنيــة والعمليــة Professional and Practical
Skills
* مهارات عامة General and Transferrable skills
وذلك يف ضوء احتياجات ومتطلبات سوق العمل

نواتج التعلم المستهدفة
Intended Learning Outcomes

هــي املخرجــات التــي تســعى الكليــة إىل تحقيقهــا
مــن خــال برامجهــا املختلفــة واملرتبطــة برســالتها ،و تعكــس
املعايــر األكادمييــة ،و تكــون قابلــة للقيــاس ،و ترتبــط بشــكل
واضــح بالطــرق املختلفــة لتقويــم الطــاب ،و تصنــف
IE
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إىل:
•
•
•
•

املعرفة و الفهم.
املهارات الذهنية.
املهارات املهنية و العملية.
املهارات العامة.

الربنامج األكاديىم:
Academic Program

فــرص دراســية وتعليميــة منتظمــة تقــود إىل نيــل
شــهادة أكادمييــة (عــى ســبيل املثــال ،درجــة البكالوريــوس
يف الهندســة الكهربائيــة) ويتــم تنفيــذه يف مؤسســات التعليــم
العــايل ويهــدف إىل الحصــول عــى درجــة علميــة معينــة )مثال
ذلــك بكالوريــوس /ليســانس /ماجســتري /دكتــوراه( ،ويتضمــن
املقــررات واألنشــطة التــي تكســب الطالــب املعرفــة واملهــارات
والقيــم الالزمــة لتحقيــق أهــداف تعليميــة مخططــة ،ويف
تخصــص درايس محــدد.

المنهج الدرايس:
Curriculum

خطــة لتعلــم الطــاب وتتضمــن أهــداف تعلــم
الطــاب (املعــارف واملهــارت واإلتجاهــات) واملحتــوى العلمــى
والتسلســل املنطقــى لعــرض املفاهيــم واملتعلمــن والطــرق
واألنشــطة التعليميــة واملصــادر التعليميــة والتقويم(طــرق
تقييــم تعلــم الطالــب).

مفهوم خريطة المنهج:
	•أداة بنائيــة لتخطيــط وتنظيــم عنــارص املنهــج التعليمــى
(عــى مســتوى املقــرر الــدراىس والربنامــج األكادميــى)
ىف منظومــة متكاملــة ومتســقة حيــث يتأثــر كل عنــر
بالعنــارص األخــرى ويتكامــل معهــا  ،ويتطلــب تطويــر
إحداهــا  ،تطويــر بقيــة عنــارص منظومــة املنهــج
ككل .
	•وتتضمــن  :املعايــر األكادمييــة ونواتــج التعلــم  ،ومحتوى
املنهــج  /املقــررات الدراســية واســراتيجيات تدريســها ،
واألنشــطة والوســائل املســتخدمة ىف التدريــس  ،وأســاليب
التقويــم .
وســنواىل ســيادتكم يف االعــداد القادمــة مبزيــد مــن املعلومــات
عــن الجــودة وأهدافهــا وكيفيــة نــر ثقافهتــا يف املجمتــع عــى
بصفــه عامــه ومؤسســات التعلــم العــاىل عــى وجــه خــاص
ﻣﺟﻠﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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املقاالت اإلرشادية

السموم الفطريه Mycotoxins
مخاطر تهدد الصحه العامه و البيئ�ه
بقلم  :د .هناء عاطف نسيم

مدرس كيمياء و سميه املبيدات قسم وقايه النبات  -مبيدات
كلية الزراعة  -جامعة طنطا
مقدمه:
قدميــا قيــل إ ّن صحــة اإلنســان توجد فيــا يتناولــه «فنحن
مــا نأكلــه» وهــو مثــل قديــم ،وذلــك ألن حالتنــا املرتبطــة بالتغذيــة
وصحتنــا وقدراتنــا املادية
والذهنيــة تعتمــد عــى
مــا نتناولــه ،حيــث
تقتــي ســامة األغذيــة
خلوهــا مــن امللوثــات
أو احتواءهــا عــى
مســتويات مأمونــة منهــا،
ال تجعــل الغــذاء ضــارا ً
بالصحــة .لكــن كثــ ًرا
مــا كان مــوت اإلنســان
يكمــن يف ســلوكياته
الغذائيــة و مــا يُقبــل
عليــه مــن مأكــوالت
ومرشوبــات.
بــدأت مشــكلة الســموم الفطريــة  Mycotoxinsيف
الظهــور يف أوربــا منــذ القــرن الوســطى عندمــا أكتشــف أن أســتهالك
الخبــز املصــاب بســموم اإلرجــوت القلــوي يــؤدي إىل إنقباضــات
يف األوعيــة الدمويــة واالم شــديدة باألط ـراف يتبعهــا ضمــور وفقــد
لألطــراف .امــا يف الحيــوان فقــد ظهــرت أول مشــكلة يف عــام
 1962عندمــا حــدث نفــوق ألكرثمــن مائــة الــف طائــر يف م ـزارع
الدجــاج الرومــي بإنجل ـرا وكذلــك نفــوق عــال يف البــط والدجــاج
وكذلــك الخنازيــر والعجــول ،ونســبت هــذه الحــاالت ملــرض
مجهــول ولكــن ....عندمــا تــم فحصــه أكتشــف أن الســبب يرجــع
تغذيتهــا عــى أعــاف مســتوردة مــن الخــارج (كســب فــول ســوداين
برازيــي) وبهــا عفــن فطراالســرجللس فالفــس الــذي التــي أفــرز
مــاده األفالتوكســن ( )Aflatoxinsوهــي مركبــات ســامة وســببت
تلــك املشــكلة الضخمــة .ومنــذ هــذا التوقيــت بــدأت الدراســات
واألبحــاث عــى الســموم الفطريــة وأثارهــا الســلبية عــى صحــة
اإلنســان والحيــوان وكيفيــة الوقايــة منهــا.
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-:Mycotoxins
-:
السموم الفطرية Mycotoxins
هــي احــد نواتــج االيــض الثانويــه للفطريــات الســامه
بعــد  24ســاعه مــن منوهــا .وهــي مركبــات كيميائيــة معقــدة ذات
قــدرة كبــرة عــى تحمــل بدرجــات الحـرارة املرتفعــة نتيجــة الطبــخ
واملنخفضــة نتيجــة التجميــد ايل جانــب أنهــا مقاومــة جــدا ً للتحلــل
فمــن املؤكــد أن وجــود الســموم الفطريــة ال يؤثرعــى منــو أو تكاثــر
الفطريــات املفــرزة لهــا.
وهــذة املركبــات تعتــر ســامة لإلنســان والحيــوان حيــث
يوجــد أكــر مــن  700000فطــر معــروف حتــى األن تفــرز أكــر
مــن  300ســم فطــري .تنتــر الســموم الفطريــة ىف كثــر مــن
املحاصيــل الحقليــة والتــي غالب ـاً مــا تصــاب بهــذه الفطريــات مــن
الحقــل (خصوصــا ســموم الفيوزاريــوم) إمــا أثنــاء الزراعــة ويســتمر
أثنــاء الحصــاد النقــل أو التخزيــن (خصوصــا ســموم األســرجيلوس
والبنســليوم) فــا يوجــد محاصيــل زراعيــة غــر مصابــة بالفطريــات
وذلــك لرسعــة وســهولة انتشــار جراثيــم الفطريــات عــن طريــق
الهــواء واملــاء والرتبــة .وهــي أحــد أكــر املعوقــات التــي تواجــه
منتجــي الحبــوب يف مــر.
اهم الفطريات املنتجه للسموم الفطرية:
بينيسيليام penicillium
أسربجلس Aspergillus
عائلــة فطــر الفيوزيريــام
Fusarium
اهم السموم الفطريه:
لقــد تــم التعــرف عــى
أكــر مــن مائتــي نــوع مــن
الســموم الفطريــة حتــى اآلن
ولكــن أكرثهــا انتشــارا ً:
 .1ســموم األفالتوكســن
 Aflatoxinsب ،1ب ،2جـــ،1
جـــ ،2م ،1م.2
 .2سموم األوكراتوكسني Ochratoxin
 .3سموم الزيرالينون . Zearalenone
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 .4سموم الـ T2
 .5سموم الرتايكوشسني  Trichothecinمثل سم املونيليفورمني
تتوقــف عمليــة تكــون الســموم وإفرازهــا عــي مــدي توافــر
العوامــل املســاعده عــي تنمــو الفطريــات الســامه وهــي:
 .1طبيعــة املــادة الغذائيــة ومحتواهــا مــن الكربوهيــدرات و
الزيــوت.
 .2مــدي توفــر الظــروف البيئيــة املالمئــة متمثلــه يف  :محتــوي
رطــويب للحبــوب  - .%18-12رطوبــه جويــه  - % 90-65درجــة
الح ـرارة  45 -20درجــه مئويــه  -أوكســجني وهــو يكــون موجــود
بــن فراغــات الحبــوب .
 .3وجــود العوامــل املشــجعة مثــل االصابــه بالح ـرات والقــوارض
يف املخــازن كذلــك وجــود تكســر الحبــوب وتلوثهــا باملســببات
املرضيــة .
انتقال السموم الفطرية إىل اإلنسان عن طريق:
تنــاول الحبــوب واملزروعــات امللوثــة بالســموم الفطريــة.
تنــاول لحــوم الدواجــن التــي تغــذت عــى األعــاف امللوثــة
بالســموم الفطريــة .تنــاول البيــض لدجــاج بيــاض تغــذى عــى
األعــاف امللوثــة بالســموم الفطريــة وجديــر بالذكــر أن تراكــم
الســموم الفطريــة بصفــار البيــض يكــون أعــى مــن تراكمــه ببيــاض
البيــض .أعــى نســبة انتقــال تكــون عــن طريــق تنــاول ألبــان
األبقــار التــي تغــذت عــى أعــاف ملوثــة بالســموم الفطريــة.
االثار السلبيه للسموم الفطرية-:
أن االثــار الســلبيه للســموم الفطريــة يف أغلبهــا تكــون نتيجــة
الجرعــات الصغــرة الرتاكميــة لتلــك الســموم عــى مــدار مــدة مــن
الزمــن (التأثــر املزمــن) إال أن الســموم الفطريــة تكــون مميتــة
يف حالــة بجرعاتهــا العاليــة (التأثــر الحــاد) ،وتختلــف الرتكي ـزات
الســامة للســموم الفطريــة مــن نــوع إىل آخــر.
مقاومة السموم الفطرية والتغلب عىل آثارها السلبية-:
الوقاية من السموم الفطرية:
-1
-1
وملواجهــة هــذه املشــكلة الخطــرة البــد مــن إتبــاع العديــد مــن
الخطــوات أثنــاء الزراعــة وإىل أن يتــم الشــحن والتصديــر عــن
طريــق تقليــل الحمــل الفطــري فــوق املزروعــات عــن طريــق رش
املزروعــات أثنــاء الحصــاد والتخزيــن.
تقليــل النمــو الفطــري فــوق الحبــوب واملزروعــات
•
قــدر املســتطاع وذلــك عــن طريــق رش املضــادات الفطريــة عــى
املحاصيــل يف وقــت الحصــاد وأثنــاء التخزيــن.
الوصــول مبســتوى الرطوبــة إىل أقــل مــن  %15يف مــدة
•
أقــل مــن يومــن بعــد الحصــاد.
التأكــد مــن أن أماكــن التخزيــن خاليــة مــن الح ـرات
•
والقــوارض والتــي تســاعد كثـرا ً عــى منــو الفطريــات فــوق الحبوب
املخزنــة.
مكافحة السموم الفطرية:
-2
-2
الطرق الفيزيائية :
عــن طريــق غربلــة الخامــات العلفيــة قبــل التصنيــع العلــف إلزلــة
الشــوائب والحبــوب التالفــة واملكســورة والتــي وجــد أنهــا تحتــوي
عــى نســبة أكــر مــن الســموم الفطريــة عنــد مقارنتهــا
IE

27

بالحبــوب الســليمة.
الطريقة الكيميائية :
عــن طريــق إســتخدام بعــض األحــاض العضويــة
اال ان هــذة الطريقــة ليســت فعالــة بدرجــة كافيــة
ضــد الســموم الفطريــة ولكــن فعالــة ضــد منــو املزيــد مــن
الفطريــات (مضــاد فطــري) مــع مالحظــه ان هــذه املضــادات
متنــع منــو الفطريــات فقــط وال تأثــر عــي ســمومها نهائيــا فمتــي
وجــودت الســموم أصبــح العــاج أكــر تعقيــدا ً.
استخدام األحامض العضوية-:
.1
مثــل حمــض الربوبيونــك وهــو مــن أشــهر مضــادات الفطــر  ،وذو
تأثــر قــوي ويتميــز برسعــة انتشــاره ولكــن يعيبــه أنــه تأثــره
الزمنــي قصــر.
استخدام أمالح األحامض العضوية -:
.2
وهــي ذات تأثــر زمنــي طويــل ولذلــك يفضــل إضافــة األحــاض
العضويــة مــع أمالحهــا حتــي ميتــد تأثريهــا الزمنــي لفــرة أطــول
وقــد وجــد أنــه ســلفات النحــاس لهــا تأثــر عــي الفطريــات
ولكــن تأثريهــا ضيــق النطــاق .وكل هــذه املوانــع ال تفيــد يف حالــة
اســتخدام املكابــس لتصنيــع العلــف املحبــب واملكعــب نتيجــة
تعرضهــا لدرجــة ح ـرارة عاليــة.
الطريقة البيولوجية :
وهــي أكــر الطــرق فاعليــة يف مكافحــة الســموم الفطريــة وتشــمل
هــا :
إدمصــاص الســموم الفطريــة عــن ســطح بعــض
-1
ا ملد مصــا ت :
وهــى فعالــة يف مكافحــة الســموم الفطريــة القطبيــة مثــل ســموم
األفالتوكســن وجــزء مــن األوكراتوكســن ودرجــة أقــل لباقــي
الســموم  .وتشــمل األيت :
مدمصات غري عضوية :
•
الســيلكات (الهســكس ،الزيواليــت ،الدياتوميشــيوس إيــرث،
الطحالــب املحجــرة ،معــادن الطــن املرصيــة (البنتونيــت
واملونتموريلونيــت) و املســتوردة  HSCASوالزيوليــت) قابليــة
عاليــة عــى ادمصــاص أفالتوكســن  B1أو الزيرالينــون ،وأن هــذه
املــواد املاصــة ميكــن اســتخدامها ىف الوقايــة فيزيائي ـاً أو كيميائي ـاً
ضــد هــذه الســموم ىف األعــاف الحيوانيــة امللوثــة عنــد اســتخدامها
بجرعــة منخفضــة تصــل إىل ( 2 %وزن /وزن).
مدمصات عضوية :
•
البيتاجلوكان املستخلص من الجدار الداخيل للخمرية.
تكســر الســموم الفطريــة أو تحويلهــا عــن طريــق بعــض
-2
اإلنزميــات املتخصصــة:
مثــل إنزميــات اإلســريز واإلبيوكســيديز….الخ والتــي تفرزبواســطة
بعــض الكائنــات الدقيقــة املتخصصــة وهــذة الطريقــة فعالــة أكــر
يف مقاومــة الســموم الفطريــة الغــر قطبيــة مثــل الرتايكوثيثينــات
والزيرالينــون باإلضافــة لألوكراتوكســن.
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وحده القياس والتقويم

Measurements and evaluation unit
بقلم أ.د /نارص ابراهيم كامل عبدالقادر
مدير وحده القياس والتقومي بالكليه

تقديم :

ىف اطــار اتجــاه الجامعــه للنهــوض بالعمليــه
التعلميــه ومواكبــه التطــور التكنولوجــى وتطويعــه
ىف خدمــه التعليــم والرقــى مبســتوى الجامعــه
لرفــع التصنيــف املحــى والعاملــى لهــا فــكان البــد
مــن الســعى الصــاح منظومــه التعليــم مــن خــال
تحســن مدخالتــه وتجويــد مخرجاتــه واســتخدام
االســاليب التكنولوجيــه الحديثــه لقيــاس مخرجــات
التعليــم مــن مقـرات وبرامــج تعليميــه ىف اطــار مــن
العــدل والدقــه والشــفافيه .ومــن هــذا املنطلــق تــم
انشــاء مراكــز القيــاس والتقويــم بالجامعــات ,وتبعــه
انشــاء وحــدات القيــاس بالكليــات وذلــك ىف اطــار
منظومــه متكاملــه هدفهــا هــو الرقــى بالعمليــه
التعليميــه واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــه ىف
االمتحانــات والتصحيــح واعــان النتائــج ىف وقــت
قيــاىس للحصــول عــى خريــج ذو كفــاءه عاليــه
يحظــى برضــاء مجتمعــى وقــادر عــى املنافســه
محليــا وعامليــا.

رؤيه الوحده-:

رساله الوحده-:

تســعى وحــده
القيــاس والتقويــم
بالكليــه اىل االســهام يف
ضــان جــودة التعليــم
والتعلــم مــن خــال
اعتــاد آليــات التدريــب والبحــث وتصميــم أدوات
تقويــم مناســبة واســتخدام التكنولوجيــا االلكرتونيــه
الحديثــه ىف االمتحانــات والتصحيــح وفــق معايــر
علميــة وذلــك لتقديــم خدمــه تعليميــه مميــزه ذات
فاعليــه بــن كافــة األطـراف ذات العالقــة بالجامعــة.

اهداف الوحده -:

 -1نــر ثقافــه التقويــم والتوعيــه باهميــه تطويــره
كاحــد مداخــل تحســن منظومــه التعليــم.
 -2التوعيــه بامليثــاق االخالقــى للتقويــم واالمتحانــات
بجميــع مراحلــه املختلفــه ومجاالتــه وكافــه
املســتجدات الخاصــه بــه.
 -3انشــاء وتطويــر البنيــه التحتيه بالكليه الســتحداث

تطلــع وحــده
القيــاس والتقويــم ان
تســهم يف تقويــم وتطويــر
مختلــف جوانــب العمليــة
التعليميــة بالكليــه مــن
خــال تحديــث اسـراتيجيات
القيــاس والتقويــم وأدواتــه
مبــا ينســجم مــع متطلبــات
الجــودة يف بالكليــه.
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :
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اليــات الداره نظم التقويــم واالمتحانات.
 -4تطويــر اســاليب ووســائل التقويــم باتبــاع الطــرق
الحديثــه للتقويــم .
 -5تدريــب اعضــاء هيئــة التدريــس
ومعاونيهــم بالكليــة عــن طريــق
اعــداد ادوات التقويــم وبنــوك االســئلة
واالمتحانــات االكرتونيــة و والتصحيــح
االلكــروىن و غريهــا مــن الربامــج.
 -6تبنــى الوحــده انشــاء بنــوك االســئلة
واســتخدامها ىف عمليــات التقويــم بالربامج
االكادمييــة بالكليــة.
 -7وضــع ادلــة وضوابــط ومعايــر
الالزمــة لضــان جــودة عمليــات التقويــم.
واالمتحانــات املســتندة اىل املعايــر
االكادمييــة القياســية التــى تتبناهــا الكليــة.
 -8مراجعــة و اعــداد التقاريــر الســنوية
الخاصــة بتقييــم اعــال االمتحانــات
ونتائــج الطــاب واعــداد خطــط التحســن.
 -9وضــع اليــه للتواصــل بــن الوحــدة
ووحــدات التقويــم بالجامعــه والجامعــات
االخــرى ,لالســتفادة مــن تجاربهــا.

 -7اصــدار التقاريــر الدوريــة عــن
الشــكاوى وااللتامســات التــى يقدمهــا

مهام الوحدة -:

 -1نرش ثقافة التقويم والقياس بالكلية.
 -2وضــع معايــر النتقــاء القامئــن عــى اعــال
التقويــم واالمتحانــات.
 -3تحديــد املهــام املنــوط بهــا اعضاء هيئــه التدريس
قبــل واثنــاء وبعــد االمتحانات.
 -4التأكــد مــن ان االمتحانــات املوضوعــة تتفــق مــع
نظــام االمتحانــات بالجامعــة ومســتوفاه املعايــر
الالزمــة وفقــا لنظــام الجــوده بالكليــه (مواصفــات
الورقــه االمتحانيــه).
 -5وضــع قواعــد مســائله ومحاســبة القامئــن عــى
عمليــة التقويــم واالمتحانــات.
 -6وضــع اليــات ملتابعــة االلتـزام بالقواعــد االخالقيــة
لعمليــة التقويــم .
IE
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الطــاب والخاصــة بالتقويــم والقيــاس.
 -8التنســيق بــن اعضــاء هيئــه التدريــس لعمــل
بنــوك االســئلة للمقــررات املختلفــه.
 -9تفعيل التصحيح االكرتوىن بالكلية.
 -10تحديــد االحتياجــات التدريبيــة الخاصــة بنظــم
التقويــم واالمتحانــات عــى مســتوى الكليــة.
 -11تنفيــذ الــدورات التدريبيــة بالتنســيق مــع مركــز
التدريــب التابــع ملركــز الجامعــة.
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أنشطة وبرامج

كلية الزراعة  -جامعة طنطا

دورات تدريبية

أ -بالتعاون مع االدارة العامة للمرشوعات بوزارة الشباب والرياضة

مت تنفيذ مجموعه برامج تدريبيه مجانيه حارض هبا نخبه من اساتذة كليه الزراعه جامعه طنطا وذلك لتاهيل الشباب مهنا:

 -1انتاج و رعايه ماشــيه اللنب
-1

مع نخبه من اساتذة قسم االنتاج الحيواين بكليه الزراعة جامعه طنطا
ابريل ٢٠١٩
١٧ابريل
خالل الفرته من السبت  ١٣ابريل و حتي االربعاء ١٧

يف رحــاب كليــه الزراعــه جامعــه طنطــا بقيــاده ا.د/
رشيــف جــر عميــد الكليــه وا.د /محمــد الســيد وكيــل الكليــه لشــئون
خدمــه املجتمــع وتنميــه البيئــه وبالتنســيق مــن خــال د /شــادي
النمــر رضــوان العالقــات العامــه بجامعــه طنطــا تــم بحمــد اللــه تنفيــذ
رابــع الــدورات التدريبيــه و االخــره اال و هــي »:انتــاج و رعايــه ماشــيه
اللــن»

العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

القائمني بالتدريب يف الدوره-:

ا.د رشيــف جــر (فســيولوجيا إنتــاج اللــن يف املاشــيه  -التناســل يف
املاشــيه) .د.احمــد شــادى النمر(كيفيــه التاهيــل لســوق للعمــل).
د.احمــد جــر (اداره مــزارع االلبــان و زيــاره احــد املــزارع ) زيــاره
خارجيــه الحــد م ـزارع االلبــان .د.عبــد العزيــز محمــد عبــد العزيــز
(الرضاعــه و تغذيــه العجــات -تغذيــه ماشــيه االلبــان ) .ا.د عــادل
خطــاب (انــواع وســاالت ماشــيه اللــن  -انشــاء مــزارع االلبــان)
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 -2انتاج الخرض تحت الظروف املحميه
-2
مع نخبه من اساتذة قسم البساتني بكليه الزراعة جامعه طنطا
مبجمع الصوب مبزرعة كلية الزراعه
من  31مارس ايل  4ابريل ٢٠١٩

اوىل الدورات التدريبة املجانية لتأهيل
الشباب القامة مشاريع ىف املجال الزراعى
فاعليات التدريب -:

ا.د محمــد الســيد اســتاذ الخــر وكيــل الكليــه
لشــئون خدمــه املجتمــع و تنميــه البيئــه
د.احمــد شــادى النمــر عالقــات عامــه جامعــه طنطــا
و منســق الــدورات التدريبيــه بالجامعه
د.عاصــم العــريب مــدرس الخــر بقســم البســاتني
بالكليــه.
د.ابراهيم الصاوى مدرس الخرض بقسم البساتني
بالكليه
كــا رشفنــا بالحضــور و الزيــاره يف هــذه الــدوره :
ا.محمــد وفيــق توفيــق اخصــايئ تدريــب بــأالداره
العامــه للمرشوعــات بــوزارة الشــباب والرياضــة
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دورات تدريبية

أنشطة وبرامج

مع نخبه من اساتذة قسم البساتني و قسم الهندسة الزراعية كليه الزراعة
والعالقات العامه جامعه طنطا
))٢٠١٩
٤ابريل  ٧ -ابريل ٢٠١٩
خالل الفرته من (٤ابريل

 - 3زراعــه و انتاج عيش الغراب

وبالتعاون مع مديريه الزراعه بطنطا

القائمني بالتدريب يف الدوره-:

ا.د محمــد الســيد اســتاذ الخــر وكيــل الكليــه
لشــئون خدمــه املجتمــع و تنميــه البيئــه .د.احمــد
شــادى النمــر عالقــات عامــه جامعــه طنطــا و
منســق الــدورات التدريبيــه بالجامعــه .د.رحــاب ابــو
اســاعيل مــدرس مســاعد الخــر بقســم البســاتني
بالكليــه .م.احمــد بــدر مهنــدس مديريــه الزراعــه
بطنطــا.

العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :
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 - 4تنســيق الحدائق و الرفع املساحي

وبالتعاون مع مهندسي رشكه احلاوى ألعمال المساحه و المقاوالت و نظم
المعلومات اجلغرافيه.
القائمني بالتدريب يف الدوره-:

أ.د /محمــد رمضــان درويــش اســتاذ مســاعد
الهندســة الزراعيــة بالكليــة -ا.د.محمــد فتــوح
اســتاذ مســاعد الزهــور و الزينــه و رئيــس قســم
البســاتني بالكليــه  -د.احمــد شــادى النمــر عالقــات
عامــه جامعــه طنطــا و منســق الــدورات التدريبيــه
بالجامعــه .وبالتعــاون مــع مهنــديس رشكــه الحاوى
ألعــال املســاحه و املقــاوالت و نظــم املعلومــات
الجغرافيــه.
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دورات تدريبية

أنشطة وبرامج

ب  -بالتعاون مع مديريه الزراعه بالغربيه
الزراعات املحمية

فاعليات التدريب -:

مبديريه الزراعه بالغربيه  -طنطا من  14 - ١٠مارس ٢٠١٩

 أويل أيــام التدريــب  :قامــت الدكتــورة  /رحــاب محمــد ابــواســاعيل مــدرس مســاعد الخــر بالقســم بالقــاء محارضتــن حــول
االهميــة االقتصاديــة لخـراوات الصــوب وانــواع الصــوب والخامــات
املســتخدمة وكذلــك انتــاج شــتالت الخــر تحــت الظــروف املحميــة
فاعليــات اليــوم الثــاين  :قــام د عاصــم العــريب مــدرس الخــر
بالقســم بالقــاء محارضتــن عــن إنتــاج الخيــار تحــت ظــروف
الصــوب املحميــه و كذلــك انتــاج الفاصوليــا و الفلفــل تحــت ظــروف
الصــوب املحميــه.
فاعليات اليوم الثالث :
قــام د.ابراهيــم الصــاوى مــدرس
الخــر بالقســم بالقــاء محارضتني
عــن إنتــاج الطامطــم تحــت
ظــروف الصــوب املحميــه و
كذلــك انتــاج الكنتالــوب تحــت
ظــروف الصــوب املحميــه.
فاعليــات اليــوم الرابــع :قامــت
د .رحــاب ابــو اســاعيل بالقــاء
محــارضه حــول األمــراض
التــي تصيــب الخــر و
كيفيــه مكافحتهــا تحــت
ظــروف الصــوب املحميــه.
فاعليات اليوم الخامس
قــام ا.د.محمــد ابراهيــم
فتــوح رئيــس قســم البســاتني
و اســتاذ مســاعد الزهــور
و الزينــه بالكليــه بالقــاء
محارضتــن عــن إنتــاج نباتات
الزهــور و الزينــه تحــت
ظــروف الصــوب املحميــه
و كذلــك انتــاج النباتــات
الطبيــه و العطريــه تحــت
ظــروف الصــوب املحميــه.
يف الختــام تــم عقــد حلقــه
نقاشــيه مفتوحــه ثــم التقييــم
النهــايئ و االمتحــان
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :
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دورات المعسكر الصيفي الطالبي لصيف 2019
بكليه الزراعه جامعه طنطا

خالل الفرته من  7يوليو  2019و حتي  27اغسطس 2019

عدد
خ
م
س
د
و
من الكليه و رات حا
رض
ب
ه
ا
ا
ع
ض
رشفنا
اء ه
كنامزج مرشفه و حضور بعض الضيو يئه تدريس
ف
اصحاب مشاريع قامئ من الخارج
ه بالفعل

مقدمة من قطاع شئون خدمه املجتمع و
تنميه البيئه
الدورات :

دوره االســتزراع الســميك  :ا.د عبــد العزيــز محمــد الحايس
(اســتاذ االســاك بقســم االنتــاج الحيواين)
دوره النباتــات الطبيــه و العطريــه و االهميــه الصحيــه
و االقتصاديــه لنبــات املورنجــا :د .رشــا ســليم الصــريف
(مــدرس الزهــور و نباتــات الزينــه بقســم االبســاتني)
دوره صناعــه املثلجــات القشــديه إحــدى منتجــات األلبــان
 :د .دينــا احمــد مرتــي (مــدرس االلبــان بقســم علــوم و
تكنزلوجيــا االلبــان)
دوره انشــاء مــزارع الدواجــن :د .طلعــت خرضالريــس
(مــدرس الدواجــن بقســم االنتــاج الحيــواين)
دوره انتــاج علــف الشــعري االخــر (اســتنبات الشــعري) :ا
د .امجــد الجــال (اســتاذ و رئيــس قســم املحاصيــل)
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أنشطة وبرامج

ندوه مبادرة الشــمول املايل

بالتعاون مع الفريق االعالمي الدارة البنك الزراعي املرصي

وذلك يف يوم االربعاء  3ابريل  ٢٠١٩برحاب كلية الزراعة جامعة طنطا

المحاضرون-:

رشفنــا وحــارض هــذه النــدوه االســتاذ عبــد املجيــد
صقــر املستشــار واملديــر التنفيــذي وفريــق العالقــات العامــه
للبنــك الزراعــي املــري – ( ا/عادل الهمســه مســئول املتابعه
– ا/عــزه ابــو حمــر مراقــب التســويق – ا/محمــد العــري
مســؤل االئتــان  -ا/امــل البهــي مســؤل املــوارد البرشيــه – ا/
نــرت الــريف مســئؤل العالقــات العامــه بالبنــك ).

أهم نقاط اليت دارت الندوة حولها -:

تعريــف مببــادره الشــمول املــايل للبنــك املركــزى
-1
املــري.
توضيــح كيفيــه فتــح حســاب بنــي مجــاين خــال
-2
فــره املبــادره.
تعريــف بكيفيــه تبنــي البنــك الزراعــي املــري
-3
للمشــاريع الزراعيــه الصغــره و طــرق متويلهــا بقــروض
بســيطه الفائــده .
كيفيــه ادراج املشــاريع الزراعيــه الصغــره ضمــن املرشوعــات
التــي تتبناهــا الدولــه كاحــد الوســائل الداعمــه لتوفــر فــرص
عمــل و تقليــل البطالــه مبــر.

العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :
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ندوة االسعافات االولية
مع فريق طالب كليه التمريض جامعه طنطا

أ
رس
ة
o
D
n
a
C
We

بكليه الزراعه جامعه طنطا مدرج (ا) الدور االريض
االثنني  ١١مارس ٢٠١٩

اجلهة المنظمة:

قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه بالتعاون مع قطاع
شئون التعليم والطالب بالكلية

رائد االرسة :
ا.د /اســامه عبــد الحميــد
اســتاذ مســاعد املحاصيــل
بالكليــه ومديــر وحــدة
الجــودة
الهدف:
معرفــة االســعافات االوليــه
كمعلومــات هامــه ملعرفــة
التــرف الرسيــع و الصحيــح
الى موقــف يصيــب اى انســان
حتــى يصــل رجــال االســعاف .ولقد اســتمتع
طــاب االرسه جميعــا بهــذه النــدوه .شــكر
و تقديــر لفريــق طــاب كليــه متريــض و
شــكر و تقديــر لطــاب االرسه عــي التنظيم
املتميــز للنــدوه.
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اخبار ومناسبات
يوم البيئه العاملي 2019
حتت شعار
«دحر تلوث الهواء»

يف رحاب املجلس الشعبي املحيل ملحافظه الغربيه الخميس  25يوليو 2019

ع ا ةي� �
ب� ر

معالي الدكتوره ياسمين فؤاد السيد اللواء هشام السعيد

وزيره البيئه

االستاذ الدكتور مجدي سبع

رئيس اجلامعة

شــاركت كليــه الزراعــه جامعــه طنطــا يف فاعليــات
احتفاليــه وزاره البيئــه و فــرع وســط الدلتــا بطنطــا بيــوم البيئــه
العاملــي لعــام  2019متمثلــه يف فريــق مــن طــاب كليــه الزراعــه
« ارسه»»  We Can Doو بعــض مــن اعضــاء هيئــه التدريــس ا.د
امجــد الجــال اســتاذ املحاصيــل بالكليــه و د.احمــد جــر مــدرس
فســيولوحي اإلنتــاج الحيــواين بالكليــه و د.هنــاء نســيم مــدرس
كيميــاء و ســميه املبيــدات بالكليــه وذلــك بدعــوه كرميــه مــن
املهنــدس اســامه نصــر رئيــس فــرع جهــاز شــئون البيئــه و اعــام
وســط الدلتــا .
وســط حضــور كريــم لفيــف مــن الســاده الحضوراﻻســتاذ ســمري مهنا
مديــر عــام اعــام وســط الدلتــا ووكيــل وزارة الزراعــة بالغربيــة وا.د

العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :

حمافظ الغربيه

االستاذ الدكتور عماد عتمان
نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

ســيد ســامل وكيــل كليــة العلــوم لشــئون خدمــه املجتمــع و تنميــه
البيئــه جامعــة طنطــا ونائــب رئيــس جهــاز شــئون البيئــة ونائــب
وكيــل وزارة اﻻوقــاف وبحضــور لفيــف مــن العاملــن بأجهــزة الدولة
واملصالــح الحكومــه.
و مــن الجديــر بالذكــر انــه قــد القــي ا.د امجــد الجــال محــارضه
عــن زراعــه االســطح و مــدى اإلنتاجيــة املتوقعــه و الطــرق املختلفــه
لزراعــه االســطح .يــوم اكــر مــن رائــع و مميــز .بالتوفيــق و النجــاح
أن شــاء اللــه.
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ضمن مبادرة السيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي

بوحده الجوده بكليه الزراعه جامعه
االربعاء و الخميس  14 - 13مارس ٢٠١٩

ضمــن مبــادرة الســيد الرئيــس /عبــد الفتــاح
الســييس رئيــس الجمهوريــة « 100مليــون صحــة»
للقضــاء عــى فــروس يس والكشــف املبكــر عــن
األمــراض غــر الســارية ويف ضــوء خطــة جامعــة
طنطــا برئاســة الدكتــور مجــدي ســبع وأ.د /عــاد
عتــان نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة
املجتمــع وتنميــة البيئــة لتنظيــم الحملــة ووضــع
الجــدول الزمنــي لــكل كليــه لتوفــر لجــان إلج ـراء
الفحــص الشــامل بجميــع كليــات الجامعــة.
تــم اجــراء الفحــص خــال يومــن األربعــاء و
الخميــس  ١٣و ١٤مــارس  ٢٠١٩فحصــا شــامال لعــدد
مايقــرب مــن ( )1000فــرد طالبــا واعضــاء هيئــه
التدريــس وعاملــن بكليــه الزراعــه جامعــه طنطــا
وبــدء الفحــص مــن الســاعه  9صباحــا وحتــي 3
ع ـرا .ولقــد قــام الجميــع باج ـراء الفحــص بنظــام
وترتيــب .
شــكر خالــص لكليــة الطــب بجامعــة طنطــا ولفريــق
الحملــه عــي مجهودهــم يف عملهــم .ولفريــق قطــاع
خدمــة املجتمع وتنمية البيئــة ولفريق وحده الجوده
ورعايــه الشــباب واتحاد الطــاب و ارسه we can do
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اليوم الحقلي

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.
يف رحــاب كليــه الزراعــه
جامعــه طنطــا تــم اقامــة
اليــوم الحقــى حيــث تفقــد
ا.د /رشيــف جــر عميــد كليــه
الزراعــه جامعــه طنطــا و ا.د
محمــد الســيد /وكيــل الكليــه
لشــئون خدمــه املجتمــع و
تنميه البيئــه يــوم األربعــاء
ابريل
٢٤
٢٠١٩

الخس
بالحقل
املفتــوح و اشــجار الفاكهــه
حديثه الزراعه.
كــا قــام ســياده العميــد و الوفــد
املرافــق لــه بزيــاره املنحــل
والوقــوف عــي مــدى توقــع إنتاجــه
لهــذا العــام .يــوم اكــر مــن رائــع و
مميــز.

مزرعه
الكليــه و بصحبتهــم
كال مــن :
مديــر وحــده الجــوده ا.د/
اســامه عبــد الحميــد و
ا.د /طــارق فــوده رئيــس
قســم الهندســه الزراعيــه
و ا.د /عبــد الباقــي مــويس
رئيــس قســم االقتصــاد الزراعي و
ا.د /محمــد فتــوح مديــر مركــز البحــوث
و التجــارب و البحــوث الزراعيــه بالكليــه و ا.د /عبــد النــارص
الزعويــي رئيــس قســم النبــات الزراعــي و ا.د /اســامه العبايس
اســتاذ الفاكهــه بالكليــه .وذلــك يف متابعــه مســتمره لنشــاط
املزرعــه و الصــوب الزراعيــه اإلنتاجيــة و تقييــم التجــارب
الطالبيــه لنباتــات الزهــور و الزينــه.
و لقــد شــارك بالحضــور للمزرعــه ا.د /عيســوى قاســم وكيــل
الكليــه لشــئون التعليــم و الطــاب و ا.د /نــارص كــال اســتاذ
االراىض بالكليــه.
و ســعد جميــع الحضــور بزيــاره الصــوب الزراعيــه للخيــار
والصــوب اإلنتاجيــة للفلفــل .كــا شــاهد الجميــع زراعــات
العام  2019 :املجلد  2 :العدد 4 :
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المعرض السنوى للمشغوالت اليدويه
طالب كليه الزراعه جامعه طنطا

بهو املبني الرئييس الدور االريض  -االحد  17مارس ٢٠١٩

تنطيم قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه و قطاع شئون التعليم و الطالب بالكلية
بالتعاون مع جهاز تنميه المرشوعات الصغريه بالغربيه

يف رحــاب كليــه الزراعــه جامعــه طنطــا أقيــم املعــرض
الســنوى للمشــغوالت اليدويــه  Handmadeوذلــك بالتعــاون
املشــرك مــع جهــاز تنميــه املرشوعــات الصغــره بالغربيــه
برئاســة ا.عــي جمعــه مديــر املركــز اإلقليمــي و بحضــور
منســق املعــرض ا.ريهــام كــرات و يف وجــود عــدد كبــر
مــن الضيــوف ذوي االعــال الفنيــه اليدويــه ايل جانــب
املشــغوالت اليدويــه املتميــزه ألبنائنــا طــاب كليــه الزراعــه
و عشــره الجوالــه بالكليــه و طــاب الدراســات العليــا
الهــواه.
و جديــر بالذكــر ,قيــام الطــاب باهــداء ســياده العميــد
لوحــه فنيــه جميلــه محفــوره لصــوره لســيادته عــي
الخشــب احــد االعــال الفنيــه الحــد طــاب الكليــه .وأعــرب
جميــع الحضــور مــن اعضــاء هيئــه التدريــس و الضيــوف
عــن مــدى ســعادتهم و شــعورهم بــروح التعــاون و الــود مــن
الجميــع يف املــكان.
شــكر خــاص التحــاد الطــاب عــي تنظيــم العمــل و شــكرا
جزيــا للســاده الحضــور و شــكرا ألبنائنــا الطــاب عــي
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مشــاركتهم هــذا اليــوم
الجميــل.
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لتكليف سيادته مديرا ملركز الخدمة العامة للتنمية البرشية بجامعة طنطا

السيدة الدكتورة  :سمر عبد العزيز عمر

لتعيني سيادتها بدرجه استاذ مساعد بقسم الوراثه بالكلية
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لتعيني سيادتها معيدة
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