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د.م�سلح النجار

مدير التحرير

لدى النظر يف واقع الأمم املتقدمة, ومقارنة اأحوال العامل الثالث بها, 

فاإّن موؤ�ّسراً اأ�سا�سياً يظهر للعيان, وهو البحث العلمي.

ارتباطاً  العايل,  والتعليم  بالتعليم  مرتبط؛  موؤ�سر  العلمي  والبحث 

الأخرى  القطاعات  اإىل  باأثره  ميتّد  ثم  ويتاأثر,  يوؤثر  بحيث  جدلّياً, 

جميعها, ليكون �سامًل مطًل على كل تف�سيل من تفا�سيل حياة النا�ص 

واملجتمعات.

ورّبا لي�ص �ّسراً اأن املدخلت تنبئ باملخرجات, اأو هي تر�سم لها اإطاراً 

عاّماً, وتعطي موؤ�سرات حولها. فهنالك بحوث حول بع�ص الأدوية اأنتجت 

ذلك  ومثل  عليها.  اأنفق  ما  اأ�سعاف  اآلف  يوازي  با  وتنمية  مالياً  وفراً 

احلديث عن بع�ص البحوث الزراعية, والبحوث يف عامل الت�سالت.

اأّما يف العامل العربي, وهو لي�ص مت�سابها يف كمّية الإنفاق على البحث 

العلمي, ولكّنه يت�سارك يف �سمة �سعف خمرجات البحث 

التطّور  يف  وكذلك  الأ�سباب,  اختلف  على  العلمّي, 
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النوعّي والكّمي للتنمية يف بلدان العامل العربي, بناًء على البحث العلمي 

ونتائجه.

وي�سهل على املّطلع اأن ي�سنف البلدان العربية �سنفني, على غري وجه 

�ساحلة,  بحثية  بيئات  فيها  تتوافر  جامعات  فيها  بلدان  فهنالك  الّدقة, 

�سة لهذه الغاية,  ومقومات منا�سبة, وَيقُعُد بها عدم توافر الأموال املخ�سّ

تتوافر  بلدان فيها جامعات ل  املجال. وهنالك  الإنفاق يف هذا  ورا�سدية 

فيها بيئات بحثية �ساحلة, ومقّومات منا�سبة, وتتوافر القدرة املالية على 

القيام بالبحوث.

ولذلك ل بّد من اإطلق دعوٍة لإن�ساء �سندوق عربّي للبحث العلمي, 

يعمل حتت مظّلٍة جامعٍة, كاجلامعة العربية, اأو املنظمة العربية للثقافة, 

التي  التاريخية  املوؤ�س�سات  يتجاوز  للبحوث,  عربّي  معهد  يوؤ�س�ص  اأن  اأو 

العامل  يف  البحث  �سيا�سات  ويوّجه  البحثية  اأولوياته  وير�سم  نعرفها, 

العربي, بحيث تو�سع الطاقات مع الإمكانات املالية يف نظام بحثي واحد, 

يكون اأهًل للنهو�ص بالبحث العلمي الذي يتفياأ تنمية املجتمعات العربية.
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الزراعة يف الأردن
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البحث العلمي الزراعي يف الأردن

الأ�صتاذ الدكتور انور البطيخي

مقدمة:

الدول  يف  ة  وبخا�صرّ جميعها،  العامل  اأنحاء  يف  اأهمية  يزداد  العلمي  البحث  مفهوم  بداأ 

اأخذت هذه الدول تويل البحث  الثالث، حيث  النامية، التي يطلق عليها ا�صم دول العامل 

العلمي واإعداد الباحثني اهتمامًا متزايدًا من حيث الأعداد والإنفاق وتوفري كل ما يلزم، 

لل�صري نحو التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي. وعند احلديث عن البحث العلمي يجدر 

التطرق اإىل جوانب مهمة حوله كمفهومه، واأهميته.

مفهوم البحث العلمي واأهميته:

اأحد حقول  اأو جتارب يف  اإجراء درا�صات منظمة  العلمي حول  البحث  يتمحور مفهوم 

املعرفة بدقة وت�صل�صل ومثابرة، بهدف اكت�صاف احلقائق وتف�صريها والتو�صل اإىل مبادئ 

املعروفة  والنظريات  القوانني  يف  النظر  اإعادة  العلمي  البحث  وي�صمل  جديدة.  وقوانني 

وفق حقائق جديدة، كما ي�صمل اأي�صًا الإفادة من جديد النظريات والقوانني يف التطبيقات 

العملية، كما يوفر البحث العلمي احللول مل�صكالت خمتلف جمالت القطاعني العام واخلا�ص 

)الزراعي، وال�صناعي، والتجاري، والرتبوي، واملايل ...... اإلخ( وذلك من خالل البحث عن 

احلقيقة بتفا�صيلها واأ�صبابها لإيجاد حلول مل�صكالت املجتمع والتخل�ص من اأية عقبة تقف 

يف طريق التطور والتقدم لهذا املجتمع.
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البحث العلمي الزراعي يف الأردن

البحث العلمي الزراعي:

ة، اإذ يرفد  يعّد القطاع الزراعي من اأهم القطاعات يف بلدان العامل بعاّمة ويف االأردن بخا�صّ

هذا القطاع ال�صوق املحلي باأنواع اخل�صار والفواكه، كما يتم ت�صدير بع�س من اإنتاج االأردن اإىل 

ال�صوقني االإقليمي والعاملي. وحفاظًا على هذا التميز كان ال بد من االهتمام بالبحث العلمي الزراعي 

اأن تواجه هذا القطاع وذلك �صعيًا لتطوير االآليات والو�صائل  لتقدمي حلول للم�صكالت التي ميكن 

العلمي الزراعي يف االأردن يف اجلامعات، حيث  امل�صتخدمة يف االإنتاج. ويرتكز االهتمام بالبحث 

ة مبلغًا من ميزانياتها )متويل حكومي على  تخ�ص�س اجلامعات االأردنية بعاّمة والر�صمية بخا�صّ

االأغلب( الأغرا�س البحث العلمي، كما ميكن اأن يتوافر هذا الدعم من م�صادر اأخرى مثل امل�صادر 

اخلارجية والهبات وموؤ�ص�صات االأعمال، اأما بالن�صبة لنفقات اجلامعات الر�صمية يف االأردن فتتباين 

وفق اجلهة التي يتم االإنفاق عليها؛ فمثاًل ُيقدر حجم االإنفاق على البحث العلمي حوايل 6ر4 مليون 

دينار )1.91% من االإنفاق العام للجامعات(، اأما بالن�صبة للمختربات والتجهيزات العلمية فينفق 

عليها حوايل 3ر3 مليون دينار )36ر1%(. كما ُيالحظ اأن الن�صيب االأكرب من النفقات كانت من 

ن�صيب البعثات العلمية مببلغ يقدر بـ 6ر7 مليون دينار )16ر3%(، واإذا مت احت�صاب ِن�صب االإنفاق 

من املجموع العام - والذي يقدر بـ 5ر15 مليون دينار ف�صتكون الن�صبة 43ر6% من املجموع العام 

لالإنفاق للجامعات. 

املن�صورة يف جمالت  االأبحاث  العربية من حيث عدد  الدول  وبع�س  االأردن  بني  املقارنة  وعند 

عاملية خالل العام 2002 جند اأن االأردن ياأتي ثالثًا بعدد 485 بحثًا بعد كل من م�صر )2500 بحث( 

وال�صعودية )1300 بحث(، ويليه كل من لبنان )300 بحث(، وُعمان )236 بحثا(، و�صوريا )108 

بحوث(. 

وعند املقارنة على امل�صتوى املحلي بني اجلامعات االأردنية )للعام 2003( من حيث معدل اإنتاج 

الهيئة التدري�صية لالأبحاث يف خمتلف املجاالت كانت النتائج كالتايل:

اجلامعات اخلا�صةاجلامعات الر�صميةكافة اجلامعاتالتخ�ص�س

0.660.800.34العلوم البحتة
0.580.670.20العلوم الطبية

0.891.040.26العلوم الهند�صية
البيانات غري متوافرة1.291.29العلوم الزراعية

0.370.670.20العلوم االقت�صادية
0.350.390.22العلوم االإن�صانية

البيانات غري متوافرة0.400.43العلوم الريا�صية والرتبوية

0.570.680.25املجموع
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اأ.البطيخي

جتدر االإ�صارة اإىل اأن عدد البحوث املن�صورة من قبل اجلامعات االأردنية الر�صمية بني العامني 

1996 و 2006 تباين ب�صكل مالحظ، حيث كان التناف�س على اأ�صده بني كل من اجلامعة االأردنية 

)االأم( وجامعة العلوم والتكنولوجيا؛ وكان عدد البحوث املن�صورة 1217 و 1881 على التوايل. وكان 

كل من املركز الثالث والرابع من ن�صيب جامعة الريموك بـ 672 بحثا وجامعة موؤتة بـ 284 بحثا، 

كما ون�صرت اجلامعة الها�صمية عددًا ال باأ�س به من البحوث ُقدر بـ 254 بحثا، ويليها جامعة البلقاء 

بـ 43  البيت  اآل  بـ 114 بحثا. واأخريًا كان العدد االأقل من االأبحاث من ن�صيب جامعة  التطبيقية 

بحثا.      

وباحلديث عن اجلامعات والبحوث املن�صورة؛ ينبغي اأن نعرج الإجراء مقارنة ب�صيطة حول متو�صط 

اإنتاج الهيئة التدري�صية يف اجلامعات الر�صمية خالل االأعوام )1981 - 1985( والعام 2003، لنجد 

وو�صلت   )1985  -  1981( لالأعوام   0.59 مبتو�صط  اأنتجت  البحتة  العلوم  جمال  يف  البحوث  اأن 

اإىل 0.8 للعام )2003(، ثم اإذا ما حتدثنا عن متو�صط البحوث املن�صورة يف العلوم الطبية، جند 

اأنها كانت 0.55 واأ�صبحت 0.76 خالل االأعوام املذكورة. اأما اإذا ما ذكر جماال العلوم الهند�صية 

متو�صط  ارتفاع  ولوحظ  التوايل،  على  و 0.5  متو�صط 0.31  على  فقد ح�صلت  الزراعية  والعلوم 

واأخريًا  تباعًا.  اإىل 1.04 و 1.29  العام 2003  التدري�س لهذين املجالني لي�صل يف  اإنتاجية هيئة 

تاأتي العلوم االقت�صادية مبعدل 0.32 �صابقًا وارتفع املعدل لي�صل اإىل 0.67 خالل العام 2003.   

اأن  اأي   ، االأرقام  بهذه  باأ�س  ال  اأنه  اأن نالحظ  للتخ�ص�صات ميكن  الن�صر  معدالت  ومن خالل 

اخلربات والقدرات يف اجلامعات بعامة ويف كافة التخ�ص�صات قادرة على اإحداث تلك الفروقات 

 0.76 بـ  ُقدر  العلمية  للتخ�ص�صات  الن�صر  معدل  اأن  حيث  والعلمي.  الثقايف  االأردن  مركز  يف 

وللتخ�ص�صات االإن�صانية ُقدر بـ 0.32. اأما اإذا اأردنا اأن ُنف�صل يف معدل الن�صر �صنويا اأي )بحث / 

دكتور( فيحتل ع�صو هيئة التدري�س لكلية الزراعة املرتبة االأوىل مبعدل ن�صر �صنوي يقدر بـ 1.48، 

يليه اأ�صاتذة كليتي ال�صيدلة وتكنولوجيا املعلومات مبعدل ن�صر 1.15 و 1.14 على التوايل، يتبعهما 

اأ�صاتذة كلية طب االأ�صنان مبعدل 0.8، ثم كليتا الهند�صة والعلوم مبعدل ن�صر �صنوي لع�صو هيئة 

الن�صر  التاأهيل مبعدل  علوم  كلية  تاأتي  االأخرية  قبل  املرتبة  ويف  و 0.72،  بـ 0.75  ُقدر  التدري�س 

ال�صنوي لع�صو هيئة التدري�س فيها 0.57، واأخريا وبالت�صاوي جاء كل من كليتي الطب والتمري�س 

مبا معدله 0.1 بحث / دكتور.    

اأداة مهمة جدًا يف ع�صرنا احلايل،  اأن ن�صتخل�س مما �صبق ذكره باأن البحث العلمي  ميكننا 

ملا له من اأثر كبري يف جعل اأي دولة تتناف�س مع االآخرين �صعيًا للو�صول اإىل مرتبة متقدمة ت�صمن 

ي�صبح  كما  له،  كلها  الكرمية  احلياة  متطلبات  �صعبها وحتقيق  لتقرير م�صري  القوة  لها  يكون  اأن 

لديها اجلراأة الكافية الإبداء اآرائها بق�صايا عاملية، ميكن اأن يكون لها تاأثري يف م�صريها ووجودها 

اأثر مهم يف حتقيق  له من  ملا  العلمي  البحث  اأهم فروع  اأحد  الزراعي  العلمي  والبحث  العامل.  يف 

االكتفاء الذاتي اأو امل�صاهمة بن�صبة موؤثرة يف الناجت القومي للدولة من خالل قطاع االإنتاج الزراعي، 

فالزراعة تت�صدر قائمة االأولويات املُ�َصِكلة للعنا�صر واملقومات الرئي�صية لبناء الدولة.       
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زراعة الأن�ضجة النباتية يف الأردن, 

ملخ�س الإجنازات

الأ�صتاذ الدكتور ر�صا �صبلي اخلوالدة، رئي�ص جامعة موؤته

 املهند�صة  متارا الق�صاة ، اجلامعة الأردنية

مقدمة

يق�سد بزراعة الأن�سجة ان نقوم بزراعة اي جزء من النبات قد يكون البذرة اأو جزء من 

اجلذر اأو جزء من ال�ساق اأو جزء من الأوراق اأو املتك اأو حبوب اللقاح بعد تعقيمها تعقيما 

لل�سكريات  وم�سدر  وال�سغرى  الكربى  العنا�سر  علي  حتتوي  مغذية  بيئة  علي  �سطحيا 

وغالباً ما ي�ستخدم ال�سكروز كبيئة مغذية بال�سافه اىل ا�ستخدام بع�ص منظمات النمو 

التي  و  وال�سيتكوينيتات  تطورها  و  اجلذور  لت�سجيع منو  ت�ستخدم  التي  الأك�سينات  مثل 

للنبات.  اخل�سري  املجموع  اعطاء  و  اخل�سرية  و  اجلانبية  النموات  لت�سجيع  ت�ستخدم 

بال�سافة اىل ذلك قد يتم ا�ستخدام هرمونات توجه النبات لتكوين ن�سيج او كالو�ص وهو 

اأنها  اأي  بكلمة منتظمة  اأو غري منتظمة ونعني  عبارة عن جمموعة من خليا منتظمة 

خليا مت�سابهة ل ميكن متييز خليا خا�سة باجلذر اأو ال�ساق اأو الأوراق – وزراعة تلك 

اخلليا املفككة علي بيئة مغذية ميكن احل�سول علي اأفراد ت�سبه النبات الأم الأ�سلي يف 

ان تتم هذه  العملية يجب  اأوقات ق�سرية. و كل هذه  الوراثي بكميات كبرية يف  تركيبها 

امل�ستخدمة تكون موطن خ�سب للكائنات  البيئات  اأن  الطريقة يف ظروف تعقيمية حيث 

الدقيقة . و الأجزاء النباتية امل�ستخدمة يف زراعة الأن�سجة  تتنوع وذلك علي ح�سب نوع 

النبات و هدف الدرا�سة .
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تغريات  و�صهدت  �صريعا  تطورا  املا�صية  عقود  الثالثة  خالل  النباتية  االن�صجة  زراعة  تطورت 

النظري  احليز  نطاق  من  لتخرج  التقنية  هذه  يف  التو�صع  مت  قد  و   ، جماالت  عدة  يف  ا�صافات  و 

اال�صتثمارية  و  االقت�صادية  القطاعات  دخلت  و  املجاالت  كافة  يف  التطبيقي  و  العملي  احليز  اىل 

املختلفة. و تقوم زراعة االن�صجة النباتية ا�صا�صا على االإكثار ال�صريع للنباتات من خالل ا�صتخدام 

التقنيات احلديثة داخل االنابيب و ا�صتخدام االو�صاط الغذائية و الظروف املناخية املنا�صبة من 

احلرارة و اال�صاءة و الرطوبة من خالل توفري الظروف املثالية للنباتات ليتم انتاج ا�صتال النباتات 

و املحا�صيل الهامة و حماية املهدد منها باالنقرا�س و ذلك على طول الفرتة الزمنية للعام بغ�س 

النظر عن الظروف اجلوية املحيطة و االمرا�س النباتية و م�صاكل الرتبة و غريها.  

زراعة  معامل  ت�صمى  خا�صة  معامل  تا�صي�س  خالل  من  النباتية  االن�صجة  رزاعة  تطورت  وقد 

االأن�صجة النباتية كما يف ال�صكل )1( و التي حتتاج اىل توفري املكان املنا�صب بتوفري م�صاحة حتتوي 

الفنية املاهرة ذات  على الظروف املعقمة و االدوات الالزمة و املواد الكيمائية املنا�صبة والعمالة 

درجة عالية من التدريب. و عادة يجب تق�صيم معمل زراعة االن�صجة اىل ثالث اق�صام رئي�صية ت�صمل 

م�صاحة للتح�صري ) تكون خا�صة بتح�صري االو�صاط الغذائية و تعقيمها و تعقيم االدوات و اي امور 

اخرى( و م�صاحة للعزل او نقل النباتات حتت ظروف معقمة حيث يتم نقل املادة النباتية و زراعتها 

با�صتخدام كابينات للهواء املفلرت و املعقم الجراء العمل الالزم حتتها، و باال�صافة اىل ذلك فانه 

يجب توفري غرفة ذات ظروف مثالية ت�صمى غرفة النمو حيث يتم فيها �صبط احلرارة و الرطوبة و 

اال�صاءة للنبات لتكون �صمن الظروف املثالية و يتم و�صع النباتات لتكمل م�صرية منوها داخل هذه 

الغرف اىل ان يتم نقلها ال�صتخدامها يف اغرا�س اخرى. و يجب تزويد املختربات بغرف لالقلمة 

وبيوت بال�صتيكية ال�صتخدامها يف اغرا�س ت�صتيل النباتات التي مت اقلمتها و خا�صة اذا كان الهدف 

انتاج اال�صتال اخلالية من االمرا�س و يف امل�صاتل ذات الهدف التجاري. 

ال�صكل )1(: خمترب زراعة االن�صجة )اأ( غرفة التح�صري )ب( غرفة العزل )ج( غرفة النمو 

او احلا�صنات )د( البيت الزجاجي )الغرا�س االقلمة(.

اخلوالدة والق�صاه



ملف الزراعة يف األردن14

زراعة الأن�صجة النباتية يف الأردن، ملخ�ص الإجنازات

و عندما يتم زراعة املادة النباتية على بيئة غذائية معقمة حتتوى على العنا�صر الغذائية التى 

يحتاجها النبات فاإن هذة اخللية اأو هذا اجلزء ال�صغري من النبات ينمو ويتحول اىل نبات كامل 

يطابق االأ�صل الذى اأخذ منه ويكون االإنتاج باأعداد كثرية والناجت من النبات الواحد يكون جمموعة 

التكاثر  النباتات ت�صمى �صاللة، و اجلينات فى كل منها مت�صابهة ومطابقة لالأ�صل، هذا بخالف 

اجلن�صى الذى ينتج نباتات تختلف فيما بينها بدرجة اأو باأخرى.

تطور زراعة الن�صجة النباتية يف الردن خالل  الثالثة العقود املا�صية

القرن  من  الثمانينات  بداية  يف  االردن  يف  جديدا  مفهوما  النباتية  االن�صجة  زراعة  دخلت 

الع�صرين حيث مت تاأ�صي�س العديد من خمتربات زراعة االن�صجة النباتية يف العديد من اجلامعات 

و على راأ�صها اجلامعة االردنية حيث احتوت كلية الزراعة خمترب زراعة االن�صجة منذ بداية عقد 

الثمانينات اىل ان تطور اىل وحدة كاملة ) وحدة التقانات احليوية النباتية / مركز حمدي منكو 

للبحوث العلمية( يف العام 2009 و التي تخدم حاليا كافة القطاعات البحثية داخل و خارج اجلامعة 

االردنية و تخدم طلبة الدرا�صات العليا و غريهم من الباحثني يف القطاعني العام و اخلا�س. 

جامعة  مثل  اخرى  جامعات  يف  النباتية  االن�صجة  زراعة  خمتربات  من  العديد  تاأ�ص�صت  قد  و 

العلوم و التكنولوجيا االردنية حيث مت ان�صاء مركز زراعي داخل حدود اجلامعة يحتوي على وحدة 

كاملة متكاملة للتقانات احليوية و زراعة االن�صجة النباتية يف بداية الت�صعينات من القرن الع�صرين 

و قد خدم هذا املركز العديد من الباحثني داخل و خارج االردن و مت تخريج عدد كبري من طلبة 

الدرا�صات العليا باال�صافة اىل اجراء عدد كبري من االبحاث على اال�صناف النباتية املختلفة.

مثل  االخرى  املختربات يف اجلامعات  به من  با�س  ال  تطوير عدد  بتلك اجلامعات مت  ا�صوة  و 

جامعة الريموك و جامعة فيالدلفيا و غريها.

و باال�صافة اىل ذلك فقد احتوى املركز الوطني للبحث و االر�صاد الزراعي الذي يخدم �صريحة 

قد مت  و  النباتية  االن�صجة  لزراعة  موؤهلة  و  الباحثني على خمتربات حديثة  و  االبحاث  كربى من 

تفعيل التعاون ما بني املركز الوطني للبحوث الزراعية و بني اجلامعات و القطاع اخلا�س. 

و االقت�صادي من خالل  القطاعني اال�صتثماري  القطاع اخلا�س فقد مت االهتمام برفد   و يف 

مت  حيث  التجارية  و  الربحية  االهداف  ذات  االن�صجة  زراعة  خمتربات  من  العديد  ان�صاء  تعزيز 
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انتاج ا�صتال العديد من اال�صناف النباتية مثل ا�صتال املوز و ا�صتال اللوزيات و رفد ال�صوق املحلي 

بها باالإ�صافة اىل ا�صتال ازهار للقطف و ا�صتال النباتات العطرية التي ت�صتخدمها �صركات االدوية 

ال�صتخال�س املواد الطبية من النباتات. 

و قد تعاونت هذه ال�صركات اي�صا مع القطاع البحثي لتطوير انتاجها و من االمثلة احليه على 

اجلامعة  يف  الهند�صة  كلية  تطلقة  الذي  م�صنع  لكل  دكتور  برنامج  �صمن  به  التعاون  مت  ما  ذلك 

االردنية و ذلك بهدف ان يكون هناك  باحث مميز و خمت�س يدير جمموعة من االبحاث االنتاجية 

لتطوير انتاج هذة ال�صركات و مواكبة ما ي�صتجد يف املجاالت العلمية حيث مت التعاون ما بني اجلامعة 

و بع�س م�صاتل زراعة االن�صجة النباتية يف االردن الإنتاج اال�صتال النباتية من خالل خطط بحثية 

مطورة و اختيار اف�صل النتائج البحثية الختيارها كدليل  و مر�صد يف االنتاج.

الإجنازات يف جمال زراعة الأن�صجة

العقدين  يف  معظمها  كانت  االن�صجة  زراعة  جمال  يف  االجنازات  من  العديد  حتقيق  مت  قد  و 

االخريين و كان من اهم هذه االجنازات.

اأول: اكثار النباتات حيث مت حتقيق العديد من االجنازات يف جمال اكثار النباتات من خالل 

النباتية �صواآءا كانت من  اكثارها بطرق خمتلفة داخل االنابيب و بغ�س النظر عن م�صدر املادة 

بذور او  براعم  او من اوراق او غريها من االجزاء النباتية كما يف ال�صكل )2(. و قد مت تكثري 

النباتات من خالل انتاج النباتات الكاملة عن طريق االكثار الدقيق للمجموع اخل�صري للنباتات 

او اعادة تخليق النبات ب�صكل كامل من كالو�س النبات او اخلاليا النباتية. باالإ�صافة اىل ذلك فقد 

مت ا�صتنباط �صالالت عالية االإنتاج ومقاومة لالأمرا�س واأخرى تتحمل امللوحة واحلرارة واجلفاف 

با�صتخدام زراعة الكالو�س النباتي و زراعة القمم املر�صتيمية. من املعروف اأن بع�س النباتات التي 

و�صائل  تنتقل من خالل  والتي  الفريو�صية  باالأمرا�س  لالإ�صابة  تكون عر�صة  اإكثارها خ�صريًا  يتم 

االإكثار ومن اأهم االأمثلة :- البطاط�س – الثوم – الفراولة – وغريها . لذلك فمن خالل زراعة 

االأن�صجة يتم زراعة جزء �صغري جدًا 0.2 – 0.5 ملليمرت . هذا اجلزء غالبًا خايل من الفريو�س 

اأوعية وبطئ حركة الفريو�س يف املنطقة  حتى يف النباتات امل�صابة بالفريو�س لعدم احتوائه علي 

الن�صطة . النباتات الناجتة من هذا اجلزء هي نباتات خالية من م�صببات االأمرا�س وبذلك ميكن 

توفري ماليني الدوالرات التي ت�صتخدم يف ا�صترياد �صتالت من مناطق باردة حيث ال ينمو الفريو�س.

اخلوالدة والق�صاه
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ا�صول  مثل  الهامة  الب�صتانية  لالأ�صجار  النباتية  اال�صول  اكثارها  مت  التي  النباتات  اهم  من  و 

التفاحيات و ا�صول اللوزيات و قد �صملت العديد من تقاوي اخل�صروات مثل انتاج ا�صتال خالية من 

االمرا�س لنباتات البطاطا و البندورة و غريها الكثري. عالوة على ذلك فقد خطت زراعة االن�صجة 

خطوات مهمة يف جمال اكثار النباتات الطبية و العطرية الهامه يف االردن باال�صافة اىل اال�صجار 

املناخية  العوامل  ب�صبب  بالطبيعة  االكثار  ال�صعبة  النباتات  اكثار  و  باالنقرا�س  املهددة  احلرجية 

املختلفة مثل ظروف الرتبة و احلرارة و الرطوبة و االمرا�س و االآفات النباتية و غريها.

ال�صكل )2(: اكثار النباتات بوا�صطة زراعة االن�صجة النباتية

 لتحفيز النبات على تكوين جذور فعالة و عديدة و ذلك للح�صول على جمموع جذري منا�صب 

ي�صاعد النبات فيما بعد على القدرة على البقاء و اال�صتمرارية عند اأقلمته و نقله للبيئة الطبيعية. 

و  ا�صتال اال�صجار احلرجية  التجذير مثل  النباتات ال�صعبة  التجذير يف  تاتي اهمية عملية  و هنا 

هرمونات  من  خمتلفة  تراكيز  ا�صتخدام  يتم  حيث  النادرة  الطبية  النباتات  و  الب�صلية  النباتات 

من  ممكن  عدد  اكرب  لتعظيم  خمتلفة  معامالت  و  غذائية  او�صاط  ا�صتخدام  و  النباتية  التجذير 

اجلذور الفعالة للنباتات و ال�صكل )3( يو�صح انتاج اجلذور بعملية زراعة االن�صجة.

ال�صكل )3(: انتاج اجلذور بوا�صطة تقنية زراعة االن�صجة النباتية

زراعة الأن�صجة النباتية يف الأردن، ملخ�ص الإجنازات
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و  انتاجها  مت  التي  للنباتات  االخرية  اخلطوة  االقلمة  تعترب  حيث  للنباتات  االقلمة  ثالثا: 

جتذيرها بوا�صطة زراعة االن�صجة النباتية و فيها يتم تق�صية ال�صتالت من خالل انقا�س الرطوبة 

ب�صكل تدريجي على النبات و من ثم نقل اال�صتال بعد غ�صلها من الو�صط الغذائي اىل او�صاط غذائية 

البيت  تق�صيتها يف ظروف  بعد ذلك  يتم  و  البرياليت  و  البيتمو�س  او�صاط مادة  اكرث مالئمة مثل 

الزجاجي داخل اواين و ا�ص�س خا�صة بذلك. و هناك عدد من الظواهر امل�صاحبة لعملية االأقلمة 

ن�صبة  زيادة  مثل  واملورفولوجية  والف�صيولوجية  الكيميائية  التغريات  العديد من  اهمها حدوث  من 

الطبقة ال�صمعية علي االأوراق و نق�س حجم االوراق، و زيادة ن�صبة املادة اجلافة. و تعترب االقلمة 

انتاج ا�صتال خالية  من اهم اخلطوات يف زراعة االن�صجة حيث يعتمد جناحها على جناح عملية 

اجلوية  الظروف  النظر عن  بغ�س  العام  على طوال  و  كبرية  باعداد  الفريو�صات  و  االمرا�س  من 

النباتات املكاثرة بوا�صطة زراعة  ال�صكل )4( �صورة تو�صح طريقة اقلمة ا�صتال  و املناخية. و يف 

االن�صجة.

 

        

ال�صكل )4(: طريقة اقلمة ا�صتال النباتات املكاثرة بوا�صطة زراعة االن�صجة.

 رابعا: ميكن ال�صتفادة من زراعة الأن�صجة اأو اخلاليا يف تربية النبات :-

حيث ميكن احل�صول علي االختالفات الوراثية التي يحتاج اإليها املربي يف برامج الرتبية من 

خالل زراعة االن�صجة فمثاًل تعترب اخلاليا التي مت زراعتها باالن�صجة م�صدرًا هامًا للطفرات التي 

تعترب اأحد م�صادر الت�صنيفات الوراثية وذلك الأن كل خلية لها القدرة علي اأن ت�صبح فرد جديد 

وبالتايل احتماالت احل�صول علي طفرات يكون كبري . و ميكن عن طريق زراعة االن�صجة انتخاب 

نباتات  . و ميكن اي�صا احل�صول على  البيئية الغري منا�صبة  نباتات مقاومة لالأمرا�س والظروف 

احادية الكرمو�صومات )Haploid( و التي ت�صتخدم على نطاق وا�صع يف تربية النبات.

اخلوالدة والق�صاه
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خام�صا: انتاج املواد الثانوية و الطبية من النباتات الطبية و العطرية، حيث تعترب النباتات 

تكون  التي  و  الطبيعية  للمركبات  امل�صادر  اهم  من  الربية  البيئة  يف  املوجودة  العطرية  و  الطبية 

قلويدات  او  فينولية  مواد  �صكل  او على  زيوت عطرية  اما على هيئة  النباتات  داخل هذه  موجودة 

الربية  النباتات  االعتماد على  ي�صكل  و  ال�صكل )5(.  النباتية كما يف  امل�صتخل�صات  او غريها من 

لدرا�صة هذه املركبات عائقا كبريا ب�صبب م�صاكل االكثار املتعدد و�صعوبة ال�صيطرة على الظروف 

املحيطة باالإ�صافة اىل خ�صارة الغطاء النباتي النادر لهذة النباتات يف حال جمعها و االعتماد عليها 

كم�صادر لدرا�صة تاثري و انتاج املواد الطبية. و هناك الكثري من النباتات الطبية والعطرية تنتج 

مواد ع�صوية ذات اأهمية خا�صة طبية و�صناعية. و با�صتخدام تقنية زراعة االن�صجة ميكن زراعة 

اأجزاء من هذه النباتات الإنتاج ن�صيج الكالو�س الذي ن�صتخل�س منه املادة الفعالة بداًل من اللجوء 

اإيل زراعة النبات . و يتم من خالل تقنية زراعة االن�صجة النباتية حتفيز انتاج املواد الطبية يف 

ال�صيطرة  و  التحكم بها  يتم  النباتات داخل االنابيب يف ظروف  اكثار  النباتات الطبية من خالل 

عليها من خالل تغيري العوامل املوؤثرة على زيادة افراز هذه املواد با�صتخدام املعامالت الفيزيائية 

املختلفة مثل �صدة اال�صاءة و احلرارة و الرطوبة او العوامل الكيمائية مثل تغيري ن�صبة معينة من 

بع�س العنا�صر الكيمائية او منظمات النمو النباتية داخل االو�صاط الغذائية للنبات و من ثم بعد 

ذلك قيا�س ن�صبة املواد الطبية املطلوبة و مقارنتها باالأ�صول الربية كما يف ال�صكل )5(. باالإ�صافة 

اىل ذلك فقد ا�صتخدمت تقنية زراعة االأن�صجة والكالو�صات ومعلقات اخلاليا فى احل�صول على 

العديد من املركبات الكيماوية )ال�صيدلية( الهامة التى ت�صتخدم فى تركيب العديد من االأدوية 

الهامة والتى ت�صتخدم فى عالج كثري من االأمرا�س. 

 و قد �صهدت هذه الطريقة رواجا وا�صعا يف االونة االخرية و ذلك ب�صبب توجه العامل اىل ما 

يعرف بالطب البديل او التداوي باالع�صاب الطبيعية. و حيث توفر زراعة االن�صجة النباتية م�صدرا 

هاما النتاج النباتات الطبية و املواد الطبية يف ظروف م�صيطر عليها مما ي�صهل الدرا�صة و البحث 

و االنتاج بكميات جتارية كما ذكرنا �صابقا.

زراعة الأن�صجة النباتية يف الأردن، ملخ�ص الإجنازات
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ال�صكل )5(: انتاج املواد الطبية و العطرية بوا�صطة زراعة االن�صجة

�صاد�صا -: حفظ الأ�صول الوراثية ،

حفظ اال�صول الوراثية يعترب هدف عظيم بالن�صبة لعلماء الرتبية حيث ميكنه حفظ اأنواع معينة 

اأو اأ�صناف معينة يف اأنابيب حتفظ يف ثالجات الإيقاف منوها حتى يحتاج اإليها يف عمليات الرتبية 

الذي  احلقل  يف  عليها  واملحافظة  مبا�صرًة  احلقل  يف  زراعتها  من  بداًل  وذلك  املختلفة  والتهجني 

البيئية  الظروف  ب�صبب  اأي حلظة  اإمكانية فقدها يف  الوقت واجلهد ف�صال عن  يتطلب كثريًا من 

واحليوية يف احلقل .

اال�صول  حفظ  يف  ت�صتخدم  التي  الهامة  التقنيات  من  النباتية  االن�صجة  زراعة  تقنية  تعترب  و 

الوراثية النباتية املهددة باالنقرا�س اىل جانب الطرق االخرى امل�صتخدمة حيث توفر هذه الطريقة 

ملربي النبات ال�صالالت واالأ�صناف واالأنواع )كبنك للجينات( والتى قد يحتاج اليها املربى فى برامج 

الرتبية قبل اأن تتدهور اأو تنقر�س نتيجة تعر�صها لظروف غري منا�صبة. و ت�صتمل هذه التقنية على 

طريقتني اأ�صا�صيتني يف عملية احلفظ اما احلفظ بوا�صطة تقنية احلفظ الق�صري املبطئ للنمو او 

احلفظ الطويل املدى.

 و ي�صمل احلفظ ق�صري املدى او املبطىء للنمو على حفظ النباتات لفرتة ق�صرية ال تتجاوز 

ال�صتة �صهور با�صتخدام عوامل مثبطة للنمو با�صتخدام املثبطات الكيمائية او الفيزيائية. و ت�صمل 

مثبطات النمو الكيمائية ا�صتخدام �صكريات مبطئة النمو مثل ال�صكروز و املانيتول و ال�صربيتول و 

اجللوكوز و الفركتوز و غريها من ال�صكريات برتاكيز خمتلفة، هذا باال�صافة اىل ا�صتخدام مثبطات 

منو مثل حام�س االب�صي�صك ا�صيد كما يف ال�صكل )6(. اما بالن�صبة للمثبطات الفيزيائية فهي ت�صمل 

على العوامل الفيزيائية مثل ا�صتخدام اال�صعة او احلرارة او ال�صوء او غريها لتثبيط منو النبات. 

اخلوالدة والق�صاه
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ال�صكل )6(: نباتات مت ابطاء منوها با�صتخدام ال�صكريات املختلفة �صوربيتول 

و �صكروز و �صمن تراكيز خمتلفة با�صتخدام تقنية زراعة االن�صجة.

ي�صمل على  انه  ب�صبب  و ذلك  ا�صتخداما  و  �صيوعا  اكرث  فانه  املدى  للحفظ طويل  بالن�صبة  اما 

حفظ املادة النباتية با�صتخدام النرتوجني ال�صائل ملدة زمنية غري حمددة الاالف ال�صنني. جيث يتم 

و�صع املادة النباتية داخل انابيب �صغرية حمكمة االغالق بعد معاملتها مبحاليل خا�صة لتعري�صها 

لالجهاد و�صحب املاء املتجمد من اخلاليا و من ثم و�صعها يف اوعية نرتوجينية حمكمة االغالق 

خم�ص�صه لهذه الغاية كما يف ال�صكل )7(. و قد حدث هناك تطورات كبرية يف جمال احلفظ طويل 

املدى للنبات و اال�صول الوراثية املهمة خالل العقدين املا�صيني و مت و�صع بروتوكوالت حلفظ معظم 

اال�صناف النباتية با�صتخدام النرتوجني ال�صائل. 

ال�صكل )7(:احلفظ طويل االمد  للنباتات با�صتخدام النرتوجني ال�صائل

زراعة الأن�صجة النباتية يف الأردن، ملخ�ص الإجنازات
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و  االن�صجة   زراعة  تقنيات  تعترب  حيث  وراثيا،  املعدلة  االغذية  و  املحا�صيل  انتاج  �صابعا: 

و  النباتية  اخلاليا  اىل  ادخالها  و  املهجنه  اخلاليا  النتاج  اال�صا�صية  العنا�صر  من  الربوتوبال�صت 

بالتايل انتاج النباتات املعدلة وراثيا من خالل نقل اجلينات املرغوبة اىل املحا�صيل االإقت�صادية 

الهامة اأو مايعرف با�صم الهند�صة الوراثية. و تعتمد هذه التقنية ب�صكل ا�صا�صي على ادخال جينات 

ل�صفات حم�صنة للنباتات لزيادة انتاجيتها و مقاومتها لالمرا�س و العوامل الطبيعية مثل اجهاد 

امللوحة و اجلفاف و �صدة الربودة او احلرارة و العديد من االمرا�س و االفات و النباتية. و قد مت 

طرح العديد من اال�صناف املعدلة وراثيا يف ال�صوق من اهمها حما�صيل الذرة املعدلة وراثيا و القمح 

و ال�صعري و البندورة و غريها كما يف ال�صكل )8(.

 ال�صكل )8(: انتاج املحا�صيل املعدلة وراثيا

 TYLCV اأ( نباتات بندورة معدلة جينيا لتحمل فريو�س

ب( نباتات �صعري معدلة وراثيا لتحمل ملوحة الرتبة.

ثامنا: تدريب الكوادر والأيدي العاملة والبنية التحتية:

يجدر بالذكر اأن هناك العديد من االجنازات و النجاحات التي مت حتقيقها يف جمال زراعة 

االن�صجة كان من اهمها زيادة عدد الباحثني يف جماالت زراعة االن�صجة يف االردن و زيادة اعداد 

الكوادر املوؤهلة و املدربة يف جمال زراعة االن�صجة حيث مت تدريب العديد من الكفاءات املوؤهلة و 

رفدهم اىل ال�صوق املحلي لقطاعات خمتلفة داخل و خارج االردن فهناك كوادر مت اال�صتفادة من 

خرباتها يف اخلارج الأن�صاء وحدات زراعة ان�صجة نباتية كاملة. و قد اثبتت هذه الكفاءات قدرتها 

بال�صوق املحلي و نتج من ذلك اجنازات عديدة.

اخلوالدة والق�صاه
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من  العديد  اجراء  مت  حيث  ان�صاوءها  مت  التي  املختربات  اعداد  زادت  فقد  ذلك  على  عالوة 

التجارب املختلفة على املحا�صيل النباتية و مت احل�صول على نتائج عالية اجلودة. و قد مت ا�صتقطاب 

درا�صات  عمل  مت  و  العربي  الوطن  انحاء  معظم  و  االردن  من  العليا  الدرا�صات  طلبة  من  العديد 

مو�صعه يف كافة جماالت زراعة االن�صجة النباتية.

تا�صعا: امل�صاريع البحثية و ن�صر الأوراق البحثية:

و قد مت احل�صول على دعم مل�صاريع عديدة يف جمال زراعة االن�صجة مدعومة داخليا و خارجيا 

ادت اىل زيادة اخلربات و الكفاءات يف جمال زراعة االن�صجة. و كانت ثمرة هذه االعمال ما مت 

اجنازة يف جمال كتابة و ن�صر البحوث املتعلقة بزراعة االن�صجة النباتية حيث مت ن�صر العديد من 

البحوث يف املجالت العلمية العاملية و املحلية املحكمة. و قد �صما و ارتقى هذا املجال اىل ان دخل يف 

جمال ال�صناعة و التجارة حيث ا�صتفاد القطاع اخلا�س من جتربة الباحثني يف املختربات البحثية 

وا�ص�صوا بناءا على نتائج جتاربهم العديد من امل�صاريع اال�صتثمارية و االقت�صادية التي رفدت ال�صوق 

املحلي و دربت االيدي العاملة و ا�صتقطبتهم  يف اعمال مفيدة و انتاجية. باال�صافة اىل ذلك مت 

ابرام العديد من االتفاقيات مع جهات خمتلفة حملية و دولية يف جمال زراعة االن�صجة من اجل 

زيادة التبادل للمعلومات و تفعيلها.

زراعة الأن�صجة النباتية يف الأردن، ملخ�ص الإجنازات
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اخلامتة:

الثمانينات من  املعجزة يف عقد  او  االردن من مرحلة اخليال  االن�صجة يف  زراعة  علم  ارتقى 

القرن الع�صرين اىل مرحلة الواقع و التطبيق خالل فرتة زمنية ق�صرية بف�صل اهلل تعاىل ثم طاقات 

املعرفة يف كافة جوانب علم زراعة  نقل كل  و  تبادل  و حيث مت  الوقت  ال�صباب يف ذلك  الباحثني 

االن�صجة لي�صبح ذلك حلم حملي حتقق على ار�س الواقع ليجدر بنا ان نرى كل هذه االجنازات 

اليوم على ار�س الواقع. و ها قد انت�صرت املراكز البحثية يف كل مكان و ازدادت اعداد البحوث و 

الباحثني و ا�صبح بامكان اجلميع اال�صتفادة من التطبيقات العملية لعلم زراعة االن�صجة. و كما مت 

ا�صتقطاب عدد كبري من طالب الدرا�صات العليا و الباحثني من كافة انحاء الوطن العربي و العامل 

و االرتقاء بامل�صتوى البحثي حميا و عامليا مما كان كان له اثر كبري على ال�صمعه املحلية و العربية و 

العلمية لهذا العلم داخل االردن و خارجة.

اخلوالدة والق�صاه
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اإدارة الأرا�ضي امل�ضتدامة

الأ�صتاذ الدكتور �صائب خري�صات 

عميد كلية الزراعة / جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية

مقدمة:

 ، الطبيعية  املوارد  ا�صتخدام  باأنها  لالأرا�صي  امل�صتدامة  الإدارة  تعرف 

ال�صرورية  املواد  لإنتاج  والنباتات  واحليوانات  واملياه  الأر�ص  ذلك  يف  مبا 

التي ت�صتجيب لحتياجات الإن�صان املتغرية مع �صمان ا�صتقرار الإمكانات 

الإنتاجية لهذه املوارد واملحافظة على وظائفها البيئية على املدى الطويل. 

وبالتايل تعتب الإدارة امل�صتدامة لالأرا�صي �صرط اأ�صا�صي لتحقيق التنمية 

امل�صتدامة-

�صمولية  نظرة  هو  الهدف،  هذا  لتحقيق  الرئي�صية  العنا�صر  اأهم  ومن 

لتحديد الأرا�صي املتدهورة مع بيان م�صتوى هذا التدهور وكيفية معاجلة 

هذه امل�صكلة من خالل الإدارة امل�صتدامة لالأرا�صي. 
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حتديد الأ�صباب الرئي�صية لتدهور موارد الأر�ص واأ�صكال التدهور:

الأ�صباب املبا�صرة )موؤ�صرات ال�صغط املبا�صر(

ميكن اأن تت�صبب عدة اأنواع من االأن�صطة الب�صرية وبع�س االأ�صباب الطبيعية يف تدهور االأرا�صي. 

ويف هذه احلالة، ين�صب الرتكيز على االأ�صرار الناجمة عن االأن�صطة الب�صرية:

- اإدارة الرتبة : 

�صوء اإدارة الرتبة مبا يف ذلك:

ال�صاحلة للزراعة. غري  االأرا�صي  · ا�صتغالل 
· غياب اأو عدم اتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على الرتبة / االجنراف والتحكم يف التعرية.

الثقيلة. الزراعية  · امليكنة 
· تقنيات فالحة االأر�س )حراثة ومت�صيط االأر�س وما اإىل ذلك(

- اإدارة املحا�صيل واملراعي: 

ي�صمل  وهذا  املثمرة  واالأ�صجار  وال�صجريات  كالع�صب  واملعمرة  ال�صنوية  املحا�صيل  اإدارة  �صوء 

طائفة وا�صعة من املمار�صات:

الغطاء النباتي واملخلفات الزراعية )مبا يف ذلك الرعي). من  · احلد 
· اال�صتغالل املفرط للمواد الغذائية بالرتبة( االإفراط يف ا�صتغالل املواد الغذائية بالرتبة دون 

تعوي�صها) مبا يكفي من مواد ع�صوية وخم�صبات.

· التق�صري يف فرتة اإراحة االأر�س عند الزراعة بالتداول.
- اإزالة الغابات والنباتات الطبيعية: 

الق�صاء على النباتات الطبيعية )الغابات( لالأ�صباب التالية:

. وال�صكنية  احل�صرية  املناطق  يف  · التو�صع 
الزراعي. · اال�صتغالل 

وكما ان اإزالة الغابات غالبا ما تتبعه اأن�صطة اأخرى قد تت�صبب يف املزيد من تدهور االأرا�صي.

-الرعي املفرط:

عادة ما يوؤدي اإىل حدوث انخفا�س يف الغطاء النباتي وانخفا�صا يف نوعية النباتات واالأعالف 

وت�صلب الرتبة. وهذا قد يوؤدي بدوره اإىل احلد من اإنتاجية الرتبة والتعرية الهوائية واالجنراف 

املائي وهو ي�صمل:

�ص. خري�صات
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اإدارة الأرا�صي امل�صتدامة

من املا�صية اكرب من احلمولة الرعوية. · عدد 
تنقل احليوانات. اإثر  الرتبة  · ر�س  

مناطق التعليف، ال�صقي، اال�صتظالل. من  بالقرب  اأو  حول  الرتبة  ور�س  املفرط  · الرعي 
واال�صتعمال  ا�صتهالك  اإيل  موؤديا  معينة  منطقة  يف  طويلة  لفرتات  واملمتد  املكثف  الرعي   ·

املفرط للف�صائل املحببة واملرغوبة.

االأن�صطة  عن  ناجتة  غري  التدهور  حاالت  من  كثرية  اأ�صباب  توجد  الطبيعية:  الأ�صباب 

الب�صرية، ميكن  االأن�صطة  الناجت عن  التدهور  اأ�صا�صا على  التقييم يرتكز  اأن هذا  الب�صرية. ورغم 

اأي�صا حتديد االأ�صباب الطبيعية التي من اأهمها:

املو�صمية يف هطول االأمطار. · التغريات  احلرارة.                     درجات  يف  · التغريات 
والرياح الغبارية. · العوا�صف  )كثافة(.                         الغزيرة  · االأمطار 
للمكان. ال�صطحية  · ال�صمات  · اجلفاف.                                           

الأ�صباب الغري مبا�صرة )العوامل املحددة غري املبا�صرة(

االأرا�صي.  تدهور  حدوث  لفهم  �صرورية  واالقت�صادية  االجتماعية  العوامل  تكون  ما  غالبا 

وهي االأ�صباب املبا�صرة والقوى الدافعة الكامنة وراء تدهور االأرا�صي. من موؤ�صرات ال�صغط غري 

املبا�صرة التالية

اأن توؤدي الكثافة  ال�صغط ال�صكاين: قد تكون الكثافة ال�صكانية قوة دافعة للتدهور. فيمكن 

اأو  ال�صحيحة  املوارد  على  التناف�س  اإثر  االأرا�صي  تدهور  تعميق  اأو  بداية  اإىل  العالية  ال�صكانية 

ال�صكانية  الكثافة  توؤدي  فقد  اأخرى  ناحية  ومن  ر�صيدة.  غري  بطرق  احليوية  النظم  ا�صتخدامات 

املنخف�صة اأي�صا اإىل تدهور االأرا�صي اإثر نق�س القوى العاملة على �صبيل املثال.

اعتماد  فيوا�صلون  املوارد  على  املحافظة  تقنيات  يف  اال�صتثمار  الفقراء  ي�صتطيع  ال  الفقر: 

التقنيات الزراعية الغري مالئمة )مثل حراثة التالل واالإفراط يف الرعي( التي ينتج عنها مزيد من 

تدهور االأرا�صي وزيادة الفقر. 

اليد العاملة : نق�س العمالة يف املناطق الريفية )ب�صبب الهجرة( قد يوؤدي اإىل التخلي عن 

والرتبة.  املياه  على  املحافظة  و  املدرجات  �صيانة  مثل  املوارد  على  للحفاظ  التقليدية  املمار�صات 

ولكن من ناحية اأخرى، قد ت�صاعد فر�س العمل خارج قطاع الزراعة يف تخفيف ال�صغط على املوارد 

االإنتاجية، بحيث ميكن للمزارعني زيادة اال�صتثمار يف البنية التحتية واملحافظة على ارتفاع الدخل.
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�ص. خري�صات

اإن   : الخ(  للمياه،  توزيع  نقاط  الأ�صواق،  )الطرق،  التحتية  والبنية  املدخالت 

�صعوبة احل�صول على املدخالت الزراعية االأ�صا�صية مثل االأ�صمدة اأو ارتفاع اأ�صعارها قد جتعل من 

ال�صعب احلفاظ على خ�صوبة الرتبة .يف حني اأن البنية التحتية اجليدة متكن من حت�صني فر�س 

الو�صول اإىل االأ�صواق وحت�صن االأ�صعار.

ال�صتعمال غري امل�صتدام لالأرا�صي يت�صمن:

- احلراثة غري املالئمة.

- الزراعة بالتناوب وغري املالئمة لالأر�س.

- اإدارة غري كافية لبقايا النباتات على �صطح الرتبة.

- الرعي اجلائر للغطاء النباتي الطبيعي.

- قطع الغابات واال�صتعمال الغري مالئما لالأرا�صي.

- التو�صع العمراين الع�صوائي وجتزئة االأرا�صي.

املمار�صات الزراعية غري امل�صتدامة:

- الزراعة البعلية ت�صكل قاعدة يف االإنتاج الزراعي يف املرتفعات اجلنوبية ومع ذلك فاإن متو�صط 

اإنتاجية املحا�صيل الزراعية منخف�صة وحمدودة ب�صبب �صح املياه والتغري ال�صديد يف معدل االأمطار 

باالإ�صافة اإىل حمدودية الن�صاطات املمار�صة للمحافظة على املياه يف الرتبة.

امل�صاحات  يف  طويل  ب�صكل  تتم  والتي  املنحدرات  حراثة  يف  اجلرارات  ا�صتخدام  تكرار   -

احليوانات   با�صتخدام  احلراثة  حمل  تدريجيا  حلت  اجلرارات  با�صتخدام   احلراثة   ال�صغرية،  

وخا�صة اإذا كانت احلراثة ب�صكل طويل كما وينظر للجرارات باأنها ارخ�س ثمنا واأكرث توافرا.

- عندما يكون االنحدار حاد فانه يتعني على اجلرار العمل على طول امليل مما يوؤدي اإىل زيادة 

خطر تعرية الرتبة ، عملية احلراثة  بني القطع املتجاورة يعترب �صعبا .

وجود  بالتناوب، عدم  الزراعة  الرتبة وممار�صة  كافية خل�صوبة  اإدارة غري  كان هناك  اإذا   -

زراعة  ا�صتمرار  تتطلب  التي   ( ال�صغري  املزارع  حجم  اإىل  باالإ�صافة  املال  وراأ�س  الكافية  البذور 

املحا�صيل الغذائية(، كل هذه قيود بالن�صبة للمزارعني باعتبارها االأ�صا�س وراء هذه املمار�صات.
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اإعداد: الأ�صتاذ الدكتور �صميح اأبوبكر

عميد كلية الزراعة التكنولوجية- جامعة البلقاء 

التطبيقية

باملواد  الزراعية  املنتجات  تلوث  وازدي��اد  وطبيعي  �صحي  هو  ما  كل  اإِىل  العودة  مطلب  اإن 

منتجات  م�صتمر على  ب�صكل  الطلب  زاد  والبيئة  ال�صحة  لها على  ال�صلبية  والتاأثريات  الكيماوية 

زراعية �صليمة، وخا�صة املنتجات الع�صوية. 

 ماهي الزراعة الع�صوية:

تعرف الزراعة الع�صوية بب�صاطة باأنها منط اإنتاج زراعي يتجنب ا�صتخدام املبيدات الكيماوية 

والأ�صمدة الزراعية الكيماوية ومنظمات النمو وامل�صافات العلفية الكيماوية. 

ت�صمل الزراعة الع�صوية جميع النظم الزراعية التي ت�صجع اإنتاج الأغذية بو�صائل �صليمة 

بيئيا واجتماعيا واقت�صاديا، وتعتب هذه النظم خ�صوبة الرتبة عن�صرا اأ�صا�صيا يف جناح الإنتاج، 

وباحرتامها القدرة الطبيعية للنباتات واحليوانات والأر�ص.

ملاذا الزراعة الع�صوية؟

منتجات ممثلة لل�صنف وذات جودة عالية وخالية متامًا من املواد الكيماوية. 

منو طبيعي ومتوازن للنبات. 

توازن حيوي وبيئي. 

تكاليف انتاج اأقل.

مردود مادي اأعلى.

زراعة �صديقة للبيئة.   

ا�صتثمار عاملي. 

  تطور الزراعة الع�صوية

بداأت حركة الزراعة الع�صوية نتيجة تفاعل علماء الزراعة واملزارعني �صد حماولت 



29 ملف الزراعة يف األردن

�ص. اأبوبكر

حتديث الزراعة وجعلها جتارة اأعمال.

يف عام 1924 قام العامل الملاين Rudolf Steiners بتاأليف كتاب عن الزراعة امل�صتدامة 

واأدى ذلك اىل انت�صار مفهوم الزراعة الديناميكية.

 Lordاىل وي��ع��ود  الع�صوية  ال��زراع��ة  مل�صطلح  الأول  الإ���ص��ت��خ��دام  ك��ان   1940 ال��ع��ام  يف 

Northbourne  يف كتابه نظرة اىل الأر�ص، وفيه و�صف لنظام زراعي �صمويل، بيئي متوازن. 
يف نف�ص العام )1940( قام عامل النبات البيطاين Sir Albert Howard بتاأليف كتاب 

عن الزراعة الع�صوية، واعتب الأب املوؤ�ص�ص للزراعة الع�صوية. 

يف العام 1972، تاأ�ص�ص الإحتاد الدويل حلركات الزراعة الع�صوية ))IFOAM يف فرن�صا. 

حيث عمل الإحتاد على ن�صر مفهوم ومبادئ الزراعة الع�صوية وتطبيقاتها يف جميع انحاء العامل.

 خالل عام 1980، بداأت جماعات من املزارعني وامل�صتهلكني بال�صغط على احلكومات لإ�صدار 

قوانني وانظمة للزراعة الع�صوية، واأدى ذلك اىل اإ�صدار ت�صريعات وموا�صفات للزراعة الع�صوية 

وجهات ملنح ال�صهادات يف بداية الت�صعينات.

منذ عام 1990، اأ�صبح هناك منو كبري يف اأ�صواق املنتجات الع�صوية يف الدول املتقدمة وبن�صبة 

20% �صنويًا، وذلك نتيجة الطلب املتزايد من قبل امل�صتهلكني.

مبادئ الزراعة الع�صوية

الركن الأ�صا�صي يف الزراعة الع�صوية هو تغذية الرتبة لتغذية النبات: 

    حت�صني حالة الرتبة من خالل العمليات البيولوجية التي تطورها الكائنات الدقيقة التي ت�صمح 

باالإنتاج الطبيعي للعنا�صرالغذائية يف الرتبة.

حت�صني النظام البيئي: لكي يعمل النظام البيئي الزراعي ب�صكل م�صتدام، ال بد من تنظيم التنوع 

يف اإنتاج املحا�صيل وتربية احليوانات بطريقة توؤدي اإىل تفاعل بني جميع عنا�صر االإدارة الزراعية.

عدم ا�صتخدام الكائنات املعدلة وراثيا: ال ي�صمح نهائيا يف الزراعة الع�صوية با�صتخدام البذور 

او النباتات املهجنة او املعدلة بطريقة الهند�صة الوراثية. 

اإدارة الآفات والأمرا�ص والأع�صاب ال�صارة. 

الع�صوية  الزراعة  موا�صفة  ت�صمح  ال  امل�صنعة.   الكيماوية  واال�صمدة  املبيدات  ا�صتخدام  عدم 

امل�صتخل�صة من  الطبيعية  املبيدات  بع�س  با�صتخدام  ت�صمح  ولكنها  امل�صنعة،  املبيدات  با�صتخدام 

النباتات والكائنات الدقيقة. ومن اهم املبيدات الع�صوية ال�صائعة وامل�صموح ا�صتخدامها يف حاالت 

.Bt, Pyrethrum, Rotenone :معينة

منذ عام 1990، اأ�صبح هناك منو كبري يف اأ�صواق املنتجات الع�صوية يف الدول املتقدمة وبن�صبة 

20% �صنويًا، وذلك نتيجة الطلب املتزايد من قبل امل�صتهلكني.
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مبادئ الزراعة الع�صوية

الركن الأ�صا�صي يف الزراعة الع�صوية هو تغذية الرتبة لتغذية النبات: 

    حت�صني حالة الرتبة من خالل العمليات البيولوجية التي تطورها الكائنات الدقيقة التي ت�صمح 

باالإنتاج الطبيعي للعنا�صرالغذائية يف الرتبة.

حت�صني النظام البيئي: لكي يعمل النظام البيئي الزراعي ب�صكل م�صتدام، ال بد من تنظيم التنوع 

االإدارة  عنا�صر  جميع  بني  تفاعل  اإىل  توؤدي  بطريقة  احليوانات  وتربية  املحا�صيل  اإنتاج  يف 

الزراعية.

عدم ا�صتخدام الكائنات املعدلة وراثيا: ال ي�صمح نهائيا يف الزراعة الع�صوية با�صتخدام البذور 

او النباتات املهجنة او املعدلة بطريقة الهند�صة الوراثية. 

اإدارة الآفات والأمرا�ص والأع�صاب ال�صارة. 

الع�صوية  الزراعة  موا�صفة  ت�صمح  ال  امل�صنعة.   الكيماوية  واال�صمدة  املبيدات  ا�صتخدام  عدم 

امل�صتخل�صة من  الطبيعية  املبيدات  بع�س  با�صتخدام  ت�صمح  ولكنها  امل�صنعة،  املبيدات  با�صتخدام 

النباتات والكائنات الدقيقة. ومن اهم املبيدات الع�صوية ال�صائعة وامل�صموح ا�صتخدامها يف حاالت 

.Bt, Pyrethrum, Rotenone :معينة

نتائج بع�ص الدرا�صات

اأظهرت درا�صة اجريت ملدة 22 �صنة يف جامعة  Cornell ون�صرت عام 2005، ان االنتاج بنظام 

ا�صتهالك  التقليدية، ولكن  للطريقة  ال�صويا كان م�صاويا  الذرة وفول  الع�صوية ملحا�صيل  الزراعة 

الطاقة ومدخالت االنتاج كان اقل وكانت املنتجات الع�صوية خالية من متبقيات املبيدات. 

درا�صة اجريت يف �صوي�صرا ملدة 21 �صنة على حما�صيل خمتلفة، اظهرت ان الزراعة الع�صوية 

كانت اقل انتاجًا بن�صبة 20% من الزراعة التقليدية ولكن الزراعة الع�صوية كانت اقل يف ا�صتهالك 

الطاقة واال�صمدة مبعدل 50% واقل يف متبقيات املبيدات بن�صبة %97. 

اظهرت الدرا�صات ان تركيز الفيتامينات واملعادن يف االأغذية الع�صوية اكرث منه يف االأغذية 

التقليدية.

اثبتت الدرا�صات التي اجريت يف الواليات املتحدة ان حمتوى االأغذية الع�صوية من املواد املانعة 

للتاأك�صد كان اعلى بن�صبة 30% منه يف االأغذية التقليدية.  
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الواقع املحلي والتحديات

ما زالت الزراعة الع�صوية يف بداياتها يف االأردن. وقد لوحظ يف ال�صنوات االأخرية اإجتاه منذ 

الع�صوية يف الدول املتقدمة وبن�صبة %20  اأ�صواق املنتجات  اأ�صبح هناك منو كبري يف  عام 1990، 

�صنويًا، وذلك نتيجة الطلب املتزايد من قبل امل�صتهلكني.

مبادئ الزراعة الع�صوية

الركن الأ�صا�صي يف الزراعة الع�صوية هو تغذية الرتبة لتغذية النبات: 

حت�صني حالة الرتبة من خالل العمليات البيولوجية التي تطورها الكائنات الدقيقة التي ت�صمح 

باالإنتاج الطبيعي للعنا�صرالغذائية يف الرتبة.

حت�صني النظام البيئي: لكي يعمل النظام البيئي الزراعي ب�صكل م�صتدام، ال بد من تنظيم التنوع 

يف اإنتاج املحا�صيل وتربية احليوانات بطريقة توؤدي اإىل تفاعل بني جميع عنا�صر االإدارة الزراعية.

عدم ا�صتخدام الكائنات املعدلة وراثيا: ال ي�صمح نهائيا يف الزراعة الع�صوية با�صتخدام البذور 

او النباتات املهجنة او املعدلة بطريقة الهند�صة الوراثية. 

�ص. اأبوبكر
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اإدارة الآفات والأمرا�ص والأع�صاب ال�صارة. 

الع�صوية  الزراعة  موا�صفة  ت�صمح  ال  امل�صنعة.   الكيماوية  واال�صمدة  املبيدات  ا�صتخدام  عدم 

امل�صتخل�صة من  الطبيعية  املبيدات  بع�س  با�صتخدام  ت�صمح  ولكنها  امل�صنعة،  املبيدات  با�صتخدام 

النباتات والكائنات الدقيقة. ومن اهم املبيدات الع�صوية ال�صائعة وامل�صموح ا�صتخدامها يف حاالت 

.Bt، Pyrethrum، Rotenone :معينة

نتائج بع�ص الدرا�صات

اأظهرت درا�صة اجريت ملدة 22 �صنة يف جامعة  Cornell ون�صرت عام 2005، ان االنتاج بنظام 

ا�صتهالك  التقليدية، ولكن  للطريقة  ال�صويا كان م�صاويا  الذرة وفول  الع�صوية ملحا�صيل  الزراعة 

الطاقة ومدخالت االنتاج كان اقل وكانت املنتجات الع�صوية خالية من متبقيات املبيدات. 

درا�صة اجريت يف �صوي�صرا ملدة 21 �صنة على حما�صيل خمتلفة، اظهرت ان الزراعة الع�صوية 

كانت اقل انتاجًا بن�صبة 20% من الزراعة التقليدية ولكن الزراعة الع�صوية كانت اقل يف ا�صتهالك 

الطاقة واال�صمدة مبعدل 50% واقل يف متبقيات املبيدات بن�صبة %97. 

اظهرت الدرا�صات ان تركيز الفيتامينات واملعادن يف االأغذية الع�صوية اكرث منه يف االأغذية 

التقليدية.

اثبتت الدرا�صات التي اجريت يف الواليات املتحدة ان حمتوى االأغذية الع�صوية من املواد املانعة 

للتاأك�صد كان اعلى بن�صبة 30% منه يف االأغذية التقليدية.  

الواقع املحلي والتحديات

اإجتاه  االأخرية  ال�صنوات  يف  لوحظ  وقد  االأردن.  يف  بداياتها  يف  الع�صوية  الزراعة  زالت  ما 

واإهتمام وا�صح لدى كثري من امل�صوؤولني مبو�صوع الزراعة الع�صوية، وكذلك االإقبال املتزايد من قبل 

املزارعني على تطبيق اأ�صاليب الزراعة الع�صوية.

ومن اأهم املعوقات التي حتد من اإنت�صار الزراعة الع�صوية هي ظروف اجلفاف و�صح م�صادر 

املياه وتدين خ�صوبة الرتبة. وهذا التحدي يجب ان ال يكون عائقًا اأمامنا نحو امل�صي قدمًا بتطبيق 

اأ�صاليب الزراعة الع�صوية، بهدف احلد من اإ�صتخدام الكيماويات التي تقف وراء كثري من اأمرا�س 

الع�صر اخلطرية، و�صوال اىل غذاء �صحي اآمن وبيئة نظيفة ت�صمن حياة اف�صل لالإن�صان. 
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اأ.د. الدكتور �صميح اأبوبكر

ما الذي ي�صاعد يف التحول اىل منط الزراعة الع�صوية يف الردن ؟

هناك ا�صتخدام حمدود للمبيدات وال�صمدة الكيماوية خا�صة يف مناطق الزراعة 

البعلية يف الأردن.

• املوارد الب�صرية متوفرة.	

• تنوع املناخ مما ي�صمح بتنوع االنتاج.    	

• وجود حما�صيل ميكن البدء باإنتاجها والتميز بها عامليًا.  	

• مواد انتاج اولية رخي�صة. 	

• انخفا�س الدعم احلكومي مل�صتلزمات االنتاج.	

• 	IPM, Permaculture وعي املزارعني بالزراعات االآمنة

• وجود موا�صفة اردنية للمنتجات الع�صوية. 	

• وجود جتارب ب�صيطة ومبادرات.  	

التحديات التي تواجه التحول اىل الزراعة الع�صوية والتي يجب اخذها بعني العتبار: 

• بناء الثقة بني امل�صتهلك واملنتج والتوعية باملنتج الع�صوي. 	

• الت�صويق الداخلي واخلارجي.  	

• ايجاد جهات معتمدة الإ�صدار ال�صهادات وتلبية موا�صفات الت�صدير.	

• الزيف 	 امل�صتهلك من  الع�صوي وحماية  االنتاج  الت�صريعات احلكومية لدعم وحماية  و�صع 

واملنتجات امل�صابهة وا�صتغالل اال�صم التجاري.    

• قله املعلومات املتوفرة واالأبحاث واخلرباء.	

• ت�صجيع القطاع اخلا�س ال�صترياد م�صتلزمات االإنتاج  الع�صوي ) بذور، ا�صتال، م�صتلزمات 	

املكافحة احليوية.. الخ(.

مفاهيم خاطئة يف الزراعة الع�صوية:  

اإىل جممل  ذلك  تتعدى  واإمنا  فقط  والفاكهة  على اخل�صار  مقت�صرة  الع�صوية غري  املنتجات 

االنتاج النباتي، االنتاج احليواين، االخ�صاب، االعالف، املن�صوجات من اأ�صل نباتي )�صوف، قطن 

...الخ(، منتجات التجميل، االدوية، اال�صماك واملنتجات البحرية، منتجات النحل، وال�صناعات 

الغذائية.



ملف الزراعة يف األردن34

الزراعة الع�صوية ... هل هي زراعة امل�صتقبل؟

الفوائد البيئية من الزراعة الع�صوية؟

اال�صتدامة يف املدى الطويل ـ تدر�س الزراعة الع�صوية التاأثريات املتو�صطة والطويلة االأجل للتدخالت 

الزراعية على النظم االيكولوجية الزراعية. وتهدف اإىل اإنتاج االأغذية مع اإيجاد توازن اأيكولوجي لتاليف 

م�صكالت خ�صوبة الرتبة واالآفات. وتتخذ الزراعة الع�صوية منهجًا ا�صتباقيا يف مواجهة امل�صكالت قبل 

ظهورها.

ي�صاعد  مما  للرتبة  البيولوجي  التنوع  زيادة  على  رئي�صي  ب�صكل  الع�صوية  الزراعة  تعمل   � الرتبة 

على املحافظة على اإنتاجية الرتبة وتعي�س ما تفقده الرتبة من مغذيات معدنية وع�صوية ب�صكل م�صتمر 

وم�صتدام.

املياه � يعترب تلوث املياه اجلوفية باالأ�صمدة الكيميائية واملبيدات الزراعية م�صكلة كبرية يف كثري من 

املناطق الزراعية. ونظرًا الن ا�صتخدام هذه املواد حمظور يف الزراعة الع�صوية، فاإنها ت�صتبدل باالأ�صمدة 

الع�صوية )مثل الكمبو�صت وال�صماد االأخ�صر( ومن خالل ا�صتخدام قدر اأكرب من التنوع البيولوجي مما 

التلوث م�صكلة  واأملانيا حيث يعترب  ي�صاعد على خف�س كبري يف خماطر تلوث املياه اجلوفية.ويف فرن�صا، 

حقيقية، يلزم ب�صدة ت�صجيع الزراعة الع�صوية باعتبارها من تدابري ا�صتعادة القدرات الطبيعية.

الهواء � ت�صهم الزراعة الع�صوية يف التخفيف من تاأثريات االحتبا�س احلراري من خالل قدرتها على 

ا�صتيعاب الكربون يف الرتبة. ويزيد الكثري من اأ�صاليب االإدارة التي ت�صتخدمها الزراعة الع�صوية )مثل 

تقليل احلراثة اإىل اأدنى حد ممكن، وزيادة اإدراج النباتات البقولية املثبتة للنيرتوجني( من عودة الكربون 

اإىل الرتبة مما يوؤدي اإىل زيادة االإنتاجية وتوفري الظروف املواتية لتخزين الكربون.

مطلبًا  اأ�صبحت  البيولوجية  واملقاومة  واحليوية  الع�صوية  الزراعة  ال�صتخدام  الدعوة  فاإن  ولذلك 

�صروريًا حلماية البيئة من التلوث ورفع م�صتوى االإنتاج الزراعي، واملناف�صة الت�صديرية للدول االأخرى.
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ملحة عن املكافحة

 املتكاملة للآفات


د. موفق رم�صان كراجة

ق�صم الوقاية واملكافحة املتكاملة، كلية الزراعة، 

جامعة موؤتة
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ملحة عن املكافحة  املتكاملة لالآفات

التعريف

لعل االأحداث التاريخية هي ما وراء اال�صم، ففي البداية برز م�صطلح ال�صيطرة على االآفات 

اأو مكافحة االآفات (Pest control)، وب�صبب احلاجة امللحة لتكامل عدة طرق مكافحة من اأجل 

لالآفات  املتكاملة  املكافحة  اإىل  اال�صم  حتول  االقت�صادية  الكلفة  وتقليل  املكافحة  عملية  ان�صجام 

(Integrated Pest control)، ومع م�صي الوقت، كان ال بد من ا�صتخدام طرق للمكافحة �صمن 
برنامج اأداري متكامل خلدمة االأبعاد ال�صحية واالقت�صادية والبيئية، والأن املكافح  كو�صيلة �صيطرة 

لالآفات  املتكاملة  االإدارة  ي�صمى  مبا  ودقة  �صمولية  اأكرث  اال�صم  اأ�صبح  لذا  االإدارة،  من  جزء  هي 

(Integrated pest management, IPM)، حيث اأن طرق املكافحة خمتلفة مبا فيها احليوية 
والفيزيائية والكيماوية وغريها تو�صع �صمن خطة اإدارية متكاملة، لذلك فاال�صم الدقيق واالأ�صح 

هو االإدارة املتكاملة لالآفات، مع ذلك بقي اال�صم ال�صائع )املكافحة املتكاملة لالآفات( يطلق عند 

لـ  ولي�س كرتجمة حرفية  ب�صكل ا�صطالحي �صمني  ليدل  العرب يف هذا احلقل  والعاملني  العلماء 

IPM، والتي هي االإدارة املتكاملة لالآفات. ومن ناحية اأخرى، فبع�س املتخ�ص�صني امل�صريني يف 
هذا املجال يطلقون ا�صم املقاومة املتكاملة لالآفات للداللة على الـ IPM، وهذه اأي�صًاً ترجمة حرفية 

 (resistance) خاطئة، فاملعروف باأن م�صطلح املقاومة هو ترجمة عربية للم�صطلح االجنليزي

الذي يدل على اإما املقاومة النباتية (Plant resistance) وهي قدرة النبات على التاأثري ال�صلبي 

على االآفة، بينما مقاومة االآفة (Pest resistance) هي قدرة االآفة على جتنب اأو احلد من التاأثري 

ال�صلبي للمبيد الكيماوي املوجه �صدها. 

كمح�صلة، املقاومة النباتية هي طريقة مكافحة، واملكافحة جزء من االإدارة، واالإدارة التي تبنى 

على خطة مدرو�صة واأهداف وا�صرتاتيجيات وا�صحة و�صمن برنامج متكاملة هي االإدارة املتكاملة 

لالآفات. يتكون اال�صم ال�صائع )املكافحة املتكاملة لالآفات( من الثالث كلمات التالية:

اأوًل- الآفات: هي جمموعة من الكائنات احلية التي توؤدي اإىل �صرر معنوي باالإن�صان اأو اأحد 

م�صاحله بانتظام. هنالك عدة اأنواعًا من االآفات تقع �صمن تق�صيمات خمتلفة. 

 Public health) العامة  ال�صحة  اآفات  هنالك  )العائل(،  امل�صتهدف  الكائن  نوع  ح�صب 

pests) التي ت�صيب الب�صر، واالآفات البيطرية (Veterinary pests) التي ت�صيب احليوانات، 
واالآفات الزراعية (Agricultural pests) التي ت�صر بالنباتات. 

وح�صب طبيعة االآفة، هنالك اآفات ح�صرية مثل البعو�س والذبابة البي�صاء والدودة احللزونية، 

واأخرى عنكبية مثل حلم االأحمر، وبع�س القوار�س كالفئران واجلرذان، وم�صببات االأمرا�س مثل 

الفطريات والبكترييا والفريو�صات والنيماتودا وغريها، وبع�س الكائنات االأخرى التي قد حت�صب 

اآفات يف بع�س احلاالت مثل بع�س الطيور كالغربان التي ت�صر مبح�صول الذرة وطيور الدويري التي 

ت�صر بالعنب. 
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م. كراجه

وبح�صب االأهمية االقت�صادية، تق�صم االآفات اإىل املجموعات التالية:

ت�صبب �صرر معنويًا منتظمًا،  التي  االآفات  (Economic pests): وهي  اآفات اقت�صادية   -1

وبالتايل خ�صائر اقت�صادية معنوية �صنوية، فمثاًل نيماتودا )ديدان ثعبانية جمهرية( ت�صبب ما 

ال يقل عن 5% خ�صائر اقت�صادية �صنوية يف االإنتاج النباتي العاملي.

2- اآفات ثانوية (Secondary pests):هي االآفات التي ت�صبب �صرر معنويًا يف بع�س االأحيان 

و�صمن ظروف بيئية معينة.

3- اآفات حجرية (Quarantine pests):هي االآفات اخلطرية التي اأكت�صف وجودها و�صببت 

خ�صائر اقت�صادية يف بع�س املناطق ومينع دخولها اإىل مناطق اأو دول جماورة عن طريق تطبيق 

قوانني احلجر يف املناطق احلدودية. 

4- الآفات املدخلة (Introduced pests): هي اآفات دخلت حديثًا اإىل بلد اأو حمافظة اأو والية 

معينة يف منطقة اأو بع�س املناطق ومل تنت�صر بعد لذا ال بد من مكافحتها عن طريق اإجراءات 

�صحق ملنع ا�صتقرارها وانت�صارها.

الذي  ال�صرر  اإىل  باالإ�صافة  العائل  للكائن  اأمرا�صًا  تنقل  اآفات  وهي   :(Vectors) النواقل   -5

نقل  خالل  من  البندوره  اأوراق  وا�صفرار  جتعد  مر�س  تنقل  البي�صاء  الذبابة  فمثاًل  ت�صببه، 

.(TYLCV) الفريو�س امل�صبب

اأو  منع  اإجراء  من  بد  ال  كان  املختلفة،  االآفات  وجه  الوقوف يف  اأجل  من  املكافحة:  ثانيًا- 

تخفيف لل�صرر الناجت عنها من خالل ال�صيطرة عليها مبا ي�صمى باملكافحة )اأو باملعنى ال�صمويل 

االإدارة(.

 
عمومًا، تق�صم املكافحة اإىل ق�صمني رئي�صني:

توؤثر �صلبًا  (Natural control): ت�صمل العوامل الطبيعية التي  اأ- املكافحة الطبيعية 

على حياة وبقاء االآفة دون تدخل االإن�صان، وهذه العوامل ت�صمل ما ي�صمى بعوامل املوت الطبيعي 

واحلواجز الطبيعية. 

ب- املكافحة التطبيقية (Applied control): يلعب االإن�صان الدور االأكرب يف تطبيق 

هذا اجلزء من املكافحة با�صتخدام طرق خمتلفة خا�صة يف حالة ف�صل اأو ق�صور املكافحة الطبيعية 

لالآفة يف اأداء دورها. من اجلدير بذكر باأن املكافحة املتكاملة لالآفات تقع يف هذا الق�صم جنبًا اإىل 

جنب مع املكافحة اأو االإدارة التقليدية (Traditional management) واملكافحة الع�صوية 

.)Organic IPM -االإدارة املتكاملة لالآفات يف املزارع الع�صوية(
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ثالثًا- التكامل (Integration): يعني التكامل ا�صتخدام اأكرث من طريقتي مكافحة �صمن 

برنامج وخطة مدرو�صة ذات اأهداف بعيدة املدى �صحيًا واقت�صاديًا وبيئيًا يف �صبيل احلد من �صرر 

الناجت عن االآفة على الكائن العائل.

املفهوم 

تطبيقي حديثًا  يعترب علم  النباتية، حيث  الوقاية  لالآفات حقول  املتكاملة  املكافحة  يتبع حقل 

ن�صبيًا اإىل ال�صبعينات من القرن الع�صرين، فلقد تطور تعريف املكافحة املتكاملة لالآفات مع تطور 

املكافحة  بتعريف  1959م  عام  يف  واآخرون  �صرين  بداأ  العاملي.  والوعي  والبيئة  االإدارة  مفاهيم 

املتكاملة لالآفات باأنها طريقة ملكافحة االآفات جتمع ما بني املكافحة احليوية والكيماوية. يف عام 

1969م، عرفت املنظمة الدولية للمكافحة احليوية الـ IOBC اإن املكافحة املتكاملة  لالآفات هي 

نظام لوقاية النبات يدعو اإىل ا�صتخدام خمتلف طرق الوقاية الزراعية واحليوية والكيماوية، بحيث 

ي�صمح ببقاء االآفات ال�صارة يف م�صتوى ميكن حتمله اأو دون احلد االقت�صادي احلرج، ومن التعاريف 

االأخرى للمنظمة الدولية للمكافحة احليوية للنبات واحليوان باأن املكافحة املتكاملة  لالآفات هي 

العتبة  من  اأخف�س  االآفة  م�صتوى  جتعل  التي  الو�صائل  كل  با�صتخدام  االآفة  اإدارة  “اإ�صرتاتيجية 
االقت�صادية لها، مع اإعطاء االأولية للو�صائل احليوية الطبيعية.

يف املكافحة املتكاملة، تكون مكافحة االآفة مدرو�صة �صمن العالقة املتبادلة مابني االأنظمة البيئية 

اأن تكون  اأ�صرار االآفة  اأن ي�صمح مل�صتوى منخف�س من  الزراعية واالإنتاج االقت�صادي، حيث ميكن 

ظاهرة، وتعطى االأولوية للو�صائل احليوية الطبيعية مثل املكافحة احليوية )املتطفالت، املفرت�صات، 

االآفة. انت�صار  من  بالوقاية  ت�صمح  التي  الزراعية  والطرق  النبات  مقاومة  املمر�صة(،   العوامل 

حتريك  فيجب  االقت�صادية  العتبة  حد  حتت  االآفة  انت�صار  اإبقاء  يف  ال�صابقة  العوامل  ف�صلت  اإذا 

والوراثية وغريها(. وامليكانيكية  والكيميائية  والفيزيائية  للمكافحة )البيولوجية  االأخرى   العوامل 

FAO التابعة لالأمم املتحدة  الـ  يف عام 1974، و�صعت ح�صب منظمة االأغذية والزراعة الدولية 

التعريف احلايل للمكافحة املتكاملة واملعتمد لدى املنظمة الدولية للمكافحة احليوية يف عام 1977 

الذي ين�س باأن املكافحة املتكاملة هي نظام ي�صتخدم جمموعة من الطرق امللبية يف وقت واحد لكل 

من املتطلبات البيئية واالقت�صادية وال�صحية باالعتماد على ا�صتخدام االأعداء احليوية ومبداأ احلد 

االقت�صادي احلرج. اإن املكافحة املتكاملة مبعنى اآخر هي اإ�صرتاتيجية ملكافحة االآفات مبنية على 

البيئة، حيث تعتمد على عوامل املوت الطبيعية بوا�صطة االأعداء احليوية وعوامل املناخ غري املالئمة، 

احلاجة  تدعو  عندما  الكيماوية  املكافحة  ت�صتخدم  حيث  االأخرى  املكافحة  تقنيات  على  وتعتمد 

االعتبار  بعني  االأخذ  مع  الطبيعية،  املوت  وعوامل  لالآفة  العددية  الكثافة  درا�صة  ومن خالل  اإليها 

واالآفات  املناخ  وعوامل  الزراعية  العمليات  وبني  املراد حمايته  املح�صول  بني  املتداخلة  التاأثريات 

االأخرى. ميكن اأي�صًا تعريف املكافحة املتكاملة لالآفات ح�صب امل�صطلح املن�صور من قبل املنظمة 

جتعل  التي  الو�صائل  كل  با�صتخدام  االآفة  اإدارة  “اإ�صرتاتيجية  باأنها:  احليوية  للمكافحة  الدولية 

م�صتوى االآفة اأخف�س من العتبة االقت�صادية لها، مع اإعطاء االأولية للمكافحة الطبيعية الأداء دورها 
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اأفراد االآفة دون احلد االقت�صادي احلرج الذي ي�صبب �صرر اقت�صاديًا.  اأعداد   يف ال�صيطرة على 

ويف املكافحة املتكاملة تكون مكافحة االآفة مدرو�صة �صمن العالقة املتبادلة مابني االأنظمة البيئية 

تكون  اأن  االآفة  اأ�صرار  من  مل�صتوى منخف�س  ي�صمح  اأن  االقت�صادي حيث ميكن  واالإنتاج  الزراعية 

ظاهرة. وتعطى االأولوية للو�صائل احليوية الطبيعية مثل املكافحة احليوية )املتطفالت، املفرت�صات، 

ال�صلبي  التاأثري  الوقائية يف  الزراعية  والعمليات  املقاومة  النباتية  االأ�صناف  االأمرا�س(،  م�صببات 

على حياة وبقاء االآفة. 

 ) FAO, 2003 ( اإن تعريف االإدارة املتكاملة لالآفات كما حددته منظمة االأغذية والزراعة

يعني باأنه نظام  الإدارة م�صتوى تعداد االآفات من خالل و�صع البعد البيئي وديناميكية تعداد اأنواع 

االآفات يف االعتبار مع ا�صتخدام التقنيات املنا�صبة يف توافق كامل قدر االإمكان للحفاظ على تعداد 

اأنواع االآفات اأقل من امل�صتوى االقت�صادي لل�صرر. 

اإن مفهوم املكافحة املتكاملة ال يقت�صر على املكافحة املتكاملة لالآفات الزراعية التي ت�صيب 

املحا�صيل االقت�صادية، بالتعدي ذلك ل�صمل تطبيق برامج املكافحة املتكاملة يف املواقع غري الزراعية 

يف املناطق املدنية مثل امل�صت�صفيات واملنتزهات والفنادق ودور الرعاية ال�صحية واملنازل واحلدائق، 

 .Organic IPM وت�صمل اأي�صًا تطبيق اأ�صلوب املكافحة املتكاملة يف املزارع الع�صوية مبا ي�صمى بـ

اأخريًا، تعترب املكافحة املتكاملة من اأنواع املكافحة املوجهة التي تعتمد على اجتاهني رئي�صيًا هما: 

االإقالل ما اأمكن من ا�صتخدام املبيدات الكيماوية واالقت�صار على ذلك يف احلاالت ال�صرورية 

امللحة، واالعتماد على معطيات التنبيهات الزراعية واملعطيات البيولوجية املختلفة.

كاالأعداء  املفيدة  االأنواع  على  الزراعية  للمبيدات  الثانوية  التاأثريات  من  اأمكن  ما  االإقالل 

احليوية وملقحات النبات.

ن�صاأة وتطور املكافحة املتكاملة لالآفات

الغذاء حول  اأجل احل�صول على  املحا�صيل من  وبزراعة  بالتجمع يف قرى،  الب�صر  بداأ  قدميًا، 

�صفاف االأنهار، وبداأت االآفات يف تهديد حما�صيلهم اإال اأن االإن�صان اأعتاد على التعاي�س معها وحتمل 

ال�صرر الناجت عنها، مما جعل عوامل املكافحة الطبيعية تقوم بدورها على اأكمل وجه يف ال�صيطرة 

االإنتاج  بتح�صني  االإن�صان  بداأ  الوقت،  م�صي  ومع  باملح�صول.  املحيطة  البيئة  يف  االآفات  اأعداد 

الزراعي والتدخل يف البيئة املحيطة به من خالل طرق خمتلفة للمكافحة �صملت تدمري اأو ا�صتخدام 

بقايا املح�صول، واقتالع النباتات املري�صة وحرقها، وعزق الرتبة لتعري�س االآفات امل�صتوطنة فيها 

الأ�صعة ال�صم�س واالأعداء احليوية، واإزالة االأع�صاب ال�صارة التي هي عوائل بديلة لالأمرا�س النباتية، 

وحرق املح�صول امل�صاب ب�صدة، وتقليم االأفرع اأو االأجزاء امل�صابة وحرقها، وتبكري اأو تاأخري موعد 

الزراعة، وزراعة حما�صيل خمتلفة. ثم بداأ با�صتخدام با�صتخراج املعادن ال�صخرية وطحنها مثل 

الكربيت االأ�صفر الذي ا�صتخدم كبودرة لتعفري النباتات اأو احليوانات �صد االأمرا�س واحل�صرات اأو 

حترق لتعطي بخارًا اأ�صفر ا�صتخدم يف تعقيم االأماكن و�صوامع احلبوب. وظهرت مركبات الزرنيخ 
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واملركبات ذات االأ�صل النباتي مثل )الروتينون – النيكوتني- البارثرين(، ويف اأوائل القرن احلال 

الوقت ظهرت  االأ�صجار، وبنف�س  الهيدروجني( لتدخني  ال�صامة مثل )�صيانيد  الغازات  ا�صتخدمت 

الزيوت املعدنية البرتولية. 

م�صاحات  وزراعة  الزراعي  االإنتاج  طرق  حت�صني  اإىل  امل�صطرب  العاملي  ال�صكاين  النمو  اأدى 

البيئات  تدمري  خالل  من  الزراعية  االأرا�صي  من  املزيد  وا�صت�صالح  الزراعية  باملحا�صيل  كبرية 

الطبيعية للكائنات احلية، وقل االعتماد على زراعة حما�صيل متنوعة ومتعاقبة مبا ي�صمى بالزراعة 

املنوعة (Diversified agriculture)، حيث اأ�صبحت املعدات اأكرب واأ�صرع مما �صاعد يف زراعة 

م�صاحات هائلة بنف�س املح�صول، لذا انت�صرت الزراعة االأحادية (Monoculture) وحلت حمل 

وانت�صارها  املوجودة  االآفات  اأ�صرار  وتفاقم  جديدة   اآفات  ظهور  اإىل  اأدى  مما  املنوعة،  الزراعة 

وخروجها من دائرة التوازن البيئي، فلم يعد ا�صتخدام الطرق الزراعية ون�صاط املكافحة الطبيعية 

 (Paris green) يجدي يف ال�صيطرة على االآفات الزراعية. يف عام 1870م اكت�صف اأخ�صر باري�س

املبيدات  من  خالئط  يعمل  االإن�صان  بداأ  اأي  النحا�س  وكربيتات  الزرنيخ  اأوك�صيد  من  خليط  وهو 

املعدنية املختلفة من اأجل احل�صول على مكافحة اأكرث فعالية مما اإذا ا�صتخدم كل معدن على حدا 

حيث ظهر اأي�صًا خليط بوردو (Bordeaux mixture) الذي يتكون من ال�صيد وكربيتات النحا�س 

والذي ا�صتخدمه الفرن�صيون يف مكافحة البيا�س الزغبي على العنب يف 1882م. يف عام 1888م 

 Vedalia) الفداليا  خنف�صاء  با�صتخدام  ناجح  كال�صيكي  حيوية  مكافحة  برنامج  اأول  و�صع  مت 

حيوي  كعدو   (Cotton-cushion scale-insect) ا�صرتاليا  من  ا�صتوردت  التي   (beetle
لل�صيطرة على اآفة ح�صرة القطن الق�صرية يف احلم�صيات يف والية فلوريدا. يف عام 1891م قامت 

اللجنة ال�صحية يف مدينة نيويورك االأمريكية باحتجاز �صحنات العنب امل�صتوردة التي ظهر بقايا 

اأ�صدرت  التايل،  العام  النهر. ويف  وا�صحة خلليط بوردو ومنع ا�صتهالكها، حيث رميت جميعا يف 

كندا قانونًا ملنع ر�س االأ�صجار خالل مرحلة االأزهار باملبيدات املعدنية التي توؤذي النحل. يف عام 

الزرنيخ، حيث حددت اجلمعية حد  ل�صمية  الربيطانية �صوابط  امللكية  و�صعت اجلمعية  1903م، 

التحمل (Tolerance limit) عند االإن�صان ملتبقيات الزرنيخ يف الغذاء واملنتجات الزراعية، حيث 

مينع ا�صترياد وا�صتهالك املنتجات التي يزيد فيها متبقيات الزرنيخ فيها عن حد التحمل املحدد، 

ويف عام 1925م منعت بريطانيا ا�صترياد الثمار االأمريكية خا�صة التفاح الذي احتوى على متبقيات 

وا�صحة من زرنيخ الر�صا�س. وبعد اأربعة اأعوام، ظهرت اأول حاالت مقاومة االآفة للمبيدات املعدنية 

امل�صتخدمة يف والية تك�صا�س االأمريكية. يف عام 1933م الفت اآالف املن�صورات العلمية واالإر�صادية 

التي تلقي ال�صوء على اأخطار املبيدات املعدنية كالزرنيخ والر�صا�س على �صحة االإن�صان والبيئة لكن 

مل تقابلها اأية اإجراءات ر�صمية جادة وفعالة ملواجهة امل�صكلة.

يف عام 1939، قام طالب الدرا�صات العليا اأملاين بت�صنيع الـ DDT  خمربيًا، وبعدها بعام قام 

العامل ال�صوي�صري مولر باكت�صاف تاأثري القاتل كمبيد ح�صري، حيث نال فيما بعد جائزة نوبل على 

هذا االكت�صاف، حيث �صاعد اال�صتخدام العاملي للـ  DDTعلى الق�صاء اأو التخفيف من م�صاكل  

اآفات ال�صحة العامة والبيطرية والزراعية، وبداأت �صناعة املبيدات الكيماوية بالتو�صع واالزدهار، 
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اأخرى مثل  الف�صفور  حيث ظهرت مركبات جديدة من الكلورينات الع�صوية وجمموعات كيماوية 

الثورة اخل�صراء  اإىل  اأدى  الع�صوي وكارباميتات، و�صاع ا�صتخدام املبيدات الكيماوية عامليًا، مما 

وال�صناعة  الزراعة  يف  هائل  تطور  �صاحبها  التي  النباتي  االإنتاج  يف   )Green revolution(

الكيماوية  املبيدات  لهذه  ال�صحيح  وغري  واملتكرر  املفرط  اال�صتخدام  اأن  اإال  العاملية.  والتجارة 

امل�صتخدم يف هذه املرحلة كان ذو طيف  املبيد  الأن  ك�صف عدة م�صاكل مل تكن باحل�صبان، وذلك 

الطفيليات  قتل  اإىل  اأدى  االأنواع احل�صرية، مما  اإىل عدد كبري من  بالن�صبة  �صديدة  و�صمية  وا�صع 

التوازن  واإحداث  الطبيعية  املكافحة  عملية  يف  دورها  واإ�صعاف  احليوية(  )االأعداء  واملفرت�صات 

والطيور  االأليفة  كاحليوانات  امل�صتهدفة  للكائنات غري  الت�صمم  بع�س  اإىل ح�صول  اإ�صافة  البيئي، 

والنحل واالإن�صان. كما اأدى اال�صتخدام غري ال�صحيح للمبيدات الكيماوية اإىل ظهور �صفة املقاومة 

للمبيدات من قبل االآفات احل�صرية، كما اأدت اإىل �صيادة اآفات جديدة يف البيئة، حيث �صجلت يف 

عام 1947م اأول حالة موثقة ملقاومة اآفة ح�صرية �صد الـ DDT يف الذباب املنزيل، وظهور �صالالت 

االأربعينات  يف  ت�صتخدم  كانت  حيث  ال�صودان  يف  العنكبية.  املبيدات  ملختلف  احللم  من  مقاومة 

مبيدات الكلور الع�صوية ملكافحة دودة اللوز االأمريكية يف القطن ودودة ورق القطن امل�صري، مما 

اأدى يف اخلم�صينيات اإىل ظهور نطاطات االأوراق يف حقول القطن والتي مل تكون موجودة من قبل، 

وبعد عدة �صنوات من املكافحة امل�صتمرة باملواد الكيماوية، ظهرت اآفة جديدة هي الذبابة البي�صاء 

املنتجون  جعل  مما  رئي�صة،  اإىل  ثانوية  اآفات  من  احل�صرات  بع�س  حتولت  وبذلك   ، القطن.  على 

و�صلت  باراثيون  وميثل  الباراثيون  مثل  ال�صمية  �صديدة  املبيدات  ا�صتخدام  مرات  عدد  زيادة  اإىل 

من 10 اإىل 20 مرة. وهكذا  يالحظ باأن املبيدات الكيماوية مل تعد تعط النتائج املرجوة منها بل 

اأ�صبحت تعطي نتيجة �صلبية خا�صة عند ظهور �صفة مقاومة املبيد يف �صلوك االآفة، حيث اأن املبيد 

يف هذه احلالة يق�صي على املفرت�صات واملتطفالت )االأعداء احليوية( ويبقي على االأفراد املقاومة 

من االآفة، فاإن املبيد يف هذه احلالة ي�صاعد يف زيادة اأعداد االآفة ولي�س يف خف�صها. مع ذلك بقية 

اأعداد املبيدات الكيماوية امل�صنعة بازدياد وا�صتخدامها بتو�صع، حيث يف عام 1952م األف كتاب 

مرجعي للمبيدات الكيماوي �صم اأكرث من 4400 ا�صم جتاري للمبيدات امل�صجلة يف ذلك الوقت، 

حيث اأ�صبح االعتماد كلي على املبيدات الكيماوية يف مكافحة االآفات املختلفة. بداأت بوادر ال�صحوة 

عندما قامت را�صيل كار�صون بتاأليف كتاب الربيع ال�صامت )Silent Spring( يف عام 1962م 

اأواخر  يف  بداأت  حيث  والبيئة،  االإن�صان  �صحة  على  الكيماوية  املبيدات  اأخطار  عن  يتحدث  الذي 

على  اأمنًا  اأكرث  مكافحة  تطوير طرق  نحو  العاملية  بعدها احلركة  الع�صرين   القرن  ال�صتينات من 

�صحة االإن�صان والبيئة، على الرغم من اأن االقت�صاديات )البعد االقت�صادي( كانت املحرك االأويل 

نحو مبادئ املكافحة املتكاملة لالآفات من خالل االجتاه نحو طرق اأخرى يف املكافحة والتنويع بني 

الطرق املختلفة وتقليل االعتماد على املبيدات الكيماوية وعدم االإفراط يف ا�صتخدامها والتوجه نحو 

املبيدات االأكرث اأمنًا على البيئة. لقد لوحظت اأعداد متزايدة من املتطفالت واملفرت�صات يف احلقول 

اإذا مل ي�صتخدم. يف ال�صبيعينات، بداأ العلماء بتعريف  اأو  التي تاأخر يف ا�صتخدام املبيد الكيماوي 

وتطوير اأنظمة حلماية املحا�صيل من خالل التكامل بني عدة طرق يف املكافحة لتقليل كثافة االآفة 
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العددية اإىل م�صتويات حتت اقت�صادية. يف عام 1970م مت تخ�صي�س يوم 22 ني�صان من كل عام 

لالحتفال بيوم االأر�س )Earth day( من اأجل ت�صليط ال�صوء على املحافظة على الكرة االأر�صية 

ملكافحة  عديدة  متكاملة  مكافحة  برامج  تطوير  مت  الثمانينيات،  ويف  اجلوي.  وغالفها  مبكوناتها 

االآفات الزراعية يف احلقول والب�صاتني، وبرامج اأخرى م�صابهة يف املواقع غري الزراعية )املدنية( 

كاملدار�س وامل�صت�صفيات واحلدائق واملنتزهات وبيوت الرعايا ال�صحية. 

ميكن تلخي�ص املعلومات الواجب توافرها لبناء برنامج مكافحة متكامل لآفة ما 

اأو حم�صول معني يف اأربع جمموعات كما يلي:

1- العائل النباتي:

اأ- حم�صول حقلي، اأما حم�صول خ�صري اأو حم�صول حقلي اأو اأ�صجار فاكهة اأو غريها.

ب- موعد الزراعة وبقائه باحلقل.

 ج- النباتـــات املجـــاورة التـــي ميكـــن اأن تكـــون عائـــل نباتـــي ثـــاين لالآفـــة املـــراد مكافحتهـــا.

د- املعامالت الزراعية مثل الري والت�صميد والتقليم.

2- عالقة العائل النباتي بالآفة من حيث:

اأ- اأي اأجزاء العائل النباتي عر�صة لالإ�صابة.

ب- العالقة بني موعد الزراعة وظهور االإ�صابة.

ج- العالقة بني مراحل النمو وظهور االإ�صابة اأو �صدتها.

د- العالقة بني املعامالت الزراعية املختلفة مثل الري والت�صميد و�صدة االإ�صابة.

هـ- وجود اأنواع نباتية اأخرى قابلة لالإ�صابة ميكن اال�صتفادة بها يف اإ�صباع اأ�صلوب املكافحة عن 

طريق امل�صائد النباتية.

3- الآف��ة:

1- حتديد نوع االآفة بدقة وا�صمها العلمي وت�صنيفها.

2- معلومات كاملة عن دورة حياتها، عدد اأجيالها يف املو�صم.

3- مواعيد ظهورها.

4- درا�صة تغري اأعدادها على مدار العام وخالل االأعوام ال�صابقة.

5- اأعدائها الطبيعية ودورها يف خف�س اأعدادها خالل العام.

ملحة عن املكافحة  املتكاملة لالآفات
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6- اإمكانية ا�صتخدام الو�صائل احليوية مثل امل�صائد ملكافحتها.

7- حجم االأ�صرار االقت�صادية.

8- حتديد احلد االقت�صادي احلرج الذي يبداأ عنده اأ�صلوب املكافحة املنا�صب.

4- الظروف املناخية:

1- تاأثري درجة احلرارة باالرتفاع اأو االنخفا�س على االآفة من حيث دورة حياتها وعدد اأجيالها.

2- تاأثري الرطوبة الن�صبية على دورة حياة االآفة.

3- العالقة بني الظروف املناخية وتوزيع االآفة.

4- العالقة بني الظروف املناخية ون�صاط االأعداء الطبيعية.

اأنواع اإ�صرتاتيجيات اإدارة الآفات:

اإىل  االآفة  اأو خف�س حالة  تثبيط  اأجل  باأنها خطة طورت من  االآفات  اإدارة  اإ�صرتاتيجية  تعرف 

البقاء  واأطوار  احلياة  )دورة  االآفة  حياتية  على  االإ�صرتاتيجية  هذه  تعتم  حتمله.   ميكن  م�صتوى 

واملح�صول  االآفة  والأن  به.  املحيط  املح�صويل  اأو  البيئي  والنظام  عليها(  املوؤثرة  البيئة  والعوامل 

يحددان حالة االآفة، فاإن اإ�صرتاتيجية االإدارة تركز على تعديل اأحدهما اأو كليهما معًا. هنالك اأربعة 

اأنواع من اإ�صرتاتيجيات اإدارة االآفات، وهي كما يلي:

1. عدم التدخل )No intervention(:  وهنا ال يتم عادًة اإجراء اأي تدخل من فبل االإن�صان 

يف مكافحة االآفة امل�صتهدفة اأو اإنفاق املال يف املكافحة غري ال�صرورية ب�صبب اأن اأعداد االآفة الفعلية 

ال ن�صبب �صررًا اقت�صاديًا اأو اأن املح�صول يعو�س ال�صرر الناجت عنها، ومن الناحية االأخرى، الإعطاء 

املجال للمكافحة الطبيعية لكي تلعب دورها االأ�صا�صي يف ال�صيطرة على االآفة، كمثال وجود اأعداد 

قليلة من دودة االأوراق على نباتات امللفوف، فقد يوؤدي حدوث انخفا�س يف درجات احلرارة نتيجة 

حلدوث منخف�س جوي اإىل تقليل ن�صاط الدودة واحليلولة دون  زيادة اأعدادها.

تقليل اأعداد الآفة )Reducing pest numbers(: خف�س الكثافة العددية لالآفة   .2

امل�صتهدفة ملنع تلف املح�صول هو االأ�صلوب االأكرث ا�صتخدامًا ملكافحة االآفات احل�صرية خ�صو�صًا، 

اأو  العتبة االقت�صادية  اإىل م�صتوى  الكثافة  اإجراءات عالجية عندما ت�صل  ويكون عادًة من خالل 

اإجراءات وقائية يف حالة توقع حدوث الكثافة امللحوظة باالعتماد على تاريخ امل�صكلة. االإجراءات 

موعد  تغيري  للمح�صول،  البديلة  العوائل  تدمري  احلراثة،  الزراعية،  الدورة  ت�صمل  املتبعة  االأولية 

التعامل مع  ت�صمل  الثانوية  االإجراءات  لالآفة.  املنا�صبة  الظروف  تقليل  يوؤدي  فعل  اأي  اأو  الزراعة، 

املميزات اخلا�صة لالآفة مثل زيادة عوامل املوت اأو تقليل معدل التكاثر عند االآفة امل�صتهدفة، وت�صمل 

ا�صتخدام املبيدات الزراعية واالأعداء احليوية واملمر�صات ومثبطات النمو.

م. كراجه



ملف الزراعة يف األردن44

تقليل   :)Reducing crop susceptibility( املح�صول  ح�صا�صية  تقليل   .3

ح�صا�صية املح�صول هي االإ�صرتاتيجية االأكرث فعالية غالبًا واقت�صاديًا واأمنًا بيئيًا يف اإدارة االآفات، 

اأو  االآفة  باإبعاد  تقوم من خالل املح�صول  ولكن  االآفة،  واأعداد  توؤثر مبا�صرة على جمتمع  حيث ال 

حتمل اأو مقاومة ال�صرر الناجت عنها، حيث تتم هذه االإ�صرتاتيجية من خالل تغيري بيئة املح�صول 

والت�صميد  الري  باملح�صول من خالل  العناية  االآفة. فمثاًل،  وتكاثر  لنمو  لكي ت�صبح غري مالئمة 

القوي غري  االأحيان يكون املح�صول   واأي�صًا يف بع�س  االآفة،  املنا�صب يقوي املح�صول يف مواجهة 

القوي  واأي�صًا املح�صول  به،  اأو غري معتنه  يعاين من كرب  الذي  باملح�صول  لالآفة مقارنة  جاذب 

ي�صتطيع اأن يعو�س ال�صرر الناجت عن االآفة دون خ�صارة وا�صحة يف االإنتاج. من االأ�صاليب املتبعة 

يف  واأ�صهل  كلفة  واأقل  فعايل  االأكرث  االإجراءات  من  يعترب  حيث  املقاومة،  االأ�صناف  زراعة  اأي�صًا، 

ال�صرر  يتحمل  اأو   )antibiosis( االآفة وتكاثر  بقاء  املقاوم على  ال�صنف  يوؤثر  قد  اال�صتخدام. 

اإلغاء احلاجة ال�صتخدام  اإىل  الناجت عنها )tolerance(. وقد يوؤدي ا�صتخدام ال�صنف املقاوم 

املبيدات الكيماوية اأو بع�س االإجراءات االأخرى التي ت�صتهدف االآفة.

الدمج  ا�صتخدام  يعترب   :)Combined strategies( املدجمة  ال�صرتاتيجيات   .4

اأو التكامل بني اال�صرتاجتيات اآنفت الذكر من املبادئ الرئي�صة للمكافحة املتكاملة لالآفات والتي 

ت�صتخدم يف تنفيذ براجمها، ومن ح�صنات ا�صتخدام هذا االأ�صلوب، اأنه ي حالة ف�صل فعل تكتيكي 

الكلي على  االعتماد  كان  االآفة، حيث  اإدارة جمتمع  االأخرى مكانه يف  االإجراءات  تنجح  قد  معني 

املبيدات الكيماوية لوحدها خمفقًا يف  ال�صيطرة على االآفات املختلفة.

:)Push pull strategy( 5- اإ�صرتاتيجية ال�صحب والدفع

ن�صاأ م�صطلح “الدفع واجلذب” يف عام 1987 كمنهجيٍة للمكافحة املتكاملة لالآفات. وت�صتخدم 

فعملية  احل�صرات.  وغزارة  توزيع  ملعاجلة  ال�صلوك  تعديل  مثريات  من  خليطًا  االإ�صرتاتيجية  تلك 

حماربة احل�صرات وردعها من اأي م�صدٍر تواجدت عليه ويكون حمميًا. اأما  يتم  اأن  “الدفع” تعني 
عملية “اجلذب” فتعني ا�صتخدام مثرياٍت حمددٍة )مثريات �صبه كيميائية، الفريمونات، االإ�صافات 

املحا�صيل  ا�صطياد  االآفات من  اإلخ( حلماية  وراثيًا،  املعدلة  النباتات  ب�صرية،  الغذائية، مثريات 

نتيجة تعر�صها للقتل ب�صبب تلك املثريات املختلفة. هذا وتنت�صر العديد من املكونات امل�صاركة بهدف 

اإ�صرتاتيجية الدفع واجلذب يف ملكافحة املتكاملة لالآفات. ومن بع�س مزايا تطبيق طريقة  تنفيذ 

الدفع واجلذب اال�صتخدام االأقل للمواد الكيميائية واحليوية باالإ�صافة اإىل احلماية االأف�صل �صد 

ميكن  ال  اأنه  الطريقة  تلك  عيوب  اأ�صهر  من  اأن  اإال  االآفات،  مكافحة  طريقة  يف  احل�صرات  توطن 

االعتماد عليها اإذا كان هناك نق�صًا يف املعرفة املالئمة للبيئة ال�صلوكية والكيميائية لتفاعالت االآفة 

ت�صجيل  لتكاليف  الدفع واجلذب  اإىل عدم مالئمة طريقة  باالإ�صافة  الطريقة، هذا  والعائل فهذه 

وتنفيذ طريقة املكافحة املتكاملة لالآفات حيث اأنها مرتفعة جدًا.

ملحة عن املكافحة  املتكاملة لالآفات
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�صروط جناح برنامج املكافحة املتكاملة لالآفات:

التعريف ال�صحيح لالآفة امل�صتهدفة من حيث اجلن�س والنوع اأو حتى ال�صاللة، فوجود االأخطاء 

يف التعريف، قد يوؤدي اإىل نتائج مكافحة غري فعالة، فمثال اإذا مت تعريف نيماتودا تعقد اجلذور 

امل�صتوطنة لرتبة املح�صول باأنها Meloidogyne javanica بداًل من  M. incognita ، فاإن 

زراعة الفلفل كمح�صول يف املو�صم التايل ليقاوم وخلف�س اأعداد النوع M. javanica قد ال يجدي 

  . M. incognitaالأنه ي�صاب ب�صدة بالنوع

التداخل  كليهما وعلى  املوؤثرة على  البيئية  والعوامل  والعائل  االآفة  الكافية عن  املعلومات  جمع 

امل�صرتك بينهما مهم جدًا يف جناح برنامج املكافحة املتكاملة لالآفات.

العينات ب�صورة �صحيحة �صروري يف  امل�صاهدات والفح�س وجمع  الفعالة من خالل  املراقبة 

زيادة فعالية برنامج املكافحة املتكاملة لالآفات.

يجب حتديد عتبات الفعل �صواء كانت العتبات االقت�صادية اأو حتى العتبات ال�صحية يف بع�س 

االأحيان حينما يكون هنالك اأكرث من �صرر اقت�صادي على العائل امل�صتهدف، فمثاًل ي�صبب الفطر 

تعفن حبوبه،  ي�صبب  ال�صويا، حيث  فول  اقت�صاديًا يف حم�صول  �صررًا   Aspergillus flavus
هذه  ت�صتهلك  التي  واحليوانات  االإن�صان  على  توؤثر  التي   aflatoxins اأفال  �صموم  اأي�صًا  ويفرز 

احلبوب اأو منتجاتها، لذا ال بد يف هذه احلالة من حتديد عتبة اقت�صادية واأخرى �صحية يف برنامج 

املكافحة املتكاملة لها. 

اختيار التكامل ال�صحيح proper integration بني طرق املكافحة امل�صتخدمة يف الربنامج.

تقييم النتائج املتاأتية من برنامج املكافحة املتكاملة ومراجعة ما مت اإجنازه، وهل اأعطت االإدارة 

نتائج اإيجابية يف ال�صيطرة على االآفات امل�صتهدفة وهل كانت مقنعة للفئات امل�صتهدفة كاملزارعني 

وغريهم، وهل كان يف تاأثريات جانبية لها يف البيئة املحيطة. 

ميزاتها  ب�صبب  عامليًا  اهتمامًا  تلقى  اأ�صبحت  لالآفات  املتكاملة  املكافحة  فاإن  اخلتام،  ويف 

اقت�صادية وال�صحية والبيئية، حيث اأقيمت موؤمترات عاملية عديدة وور�س عمل واأق�صام فنية ومواقع 

اإلكرتونية متخ�ص�صة يف املجال، وظهر االجتاه العاملي نحو تطوير وت�صنيع وت�صجيل وتداول املبيدات 

املتخ�ص�صة  املزارع  من  العديد  اإن�صاء  مت  كما   ،)Safer pesticides( اأمنًا  االأكرث  الكيماوية 

اأي�صًا،  واإفريقيا واأمريكا الالتينية، ويف االأردن  اآ�صيا  ومدار�س املزارعني احلقلية يف عدة دول يف 

املزارعني  لدى  لالآفات  املتكاملة  املكافحة  مبادئ  تر�صيخ  يف  وا�صحة  عملية  نتائج  لها  كان  حيث 

والتقليل من ا�صتخدام اأخطار املبيدات الكيماوية على ال�صحة والبيئة واالقت�صاد يف ا�صتخدامها.

م. كراجه
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العناية بنباتات الزينة 

الورقية واملزهرة


الدكتور طالب راتب اأبو زهرة

رئي�ص ق�صم انتاج ووقاية النبات

كلية الزراعة التكنولوجية

جامعة البلقاء التطبيقية

مقدمة

تنت�سر نباتات الزينة الداخلية يف كل جزء من حياتنا ول تقت�سر تربيتها على الفنادق 

الفخمة, البنوك, املكاتب, غرف النتظار عند الأطباء وال�سركات بل تكرث اأي�ساً يف بيوتنا 

ال�سيوف, رفوف املطابخ وحتى يف احلمامات. فهي ت�سفي  ال�سبابيك, غرف  على حواف 

�سيئاً مميزاً على نوعية حياتنا العادية وتن�سر نوعاً من الإح�سا�ص بالتجديد والأمل عند 

روؤيتها كل �سباح, لذا فاإننا نعتني بها وندين لها بالكثري.

فلماذا هي بهذا النت�سار؟ هناك العديد من الأ�سباب؛ يعي�ص الإن�سان املعا�سر و�سط 

النف�سي,  وال�سغط  ال�سناعي  واجلمود  والتعقيد  التكنولوجية  بالتغريات  مليء  عامل 

العن�سر النباتي هنا ميثل الثبوتية املرنة فهي تنمو اعتماداً على توفر حاجاتها ال�سا�سية, 

اإنها بثابة اأثاث حي, اأو �سيء ي�سفي على املكان راحة اأكرب, يفجر اإح�سا�ساً بالكمال مع كل 

ورقة تنمو اأو زهرة تتفتح لأول مرة.
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ما املق�صود بنباتات الزينة الداخلية؟

اأو لكليهما.  اأو الأزهارها  اأنواع من النباتات التي تربى داخل املنازل اإما جلمالية اأوراقها  اإنها 

يجب اأن تكون هذه االأنواع قادرة على احلياة والنمو يف الظروف التي نعي�صها اأو نعمل فيها مع االأخذ 

النباتات.  هذه  مل�صلحة  بالذات  م�صممة  ولي�صت  يوميًا  متغرية  الظروف  هذه  باأن  االعتبار  بعني 

حتتاج نباتات الزينة الداخلية اىل اإ�صاءة كافية من �صوء النهار، وميكن تزويدها بال�صوء طبيعيًا اأو 

�صناعيًا باإدخال م�صدر لالإنارة. ولكن ب�صكل عام يجب جتنيبها التعر�س ل�صوء ال�صم�س املبا�صر يف 

منت�صف النهار كونه قد ي�صبب حروقًا لالأوراق. وكلما ابتعدت نباتات الزينة الداخلية عن التعر�س 

الأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة كلما ازداد جناحها وازدادت اخ�صرارًا.

املغلقة  االأماكن  يف  تركها  اأو  للجفاف  التعر�س  دون  املتجدد،  الهواء  النباتات  هذه  تف�صل 

با�صتمرار. كما اأنها تف�صل عدم التباين يف درجات احلرارة مع اأن بع�صها يتحمل البقاء يف اأجواء 

من التدفئة املركزية اأكرث من االآخر، لكن توفر الرطوبة اجلوية �صروري لنجاح هذه االأنواع من 

النباتات. كما اأنه من املهم حتديد احتياجاتها من املياه والعمل على ريها من وقت الآخر، علمًا باأن 

معظم اأ�صباب موت نباتات الزينة الداخلية يكمن يف زيادة الري اأكرث مما ي�صببه اأي �صيء اآخر. 

نباتات الزينة الورقية

هي االأنواع التي تعي�س ب�صكل دائم حتت ظروف املنزل طاملا توفرت لها احتياجاتها اخلا�صة. 

مدفاأة  غري  غرف  اإىل  حتتاج  االأنواع  بع�س  اأن  مع  العام  طوال  �صحي  اخل�صري  جمموعها  يبقى 

لتم�صية ال�صتاء، والبع�س االآخر يفقد جمال مظهره مبرور الزمن.

ط. اأبو زهرة
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 �صادت هذه االأنواع من النباتات على غريها يف بداية انطالق االهتمام بنباتات الزينة الداخلية 

خالل اخلم�صينات من القرن املا�صي، حيث بداأت االنطالقة بنباتات الكاوت�صوك والهيدرا، ومن ثم 

تلتها مبا�صرة باقي االأنواع النباتية. 

يف هذه االأيام ت�صرتك نباتات الزينة الورقية مع نباتات الزينة املزهرة يف مكانتها العالية، لكن 

االأنواع الورقية ما زالت تثبت �صيادتها على معظم جمموعات نباتات الزينة الداخلية. 

تربى االأنواع الورقية جلمال اأوراقها و�صيقانها عو�صًا عن اأزهارها، ويظهر �صحر نباتات الزينة 

هذه من جمال اأوراقها مثل نباتات القف�س ال�صدري والبيجونيا رك�س، اأو من تاأثريها الكلي مثل 

اخلن�صار، الهواء الناعم واخل�صن.

اأزهارًا �صغرية  نباتات قليلة من هذه املجموعة، مثل الزبرينا، ل�صان احلماة والبربوميا تنتج 

اأحيانًا، لكنها تربى من اأجل جمموعها اخل�صري وطبيعة منوها العام. 

الورقية هو فقط تزويدنا بخلفيات دائمة  الزينة  نباتات  الهدف من  اأن  بالطبع ال يعني  وهذا 

اخل�صرة على ح�صاب االأنواع ذات االأزهار امللونة الرباقة. وميكن احل�صول على اأنواع من النباتات 

متعددة االألوان على مدار ال�صنة مثل الكروتون، ال�صجادة، الكوردالني، الدرا�صينا، البيجونيا رك�س 

ومنقطة  مرقطة،  خمططة،  خ�صرية  جماميع  لها  النباتات  من  كثرية  اأنواعًا  اأن  وحتى  وغريها. 

باالأبي�س اأو الكرميي، مثل نباتات العنكبوت، االجلونيما، اليهود الزاحف، الدايفنباكيا، قلب عبد 

الوهاب املو�صح والهيدرا.

بداأت  وقد  القدمية،  االأ�صناف  االألوان من  متعددة  االأنواع  لرتبية  متزايد  ميل  اأن هناك  كما   

من  اأكرب  مكان  حتتل  الباكي  والتني  الفات�صيا  ال�صدري،  القف�س  مثل:  االألوان،  متعددة  النباتات 

االأنواع اخل�صراء.  

تتبع نباتات الزينة الورقية جمموعة النباتات الداخلية، حيث اأن بع�صها يق�صي فرتة ال�صتاء يف 

بيئة بعيدة عن التجمد وغري مدفاأة بعيدة عن العائلة.

 مت ذكر مبداأ دميومة النبات لفرتات طويلة، وهذا �صحيح؛ حيث اأنه ومع العناية املنا�صبة قد 

ي�صتمر منو النباتات ملدة اأطول من رفيقاتها.

 ولكن من ال�صحيح اأي�صًا اأن بع�س االأنواع ت�صعف ب�صرعة كبرية مع مرور الزمن. من االأمثلة 

على ذلك اأنواع ال�صجادة، نبات املخمل والوجه املنم�س، حيث ت�صبح نحيفة وغري جذابة بعد �صنتني 

االعتماد  ميكن  ال  الورقية  الزينة  نباتات  من  اأنواع  هناك  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  �صنوات.  ثالث  اأو 

عليها حيث ت�صبح نحيلة وبال اأوراق اإذا كانت الظروف غري منا�صبة لنموها. وهنا ميكن تربية عقل 

جديدة اأو �صراء اأنواع بديلة عن االأنواع ال�صعيفة. 

العناية بنباتات الزينة  الورقية واملزهرة
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�صكل  على  ال�صتاء  مي�صي  الذي  الكاالديوم  نبات  املوؤقتة  اخل�صراء  الزينة  نباتات  على  املثال 

�صيقان اأر�صية �صاكنة.

�صديد  فبع�صها  الورقية،  الزينة  لنباتات  املنا�صبة  بالعناية  يتعلق  فيما  التعميم  ال�صعب  من 

احل�صا�صية والبع�س االآخر �صديد التحمل. وب�صكل عام فاإن االأنواع ذات االأوراق اخل�صراء الكبرية 

اإىل عناية خا�صة  اأما االأنواع متعددة االألوان فتحتاج  الالمعة عادة ما تتحمل الظروف املختلفة، 

وري اأقل، لكن لكل نبات احتياجاته اخلا�صة.

نباتات الزينة املزهرة

هي االأنواع التي ميكن اأن تعي�س ب�صكل دائم حتت ظروف الغرفة، �صريطة اأن يتم تلبية احتياجاتها 

اخلا�صة. ويبقى املجموع اخل�صري على قيد احلياة بعد االإزهار، اإال اأنه قد ال يكون جذابًا. وحتتاج 

بع�س اأنواع هذه النباتات اإىل ق�صاء ف�صل ال�صتاء يف غرفة غري مدفاأة، بينما يحتاج عدد قليل منها 

لق�صاء جزء من ال�صيف يف الهواء الطلق. 

تلعب النباتات املزهرة دورًا متزايد االأهمية يف جتميل املنازل من الداخل. فهي ت�صيف مل�صة 

اأو اأكرث  اأو بحديقة داخلية ب�صيطة عند اإ�صافة نوع واحد  من اللون واالهتمام مبجموعة االأ�ص�س 

من النباتات املزهرة. بالطبع فاأن اأزهار القطف متتعت ب�صعبية وا�صعة لعدة قرون كو�صيلة جللب 

االأزهار اىل الداخل، لكن االإ�صافة احلديثة هي وجود النباتات املزهرة مزروعة يف اأ�ص�س. 

فهناك �صحر عند مراقبة تفتح الرباعم حتى االإزهار الكامل، ويف كثري من االأحيان االنتظار 

حتى ظهور براعم جديدة.

ط. اأبو زهرة
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هناك نوعان من النباتات املزهرة؛ فالعديد من االأ�صناف تزهر ب�صكل موؤقت يف الداخل، بينما 

هناك اأ�صناف اأخرى ميكن اأن تزهر ب�صكل الدائم يف داخل الغرفة اخلا�صة بك. وهذه املجموعة 

االأخرية ت�صكل معظم النباتات املزهرة الداخلية. 

اأن  مثاًل  فيمكنك  وا�صعة.  وروائح، وهي جمموعة  اأ�صكال  اأحجام،  تاأتي يف عدة  النباتات  هذه 

تربي طائر اجلنة يف حيز �صغري ال يتجاوز 15 �صم، بينما ميكن تربية نبات مثل ع�صفور اجلنة ذو 

االأزهار العمالقة يف حيز كبري ن�صبيًا. وميكنك �صراء اأنواع مثل الكالن�صوا ذات االأزهار ال�صغرية. 

وقد يتنا�صب حجم النبات مع كوب البي�س اإذا كنت تربي البنف�صج االفريقي، ولكنك قد حتتاج اإىل 

حو�س كبري لنبات مثل الداتورة اأو االأكا�صيا اإذا منت ب�صكل كامل.

 ترتاوح روائح االأزهار العبقة من روائح عطرية قوية مثل اأزهار نباتات اجلاردينيا واليا�صمني، 

اإىل روائح كريهة مثل زهرة نبات الكاريون. 

واليا�صمني  الكالن�صوا  مثل  نباتات  فهناك  االإزهار؛  مو�صم  ح�صب  النباتات  تختار  اأن  ميكنك 

الزهري تتالأالأ اأزهارها يف غرف املعي�صة يف ف�صل ال�صتاء، ونباتات اأخرى مثل الكوبرا واالأنثورمي 

االفلندرا  واأخرى مثل  ال�صيف،  والكامبانيو ال تزهر يف  الهب�صك�س  الربيع، وغريها مثل  تزهر يف 

واالولندر تزهر يف اخلريف، وهناك اأنواع عديدة والتي ميكن مع بع�س الرعاية اأن تبقى مزهرة 

طوال العام تقريبا؛ مثل البنف�صج االفريقي وطبعة الدبو�س، ال تربى جميع اأنواع النباتات املزهرة 

من اأجل اأزهارها فقط، حيث هنالك نباتات يتم �صراء بع�صها مثل احلم�صيات واالأردي�صيا جلمال 

فقط،  اثنني  اأو  واحد  يوم  ملدة  تعي�س  الهب�صك�س  نبات  اأزهار  اأزهارها.  جمال  عن  عو�صًا  ثمارها 

وباملقابل فاإن زهرة نبات االأكيميا ميكن اأن ت�صتمر لعدة اأ�صهر. وقد يكون مو�صم االإزهار يف بع�س 

يف  التنوع  هذا  كل  مع  ولكن  ال�صنة،  اأيام  معظم  متقطع  ب�صكل  تزهر  قد  اأو  عابرة  فرتة  النباتات 

النباتات، قد ياأتي هناك وقت عنده لن يكون هناك اإي اإزهار.

 يف معظم هذه احلاالت ال تكون النباتات جذابة وال �صيما يف هذه املرحلة، لذا من االأف�صل لهذه 

االأنواع اأن تربى يف جمموعة اأ�ص�س اأو حديقة داخلية بحيث يتم اإبعادها عندما ال تكون يف مرحلة 

االإزهار وميكن ا�صتبدالها باأنواع اأخرى مزهرة. بع�س االأنواع لها اأوراق جميلة جدات�صتحق الرتبية 

وب�صبب  والربوميلدز،  البتو�صبورم  االأفلندرا، اخلبيزة،  عليها  االأمثلة اجليدة  اأوراقها؛ من  جلمال 

هذه امليزة ميكن لهذه االأنواع اأن تربى على مدار ال�صنة.

هناك بع�س القواعد العامة لرعاية النباتات الداخلية املزهرة، و�صوف جتد باأنه تقريبًا جميع 

النباتات املزهرة بحاجة اىل مزيد من ال�صوء اأكرث من تلك الورقية، ولكن يجب دائمًا اأن تطلع على 

االحتياجات اخلا�صة لكل نبات. 

العناية بنباتات الزينة  الورقية واملزهرة
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الربوكلي: ال�ضلح ال�ضري �ضد ال�ضرطان


الدكتورة  اآلء البخيت

جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الزراعة التكنولوجية، 

ق�صم التغذية والت�صنيع الغذائي

مقدمة:

اأنها  على  تعرف  والتي  الوظيفية  الأغذية  اأه��م  من  البوكلي  يعتب 

الأغذية التي ميكن اأن توفر كمية كافية من املركبات الكيميائية الن�صطة 

بيولوجيا والتي لها دور كبري يف حت�صني ال�صحة )1(. 

والتي   ،)2(  )Cruciferae( ال�صليبيات  عائلة  اإىل  القرنبيط  ينتمي 

اأ�صتق اإ�صمها من �صكل زهرة النبات الذي يكون على �صكل �صليب )3(. ت�صم 

منطقة  يف  �صيوعا  اكرثها  ومن  اخل�صراوات،  من  عدة  ان��واع  العائلة  هذه 

ال�صرق الأو�صط الزهرة )القرنبيط( واجلرجري والبقلة وامللفوف والفجل 

واللفت والر�صاد.
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وقد وجد اأن اإتباع نظام غذائي غني بالربوكلي مرتبط بتقليل ن�صبة خطر االإ�صابة بكثري من 

االأمرا�س املزمنة، مثل اأمرا�س القلب وال�صرايني  )4(والعديد من اأنواع ال�صرطانات، مبا يف ذلك 

واملثانة )9(، والربو�صتاتا )10(.  والقولون )7، 8(،  الثدي )6(،  الرئة )5(، و�صرطان  �صرطان 

وقد جاء الدليل على هذا الرابط من خالل عدد من الدرا�صات الوبائية التي اأجريت يف العديد من 

دول العامل مثل تلك التي نفذت يف  الواليات املتحدة )6، 7، 10، 11(، وكندا )11، 12( ، وهولندا 

)13(، و�صنغهاي  )5، 8( و اأ�صرتاليا )14(. ويعزى التاأثري ال�صحي املفيد ملثل هذا النظام الغذائي 

اىل جمموعة من املركبات الكيميائية امل�صتقة من اجللوكو�صينوليت�س )glucosinolates(، وهي 

مركبات كيميائية موجودة يف نبات ال�صليبيات التي تنفرد بها عن بقية اأنواع اخل�صار االأخرى، و 

لها دور يف اإعطاء النكهة والرائحة املميزة لهذه العائلة، مما يجعلها تتميز عن غريها من باقي 

اخل�صراوات اخل�صراء )3(.

كيميائية:  جمموعات  اأو  فئات  ثالث  اإىل  اجللوكو�صينوليت�ص  مركبات  ت�صنف 

كل  وت�صمة   ،)aromatic( والعطرية   )indolic( االندولية   ،)aliphatic( االأليفاتية  

جمموعه منها على العديد من املركبات )15(.

اىل  ال�صليبية  اخل�صار  اأنواع  و�صائر  الربوكلي  يف  املتواجدة  اجللوكو�صينوليت�س  حتطيم  يتم 

 ،)indoles( االندوالت   ،)isothiocyanates( االيزوثيو�صيانيت�س  ت�صمل  خمتلفة  مركبات 

حتطيم  عملية  وت�صمى   ،)isothiocyanate nitriles( ثيو�صيانيت  والنايرتيالت 

على  تنطوي  والتي   ،  )16  ،2(  )deglycosylation( ديجالكو�صينوليت�س  اجللوكو�صينوليت�س 

هذه  وحتدث  الكربيت.  جزيء  اإزالة  يليها  اجللوكو�صينوليت�س  مركب  من  اجللوكوز  جزيء  اإزالة 

التقطيع  عملية  اثناء  النبات  حتطيم  عند  نف�صه  بالنبات  املوجود  املريوزينيز  اأنزمي  بفعل  العملية 

اأو امل�صع، وذلك الأنه يف اخلاليا النباتية يتم تخزين اأنزمي املريوزينيز يف فجوات، وبعد متزيقها 

بفعل عملية التقطيع اأو امل�صع ميتزج املريوزينيز مع اجللوكو�صينوليت�س وي�صبب حتلله اىل اجللوكوز، 

وال�صلفات )sulfate(، باال�صافة اىل جزئ و�صطي ال�صكري غري م�صتقر )17، 18(، والذي يتحول 

الحقا اىل جمموعة وا�صعة من املركبات الال�صكرية، وكما ذكر �صابقا معظم هذه املركبات ت�صمل 

 isothiocyanate( ثيو�صيانات  والنيرتيالت   ،)isothiocyanates( االيزوثيو�صيانيت�س 

اأثناء  اأو  nitriles(، ما يعني اأن عملية حتلل اجللوكو�صينوليت�س اىل املركبات ال�صابقة تبداأ قبل 
االأكل يف الفم وقبل اأن ت�صل اإىل املعدة. ومبا اأن اأنزمي املريوزينيز هو بروتني، ف�صيتم تثبيطه يف 

ف�صيتم حتليلها يف  متحللة  الغري  تبقى من اجللوكو�صينوليت�س  وما  املعدة،  قبل حام�س  املعدة من 

االأمعاء بفعل اأنزمي املريوزينيز الذي تفرزه البكترييا النافعه املتواجدة يف االأمعاء الدقيقة )19(.

اآ .البخيت
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وجدت الدرا�صات اأنه عند ت�صكل االيزوثيو�صيانيت�س يف اجلهاز اله�صمي يتم نقلها بوا�صطة اآلية 

مع مركب  مبا�صر  ب�صكل  ربطها  يتم  الدقيقة، حيث  االأمعاء  املعوية يف  اىل اخلاليا  امل�صهل  النقل 

اآخر ي�صمى اجللوتاثيون )20، 21(، وهو مركب يتكون من ثالثة اأنواع خمتلفة االأحما�س االأمينية: 

اجللوتامني، ال�صي�صتني والغالي�صني، اأو يتم ربطها مب�صاعدة انزمي اجللوتاثيون-اإ�س-تران�صفرياز 

و  اجللوتاثيون  من  املكون  املركب  نقل  يتم   .)22-20(  )glutathione-S-transferase(

 ،)23( الن�صط  النقل  عملية  بوا�صطة  الدموية  الدورة  اىل  املعوية  اخلاليا  من  االيزوثيو�صيانيت�س 

اأخرى ليتحرر مركب  اأنزمي اجللوتاثيون-اإ�س-تران�صفرياز مرة  اإما لعمل  وهناك يتعر�س املركب 

االيزوثيو�صيانيت�س وي�صبح ب�صورته احلرة )20، 24(، اأو يتحلل باإ�صتخدام �صل�صلة من التفاعالت 

يطلق عليها اإ�صم ا�صتقالب حم�س املريكاب�صوريك )mercapturic acid( لينتج عنها حم�س 

املريكاب�صوريك )22، 25(.

بينت درا�صة قامت بها جا�صرب واآخرون )2005( اأن احلد االأق�صى لرتكيز االيزوثيو�صيانيت�س 

بعد  الدم ت�صل  املريكاب�صوريك( يف  ا�صتقالب حم�س  )الناجته عن عملية  به  املرتبط  واملركبات 

حوايل ال�صاعتني من تناول ح�صاء الربوكلي، واأنه بعد 24 �صاعة فقط ينخف�س الرتكيز ب�صكل كبري 

اىل م�صتويات قليلة جدا )26(. 

تقنية  باإ�صتخدام  اأجريت  التي  وكذلك  املخترب  حيوانات  على  اأجريت  التي  الدرا�صات  اأ�صارت 

زراعة االأن�صجه الب�صرية اىل اأن االيزوثيو�صيانيت�س لها دور مهم يف حماربة ال�صرطان، فهي تن�صط 

عمل االإنزميات اخلا�صه بعملية اإزالة ال�صموم من املواد الكيميائية امل�صببة لل�صرطان )27(، وكذلك 

اأ�صارت الدرا�صات اىل اأن بع�س اأنواع االيزوثيو�صيانيت�س حتفز عملية موت اخللية املربمج يف خاليا 

القدرة على  لها  اأن  باالإ�صافة اىل ذلك فقد وجد  ال�صرطانية،  الورم، وبالتايل تثبط منو اخلاليا 

حماية احلم�س النووي من التلف التاأك�صدي التي ت�صببها ال�صموم، وبذلك فاإنها متنع التغريات التي 

ميكن اأن توؤدي اإىل االإ�صابة بال�صرطان.

مرتبطة  اجللوكو�صينوليت  اإ�صتهالك  زيادة  ان  الب�صرية  البحوث  ك�صفت  اأخرى  ناحية  من 

ا�صتهالك  ان  وجد  فمثال  ال�صائعه،  ال�صرطانات  اأنواع  مبعظم  االإ�صابة  خطر  معدل  اإنخفا�س  مع 

اجلالكو�صينوالت وم�صتقاتها اأدى اىل تقليل خطر االإ�صابة ب�صرطان الربو�صتاتا بن�صبة 32%. اأي�صا 

منع  على  ي�صاعد  الربوكلي  براعم  يف  اجلالكو�صينوالت  م�صتقات  اإ�صتهالك  اأن  الدرا�صات  بينت 

.)H. pylori( صرطان املعدة عن طريق قتل البكترييا احللزونية البوابية�
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يعتمد حمتوى اجللوكو�صينوليت�س واملركبات الناجته عن حتلله )االيزوثيو�صيانيت�س واالندوالت( 

يف الربوكلي واخل�صار التابعة لنف�س العائلة على عدة عوامل وت�صمل الوراثة والعوامل البيئية، فمثال 

اإرتفاع درجة احلرارة وانخفا�س متو�صط االأمطار يوؤدي اىل زيادة حمتوى اجللوكو�صينوليت�س يف 

حما�صيل العائلة ال�صليبية، بينما يف ف�صل اخلريف وال�صتاء مييل حمتوى اجللوكو�صينوليت�س اإىل 

االإنخفا�س، وذلك ب�صبب درجات احلرارة املنخف�صة والظروف الرطبة وق�صر مدة اليوم مما ينتج 

عنه قلة يف كمية االإ�صعاع وبالتايل تقليل ن�صبة التمثيل ال�صوئي )1(. ومن جهة اأخرى، فاإن للرتكيب 

املعدين للرتبة وما حتتويه من مغذيات اأي�صا له دور يف التاأثري على حمتوى اجللوكو�صينوليت�س يف 

العائلة ال�صليبية، فمثال الن�صبة العالية من الكربيت والن�صبة املنخف�صة للنرتوجني يف  حما�صيل 

الرتبة توؤدي اىل زيادة حمتوى اجللوكو�صينوليت�س على الرغم من اأن النيرتوجني يعترب جزء اأ�صا�صي 

يف جزيء اجللوكو�صينوليت�س )28، 29(. كذلك يعتمد حمتوى اجللوكو�صينوليت�س يف هذه املحا�صيل 

على ما ي�صمى �صل�صلة االمدادات الغذائية، والتي ت�صمل طرق احل�صاد والتخزين والتجهيز واإعداد 

الوجبة )1، 17(.

عمليات  مثل  التخزين،  واأ�صاليب  بطرق  اجللوكو�صينوليت�س  حمتوى  يتاأثر  ذلك،  على  وعالوة 

التجميد، وطرق الطبخ، وذلك ب�صبب تاأثري هذه العوامل على �صالبة الغ�صاء الذي مينع االت�صال 

بني اجللوكو�صينوليت�س واملريوزينيز، وتاأثريها على ن�صاط اأنزمي املريوزينيز، الذي له دور يف حتديد 

حمتوى االيزوثيو�صيانيت�س )1، 30(.

توؤدي  الربوكلي  طبخ  عملية  اأن  اىل  التو�صل  مت   )2001( واآخرون  �صابريو  بها  قام  درا�صة  يف 

البكترييا  بفعل  متاما  يتحلل  اجللوكو�صينوليت�س  واأن  النباتي  املريوزينيز  اأنزمي  ن�صاط  اإلغاء  اىل 

يف االأمعاء الدقيقة. وقد وجد الباحثون ان اأف�صل طريقة لزيادة كمية اجللوكو�صينوليت�س املتاحه 

للج�صم واملركبات الناجته عن حتلله كااليزوثيو�صيانيت�س هو بتجنب الغليان )1(. وقد اأكد ذلك من 

خالل الدرا�صة التي اأجراها الباحثون على م�صتويات االيزوثيو�صيانيت�س يف اجل�صم، فقد وجدوا اأن 

م�صتويات االيزوثيو�صيانيت�س الناجته عن تناول الربوكلي غري املطبوخ اأعلى مقارنة مع امل�صتويات 

الناجته عن تناول الربوكلي املطبوخ )19(. وبينت الدرا�صات اأنه لالإ�صتفادة من اأكرب قدر ممكن 

من فوائد االيزوثيو�صيانيت�س فاإن اأف�صل طريقة لطبخه هي باإ�صتخدام البخار وملدة خم�س دقائق.

اآ .البخيت
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من بني مركبات االيزوثيو�صيانيت�س االأكرثدرا�صة على مدى العقود املا�صية هو مركب ال�صلفورافني 

له  الذي  االيزوثيو�صيانيت�س  اأكرث مركبات  اأنه من  الدرا�صات  بينت  ، حيث   )sulforaphane(

تاأثريات �صحية مفيدة. فقد وجد اأن مركب ال�صلفورافني له دور مهم يف عملية اإزالة ال�صموم من 

اجل�صم )20، 25، 26، 31(، وهذه العملية هي اآلية ي�صتخدمها اجل�صم للق�صاء على املواد امل�صرطنة 

الغذائية والبيئية وحتدث يف الكبد، وتنطوي على مرحلتني: املرحلة االأوىل واملرحلة الثانية )20، 

اأن  اإنتاج مركبات و�صطية قطبية، وهي مركبات ن�صطة للغاية ميكن  22(. املرحلة االوىل تت�صمن 

ترتبط مع املكونات اخللوية االأخرى وت�صبب اأك�صدتها. بينما املرحلة الثانية تت�صمن حتويل املركبات 

الو�صطية القطبية التي ت�صكلت يف املرحلة االأوىل اىل مركبات ذائبة يف املاء ميكن التخل�س منها 

ال�صلفورافني يكمن يف حتفيز االنزميات  اأن دور مركب  الدرا�صات  البول )20(. بينت  عن طريق 

امل�صببة  ال�صموم  اإزالة  عملية  حتفيز  اىل  يوؤدي  مما  ن�صاطها  وزيادة  الثانية  املرحلة  عن  امل�صوؤولة 

لل�صرطانات )20(.

يقل  ال  ما  باإ�صتهالك  والدواء  الغذاء  ومنظمة  العاملية  ال�صحة  منظمة  تقرير  اأو�صى  موؤخرا، 

القلب  اأمرا�س  مثل  املزمنة،  االأمرا�س  من  للوقاية  يوميا  واخل�صروات  الفاكهة  من  400 غم  عن 

وال�صرايني وال�صرطان ومر�س ال�صكري وال�صمنة )32(، ولكن من اجلدير ذكره اأنه ال توجد تو�صية 

معينه وخم�ص�صة الإ�صتهالك اخل�صار من العائلة ال�صليبية. 

ت�صري الدرا�صات الوبائية اإىل اأن ا�صتهالك ما يقارب 73 – 24 غم/اليوم من هذه اخل�صراوات 

اإتباع نظام  اأن  يرتبط مع تقليل ن�صبة خطر االإ�صابة بال�صرطان )11، 12(. وهناك درا�صة بينت 

غذائي غني يف الربوكلي )400غم/اأ�صبوع( له تاأثري اإيجابي على ت�صحيح اخللل يف امل�صار االأي�صي 

من خالل خف�س االك�صدة عند اال�صخا�س املعر�صني لالإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صرايني، ولذلك 

اأن تقرتح  اإ�صتهالك 400غم من هذه اخل�صاريف االأ�صبوع )اأو ما يعادل 57 غم/يوم( ميكن  فاإن 

لهذه املجموعة اخلا�صة من اخل�صروات.
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مكافحة نافقة اأوراق احلم�ضيات

Phyllocnistis citrella Stainton
(Lepidoptera: Gracillariidae)


اأ.د. مازن عطيات

اأ�صتاذ املكافحة املتكاملة لالآفات /جامعة البلقاء التطبيقية

اأ.د . توفيق العنرتي

اأ�صتاذ احل�صرات القت�صادية واملبيدات /اجلامعة الأردنية

مقدمة:

اأوراق احلم�صيات يف غور الأردن عام 1994، كان هناك نق�ص يف  عندما ظهرت نافقة 

املعلومات عنها وعن الطرق املنا�صبة ملكافحتها. فقد و�صل عدد الر�صات باملبيدات الكيماوية 

من بع�ص املزارعني اإىل ما يقارب 12 مرة والتي ت�صببت بزيادة التكاليف. بال�صافة اإىل 

ذلك فقد قام بع�ص املزارعني يف منطقة وادي �صعيب بخلع اأ�صجار الليمون الأكرث ت�صررا 

بهذه احل�صرة وا�صتبدالها باأ�صجار الزيتون. هذا وتهدف هذه الن�صرة اإىل تزويد مزارعي 

اأوراق  نافقة  ملكافحة  اتباعها  املمكن  بالإجراءات  تتعلق  مبعلومات  اململكة  يف  احلم�صيات 

احلم�صيات بطرق خمتلفة جمدية وغري مكلفة ماديا على املدى البعيد تعمل على تعظيم 

باملكافحة  يعرف  ما  وهي  الكيميائية  املكافحة  من  اأمكن  ما  والتقليل  الطبيعية  املكافحة 

املتكاملة لالآفات . 
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مكافحة نافقة اأوراق احلم�صيات

وحتى يت�صنى لنا و�صع برنامج مكافحة منا�صب لهذه احل�صرة يجب علينا الأخذ 

بعني الإعتبار ما يلي:

1. معرفة دورة حياة هذه احل�صرة. هذا وقد �صرحنا يف ن�صرة �صابقة دورة حياة هذه احل�صرة، 

لذا يرجى قرائتها بتمعن.

2. معرفة عدد اجيالها حيث مت ت�صجيل 13 جيال لها يف وادي االأردن

3. فرتات الذروة لها وهو �صهر اأيار.

4. املراقبة الدائمة لالإ�صابة على خمتلف االأ�صناف ليت�صنى مكافحتها يف الوقت املنا�صب وهو 

كانت  فاإذا  االأنفاق،  بداية  ومالحظة  االأوراق  من  ع�صوائية  عينة  اأخذ  ميكن  حيث  الريقات،  طور 

ن�صبتها تتجاوز 30 % فاإنه ميكن التدخل باملكافحة. 

اأما عن طرق املكافحة فيمكن تلخي�صها مبا يلي:

اأول: املكافحة بالطرق الزراعية:

ت�صع االأنثى بيو�صها على االأوراق الغ�صة، هذا ومتتاز احلم�صيات يف غور االأردن وخا�صة الليمون 

باإعطائها دفعا خ�صريا ي�صل اإىل اأربع مرات على مدار العام، وتزيد كثافة الدفع اخل�صري نتيجة 

النيرتوجيني  ال�صماد  من  اأمكن  ما  التقليل  من  لنا  بد  ال  هنا  من  النيرتوجيني.  الت�صميد  لزيادة 

واإعطاء االأ�صجار حاجتها من هذا ال�صماد مبا يتوافق وعمرها. فمثال ومن خالل درا�صة اأجريناها 

يف غور كبد على اأ�صجار ليمون �صنف يوريكا اأو�صحنا اأنه ال داعي من ت�صميد االأ�صجار مبا يزيد عن 

850 غم يوريا، واأن الزيادة �صتنعك�س �صلبا مما يوؤدي اإىل زيادة االأ�صابة باحل�صرة. 

وعلى الرغم من اأن معظم املزارعني ال يقومون بتقليم اأ�صجارهم خالل ال�صتاء، فقد تبني لنا 

اأن التقليم ال�صتوي الأ�صجار احلم�صيات يعمل على التخفيف من هذه االآفة. كما تبني لنا ومن خالل 

التجارب العلمية باأن اإجراء التقليم ال�صيفي الأ�صجار احلم�صيات خالل �صهري متوز واآب يعمل على 

القليل من اأعداد احل�صرة. يكون التقليم بالرتكيز على اإزالة الفروخ وال�صرطانات املائية التي تعترب 

مرتعا لهذه احل�صرة، باالإ�صافة اإىل االأفرع �صديدة اال�صابة. هذا ويجب حرق االأجزاء املزالة ما مل 

تكن حتتوي يرقات متطفل عليها من قبل االأعداء احليوية بن�صب عالية. هذا و�صنو�صح التطفل من 

خالل املكافحة بوا�صطة االأعداء احليوية.
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عطيات  والعنرتي

ثانيا: املكافحة بوا�صطة الأعداء احليوية

تلعب االأعداء احليوية دورا مهما يف مكافحة نافقة اأوراق احلم�صيات، فقد قمنا بت�صجيل �صبعة 

متطفالت على نافقة اأوراق احلم�صيات. واملتطفالت هي ح�صرات ت�صع بيو�صها على اأو داخل يرقات 

نافقة اأوراق احلم�صيات وتكمل دورة حياتها على ح�صاب نافقة اأوراق احلم�صيات اأي اأنه بدال من اأن 

تكمل يرقة نافقة االأوراق حياتها لتتحول اإىل عثة يخرج بدال منها احل�صرة الكاملة حل�صرة املتطفل. 

ويو�صح �صكل رقم )1( املتطفالت التي �صجلت يف االأردن ون�صب انت�صارها. كما تبني ال�صورة رقم 

Cirrospilus ingenuus 1( املتطفل االأكرث انت�صارا وهو(

�صكل رقم 1: املتطفالت التي مت ت�صجيلها يف غور االأردن
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Cirrospilus ingenuus صورة رقم 1: املتطفل االأكرث انت�صارا�

اأوراق م�صابة  با�صتخدام عد�صة حقلية وفح�س  التطفل وذلك  ا�صكاال من  هذا وميكن متييز 

بنافقة اأوراق احلم�صيات والتي تظهر كما يف ال�صور الالحقة.

�صورة رقم 2: اليمني-يرقة متطفل على يرقة نافقة اأوراق احلم�صيات

   الي�صار- يرقة غري متطفل عليها

مكافحة نافقة اأوراق احلم�صيات
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�صورة رقم 3: عذراى ملتطفالت على نافقة اأوراق احلم�صيات

االفرتا�س على  بت�صجيل حاالت كثرية من  الذكر فقد قمنا  ال�صابقة  املتطفالت  اإىل  باال�صافة 

يرقات نافقة اأوراق احلم�صيات من قبل العناكب ومن قبل العدو احليوي املفرت�س املعروف با�صم 

اأ�صد املن. وتبني ال�صورة رقم )4( كيف تفرت�س يرقة ا�صد املن يرقة نافقة اأوراق احلم�صيات.

�صورة رقم 4: يرقة ا�صد املن تفرت�س يرقة نافقة اأوراق احلم�صيات.

بال�صتخدام  عليها  الق�صاء  وعدم  احليوية  االأعداء  هذه  على  املحافظة  علينا  يجب  هنا  من   

اخلاطئ للمبيدات احل�صرية.

ثالثا: املكافحة الكيميائية:

يعترب ا�صتخدام املكافحة الكيميائية با�صتخدام املبيدات احل�صرية من احللول ال�صعيفة ملكافحة 

نافقة اأوراق احلم�صيات ويعود ذلك لالأ�صباب التالية.:

عطيات  والعنرتي
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• قدرة احل�صرة على بناء نف�صها ب�صرعة حيث اأن لها 13 جيال يف العام.	

• الريقات تكون حممية داخل االأنفاق	

• العذارى تكون حممية داخل حجرة التعذر.	

• احل�صرة الكاملة ن�صاطها ليلي.	

اإن كان وال بد من ا�صتخدام املبيدات، فيمكن ا�صتخدام مبيد الكونفيدور �صقاية. ويجب اأن يكون 

ا�صتخدامه عندما يكون ن�صبة الريقات يف العمر الريقي االأول تزيد عن 30 %، اإذ اإنه ال جدوى من 

ا�صتخدام املبيد عندما تكون ن�صبة العذارى اأو الريقات العمر الرابع كونهما ال يتغذيان. ومن خالل 

درا�صاتنا فاإن �صهر اأيار هو اأف�صل وقت ال�صتخدام املبيد.

املراجع العلمية:
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10: 35-42. 

Ateyyat, M. and Mustafa, T. 1999. Food preference and damage 
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Jordan, Mu’tah University, Al-Karak, Jordan.

مكافحة نافقة اأوراق احلم�صيات
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علم احل�ضرات اجلنائي 

Forensic Entomology


د. حازم �صريف ح�صن

ف�صم اإنتاج ووقاية النبات، كلية الزراعة التكنولوجية، 

جامعة البلقاء التطبيقية، ال�صلط الأردن.

مقدمة:

القتل جرمية ب�صعة، وهو من اأكب الكبائر التي حرمها اهلل - تعاىل - فمن قتل نف�صًا 

املجتمعات  كل  يف  اجلرائم  تنت�صر  الأ�صف  مع  ولكن  جميعًا،  النا�ص  قتل  فكاأمنا  حق  بغري 

الب�صرية تقريبًا منذ قتل قابيل اأخاه هابيل، ول تزال م�صتمرة اإىل الآن، ومنذ اأن بداأنا 

اأن معركة التقنية �صد  نقتل بع�صنا البع�ص، والتحقيق يف اجلرائم يف تطور م�صتمر، غري 

الرواد بتطوير  الآونة الأخرية قام فريق �صغري من  اجلرمية ل تزال حمدودة، ولكن يف 

�صالح جديد، ال وهو ا�صتخدام احل�صرات يف الك�صف عن اجلرمية.
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علم احل�صرات اجلنائي 

يعترب �صف احل�صرات من اأكرب االق�صام الت�صنيفية يف اململكة احليوانية من حيث تعداد اأنواعه 

وتعدد البيئات التي يقطنها، حيث تغطي احل�صرات كافة مناطق الكرة االر�صية بربها ومائها يف 

خمتلف الظروف اجلوية. فمنها ما هو ملقح لالأزهار متطفل، مفرت�س، مرتمم. ويطلق على العلم 

Entomology .(Gupta 1994)  املعني بدرا�صة احل�صرات

وحيث انه تاريخيا قد قطنت احل�صرات االر�س وا�صتعمرتها قبل ان ي�صلها االن�صا�س مبدة كبرية 

فان االهتمام بها ودرا�صتها يغطي جزءا ال باأ�س به من تطور وحياة االن�صان البل ووفاته. وقد ك�صفت 

من  الكثري  عمر  وبداية  احلية،  املخلوقات  من  كثرية  اأنواع  بني  نظامًا  االأكرث  اأنها  عن  احل�صرات 

احل�صرات تبداأ مع موت حيوان اآخر. هذه العالقة اخلا�صة مع املوت متوقعة، ولكننا جتاهلناها منذ 

وقت طويل.

املحقق  قام  حيث  م   1235 العام  منذ  اجلرائم  وعلم  احل�صري  التنوع  مابني  الربط  بداأ  وقد 

بان طلب من جميع احل�صادين عر�س  باملنجل  بالتحقيق يف جرمية قتل   Sun T’zu ال�صيني 

 Catts and Goff(مناجلهم وا�صتدل على اجلاين من جتمع الذباب على رائحة الدم على منجله

.)1992

ويطلق حاليا على العلم القائم بدرا�صة حتديد موعد اجلرمية باالعتماد على درا�صة احل�صرات 

اإ�صتخدم هذا العلم هم -طبعا - �صكوتالنديارد    Forensic Entomology. واأول من  بعلم 

)ال�صرطة الربيطانية( �صنة 1935. يعتمد علم ح�صرات اجلرمية على تقدير زمان ومكان و�صبب 

الوفاة اعتمادا على دورة حياة احل�صرات املرتافقة مع اجلثة حيث انها تتبع برناجما دقيقا يف تطورها 

Medicocriminal Entomology ح�صب الظروف اجلوية التي تعي�س بهاوهذا يدعى ب

عندما تعرث ذبابة ما على اإحدى اجلثث فاإنه �صتبحث عن مكان منا�صب لو�صع بي�صها مبا يف 

ذلك الفتحات كالفم واالأنف وما اإىل ذلك، ولكن اإذا كان ال�صخ�س قد اأ�صيب بجروح نتيجة عيار 

ناري اأو طعنة �صكني فمن املرجح اأن ت�صع الذبابة بي�صها يف مو�صع اجلرح. ميكن لعوامل كاحلرارة 

يقدروا عمرها،  اأن  للخرباء  بتحديد مرحلة منو احل�صرة ميكن  ولكن  العملية،  توؤثر على هذه  اأن 

ويربطوها بالفرتة الزمنية ملوت �صاحب اجلثة. 

 .Postmortem Interval (PMI) وتدعى الفرتة الواقعة مابني الوفاة واكت�صاف اجلثة

ُبعدًا  اجلرمية  موقع  يف  املعلومات  هذه  ترجمة  فر�صة  وتعطينا  احل�صرات،  حياة  ملراحل  معرفتنا 

.(Goff 1992) جديدًا
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ح. ح�صن

اإذا ما ُوجدت جثة مغطاة بالريقات ميكننا عندئذ حتليل وحتديد نوع الريقات، وميكننا حتديد 

من  الريقة  عمر  ي�صتنتج  اجلثة.  فيه  ا�صتعمرت  الذي  الوقت  وبالتايل حتديد  الريقات،  هذه  عمر 

خالل تقدير طولها اأو وزنها، ومن ثمَّ ربط ذلك باحلرارة التي كانت تنمو فيها، وهذا �صهل ن�صبيًا 

اإذا ما كانت لديك درجة حرارة عادية ثابتة، ولكن بطبيعة احلال عندما تكون هناك جثة لن يكون 

بجانبها ميزان حرارة يخربك مبا كانت عليه درجة احلرارة عند موتها. 

اإن عامل االأمرا�س ي�صتطيع حتديد وقت املوت بدقة اإذا مل مي�ِس عليه اثنتان و�صبعون �صاعة، 

ومن هنا ي�صتطيع عامل احل�صرات زيادة ُبعد اإ�صايف.حيث تعطينا خملوقات مثل الذباب الفر�صة 

لتحديد وقت املوت، واإن كان متاأخرًا. 

مت تق�صيم ح�صرات علم اجلرمية اىل جمموعات ح�صب تعدادها واهميتها يف هذا 

العلم  ح�صب العامل )Smith and Wall 1998(وهي على النحو التايل:

 Calliphoridae , Sarcophagidae :رتبة الذباب: باأنواعه الزرق والخ�صر

, Muscidaeو Fanniidae

Histeridae و Staphylinidae، Cleridae، Scarabaeidae : رتبة اخلناف�ص

..Oribatidae  و Tyroglyphidae  صف العنكبوتيات: والذي ميثله رتبة�

رتبة حر�صفية الجنحة ومتثلها العثث.

واخريا رتبة غ�صائية الجنحة وميثلها الدبابري، النحل والنمل.

اأما من حيث ال�صلوك فاحل�صرات املتواجدة مع اجلثث اما انها متغذية ب�صكل رئي�صي على اجلثة، 

اأو ح�صرات متغذية على يرقات احل�صرات االوىل، او متطفلة على يرقات احل�صرات االوىل او انها 

تتخذ اجلثة مكانا الختبائها.

وقد مت حتديد بروتوكول معني جلمع هذه احل�صرات وكيفية التعامل معها العتبارها اأدلة جنائية 

اعتماد هذه احل�صرات  الواجب حتديدها عند  املعلومات  وهناك جمموعة من  علم اجلرمية،  يف 

كدليل جنائي مثل: مكان تواجدها، درجة حرارة املكان، درجة حرارة اجلثة، تاريخ جمعها وكيف 

.)Anderson 2004(مت جمعها

ويتم الربط مابني نوع احل�صرات املتواجدة مع جثة ما واملرحلة التحللية للجثة، اذ مت االتفاق 

عامليا على اعتبار ان اجلثة متر باأربع او خم�س مراحل من التحلل.حيث يتم الربط مابني مرحلة 

التحلل ونوع احل�صرات املتواجدة واأطوار هذه احل�صرات، مع االخذ بعني االعتبار الظروف اجلوية 

املحيطة باجلثة من درجة حرارة ورطوبة وهل هي يف مكان مغطى ام بالعراء.
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االكرث  للح�صرات  م�صبقا  اعدادها  مت  منحنيات  مع  املجموعة  احل�صرات  تطور  مقارنة  ويتم 

الوفاة  وقت  يتم ح�صاب  بها  املرتبطة  واملعادالت  املنحنيات  وح�صب هذه  علم اجلرمية  �صيوعا يف 

 Baumgartner and Greenberg 1984، Baumgartner and Greenberg 1985،(

االدلة  بهذه  العمل  وي�صتوجب   .)Greenberg 1991، Greenberg and Tantawi 1993
وبناء على  الوفاة.  وزمان  تلعب دورا كبريا يف حتديد مكان  وقوة املالحظة حيث  ال�صديدة  الدقة 

الدرا�صة التي متت يف اجلامعة االردنية من الباحث د. حازم ح�صن وباأ�صراف اأ.د. اأحمد كاتبة مت 

عمل منحنيات تطور للح�صرات االكرث �صيوعا وتواجدا مع اجلثث وبناء عليها وعلى جمموعة من 

الدرا�صات البيولوجية املتعلقة بها ا�صتطاع الباحثان من تطوير برنامج حا�صوبي ميكن ا�صتخدامه 

ملعرفة عمر اجلثة ح�صب املدخالت املطلوبة التي بني عليها الربنامج.

يف  تو�صع  اأن  يجب  حماذير  له  اجلنائي  احل�صرات  علم  -فاإن  علم  -وككل  طبعا  القول  بقي 

من  هناك  واأي�صا  اأ�صرع.  ب�صكل  فيها  الريقات  تنمو  الكوكايني  على  حتتوي  التي  فاجلثة  االإعتبار 

يدهن جثة القتيل باملراهم ليعطل من منو الريقات. وهناك اأي�صا فنيات خا�صة مفيدة جدا فمثال: 

بع�س اأنواع الذباب ال ي�صع بي�صه اإال يف اأما كن مغلقة ... فلو وجدت جثة يف العراء وعليها بي�س 

هذا الذباب فهذا دليل وا�صح على اأن اجلرمية متت يف مكان مغلق ثم مت نقل اجلثة للعراء وكذلك 

العك�س اجلثة التي تنقل من العراء ملكان مغلق هذه اأ�صياء يكت�صفها عامل احل�صرات اجلنائي ب�صهولة 

مطلقة وكذلك اجلثة التي يتم جتميدها ثم نقلها تفت�صح ب�صهولة الأنه ال تنمو بها يرقات وال يوجد 

عليها بي�س.
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الهرمونات النباتية وعلقتها بالإن�ضان


د. ع�صام م�صطفى قرنفلة

ق�صم اإنتاج ووقاية النبات

كلية الزراعة التكنولوجية

جامعة البلقاء التطبيقية

مقدمة:

الهرمونات، ب�صكل عام، هي مواد كيميائية تنتج يف اأماكن معينة )خاليا يف النباتات وغدد 

يف احليوانات( تتحكم بالعمليات اخللوية والف�صيولوجية يف خاليا اأخرى )امل�صتهدفة( من 

خالل تفاعلها مع بروتينات، هذه البوتينات تعمل كم�صتقبالت لالإ�صارة مرتبطة بطرق 

نقل ال�صارة   )cellular transduction pathways(. اأما الهرمونات النباتية 

النباتات.  وتطور  منو  يف  تتحكم  طبيعية  ع�صوية  مواد  فهي   )plant hormones(

وبالتايل، اأيًا كانت ت�صميتها، �صواء �صميت بالهرمونات النباتية اأو منظمات النمو النباتية 

النباتية الطبيعية  الهرمونات  ، والتي ت�صم   )plant growth bioregulators(

وامل�صنعة وت�صم اأي�صًا مواد  كيميائية لي�صت موجوودة طبيعيًا يف النبات ولكن عندما يتم 

ر�صها على النباتات فاإنها توؤثر على منو وتطور النباتات، فاإن الهرمونات واملنظمات ل تعمل 

اإل على اخللية النباتية امل�صتهدفة ول تعمل على اخللية احليوانية. ن�صتخل�ص مما �صبق، 

اأجزاء  يتناول  بدوره  والن�صان  خمتلفة  اأماكن  يف  هرموناتها  بت�صنيع  تقوم  النباتات  اأن 

النبات املختلفة )بذور، جذور، اأوراق، اأزهار، ثمار(.
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الهرمونات النباتية الطبيعية املعروفة لدينا لغاية الآن هي: 

 ،)cytokinins( ال�صايتوكاينينات ، )gibberellins( اجلربلينات،)auxins(االك�صينات

نوع من  اإ�صافة  االب�صي�صيك )abscisic acid(. وحديًثا، مت  ،وحام�س   )ethylene( االثيلني

 salicylic(  وحام�س ال�صف�صاف اأو حام�س �صالي�صيليك ، )brassinolides(ال�صتريويدات

قام  وقد  النباتية.  الهرمونات  جمموعة  اإىل   )jasmonates( اليا�صميني  احلام�س  acid(و 
حتدث  بحيث  لها  م�صابهة  مواد  بت�صنيع  قام  اأنه  كما  النباتية،  الهرمونات  با�صتخال�س  االن�صان 

املثال ال احل�صر، فقد مت  �صبيل  بها. فعلى  النباتات  اأجزاء  اأو  النباتات  تاأثريًا معيًنا عند معاملة 

جتذير  يف  ي�صتخدم  الذي   )indole butyric acid( اأ�صيد  بيوتريك  اأندول  االأك�صني  ت�صنيع 

العقل ال�صاقية والورقية، وكذلك البنزل اأدينني )Benzyladenine(، وهو من ال�صايتوكاينينات 

امل�صنعة، حيث يتم اإ�صافته يف االأو�صاط الغذائية امل�صتخدمة يف زراعة االأن�صجة النباتية لت�صجيع 

انق�صام اخلاليا ومنو الرباعم اجلانبية وال�صيقان. 

للهرمونات  م�صابهة  مواد  بت�صنيع  الباحثون  قام  ملاذا  البع�ص:  ي�صاأل  قد  وهنا 

النباتية الطبيعية؟

 لالإجابة على هذا ال�صوؤال، البد اأن نبني اأنه يف حاالت معينة قد ال يقوم اجلزء املعني من النبات 

بت�صنيع كمية كافية من الهرمون الطبيعي. فعلى �صبيل املثال، �صنف العنب البناتي عدمي البذور 

ت�صنيع  اأماكن  البذوراأحد  باأن  علمًا  البذور،  وجود  اإىل  يفتقر  الأنه  العنيبات،  ب�صغر حجم  يتميز 

اجلربلني، وعليه تتم معاملة العنيبات باجلربلني ليكربحجمها. وبالتايل، لقد قام االن�صان بتعوي�س 

حاجة القطف من اجلربلني. ومن االأمثلة ال�صائعة االأخرى وجود نباتات متقزمة، ال تنتج اجلربلني 

بكمية كافية، يتم ر�صها باجلربلني لتح�صل على اال�صتطالة. ومن هنا نبني اأنه ال مانع وال �صرر من 

تعوي�س النبات بالنق�س من الهرمون الطبيعي املعني، ما دام اأن الهرمونات تنتج ب�صورة طبيعية 

وال تعمل اإال على اخللية النباتية امل�صتهدفة كما �صبق اأن مت ذكره. متاًما كما هو احلال يف جماالت 

الطب، عندما يعطى االن�صان هرمون معني ب�صبب اأن غدة متخ�ص�صة ال تفرز الكمية املطلوبة من 

الهرمون املعني.

االن�صان.  ب�صحة  النباتية  الهرمونات  عالقة  النا�س  من  الكثري  اأذهان  اإىل  يتبادر  هنا،  ومن 

وهنالك عدة ت�صاوؤالت منها: هل ا�صتعمال الهرمونات النباتية يوؤثر على �صحة االن�صن؟ هل ب�صبب 

ا�صتعمال الهرمونات النباتية تغري طعم الثمار؟ وهل اأن الثمار يكرب حجمها مثل اخليار عند و�صعها 

يف الثالجة؟ ملاذا كنا يف املا�صي ن�صتم رائحة اأزهار وثمار البندورة واخليار ومل نعد كذلك؟ 

لقد اتفقنا على اأن اأجزاء النباتات املختلفة تقوم بت�صنيع الهرمونات النباتية ب�صورة طبيعية. 

اأنواع الثمار تنتج غاز االثيلني، وهو هرمون ن�صج الثمار، حتى يتغري لون الثمار من  فالعديد من 

ب�صورة  الثمار  ن�صتهلك  ونحن  االأ�صفر.  اللون  اإىل  املوز،  ثمار  يف  احلال  هو  كما  مثاًل،  االأخ�صر 

طبيعية. وحتى اأنه يوجد معامل تخمري املوز حيث يتم معاملة الثمار باالإثيلني.

ع. قرنفلة
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اأما بالن�صبة اإىل تغري طعم الثمار، فاإن الزراعات �صابقًا كانت ترتكز حول الزراعات املك�صوفة 

اأنواع اخل�صراوات. ومع تطور الزراعة واإن�صاء الزراعات املحمية يف البيوت واالأنفاق  من خمتلف 

البال�صتيكية، مت ا�صتنباط اأ�صناف مالئمة لتلك االأنواع من الزراعات، وهذا طبعًا من اأحد االأ�صباب 

للتغري الذي  ي�صعر به امل�صتهلك بالن�صبة فيما يتعلق بطعم الثمار ولي�س للهرمونات النباتية عالقة 

بذلك. وال بد هنا اأي�صًا اإىل اال�صارة اإىل اأن طعم الثمار يختلف بني الزراعة املطرية والبعلية. فاملواد 

املروية. وهنالك  البعلية مقارنًة مع  املناطق  انتاجها يف  التي مت  الثمار  الذائبة ترتكز يف  ال�صلبة 

حقيقة علمية زراعية تغيب عن الكثري من النا�س هو اأن بع�س اخل�صار التي يتم انتاجها يف البيوت 

املحمية فيتم اثمارها ب�صورة بكرية )parthenocarpic fruit(، اأي اأن تلك الثمار تعقد وتنمو 

من دون حدوث عمليتي التلقيح واالخ�صاب. فال يتم ا�صتعمال الهرمونات النباتية يف اإنتاج اخليار 

يف البيوت املحمية. اأما فيما يتعلق بالبندورة، الفلفل، والباذجنان املزروعة يف البيوت املحمية فاإن 

هرمون االأك�صني ير�س لزيادة عقد الثمار وهذا ميكن اأن يكون حمفزًا لزيادة  عقد الثمار اأي اأن 

الهرمون ي�صتتعمل كبيديل لالأثر الذي ي�صببه التلقيح واالخ�صاب يف عقد الثمار. ويف هذا ال�صياق، 

فاإن املزارعني يقومون بتلقيح النباتات مثل البندورة والفراولة داخل البيوت البال�صتيكية با�صتعمال 

النحل الطنان.  

اأما ما ي�صاع حول كرب حجم الثمار كاخليار مثاًل وهي داخل الثالجة فهذا لي�س له اأ�صا�س من 

ال�صحة. ففي مرحلة احل�صاد، وبعد قطف الثمرة وانف�صالها عن النبات االأم، ال ميكن للثمرة اأن 

يزداد حجمها وتكرب اإال عن طريق و�صول املاء من اجلذور ونواجت عملية البناء ال�صوئي من االأوراق 

اإىل تلك الثمرة، وهذا غري ممكن بعد قطف الثمرة.

وال بد يف هذا ال�صياق اأن نبني االختالف بني تاأثري الهرمونات النباتية وتاأثري اإ�صافة الهرمونات 

زيادة  احليوان  الك�صاب  العلفية  اخللطات  يف  اأو  احلقن  طريق  عن  �صواء  تقدم  التي  احليوانية 

تلك  اأن  الدرا�صات  اأثبتت  حيث  االن�صان،  �صحة  على  �صلًبا  توؤثر  الهرمونات،  تلك  فاإن  الوزن.  يف 

اأ�صارت بع�س  الهرمونات تذوب يف الدهون وترتاكم يف االأن�صجة املختلفة يف ج�صم االن�صان. وقد 

ب�صبب طبيعة  الهرمونات  تلك  ا�صتعمال  ال�صلبية من  لالأ�صرار  اأكرث عر�صة  الن�صاء  اأن  الدرا�صات 

ج�صم الن�صاء والذي يحتوي على ن�صبة اأكرث من الدهون. كذلك هو احلال بالن�صبة ملتبقيات املبيدات 

ا اأن االأثر املتبقي للمبيدات يوؤثر �صلًبا على  املختلفة يف اخل�صار والفواكه. فقد اأثبتت الدرا�صات اأي�صً

�صحة االن�صان. وبالتايل، فاإن غ�صل اخل�صار جيدًا قبل تناولها من االأمور التي ال بد من العناية بها. 

وبالتايل، ال بد من التفريق بني اأثر الهرمونات النباتية و االأثر املتبقي للمبيدات على �صحة االن�صان.

ويف النهاية، فاإن اتباع العادات ال�صحية يف الغذاء كغ�صل اخل�صار والفواكه جيدًا قبل تناولها 

وغ�صل اليدين وممار�صة الريا�صة اليومية وعدم التدخني من املمار�صات التي ن�صدد ونحث عليها 

حتى يتمتع االن�صان ب�صحة جيدة. 
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ع. قرنفلة
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نحل الع�ضل هذا الكائن العجيب:اأنواعه, 

�ضللته, واأهميته البيئية والقت�ضادية


الأ�صتاذة الدكتورة �صاهرة طلعت زيتون

اأخ�صائية نحل الع�صل ومنتجاته

جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الزراعة التكنولوجية، 

ق�صم انتاج ووقاية النبات. 

مقدمة:

حني ن�صتعر�ص الكائنات احلية املختلفة التي تعي�ص على �صطح الر�ص، اأو يف الرتبه،  

او انخف�صت، ل ي�صعنا ال ان ننحني  التي تطريعلى ارتفاعات علت  اأو تلك  او يف البحار، 

احرتاما وتقديرا لهذه احل�صرة ال�صغرية يف حجمها، العظيمة يف اهميتها واجنازاتها، هذه 

احل�صرة التي تنتج واحدة من احلى والذ املواد املوجودة يف العامل، ومتتلك جمتمعا يعتب 

من اأكرث املجتمعات تنظيما وانتظاما على وجه الب�صيطة، ال وهي نحل الع�صل.
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�ص.زيتون

 اأفراد خلية النحل

حني يلج املرء اىل عامل النحل ال�صحري، ومبجرد ان يقوم بفتح اخللية، �صيفاجا باعداد مهولة 

من العامالت تعمل دون كلل ت�صل اأعدادها يف املتو�صط 10000-60000 عامله، ا�صافة لعدد من 

الذكور ي�صل تعداده يف اأوقات الربيع اىل ما يقارب اخلم�صة االآف ذكر، كل اأولئك ت�صيطر عليهم 

وتديرهم ملكة واحدة، قوية، قادره على ادارة �صوؤون اخللية دون ادنى خطاأ ملا فيه م�صلحة اخللية 

لتنفيذ هذه االوامر  ال�صاعة وتدفعهم  للعامالت على مدار  اوامرها  با�صدار  امللكة  باكملها. تقوم 

بدقة با�صتخدام ما يعرف باملادة امللكية  )الفرمون امللكية(. كما تتوىل امللكة مهمة و�صع البي�س 

الرئي�صية  ملهمتها  والذكورا�صافة  العامالت  من  اجلديدة  االجيال  النتاج  ال�صدا�صية  اخلاليا  يف 

املهام االخرى داخل وخارج اخللية، من  بكافة  القيام  العامالت  تتوىل  يف قيادة اخللية. يف حني 

جمع للرحيق وت�صنيع للع�صل، وجمع حلبوب اللقاح والربوبلي�س، وتنظيف للخلية، وبناء  لالقرا�س 

ال�صمعية، وتدفئة وتربيد اخللية، وتربية احل�صنة )املراحل غري الكامله )�صغار النحل(( والعناية 

بها، والعناية بامللكة نف�صها، ا�صافة اىل حرا�صة اخللية.

اأنواع نحل الع�صل يف العامل:

ميكن تق�صيم  نحل الع�صل يف العامل اىل ق�صمني رئي�صني: 

1- نحل الع�صل غري الال�صع: هذا النوع من النحل يربى يف بع�س مناطق العامل كاملناطق 

اال�صتوائية يف ا�صيا، وال متتلك عامالته الة لل�صع، لذا ي�صهل التعامل معه ن�صبيا، اال ان انتاجه من 

الع�صل قليل جدا مقارنة بغريه من انواع نحل الع�صل. 

2- نحل الع�صل الال�صع: وهو االكرثتنوعا وانت�صارا يف العامل، وي�صتخدم ب�صكل رئي�صي النتاج 

الع�صل اقت�صاديا. 

يق�صم نحل الع�صل الال�صع تبعا حلجمه اىل ثالثة اق�صام:

· نحل الع�صل العمالق: هذا النحل يعترب اكرب انواع نحل الع�صل حجما يف العامل ويق�صم اىل 
نوعني رئي�صني Apis labriosa و Apis dorsata   وهو ينت�صر يف املناطق اال�صتوائية من قارة 

ا�صيا، يف�صل هذا النحل بناء م�صتعمراته يف العراء على اغ�صان اال�صجار ويف االماكن املرتفعة. 

وخزن  احل�صنه  لرتبية  ي�صتخدم  �صخم  �صمعي  قر�س  من  الع�س  با�صم  تعرف  التي  خليته  وتتكون 

الع�صل وعليه تعي�س افراد الطائفة. 

 Apis نوعني  اىل  يق�صم  الال�صعة.  الع�صل  نحل  اأنواع  ا�صغر  وهو  القزم:  الع�صل  نحل   ·
anderenformis و Apis florea وهو يت�صابه متاما يف طريقة معي�صته مع النحل العمالق، اال 
انه يف�صل ان يبني اأع�صا�صه على اال�صجار قليلة االرتفاع، وهو ينت�صر يف املناطق اال�صتوائية من قارة 

ا�صيا ويف اخلليج العربي وادخل حديثا اىل ال�صودان واالردن.   
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نحل الع�صل هذا الكائن العجيب:اأنواعه، �صاللته، واأهميته البيئية والقت�صادية

 ،Apis mellifera املتو�صط احلجم: يق�صم اىل ثالثة انواع، النحل الغربي الع�صل  · نحل 
والنحل ال�صرقي Apis cerana ، والنحل االحمرApis  koschevnikovi حيث يرتاوح طول 

يعي�س داخل اماكن مغلقة،  بانه  النحل  يتميز هذا  املتو�صط.  العاملة يف هذه االنواع  12-14 مم يف 

حممية، كالكهوف، وجذوع اال�صجار، وخاليا النحل التي يقوم االن�صان بت�صنيعها بت�صاميمها املتعدده، 

حيث يقوم النحل ببناء العديد من االقرا�س ال�صمعية يف اخللية ي�صتخدمها لرتبية احل�صنه، وخزن 

الع�صل وحبوب اللقاح. ويتم تربية النحل الغربي لالغرا�س االقت�صادية حاليا يف معظم بلدان العامل 

حيث اثبت ب�صالالته املتعدده جناحه يف التاقلم يف البيئات املناخية املختلفة، وقدرته على انتاج كميات 

اقت�صادية من الع�صل واملنتجات االخرى، يف حني تنح�صر تربية النحل ال�صرقي يف دول �صرق ا�صيا. 

:Apis mellifera اأهم �صاللت نحل الع�صل الغربي

يوجد يف العامل �صالالت عديدة من نحل الع�صل الغربي حددت اأخريا بحوايل 28 �صاللة، وتتوزع 

هذه ال�صالالت على �صطح االأر�س ب�صكلها الطبيعي حتت تاأثري العوامل البيئية، اذ متتلك كل �صاللة 

�صفة او اكرث متكنها من البقاء والتعاي�س مع الظروف البيئية ال�صائدة واملميزة لكل منطقة. وال يوجد 

�صاللة حمددة يف العامل تعترب مالئمة للرتبية يف اأي منطقة يف العامل، ولكن يوجد بع�س ال�صالالت 

التي حتمل اكرث من �صفة جيدة او مرغوبة من قبل النحال جتعل هذه ال�صاللة متفوقة على ال�صالالت 

االأخرى. واملعروف علميا ان ال�صاللة املوجودة يف اأي منطقة لي�صت بال�صرورة ان تكون هي ال�صاللة 

القيا�صية لتلك املنطقة، ولكن هذه ال�صاللة حتمل موا�صفات عالية جتعلها االأكرث مالئمة لهذه املنطقة. 

ويف نف�س الوقت يجب عدم اال�صتهتار بال�صاللة وال�صالالت املحلية املوجودة منذ اآالف ال�صنني يف هذه 

املنطقة، اذ ميكن عمل برامج حت�صني داخل هذه ال�صاللة املحلية، او ت�صريبها مع �صالالت اأخرى حتمل 

�صفات جيدة للخروج ب�صاللة او هجني اأكرث مالئمة و اإنتاجية. 

�صاللت النحل الغربي العاملية: العامل امل�صرتك بني بيئة اكرث ال�صالالت انت�صارا انها تعي�س يف 

مناطق رطبة وذات امطار عالية، وتتمتع مبراعي خ�صبة للنحل وان ف�صول ال�صنة االربعة تظهر بو�صوح 

يف مواطن هذه ال�صالالت حيث الربيع وال�صيف املعتدل واملنا�صب لطريان النحل و�صتاء بارد جدا. 

ومن اأهم ال�صاللت العامليه:  

حجم  ايطاليا،  له  االأ�صلي  املوطن   :)Apis mellifera ligustica( اليطايل  النحل 

ال�صاللة  هذه  تت�صف  البطن.  على  ذهبيني  خطني  وجود  مع  لل�صفرة  مائل  ولونها  كبري  العامالت 

باخل�صوبة العالية للملكات وهدوء العامالت ومقدرتها على التاأقلم مع الظروف البيئية املتباينة، تبداأ 

بو�صع البي�س مبكرا وت�صارعها يف معدل و�صع البي�س عايل جدا، تبني خاليا كبرية احلجم مع عدم 

امليل للتطريد وجتمع كميات كبرية من الع�صل. كثري ال�صرقة بني العامالت وبني اخلاليا باالإ�صافة اىل 

توهان العامالت بني اخلاليا يف املنحل الواحد عايل جدا خا�صة يف اخلاليا ذات اللون الواحد الن هذا 

النحل يعتمد االألوان يف حتديد االجتاهات. 



79 ملف الزراعة يف األردن

�ص. زيتون

النحل الكرنيويل )Apis mellifera carnica(: املوطن االأ�صلي له يوغو�صالفيا �صابقا 

موطنه   يف  تنت�صر  الكرنيويل  النحل  من  حملية  خطوط  عدة  يوجد  البلقان.  بالد  جميع  يف  وينت�صر 

ال�صكلية وال�صلوكية. ب�صكل عام تتميز هذه  وتتباين هذه اخلطوط املحلية فيما بينها يف املوا�صفات 

ال�صاللة من الناحية ال�صكلية باللون اال�صود مع وجود حزم من ال�صعر الرمادي على حلقات البطن. 

ومن الناحية ال�صلوكية تتميزبهدوء الطباع والثبات على الرباويز اثناء الك�صف على اخللية، التاقلم 

الوا�صع مع الظروف البيئية وخا�صة تاقلمها ال�صديد لالجواء الباردة، وتق�صي فرتة ال�صتاء بعنقود 

الربيع، ومتيزها  ال�صريع يف  والتطور  للملكات،  العالية  ن�صبيا. وبالرغم من اخل�صوبة  �صتوي �صغري 

يف كمية الع�صل املنتج، اال ان امللكات تتوقف عن و�صع البي�س عندما ي�صعر النحل ان م�صادر الغذاء 

اأي  بدون  الربيع  بداية  اىل  اخلريف  نهاية  من  املمتدة  الفرتة  خالل  اخلاليا  وتبقى  تن�صب  بداءت 

تواجد للح�صنة. ت�صتطيع العامالت متييز خالياها حتى لوو�صعت اخلاليا بجانب بع�صها، لكنها متيل 

لل�صرقة فيما بينها ب�صدة خا�صة اذا تعر�صت اخلاليا لنق�س الغذاء واجلوع.  

القوقاز،  بالد  له  اال�صلي  املوطن   :)caucasica Apis mellifera( القوقازي  النحل 

وب�صكل عام م�صابه كثريا للنحل الكرنيويل اال ان حجم العامالت اكرب يف القوقازي وال ميكن التفريق 

بينهما اال بالقيا�صات املورفومرتية يف املخترب. بالرغم من متتعه ببع�س ال�صفات اجليدة، من هدوء 

الطباع، وعدم ميله للتطريد، و�صهولة تهجينه مع ال�صالالت االخرى، اال ان تاخر تطور ومنو اعداد 

العامالت يف خالياه، ا�صافة اىل ان حجم اخللية يبقى يف املتو�صط يف اح�صن الظروف خالل ال�صيف 

واخلريف يف موطنه، مما يجعل منه �صاللة غري حمبذة من قبل النحالني يف املناطق �صبه اجلافة. 

�صاللت النحل الغربي العربية: ي�صتوطن يف الوطن العربي عدة �صالالت من نحل الع�صل، 

تنت�صر كل �صالله يف منطقة جغرافية حمددة لتلك ال�صاللة، والعامل امل�صرتك بني بيئة هذه ال�صالالت 

انها متتاز ب�صيف حار جدا وجاف و�صتاء بارد وماطر. ان هذه املناطق تعترب مراعي فقرية للنحل 

بالرغم من توفر احلرارة املنا�صبة لطريان العامالت خارج اخللية يف معظم ايام ال�صنة وان النحل 

ال يدخل يف �صكون حقيقي كما هو احلال يف املناطق الباردة يف اوروبا مثال. ومتتاز �صالالت الوطن 

العربي ب�صكل عام بال�صرا�صة، و�صغر حجم اخللية، وامليل للتطريد، اال اأنها متاأقلمة مع �صعف املرعى، 

وهي متحملة للجفاف واحلر ال�صائد يف هذه املناطق من العامل، ومن ا�صهر �صالالت الوطن العربي:

النحل اليمني )Apis mellifera yemenitica(: نحل �صغري احلجم مييل اىل اللون 

البني اال�صفر وذات ل�صان ق�صري. تنت�صر هذه ال�صاللة يف م�صاحة �صا�صعة جدا من االر�س كموطن 

ا�صلي لها اذ تنت�صر يف جزيرة العرب، وال�صودان، وت�صاد، وال�صومال، وهذه ال�صاللة اكرث �صالالت 

النحل حتمال للحرارة  وندرة االمطار. العامالت هادئة الطباع اثناء الك�صف على اخللية ومقاومة 

لالمرا�س واالفات. وجتدر اال�صارة هنا اىل انه يتواجد عدة خطوط حملية من النحل اليمني داخل 

منطقة انت�صاره حيث ميكن مثال مالحظة ان النحل العماين اكرب حجما من النحل اليمني.
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النحل ال�صوداين  )Apis mellifera sudanensis(: م�صابهه متاما للنحل اليمني يف 

ال�صلوك وال�صكل اال ان النحل ال�صوداين حجمه اكرب والعامالت �صكلها ا�صطواين مع زيادة يف عر�س 

البطن عن النحل اليمني.    

النحل ال�صوري )Apis mellifera syriaca(: ت�صتوطن هذه ال�صالله بالد ال�صام وتتميز 

العامالت باللون اال�صود مع تلون حلقة بطنية واحدة باللون اال�صفر. ملكاته خ�صبة يف انتاج البي�س 

لكن حجم اخللية متو�صط، تتاخر امللكات لتبداأ يف و�صع البي�س، ومييل للتطريد ب�صرعة و العامالت 

حيث  من  ممتاز  ب�صكل  البيئية  الظروف  مع  ال�صاللة  هذه  تاقلمت  للربد.  جدا  وح�صا�صه  �صر�صه 

لذا  الغذاء يف احلقل  وقلة  االحمر  البلح  دبور  االعداء خا�صة  ال�صيف وكرثة  العالية يف  احلرارة 

ا�صتهالكها من الغذاء قليل جدا مقارنة مع ال�صالالت االوروبية االخرى.      

النحل امل�صري )Apis mellifera lamarckii(: موطن وانت�صار هذه ال�صاللة يف م�صر 

الل�صان  وق�صرية  احلجم  �صغرية  �صر�صة  النحل  عامالت  م�صع.  ف�صي  اخلارجي  ومظهرها  فقط 

واجلناحني واالرجل. اليتحمل الربد وال يكون عنقود �صتوي حقيقي للتغلب على الربد. ملكات هذه 

ال�صاللة خ�صبة وت�صتمر برتبية احل�صنة طوال العام. 

النحل ال�صحراوي )Apis mellifera sahariensis(:  موطن وانت�صار هذه ال�صاللة يف 

جنوب املغرب واجلزائر ومتتاز عامالتها باللون اال�صفر. متتاز ملكاتها بالبدء مبكرا بو�صع البي�س 

لكن بخ�صوبة منخف�صة، هادئة الطباع، و�صديدة امليل للتطريد، ومنتجة للع�صل يف موطنها. كنحلة 

م�صتوطنة يف ال�صحراء فهي متحملة للظروف املناخية القا�صية. 

النحل التون�صي  )Apis mellifera intermissa(: موطن وانت�صار هذه ال�صاللة يف بالد 

ال�صاحل اجلنوبي للبحر املتو�صط يف كل من تون�س واجلزائر واملغرب. متتاز ملكاتها بالبدء مبكرا 

بو�صع البي�س متاثرة باي توفر مل�صادر للغذاء وبخ�صوبة عالية يف و�صع البي�س منتجة خاليا كبرية 

احلجم ذات اعداد هائلة من العامالت. منتجة للع�صل يف موطنها اال�صلي ومتحملة للحر واجلفاف 

ب�صكل خا�س. عامالت هذه ال�صاللة اكرب �صالالت النحل حجما، و�صر�صة، وغري ثابته على االقرا�س 

ال�صمعية اثناء الك�صف على اخللية، ومتيل للتطريد ب�صدة.

اأهمية نحل الع�صل لالإن�صان والبيئة:

منذ اأقدم الع�صوروحني تعرف االن�صان اىل النحل وتذوق طعم ع�صله احللو املذاق تولدت بني 

االن�صان والنحل عالقة غريبة فهو يخ�صاه خوفا من اآالم ل�صعه وال ي�صتطيع االبتعاد عنه للذة طعم 

و�صنع  للتحلية  االن�صان  ا�صتخدمها  التي  الطبيعية  املواد  اول  من  وانه  خا�صة  ينتجه  الذي  الع�صل 

احللويات املختلفة. هذه العالقة دفعت املغامرين قدميا لل�صعود اىل اعايل اجلبال ل�صيد الع�صل 

جديد  خمرتع  كل  اليجاد  للبحث  احلديث  االن�صان  ودفعت  الكهوف.  يف  تعي�س  التي  اخلاليا  من 

نحل الع�صل هذا الكائن العجيب:اأنواعه، �صاللته، واأهميته البيئية والقت�صادية
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ي�صاعد يف تقليل اأذى النحل ويزيد من انتاجه للع�صل.   ومبرور الوقت بداأ االن�صان يدرك الفوائد 

اجلمه ملنتجات نحل الع�صل باخلربة والتجارب ال�صخ�صية، وجاء العلم احلديث لي�س ليثبت فقط 

ما عرفه النا�س بحكم جتاربهم املرتاكمة ولكن ليكت�صف ويزيح الغطاء عن العديد من فوائد النحل 

ومنتجاته، وليو�صح مدى اأهمية هذا الكائن. 

وال�صناعية،  الغذائية،  اال�صتخدامات  ذات  العديده  منتجاته  من  الع�صل  نحل  اهمية  تنبع 

والتجميلية، والعالجيه. فقدميا عرف من منتجاته الع�صل و�صمع النحل وقد ا�صتخدم الع�صل من 

قبل معظم �صعوب العامل كغذاء وعالج وا�صتخدم �صمع النحل يف االنارة وبع�س ال�صناعات الب�صيطة 

ويقال ان الفراعنة القدماء ا�صتخدموه مع مواد اخرى لتحنيط موتاهم. وحديثا جاءت االبحاث 

املعدنية  واالمالح  والفيتامينات  ال�صكريات  من  العديد  على  يحتوي  كغذاء  الع�صل  اهمية  لتوؤكد 

والعديد من املواد امل�صاده للتاك�صد.... وغريها ولت�صجع على ا�صتخدام الع�صل يف �صناعة االغذية 

كمنتجات االلبان املختلفة وانواع احللويات والب�صكويت وال�صكوالته ا�صافة اىل ا�صتخدامه يف �صنع 

رفوف  على  ت�صطف  التي  املنتجات  من  وغريها  وال�صامبو  ال�صابون  و�صنع  التجميلية  الكرميات 

املحالت التجارية يف كافة ارجاء العامل. 

ال�صناعية،  وا�صتخداماتها  باهميتها  تفوق  ا�صبحت  التي  النحل  منتجات  من  العديد  وبرزت 

وحبوب  )الربوبلي�س(،  والعكرب  امللكات،  غذاء  بينها  ومن  الع�صل  والعالجية  والتجميلية، 

اللقاح،والفرمونات، واخريا ولي�س اخرا �صم النحل.

بالرغم من اهمية ما �صلف ذكره عن منتجات نحل الع�صل، فان احلقائق قد ك�صفت ان اهمية 

النحل احلقيقية تكمن مبا  يقدمه النحل من خدمة جليلة للعامل اجمع وذلك عرب قيامه بتلقيح 

النباتات الزهرية املختلفة، حيث ي�صاهم بذلك يف احلفاظ على الغطاء النباتي ويف زيادة انتاج 

الكثري من اخل�صروات، وا�صجار الفاكهة، وبع�س املحا�صيل احلقلية والتوابل، اذ تك�صف التقديرات 

ان ثلث املواد الغذائية التي ت�صل اىل موائدنا يعود الف�صل بانتاجها اىل نحل الع�صل، حيث انه من 

بني املئة حم�صول التي ت�صكل 90% من الغذاء العاملي �صبعني حم�صوال تعتمد يف تلقيحها على نحل 

الع�صل.  كما ت�صري الدرا�صات اىل ان 9.5% )ما يعادل 153 بليون يورو( من انتاج الغذاء العاملي 

يعزى اىل دور النحل يف تلقيح النباتات املختلفة.

البيئة، الن  تلوث  ملدى  ومقيا�س  بيئي  كموؤ�صر  ي�صتخدمون  ومنتجاته  الع�صل  نحل  بات  وموؤخرا 

عامالت النحل تغطي خالل طريانها م�صاحات �صا�صعة وجتمع منتجاتها من عدد كبري من النباتات 

يف البيئة املحيطة بها، ما ال ي�صتطيع فعله اي كائن اخر لذلك تعترب منتجاتها ممثلة للبيئة التي 

انتجت فيها. ودالة على مدى تلوث البيئة.

�ص. زيتون
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اأهمية م�صاريع تربية النحل واملعوقات التي تواجه هذه امل�صاريع:

اأكت�صبت م�صاريع تربية النحل والعناية مبنتجاته اهمية خا�صة خالل العقود االخرية يف خمتلف 

ارجاء العامل. فمع حت�صن االو�صاع املعي�صية وارتفاع م�صتوى الدخل لدى االفراد ا�صافة لالكت�صافات 

العلمية التي ركزت على االهمية الطبية والغذائية ملنتجات النحل املختلفة حتولت منتجات النحل 

من مواد كمالية ال يقبل على  �صرائها اال االغنياء اىل مواد ا�صا�صية البد من توفرها وب�صعر منا�صب 

يف كل بيت. 

كماعمدت كثريا من دول العامل الناميه اإىل ا�صتخدام مهنة تربية النحل يف تطوير جمتمعاتها 

ال�صمان  حزم  �صمن  النحل  تربية  م�صتفي�صة  درا�صات  اإجراء  وبعد  الدول  هذه  و�صعت  حيث 

النحل  ملنتجات  ال�صوقية  القيمة  الرتفاع  نظرا  لالأفراد  املعي�صة  م�صتوى  لرفع  الهادفة  االجتماعي 

والغذائية. والتجميلية  الطبية  وال�صناعات  التغذية  امل�صتمر عليها ال�صتخدامها يف  الطلب  وزيادة 

املال  راأ�س  ودورة  ن�صبيا،  منخف�س  ال�صغرية  امل�صاريع  القامة  ال�صروري  املال  راأ�س  وان  خا�صة 

ق�صرية مقارنة بامل�صاريع الزراعية االخرى، كما ان العمل يف النحل ميكن ان يكون تكميلي ولي�س 

اأ�صا�صي، عالوة عن انه يوجد فر�س عمل دائمة ومو�صمية. وميكن ان يكون م�صروع عائلي مب�صاركة 

جميع اأفراد االأ�صرة يف مهنة تربية النحل حيث يقوم كبار ال�صن باالأعمال امليدانية اأما �صغار ال�صن 

فيمار�صون االأعمال اخلفيفة داخل امل�صاغل التابعة للمنحل. ا�صافة لتنوع اأ�صكال التجارة املرتتبة 

عن تبني هذه املهنة، منها انتاج وا�صترياد واعادة ت�صدير و ت�صويق م�صتلزمات تربية النحل حمليا 

وخارجيا. ت�صويق خاليا النحل ومنتجات اخللية املختلفة.

ويف اخلتام البد من اال�صارة اىل ان االردن وبع�س الدول املحيطه قد عانت من م�صكلة االهمال 

لهذا القطاع الزراعي الهام، وكان المرا�س النحل وظهور حلم الفاروا، وق�صاءه على اعداد هائلة 

لدى  الكافية  املعرفة  توفر  لعدم  ا�صافة  القطاع.  هذا  تراجع  يف  كبريا  دورا  النحل،  خاليا  من 

الهامة  االمور  من  وغريها  النحل  وبيوجليا  وبامرا�س  النحل،  لرتبية  احلديثة  بالطرق  النحالني 

ملمار�صة عملية النحالة. وقلة االبحاث العلمية التيتعني بدرا�صة اأف�صل الطرق لرتبية النحل حتت 

الظروف االردنية. ولعل من اهم ا�صباب هذا الرتاجع عدم توفر جهة متخ�ص�صة تتوىل التخطيط 

لتح�صني و�صع النحل، وتدريب وتاهيل كوادر قادرة على ادارة م�صاريع النحل الكبرية وال�صغرية. 

ال�صنوات  خالل  واحلر  ال�صقيع  موجات  وتوايل  املطر  وانحبا�س  وقلة  اجلوية  للظروف  كان  كما 

الثالث املا�صية دورا كبريا يف الق�صاء على الكثري من خاليا النحل من خالل تاثريها املبا�صر على 

النحل وعلى املراعي الطبيعية للنحل.

نحل الع�صل هذا الكائن العجيب:اأنواعه، �صاللته، واأهميته البيئية والقت�صادية
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مقدمة:

القيمة  ل�صال�صل  احلايل  الو�صع  لت�صخ�ص  الردين  الزراعي  القطاع  درا�صة  املهم  من 

هذه  تطوير  لزيادة  والتنمية  للفر�ص  الدخول  نقاط  ولتحديد  املختلفة،  للمنتجات 

اجل  من  الزراعي  الواقع  حتليل  هو   الدرا�صة  من  الهدف  القريب.  امل�صتقبل  يف  ال�صال�صل 

للتنمية وال�صتدامة لقطاع الزراعة يف الردن. ومن ال�صباب  و�صع ا�صرتاتيجية وخطة 

الرئي�صية لختيار ال�صال�صل هو وجود اغلبية احللقات واملكونات لل�صل�صلة مما ي�صاعد على 

حتليلها وفهمها لتطويرها. 

الأردن يبلغ عدد �صكانها تقريبا 9.5 مليون  مرتافقا مع التح�صر ال�صريع يف العا�صمة 

ت�صكل  حيث  الريفية  املناطق  يف  يعي�صون  زال��وا  ما  الأردنيني  من  الغالبية  ولكن  عمان، 

حيث  من  مناطق  ثالث  اإىل  الأردن  وينق�صم   .)201  ،6DoS( معي�صتهم  اأ�صا�ص  الزراعة 

الطبيعة واملناخ: وادي الأردن ،جبال ه�صبية ،وال�صحراء ال�صرقية والتي ت�صكل 75٪ من 

امل�صاحة الإجمالية يف عام MoI(2013،2014( . القت�صاد الردين يعتمد  على اخلدمات 

وال�صياحة ب�صكل كبري، وحيث ل يزال ينظر للزراعة كمحور للتنمية القت�صادية والتحول 

الريفي. يتكون الردن من اثني ع�صر حمافظة كما هو مبني يف ال�صكل رقم 1.
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ال�صكل رقم 1: حمافظات الردن

االأردن لديه 5% من امل�صاحة ال�صاحلة للزراعة ولكن هو من بني اأكرث البلدان التي تعاين عجزا 

االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الزراعة  م�صاهمة  ن�صبة  ان   .)2013،MoA      ( العامل  يف  للمياه 

يف االأردن، مبا يف ذلك الغابات وم�صايد االأ�صماك هو 4 % يف عام 2013، ولكن ب�صبب الروابط 

القوية بني القطاعات فيعترب تقريبا 28% من الناجت املحلي االإجمايل معتمدا على الزراعة. ويوفر 

�صبل العي�س حلوايل 20% من ال�صكان، ويوظف حوايل 7% من قوة العمل. و الرثوة احليوانية ت�صهم 

بنحو ن�صف من اإجمايل الناجت املحلي الزراعي )MoA،2013(. بعد اإ�صالحات القطاع، فان 

املبا�صر.  الدعم  اأ�صكال  جميع  اإزالة  ومت  والقيود  ال�صوابط  جميع  من  تقريبا  خالية  االآن  الزراعة 

االإنتاج الزراعي يف االأردن يغطي م�صاحة قدرها 2،463،000 دومن، منها 956،000 دومن مروية. 

اإنتاج اأ�صجار الفاكهة ما يقرب من 500،000 طن من اهمها  اإنتاج الزيتون ، تليها احلم�صيات واملوز 

بانتاجية  بالتنقيط  الري  االأردن حتت  وادي  اأ�صا�صا اخل�صروات يف  والتفاح وغريها.تنتج  والعنب 

1،700،000 طن يف عام  DoS(  2013، 2014(. على الرغم من اأن ح�صة الزراعة من الناجت 

املحلي االإجمايل اآخذ يف االنخفا�س، فاإن كمية ت�صديرها ميثل 10% من اإجمايل �صادرات االأردن. 

اأو حتى زيادته من  باأن هذا امل�صتوى من قيمة ال�صادرات ميكن احلفاظ عليه  لكن هناك ت�صور 

االأوروبية وغريها(،  وال�صوق  الدولية )مثل اخلليج،  االأ�صواق  املتاحة يف  الفر�س  ا�صتهداف  خالل 
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وخا�صة اجلزء ذو  القيمة  امل�صافة العالية.

الت�صخي�س  يف  منهجية  وتتبع  املتوفرة  والدرا�صات  للمراجع  حتليل  على  تعتمد  الدرا�صة  هذه 

ل�صل�صلة القيمة وهذه تعترب متكاملة مع الرتكيز على مفهوم الزراعة ال�صناعية. الدرا�صة حتتوي 

ال�صناعي  التحويل  اللوج�صتيات،  واالنتاج،  املدخالت  لل�صل�صلة،  الكامل  التخطيط  التايل:  على 

والتكنولوجيا، الت�صويق واال�صتهالك، ادارة �صل�صلة القيمة، الطاقة واالنتاج امل�صتدام، متويل �صل�صلة 

القيمة، بيئة االأعمال وال�صياق االجتماعي وال�صيا�صي. واي�صا التحليل ل�صيا�صات �صل�صلة قيمة لفهم 

�صامل للواقع الزراعي. 

يف درا�صة احلالة  يركز على »منتج الزيتون« يف االردن  خللق مفهوم �صل�صلة القيمة. اال�صئلة 

العالقات بني  تنمية  التطور على  انعكا�س هذا  ومدى  القيمة  �صل�صلة  تطور  تتعلق مبدى  املطروحة 

اأي  ؟   2 ال�صكل رقم   نرى يف  قيمة معينة كما  �صل�صلة  يتبع  الزيتون   خمتلف احللقات.! هل منتج 

نوع من ا�صرتاتيجية العر�س والطلب “الربط بني اجلهات الفاعلة” يتبع يف �صال�صل القيمة ؟ هل 

املزارعيني و التجار واجلهات الفاعلة لهم ادراك  لتجارية طويلة االأجل يف بيع و�صراء هذه املنتجات 

؟ هل  هنالك حتليل مايل واي  اتفاقات ر�صمية اأو غري ر�صمية  يف االعمال؟ هل توفر هذه املنتجات 

ا�صتدامة االأعمال التجارية والتنمية للمحافظات ؟ هل هنالك �صيا�صات وخدمات وا�صحة قد حت�صن 

او تعيق تطور �صال�صل القيمة؟

ال�صكل 2. �صل�صلة القيمة و�صيا�صات وخدمات الأعمال التجارية

من خالل استهدافالفرص المتاحة فياألسواق تهأو حتىزياديههناكتصور بأنهذا المستوى منقيمة الصادراتيمكنالحفاظ عللكن 
 .عاليةالمضافة ال قيمةالذو  الجزء ، وخاصة(غيرهاالسوق األوروبية وو، مثاللخليج)الدولية

 
تتبعمنهجية فيالتشخيصلسلسلة القيمةوهذه تعتبر متكاملةمع التركيز تعتمد علىتحليل للمراجع والدراسات المتوفرةوالدراسةهذه 

التحويل , اللوجستيات, المدخالت واالنتاج, التخطيط الكامل للسلسلة: الدراسة تحتوي على التالي. على مفهوم الزراعة الصناعية
بيئة األعمال , تمويل سلسلة القيمة, الطاقة واالنتاج المستدام, ادارة سلسلة القيمة, التسويق واالستهالك, الصناعي والتكنولوجيا

 . وايضا التحليل لسياسات سلسلة قيمة لفهم شامل للواقع الزراعي. السياق االجتماعي والسياسيو
االسئلة المطروحة تتعلق بمدى تطور . لخلق مفهوم سلسلة القيمة االردنفي " منتج الزيتون"يركز على  في دراسة الحالة 

 كماسلسلة قيمة معينة  منتج الزيتون يتبعهل ! .سلسلة القيمة ومدى انعكاس هذا التطور على تنمية العالقات بين مختلف الحلقات
هل ؟  في سالسل القيمة تبعي"الربط بين الجهات الفاعلة" ؟ أي نوع من استراتيجية العرض والطلب 1رقم نرى في الشكل

هل هنالك تحليل مالي تجارية طويلة األجل في بيع وشراء هذه المنتجات ؟ م ادراك لله والجهات الفاعلة و التجار المزارعيين
هل  والتنمية للمحافظات ؟ توفر هذه المنتجات استدامة األعمال التجارية هل؟ االعمالاتفاقات رسمية أو غير رسمية في  واي 

 واضحة قد تحسن او تعيق تطور سالسل القيمة؟ وخدمات هنالك سياسات
  

 
خدمات األعمال التجاريةسياسات وسلسلة القيمةو. 2الشكل   

 
 

 
 تحليل سلسلة القيمة .2

 

 منتج الزيتون2.1
مليون دونم، تشكل نحو  2أن المساحة المزروعة بالزيتون تبلغ نحو  في اغلب المحافظات حيث  الزيتون منتج اردني وطني

 من جميع المحافظات ألف طن سنويا 260انتاج الزيتون حوالي وان   من المساحة المزروعة باألشجار المثمرة،% 50
 ,MoA, 2014; DoS) اين القيمة المضافة؟ولكن السؤال يبقى , والباقي يصدر خارج االردنغالبيته العظمى يسوق داخليا

كما ان  .الزيت وكبيس الزيتون: وتخصص بشكل رئيسي لمنتجان( صفة المعاومة)متفاوتة كميات انتاج الزيتون . (2014
قطاع الزيتون يعتبر جزءاً من قطاع الصناعة مثل صناعة المخلالت ومنتجات االلبان المحضرة بزيت الزيتون وصناعة 

فمن الناحية , الطفيلةولشجرة الزيتون اهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة في . ةواالعالف واالسمدالصابون 
ومن الناحية البيئية  , االقتصادية تساهم زراعة الزيتون في زيادة االنتاج الزراعي وتلبي جزءاً من المتطلبات الغذائية للسكان

اما من الناحية االجتماعية فشجرة .البيئة وحماية التربة ومصدراً للطاقة فالزيتون شجرة دائمة الخضرة تساهم في تحسين

1 • واالنتاج المدخالت  

2 •  اللوجستيات

3 • والتكنولوجيا الصناعي التحويل  

4 • واالستهالك التسويق  

5 • القيمة سلسلة ادارة  

6 • المستدام واالنتاج الطاقة  

7 • القيمة سلسلة تمويل   

8 • والسياسي االجتماعي والسياق األعمال بيئة  

مة
لقي

ة ا
ـــل

ســ
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2. حتليل �صل�صلة القيمة

 2.1 منتج الزيتون

الزيتون منتج اردين وطني  يف اغلب املحافظات حيث اأن امل�صاحة املزروعة بالزيتون تبلغ نحو 

1 مليون دومن، ت�صكل نحو 70% من امل�صاحة املزروعة باالأ�صجار املثمرة، وان  انتاج الزيتون حوايل 

ي�صدر خارج  والباقي  داخليا  ي�صوق  العظمى  غالبيته  املحافظات  �صنويا من جميع  األف طن   160

االردن، ولكن ال�صوؤال يبقى اين القيمة امل�صافة؟ )DoS ;2014 ،MoA، 2014(. كميات انتاج 

الزيتون متفاوتة )�صفة املعاومة( وتخ�ص�س ب�صكل رئي�صي ملنتجان: الزيت وكبي�س الزيتون. كما 

ان قطاع الزيتون يعترب جزءًا من قطاع ال�صناعة مثل �صناعة املخلالت ومنتجات االلبان املح�صرة 

بزيت الزيتون و�صناعة ال�صابون واالعالف واال�صمدة. ول�صجرة الزيتون اهمية اقت�صادية وبيئية 

الزيتون يف زيادة االنتاج  ت�صاهم زراعة  الناحية االقت�صادية  الطفيلة، فمن  واجتماعية كبرية يف 

الزراعي وتلبي جزءًا من املتطلبات الغذائية لل�صكان، ومن الناحية البيئية  فالزيتون �صجرة دائمة 

الناحية االجتماعية  اما من  للطاقة.  الرتبة وم�صدرًا  البيئة وحماية  ت�صاهم يف حت�صني  اخل�صرة 

ف�صجرة الزيتون ترتبط بحياة وعادات املجتمع االردين فهي جزءًا من تاريخه وثقافته،  ومو�صم 

قطافه يعترب عر�صًا وطنيًا جتتمع فيه العديد من اال�صر. ال �صك ان االردن له اكتفاء ذاتي من جميع 

منتجات الزيتون وانه لدينا فائ�س كبري مع�صمه يذهب للت�صدير ولكننا ومع االتفاقيات الدولية 

واي�صا رغبات امل�صتهلكني نقوم با�صترياد خمتلف منتجات الزيتون من بلدان خمتلفة ، مع العلم ان 

احلكومة تعمل على حماية املنتج االردين من الزيتون والزيت عند ال�صرورة بقرار عدم اال�صترياد. 

 2.2اجلهات الفاعلة الرئي�صية ووظائفها وان�صطتها للزيتون

لبع�صها   واملكملة  املختلفة   )Actors( الفاعلة للزيتون حتتوي على اجلهات  القيمة  �صل�صلة 

االنتاج  لربط  وم�صتويات  مراحل  اأ�صا�س  على   )Functions( واالن�صطة  الوظائف  خالل  من 

 )Service & Policy Providers( بال�صوق مع م�صاندة من مزودي خدمات و�صيا�صات

من جانب احلكومة مثل املهند�صني الزراعيني من الوزارات ومركزالبحث واالإر�صاد واي�صا خدمات 

وزارة املياه والري، وخدمات وزارة اال�صغال ،ومراكز متويل )ال�صكل رقم 3(. اجلهات الفاعلة ت�صم 

املحالت  الزيتون،  الزراعية، معا�صر  واالحتادات  والعائالت،،التعاونيات  املزارعيني  املنتجني من 

التجارية والدكاكني، جتار خلارج املحافظات ،وتنتهي بامل�صتهلكني املحليني واالردنيني وم�صتهلك 

اال�صترياد.  من املهم علمه ان  ان�صمام االأردن عام 2002 للمجل�س الدويل للزيتون يف مدريد  خلق 

فهم ملوؤ�صرات اجلودة لزيت الزيتون االردين متبنيا للموا�صفة الدولية ال�صادرة عنه .
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ال�صكل 3. اجلهات الفاعلة الرئي�صية ووظائفها يف �صل�صلة القيمة للزيتون

االإنتاج،  قبل  ما  مرحلة  من  ال�صل�صلة  عمليات  على  الزيتون  �صل�صلة  يف  الرتكيز  املهم  من 

و�صوال  اجلفت،   خملفات  من  فحم  �صابون،  زيتون،  كبي�س  )زيت،  ال�صناعي  التحويل  االنتاج،  

واالنتاج،  )املدخالت  القيمة  �صل�صلة  م�صتويات  حتليل  متثل   املوا�صيع  هذه  وامل�صتهلكني.  للزبائن 

اللوج�صتيات،التحويل ال�صناعي والتكنولوجيا، الت�صويق واال�صتهالك(  مع حتليل الهم اخلدمات  

وال�صيا�صات يف ال�صل�صلة.

2.3 م�صتويات �صل�صلة القيمة للزيتون

املدخالت والنتاج

اأ�صناف الزيتون هي  الروماين والنبايل املح�صن والنبايل البلدي والرتكي وغريها، ومبختلف 

، حيث  والري  والرتبة  املنطقة  الزيتون ح�صب  ا�صتال  زراعة   تختلف  احليازات،.  م�صاحات  ن�صب 

وخا�صة  املبيدات  والكيماوي،  الع�صوي  ال�صماد   ، احلراثة  من  خمتلفة  االنتاج  مدخالت   تعترب 

توفر  املياه حيث ان عدم  باملدخالت واهمها  يتاثر  االنتااج  اليدوية  وغريها.  العمالة   ، احل�صرية 

وموسم قطافه يعتبر عرساً وطنياً تجتمع فيه ,  الزيتون ترتبط بحياة وعادات المجتمع االردني فهي جزءاً من تاريخه وثقافته
نه لدينا فائض كبير معضمه يذهب للتصدير ال شك ان االردن له اكتفاء ذاتي من جميع منتجات الزيتون وا. العديد من االسر

مع العلم , ولكننا ومع االتفاقيات الدولية وايضا رغبات المستهلكين نقوم باستيراد مختلف منتجات الزيتون من بلدان مختلفة 
 . ان الحكومة تعمل على حماية المنتج االردني من الزيتون والزيت عند الضرورة بقرار عدم االستيراد

 
 ت الفاعلة الرئيسية ووظائفها وانشطتها للزيتونالجها2.2 

المختلفة والمكملة لبعضها من خالاللوظائف ( Actors)الجهات الفاعلةسلسلة القيمة للزيتون تحتوي على 
مزودي خدمات وسياسات لربط االنتاج بالسوق مع مساندة منمستويات على أساسمراحلو(Functions)واالنشطة

(Service & Policy Providers )وايضا  اإلرشادالبحثومركزجانب الحكومةمثاللمهندسين الزراعيينمنالوزارات ومن
من  المنتجينتضمالجهات الفاعلة.(3الشكل رقم )ومراكز تمويل ,وخدمات وزارة االشغال , خدمات وزارة المياه والري

تجار لخارج , والدكاكين المحالت التجارية، معاصر الزيتون, التعاونيات واالتحادات الزراعية,،المزارعيين والعائالت
 1001انضمام األردن عام  من المهم علمه ان  .المحليين واالردنيين ومستهلك االستيراد المستهلكينتنتهي بو,المحافظات

 .هنمواصفة الدولية الصادرة علل اتبنيممؤشرات الجودة لزيت الزيتون االردني خلق فهمل للمجلس الدولي للزيتون في مدريد 
Functions                                                Actors                    Service                                                             

                                                                                                      Providers 

   
للزيتونسلسلة القيمةالجهات الفاعلة الرئيسية ووظائفها في . 3الشكل   

 
كبيس , زيت) لصناعيالتحويال, االنتاج, سلسلةمنمرحلة ما قبل اإلنتاجالعمليات علىمن المهم التركيز في سلسلة الزيتون 

هذه المواضيع تمثل تحليل مستويات سلسلة القيمة . ائن والمستهلكينللزبصوالو , فحم من مخلفات الجفت, صابون, زيتون
الخدمات  مع تحليل الهم(  تهالكالتسويق واالس, لتحوياللصناعي والتكنولوجياا,اللوجستيات, المدخالت واالنتاج)
 .السياسات في السلسلةو
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ب�صبب قدمها وعدم  الري  قنوات  واي�صا عدم �صالحية  زيتون معمرة  اأ�صجار  ب�صبب جفاف  املياه 

�صيانتها وال�صيما �صعوبة الطرق الزراعية مما مينع حمملي تنكات املياه للو�صول اىل املزارع التيي 

اليبا�س  الزيتون هي م�صكلة  اأ�صجار  تواجه  التي  التحديات  اأكرث  اذا من  تقع على اجلبال.  اغلبها 

نتيجة موا�صم اجلفاف التي مرت على املنطقة، باالإ�صافة اإىل م�صكلة اإنت�صار ذبابة ثمار الزيتون، 

وقلة قنوات الري وبرابي�س الري.

ينتج الدومن الواحد مبعدل 150-300 كغم من ثمار الزيتون وذلك ح�صب كمية الري اذ كانت 

مروي او بعلي يعتمد على االمطار..  انتاج الزيتون يف املناطق املختلفة  متفاوتة )�صفة املعاومة(

الثاين حلني ظهور  ت�صرين  من  االول  بعد  ما  اىل  اليدوي(   الزيتون  ) قطف  عملية ح�صاد  وتتم 

عالمات الن�صج على الزيتون من حيث اللون ح�صب نوعه خا�صة بالن�صبة للزيتون النبايل املح�صن 

�صنف تخليل، والذي ي�صتح�صن قطفه بعد تلون ثماره اىل اللون االرجواين بن�صبة %50.

اللوج�صتيات

اللوج�صتيات يف قطاع الزيتون تعنى بعمليات ما بعد ح�صاد ثمار الزيتون  من عبوات او اكيا�س 

التعبئة، الفرز والتعبئة، العبوات وانواعها واحجامها، النقل، التحميل والتنزيل، التخزين، مركز 

توزيع، ا�صواق جملة، و اتباع املوا�صفات واملقايي�س. ولكن يف االردن ،االعمال اللوج�صتية �صبه مقبولة  

فهناك �صعف بعبوات نقل الزيتون وخا�صة انه يخلط مع االوراق ، ال يوجد تخزين �صحيح للزيتون 

او غريها، عدم  بال�صتيك  كانت  اذا  التخليل من حيث حتللها  ناحية مالئمة عبوات  الكبي�س من 

الوعي بعدم بقاء الزيتون فرتة ايام باكيا�س او عبوات حتى ع�صره. فان عملية ما بعد احل�صاد من 

اأو بكباتهم بدون  ا�صتخدام اي عبوات متوفرة بدون اي موا�صفات، ا�صتخدام �صياراتهم اخلا�صة 

اي �صروط  �صحيحة او تخزين منا�صب. املنتجني مل يكن لديهم مركز توزيع حمدد او نقطة انتظار 

�صحيحة للع�صر اأو تعاونيات متخ�ص�صة كليا للزيتون مركز جتارة اجلملة  لتوريد منتجاتها من 

خاللها لل�صوق. العديد من املزارعني يوردون املنتجات اإىل ال�صوق املحلية او للمعا�صر التي بدورها 

للتعامل مع  والتي حتى االن ال يوجد طرق �صحيحة  الزبار  و مياه  وتنتج اجلفت  بالزيت  تزودهم 

اجلفت او مياه الزبار. 

 Traders reported that high prices for raw cashew nuts
.are the main reason for increased production
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التحويل ال�صناعي والتكنولوجيا

موؤخرا مت ان�صاء معا�صر حديثة فان عملية ع�صر الزيتون يف املعا�صر احلديثه بطريقة ا�صرع 

معقده  كانت  التي  القدميه  املعا�صر  اىل  حتى  او  املجاورة  املحافظات  اىل  الذهاب  من  واجنح 

كثريه  ا�صناف  يوجد  حيث  املتنوعه  الزيتون  ثمار  من  الزيت  الأ�صتخراج  مراحل  وهناك  وبدائيه. 

الزيت  ن�صبة  تكون  ا�صناف  فهناك   ، البع�س  بع�صها  تختلف عن  االأ�صناف  وهذه  االأردن،  منه يف 

فيها عاليه ت�صل اىل 40% ، و ا�صناف اأخرى ت�صل ن�صبة الزيت فيها اىل 15% وذلك اي�صا ح�صب 

املو�صم والعناية قبل االنتاج و�صوال للمع�صرة، علما بان كلفة التحويل للزيت تقريبا 0.5 دينار / 

للكيلو الواحد . املنتجني يف الطفيلة على علم بان جودة الزيت ورفع االإنتاجيه فيه تعتمد على �صبيل 

املثال:على �صنف �صجرة الزيتون ، نوع الرتبه واحلراثه ،االإهتمام بال�صجره يف التقليم ، وا�صافة 

ال�صماد اىل الرتبه ، ومكافحة االأفات واالأمرا�س التي يتعر�س لها �صجر الزيتون ، وكذلك املو�صم 

املطري. كل هذه العوامل وغريها توؤثر مبا�صرة على االنتاجية، فال�صجره التي تكون مو�صع االإهتمام 

والرعايه العلميه الزراعيه تعطي انتاجًا اكرث، وزيت يتمتع بجوده عاليه ، ولكن لال�صف اغلبهم ال 

يطبقون هذه االعمال وبالتايل تكن املفاجاأة بعدم احل�صول على ن�صبة الزيت املتوقعة. 

فمثال  اف�صل  زيت  ا�صناف  تعطينا  للع�صر  تكنولوجيا  وجود  مع  ال�صناعي  التحويل  عملية  ان 

لت�صنيفات الزيت اهتماما عند �صراوؤنا له فالزيت الذي يتم ع�صره يف املعا�صر يف االردن هو (

زيت زيتون بكر) اي ع�صره اوىل ولي�س زيت زيتون او زيت زيتون مكرر او زيت ثفل الزيتون، وهناك 

عبارات م�صللة قد تذكر على بطاقات البيان املل�صقة على العبوات مثل زيت نقي 100%، زيت زيتون 

مكرر ))Refined ال تعني اأنه زيت زيتون بكر. يجب اي�صا الرتكيز على ان عبوات الزيت هي 

التقليدية )التنكات( امل�صتخدمة بن�صبة 16 لرت للتنكة. 

اي�صا ينتج من عملية الع�صر مبا ي�صمى اجلفت وهو له عدة ا�صتخدامات منها للوقود كحطب او 

ك�صماد ، ولكن ال يوجد ا�صتحدام جتاري لهذا التحويل.  واملنتج االخري بعد الع�صر هو مياه الزيبار 

وهي ملوثة للبيئة وللمياه اجلوفية. فيجب على امل�صوؤولني ان يبادروا يف كل مو�صم لتثقيف املنتجني 

وا�صحاب املعا�صر ، وطرح االأ�صباب املقنعه للتربير للمزارع ن�صبة الزيت التي يح�صل عليها بعد 

الع�صر. هنالك حماوالت النتاج ال�صابون من الزيت من قبل فبع�س اجلمعيات التعاونية .

 الت�صويق وال�صتهالك 

الكبي�س، زيت،  �صل�صلة قيمة ناجحة اخلروج مبنتجات زيتون كاالتي: زيتون  الطبيعي الي  من 

جفت للفحم او ال�صماد او االعالف، �صابون، واي�صا �صناعات حرفية من خ�صب ا�صجار الزيتون. 

الزراعية  الركائز  كاأحد  م�صتقبله  تهدد  التي  التحديات،  من  العديد  الزيتون  قطاع  يواجه  لكن 
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االإنتاج  وانخفا�س   ، االإنتاج  تكاليف  وارتفاع  املتوا�صل،  العمراين  الزحف  اأهمها  من  االأ�صا�صية، 

للمياه  قلة  الثمار،  وا�صتعمال طرق خاطئة يف قطف  الزيتون يف غري موعدها،  ثمار  ب�صبب قطف 

العائالت   حياة  يف  يوؤثر  ما  القطاع،  تهدد  عوامل  وجميعها  اخلاطئة  اللوج�صتيات  عمليات  للري، 

واملنتجيني التي تعتمد على الزيتون م�صدرا اأ�صا�صيا لدخلها. ال�صعر للزيتون يرتاوح ما بني 2_5 

دينار /كغم، زيت الزيتون البكر ما بني 

ت�صوق  املنتجات  من   %60 ان  العلم  مع  دينار/كغم.   7-3 من  للكبي�س  للتنكة،  60-70دينار 

ن�صبة  او النتاج مواد اخرى.   للطبخ  املبا�صر  او غري  املبا�صر  العائالت  الطفيلة وال�صتحدام  داخل 

من الزيت خا�صة تخزن من قبل املنتجيني النها ال ت�صوق او الن �صعرها قد ينحف�س. بع�س انتاج 

الزيت والزيتون ي�صوق للمحافظات االحرى او للزوار، و بكميات حمدودة ي�صوق الزيت لكي ي�صتحدم  

النتاج ال�صابون.

عملية الت�صويق �صعيفة ن�صبيا ب�صبب عدم وجود ت�صنيف للمنتجات، ونق�س مهارات الت�صويق، 

عدم كفاية التعبئة والتغليف واال�صتهالك املنخف�س ب�صبب عدم وجود الوعي م�صاهمة يف زيت الزيتون 

ل�صحة االإن�صان. ومع ذلك، فمن امل�صلم به اأنه من دون تن�صيق �صامل جلهود الت�صويق فانه لن يتح�صن 

  )ISO(ت�صويق املنتجات او ا�صافة قيمة لها ، فمثال ال يوجد نظام موا�صفات ومقايي�س كااليزو

او املمار�صات الزراعية اجليدة )GAP( او انظمة جودة الت�صنيع )HACCP(.  ال يوجد 

اي�صا �صوق جملة ملنتجات الزيتون. اي�صا لي�س هنالك رقابة او فح�س خمربي على تركيبة الزيت 

عالمة  �صمن  ترويجه  على  القدرة  ي�صعف  مما  احلمو�صة،  درجة  خا�صة   ، وجودتها  الكيميائية 

جتارية داخل وخارج االردن او حتى ت�صديره. وانه اي�صا اليوجد ا�صتغالل ال�صناف الزيتون وخا�صة 

الروماين التي يزيد عمرها عن 500 عام لربطها مع ال�صياحة وتطوير قيمتها.. وحتتاج اجلهات 

التنظيمية اأن تتعزى اأن ال�صناعة التحويلية من توفر املعا�صر احلديثة هي ا�صا�س يف ا�صافة قيمة 

للقطاع، فلذلك غياب التن�صيم لعملية الت�صويق وخا�صة التجمعات الزراعية والتعاونيات حتت دافع 

التنظيم الذاتي لن ي�صمن  لل�صيطرة على م�صتقبل هذه ال�صناعة. 

2.4 ال�صيا�صات واخلدمات ل�صل�صلة القيمة للزيتون

     ادارة �صل�صلة القيمة

جميع اجلهات الفاعلة )من املنجيني مرورا باملعا�صر ومزودي اخلدمات حتى ال�صوق(  يجب 

عليها ت�صكيل عالقات عمل ب�صكل اداري ناجح لتحديد العمليات املختلفة ملنتج الزيتون. ، الواقع 

يعك�س انه ال يوجد هنالك تن�صيق او تعاون وا�صح بني االطراف املختلفة لتحديد التدفق ال�صحيح 

مدخالت  من  ابتداء  للمنتج  منا�صبة  ا�صعار  حتديد  حتى  او  واملعلومات  اخلربات  ولتبادل  للمنتج 

االنتاج والنقل والعبوات وا�صعار الع�صر وجودة املنتج وطرق عر�س املنتجات وغريها .مثال لي�س 
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هنالك تن�صيق بني املعا�صر واملنتجني الر�صادهم على طرق القطف ال�صحيح او التخزين ال�صحيح  

وانه ال يوجد  تعاونيات خمت�صة للزيتون بال�صكل املطلوب يف حتفيز املزارعني ودعمهم فنيا وماديا 

بعيدا عن املنفعة الفردية . وبالرغم من بع�س املحاوالت من قبل الوزارات )وزارة الزراعة والري 

قيمة  �صل�صلة  �صمن  الفاعلة  اجلهات  لربط  الدولية  واجلهات  والتخطيط(  واال�صغال  والداخلية 

متكاملة وت�صاركية لكن هذا غري متوفر ب�صبب عدم ت�صكيل تعاونيات، توفر مر�صدين زراعيني من 

االنتاج حتى الت�صويق، عدم �صيانة الطرق الزراعية وقنوات الينابيع ، عدم وجود تعاقدات زراعية 

وا�صحة ، او حتى درا�صة متطلبات الت�صدير.

كثريا من التجار يتالعبون بهذا القطاع احليوي، فلي�س هنالك  اإجراءات حا�صمة حلماية زيت 

ا�صا�س وطني فهناك فروقات كبرية يف  لل�صادرات على  تن�صيق  لي�س هنالك  الغ�س،   الزيتون من 

اجلودة والعبوات، هنالك ا�صترياد عايل ملنتجات الزيتون. بالرغم ان االردن متتاز باالكتفاء الذاتي  

قبل  ولي�س هنالك دعم من  ا�صا�س جتاري  يتعامل معه على  ال  والزيت  الزيتون  الفائ�س من  لكن 

احلكومة يف حتديد اال�صعار او ازالة الظرائب.  املنتجني خا�صة يف  موقف �صعف ل�صعوبات متويل 

ملدخالت االنتاج وعمليات ما بعد احل�صاد خا�صة عملية ع�صر الزيتون او متطلبات قنوات الت�صويق 

املربحة.

الطاقة والنتاج امل�صتدام

اغلب املنتجيني ي�صتخدمون ال�صماد الكيماوي عل مراحل خمتلفة خالل ال�صنة كاملة للح�صول 

االوقات  او  اخلاطئة  االنواع  ا�صتحدمت  اذا  الفائدة  تكون عدمية  قد  ولكن  املطلوب،  االنتاج  على 

غري املنا�صبة مما يوؤدي اىل �صرر على العمال والبيئة والينابيع والرتبة. اي�صا الطرق غري املراقبة 

لع�صر الزيتون قد تولد انواع احما�س قد ت�صر على �صحة االن�صان. وال �صك ان ماء الزيبار الذي هو 

ماء عادم اأ�صود اللون ، ي�صيل من اجلفت )نواة الثمرة املع�صورة( بعد الع�صر ويحدث �صررًا بيئيًا 

اجتماعيًا واقت�صاديًا. فالتحليل الكيماوي يظهر اأن تكوينه يت�صمن ن�صبة عالية من املواد اخلطرة 

الزيبار  لي�س هنالك اهتمام حقيقي مل�صكلة  انه  الع�صوية. ال �صك  االإن�صان كاحلوام�س  على حياة 

االهتمام  يجب  حيث  من  مهمه  كلها  والكهرباء  الوقود  من  الطاقة   . وحمتوياته.  اجلفت  حتى  او 

باال�صتخدام االمثل للنقل واي�صا عملية ت�صغيل املعا�صر واماكن تخزين منتجات الزيتون. ب�صاتني 

من  بالري  ويكمل  االمطار  على  بعلي  والباقي  الينابيع  من  الري  على   % ب�صكل 30  تعتمد  الزيتون 

الينابيع او غريها اي�صا، والتي يجب املحافظة عليها مما يوؤثر على بقاء اال�صجار وزيادة انتاجيتها. 

ال �صك اي�صا ان عملية التحويل ال�صناعي من ع�صر الزيتون او �صناعة ال�صابون او عمل الكبي�س 

كلها بحاجة اىل توفر املاء.  
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متويل �صل�صلة القيمة

امل�صاحات  من   %  72 ُت�صكل  ككل،  االردن  يف  دومن  مليون  تقريبا  بالزيتون  املزروعة  امل�صاحات 

مليون   20 وهناك  االأردن،  يف  املزروعة  امل�صاحات  كامل  من   %34 و  املثمرة،  باالأ�صجار  املزروعة 

�صجرة زيتون،منها 70 % بعلي والباقي مروي. كما توجد يف االردن 130 مع�صرة زيتون حديثة يزيد 

حجم اال�صتثمار فيها عن 200 مليون دينار اأردين.  وتقدر قيمة الدخل ال�صنوي من قطاع الزيتون 

ومنتجاته نحو 100 مليون دينار وهي بازدياد كما ويبلغ حجم اال�صتثمارات بهذا القطاع بنحو مليار 

دينار اذا ما مت احت�صاب قيمة االر�س امل�صتغلة بزراعة الزيتون وال�صناعات القائمة عليها ، كما 

يعترب هذا القطاع م�صدرا لرزق �صريحة كبرية من العائالت  واملزارعني واملعنيني بهذا القطاع.

ي�صكل قطاع الزيتون اهمية كربى لل�صكان فهو اكرب امل�صاحات املزروعة واكرث اال�صتثمارات املالية 

، خا�صة ا�صتحداث مع�صرتا الزيتون خلدمة هذا القطاع با�صافة قيمة حتويلية للزيتون. الو�صطاء 

والتجار يعتربون  القطاع جذاب وانه ا�صتثمار �صحيح النهم يح�صلون على الكميات والطلب باال�صعار 

واالوقات التي تنا�صبهم؛ وهذا على عك�س املنتجيني الذين ينتجون يف اوقات حمددة وللحفاظ على ت�صويق 

املنتج و حلاجتهم املا�صة للدخل لتغطية تكاليف االنتاج واللوج�صتيات ومتطلبات افراد اال�صرة املختلفة 

 فانهم يح�صلون على ا�صعار مقبولة. من االأ�صباب الرئي�صية هو عدم وجود القدرة االإدارية واملعرفة 

يف االعمال ال�صحيحة، وعدم التمكن من وفورات ذات كميات اقت�صادية او نوعية ،  واملهم ذكره ان 

تكاليف املدخالت ازدادت ب�صبب ارتفاع اال�صعار وتغري م�صادر املياه لقلة الينابيع، وازدياد م�صاكل 

الت�صويق  التي هي الركن القوي لتحقيق االرباح اجليدة. 

القطاع من  تطوير  تراجع يف  فهناك  القطاع هو هم اجلميع،  اال�صتمرارية يف  ان  املهم ذكره 

حيث امل�صاحات وتوفر القرو�س واملنح.  املوؤ�ص�صات املمولة والبنوك ال توفر متويل او قرو�س ب�صهولة 

للجهات الفاعلة وخا�صة القرو�س الفردية فهي تريد �صمانات و�صداد للقرو�س يف فرتات زمنية 

معينة والتي ال ي�صتطيع االلتزام بها خا�صة ذوي الدخل املحدود واملحيطني باملخاطر نتيجة عدم 

ثبات االنتاج او اال�صعار للمنتجات. واي�صا ال يوجد متويل مل�صاريع خدمية رئي�صة مثل اال�صتفادة من 

ان�صاء  وم�صاتل خمت�صة،  تراكتورات  توفر  للمزارع،  وفتح طرق  الزراعية  الطرق  ال�صدود، �صيانة 

م�صنع النتاج اجلفت التجاري. 
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بيئة الأعمال وال�صياق الجتماعي وال�صيا�صي

على  للحفاظ  وذلك  الطفيلة  يف  الزراعة  قطاع  تنمية  على  تقوم  بالوزارات  ممثلة  احلكومة 

ا�صتمرارية العي�س املنا�صب للمواطنيني واحلفاظ على دخلهم . وان احلكومة متعاونة للم�صاعدة عند 

حاجة املنتجني والتعاونيات واال�صواق وذلك �صمن االمكانيات واملوارد املتاحة من خالل خمتلف 

الربامج واالأنظمة. بيئة االأعمال الإنتاج وجتهيز وتداول وت�صويق منتجات التفاح ال تزال حتت القيود 

العامة واخلا�صة حيث ان اجلهات الفاعلة تواجه م�صاكل يف احل�صول على القرو�س واملنح، �صوء يف 

ادارة التعاونيات الزراعية و�صخ�صنتها، عدم ادارة املعا�صر بفاعلية، عدم ا�صتغالل اجلفت بطرق 

الزيبار،   مياه  من  للتخل�س  وا�صحة  �صيا�صة  وجود  منا�صبة، عدم  تكنولوجيا  بتوفري  دعم حكومي 

تراجع كبري يف ينابيع الري وعدم توفر ال�صدود املنا�صبة او قنوات الري املدعومة، عدم وجود �صوق 

وم�صاكل  الزراعيني  املر�صدين  مع  املنا�صب  التن�صيق  الزراعية،  عدم  للمنتجات  جملة متخ�ص�س 

للح�صول على العمالة املاهرة. فانه يبدو اأن هذه العوامل لها الوزن الثقيل ب�صكل خا�س على معاجلة 

م�صتويات خمتلفة  من �صل�صلة القيمة للزيتون.

ــــالت وهـــو  ــــائ ــــع ــــون يــــوفــــر دخــــــل و فــــر�ــــس عـــمـــل جلـــمـــيـــع افـــــــــراد ال ــــت ــــزي قــــطــــاع ال

عــلــى  لـــكـــن  لــلــتــ�ــصــديــر.  او  االردن  داخــــــل  لـــلـــ�ـــصـــوق  ــر  ــوي ــط ــت ــل ل وقــــابــــل  تـــنـــمـــوي  مــنــتــج 

ــخــفــا�ــس ــــــــزودي اخلــــدمــــات قــــد اعـــــتـــــادوا عـــلـــى ان  مــــر الــ�ــصــنــني اجلــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة وم

املنتج بدون جودة  التعامل مع  الزراعية،   ون�صبته، تراجع م�صاحات احليازات  االنتاج  املعايري يف 

او مقاي�س وموا�صفات، وعدم االلتزام بالكميات او اال�صعار وتاخري عمليات الدفع وعدم االلتزام 

الذين  االأ�صخا�س  و  والتعاونيات  املزارعني  املواقف من  ال�صفوية. ومع ذلك، هناك بع�س  بالعقود 

لتغيري مثل هذه  القطاع، فهذا حتديا  او عدم تطور  ت�صبب جمود  التي  الت�صويق  يعملون يف جمال 

الظروف نحو بيئة اأكرث مالءمة مبنية على الثقة والتعاون و التن�صيق يف  �صل�صلة قيمة للجميع . ان 

قطاع الزيتون هو ا�صا�صي ال�صتمرار احلياة االقت�صادية يف الطفيلة ولكن اال�صتمرارية تعتمدا على 

اال�صتثمارات ال�صحيحة والتخطيط املنا�صب لل�صل�صلة من االنتاج حتى الت�صويق. 



ملف الزراعة يف األردن94

3. املراجع

•  
Altenburg T. (2007) Donor Approaches to Supporting 
pro-poor Value Chains. Donor Committee for Enterprise 
Development. Working Group on Linkages and Value 
Chains. Available from www.value-chains.org

•  
Amirante P. and F. Pipitone )2002(‘Re-use of the by-products 
of olive growing and olive oil production. in Olivae no. 
93-October 2002 pp.2732-.

•  
An Introduction to Olive Oil Processing (2014). Available 
at: <http:// www.oliveoilsource.com> [Accessed on th April 
2014]. 

•  
Ayyoub, S., Hmoud, A. and Talhouni, M, (2007), Apple 
Cultivars and Rootstocks, Booklet, NCARE, Jordan. 

•  
Bloom, J. D. & C. C. Hinrichs (2011) “Moving Local Food 
Through Conventional Food System Infrastructure: Value 
Chain Framework Comparisons and Insights,” Renewable 
Agriculture and Food Systems, 26 (1), 1323-. 
Cbj (2014) Central Bank of Jordan. Available at: <http://
www.cbj.gov.jo> [Accessed on April 2014]. 



95 ملف الزراعة يف األردن

•  
CBI (2013) Centre for the Promotion of Imports from 
Developing Countries (CBI) Market Survey: The Fresh Fruit 
and Vegetables Market in the EU. Available at: < http://www.
cbi.eu/disclaimer.> [Accessed on April 2014].

•  
DoS (2015) Department Of Statistics. Available at: <http://
www.dos.gov.jo> [Accessed on April 2015].

•  
El Kholy, M. 2005. Country report, Egypt. Workshop on 
Good Agricultural Practices for AARENINA Olive Network 
Member Countries. Organized by the ARI, AARINENA and 
FAO/RNE, 1921- December 2005, Larnaca, Cyprus.

•  
 Jordanian Olive Oil Producers (2014). Available at: < http://
www.vipj.com/index.html> [Accessed on April 2014].

•  
Khdair A., (2007)  Cleaner Production (CP) in Olive Oil 
Industry in Jordan: “Integrated Waste Management for the 
Olive Oil Pressing Industries in Lebanon, Syria and Jordan” 
UNDP-MoEnv.The 2nd Arab Cleaner Production Workshop, 
Amman, August 282007 ,30- 

• MIT (2014) Ministry of Industry and Trade. Available at: 
<http://www.mit.gov.jo> [Accessed on the March 2014]. 

•  
MoA (2015) Ministry of Agriculture. Available at: <http://
www.moa.gov.jo> [Accessed on April 2015]. 



ملف الزراعة يف األردن96

• MoA (2014) Ministry of Agriculture. Available at: <http://
www.moa.gov.jo> [Accessed on April 2014]. 

•  
MoA (2007) The National Strategy for Agricultural 
Development, 20022010-. Available at: <http://www.moa.
gov.jo/Abouttheministry/Strategy/tabid/61/Default.aspx> 
[Accessed on March 2014].

•  
MoI (2014) Ministry of Interior. Available at: <http://www.
moI.gov.jo> [Accessed on April 2014]. 

•  
MoP (2015) Ministry of Planning. Available at: <http://www.
mop.gov.jo> [Accessed on April 2015].

•  
NCARE (2014) The National Center for Agricultural 
Research and Extension. Available at: <http://www.ncare.
gov.jo> [Accessed on April 2014].

•  
Philippe, Vernot, J. (2004). Reclamation's History of the 
Jordan River Basin in Jordan, a focus on agriculture; past 
trends, actual farming systems and future prospective. 
Volume IV: The Peculiar Case of the Olive Trees Orchard 
Updated Version.

•  
SNV Netherlands Development Organisation (2011), ‘A 
Value Chain Analysis of Apple from Jumla’, SNV in Nepal 



97 ملف الزراعة يف األردن

and District Agricultural Development Offi ce (DADO), pp: 
653-.

• Soosay, Fearne, and Dent   (2012), "Sustainable value chain 
analysis – a case study of Oxford Landing from “vine to 
dine”", Supply Chain Management: An International Journal, 
171/, pp:6877-. 

•  
UNIDO (2011). Industrial Value Chain Diagnostics: An 
Integrated Tool. United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO). Vienna, Austria.

• Van-Der-Vorst, J. G.A.J., Carlos A. da Silva, C. A. and 
Trienekens, J. H. (2007) Agro-industrial supply chain 
management: concepts and applications. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
Rome, Italy, ISBN 9782-105831-5-92-, pp.1–55.

• 

• Vossen, Paul M., Joseph H. Connell, William H. Krueger, 
Karen M. Klonsky, and Pete Livingston (2008). Sample Costs 
to Establish a Super-MEDIUM-DENSITY Olive Orchard 
and Produce Olive Oil – Sacramento Valley. University 
of California, Cooperative Extension. Department of 
Agricultural and Resource Economics. Davis, CA.

•  
WTO (2013), ‘Aid For Trade and Value Chains in Agrifood’, 
OECD/WTO 2013, pp:351-. 



ملف الزراعة يف األردن98



99

اآفاق يف البحث العلمي

البحث العلمي



100

نحل الع�صل هذا الكائن العجيب:اأنواعه، �صاللته، واأهميته البيئية والقت�صادية

التعليم العايل واإ�ضكالية تطوير واإنتاج 

املعرفة العلمية يف اجلزائر

روؤية حتليلية خلل الفرتة )2013-1990(


اأ.�صمري ك�صرية

طالب دكتوراه علوم –فرع علوم الت�صيري-

اأ�صتاذ موؤقت يف علوم الت�صيري -جامعة اجلزائر 

اأ.عادل م�صتوي

طالب دكتوراه علوم –فرع علوم اقت�صادية

اأ�صتاذ موؤقت يف العلوم القت�صادية -جامعة اجلزائر 

متهيد:

يعتب التعليم العايل اأحد ركائز الأمم وتقدمها وتطورها واأحد موؤ�ص�صات بناء واإنتاج 

املعرفة العلمية، اإذ تت�صابق الدول اإىل ر�صد ميزانيات هائلة وا�صتقطاب الكوادر العلمية 

املوؤهلة من ذوي الكفاءة العالية بالإ�صافة اإىل توفري جميع الإمكانات التي ت�صاعد على 

واإنتاج  العلمية  الطفرة  واإحداث  والتقنية  العلمية  النه�صة  لإحداث  وذلك  به،  الرتقاء 

اتخاذ  يف  كثريا  عليه  يعول  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  اأ�صبح  كما  العلمية�.  املعرفة 

ال�صعوب وم�صتقبلها حيث ت�صري  القرارات الإ�صرتاتيجية وغريها خا�صة املرتبطة مب�صري 

املحلي  الناجت  من   ٪5 يفوق  املتطورة  البلدان  يف  العلمي  البحث  ن�صيب  اأن  الإح�صائيات 

الإجمايل مبقابل 0.009٪ من الناجت املحلي بالن�صبة للبلدان العربية على غرار اجلزائر، 

البلدان  يف  الكلية  امليزانية  من  القطاع  هذا  ن�صيب  م�صتويات  انخفا�ص  ذلك  اإىل  اأ�صف 

اإن هذه املوؤ�صرات حول الهتمام بقطاع  العربية كاجلزائر وارتفاعه يف الدول املتطورة، 

الأ�صا�صي  املورد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  يعتب  حيث  اأهميته  تبز  العايل  التعليم 

لتكوين الإطارات والكفاءات العلمية من جهة وامل�صدر الرئي�صي لإنتاج املعرفة العلمية من 

جهة اأخرى.

البحث العلمي
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اإ�صكالية الدرا�صة: 

متحورت اإ�صكالية هذه املقال العلمي يف ال�صوؤال الرئي�صي املوايل:

•  ما هو واقع التعليم العايل  والبحث العلمي يف اجلزائر وما مدى دوره يف تطوير واإنتاج 	

املعرفة العلمية؟.

• ولقد اأمكن تق�صيم االإ�صكالية الرئي�صة اإىل االأ�صئلة الفرعية املوالية:	

• ما هو واقع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر يف الفرتة )1990-2013(؟.	

• ما هو دور اجلامعة اجلزائرية وخمابر البحث العلمي يف اجناز وخلق املعرفة؟.	

• ما هي ابرز التحديات واملعوقات التي يعاين منها التعليم العايل يف اإنتاج املعرفة العلمية 	

يف اجلزائر؟

منهجية الدرا�صة: 

عر�س  اإىل  ي�صتند  الذي  التحليلي  الو�صفي  املنهج  على  الدرا�صة  هذه  يف  االعتماد  اأمكن  لقد 

البيانات وتبويبها ومن ثم حتليلها وهو يتنا�صب اإىل حد كبري مع طبيعة املو�صوع.

اأهمية الدرا�صة: 

تكت�صي هذه الدرا�صة اأهمية بالغة وذلك لكونها:

• تتعلق بدرا�صة وت�صليط ال�صوء على قطاع ح�صا�س وهو قطاع التعليم العايل والبحث العلمي 	

يف اجلزائر.

• 	-1990( الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  وموؤ�صرات  خ�صائ�س  اأهم  ت�صخي�س 

 .)2014

• حتديد دور اجلامعة اجلزائرية وخمابر البحث العلمي يف اإنتاج املعرفة العلمية اإ�صافة اإىل 	

ت�صخي�س اأهم معوقاتها.

الراهنة )2013-1990(  املرحلة  ال�صياق �صهدت اجلامعة اجلزائرية خالل  ويف هذا 

تطورا ملحوظا يف الزيادة يف عدد اجلامعات، واملراكز اجلامعية وهيئة البحثني واملدر�صني 

الطلبة  )عدد  اجلامعي  التعليم  على  املتزايد  الطلب  اإىل  كا�صتجابة  وهذا  الوطن،  عب 

اجلامعيني(، كما �صهدت اجلامعة اجلزائرية يف هذه الفرتة حتد كبري يف املعرفة العلمية 

العلمية يف  املعرفة  اإنتاج  اأ�صبح  املتطورة، وعليه  الدول  من  الآتية خا�صة  والتكنولوجية 

اجلامعة اجلزائرية عائق وم�صكلة ل خما�ص فيها ومن هنا جاءت اإ�صكالية الدرا�صة.

البحث العلمي
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حماور الدرا�صة:

بني هذا البحث على ثالث حماور اأ�صا�صية تتمثل فيما يلي:

الفرتة  - خــالل  اجلزائر  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�صرات  وبع�س  واقــع  اأوال: 

)2013-1990(

وخلق  - العلمية  البحوث  العلمي يف  اجناز  البحث  دور اجلامعة اجلزائرية وخمابر  ثانيا: 

املعرفة العلمية.

اإجراء  - يف  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  تواجه  التي  وامل�صاكل  املعوقات  التحديات،  ثالثا: 

البحوث العلمية واإنتاج املعرفة العلمية.

خالل  اجلزائر  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�صرات  وبع�ص  واقع  اأول: 

الفرتة )2013-1990(. 

عرف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر منوا ملحوظا خالل ال�صنوات االأخرية 

العليا  واملعاهد  واملدار�س  اجلامعية  املراكز  اجلامعات،  عدد  ارتفع  اأين  الثمانينات  بعد  خا�صة 

العايل  التعليم  الطلبة اجلامعيني، حيث ميكن ت�صخي�س واقع وموؤ�صرات  وهياكلهما، وزيادة عدد 

والبحث العلمي يف اجلزائر خالل الفرتة )1990-2013(، ال�صيما حتديد البدايات االأوىل لظهور 

التعليم العايل يف اجلزائر،  تعريف التعليم العايل، التعريف بالهيكلة اجلديدة للتعليم العايل يف 

الوقت احلا�صر، تطور حجم هئية التدري�س يف اجلزائر،...الخ، وذلك كما يلي:

مفهوم التعليم العايل والبحث العلمي:. 1

االأدبيات  يف  التعاريف  من  بالعديد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  م�صطلحي  ح�صي  لقد 

االجتماعية واالقت�صادية، حيث ميكن االأخذ على �صبيل املثال تعريفني من هذه التعاريف كما يلي:

تعريف التعليم العايل: يق�صد بالتعليم العايل كل منط للتكوين اأو التكوين للبحث يقدم على 

م�صتوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف موؤ�ص�صات التعليم العايل ]1[.

تعريف البحث العلمي: ميثل البحث العلمي جمموعة من اخلطوات التي تبداأ بامل�صكلة وجمع 

ميكن  حمددة  نتيجة  اإىل  والو�صول  الفرو�س،  �صحة  اختبار  خالل  من  الفرو�س  وو�صع  البيانات 

تعميمها ]2[.

بعد  تتم  تكوينية  انه مرحلة  العايل على  التعليم  تعريف  ال�صابقني ميكن  التعريفني  من خالل 

الثانوي يف املوؤ�ص�صات اجلامعية باأ�صلوب يختلف عن التعليم الثانوي نوعا ما.
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يف . 2 العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  عرفها  التي  الأ�صا�صية  النقاط  اأهم 

اجلزائر من فرتة التاأ�صي�ص اإىل غاية 2013:

ميكن ت�صخي�ص اأهم النقاط الأ�صا�صية التي عرفها قطاع التعليم العايل والبحث 

العلمي خالل الفرتة )1962-2013( كما يلي:

1-1- الإرها�صات الأوىل للتعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة )1971-1962(:

يعود ظهور التعليم العايل يف اجلزائر اإىل تاريخ تاأ�صي�س اأول جامعة يف اجلزائر وهي ›جامعة 

من  ت�صري  كانت  حيث  عربية،  جامعة  اأول  مبثابة  اجلامعة  هذه  وتعترب   ،1907 �صنة  اجلزائر‹ 

قبل امل�صتعمر اإىل غاية ال�صتينات اأين ا�صتحدثت جامعات اأخرى جديدة، ولقد تعززت مكانة هذه 

اجلامعة مع اإن�صاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �صنة 1970 ]3[، حيث كانت ت�صم جامعة 

اجلزائر اأربع كليات: كلية االآداب والعلوم االإن�صانية، كلية العلوم، كلية الطب وكلية احلقوق والعلوم 

اأي بعد  للتعليم العايل يف اجلزائر �صنة 1971   االقت�صادية، ومع اإطالق عملية االإ�صالح الكربى 

اإن�صاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عرف هذا القطاع )التعليم العايل والبحث العلمي( 

يف اجلزائر منوا وتطورا ملحوظا عما كان عليه �صابقا، ومن هنا مت بناء اأ�صا�س اأو البنية القاعدية 

للتعليم العلي والبحث  العلمي يف اجلزائر.

1-2-خمتلف اإ�صالحات منظومة التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر خالل 

الفرتة )2003-1972(:

هذه  تهدف  الفرتة  هذه  كثرية خالل  اإ�صالحات  اجلزائر  العايل يف  التعليم  قطاع  لقد عرف 

االإ�صالحات اإىل تنمية هذا القطاع واإعادة توجيهه وهيكلته بالدرجة االأوىل حيث ميكن ت�صخي�س 

اأهم بنود تلك االإ�صالحات كما يلي ]4[:- 

• تخ�ص�س، 	 تنويع،  االآتــيــة:  الثالثية  يف  وتكمن  كلي:  ب�صكل  التكوين  برامج  �صياغة  اإعــادة 

احرتافية.

• ح�صب 	 التنظيم  يف  التنظيم  هــذا  يتمثل  حيث  للدرا�صة:  جديد  بيداغوجي  تنظيم  اإعــداد 

ال�صدا�صيات وفقا للمقايي�س املكت�صبة ولي�س على اأ�صا�س املعدل ال�صنوي.

• تكثيف مناء التعليم العايل بتمكني اكرب ممكن من ال�صباب لبلوغ امل�صتويات العليا.	

• للكليات 	 التقليدي  املخطط  االنتقال من  للهياكل اجلامعية: ومتثلت يف  �صامل  تنظيم  اإعادة 

اإىل املعاهد اجلامعية حيث تخ�ص�س كل واحد منها يف جمال علمي موحد و يكمن الهدف 

الرئي�صي من اإعادة تنظيم الهياكل االإدارية للجامعة يف اإدراج التكنولوجيا.

• تدعيم منظومة التعليم العايل و عقلنتها وذلك وفقا للقانون التوجيهي 99-05 املوؤرخ يف 	
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• افريل 1999 والذي ميثل حلظة فارقة وهامة لتطوير منظمة التعليم العايل ، حيث ميثل اأي�صا 	

خال�صة كل ما ا�صتحدث منذ اال�صتقالل.

 1-3- التعليم العايل يف اجلزائر من النظام القدمي اإىل النظام اجلديد )2013-2004(:

لقد �صهد النظام القدمي للتعليم العايل يف اجلزائر )النظام الكال�صيكي( خالل الفرتة ال�صابقة 

اأو التنظيمية للموؤ�ص�صات  من الدرا�صة )1962-2003(، عدة نقائ�س �صواء من الناحية الهيكلية 

ومن الناحية البيداغوجية والعلمية للتكوين املقدم للطالب اجلامعي، خا�صة يف جمال اال�صتقبال 

والتوجيه وعملية تدرج الطلبة، والتي نوردها يف النقاط التالية ]5[: 

الدخول اإىل اجلامعة املعتمد على التوجيه املركزي.

يقوم النظام الكال�صيكي على نظام التدرج �صعب، ومتاأزم ب�صبب توجيه اأويل غري مالئم مع 

قدرات الطالب، مما ينتج عنه ن�صبة الر�صوب كبرية.

نظام التقييم اخلا�س بنظام الكال�صيكي ال ي�صاعد على تطبيق الربامج التعليمية امل�صتحدثة 

ب�صكل جيد وي�صري. 

عرو�ص التكوين التي يحوزها ل تتنا�صب مع �صعب البكالوريا اجلديدة.

العايل جعلت اجلزائر  للتعليم  الكال�صيكي  النظام  التي واجهها  والعوائق  امل�صاكل  اإن هذه      

تطبق نظام جديد وهيكلة جديدة لهذا التعليم �صنة 2004 وهو نظام ال.م.د وذلك بغية تطويره، 

النظام من ثالث  العايل، ويتكون هذا  التعليم  اإ�صالح  اإطار  النظام اجلديد يف  حيث يندرج هذا 

اأطوار اأ�صا�صية وفيما يلي خمتلف مكوناته )اأطواره( ]6[:

من  عدد  على  موزعة  التعليمية  الوحدات  من  جمموعة  الطور  هذا  ي�صمل  اللي�صان�ص:   طور 

التخ�ص�صات، حيث يتكون هذا الطور من �صت )06( �صدا�صيات �صمن مرحلتني اأوالهما يف تكوين 

غايتني،  �صمن  ذلك  ويندرج  متخ�ص�س،  تكوين  يف  ثانيهما  وتتمثل  التخ�ص�صات  متعدد  قاعدي 

الغاية االأوىل ذات طابع مهني متكن الطالب من االندماج املبا�صر يف عامل ال�صغل، اأما الغاية الثانية 

فهي اأكادميية متكن الطالب من موا�صلة الدرا�صة على م�صتوى املا�صرت.

 )04( اأربع  على  موزعة  التعليمية  الوحدات  من  جمموعة  الطور  هذا  ي�صمل  املا�صرت:   طور 

)�صهادة  اأكادميية  �صهادة  على  احلا�صلني  اجلامعيني  الطلبة  لكل  مفتوح  طور  وهو  �صدا�صيات، 

اللي�صان�س( يف ذلك التخ�ص�س، ومن مهام هذا التكوين هو التمكني من اكت�صاب تخ�ص�س دقيق 

يف حقل معريف حمدد، مبا ي�صمح باملرور اإىل م�صتويات عالية من االأداء واملهارة.

الدرا�صة حيث ي�صمل هذا الطور �صت  اأو املرحلة االأخرية من  الطور  وهو  طور الدكتوراه:  

)06( �صدا�صيات ومن مهامه: حت�صني م�صتوى عن طريق البحث، ومن اأجل البحث، تعميق املعارف 

يف تخ�ص�س حمدد.
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ميكن ت�صخي�س مراحل التعليم اجلامعي وفق نظام الهيكل اجلديد )نظام ال.م.د( كما يبينه 

ال�صكل املوايل:

ال�صكل رقم -1-

يبني هيكلة النظام اجلديد للتعليم العايل )ال م د( يف اجلزائر.

امل�صدر: من اإعداد الباحثني.

2- بع�ص املوؤ�صرات حول التعليم العايل خالل الفرتة )2013-1990(.

   تبني اإح�صائيات وزارة التعليم العايل العلمي يف اجلزائر تطور بع�س موؤ�صرات التعليم العايل 

حيث   ،)2013-1990( الفرتة  خالل  والباحثني...الخ(  االأ�صاتذة  اجلامعات،  )عدد  اجلزائر  يف 

ميكن ت�صخي�صها وحتليلها كما يلي:

موؤ�ص�صات  هيكل  �صبكة  حجم  تطور  لقد  اجلزائر:   يف  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  حجم  اأو  2-1-عــدد 

التعليم العايل يف اجلزائر من جامعة وحيدة وهي جامعة اجلزائر �صنة 1907 اإىل غاية 95 موؤ�ص�صة 

جامعية نهاية �صنة 2013، وفيما يلي �صبكة موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اجلزائر اأواخر �صنة 2013.

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

              

 شهادة الليسانس
 ال.م.د

 شهادة الماستر
 ال.م.د

 شهادة الدكتوراه
 ال.م.د

 ( سداسيات.06ست )
 )التزويد، التوجيه المعمق، التخصص(

 ( سداسيات.04أربع )
 (دقيق ومتخصص للمعرفة العلمية اكتساب)

 

 ( سداسيات.06ست )
 (البحث طريق عن المستوى تحسين)تطوير و 
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اجلدول رقم- 1-

يبني حجم �صبكة املوؤ�ص�صات اجلامعية يف اجلزائر اأواخر �صنة 2013

العدداملوؤ�ص�صة

48اجلامعات

10املراكز اجلامعية

19املدار�س الوطنية العليا

05املدار�س العليا لالأ�صاتذة

10املدار�س التح�صريية

03املدار�س التح�صريية املدجمة

95املجموع

https:// العلمي:  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  موقع  على  باالعتماد  الباحثني  اإعــداد  من  امل�صدر: 

االطالع:2014/08/05(. )تاريخ   .www.mesrs.dz/ar
تطور عدد االأ�صاتذة الباحثني يف اجلزائر خالل الفرتة 2012-2005:

     يعترب حجم اأو عدد االأ�صاتذة والباحثني موؤ�صر حقيقي لقيا�س تطور البحث العلمي حيث اأن 

حجم هذه الهيئة يعك�س طاقة البحث العلمي والتعليم العايل الأي بلد، ففي اجلزائر لقد تطور حجم 

هذه الهيئة العلمي خالل الفرتة )2005-2012( كما يلي:

اجلدول رقم -2-

يبني تطور عدد الأ�صاتذة الباحثني يف اجلزائر خالل الفرتة )2012-2005(

ال�صنوات/ا.

الباحثون
200520082009201020112012

االأ�صاتذة 

الباحثون

37201472018863250792657928079

الباحثون 

الدائمون

150021002700330039004500

املجموع

52201682021563283793047932579
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امل�صدر: جمال مرزاقة، االرتقاء بجودة البحث العلمي يف ميدان التعليم العايل يف الوطن العربي، جامعة 

الزيتونة االأردنية، IACQA2013، �س321.

        يبني اجلدول ال�صابق انه هناك تطور هائل ومتزايد يف عدد الباحثني الدائمون واالأ�صاتذة 

تو�صع حجم  عن  يعرب  موؤ�صر حقيقي  وهذا  الفرتة )2012-2005(،  اجلزائر خالل  الباحثون يف 

الطاقة البحثية يف اجلزائر خالل الفرتة )2012-2005(.

2-3- تطور حجم الرتقيات من فئة اأ�صاتذة التعليم العايل والأ�صاتذة املحا�صرين من 

�صنة 2011-1990.

      بعد �صنوات الثمانينات وبداية الت�صعينات اأين �صجلت التعليم العايل اجلزائري وباالأخ�س 

الوطنية  اجلامعية  اللجنة  تاأ�صي�س  �صل  ويف  الــدويل،  املحيط  على  انفتاحها  اجلزائرية  اجلامعة 

�صنة 1989 عرفت هيئة التدري�س يف اجلامعة اجلزائرية ترقيات كثرية لالأ�صاتذة اجلامعيني من 

فئة اأ�صاتذة التعليم العايل )بروفي�صور( واأ�صاتذة حما�صرين وهذا من لرفع من م�صتوى وقدرات 

التاطري يف اجلامعة اجلزائرية، واجلدول املوايل يبني تطور جمموع هذه الرتقيات خالل الفرتة 

:2011-1990

اجلدول رقم –3-

جمموع ترقيات الأ�صاتذة من فئة اأ�صاتذة التعليم العايل والأ�صاتذة املحا�صرين من قبل 

اللجنة الوطنية اجلامعية الوطنية من �صنة 1990 اإىل 2011

املجموع19911996200120062011الرتبة

7231405104216993384اأ�صتاذ التعليم العايل

2804*297951278702اأ�صتاذ حما�صر

3610261683174416996188املجموع

*: مل تعد الرتقية اإىل فئة اأ�ستاذ حما�سر من �سلحيات اللجنة الوطنية بعد اأن مت ا�ستحداث 

عملية التاأهيل اجلامعي.

�صنة يف خدمة  العايل يف اجلزائر 50  التعليم  نبيلة،  بلغامني  الدين،  امل�صدر: �صحنون جمال 

15-اأ-  العدد  االقت�صادية،  العلوم  يف  ب�صار  جامعة  حوليات  جملة   ،2012 اإىل   1962 من  التنمية 

)2014(، �س140.
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2-4-تطور عدد الطلبة امل�صجلني يف اجلامعات اجلزائرية خالل الفرتة 2013-1995:

اأو مدخالت  اأهم مقومات  امل�صجلني يف اجلامعات اجلزائرية  الطلبة  اأو عدد       ميثل حجم 

االإنتاج والبحث العلمي يف اجلزائر، ولقد بينت االإح�صائيات املتعلقة بوزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي يف اجلزائر تزايد عدد الطلبة اجلامعيني يف اجلزائر خالل الفرتة )1990-2013( بوترية 

متزايدة �صواء بالن�صبة للطلبة امل�صجلني يف التدرج العلمي اأو ما بعد التدرج العلمي واجلدول املوايل 

يبني ذلك:

اجلدول رقم -4-

يبني تطور حجم الطلبة امل�صجلني يف اجلامعة اجلزائرية خالل الفرتة 2013-1990

عدد الطلبة امل�صجلنيال�صنة

ما بعد التدرجالتدرج

1990-198918135013967

2000-199940799520846

2007-200682066443458

2013-2012125031054317

https://www.  :امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالعتماد على موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

.2013/11/02 االطالع:  تاريخ   ،mesrs.dz/ar/le-ministere.etudient;jsessionid
        يبني اجلدول اأعاله تزايد م�صتمر يف عدد الطلبة )يف التدرج اأو ما بعد التدرج( يف اجلامعة 

�صنة  التدرج  الفرتة )1995-2013( حيث �صجل هذا االرتفاع من 181350 يف  اجلزائرية خالل 

1990 اإىل 1250310 �صنة 2013، بني ارتفع عدد الطلبة امل�صجلني ما بعد التدرج من 13967 �صنة 

1990 اإىل 54317 �صنة 2013.

2-5- موؤ�صر التاأطري يف اجلامعة اجلزائرية:

      تبني املعطيات واملوؤ�صرات احلالية حول التعاليم العايل واجلامعة اجلزائرية نق�س وعجز 

وا�صح وم�صتمر يف عدد االأ�صاتذة اجلامعيني حيث يفوق هذا العجز يف بع�س االأحيان 40% ، من 

التاأطري يف  اأ�صتاذ، وهو موؤ�صر يعك�س �صعف  اإىل 70 طالب يقابل كل  اأخرى ت�صري املعطيات  جهة 

الطلبة  عدد  املتفاوت يف  التزايد  اإىل  التاأطري  العجز يف  هذا  اإرجاع  وميكن  اجلزائرية،  اجلامعة 
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اجلامعيني يف اجلزائر بوترية اكرب من حجم هيئة التدري�س ال�صيما اأ�صاتذة التعليم العايل ]7[، كما 

ميكن اإرجاع �صعف التاأطري يف اجلامعات اجلزائرية اإىل بع�س النقاط التالية:

• نق�س التاأهيل اجلامعي.	

• تراجع االإمكانات البحثية بفعل �صيا�صات احلد من االإنفاق وعدم ا�صتقاللية الباحثني.	

• �صعف التكوين يف الدرا�صات العليا.	

• هجرة االأ�صاتذة اجلامعيني اإىل اخلارج، وهجرة الطلبة املتفوقني اأي�صا وهو ميثل نزيفا حدا يف 	

اجلامعة اجلزائرية والتاأخر يف رجوع االأ�صاتذة املكونني باخلارج مع هجرة الكفاءات العالية.

• التو�صع الكبري يف التعليم العايل، مما نتج عنه اأعداد هائلة من امللتحقني بالتعليم العايل ال 	

تتنا�صب وعدد املوؤطرين.

ثانيا: دور اجلامعة اجلزائرية وخمابر البحث العلمي يف  اجناز البحوث العلمية وخلق 

املعرفة العلمية.

      تعترب اجلامعة وخمابر البحث العلمي من اأهم موؤ�ص�صات البحث العلمي التي تقوم بخلق 

اأخرى  املعارف، تطوير وحتديث  اإنتاج  للجامعة يف  االأ�صا�صية  املهمة  العلمية، حيث تكمن  املعارف 

اإ�صافة اإىل تطوير املهارات والقدرات لبلوغ التطور والتح�صن العلمي، وفيما يلي م�صاهامات التعليم 

العايل وموؤ�ص�صاته البحثية يف البحث العلمي، دور خمابر البحث العلمي يف تطوير البحث العلمي 

واإنتاج املعارف العلمية، تقييم اجلامعة وخمرجات البحث العلمي يف اجلزائر،...الخ، كما يلي:

م�صاهمات التعليم العايل وموؤ�ص�صاته يف البحث العلمي:

•       ي�صاهم التعليم العايل من خالل اجلامعات والكليات واملعاهد واملدار�س العليا يف خدمة 	

البحث العلمي ب�صكل مطلق ووا�صح وذلك من خالل ما يلي]8[:

• تنمية البحث العلمي والتكنولوجي، واكت�صاب العلم وتطويره ون�صره ونقل املعارف العلمية.	

• رفع امل�صتوى العلمي والثقايف واملهني للمواطن عن طريق ن�صر الثقافة واالإعالم العلمي والتقني.	

• التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لالأمة اجلزائرية عن طريق تكوين اإطارات يف كل 	

امليادين.

• العلوم 	 من  تطورا  االأكرث  باالأ�صكال  لاللتحاق  احلظوظ  ت�صاوي  ب�صمان  االجتماعية  الرتقية 

والتكنولوجيا لكل من تتوفر فيهم املوؤهالت الالزمة.

• ي�صهر التعليم العايل يف جمال البحث على تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه يف كل 	

التخ�ص�صات.

• يهدف التعليم العايل اإىل مو�صوعية املعرفة ويحرتم تنوع االآراء.	
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• ي�صاهم التعليم العايل يف ال�صيا�صة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واالقت�صادي 	

ال�صرورية بني  العالقة  العايل  التعليم  اأهدافها. كما ي�صمن  واالجتماعي ويعمل على جت�صيد 

ن�صاطات التعليم ون�صاطات البحث، ومينح الو�صائل الالزمة للتكوين بالبحث وللبحث.

• الوطنية 	 الهيئات  مع  باال�صرتاك  الوطنية  العلمية  الطاقات  تعزيز  على  العايل  التعليم  يعمل 

والدولية التي يوطد معها عالقات تعاون خمتلفة.

•  يعتمد التعليم العايل �صيا�صة تعاون وطيدة يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع 	

جميع القطاعات االجتماعية و االقت�صادية.

• ي�صاهم التعليم العايل يف تطوير الثقافة ون�صرها كما ي�صاهم يف ن�صر املعارف ونتائج البحث 	

واالإعالم العلمي والتقني.

• يحفز االبتكار واالخرتاع يف ميدان الفنون واالآداب والعلوم والتقنيات والن�صاطات الريا�صية.	

•  ي�صاهم التعليم العايل يف اإبراز ودرا�صة التاريخ والرتاث الثقايف الوطني وتثمينها.	

• وتقدم 	 االأفكار  مناق�صة  يف  العلمية  والثقافية  العلمية  االأ�صرة  داخل  العايل  التعليم  ي�صاهم   

البحث والتقاء الثقافات واحل�صارات ق�صد تبادل املعارف وتالحقها.

وال�صكل البياين املوايل يبني م�صار االإنتاج العلمي يف اجلامعات املنتجة. )نظام اجلامعة املنتجة(.

ال�صكل البياين رقم -2-

نظام اجلامعة املنتجة:

امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالعتماد على: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخالت:
 الخطة اإلستراتيجية. -
 البنية التحتية. -
 التقديمات والتجهيزات. -
 الهيئة العلمية. -
 البرامج الدراسية. -
 الطالب. -
 جودة المدخالت. -
 التشغيلية. واألنظمةاللوائح  -
 التمويل. -

 :العمليات
 العمليات التعليمية. -
 والتنظيمية. اإلداريةالعمليات  -
 والتنظيمية. اإلداريةجودة الخدمات  -
 العلمية بالجامعة. األنشطة -
 التسويقية. األنشطة -

 

 المخرجات:
 ملموسة. -
 غير ملموسة. -

 التغذية الراجعة واإلجراءات التصحيحية:

 البحوث التشخيصية للمدخالت. -
 التقويم الذاتي. -
 التقويم الخارجي. -
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حممد �صيف الدين بوفاطمة، موؤ�س�سات التعليم العايل املنتجة كمدخل لل�سراكة بني اجلامعة 

اجلامعة  يف  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�صات  اآفــاق  حول  الوطني  امللتقى  الإنتاجية,  واملوؤ�س�سة 

اجلزائرية اأيام 23-24-25-26 افريل 2012، �س279.

2- دور خمابر البحث العلمي يف تطوير البحث العلمي واإنتاج املعارف العلمية يف اجلزائر:

     تقوم املخابر العلمية يف اجلامعات اجلزائرية بدور فعال يف تطوير البحث العلمي من جهة 

واإنتاج املعارف العلمية والتن�صيط الثقايف والبيداغوجي من جهة اأخرى وفيما يلي املهام الداخلية 

واخلارجية ملخابر البحث يف اجلامعات وفق دورها ال�صابق]9[[: 

2-1- املهام الداخلية يف اجلامعة: لقد اأوجدت املخابر العلمية يف اجلامعات اجلزائرية اأو اأي 

جامعة للقيام بدور جاد يف البحث يف ق�صايا البحث العلمي، واقرتاح البدائل النوعية، واحللول 

اال�صتعجالية ومن بني الدور واملهام االأ�صا�صية ملخابر البحث العلمي داخل اجلامعات نذكر:

• تطوير البحث العلمي حيث اأن البحث العلمي ن�صاط علمي منهجي يهدف اإىل اإنتاج املعرفة يف 	

جميع املجاالت، ومن هنا ميكن اعتبار البحث العلمي على انه زيادة معارف االإن�صان العلمية.

• التن�صيط الثقايف يف االإطار العلمي واملعريف حيث ميكن اعتبار املخرب على انه لي�س اأجهزة اأو 	

اآليات احلركة العلمية والثقافية واملعرفية يف اجلامعة، فعن طريق  عتاد ومكتب بقدر ما هو 

الفرق املكون منها ي�صهم املخترب يف احلراك العلمي والثقايف واملعريف داخل اجلامعة باإحياء 

امللتقيات والفعاليات واملوؤمترات والندوات...الخ.

• التن�صيط البيداغوجي باعتبار املخرب مكتب درا�صات متنقل اإذن فهو يكون يف م�صتوى معاجلة 	

اأو  املناهج  تفعيل  فعن  جدا  كثرية  وهي  عالج،  اإىل  حتتاج  التي  واملعرفية  التعليمية  الق�صايا 

البحث ميكن معاجلة ق�صايا التدري�س واملعرفة العلمية ....وغريها.

• امل�صاركة يف بع�س التقييمات والتقوميات واجلوائز الوطنية وامل�صابقات ون�صر بع�س املعارف 	

العلمية والعملية...الخ.

• لزيادة 	 حقيقي  دافع  وهو  والباحثني  الطلبة  بني  تناف�صي  مناخ  خللق  وذلك  الباحثني  ت�صجيع 

والدولية  الوطنية  واالأبحاث  امللتقيات  يف  التناف�صية  وزيــادة  العلمية،  املعرفة  ون�صر  تطوير 

وغريها.

2-2-املهام اخلارجية: باعتبار املخابر العلمية اجلامعية منتجا لالأفكار واملعارف العلمية، كان 

عليها اأن تتجاوز حميط اجلامعة حيث ت�صارك يف الفعاليات الوطنية والدولية التي تخ�صها ويف 

تخ�ص�صها، وذلك بتقدمي م�صاريع وطنية ودولية وفيما يلي بع�س املهام اخلارجية لها يف تطوير 

البحث العلمي واملعريف:

• تقدمي امل�صاريع: ت�صاهم املخابر اجلامعية مع املوؤ�ص�صات الوطنية اأو االأجنبية يف تقدمي م�صاريع 	
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• وفتح 	 والدكتوراه(  )املاج�صتري  العليا  والدرا�صات  العلمي  البحث  م�صاريع  مثل  اخت�صا�صه  يف 

امل�صاريع الوطنية للبحث وتقدمي اال�صت�صارات يف االخت�صا�س يف الداخل اأو خارج الوطن.

• امل�صاهمة يف امللتقيات الوطنية والدولية: ت�صاهم املخابر العلمية يف اجلامعات ب�صكل فعلي يف 	

تنظيم واإعداد امللتقيات العلمية الوطنية والدولية وهنا يكمن دورها يف اإنتاج املعرفة.

• تقدمي اإ�صكاليات الجناز امللتقيات بال�صراكة: ت�صاهم املخابر العلمية يف اجلامعات ب�صكل كبري 	

يف تقدمي العديد من االإ�صكاليات يف داخل وخارج الوطن، ذلك من خالل اجتماع فرق البحث 

واملخت�صون ملعاجلة ذلك.

• امل�صاركة يف اجلوائز العلمية: ت�صارك املخابر من خالل فتح باب التباري يف املناق�صات العاملية 	

واجلوائز الدولية، فيعمل االأع�صاء على تقدمي م�صاركاتهم داخل املخرب اأوال، وملا تنال تزكية 

املخرب يقدم عمله للجهة التي يرغب نيل جائزتها.

 3- تقييم اجلامعة وخمرجات البحث العلمي يف اجلزائر يف املرحلة الراهنة.

      لقد اأحدثت جامعات البلدان املتطورة حتوال نوعيا، كميا ووظيفيا ففي الوقت الذي كانت 

كغريها من اجلامعات جمرد موؤ�ص�صات علمية تعمل على نقل املعرفة العلمية حتولت اإىل موؤ�ص�صات 

�صنع املعرفة العلمية، وبذلك اأ�صبحت هذه املوؤ�ص�صات ارقي اجلامعات وتعززت مكانتها من وقت 

الأخر ال�صيما يف اجلانب العلمي واملعريف. هذا يف الوقت الذي نرى فيه جامعات وموؤ�ص�صات التعليم 

العايل يف اجلزائر عاجزة عن اإنتاج وتطوير العلم واملعرفة العلمية، كما نرى تزايد تدين امل�صتوى 

العلمي ملخرجاتها مو�صما جامعيا بعد مو�صما، وازداد �صعف ارتباطها بالقطاعات االأخرى ال�صيما 

العاملية  االإح�صائية  املوؤ�صرات  تبني  ال�صياق  هذا  ويف  وال�صياحة...الخ،  والفالحة  ال�صناعة  قطاع 

العاملي  امل�صتوى  على  اجلامعات  اأف�صل  ترتيب  بني  من  الرتتيب  ذيل  اجلزائرية  اجلامعة  احتالل 

اأف�صل 500 جامعة وال مرة من مطلع  اأو  اأح�صن  اأنها مل تدخل �صمن �صلم ترتيب  واالإقليمي، كما 

الت�صعينات اإىل يومنا هذا، فرغم تطور عدد اجلامعات وتطور الهياكل اجلامعية يف اجلزائر اإال اأن 

هذه املوؤ�صر يعك�س جودة ون�صاط اجلامعة اجلزائر والبحث العلمي يف اجلزائر.

       وبذلك اأ�صبحت اجلزائر ولزالت ت�صبح من البلدان امل�صتوردة للمعرفة العلمية واالأفكار 

اإنتاج املعرفة العلمية  واخلربات املعرفية ذلك لتدين قطاعها التعليمي العايل والبحث العلمي يف 

وتكوين ور�صكلة الكفاءات واالإطارات العلمية، وعليه اإن هذه املوؤ�صرات حول تقييم اجلامعة والتعليم 

العايل يف اجلزائر ال ت�صب يف م�صلحة البحث العلمي واملعريف للجزائر، حيث يعود �صوء الو�صع 

للجامعة اجلزائرية والتعليم العايل وخمرجات البحث العلمي يف اجلزائر اإىل]10[[:

 عجز كبري يف معايري تقييم البحث العلمي، فهناك فراغ كبري وعجز وا�صح يف جمال معايري 

تقييم البحث العلمي، انعك�س ذلك على نوعية االأعمال واالأبحاث املقدمة من طرف الباحثني من 

مقاالت ومن�صورات، وحتى مذكرات املاج�صتري ور�صائل الدكتوراه وق�صايا اإعادة التاأهيل اجلامعي 

والرتقية العلمية. حتى اأن وزارة التعليم العايل، ول�صنوات طويلة، مل ت�صتطع اأن ت�صبط هذا املجال 
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مبعايري تتما�صى مع ما هو موجود يف اأرقى اجلامعات الدولية.

وهنا  وم�صنفة  راقية  دولية  جمالت  يف  واملن�صورة  املحكمة  واملقاالت  املتميزة  االأبحاث  نق�س 

نق�صد جمالت اجلامعات املتطورة، حيث اقت�صرت �صريحة كبرية من الباحثني على ن�صر اأبحاثهم 

يف جمالت وطنية، وعدم ن�صرها يف جمالت دولية الأن العديد منها ال ي�صتويف ال�صروط ال�صرورية 

للمجالت الدولية.

العديد من عالمات  اإىل طرح  يدفعنا  ول�صنوات طويلة،  عدم ت�صنيف اجلامعات اجلزائرية، 

اال�صتفهام حول جوانب اخللل. ولقد تاأخرت اجلزائر يف هذه الت�صنيفات حتى عن اجلامعات يف 

العمومية  ال�صلطات  وّفرتها  التي  الهائلة  املادية  االإمكانيات  العربية واالإفريقية، رغم  الدول  بع�س 

وحتى  الــدول  من  العديد  يف  نظريها  يقل  التي  البحث،  ومراكز  اجلامعية  واملــراكــز  للجامعات 

ال�صناعية.

• وبرامج 	 كثرية  خمططات  ظل  يف  العلمي،  البحث  ت�صجيع  وبرامج  الت�صريعية  املنظومة  عجز 

متنوعة ومتعددة امل�صادر، وغلب عليها طابع الرتاكم والتقييم االإداري البحت، واالتفاقيات 

اأفكار وحل م�صاكل  الباحثني ومنظومة بحثية قادرة على طرح  الدولية على تكوين نخبة من 

ال�صناعة واملجتمع.

• عدم قدرة طلبة الدرا�صات العليا على االإبداع والتفكري وتقدمي اأفكار جديدة تخدم املجتمع، 	

رمبا يرجع هذا اإىل توجههم نحو البحوث النظرية على ح�صاب البحوث التطبيقية اأو اإهمال 

لغر�س  املالية  االإمكانات  )ونق�صد  املادية  اإمكاناتهم  و�صعف  جهة،  من  التطبيقية  البحوث 

البحث والتنقل والبحث ...لتغطية التكاليف والنفقات وغريها( من جهة اأخرى.

• مع االأ�صف ال�صديد، هناك حقول كبرية تعرب عن جماالت وا�صعة للبحث، يف خمتلف املجاالت 	

االقت�صادية والثقافية واالجتماعية وال�صناعية، وهنا يظهر دور اجلامعة يف ت�صخري اإمكانياتها 

التنمية، لكن يف اجلزائر تو�صعت الفجوة بني اجلامعة واملجتمع واالقت�صاد  اأغرا�س  خلدمة 

حال دون ا�صتفادة هذين االأخريين من االأوىل، واأ�صبحت م�صاهمة االأوىل )اجلامعة( حمدودة، 

�صف اإىل ذلك عجز الباحثون عن توظيف كفاءاتهم والتدنى امل�صتمر مل�صتوى الطلبة. 

•     هذا باالإ�صافة اإىل نق�س و�صعف امل�صاركة الوطنية يف امللتقيات والندوات واالأبحاث الدولية 	

والبحثي  العلمي  بالطابع  تتميز  والتي  والكندية  واالأمريكية  االأوروبية  اجلامعات  يف  ال�صيما 

الراقي.

ثالثا: التحديات، املعوقات وامل�صاكل التي تواجه التعليم العايل يف اجلزائر يف اإجراء 

البحوث العلمية واإنتاج املعرفة العلمية.

     لقد حاول املخت�صون والباحثون منذ ع�صرات االأعوام وال�صنني ت�صخي�س وا�صتق�صاء خمتلف 

م�صكالت ومقومات التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي، ولقد ترددت العديد من مثل 
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قطاعات  اأن  ينكر  الأحد  وعليه  الدولية،  وامللتقيات  والندوات  العلمية  املوؤمترات  يف  االأبحاث  هذه 

م�صاكل  معوقات،  يواجه  اجلزائر  غرار  على  العربية  البلدان  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

ذلك  ابرز  ومن  العلمية  املعرفة  واإنتاج  العلمية  البحوث  اإجراء  جمال  يف  ال�صيما  كثرية  وحتديات 

ميكن درا�صته وت�صخي�صه كما يلي:

اأبرز املعوقات التي حتد من اأجراء البحوث العلمية يف اجلزائر.. 1

       يعاين قطاع التعليم العايل والبحوث العلمي يف اجلزائر كغريه من قطاعات البلدان العربية من 

عدة معوقات ت�صكل عائقا اأمام اإجراء البحوث العلمية يف اجلزائر فيما يلي:

• البيانات واملعطيات الالزمة عن بع�س املتغريات االقت�صادية واالجتماعية...الخ، 	 عدم توفر 

حتد من اإجراء البحوث العلمية يف هذه املجاالت.

• �صعف االإمكانيات املادية والو�صائل املخ�ص�صة للباحثني واالأ�صاتذة اجلامعيني الإجراء البحوث 	

الباحثني  متويل  يتطلب  لذا  وماليا،  بدنيا  جهدا  يكلف  العلمي  البحث  اأن  وال�صيما  العلمية، 

الإجراء بحوثهم.

• بع�ص 	 يف  املجتمع  وم�سكلت  التطبيقي  امل��ج��ال  ع��ن  اجل��زائ��ر  يف  العلمي  البحث  انف�سال 

له كان  امل�صتهلكة  العلمي واجلهات  للبحث  التن�صيق بني اجلهات املنتجة  اإن غياب  احل��الت: 

ابرز هذه املعوقات، فقد يتبني من خالل االطالع على بحوث الطلبة باجلامعات اجلزائرية 

�صواء يف املاج�صتري اأو الدكتوراه فيتبني انه معظم الدرا�صات وهمية اخرتعها الطلبة والباحثون 

ولي�صت  مفتعلة  م�صكالت  اأنها  اأي  الدرا�صة،  اأو  البحث  منوذج  ا�صتكمال  لغر�س  اأنف�صهم  من 

والدكتوراه(  املاج�صتري  الباحثني )طلبة  اإىل عدم ح�صول  هذا  يرجع  ورمبا  حقيقية]5[، 

على املعطيات والبيانات الإجراء بحوثهم يف بع�س املجاالت مما يجعلهم يتوجهون للبحث يف 

حماور اأخرى تتوفر فيها املعطيات والبيانات اأكرث.

• البحث 	 الإنفاق على  ن�سبة  العلمي يف اجلزائر )تدن  للبحث  املر�سودة  املخ�س�سات  �سعف 

العلمي(: يت�صح من خالل مراجعة ميزانية قطاع التعليم العايل ون�صبة االإنفاق على البحث 

العلمي  والبحث  التعليم   ميزانية  تتجاوز  ما يف اجلزائر، حيث مل  نوعا  �صعيفة  اأنها  العلمي 

خالل ال�صنوات الع�صر االأخرية ن�صبة 5% من احلجم الكلي مليزانية الدولة، ويحتل هذا امل�صكل 

املعوق الثاين بالن�صبة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر. 

• �سعف التن�سيق بني اجلامعات اجلزائرية واملعاهد واملدار�ص العليا. 	

• غياب املراجع العلمية احلديثة وعدم توفر قاعدة البيانات واملعلومات: يعترب نق�س وغياب 	

املراجع العلمية احلديثة وعدم توفر البيانات واملعلومات حول بع�س القطاعات م�صكل حقيقي 

ومن بني اأهم معوقات البحث العلمي يف اجلزائر، وال�صيما اأن هذه االأخرية )قاعدة البيانات( 

العلمية، وبذلك يبقى البحث  تعترب امل�صدر االأول واملادة اخلام الإجراء البحوث والدرا�صات 
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العلمي يف اجلزائر جد متدهور.

• غياب التكامل العلمي والبحثي بني اجلامعات العربية]12[[، حيث اأن غياب هذا التكامل 	

بني خمتلف اجلامعات واملعاهد العربية يحول دون اال�صتفادة من خربات بع�صهما.

�صعف اإمكانات اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل يف اجلزائر من جهة، وعدم توفر االأجواء 

االيجابية لهيئة التدري�س التي حتفز على العمل والن�صاط املنتج يف جمايل التدري�س والبحث العلمي 

واملعريف يف اجلزائر.

اأبرز التحديات التي تواجه التعليم العايل يف اجلزائر:. 2

         يواجه التعليم العايل يف اجلزائر حتديات كبرية على امل�صتوى الداخلي اأو على امل�صتوى 

اخلارجي تتمثل اأهمها  كما يلي:

امل�صتوى  حتديات  اأو  الداخلية  التحديات  ت�صمل  الداخلي:  امل�ستوى  على  التحديات   -1-2

الداخلي كما يلي:

االعتماد الكبري على التمويل من قبل احلكومة: تعتمد كل موؤ�ص�صات التعليم العايل اجلزائرية 

ب�صفة مطلقة على الدعم احلكومي الذي ي�صل اإىل اأكرث من 98%، وذلك لكونها موؤ�ص�صات ذات 

خدمة عمومية من جهة واأنها غري منتجة من جهة اأخرى.

ناجحة  تعليمية  نظم  اعتماد  واملتمثل يف  اكرب حتدي  اجلزائرية  اجلامعة  تواجه   -

يف بلدان املتطورة وال�صيء يبني جناحها يف اجلزائر، ال�صيء الذي يجعل هذه النظم التعليمية 

املعتمدة تاأخذ وقت طويل للتجربة وجو من االرتياب والتخوف من عدم جناحها.

- ارتفاع الطلب على التعليم العايل ونق�سد تزايد عدد الطلبة امل�سجلني يف اجلامعات 

والناجم عن النمو ال�صكاين املت�صارع �صنويا، والتو�صع يف االلتحاق بالتعليم الثانوي. وبالطبع هذا 

هياكل  متلك  ال  اجلزائرية  اجلامعات  اأ�صبحت  حيث  العايل،  التعليم  هياكل  حمدودية  من  يزيد 

وو�صائل )قاعات تدري�س، قاعات للمح�صرات ومكتبات...( كافية، كبرية وع�صرية الحتواء هذه 

الطاقة الب�صرية والطالبية الهائلة.

- �سعف الطاقة ال�ستيعابية يف بع�ص التخ�س�سات: حيث ال متلك اجلامعات اجلزائرية 

طاقة ا�صتيعابية كبرية ال�صيما يف بع�س التخ�ص�صات كال�صيدلة، الطب...الخ، وهذا رمبا يرجع 

اىل نق�س الهياكل و�صعف حجم هيئة التاأطري. 

غياب القطاع اخلا�ص يف التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر.

التدرج  مقارنة بطور  العليا  الدرا�سات  امل�سجلني يف طور  الطلبة  - �سعف حجم )عدد( 

حيث متثل هذه الن�صبة %4.34 وهي ن�صبة تخلق م�صكل تاأطري وم�صكل �صعف حجم هيئة التدري�س 

الحقا.
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�سعف القدرة املوؤ�س�سية: تعترب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اجلزائرية حديثة الن�صاأة، 

كما اإن املوارد املتاحة لها حمدودة هذا يقلل من تناف�صيتها للجامعات االأجنبية املتطورة ويحد من 

قدرتها يف و�صع نظاما تعليميا واإنتاج معارف علمية مبقايي�س عاملية.

�سعف الكفاءة الداخلية: تواجه بع�س اجلامعات اجلزائرية يف ال�صنوات الراهنة ارتفاع ن�صب 

الر�صوب، والت�صرب، والبقاء 8�صنوات فاأكرث يف الدرا�صة، وهذا ي�صكل حتد داخلي اأمامها يف زيادة 

كفاءتها يف البحث العلمي.

امل�صتوى  حتديات  اأو  اخلارجية  التحديات  ت�صمل  اخلارجي:  امل�ستوى  على  التحديات   2-2

اخلارجي كما يلي:

تنوع اأمناط التعليم العايل بظهور اأنواع جديدة من اجلامعات مثل اجلامعات املفتوحة، والتعليم 

عن بعد، واجلامعات االفرتا�صية التي تكون تكلفتها اقل من اجلامعات التقليدية]13[[.

النفجار املعريف: �صهد العامل منذ منت�صف القرن الع�صرين انفجار معريف، والذي نتج تزايدا 

يف حجم املعرفة العلمية يف جميع املجاالت الفكرية، التقنية واالقت�صادية واالجتماعية...الخ، فما 

ن�صيب اجلامعة اجلزائرية من هذه املعارف.

االلكرتونية  االإدارة  تطبيق  اأدى  لقد  واملعلومات:  الت�سالت  تقنيات  اللكرتونية  الإدارة 

وا�صتعمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف جمال التعليم العايل اإىل ثورة علمية، وعليه اأ�صبح 

قطاع التعليم العايل اليوم يف اجلزائر جمرب على م�صايرة هذه الثورة واملكا�صب، ال�صيما اأنها تزيد 

من قدرة الطلبة على اكت�صاب املعرفة العلمية، واال�صتفادة من جتارب االأمم يف جميع املجاالت، 

والتحدي احلقيقي هنا هو كيف نعمل على امتالك تقنية املعلومات يف موؤ�ص�صات التعليم العايل. 

العوملة: تعترب العوملة حتد اأخر يواجه التعليم العايل يف اجلزائر ومن بني حتدياتها كيفية التحكم، 

التعامل والت�صيري اجليد من قبل اجلامعات واملعاهد العلمية اجلزائرية للتدفق الهائل للمعلومات، 

واالأفكار، والربامج، اأ�صف اإىل ذلك التحدي املرتتب عنها وهو فر�صها للتناف�صية والرتتيب.

املوقف املت�سائم من النظام التعليمي اجلديد للجامعة اجلزائرية: يبقى جل االأ�صاتذة 

والطلبة اجلامعيني يف اجلزائر ينظرون اإىل النظام اجلديد للتعليم العايل )ال.م.د( نظرة ف�صل، 

لهذا  والعادي  احل�صن  وال�صري  التوافق  رغم  الكال�صيكي،  النظام  اإىل  فورا  العودة  وجوب  ويرون 

النظام يف اجلامعات اجلزائرية.  

�سعف التعليم العايل يف اجلزائر: يرجع الكثري من اخلرباء �صعف التعليم العايل يف البلدان 

العربية – على غرار اجلزائر- اإىل �صعف الطرق واملناهج التعليمية املتبعة من طرف هذه الدول، 

وهذا يعود اإىل عدة اأ�صباب منها...املناهج امل�صتوردة من الدول املتطورة االأخرى وعدم توافقها مع 

البيئة التعليمية لهذه البلدان ]14[[. 
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هو  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  مييز  ما  اإن  العمل:  و���س��وق  القت�سادي  ال��واق��ع  حت��دي��ات 

انف�صاله التام عن واقع ال�صغل، اإن هذا االنف�صال يخلق حتدي اآخر وهو �صعف اجلامعة اجلزائرية 

للم�صاهمة يف التنمية االقت�صادية.

قيام القطاع اخلا�س باال�صتثمار يف التعليم العايل ودخوله كمناف�س للقطاع العام للتعليم العايل 

وعلى اأ�ص�س ربحية]15[[.

م�سكلت التعليم العايل والبحث العلمي يف اإنتاج املعرفة العلمية يف اجلزائر:. 1

  يعاين التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر والوطن العربي ب�صفة عامة من عدة م�صاكل 

واىل  وجدت  اإن  البحوث  جودة  تدين  اإىل  تقود  والتي  العلمية  واملعارف  البحوث  اإنتاج  دون  حتول 

�صعف امل�صتوى العلمي ...الخ]16[[.

3-1- امل�سكلت التي تقود اإىل تدين م�ستوى جودة البحوث العلمية: اإن جهود البحث 

العلمي تتاأثر باملحيط ال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي الذي تظهر فيه الدولة، فالدول املتطورة 

تعك�س تطور وازدهار البحوث واملعارف العلمية فيها، فامل�صكلة هنا تاأتي يف مقدمتها م�صكلة �صعف 

البحث عن  ب�صاللها على منظومة  �صتلقي  كليا  اأو غريها  العلمي  بالبحث  االإ�صرتاتيجية اخلا�صة 

حماولة حتديد جودة البحث.

3-2- امل�سكلت اخلا�سة باإعداد البحوث العلمية: اإن تعذر احل�صول على البيانات الفعلية 

التي تعك�س واقع جودة البحوث العلمية قدر تعلق االأمر بامل�صكلة مو�صوع البحث والتي متثل بذات 

الوقت اإثبات توؤيد �صحة ودقة ا�صتنتاجات الباحث يف اإ�صارته اإىل وجود امل�صكلة فعليا واىل دورها 

يف منظومة البحث العلمي.

اجلوانب  اخللل يف معظم  ويتج�صد هذا  العايل:  التعليم  �سيا�سات  الكبري يف  اخللل   -3-3

اأن  حيث  العلمي  البحث  تبيئة  �صعف  نق�صد  وهنا  اجلزائر  يف  العلمي  البحث  مبنظومة  اخلا�صة 

معظم اأو ن�صبة عالية من االأوراق العلمية املقدمة من قبل الباحثني اجلزائريني يف جوهرها مقاالت 

علمية ولي�صت بحوث معمقة. 

الوطنية  العلمية  وامللتقيات  العلمية  للتظاهرات  العلمي  امل�ستوى  �سعف   -4-3

والدولية: مع وجود لبع�س اال�صتثناءات، فبع�س موؤمتراتنا وملتقياتنا العلمية ي�صودها ال�صغور اأو 

نق�س احل�صور من قبل الباحثني والطلبة اجلامعيني لال�صتفادة منها، بالرغم من اأهميتها البالغة، 

هذا ما يجعلها يف ظاهرها تاأخذ الطابع ال�صكلي وفقط،  �صف اإىل ذلك بع�س التظاهرات العلمية 

التظاهرات  اأخرى الإجناح هذه  اأو  البحث عن �صيغة  الذي يجعل  ال�صيء  التنظيم  ي�صودها �صعف 

اأو املوؤمترات اأو امللتقيات. وال�صيما اأن هذا االأخري )التنظيم( �صرط �صروري وح�صا�س يف البحث 

العلمي.
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اإ�صكالية الدرا�صة: 

متحورت اإ�صكالية هذه املقال العلمي يف ال�صوؤال الرئي�صي املوايل:

•  ما هو واقع التعليم العايل  والبحث العلمي يف اجلزائر وما مدى دوره يف تطوير واإنتاج 	

املعرفة العلمية؟.

• ولقد اأمكن تق�صيم االإ�صكالية الرئي�صة اإىل االأ�صئلة الفرعية املوالية:	

• ما هو واقع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر يف الفرتة )1990-2013(؟.	

• ما هو دور اجلامعة اجلزائرية وخمابر البحث العلمي يف اجناز وخلق املعرفة؟.	

• ما هي ابرز التحديات واملعوقات التي يعاين منها التعليم العايل يف اإنتاج املعرفة العلمية 	

يف اجلزائر؟

منهجية الدرا�صة: 

عر�س  اإىل  ي�صتند  الذي  التحليلي  الو�صفي  املنهج  على  الدرا�صة  هذه  يف  االعتماد  اأمكن  لقد 

البيانات وتبويبها ومن ثم حتليلها وهو يتنا�صب اإىل حد كبري مع طبيعة املو�صوع.

اأهمية الدرا�صة: 

تكت�صي هذه الدرا�صة اأهمية بالغة وذلك لكونها:

• تتعلق بدرا�صة وت�صليط ال�صوء على قطاع ح�صا�س وهو قطاع التعليم العايل والبحث العلمي 	

يف اجلزائر.

• 	-1990( الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  وموؤ�صرات  خ�صائ�س  اأهم  ت�صخي�س 

 .)2014

• حتديد دور اجلامعة اجلزائرية وخمابر البحث العلمي يف اإنتاج املعرفة العلمية اإ�صافة اإىل 	

ت�صخي�س اأهم معوقاتها.

حماور الدرا�صة:

بني هذا البحث على ثالث حماور اأ�صا�صية تتمثل فيما يلي:

الفرتة  - خــالل  اجلزائر  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�صرات  وبع�س  واقــع  اأوال: 

)2013-1990(
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وخلق  - العلمية  البحوث  العلمي يف  اجناز  البحث  دور اجلامعة اجلزائرية وخمابر  ثانيا: 

املعرفة العلمية.

اإجراء  - يف  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  تواجه  التي  وامل�صاكل  املعوقات  التحديات،  ثالثا: 

البحوث العلمية واإنتاج املعرفة العلمية.

خالل  اجلزائر  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�صرات  وبع�ص  واقع  اأول: 

الفرتة )2013-1990(. 

عرف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر منوا ملحوظا خالل ال�صنوات االأخرية 

العليا  واملعاهد  واملدار�س  اجلامعية  املراكز  اجلامعات،  عدد  ارتفع  اأين  الثمانينات  بعد  خا�صة 

العايل  التعليم  الطلبة اجلامعيني، حيث ميكن ت�صخي�س واقع وموؤ�صرات  وهياكلهما، وزيادة عدد 

والبحث العلمي يف اجلزائر خالل الفرتة )1990-2013(، ال�صيما حتديد البدايات االأوىل لظهور 

التعليم العايل يف اجلزائر،  تعريف التعليم العايل، التعريف بالهيكلة اجلديدة للتعليم العايل يف 

الوقت احلا�صر، تطور حجم هئية التدري�س يف اجلزائر،...الخ، وذلك كما يلي:

مفهوم التعليم العايل والبحث العلمي:

االأدبيات  يف  التعاريف  من  بالعديد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  م�صطلحي  ح�صي  لقد 

االجتماعية واالقت�صادية، حيث ميكن االأخذ على �صبيل املثال تعريفني من هذه التعاريف كما يلي:

اأو التكوين للبحث يقدم على  تعريف التعليم العايل: يق�صد بالتعليم العايل كل منط للتكوين 

م�صتوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

التي تبداأ بامل�صكلة وجمع  العلمي جمموعة من اخلطوات  العلمي: ميثل البحث  تعريف البحث 

ميكن  حمددة  نتيجة  اإىل  والو�صول  الفرو�س،  �صحة  اختبار  خالل  من  الفرو�س  وو�صع  البيانات 

تعميمها.

بعد  تتم  تكوينية  انه مرحلة  العايل على  التعليم  تعريف  ال�صابقني ميكن  التعريفني  من خالل 

الثانوي يف املوؤ�ص�صات اجلامعية باأ�صلوب يختلف عن التعليم الثانوي نوعا ما.

اأهم النقاط االأ�صا�صية التي عرفها قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر من فرتة 

التاأ�صي�س اإىل غاية 2013:

ميكن ت�صخي�ص اأهم النقاط الأ�صا�صية التي عرفها قطاع التعليم العايل والبحث 

العلمي خالل الفرتة )1962-2013( كما يلي:

الإرها�صات الأوىل للتعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة )1971-1962(:

يعود ظهور التعليم العايل يف اجلزائر اإىل تاريخ تاأ�صي�س اأول جامعة يف اجلزائر وهي ›جامعة 
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3-5- زيادة درجة تعقيد �سمان اجلودة وما يرتتب عليها من �سغوط اإ�سافية على 

الباحثني: لقد ازدادت منظومة التعليم العايل والبحث العلمي تعقيدا ال�صيما من خالل حاجة 

الو�صول اإىل عدد متزايد من م�صادر التمويل الداخلية واخلارجية وهنا امل�صكل االآخر الذي يطرح 

نف�صه يف اإمكانية التمويل.

للهيئة  بالواقع االجتماعي  املتعلقة  بامل�صكالت  نق�صد  النخبة اجلامعية: وهنا  3-6- م�ساكل 

التدري�س والباحثني. فمعظم االأ�صاتذة اجلامعيني والباحثني يعانون من م�صاكل وان نقل يتخبطون 

يخف�س  الواقع  هذا  اأن  مادية،....الخ،  م�صاكل  ال�صكن،  م�صكل  مقدمتها  يف  اجتماعية  م�صاكل  يف 

ويعيق من مردودية وطاقة الباحثني واالأ�صاتذة اجلامعيني يف اأداء دورهم للبحث العلمي،....كما اأن 

لهذه امل�صاكل اآثار مبا�صرة على اإنتاج وتطوير املعرفة العلمية يف اجلزائر.

من جهة اأخرى ميكن اإرجاع م�سكل اإنتاج املعرفة العلمية يف اجلامعة اجلزائرية اإىل)17(:

• نق�س احلوافز املادية، نق�س املراجع العلمية اخلا�صة بالبحث، ونق�س التجهيزات والو�صائل العلمية	

• نظرة املجتمع ال�صلبية للبحث العلمي.	

• اثر االإجراءات االإدارية على مدى اجناز البحث العلمي وم�صكلة الن�صر. 	

•  عدم وجود نظام مايل وا�صح خا�س بالبحث العلمي والعاملني فيه.	

• عدم وجود منهجية وا�صحة يف م�صرية البحث العلمي يتم االلتزام بها اإداريا.	

• اإن طبيعة البحوث والدرا�صات على قلتها ال تنعك�س مبا�صرة على م�صار التنمية.	

• انخفا�س عدد املوؤهلني للعمل يف جمال البحث العلمي.	

• املجهودات 	 بالرغم  املعامل،  وا�صحة  �صيا�صة  اإىل  العلمي اجلامعي يف اجلزائر  البحث  افتقاد 

للبحث  معترب  مايل  غالف  تخ�صي�س  فيها  مت  التي  االأخــرية  ال�صنوات  يف  خا�صة  املبذولة، 

العلمي، لذلك بقيت جمهودات الباحثني يطغى عليها طابع الفردية يف اختيار املوا�صيع التي ال 

تخدم يف النهاية االأهداف امل�صرتكة العامة.

           وكخال�صة يت�صح من خالل هذه النقاط تراكم م�صاكل اجلامعة والتعليم العايل يف 

اجلزائر اأعاق و�صكل عائقا كبريا اإنتاج املعرفة العلمية والقيام بالبحث العلمي.

بع�ص النقائ�ص الوا�سحة يف الدور املهني للجامعة اجلزائرية يف املرحلة الراهنة: . 1

       تتميز اجلامعة اجلزائرية ومنذ عقد طويل ببع�س النقائ�س ال�صيما التي تعيق الدور املنوط 

بها، وعليه ميكن ت�صخي�س اأهم تلك النقائ�س كما يلي )18(:
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• االعتماد على اأ�صاليب تدري�س تقليدية.	

• تدين م�صتوى االأداء والت�صيري واالإدارة.	

• اعتبار املنهاج، واالأ�صتاذ امل�صدرين االأ�صا�صيني للمعرفة العلمية.	

• مركزية القرارات.	

• تركز البحوث العلمية على موا�صيع تقليدية، اأو مكررة.	

• عدم وجود �صبكة حتديد حاجات التنمية املهنية لالأ�صتاذ.	

• عدم وجود برامج �صبط لعملية التكوين التدري�صي واالإداري.	

خ�سائ�ص البحث العلمي يف اجلزائر:. 2

والبلدان  اجلزائر  يف  واالأكــادميــي  العلمي  البحث  واقــع  بني  والبحثية  العلمية  الفجوة  تــزداد 

والو�صائل،  واالأهداف  املعامل،  علمية حمددة  �صيا�صية  اإىل  تفتقر  اجلزائر  اأ�صحت  فقد  املتطورة، 

حيث ت�صري املعطيات الراهنة وكتابات الباحثني )ياقوت يف كتابه اأزمة البحث العلمي اإىل اأن م�صكلة 

البحث العلمي يف البلدان العربية( اإىل اأن البحث العلمي يف اجلزائر يتميز بعدة خ�صائ�س ميكن 

اإيجازها كما يلي]19[[: 

• لي�س لدينا �صيا�صة اإ�صرتاتيجية وا�صحة للبحث العلمي يف  اجلزائر !.	

• لي�س لدينا ما ي�صّمى ب�صناعة املعلومات !.	

• لي�س لدينا مراكز للتن�صيق بني املوؤ�ص�صات واملراكز البحثية !.	

• �صة بتمويل االأبحاث والتطوير !.	 لي�س لدينا �صناديق متخ�صّ

• لي�س لدينا حرية اأكادميية كافية، كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب !.	

واملعلومات  العلمية  واالأنظمة  والعملية  العلمية  املناهج  نقل  تاأخر عملية  اإىل  اإ�صافة        هذا 

التقنية من الدول املتقدمة اإىل اجلزائر وذلك ل�صعف التكامل واالت�صال بني اجلامعات اجلزائرية 

اأو الغربية، من جهة اأخرى بقاء كثري من اجلامعات واملعاهد  واجلامعات االأجنبية �صواء العربية 

اجلامعية واملدار�س العليا غري مدركة الأبعاد التقدم العاملي يف ميادين البحث العلمي، ال�صيما يف 

العلوم التكنولوجية والطبيعية، واإهمال التدريب امل�صتمر للباحثني.

• خامتة:	

        من خالل ما تطرقنا اإليه �صابقا حول موؤ�صرات التعليم العايل يف اجلزائر يتبني اأن هذا 

القطاع عرف منوا وحتوال كيفيا ال نوعيا، حيث انه وبالرغم املجهودات املبذولة من قبل الدولة يف 

ميدان البحث العلمي اإال اأنه ال يزال يعاين ق�صورا  وا�صحا يف اجناز البحوث واإنتاج املعارف العلمية 

حيث اأن التعليم العايل واجلامعات اجلزائرية تعي�س تدين حاد يف امل�صتوى العلمي وخمرجاتها 
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وافتقار خمرجاتها للمعرفة العلمية، وهكذا اأ�صحت و�صعية اإنتاج املعرفة من البحوث العلمية 

يف ميدان التعليم العايل يف هزيلة مقارنة باجنازات الدول املتطورة يف الوقت الذي تربز جامعات 

الدول املتطورة يف اأرقى م�صتويات الرتتيب وتظهر اجلامعات اجلزائرية يف ذيل الرتتيب. ويت�صح 

واالأفكار  املعرفة  ا�صترياد  نحو  تتجه  العلمية  البحث  وخمابر  اجلزائرية  اجلامعات  اأن  �صبق  مما 

العلمية ولي�س �صنعها.

اإىل  العايل يف اجلزائر رمبا  التعليم  املتدنية حول  اإرجــاع هذه اخل�صائ�س        وعليه ميكن 

ف�صل ال�صيا�صات يف هذا القطاع احل�صا�س وعدم االهتمام به و�صعف التكوين اجلامعي والقاعدي 

القطاع من  يواجهها هذا  التي  وامل�صاكل اجلمة  الداخلية واخلارجية  والتحديات  للطلبة من جهة 

جهة اأخرى.

• التو�سيات: 	

     بالنظر اإىل النتائج املتو�صل اإليها وبناء على بع�س املعطيات املتعلقة بالتعليم العايل والبحث 

العلمي يف بع�س البلدان املتطورة، يرى الباحثني �صرورة تقدمي بع�س التو�صيات املتمثلة يف النقاط 

التالية: 

• تفعيل خمابر البحث العلمي واجلامعات يف اإنتاج املعارف العلمية والبحوث ال�صيما التطبيقية.	

• توجيه الباحثني وباخل�صو�س طلبة الدرا�صات العليا نحو الدرا�صات والبحوث التطبيقية.	

• توفري البيانات واملعطيات عن جميع القطاعات لت�صهيل البحث للباحثني والقيام بالدرا�صات.	

• للباحثني واالأ�صاتذة اجلامعيني ال�صيما يف اجناز بحوثهم الإنتاج املعرفة 	 تقدمي الدعم املايل 

العلمية وتطويرها.
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• عقد اتفاقيات �صراكة لال�صتفادة من خربات اجلامعات املتطورة.	

• والطلبة 	 للباحثني  املــاديــة  اأو  الرمزية  املكافئات  تقدمي  خــالل  من  العلمي  البحث  ت�صجيع 

اجلامعيني واالأ�صاتذة.

• زيادة فتح املخابر اجلامعية واملجالت وتكثيف امللتقيات والندوات العلمية.	

• تطبيق اإ�صرتاتيجية م�صتقبلية تقوم على جعل قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر 	

منتج للمعارف العلمية ال م�صرتد لها.

• احلا�صر 	 االإنتاجي  العن�صر  باعتباره  اجلامعي  والطالب  بالباحث  االهتمام  من  البد  واأخريا 

وامل�صتقبلي للمعرفة والبحوث العلمية.

• الهوام�ص:	
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اال�صتثمار  )افاق  بعنوان  ندوة  اجلمعية  اقامت 

ومتخ�ص�صني  خرباء  مب�صاركة  العربي(  الوطن  يف 

و�صورية،  واملغرب  وفل�صطني  وال�صودان  م�صر  من 

باال�صافة اىل االردن اىل اهمية العمل على النهو�س 

بالواقع اال�صتثماري يف الوطن العربي.

�صيام  احمد  الدكتور  االردين  اخلبري  وعر�س 

انطالق  كنطقة  اال�صرتاتيجي  االردن  موقع  مزايا 

و�صمال  االو�صط  ال�صرق  يف  املجاورة  اال�صواق  لدخول 

افريقيا وما حظي به االردن نتيجة ع�صويته يف منظمة 

واخلدمات  ال�صلع  دخول  حق  من  العاملية  التجارة 

اتفاقيات  باال�صافة اىل  �صوقا عامليا  االردنية اىل 161 

املتحدة االمريكية و�صنغافورة  الواليات  جتارة حرة مع 

ت�صمل  التي  االقليمية  التجارة  واتفاقيات  وكندا  وتركيا 

ا�صواق 17 دولة عربية يف اطار اتفاقية التجارة احلرة 

العربية.

التي  االردن  يف  اال�صتثمارية  املزايا  عن  وحتدث 

اال�صتثمارية  احلوافز  ونظام  اال�صتثمار  قانون  يوفرها 

تعزيز  يف  احلرة  املناطق  ودور  ومزايا  اعفاءات  من 

عبور  ت�صهيل  خالل  من  التجاري  االردن  مركز 

الب�صائع وتن�صيط احلركة االقت�صادية م�صريا اىل دور 

وترويج  اال�صتثمار  ترويج  يف  اال�صتثمار  ت�صجيع  هيئة 

ال�صادرات وتنظيم املناطق التنموية واحلرة يف اململكة 

وما تقوم به النافذة اال�صتثمارية يف توفري خدمة املكان 

الواحد لت�صجيل وترخي�س االن�صطة االقت�صادية.

وعر�س الدكتور �صاهر عبيد من فل�صطني املعوقات 

اأن  اإىل  م�صريا   ، الفل�صطيني  االقت�صاد  تواجه  التي 

خالل  ملمو�صا  تراجعا  �صهد  الفل�صطيني  االقت�صاد 

ال�صنوات املا�صية نتيجة االحداث والعديد من املعوقات 

بنك  وجود  وعدم  املتاحة  املوارد  ا�صافة اىل حمدودية 

�صلبا  انعك�س  الذي  االمر  وطنية  عملة  ي�صدر  مركزي 

البيئة  وتوفري  املبادالت  وحجم  اال�صتثمار  واقع  على 

اال�صتثمارية املنا�صبة.

كما �صارك يف الندوة الدكتور حممد منري م�صطفى 

من م�صر والدكتور زاهد الديري من �صورية والدكتور 

بخت  ال�صيد  والدكتور  املغرب،  من  ني�صاد  عبداحلميد 

احمد من ال�صودان وعر�صوا واقع اال�صتثمار يف بلدانهم.

امنا  العربي  اال�صتثمار  واقع  ان  امل�صاركون  واأكد 

تعك�صه املتغريات والظروف جمتمعه مبا فيها متغريات 

وان�صيابية  الدولية  التجارة  وحترير  العوملة  ا�صا�صها 

التدفقات النقدية واال�صتثمارات اخلارجية.

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  رعاية  حتت 

اال�صتاذ الدكتور نبيل ال�صواقفة مت افتتاح ور�صة العمل 

املنهجيات  و  االأ�صا�صيات   - العلمي  "البحث  التدريبية 

التطبيقية و التي عقدت  بالتعاون مع اجلمعية االردنية 

للبحث العلمي  مدينة العقبة 

كلمة  ال�صواقفة  نبيل  الدكتور  اال�صتاذ   األقى  حيث 

االإفتتاح واأكد  فيها اأنه ال �صك ان البحث العلمي و تطور 

التكنولوجيا و التي تركز على ا�صاليب الكتابة العلمية 

ال�صحيحة  االأطر  �صمن  الدولية  و  املحلية  للم�صاريع 

ومما يتفق مع متطلبات اجلهات املانحة و دقة املعايري 

التقييمية لديهم وال يخفى على اأحد ان البحث العلمي 

خ�صو�صا  العربي  وطننا  ويف  عموما  الثالث  العامل  يف 

يعي�س ازمة وانه ال يرقى على امل�صتوى املرجو.

عميد  العزام  فاروق  الدكتور  رحب  جانبه  ومن 

البحث  ان  واأكد  بامل�صاركني  اجلامعية  العقبة  كلية 

العلمي والتفكري العلمي واتخاذ اأ�صباب التقدم والتطور 

االأمم  تطور  يف  حا�صمًا  عامال  تعد  والتكنولوجيا 

وجناحها . 

العلمي  للبحث  االردنية  اجلمعية  كلمة  والقي 

مندوبا عن رئي�س اجلمعية  ال�صيد نبيل م�صمار وقال ان 

هدف اجلمعية هو  تر�صيخ مفهوم البحث العلمي لدى 

كافة طبقات املجتمع االردين  و ان هذه الور�صة ت�صاهم 

ب�صتى  العلمي  البحث  و  املعرفة  و  املفهوم  تطور  يف 

والت�صارك مع  للتعاون  انواعه وان اجلمعية متد يديها 

املوؤ�ص�صات التي تتطلع وتعمل نحو تطوير البحث.

اآفاق ال�ضتثمار يف الوطن العربي

"البحث العلمي:  الأ�ضا�ضيات واملنهجيات التطبيقية"

نشاطات البحث العلمي
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العلمي  للبحث  االردنية  حما�صرةاجلمعية  اأكدت 

املقلية  الفالفل  ان  وال�صرطان"  الغذائي  "النمط  بعنوان 

بنف�س الزيت لعدة مرات حتى يتغري لونه توؤدي اىل اال�صابة 

مبر�س �صرطان القولون.

الدكتورة  واحلميات  ال�صريرية  التغذية  ا�صتاذة  وقالت 

تبحث  اإلتى  العلمية  الدرا�صات  من  العديد  ان  تيم  رميا 

تناول  ان  اىل  خل�صت  وال�صرطان  الغذاء  بني  العالقة  يف 

والدجاج،  كالفالفل،  املقلية  واالأطعمة  امل�صبعة  الدهون 

والبطاطا وكذلك املك�صرات املدخنة، وال�صيب�س، واحللويات 

عدة  القلي  عملية  يف  امل�صتخدمة  للزيوت  نتيجة  )وذلك 

مرات، ويتحول لونها اإىل الغامق جدا من كرثة اال�صتخدام( 

وبكميات كبرية؛ يزيد من معدل االإ�صابة ب�صرطان القولون، 

الكول�صتريول  على  املحتوية  االأغذية  تناول  كرثة  وكذلك 

كميات  على  املحتوية  واالأطعمة  احليوانية(،  )كالدهون 

كبرية من ال�صوديوم تزيد من احتمالية االإ�صابة باملر�س. 

واكدت ان زيادة كمية الدهون املتناولة قد توؤدي اإىل زيادة 

للن�صويات  اليومي  اال�صتهالك  واأن  املر�س،  حدوث  فر�س 

املكررة والتي ت�صتمل على اخلبز االأبي�س، واالأرز، واملعكرونة 

ي�صاهم يف ارتفاع احتمالية االإ�صابة ب�صرطان القولون.

االردن  يف  تيم  الدكتورة  اجرتها  درا�صة  وبح�صب 

تناول  من  االإكثار  اأن  فان  املحا�صرة  خالل  وعر�صتها 

كافية  كميات  �صرب  لفرتات طويلة، وعدم  واللبنة  الدجاج 

باملر�س،  االإ�صابة  معدل  زيادة  اإىل  يوؤدي  يوميا،  املياه  من 

اأن االإ�صابة باالإم�صاك املزمن يزيد من خطوة حدوث  كما 

املر�س �صتة اأ�صعاف ال�صخ�س الطبيعي الذي ال يعاين من 

االإم�صاك.

وا�صارت اىل ان تناول الفواكه الطازجة خ�صو�صا التني 

والتمر اإ�صافة اإىل تناول اخل�صروات مبعدل ي�صل اإىل خم�س 

ح�ص�س يوميا يقلل من فر�س االإ�صابة ب�صرطاين القولون 

وال�صرج بح�صب النتائج التي خل�صت اإليها الدرا�صة.

اإىل خف�س معدل  يوؤدي  الزيتون  اأن تناول زيت  وبينت 

اأن  الدرا�صة  فعال.وبينت  ب�صكل  القولون  �صرطان  حدوث 

زيادة  موؤثر يف  ارتباط  لهما  واخلمول  البدين  الن�صاط  قلة 

تناول  يوؤدي  فيما  القولون.  ب�صرطان  االإ�صابة  احتمالية 

اخلبز االأ�صمر، والربغل، والذرة، والعد�س، والبازيالء اإىل 

درا�صات  عدة  واأو�صحت  املر�س.  ن�صب حدوث  من  التقليل 

منع  يف  هاما  دورا  لالأك�صدة  امل�صاد  )هاء(  لفيتامني  اأن 

املك�صرات  يف  يتوفر  الفيتامني  هذا  وان  باملر�س،  االإ�صابة 

والزيوت النباتية وزيت الزيتون وغريها.

وت�صمنت املحا�صرة العديد من املداخالت التي اكدت 

االغذية  بيع  واماكن  مطاعم  على  الرقابة  ت�صديد  اهمية 

ملرات  الزيت  ا�صتخدام  وعدم  �صحتها  من  للتاكد  املقلية 

متعددة.

النمط الغذائي وال�ضرطان

نشاطات البحث العلمي
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ور�ضة عمل مل�ضروع الأكادمييات العربيات

عمل  خطط  لو�صع  مناق�صات  عربية  دول  عدة  من  جامعية  وباحثة  ا�صتاذة  ع�صرون  بداأت 

التي تواجههن يف القطاعات  التحديات  العربيات، والت�صبيك بينهن ومواجهة  لدعم االأكادمييات 

االأكادميية واالدارية.

خالل ور�صة عمل عقدتها اجلمعية االردنية للبحث العلمي �صمن املرحلة الثانية مل�صروع اردين 

املجال  يف  املراأة  متكني  بهدف  الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  مع  بالتعاون  اجلمعية  تنفذه 

االأكادميي والعلمي على امل�صتوى املحلي والعربي والدويل، وت�صكيل نواة لهذه الغاية ما يجعل االردن 

يف طليعة الدول امل�صاندة للن�صاء يف القطاع االكادميي، وطرح مناذج يف التعليم ون�صر ثقافة التنمية 

عند املراأة.

واملرحلة احلالية  االردن،  اكادمييات يف  االوىل على  اقت�صرت مرحلته  الذي  امل�صروع  ويهدف 

اإن�صاء  الثالثة �صتكون الأكادمييات عربيات يف بالد املهجر، اىل  الأكادمييات من دول عربية، فيما 

برنامج االإر�صاد االأكادميي بني الن�صاء يف جميع اأنحاء العامل، وتقدمي الدعم لبع�صهن على م�صتويات 

متعددة وعلى عدة مراحل.

كما متت عملية حتليل اال�صتبيانات التي مت توزيعها خالل ال�صنة االأوىل من عمر امل�صروع على 

واالآخر  االأمريكية  هارفارد  جامعة  يف  اإحداهما  موؤمترين  يف  النتائج  عر�س  ومت  االأردن،  م�صتوى 

بتنظيم من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية يف عمان.

نشاطات البحث العلمي
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افتتح  وزير  مندوبًا عن  �صمو االمري احل�صن بن طالل، 

التعليم العايل والبحث العلمي اال�صبق الدكتور حممد حمدان، 

اجلمعية  تعقده  الذي  العلمي  للبحث  ال�صابع  املوؤمتر  اأعمال 

االردنية للبحث العلمي.

و�صدد الدكتور حمدان على �صرورة توفري البيئة املحفزة 

للبحث العلمي الذي مازال يراوح مكانه يف العامل العربي رغم 

ت�صخي�س م�صكالته.

تتمثل  العلمي  للبحث  املحفزة  البيئة  موا�صفات  اإن  وقال 

الدرا�صي  العبء  تخفيف  ومنها  الغربي  النموذج  عر�س  يف 

على اأع�صاء هيئة التدري�س ل�صمان تفرغهم الإجراء البحوث، 

تبادل  ل�صمان  العلمية  املوؤمترات  يف  امل�صاركة  على  والت�صجيع 

اخلربات بني العلماء والباحثني، وتكري�س مبداأ الثواب للباحث 

املتميز.

واأ�صاف اإن »االنفاق عامل مهم على جناح البحوث العلمية 

وا�صت�صهد بت�صدر اأمريكا دول العامل يف االنفاق، تتبعه ال�صني 

التي تنفق 20%، و19 % االحتاد االوروبي، يف حني اليابان %20 

بينما بقية العامل 20%«، مبينا اأنه على رغم االزمات التي متر 

بها الدول ال�صناعية اإال اأن االنفاق على البحث العلمي زاد منذ 

العام 2007-2013 بن�صبة تقدر بـ 31 %.

العلمي  للبحث  االردنية  اجلمعية  رئي�س  قال  جهته  من 

الدكتور اأنور البطيخي اإن اجلمعية تهدف من خالل عقد هذا 

املوؤمتر ب�صكل دوري ب�صبب حر�صها على مناق�صة اأمور ال�صاعة 

الهدف  اأن  مبينا  الغربي«،  والعامل  عاملنا  يف  جديد  هو  وما 

واملعرفة  العلمي  البحث  مفهوم  وتطوير  تر�صيخ  هو  ذلك  من 

والتتجري )االجتار( لالبحاث العلمية.

بدوره قال رئي�س اجلامعة الدكتور ماهر �صليم اإن »حلقة 

من  ميكن  اآلية  غياب  نتيجة  بعد،  تكتمل  مل  العلمي  البحث 

خاللها توظيف البحث العلمي خلدمة ق�صايا التنمية«،

لدرا�صات  جتارب  عر�س  االفتتاح  جل�صة  خالل  وجرى 

وبحوث اأمريكية قدمها علماء اأمريكان تتعلق بـ بتتجري البحوث 

وامل�صتقبلية،  احلالية  اجلذعية  اخلاليا  وتطبيقات  العلمية، 

�صركة  يف  ال�صحية  الرعاية  نظام  لتطبيق  واالثر  والقيمة 

تويوتا«.

 ، والتعليم  الرتبية  تناولت  حماور  �صبعة  املوؤمتر  وتناول 

 ، اإدارة م�صادر املياه والبيئة   ، النافعة  احل�صرات والفطريات 

 ، وتطبيقاتها  ال�صناعية  الهند�صة  والعالج،  الوقاية  ال�صمنة: 

اخلاليا اجلذعية و ق�صايا االأ�صرة واالأحوال ال�صخ�صية.

اإفتتاح موؤمتر ال�ضابع للبحث العلمي يف الأردن

نشاطات البحث العلمي
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الطريق نحو التعليم اللكرتوين

نظمت اجلمعية االردنية للبحث العلمي حما�صرة متخ�ص�صة بعنوان الطريق نحو التعليم االلكرتوين 

مب�صاركة خرباء وخمت�صني وباحثني من خمتلف اجلامعات واملعاهد والقطاع اخلا�س.

وناق�صت املحا�صرة  التي ادارها نائب رئي�س اجلمعية ثابت الطاهر اهمية طريقة التعليم االلكرتوين 

حيث انه مفتوح ومتاح للجميع يف خمتلف الظروف وملختلف الفئات، وميكن ال�صخ�س املتلقي من الولوج 

اإىل الغرفة ال�صفّية االفرتا�صية يف اأي وقت ومن اأي مكان بغ�س النظر عن العمر وامل�صتوى.

الدكتور  املالية  للعلوم  العربية  االأكادميية  رئي�س  ال�صابق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وقدم 

ع�صام زعبالوي ورقة عمل عر�س خاللها التحديات التي تواجه عملية التعليم االلكرتوين والعوامل التي 

جتعل اال�صخا�س يتوجهون اىل التعليم االلكرتوين.

وا�صار اىل ان التعليم االلكرتوين تعليم متاح للجميع و يعتمد املتلقي على نف�صه يف كل االأمور، فيحّقق 

التعليم االإلكرتوين هدفًا اإ�صافيًا لي�صبح املُتعلم اأكرث فاعلية وتوا�صاًل مع االآخرين ون�صاطًا كما انه يقّلل 

كلفة التعليم على املُتعلم.

موازنة  على  التعليم  كلفة  تخفي�س  على  الندوة  يف  امل�صاركني  بح�صب  االلكرتوين  التعليم  وي�صاعد 

الدولة النه يحتاج اىل معلمني اقل وبالتايل التخل�س من النق�س باملعلمني كما انه لي�س بحاجة اىل توفري 

ال�صورة  لتوفر  تلقيها  و�صهولة  املعلومة  اىل  الو�صول  وي�صرع  وي�صهل  تدري�س  وقاعات  و�صاالت  خمتربات 

التو�صيحية والفيديوهات واال�صكال املتحركة التي تو�صل املعلومة باقل جهد وباأ�صرع وقت.

وت�صمنت املحا�صرة العديد من املداخالت واملناق�صات حول م�صاهمة التعليم االلكرتوين باإلغاء مبداأ 

اإىل املرحلة  اإىل فروق زمنية يف جتاوز الفرد املُتلقي مرحلة ما  الفروق التعليمية يف القدرات، وحتولها 

التالية فقط والتوجه نحو التعليم االلكرتوين وانعكا�صاته.

نشاطات البحث العلمي
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اجلمعية  نظمتها  متخ�ص�صة  حما�صرة  اكدت 

االن�صاين  "االمن  بعنوان  العلمي  للبحث  االردنية 

التدري�س  اأع�صاء هيئة  االردن" بان  لالكادمييني يف 

يف اجلامعات االأردنّية ال ي�صعرون باالمن االن�صاين يف 

�صلبا على مدى  ينعك�س  كثري من جوانب حياتهم ما 

م�صاركتهم بفاعلية يف عملية التنمية.

االن�صاين  لالمن  االقليمي  املركز  رئي�س  وعر�س 

التي  النجار خالل املحا�صرة  �صابقا الدكتور م�صلح 

ادارها رئي�س اجلمعية الدكتور انور البطيخي لدرا�صة 

واقع متّتع اع�صاء  ا حول  بحثية اجراها هو وزمياله 

االإن�صايّن  باالأمن  االردنية  باجلامعات  التدري�س  هيئة 

يف جوانب حياتهم املتعّددة، وبعد حتليل اإفاداتهم من 

خالل ا�صتبانات اأعّدت خ�صي�صا لهذه الغاية؛ اّت�صح 

اأّن اأع�صاء الهئيات التدري�صية يف اجلامعات االأردنّية 

جوانب  من  كثري  يف  االإن�صاين  باالأمن  ي�صعرون  ال 

حياتهم.

ودعا النجار اىل اهمية العمل على جعل اإجراءات 

الرتقيات االأكادميّية اأكرث �صفافية مما هي عليه االآن، 

واإنفاذ قانون يخ�س الرتقيات االأكادميية، بعيدا عن 

ال�صخ�صنة

وا�صار اىل ان ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�س الذين ال 

يعتقدون اأن اإجراءات الرتقية ت�صري بطريقة �صحيحة 

ولها داللة  ن�صبة عالية  التي اجريت  الدرا�صة  بح�صب 

اإح�صائية على م�صتوى معنوية يقل عن 0.05.

االإدارات  لتعيني  اآلّية جديدة  واكد اهمية اعتماد 

اجلامعّية بطريقة اأكرث اإقناعا للج�صم االأكادميّي، مما 

يدفع االأكادمييني للثقة بتلك االإدارات واالإخال�س لها. 

االإدارات  انتخاب  خالل  من  ذلك  م�صار  يكون  ورمّبا 

االأكادميية داخل اجلامعات، 

يف  التدري�س  هيئة  الأع�صاء  نقابة  ت�صكيل  واقرتح 

هيئة  اأع�صاء  من   %60 ن�صبة  ان ّ  مبينا  اجلامعات؛ 

باملهن  اأ�صوة  لهم،  نقابة  بت�صكيل  يطالبون  التدري�س 

التدري�س  هيئة  اأع�صاء  �صعور  زيادة  بهدف  االأخرى، 

باالأمن الوظيفي، وحر�صا على جملة املكا�صب واملنافع 

على  ينعك�س  مما  املهنّية،  النقابات  بها  تقوم  التي 

م�صتوى حياة االأكادمييني ورفاههم.

ال�صخ�صّية  العوامل  فْعل  من  احلّد  اهمية  واكد 

اإجراءات  جممل  يف  االإدارّي  اال�صتبداد  وعنا�صر 

الثواب والعقاب التي يتعّر�س لها االأكادميّيون، 

الطلبة  لقبول  حكيمة  �صيا�صات  تطوير  اىل  ودعا 

املتفوقني  للطلبة  اأكرب  فر�س  واإتاحة  وابتعاثهم، 

لاللتحاق باجلامعات، لتكوين اأر�صية را�صخة لالرتقاء 

خمرجاتها.  وم�صتوى  االأردنية،  اجلامعات  مب�صتوى 

فاإن 62% من االأكادمييني يرون اأن اجلامعات االأردنية 

تعاين من هبوط وا�صح يف م�صتواها االأكادميي، ويرى 

املجتمع،  حاجة  يلّبون  ال  جامعاتنا  خريجي  اأّن   %55

وال يتمّتعون باملهارات املهمة للطلبة كاالتفكري الناقد 

مما  الفعال،  االت�صال  ومهارات  االإبداعي  والتفكري 

ي�صّكل عامال حمبطا الأع�صاء هيئة التدري�س.

مب�صاركة  انعقدت  التي  املحا�صرة  وت�صمنت 

العديد  واالكادمييني  والباحثني  املخت�صني  من  عدد 

اهمية  على  جمملها  يف  اجمعت  التي  املداخالت  من 

حت�صني و�صع االكادمييني ورفع �صويتهم.

الأمن الإن�ضاين للأكادمييني يف الأردن
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حما�ضرة حول دور البيانات الإح�ضائية يف البحوث العلمية

يف  االح�صائية  البيانات  دور  بعنوان  متخ�ص�صة  حما�صرة  العلمي  للبحث  االردنية  اجلمعية  نظمت 

البحوث العلمية مب�صاركة عدد من اخلرباء واملخت�صني والباحثني.

ادارها  التي  املحا�صرة  خالل  الزعبي  قا�صم  الدكتور  العامة  االح�صاءات  دائرة  عام  مدير  واكد 

الدكتور حممود ق�صراوي ان الدائرة تعتمد يف جمع وحتليل بياناتها على املنهجيات االح�صائية العلمية 

املتفق عليها عامليًا.

وا�صار اىل ان الدائرة وفرت من خالل التعدادات وامل�صوح التي جتريها العديد من البيانات االإح�صائية 

التي ا�صتخدمت يف اعداد بحوث علمية نوعية كما ان الدائرة تتيح بياناتها للباحثني، واملخططني، ورا�صمي 

ال�صيا�صات الإعداد البحوث العلمية ا�صتنادًا للبيانات التي جتمعها .

وبني ان الدائرة عملت منذ ن�صاأتها على تطوير نوعية وجودة البيانات االإح�صائية التي تنتجها، كما 

اأجرت العديد من التعدادات والدرا�صات وامل�صوحات املتخ�ص�صة ، وهي امل�صوؤولة عن ا�صدار العديد من 

املوؤ�صرات التي تعترب الركيزة االأ�صا�صية يف �صنع ال�صيا�صات واتخاذ القرار.

وا�صار الزعبي اإىل اأهمية دور دائرة االإح�صاءات العامة وهي من اأول املوؤ�ص�صات الوطنية التي اأن�صئت 

عام 1949 بعد تاأ�صي�س اململكة، يف اإنتاج االإح�صاءات الر�صمية ال�صاملة التي تن�صجم مع املعايري الدولية 

والقابلة للمقارنات الدولية، والتي تركزت على ا�صتخدام البيانات االإح�صائية كو�صيلة للتخطيط والتنظيم

وت�صمنت املحا�صرة  العديد من املداخالت التي ركزت على اهمية خلق �صراكة بني خمتلف املوؤ�ص�صات 

خا�صة موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س لت�صجيع البحث العلمي واالفادة من البحوث التي جترى يف 

اجلامعات االردنية وتخرج بنتائج ميكن اال�صتفادة منها يف القطاع العام وتخدم امل�صلحة الوطنية.

نشاطات البحث العلمي
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توجهات  اىل  احلاجة  اهمية  اأكدت  متخ�ص�صة  حما�صرة  العلمي  للبحث  االردنية  اجلمعية  نظمت 

جديدة يف البحث العلمي واعداد ر�صائل املاج�صتري واطروحات الدكتوراه يف االدارة باجلامعات االردنية.

ق�صراوي،  حممود  الدكتور  ادارها  التي  املحا�صرة   خالل  دره  عبدالباري  الدكتور  اال�صتاذ   وا�صار 

للم�صرف  املبدع  املتجدد  الدور  اهمية  الدره  واكد   . االإدارة  ملو�صوعات جديدة معا�صرة يف  اىل احلاجة 

الر�صائل  يف  وترابطها  العلوم  تداخل  تاأكيد  اإىل  واحلاجة  الدكتوراه  واأطروحات  املاج�صتري  ر�صائل  على 

واالأطروحات و احلاجة اإىل تطبيق نتائج الدرا�صات يف الر�صائل واالأطروحات.

وعر�س الدكتور دره املوا�صفات ال�صكلية لالبحاث املوثوق بها يف االدارة والتي من ابرزها ان يكون 

واالهتمام  للم�صطلحات  دقيقة  تعريفات  ويت�صمن  وا�صحة  واملفاهيم  و�صامال  وا�صحا  البحث  عنوان 

باللغة وجتنب االخطاء النحوية واالمالئية والطباعية وان يكون هناك منطقا وت�صل�صال يف عر�س االفكار 

وا�صتخدام اجلمل الق�صرية ما امكن وجتنب ا�صتخدام نف�س الكلمة او اجلملة مرات عديدة والبعد عن 

ا�صتخدام ال�صمائر ال�صخ�صية واتباع اال�صول العلمية يف التوثيق وكتابة املراجع.

االدارة  يف  الدكتوراه  واطروحات  املاج�صتري  ر�صائل  اعداد  يف  ال�صائدة  االجتاهات  وا�صتعر�س 

كانعكا�صات للمنظومة التقليدية فيها وهي البحث الكمي كمنهجية رئي�صية م�صيطرة ومو�صوعات الر�صائل 

ذات طبيعة حمدوده والدور املت�صائل املرتاجع للم�صرفني واهمال التكامل والرتابط بني العلوم االجتماعية 

و�صعف االفادة من الر�صائل واالطروحات يف التطبيق العملي. وت�صمن الندوة العديد من املداخالت التي 

اكدت اهمية النهو�س بر�صائل املاج�صتري واطروحات الدكتوراه ورفع �صويتها و�صوية الباحثني وامل�صرفني 

والقائمني على هذه الر�صائل.

حما�ضرة تدعو اإىل اإيجاد توجهات جديدة يف اعداد 

ر�ضائل املاج�ضتري والدكتوراه بالإدارة يف اجلامعات

حما�سرة
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الأطفال خارج املدر�ضة 

وم�ضتقبل التعليم يف الأردن

االردنية  اجلمعية  نظمتها  متخ�ص�صة  حما�صرة  حذرت 

وم�صتقبل  املدر�صة  خارج  "االطفال  بعنوان  العلمي  للبحث 

الدرا�صة  ت�صرب االطفال من  " من ظاهرة  التعليم يف االردن 

وانعكا�صاتها ال�صلبية على املجتمع وم�صتقبل التعليم.

الها�صمية  اجلامعة  يف  امل�صارك  االأ�صتاذ  الباحث  وقال 

املعلمني  لتدريب  رانيا  امللكة  اأكادميية  يف  اول  برامج  مدير 

ترتواح  اردين  طفل  الف   30 هناك  ان  قبالن  احمد  الدكتور 

بح�صب  مدار�صهم  من  مت�صربني  �صنة   15 و   6 بني  اعمارهم 

اليون�صكو  منظمة  فيه  توؤكد  الذي  الوقت  يف  الر�صمية  الدوائر 

ان عدد االطفال االردنيني املت�صربني من املدار�س هو 180 الف 

طفل.

ادارها ممثال عن اجلمعية  التي  املحا�صرة  واأ�صار خالل 

نبيل م�صمار ان اليون�صكو تعترب ان كل طفل على ار�س االردن 

هو اردين بغ�س النظر عن جن�صيته وهذا ما فاقم الرقم لديها 

يف  يوجد  لوحدهم  ال�صوريني  الالجئني  بني  انه  اىل  م�صريا 

االردن اكرث من 60 الف طفل �صوري مت�صرب من املدر�صة.

بهذا  بحثية  درا�صة  اجرى  الذي  قبالن  الدكتور  وقال 

من  باملائة   41 ان  الندوة  خالل  نتائجها  وعر�س  اخل�صو�س 

يكونوا  ان  يفرت�س  الذين  �صنوات   5 من  اقل  �صن  يف  االطفال 

يف kg1 ، kg2 هم خارج املدر�صة بح�صب الدوائر الر�صمية 

وهذا كالم خطري حيث ان الدرا�صة يف هذه املرحلة مهمة جدا.

وبني ان اكرب خطر يواجه الت�صرب من املدر�صة ويزيد من 

تناميه هو ظاهرة التفكك اال�صري خا�صة يف ظل ن�صب الطالق 

اي�صا  ال�صغل  واالم يف  االب  وان�صغال  املتكرر  والزواج  املرتفعة 

واهمال االطفال ما يوؤدي اىل ت�صرب االطفال من املدار�س دون 

رقيب او حما�صبة او متابعة من االهل.

االعاقة  عامل  وهو  للت�صرب  اخر  عامل  وجود  اىل  وا�صار 

حيث ان ما بني 5 اىل 6 باملائة من ال�صكان يف االردن معاقني 

الرتبية  ووزارة  وب�صرية  و�صمعية  حركية  خمتلفة  اعاقات 

مدار�س  ايجاد  اىل  حتتاج  امل�صكلة  هذه  تواجه  حتى  والتعليم 

خمت�صة وهذا امر �صعب ومكلف .

ودعا املجتمع الدويل اىل م�صاندة وم�صاعدة االردن بهذا 

ا�صبوع  قبل  حتل  ان  كادت  التي  الكارثة  اىل  م�صريا  اجلانب 

الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  عجزت  عندما 

االونروا عن فتح املدار�س ب�صبب عدم وجود متويل.

وبني ان حجم االنفاق على التعليم يف االردن هو 5 باملائة 

فقط من الناجت املحلي وهو قليل وال يكفي.

ودعا الدكتور قبالن اىل زيادة جودة التعليم يف املدار�س 

مرحلة  تكون  ان  واهمية  املدر�صة  اىل  الو�صول  �صبل  وحت�صني 

kg1 ،kg2 مراحل تعليم الزامي .
بيئة  املدر�صة  تكون  وان  التعليم  نظام  تطوير  اهمية  واكد 

جاذبة ال طاردة للطالب واحلد من عمالة االطفال ا�صافة اىل 

ايجاد امناط تعليم غري ر�صمية مثل ايجاد نظام تعليم موازي 

وا�صبحوا  القطار  وفاتهم  باملدر�صة  يلتحقوا  مل  الذين  للطلبة 

كبار ال�صن .

وانتقد �صيا�صية الدمج يف املدر�صة والتي يتم من خاللها 

الطلبة اال�صحاء خا�صة يف ظل عدم  املعاقني مع  الطلبة  دمج 

ما  املعاقني  مع  للتعامل  وموؤهلني  متخ�ص�صني  معلمني  وجود 

انعك�س �صلبا على م�صتوى التعليم.

املتفاوتة  الطالب  قدرات  مع  تتكيف  ال  املناهج  ان  وقال 

مع  يتكيف  ان  يحاول  الذي  املعلم  على  العبء  يكون  وبالتايل 

قدرات الطالب وهنا ال بد ان يكون هناك منهاج رديف مب�صط 

يوازي قدرات الطالب املختلفة ويجب تفعيل دور املر�صد.

وامل�صاركات  املداخالت  من  العديد  املحا�صرة   وت�صمنت 

التي اكدت على اهمية مهننة التعليم وتاهيل اال�صاتذة ومعاجلة 

ا�صباب ت�صرب الطلبة جذريا.

نشاطات البحث العلمي
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مبنا�صبة اليوم العاملي للغة العربية، نظمت اجلمعية االردنية للبحث العلمي ندوة متخ�ص�صة 

مب�صاركة عدد من املخت�صني بعنوان " افاق يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها".

واأ�صار امل�صاركون يف الندوة اىل ان هناك اقباال متزايدا وملحوظا وب�صكل كبري على تعلم اللغة 

العربية من غري الناطقني بها، خا�صة من قبل الدبلوما�صيني وال�صحفيني والراغبني بتعلم اللغة 

العربية كلغة للدين.

و�صكا امل�صاركون يف الندوة من وجود �صعف يف اللغة العربية بني االردنيني على الرغم من عدم 

وجود لغة ثانية كما يف بع�س الدول التي يتكلم �صكانها اكرث من لغة.

اللغة  اأهمية حت�صني نوعية املناهج الدرا�صية ورفع �صوية الدار�صني والقائمني على  اإىل  ودعوا 

العربية وايجاد طرق بديلة لتعليم اللغة العربية.

وعر�س امل�صاركون اوراق عمل ت�صمنت جتاربهم يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

باللغة  متخ�ص�صون  جامعات  اأ�صاتذة  النجار،  م�صلح  الدكتور  اأدارها  التي  بالندوة،  و�صارك 

اأبو عم�صة  والدكتور خالد  الدجاين  ب�صمة  والدكتورة  النجار  اأفنان  الدكتورة  العربية وهم كل من 

والدكتورة فاطمة العمري

نشاطات البحث العلمي


