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تقديم
�سل�سلة كتب التقنيات اال�ستراتيجية والمتقدمة

�سمن مبادرة الملك عبد اهلل للمحتوى العربي

يطيب لي أن أقدم لهذه السلسلة التي انُتقيت في مجاالت تقنية ذات أولوية للقارئ 
االقتصادي واالجتماعي  للنمو  أساسيًا  المعرفة محركًا  فيه  العربي في عصر أصبحت 
والتقني. ويأتي نشر هذه السلسلة بالتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
والمنظمة العربية للترجمة تلبية للسياسات والتوصيات التي تعنى باللغة العربية والعلوم 

ومنها:

أوالً: البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي المنعقد في الرياض 1428هـ )2007م( 
العلمي  البحث  لغة  هي  تكون  وأن  العربية،  باللغة  االهتمام  ضرورة  يؤكد  الذي 
والمعامالت حيث نّص على اآلتي: »تعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما 

في ذلك وسائل االتصال واإلعالم واإلنترنت، وفي مجالي العلوم والتقنية«.

ثانيًا: »السياسة الوطنية للعلوم والتقنية« في المملكة العربية السعودية التي انبثق عنها 
اعتماد خمس عشرة تقنية استراتيجية هي: المياه، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، 
والتقنيات المتناهية الصغر )النانو(، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، واإللكترونيات 
والبيئة،  المتقدمة،  والمواد  والطاقة،  والطيران،  والفضاء،  والضوئيات،  واالتصاالت 

والرياضيات، والفيزياء، والطبية، والصحية، والزراعية، والبناء، والتشييد.

البند  ما جاء في  أيضًا  ُتفّعل  التي  العربي  للمحتوى  الله  الملك عبد  مبادرة  ثالثًا: 
أوالً عن حضور اللغة العربية على اإلنترنت، حيث تهدف إلى إثراء المحتوى العربي 
عبر عدد من المشاريع التي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع 
جهات عديدة داخل المملكة وخارجها. ومن هذه المشاريع ما يتعلق برقمنة المحتوى 
العربي القائم على شكل ورقي وإتاحته على شبكة اإلنترنت، ومنها ما يتعلق بترجمة 
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الكتب المهمة، خاصة العلمية منها، مما يساعد على إثراء المحتوى العلمي بالترجمة 
من اللغات األخرى إلى اللغة العربية بهدف تزويد القارئ العربي بعلم نافع ُيعمل به.

المعتمدة  التقنيات  من  كل  في  كتب  ثالثة  على  أيدينا  بين  التي  السلسلة  تشتمل 
مرجعًا  األول  يكون  بحيث  اختيرت  وقد  والتقنية«  للعلوم  الوطنية  »السياسة  ضمن 
الثاني كتابًا جامعيًا، والثالث كتابًا عامًا موجهًا  التقنية، ويكون  عالميًا معروفًا في تلك 
إلى عامة المهتمين، وقد يغطي ذلك كتاب واحد أو أكثر. وقد تم بفضل الله االنتهاء من 
المجموعة األولى من السلسلة وعددها ثالثة وثالثون كتابًا شملت التقنيات اإلحدى 
عشرة األولى إضافة إلى كتاب إضافي منفرد للمصطلحات العلمية والتقنية المعتمدة 
في هذه السلسلة. وها نحن ندشن المجموعة الثانية التي تغطي بقية التقنيات الخمس 

عشرة.

الكتب  أمهات  الكتاب من  يكون  أن  منها  معايير،  الكتب وفق  انتقاء  ولقد جرى 
في تلك التقنية، ولمؤلفين يشهد لهم عالميًا، وأنه قد صدر بعد عام 2000م، وأال يكون 
ضيِّق االختصاص بحيث يخاطب فئة محدودة، وأن تكون النسخة التي سيترجم عنها 
مكتوبة باللغة التي أّلف بها الكتاب وليست مترجمة عن لغة أخرى، وأخيرًا أن يكون 
موضوع الكتاب ونهجه عمليًا تطبيقيًا يصّب في جهود نقل التقنية واالبتكار، ويساهم 

في عملية التنمية االقتصادية من خالل زيادة المحتوى المعرفي العربي.

إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعيدة بصدور المجموعة الثانية من 
هذه السلسلة، وأود أن أشكر المنظمة العربية للترجمة على الجهود التي بذلتها لتحقيق 
انتقائها  حسن  وعلى  واإلخراج،  والتحرير  والمراجعة  الترجمة  في  العالية  الجودة 
للسلسلة  العلمية  اللجنة  أشكر  كما  اإلنجاز.  سرعة  وعلى  المتخصصين،  للمترجمين 
التي أنيط بها اإلشراف على إنجازها في المنظمة وكذلك زمالئي في مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية الذين يتابعون تنفيذ مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي.

الرياض 10/ 3/ 1434 هـ
والتقنية للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  رئيس 
السويل إبراهيم  بن  محمد  د. 
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المترجم مقدمة 

مجال  في  العالم  أنحاء  مختلف  في  الجارية  البحوث  آخر  الكتاب  هذا  م  ُيقدِّ
يلي: ما  إلى  الخصوص،  ويتطرق على وجه  الزراعة. 

معصرة •• عمليات  في  م  للتحكُّ متكاملة  وبرمجيات  عتاديات  منظومة  تطوير 
الجودة. عالي  زيتون  زيت  إنتاج  بغية  ومحاكاتها  زيتون 

وتطبيقاتها •• المتغيِّرة  البيئات  في  والجدولة  الموارد  تخصيص  منهجية 
الهجينة  بِْتري  شبكات  باستعمال  وجدولتها  الزراعية  األعمال  إدارة  في 

الجينية. والخوارزمية  التقسية  محاكاة  وخوارزمية 

الزراعية.•• البرمجيات  في  المستجدة  رات  التطوُّ إلى  إجمالية  نظرة 

األرض •• على  العضوية  لألسمدة  الُمَمْكنَن  النشر  إلى  إجمالية  نظرة 
الزراعية.

نات التربة في البيئة وتالشيها.•• نماذج مبيدات حشرية لمحاكاة انتقال مدخِّ

عملها.•• وأنماط  واستعمالها  الفطريات  مبيدات  كيمياء 

ل •• التحوُّ إلحداث  المخبري  التقييم  في  واستعماله  األخضر  التألُّق  بروتين 
جينيًا. لة  المعدَّ المحاصيل  ومراقبة  الجيني 

المحاصيل.•• أمراض  إدارة  منظومات  في  بالطقس  التنبُّؤات  بناء 
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الزراعة.•• في  البصرية  القياسات 
الغذائي.•• ومحتواها  أمانها  حيث  من  جينيًا  المعدلة  النباتات  أعالف  تقييم 
الضرورية •• األثر  الضئيلة  المعادن  من  الصيني  الملفوف  محتوى  استمثال 

التربة. في  النتروجين  أو  العضوي  السماد  بنشر  للتغذية 
جينيًا.•• المعدلة  النباتات  في  صغيرة  متداخلة   RNA رنيات  إدخال 
جينيًا.•• معدلة  ُذرة  من  مأشوبة  بروتينات  لتنقية  استراتيجيات 
المدى.•• بعيدة  رؤية  العالمية:  الموز  تجارة 
الزيتون.•• زيت  صناعة  الرياضيات  تساعد  كيف 
جينيًا.•• المعدل  القمح  في  لليغنانات  الحيوي  التركيب  تحسين 

منطقة  إلى  أو  محددة  ثقافة  إلى  ينتمي  بعينه  شخص  الكتاب  هذا  يؤلف  لم 
أخصائيون  كتبها  األكاديمية  البحثية  المقاالت  من  مجموعة  هو  بل  معينة.  جغرافية 
الزراعية.  التقنيات  في  شاملة  عالمية  خبرات  وتعكس  العالم،  أنحاء  جميع  من 
التقنيات ذات الصلة بالنبات والزراعة تقريبًا،  ُيضاف إلى ذلك أنه يشتمل على كل 
من  إليه  ل  ُتُوصِّ ما  آخر  حتى  أعمالها  وإدارة  المزرعة  في  تحصل  التي  تلك  من 
بحثيًا  مرجعًا  يكون  أن  يمكن  ولذا  النباتية.  الجينية  الهندسة  مجال  في  ابتكارات 
الزراعية  التطبيقات  في  مباشرة  وللمنغمسين  عمومًا،  واألكاديميين  ًللطالب  شامال 

وإدارتها. والصناعية  الحقلية 

الدنيا كلها. صحيٌح  لها نكهة عطور  فقد كانت  الكتاب،  بترجمة  يتعلق  ما  أما في 
وعاء  مجرد  كانت  اللغة  تلك  أن  إال  شكاًل،  اإلنكليزية  باللغة  مكتوب  الكتاب  أن 
عليه  تنطوي  ما  بكل  عليها،  يحتوي  التي  المقاالت  مؤلفي  لغات  كل  فيه  انصبَّت 
إلى  بلد  من  يقفز  أن  المترجم  على  وكان  وتقاليد.  وأعراف  وذهنيات  ثقافات  من 

آخر، ومن قارة إلى أخرى مع كل فصل من فصول الكتاب.

النجدي حاتم 
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تمهيد

الزراعة.  جمال  يف  العامل  أنحاء  خمتلف  يف  اجلارية  البحوث  آخر  الكتاب  هذا  م  ُيقدِّ
فمبيدات الفطريات الزراعية مثاًل، ُتعَرض مع إشارة خاصة إىل أنامط عملها وانتقائّيتها. 
التحّكم احليوي، وعىل وجه اخلصوص اسرتاتيجيات مبيدات  أيضًا جوانب  وُتستعَرض 
والصيغ  واالعتبارات  واالحتامالت  التجارية  اإلمكانات  جانب  إىل  احليوية،  الطفيليات 
مع  التعامل  ُبغية  املبيدات  تلك  تطوير واستعامل  إىل  بالنسبة  البحث،  وأولويات  واملثالب 
من  الراهنة  املرحلة  أيضًا  الكتاب  يف  وخُلِّصت  للبيئة.  ودوٍد  نحو  عىل  الطفيلية  األعشاب 
لة  املعدَّ النباتات  من  املشتّقة  واألغذية  لألعالف  الغذائي  املحتوى  بتقييم  اخلاصة  املعرفة 
ترسيخ  من  املايض  العقد  خالل  حصل  ما  استعراض  ذلك  إىل  ُيضاف  وأماهنا.  جينيًا 
الستعامل النباتات املعّدلة جينيًا بوصفها مضيفات إلنتاج بروتينات عالجية مرّكبة جينيًا 
املعّدلة  النباتات  يف  ُشوهدت  التي  االنتقالية  خاصية  أيضًا  واسُتقصيت  تقنية.  وإنزيامت 
يف  املوجودة  املتخّصصة  الوظائف  لبعض  حتلياًل  الكتاب  فصول  بعض  وتتضّمن  جينيًا. 
منظومات نرش األسمدة العضوية، ومراجعة للتكنولوجيات املوجودة والبازغة يف ضوء 
يف  األخرض   (Fluorescent) التألُّق  بروتني  الستعامل  أيضًا  ملّخص  وثّمة  التحليل.  هذا 
نخبوية،  حماصيل  انتقاء  يف  استعامله  إمكان  ذلك  ومن  جينيًا،  املعّدلة  املحاصيل  تطوير 

إضافة إىل دراسات حيوية بيئية تتعلق باستعامله لتحديد أمان املحاصيل املعّدلة جينيًا.

فهم  لتعميق  ُترى  ببحوث  الزيتون  زيت  تكنولوجيا  ر  تطوُّ يرتبط   :1 الفصل 
ات قادرٍة عىل  الظواهر احليوية والفيزيائية احليوية يف عملية تصنيعه، مؤّدية إىل إدخال جِمسَّ
البحث  د  حدَّ وقد  نفسها.  الزيتون  ثامر  خلصائص  تبعًا  التصنيع  عملية  موسطات  مراقبة 
السوق،  يف  املطلوبة  الزيت  جودة  مستويات  حتقيق  من  ن  متكِّ تصنيع  بروتوكوالت  احلايل 
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وذلك بتقليص املّدة بني مجع الزيتون ومعاجلته أوالً، ورفع املستوى التكنولوجي خلطوط 
استخراج الزيت ثانيًا. ويف هذا السياق، هيدف هذا الفصل إىل وصف نتائج مرشوع مدته 
الزراعي  التطوير  دائرة  مع  بالتعاون  إيطاليا  يف  فلورنسا  جامعة  رته  طوَّ سنوات  ثالث 
 ،(Tuscan Regional Agricultural Development) إيطاليا  توسكانا/  يف  اإلقليمي 
 .(Toscana Enologica Mori) وغرفة تارة فلورنسا، ورشكة توسكانا إينولوجيا موري
عىل  تشتمل  الزيتون  زيت  الستخراج  مبتكرة  عملية  تطويَر  الفصل  هذا  يصف  وسوف 
إلخ( يف موسطات  آلية...  ات، ومنظومات رؤية  التحّكم اآللية )جِمسَّ سلسلٍة من وسائل 
تشكيالت  عّدة  املنظومة  هذه  وتتيح  االستخراج.  عملية  أثناء  عّدة  وتكنولوجية  زراعية 
فقد  املستخرج.  الزيتون  زيت  جودة  خلواص  املالئم  التعديل  بغية  االستخراج  لعملية 
ات، وشبكات  آلية، جِمسَّ الزيتون بحواسيب ومنظومات إلكرتونية )رؤية  دت معرصة  ُزوِّ
املادة  البيانات من  )1( حتصيل  موافقة  تعمل عىل  الربجميات(  قائمة عىل  عصبونية صنعية 
التي  العملية و)2( تطوير سلسلة من اخلوارزميات  املستخرج وموسطات  اخلام والزيت 
للعملية.  حماكاة  وإجراء  االستخراج،  عملية  بدء  قبل  الزيتون  زيت  جودة  تقدير  تستطيع 
و2008،   2005 بني  الزيتون  جني  فرتة  أثناء  يف  ُأجريت  تريبية  حماوالت  بضعة  وبعد 
لة واخلواص الكمية اخلاصة بالزيت  دت الطريقة املبتكرة العالقات بني البيانات امُلحصَّ حدَّ
ق  مت الربجميات وجرى التحقُّ املستخرج. وبناًء عىل نتائج حتليل البيانات التجريبية، ُصمِّ
الربجميات،  ُتدِخل تغيريات يف  التقائية  ق من عملية تكرارية  التحقُّ تتألَّف إجراءات  منها. 
وإجراءات عامة، وتصحيحات حمتملة لرياضيات املنظومة األساسية، وتقديرًا لألخطاء، 
نتائج  وُأخِضعت  بيانية جديدة.  لواجهات مستعمل  للبيانات، وتطويرًا  إحصائيًا  وحتلياًل 
املنظومة امُلبتكرة ملعايري قواعد االحتاد األورويب النافذة، وجرت مقارنتها بالنتائج الواردة 

يف املنشورات العلمية.

م هذا الفصل منهجية للجدولة ضمن ظروف مقيَّدة مع تطبيقاهتا يف  2: يقدِّ الفصل 
إدارة أعامل املزارع والعمليات الزراعية التي ُتستأجر فيها مزارع واسعة ومتباعدة جغرافيًا 
لنمذجة  اهلجينة   (Petri Nets) برتي  املنهجية شبكات  وتتضّمن هذه  كاملة.  مكننة  ذات 
مع  األعامل  وجدولة  املوارد  لتخصيص  عامة  تقريبية  وإجراءات  املزرعة،  أعامل  تسلسل 
أعامل  لتسجيل  تطبيقات  مُجِّعت  وقد  األكيدة.  غري  واحلاالت  القيود  احلسبان  يف  األخذ 
لة بموقع عىل الويب ضمن  املزرعة اليومية، وإدارة وحتديث اجلداول والبيانات ذات الصِّ
ز هذا البحث االهتامم يف منظومة القطاف، خاصة يف عمليات  منظومة إدارة متكاملة. وُيركِّ

إنتاج قصب السكر الزراعية.
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شبكات  نموذج  أن  املزرعة  يف  األعامل  تسلسل  نامذج  استعراض  من  تبنيَّ  لقد 
واملتزامنة  واملستمّرة  املتقّطعة  األحداث  مالئم  نحو  عىل  استوعب  قد  اهلجينة  برتي 
مع  النموذج  هذا  تعامل  فقد  الزراعية.  العمليات  يف  حتصل  التي  واملتغرّية  والسكونية 
املتنّقلة  اآلالت  وجمموعات  الزراعية  واملوارد  لألرايض  واملتقّدمة  البداية  عند  احلاالت 
اإلجراءات  وتتألف  جيد.  نحو  عىل  العقبات  عىل  للتغّلب  اآلالت  املتعّدد  والعمل 
الثنائية األطوار يف شبكة برتي من خوارزمية حماكاة   (Metaheuristic) العامة  التقريبية 
التقسية (Simulated  Annealing  Algorithm) (SA) لتخصيص املوارد، وخوارزمية 
التجريبية  النتائج  املزرعة. وبيَّنت  جينية (Genetic  Algorithm) (GA) جلدولة عمل 
الرسيع  ر  التطوُّ أن  الطور  الثنائية  العامة  التقريبية  اإلجراءات  يف  احلل  ر  بتطوُّ اخلاصة 
واستبداء  املوارد،  ختصيص  استمثال  تأكيد  خالل  من  حصال  قد  العالية  وجودته  للحل 
وكان  السابق.  املوارد  ختصيص  يف  حالية  مهام  سلسلة  أفضل  من  موروثة  أولوية  لوائح 
من  للتطبيق  قاباًل  هلا،  استعامل  نسبة  أعىل  عىل  بناء  د  املولَّ املوارد،  ختصيص  جدول 
الزراعية  الرشكات  بعض  يف  املزرعة  ألعامل  املدى  بعيدة  شاملة  عمل  خطة  وضع  أجل 
ومدد  اآلالت  املتعّددة  األعامل  مثل  التقليدية،  األنشطة  يف  النظر  حالة  يف  الكربى، 
جرى  املتكاملة،  األعامل  منظومة  ويف  األعامل.  بني  ما  يف  االنتظار  ومدد  اآلالت  انتقال 
العام  بالنظام  د  باستعامل هاتف خلوي مزوَّ اليومية  املزرعة  تطوير تطبيق لتسجيل أعامل 
إنرتنت. وجرى  (GPS)، مع وصلة   (Global Positioning System) املوقع لتحديد 
بيانات  تسجيل  يف  اخللوية  اهلواتف  الستعامل  العملية  واملزايا  التقنية  اجلدوى  استقصاء 
القائمة  اإلدارة  مثل  أخرى،  لتطبيقات  أيضًا  تفصييل  وصف  وثّمة  عمليًا.  املزرعة  عمل 

املتكاملة. الويب يف منظومة اإلدارة  عىل 

من  لكلٍّ  واعدًا  نموذجًا  العامة  التقريبية  واإلجراءات  املقرتح  النموذج  يمثِّل   
قيود. املرجعية حلّل مسألة اجلدولة بوجود  املزرعة واخلطة  ختطيط عمل 

الزراعية  اإلدارة  أُسس  م  والتحكُّ واملراقبة  املحاكاة  عمليات  ُتعدُّ   :3 الفصل 
اإلجراءات،  هذه  كفاءة  حتسني  هو  املجال  هذا  يف  للباحثني  الرئييس  واهلدف  احلديثة. 
أصبح  لذا  مبتكرة.  وأدوات  جديدة  مفاهيم  باستعامل  ورسعتها  ودقتها  مْيِزها  وزيادة 
ومراقبتها  الزراعية  العمليات  يف  م  للتحكُّ الربجميات  عىل  القائمة  األدوات  استعامل 
والدّقة  التكيُّف  أّدى  السنني،  مرور  ومع  ووثوقّية.  أمهية  أكثر  وحماكاهتا  وتصنيفها 
إىل  خالهلا  من  ُتدار  التي  واملنظومات  الربجميات  توافرها  التي  االستعامل  وسهولة 
اجلديدة  املنظومات  أن  تبنيَّ  وقد  الزراعية.  اهلندسة  جمتمع  ِقبل  من  هبا  املتزايد  االهتامم 
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وغريها  الصنعي،  الذكاء  وآالت  اإلنرتنت،  عرب  البيانات  ونقل  الروبوتية،  عىل  القائمة 
الكيميائية،  املنتجات  عىل  احلايل  الزراعة  اعتامد  تقليص  تستطيع  التكنولوجيات  من 
العمل  الباحثني  عىل  لذا  إدارهتا.  واستمثال  البيئي،  مفعوهلا  وتقليل  استدامتها،  وحتسني 
للتكنولوجيات  الرسيع  ر  التطوُّ ومواكبة  االختصاصات  متعّددة  بحث  جمموعات  ضمن 
عامي  بني  املجال  هذا  يف  التطّورات  إىل  إمجالية  نظرًة  تتضّمن  املقالة  وهذه  احلاسوبية. 
الزراعية  األعامل  وإدارة  الدقيقة  الزراعة  تطبيقات  عىل  االهتامم  زة  مركِّ و2008،   2005

الزراعية. القرار يف االقتصادات  ودعم 

العضوية  املنتجات  من  وغريها  احليوانات  روث  أسمدة  مُتثِّل  ما  غالبًا   :4 الفصل 
بسهولة  متوافر  مصدرًا  إلخ(  ومنزلية...  وزراعية  )صناعية  عة  متنوِّ مصادر  من  الثانوية 
يف  استعامهلا  ويمثِّل  واملحصول.  الرتبة  منظومات  يف  استعامهلا  يمكن  التي  للمغذيات 
العضوية.  الثانوية  املنتجات  هذه  من  للتخلُّص  ثمينًا  تدوير  بديَل  الزراعية  األرض 
دة  العضوية وظائف حمدَّ لنرش األسمدة  املستعملة  امليكانيكية  املنظومات  ق  أن حتقِّ وجيب 
استعامهلا  أنامط  وعىل  والسوائلية،  الفيزيائية  املواد  خواص  عىل  األوىل  بالدرجة  تعتمد 
الفصل  هذا  م  وُيقدِّ واجتامعية.  اقتصادية  أخرى  اعتبارات  إىل  إضافة  فيها،  املرغوب 
مع  الزراعية،  األرض  عىل  األسمدة  نرش  منظومات  هبا  تقوم  التي  للوظائف  حتلياًل 
لرضورة  تأكيد  وثمة  التحليل.  هذا  ضوء  يف  والبازغة  املتوافرة  للتكنولوجيات  مراجعة 
التي جيب عىل هذه  الوظائف  أيضًا،  لوها  مو آالت نرش األسمدة، ومشغِّ يفهم مصمِّ أن 
التعامل مع  مواد األسمدة حني  بينها وبني  املتبادلة  التأثريات  القيام هبا، وأمهية  اآلالت 

والصلبة. والوحلية  السائلة  العضوية  لألسمدة  الكامل  الطيف 

النتائج  حيث  من  املختلفة  التكنولوجيات  أداء  لتقييم  معايري  حتديد  أيضًا  وجيب   
االستعامل  عىل  العضوية  األسمدة  لنرش  مة  املصمَّ املنظومات  اقترصت  تارخييًا،  املرجوة. 
املنتجات  هذه  من  احلقيل  التخلُّص  أن  إىل  ونظرًا  الزراعية.  الثانوية  للمنتجات  الزراعي 
متمحورًا حول  الشائع  الرئييس  التصميم  معيار  كان  فقد  الرئييس،  الغرض  كان  الثانوية 
ختفيض تكلفة التصميم وزيادة متانته. لكن مع تزايد االهتامم باالستدامة البيئية، أصبح 
متطلبات  مع  املواد،  تلك  من  بالتخلُّص  اخلاصة  اآللة  وظيفة  مزاوجة  الرضوري  من 
منظومات  بواسطة  العضوية  الثانوية  للمنتجات  الصحيح  بالتدوير  ُمقرتنة  تشغيلية 
احلاجة  من  يقلِّل  أن  يمكن  يات  املغذِّ لتدوير  القوي  التأكيد  هذا  إن  واملحصول.  الرتبة 

إىل معظم اآلالت االقتصادية ملصلحة منظومات ذات أداء أفضل.
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مدة  منذ  احلاسوبية  والربامج  مبيدات احلرشات  نامذج حماكاة  اسُتعملت   :5 الفصل 
طويلة للمساعدة عىل حتديد األمهية النسبية للعوامل الكيميائية والبيئية واإلدارية املختلفة 
نات التطهري بالتدخني[  التي تؤثِّر يف فعالية مبيدات احلرشات ويف مفعوهلا البيئي و]مدخِّ
مبيدات احلرشات وبسبب ضغط بخارها  الرتبة هي جمموعة خاصة من   .(Fumigants)

التدرجيي الستعامل  اذ قرار اإليقاف  اختِّ العايل فهي مركبات عضوية متطايرة أيضًا. ومنذ 
كثري  ُأجري  العرشين،  القرن  تسعينيات  أوائل  يف   (Methyl Bromide) الربوميد  ميثيل 
من البحث يف توثيق تالشيه البيئي وبدائله املحتملة، وانتقاله يف البيئة. والغرض من هذه 
القرن  بدايات تسعينات  بعد  الرتبة  نات  املتعلقة بمدخِّ النمذجة  أنشطة  املقالة هو مراجعة 
نات. وهي تتضمن نظرة  العرشين، مع تركيز خاص لالهتامم بنمذجة دفقات إصدار املدخِّ
نات  البيئي ملدخِّ إمجالية عامة إىل املبادئ الفيزيائية والكيميائية األساسية لنمذجة التاليش 
الرتبة وانتقاهلا يف البيئة. وتشتمل بدرجة رئيسية عىل نامذج رقمية للعملية، وإىل حّد أقل، 
عىل نامذج تريبية ارتدادية، أو نامذج انتشار اهلواء. وثّمة مقارنة ملزايا وحمدوديات النامذج 

نات الرتبة. املختلفة، إضافة إىل مناقشة لالحتياجات املستقبلية لنمذجة مدخِّ

6: ينظر هذا الفصل يف مبيدات الفطريات الزراعية مع اهتامم خاص بنمط  الفصل 
يف  املتأّصلة  املقاومة  أساسيني:  عاملني  من  املرض  مقاومة  ن  تتكوَّ واالنتقائية.  العمل 

النبات، أو املقاومة السلبية، واالستجابة الدفاعية التي نسميها املقاومة اإلجيابية.

مبيدات  بني  التمييز  يمكن  الفطريات،  مبيد  تطبيق  ومكان  املرض،  ملوقع  وتبعًا 
الزرع.  البذور قبل  فطريات ورقية، ومبيدات فطريات للرتبة، ومبيدات فطريات ملعاجلة 

إال أن ثّمة كيامويات ُتستعمل لألغراض الثالثة مجيعها.

وُتطبَّق مبيدات الفطريات الورقية عىل شكل غبار أو رذاذ عىل األجزاء اخلرضاء 
التي حتملها  الفطريات  الرتبة ملكافحة  مبيدات فطريات  النبات. وُتستعمل  اهلوائية من 

الرتبة، ومنها فطر املغزالوية والبيثيوم وغريمها.

عىل  ُتطبَّق  وهي  تأثريها،  طبيعة  حيث  من  كيميائية  مبيدات  هي  املبيدات  وتلك 
أو  البخاري  الطور  يف  وتعمل  جافة،  حبيبات  أو  مسحوق  أو  سائل  شكل  عىل  الرتبة 
ضمنها،  أو  البذرة  عىل  املوجودة  املمرضة  العوامل  قتل  ويمكن  اجلهازي.  باملفعول 
والوقاية من ظهور املرض الناجم عن الفطريات التي حتملها الرتبة بمعاجلة البذور أو 

الدرنات قبل زرعها.    
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لنمط  تبعًا  مستأِصلة  أو  شافية  أو  واقية  أهنا  عىل  الفطريات  مبيدات  وتصنَّف 
تأثريها. ومتنع مبيدات الفطريات الواقية غزو األبواغ (Spores) إما بإبادهتا أو بتغيري 
ينطوي  ملا  الوقاية، وفقا  الورقة. وجيب تطبيق مبيدات  الفيزيولوجية عىل سطح  البنية 
عليه اسمها، عىل النبات املضيف قبل حصول أي متاس بني املضيف والفطر امُلمِرض.

نامية  األفطورة  وكانت  فعاًل،  النبات  نسيج  الفطرية  اخليطان  اخرتقت  وإذا 
حصال  قد  األبواغ  ن  وتكوُّ التكاثر  يكون  أن  دون  )األدمة(  والظهارة  اجلُلْيدة  بني 
مبيد  فإن  عادة(،  الغزو  بعد  يومًا   12 حتى  )يومان  الفطري  النشوء  دورة  ضمن  بعد 

املزيد من العدوى يف هذه املرحلة. الواقي يمكن أن يمنع  الفطريات 

وتسّمى العوامل التي يمكن أن حتدَّ من انتشار الفطريات بعد ظهور األعراض 
والفطريات،  حديثًا  نة  املتكوِّ األبواغ  من  كاًل  وتقتل  غ(،  التبوُّ بعد  )غالبًا  للعيان 
البنزيميدازول  مشتقات  مثل  العوامل،  وبعض  املستأِصلة.  الفطريات  بمبيدات 
وهي  جهازية،  فطريات  مبيدات  هي  وغريها،  والرتايزول  واألوكزاثني  والبرييدين 
العكس.  أو  الرأيس،  الورقة  طرف  إىل  اجلذر  من  إما  اللحاء  سطح  يف  الفعالية  تنقل 
املزيد من  النامي حديثًا من  العوامل اجلهازية هي أهنا تقي اجلزء  واملزّية الكربى هلذه 

العدوى.

وظائف  لدراسة  الكفاءة  فائقة  أداة  للنبات  اجليني  التحويل  ُيعترب   :7 الفصل 
لتعديل  جدًا  واعدة  طريقة  أيضًا  وهي  هلا.  املنظِّمة  وعنارصها  املختلفة  اجلينات 
جينيًا  لة  معدَّ نباتات  إنتاج  إىل  مؤدية  املختلفة،  والبستانية  الزراعية  السامت  وحتسني 
30 سنة،  )وراثيًا(. ومنذ نرش أول تعديل جيني ناجح للنبات يف دراسة قبل أكثر من 
البلدان  ُيزرع تاريًا يف كثري من  املعدلة جينيًا، بعضها  النباتات  توفَّر كثري من أجناس 
والحقًا  والعلف.  الغذاء  إنتاج  يف  مهاًم  دورًا  فعاًل  تؤدي  وهي  العامل،  أنحاء  شتى  يف 
هوية  حتديد  ومنه  مكّثف،  لبحث  موضوعًا  اجليني  التحويل  غدا  اإلنجازات،  هلذه 
يف  اجلينات  تلك  إلقحام  الكفاءة  عالية  طرائق  وتطوير  واستنساخها،  مهمة  جينات 
متعضيات  إلنتاج  احتامالً  أرجح  هي  التي  ل  التحوُّ أحداث  وانتقاء  املضيف  جينوم 
املعدلة جينيًا  املتعضيات  تطوير  األسايس يف  البحث  وُيعترب  املستقبل.  معدلة جينيًا يف 
موضوعًا ذا أمهية عاملية كبرية، وينطبق اليشء نفسه أيضًا عىل الدراسات ذات الصلة 
بأماهنا إزاء صحة اإلنسان واحليوان، وبمفاعيلها املمكنة يف البيئة ويف منظومات البيئة 
لذا  الترشيعية.  والسلطات  الناس  متطلبات  من  تعكسه  وما  احلالية،  الزراعية  احليوية 



17

فإن بحثًا مكثَّفًا يقوم عىل استعامل أجناس نباتات مفهومة متامًا، إضافة إىل متعضيات 
البيئة  إىل  إدخاهلا  ويف  جينيًا،  املعدلة  املحاصيل  تطوير  يف  مهاًم  دورًا  تؤّدي  أخرى، 
وتقدير  احليوي  بأماهنا  املتعلقة  املختلفة  املسائل  دراسة  حيث  من  وذلك  والسوق، 

خماطرها.

 (Marker or »واسمة«  أو  »نموذج«  شكل  عىل  جينات  الستعامل  ويمكن 
التحويالت  إجراءات  من  كبري  لعدد  وفاعاًل  رسيعًا  تقديرًا  ُيتيح  أن   Model Gene)
سلوك  وتقييم  اجليني،  التعديل  أحداث  من  نخبة  انتقاء  من  ن  ويمكِّ اجلينية، 
من  كثري  وثمة  احليوية.  البيئية  املنظومات  يف  وضعها  بعد  جينيًا  املعدلة  املتعضيات 
بطريقة  ُيستعمل  أن  يمكن  فقط  منها  بعضًا  أن  إال  اليوم،  املتوافرة  الواسمة  اجلينات 
أو  إتالفيًا  حتلياًل  عادة  يتطّلب  فكشفها  الدراسة.  موضوع  املهنَدس  املتعيض  تؤّذي  ال 
إضافة ركيزة ساّمة. لكن الشيفرة اجلينية لربوتني التألُّق األخرض )الربوتني األخرض( 
اإلتاليف ألحداث  الكشف غري  ن من  (Green Fluorescent Protein) (GFP) متكِّ
دراسات  إجراء  من  ن  يمكِّ إنه  ذلك،  من  وأكثر  النبات.  أصناف  بعض  يف  ل  التحوُّ
استعامالت  إىل  عامة  نظرة  الفصل  هذا  م  يقدِّ احلقيقي.  الزمن  ويف  احلدث  مكان  يف 
أفراد  انتقاء  يف  استعامله  ومنها  جينيًا،  املعّدلة  املحاصيل  تطوير  يف  األخرض  الربوتني 
حتقيق  إىل  اهلادفة  احليوية  البيئية  الدراسات  يف  املحتمل  استعامله  إىل  إضافة  النخبة، 

جينيًا.                 املعدلة  املحاصيل  أمان 

8: الغرض من هذا الفصل هو وصف احلاجة إىل تطوير تنبُّؤات إلدارة  الفصل 
م  التقدُّ إىل  إضافة  أفضل،  نحو  عىل  املتحدة  الواليات  يف  املحاصيل  أمراض  خماطر 
اسرتاتيجية مكافحة احلرشات  رت خطط  ُطوِّ فقد  املجال.  ق يف هذا  الذي حتقَّ األخري 
يف  الرئيسية  املحاصيل  جلميع   (PMSP) (Pest Management Strategic Plans)
األمريكية،  الزراعة  وزارة  من  وبتسهيالت   .(USDA, 2008a) املتحدة  الواليات 
الدولة،  أرايض  ختصيص  منح  وخرباء  االستهالكية،  السلع  ومجعيات  مزارعون،  قام 
ومستشارون زراعيون ووكاالت محاية البيئة، بوضع خطط تعالج احتياجات مكافحة 
مناطق  أو  واليات  يف  املختلفة  الزراعية  للمحاصيل  أولوياهتا  دوا  وحدَّ احلرشات، 
يف  الرئيسية  الزراعية  املحاصيل  مجيع  عىل  تشتمل  اخلطط،  لتلك  مراجعة  ويف  معّينة. 
مثاًل(،  السوداين  والفستق  والبطاطا  والقمح  الصويا  وفول  )الذرة  املتحدة  الواليات 
باألمراض  التنبُّؤ  أجل  من  تنبُّئية  إدارة  نامذج  تطوير  إىل  احلاجة  اخلطط  تلك  َأعطت 

العليا. األولوية 
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للخطر  املواتية  البيئية  الظروف  لتقدير  بالطقس  التنبُّؤ  نامذج  اسُتعملت  لقد   
 (Beaumont, عامًا   50 طوال  الوباء،  لذلك  املناسبة  باملبيدات  والتوصيات  الوبائي، 
عىل  تعمل  النامذج  تلك  إن   .1947; Cook, 1949; Wallin & Schuster, 1960)
مع  البيئة،  يف  تنترش  التي  الكيميائية  املواد  مقادير  وتقليص  املزارعني  نفقات  من  احلّد 
استعامل  تقليص  يف  ناجحة  كانت  أهنا  برغم  لكْن  املرض.  عىل  أمثلية  سيطرة  حتقيق 
الزمن احلقيقي  بيانات طقس يف  الزراعية، فإن أحد مثالبها هو أهنا تستعمل  املبيدات 
يف أحسن األحوال، يف حني أن تضمني بيانات تنبُّؤ أوسع نطاقًا يف منظومات مكافحة 
املخاطر متتّد عىل بضعة  تنبُّؤات بظروف  بتوفري  األمراض يمكن أن جيعلها أعىل قيمة 

قبل حدوثها. أيام 

والتفاعل  الطبيعة  لدراسة  املتوافرة  األجهزة  أفضل  من  عيوننا  تعترب   :9 الفصل 
النامجة  النتائج  نستقبل  وهبا  كثرية،  ظواهر  فهم  من  أدمغتنا  ن  تتمكَّ فبواسطتها  معها. 
وُبنَِيت  عت  اخرُتِ العلمي،  ر  التطوُّ تاريخ  وخالل  األعامل.  من  كثري  يف  انغامسنا  عن 
بغية  أكرب،  بتفاصيل  البعيدة،  أو  القريبة  الرؤية  عىل  مقدرتنا  لتحسني  قياس  أجهزة 
حييط  الذي  العامل  عن  نظريات  تطوير  َثمَّ  ومن  حولنا،  من  للكون  أفضل  فهم  حتقيق 
مقدرتنا  حتسني  عىل  )التليسكوب(،  واملقراب  املجهر  مثل  أجهزة،  ساعدتنا  وقد  بنا. 
  (Leeuwenhoek) وليوِوهْنوك  ن.  نتكوَّ ممَّ  معرفة  وعىل  وأبعد،  أعمق  رؤية  عىل 
للعلامء  (1564-1642) مثاالن   (Galileo Galilei) غالييل  وغاليليو   (1632-1723)
ي  التحدِّ من  قائمة،  زالت  ما  عملية،  بارشا  فقد  واملقراب،  املجهر  استعامل  يف  الرّواد 
واالرحتال إىل عوامل جديدة مل تكن أعيننا املجّردة قادرة عىل الوصول إليها. ومع هناية 
الثورات  من  كثري  عن  مسؤولة  واحلواسيب  اإللكرتونيات  كانت  العرشين،  القرن 
تستطيع  بآالت  عنّا  االستعاضة  من  نت  مكَّ الثورات  تلك  وإحدى  عيشنا.  طريقة  يف 

أكثر عقالنية وموضوعية. بطريقة  والتفسري  الرصد  أعاملنا يف جمال  ببعض  القيام 

متيحة  قط،  نتخّيلها  سابقًا  نكن  مل  رؤية  بسهولة  الرقمية  الكامريات  صور  توافر 
لكن  املقدرة.  متزايدة  حواسيب  بواسطة  اجلديدة  البيانيات  من  هائلة  مقادير  حتليل 
وصف مجيع التطّورات والتطبيقات اجلديدة للتصوير يف مجيع جماالت العلم والتعامل 
معها أمر يف عداد املستحيل. لذا يقترص املؤلفان هنا عىل استقصاء جمال الزراعة فقط، 
تسليط  بغية  املهمة  التطبيقات  بعض  بانتقاء  وذلك  الصورة،  حتليل  نظر  وجهة  من 
السهلة  الفحص  وطرائق  اجلديدة  التطبيقات  ببعض  القارئ  وتعريف  عليها،  الضوء 

الشائعة. الصورة  حتليل  تقنيات  وبعض 
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عىل  للحصول  الليزرية  البقع  صور  استعامل  الفصل  هذا  يف  املؤلفان  م  يقدِّ
معلومات ختّص األنشطة احليوية يف مواد مثل البذور والفطريات والفواكه واألغشية 
تسمى  قديمة  تقنية  استعامل  يف  األخرية  التطورات  أيضًا  املؤلفان  م  ويقدِّ احليوية. 
م  يقدِّ النهاية،  ويف  الرقمي.  التصوير  م  تقدُّ مع  ازدهرت   (Moiré) يه  ْموارِّ بأنامط 
املؤلفان ملخصًا لكثري من تطبيقات حتليل الصورة يف الزراعة، ومنها طرائق التقاطها 

وإظهارها.

جماالت  بني  الزراعية  األرض  عىل  قوية  منافسة  ثّمة  تكون  سوف   :10 الفصل 
املستقبل.  يف  الطبيعة  واملحميات  واإلسكان  واأللياف  والوقود  واألعالف  األغذية 
هدَف  القليلة  اخلارجية  امُلدخالت  ذات  املردود  العالية  النباتات  تكون  أن  جيب  لذا 
إمكانات  ثّمة  أن  يبدو  املعتادة،  النباتات  الرئييس. وإىل جانب زراعة  النباتات  زراعة 
زراعة  مساحة  ازدادت  فقد  اهلدف.  هذا  يف  لإلسهام  احليوية  النبات  تكنولوجيا  يف 
نحو  إىل   )1996 عام  )يف   1.7 نحو  من  العامل  أنحاء  خمتلف  يف  جينيًا  املعدلة  النباتات 
يف  الزراعية  األرض  من   7% نحو  أن  يعني  هذا   .)2007 عام  )يف  هكتار  مليون   114
الغذاء  نباتات  تقييم  فإن  لذا   .2007 عام  يف  جينيًا  معدلة  بنباتات  ُزِرعت  قد  العامل 
من  كبرية  درجة  عىل  واألمان  الغذائي  املحتوى  حيث  من  جينيًا  املعدلة  واألعالف 
الشأن،  هبذا  املعرفة  من  احلايل  املستوى  نراجع  سوف  املقالة،  هذه  ويف  األمهية. 

الدراسات يف ما يأيت: نتائج  ملخصني 

تساوي مساحة األرض املزروعة حاليًا بنباتات معّدلة جينيًا نحو 700 مليون - 
هكتار يف العامل.

باستعامل حماصيل معدلة جينيًا من اجليل -  الدراسات احليوانية  ُأجريت معظم 
.)(Input Traits) األول )مع ِسامت ُمدخلة

فطري -  ذيفان  )باستثناء  تلّوث غري مقصودة  أو  تركيب  مفاعيل  أيُّ  ل  ُتسجَّ مل 
قليل( يف التقييامت الغذائية ألعالف من نباتات معدلة جينيًا من اجليل األول يف أكثر 

100 دراسة عىل حيوانات منتِجة للغذاء. من 

ُيوىص بتصاميم تريبية أخرى لتقدير أمان أعالف النباتات املعدلة جينيًا من - 
(Output Traits)( وحمتواها الغذائي. اجليل الثاين )مع ِسامت خُمرجة 

نا (DNA) والربوتني املعدل جينيًا خواص أخرى بوصفهام دنا نبات -  مل ُيبِد الدَّ
أو بروتني أصيل أثناء معاجلة العلف، أو احليوانات.
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ال -  التي  األسئلة  عن  لإلجابة  متعددة  حالة  دراسات  إىل  حاجة  ثمة  أن  يبدو 
جينيًا  املشاهبة  املجموعات  عىل  الدراسات  تلك  تشتمل  أن  وجيب  هلا،  أجوبة  توجد 

الشبه. الشديدة  أو 

املنتِجة للغذاء يف تقدير األمان أيضًا.    جيب استعامل دراسات علف احليوانات 

الرتبة  عىل  والبوتاسيوم  والفوسفور  النرتوجني  نرش  يكفي   :11 الفصل 
األثر  الضئيلة  واملعادن  والربوتينات  احليوية  بالكتلة  غنية  حماصيل  عىل  للحصول 
باملعادن  الرتبة  فقر  تاوز  يمكن  أنه  حني  ويف  واملستهلك.  النبات  لصحة  الرضورية 
معاجلة  إىل  وحتتاج  الفائدة  عديمة  املعادن  الكثرية  الرتبة  فإن  بسهولة،  األثر  الضئيلة 
االنتقالية  املعادن  امتصاص  أن  تبيان  أخريًا  جرى  وقد  التكلفة.  مقبولة  استصالحية 
 ،Mn ،Cu ،Co ،(Cd) أي ،(Metalloproteid) املقرتنة بربوتينات األيونات املعدنية
الفلقة  ثنائيات  Ca وMg يزداد أو ينقص خطيًا تقريبًا مع حمتوى  Zn، إضافة إىل   ،Ni
املخلبيات  من  الضئيلة  اآلثار  أن  ذلك  إىل  ُيضاف   .(Norg) العضوي  النرتوجني  من 
(Phytochelant) وبعض احلموض األمينية يف الرتبة تقدح امتصاصًا  املعدنية النباتية 
ز  تعزِّ أخرى  أمينية  مركبات  أن  حني  يف   ،(Co, Mn) معينة  لعنارص  متجانس  غري 
لذا  )املتجانس(.  األثر  الضئيلة  املعادن  المتصاص   ،Norg الـ وتكوين  اجلافة  الكتلة 
املستهِلك  الرتبة  نرتوجني  أو  هبا،  الفقرية  الرتبة  يف  األثر  الضئيلة  املعادن  نرش  فإن 
 Norg الـ تكوين  كبت  أجل  من  باملعادن  الغنية  الرتبة  يف  البادئة  للهيدروكربونات 
نسبة  الوحيدة الستمثال  الطريقة  ليس  الوقت،  نفس  )الثقيلة( يف  املعادن  وامتصاص 
)اخلّس(  الصيني  امللفوف  ُوِضع  الدراسة،  النبات. ويف هذه  األثر يف  الضئيلة  املعادن 
كربون  ختميد  وجرى  باملعادن.  غني  يورانيوم  منجم  خمّلفات  تربة  من  ركيزة  عىل 
إىل   Corg=0 كوارتيس  برمل  وزنية(  )نسبة   2.5% بنسبة  املوجود   Corg العضوي  الرتبة 
العنارص  تركيز  الطريقة لتخفيض  الرتبة هبذه  % وCorg% 9.5. وعوجلت   6.6 ركيزيَتْ 
كبح  َثمَّ  ومن  العضوية،  املادة  بامتزاز  أو  البسيط  بالتخميد  الرتبة  حملول  يف  اخلطرة 
بوصفه  العضوي،  للسامد  تكون  أن  أيضًا  وُتُوقِّع  الثقيلة.  للمعادن  النبات  امتصاص 
وتوازن   Norg العضوي  النبات  نرتوجني  تكوين  يف  مفاعيل  »هيدروكربونيًا«،  متّماًم 
ركائز  بني  املعدين  النرتوجني  موارد  يف  الكبري  االختالف  إىل  ونظرًا  املستقر.  املعادن 
اجلافة  الكتلة  إنتاج  يتغريَّ كثريًا  العضوي،  بالسامد  بالرمل واملستصلحة  دة  املخمَّ الرتبة 
الصيني.  امللفوف  بتالت  يف  ضعفًا(   3.3( العضوي  النرتوجني  ونسبة  ضعفًا(   5.5(
Corg% 2.5، فإن تراكيز املعادن  Corg% 0.5 أو  ويف نسيج برعم من عينات تربة ذات 
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تقريبًا  خطيًا  أخرى  مرة  وارتفعت  انخفضت   Mgو  Caو بالربوتني  املقرتنة  االنتقالية 
حالة  يف  فقط  معّينة  أساسية  وغري  أساسية  عنارص  امتصاص  وتناقص   .Norg مع 
املعادن. ومع ظهور سامد فيرش،  Corg% 0.5، مع تناقص حمتواها من  نباتات من تربة 
انعكست العالقة بني حمتوى الرباعم من النرتوجني العضوي واالمتصاص املتجانس 
ملجموع املعادن االنتقالية املقرتنة بالربوتني وCa وMg، جذريًا، برغم أن هذه املعادن 
ن ُنُسج براعم نبات من عينات  بقيت يف املحلول، ومل ترتبط باملتمم السامدي. ومل تكوِّ
Corg% 6.6/9.5 تراكيز عليا للنرتوجني العضوي. ومع ذلك احتوت عىل مقدار  تربة 
أن  يمكن  التي  اخلمسة،  االنتقالية  املعادن  كمية  من   %  28/19 نحو  يساوي  صغري 
العضوي.  النرتوجني  مقدار  مع  تتوافق  لكي  مستصلحة،  غري  تربة  من  نظريًا  مُتتص 
Ca وMg أيضًا، يف حني أن امتصاص العنارص غري الرضورية مل  وُكبت امتصاص الـ 
Norg. وإضافة  Corg ونرتوجني الرباعم العضوي  يتدنَّ تقريبًا بكربون الرتبة العضوي 
(|Corg% 42) تكوين   Zeus إىل عدة مصادر للمواد احليوية الصلبة، كبح سامد زيوس 
فيه.  املتأصل  اهلكسوز  لسكر  النرتوجيني  االستهالك  تدهور  أثناء  الرباعم يف  Norg يف 

 ،Ca ش السامد العضوي التناسب بني تراكيز نرتوجني الرباعم العضوي والـ ومل يشوِّ
Zn ،Ni ،Mg ،(Cd)، يف حني أن امتصاص الـ Mn ،Cu ،Co ُكبِت انتقائيًا. وُيستنَتج 
بمعادن  ال   ،Zn  ،Ni  ،Mn  ،Cu  ،Co  ،(Cd) بالـ  ثة  امللوَّ الصلبة  املواد  أن  ذلك  من 
خالل  من  النباتية  املحاصيل  إلنتاج  ر  ُتسخَّ أن  يمكن  أخرى،  األثر  ضئيلة  خطرة 
إنتاج  يرتافق  أن  وجيب  بالنرتوجني.  حمدود  وإلمداد  معينة،  حيوية  صلبة  مواد  نرش 
ضة  املحاصيل النباتية يف تربة فقرية باملعادن الضئيلة األثر بنرش أسمدة الـ NH4 املحمِّ
زة لتكوين بروتينات النبات، إضافة إىل مصادر نرتوجني عضوي ُمعَدنة  للرتبة واملعزِّ
أن  أيضًا  وُيستنَتج  العضوي.  الكربون  نرش  تقييد  وجيب   .NH3/NH4

+ بوسطاء 
حمتمل  دور  إىل  تشري  أسمدة  عدة  بوجود  النبات  معادن  توازن  استقرار  يف  ات  التغريُّ
الصناعي.  التخمري  أثناء  نت  تكوَّ قد  تكون  التي  اجلرثومية  النبات  نمو  هلرمونات 
مع  للهيدروكربونات  مشاهبًا  متماًم  بوصفه  أيضًا  يعمل  أن  العضوي  للسامد  ويمكن 
خواص حتريض احتجاز نرتوجني الرتبة، ومن َثمَّ تقييد امتصاص النبات للنرتوجني 

واملعادن. العضوي 

تكنولوجيا  هي   (RNAi) (Interference RNA) الرنا  تداُخل   :12 الفصل 
احليوية  النبات  وتكنولوجيا  األسايس  النبات  علم  تقّدم  يف  ُتسهم  االنتشار،  رسيعة 
معكوسة  متكّررة  سلسلة  تنسخ  النباتية  الرنا  تداخل  متعضيات  معظم  إن  التطبيقية. 
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 (Hairpin RNA) (RNAs) ملقط الشعر  تشتمل عىل سالسل معّينة. وُتعاَلج رنيات 
طوهلا   (siRNAs)  (Small Interfering RNAs) متداخلة  صغرية  رنيات  لتصبح 
دات  معقَّ يف  املتداخلة  الصغرية  الرنيات  هذه  ن  وُتضمَّ نيوكلتيد.   25-21 يساوي 
اخلاص  القّص  تقود  ثم   ،(ARGONAUTE1) األرغوناوت1  عىل  حتتوي  بروتينية 
الرنيات  وتقدح   .(mRNAs) (Messenger RNA) املرسالة  للرنيات  بالسلسلة 
ويف  الثانوية.  املتداخلة  الصغرية  الرنيات  تركيب  غالبًا  األولية  املتداخلة  الصغرية 
رنيات  إىل  األولية  املتداخلة  الصغرية  الرنيات  حتويل  َيتبع  هذه،  التضخيم  عملية 
 (RDR6) الرنا  عىل  املعتمد   6 البوليمرياز  رنا  استعامل  االهتامم  موضوع  مرسالة 
رنا  جزئيات  ب  ُتركَّ ثم   ،(RNA DEPENDENT  RNA POLYMERASE6)
 (dsRNAs) الطاَقنْي  ذات  الرنيات  وُتعاَلج  معينة.  رسالة  رنيات  جانب  إىل  متممة 
باألنشطة  ثانوية  متداخلة  رنيات صغرية  لتصبح  أخريًا  بة  املركَّ  (Double-Stranded)
املنطقة  أن  إىل  ونظرًا   .DICER-LIKE2و  DICER-LIKE4 للربوتينات  الزائدة 
خارج  مناطق  إىل  تتوسع  الثانوية  املتداخلة  الصغرية  للـرنيات  االهتامم  موضوع 
إن   .(Transitivity) ي  بالتعدِّ الظاهرة  هذه  تسّمى  االهتامم،  موضوع  الرئييس  املوقع 
كانت  لذا  خصوصيتها.  ب  خيرِّ ي  بالتعدِّ املتداخلة  الصغرية  الـرنيات  هدف  ع  توسُّ
وُيشاهد  متداخلة.  رنيات  نباتات  يستعملون  الذين  للباحثني  مهمة  ي  التعدِّ آليات 
معينة  جيني  تعديل  سالسل  فيها  تتجىّل  التي  جينيًا  املعدلة  النباتات  يف  كثريًا  ي  التعدِّ
يف  ي  التعدِّ ُتري  دراسة  ثّمة  وليس  الرئيسية.  املتداخلة  الصغرية  الـرنيات  بوجود 
معظم  أن  سبب  هو  واضحًا  ليس  الذي  واليشء  الداخلية.  املرسالة  الـرنيات  قوالب 
لكن  التعّدي،  أثناء  يف   RDR6 للـ  كاٍف  غري  قالبًا  تبدو  الداخلية  النسخ  عمليات 
احلفاظ  يف  يبدو  ما  عىل  ُيسهم  الداخلية  النسخ  عمليات  أثناء  يف  املحدود  ي  التعدِّ
ي  التعدِّ االهتامم يف  ز  نركِّ املراجعة، سوف  املتداخلة. يف هذه  الرنيات  عىل خصوصية 

جينيًا. املعدلة  النباتات  يف  املوجود 

إلنتاج  جينيًا  املعدلة  النباتات  استعامل  املايض  العقد  يف  خ  ترسَّ  :13 الفصل 
جمدية  النبات  فنظم  تقنية.  وإنزيامت   (Recombinant) مأشوبة  عالجية  بروتينات 
البرشية.  املرضية  العوامل  تؤوي  ال  وهي  احليوية،  الكتلة  إنتاج  حيث  من  اقتصاديًا 
اإلنتاج األولية، من  النبات يف عمليات  القائمة عىل  املنظومات  ولالستفادة من مزايا 
يمكن  التنقية  باقتصاد، ألن عمليات  النهائية  املركبة  املنتجات  تنقية  إجراء  الرضوري 
دراسة  ويف  النطاق.  الواسع  اإلنتاج  خلط  الكلية  التكاليف  من   80%-50% متثِّل  أن 
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أمينو -   - 4 الـ  (Biometic) محض  نقيِّم مقدرة ربيطة  املقالة،  الواردة يف هذه  احلالة 
ترايكلورو-   -  5،3،1 بواسطة   (CL-6B) بالسيفاروز  املرتبطة  أوكزالينيك،   - فينيل 
 (mAb 2F5)  2F5 6،4،2 - تريازين املنَتج حيويًا، عىل ربط وتنقية مضاد األجسام 
HIV من مستخلصات ُذرة مشوبة.  البرشي الوحيد النسيلة واملضاد لفريوس اإليدز 
درجة  ق  وحقَّ  mAb2F5 لـ  عالية  انتقائية  األلفة  متز  أبدى  خمتارة،  ظروف  وضمن 
واحدة  خطوة  يف   )90% من  )أكرب  واستعادة   )90% من  أكرب  )نقاوة  التنقية  من  عالية 

ُذرة مشوبة. (KCl) من مستخلصات  البوتاسيوم  بملح كلور 

املوز  لتجارة  املدى  بعيدة  رؤية  تقديم  إىل  الدراسة  هذه  هتدف   :14 الفصل 
استرياد  أن  ُوِجد  لقد  بشأهنا.  القرارات  الختاذ  أساسية  معلومات  توفري  بغية  العاملية 
للزمن،  عمومًا  خطية  توابع  هي  والبلدان  املناطق  بعض  يف  وتارته  وتصديره  املوز 
التجارة،  لتلك  التارخيية  البيانات  مع  يتوافق  بحيث  اخلطي  النموذج  هذا  واسُتعمل 
توقُّع  وجرى   .2023-2008 لألعوام  املناطق  تلك  يف  هلا  تفصيلية  تنبُّؤات  وُأعطيت 
أنه  النتائج  وبيَّنت  أيضًا.  والبلدان  املناطق  لبعض  الزمن  مع  املتغرّية  التصدير  نسب 
متزايدًا  ها  توجُّ يتَّبع  سوف  عامليًا  املوز  استرياد  فإن  السابقة،  األنامط  استمرت  إذا 
بحلول  طن   107×1.9416 إىل  يصل  وسوف  سنويًا.  طن   269706 يساوي  بمعدل 
277637 طن سنويًا، وسوف  تزايدًا بمعدل يساوي  املوز  2023. وُيبدي تصدير  عام 
املوز  تارة  حجم  يزداد  أن  وُيتوقَّع  طن.   107×1.9960 إىل   2023 عام  بحلول  يصل 
 .2023 3.9276×107 بحلول عام  547343 طن سنويًا، وأن يصل إىل  العاملية بمعدل 
2023. ومن  %22.76 بحلول عام  وُيتوقَّع أن تنمو نسبة تصدير املوز عامليًا وتصل إىل 
ناحية أخرى، قورنت تارة املوز يف ما بني الدول واملناطق املختلفة، ونوقش الوضع 

الراهن لتجارة املوز يف الصني.

سنٍة  آالف  مخسة  مدى  عىل  املايض  يف  الزيتون  زيت  إنتاج  جرى   :15 الفصل 
إىل  ذلك  وأّدى  عة،  متنوِّ تصنيع  تقنيات  مع  الزيتون  من  خمتلفة  أصناف  باستعامل 
عىل  احلفاظ  هو  دائاًم  املهم  اليشء  وكان  واملخلَّفات.  الزيتون  زيت  من  خمتلفة  أنواع 
الدهنية،  العضوية  خواصه  وعىل  النقاء،  الفائق  البِْكر  الزيتون  زيت  من  عالية  جودة 
ويف  مكلفة.  غري  بطريقة  مكن  حّد  أدنى  إىل  البيئي  خملَّفاته  مفعول  تقليص  إىل  إضافة 
ملتطّلبات  احلسبان  يف  األخذ  مع  اإلنتاج  منظومات  استمثال  وبغية  األخرية،  اآلونة 
عىل  والخطية(  خطية  )ارتدادية  رياضية  خوارزميات  اسُتعملت  الصناعة،  هذه 
الرياضية احلاسوبية  م وصفًا ألنواع اخلوارزميات  الفصل، نقدِّ نطاق واسع. ويف هذا 
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ذو  اجلزئي  واالرتداد  العصبونية،  والشبكات  األساسية،  نات  املكوِّ )حتليل  املختلفة 
تطبيقاهتا  مع  ُنفِّذت  التي  إلخ(  الريايض...  واالرتداد  األصغري،  الرتبيعي  اخلطأ 

الزيتون حاسوبيًا. الواقعية يف قطاع زيت 

 (Dimers) دايمرات  هي  النباتية  الكيميائية   (Lignans) الليغنانات   :16 الفصل 
 .(1,4 – diarylbutane) ذات بنية 4,1 - دياريلبوتان (ß-ß) مرتبطة معًا بروابط بيتا - بيتا
الفينيلربوبانويد  مسار  إنزيامت  فعل  بواسطة  اخللية  سيتوبالزما  يف  حيويًا  ب  ُتركَّ وهي 
الفينيالالنني  أمونيا  لياز  فيه  ع  ُيرسِّ الذي   (Phenylpropanoid Pathway)
(Phenylalanine Ammonia Lyase)ا  (PAL) اخلطوة األولية من االستقالب الثانوي، 
 (Pinoresinol  Laciresinol Reductases) ع امُلرِجع السرييسينول بينوريسينول وُيرسِّ
(PLR) اخلطوات األخرية من الرتكيب احليوي لليغنانات. وتوجد الليغنانات بوفرة يف 

عة، منها القمح.   بذر الكتان ويف حبوب متنوِّ

احلبوب  منتجات  استهالك  بني  ترابطًا  والطبية  الوبائية  الدراسات  بيَّنت  وقد 
النامذج  ويف  الرسطان.  بمرض  اإلصابة  خطر  وانخفاض  بالليغنانات،  الغنية  الكاملة 
وبيَّنت دراساتنا  أنشطة مضادة للرسطان.  تنطوي عىل  الليغنانات  أن  ُأثبت  احليوانية، 
بأنشطة  جدًا  مقرتنة  كانت  الليغنانات  من  املختلفة  القمح  أصناف  حمتوى  أن  السابقة 
 (Adenomatous ي  الُغدِّ الَوَرِمي  الُقوُلويِن  اَلِئِل  السَّ داء  فئران  يف  لألورام  مضادة 
الليغنانات،  من  ثة  حمدَّ جوانب  املقالة  هذه  وتغّطي   .(APCmin)  Polyposis Coli)
اهلندسة  بواسطة  القمح  يف  احليوي  تركيبها  يف  امُلدخلة  األخرية  لتحسيناتنا  تأكيد  مع 
ذي  فاعل  تعديل  تطوير  وبغية   .PLR الـ  جينة  عن  املفرط  بالتعبري  وذلك  اجلينية، 
من  كل  عن  املفرط  التعبري  عىل  تشتمل  مستقبلية  دراسة  نناقش  سوف  مستقر،  تعبري 

PLR يف حتويل املسار. PAL والـ  جينات الـ 
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احليوية  الظواهر  فهم  لتعميق  ُترى  ببحوث  الزيتون  زيت  تقانة  ر  تطوُّ يرتبط 
مراقبة  عىل  قادرة  ات  جمسَّ إدخال  إىل  مؤدية  تصنيعه،  عملية  يف  احليوية  والفيزيائية 
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املستوى  ورفع  أوالً،  ومعاجلته  الزيتون  مجع  بني  املدة  بتقليص  وذلك  السوق، 
إىل  الفصل  هذا  هيدف  السياق،  هذا  ويف  الزيت.  استخراج  خلطوط  التكنولوجي 
PIN يف فلورنسا بإيطاليا  رته جامعة بن  وصف نتائج مرشوع مدته ثالث سنوات طوَّ
واملختربات  إيطاليا،  يف  بتوسكانا  اإلقليمي  الزراعي  التطوير  دائرة  مع  بالتعاون 
واحِلَرف  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  يف  اخلاصة  واإليكولوجية  الكيميائية 
 (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) بفلورنسا
تطوير  الفصل  هذا  يصف  وسوف  موري.  إينولوجيا  توسكانا  ورشكة   ،(CCIAA)
عملية مبتكرة الستخراج زيت الزيتون تشتمل عىل سلسلة من وسائل التحكم اآللية 
يف  عدة  وتكنولوجية  زراعية  موسطات  يف  إلخ(  آلية...  رؤية  ومنظومات  ات  )جمسَّ
االستخراج  لعملية  تشكيالت  عّدة  املنظومة  هذه  وتتيح  االستخراج.  عملية  أثناء 
دت  ُزوِّ املستخرج. فقد  الزيتون  املالئم خلواص جودة زيت  الديناميكي  التعديل  ُبغية 
وشبكات  ات  وجمسَّ آلية،  )رؤية  إلكرتونية  ومنظومات  بحواسيب  الزيتون  معرصة 
عصبونية صنعية قائمة عىل الربجميات( تعمل عىل موافقة )1( حتصيل البيانات من املادة 
اخلوارزميات  من  سلسلة  تطوير  و)2(  العملية،  وموسطات  املستخرج  والزيت  اخلام 
حماكاة  وإجراء  االستخراج،  عملية  بدء  قبل  الزيتون  زيت  جودة  تقدير  تستطيع  التي 
للعملية. وبعد بضعة حماوالت تريبية ُأجريت يف أثناء فرتة جني الزيتون يف السنوات 
البيانات  بني  ما  يف  العالقات  املبتكرة  الطريقة  دت  حدَّ  ،2008 حتى   2005 عامي  بني 
حتليل  نتائج  عىل  وبناء  املستخرج.  بالزيت  اخلاصة  الكمية  واخلواص  لة  امُلحصَّ
ق  التحقُّ إجرائية  تتألَّف  منها.  ق  التحقُّ وجرى  الربجميات  مت  ُصمِّ التجريبية،  البيانات 
واإلجرائيات  الربجميات،  يف  تغيريات  ُتدِخل   (Iteratim) التقائية  تكرارية  عملية  من 
لألخطاء،  وتقدير  للمنظومة،  األساسية  للرياضيات  حمتملة  وتصحيحات  العامة، 
للمستعمل.  جديدة  بيانية  مرسومة  لواجهات  وتطوير  للبيانات،  إحصائي  وحتليل 
وجرت  النافذة،  األورويب  االحتاد  قواعد  ملعايري  املبتكرة  املنظومة  نتائج  وُأخِضعت 

العلمية. املنشورات  يف  الواردة  بالنتائج  مقارنتها 

تقديم
أي  ومعظمه،  سنويًا،  طن  مليون  نحو 2.6  الزيتون  زيت  من  العامل  إنتاج  يبلغ 
املنتِجة  الدول  هي  واليونان  وإيطاليا  وإسبانيا  أورويب.  ذو منشأ  باملئة،  نحو 77 
لزيت  استهالكا  الدول  وأكثر  وفرنسا.  الربتغال  أقل،  حّد  وإىل  املنطقة،  يف  الرئيسية 
من  سنويًا  طن  مليون   1.60 نحو  تستهلك  التي  األورويب  االحتاد  دول  هي  الزيتون 
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الكيل. اإلنتاج  أصل 

البِْكر(*)  الزيتون  زيت  يف  الغذائية  الصفات  أهم  من  واحدة  هي  الزيت  ونكهة 
يف  رئيسيًا  دورًا  تؤدي  وهي   ،(EVOO) (Extra Virgin Olive Oil) النقاء الفائق 
احليس  التقييم  ُيعدُّ  البِْكر،  الزيوت  نكهة  جودة  تقييم  أجل  ومن  املستهلك.  رىض 
  (International Olive  Oil  Council) الدويل  الزيتون  (Sensory) ملجلس زيت 

كثرية  حماوالت  األخرية  السنوات  يف  ُأجريت  لقد  عمومًا.  امُلثىل  الطريقة   (IOOC)

املركبات  الزيت، وذلك من خالل حتليل  لنكهة  أكثر موضوعية  تقييم  للحصول عىل 
زيت  إنتاج  قطاع  يواجه  لذا  الزيتون.  لزيوت  احلسية  باجلودة  التنبُّؤ  أجل  من  الطيارة 
زيت  إنتاج  عمليات  سلسلة  إن  هائلة.  وتارية  تكنولوجية  يات  حتدِّ اليوم  الزيتون 
 EEC Regulation No. القانون  مثاًل،  أوروبا  )يف  بالترشيعات  املدعومة  الزيتون، 
عايل  زيتون  زيت  إنتاج  يف  االهتامم  ز  ُتركِّ  ،)2081/1992 on D.O.P. and I.G.P

املرجح  من غري  »قيمة مضافة«  ُتعترب  التي  املنطقة  وثيقة بخصوصية  اجلودة عىل صلة 
بالقانون  د  )املحدَّ النقاء«  الفائق  البِْكر  »الزيت  تصنيف  باستعامل  عليها  احلفاظ 

   .)EEC Regulation No. 2568/91 األورويب

إن احلاجة إىل الربط بني جودة املنَتج وأرض املنشأ عىل صلة أكيدة بإمكان تعقب 
منشأ املنَتجات، وهي متثِّل حجر الزاوية يف الدفاع عن اإلنتاج املحيل وفقًا ملا ُأِقّر مثاًل يف 
ُتشري  بأن  يقتيض  والذي   ،MIPAAF اإليطالية  السلطات  الصادر عن  األخري  املرسوم 
التي  الوالية  إىل  بالرضورة  النقاء  الفائق  البِْكر  والزيت  البِْكر  الزيت  عبوات  لصاقات 
ُجني الزيتون فيها، وإىل املنطقة التي توجد فيها معرصة الزيتون. من ناحية أخرى، قد 
املتزايدة،  املكننة  بفضل  حصل  الذي  )الزيتون(،  اخلام  املادة  جني  مّدة  تقليص  ق  حقَّ
د  مثىل. وحدَّ نوعية وكمية  فور نضوجها ومجعها ضمن ظروف  الثامر حبة حبة  بقطف 
السوق،  يف  املطلوبة  اجلودة  مستويات  حتقيق  من  ن  متكِّ تصنيع  بروتوكوالت  البحث 
املستوى  ورفع  األول،  املقام  يف  ومعاجلتها  الزيتون  ثامر  مجع  بني  املّدة  بتقليص  وذلك 
التكنولوجي خلطوط االستخراج. ُيضاف إىل ذلك أن االستعاضة عن معرصة الزيتون 
بالضغط(  استخراج  طريقة  مع  ساحق  رحى  )حجر  املتقطعة  الدورة  ذات  القديمة 
بمعرصة مستمرة )ساحق ميكانيكي ومازج واستخراج بطريقة الطرد املركزي( يمكن 

)المترجم(. تصنيع  أي  عليه  يدخل  لم  الذي  الزيت  المقصود   )*(
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بِكر  )زيت  متاز  زيتون  زيت  نحو إنتاج  للتوّجه  اليوم  املبارش  املعياري  النهج  ُتعترب  أن 
اجلودة  عايل  زيتون  زيت  عىل  احلصول  يف  الرئيسية  املشكلة  لكن  النقاء(.  وفائق  نقي 
املوسطات  حيث  من  الزيتون  ُدفعات  يف  الكبرية  االختالفات  يف  تكمن  النقاء(  )فائق 
حيصل  التي  الدفعة  يف  أصنافه  ونِسب  الزيتون،  منشأ  مكان  باجلودة:  الصلة  ذات 
الغرض  فإن  لذا  ختزينه.  وظروف  جنيه،  ووقت  نضجه،  ودرجة  وسالمته،  عرصها، 
املستمّر  باالستخراج  اجلودة  عايل  زيتون  زيت  عىل  هو احلصول  االستمثال  عملية  من 
)1( بتقليص  من دون عقوبة تدينِّ مردود استخراج الزيت. ويمكن حتقيق هذا اهلدف 
)2( وتعظيم مستوى  عيوب الزيتون النامجة عن كونه غري جيد النمو واجلني واخلزن، 

جودة الزيت املستخرج من زيتون مستمَثل النمو واجلني واخلزن.   

ات  املجسَّ بعض  عىل  الزيتون  زيت  إنتاج  يف  املستعملة  املنظومات  حتتوي 
احلقيقي  الزمن  يف  االستخراج  عملية  موسطات  مراقبة  يف  املفيدة  القياس  وتهيزات 
التغذية  ضمن منظومة  أو  العليا،  اخلط  عمليات  يف  مرتعة  تغذية  ضمن  )عادة 
الزيتون  لزيت  الكمي  اإلنتاج  من  انتقاالً  اجلديدة  الطرائق  هذه  ق  وحُتقِّ الكهربائية(. 
يقوم  األحوال،  مجيع  ويف  للتسويق.  قابل  جودة  أعىل  بمنَتج  يتميَّز  أقل  إنتاج  إىل 
ذلك  ومن  فردي،  بشكل  املعارص  مشغل  خربة  عىل  غالبًا  العملية  موسطات  تعريف 
القائم عىل اخلربة  الفرز، وعىل االنتقاء  أثناء  العياين الشخيص للزيتون يف  التقييم  مثاًل 

االستخراج.  عملية  ملوسطات 

يف  االنخفاض  بعض  إىل  املعارص  مشغيل  خربة  عىل  القائمة  الطرائق  هذه  تؤّدي 
عن  الناجم  )الزيتون(  األولية  املواد  تانس  فعدم  امُلستخَرج.  الزيتون  زيت  جودة 
القابلة  غري  الزيتون  وجودة  املختلفة،  املحاصيل  نضج  واختالف  املصادر،  ع  تنوُّ
للتقييم برصيًا )احلالة الصحية لكل حبة زيتون( ُتشري إىل أن الطرائق املستعملة حاليًا 
ه كثري من اخلرباء  يف اخلزن والتقييم البرصي املبارش للزيتون هي غري مالئمة. لذا توجَّ
وفقًا  حمددة،  أو  عامة  مستويات  يف  اهلامة  العمل  إجراءات  نحو حتسني  والعلميون 
للمبنيَّ يف املنشورات املتخصصة ]1، 2[. إن استمثال ذلك التحسني يف جودة اإلنتاج 
ميكانيكية  استخراج  خطوط  ضمن  آلية  م  حتكُّ منظومات  بواسطة  ق  يتحقَّ أن  يمكن 
القرن  تسعينيات  ويف   .]3[ اجلودة  يف  عديدة  إجرائية  حتسينات  إدخال  عىل  قادرة 
فيها  م  العرشين، جرى استعامل أول نظام برجميات ملراقبة عملية االستخراج والتحكُّ
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ل، لتحقيق مردود  بأوامر من املشغِّ آليًا ويدويًا  املهمة،  العملية  ات  بضبط بعض متغريِّ
م يف دورة االستخراج املستمرة قياس  كبري وزيوت عالية اجلودة. ومن طرائق التحكُّ
جودة  يف  املوسطات  تلك  تأثري  وحتديد  الزيت  استخراج  أثناء  تقنية  موسطات  عّدة 
م فيها مثاًل درجة حرارة  الزيت املستخرج. ومن املوسطات التي تقاس وجيري التحكُّ
الزيت يف امَلْعجن، ومدة العجن ودرجة حرارة الزيت اخلارج من طارد القوة املركزية. 
وقد اسُتقيص يف بعض املنشورات احلديثة إمكان ابتكار منظومة برجميات معينة قادرة 
املثال،  الصلة. عىل سبيل  ذات  املوسطات  االستخراج وضبط  م يف عملية  التحكُّ عىل 
جرى يف املرجعني ]4[ و]5[ استعامل الشبكات العصبونية الصنعية (ANN) يف تقدير 
واسُتعملت  احلقيقي.  الزمن  يف  االستخراج  طور  يف  الزيتون  زيت  موسطات  بعض 
 .]6[ اجلودة  معايري  عىل  احلفاظ  مع  الزيت  إنتاجية  الستمثال  تنبُّؤية  اسرتاتيجية 
البِْكر وتوصيف له حاسوبيًا يف ]7[. ُيضاف إىل ذلك  الزيت  م يف جودة  وُأجري حتكُّ
األخرية  اخلمس  السنوات  يف  الصورة  معاجلة  من  يشء  عىل  تقوم  منظومات  ابتكار 
من  أجهزة  باستعامل  احلقيقي  الزمن  يف  وأمتتتها  التفتيش  عمليات  يف  م  التحكُّ بغية 
الثامر،  مواصفات  كشف  من  ن  متكِّ التي  الطيفي  التحليل  وأجهزة  الكامريات  مثل 
أجزاء  حتليل  من  للتمكني  خمتلفة  أماكن  يف  مناسبة  لونية  ضوئية  مرشحات  ووضع 
لني  التي ال يمكن كشفها دائاًم من قبل املشغِّ ُبغية فهم خصائصها  الثامر  غري مرئية من 
الثامر عىل أساس لوهنا ]8،  إمكان تصنيف  بيَّنت بحوث عديدة  املجّردة. وقد  بالعني 
 .]11 9[. وُأجريت عدة دراسات عىل الرتابط بني الصورة ودرجة نضج الثامر ]10، 

يف  قطافها  وتاريخ  وعمرها  ولوهنا  الثمرة  شكل  بني  املهمة  الرتابطات  بعض  وثمة 
  .]12[ املنشورات 

أغراض الفصل احلايل

اإلقليمي  الزراعي  واالبتكار  التطوير  مكتب  البحوث  هبذه  االهتامم  دفع 
بتوسكانا يف إيطاليا إىل متويل مرشوع بحث مدته ثالث سنوات هبدف إنشاء معرصة 
ما  آخر  عىل  وبناًء  حاسوبية.  وعتاديات  برجميات  بواسطة  فيها  م  التحكُّ جيري  زيتون 
التي  رة  املتطوِّ االبتكارات  إىل وصف  الفصل  البحث، هيدف هذا  إليه يف هذا  ل  ُتُوصِّ
الزيتون  زيت  إنتاج  مراحل  مجيع  البحث  هذا  نتائج  ختّص  املرشوع.  هذا  يف  قت  حتقَّ
)اجلني والفرز واستخراج الزيت وتوصيفه كيميائيًا وفيزيائيًا(. وترشف عىل املرشوع 
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التابعة  للمنَتج،  الكيميائي  التحليل  خمابر  وهم  رشكائها،  مع  بإيطاليا  فلورنسا  جامعة 
وبتفصيل  موري.  إينولوجيا  توسكانا  ورشكة  فلورنسا  تارة  لغرفة  اخلاصة  للوكالة 
مبتكرة  جديدة  زيتون  زيت  استخراج  عملية  تطوير  الفصل  هذا  يصف  سوف  أكرب، 
ات،  )جمسَّ اآليل  م  التحكُّ عنارص  من  سلسلة  عىل  وتشتمل  األكسدة،  منخفضة 
منظومات رؤية آلية... إلخ( يف عدة موسطات زراعية وتقنية أثناء طور االستخراج. 
املستمر  التعديل  أجل  من  االستخراج  لعملية  وضعيات  عدة  املنظومة  هذه  وُتتيح 
م عملية العجن وغريها  ن أيضًا من مراقبة تقدُّ خلواص جودة الزيت املستخرج. ومتكِّ

واملستحلبات(.  )املعلقات  اإلنتاج  األخرى عىل خط  العمليات  من 

خصائص  آيل  وبشكل  سلفًا  الزيتون  معرصة  ل  مشغِّ يعرف  قد  أخرى،  بكلامت 
ويف  االستخراج.  وعملية  الزيتون  حماصيل  بموسطات  معرفته  من  املستخرج  الزيت 
ل املعرصة افرتاضيًا، ومن خالل الربجميات، تغيري وضعيات  هذه احلالة يستطيع مشغِّ
املعرصة بغية الوصول إىل أفضل الظروف املمكنة إلنتاج الزيت من صنف معنّي خام 
عملية  يبارشوا  أن  املعرصة  يل  ملشغِّ يمكن  الزيت،  جودة  استمثال  وبعد  الزيتون.  من 

املطلوب. املنَتج  بغية احلصول عىل  االستخراج 

من  تشكيلة  عىل  قائمة  نمذجة  منظومة  مع  كليًا  متكاملة  املبتكرة  املنظومة  إن 
(ANN)، وعىل تصميم للرؤية اآللية )MV(. فبمعرفة  الشبكات العصبونية الصنعية 
ومستوى  البريوكسيدات  )أي  احلقيقي،  الزمن  يف  الزيتون  لزيت  املطلوبة  اجلودة 
حتقيق  املمكن  من  يكون  سوف  إلخ(،   ...(Polyphenols) والبوليفينول احلموضة 
الزيتون  معرصة  تطوير  ويقوم  اجلودة.  تلك  يف  املؤثِّرة  للموسطات  فوري  ضبط 
عىل  املؤّلفون  أجراها  التي  العملية  االختبارات  من  سلسلة  نتائج  عىل  هذه  املبتكرة 

ثامر منخفضة األكسدة خالل عمل تريبي دام ثالث سنوات.

الصلة  ذات  املهام  ببعض  القيام  تمَّ  البحث  مرشوع  من  الغرض  حتقيق  وبغية 
وتطوير  العتاديات  وابتكار  الزيتون،  معرصة  وبوضعية  التجريبية،  البيانات  بتحصيل 
الربجميات. وُيري الشكل 1 خمططًا بيانيًا لتسلسل األعامل يف عملية إنتاج زيت الزيتون 

ح النهج الذي اتبعه الباحثون لتطوير املنظومة املبتكرة. يوضِّ

لت  ُحصِّ التي  التجريبية  البيانات  بعض  تقديم  هي  الفصل  هلذا  األوىل  املهمة  إن 
أثناء السنوات من 2006 حتى 2008. وتتعلق تلك البيانات بكل من الزيتون )يف أثناء 
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التجريبية  البيانات  وتتيح  االستخراج(.  )بعد  الزيتون  وزيت  والفرز(  اجلني  طوري 
خوارزميات  لتنفيذ  ُتستعمل  سوف  التي  الزراعية  املوسطات  من  سلسلة  عىل  ف  التعرُّ
بعض  تقييم  ذلك  إىل  ُيضاف  املعرصة.  عمل  وملحاكاة  آليًا،  الزيتون  زيت  جودة  تقدير 
بغية احلصول عىل  آلية  منظومة رؤية  ُنفِّذت  ثم  املوسطات.  تلك  املهمة بني  الرتابطات 
ن  معلومات من ثامر الزيتون عن نضجها وحالتها الصحية قبل استخراج الزيت. ومتكِّ
بعض  كشف  من  للصورة،  معاجلة  وبرجميات  عتاديات  من  تتأّلف  التي  املنظومة،  هذه 
املوسطات املرتابطة عىل نحو موثوق بحالة الزيتون الصحية، وبنضج ثامره. وباستعامل 
حرارة  ودرجة  العجن  مّدة  قبيل  )من  تقنية  بيانات  بعدئٍذ  ل  حُتصَّ م،  التحكُّ برجميات 
البيانات  ُتستعمل مجيع  أثناء االستخراج. وأخريًا  املثال(  والزيت، عىل سبيل  املعجون 
موسط  كل  إن  املحاكاة.  برجميات  لتنفيذ  السابقة  األطوار  يف  وعوجلت  لت  ُحصِّ التي 
ملا  وفقًا  الزيتون،  زيت  جودة  موسطات  يف  تأثري  وله  خمتلف،  معاجلة  طور  مع  يرتابط 

هو وارد يف ]4[. وهذا التأثري مبنيَّ يف الشكل 2.

املوسطات الزراعية والتقنية وموسطات اجلودة املستعملة لتصميم برجميات الشبكات 
الصنعية. العصبونية 

آلة غسيل ونزع األوراق
ساحق

عجن

ج بالطرد املركزي مستخرِ

ترشيح

موسطات تقاس آلياً

موسطات تقاس يدوياً

برمجيات الشبكات العصبونية الصنعية

برمجيات الشبكات
العصبونية الصنعية

إنترفاس البرمجيات

موسطات النضج

الظروف الصحية

رؤية آلية

بنيان رؤية آلية

حتليل كيميائي للزيتون

صور الزيتون في طور الفرز

موسطات الزيت الكيميائية
موسطات الزيتبعد االستخراج

موسطات الزيتون

معصرة الزيتون

املؤّلفون. رها  التي طوَّ بياين النسياب األعامل  1: خمطط  الشكل 
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أطوار املوسطات
تأثري يف املوسطات املنظور فيهاالعملية

احلموضة
تأثري يف عدد 
البريوكسيد

مستعمل 
الختيار 
الشبكة 

العصبونية

مستعمل 
لتدريب 
الشبكة 

العصبونية

موسطات 
مدة جني الزيتونتعليبزراعية

درجة نضج الزيتون
سالمة الزيتون

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال

ال
ال
ال

خزن

ظروف ختزين الزيتون
درجة حرارة الزيتون 

البدائية

نعم
نعم

نعم
ال

ال
ال

ال
نعم

موسطات 
سحقتقنية

الالنعمنعمنوع الساحق

مزج
نوع املازج

درجة حرارة املزج
مدة املزج

نعم
نعم
نعم

ال
نعم
نعم

ال
ال
ال

ال
نعم
نعم

استخراج 
بالطرد 
املركزي

نوع االستخراج
درجة ختفيف عجينة 
الزيتون الداخلة إىل 

ي الطرد املركزي مصفِّ
درجة حرارة الزيت 

ي الطرد  اخلارج من مصفِّ
املركزي

نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
ال

ال

ال
  
نعم

نعم

فصل 
الزيت عن 

املاء

درجة حرارة الزيت 
اخلارج  من فاصل 

الزيت عن املاء

نعمالنعمنعم

موسطات 
حتيل زيت جودة

الزيتون

مستوى احلموضة
عدد البريوكسيد 

-
-

-
-

-
-

البريوكسيد. والزراعية يف احلموضة ورقم  التقنية  املوسطات  تأثري   :2 الشكل 
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املنظومة. عمليات  تسلسل   :3 الشكل 

ن املنظومة بعد اكتامل تطويرها من قياس املوسطات عىل طول خط اإلنتاج،  متكِّ
العمل  تسلسَل   3 الشكل  ُيري  الزيتون.  زيت  جودة  وتقييم  املعرصة  عمل  وحماكاة 
التحليل  بواسطة  الفرز  طور  يف  الزيتون  توصيف  هي  األوىل  اخلطوة  املنظومة.  يف 
اخلام  املادة  خواص  بعض  كشف  أجل  من  اآللية  الرؤية  ومنظومة  الكيميائي 
واملحصول،  والنضج،  والسالمة،  )اللون،  ُتعاَلج  سوف  التي  زراعية(  )موسطاهتا 
ات  املجسَّ من  جمموعة  وبواسطة  إلخ(.  الفينولية...  واملركبات  السكر  من  واملحتوى 
احلرارة،  )درجات  العملية  موسطات  بعض  قياس  يمكن  املعرصة  آالت  عىل  املثبتة 
والتقنية  الزراعية  املوسطات  وُتستعمل  إلخ(.  اآلالت...  وتغذية  الكمي،  والتدّفق 
بيانات هذه  تعالِج مجيع  املصّممة  الربجميات  إن  أي  الربجميات،  إىل منظومة  ُمْدخالت 
خواص  لبعض  موثوقًا  تقديرًا  خرجها  يف  وُتعطي  العملية،  حماكاة  بغية  امُلدخالت 
العملية  موسطات  د  حتدِّ أن  للمعرصة  يمكن  بذلك  فعاًل.  استخراجه  قبل  الزيت 
قيد  يف  هي  التي  الزيتون  دفعة  تعطيها  أن  يمكن  جودة  أفضل  عىل  احلصول  هبدف 
ويمكن  الزيت.  باستخراج  البدء  للمعرصة  يمكن  الوضعيات،  برجمة  وبعد  املعاجلة. 
الربجميات  نتائج  ُتقاَرن  ثم  مذاقه،  خواص  لتقييم  الكيميائي  املخرب  إىل  الزيت  إرسال 

مع تلك الواردة من املخرب.
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ترتيب الفصل
ئ الفصل احلايل إىل األقسام اآلتية: 1، ُجزِّ الشكل  وفقًا للتسلسل املبنيَّ يف 

الصنعية. العصبونية  والشبكات  اآللية  للرؤية  مقّدمة   :1 املقطع 
 2006 للسنوات  الزراعية(  )املوسطات  التجريبية  البيانات  حتصيل   :2 املقطع 

و2007 و2008.
التقنية.  مبتكرة والستخراج موسطاهتا  زيتون  3: وصف ملعرصة  املقطع 

الصورة. قائمة عىل معاجلة  الزيتون  لتحليل  4: خوارزميات  املقطع 
تقدير  الصنعية:  العصبونية  الشبكات  عىل  قائمة  مبتكرة  برجميات   :5 املقطع 

االستخراج. عملية  أثناء  يف  الفينول  ومركبات  احلموضة  ومستوى  البريوكسيدات 
للربجميات. البيني  الوصل   :6 املقطع 

النتائج.  :7 املقطع 
املستقبيل. العمل 

االستنتاج. اخلامتة/ 
       

الصنعية العصبونية  والشبكات  اآللية  للرؤية  مقّدمة   .1

تقوم  نمذجة  منظومة  هو تصميم  احلايل  للعمل  الرئيسية  األغراض  أحد 
املقطع  ويتضّمن  اآللية.  والرؤية  الصنعية  العصبونية  الشبكات  من  تشكيلة  عىل 
الشبكة  بنية  ن  تتكوَّ االنتشار.  الواسعتي  التكنولوجيتني  هلاتني  خمترصًا  وصفًا  احلايل 
بياين  خمّطط  شكل  عىل  معًا  املوصولة  املتوازية  املعاِلات  من  جمموعة  من  العصبونية 
وحُتاكي  النظر.  قيد  هي  التي  املسألة  مع  الشبكة  هيكلية  تتالءم  بحيث  مرّتب  ه  موجَّ
من  وباستلهام  احليوية.  األعصاب  ملنظومة  املكروية  البنية  املحوسبة  املنظومة  هذه 
تعمل  بسيطة  عنارص  من  الصنعية  العصبونية  الشبكة  ن  تتكوَّ احليوية،  العصبونات 
ن من عصبونات  ع عنقودي بسيط مكوَّ بالتوازي، أي إن الشبكات العصبونية هي تمُّ
باستعامل  إما  معينة،  بمهام  القيام  عىل  الشبكات  هذه  تدريب  ويمكن  أولية.  صنعية 
ما  لدخل  استجابة  نفسها  العصبونات  أو بواسطة  الشبكة،  خارج  من  معلومات 
التدريب  عملية  خالل  من  هبا  املحيطة  البيئة  من  معارفها  الشبكة  ل  حُتصِّ للشبكة. 
ات الوصالت بني العصبونات، وُتعَرف باألوزان العصبونية،  والتعّلم، وُتستعمل ِشدَّ
تعميم  جيدًا  املدربة  الصنعية  العصبونية  الشبكة  وتستطيع  لة.  املحصَّ املعارف  خلزن 
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الشبكة  تعليم  وبغية  التدريب.  طور  أثناء  لة  املحصَّ املوسطات  أساس  عىل  املعلومات 
تدريب  جمموعة  إىل  حاجة  ثّمة  مثاًل،  احلموضة  ومستوى  البريوكسيدات  قيم  تقدير 
إلجراء  العصبونية  الشبكات  بت  ُدرِّ لقد  مناسبة.  مرجعية  قيم  جمموعة  وإىل  مالئمة، 
اهلوية والتصنيف  ف األشكال وحتديد  تعرُّ املختلفة، ومنها  وظائف معّقدة يف احلقول 
العصبونية  الشبكات  تدريب  اليوم  ويمكن  م.  التحكُّ ونظم  والرؤية  الكالم  ف  وتعرُّ
عمومًا  جرى  وقد  حّلها.  أو البرش  الشائعة  احلواسيب  عىل  يصعب  مسائل  حّل  عىل 
تركيز االهتامم يف صندوق العدة عىل أنامط الشبكات العصبونية التي تبني نفسها، أو 
التي تستخدم للتطبيقات اهلندسية واملالية والعملية األخرى. أما البحث يف تطبيقات 
العقد األخري، وذلك يف  الزراعة فقد حصل بمعظمه يف  الشبكات العصبونية يف علم 
رئيسية.  بصورة  الزمني  املكاين  واالسترشاف  املكانية  والنمذجة  باملردود  التنبُّؤ  جمال 
املنظومات  يف  م  للتحكُّ طرائق  عدة  اسُتعملت  العصبونية،  الشبكات  عىل  وباالعتامد 
املؤلفون  ابتكر  وقد  الزراعة.  جمال  يف  غالبًا  تظهر  التي  املعامل  واضحة  غري  الالخطية 
الزمن  يف  الزيتون  زيت  جودة  موسطات  لتقدير  صنعية  عصبونية  شبكات  برجميات 
الشبكات  الفصل، اسُتعملت بعض  الزيت املستمّر. ويف هذا  أثناء استخراج  احلقيقي 
االنتشار  (FFPB). متيل شبكات  اخللفي  واالنتشار  األمامية  التغذية  ذات  العصبونية 
مل  ُمدخالت  إليها  م  ُتقدَّ حينام  معقولة  أجوبة  إىل إعطاء  تدريبًا مالئاًم  املدربة  اخللفي 
تَرها قط من قبل. وعادة يؤدي الدخل اجلديد إليها إىل خرج مشابه للخرج الصحيح 
ن  ومتكِّ اجلديد.  الدخل  ومتاثل  التدريب  يف  اسُتعملت  دخل  شعاع  قيم  عن  الناجم 
الدخل  أزواج  من  مرجيعة  جمموعة  عىل  الشبكة  تدريب  من  تلك  التعميم  خاصية 
نتائج جيدة من دون تدريب الشبكة عىل مجيع أزواج الدخل  واخلرج واحلصول عىل 
عادة   (FFBP) اخللفي  واالنتشار  األمامية  التغذية  شبكة  ن  وتتكوَّ املمكنة.  واخلرج 
العصبونات  وُترتب  تثقيل.  وتوابع  وخرج  خفّية،  وطبقة  مداخل،  جمموعة  من 
طبقتي  بني  الوسيطة  اخلفية  الطبقات  من  أو أكثر  طبقة  وتوضع  طبقات،  يف  الصنعية 
عدد  طبقة  كل  يف  ويوجد  األمام«.  »إىل  إشاراهتا  الطبقات  وترِسل  واخلرج،  الدخل 
املجاورة  الطبقات  يف  أخرى  عصبونات  مع  املوصولة   (Neurons) العصبونات  من 
أثناء  باتاه واحد فقط يف  بالتدفُّق  للمعلومات  عرب وصالت وحيدة االتاه. وُيسمح 
عملية التدريب، وذلك من طبقة الدخل إىل طبقة اخلرج عرب الطبقات املخفية ]17[. 
ويمكن أن يكون هناك أي عدد من الطبقات اخلفية يف بنية الشبكة. وتوجد يف الطبقة 
من  اخلارجة  الوصالت  بجميع  مقرتنة   Wm عصبوية  تشبيك  أوزان  مصفوفة  اخلفية 



36

ثابتة،  العصبوية  التشبيك  أثقال  تكون  أن  وُيفرتض  اخلفية.  الطبقة  إىل  الدخل  طبقة 
لبنية  مثاالً   4 الشكل  وُيري  املرجّوة.  املطابقة  لتحقيق  ضبطها  التدريب  عملية  وعىل 

االنتشار.  خلفية  التغذية  أمامية  صنعية  عصبونية  شبكة 
تدريب

بيانات تدريببيانات خرج هدف

طبقة دخلطبقة خفيةطبقة خرج

انتشار خلفي

طبقة   hو دخل،  طبقة    n ذات  االنتشار  خلفية  التغذية  أمامية  عصبونية  لشبكة  مثال   :4 الشكل 
طبقة خرج.  oخفية، و

اخللفي،  االنتشار  خلوارزمية  كثرية  خمتلفة  أنواع  ثّمة  الشبكة،  تدريب  أجل  من 
- ماركواردت  لِِفمرِبغ  خوارزمية  هي  احلايل  الفصل  يف  املستعملة  واخلوارزمية 
تابع  فيها  نيوتونية« يتَّخذ  »شبه  خوارزمية  وهي   .(Levemberg - Marquardt)
التغذية(،  الشبكات األمامية  e شكل جمموع مربعات )وهو الشائع يف تدريب  األداء 

النحو: (Hessian) عىل هذا  يانية  اهِلّسْ املصفوفة  تقريب  ويمكن 

(1)    

(Gradient)[ وفقًا للشكل اآليت: ج ]امليل  التدرُّ يمكن حساب 

(2)    

ألخطاء  األوىل  املشتقات  عىل  حتتوي  التي  اجلاكوبية  املصفوفة  هي  حيث  
الشبكة. األثقال )األوزان( واالنحرافات، وe هو شعاع أخطاء  إىل  بالنسبة  الشبكة 

العسكرية،  للتطبيقات  أصاًل  رت  ُطوِّ التي  الصنعية،  الرؤية  تكنولوجيا  شهدت 
املقدرة  األخرية. وشّجعت  السنوات  الصناعة واخلدمات يف  كبريين يف  وتطورًا  نمّوًا 
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ال  تطبيقات  يف  املنظومات  هذه  إدخال  عىل  املتناقصة،  وتكلفتها  املتزايدة،  احلاسوبية 
من  اآللية  الرؤية  منظومة  ن  تتكوَّ منخفضة.  للرشكات  بالنسبة  التكلفة  بقاء  مع  حتىص 
حتصيل  من  املنظومة  ن  ومتكِّ معًا،  متكاملة  ميكانيكية  نات  ومكوِّ برصية  إلكرتونيات 
NIR وفوق  الصور ومعاجلتها يف كل من جماالت الضوء املرئي وحتت األمحر القريب 

اآلتية: نات  املكوِّ من  العادية  اآللية  الرؤية  منظومة  وتتألف  البنفسجي. 

أو أبيض 	-  ملّون  )تصوير  أو أكثر  واحدة  أو متاثلية  رقمية  كامريا 
الصور. لتحصيل  مناسبة  وأسود( مع عنارص برصية 

مناسب.	-  ميضء 

كامريا لتواصٍل بيني لرقمنة الصور )ُيعرف عىل نطاق واسع بالقط 	- 
اإلطار(.

معالِج )حاسوب شخيص عادة أو معالج مبني ضمن املنظومة مثل 	- 
.)(DSP) (Digital Signal Processor) معالج اإلشارة الرقمي 

تسّمى 	-  املطلوبة.  السامت  ولكشف  الصور  ملعاجلة  برنامج 
الصورة. معاجلة  بتقنيات  امللتقطة  الصور  ملعاجلة  املستعملة  اخلوارزميات 

عملية  خّط  ضمن  غالبًا  اآللية  الرؤية  منظومة  تعمل  الصناعية،  التطبيقات  ويف 
اإلنتاج، وهي مفيدة عىل وجه اخلصوص يف اآليت:

العملية(.	  ملكّونات  اآليل  )التعامل  اآللية  م  التحكُّ عمليات 

األعامل.	  مزامنة 

انحرافًا عن موسطات 	  الرؤية  إنذارات حينام تكشف منظومة  إدارة 
الطبيعي. العمل 

نقل بيانات التحّكم، أو معاجلة ونقل البيانات اإلحصائية الدورية.	 

ويف كثري من الصناعات الزراعية، جُيري باحثون من خمتلف أنحاء العامل العديد 
يف  الشائعة  املامرسات  تقوم  السياق،  هذا  ويف  الصورة.  معاجلة  جمال  يف  األعامل  من 
بكشف  ضون  ُيفوَّ حيث  امليدان  يف  م  التحكُّ خرباء  بقاء  إمكان  عىل  الرشكات  معظم 
العيوب خالل العمليات، أي ليس يف الزمن احلقيقي. وهذا يعني أنه يمكن اختصار 
أثناء  تعمل  م  حتكُّ منظومة  بتوفري  وذلك  األعامل،  سلسلة  من  رضورية  غري  مراحل 
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غري  جماالت  يف  اآللية  الرؤية  تطبيقات  من  كثري  ر  ُطوِّ وقد  نفسها.  العمليات  كامل 
األغذية  صناعة  ِغرار  فعىل  النسيج.  صناعة  ومنها  املرشوع،  هذا  يف  الواردة  تلك 
النسيج بمنتجات هّشة حتتاج غالبًا إىل حتديد املوسطات أوالً  الزراعية، يتصف قطاع 
يمكن  املجال  هذا  يف  املستعملة  التكنولوجيات  من  كثريًا  فإن  لذا  الصور.  حتليل  قبل 
أن ُتنقل إىل قطاع الزيتون. وقد ُطبِّقت تقنيات معاجلة الصورة يف جمال حتليل الفواكه 
اجلاملية.  موسطاهتا  حتديد  إىل  إضافة  املذاقية  خواصها  تقدير  أجل  من  واخلرضوات 
الفواكه عىل  ن من تصنيف  التي متكِّ وحيتوي املرجع ]13[ قائمًة ببعض اخلوارزميات 
اكُتشفت  وقد  والكرمبوال.  واخليار  األمحر  البطيخ  ومنها  وحجومها،  أشكاهلا  أساس 
قطافها يف  تواريخ  ]12[ ومع  الثامر  وألوان وهرم  أشكال  بيانات  بني  مهمة  ترابطات 
أي  كشف  بغية  حتليل  إىل  )الطامطم(  البندورة  وُأخِضعت  للتفاح.  األخرية  السنوات 
أمحر  إىل  أخرض  من  الفاكهة  لون  )تغريُّ  العوامل  بعض  وبسبب  فيها.  أو عيب  تلف 
إىل  حاجة  ثّمة  ولذا  مرضية،  نتائج  عىل  الباحثون  حيصل  مل  مثاًل(،  النضج،  مرحلة  يف 
الصغرية  الثامر  لّب  ضمن  املوجود  الزيت  مقدار  ويرتبط   .]14[ الدراسة  من  مزيد 
ِغرار  عىل  واألخرض،  واألزرق  األمحر  احلّيز  يف  البرصية  اخلواص  بعض  مع  مبارشة 
االنعكاسية  ُأجري بحث يف  السنوات األخرية،  النخيل ]15[. ويف  ما هو موجود يف 
(Reflectance) )نسبة شّدة اإلشعاع املنعكس إىل شدة اإلشعاع الوارد( ]16[ والتألُّق 
ترّدد يف  املواد برتّدد يساوي ضعف أصغر  )الذي حيصل يف بعض   (Fluorescence)
األشعة املستقَبلة( يف املجالني املرئي وحتت األمحر القريب ألنواع خمتلفة من الفواكه، 
ضوء  ومصادر  األطياف،  متعّدد  حتليل  بتجهيزات  دة  مزوَّ كامريات  باستعامل  وذلك 
فيها. املرضية  والعوامل  امليكانيكي  والتلف  السطحية  الفواكه  من أجل حتديد عيوب 

  

2006 و2007 و2008 الثالثة  لألعوام  التجريبية  البيانات  2- حتصيل 

من  سلسلة  إىل  مت  ُصمِّ التي  املحوسبة  الزيتون  معرصة  مراقبة  منظومة  حتتاج 
البيانات التجريبية التي جيب حتصيلها. لذا، ومن أجل تصميم الربجميات وفقًا ملا ورد 
تقديم  هي  الفصل  هذا  يف  األوىل  املهمة  فإن   ،1 الشكل  يف  هو مبنيَّ  وملا   5 املقطع  يف 
2008. وهذه  2005 حتى  لت خالل السنوات من  بعض البيانات التجريبية التي ُحصِّ
البيانات ذات صلة بكل من الزيتون )يف طوري اجلني والفرز(، وزيت الزيتون )بعد 
االستخراج(. إن البيانات التجريبية مفيدة يف كشف سلسلة املوسطات الزراعية التي 
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وملحاكاة  الزيتون،  زيت  جلودة  اآليل  التقييم  خوارزميات  تنفيذ  يف  ُتستعمل  سوف 
هذه  بني  املهمة  الرتابطات  لبعض  تقدير  ُأجري  قد  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  املعرصة. 

التجريبي. التحليل  نتائج  املراجع وعىل  اعتامدًا عىل  املوسطات، 

1.2 التوصيف الكيميائي للزيتون والزيت: املواد والطرائق

والزيت  الزيتون  من  كل  عن  بيانات  حتصيل  إىل  تريبية  محلة  كل  هتدف 
الذي  الزيتون  من  دفعة  كل  من  الزيتون  من  غرام   500 سنة  كل  مُجع  لذا  املستخرج. 
الكيمياء.  خمرب  إىل  الزيتون  ُأرسل  ثم  بالستيكية،  أكياس  يف  وُحِفظت  ُيعاَلج،  سوف 
ُوضع  ثم  مئوية،   200ºC احلرارة  درجة  عند  السائل  النرتوجني  يف  أوالً  الزيتون  مُجِّد 
وبعد  والفيزيائية.  الكيميائية  خصائصه  عىل  احلفاظ  أجل  من   -30ºC عند  مجَّادة  يف 
التحليل  ن  ُيمكِّ أكرب،  وبتفصيل  وحيّلل.  يذاب  املتجّلد  الزيتون  كان  التجربة،  انتهاء 

اآلتية: املوسطات  قياس  من 

• املاء• املحتوى من 

• السكر• من  املحتوى 

• الزيت• من  املحتوى 

• الفينول• من  املحتوى 

وذلك  البذور،  منزوعة  زيتون  ثامر  يف   (g/ kg) املاء  من  املحتوى  قياس  جرى 
الزيتون يف فرن درجة حرارته تساوي  105oC حتى أصبح  15 غرام من لب  بوضع 
التي   ]18[ UNI 22608 بطريقة  السكر  الكيل من  قياس حمتواها  ثابتًا. وجرى  وزهنا 
 (Potentiometric للجمد  كهربائي  قياس  أوالً  ُأجري  اآليت.  للوصف  وفقًا  لت  ُعدِّ
نحو غري  عىل  السكر  من  املحتوى  حتديد  املتَّبعة  للطريقة  يمكن   .Determination)
قابلة   (Carbonylic) كربونيلية  وظيفة  ذات  اجلزيئات  مجيع  حتديد  جرى  إذ  مبارش، 
جمانسة  وجرت  مبضع،  بواسطة  الزيتون  بذور  وُنِزعت  محضية.  وظيفة  إىل  لألكسدة 
اللب الناتج )نحو 10 غرام( ضمن نحو  60 ملل من املاء املنزوع األيونات بواسطة 
ULTRA TURRAX. وُوِضع الناتج امُلجاَنس ضمن دورق سعته  جهاز من الرشكة 
طورا  ن  ومكَّ ساعتني.  مدة  بقي  حيث   4oC حرارته  درجة  براد  إىل  وُنِقل  ملل   200 
وبعد  الزيتون.  لب  يف  املوجود  السكر  استخراج  من  الرباد  يف  والوضع  املجانسة 
ز (Carrez II) و5 ملل من حملول  ى بطريقة َكرِّ ساعتني، ُأضيف 5 ملل من حملول منقَّ
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لرتسيب  املحلولني  كال  واسُتعمل  إضافة.  كل  بعد  جيدًا  اهلّز  مع  ز،  َكرِّ بطريقة  ى  منقَّ
 (Poliphenols) املتعددة  والفينوالت   (Aldehydes) األلدهييدات  مثل  املواد 
السكر.  نسبة  حتديد  مع  تتداخل  أن  يمكن  التي   (Anthocyanins) واألنثوسيانينات 
ح ورقي.  ح كامل السائل باستعامل مرشِّ وُمِلئ الدورق باملاء املنزوع األيونات، وُرشِّ
من  املخفض  املحتوى  حتديد  بغية  قياسه  جرى  الذي  املحلول  هي  الُرشاحة  وكانت 
ح  املرشَّ املحلول  من  ملل  مُجعت 50  التحويل،  بعد  السكر  حتديد  أجل  فمن  السكر. 
 HCl الكلور  محض  من  ملل  ُأضيفت 5  حيث  ملل  سعته 100  دورق  يف  وُوضعت 
الثنائية  للسكريدات  حتويل  لتحقيق  واسُتعملت   ،37% تساوي  حجمية  بنسبة 
مغَطس  يف  الدورق  ُأبقي  التحويل،  تفاعل  إكامل  أجل  ومن   .(Disaccharides)
إىل  املحلول  وُأخِرج  دقائق.   5 مدة   68Cºو  65oC بني  حرارة  درجة  عند  ماري 
الفينولفثال  باستعامل   20% بنسبة   NaOH بـ  محضيًا  وُحّيد  ثانية  الغرفة  حرارة  درجة 
حجمه  إىل  املحلول  وُأعيد  مؤرشًا.  بوصفه   1% بنسبة  املحلول   (Phenolphthale)
)من  آيل  معاير  باستعامل  السكر  معايرة  وُأجريت  األيونات.  منزوع  ماء  باستعامل 
ضبط  وجرى   .)Crison, Compact  Titrator  Model, Modena, Italy رشكة 
واسُتعمل  خمتلفة،  سكر  تراكيز  عند  معروفة  حماليل  باستعامل  أسبوعيًا  اآليل  املعاير 
 .(Fehling) لتحديد السكر آليًا باستعامل املعايرة بالقياس اليودي مع كواشف فِلينغ 
من  )ملل(  ليرت  ميّل  لكل  السكر  من  بالغرام  األجهزة  يف  السكر  نتائج  عن  وُعربِّ 
ت كمية السكر منسوبة إىل 1 كغ من الزيتون. ثم ُنسب املحتوى  املحلول، ومنها اشُتقَّ
 10 باستعامل  الزيت  الكيل من  املحتوى  د  وُحدِّ اجلافة.  املادة  1 كغ من  إىل  السكر  من 
ثابت. واسُتخرجت  الوصول إىل وزن  الزيتون املجّفف سابقًا حتى  لّب  غرامات من 
رشكة )من  اآليل  راندال  ُمستخِرج  ضمن   (Hexane) اهلكسان  بواسطة  العينات 

Randall  extractor  mod.  148, Velp Scientifica, Milan, Italy(. وُأخضعت 
العينة  حاوية  وُغطِّست   .139oC عند  دقيقة   60 مدة  التغطيس  إىل  البداية  يف  العينة 
دقيقة   40 مدة  غسيل  طور  إىل  العينة  ُأخِضعت  ثم  الغايل،  املذيب  يف  مبارشة  املسامية 
ويف  الراجع.  بالتكاثف  وُغِسلت  املذيب  من  العينة  حاوية  ُأزيلت  ثم   .139oC عند 
139oC، اسُتعيد املذيب املستعمل.  30 دقيقة عند  أثناء طور االستعادة الذي دام مدة 
من  الكيل  املحتوى  ر  وُقدِّ اجلافة.  املادة  من  للكيلو غرام  بالغرام  النتائج  رت  وُقدِّ
تساوي  حجمية  بنسبة  واملاء  امليثانول  مزيج  بواسطة  االستخراج  خالل  من  الفينول 
باستعامل  الفينويل  املحتوى  لتحديد  اهليدروألكويل  املستخَلص  واسُتعمل   .40:60
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كاشف  مع  مرت،  نانو   756 املوجة  لطول  طيف  مقياس  بواسطة  اللوين  الطيف  قياس 
فولني تشوكالتاو (Folin Ciocalteau) ]19[. أّما وحدة حمتوى الزيتون من الفينول 
 (mg of  gallic acid/ الزيتون  من  للكيلو غرام  الَغلِّيك  محض  من  غرام  ميّل  فهي 

.]20[ kg of  oil)

وجرت معاجلة كل دفعة من الزيتون بواسطة املعرصة املوصوفة يف املقطع التايل 
الستخراج زيت بِْكر فائق النقاء. ومن أجل كل صنف من الزيت املستخَرج، جرت 
تعبئة زجاجة حجمها 500 ملل وُأرسلت إىل املخرب حيث ُحِفظت يف مستودع مظلم 

الزيت وفقًا للمعيارين اآلتيني: 15-18 درجة مئوية. ثم ُحلِّل  عند درجة حرارة 

CE 2598/91، املالحق والتحديثات الالحقة: خصائص زيت الزيتون وزيت 	 
الزيتون(. القانونية لزيت  الصلة )اجلودة  التحليل ذات  الزيتون، وطرائق  ثفل 

 	 (Protected Geographical املحمية  اجلغرافية  املؤرشات   :CE 510/06
 (Indication لتقييم جودة زيت الزيتون.

من  خمتارة  زجاجة  لكل  اآلتية  املوسطات  قياس  جرى  املِعيارين،  هلذين  ووفقًا 
املستخرج:     الزيت 

• احلّرة.• الدهنية  احلموض 

• البريوكسيد.• قيمة 

• الطيفية.• القياسات  قرائن 

• الفينولية.• املركبات 

• الفينول.• من  الكيّل  املحتوى 

• •.(Tocopherol) التوكوفريول  بات  مركَّ

• البِْكر. • الزيت  الطيارة يف  بات  املركَّ

• احليس.• التقييم 

األوليك  حلمض  املئوية  )النسبة  احلرة  الدهنية  احلموض  قياس  وجرى 
القياسات  وقرائن   ،)O2/kg لـ  مكافئ  )ميّل  البريوكسيد  وقيمة   ،)(Oleic Acid)
الفينولية  بات  املركَّ الرسمية ]21[. وجرى قياس  وفقًا لطريقة االحتاد األورويب  الطيفية 
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السائلة  الكروماتوغرافيا  بواسطة  ومشتقاهتا(   (Secoiridoids) )سيكوإريديودات 
(HPLC) (High-Performance Liquid Chromatography) األداء  العالية 
املبارش  االستخراج  عىل  الطريقة  هذه  تقوم   .]23[  NGD C 89-2007 للطريقة  ووفقًا 

ميثانول،  بواسطة حملول  الزيتون  زيت  احليوية من  الفينولية  الضئيلة  القطبية  بات  للمركَّ
HLPC بمساعدة كاشف ضوء فوق بنفسجي عند طول  ومن َثمَّ حتديد الكمية بطريقة 
املوجة nm 280 نانومرت. واسُتعمل محض السريينج )احلقني( (Syringic Acid) بوصفه 
واملؤكَسد،  الطبيعي   (Oleuropein) األوليوروبني  من  املحتوى  ر  وُقدِّ داخليًا.  معيارًا 
الفينول  ومحوض   ،(Lignans) والليغنانات   (Ligstroside) الليغسرتوسيد  ومشتقات 
والفالفونويدات (Flavonoids) بالـ مغ/كغ من التريوسول (Tyrosol). ويف حالة زيت 
ميثانول مع  ُمسَتخلص مع مزيج  بواسطة  الفينويل  املحتوى  قياس  أيضًا، جرى  الزيتون 
كاشف فولني تشوكالتاو. أما وحدة حمتوى زيت الزيتون من الفينول فهي مييل غرام من 
بات التوكوفريول  دت مركَّ احلمض الغليكي للكيلو غرام من زيت الزيتون ]20[. وُحدِّ
التوكوفريول  من  غرام  بامليّل  النتائج  رت  وُقدِّ  .]24[ يف  الواردة  املنهجية  باستعامل 
بات الطيارة يف الزيت البِْكر بواسطة  للكيلو غرام من زيت الزيتون. وجرى قياس املركَّ
االستخالص املكروي يف الطور الصلب (Solid-Phase Microextraction) من احليِّز 
ُوِزن  فقد   .]26[ الطيفي  الكتلة  وقياس  الغاز  كروماتوغرافيا  مع  الديناميكي  العلوي 
ض إىل ليف استخالص  نحو 4.5 غرام من الزيت يف أنبوب اختبار ذي غطاء حُملزن وُعرِّ
  30 mm DVB Carboxen/PDMS/50 مكروي يف الطور الصلب )الليف من النوع 
مثالية  زمنية حرارية  Stabeflex, Supelco, Bellefonte, PA, USA( ضمن ظروف 
درجة  كانت  االختبار.  أنبوب  من  الفارغ  العلوي  احليِّز  يف  التوازن  حالة  إىل  للوصول 
احلرارة  40oC، وكانت مدة ما قبل احلضانة من دون ليف 5 دقائق، وكانت مدة التعريض 
ذ  40 دقيقة. وبعد هذه املدة، الُتِفظ الليف مبارشة ضمن حاقن كروماتوغرافيا الغاز. وُنفِّ
مرتًا،   30 طوله   (Supelcowax) ليف  عىل  غاز  كروماتوغرافيا  بواسطة  بات  املركَّ فصل 
وقطره 0.25 ميليمرت، عند طول موجة mm 0.5 وزيادة 3ºC مئوية/ دقيقة. وكانت درجة 
حرارة احلاقن يف كروماتوغرافيا الغاز 260oC، وكان اهلليوم هو الغاز احلامل بمعدل 0.8 
ج احلراري وفقًا ملا ييل:  ملل/ دقيقة. وكانت درجة حرارة خط النقل 250oC، وكان التدرُّ
40oC مدة دقيقتني، و3oC/ min حتى الوصول إىل 220oC، و220oC مّدة دقيقتني. ويف ما 
بات  دت املركَّ خيّص قياس الكتلة الطيفي، كانت درجة حرارة املنبع األيوين 200oC. وُحدِّ
بات الطيارة عىل أساس  الطيارة باملقارنة بمكتبة برجميات. وُحِسبت مقادير نسبية من املركَّ
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جزء من مليون (ppm) بطريقة املعيار الداخيل وباستعامل 4 – ميثيل – 2 - بنتانول معيارًا 
ب  مركَّ لكل   (Calibration Curve) املعايرة  منحني  بطريقة  املعايرة  وُأجريت  داخليًا. 
طّيار كانت ثمة حاجة إىل حساب عامل استجابته. وُأجري التقييم احليس لزيت الزيتون 
وفقًا لطريقة االحتاد األورويب الرسمية ]27[. إال أنه جرت زيادة عدد التوصيفات عىل 
ل لإلحساس بالطعم. وقد ُطِلب إىل  ورقة التقييم الرسمية بغية احلصول عىل وصف مفصَّ

اقني حمرتفني تقييم عّينات الزيت. ثامنية ذوَّ

2006 2.2 محلة جتارب عام 

 75 من  الزيتون  من  خمتلفًا  صنفًا   75 انتقاء  جرى   ،2006 عام  اجلني  فرتة  أثناء 
الذي  الكيميائي  التحليل  نتائج  بعض   1 الدول  ويتضّمن  للمعاجلة.  أعّدت  حمصوالً 

التي ُوِسمت هبوية خمربية. ُأجري عىل تلك األصناف 

بالطرائق  كيميائيًا  بِْكر جرى حتليله  زيت  الزيتون  من  واسُتخِرج من كل صنف 
نتائج   3 الدول  ويتضمن  التحليل.  نتائج  بعض   2 الدول  ويتضمن  آنفًا.  املذكورة 
األداء  العالية  السائلة  الكروماتوغرافيا  ونتائج حتليل  ثانوية  قطبية  بات  مركَّ استخراج 
بات عضوية طيارة أتت من  النتائج اخلاصة بمركَّ 4 بعض  الدول  HPLC. ويتضمن 
الطيفية  الكتلة  قياس  بطريقة  حتديدها  وجرى   ،(LOX)  (Lipoxygenase) مسلك 
احليِّز  من  الصلب  الطور  يف  املكروي  واالستخالص  الغازية  والكروماتوغرافيا 

 .HS-SPME-GC-MS الفارغ  العلوي 

للزيتون. الكيميائي  التحليل  نتائج  بعض   :1 الدول 

اهلوية 
املخربية

نسبة املاء
)غ كغ1-(

نسبة الزيت 
الكلية

)غ كغ1-(

نسبة الفينول
)مغ كغ1-(

نسبة السكر 
الكلية

)غ كغ1-(

06000965.9057.352700872.12

06001069.7061.512533267.31

06001171.2058.433451188.47

06001268.7057.182720887.95

06001368.8065.1827246111.10
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06001466.3055.983649987.99

06001560.9053.941238447.09

06001666.5060.892651973.42

06002063.8065.842154056.70

06002161.6058.132444173.52

060022/164.3060.531992262.01

االستخراج. عملية  بواسطة  املستخلصة  الزيوت  لبعض  الكيميائي  املحتوى   :2 الدول 

قرائن طيفية
اهلوية 
املخربية

احلموض 
الدهنية احلرة
 (% oleic

acid)

عدد 
البريوكسيد

(meq O2/kg)

K232K270∆K مركبات
الفينول 

الكلية
)مغ/ كغ(

مركبات 
التوكوفريول 

)مغ/ كغ(

0600090.214.81.660.11-0.01266379

0600100.165.31.690.14-0.01264388

0600110.144.31.600.070.00255365

0600120.164.31.640.140.00283361

0600130.174.21.560.130.00302300

0600140.163.21.480.120.00324272

0600150.194.11.540.180.00271286

0600160.216.01.570.190.00185306

0600200.233.91.480.160.00282201

0600210.183.61.490.100.00231275
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األداء. العالية  السائلة  الكروماتوغرافيا  نتائج حتليل  بعض   :3 الدول 

060009060010060011060012060013060014060015060016060020060021اهلوية املخربية

 Aldehydic form of
Oleuropein aglycon

41.5043.8939.4438.3032.9432.5636.8830.7924.8336.22

 Aldehydic form of
ligstroside aglycon

9.278.356.417.766.997.088.516.377.179.82

 Dialdehydic form
 of Oleuropein

aglycon
9.126.0513.507.763.063.624.237.431.835.74

 Dialdehydic form
 of ligstroside

aglycon
4.164.184.824.281.501.933.735.883.2019.15

 Aldehydic form of
 Oleuropein aglycon

oxidized
16.5615.6914.2817.0712.8714.0214.1311.4113.1914.92

 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic)

96.59100.7788.90111.2687.1986.3959.7164.9428.4928.32

 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic) oxidized

10.9213.6120.249.434.444.585.909.070.819.54

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
ligstroside aglycon

32.4731.9418.6228.7034.6830.0534.2730.2430.9129.84

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
 ligstroside aglycon

oxidized

8.747.626.206.847.208.987.387.649.597.99

Hydroxytyrosol3.542.832.222.862.283.262.722.433.293.74

Tyrosol2.181.931.801.721.291.271.042.763.912.04

Pinoresinol+1-
Acetoxypinoresinol31.4138.9126.4719.1822.4429.5436.3362.7921.3254.00

 Total phenol
 compound at

280nm
366.00365.00318.00344.00292.00298.00291.00307.00209.00293.00
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 ،LOX أثناء مسار  لت  التي ُحصِّ الطيارة  العضوية  بات  املركَّ نتائج  4: بعض  الدول 
الغاز واالستخالص يف  الكتلة وكروماتوغرافيا  مطياف  بواسطة طريقة  دت  وُحدِّ

.HS-SPME-GC-MS الطور املكروي يف احليِّز العلوي الفارغ 

اهلوية 
املخربية

60009600106001160012600136001460015600166002060021

Hexanal1.421.282.163.562.711.592.532.071.761.50

 Hexyl
alcohol

0.690.600.651.150.650.661.070.650.522.80

 Hexyl
acetate

0.230.070.120.070.080.060.060.090.180.09

 Sum C6 by
Ln

2.331.952.934.793.442.313.662.812.464.40

(Z)-3-
Hexen-1-ol

2.132.032.453.622.482.443.182.731.591.06

(E)-2-
Hexenal

14.9815.5114.1115.7616.5813.9914.0513.7213.9712.56

(E)-2-
Hexen-1-ol

1.771.771.320.631.241.320.561.001.085.30

(Z)-3-
 Hexenyl

acetate
0.620.440.470.090.230.230.270.340.400.13

(E)-2-
 Hexenyl

acetate
0.310.120.230.150.120.090.100.130.120.09

 Sum C6 by
LnA

19.8119.8818.5820.2520.6518.0718.1517.9117.1719.13

2007 3.2 محلة جتارب عام 

التجريبية  االختبارات  من  حمدود  عدد  ُأجري   ،2007 عام  تارب  محلة  أثناء 
كانت غري  السابقة،  احلملة  كانت موجودة يف  التي  السامت  بعض  استقصاء  أجل  من 
الربجميات  من  ق  للتحقُّ لة  املحصَّ البيانات  اسُتعملت  وقد  الوقت.  ذلك  إىل  املفهومة 
فلورنسا،  مقاطعة  يف  تقع  معرصة  اختريت  الغاية،  وهلذه   .5 املقطع  يف  املذكورة 
الرئييس  الغرض  وكان  التجريبية.  احلملة  هذه  يف  الستعامهلا   ،»A« بـ  هنا  زت  وُرمِّ
ذلك  إىل  ُيضاف  نضجه.  ومقدار  الصحية  الزيتون  حالة  معرفة  التجارب  هذه  من 
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أثناء  للمنطقة  وغريمها(  احلرارة  ودرجة  )املطر  البيئية  البيانات  مراقبة  جرت  أنه 
اإليطالية  توسكانا  منطقة  يف  تقع  أخرى  معارص  ست  أيضا  واختريت  الزيتون.  جني 
بخصائص  اخلام  املادة  اتصاف  بافرتاض  احلملة  يف  استعامهلا  بغية  املامثل  املناخ  ذات 
متشاهبة. وتّم استخراج أربع عينات متامثلة من املعرصة A يف أربع فرتات خمتلفة )أي 
 »B« بـ  زة  امُلرمَّ األخرى،  املعارص  خيّص  ما  ويف  النضج(.  من  خمتلفة  درجات  بأربع 
 5 الدول  حتى »E«، ُأخذت عّينة واحدة من كل فرتة جني وُحلِّل الزيت. ويتضّمن 

املختلفة.  اجلني  بفرتات  معرفة   A املعرصة  املأخوذ من  للزيوت  الكيميائي  املحتوى 

A بداللة وقت  الزيتون  5: املحتوى الكيميائي لزيت اسُتخرج يف معرصة  الدول 
اجلَني.

نسبة املاءتاريخ اجلَني
  (1-غ كغ(

نسبة الزيت 
الكلية

)غ كغ1-(

نسبة السكر 
الكلية

)غ كغ1-(

نسبة 
الفينول

)مغ كغ1-(

A 0746.6467.1058.3815715-10-27املعرصة

A 0752.0431.1040.6016957-11-03املعرصة

A 0751.9469.0044.706243-11-10املعرصة

A 0746.5508.9058.4210851-11-17املعرصة

   

 A املعارص  يف  املستخرج  للزيت  الكيميائي  املحتوى  نتائج   6 الدول  ويتضمن 
E من أجل حماصيل وتواريخ جني خمتلفة. حتى 

باستعامل  املعارص  بعض  يف  نتجت  التي  الفينولية  بات  املركَّ  7 الدول  وُيري 
.HPLC األداء  العالية  السائلة  الكروماتوغرافيا  حتليل 

بات عضوية طيارة ُحِصل عليها  8 بعض النتائج اخلاصة بمركَّ ويتضمن الدول 
.HS-SPME-GC-MS بالطريقة  دت  LOX وُحدِّ أثناء مسلك 
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الكيميائي لزيت زيتون اسُتخرج من دفعات عوجلت يف  6: املحتوى  الدول 
.E A حتى  املعارص 

قرائن طيفية

املحصول
تاريخ 

االستخراج

محوض 
دهنية حرة
 (% oleic

acid)

عدد 
البريوكسيد
(meq O2/

kg)

K232K270∆K

مركبات 
الفينول 

الكلية
)مغ/كغ(

مركبات 
التوكوفريول

)مغ/كغ(

A املعرصةFrantoio/127/10/070.115.31.760.210.00532197

A املعرصةFrantoio/103/11/070.183.61.790.180.00506274

A املعرصةFrantoio/110/11/070.7716.971.840.210.00224283

 A املعرصةFrantoio/117/11/070.227.81.640.150.00468124

A املعرصةFrantoio/210/11/070.205.51.720.150.00467177

B املعرصةFrantoio/117/11/070.177.11.660.170.00405138

 C املعرصةFrantoio/107/11/070.366.41.610.140.00356175

D املعرصةFrantoio/129/10/070.248.11.910.140.00407224

D املعرصةFrantoio/125/10/070.279.91.870.160.00391213

E املعرصةFrantoio/106/11/070.3917.11.730.150.00316187

C املعرصةPendolino/129/10/070.316.01.860.170.00435252

C املعرصةPendolino/229/10/070.245.61.860.180.00471242

B املعرصةPendolino/106/11/070.185.51.690.140.00447137

B املعرصةPendolino/124/10/070.187.71.910.170.00381266

E املعرصةPendolino/131/10/070.2612.01.960.160.00354218

G املعرصةMoraiolo/106/11/070.376.41.660.160.00413198

C املعرصةMoraiolo/102/11/070.2817.11.830.140.00290201

D املعرصةMoraiolo/114/11/070.8312.51.790.160.00182160
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C املعرصةL.corno/105/11/070.357.81.900.180.00484188

A املعرصةMaurino/103/11/070.206.01.750.160.00436218

F املعرصةMisto/114/11/070.7811.51.700.140.00117150

F املعرصةMisto/214/11/070.7912.71.850.140.00103141

G املعرصةMisto/120/11/070.5010.31.680.130.00333219

.HPLC األداء  العالية  الكروماتوغرافيا  بتحليل  نتجت  فينول  بات  مركَّ  :7 الدول 
املركبات الفينولية   

(mg/kg)
AAAAABCDE

FrantoioFrantoioFrantoioFrantoioFrantoioFrantoioFrantoioFrantoioFrantoioاملحصول

27/10/0703/11/0710/11/0717/11/0710/11/0717/11/0707/11/0729/10/0706/11/07

Oleuropein9.9927.432.3819.0113.3417.438.276.725.14

 Aldehydic form of
Oleuropein aglycon23.1725.9513.0934.0526.9029.0626.7824.5818.23

 Aldehydic form of
ligstroside aglycon11.099.487.8211.958.3610.7910.568.646.30

 Dialdehydic form
 of Oleuropein

aglycon
11.6928.892.0222.5616.8420.348.156.936.18

 Dialdehydic form
 of ligstroside

aglycon
11.949.322.1313.6512.0216.326.596.025.38

 Aldehydic form of
 Oleuropein aglycon

oxidized
22.7825.319.3238.7126.5231.6928.0422.3315.60

 Aldehydic form of
 ligstroside aglycon

oxidized
18.2214.608.1718.9412.2318.9015.608.314.24

 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic)

64.60247.5283.78136.6492.6183.46169.10109.2587.27
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 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic) oxidized

10.3613.754.3813.808.9010.4913.935.336.98

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
ligstroside aglycon

63.5053.1835.0787.0250.3564.6461.6149.5438.08

Pinoresinol+1-
Acetoxypinoresinol57.568.526.5683.4846.4375.1362.2928.617.86

 Total phenol
 compound at

280nm
349.41511.08206.82536.89352.77430.03469.90315.97232.48

 Aldehydic form of
Oleuropein aglycon39.3641.0427.7019.4841.7320.0315.8333.6424.53

 Aldehydic form of
ligstroside aglycon10.928.277.044.837.945.537.2711.257.08

 Dialdehydic form
 of Oleuropein

aglycon
20.1517.9613.068.9227.605.342.7320.3213.42

 Dialdehydic form
 of ligstroside

aglycon
8.7815.7712.024.216.814.763.3214.8610.56

 Aldehydic form of
 Oleuropein aglycon

oxidized
35.8329.3919.2818.5031.5917.8816.9229.3922.77

 Aldehydic form of
 ligstroside aglycon

oxidized
19.8411.1212.266.3111.276.149.0614.0910.32

 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic)

283.6962.3063.38117.80200.4172.7765.24229.7790.47

 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic) oxidized

10.1710.115.776.2910.715.028.9911.797.50

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
ligstroside aglycon

75.8547.3732.6235.5641.9435.3824.1295.1343.86

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
 ligstroside aglycon

oxidized

8.496.578.144.755.265.646.2313.156.51
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Hydroxytyrosol1.930.990.821.261.881.241.832.571.19

Tyrosol2.882.291.241.031.381.402.132.861.62

Pinoresinol+1-
Acetoxypinoresinol24.2758.8612.2811.7228.338.4721.7229.3634.57

 Total phenol
 compound at

280nm
606.95354.35259.58270.11477.41215.06214.25562.77315.03

 LOX أثناء مسلك  الناتة  املتطايرة  العضوية  للمركبات  النتائج  8: بعض  الدول 
يف  واالستخالص  الغاز  وكروماتوغرافيا  الكتلة  مطياف  طريقة  بواسطة  دة  واملحدَّ

.HS-SPME-GC-MS الطور املكروي يف احليِّز العلوي الفارغ 

مركبات طيارة 
)مغ/كغ(

A
27

/1
0/

07

A
03

/1
1/

07

A
10

/1
1/

07

A
17

/1
1/

07

B
17

/1
1/

07

F
14

/1
1/

07

F
14

/1
1/

07

F
14

/1
1/

07

D
29

/1
0/

07

D
25

/1
0/

07

D
02

/1
1/

07

Hexanal1.090.871.181.431.322.271.941.570.820.991.40

 Hexyl
alcohol0.920.711.190.811.191.321.391.171.380.510.60

 Hexyl
acetate0.560.200.330.660.601.000.960.670.260.380.25

 Sum C6 by
Ln2.571.782.712.893.114.604.293.412.461.882.25

(Z)-3-
Hexen-1-ol1.681.021.000.480.490.590.620.790.890.710.47

(E)-2-
Hexenal10.129.539.568.978.557.477.786.757.778.187.77

(E)-2-
Hexen-1-ol0.681.022.230.821.182.032.032.091.520.801.14



52

(Z)-3-
 Hexenyl

acetate
0.961.130.630.530.470.810.760.560.550.820.38

(E)-2-
 Hexenyl

acetate
0.270.120.090.100.100.400.190.110.100.150.05

 Sum C6 by
LnA13.7112.8313.5110.8910.7911.2911.3910.3010.8410.689.82

Hexanal0.760.871.211.291.021.030.830.770.721.031.01

 Hexyl
alcohol0.460.760.640.760.760.560.480.400.560.581.39

 Hexyl
acetate0.500.390.590.240.290.130.120.150.150.290.20

 Sum C6 by
Ln1.732.022.442.292.071.731.431.321.421.902.60

(Z)-3-
Hexen-1-ol0.491.090.631.010.881.031.001.050.671.010.80

(E)-2-
Hexenal7.999.027.8110.138.789.889.786.787.498.265.70

(E)-2-
Hexen-1-ol0.631.001.201.211.121.000.990.950.931.061.69

(Z)-3-
 Hexenyl

acetate
0.530.750.680.470.650.330.370.720.390.660.47

(E)-2-
 Hexenyl

acetate
0.180.100.120.070.140.040.070.040.030.060.08

 Sum C6 by
LnA9.8311.9510.4412.8911.5812.2812.219.559.5111.068.74
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2008 4.2 محلة جتارب عام 

 هدفت االختبارات التي ُأجريت أثناء محلة عام 2008 إىل فهم تأثري مدة العجن 
املصممة  الربجميات  أداء  من  التثبُّت  بغية  املستخَرج  الزيتون  لزيت  النهائية  اجلودة  يف 
دفعات  من  للزيت  استخراج  عمليات  ثالث  احلملة  يف  ُأجريت   .)5 املقطع  )انظر 
الكيميائي  التحليل  نتائج   9 الدول  وُيري  خمتلفة.  عجن  بمدد  لكْن  متامثلة،  زيتون 

الثالث. الزيتون  لدفعات 

فت الدفعات بتواريخ االستخراج   وجرى حتليل الزيت املستخَرج أيضًا، وقد ُعرِّ
و13 نتائج التحليل الكيميائي للزيت  و12  و11   10 الداول  ومدد العجن. وتتضمن 

املستخَرج. 

للزيتون. كيميائي  حتليل   :9 الدول 

نسبة املاءالتاريخ
)غ كغ1-(

نسبة الزيت الكلية
)غ كغ1-(

نسبة الفينول
)مغ كغ1-(

نسبة السكر
)غ كغ1-(

01/11/0852.8470.42534052.5

15/11/0850.3385.52350757.1

21/11/0852.0416.42946273.6

الكيميائي. الزيت  10: حمتوى  الدول 

قرائن طيفية

احلموض الدفعاتالتاريخ
الدهنية 

احلرة
 (%

 oleic
acid)

عدد 
البريوكسيد
(meq O2/

kg)

K232K270∆K مركبات
الفينول 

الكلية
 )مغ/
كغ(

مركبات 
التوكوفريول 

)مغ/كغ(

01-nov-08

 Kneading
 duration

 10 minutes
1°extraction.

0.184.01.690.130.00397213
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01-nov-08

 Kneading
 duration

 27 minutes
1°extraction.

0.164.11.760.18-0.01479209

01-nov-08

 Kneading
 duration

 41 minutes
1°extraction.

0.174.21.700.180.00513191

01-nov-08

 Kneading
 duration

 10 minutes
2°extraction.

0.183.21.760.19-0.01658250

01-nov-08

 Kneading
 duration

 30 minutes
2°extraction.

0.183.41.780.150.00586242

01-nov-08

 Kneading
 duration

 50 minutes
2°extraction.

0.173.91.800.150.00536211

15-nov-08

 Kneading
 duration

 10 minutes
1°extraction.

0.133.01.530.110.00346181

15-nov-08

 Kneading
 duration

 35 minutes
1°extraction.

0.133.71.410.120.00412194

15-nov-08

 Kneading
 duration

 60 minutes
1°extraction.

0.143.51.660.120.00479193

15-nov-08

 Kneading
 duration

 10 minutes
2°extraction.

0.145.91.650.120.00465184

15-nov-08

 Kneading
 duration

 35 minutes
2°extraction.

0.145.81.730.120.00472190

15-nov-08

 Kneading
 duration

 60 minutes
2°extraction.

0.145.91.680.120.00500184
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21-nov-08

 Kneading
 duration

 10 minutes
1°extraction.

0.122.81.590.090.00444193

21-nov-08

 Kneading
 duration

 43 minutes
1°extraction.

0.133.31.630.120.00464202

21-nov-08

 Kneading
 duration

 64 minutes
1°extraction.

0.133.21.640.12-0.01497202

األداء  عالية  السائلة  الكروماتوغرافيا  بتحليل  الناتة  الفينول  بات  مركَّ  :11 الدول 
.)2008/11/1( HPLC

2008/11/01

استخراج درجة 2استخراج درجة 1
مدة 

العجن
 10دقائق

مدة 
العجن 27  

دقيقة

مدة 
العجن  
42 دقيقة 

مدة 
العجن  
10 دقائق 

مدة 
العجن  
30 دقيقة 

مدة 
العجن  
50 دقيقة

)مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ(

Oleuropein12.9016.2318.8521.2319.8419.08

 Aldehydic form of
oleuropein aglycon40.5043.9244.0489.6566.4257.38

 Aldehydic form of
ligstroside aglycon13.0511.3111.3612.9210.8210.73

 Dialdehydic form of
Oleuropein aglycon12.4318.0623.4832.0727.6825.73

 Dialdehydic form of
ligstroside aglycon8.439.6110.139.548.528.89

 Aldehydic form of
 Oleuropein aglycon

oxidized
41.7039.9644.8961.2953.7550.81

 Aldehydic form of
 ligstroside aglycon

oxidized
39.8234.6834.7032.1229.8730.09
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 Decarbossimetil
 Oleuropein aglycone

(di aldehydic)
68.15100.17134.67248.66163.80164.46

 Decarbossimetil
 Oleuropein aglycone

 (di aldehydic)
oxidized

19.5528.0530.1748.5439.6935.70

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
ligstroside aglycon

45.2650.7356.6641.8246.9653.88

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
 ligstroside aglycon

oxidized

17.0217.6118.5911.7015.1315.35

Hydroxytyrosol3.091.631.981.711.781.89

Tyrosol3.182.853.421.602.362.71

Pinoresinol+1-
Acetoxypinoresinol98.09101.33103.2947.7376.1093.28

 Total phenol
compound at 280nm480.67528.17591.19710.93613.37621.87

األداء  عالية  السائلة  الكروماتوغرافيا  بتحليل  الناتة  الفينول  بات  مركَّ  :12 الدول 
.)2008/11/15( HPLC

2008/11/15
استخراج درجة 2استخراج درجة 1

مدة 
العجن 
  10
دقائق

مدة 
العجن 
 35 دقيقة

مدة 
العجن  
60 دقيقة   

مدة 
العجن  

 10

دقائق   

مدة 
العجن  

 35

دقيقة  

مدة 
العجن  

 60

دقيقة    

)مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ()مغ/كغ(

Oleuropein10.1014.3519.6318.6913.4718.53
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 Aldehydic form of
Oleuropein aglycon35.0239.6345.5047.5940.9542.42

 Aldehydic form of
ligstroside aglycon9.6110.459.649.168.107.30

 Dialdehydic form
 of Oleuropein

aglycon
6.2410.7513.8014.6220.2614.00

 Dialdehydic form
 of ligstroside

aglycon
4.375.326.646.216.296.29

 Aldehydic form of
 Oleuropein aglycon

oxidized
20.1923.8428.0031.6033.4730.42

 Aldehydic form of
 ligstroside aglycon

oxidized
24.7826.3024.8623.2324.1121.08

 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic)
32.5169.68112.57108.09128.90163.07

 Decarbossimetil
 Oleuropein
 aglycone (di

aldehydic) oxidized
15.1119.2223.7822.4825.1924.37

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
ligstroside aglycon

27.2932.6037.9841.9742.2250.36

 Dialdehydic form
 of decarbossimetil
 ligstroside aglycon

oxidized
11.4911.0112.2410.4212.8812.59

Hydroxytyrosol0.840.760.991.231.281.46

Tyrosol1.322.062.292.302.332.56

Pinoresinol+1-
Acetoxypinoresinol79.6381.2882.3682.8084.9581.12

 Total phenol
 compound at

280nm
315.04385.09458.37454.66479.64512.05
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.LOX أثناء مسلك  الناتة  الطيارة  العضوية  املركبات  نتائج  13: بعض  الدول 

 2008/11/01

استخراج درجة 2استخراج درجة 1 
املركبات 

(mg/kg)الطيارة
مدة 

العجن
   10
دقائق

مدة 
العجن

 27 دقيقة

مدة 
العجن  
41 دقيقة 

مدة 
العجن  
10 دقائق 

مدة 
العجن  
30 دقيقة 

مدة 
العجن  
50 دقيقة 

Hexanal1.070.960.920.300.410.59

Hexyl alcohol3.321.681.380.390.520.61

Hexyl acetate0.500.470.460.360.450.50

 Sum C6 by
Ln4.893.112.751.061.371.70

(Z)-3-Hexen-
1-ol1.050.800.741.401.291.17

(E)-2-
Hexenal9.809.709.984.097.419.09

(E)-2-Hexen-
1-ol3.642.011.650.320.480.63

(Z)-3-
 Hexenyl

acetate
0.590.560.541.421.331.16

(E)-2-
 Hexenyl

acetate
0.390.370.350.320.350.36

 Sum C6 by
LnA15.4613.4413.277.5410.8612.41
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 2008/11/15

استخراج درجة 2استخراج درجة 1 
 Volatil

 compounds
(mg/kg)

مدة 
العجن
  10 
دقائق

مدة 
العجن

 35 دقيقة

مدة 
العجن
   60
دقيقة

مدة 
العجن
  10 
دقائق

مدة 
العجن
  35 
دقيقة

مدة 
العجن

 60 دقيقة

Hexanal1.161.051.051.161.151.14

 Hexyl
alcohol

1.271.251.110.850.760.68

 Hexyl
acetate

0.470.470.450.480.470.49

 Sum C6 by
Ln

2.902.772.622.492.382.31

(Z)-3-
Hexen-1-ol

0.860.860.830.870.760.76

(E)-2-
Hexenal

10.5110.4210.0210.8310.2710.17

(E)-2-
Hexen-1-ol

1.982.122.001.401.141.07

(Z)-3-
 Hexenyl

acetate
0.610.630.600.640.630.65

(E)-2-
 Hexenyl

acetate
0.340.340.330.350.370.38

 Sum C6 by
LnA

14.3014.3613.7914.0913.1713.04
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5.2 صور الزيتون يف طور الفرز

الشبكات  عىل  قائمة  برجميات  هو تصميم  العمل  هلذا  الرئيسية  األغراض  أحد 
وعىل  الزيتون،  زيت  جودة  ملوسطات  بتقدير  القيام  عىل  القادرة  الصنعية  العصبونية 
حماكاة عملية عرص الزيتون. وحتتاج هاتان املهمتان إىل جمموعة من البيانات واملوسطات 
ملعاجلتها. لذا ُيعترَب الفحص البرصي للامدة اخلام )أي الزيتون( التي سوف تعاَلج هنجًا 
الطرائق  استعامل  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  معنّي.  منَتج  جودة  ملعايري  اآليل  للتحديد  مناسبًا 
بعض  استخراج  ومن  التحاليل  من  سلسلة  إجراء  من  ن  يمكِّ اآللية  الرؤية  عىل  القائمة 
هو معروف  ملا  ووفقًا  املحاكاة.  برجميات  بواسطة  الحقًا  تعاَلج  سوف  التي  املوسطات 
عىل نطاق واسع، املوسطان املهامن اللذان يؤثِّران يف جودة املادة اخلام مها مستوى نضج 
الزيتون وسالمته. وقد ثبت يف املرجعني ]28 و29[ أن هذين املوسطني يؤثِّران يف جودة 
الزيتون عىل نحو مستقل عن العملية املتَّبعة الستخراج الزيت. فإذا كان الزيتون شديد 
النضج مثاًل، نزعت قيمة البريوكسيد ومستوى احلموضة إىل الزيادة، والعكس صحيح. 
ألن  أيضًا  جدًا  هامان  املوسطان  وهذان  فاسدًا.  الزيتون  كان  إذا  اليشء  نفس  وحيصل 
م فيها برصامة. لذا فإن جودة الزيتون تؤثِّر كثريًا يف  املعرصة تعمل ضمن ظروف متحكَّ
جودة الزيت  يف  املوسطني  هذين  تأثري  أن  عىل  النص  ويمكن  املستخرج.  الزيت  جودة 
 )1 يقع يف املجال %40-%50 وسطيًا، ولذا ال يمكن إمهاهلام. بكلامت أخرى، من أجل 
الزيتون  نضج  يف  م  التحكُّ و2(  الزيت،  جودة  لتقييم  وحماكاة  لتقدير  برجميات  تصميم 
من  عدد  اقرُتح  لقد  واخلربة.  املعرفة  عىل  قائمة  رؤية  منظومة  تطوير  جيب  وسالمته، 
تقنية بسيطة  الدويل  الزيتون  الزيتون. واقرتح جملس زيت  الطرائق لتحديد درجة نضج 
من  واحد  كيلو غرام  من  ُتسحب عشوائيًا  زيتون  ثمرة   100 لون قرشة  تقييم  تقوم عىل 
مرحلة  وهي  اخلرضاء«،  »املرحلة  بـ  األوىل  النضج  مرحلة  ُتسّمى   .]30[ العينة  دفعة 
الثامر البالغة اخلرضاء التي تكون قد وصلت إىل حجمها النهائي. بعد هذه املرحلة، حتل 
قرشة  يف  )الكلوروفيلية(  اليخضورية  الصبغة  حمل   (Anthocyanines) األنثوسيانينات 
حتديد  بإمكان  الكيميائية  العملية  هذه  وتسمح  الزيتون.  نضج  أثناء  يف  تدرجييًا  الزيتون 
 .]31[ الثمرة  للون قرشة  تبعًا  أرجوانية« و»مرحلة سوداء«،  طة« و»مرحلة  منقَّ »مرحلة 
جزئيًا،  أسود  وزيتون  أخرض،  زيتون  من  بِْكر  زيت  عىل  تريبي  استقصاء  ُأجري  وقد 
للزيت، ويف عمره  الذوقية  تقييم االختالفات يف اخلواص  كليًا من أجل  وزيتون أسود 
بات الفينولية البسيطة يف الزيت كلام كان الزيتون أقرب إىل  التخزيني. وإمجاالً، تزداد املركَّ
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بات الفينول القابلة لالنحالل يف املاء تقل. ويف كال املحصولني،  السواد، يف حني أن مركَّ
كانت الفينوالت الكلية ومدد التحريض (Induction Times) أعىل عىل نحو ملحوظ يف 
الزيوت املستخرجة من الزيتون األخرض من تلك املستخرجة من زيتون أسود كليًا ]32[.

لقد جرى تطوير أداة لتقدير مستوى نضج الزيتون ودرجة سالمته. وهي تقوم 
ويتأّلف  صورة.  ملعاجلة  وخوارزميات  عتاديات  من  تتألف  آلية  رؤية  منظومة  عىل 

املهام اآلتية: تصميم تلك األداة من 
اآللية.	-  الرؤية  منظومة  بنيان  حتديد 
 -	.)4 املقطع  الزيتون بواسطة خوارزميات معاجلة الصورة )انظر  تقدير نضج 
)انظر 	-  الصورة  معاجلة  خوارزميات  بواسطة  للزيتون  سالمة  درجة  تقدير 

       .)4 املقطع 
ويف هذا املقطع، جيري حتديد بنيان منظومة الرؤية اآللية مع تقديم بعض األمثلة 
نضج  لتقدير  أي  و3،   2 للمهمتني  دقيق  وصف  ثّمة   ،4 املقطع  ويف  امللتقطة.  للصور 

سالمته. ودرجة  الزيتون 
 

.QSXGA uEye UI-1480  ذات املْيز  5: االستجابة الطيفية للكامريا  الشكل 

مناسب،  وُميضء  صور،  حتصيل  منظومة  من  اآللية  الرؤية  منظومة  تتألف 
احلايل،  العمل  ويف  شخيص.  حاسوب  مع  املنظومة  تربط  الوصالت  من  وسلسلة 



62

وفق  تعمل   uEye UI-1480 طراز  املْيز  عالية  كامريا  من  التحصيل  منظومة  تتألف 
قطره   (Cmos) سيموس  جمّس  مع  بكسل2(،   1920×2560(  QSXGA املْقَيس 
60 إطارًا يف الثانية. وُتثبَّت الكامريا  يساوي نصف إنش، وتعمل بمعدل أطر يساوي 
الكامريا  وتتصف  وغسيله.  الزيتون  أوراق  إزالة  آلة  عىل  مثبت  حامل  عىل  بجساءة 
واألشعة  الفيديوية(   RGB )قنوات  املرئي  الضوء  جمال  من  كل  يف  طيفية  باستجابة 
حتت  املجال  يف  االستجابة  إلغاء  أجل  ومن   .5 الشكل  يف  املبنيَّ  وفق  األمحراء  حتت 
تردد منخفض حتى األشعة حتت احلمراء عند  ح مترير  الكامريا بمرشِّ دت  ُزوِّ األمحر، 

650 نانو مرت. طول املوجة 

الشائعة. االتصاالت  بروتوكوالت  البيانات ملعظم  نقل  6: برصيات ومعدل  الشكل 

 .  uEye الزيتون باستعامل الكامريا  7: مثال اللتقاط صورة لدفعة من  الشكل 

Tuss Vision LV08l4 ذات بعد حمرقي  دة ببرصيات من طراز  والكامريا مزوَّ
درجة   56.5 تساوي  زاوية  وفتحة  ميليمرت،  و1.4   1 بني  وفتحة  ميليمرت،   8 يساوي 
بواسطة  باحلاسوب  الكامريا  وتوصل   .)6 الشكل  )انظر  شاقوليًا  درجة  و43.9  أفقيًا 
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وصالت USB 2.0، وبذلك تضمن معدل نقل يساوي 480 ميغا بايت يف الثانية. وهذا 
معدل نقل كاٍف لقنوات األلوان الفيديوية الثالثة بمعدل 6 أطر يف الثانية بمْيز كامل.

الكامريا  بواسطة  الُتقطت  الزيتون  من  لدفعة  لصورة  مثاالً   7 الشكل  وُيري 
.uEye

نراه  سوف  )وملا  العلمية  املنشورات  يف  واسع  نطاق  عىل  هو معروف  ملا  ووفقًا 
الزيتون عىل لونه. لذا جيب استعامل منظومة إضاءة مالئمة من  الحقًا(، يعتمد نضج 
استعامل  أن  إال  باملعرصة.  ُتعرَص  زيتون سوف  دفعة  لكل  اللوين  التحليل  أجل حتقيق 
ألن  العمل،  هذا  يف  مكن  غري  مضبوطة  إضاءة  لتحقيق  اعتباطية  إضاءة  منظومة 
تعمل  أن  جيب  هنا  املصّممة  اآللية  الرؤية  فمنظومة  الغسيل.  آلة  عىل  مثبتة  الكامريا 
يأخذ  أن  اللوين  التحليل  عىل  وجيب  البيئية،  للظروف  تبعًا  خمتلفة  إضاءة  حاالت  يف 
تلك املشكلة يف احلسبان. لكْن يف مجيع األحوال، ُأضيف منبع ضوئي آخر يتأّلف من 
الرؤية  منظومة  إىل  كلفن   3623 تساوي  حرارة  بدرجة  وهالوجني  تنغستني  مصباح 

اآللية من أجل إضاءة املشهد يف حالة نقصان أو غياب ضوء الشمس.

مرجع  وبوجود   ،uEye الكامريا  باستعامل  الزيتون  من  لدفعة  صورة  اللتقاط  مثال   :8 الشكل 
املعايرة.

لتلك األسباب جيب استعامل مرجع ملعايرة املاسح )ُيستعمل ملعايرة مجيع املواسح 
املسطَّحة والكامريات الرقمية( ومن َثمَّ األخذ يف احلسبان ألي تغري يف ظروف اإلضاءة. 
ومن أجل كل إطار، عىل الكامريا أن تلتقط صورة لدفعة الزيتون يف آلة الغسيل، ومعها 

مرجع املعايرة )مرجع معايرة IT8(، وفق املبنيَّ يف الشكل 8. 

ووفقًا ملا هو معروف، يتأّلف مرجع املعايرة IT8 من قطعة مطبوعة عليها رشائط 
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ج الرمادي والرشائط  ج رمادي، وأخرى ملّونة. وكل قيمة عىل رشائط التدرُّ ذات تدرُّ
امللونة توافق قيمة يف سلم األلوان الفيديوية RGB أو املخربية. وباستعامل هذه القيم، 

من املمكن حتديد عامل تصحيح مناسب لكل صورة ملتقطة وفق اخلطوات اآلتية:

ُتلتقط صورة الزيتون بوجود مرجع املعايرة ضمنه )ُيري الشكل 7 صورة زيتون 	. 
من الصنف Frantoio الُتقطت يف شهر ترشين الثاين/ نوفمرب عام 2007(.

ُيزال مرجع املعايرة من املشهد.	. 
و19 	.  و18   17 املرجع  ألعمدة   (RGB) واألزرق  واألخرض  األمحر  قيم  حُتسب 

التي متثِّل القيم القياسية لتلك األلوان )بخطوات خمتلفة من السطوع( وُتقاَرن مع بيانات 
األلوان الثالثة املخزونة من قبل مصنِّع مرجع املعايرة. وَتنُتج عن املقارنة ثالث قيم فرق 
لكل منطقة ملونة، DR وDG وDB، بني القيم املحسوبة والقيم املخزونة لقنوات األلوان 

الثالث.
حُتسب قيم السطوع L لكل منطقة رمادية وُتقاَرن ببيانات السطوع املخزونة من 	. 

ج  ن املقارنة من تقدير قيمة DL لكل منطقة رمادية التدرُّ قبل مصنِّع مرجع املعايرة. ومُتكِّ
بني القيمة املحسوبة والقيمة املخزونة.

وُتستعمل الفروق DR وDG وDB وDL، لكل صورة عىل حدة، حلساب عامل 	. 
معايرة األلوان.

مصفوفة   I لتُكْن   .]33[ صورة  لكل  القياسية  األلوان  بيانات  د  حُتدَّ الطريقة،  هبذه 
صورة ملونة )2560´1920´3 بكسل3( لدفعة زيتون معينة، وJ مصفوفة مشاهبة، لكْن 
يف ظروف إضاءة خمتلفة )عىل سبيل املثال، صورة I ملتقطة عندما يكون مصباح التنغستني 

واهلالوجني مطفًأ، وصورة J ملتقطة واملصباح ميضء(.

ختتلف األلوان بني الصورتني عىل نحو متناسق من حيث قيم األلوان الثالثة: األمحر 
R، واألخرض G، واألزرق B )الشكل 9(. ومن الواضح أن صورة مرجع املعايرة ُتلتقط 
من   17 العمود  ما خيّص  لذا، ويف  احلالتني.  نفسها يف  املختلفة  اإلضاءة  أيضًا يف ظروف 
الوسطى  القيم   10 الشكل  ُيري  الثالثة.  قيم األلوان  املمكن حساب  املعايرة، من  مرجع 
األلوان  بيانات  بقيم  مقارنة   Jو I الصورتني  17 من  للعمودين  املحسوبة  الثالثة  لأللوان 
 I املوجودة بني قيم املصفوفتني DLو DBو DGو DR القياسية. ثم حُتسب فروق األلوان
وJ من ناحية، وبني بيانات األلوان القياسية لكل منطقة ملّونة خمتلفة، من الناحية األخرى.
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الُتِقطتا يف ظروف إضاءة خمتلفة. الزيتون  لنفس دفعة  9: صورتان  الشكل 

طول  عىل  القياسية  األلوان  ببيانات   Jو  I الصورتني  ألوان  قيم  مقارنة   :10 الشكل 
.17 العمود 

30 هي: عىل سبيل املثال، قيم األلوان الثالثة يف »املوقع« 
                          :I الصورة              

            

                            :J  الصورة 
          

   قيم األلوان القياسية:                  
DR وDG وDB وDL للصورتني: ومن َثمَّ تكون قيم الفروق 
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                             :I للصورة     

                :J للصورة        

             
ويمكن استعامل هذه القيم إلجراء تصحيح أللوان الصورتني. وكي يكون تصحيح 
الصورتني موثوقًا، جيب تطبيق كامل بيانات األلوان القياسية عليهام. ويمكن فعل ذلك 

بواسطة برجميات متوافرة تاريًا.

التقاط صور  الزيتون وغسله،  نزع ورق  أثناء  اآللية، يف  الرؤية  منظومة  وتستطيع 
بمعدل 6 أطر يف الثانية بمْيز عاٍل. ويف ما خيص هذا العمل، يكفي حتصيل صور للمشهد 

.RGB ل الصور بصيغة شبه ثابتة، أي بمعدل إطار كل 5 ثوان. وحُتصَّ

الزيتون.  من  دفعة  كل  سالمة  درجة  حتديد  هي  احلايل  للعمل  األخرى  واملهمة 
وتعتمد درجة السالمة هذه عىل عوامل أخرى منها، عىل سبيل املثال، وجود ذبابة الزيتون 
التي تكون غري مرئية من دون فتح ثمرة الزيتون فعاًل. إال أنه يمكن تشخيص هذا العامل 
من خالل وجود الرضوض والعيوب السطحية عىل الثمرة، أو الشيخوخة املبكرة البادية 
عليها. ُيعدُّ كشف هذه األنواع من العيوب يف الصورة امللتقطة يف الزمن احلقيقي يف أثناء 
ُتنتقى جمموعة ثامر من دفعة الزيتون  غسيل الزيتون مهمة صعبة ومستنزفة للوقت. لذا 
وتوضع يف غربال بعداه يساويان 20 سم × 20 سم ملعاجلتها. ُيري الشكل 11 كمية منتقاة 
من الزيتون )من الدفعة 060042( موضوعة يف الغربال. هنا جيب أاّل ترتاكب الثامر بعضًا 

فوق بعض بغية جعل احتامل عدم كشف العيوب أصغريًا.

مقاسه  غربال  عىل  موضوعة   )060042 )الدفعة  الزيتون  من  منتقاة  دفعة   :11 الشكل 
20 سم. 20 سم ×  يساوي 
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ووفقًا ملا ُذِكر آنفًا، تصلح الطريقة املذكورة اللتقاط صور للزيتون من أجل كشف 
م وصفًا ملعرصة  درجة نضجه وسالمته قبل عملية استخراج الزيت. ويف ما ييل سوف نقدِّ
مها املؤلفون بغية تقدير  الزيتون، يليه وصف خلوارزميات قائمة عىل معاجلة الصورة صمَّ

درجة النضج الزيتون.

3- وصف معرصة زيتون مبتكرة

ما زال إنتاج زيت الزيتون اليوم قائاًم عىل الفكرة القديمة املنطوية عىل سحق الزيتون 
الفيزيائية  خصائصها  عىل  اعتامدًا  األخرى  الزيتون  عجينة  مركبات  عن  الزيت  وفصل 
الزيتون. ومن أجل إجراء مراقبة كاملة خلط  12 أطوار معاجلة  الشكل  املختلفة. وُيري 
إنتاج زيت الزيتون، ُأجري عدد من االختبارات التجريبية جلمع بيانات من معرصة زيتون 
ع موسطات العملية، وكان مفيدًا يف نمذجة  ن ذلك من تقليص تنوُّ واحدة معينة. وقد مكَّ
عملية االستخراج. ونظرًا إىل أن هدف هذا العمل كان زيادة جودة املنَتج املحيّل، جرى 
 (Torre Bianca) حتديد معرصة للحملة التجريبية يف توسكانا متتلكها مزرعة توربيانكا

املوجودة بالقرب من فلورنسا بإيطاليا.

املركزي.  بالطرد  ميكانيكيًا  الزيتون  زيت  استخراج  عملية   :12 الشكل 

1.3 بنية املعرصة

بالطرد  ميكانيكية  استخراج  منظومة  عىل   )13 )الشكل  املنتقاة  املعرصة  تعتمد 
ن طبقات  ذة عىل شكل مصفٍّ من طورين، وحيصل فصل الزيت نتيجة لتكوُّ املركزي منفَّ
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عجينة  يف  والصلبة  السائلة  نات  للمكوَّ املختلفة  للكثافات  تبعًا  املركزي  الطرد  بفعل 
توسكانا  يف  املوجودة  املعارص  مجيع  يف  مستعملة  التكنولوجيا  وهذه  املسحوق.  الزيتون 
تقريبًا، ولذا فإن املعرصة املنتقاة ُتعدُّ مثِّلة لكثري من املعارص الصغرية واملتوسطة احلجم 

املنترشة يف تلك املنطقة.

اختبارية. زيتون  13: معرصة  الشكل 

13 من: الشكل  ن خط اإلنتاج املبنيَّ يف  يتكوَّ

• د إىل املعرصة، وتنظيف الزيتون وغسيله، • وحدة نزع ورق الزيتون املجني واملورَّ
وذلك وفقًا إلجراءات اإلنتاج.

• متجانسة.• زيتون  بغية احلصول عىل عجينة  الزيتون  سحق 

• معًا.• الصغرية  الزيت  قطرات  للمساعدة عىل تميع  العجينة  دعك 

• ثنائي األطوار.  • ي طرد مركزي  بواسطة مصفِّ الزيت  استخراج 

الكهربائية. املعرصة  نات  مكوِّ استطاعات   14 الدول  ويتضّمن 

وذلك  احلقيقي،  الزمن  يف  للمراقبة  مبتكرة  بأدوات  أيضًا  املعرصة  دت  ُزوِّ وقد 
يف  م  التحكُّ ويقوم  النهائي.  املنَتج  جودة  لزيادة  العملية  ملوسطات  أمثلية  قيم  بربجمة 
ثابتة  قيم  عىل  للحفاظ  الفعالة  للموسطات  االرتاعية  بالتغذية  التنظيم  عىل  العملية 
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ات حرارة  لدرجة احلرارة والضغط يف العجانة. ُيضاف إىل ذلك أنه جرى تثبيت جمسَّ
ي. PT100( عىل خمرج الساحق وخمرج الزيت من املصفِّ )طراز 

نات(. املكوِّ الكهربائية  )االستطاعات  املعرصة  14: وصف  الدول 

كيلو واطالعددآلة نزع ورق الشجر وتنظيف الزيتون وغسيله
10.37حمرك قادوس الناقل اللولبي للزيتون

0.75-10.85حمرك مروحة نزع الورق

10.55حمرك مضخة ماء الغسيل

1.77جمموع استطاعة نزع الورق والتنظيف والغسيل

كيلو واطالعددالساحق
10.37حمرك الناقل احللزوين لتغذية الساحق بالزيتون

10.37حمرك قادوس الناقل احللزوين

15.5حمرك الساحق

10.37حمرك القاشط الشبكي يف الساحق

10.75حمرك مضخة نقل الزيتون املسحوق إىل العجانة

7.36جمموع استطاعة الساحق

كيلو واطالعددالعجانة
10.55حمرك مضخة غسيل العجانة

31.1حمرك حمور العجانة

30.37حمرك مضخة نقل العينة إىل املصفِّي

4.96جمموع استطاعة العجانة

كيلو واطالعددُمستخرج الزيت
15.00حمرك املصفِّي

10.75حمرك مضخة تفريغ التفل

5.75جمموع استطاعة املستخرج

19.84جمموع استطاعة املعرصة الكلية

ُتعدُّ معرصة مزرعة توربيانكا نموذجًا للمعارص ذات االستخراج الثنائي الطور. 



70

الزيتون  زيت  مها  فقط،  هنائيان  منتجان  ثّمة  اإلنتاج،  خط  هناية  عند  أنه  يعني  هذا 
األكسدة  عمليات  تقلِّص  بحيث  املعرصة  إعداد  جرى  وقد  مبلول.  صلب  ومرتسب 
العالية  اجلودة  عىل  واحلفاظ  العجن،  آلة  يف  املوجودة  الزيتون  عجينة  يف  حتصل  التي 
ل املعرصة من برجمة ومراقبة مجيع  لزيت الزيتون الناتج، ويف نفس الوقت، متكني مشغِّ
العمل  ومدد  اإلنتاج،  خط  عرب  الكتلة  وتدفق  الزيتون،  )جودة  العملية  موسطات 
عىل  تقوم  مالئمة  م  حتكُّ أدوات  بواسطة  احلقيقي  الزمن  يف  إلخ(  احلرارة...  ودرجات 

ات. املجسَّ

من  خمتلفة  نات  مكوِّ من  املعرصة  تتألَّف  اإلنتاج،  عملية  استمثال  أجل  ومن 
مصنعني خمتلفني. ويف ما ييل مواصفاهتا اإلبداعية التقنية الرئيسية:

• زيتون • تكوين عجينة  قادرة عىل  الرسعة  منظومة قرص سحق عالية 
متجانسة ضمن حيز صغري من مقاسات الُفتات الصلب.

• آالت عجن عمودية ذات مفعول أكسدة منخفض لعجينة الزيتون، •
املنخفض. املعياري والضغط  الضغط  وقابلة لالستعامل يف كل من حالتي 

• الزيتون، • لعجينة  ثابت  انسياب  لتحقيق  ُتستعمل  ارة  دوَّ مضخة 
إضافة إىل ترسيع عمل خط اإلنتاج وزيادة وثوقيته.

 

التجهيزات. جمّسات   :14 الشكل 
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يات  مصفِّ باستعامل  أخرى  زيتون  معارص  يف  االختبارات  من  مزيد  ُأجري  وقد 
العملية  نمذجة  إىل  موجهة  تكون  أن  جيب  ذة  املنفَّ الربجميات  ألن  األطوار«  » ثالثية 

إنتاج معني.  عمومًا، ال لنمذجة مصفٍّ أو خط 

2.3 إجراءات تشغيل املعرصة

وفرزه الزيتون  جني 
 20 منها  الواحد  زنة  صناديق  يف  معبًَّأ  املعرصة  إىل  القطف  بعد  الزيتون  يصل 
 24 300 كيلو غرام يف غضون  كيلو غرام، ثم خُيلط يف صوامع تتسع الواحدة منها لـ 
 .)15 التزام إجراءات إنتاج زيت الزيتون )الشكل  ساعة من اجلني، وذلك من أجل 
ل املعرصة املقدار الدقيق من  2 سابقًا، يعرف مشغِّ م يف املقطع  وبواسطة التحليل املقدَّ

الذي سوف ُيعرص. الزيتون  املحتواة يف  الفينولية والزيت والسكر  بات  املركَّ

الزيتون وفرزه. 15: مجع  الشكل 

الزيتون وغسله. آلة نزع ورق الشجر وتنظيف   :16 الشكل 
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الساحق.  تفاصيل   :17 الشكل 

الزيتون وغسله الزيتون، وتنظيف  نزع ورق شجر 

غ صوامع الزيتون يف قادوس ذي ناقل لولبي ُيغذي حيِّز مروحة نزع الورق،  ُتفرَّ
النقل  أثناء  بامء حيقن  ُيغسل  ناقل لولبي حيث  الساحق بواسطة  الزيتون إىل  ُيرَسل  ثم 
آلة  أعىل  آلية  رؤية  منظومة  توضع   ،4 املقطع  يف  هو مذكور  ملا  ووفقا   .)16 )الشكل 

الذي سوف ُيعرص. الزيتون  بغية كشف بعض خواص  الغسيل 

السحق

املقسى،  الفوالذ  من  ذي قرص  ار  دوَّ من حمور   )17 )الشكل  الساحق  يتألَّف 
ُينّظفها قاشط يدور بواسطة حمّرك الساحق، والغرض منه  وهو موضوع ضمن شبكة 

هو درء اختناق اآللة وتوقُّفها.

ن من حتقيق دوران عايل  5.5 كيلو واط يمكِّ د بمحرك استطاعته  والساحق مزوَّ
املقدرة  د  حتدِّ الرسعة  وهذه  الدقيقة،  يف  دورة   3000 حتى   1500 من  حيز  يف  الرسعة 
تفتيتًا  الزيتون  الساحق  وُيفتِّت  الساعة.  يف  طن  و2.5   0.5 بني  للمعرصة  التشغيلية 

ميليمرت. 2 و3  بني  للفتات  متجانسًا ضمن حيز مقاسات 

لعجن ا

العجانة  وتتألف  ارة.  دوَّ مضخة  بواسطة  العجانة  إىل  املسحوقة  العجينة  ُتنقل 
القابل للصدأ، وحيصل فيه دعك  الفوالذ غري  ِقْدر أسطواين عمودي مصنوع من  من 
املتفرقة. ويستغرق  الزيت  التحام قطرات  زيادة درجة  ببطء من أجل  الزيتون  عجينة 
90 دقيقة، وذلك تبعًا لدرجة نضج الزيتون ودرجة سالمته. 30 حتى  هذا الطور من 

ضبط  وجيري  كيلو غرام(.   300( الزيتون  من  صندوق  الواحدة  العجانة  يف  ويعاَلج 
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ات  جمسَّ بواسطة  وُتراَقب  جاٍر،  ساخن  ماء  منظومة  بواسطة  العجينة  حرارة  درجة 
تبقى  بحيث  املعرصة  ل  مشغِّ قبل  من  بعد  عند  هبا  التحكم  يتم   ،PT100 طراز  حرارة 
منظومة  املعرصة  هذه  يف  اسُتعملت  وقد  مئوية.  درجة   30 حتى   25 من  حيز  ضمن 
َثمَّ  الضغط اجلوي، ومن  العجينة، وذلك بخفض  أكسدة  للتحكم يف مستوى  جديدة 

200 ميّل بار.  كمية األكسجني، ضمن العجانة إىل 

 

العجانة. ار يف  الدوَّ تفاصيل املحور   :18 الشكل 

املركزي بالطرد  الزيت  استخراج 

يعمل  طورين  ذي  مصفٍّ  إىل  ارة  دوَّ مضخة  بواسطة  دعكها  بعد  العجينة  ُتنقل 
الفرق  عىل  اعتامدًا  الزيت  عن  املبلول  التفل  ُيفصل  ي،  املصفِّ ويف  املركزي.  بالطرد 
ناقل  مع  ار  دوَّ أفقي  أسطواين  ِقْدر  من  ي  املصفِّ ويتألَّف  العجينة.  يَنْ  مكوِّ كثافتي  بني 
بالقرب من  الزيت  الِقْدر. وُيستخلص  قلياًل عن رسعة  يدور برسعة ختتلف  حلزوين 

ي، وُتراقب درجة حرارته وهو خارج منه. حمور املصفِّ

الرتشيح

بواسطة  املركزي،  الطرد  ي  مصفِّ يف  املوجود  املستخَرج،  الزيتون  زيت  ُيرسل 
بواسطة  ى  ُيصفَّ حيث  حديدية،  صناديق  إىل  كيلو واط   0.75 استطاعتها  مضخة 
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املتبقية  املاء  وآثار  املعلَّقات  ح  املرشِّ وحَيتِجز   .)19 )الشكل  الكرتون  من  مرّشحات 
املستخَرج. الزيت  يف 

لتعبئة ا

50 ليرتًا، وهي  الواحدة منها  الزيت يف عبوات، سعة  ُيعبَّأ  بعد عملية الرتشيح، 
الزيت مع اهلواء. حمكمة السد بغية منع متاس 

 

: عملية الترشيح. 19الشكل 
الرتشيح. عملية   :19 الشكل 

الزيتون حالة  لتحليل  الصورة  معالة  4- خوارزميات 

2، أحد األغراض الرئيسية للعمل احلايل هو إجراء حتّكم  وفقًا ملا ُذكر يف املقطع 
برصي للامدة اخلام التي سوف ُتعاَلج، وهو إجراء مبارش لتحديد جودة الزيتون آليًا. 
التحاليل  من  سلسلة  إجراء  من  ن  ومُتكِّ اآللية  الرؤية  عىل  تقوم  بطرائق  ذلك  ق  ويتحقَّ
واستخالص بعض املوسطات ملعاجلتها الحقًا بواسطة برجميات املحاكاة. وعىل وجه 
ودرجة  الزيتون  نضج  درجة  تقدير  من  املصممة  اخلوارزميات  ن  متكِّ اخلصوص، 

الغرض من خالل مهمتني: ق هذا  سالمته. ويتحقَّ

 تقدير درجة نضج الزيتون باستعامل خوارزميات معاجلة الصورة.	- 
 تقدير درجة سالمة الزيتون باستعامل خوارزميات معاجلة الصورة.	- 

أن  الحظ   .2 املقطع  يف  املذكورة  اآللية  الرؤية  منظومة  ع  توضُّ  20 الشكل  وُيري 
الكامريا مثبتة أعىل مزيل أوراق شجر الزيتون. 

اق من  USB 2.0، وُيستعمل سوَّ ُترسل صور الزيتون إىل حاسوب بواسطة كبل 
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ن يف واجهة املستعمل  اق متضمَّ النوع ActiveX لربجمة موسطات الكامريا. وهذا السوَّ
البيانية املوجودة يف ماتالب (Matlabâ) واملبيَّنة يف الشكل 21.

ورسعة  األطر،  وترية  مثل  موسطات  سلسلة  برجمة   ActiveX اق  السوَّ ن  ويمكِّ
مغالق الكامريا ]فرتة التعرض للكامريا[، وربح القناة الرئيسية وأرباح قنوات األلوان 
.)21 الشكل  )انظر  إلخ  البكسالت...  ساعة  وتردد  واألزرق،  واألخرض  األمحر 

.uEye 20: موقع الكامريا طراز  الشكل 

 

.uEye بالكامريا  ملاتالب اخلاص  البيانية  املستعمل  21: واجهة  الشكل 
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الصورة باستعامل خوارزميات معالة  الزيتون  تقدير درجة نضج   1.4

سلسلة  الستخالص  الصور  ُتعاَلج  احلاسوب،  إىل  وإرساهلا  التقاطها  بعد 
خوارزمية  من  الرئييس  والغرض  الزيتون.  نضج  بدرجة  املرتبطة  املوسطات  من 
بدرجة  العالقة  ذات  املوسطات  بعض  حتديد  بغية  رت  ُطوِّ التي  الصورة،  معاجلة 
األخرض  الزيتون  فصل  أجل  من  صورة  لكل  األلوان  تزئة  هو إجراء  النضج، 
تقوم  لذا  بعض.  عن  بعضها  الصورة  يف  البني  والزيتون  املْسَوّد  األرجواين  والزيتون 
سطوع  قيم  ذات  جمموعات  شكل  عىل  امللونة  الصورة  بتجزئة  املصّممة  اخلوارزمية 
صور  شكل  عىل  امللتقطة  الصورة  ُتّزأ  أخرى،  بكلامت  خمتلفة.   La*b* وألوان 
ن من حتديد  جزئية منفصلة تبعًا أللواهنا. إن تزئة الصورة عىل شكل جمموعات يمكِّ
املْسَود،  األرجواين  اللون  ذات  تلك  وعدد  الصورة،  يف  اخلرضاء  الزيتون  ثامر  عدد 
عىل  التجميع  بواسطة  للصورة  اللونية  التجزئة  حتقيق  ويمكن  البني.  اللون  وذات 
ووفقًا  امللتقطة.  الزيتون  لصورة   La*b* تصنيف  عىل  اعتامدًا   K املتوسطات  أساس 
الثالثي  األلوان  ض  حمرِّ قيم  من   La*b* األلوان  فضاء  ُيشتّق   ،]34[ هو معروف  ملا 
دة من قبل اللجنة الدولية لإلضاءة واأللوان  (Tristimulus Values) القياسية املحدَّ

الفضاء  ن  يتكوَّ  .(CIE)  (International Commission on Illumination)

حمور  عىل  اللون  موقع  إىل  يشري   a* لوين  ب  ومركِّ  ،L سطوع  مركِّب  من   La*b*

اللونني  حمور  عىل  اللون  موقع  إىل  يشري   b* لوين  ب  ومركِّ -  أخرض،  األمحر  اللونني 
عىل  القائمة  بالتجزئة  تقوم  خوارزمية  تطوير  جرى  لذلك  وتبعًا  -  أصفر.  األزرق 
التي  الكلية  املنطقة  حتديد  أجل  من   ]35[  La*b* األلوان  فضاء  باستعامل  األلوان 
إىل  املائلة  الثامر األرجوانية  فيها  التي توجد  الزيتون اخلرضاء، وتلك  ثامر  فيها  توجد 

اآلتية: اخلطوات  من  املصّممة  اخلوارزمية  وتتألف  السواد. 

 .	 .La*b* RGB إىل فضاء  حتويل ألوان الصورة من فضاء 

 .	 .K *La*b عىل أساس املتوسطات  تزئة الصورة 

األلوان.	.  أشياء خمتلفة  فيها  توجد  التي  املنطقة  كشف 

 .d.النضج موسط  وحتديد  النتائج  حماكاة 
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 .L	*	* RGB إىل الفضاء  1.1.4 حتويل ألوان الصورة من الفضاء 

هي  الزيتون  نضج  بدرجة  املرتبطة  املوسطات  بعض  حتديد  يف  األوىل  اخلطوة 
ملا هو معروف يف  *La*b. ووفقا  الفضاء  إىل   RGB األلوان  إجراء حتويل من فضاء 
املنشورات العلمية، وباستعامل املعادلة الشهرية 3، من املمكن حتويل مجيع البكسالت 

:D65 ض األلوان الثالثي وفقًا للمقياس  RGB إىل قيم حمرِّ يف صورة الـ 

                                 )3(

حُتسب  التي  اآلتية  باملعادلة   )3×3 البعدين  )ذات  املصفوفة   تعطى  حيث 
:]5[ (Von Kries) بطريقة فون كريس 

                         )4(

 ،CIE LAB اللون يف فضاء نموذج األلوان  XYZ من حتويل  ن معرفة قيم  مُتكِّ
و  Ynو  Xn لتكن   .]6[  CIELAB إىل   XYZ من  التحويل  عالقات  باستعامل  وذلك 

 b*و  a*و L قيم فيمكن حساب  املرجعي،  لألبيض  الثالثي  األلوان  ض  قيم حمرِّ  Zn

اآلتية: بالعالقات 

                                       )5(

حيث:

                                    )6( 
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الفعلية(:  CIE مقياس  )قيم  وحيث 

                                                    )7(

.K *	*	L عىل أساس املتوسطات  2.1.4 جتميع صورة 

ُتعاِمل تقنية شهرية للتجميع عىل أساس املتوسطات K ]37، 38[ كل جسم عىل 
أنه حيتل مكانًا يف الفضاء. وتبحث عن تقسيامت عىل نحو تكون فيه األشياء ضمن كل 
جمموعة قريبة من بعضها بقدر اإلمكان، وبعيدة عن األشياء يف املجموعات األخرى 
التي  املجموعات  عدد  حتديد   K املتوسطات  أساس  عىل  التجميع  ويتطلَّب  أمكن.  ما 
ويف  بعضهام.  من  جسمني  قرب  مدى  لتحديد  مسافٍة  ومعيار  تزئتها،  تري  سوف 
أن  إىل  ونظرًا  للمسافة.  معيارًا  املربعة  األقليدية  املسافة  اسُتعملت  احلايل،  العمل 
ببكسالت  تتمثَّل  اجلسم  صورة  فإن   ،La*b* الفضاء  يف  موجودة  األلوان  معلومات 
 5 يساوي  للمجموعات  عدد  احلايل  العمل  يف  اختري  وقد   .a*b* الفضاء  يف  قيمها 
اخلرضاء،  الزيتون  وثامر  البيضاء،  واألوراق  اخلرضاء،  األوراق  فصل  أجل  من 
إىل  األلوان  تبديل  نتائج   22 الشكل  وُيري  والبنِّية.  السواد،  إىل  املائلة  واألرجوانية 
ئت  ُجزِّ وقد  الزيتون.  من  لدفعة   K املتوسطات  أساس  الناتج عىل  والتجميع   La*b*

5 صور يتميَّز كل منها بجسم ذي لون خمتلف. الصورة األصلية إىل 

األرجوانية  الزيتون  ثامر   2 املجموعة  وُتري  األوراق.  و3   1 املجموعتان  ختص 
الناضجة.  نصف  جزئيًا  ة  املسَودَّ األرجوانية  الزيتون  أو ثامر  متقّدم(  )نضج  ة  املسَودَّ
الناضج.  نصف  جزئيًا  أو البنّي  مثايل(  )نضج  البنّي  الزيتون   4 املجموعة  ومتثِّل 

الزيتون األخرض.   5 وأخريًا متثِّل املجموعة 
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.K 22: تميع صورة دفعة زيتون عىل أساس املتوسطات الشكل 

األلوان فيها أجسام خمتلفة  التي توجد  املنطقة  3.1.4 كشف 

ثامر  لعدد  املئوية  النسبة  تقدير  املمكن  من  و5،  و4   2 املجموعات  إىل  باإلشارة 
بسيطة.  عالقة  بواسطة  وذلك  املعاجلة،  قيد  يف  التي  الدفعة  يف  املوجودة  الزيتون 
مساحة  نسبة  بوصفها  املثال،  سبيل  عىل   ،G0 املئوية  األخرض  الزيتون  نسبة  حُتسب 
إىل   ،(Acluster5) املجموعة  يف  خرضاء  بأجسام  املشغولة  بالبكسالت(  )مقدرة  الصورة 

 :(Aimage) الكلية  الصورة  مساحة 

                                              )8(

السواد  إىل  املائلة  الزيتون األرجوانية  لثامر  املئوية  النسبة  ُيمكن حساب  وباملثل، 
 :B0و Bp0 القيمتان مها  النضج(. هاتان  )مثالية  والبنِّية  متقّدم(  )نضج 

                                           )9(
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الزيتون.  نضج  درجة  لقياس  ثواٍن   5 من  أقل  حاسوبيًا  الصورة  معاجلة  تتطلب 
ل األطر املذكورة سابقًا. وهذه مدة حسابية متوافقة مع إعدادات معدَّ

22، القيم الناتة هي: الشكل  يف املثال املبنيَّ يف 

                                        )10(

نضج  درجة  تقدير  يف  مفيدة  تكون  أن  و  و  الثالث   للقيم  يمكن 
أن  تأكيد  املمكن  غري  من  أنه  إال  الربجميات.  تصميم  يف  ُتستعمل  وسوف  الزيتون، 
املحاصيل  حالة  يف  فقط  صحيح  )هذا  الزيتون  للون  خطي  هو تابع  الزيتون  نضج 
بعد  ما  تبقى خرضاء حتى  أصناف )حماصيل(  فبضعة  لوهنا حني نضجها(.  تغريِّ  التي 
طبيعيًا  إما  سوداء،  تصبح  أن  النضج  كاملة  غري  الزيتون  من  ألنواع  ويمكن  نضجها، 
ن  تكوُّ إىل  الطبيعي  االسوداد  وُيعزى  )باألكسدة(.  أو صنعيًا  نضجها(،  ر  تطوُّ )مع 
واألنثوسيانينات   (Flavones) والفالفونات   (Flavanols) الفالفانوالت  وتراكم 
خمتلفة،  بطرائق  غامقًا  الزيتون  لون  جعل  ويمكن  النضج.  أثناء   (Anthocyanines)

لذا،   .]39[ األماكن  بعض  يف  أصبغة  حتى  أو  معّينة،  كيامويات  بعضها  يف  ُتستعمل 
الزيتون  بني  الفرق  فهم  الرضوري  من  الزيتون،  لنضج  الكامل  التحديد  أجل  ومن 
الناضج وذاك غري الناضج من حيث اللون األخرض، وتقرير إْن كان الزيتون قد عولِج 
يف  املصممة  اخلوارزمية  اختبار  بغرض  تريبية  محلة  ُأقيمت  ذلك،  ولتحقيق  صنعيًا. 
15 نتائج التحويل  احلاالت املختلفة، أي مع أنواع خمتلفة من الزيتون. وُيري الدول 
جرى  الزيتون  من  دفعة  ألربعني   K املتوسطات  أساس  عىل  والتجميع   La*b* إىل 
كل  تزئة  من  املصممة  اخلوارزمية  ن  متكِّ آنفا،  ُذكر  ملا  ووفقًا  احلملة.  خالل  فحصها 

2 و4 و5 التي ختّص الزيتون. 5 جمموعات، منها املجموعات  صورة ملتقطة إىل 

وباإلشارة إىل دفعات الزيتون 60009 و60014 و60016 و60042، من املمكن 
الشائع يف منطقة  لزيتون من حمصول وحيد، وهو الزيتون  الصور  نتائج تميع  تدقيق 
 ،Frantoio املسمى  املحصول  من   60009 الزيتون  دفعة  تتألف  بإيطاليا.  توسكانا 
أرجواين  لون  ذا  ُيصبح  الفاكهة  النكهة  قوي  الطابع  العشبي  العطري  الصنف  وهذا 
ن من الكشف الصحيح  مائل إىل السواد حني نضجه. لذا فإن منظومة الرؤية اآللية متكِّ
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 (Moraiolo)  60014 لدرجة النضج عىل أساس اللون. وحيصل نفس اليشء للدفعة 
النضج.  أثناء  يتغريَّ لوهنا تدرجييًا يف  التي 

K لـ  *CIE La*b والتجميع عىل أساس املتوسطات  15: نتائج التحويل  الدول 
التجريبية.  2006 أثناء محلة عام  40 دفعة زيتون جرى تفتيشها يف 

املجموعة FrantoioMoraioloLeccinoPendolino2دفعة الزيتون
(BPo%)

املجموعة 4
(Bo%)

املجموعة 
 5

(Go%)
60009100.00%0.00%0.00%0.00%6.6629.8521.19
600100.00%0.00%100.00%0.00%33.3220.2610.58
600110.00%0.00%0.00%100.00%5.978.4143.65
60012100.00%0.00%0.00%0.00%9.2117.2117.95
60013100.00%0.00%0.00%0.00%9.5714.839.03
600140.00%100.00%0.00%0.00%17.0113.4617.55
60015100.00%0.00%0.00%0.00%9.7517.1128.05
600160.00%0.00%100.00%0.00%40.8219.1530.39
60020100.00%0.00%0.00%0.00%21.8424.3013.94
60021100.00%0.00%0.00%0.00%12.3428.1712.40

060022/1100.00%0.00%0.00%0.00%6.4020.1719.62
060022/2100.00%0.00%0.00%0.00%30.6816.8421.70

600240.00%0.00%0.00%100.00%30.3729.556.97
60025100.00%0.00%0.00%0.00%14.2023.4813.34

060038/10.00%33.00%33.00%33.00%17.45618.8118.12
060038/20.00%33.00%67.00%0.00%12.4413.8113.93

600390.00%33.00%33.00%0.00%49.239.1315.72
60040100.00%0.00%0.00%0.00%12.7613.9417.54
6004133.00%33.00%33.00%0.00%58.2514.319.08

060042/10.00%0.00%0.00%0.00%3.18827.16738.62
060042/20.00%0.00%0.00%0.00%17.9840.5011.15
060042/30.00%0.00%0.00%0.00%17.1339.4228.97

6004933.00%33.00%0.00%33.00%51.8615.9612.47
60050100.00%0.00%0.00%0.00%25.2837.7819.71
6005233.00%0.00%33.00%33.00%10.5217.5240.12
60053100.00%0.00%0.00%0.00%16.468.3613.95
600590.00%50.00%50.00%0.00%11.0116.4732.86
60060100.00%0.00%0.00%0.00%21.4011.0625.85
60061100.00%0.00%0.00%0.00%14.986.6921.04
600620.00%100.00%0.00%0.00%29.0916.8230.79
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6006350.00%0.00%50.00%0.00%42.5114.2015.26
6006425.00%25.00%25.00%25.00%31.4110.579.85
60065100.00%0.00%0.00%0.00%21.7232.7314.50
60070100.00%0.00%0.00%0.00%12.6051.269.05
600760.00%50.00%50.00%0.00%32.1723.8424.97
600780.00%0.00%100.00%0.00%13.2312.9757.46
600790.00%0.00%0.00%100.00%25.785.4736.40

060084/150.00%0.00%50.00%0.00%33.0311.4723.76
060084/2100.00%0.00%0.00%0.00%13.8215.4018.65

أرجوانيًا  الصنف  هذا  يصبح  خمتلفة.  حالة   (Leccino)  60024 الدفعة  ومتثِّل 
ليس  مسَودٍّ  وأرجواين  وبني  أخرض  إىل  التجزئة  فإن  لذا  وفورًا.  مبكرًا  للسواد  مائاًل 
الزيتون األخرض يف  من  نسبة صغرية  )ثمة  الصنف  لتوصيف درجة نضج هذا  مالئاًم 
من  جمموعة  تكوين  تستطيع  املقرتحة  اخلوارزمية  أن  إال  القطاف(.  أثناء  يف  الدفعة 
عدد  إىل  إال  حتتاج  وال  ُيفصل،  سوف  الذي  اللون  عن  معلومات  دون  من  الصور 
 ،		 (	) الشكل  يف  للمبنيَّ  ووفقًا  الصورة.  يف  امللّونة  األجسام  لتصنيف  الفئات  من 
الزيتون  تزئة  أخرى  مرة  املمكن  من   ،60024 الدفعة  صور  من  فئات   5 وباستعامل 
إىل ثالث فئات ليست خرضاء وبنية وأرجوانية مائلة للسواد، بل خرضاء وأرجوانية 
املمكن  من  الطريقة،  بعمومية  اإلخالل  دون  ومن  لذا،  وسوداء.  السواد  إىل  مائلة 
القول إن اخلوارزمية املقرتحة تستطيع دائاًم تصنيف الزيتون عىل أساس لونه، وإعطاء 

3 جمموعات عىل األقل، أي ثالث فئات من األلوان. 

والدفعة   )a(  60024 الزيتون  دفعة  لصورة   K املتوسطات  أساس  عىل  تميع   :23 الشكل 
 .)b( 60049
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من  الدفعة  تتألف  األصناف؟  متعددة  دفعة  فحص  حني  حيصل  ماذا  واآلن، 
أنواع خمتلفة يتميَّز كل منها بدرجة خمتلفة من النضج. ويف هذه احلالة، يمكن لتكوين 
عىل  النضج  درجة  حيث  من  التصنيف  يف  األخطاء  بعض  ُتسبِّب  أن  املجموعات 
نة من  60049 املكوَّ أساس اللون. عىل سبيل املثال، من املمكن النظر يف حالة الدفعة 

.Leccinoو Moraioloو Frantoio األصناف 

ذو اللون  الزيتون   4 املجموعة  متثِّل  الناتة.  املجموعات   		 (	) الشكل  ُيري 
 Frantoio األرجواين املائل إىل السواد، إال أن هذا الزيتون قد يكون جزئيًا من النوع 
املتفاوتة.  النضج  درجات  ذي   Leccino النوع  من  األول  املقام  يف  لكنه  )الناضج(، 
الدفعة  هذه  نضج  درجة  أن  نحو مؤكد  عىل  القول  املمكن  غري  من  السبب  وهلذا 
قيم  و و  اليوم بتصحيح  املشكلة  ُحلَّت هذه  اللون. وقد  متناسبة خطيًا مع 
متامثلة  نسب  من  الدفعة  تتألف  املثال،  هذا  )يف  الدفعة  يف  املوجودة  األنواع  بنسب 
كل  لون  يتغرّي  كيف  بمعرفة  للموسطات  التصحيح  وُأجري  الثالثة(.  األنواع  من 
أثناء ذلك. وجُيرى  لونه برسعة  يغري  الذي  النضج، واملحصول  أثناء  تدرجييًا  حمصول 

الزيتون. املؤلفة من أكثر من حمصول واحد من  الدفعات  التصحيح فقط يف حالة 

ليكْن:

إىل 	  بنّي  إىل  أخرض  من  لونه  يغري  الذي  الدفعة  من   i رقم  الصنف  نسبة   
للسواد. مائل  أرجواين 

j من الدفعة الذي يغري لونه من أرجواين مائل للسواد 	   نسبة الصنف رقم 
ويغرّي  اجلني  أثناء  يف  األخرض  الزيتون  من  صغرية  مئوية  نسبة  وهو يمثل  أسود،  إىل 

لونه رسيعًا يف أثناء النضج. من الواضح أن: 

                                             )11(

باملعادالت اآلتية: املوسطات  و  و   ُيعطى تصحيح  وحينئٍذ، 

                                   )12(

                                   )13(

                 )14(
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                 )15(

املصححة  القيمة  هي  و   األخرض،  للزيتون  املصّححة  القيمة  هي  حيث  
، فيمكن تزئته إىل  للزيتون البنّي. أما موسط الزيتون األرجواين املائل إىل السواد 
يغرّي  الذي  الصنف  السواد يف  إىل  املائل  األرجواين  الزيتون  نسبة  ، وهي  جزأين: 
: وهي نسبة الصنف الذي  لونه من أخرض إىل بني إىل أرجواين مائل إىل السواد، و
القائمة  اخلوارزمية  ُتعطي   ،60049 الدفعة  حالة  ويف  النضج.  أثناء  رسيعًا  لونه  يغري 
 . و   ، و   ، القيم:  اآللية  الرؤية  عىل 
وبتطبيق   .  . والدليل  و2،   1 القيمتني   i الدليل  يأخذ 

اآلتية:    املوسطات  تقدير  املمكن  السابقة من  املعادالت 

                                         

تقدير  إىل  االفرتاضات  هذه  أدت  فحصها،  جرى  التي  دفعة   40 الـ  بني  ومن 
املوسطات املذكورة للدفعات 60049 و60052 و60064. والنتائج مبيَّنة يف الدول 16.

( واملوسطات  و و 16: مقارنة بني نتائج التجميع ) و  و  الدول 
.  و

 دفعة
الزيتون

12.47 15.96 15.86 15.17 19.41 15.53 30.16 60049

40.12 17.52 10.52 41.43 18.09 2.93 5.69 60052

9.85 10.57 31.41 6.81 7.31 9.43 28.29 60064

الصورة معالة  خوارزميات  بواسطة  الزيتون  سالمة  تقييم   2.4

هُنُج  تطوير  جرى  الزيتون،  دفعة  بسالمة  املرتبطة  املوسطات  تقدير  أجل  من 
املهام اآلتية: العتبة وتؤّدي  الصورة وتعتمد عىل طرائق  قائمة عىل معاجلة 
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 	.Bو Gو R RGB إىل ثالث قنوات  فصل ألوان الصورة 

(G-B) وحتديد عتبة.	   G B من  طرح 

الزيتون األخرض.	  العيوب عىل سطوح ثامر  كشف 

Bو Gو R RGB إىل ثالث قنوات  1.2.4 فصل 

يأخذ  التي  األعداد  من  مصفوفات  ثالث  من  رقميًا  امللتقطة  الصور  تتألف 
أحد  سطوع  قيم  مصفوفة  كل  ومتثِّل   .]255 حتى   0[ من  احليز  يف  قيمة  منها  كل 
إىل   24 الشكل  صورة  فصل   25 الشكل  وُيري  واألزرق.  واألخرض  األمحر  األلوان: 
ن كل قناة من كشف  R وG وB(. ومتكِّ R وG وB )أي إىل مصفوفات  ثالث قنوات 
الزيتون  بني  السطوع  فرق  ويتَّضح  امللتقطة.  الصورة  يف  موجودة  خمتلفة  خصائص 
B، مُتِكن رؤية  G. ويف القناة  األخرض والزيتون األرجواين املائل إىل السواد يف القناة 

كل ثامر الزيتون من دون متييز، إضافة إىل انعكاس الضوء عنها.
 

) موضوعة على غربال مقاسه يساوي 060042 دفعة منتقاة من الزيتون (الدفعة :24الشكل 
 سم. 20 × سم 20

يساوي  مقاسه  غربال  عىل  موضوعة   )060042 )الدفعة  الزيتون  من  منتقاة  دفعة   :24 الشكل 
20 سم × 20 سم.

.24 RGB للصورة يف الشكل  25: قنوات األلوان  الشكل 
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. G من المصفوفة Bن طرح المصفوفة م: صورة ناتجة 26الشكل 
.G B من املصفوفة  26: صورة ناتة من طرح املصفوفة  الشكل 

G وتكوين العتبة B من  2.2.4 طرح 

بمقارنة القناة G بالقناة B، من املمكن أن نرى أن املناطق السوداء واألرجوانية 
املائلة إىل السواد ال تغرّي سطوعها من قناة إىل أخرى. وينطبق اليشء نفسه عىل خلفية 
من   ،G املصفوفة  يف  نظريه  من   B املصفوفة  من  عنرص  كل  ُطِرح  إذا  لذا  الصورة. 
الزيتون األخرض يف الصورة )مع بعض األوراق(، وفقًا ملا هو مبنيَّ يف  املمكن فصل 

الطرح: الناتة من عملية  املصفوفة   H لتكْن   .26 الشكل 

                                         )16(
 

.H حتديد عتبة الصورة  الشكل7	 : 

عيوب  الوقت  نفس  يف   H املصفوفة  يف  الزيتون  ثامر  يف  الغامقة  املناطق  متثِّل  اآلن، 
العيوب  كشف  أجل  ومن  الثامر.  تلك  عن  الضوء  انعكاسات  وحالة  الزيتون 
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يمكن  لذا  الصورة.  تزئة  من  مزيد  إىل  حاجة  ثّمة  األخرض،  الزيتون  عىل  املوجودة 
الصورة  يف  الغامقة  املناطق  لتحويل  عتبة  مع   H املصفوفة  لعنارص  مقارنة  إجراء 
بالعتبة  الكشف  طريقة  بواسطة  بالعتبة  املقارنة  عملية  وُترى  بيضاء.  بكسالت  إىل 
(LTM) ]40[. ونتيجة هذه العملية هي   (Low Threshold Detection) املنخفضة 

 .)27 الشكل  )انظر   BH منطقية  مصفوفة 

B  وكشف الضوء املنعكس. 28: حتديد عتبة الصورة  الشكل 

29: كشف العيوب عىل سطوح ثامر الزيتون اخلرضاء. الشكل 

3.2.4 كشف العيوب عىل ثامر الزيتون األخرض

بمهمة  القيام  املفيد  من  فقط،  اخلرضاء  الزيتون  ثامر  عيوب  كشف  أجل  من 
الضوء  انعكاسات  هو عزل  بالعتبة  املقارنة  ومفعول  بعتبة.   B القناة  مقارنة  إضافية: 
BB. وحينئٍذ  28. والنتيجة هي مصفوفة منطقية  الشكل  من الصورة، وفقًا للمبنيَّ يف 
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الزيتون  )لعيوب   GD مصفوفة  حساب  خالل  من  العيوب  كشف  املمكن  من 
BH، عنرصًا من عنرص: BB من  األخرض( فقط وذلك بطرح 

                                   )17(

GD يف كشف  باملصفوفة  األصلية  الصورة  مقارنة  نجاح   29 الشكل  من  يتضح 
عيوب الزيتون األخرض )ُأشرَي إىل بعض العيوب بدوائر محراء(.

اخلواص  بعض  قياس  من   GD للصورة  بقعي  حتليل  إجراء  ن  يمكِّ أخريًا، 
ثمرة زيتون خرضاء. العيب عىل كل  للعيوب، خاصة مساحة  اهلندسية 

 

الزيتون األخرض. العيوب عىل ثامر  k لكشف  30: طريقة تميع عىل أساس املتوسطات  الشكل 

وثّمة طريقة أخرى لكشف العيوب عىل ثامر الزيتون األخرض، وهي إجراء تميع 
عىل أساس املتوسطات K للصورة وفقًا ملا ُذكر يف املقطع السابق. ووفقًا هلذه الطريقة، 
من املمكن تزئة الصورة األصلية إىل ثالث جمموعات، والنظر يف املجموعة املؤلفة من 
ثامر الزيتون اخلرضاء فقط. يف هذه املجموعة، تتمثَّل العيوب وانعكاسات الضوء ببقع 
سوداء عىل سطوح ثامر الزيتون. وبإجراء مقارنة هذه املجموعة بعتبة قائمة عىل طريقة 
للمصفوفة  جدًا  مشاهبة   BH مصفوفة  تكوين  املمكن  من  املنخفضة،  بالعتبة  الكشف 

BH. وحينئٍذ يكون كشف العيوب ماثاًل للنهج املذكور آنفًا )انظر الشكل 30(.

الرؤية  بمنظومة  زيتون  دفعة   40 فحص  من  )الناتج  التجريبي  للدليل  ووفقًا 
اآللية(، ُتعترب هذه الطريقة يف حالة الزيتون األخرض أقل وثوقّية من الطريقة املذكورة 

سابقًا.
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البنّي واألرجواين املائل إىل السواد 4.2.4 كشف عيوب الزيتون 

البنّي واألسود  الزيتون  التي حتصل يف  العيوب  املبارشة لكشف  الطريقة السهلة 
G إىل صورة رقمية  اللون  الرمادية  الصورة  السواد هي حتويل  إىل  املائل  واألرجواين 
املقارنة  هذه  نتائج  أمثلة  ومن  حملية.  بعتبة  عنارصها  بمقارنة  وذلك  و1[،   0[ ثنائية 
 060042 الدفعة  صورة  يف  اخلرضاء  القناة  مقارنة  من  الناتة   BK املصفوفة  بالعتبة 

RGB األصلية.  الـ  31 هذه املصفوفة مقارنًة بصورة  الشكل  بالعتبة. وُيري 

.BK تأثري تكوين عتبة حملية يف الصورة األصلية وتعريف املصفوفة   :31 الشكل 

تنجم البقع الغامقة عىل سطوح ثامر الزيتون )مبيَّنة باألبيض( من وجود العيوب 
يف  بعضهام  عن  األثرين  هذين  وفصل  نفسها.  الزيتون  ثامر  عن  الضوء  وانعكاسات 
يتعرض  الناضج  الزيتون  إن  ذلك،  من  أكثر  سهلة.  مهمة  ليس  الغامق  الزيتون  حالة 
ًا ملحوظًا  التي ال متثِّل تغريُّ العيوب، ومنها مثاًل الرضوض  أنواع خمتلفة من  غالبًا إىل 
السواد  إىل  املائل  األرجواين  الزيتون  يف  العيب  مساحة  أما  الزيتون.  ثمرة  سطوع  يف 
عتبة  صورة  يف  الغامقة  البقع  مساحة  لنصف  تقريبًا  مساوية  فُتعترب  واألسود  والبنّي 
القناة G بافرتاض أن إضاءة ثامر دفعة الزيتون متجانسة، وأن انعكاسات الضوء تؤثِّر 

%50 عىل األكثر من سطوع الثامر. يف 

السالمة   5.2.4 موسطات 

بعض  تقدير  من  السابقة  الطريقة  يف  فتان  املعرَّ  BKو  GD املصفوفتان  ن  متكِّ
وباستعامل  الثنائية  الرقمية  الصور  وبتسمية  أكرب،  بتفصيل  الزيتون.  دفعة  خواص 
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تقدير: املمكن  من   ،]41[ البقعي  للتحليل  خوارزميات شهرية 

رة 	  مقدَّ الصورة،  مساحة  نسبة  وهي   ،S0 السليمة  الزيتون  لثامر  املئوية  النسبة 
إىل  ة(  مسودَّ وأرجوانية  وبنّي  )خرضاء  سليمة  زيتون  بثامر  املشغولة  بالبكسل، 
الزيتون  ثامر  ُمثِّلت   ،32 الشكل  يف  بالبكسل(.  )مقدرة  الكلية  الصورة  مساحة 
الزيتون  ثامر  أن  حني  يف  صفراء،  بدوائر  ُعلِّمت  غامقة  ببقع  السليمة  اخلرضاء 

محراء. بدوائر  ُعلِّمت  التي  البيضاء  بالبقع  ُمثِّلت  السليمة  ة  املسودَّ األرجوانية 

)مقدرة 	  املساحة  نسبة  وهي   ،PD جزئيًا  املترضرة  الزيتون  لثامر  املئوية  النسبة 
وأرجوانية  وبنية  الصورة )خرضاء  بثامر مترضرة جزئيًا يف  املشغولة  بالبكسل( 

بالبكسل(. )مقدرة  الكلية  الصورة  إىل مساحة  ة(  مسودَّ

الكلية 	  املساحة  بني  الفرق  TD، وهي  كليًا  املترضرة  الزيتون  لثامر  املئوية  النسبة 
السابقتني،  املحسوبتني  والنسبتني  الصورة،  يف  الزيتون  ثامر  بكل  املشغولة   A0

بـ: ف  وُتعرَّ

                                      )18(

32: زيتون أرجواين مائل للسواد سليم )الدوائر احلمراء( وزيتون أخرض سليم  الشكل 

الصفراء(. )الدوائر 

عىل  السالمة«،  »موسط  ُيسمى  موسط،  تعريف  املمكن  من  ذلك،  إىل  ُيضاف 
جمموع  إىل  بالبكسل(  )مقدرة   AD بالعيوب  املشغولة  املساحات  كل  جمموع  نسبة  أنه 

 :A0 بالزيتون  املشغولة  املساحات 

                                      )19(

و  و  و  و  مع    SPو  TDو  PDو  S0 املوسطات  ُتستعمل  سوف 
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شبكة  ولتدريب  محوضته،  ويف  الزيتون  بريوكسيد  عدد  يف  التأثري  عامل  لتعريف 
.5 املقطع  ملا هو مذكور يف  الربجميات وفقًا  قائمة عىل  عصبونية صنعية 

5- تصميم شـبكة عصبونية صنعية قائمـة عىل الربجميات: تقدير 
بات الفينولية يف أثناء عملية  البريوكسـيدات ومسـتوى احلموضة واملركَّ

الزيت استخراج 
التشغيلية للمعرصة وموسطات  الظروف  من أجل تصميم نموذج يمكنه تقدير 
الشبكات  باستعامل  متخصصة  برجميات  تطوير  جرى  الزيت،  استخراج  عملية 
الزيت  استخراج  عملية  نمذجة  الربجميات  هذه  وتستطيع   .]49[ الصنعية  العصبونية 
-42[ النقاء  الفائق  البِْكر  الزيتون  زيت  خصائص  يف  وحتلييل  كّمي  م  حتكُّ باستعامل 
الزيتون، ودرجة نضجه،  44[. أوالً، وباستعامل بضعة موسطات زراعية )فرتة جني 
)نوع  تكنولوجية  موسطات  وبضعة  حرارته(،  ودرجة  ختزينه  وظروف  وسالمته، 
تطرية  ماء  ونسبة  ومدته،  العجن  حرارة  ودرجة  العجن،  آلة  ونوع  املعرصة،  ساحق 
تقدير وحماكاة  تنفيذ نموذج يستطيع  التصفية(، جرى  الزيتون، ودرجة حرارة  عجينة 

النموذج من: ن هذا  الزيتون املستخَرج. وعىل وجه اخلصوص، يمكِّ جودة 

• يف • م  بالتحكُّ سابقًا  حمددة  للزيت  جودة  مستويات  عىل  احلصول 
العملية. أثناء  يف  العملية  موسطات  بعض 

• نفس • يف  الزيت  جودة  حتديد  مع  الزيت  استخراج  عملية  حماكاة 
الوقت.

النمذجة املستعملة يف عملية  املوسطات   :17 الدول 

املوسطات املستعملةطور العملية

املوسطات الزراعية
جني الزيتون

مدة اجلني

مستوى النضج
السالمة

ختزين الزيتون
ظروف التخزين

د درجة حرارة الزيتون املورَّ
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املوسطات التكنولوجية

عرص الزيتون
نوع ساحق العرص

نوع آلة العجن

دعك عجينة الزيتون
درجة حرارة العجن

مدة العجن

استخراج الزيت
نسبة ماء تطرية العجينة
درجة حرارة استخراج 

الزيت

18: ثقل تأثري الطور يف جودة الزيت. الدول 

ثقل تأثري الطور

%50عمليات جني الزيتون

%30طريقة خزن الزيتون

%15عملية استخراج الزيت امليكانيكية

%5حفظ الزيت

استخراج  حتى  الزيتون  فرز  من  اخلطوات  مجيع  عىل  النموذج  هذا  ويشتمل 
)احلموضة،  الزيت  جودة  خصائص  يف   )17 الدول  )انظر  خطوة  كل  وتؤثِّر  الزيت. 

عدد البريوكسيد( تبعًا لبعض موسطات العملية، ولثقل تأثريها )انظر الدول 18(.

اجلودة  تلك  أن  إال  متباينة،  الرئيسية  الزيت  جودة  يف  التأثريات  أثقال  أن  ومع 
معاجلة  أثناء  يف  التكنولوجية  باملوسطات  منها  أكثر  الزراعية،  باملوسطات  أيضًا  تتأثَّر 
واملناخية  اجلغرافية  بالظروف  املعاجلة  أثناء  الزيت  جودة  خصائص  وتتأثر  الزيتون. 

أيضًا ]47، 48[.

يمكن  أنه  إال  توسكانا،  منطقة  التطبيقية  برجمياته  مع  ر  املطوَّ النموذج  وخيّص 
تكييفه ألي منطقة جغرافية أخرى بعد حتصيل بيانات مشاهبة للبيانات املقدمة هنا.
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لقد أتت البيانات املستعملة هنا من اختبارات تريبية خمتلفة ُأجريت يف توسكانا 
هذه  وباستعامل   .]48-47[  2004 عام  حتى   1997 عام  من  الزيتون  جني  أثناء 
يقابلها  ما  مع  والتكنولوجية  الزراعية  للموسطات  بيانات  قاعدة  ُأنِشئت  املعلومات، 
عّينة   300 تتضمن  وهي   .)9 الدول  )انظر  املستخَرج  الزيت  وكمية  جودة  قيم  من 
خمتلفة. جغرافية  ومناطق  استخراج  وعمليات  عمل  وفرتات  زيتون  دفعات  ختص 

ق  وجرى تطوير برجميات النمذجة باستعامل صندوق عدة ماتالب، وجرى التحقُّ
ريغلُّو  يف   (Santa Tea) يت  سانتا  معرصة  يف  ُأجريت  تريبية  باختبارات  النتائج  من 
وُأجري  بيزا.  دي  فال  يف  كسنيانو  سان  توربيانكا  ومعرصة  فلورنسا،  (Reggello) يف 
التجارة  بغرفة  اخلاصة  للوكالة  التابع  الكيميائي  املخرب  لدى  الزيتون  زيت  حتليل 

والصناعة والزراعة واحِلَرف يف فلورنسا. 

النموذج تطوير  1.5 خطوات 

:)33 العمل وفقًا للخطوات اآلتية )الشكل  رت إجراءات  ُطوِّ

تكوين قاعدة بيانات زمنية متجانسة حتتوي عىل مجيع بيانات اجلني يف الفرتة 	- 
.2003-1999

وعدد 	-  احلموضة  تقدير  بإمكاهنا  صنعية  عصبونية  شبكة  منظومة  إنشاء 
عند  التطرية  وماء  ومدته،  العجن  حرارة  ودرجة  املستخَرج،  الزيت  يف  البريوكسيد 

ي. املصفِّ مدخل 

يف 	-  تأخذ  تصحيح  عوامل  مع  البريوكسيد  وعدد  احلموضة  تقديرات  حتديد 
الزراعية.  الثامر  التقنية األخرى يف دورة االستخراج وخواص  احلسبان املوسطات 

وُأجريت االختبارات التجريبية اخلاصة هبذا العمل خالل سنوات خمتلفة. ُيضاف 
إىل ذلك أنه كانت ثمة حاجة إىل جمانسة وقائية للبيانات من ناحية مدد قاعدة البيانات 
الزمنية: ُنِسبت القيم التجريبية للحموضة وعدد البريوكسيد إىل قيمتهام األوىل )قبل 6 

ترشين الثاين/ نوفمرب( بغية حذف تأثري فرتة املعاجلة )انظر الدول 19(.

فيه  ُتستعمل  نموذج  تنفيذ  جرى  جاهزة،  البيانات  قاعدة  أصبحت  أن  وبعد 
الشبكات العصبونية الصنعية هبدف حتديد قيم اخلرج بداللة بعض املوسطات التقنية 
33(. يساوي عامل تأثري فرتة العملية يف كل من موسطي جودة الزيت  )انظر الشكل 
معينة  عملية  لفرتة  د  حُتدَّ التي  الوسطى  القيمة  نسبة  البريوكسيد(  وعدد  )احلموضة 
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الزيتون مثاًل(، وذلك عىل  أثناء فرتة عملية مرجعية )بداية جني  القيمة املقاسة يف  إىل 
التجريبية. للعينات  الوسطي  السنوي  املقدار  أساس 

19: عامل تأثري فرتة املعاجلة يف موسَطْي جودة الزيت. الدول 

       فرتة املعاجلة        
عدد بريوكسيد 
 )Np( الزيت
]meq O2/kg[

محوضة الزيت 
)A(

]محض أوليك %[

1.001.00قبل 6 ترشين الثاين/ نوفمرب1

1.300.93من 7 حتى 16 ترشين الثاين/ نوفمرب 2

من 17 حتى 27 ترشين الثاين/ 3
1.750.93نوفمرب

من 28 حتى ترشين الثاين/ نوفمرب 4
2.501.00حتى 5 كانون األول/ ديسمرب

من 6 كانون األول/ ديسمرب حتى 5
14 كانون األول/ ديسمرب

3.501.12

4.651.25بعد 15 كانون األول/ ديسمرب6

عىل   ]49[ الصنعية  العصبونية  الشبكات  إىل  النظر  يمكن  آنفًا،  ُذكر  ملا  ووفقًا   
الصغرية  الكائنات  يف  املنتظمة  غري  التعلُّم  آلية  حماكاة  عىل  قادرة  خوارزميات  أهنا 
تستطيع  )عصبونات(  حسابية  خاليا  من  نة  مكوَّ معقدة  منظومة  بذلك  وهي  احليوية. 
دخل  جمموعة  عىل  التقائي  تكراري  تدريب  بعد  خرجه  مع  الدخل  يربط  تابع  بناء 
خرج  بني  )اخلطأ(  الفرق  يصبح  عندما  التدريب  هذا  وينتهي  صحيحة.  وخرج 
يف  العصبونية  الشبكات  اسُتعملت  وقد  كاف.  بقدر  صغريًا  ر  املقدَّ واخلرج  التدريب 

ل الحقًا. حُتصَّ التي  بالبيانات  بسبب سهولة حتديثها  البحث  هذا 

رة من شبكة عصبونية صنعية أمامية التغذية خلفية  تتأّلف منظومة احلساب املطوَّ
سيغمودية  تفعيل  توابع  ذات   (Feed-Forward Back Propagation) االنتشار 
ماركوادت   - لِِفمربغ  تدريب  وخوازمية   ،(Sigmoidal Activation  Function(
باستعامل  التدريب  جمموعة  عىل  احلصول  وتّم   .]44[  (Levemberg-Marquardt)



95

3 مدخالت وخمرجني. واملدخالت هي درجة حرارة  منها حيتوي عىل  عّينة كل   200
 (Cgram) العجن  ومدة  كلفن[،  درجة   308 كلفن،  درجة   293[  (Tgram) العجن 
 [0%,  (%H2O) ي  املصفِّ مدخل  عند  التطرية  ماء  ونسبة  ثانية[،   7200 ثانية،   1200[
ويمكن   .(A) ومحوضته   ،(Np) الزيت  بريوكسيد  عدد  فهام  اخلرجان  أما   .50%]
اعتبار هذا النموذج الريايض عىل أنه تابع حتويل R3®R2: لكل جمموعة دخل ثالثية 

 .(Np, A) حيسب زوج للخرج ،(Tgram, Cgram, %H2O)

الزيتون. لنموذج عملية عرص  ذ  املنفَّ املخطشط   :33 الشكل 

باملقارنة  البريوكسيد  وعدد  احلموضة  حساب  يمكن  الدريب،  اكتامل  وحني 
عينات  باستعامل  احلساب  منظومة  كفاءة  تدقيق  وجرى  جديدة.  دخل  بمجموعة 
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املحسوبة  القيم  بني  املقارنة  وبيَّنت  التدريب.  طور  أثناء  يف  ُتستعمل  مل  بيانات  قاعدة 
تقدير  إىل  االختالف  هذا  وُيعزى   .9% يساوي  وسطي  خطأ  وجود  املعروفة  والقيم 
خلصائص  احلسبان  يف  األخذ  دون  من  فقط  تقنية  موسطات  ثالثة  باستعامل  موسطني 
أن  الواضح  ومن  األخرى.  التقنية  االستخراج  دورة  وموسطات  الزراعية،  الثامر 
يف  تأخذ  الدقة  لتحسني  إجرائية  رت  ُطوِّ ولذا،  الدّقة.  منخفضة  احلاصلة  النتيجة 
(Np, A). وُيرضب  الزيت  التي تؤثر يف خواص جودة  املوسطات األخرى  احلسبان 
والتقنية  الزراعية  املوسطات  ختص  مؤثرة  بعوامل  الصنعية  العصبونية  الشبكة  خرج 
ترابطات  دت  ُحدِّ تريبية،  بيانات  قاعدة  عّينات  وباستعامل   .)33 الشكل  )انظر 
املوسطات  من  وكل  البريوكسيد(  وعدد  )احلموضة  اجلودة  موسَطْي  بني  حتليلية 
العصبونية. بذلك جرى حتصيل  الشبكة  التي مل ُتستعمل يف منظومة  الزراعية والتقنية 
الشبكة  منظومة  خمرجات  العوامل  هذه  ُتضاعف  نحو حمدد:  يف  معّينة  مؤثرة  عوامل 

دقتها. زيادة مستوى  إىل  مؤدية  العصبونية 

النحو اآليت: العمل عىل  دت إجراءات  وُحدِّ

الوسطيتني.	-  قيمتيهام  العملية  يف  ومحوضته  الزيت  بريوكسيد  عدد  ُأعطي 
الزيتون 	-  منشأ  حيث  من  املوثوقة  املتجانسة  العينات  من  جمموعة  اختريت   

وخزنه، وذلك من أجل كلٍّ من املوسطني.
1 لكل موسط.	-  تأثري يساوي  ُميَّزة بعامل  فت حالة مرجعية  ُعرِّ
الوسيطة 	-  القيمة  نسبة  شكل  يف  املرجعية  غري  للحالة  تأثري  عوامل  ُحِسبت 

املرجعية.   احلالة  قيمته يف  إىل  أو محوضته(  الزيت  للموسط )عدد بريوكسيد 
أثقال 	-  باستعامل  الزيتون،  معاجلة  مّدة  عدا  ما  تأثري،  عامل  كل  ُحِسب 

مطروحًا   1 لـ  مساويًا  اعُترب   ،1 من  أصغر  العامل  كان  فإذا  العملية.  أطوار  تأثريات 
املوسط.  وقيمة   1 بني  والفرق  باملوسط،  اخلاص  التأثري  ثقل  عاملني:  جداء  منه 
ليصبح   0.8 لـ  املساوي  الزيتون  خزن  تأثري  عامل  تصحيح  جرى  املثال،  سبيل  عىل 
 )30%( التخزين  طريقة  عىل  الفرق   يعتمد   .
مضافًا   1 مساويًا  كان   ،1 من  أكرب  العامل  كان  وإذا   .)70%( أخرى  موسطات  وعىل 
املعني  املوسط  قيمة  بني  والفرق  باملوسط،  اخلاص  التأثري  ثقل  عاملني:  جداء  إليه 
ليصبح   0.8 لـ  املساوي  الزيتون  ختزين  تأثري  عامل  ح  ُصحِّ املثال،  سبيل  عىل  و1. 

. 
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التأثري تعريف عامل   2.5

درجات  باستخدام  املعاَلج  الزيتون  لنضج  ل  املثقَّ التأثري  عامل  حساب  جرى 
الزيتون  نسبة  G0، وأن  الزيتون األخرض هي  نسبة  أن  اعتبار  بعد  النضج،   خمتلفة من 
املثايل النضج هي B0، وأن نسبة الزيتون املتقّدم النضج هي Bp0 ]52[. وُعربِّ عن عاميل 

(c_gm_A) عىل النحو اآليت: (c_gm_Np) ومحوضته  تأثري عدد بريوكسيد الزيت 
                           )20(

                          )21(

خمتلفة،  نضج  درجات  ذات  خمتلفة  حماصيل  من  الزيتون  من  دفعة  أجل  ومن 
النحو اآليت:   عىل  السابقتان  املعادلتان  تصبح 

                 )22(

                )23(

الن اخلاصان بعدد البريوكسيد  ف عامال تأثري السالمة املثقَّ وباملثل، ُعرِّ
ونسبة   ،(S0) املئوية  السليم  الزيتون  لنسبة  ل  املثقَّ املعّدل  بأهنام   ) ( واحلموضة 
:]53[  (TD) املئوية  الزيتون املترّضر كليًا  (PD)، ونسبة  املئوية  الزيتون املترّضر جزئيًا 

                            )24(

                            )25(

باستعامل  التأثري  تّم احلصول عىل عاميَل   ،]41 ما خيّص طرائق اخلزن ]40،  ويف 
.50% %30 بدالً من  بيانات السالمة بعد اعتبار أن الثقل يساوي 

العملية  بداية  احلموضة  يف  الزيتون يف  حرارة  درجة  تأثري  عامل  ف  ُعرِّ
اآلتية: الرتبيعية   (Interpolation) االستيفاء  بمعادلة   (Tolive)

                          )26(

. حيث 
التأثري اخلاصة بساحق املعرصة ]48[ وآلة العجن  20 عوامل  الدول  ويتضمن 

.]52 ،47[
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20: عوامل تأثري ساحق املعرصة وآلة العجني يف موسطات جودة الزيت. الدول 

عدد بريوكسيد الزيت 
[meq O2/kg] )Np(

محوضة الزيت 
)A( ]محض 
األوليك%[

1.0001.000سحق بالقرصساحق املعرصة

1.1161.022سحق باملطرقة

1.0581.071سحق باجلرش

1.0000-حمور أفقيآلة العجن

1.0405-حمور عمودي

(Tol_us) عىل النحو اآليت: ي  وُعّرف عامال تأثري درجة احلرارة عند خمرج املصفِّ

              )27(

. حيث 

                )28(

. حيث 

عند  مغزى  ذات  للزيتون  حرارة  درجة  توجد  مل  املتوافرة،  البيانات  وباستعامل 
الزيت. العجن ختص عدد بريوكسيد  آلة  لنوع  تأثري  العملية، وال عوامل  بداية 

املحاكاة  3.5

رت إما الختبار جودة الزيت املستخرج، أو ملحاكاة  يمكن استعامل الربجميات التي ُطوِّ
خمرج  عند  الزيت  حرارة  درجة  إدراج  يمكن  ال  لكْن  أدائها.  وتقييم  االستخراج  عملية 
ي الطرد املركزي من دون األخذ يف احلسبان ملوسطات العملية األخرى. وجيب حتديد  مصفِّ
درجة حرارة الزيت بمعرفة توازنات الكتلة والطاقة يف سلسلة العمليات )الشكل 34(.

ي الطرد املركزي بوصفه منظومة كظومة )حافظة للحرارة(  ومن املمكن دراسة مصفِّ
حمدودة السطح ]46، 55[ من دون مفاقيد طاقة، مع تدفُّقنْي يف الدخل متزجني معًا )عجينة 
زيتون وماء تطرية(. وباستعامل وحدة تغذية طاقة خارجية، ُتفصل عجينة زيت الزيتون 
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بالطرد املركزي إىل ثالثة تدفقات يف اخلرج: ثفل، وماء مع آثار من زيت، وزيت مع آثار 
إجراءات  تعميم  هبدف  طة  املبسَّ الطريقة  هذه  رت  ُطوِّ لقد   .)21 الدول  )انظر  املاء  من 
احلاسوب، ولوال ذلك لوجب تنفيذ نموذج تفصييل لكل آلة عىل حدة يأخذ يف احلسبان 

اخلصائص التقنية اخلاصة هبا.

نمط املحاكاة يف الربجميات.   :34 الشكل 
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النوعية. الزيتون وحرارهتا  بات  كثافة مركِّ  :21 الدول 

احلرارة النوعية ]كحول/كغ K[الكثافة ]كغ/دسم3[
زيت زيتون

0.920.10

ماء
1.000.24

كتلة جافة
1.500.12

ي  ملصفِّ التمثيل  هذا  ن  يمكِّ الزيتون،  زيت  استخراج  عملية  حماكاة  أجل  من 
حساب  بواسطتها  يمكن  والكتلة  الطاقة  ملوازنة  معادالت  وضع  من  املركزي  الطرد 
يمكن  املنهجية،  هذه  وبتطبيق  للدخل.  توابع  بوصفها  ي  املصفِّ خرج  موسطات 
ل،  املثقَّ تأثريه  وعامل  املاء،  من  بآثار  املمزوج  اخلرج  زيت  حرارة  درجة  حساب 

الزيت. وجودة 

اآلتية: بالعالقة  املركزي  الطرد  ي  الطاقة يف مصفِّ ُتعطى موازنة 

  )29(

حيث:

)الوسطية(. املركزي  الطرد  ي  استطاعة مصفِّ  :

املركزي لدفعة كاملة. بالطرد  الزيت  : مدة استخراج 

: تدّفق ماء التطرية يف الدخل.

التطرية يف الدخل. النوعية ملاء  : احلرارة 

: درجة حرارة ماء التطرية يف الدخل.

الزيتون يف الدخل. : تدفق معجونة 

الدخل. الزيتون يف  النوعية ملعجونة  : احلرارة 

: درجة حرارة عجينة الزيتون يف الدخل.

: تدفق املاء )مع آثار من الزيت( يف اخلرج.
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: احلرارة النوعية ملاء اخلرج )مع آثار من الزيت(.

: درجة حرارة ماء اخلرج )مع آثار من الزيت(.

: تدفق الزيت )مع آثار من املاء( يف اخلرج.

: احلرارة النوعية لزيت اخلرج )مع آثار من املاء(.

: درجة حرارة زيت اخلرج )مع آثار من املاء(.

: تدفق التفل يف اخلرج.

النوعية للتفل يف اخلرج. : احلرارة 

: درجة حرارة الثفل يف اخلرج.

دخل  موسطات  بداللة  السابقة  العالقة  يف  املبيَّنة  املوسطات  عن  ُعربِّ  لقد 
زيت  حرارة  درجة  حساب  يمكن  السابقة،  املوازنة  معادلة  وباستعامل  الربجميات. 

النحو اآليت: اخلرج عىل 

  )30(

خصائص  ذات  عجينة  الزيتون  من  حمصول  كل  ُينتِج  العجن،  طور  أثناء  ويف 
مها: مرجعيان  ميوعة  ظرفًا  ف  ُعرِّ النمذجة،  منهجية  تبسيط  وبغية  معّينة.  ميوعة 

مدة •• إىل  الضئيلة  الزيت  قطرات  تكّتالت  اندماج  حيتاج  ال   :1 نوع  عجينة 
أن إضافة  إال  العجن،  أثناء طور عملية  إىل درجة حرارة عالية يف  طويلة، وال 

املركزي. بالطرد  تتيح فصاًل أسهل  املاء 

وبغية •• صعبة.  امليكانيكية  العمليات  امليوعة  خواص  تعل   :2 نوع  عجينة 
الزيت  قطرات  تكتالت  اندماج  وحتسني  السائلة،  املستحلبات  تدّفق  تقليص 
الضئيلة، يمكن لزيادة مدة عملية العجن ودرجة حرارهتا، وتقليص كمية ماء 

املركزي. بالطرد  الفصل  بتسهيل  تسمح  أن  التطرية 

الوسطية للرتكيب  املئوية  النسبة  املتوافرة ]42[، جرى حتديد  البيانات  باستعامل 
.)22 الدول  العجينة )انظر  نوَعْي  الكتيل لكلٍّ من 
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الزيتون. لعجينة  الكتيل  للرتكيب  مثال   :22 الدول 
كتلة جافة%ماء%زيت%

26.541.532.0عجينة نوع 1

22.548.529.0عجينة نوع 2

ي  مصفِّ )أو دخل  العجانة  خرج  عند  للعجينة  النوعية  احلرارة  حساب  ويمكن 
الدول  يف  الواردة  املئوية  الكتل  لنسب  لة  مثقَّ وسطية  قيمة  بوصفها  املركزي(  الطرد 

:22

                         

                       )31(

حيث:

.1 النوع  النوعية لعجينة  : احلرارة 

.2 النوع  النوعية لعجينة  : احلرارة 

للزيت. النوعية  : احلرارة 

للامء. النوعية  : احلرارة 

اجلافة. للكتلة  النوعية  احلرارة   :

املركزي  الطرد  ي  مصفِّ خلرج  النوعية  احلرارة  حساب  يمكن  نحو مشابه،  وعىل 
)ماء حيتوي عىل أثر من الزيت، وزيت حيتوي عىل أثر من املاء، وثفل(:

                        

                           

                          )32(

الطرد  ي  مصفِّ من  اخلرج  بتدّفقات  اخلاصة  املتوافرة  البيانات  أظهرت  وقد 
الزيت(  من  أثر  عىل  حيتوي  )الذي  املاء  حرارة  درجة  بني  فروقًا   ]46  ،45[ املركزي 
ودرجة حرارة الزيت )الذي حيتوي عىل أثر من املاء( تقع قيمها ضمن حيز 2.2-0.5  

:K  1.4 K مع قيمة وسطية تساوي 
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                                   )33(

حرارة  درجة  املخارج  ثالثي  مركزي  طرد  ي  ملصفِّ املتوافرة  البيانات  وتتضّمن 
ألن  ي،  املصفِّ نموذج  ُيعطيه  بام  مقارنة  املاء  حرارة  درجة  من   )K  1 )بـ  أخفض  تفل 
إىل  احلركية  املركزي  الطرد  طاقة  ل  حُيوِّ مركزيا  املطرودة  للكتلة  الداخيل  االحتكاك 
ازدياد  إىل  مؤدية  الدوارة  األسطوانة  إىل  ي  املصفِّ حمور  من  احلرارة  وتنتقل  حرارة. 
الذي يتصف بحرارة  املاء،  ٍب. ويعطي  النوعية لكل مركَّ تبعا للحرارة  درجة احلرارة 
أكرب  والتفل  املاء  بني  احلرارة  لدرجة  جا  تدرُّ والتفل،  الزيت  بني  ويقع  عالية،  نوعية 

من ذاك بني الزيت واملاء:

                                      )34(

ي بافرتاض أن  وقد ُوضع نظام ثالث معادالت ملوازنة كتلة دخل وخرج املصفِّ
:) كامل مدة االستخراج هي )

                                

                              

                              )35(

أن  حني  يف   ، و و  هي   املعادالت  من  النظام  هذا  وجماهيل 
الزيتون  دفعة  كتلة  بداللة  عنها  ُيعربَّ  معروفة  موسطات  هي  و  و   
الزيتون  كتلة  إىل  منسوبة  ي  املصفِّ مدخل  عند  املئوية  التطرية  ماء  ونسبة   ،) (

العجينة: (a) ونوع  العجانة  للامء اإلضايف عند  املئوية  )H20%(، والنسبة 

 :1 النوع  عجينة 

           
          

     )36(

 :2 النوع  عجينة 
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     )37( 

املركزي  الطرد  ي  مصفِّ خمرج  عند  الكتلة  تدفقات  هي  املعادالت  نظام  وحلول 
الزيتون: دفعة  كتلة  بداللة 

:1 النوع  عجينة 

                     

                  

                   )38(

:2 النوع  عجينة 

                     

                  

                 )39(

حيث:

املركزي  الطرد  ي  مصفِّ مدخل  عند  التطرية  ملاء  املئوية  النسبة   :
الزيتون. كتلة  إىل  منسوبة 

العجانة  خرج  يف  الزيتون  عجينة  يف  اإلضايف  للامء  املئوية  النسبة   :
الزيتون. كتلة  إىل  منسوبة 

وقد ُحِسبت درجة حرارة الزيت  من عباريت تدّفق الكتلة ودرجة احلرارة 
ي: املصفِّ بخرج  اخلاصتني 

:1 النوع  عجينة 

                       )40(

:2 النوع  عجينة 

                       )41(

حيث:
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             )42(

ي  املصفِّ مدخل  عند  العجينة  حرارة  درجة  ُوِضعت  املحاكاة،  نموذج  باستعامل 
العجن الوسطى تقريبًا، وذلك باستعامل الربجميات  ( مساوية لدرجة حرارة  (
الكتلة،  لتدفقات  حمسوبة  وأخرى  لة  مثقَّ وسطية  قيم  وباستعامل  املحاكاة.  نمط  يف 

التدفقات. أو ثالثية  ثنائية  يات  مصفِّ عىل  الربجميات  تطبيق  يمكن 

)البوليفينول( املتعددة  الفينوالت  تقدير   4.5

عىل  الزيت  جودة  وحماكاة  تقدير  عىل  قادرة  برجميات  منظومة  تطوير  يمكن  ال   
ُيضاف  العلمية.  املنشورات  يف  هو موجود  ما  عن  بمعزل  االستخراج  عملية  أساس 
إىل ذلك أن مجيع املوسطات املستنَتجة يف أثناء احلملة التجريبية سوف تكون مرتابطة 
وتسمح  الصنعية.  العصبونية  الشبكات  عىل  قائمة  وبرجميات  حتليلية  صيغ  بواسطة 
الزيت. وقد جرى  تؤثِّر يف جودة  التي  العوامل  بتعريف سلسلة من  التحليلية  الصيغ 
صيغها  أما  التجريبية،  االختبارات  نتائج  خالل  من  التأثري  عوامل  مجيع  من  ق  التحقُّ
ى اآلن آخر ما هو موجود  فقد ُأِخذت من املنشورات العلمية والتقنية. وسوف نتحرَّ
الزيتون. لقد اسُتقيص تأثري مدة دعك  التقنية يف جودة زيت  يف جمال تأثري املوسطات 
فقد   .]56[  2002 عام  يف  الزيت  من  الصناعي  الناتج  تركيب  يف  الزيتون  عجينة 
(Leccino,  Dritta, Caroleo) يف هذا  الطلياين  الزيتون  عوجِلت ثالثة أصناف من 
0 و15 و30  العمل باستعامل منظومة طرد مركزية، وذلك خالل ست فرتات عجن: 
بات الزيت يف أثناء العجن. إال  ت تراكيز معظم مركِّ و45 و60 و75 دقيقة. وقد تغريَّ
 ]57[  2008 عام  واسُتقصيت يف  األصناف.  مهمة يف مجيع  تكن  مل  ات  التغريُّ تلك  أن 
العالقة بني درجة حرارة العجينة يف أثناء العجن، وتركيز فينوالت اهليدروفوليك يف 
وُوجدت  والليغنانات.  والسيكوإريديودات  البسيطة  الفينوالت  أي  الزيتون،  زيت 
العظمى  قيمتها  وبلغت  الكلية،  الفينوالت  تركيز  يف   (p<0.05) مغزى  ذات  زيادة 
درجات  عند  مستمر  تناقص  شوهد  أنه  حني  يف   ،27ºC تساوي  حرارة  درجة  عند 
مركبات  جلميع  تقريبًا  مشاهبة  أنامط  لت  وُسجِّ مئوية(.   36º-30( أعىل  حرارة 
يف  املختلفة  احلرارة  درجات  تأثري  لتقدير  تريبي  استقصاء  وُأجري  السيكوإريديود. 
ودعك  باملطرقة  الزيتون  سحق  حني  الفينولية،  نات  املكوِّ يف  خاصة  الزيت،  جودة 
أثَّرت  احلرارة  درجة  أن  عليها  احلصول  تّم  التي  النتائج  وأظهرت   .]58[ العجينة 
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اهليدروكيس  من  أكرب  مقادير  ِقيست  وقد  الزيت.  يف  الفينولية  املركبات  انتشار  يف 
الكافيئي  واحلمض   ،(Tyrosol) والتريوسول   ،(Hydroxytyrosol) تريوسول 
 (Hydroxycaffeic الكافيئي  هيدروكيس  ومحض  البن(،  )محض   (Caffeic Acid)
د سابقًا.  (Acid، واألوليوروبني (Oleuropeine) يف الزيوت التي نتجت من زيتون ُبرِّ
درجة  عند  ُسحق  زيتون  عىل  ُأجري  حينام  الكيل  الفينول  خفض  إىل  العجن  وأّدى 
عجينة  عىل  إجراؤه  تم  حني  بسيطة  زيادة  إىل  أدى  أنه  حني  يف   ،(18ºC) أعىل  حرارة 
(6ºC). وقد اقتنع بعض اخلرباء ]59[ أن مقدارًا أكرب من  لزيتون جرى تربيده سابقًا 
أكرب  باستخراج كميات  الدورات تسمح  أكرب من  السحق، وعددًا  منظومة  الطاقة يف 
يف  زيادة  تسّبب  العوامل  هذه  بأن  جيادلون  آخرين  أن  حني  يف  الفينول،  مركبات  من 
املحتوى من مضاد األكسدة ]60[. ومع ذلك، فقد  تؤّدي إىل ختفيض  درجة احلرارة 
املحيط  أدنى من درجة حرارة  التي هي  احلرارة  أن درجات   ]61[ املرجع  مؤلِّفو  بنيَّ 
السواحق  تكون  احلالة،  هذه  يف  ولذا  الفينولية،  املركبات  استخراج  عىل  تساعد  ال 
الفينولية  املركبات  تقدير  ترابط  احلايل،  العمل  ويف  املفّضلة.  هي  العليا  الطاقة  ذات 
يف   .)2 املقطع  يف  )املذكورة   2008 عام  محلة  أثناء  لت  ُحصِّ التي  البيانات  مع  بقوة 
 )9 الفينولية )الدول  الزيتون  ترابط قوي بني مركبات  مُتِكن مالحظة  البيانات،  هذه 
وملا  البيانات  هلذه  ووفقًا   .11 الدول  يف  نانو مرت   280 عند  الكلية  الفينول  ومركبات 
للفينوالت  األولية  القيم  بني  ترابط  إجياد  يمكن  العلمية،  املنشورات  يف  هو موجود 
الفينوالت  بنسبة  للتنبُّؤ  املقرتحة  واخلوارزمية  النهائية.  والقيم  الزيتون(  )يف  املتعّددة 
املتعددة املئوية التي حيتفظ هبا زيت الزيتون يف أثناء العملية هي حاليًا يف قيد مزيد من 
عن  املقرتحات  بعض  مدعو لتقديم  العلمي  املجتمع  فإن  السبب،  وهلذا  االستقصاء. 

الربجميات املصّممة عىل اإلنرتنت.  العملية من أجل حتميل  الطور من  هذا 

الربجميات يف  التواصل  آلية   -6

رت واجهة تواصل بيانية نموذجية أوىل للمستعمل من أجل إجراء املحاكاة  ُطوِّ
الربجميات  من  األول  اإلصدار  ر  ُطوِّ وقد  الزيت.  استخراج  وتقدير موسطات عملية 
 .35 الشكل  يف  املبينة  الرئيسية  التواصل  واجهة  من  وهو يتألف  ماتالب،  بيئة  يف 
ووفقًا ملا هو مذكور الحقًا، تتألف هذه الوحدة من عدة أقسام كلٌّ منها خيّص بيانات 
الزيت  املعرصة، وإعداداهتا، ومواصفات  الزيتون، وموسطات  منها: خواص  معينة، 

إلخ. االستخراج...  أثناء 
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رة. املطوَّ الربجميات  الرئيسية يف  البيانية  املستعمل  واجهة   :35 الشكل 

وبتفصيل أكرب، تتأّلف واجهة التواصل البيانية الرئيسية للمستعمل من األقسام 
اآلتية:

ن هذا  م أكتيف إكس يف الكامريا (tiveX Controller	uEye A): يمكِّ متحكِّ
توافر  الربجمة،  وبعد  الصور.  USB 2.0 لتحصيل  كامريا  وضعية  برجمة  من  م  املتحكِّ
املستعملة  والكامريا  ُتعالج.  سوف  زيتون  دفعة  لكل  احلقيقي  بالزمن  صورًا  الكامريا 
للمقياس  وفقًا  تعمل  وهي   ،uEye UI-1480 الطراز  من  املْيز  عالية  كامريا  هي 
قطره  سيموس  بمجس  دة  مزوَّ أهنا  إىل  إضافة   ،QSXGA بكسل2(   1920×2560(
حامل  عىل  جيدًا  مثبَّتة  وهي  الثانية.  يف  أطر   6 يساوي  أطر  بمعدل  وتعمل  إنش،   ½
هي  فيها  املستعملة  والبرصيات  وغسيله.  الزيتون  أوراق  إزالة  آلة  فوق  ومتوّضعة 
مّليمرت،   8 املحرقي  بعدها  يساوي   (Tuss Vision LV0814) الطراز  من  عدسة 
)أفقيًا(  درجة   56.5 تساوي  الزاوية  وفتحتها  مّليمرت،  و1.4   1 بني  ة  متغريِّ وفتحتها 
 USB و43.9 درجة )عموديًا(. وهي توصل مع احلاسوب الشخيص بواسطة وصلة 

الثانية. 6 أطر يف  التقاط  الكامريا  الزيتون، تستطيع  2.0. وأثناء غسيل 
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  (Autom	ti	  Ev	lu	tion  of  Olives زّر التقييم اآليل خلصائص الزيتون
ن هذا الزر من التقييم اآليل للموسطات املتعّلقة  (s Button	teristi		r	Ch: يمكِّ
بنضج الزيتون وسالمته، وفقًا ملا ُذكر يف املقطع 2، ومن قياس درجة احلرارة الوسطية 

والزيتون. الغسيل  ملاء 

.uEye م أكتيف إكس يف الكامريا  متحكِّ  :36 الشكل 

يف   :(Olive Qu	lity Input D	t	) الزيتون  بجودة  اخلاصة  الدخل  بيانات 
بعض احلاالت اخلاصة، قد يرغب املستعمل يف برجمة موسط جودة الزيتون يدويًا )عىل 
املمكن توفري  قناع عندما ال يكون من  أساس خربته(. ويف هذه احلالة يمكنه استعامل 

التقييم اآليل. يف الشكلني 37 و38، ثمة مثال إلدخال بيانات يف القناع. 
للزيتون  العملية  بدء  احلرارة عند  برجمة درجة  املستعمل  أن عىل  إىل ذلك  ُيضاف 

واملاء املستعَمل أثناء عملية غسيل الزيتون، وفقًا للمبني يف الشكل 39.
كتلة دفعة الزيتون: عىل املستعمل أن يدخل يدويًا كتلة الزيتون التي سوف ُتعاَلج 

باملعرصة يف دورة إنتاج كاملة. والقيمة االفرتاضية هي 300 كيلو غرام.
ظروف ختزين الزيتون: وفقًا ملا ُذكر سابقًا، يتعلق التقدير الدقيق خلصائص جودة 
زيت الزيتون يف املحاكاة املوثوقة ملعرصة الزيتون بحالة املادة اخلام. لذا عىل املستعمل 
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إدخال ظروف ختزين الزيتون. ويف اإلصدار األول من برجميات املحاكاة، يمكن حتقيق 
ثالث حاالت خمتلفة فقط هي )الشكل 40(:

ملعاجلة •• حالة  أفضل  وهذه  اجلني:  وقت  من  ساعة   24 غضون  يف  ُيعاَلج  زيتون 
الزيتون بغية درء اإلفراط يف نضجه.

معاجلة •• تكون  ال  عندما  أو أكثر:  واحد  يوم  مدة  اة  ُمهوَّ صناديق  يف  يبقى  زيتون 
اة  الزيتون مكنة يف غضون 24 ساعة، فإن أفضل حّل هو إبقاؤه يف صناديق ُمهوَّ

ن العفن. من أجل درء النضج املفرط وتكوُّ
الزيتون •• لتخزين  حالة  أسوأ  هذه  أو أكثر:  يوم  مدة  أكياس  يف  خمزون  زيتون 

ن العفن. بسبب تسارع النضج وتكوُّ

الزيتون وجودته. املستعمل( ملحصول من  اختيار يدوي )من قبل   :37 الشكل 

الصحية. الزيتون  املستعمل( حلالة  قبل  اختيار يدوي )من   :38 الشكل 



110

درجة حرارة الزيتون يف الدخل ودرجة حرارة ماء الغسيل.   :39 الشكل 

اليدوية[. الزيتون ]املدخالت  إعدادات خزن   :40 الشكل 

ُأجري  الذي  التجريبي  التحليل  ُيري   ،2 املقطع  يف  ُذكر  ملا  وفقًا  املعالة:  مدة 
لذا  املعاجلة.  مدة  عىل  كثريًا  تعتمد  الزيتون  لزيت  العامة  اجلودة  أن  اجلني  فرتة  أثناء 
اليدوي.  النمط  يف  املدة  هذه  يدخل  أن  للمستعمل  البيانية  التواصل  واجهة  تسمح 
صلة  عىل  املعاجلة  مدة  إن  آليًا.  املدة  هذه  ُتربمج  سوف  للربجميات،  قادم  إصدار  ويف 
تتطلَّب  لذا  إلخ(.  احلرارة...    واملطر، ودرجات  املناخ،  )تغريات  املناخية  بالظروف 
الربجميات إدخال مدد املعاجلة بداللة عدد األيام التي استغرقتها احلملة. يف اإلصدار 
ئت مدة املعاجلة إىل خطوات كل منها يتأّلف من مخسة أيام  األول من الربجميات، ُجزِّ

.)41 )الشكل 
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الزيتون. إدخال مدة معاجلة   :41 الشكل 

جودة  ملوسطات  تقدير  إجراء  أجل  من  الزيت:  معرصة  خصائص 
عن  البيانات  بعض  تقديم  املستعمل  عىل  الزيتون،  عرص  عملية  وحماكاة  الزيت 
:42 الشكل  يف  للمبني  وفقًا  اخلصوص  وجه  وعىل  املعرصة،  يف  املعاجلة  آالت 

السواحق •• من  أنواع  ثالثة  من  واحد  باختيار  الربجميات  تسمح  املعرصة:  ساحق 
)التي هي أكثر استعامالً(، أي القرص أو املطرقة أو اجلاروش.

آلة عجانة املعرصة: من املمكن اختيار عجانة أفقية أو عمودية.••
السابقة •• السنوات  عرش  خالل  اسُتعملت  املركزي:  بالطرد  الزيت  مستخِرج 

هذه  تصنيف  ويمكن  املركزي.  بالطرد  الزيت  الستخراج  خمتلفة  تكنولوجيات 
األطوار  ثالثي  استخراج عادي   )1 رئيسية:  التكنولوجيات يف ثالث جمموعات 
بالطرد  األطوار  استخراج حديث ثالثي  فاصل واحد، و2(  املركزي مع  بالطرد 

املركزي مع فاصلني، و3( استخراج ثنائي األطوار بالطرد املركزي مع مرشح. 
زيت  جودة  تقدير  يتطّلب  الوسطية:  احلرارة  ودرجة  العجن،  ومدة  السحق،  مدة 
رتني  الزيتون باستعامل الشبكات العصبونية الصنعية قياس مديت السحق والعجن )مقدَّ
بالدقائق( ودرجة احلرارة الوسطية لعملية العجن. وُتدخل هذه البيانات تلقائيًا بواسطة 
الربجميات املذكورة يف املقطع 5. إال أنه يمكن للمستعمل أن خيتار إدخال تلك القيم يدويًا 

)الشكل 43(.
أن  املستعمل  عىل  فقط،  األطوار  الثالثي  املركزي  بالطرد  االستخراج  حالة  يف 
إدخال  مُتِكن  وأخريًا،  حرارته.  ودرجة  املستعَمل  التطرية  ملاء  املئوية  النسبة  يدخل 
وجيب  م.  التحكُّ برجميات  أو بواسطة  املستعِمل  قبل  من  اخلرج  زيت  حرارة  درجة 
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يف  أما  اجلودة.  موسطات  تقدير  إىل  حاجة  ثمة  تكون  حينام  هذه  احلرارة  درجة  قياس 
الرتموديناميكي. النموذج  بواسطة  اخلرج  حرارة  درجة  فُتحسب  املحاكاة،  إجراء  حالة 

الطرد  الساحق والعجانة ومستخِرج  اختيار  الزيتون:  إعدادات ]مدخالت[ معرصة   :42 الشكل 
املركزي.

حلالة  اختيارية  موسطات  وإعدادات  والعجانة،  للساحق  يدوي  أو  آيل  إدخال   :43 الشكل 
"درجة".  بـ  رة  مقدَّ النهائية  الزيت  حرارة  درجة  األطوار.  الثالثي  املركزي  الطرد  مستخرج 

مئوية.

إىل حماكاة معرصة  ثمة حاجة  هلا: حينام تكون  الالزمة  والبيانات  املعرصة  حماكاة 
عىل  اخلصوص،  وجه  وعىل  للربجميات.  إضافية  معلومات  توفري  جيب  الزيتون، 
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املذكور يف  1 أو 2، وفق  العجينة )نوع  املعلومات عن نوع  تقديم مزيد من  املستعِمل 
املركزي  بالطرد  االستخراج  ومدة  )بالكيلو واط(  ي  املصفِّ استطاعة  وعن   )5 املقطع 

العجن. أثناء  ُيضاف  الذي  للامء  املئوية  النسبة  تقديم  أيضًا  )بالدقائق(. وجيب 

املعرصة. الالزمة ملحاكاة  البيانات  44: إعدادات  الشكل 

املوسطات: تقدير   1.6

ماتالب  بواسطة  املصممة  البيانية  املستعمل  تواصل  واجهَة   45 الشكل  ُيري 
لذا  واليدوية(.  )اآللية  املوسطات  من  كاملة  جمموعة  مع  أي  فعيل،  تشغيل  حالة  يف 
ومستوى  البريوكسيد  )عدد  الزيت  جودة  ملوسطات  تقدير  إجراء  اآلن  املمكن  من 
الشبكة  عىل  القائمة  الربجميات  بواسطة  لة  املحصَّ البيانات  أساس  عىل  احلموضة( 
الزر  عىل  بالضغط  التقدير  عملية  وُتطلق   .5 املقطع  يف  املذكورة  الصنعية  العصبونية 

.(Parameter Estimation) تقدير املوسطات 

الشكل 45: واجهة تواصل املستعمل البيانية الرئيسية يف حالة تشغيل فعيل.

ونتائج التقدير مبيَّنة يف املنطقة اليمنى العليا من واجهة تواصل املستعِمل البيانية، 
حة يف الشكل 46. ووفقًا ملا مُتِكن مالحظته، ال تسمح التقديرات، يف اإلصدار  وهي موضَّ
أن  حقيقة  إىل  عائد  وهذا  الزيت.  لفينوالت  مطلقة  قيمة  بإعطاء  الربجميات،  من  األول 
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الربجميات القائمة عىل الشبكة العصبونية ليست قادرة عىل إعطاء تقدير موثوق للموسط 
لة قبل تصميم الربجميات. وعىل النقيض من ذلك،  عىل أساس البيانات التجريبية املحصَّ
تسمح البيانات التجريبية بتقدير النسبة املئوية للفينوالت املتعددة (pest) املتبقية يف زيت 
الزيتون بعد االستخراج، أي نسبة حمتوى الزيت منها (pout) إىل ذاك املوجود يف الزيتون 

قبل االستخراج (pin)، وفقًا ملا تنّص عليه املعادلة اآلتية:
                                    )43(

الزيتون 2.6 حماكاة معرصة 

ملعرصة  السوائلية  الرتموديناميكية  اخلصائص  معرفة  يف  املستعِمل  يرغب  عندما 
الزيتون عىل أساس تلك اخلصائص، يمكنه  الزيتون، ويف تقدير موسطات جودة زيت 
وَتظهر   .(Oil Mill Simulation) املعرصة«  زيت  »حماكاة  الوظيفي  الزر  عىل  الضغط 
 (Simulation »نتائج املحاكاة الرتموديناميكية السوائلية يف املقطع املسمى »نتائج املحاكاة
املستخِرج  نتائج  اآلتية  املركزي. وتبنيِّ األشكال  بالطرد  املستخِرج  لنوع  تبعًا   Results)
ذي  األطوار  الثالثي  احلديث  واملستخِرج  األطوار،  الثالثي  املركزي  بالطرد  العادي 
ُيري  اخلصوص،  وجه  وعىل  األطوار.  الثنائي  املركزي  بالطرد  واملستخرج  الفاصلني، 
املركزي  بالطرد  العادي  املستخرج  بواسطة  جرت  استخراج  لعملية  حماكاة   47 الشكل 
إن  سابقًا(.  املذكورة  احلرارة  درجات  مجيع  إدخال  )ومع  فاصل  مع  األطوار  الثالثي 
العجانة  خرج  يف  واملاء  الزيت  وتدّفق  لكتلة  موثوقًا  تقديرًا  تعطي  املحاكاة  برجميات 
َرْين بالكيلو غرام والكيلو غرام بالدقيقة(، وكتلة وتدفق الثفل يف اخلرج، ودرجة  )مقدَّ

حرارة مزيج الزيت واملاء والثفل يف اخلرج )بالدرجة املئوية(.

التقدير. نتائج   :46 الشكل 



115

األطوار.  ثالثي  حديث  ُمستخِرج  حالة  يف  املحاكاة  نتائج   48 الشكل  وُيبنيِّ 
للامء  كفاءة  أعىل  بفصٍل  احلالة  هذه  يف  الفاصالن  يقوم  هو معروف،  ملا  ووفقًا 
الزيت  بمزيج  الصلة  ذات  املوسطات  ر  ُتقدِّ ال  الربجميات  فإن  ولذا  الزيت،  عن 
الزيت،  من  آثار  عىل  املحتوي  املفصول  اخلرج  ماء  وتدفُّق  كتلة  ر  تقدِّ بل  واملاء، 
املاء. من  آثار  عىل  املحتوي  اخلرج  يف  املفصول  الزيتون  زيت  وتدفُّق  وكتلة 

دة  مزوَّ العملية  هذه  إن  الطور.  الثنائية  العملية  ملحاكاة  مثاالً   49 الشكل  وُيري 
وتدفُّق  لكتلة  تقديرًا  املحاكاة  ُتعطي  ولذا  املاء،  عن  الزيت  لفصل  هنائي  بمرشح 

الزيت والثفل. الثفل، ودرجة حرارة  الزيت، وكتلة وتدفُّق 

ويف املنطقة املركزية اليمنى من واجهة تواصل املستعِمل البيانية املبيَّنة يف الشكل 
البريوكسيدات  من  الزيت  بمحتوى  اخلاصة  املعرصة  حماكاة  نتائج  رؤية  مُتِكن   ،50
نتائج  نتائج املحاكاة قريبة جدًا من  والفينوالت املتعددة ومحوضته. ومن الواضح أن 

نفسها. الدخل هي  إذا كانت موسطات  التقدير 

الثالثي  العادي  املستخِرج  الزيتون يف حالة  ترموديناميكية سوائلية ملعرصة  47: حماكاة  الشكل 
األطوار.
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الثالثي  احلديث  املستخِرج  الزيتون يف حالة  ترموديناميكية سوائلية ملعرصة  حماكاة   :48 الشكل 
األطوار.

األطوار. الثنائية  العملية  حالة  يف  للمعرصة  سوائلية  ترموديناميكية  حماكاة   :49 الشكل 

العام التحليل   3.6

»التحليل  يسمى  زّر  ُأنشئ  للمعرصة،  ل  مثقَّ هنائي  حتليل  عىل  احلصول  أجل  من 
ل هذا الزر لدى كبسه برناجمًا بسيطًا لتقدير نتيجة  (Global Analysis). وُيشغِّ العام« 



117

:(%pe) والفينوالت املتعددة (A) واملحتوى من احلموضة (P) لة للبريوكسيدات مثقَّ
                                  )44(

                                  )45(

                             )46(

الزيت  من  الزيتون  ملحتويات  رة  املقدَّ للقيم  بيانية  منحنيات  رسم  يمكن  أخريًا، 
(Global Analysis) )انظر  العام  التحليل  املتعددة بواسطة زر  والسكر والفينوالت 

.5 القيم وفقًا للمذكور يف املقطع  51(. وحُتسب هذه  الشكل 

نتائج

عىل  العملية  موسطات  قياس  من  املصممة  املنظومة  ن  مُتكِّ سابقًا،  ُذكر  ملا  وفقًا 
تقديم بعض  الزيتون. وقبل  املعرصة وتقدير جودة زيت  اإلنتاج، وحماكاة  طول خط 
رة، قد يكون من املفيد )ومن األوضح للقارئ( السري مع تسلسل  نتائج املنظومة املطوَّ
هذه  تتأّلف   .»05432/2008« الدفعة  لنأُخْذ  مثاالً.  زيتون  دفعة  أخذ  مع   52 الشكل 
وقد  يدويًا.  املقطوف   Frantoio املحصول  زيتون  من  كيلو غرام   300 من  الدفعة 
2008 وُوِضعت يف صندوق مفتوح  أكتوبر عام  15 ترشين األول/  الدفعة يف  مُجِعت 
السكر  من  الزيتون  دفعة  حمتوى  قيم   23 الدول  وُيري  عرصها.  قبل  ساعة   12 مدة 

الفرز. الفينول يف طور  والزيت ومركبات 

.60021 الزيتون  لدفعة  الكيميائية  النتائج   :23 الدول 

دفعة الزيتون

مركبات الفينول 
)مغ/كغ من القرشة 

واللب اجلافَّنْي(

السكر )غ/كغ 
من القرشة واللب 

اجلافَّنْي(

الزيت )مغ/كغ 
من القرشة واللب 

اجلافَّنْي(

2008/054322444173.52580
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املحاكاة. ونتائج  التقدير  نتائج  بني  مقارنة   :50 الشكل 

الشامل. التحليل  بواسطة  عليها  تّم احلصول  التي  للنتائج  مثال   :51 الشكل 
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النتائج. تقدير   :52 الشكل 

حرارية  مزدوجة  بواسطة  حرارهتا  درجة  تقاس  التي  الزيتون،  دفعة  ُتغسل  ثم 
الُتقطت  وقد  منها.  األوراق  وُتنزع   )17ºC حرارته  درجة  )بامء  الغسيل  آلة  ضمن 
 2 املقطعني  يف  املذكورة  اآللية  الرؤية  منظومة  كامريا  بواسطة  للدفعة  الصور  بعض 

نتائج خوارزمية معاجلة الصورة.  24 الدول  و4، ثم جرت معاجلتها. ويتضمن 

الصورة. نتائج خوارزمية معاجلة   :24 الدول 

BpoB0G0S0PDTDدفعة الزيتون

2008/0543212.3428.1712.400.540.320.16

بواسطة  إعدادها  اآلن  املعرصة  ل  مشغِّ يستطيع  االستخراج،  عملية  بدء  قبل 
يف  للمبنيَّ  ووفقًا  هلا.  حماكاة  وإجراء  تقديراهتا  حساب  ويمكنه  رة،  املطوَّ الربجميات 

التقدير هي: نتائج   ،52 الشكل 

 -
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 -

 -
اآلتية: املحاكاة فهي  نتائج  أما 

كتلة زيت الزيتون يف اخلرج:  81.82 كغ.- 
التدفق الوسطي للزيت يف اخلرج:  0.09 كغ/ دقيقة.- 
كتلة الثفل يف اخلرج:  229.89 كغ.- 
تدّفق الثفل يف اخلرج:  0.26 كغ/ دقيقة.- 
 -  .24.8ºC درجة حرارة الثفل يف اخلرج: 
 - .26.7ºC درجة حرارة الزيت يف اخلرج: 

 -
 -

 -
هي: العام  التحليل  ونتائج 

 -
 -

 -
بالتحليل  عليها  احلصول  تم  التي  بتلك  النتائج  هذه  مقارنة  املمكن  ومن 

 .)53 25 والشكل  الكيميائي )الدول 
الربجميات. مقابل خرج  الكيميائي يف  التحليل  نتائج   :25 الدول 

نتائج التحليل الكيميائي

درجة حرارة زيت الزيتون اإلنتاجية% AsPspesدفعة الزيتون
يف اخلرج

2008/54320.01±0.155±20.18% 21 26ºC

نتائج الربجميات

درجة حرارة زيت الزيتون اإلنتاجيةANpNpeدفعة الزيتون
يف اخلرج

2008/54320.1487.0440.161% 27.27 26.7ºC

مقارنة )نسبة اخلطأ املئوية( بني التحليل الكيميائي )متمركز حول القيمة الوسطية( وخرج الربجميات
2008/5432% 4.72% 14% 11% 22% 2.7
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العملية. تسلسل   :53 الشكل 

إن األخطاء كبرية يف ما خيص التنبُّؤ باإلنتاجية، إال أهنا موثوقة جدًا بالنسبة إىل 
 60 70 دقيقة بدالً من  املوسطات األخرى. عىل سبيل املثال، إذا ُوضعت مدة العجن 

النحو اآليت: عىل  الشامل  التحليل  نتائج  ت  تغريَّ دقيقة، 

 -

 -

 -

لذا فإن تغيري مدة العجن يؤثِّر يف جودة الزيت املستخرج بطريقة ملموسة. ويف 
هذا املثال، إذا ُرفعت درجة حرارة العجن مثاًل إىل 26ºC، كانت جودة زيت الزيتون 

أفضل:
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 -

 -

 -

من  املعرصة،  منها  تتألف  التي  اآلالت  حرارة  درجات  بتغيري  أخرى،  بكلامت 
الزيتون. معّينة من  دفعة  الظروف من أجل  أفضل  إىل  الوصول  املمكن 

ق  التحقُّ بغية مزيد من  املصّممة  الربجميات  نتائج  تقديم بعض  املمكن  اآلن، من 
ئت  ق من الربجميات مّدة طويلة، وقد ُجزِّ من الطريقة. لقد استغرقت إجراءات التحقُّ
أن  من  ق  التحقُّ جيري  األوىل،  اخلطوة  يف  واإلقرار.  ق  التحقُّ منفصلتني:  خطوتني  إىل 
البريوكسيد ودرجة  ناحية عدد  من  الدقة  من  مقبوالً  يعطي مستوى  الربجميات  خرج 
فقد  الثانية،  اخلطوة  أما  الربجميات.  تدريب  أثناء  يف  ُتستعمل  مل  عّينات  يف  احلموضة 
عام  عينة  وُأخذت  و2006.   2003 عامي  من  زيتون  زيت  عينات  باستعامل  ُطبِّقت 
هنائيني  فاصلني  مع  األطوار  ثالثي  مصفٍّ  ذات  معرصة  من   )26 )الدول   2003
 .(“Santa Tea” Oil Mill  in Reggello  (Florence)( درجتا حرارهتام منخفضة
فاصل  دون  من  التدّفق  ثنائي  مصفٍّ  ذات  معرصة  من   2006 عام  عينة  وُأخذت 
 (“Torre Bianca”  Oil Mill  in  San  Casciano  in Val  di  Pesa هنائي 

  .(Florence))

الربجميات  خرج  مع  البيانات  قاعدة  من  عينات  و28   27 الدوالن  ويقارن 
الربجميات  خرج  أن  كيف  وُيريان  آنفًا،  املذكورين  واإلقرار  ق  التحقُّ بطوري  اخلاص 
ق  التحقُّ عملية  يف  سواء  الوسطية،  القيمة  من  هو واضح  ملا  وفقًا  وذلك  متناسق، 
املخرب لكل  الزيت يف  قيمة عدد بريوكسيد  الثقة يف  الربجميات جمال  د  حُتدِّ أم اإلقرار. 
خرج  خيّص  وفيام   .)54 الشكل  )انظر  الكيميائي  التحليل  نتائج  تبيِّنه  ملا  وفقًا  عينة، 
املخرب،  يف  الثقة  ملجال  املركزية  بالقيمة  مقارنة  جيدًا:  الربجميات  أداء  كان  احلموضة، 
55 و56(. د كفاءة الطريقة )انظر الشكلني  عًا لألخطاء يؤكِّ ُيري خرج الربجميات توزُّ
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ق(. الربجميات )حتقُّ بنتائج   البيانات  27: مقارنة عينات قاعدة  الدول 
عدد البريوكسيد 

 (Np vs. Ps) [meq O2/kg]
احلموضة 

 (A vs. As) [mass % oleic acid]

نتائج التحليل رقم العينة
[6]

خرج 
الربجميات

خرج نتائج التحليل [6] 
الربجميات

00f04o1_122±66.00.01±0.180.18

00f04v1_127±27.50.21±0.010.22

00f04v2_126±26.20.23±0.010.24

00f10o1_126±25.40.17±0.010.16

00f10v1_127±25.70.19±0.010.2

00f10v2_126±26.80.21±0.010.23

00f17o1_125±26.40.17±0.010.19

00f17v1_125±26.60.21±0.010.27

00f17v2_125±26.20.22±.0.010.26

00f24o1_126±26.40.22±.0.010.21

00f24v1_126±26.20.28±.0.010.27

00f24v2_125±25.90.23±.0.010.24

01f03o1_124±23.60.17±0.010.15

01f17o1_125±25.10.14±0.010.11

01f17v1_128±27.00.13±0.010.16

01f24o1_122±21.90.20±0.010.15

02f09o1_124±24.00.18±0.010.18

02f09v1_124±25.10.25±0.010.25

02f20o1_124±24.30.15±0.010.19

02f20v1_124±24.80.28±0.010.26

25.20.200.21±5.6الوسطي
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الربجميات. الكيميائي( بخرج   )التحليل  اإلقرار  28: مقارنة عينات  الدول 

عدد البريوكسيد 
 (Np vs. Ps) [meq O2/

kg]

احلموضة 
  (A vs. As) [mass % oleic

acid]

نتائج التحليل رقم العينة
[6]

خرج 
خرج نتائج التحليل[6] الربجميات

الربجميات
2003_ST_010.8±4.84.820.02±0.270.26

2006_TB_094.8±0.83.710.21±0.010.16

2006_TB_124.3±0.83.910.16±0.010.19

2006_TB_203.9±0.84.130.23±0.010.21

2006_TB_213.6±0.83.930.18±0.010.18

2006_TB_22/13.3±0.83.740.18±0.010.16

2006_TB_22/24.3±0.83.730.17±0.010.16

2006_TB_253.9±0.83.910.20±0.010.17

2006_TB_403.8±0.83.960.13±0.010.18

2006_TB_503.9±0.85.120.16±0.010.18

2006_TB_606.7±0.85.050.17±0.010.16

2006_TB_703.8±0.85.080.14±0.010.17

2006_TB_755.5±0.84.910.16±0.010.16

4.44.320.180.18الوسطي
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الشكل 54: مقارنة عدد بريوكسيد الزيت بني خرج الربجميات وعينات عام 2006 )إقرار(.

الشكل 55: مقارنة محوضة الزيت بني خرج الربجميات وعينات عام 2006 )إقرار(.
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ق(.  ع خطأ تقدير محوضة الزيت يف الربجميات )حتقُّ 56: توزُّ الشكل 

املقاسة  والقيم  الصنعية  العصبونية  الشبكة  خرج  بني  الوسطي  اخلطأ  يساوي 
واخلطأ  البريوكسيد.  عدد  يف  و5%  احلموضة  مستوى  يف  نحو 6%  اجلودة  ملوسَطْي 
ونحو 16%  البريوكسيد  عدد  يف  نحو 15%  يساوي  الطريقة  هذه  يف  األعظمي 
التحليل  يف  القياس  خطأ  يساوي  هو معروف،  ملا  ووفقًا  احلموضة.  مستوى  يف 
حتى  احلموضة.  مستوى  يف  و0.01%  البريوكسيد،  لعدد  نحو 5%  القيايس  الكيميائي 
يمكن  فإنه  الكيميائي،  التحليل  نتائج  عن  بيِّنًا  اختالفًا  خمتلفة  التقدير  نتائج  لو كانت 
عن  موثوقة  رسيعة  فكرة  عىل  للحصول  جيدة  فرصة  اجلودة  موسَطْي  تقدير  اعتبار 
 Reg. CE جودة الزيت من دون إجراء التحليل الكيميائي املنصوص عليه يف املعيار 

.Reg. CE 796/2002و Reg. CE 1513/20012568/91 و

للمستقبل مقرتحة  أعامل 
فهم  حتقيق  أجل  من  مستقبلية  بأعامل  نقوم  سوف   ،5 املقطع  يف  ُذكر  ملا  وفقًا 
ولتطوير  الزيتون،  زيت  يف  الفينولية  املركبات  يف  الزيتون  عرص  عملية  لتأثري  أفضل 
الزيتون بمعرفة  الفينولية يف زيت  املركبات  تقدير  دّقة ووثوقية تستطيع  أكثر  برجميات 
التقدير  ن هذا  يمكِّ الزيتون، ودرجة نضجه وسالمته. وسوف  املتعّددة يف  الفينوالت 
لتعريف  الفينولية  املركبات  استعامل  ويمكن  الزيتون،  لزيت  أفضل  توصيف  من 
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وتقوم   .)]64-62[ يف  للمذكور  )وفقًا  أفضل  وصفًا  يصفها  الزيت  جلودة  مؤرش 
مفاعيل:  ثالثة  عىل  تنطوي  لألكسدة  املضادة  املركبات  أن  اعتبار  عىل  الفرضية  هذه 
مضادة  للمستهلك  قوية  مزايا  توفري  و2(  الُدُسم،  مركبات  أكسدة  عملية  تأخري   )1
املّر  الطعم  ناحية  من  الزيتون  لزيت  احلسية  اخلصائص  يف  التأثري  و3(  لألكسدة، 
التقنية  التغيريات  أن  بيَّنت  أخرية  أعامالً  ذلك، إن  من  وأكثر  التوابلية.  النكهة  وذي 
اجلوي،  األكسجني  إىل  ض  والتعرُّ احلرارة  درجات  مثل  الزيت،  استخراج  عملية  يف 
يف  ُتنجز  سوف  التي  األخرى  واملهمة   .]64  ،62[ الفينول  من  الزيت  حمتوى  يف  تؤثِّر 
املستقبل هي تطوير خوازميات معاجلة صورة أكثر كفاءة يف كشف العيوب السطحية 
احلمراء  حتت  األشعة  عىل  قائمة  صور  حتصيل  منظومات  واستعامل  الزيتون،  يف 
واملرشح  املستخرج  الزيت  وحتليل  الزيتون،  توصيف  بغية  البنفسجي  فوق  والضوء 
الزيتون بطرائق معاجلة  تقييم درجة نضج  العمل احلايل  بطرائق برصية. لقد جرى يف 
أيضًا بمساعدة  النضج  ُتقاس درجة  العمل، سوف  الصورة. ويف تطوير مستقبيل هلذا 
 ،2 املقطع  يف  املذكورة  التجريبية  احلملة  ويف  جنْيه.  قبل  للزيتون  الكيميائي  التحليل 
البيانات التجريبية عن نضج الزيتون. وعىل وجه اخلصوص، يف  جرى حتصيل بعض 
ما خيص الفرتة يف ما بني شهري أيلول/ سبتمرب وكانون األول/ ديسمرب، مُجع بعض 
مؤّلفي هذا  وبرأي  الزيتون.  لنضج  الكيميائية  احليوية  بالعملية  املرتبطة  املوسطات 
سوف  موسطات  هي  والفينول  والزيت  السكر  من  الزيتون  حمتويات  ُتعترب  العمل، 
الرأي  هذا  ويدعم  الربجمية.  بالطرائق  الزيت  جلودة  أفضل  وحماكاة  نمذجة  من  ن  متكِّ
الدليل بأن تطور حمتويات الزيتون الكيميائية من املفرتض أن يكون مؤرشًا موضوعيًا 
التي  الكيميائية  احليوية  العمليات  من  العديد  فثمة   .]68-65[ الزيتون  نضج  عىل 
والتخّلل  الزيتون،  يف  املحتوى  الزيت  يف  السكر  مركبات  ظهور  اجلني:  يف  حتصل 
يوفِّر  العملية سوف  أفضل هلذه  فهاًم  فإن  لذا  فيه.  الفينول  الكيميائي ملركبات  احليوي 

الزيت. استخراج  لعملية  دقة  أكثر  معرفة 

خالصة
منخفضة  مبتكرة  الزيتون  لزيت  استخراج  عملية  تطوير  احلايل  الفصل  وصف 
آلية...  رؤية  ومنظومات  ات  )جمسَّ اآليل  م  التحكُّ أدوات  من  بسلسلة  تتميَّز  األكسدة 
املنظومة  هذه  وتتيح  االستخراج.  أطوار  أثناء  وتقنية  زراعية  موسطات  لعدة  إلخ( 
زيت  جودة  خلواص  ديناميكي  تعديل  أجل  من  االستخراج  لعملية  إعدادات  عدة 
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الفصل  هذا  من  الرئييس  الغرض  وكان  االستخراج.  عملية  أثناء  املستخرج  الزيتون 
وصف منظومة رؤية آلية قادرة عىل التقاط صور للزيتون وكشف بعض خواص كل 
رت بغية  دفعة زيتون تري معاجلتها، وبرجميات قائمة عىل شبكة عصبونية صنعية ُطوِّ
م يف عملية االستخراج وحماكاهتا. ُيضاف إىل ذلك وصٌف لبعض النتائج املهمة  التحكُّ
ل  مشغِّ املبتكرة  املنظومة  ن  ومتكِّ إليه.  ل  ُتُوصِّ ما  بآخر  ومقارنتها  التجريبية  للحملة 
)أي  احلقيقي  الزمن  يف  موضوعيًا  الزيتون  زيت  جودة  معرفة  من  الزيتون  معرصة 
أجل  من  إلخ(  محوضته...  ومستوى  املتعددة  والفينوالت  البريوكسيدات  من  حمتواه 
الزيتون  معرصة  تطوير  ويقوم  اجلودة.  تلك  يف  املؤثِّرة  للموسطات  الفوري  الضبط 
عىل  املؤلفون  أجراها  التي  التجريبية  االختبارات  من  سلسلة  نتائج  عىل  هذه  املبتكرة 
املنظومة  وتعمل  سنوات.   3 دامت  تريبية  محلة  خالل  األكسدة  منخفضة  معرصة 
ز  حُيفِّ بأن  املؤلفون  ويأمل  بإيطاليا.  فلورنسا  من  بالقرب  يت  سانتا  معرصة  يف  فعليًا 
العمل احلايل املجتمع العلمي بغية إدخال حتسينات عىل املنظومة و/ أو مناهجها من 
أو تقديم  بديلة  حلول  واقرتاح  الزيتون  لزيت  مكنة  جودة  أفضل  إىل  الوصول  أجل 

توصيات نقدية لتحسني املرشوع )وملَ ال؟(.

شكر كلمة 
 (ARSIA أرسياتوسكانا  مؤسسة  إىل  شكرهم  تقديم  املؤلفون  يرغب 
ثالث  دام  الذي  املرشوع  إلمتام  االقتصادي  دعمها  مت  قدَّ التي   TOSCANA)

شكرنا  ونقدم  تقديمها.  جرى  التي  النتائج  مجيع  حتقيق  من  نت  مكَّ وبذلك  سنوات، 
أيضًا إىل بلدية توسكانا وإىل مجيع األشخاص الذين سامهوا يف املرشوع، وإىل املجتمع 
معرصة  يف  العاملني  وإىل  مهمة،  مقرتحات  املستقبل  يف  م  يقدِّ سوف  الذي  العلمي 

معنا. تعاونوا  الذين  الزيتون 
الرموز الئحة 

 محوضة الزيت املقيسة ]كتلة محض األوليك[ )عديمة الوحدات(.
رة ]كتلة محض األوليك[.  احلموضة املقدَّ

محوضة التحليل الشامل ]كتلة محض األوليك[.
احلموضة امُلحاكاة ]كتلة محض األوليك[.
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)عديمة  الدفعة  يف  النضج  املتوسط  للزيتون  املئوية  النسبة 
الوحدات(.

)عديمة  الدفعة  يف  النضج  املتقدم  للزيتون  املئوية  النسبة 
الوحدات(.

عامل تأثري نضج الزيتون يف عدد البريوكسيد )عديم الوحدات(.
عامل تأثري نضج الزيتون يف احلموضة )عديمة الوحدات(.

عامل تأثري نضج الزيتون يف عدد البريوكسيد )عديمة الوحدات(.
عامل تاثري نضج الزيتون يف احلموضة )عديمة الوحدات(.

)عديمة  احلموضة  يف  العظمى  الزيت  حرارة  درجة  تأثري  عامل 
الوحدات(.

البريوكسيد  عدد  يف  العظمى  الزيت  حرارة  درجة  تأثري  عامل 
)عديمة الوحدات(.

.]kJ/kgK[ 1 احلرارة النوعية للعجينة من النوع

.]kJ/kgK[ 2 احلرارة النوعية للعجينة من النوع
.]kJ/kgK[ ي احلرارة النوعية ملاء التطرية يف دخل املصفِّ

kJ/[ )ي )مع آثار ماء احلرارة النوعية ملاء التطرية يف خرج املصفِّ
.]kgK

.]kJ/kgK[ احلرارة النوعية للزيت
.]kJ/kgK[ احلرارة النوعية للامء

.]kJ/kgK[ احلرارة النوعية لكتلة الزيتون اجلاف
.]kJ/kgK[ )ي )مع آثار ماء احلرارة النوعية لزيت خرج املصفِّ

.]kJ/kgK[ ي احلرارة النوعية للثفل يف دخل املصفِّ
.]kJ/kgK[ ي احلرارة النوعية ملعجونة الزيتون يف دخل املصفِّ

درجة حرارة العجن الوسطية لعجينة الزيتون ]كلفن[.
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محوضة  يف  العملية  بداية  عند  الزيتون  حرارة  درجة  تأثري  عامل 
الزيت ]كلفن[.

النسبة املئوية للزيتون األخرض يف الدفعة )عديمة الوحدات(.
ي.  النسبة املئوية ملاء التطرية يف املصفِّ

ي ]كغ/ ثانية[. تدفُّق ماء التطرية يف مدخل املصفِّ
ي )مع آثار ماء( ]كغ/ ثانية[. تدفُّق ماء التطرية يف خرج املصفِّ

ي ]كغ/ ثانية[. تدفُّق الزيت يف مدخل املصفِّ
ي )مع آثار ماء( ]كغ/ ثانية[. تدفُّق الزيت يف خرج املصفِّ

كتلة دفعة الزيتون ]كغ[.
ي ]كغ/ ثانية[. تدفُّق عجينة الزيتون يف مدخل املصفِّ

ي ]كغ/ ثانية[. تدفُّق الثفل يف خرج املصفِّ
ي ]كغ/ ثانية[. تدفُّق الكتلة اجلافة يف مدخل املصفِّ

عدد البريوكسيدات املقيسة ]meq O2 /كغ[.
يف  الفينوالت  الفينوالت/   %[ املقيسة  املتعددة  الفينوالت  عدد 

الزيت[.
ي الوسطية ]كيلواط[. استطاعة املصفِّ

النسبة املئوية للزيتون املترضر جزئيًا يف الدفعة )عديمة الوحدة(.

رة ]% الفينوالت/ الفينوالت يف الزيت[. الفينوالت املتعددة املقدَّ
الفينوالت املتعددة يف التحليل العام ]% الفينوالت/ الفينوالت 

يف الزيت[.
يف  الفينوالت  الفينوالت/   %[ املحاكاة  يف  املتعددة  الفينوالت 

الزيت[.
فينوالت متعددة ]مغ/كغ[

رة ]meq O2/ كغ[ البريوكسيدات املقدَّ
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بريوكسيدات التحليل العام ]meq O2/ كغ[
بريوكسيدات املحاكاة ]meq O2/ كغ[

النسبة املئوية للزيتون السليم يف الدفعة )عديمة الوحدة(.
مدة عجن عجينة الزيتون ]ثانية[.

ي ]كلفن[. درجة حرارة ماء التطرية يف دخل املصفِّ
ي )مع آثار زيت( ]كلفن[. درجة حرارة ماء التطرية يف خرج املصفِّ

النسبة املئوية للزيتون املترضر كليًا يف الدفعة )عديمة الوحدة(.
ي )مع آثار ماء( ]كلفن[. درجة حرارة الزيت يف خرج املصفِّ

ي ]كلفن[. درجة حرارة الثفل يف خرج املصفِّ
درجة حرارة الزيت العظمى يف أثناء االستخراج ]كلفن[.

درجة حرارة الزيتون يف بداية العملية ]كلفن[.
ي ]كلفن[. درجة حرارة عجينة الزيتون يف دخل املصفِّ

مدة استخراج الزيت من الدفعة ]ثانية[.
بريوكسيدات التحليل العام ]meq O2/ كغ[.
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ملخص
م هذا الفصل منهجية للجدولة ضمن ظروف مقيَّدة مع تطبيقاهتا يف إدارة أعامل  يقدِّ
التي ُتستأجر وتدير أراٍض زراعية واسعة ومتباعدة  الزراعية الكربى  املزارع للرشكات 
شبكات  املنهجية  هذه  وتتضّمن  كاملة.  مكننة  الزراعية  عملياهتا  وتكون  جغرافيًا 
عامة  مساعدة  وإجراءات  املزرعة،  أعامل  تسلسل  لنمذجة  اهلجينة   (Petri Nets) برتي 
للقيود  احلسبان  يف  األخذ  حني  األعامل  وجدولة  املوارد  لتخصيص   (Metaheuristic)
وإدارة  اليومية،  املزرعة  أعامل  لتسجيل  تطبيقات  مُجِّعت  وقد  األكيدة.  غري  واحلاالت 
وحتديث اجلداول والبيانات ذات الصلة يف موقع يف الويب ضمن منظومة إدارة متكاملة. 
ز هذا البحث االهتامم عىل منظومة القطاف، خاصة يف عمليات إنتاج قصب السكر  وُيركِّ

الكربى للرشكات الزراعية.

.guansid@gmail.com المراسل:  المؤّلف   )*(
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الزراعية أن نموذج شبكات برتي  لقد تبنيَّ من استعراض نامذج تسلسل األعامل 
اهلجينة قد استوعب عىل نحو مالئم األحداث املتقطعة واملستمّرة واملتزامنة والسكونية 
احلاالت  مع  النموذج  هذا  تعامل  فقد  الزراعية.  العمليات  يف  حتصل  التي  واملتغرّية 
والعمل  املتنقلة  اآلالت  وجمموعات  الزراعية  واملوارد  لألرايض  واملتقّدمة  االبتدائية 
املتعّدد اآلالت والتغّلب عىل العقبات عىل نحو جيد. وتتألف إجراءات تقريبية مساعدة 
 (SA) التقسية  حماكاة  خوارزمية  من  برتي  شبكة  يف  األطوار  ثنائية   (Metaheuristic)
 (GA) املوارد، وخوارزمية جينية  (Simulated  Annealing  Algorithm) ختصيص 
ر  (Genetic  Algorithm) جدولة عمل املزرعة. وبيَّنت النتائج التجريبية اخلاصة بتطوُّ
للحل وجودته  الرسيع  ر  التطوُّ أن  الطور  الثنائية  املساعدة  التقريبية  احلّل يف اإلجراءات 
أفضلية  لوائح  واستبداء  املوارد،  ختصيص  استمثال  تأكيد  خالل  من  حصال  قد  العالية 
وقت  واستخدام  السابق  املوارد  ختصيص  يف  حالية  مهام  سلسلة  أفضل  من  موروثة 
د بناًء عىل أعىل نسبة استعامل  االنتظار بني األعامل. وكان جدول ختصيص املوارد، املولَّ
الزراعية يف  املدى لألرايض  بعيدة  أجل وضع خطة عمل شاملة  للتطبيق من  قاباًل  هلا، 
بعض الرشكات الزراعية الكبرية، يف حالة النظر يف األنشطة املعتادة التي من قبيل األعامل 
منظومة  ويف  األعامل.  بني  ما  يف  االنتظار  ومدد  اآلالت  انتقال  ومدد  اآلالت  املتعددة 
هاتف  باستعامل  اليومية  املزرعة  أعامل  لتسجيل  تطبيق  تطوير  جرى  املتكاملة،  األعامل 
 ،(GPS) (Global Positioning System) د بالنظام الكوكبي لتحديد املوقع خلوي مزوَّ
اهلواتف  العملية الستعامل  التقنية واملزايا  إنرتنت. وجرى استقصاء اجلدوى  مع وصلة 
لتطبيقات  أيضًا  تفصييل  وصف  وثّمة  عمليًا.  املزرعة  عمل  بيانات  تسجيل  يف  اخللوية 

أخرى مثل اإلدارة القائمة عىل الويب يف منظومة اإلدارة املتكاملة.
 يمثِّل النموذج املقرتح واإلجراءات العامة املساعدة نموذجًا واعدًا لكل من ختطيط 

عمل املزرعة واخلطة املرجعية حلل مسألة اجلدولة بوجود قيود.

تقديم  -1

وأغراضه العمل  1.1 خلفية 

الريفية يف  املجتمعات  الديموقراطية يف  تعزيز  أنعش  الثانية،  العاملية  بعد احلرب 
اليابان كثريًا من املزارعني الذين امتلكوا أراٍض زراعية خاصة صغرية املساحة. لكن 
ما ال يمكن نكرانه هو أن تعزيز الديموقراطية أّدى إىل مشكالت رافقت صياغة بنية 
األعامل  ذات  وتلك  الصغرية  املزارع  إدارة  يف  تلت  اليابان،  يف  الزراعية  األرايض 
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الزراعية  التجارة  الواعدة يف ظل حترير  املتباعدة مكانيًا. وبغية ضامن استدامة املزارع 
املزارعني  لتشجيع  سياسة  اليابانية  احلكومة  وضعت  العاملية،  التجارة  قواعد  وحتسني 
إدماج  ز  تعزِّ السياسة  وهذه  ومستدام.  مستقر  إنتاج  إىل  يسعون  الذين  األقوياء 
رشكات  وإنشاء  ]بشهادات[،  مؤهلني  مزارعني  بأيدي  الزراعية  واألرايض  املزارع 
الريفية  املجتمعات  يف  املزارع  وانتقلت  حمّليون.  مزارعون  فيها  يشارك  كبرية  زراعية 
يف  والتشارك  األرض،  الستخدام  خمططات  باستعامل  منظمة  بطريقة  اإلنتاج  إىل 
املزارعني.  لقدرات  تبعًا  الزراعية  لألعامل  فاعل  وختصيص  متعّددة،  آالت  استخدام 
وحدة   190,000 ما  وقت  يف  ثمة  كان  املزارع،  إدماج  لتعزيز  املساعي  هلذه  ونتيجة 
إدارية تعمل بوصفها رشكات زراعية هتدف إىل إدارة فعالة للمزارع وواسعة النطاق 
 The  Ministry  of  ،2006 اليابانية،  األسامك  وصيد  والغابات  الزراعة  )وزارة 

.)Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, 2006

متجاورة،  مناطق  يف  دها  وتوحِّ الزراعية  األرايض  الرشكات  تلك  تستأجر 
هبا  يوكلها  التي  الزراعية  باألعامل  وتقوم  التامة،  األمتتة  باستعامل  كبرية  مزارع  وُتدير 
التي  املزارع  عدد  ويبلغ  الكبرية.  الرشكة  إيرادات  زيادة  أجل  من  فرادى  مزارعون 
مبعثرة ضمن منطقة جغرافية  أحيانا، وتكون  الكربى اآلالف  الرشكات  تلك  ُتديرها 
]للرشكات[  هبا  يعمد  إضافية  زراعية  أعامل  تنفيذ  فإن  العموم،  وجه  وعىل  واسعة. 
تلبية  وذلك  الرشكة،  يف  الداخلية  األعامل  عىل  أفضلية  يعطى  فرادى  مزارعون 
املتفّرقة  املزارع  يف  الكبري  الزراعية  األعامل  عدد  فإن  وبالتايل  الزبائن.  الحتياجات 
موارد حمدودة  ومنافسة عىل  مردود،  وإىل عمل غري ذي  منخفضة،  إنتاجية  إىل  يؤدي 

العاملة. قبيل اآلالت واليد  من 

اجلنوبية  اجلزر  وهي  أوكيناوا،  يف  كربى  زراعية  رشكة  ثّمة  املثال،  سبيل  عىل 
 20 الكلية  مساحتها  تساوي  مزرعة   90 من  أكثر  الرشكة  تستأجر  اليابان  من 
الرشكة  قبل  من  املستأجرة  املزارع  ع  توزُّ ويغطي  السكر.  بقصب  وتزرعها  هكتارًا، 
الزراعية  لألعامل  اجليدة  اإلدارة  النعدام  ونظرًا  بكاملها.  قرى  عّدة  تشمل  منطقة 
الزراعية  األعامل  تنفيذ  يبدأ  القبيل،  هذا  من  واسعة  منطقة  يف  املتفرقة  األرايض  يف 
األعامل،  ختطيط  عدم  إىل  ونظرًا  األمثل.  التوقيت  فاقدًا  املوسم،  عن  متأخرًا  عادًة 
مردود  عن  يقّل  الرشكة  هذه  لدى  املساحة  لوحدة  السكر  قصب  مردود  فإن 
طن   4.66 تتجاوز  ال  الرشكة  هذه  لدى  السكر  قصب  فمردود  العاديني.  املزارعني 
الوسطي  باملردود  مقارنة  نسبيًا  ضعيف  املردود  وهذه  تقريبًا،  مربع  مرت   1000 لكل 
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.)2008 أوكيناوا،  )بلدية  أوكيناوا  يف  مربع  مرت   1000 لكل  طن   7.11 تساوي  الذي 

اإلدارة  نطاق  وتوسيع  االقتصادي،  والنمو  اإلنتاج  وزيادة  استدامة  وبغية  لذا، 
العمل  إدارة  ن  أن حتسِّ الكربى  الرشكات  املستقبلية، عىل  التطورات  تستوعب  بحيث 
بمزيد  والقيام  منها،  املزيد  واستئجار  املزارع  استئجار  عىل  التعاقد  ع  وتوسِّ اليومي، 
م العمل  من األعامل اإلضافية. وهي حتتاج حاجة ماسة إىل منظومة إدارية إلدارة َتقدُّ
تعطي  جدولة  منظومة  إىل  إضافة  املزرعة،  أعامل  عن  مسجلة  يومية  بيانات  عىل  تقوم 

عة جغرافيًا. املوزَّ الزراعية  فاعاًل لألعامل  جدوالً 

م أعامل  يشتمل إنشاء املنظومة اإلدارية عىل أعامل تتعلق بتسجيل بيانات عن تقدُّ
الزمن احلقيقي، واحلفاظ عىل  البيئية يف  الطارئة  ات واحلاالت  اليومية والتغريُّ املزرعة 
وفَّرت  وقد  فيها.  العاملة  واليد  ومواردها  املزرعة  ألعامل  بيانات  وقاعدة  جدول 
تلك  حتصيل  يف  عظيمة  مزايا  اليوم  النّقالة  االتصال  وأجهزة  املعلومات  تكنولوجيا 
 ،GPS الكوكبي  املوقع  حتديد  فنظام  الزراعية.  األعامل  إدارة  أجل  من  البيانات 
األرايض  مواقع  وتسجيل  حتديد  من  نان  يمكِّ  ،GIS اجلغرافية  املعلومات  ومنظومة 
الطرفيات  توافرها  التي  الكوكبي  املوقع  حتديد  نظام  بيانات  استعامل  إن  الزراعية. 
للمشّغل،  بسهولة  الزراعية  األرايض  مواقع  عن  معلومات  يوفِّر  أن  يمكن  النقالة، 
ومنخفضة  االستعامل  سهلة  إدارة  منظومة  إقامة  بدراسة  واحد  باحث  يقم  مل  أنه  إال 
التكلفة من هذا النوع للرشكات الزراعية الكربى أو للمزارعني العاديني. لذا قمنا يف 
تكنولوجيتي  باستعامل  اليومية  املزرعة  بيانات  لتسجيل  منظومة  بتطوير  البحث  هذا 
منظومة  يف  املسّجلة  البيانات  تلك  استعامل  أجل  من  وذلك   ،GIS والـ   GPS الـ 

واجلدولة.  النمذجة 

نموذج  بناء  عىل  جدولة  منظومة  إلقامة  الالزمة  التطويرية  األعامل  وتشتمل 
نمذجة  إىل  إضافة  بيئية،  تغريات  بوجود  متفرقة  أراٍض  عىل  عة  املوزَّ املزارع  لنمذجة 
وتصميم  اآلالت،  تعطُّل  أو  الطقس  عن  النامجة  التيّقن  عدم  حاالت  أو  ات  التغريُّ

ر. املطوَّ النموذج  إىل  استنادًا  الزراعية  خوارزمية الستمثال جدول األعامل 

 (Task Graph Model) ويف ما خيص النموذج، ليس نموذج خمطط بياين للمهام
واملراجعة  التقييم  تقنية  برنامج  خارطة  خمطط  أو   (Djordjevic &  Tosic,  1996)
 (Cottrel, 1999)  (PERT) (Program Evaluation and Review Technique)
عة عىل أراٍض متفرقة، ألن مدة معاجلة مهمة معينة يتغريَّ  مالئمني لنمذجة املزارع املوزَّ
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مع تغريُّ املوارد املتوافرة مثل اآلالت واليد العاملة. فنموذج جدولة األعامل الزراعية 
اجلدولة  تصبح  وحينئٍذ  املعاجلة.  وقت  أثناء  ات  التغريُّ متثيل  عىل  قادرًا  يكون  أن  جيب 
ات،  التغريُّ مع  التعامل  وبغية  لذا،  الصعوبة.  شديدة  اليقني  عدم  نموذج  عىل  القائمة 
 (David & Alla,  (Hybrid Petri Net Model) رنا نموذجًا هجينًا لشبكة برتي  طوَّ

عة عىل أراٍض زراعية متفرقة. (2001 لنمذجة املزرعة املوزَّ

حتديث  جيب  برتي،  لشبكة  اهلجني  النموذج  عىل  القائم  اجلدولة  استمثال  يف 
عن  املسجلة  ات  التغريُّ إىل  استنادًا  متكرر  نحو  عىل  الناتج  الزراعية  األعامل  جدول 
جدولة  تعيد  أن  يمكن  التي  اجلدولة،  هذه  ف  وُتعرَّ املحصول.  نمو  حالة  أو  الطقس 
 (Reactive تفاعلية  جدولة  بأهنا  األعامل،  يف  م  التقدُّ تراكم  إىل  استنادًا  األعامل 
 .(Li & Ierapetritou, 2008) يف  الوارد  للتصنيف  وفقًا  وذلك   ،Scheduling)
مع  أو  ما،  مورد  حالة  تتغريَّ  حينام  اجلدولة  إعادة  بحسابات  التفاعلية  اجلدولة  تقوم 
تنفيذ  م يف  التقدُّ املمكن  الطقس، حيث يصبح من غري  ل  يتبدَّ أو حينام  املحصول،  نمو 
بحسابات  اجلدولة  منظومة  يف  اهتممنا  وقد  الراهن.  للجدول  وفقًا  الزراعية  األعامل 
وجداول  املحصول،  نمو  دورة  يف  األجل  وطويلة  شاملة  أعامل  جداول  استمثال 
يف  اليومي  املزرعة  عمل  تتضمن  وجداول  األعامل،  م  تقدُّ تراكم  أساس  عىل  تفاعلية 
الزمن احلقيقي. إن الطرائق احلالية الستمثال اجلدولة ضمن ظروف من عدم التيّقن، 
حني  تعقيدات  عىل  ينطوي  لكنه  مستمثاًل،  جدوالً  تعطي  الرياضية،  الربجمة  ومنها 
التقريبية  اإلجراءات  ُتعترب  املقابل،  ويف  التيّقن.  عدم  وحاالت  القيود  عدد  ازدياد 
أو  العشوائية  ات  التغريُّ تيقن متنوعة مثل  التعامل مع حاالت عدم  املساعدة مفيدة يف 
 (Santiago-Mozos et al., 2005; ع احتاميل معنّي  االعتباطية غري اخلاضعة إىل توزُّ
(Suliman, 2000، وهو مناسب حلل مسألة جدولة عمل املزرعة. ويف هذا البحث، 
األجل  طويل  تفاعيل  عمل  جدول  إلنشاء  األطوار  ثنائية  عامة  تقريبية  إجرائية  طبَّقنا 
  (Laarhoven  et اسُتعملت فيه خوارزمية حماكاة التقسية الستمثال ختصيص املوارد 
(al.,  1992 وخوارزمية جينية (Man  et  al.,  1999) الستمثال جدولة العمل، يف 

عة. املوزَّ املزارع 

إلدارة  متكاملة  منظومة  تطوير  عىل  أيضا  االهتامم  ز  نركِّ الدراسة،  هذه  ويف 
األعامل الزراعية باتباع عدة طرائق واعدة. تتألف هذه املنظومة من منظومة لتسجيل 
بيانات املزرعة (Guan et  al., 2006b)، ومنظومة إدارة قائمة عىل الويب، ومنظومة 
(Guan  et  al.,  2008) وجدولة. وتتضمن منظومة تسجيل بيانات املزرعة  نمذجة 
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ر  اليومي، وعن تأخُّ م عمل املزرعة  اليومي للعامل، وسجالت عن تقدُّ العمل  جدول 
إلخ.  املحصول...  نمو  ظروف  عن  النامجة  العمل  ات  وتغريُّ اآلالت  وتعطُّل  املطر 
تقارير  وتوليد  البيانات  قاعدة  لتحديث  منصًة  الويب  عىل  القائمة  املنظومة  وتوافر 
حتليل األعامل. وُتنمذج منظومة النمذجة تسلسل أعامل املزرعة وحاالت عدم التيّقن 
م  لتقدُّ العامة  احلالة  لوصف  حماكاة  أداة  بوصفها  وتعمل  رياضية،  بيانات  شكل  عىل 
طويل  جدوالً  للمزارعني  اجلدولة  منظومة  وتوافر  له.  املوارد  وتوافر  املزرعة  عمل 
برّمتها. وثمة رشح  املنظومة  الزمن احلقيقي، وتؤّدي أهم دور يف  األجل وجدوالً يف 
وقابلية  األطوار  الثنائية  العامة  التقريبية  واإلجراءات  النموذج  ملسوغات  تفصييل 
إنتاج  خاصة  املحاصيل،  منظومة  عىل  الضوء  البحث  وُيسلِّط  هلام.  العميل  التطبيق 
زراعة  استعملنا  املثال،  سبيل  وعىل  الكربى.  الزراعية  الرشكات  لدى  السكر  قصب 

املزرعة. لعمل  تفاعلية  إنشاء خطة  مقدرة طريقتنا عىل  السكر الستعراض  قصب 

الفصل ترتيب   2.1

النحو اآليت. الفصل عىل  بقية  ُرتِّبت 

اهلجينة  برتي  وشبكات  برتي،  شبكات  ألسس  مراجعة  ثمة   ،2 املقطع  يف 
اجلينية. واخلوارزمية  التقسية  حماكاة  خوارزمية  التقريبية:  احلاسوبية  والطرائق 

تسجيل  تتضّمن  املزرعة  لعمل  متكاملة  إدارة  منظومة  َنِصف   ،3 املقطع  ويف 
الويب، وتوفري  قائمة عىل  اليومي عىل منصة  املزرعة  بعمل  والقيام  املزرعة،  عمليات 
جدول مناسب لألعامل الزراعية. ونستعرض بنود البيانات الزراعية، وطريقة حتديد 
األرايض الزراعية التي تري فيها األعامل الراهنة، وذلك باستعامل الـ GPS، وطرائق 
نتائج  ونناقش  فيها،  العمل  بيانات  وقاعدة  الزراعية  األرايض  خرائط  ملفات  حتميل 

عملية. تطبيقات  يف  التجارب 

العمل  لتسلسل  مناسب  نموذج  تصميم  عىل  فقط  االهتامم  ز  نركِّ  ،4 املقطع  ويف 
يف  العمل  تسلسل  نمذجة  لنهج  تفصييل  وصف  وثّمة  جغرافيًا.  عة  املوزَّ املزارع  يف 
يف  والتوقُّفات  املتعددة،  اآلالت  يف  تتشارك  التي  الزراعية  واألعامل  واحدة،  مزرعة 
العمل عىل أساس  العمل. ويتضّمن هذا املقطع أيضًا استعراضًا ملحاكاة جدول  أثناء 

الشبكة. لسلوك  شبكة برتي هجينة، مع عرض 

للجدولة.  األطوار  ثنائية  عامة  حاسوبية  تقريبية  إجراءات  نقرتح   ،5 املقطع  ويف 
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ونناقش أوالً مشكلة اجلدولة املعتادة ومسألة اجلدولة يف ختطيط عمل املزرعة. ثم نقوم 
وعىل  ريايض،  تعريف  شكل  عىل  الواقعي  املزرعة  عمل  يف  املوجودة  القيود  بصياغة 
م اإلجراءات  شكل شبكة برتي هجينة، ونصف أيضًا العالقة التي تربط بينهام. ثم نقدِّ
احلسبان.  يف  القيود  أخذ  مع  املزرعة  أعامل  جلدولة  األطوار  الثنائية  العامة  التقريبية 
ق من الطريقة.  أخريًا، ثمة وصف لتجربة املحاكاة والنتائج احلسابية املجراة بغية التحقُّ

6 بخالصة عن بحثنا. املقطع  الفصل يف  وينتهي 

متهيدية معلومات   -2

1.2 شبكات برتي

واملتواصلة املتقطِّعة  برتي  شبكة   1.1.2

املنظومات  أنشطة  وحماكاة  لوصف  ورياضية  بيانية  نمذجة  أداة  هي  برتي  شبكة 
املتزامنة واملتغرّية (Murata,  1989). وهي مستعملة عىل نطاق واسع لنمذجة منظومات 
التصنيع وغريها.  املنظومات احلاسوبية ومنظومات  املتقطِّعة واملتواصلة مثل  األحداث 
ه،  موجَّ ثنائي  خمطط  شكل  عىل  عة  املوزَّ املنظومة  بنية  بيانيًا  ترسم  نمذجة،  لغة  وبصفتها 

إضافة إىل متثيلها لالستنتاج املنهجي رياضيًا بمعادالت حالة أو معادالت جربية.

 (Directed, ه  املوجَّ ل  املثقَّ الثنائي  املخطط  من  خاصًا  نوعًا  برتي  شبكة  ُتعترب 
(Weighted and Bipartite Graph الذي يتأّلف من نوعني من الُعَقد تسمى باملواقع 

وُترسم  دوائر،  شكل  عىل  املواقع  وُترسم   ،(Transition) واالنتقاالت   (Place)

التي  األقواس  ومتثِّل   .)1.2 )الشكل  مستطيالت  أو  قضبان  شكل  عىل  االنتقاالت 
وُتوضع  واألحداث.  املحلية  احلاالت  بني  العالقات  واالنتقاالت  املواقع  بني  تصل 
إذا  عادة  الثقل  وحُيذف  أثقاهلا،  متثِّل  أرقامًا  واالنتقاالت  املواقع  بني  األقواس  عىل 
مات هي  والعالَّ  ،(Marker) مًا  (Token) عالَّ القسيمة  للواحد. وتسمى  كان مساويًا 
نقاط سوداء ضمن مواقع الشبكة. وتؤثِّر االنتقاالت يف قسائم الدخل بعملية تسمى 
(Firing). وحينام يقَدح االنتقال، يستهلك القسائم املوجودة يف مواقع دخله،  القْدح 
وجُيري بعض مهام املعاجلة، ويضع عددًا حمددًا من القسائم يف كل من مواقع خرجه. 

القدح. النهاية بفعل  البداية إىل حالة  ل من حالة  التحوُّ 1.2 عملية  الشكل  ُيري 
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حيث   ، أهنا  عىل  املتقطِّعة  برتي  شبكة  تعريف  يمكن 
تابعا  مها  و   و  االنتقاالت،  من  جمموعة  هي  و  املواقع،  من  جمموعة   
واخلرج.  الدخل  أقواس  ويمثالن  وَبْعدي،  قْبيل   (Incidence Function) تقاطع 
برتي  شبكة  بمنظومة  متامًا  فًا  معرَّ العاّلم   فيها  يكون  التي  برتي  شبكة  وتسّمى 
للقسائم  االبتدائي  العدد  يمثِّل  تابع  هو  حيث    ،

التي ُترسم عىل شكل نقاط سوداء يف كل موقع.
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املستمرة  برتي  شبكة  يف  املوقع  م  عالَّ إىل  ُيشار  املتقطِّعة،  برتي  بشبكة  ومقارنة 
بعدد حقيقي، ويكون قْدح االنتقاالت عملية مستمرة. وتنمِذج شبكة برتي املستمرة 
 	.	-	 الشكل  ُيري  املتقطِّعة.  للمنظومات  تقريبًا  متثِّل  أو  املستمرة  املنظومات  عادة 

	-	.	 شبكة برتي مستمرة. شبكة برتي متقطِّعة، وُيري 

العالقة  املواقع  مات  عالَّ حتويل  ق  حُيقِّ واملستمرة،  املتقطِّعة  برتي  شبكات  يف 
اآلتية: األساسية 

                                      )1.2(

ويمثِّل  للموقع.  البداية  يف  م  العالَّ هو  و   التقاطع،  مصفوفة  هي  حيث  
من  متوالية  من  القدح،  لسلسة  املميِّز   ، الشعاع   ويتألف  للموقع.  احلايل  م  العالَّ  
وخالفًا  به.  املتعلق  االنتقال  قْدحات  لعدد  مطابق  شعاع  وهو  املتتالية،  مات  العالَّ
يف  الشعاع   فإن  املتقطِّعة،  برتي  شبكة  يف  صحيحة  بأعداد  يمثَّل  الذي  للشعاع  

أعداد حقيقية. يتألف من  املستمرة  برتي  شبكة 

اهلجينة 2.1.2 شبكة برتي 

من املمكن يف كثري من احلاالت نمذجة تقريبية لتنفيذ العمل عىل شكل تسلسل 
شبكة  نموذج  إىل  ُيلَجأ  لذا  بالرضورة.  متقطِّعة  تبقى  املوارد  حالة  أن  إال  متواصل، 
 .(David  &  Alla,  2001) النوع  هذا  من  التي  املنظومات  لنمذجة  اهلجينة  برتي 

بـ: اهلجينة  برتي  منظومة شبكة  ف  ُتعرَّ

هو  و  املتقطِّعة،  برتي  شبكات  يف  نظرياهتا  متاثل  حيث  
عىل  اهلجينة  برتي  شبكات  وحتتوي  متواصلة.  أو  متقطِّعة  عقدة  إىل  ُيشري  هجني  تابع 
جزء متقطِّع وآخر متواصل )الشكل 	-	.	(. ويف شبكة برتي اهلجينة، جيب أن تكون 
هلا  أقواس  مع  صحيح،  والعكس  أيضًا،  خرج  مواقع  املتقطِّعة  الدخل  مواقع  مجيع 

نفس األوزان. 

َيقَدح  املمتواصل.  اجلزء  يف  املتقطِّع  اجلزء  تأثري  أيضًا   	.	-	 الشكل  وُيري 
يقَدح  . وحينام  املتقطِّع  املوقع  املتواصل  بسبب وجود قسيمة يف خمارج  االنتقال 
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، يفقد االنتقال  تأهيله ويتوقَّف عن القْدح. وعىل نحو مشابه،  االنتقال املتقطع 
فيه. م  والتحكُّ بمرونة  املتواصل  الفعل  مُتِكن تزئة 

أو  املواقع  فيها  تكون  التي  الشبكة  بأهنا  املوقوتة  اهلجينة  برتي  شبكة  ف  وُتعرَّ
بمدة  املتواصل   املوقع  اقرتن  إذا  املثال،  سبيل  عىل  بالزمن.  مقرتنة  االنتقاالت 
مدة  وأثناء   . مدة  بعد  إال  َيقدح  أن  لـ   يمكن  ال  فإنه   ، انتظار 

متاحة.  القسيمة  غري  تكون  االنتظار، 

الزمن   م  يف  العالَّ مُتِكن كتابة  بأخذ زمن شبكات برتي اهلجينة يف احلسبان، 
يف شبكة برتي اهلجينة عىل النحو اآليت:

                  )2.2(

االنتقاالت  يف  القدحات  عدد  إىل  تشري  و  التقاطع،  مصفوفة  هي  حيث  
. و هي رسعة القدح يف االنتقاالت  املتقطِّعة بدءًا من وقت البداية حتى الزمن 

 . املتواصلة يف الزمن 

الوصلة  تقوم   . البدء  م  عالَّ مع  هجينة  برتي  شبكة   3.2 الشكل  ُيري 
 (Precedence األسبقية  قيود  عالقة  ق  حيقِّ افرتاض  عىل  متواصلني  انتقالني  بني 
يمكن  ال  أخرى،  بكلامت   .(Chekuri & Motwani, 1999)  ،Constrainted)

التقاطع   . وحُتسب مصفوفة  اكتامل عمل سابق  بعد  إال  يبدأ  أن  لعمل الحق  
. ويف شبكات  ، ُيقَدح  برسعة  ، ويف الزمن  من املصفوفة 
برتي اهلجينة، تأخذ االنتقاالت املتقطِّعة أفضليًة عىل االنتقاالت املتواصلة. لذا تتغريَّ 
وتبقى  قدح.  حالة  يف  االنتقال   يكون  عندما  عند   توقُّف  حالة  إىل  املنظومة 
، يكون  و قد قدحا مرة واحدة،  . وعند  حالة التوقُّف تلك قبل 
 ، عند  ويقدح  ل   وُيؤهَّ  . القيمة  القدح   شعاع  ويأخذ 
. ويكون كل من  و  قد قدحا حتى اآلن ثالث مرات.  وذاك هو وقت اكتامل 

مات يف األزمنة  باآليت: وتعطى العالَّ
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برّمتها،  املنظومة  حالة  مراقبة  السهل  من  برتي،  شبكات  مات  عالَّ وباستعامل 
م والقسائم يف املواقع. ومن ذلك مدة االكتامل والتقدُّ

2.2 هنج اإلجــراءات التقريبية العامة

  (Combinatorial  Optimization التوافقي  االستمثال  مسائل  حّل  ينطوي 
العثور عىل حلول مستمثلة من جمموعة  (Cook  et  al.,  1998) عىل   Problems)
مسائل  خوارزميات  حل  يتطّلب  احلاالت،  أسوأ  ويف  املمكنة.  احللول  من  متقطِّعة 
يًا  أسِّ تزداد  حساب  مدة  حللها،   بسيطة  طريقة  ُتعرف  ال  التي  التوافقي،  االستمثال 
احلديثة  احلاسوب  تكنولوجيات  املسألة. حتى مع ظهور  املجاهيل يف  ازدياد عدد  مع 
معقولة.  حساب  مدد  خالل  املسائل  تلك  من  كثري  حّل  يمكن  ال  املتوازية،  واملعاجلة 
جيدة  تقريبية  حلول  إىل  إال  حتتاج  ال  العملية  املسائل  من  كثريًا  إن  ذلك  من  وأكثر 
العالية  التكلفة  إىل  إضافة  التقريبية،  الدخل  وبيانات  للواقع  اخلشن  التبسيط  بسبب 
حّل  إجياد  هو  التقريبية  اإلجراءات  من  الغرض  إن  مستمثلة.  حلول  عىل  للحصول 
احلل  لكون  ضامن  وجود  عدم  مع  معقولة،  حساب  مدة  خالل  للمسألة  جيد  تقريبي 

. مستمثاًل

لتنظيم  املستوى  عالية  اسرتاتيجية  بأهنا  العامة  التقريبية  اإلجراءات  تتصف 
غالبًا(  )مستمَثلة  تقريبية  حلول  إجياد  بغية  البسيطة  والقواعد  التقريبية  اإلجراءات 
التقريبية  اإلجراءات  ومن  حاسوبيًا.  احلل  الصعبة  التوافقي  االستمثال  ملسائل 
 (Tabu تابو  وبحث   ،SA التقسية  حماكاة  خوارزميات  املجال  هذا  يف  الشهرية  العامة 
 ،(Greedy Algorithm) واخلوارزمية النهمة ،GA واخلوارزميات اجلينية ،Search)
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أكثر  من  العامة  التقريبية  اإلجراءات  وُتعترب  وغريها.   (Colonies) واملستعمرات 
يف  ُطبِّقت  وقد  عمليًا،  التوافقي  االستمثال  مسائل  حل  يف  كفاءة  احلل  اسرتاتيجيات 

ع جدًا من احلاالت. جمال متنوِّ

التقسية حماكاة  خوارزمية   1.2.2

(Laarhoven  et  al.,  1992) هي واحدة من   SA التقسية  خوارزمية حماكاة 
الشاملة.  االستمثال  مسائل  حلل  املستعملة  العامة  التقريبية  اإلجراءات  خوارزميات 
املعادن يف عملية  تتبلور هبا  أو  السوائل  التي تتجمد هبا  الطريقة  وتستند مفاهيمها إىل 
طاقًة  الرتموديناميكي  التوازن  حالة  يف  املتبلورة  املعادن  أو  السوائل  متتلك  التقسية. 
هبذه  وباملشاهبة  التدرجيية.  الربودة  بسبب  وذلك  البداية  طاقة  من  أخفض  داخلية 
التقسية عن احلّل احلايل  الفيزيائية، تستعيض كل خطوة من خوارزمية حماكاة  العملية 
وعىل  له  املوافقة  التابع  قيم  بني  الفرق  عىل  يعتمد  باحتامل  خُيتار  عشوائي  جماور  بحّل 
أثناء  تدرجييًا  العام   املوسط  قيمة  وخُتفَّض  احلرارة(.  درجة  )ُيسمى  عام   موسط 
احلرارة.  درجة  و   ، املستقل  املتغريِّ  تقييم(  تكلفة  )أو  طاقة  ليُكن   العملية. 

اآلتية: بالعالقة  احلالية   القيمة  انتقاء  احتامل  د  يتحدَّ  ، أثناء عملية ختفيض 
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حماكاة  خوارزمية  وتعطي  املجاورة.  املنطقة  يف  آخر  مستقّل  متغريِّ  هو  حيث  
. النهاية صفرًا:  احلّل عندما حينام يصبح رشط  التقسية 

الينية اخلوارزمية   2.2.2

والتكاثر،  للبقاء  أكرب  بفرص  جودًة  األكثر  األفراد  يتمّتع  احليوي،  ر  التطوُّ يف 
 (Man et al., 1999) اجلينية  واخلوارزمية  بيئتهم.  مع  التكيُّف  عىل  أقدر  ألهنم 
حلول  إجياد  عىل  تعمل  رية  تطوُّ خوارزمية  هي  احليوي،  التطور  عملية  من  امُلستلهمة 
بمجموعة  األصلية  اجلينية  اخلوارزمية  حتتفظ  االستمثال.  ملسألة  تقريبية  أو  دقيقة 
النهاية  يف  وتتقارب  الوقت  مرور  مع  وتتطور  هنائيًا  حاًل  لتكون  حة  املرشَّ احللول  من 
 ،(Encoding) ترميز  عىل  اجلينية  اخلوارزمية  استعامل  وينطوي  وحيد.  حل  نحو 
 (Evaluating املالءمة  وتقييم   ،(Initializing Population) استبداء  وجمموعة 
 (Genetic (Selection)، والتبادل اجليني  (Fitness، ومؤثِّرات اخلوارزمية )االنتقاء 

.)(Decoding) (Mutation) وفك الرتميز  (Crossover، والطفرة 

ز حاًل  ُيمثَّل كل فرد من أفراد اخلوارزمية اجلينية بمتوالية حمدودة من الرموز ترمِّ
مكنًا يف فضاء حلول مسألة معّينة. وهذا الفضاء، الذي ُيسمى فضاء البحث، يتألف 
األفراد  البداية من  للمسألة موضوع االهتامم. وتولَّد جمموعة  املمكنة  من كل احللول 
األفراد  ترميز  ُيفك  باجليل،  ُتعَرف  تطّورية،  خطوة  كل  ويف  باحلدس.  أو  عشوائيًا 
سابقًا،  ف  معرَّ جودة  ملعيار  وفقًا  ويقيَّمون  احلالية  األفراد  جمموعة  يف  املوجودين 
جمموعة  تكوين  أجل  ومن   .(Fitness Function) املالءمة  تابع  أو  معيار  ُيسمى 
بفرصة  املالئمون  األفراد  وحيظى  للمعيار.  ملالءمتهم  وفقًا  أفراد  ُينتقى  جديدة،  أفراد 
ثم  األرجح.  عىل  خيتفون  سوف  مالءمة  األقل  األفراد  أن  حني  يف  للتكاثر،  أفضل 
حيصل تبادل جيني عىل أساس احتاميل بني فرَدْين ُمصَطَفنْي، يسّميان باألبوين، وذلك 
ثم  بالولدين.  يسميان  جديدين،  فرَدْين  تكوين  أجل  من  جيناهتم  من  أجزاء  بمبادلة 
حملية،  أمثلية  قيمة  إىل  أوانه  قبل  اقرتاب  حصول  درء  أجل  من  الطفرة  مؤثِّر  ُيدَخل 
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بقلب  ذلك  ق  ويتحقَّ البحث.  فضاء  من  عشوائيًا  جديدة  نقاط  عينات  بأخذ  وذلك 
عمليات  هي  اجلينية  اخلوارزميات  إن  صغري.  باحتامل  عشوائيًا،  البتات  بعض  قيم 
شكل  عىل  لالنتهاء  رشط  حتديد  جيب  لذا  التقارب.  مضمونة  غري  تكرارية  عشوائية 
الشكل  وُيري  مقبول.  أو عىل شكل مستوى مالءمة  األجيال  ثابت من  أعظمي  عدد 

التكرارية خلوارزمية جينية. اإلجراءات   4.2

3- تطبيقات يف جمال إدارة األعامل املزارع     

تقديم  1.3

السكر  الزراعية يف زراعة قصب  %50 من األرايض  ُيستعمل نحو  أوكيناوا،  يف 
إنتاجه. وحاليًا، ثمة  املزارعني يف  %70 من  ُيعدُّ حمصوالً رئيسيًا، وينخرط نحو  الذي 
80 يف  40 رشكة ُتنتِج قصب السكر يف أوكيناوا، وُيتوقَّع أن يزداد هذا العدد إىل  نحو 
(Okinawa Prefecture,  2008). ومن أجل حتقيق إدارة مستقرة وفاعلة،  املستقبل 
نحو  عىل  املزارع  أعامل  إلدارة  مالئمة  منظومة  إىل  الكربى  الزراعية  الرشكات  حتتاج 
به  تقوم  الذي  العمل  فهم  هي  املنهجي  التخطيط  من  األوىل  واخلطوة  ومنظم.  خمطط 
أنه مل جيِر تسجيل  الرشكة بدقة. ومع أن الرشكات ُتدرك رضورة توثيق األعامل، إال 
الزراعية  لآلالت  السليم  غري  التشغيل  بسبب  املزارع  أعامل  بيانات  معظم  وترتيب 
بني، أو اإلدارة السيئة للرشكة من قبل موظفني غري متمرسني.  من ِقبل عامل غري مدرَّ
إىل  عودهتم  أعقاب  يف  دفاتر  عىل  أعامهلم  لتوثيق  املعتادة  الطريقة  العامل  بعض  ويتَّبع 
ذاكراهتم،  عىل  تعتمد  السجالت  هذه  أن  إىل  ونظرًا  ألعامهلم.  إهنائهم  بعد  مكاتبهم 
فإهنا يمكن أاّل تكون دقيقة. لذا ال تتوافَّر بيانات لتخطيط أعامل املزارع يف ظّل إدارة 
زيادة  ناحية  من  املزارع  ألعامل  والفعالة  املستقّرة  اإلدارة  حتفيز  أجل  ومن  كفيئة. 
الزراعية،  األعامل  بيانات  توثيق  يف  االستمرار  الرضوري  من  العاملة،  اليد  إنتاجية 

اليومي. العمل  املستعملة يف  العمل، واآلالت  وبنود  العمل،  مواقع حقول  ومنها 

الزراعة  رشكات  تستأجر  احلصاد،  موسم  مثل  العايل  االنشغال  أوقات  ويف 
إىل  ُيضاف  مزارعها.  بأرايض  خبريين  ليسوا  مؤقتني  عامالً  السكر  لقصب  املنتِجة 
الكربى  الرشكات  تلك  ِقبل  من  املستأجرة  املَزارع  أرايض  من  الكبري  العدد  أن  ذلك 
الزراعي.  العمل  أثناء  وموقعها  األرض  ف  يعرِّ الذي  الرقم  ر  تذكُّ صعوبة  إىل  يؤّدي 
ل عىل  ال يمكن أن ُتسهِّ GPS والـ GIS ضمن جهاز نقَّ لذا فإن منظومة تمع بني الـ 
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اجلهاز  ق  حيقِّ أن  جيب  لذا  فيها.  يعمل  التي  لألرض  الصحيح  املوقع  معرفَة  العامل 
مديدة  بطاريته  تكون  وأن  والنقل،  احلمل  قابلية  اآلتية:  الرشوط  للمزارعني  ال  النقَّ
استعامل  ل  وُيفضَّ والتشغيل.  الثمن  حيث  من  التكلفة  منخفض  يكون  وأن  العمر، 
 GPS بمستقبل  د  املزوَّ  PDA الرقمي  الشخيص  املساعد  مثل  باليد،  حممولة  تهيزات 
حني حتديد املوقع، وذلك ألن املساعد الشخيص الرقمي يمكن أن حيتوي عىل بيانات 
تزويد  جيب  إذ  التجهيزات،  هذه  اقتناء  عىل  ترتّتب  تكلفة  ثمة  أن  إال  دقيقة.   GIS

الذي  اخللوي،  للهاتف  يمكن  أخرى،  ناحية  من  منها.  بواحد  الرشكة  يف  عامل  كل 
حينئٍذ  االً.  نقَّ جهازًا  كونه  حيث  من  مالءمة  أكثر  يكون  أن  الناس،  من  كثري  يستعمله 
وجه  عىل  السكر  لقصب  املنتِجة  الزراعية  الرشكات  يف  يعملون  الذين  للعامل  يمكن 
نفسها. اخللوية  أجهزهتم  باستعامل  املزارع  العمل يف  بيانات  مع  التعامل  اخلصوص، 

اجلغرافية  اخلرائط  بيانات  خزن  يمكن  ال،  نقَّ جهاز  يف   GIS الـ  استعامل  وحني 
أن  ذلك  إىل  ُيضاف  البيانات.  لتلك  كبرية  ذاكرة  إىل  حاجة  ثّمة  ولذا  ذاكرته.  يف 
تبعًا  أخرى  إىل  سنة  من  تتغريَّ  أن  يمكن  الرشكات  تستأجرها  التي  املزارع  أرايض 
لعقود االستئجار ولنوع األعامل يف املزرعة. لذا فإن خريطة الـ GIS اخلاصة بأرض 
حتميل  إعادة  اجلغرافية  اخلرائط  عىل  املرشف  وعىل  سنويًا.  ث  حُتدَّ أن  جيب  املزرعة 
غري  عددًا  أن  إىل  ونظرًا  اخلريطة.  فيها  ث  حُتدَّ مرة  كل  ال  نقَّ جهاز  كل  عىل  البيانات 
املنتِجة لقصب السكر، يكون  الزراعية  العامل املؤقتني يعملون يف الرشكات  د من  حمدَّ
أخرى،  ناحية  من  جهاز.  كل  عىل  اجلديدة  اخلريطة  حتميل  املرشف  عىل  الصعب  من 
م  GIS عىل خمدِّ يمكن ملنظومة إدارة اخلريطة اجلغرافية املركزية، التي ختزن بيانات الـ 
أفضل  توافر  أن  اإلنرتنت،  عرب  الة  النقَّ األجهزة  عىل  منه  اخلريطة  ع  وتوزِّ الويب  يف 
تواصل  بآلية  د  املزوَّ الرقمي  الشخيص  املساعد  اتصال  تكلفة  لكن  املشكلة.  هلذه  حّل 
اهلاتف  فإن  لذا  اخللوي.  اهلاتف  تكلفة  من  كثريًا  أعىل  تكون  سوف  اإلنرتنت  مع 
االً،  نقَّ أكثر مالءمة، من حيث كونه جهازًا  ُيعترب  اإلنرتنت  مع  بوصلة  د  املزوَّ اخللوي 

السكر. لقصب  املنتِجة  الزراعية  الرشكات  يف  الستعامله 

املواقع  عىل  حتتوي  التي  املناطق  خريطة  عىل  احلصول  للمزارعني  أمكن  ولو 
حتديد  ألمكنهم  ال،  النقَّ اجلهاز  شاشة  عىل  وعرضها  هبا  يعملون  التي  لتلك  جماورة 
موقع حقل العمل واحلصول عىل معلومات عنه بسهولة. لقد ازدادت البحوث التي 
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يف  األخرى  املعلومات  وتكنولوجيا   GIS والـ  GPS والـ  الة  النقَّ األجهزة  تستعمل 
رت رشكة املثال، طوَّ السنوات األخرية. فعىل سبيل  زيادة كبرية يف  الزراعية  األعامل 
فيها  ُيستعمل  للحرشات  حقلية  مسح  منظومَة   2003 عام   Otuka & Yamanaka 

عام   Breunig & Baer رشكة  رت  وطوَّ  .GPS مستقبِل  مع  باليد  حممول  حاسوب 
عن  اإلجابة  يستطيع  رقمي  شخيص  مساعد  باستعامل  للمسار  ختطيط  منظومة   2004

بمستقبِل  د  مزوَّ خلوي  هاتف  وباستعامل  مكانية.  بيانات  قاعدة  من  االستفسارات 
لسائقي  املالحة  عىل  مساعدة  منظومة   (Sikanen et al., 2005) ر  طوَّ  ،GPS

الشاحنات، وهذه املنظومة مستعملة يف عمليات اإلمداد بوقود الغابات، وهي ُتظهر 
شاشات  عىل  املرسومة  اخلريطة  عىل  الغابات  يف  احلطب  ختزين  ألكوام  الدقيق  املوقع 
املنظومة  منصات  تطوير  تكلفة  أن  إال  الشاحنات.  بسائقي  اخلاصة  الة  النقَّ األجهزة 
العتادية والربجمية عالية، وال يمكن استعامل الربجميات املستعملة يف عمليات اإلمداد 

الغرض. لذلك  برجميات تارية خمصصة  الغابات ألهنا  بوقود 

الزراعية  للرشكات  التكلفة  منخفضة  منظومة  املقطع  هذا  يف  م  ُنقدِّ سوف  لذا 
وتوافر  اليومي،  العمل  م  تقدُّ وتتابع  املزارع  يف  األعامل  بيانات  بتوثيق  تقوم  الكبرية 
يف  ُيستعمل  املعتادة،  اليدوية  التوثيق  طريقة  من  وبدالً  لألعامل.  مالئمة  جدولة 
د بمستقبِل GPS من أجل توثيق بيانات األعامل يف املزارع  املنظومة هاتف خلوي مزوَّ
وتوفريها لالستعامالت الالحقة يف ما بعد يف أعامل ذات فعالية جيدة. وحتصل إدارة 
املولَّد  الويب. وُيرَسل جدول األعامل  املزارع من خالل موقع يف  اليومية يف  األعامل 
سالمة  من  ق  التحقُّ حصل  وقد  ال.  النقَّ اجلهاز  بواسطة  ل  املشغِّ إىل  املقرتحة  بالطرائق 
املنتِجة  الكربى  الزراعية  الرشكات  بعض  قبل  من  املزارع  يف  األعامل  بيانات  تسجيل 

السكر. لقصب 

املنظومة 2.3 وصف 

هاتف  اختري  لقد  املزرعة.  يف  العمل  إلدارة  متكاملة  منظومة   1.3 الشكل  ُيري 
عن  بيانات  لتسجيل  جهازًا  ليكون   GPS ومستقبِل  إنرتنت  بوصلة  د  مزوَّ خلوي 
م العمل وظهور احلاالت غري املؤكدة يف املزرعة. وجيري احلصول عىل صفحات  تقدُّ
اإلنرتنت،  يف  ويب  م  خمدِّ من  الزراعية  البيانات  عىل  احلصول  أجل  من  الويب 
الويب  ح  متصفِّ بواسطة  اخللوي  اهلاتف  شاشة  عىل  الصفحات  تلك  وُتعرض 
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وُيرسل  اخللوي  اهلاتف  من  الواردة  للطلبات  الويب  م  خمدِّ ويستجيب  فيه.  املوجود 
 (Common ل برامج آلية التواصل للبوابة العامة  صفحات الويب إىل اهلاتف. وُتشغَّ
املزرعة،  بيانات  تسجيل  أجل  من  الويب  م  خمدِّ عىل   (CGI) عGateway Interface)

وإظهار خريطة أراضيها، ومعاجلة أخطاء املنظومة، وحفظ البيانات يف قاعدة بيانات 
أرض  خمطط  لرسم  اخللوي  اهلاتف  يف  املوجود   GPS الـ  مستقبل  وُيستعمل  م.  املخدِّ
مع   ،GIS الـ  خريطة  وُتستعمل  ل.  املشغِّ مكان  حتديد  بغية  د  املحدَّ املوقع  يف  املزرعة 
لتعريف  اهلاتف اخللوي،  املوجود يف   GPS الـ  يعطيها مستقبل  التي  املوقع  معلومات 
ق من كون رقم تعريف األرض  أرض املزرعة التي جيري العمل فيها، إضافة إىل التحقُّ
منها  األغراض،  لتلك  املجانية  الربجميات  بعض  استعامل  جرى  وقد  أيضًا.  صحيحًا 
دعم  منصة  ويف  الويب  م  خمدِّ يف  وذلك   ،Apache 2.0 (Linux) and PHP 5.1.6

 .CGI الربامج  لغة 

يف  العمل  سجالت  من  البيانات  قاعدة  م  خمدِّ يف  املخزونة  البيانات  وتتألف 
بالدرجة  املوارد  بيانات  وحتتوي  إلخ.  العمل...  م  وتقدُّ املوارد  وبيانات  املزرعة، 
حالة  العمل  م  تقدُّ بيانات  ومتثِّل  واحلالة،  واخلواص  واجلودة  االسم  عىل  األوىل 
 MySQL 5.0.27 الربجميات  املجْدَول لكل أرض مزرعة. واسُتعملت حزمة  العمل 

البيانات. قاعدة  م  تنفيذ خمدِّ يف 

وتشتمل منظومة إدارة عمل املزرعة عىل آلية تواصل لنقل البيانات إىل منظومة 
البيانات،  قاعدة  م  خمدِّ يف  البيانات  إدارة  وعىل  العمل،  م  تقدُّ بيانات  ومنها  اجلدولة، 
امُلَجدولة وإرساهلا إىل املزارعني الذين يتعاملون مع اهلواتف اخللوية.  النتائج  وخزن 
األرض  تصنيف  حتديث  مثل  الوظائف،  بعض  أيضًا  املزرعة  عمل  إدارة  وتوافر 
للعمل  مصممة  املزرعة  عمل  إدارة  منظومة  أن  إىل  ونظرًا  إلخ.  املوارد...  ات  وتغريُّ
م بواسطة احلاسوب أو  من موقع ويب، يمكن الدخول إىل صفحات الويب يف املخدِّ

اخللوي. اهلاتف 

وأما بيانات دخل منظومة اجلدولة فهي البيانات الرضورية حلسابات اجلدولة، 
نات  أهم مكوِّ املجدولة. وحتتوي منظومة اجلدولة، وهي  النتائج  املنظومة هو  وخرج 
األكيدة،  غري  احلاالت  لتغري  احلقيقي  الزمن  يف  جدولة  وحدة  عىل  العمل،  ختطيط 
لكننا نقرص  السكر.  لقصب  السنوي  النمو  لدورة  األجل  وعىل وحدة جدولة طويلة 
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السنوي  النمو  لدورة  األجل  الطويلة  اجلدولة  وحدة  عىل  البحث  هذا  يف  املناقشة 
 ANSI لقصب السكر. وقد ُكتِب الرماز املصدري حلسابات اجلدولة باستعامل اللغة 

.Mac OS X C املعيارية يف نظام التشغيل 

إدارة أعامل مزارع متكاملة. منظومة   :1.3 الشكل 

3.3 توثيق أعامل املزرعة

البيانات أعامل املزرعة 1.3.3 إدخال 

الشاشة  املزرعة.  ألعامل  البيانات  لتسجيل  الكاملة  العملية   2.3 الشكل  ُيري 
هوية  استيقان  حيصل  وفيها  املنظومة،  إىل  الدخول  تسجيل  صفحة  هي  األوىل 
عىل  اخليارات  الئحة  بعدئٍذ  خُتتار  الرّس.  وكلمة  املستعمل  اسم  عىل  بناًء  املستعمل 
املزرعة  موقع  عن  املعلومات  إلدخال  أخرى  شاشة  الربنامج  فيفتح  الثانية،  الشاشة 
املزرعة  أعامل  بيانات  تفاصيل  اآلتية خمصصة إلدخال  والصفحة  املنظومة.   GPS من 
واآلالت  ومدته  وأوصافه  العمل  وأرض  العاملني  وعدد  والطقس  التاريخ  مثل 
الداخلية.  اخللوي  اهلاتف  ساعة  باستعامل  آليًا  العمل  بدء  وقت  ُيدخل  املستعملة. 
اخلامسة.  الشاشة  للمبنيَّ يف  فيه، وفقًا  م وخُتزن  املخدِّ إىل  ُتنقل  البيانات،  إدخال  وبعد 
السادسة،  الشاشة  عىل  العمل  هناية  زر  عىل  ل  املشغِّ ينقر  املزرعة،  يف  العمل  هناية  ويف 
ر  تأخُّ مدد  تسجيل  يمكن  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  آليًا.  االنتهاء  وقت  حينئذ  فُيدَخل 
عىل  تظهر  أن  الويب  لصفحة  ويمكن  اآلالت.  تعطُّل  عن  النامجة  فاته  وتوقُّ العمل 
نسيان  حالة  ويف   .HTML متصّفح  أي  باستعامل  باإلنرتنت  املتصلة  األجهزة  مجيع 
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باستعامل  الحقًا  إدخاهلا  املمكن  من  املزرعة،  ألعامل  السجالت  إدخال  املزارعني 
هاتف خلوي أو حاسوب.

املفاتيح  لوحة  باستعامل  مبارشة  البيانات  إدخال  املريح  غري  من  أنه  وبرغم 
بواسطة  البيانات رسيعًا وسهاًل  إدخال  ُجعل  فقد  اخللوي،  باهلاتف  اخلاصة  الصغرية 
م  خمدِّ من  فيها  العمل  جيري  التي  باألرض  اخلاصة  املعلومات  جيلب  الذي  الربنامج 

اخليارات.  الئحة  ضمن  وُيظهرها  البيانات،  قاعدة 

املزرعة. األعامل  البيانات  2.3: عملية تسجيل  الشكل 
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ُيضاف إىل ذلك أنه ُيستعمل لتحديد أرض املزرعة املعنية برنامج إظهار خريطة 
اخللوي،  اهلاتف   GPS من  املأخوذة  املوقع  معلومات  باستعامل  اجلغرافية،  املعلومات 
الوظيفتني  هاتني  إن  السجل.  يف  صحيح  األرض  هوية  رقم  أن  من  ق  التحقُّ مع 

اهلاتف اخللوي. مة من  املقدَّ البيانات  ق من صحة  التحقُّ نان  آنفًا حتسِّ املذكورتني 

GPS الـ  2.3.3 حتديد هوية أرض املزرعة التي جيري العمل فيها باستعامل 

وُتستعمل   .GPS بمستقبِل  دة  مزوَّ اخللوي  اهلاتف  أجهزة  معظم  اليابان،  يف 
مها  تقدِّ أخرى  خلدمات  عمومًا  اخللوي  اهلاتف  يوفِّرها  التي  املوقع  معلومات 
واملتاجر.  الدكاكني  مواقع  وحتديد  الطرق  يف  املالحة  منها  اخللوي،  اهلاتف  رشكات 
لكن اهلاتف اخللوي ال حيتوي عىل برامج مبنية ضمنه إلظهار إحداثيات املوقع الذي 
يوجد فيه عىل الشاشة. لذا نحصل عىل إحداثيات املوقع يف منظومتنا من برنامج الـ 
شاشة  عىل  املوجود  البدء  زر  عىل  النقر  حني  الويب  م  خمدِّ إىل  الدخول  جيري   .CGI

بواسطة  ذلك  وحيصل   .GPS الـ  بواسطة  املوقع  لتحديد  وذلك  اخللوي،  اهلاتف 
من  املعلومات  حتصيل  من  اخللوي  اهلاتف  األمر  هذا  ن  ويمكِّ م.  املخدِّ يف   CGI أمر 
-10 غضون  يف  الويب  م  خمدِّ إىل   GPS الـ  بيانات  ُتنقل  ثم  الصنعي،   GPS الـ  قمر 

الرئيسية  الشخصية  الصفحة  بلغة  املكتوب   ،CGI الربنامج  حيسب  ثم  ثانية.   18

اعتامدًا  الطول والعرض  م، إحداثيَّتي  املخدِّ (PHP) عىل  (Personal Home Page)ع 

 .GPS الـ  عىل معلومات 

ويبحث برنامج الـ CGI يف قاعدة بيانات الـ GIS عن املزرعة ذات اإلحداثيات 
املحسوبة. وإذا عثر عىل املزرعة املعنية يف قاعدة البيانات، أظهر خريطتها مع املنطقة 
 ،GPS الـ  من  املأخوذة  املوقع  معلومات  يف  خطأ  وجود  إىل  نظرًا  لكْن  هبا.  املحيطة 
عىل  املزرعة  تعريف  أرقام  وتظهر  مربعًا.  مرتًا   140 املحيطة  املنطقة  مساحة  ُجِعلت 
ل بسهولة حتديد املزرعة التي جيري العمل فيها،  اخلريطة فورًا. وبذلك يستطيع املشغِّ
قاعدة  يف  املزرعة  توجد  مل  وإذا  اخليارات.  الئحة  خالل  من  تعريفها  رقم  وإدخال 
GPS، أو بسبب عدم مقدرة اهلاتف اخللوي عىل  الـ  البيانات بسبب خطأ معلومات 
منه،  الواردة  الالسلكية  اإلشارة  لضعف  نتيجة  الصنعي   GPS الـ  قمر  مع  االتصال 
مفاتيح  لوحة  عرب  مبارشة  املزرعة  رقم  إدخال  ل  املشغِّ من   CGI الـ  برنامج  طلب 

اخللوي. اهلاتف 
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اهلاتف  يف  املبنية   GPS الـ  وظيفة  الستعامل  الكاملة  العملية   3.3 الشكل  ُيري 
اخللوي.

.GPS الـ  بيانات  التي جيري العمل فيها باستعامل  3.3: عملية حتديد أرض املزرعة  الشكل 

حتميل ملف خريطة أرض املزرعة  3.3.3

البيانية  )املخططات   PNG الـ  بصيغة  الصور  اخللوي  اهلاتف  ح  متصفِّ ُيظهر 
املوقع  إحداثيات  وباستعامل   .)(Portable Network Graphics) حممولة  لشبكة 
املحيطة  املنطقة  خريطة  ُتولَّد  اخللوي،  اهلاتف  يف   GPS الـ  مستقبل  بواسطة  د  املحدَّ

م الويب. PNG يف خمدِّ باملزرعة بصيغة 

الزراعية  الرشكات  ُتديرها  التي  املزارع  ألرايض  الرقمية  اخلريطة  ُتولَّد 
فيو  أرك  الربجميات  باستعامل  وذلك  للورقية،  اخلرائط  من  ملف  شكل  عىل  الكربى 
اجلغرافية  البيانات  مع  للتعامل  ُتستعمل   GIS برجميات  رزمة  وهي   ،(ArcView)
الويب  م  خمدِّ يف   PNG صورة  إىل  اخلريطة  هذه  ل  حُتوَّ ثم   .(ESRI, 1998, 2004)
إىل  الصورة  ترَسل  ثم  اخللوي.  اهلاتف  شاشة  وارتفاع  عرض  ُيالئم  د  حمدَّ بحجم 
بايت،   400 هذه  اخلريطة  صورة  مللف  الوسطي  احلجم  ويساوي  اخللوي.  اهلاتف 
800 بايت. يؤدي هذا احلجم الصغري إىل تقليص  والقيمة العظمى لذلك احلجم هي 

التأخري يف إرسال ملف صورة خريطة املزرعة عرب اإلنرتنت.
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املزرعة بيانات للعمل يف  4.3.3 قاعدة 

اخللوي  اهلاتف  بواسطة  تميعها  جيري  التي  املزرعة  يف  للعمل  البيانات  خُتزن 
لقاعدة  الالزمة  اجلداول  أنواع  معظم  إن  اإلنرتنت.  عرب  البيانات  قاعدة  م  خمدِّ يف 
عىل  ليس  لذا  البيانات،  قاعدة  م  خمدِّ يف  سلفًا  فة  معرَّ السكر  قصب  زراعة  بيانات 
األعامل  تسجيل  إجراءات  وا  يغريِّ إال حينام  البيانات  قاعدة  أغراض  تعديل  املزارعني 
املنظومة للمزارعني استعامل اهلواتف اخللوية لتعديل جداول  يف املزرعة. وتتيح هذه 
يف  ألعامل  إضافية  بيانات  إدخال  أرادوا  وإذا  جهتهم.  من  م  املخدِّ يف  البيانات  قاعدة 
بند  إحلاق  أمكنهم  مثاًل،  السامد  كمية  ولتكن  القاعدة،  يف  موجودة  ليست  املزرعة 
اخللوي.  اهلاتف  شاشة  عىل  خيارات  الئحة  من  السامد  كمية  خيّص  بالقاعدة  جديد 
اهلاتف  شاشة  ُتظهر  م،  املخدِّ يف  البيانات  بقاعدة  اجلديد  البند  هذا  ُيلحق  وعندما 
جديد  دخل  صندوق  املزرعة  أعامل  عن  البيانات  بتسجيل  اخلاصة  الرئيسية  اخللوي 

البيانات. قبول  من أجل 

اآلتية  اجلداول  من  املتكاملة  املزرعة  عمل  إدارة  منظومة  بيانات  قاعدة  تتألف 
:)4.3 )الشكل  عمومًا 

إلخ( 	.  اآلالت...  تعطُّل  )الطقس،  املزرعة  يف  العمل  بيئة  ات  تغريُّ ات:  التغريُّ
العمل. أثناء 

والطقس، 	.  فيها،  املشغول  واملساحة  وهنايته،  العمل  بداية  العمل:  سجل 
إلخ. املستعملة...  املوارد  وعدد 

)التوافُّر(.	.  الراهنة  املوارد  املوارد: حالة  حالة 

النسبة 	.  املنتهي،  العمل غري  املنجز،  الراهن )العمل  العمل  م  العمل: تقدُّ م  تقدُّ
الراهن( لكل مزرعة. العمل  املنجزة من  املئوية 

معلومات عن أرض املزرعة: البيانات اجلغرافية )خطوط الطول والعرض(، 	. 
املزرعة. واملالك، ونوع حمصول  واملنطقة واملساحة، 

اآلليات.6.  قيادة  العاملني: األسامء والصفات وشهادات  معلومات عن 

ووصفها 7.  مزرعة،  أرض  كل  يف  إنجازها  جيب  التي  األعامل  العمل:  تعريف 
للعمل. املالئم  والوقت  وأفضلياهتا 
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معلومات اآلالت والزيت: اسم ونوع وسعر اآللة والزيت، وكفاءة عملها، 8. 
حركتها. ورسعة 

وإصالح 9.  جديدة  آلة  لتسجيل  تارخيية  بيانات  التسجيل:  عن  تارخيية  بيانات 
املتعطِّلة. اآلالت 

املتكاملة. املزرعة  إدارة عمل  بياتات ملنظمومة  قاعدة    :4.3 الشكل 

بيانات  اجلدولة  منظومة  تتطلب  أيضًا.  اجلداول  بني  العالقة   4.3 الشكل  ويبنيِّ 
بداية  ويف  املوارد.  وحالة  العمل  وتعريف  والعاملني  واألرض  والزيت  اآلالت  عن 
األجل.  الطويلة  اجلدولة  منظومة  الذي حسبته  اجلدول  إىل  ل  املشغِّ يعود  العمل،  يوم 
منظومة  قبل  من  اجلدول  حُيسب  العمل،  أثناء  يف  ات  التغريُّ بعض  حتصل  وحينام 
بيانات كل  ل  املتاح. وُتسجَّ الوقت  لني يف  املشغِّ إىل  الزمن احلقيقي، وُيعاد  اجلدولة يف 
للبيانات  وتبعًا  اخللوي.  اهلاتف  بواسطة  األكيدة  غري  واحلاالت  األعامل  سجل  من 

العمل. م  املوارد وتقدُّ آليًا جداول حالة  املنظومة  ث  املسجلة، حُتدِّ

ابتداء  وقت  مثل  اليومي،  العمل  لبيانات  الفصل  هذا  يف  تفصيلية  مناقشة  وثمة 
املستعملة. واملوارد  فيها  املشغول  واملساحة  العمل  وانتهاء 

ومناقشة نتائج   5.3.3

 KKDI اهلاتف  رشكة  من   AU-A5405SA طراز  من  خلوي  هاتف  اختري 
ويمكن  ساعات،   210 اجلهاز  هذا  بطارية  عمر  يبلغ  تريبيًا.  االً  نقَّ جهازًا  ليكون 
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هو  ضمنه،  مبني  ح  متصفِّ باستعامل   HTTP ويب  صفحات  إىل  الدخول  بواسطته 
(KDDI-ST23) 6.2.05 )اإلصدار العام(.  ال  النقَّ ح اهلاتف  متصفِّ

يف  الكربى  الزراعية  السكر  قصب  إنتاج  رشكات  ِقبل  من  املنظومة  واخُترِبت 
أوكيناوا.  مقاطعة  يف   (Nakagusuku) وناكاغوسوكو  (Sashiki) ساشيكي  قريتي 
اليابانية  اللغتني  من  بكل  التواصل  بآلية  املستعمل  د  تزوِّ أن  يمكن  املنظومة  أن  ومع 
اليابانية لكوهنا أكثر مالءمة للمزارعني املحليني. ويف  واإلنجليزية، اختريت الواجهة 
صيف عام 2005، سجلت الرشكة الزراعية يف قرية ناكاغوسوكو عمل املزرعة املتعلق 
خالل  احلصاد  عملية  ساشيكي  قرية  يف  الرشكة  وسجلت  األرض،  خصوبة  بإدارة 
عام  فرباير  شباط/   6 حتى   2005 عام  ديسمرب  األول/  كانون   20 من  القطاف  فرتة 
وُأجريت  الزراعيتني،  الرشكتني  قبل  من  املزارع  تعريف  من  ق  التحقُّ وجرى   .2006
يف  العامل  مقابلة  خالل  من  الفعيل  االستعامل  يف  املنظومة  هذه  ومثالب  مزايا  دراسة 
ناكاغوسوكو،  قرية  يف  الزراعية  الرشكة  ولدى  ساشيكي.  قرية  يف  الزراعية  الرشكة 
بتشغيل  مساعد  عامل  قام  قرية ساشيكي،  ويف  العامل،  مع  خلويًا  هاتفًا  املؤلف  ل  شغَّ

ل احلصادة. اهلاتف اخللوي مع مشغِّ

 .GPS GPS اهلاتف اخللوي بإجراء حتليل إحصائي لدقة الـ  وقمنا بتقدير خطأ 
ويمكن  اهلاتف.   GPS بواسطة  املواقع  معروفة  ثابتة  نقاط  إحداثيات  قيست  فقد 
موقع  من  اخلريطة  من  الثابتة  النقاط  لتلك  والطول  العرض  خطوط  عىل  احلصول 
عىل  حصلنا  اخللوي،  اهلاتف  يف  الداخلية   GPS الـ  وظيفة  وباستعامل  أيضًا.  الويب 
وُأجريت  دقيقتان.  منها  كل  مقدار  زمنية  بفواصل  مرات  ست  يف   GPS بيانات 
االنحراف  بلغ  لقد  التجربة.  نتائج   5.3 الشكل  وُيري  خمتلفة.  أيام  ستة  يف  القياسات 
وذو  عشوائي  املوقع  خطأ  أن  إىل  ونظرًا  مرتًا.   14.6 املوقع  قياس  يف  للخطأ  املعياري 
ع احتاميل طبيعي، فإن %95 من إحداثيات املواقع املقاسة كانت ضمن +/- ضعف  توزُّ
التشتت املعياري. وأظهر اهلاتف خريطة املزرعة مع املنطقة املحيطة هبا ضمن مساحة 

140 مرتًا مرّبعًا.  تساوي 

فرتة  أثناء  املزرعة  لرقم  صحيح  غري  تعريف  ثّمة  يكن  مل  العملية،  التجربة  ويف 
التجربة لدى الرشكة الزراعية يف قرية ناكاغوسوكو. وكانت النتيجة هي نفسها لدى 
املوقع  حتديد  دقة  ُتعترب  لذا  الصنعي.  القمر  إشارة  استقبال  حني  ساشيكي  يف  الرشكة 

فيها.   العمل  التي جيري  املزرعة  لتأكيد موقع  كافية  اهلاتف اخللوي  بواسطة 
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ق من املزرعة التي جيري العمل فيها بواسطة الـ  إال أنه مل يكن من املمكن التحقُّ
GPS لدى الرشكة الزراعية يف ساشيكي يف بضعة حاالت. وحصل ذلك ألنه مل يمكن 
اخللوي  اهلاتف  ل  شغَّ الذي  املساعد  العامل  عمل  لقد  الصنعي.  القمر  إشارة  كشف 
دائاًم يف املزرعة خارج حجرة قيادة احلصادة وبعيدًا عن األبنية املعيقة لإلشارة. طبعًا، 
املساعد  العامل  لكن  الصنعي،  القمر  إشارة  أعاقت  التي  العوامل  عن  البحث  جيب 
 ،3.3 الشكل  اهلاتف اخللوي. يف  املزرعة عرب لوحة مفاتيح  احلالة رقم  أدخل يف هذه 
تقليص  أجل  من  عمدًا  اخلريطة  من  املزرعة  رقم  عىل  حتتوي  التي  األشكال  ُحذفت 
التي  املزرعة  عىل  العثور  من  بسهولة  املساعد  العامل  ن  ومتكَّ للنرش.  الالزمة  الطباعة 

املزرعة. فيها من اخلريطة ورقم  العمل  سيجري 

GPS اهلاتف اخللوي. 5.3: دقة وظيفة قياس  الشكل 

لقد ُدِرست مزايا ومثالب هذه املنظومة من خالل مقابلة املستعملني. ويف ما خيص 
املثالب، فقد تلَّت يف االرتباك أثناء الطباعة عىل لوحة املفاتيح الصغرية وحذف بيانات 
حذوفات  ثالثة  سوى  احلصاد  فرتة  أثناء  حتصل  مل  أنه  إال  اخلربة.  انعدام  بسبب  الدخل 

وإدخال خاطئ واحد للبيانات.

واستغرق  املزرعة،  أرض  موقع  لتحديد  ثانية   18-10 مدة   GPS الـ  واستغرق 
1.5-2.0 دقيقة تقريبًا باستعامل لوحة مفاتيح  إدخال كامل بيانات العمليات يف املزرعة 
أثناء  يف  اخللوي  اهلاتف  لون  يشغِّ مساعدون  عاّمل  ثمة  دائاًم  وكان  اخللوي.  اهلاتف 
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البيانات،  إلدخال  عملهم  وقت  من  جزء  استقطاع  هلم  املمكن  من  كان  ومّلا  احلصاد. 
ل  التعامل مع اهلاتف اخللوي. إال أنه يف حالة وجود مشغِّ فإهنم مل جيدوا أي متاعب يف 
اآلالت وحده يف املزرعة، كان عليه التعامل مع كل من اآللة الزراعية واهلاتف اخللوي. 
الزراعية  الرشكة  مع  بالتعاون  املنظومة  هذه  ومثالب  مزايا  بإحصاء  باستمرار  نقوم  إننا 

يف قرية ساشيكي.

وإلغاء  البيانات،  ودقة  املزرعة،  أرض  موقع  حتديد  فهي  املنظومة  هذه  مزايا  أما 
عىل  اليدوي  للتسجيل  املعتادة  الطريقة  يف  احلاسوب.  بواسطة  البيانات  إدخال  عملية 
إىل  املزرعة  يف  العمل  أثناء  سّجلوها  التي  البيانات  إدخال  املزارعني  عىل  يكن  مل  دفرت، 
أشخاصًا  تستأجر  الزراعية  الرشكات  كانت  بل  مكاتبهم.  إىل  عودهتم  بعد  احلاسوب 

لفعل ذلك. وقد ألغت منظومتنا ذلك، مؤّدية إىل تقليص التكاليف.

يف  التكلفة  أخذ  جيب  الكربى،  الزراعية  الرشكات  عىل  املنظومة  عرِض  حني 
اخلرائط  تطوير  وتكاليف  بنائها،  تكاليف  إىل  املنظومة  تكلفة  تزئة  يمكن  احلسبان. 
تكاليف  سوى  ترتتب  ال  املنظومة،  بناء  خيص  ما  يف  تشغيلها.  وتكاليف  الرقمية، 
م. ومن املمكن تقليص التكلفة األولية تلك إذا اسُتعمل  العتاديات ونظام تشغيل املخدِّ
جيب  التطوير،  من  األوىل  املرحلة  ويف   .(Linux) لينُكس  مثل  من  جماين  تشغيل  نظام 
ويتضمن   .GIS اجلغرافية  املعلومات  منظومة  باستعامل  للمزرعة  رقمية  خريطة  إنشاء 
أرايض  ورسم  صورة،  ملفات  شكل  عىل  وإخراجها  ورقية  خرائط  مسح  العمل  هذا 
يتطلب  وقد  ملف.  بصيغة  اخلريطة  وخزن  الصورة،  عىل  مضّلعات  شكل  عىل  املزارع 
خريطة  إلنشاء   ArcView استعملنا  أننا  صحيٌح  لتحقيقه.  الساعات  من  الكثري  ذلك 
االستعامل  واسعة   TNTlite مثل  من  جمانية   GIS برجميات  رزم  ثمة  أن  إال   ،GIS الـ 
 GIS الـ  خرائط  ُأنِشئت  إذا  الصورة.  ملف  مع  جيد  بتوافق  وتتصف  حاليًا،  العامل  يف 
الرقمية  اخلرائط  عىل  احلصول  الزراعية  للرشكات  أمكن  جمانية،  برجميات  باستعامل 

منخفضة. بتكلفة 

ويف مقاطعة أوكيناوا، متتلك بعض البلديات خرائط األرايض الزراعية الرقمية التي 
توفر معلومات عن استعامل األرايض. ونظرًا إىل أن قانون التعويض عن الدخل سوف 
ُيطبَّق عىل مزارعي قصب السكر يف عام 2007، فإنه يوجد لدى البلديات املحلية اهتامم 
كبري يف رعاية رشكات زراعية قادرة عىل اإلنتاج املستقّر لقصب السكر. لذا ثمة إمكانية 
هذه  ويف  منظومتنا.  يف  الرقمية  اخلريطة  تلك  باستعامل  املحلية  البلديات  لقيام  كربى 
الرقمية جمانًا. الزراعية قادرة عىل احلصول عىل اخلريطة  احلالة، سوف تكون الرشكات 



168

الفعالة واملستقرة من خالل اإلدارة  املزرعة  إدارة  ع  الزراعة ُيشجِّ برنامج  ومع أن 
النوع يتطّلب قاعدة  (Quantitative Management)، فإن تطبيق هنج من هذا  الكمية 
كمية  خزن  تتيح  بياناتنا  قاعدة  يف  املستعملة  والتقنية  املزارع.  ملنظومة  أساسية  بيانات 
املناطقية.  للظروف  تبعًا  املستعمل  فها  يعرِّ التي  البيانات  ومراكمة  البيانات  من  كبرية 
التي  واألشياء  وخريطتها  املزارع  بيانات  قاعدة  ومنها  بياناتنا،  قاعدة  يف  البيانات  وبنية 
حماصيل  إنتاج  عىل  للتطبيق  قابلة  الزراعية،  العملية  أثناء  يف  احلسبان  يف  أخذها  جيب 
أخرى من مثل الرز والقمح واخلضار. ومع ازدياد عدد مستعميل اهلاتف اخللوي، ثمة 
إمكانية كبرية الستعامل هذه املنظومة من قبل املزارعني عمومًا من أجل مجع املعلومات 

يف أثناء إنتاج قصب السكر واملحاصيل األخرى.

4.3 اإلدارة القائمة عىل الويب

للعمل.  الفعالة  اإلدارة  ملصلحة  عة  املجمَّ البيانات  استعامل  للمزارعني  يمكن 
2005 من  9 آذار/ مارس عام  فمثال، من املمكن طباعة سجل حصاد قصب السكر يف 
موقع الويب وفقًا للمبنيَّ يف الشكل 6.3. ومُتِكن مشاهدة هذا السجل الزراعي باستعامل 
متصفح اإلنرتنت. أي إن املستعمل النهائي يستطيع طباعة السجل الزراعي من دون أن 

يكون عليه استعامل برجميات إضافية. 

  

القطاف )مطبوع من اإلنرتنت(. 6.3: سجل املزرعة ألعامل  الشكل 

)انظر  البيانات  قاعدة  م  خمدِّ يف  وخُيزن  معّينة  صيغة  إىل  املولَّد  اجلدول  وُينقل 
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امُلنَشأ  العمل  جدول   CGI الـ  برامج  تقرأ  البيانات،  قاعدة  م  خمدٍّ ومن   .)1.3 الشكل 
الويب،  مع  التواصل  واجهة  عىل  أو  اخللوي  اهلاتف  شاشة  عىل  وُتظهره  باملحاكاة، 
وفقًا للمبنيَّ يف الشكل 7.3. ومن املمكن حتديد املدة الفاصلة بني بدء العمل وانتهائه، 
وعدد العامل ورقم األرض يف جدول العمل. ويتضمن اجلدول التاريخ ورقم املنطقة 
املقررين. واالنتهاء  البدء  ووقت  والعامل  واآلالت  العمل  ووصف  واملزرعة، 

5.3 اخلالصة

رنا منظومة إدارة  بناًء عىل متطّلبات ختطيط أعامل إنتاج قصب السكر يف املزارع، طوَّ
متكاملة لعمل املزرعة مع تركيز االهتامم عىل اإلدارة الفعالة لعمل املزرعة اليومي.

اخللوية  اهلواتف  الستعامل  واالقتصادية  التقنية  اإلمكانية  من  ق  التحقُّ وجرى 
حتديد  يف  للخطأ  املعياري  التشتت  أن  ُوِجد  وقد  املنظومة.  يف   GPS بمستقباِلت  دة  املزوَّ
كافية  اخللوي  اهلاتف   GPS وظيفة  دقة  أن  عىل  يدل  وهذا  مرتًا،   14.6 يساوي  املوقع 
البيانات  إدخال جمموعة من سجالت  ويتطلب  فيها.  العمل  التي جيري  املزرعة  لتحديد 
االستثامر  نفقات  وكانت  اخللوي.  اهلاتف  باستعامل  دقيقة   2-1 نحو  املزرعة  أعامل  عن 
العاديني.  للمزارعني  أو  السكر  قصب  إنتاج  لرشكات  معقولة  املنظومة  وصيانة  بناء  يف 
منظومة  بواسطة  مالئمة  املزارع  يف  أعامل  ختطيط  أجل  من  املسجلة  البيانات  واسُتعملت 
ذت إدارة عمل املزرعة اليومي بسالسة باستعامل واجهة تواصل مع الويب. اجلدولة. وُنفِّ

7.3: واجهة ختاطب إدارة عمل املزرعة. الشكل 
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املزرعة عمل  تسلسل  4- نمذجة 

تقديم  1.4

فيها  العمل  نمذجة  املفيد  من  املزرعة،  عمل  ختطيط  مسألة  صياغة  بغية 
 (Djordjevic  ،(Task Graph) املهمة  خمطط  إن  رياضية.  نمذجة  أدوات  بواسطة 
  (Program Evaluation  and (Tosic,  1996 & وتقنية مراجعة وتقييم الربنامج 
لنمذجة  شهريتان  طريقتان   (Cottrel, 1999)  (PERT) و  Review Technique)
لتمثيل  عادة  وُيستعمل  ه،  موجَّ دوري  خمطط  هو  املهمة  فمخطط  اجلدولة.  مسألة 
يتضّمن  ال  أنه  إال  بسيط،  واملخّطط  اجلدولة.  مسألة  يف  املهام  بني  األسبقيات  عالقة 
اجلدولة  خوارزميات  وتتطّلب  العاملة.  واليد  اآلالت  مثل  موارد  عن  معلومات 
اجلدول  حلساب  دخل  بيانات  شكل  عىل  املوارد  عن  ومعلومات  مهام  خمططات 
سلفًا.  دة  حمدَّ املعاجلة  مدة  وتكون  بحاسوب،  املهمة  معاجلة  مُتِكن  وعادة،  األمثيل. 
  (Priority األسبقيات  الئحة  جدولة  خوارزمية  عمومًا  املسائل  هذه  ملثل  وُتستعمل 
 PERT وتقنية   .(Sinnen & Sousa, 2001)  ،List  Scheduling  Algorithm)
املرشوع  إلكامل  املهمة  انسياب  خمطط  لتحليل  وطريقة  املرشوع  إلدارة  نموذج  هي 
وخمطط  املهمة  خمطط  نمذج  أن  إال  الشائعة.  اجلدولة  ملسائل  مفيدة  وهي  برمته. 
مع  تتغريَّ  معّينة  مهمة  يف  املعاجلة  مدة  ألن  املزارع،  يف  للعمل  مالئَمنْي  ليسا   PERT
عىل  قادرًا  يكون  أن  جيب  املزارع  يف  العمل  جدولة  نموذج  إن  املتاحة.  املوارد  تغريُّ 

املعاجلة. فرتة  يف  ات  التغريُّ متثيل 

عىل  ُتستعمال  أن  يمكن  ال  آنفًا  املذكورتني  الشائعتني  الطريقتني  أن  إىل  ونظرًا 
رنا نموذجًا  عة جغرافيًا، فقد طوَّ العمل يف مزارع موزَّ نحو ُمرٍض يف نمذجة تسلسل 
قنا من إمكان استعامل نموذج شبكة برتي املتقطِّعة  جديدًا باستعامل شبكة برتي. وحتقَّ
أن  ووجدنا   ،(Guan et al., 2006a) اقرتحه  الذي  املزرعة  عمل  ختطيط  بمحاكاة 
بياين  املزارع بسهولة من وصٍف  العمل يف  العملية  املزارعني يستطيعون فهم تفاصيل 
نمذجة  تستطيع  وال  بسيطة،  برتي  شبكة  أن  إال  العمل.  انسياب  خمططات  بواسطة 
للطقس،  العشوائية  الطبيعة  د  وتعقِّ فقط.  املحصول  نمو  دورة  يف  إال  اجلدول  كامل 
يف  العمل  نمذجة  اآلالت،  تعطُّل  إىل  تؤّدي  التي  احلوادث  مثل  األخرى،  والعوامل 
نات شبكة برتي من أجل  أكيدة، جيب تغيري مكوِّ املزارع. وعندما تظهر حاالت غري 
البسيطة  برتي  شبكة  تكون  ال  لذلك،  ونتيجًة  البيئية.  ات  التغريُّ مع  النموذج  تكييف 
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تأخذ  كي  حتسني  إىل  حتتاج  ولذا  املزرعة،  يف  الواقعي  العمل  ختطيط  لنمذجة  مالئمة 
احلاالت غري األكيدة يف احلسبان.

مستمرة.  عمليات  وعىل  متقطِّعة  أحداث  عىل  املزرعة  يف  األعامل  وتشتمل 
ناحية  ومن  متقطِّعة.  أحداث  هي  اآلالت،  تعطُّل  مثل  األكيدة  غري  فاحلاالت 
العمل  ل  معدَّ حيُكمها  متواصلة  عملية  تنشأ  املزرعة،  يف  العمل  يبدأ  عندما  أخرى، 
أن  ُيبنيِّ  وهذا  بكليهام.  أو  اآلالت،  وبفعالية  العاملة  اليد  بإمكانات  د  يتحدَّ الذي 
املتقطِّعة  برتي  شبكة  نموذج  تالئم  املتواصلة  والعمليات  املتقطِّعة  األحداث  تلك 
ر عّدة باحثني نامذج شبكات برتي يف السنوات األخرية  واملتواصلة اهلجينة. وقد طوَّ
 ،(Dotoli et al., 2008; Febbraro &  Sacco, 2004; Kaakai  et al., 2007)
موا نموذج شبكة برتي لتمثيل العملية  لكن حتى اآلن، قّلة من الباحثني هم الذين قدَّ

املزارع. العمل يف  اهلجينة من أجل  ثمة بحث يف شبكات برتي  الزراعية، وليس 

تسلسل  لنمذجة  هجينة  برتي  شبكة  نموذج  م  نصمِّ سوف  املقطع،  هذا  يف 
عمليًا. تطبيقه  وقابلية  النموذج  منطقية  ونستقيص  املزرعة،  يف  العمل 

املزرعة بشبكة برتي هجينة  العمل يف  انسياب  2.4 نمذجة 

إنتاج قصب  العمل يف  النموذج من أجل وصف تسلسل  ُبنِي  املثال،  عىل سبيل 
السكر الذي ُيزرع عىل شكل ثالث فئات من املحاصيل: عروة ربيعية حُتصد عند أول 
يف  الزرع  بعد  الثاين  اإلمطار  عند  حُتصد  صيفية  وعروة  الربيع،  يف  الزرع  بعد  إمطار 
الصيف، وحمصول براعم أعقاب القصب الذي جُينى عند أول إمطار بعد نمو الرباعم 
األصناف  هلذه  املزرعة  يف  العمل  ومعظم  ُحِصدت.  قد  القصب  أرض  تكون  أن  بعد 
لعروة  الرئيسية  املزرعة  أعامل  وتشتمل  مزرعة.  كل  يف  متشاهبًا  يكون  املحاصيل  من 
كل  ويتطلب  واحلصاد.  والتعشيب  والتسميد  والبذار  احلراثة  عىل  الربيعية  املحصول 
العمل  بدء  يمكن  وال  العاملة.  واليد  اآلالت  مثل  موارد،  ختصيص  املزرعة  يف  عمل 
أو  انتقال،  بأهنا  املزرعة  أعامل  عملية  ف  وُنعرِّ السابق.  العمل  اكتامل  بعد  إال  التايل 
رشط، أو حالة أرض املزرعة أو مورد باعتبارها موقعًا، واملوارد مثل اليد العاملة أو 
وانسياب  العالقات   1.4 الشكل  وُيري  برتي.  شبكة  نموذج  يف  قسائم  ُتعترب  اآلالت 

السكر. إنتاج قصب  العمل يف 
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إنتاج قصب السكر. العمل يف  انسياب   :1.4 الشكل 

1.2.4 نمذجة تسلسل أعامل املزرعة يف إحدى املزارع

متثِّل  مزرعة.  يف  العمل  لتسلسل  هجينة  برتي  شبكة  نموذج   2.4 الشكل  ُيري 
املوقع  احلقيقي يف  العدد  ويمثِّل  املزرعة.  موارد  مواقع، حالة  ، وهي  و الدوائر  
 مقدار العمل يف املزرعة. ويقرتن املوقع  بمدة انتظار حتى تنفيذ العمل التايل. 
أو  بمستطيل  املمثَّل   ، االنتقال  وُيعربِّ  املوارد.  إىل  بنقاط  املمثَّلة  القسائم  وتشري 
قضيب، عن تنفيذ العمل. وختتلف القسائم يف  عن تلك التي يف  ألن العملني يف 
االنتقاالت  ل  ُتؤهَّ برتي،  شبكة  يف  القدح  لقواعد  ووفقًا  خمتلفان.  احلالتني  يف  املزرعة 
القْدح، أي إن مجيع مواقع الدخل متتلك ما يكفي  القسائم رشط  ق  للتنفيذ عندما حتقِّ
الزراعة ذات الصلة بذلك سوف ُترى  دة سلفًا. وهذا يتضّمن أن  من القسائم املحدَّ
الزراعة  لرشوط  ويمكن  واآلالت.  العاملة  اليد  من  ومتطلباهتا  رشوطها  حتقيق  حني 
هنا أن تتَّخذ كثريًا من الصيغ منها تبلُّل األرض ودرجة نمو املحصول ونضجه واملدة 
ما.  انتقال  قدح  وقت  الزراعي  العمل  مدة  وُتقابل  إلخ.  املوارد...  وحالة  الزمنية 
جديدة،  حالة  إىل  املزرعة  أرض  ل  تتحوَّ املزرعة،  يف  ]املطلوب[  العمل  اكتامل  وحني 

العاملة واآلالت لتكون جاهزة ألعامل أخرى. اليد  ر  وحُترَّ
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إنتاج قصب السكر. العمل يف املزرعة يف  2.4: نموذج شبكة برتي هجينة النسياب  الشكل 

وأثناء  احلراثة.  لعمل  جاهزة  املزرعة  أرض  أن  إىل  تشري    ،2.4 الشكل  يف 
حني  يف   ، يف  القيمة  تتناقص   ، يف  املتاحة  املوارد  بواسطة  التايل  العمل  تنفيذ 
0، وتصل  إىل  القيمة يف   اكتامل احلراثة، تصل  تزداد. وحني  التي يف   أن تلك 
املزرعة عمليًا، مثل  . وبعض أعامل  املوارد يف  ر  3880، وحُترَّ إىل  التي يف   تلك 
التسميد ال ُترى فورًا بعد الزرع. بل إن عمل التسميد جُيرى يف فرتة معينة تبعًا لنمو 
باملوقع. لذا ال يمكن للعمل  ُتقرن مدة االنتظار  املحصول. ويف نموذج برتي احلايل، 
 .0 من  أكرب  قسيمته  كون  برغم  متاحًا  ليس  املوقع   ألن  فورًا  يبدأ  أن  التايل  
هذا  وعىل  االنتظار.  فرتة  بعد  التايل  للعمل  جاهزة  وتصبح  املوقع   حالة  ل  وُتؤهَّ
الكبرية  الزراعية  املتعددة يف الرشكة  املتكامل للمزارع  النموذج  النموذج األويل يقوم 

.(Guan et al., 2006a)

2.2.4 عمل املزرعة املتعّدد اآلالت

يف  الزراعية  باألعامل  للقيام  متنوعة  آالت  الكربى  الزراعية  الرشكات  متتلك 
ذ العمل يف كل مزرعة باستعامل آالت  ُينفَّ مزارعها ضمن ظروف خمتلفة للموقع. لذا 
 15 تساوي  استطاعته  جرار  بواسطة  التسميد  إجراء  يمكن  املثال،  سبيل  عىل  خمتلفة. 
47 حصانًا بخاريًا أو أكثر. وعمومًا، يقوم املزارعون بتنفيذ العمل الزراعي  32 أو  أو 
بآلة واحدة أو أكثر تبعًا للخربات الشائعة. ويف حالة تعدد اآلالت، تبدأ تلك اآلالت 
اآلالت  عىل  يعتمد  الزراعي  العمل  إنجاز  معّدل  فإن  ولذا  خمتلفة،  أوقات  يف  العمل 

املتعّدد اآلالت. العمل  3.4 نموذج  الشكل  ُيري  صة له.  املخصَّ

تنفيذها  جيري  التي  املهمة  نفس  الثالثة  االنتقاالت  متثِّل  الشكل،  هذا  يف 
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املتاحة  املوارد  من  جمموعتان  ثمة   . و و  املوارد   من  خمتلفة  بتشكيالت 
املوارد  جمموعة  وتتضّمن  مربعًا.  مرتًا   3880 مساحتها  مزرعة  أرض  يف  املهمة  لنفس 
3 اآلالت واليد العاملة الالزمة للعمل. ورسعة عمل املوارد  و و تساوي 
للثالث. وتساوي  للثاين، و    للمورد األول، و  
ص  مدة هذا العمل 9.95 ساعة إذا اسُتعمل  و يف نفس الوقت. لكن إذا مل خُتصَّ
هلذا  يمكن  وباملثل،  ساعة.   21.56 تساوي  سوف  العمل  مدة  فإن   ، لـ  قسيمة 
املوارد  عىل  العمل  رسعة  فيه  تعتمد  اآلالت  متعدد  زراعيًا  عماًل  يصف  أن  النموذج 

صة. املخصَّ

3.4: عمل يف مزرعة متعدد اآلالت. الشكل 

فات يف العمل يف مزرعة التوقُّ 3.2.4 نمذجة 

تعطُّل  مثل  األكيدة،  احلاالت غري  املستهلكة يف  املدة  العمل  توقُّف  مدة  تتضمن 
اآلالت والطقس الرديء وغريمها. وُتنمَذج إجراءات العمل والتوقُّفات وفقًا للمبنيَّ 
املزرعة  العمل يف  تنفيذ  املتواصل   االنتقال  يمثِّل  الشكل،  4.4. يف هذا  الشكل  يف 
إذا كانت ثمة قسيمة يف املوقع املتقطِّع  حيث تشري إىل أن املورد جاهز للتخصيص. 
. ومن  املوقع  القسيمة موجودة يف  توقُّف، ألن  املنظومة يف حالة  البداية، تكون  يف 
 ، املتقطِّع  االنتقال  بقدح  وذلك  دقيقة،   30 الوقت  يف  إىل   إرساهلا  له  املخطَّط 
التوقُّف،  حالة  إىل  املنظومة  تنتقل  دقيقة،   120 الوقت  ويف  الزراعي.  العمل  يبدأ  ثم 
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وإذا  املتواصل.  االنتقال  أفضلية عىل  املتقطِّع  ، ألن لالنتقال  االنتقال  بقدح  وذلك 
التوقُّفات ونمذجتها. التوقُّف لـ  و سلفًا، أمكن وصف مجيع  فنا الئحة مدة  عرَّ

استعراض  3.4

هجينة  برتي  شبكة  عرب  املزرعة  يف  العمل  انسياب  الفقرة  هذه  يف  نستعرض 
معينة. متغريات  بوجود  العمل  وُنجري حماكاة جلدول 

العمل. توقُّفات  نمذجة   :4.4 الشكل 

الدخل ات  1.3.4 متغريِّ

املزرعة،  إىل  تشري   االستعراض.  لغرض  دخل  ات  متغريِّ  1.4 الدول  ُيري 
 . حيث i هو رقمها. وتشري  إىل عمل احلراثة، و إىل عمل الزرع يف املزرعة 
انتظار األرض  . وُتوضع مدة  العمل  اكتامل  يبدأ فقط بعد  يمكن للعمل  أن 

.  مساوية للصفر، أي إن العمل  يمكن أن يبدأ فور اكتامل العمل 

وآلتان    ، العمل لتنفيذ  آالت   ثالث  ُتستعمل 
أهنا  الفرتاض  وفقًا  مت  ُصمِّ فقد  الوسطية   العمل  رسعة  أما   . العمل  لتنفيذ 
ر  بأخذ مدة التوقُّف املعتادة  تعتمد عىل استطاعة اآللة، ال عىل حالة املزرعة. وُتقدَّ
لآللة الوسطية  العمل  رسعة  وتساوي  احلسبان.  يف  ل  التنقُّ وأوقات  الغداء  ووقت 

. m2/min 3 يف احلراثة 

بيانات الدخل.  :1.4 الدول 
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أرض املزرعة
)m2( 3880980130021002920املساحة

عمل احلراثة
آالت احلراثة

])m2/min( رسعة العمل[
عمل الزرع
آالت الزرع

])m2/min( رسعة العمل[

خيّص  ما  ويف  املزرعة.  ألعامل  املوارد  ختصيص  الئحة  عىل   2.4 الدول  وحيتوي 
متعدد  عمل  لتنفيذ  اآلالت   ص  خُتصَّ  ، املزرعة  يف  احلراثة  عمل 
اكتامله.  حتى  توقُّف  دون  العمل  استمرار  يتطّلب  اآلالت  املتعدد  العمل  إن  اآلالت. 
وتساوي الرسعة الوسطية للعمل املتعدد اآلالت الرسعة الوسطية هلذه املوارد الثالثة، 
املزارع  يف  احلراثة  عمل  يف  أما  ساعة.  بـ 6.16  حراثة   الكتامل  الالزمة  املدة  ر  وُتقدَّ
ختصيصها  الزرع  لعمل  املوارد  ختصيص  ويشابه  منفردة.  املوارد  فتعمل  األخرى، 

للحراثة.

ختصيص املوارد.  :2.4 الدول 

أرض املزرعة

موارد احلراثة

6.165.447.2210.0012.17مدة العمل )ساعة(

موارد الزرع

9.954.677.2211.6713.90مدة العمل )ساعة(

ووفقًا   .2.4 الدول  عىل  بناء   3.4 الشكل  يف  املبيَّنة  املوارد  عمل  الئحة  وُتولَّد 
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من  األيرس  العمود  يف  املدرجة  األعامل  ذ  تنفِّ أن  للموارد   خُيطَّط  العمل،  لالئحة 
تسلسليًا. اجلدول 

3.4: الئحة عمل املوارد. الدول 

الئحة العملاملورد

املنظومة 2.3.4 نمذجة الدول ومراقبة حالة 

للجدولة  اهلجينة  برتي  شبكة  منظومة  نستعرض  آنفًا،  املذكورة  البيانات  من 
هنمل  واضح،  نحو  عىل  برمته  النموذج  عرض  أجل  ومن   .5.4 الشكل  يف  املبيَّنة 
بالشكل  املتواصلة  االنتقاالت  أسامء  وتوضع  املتقطِّعة.  واالنتقاالت  املواقع  تسمية 
باملوارد  العمل   تنفيذ  متثِّل  املثال،   سبيل  عىل   .
العمل   تنفيذ  يمثِّالن  مشابه،   نحو  وعىل   . صة  املخصَّ

. صني  املخصَّ باملوردين 

ثالث  متثِّل  مواقع   ثالثة  ثمة   ، مزرعة  أرض  كل  أجل  ومن 
وعندما   . احلراثة  لعمل  جاهزة  املزرعة   أن  إىل  ويشري   للمزرعة.  حاالت 
قد  احلراثة   عمل  يكون   ، يف  األولية  القيمة  إىل  املوقع   يف  القيمة  تصل 
االنتظار  أمهلنا هنا مدد  لقد   . التايل  الزرع  لعمل  املزرعة جاهزة  اكتمل، وتصبح 

 . لكل املواقع 
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بشبكة برتي هجينة. للجدول  نموذج   :5.4 الشكل 
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ل  وُيؤهَّ املتقطِّعة.  واخلرج  الدخل  مواقع  بني  بأقواس  انتقال   كل  ويتصل 
الصلة  ذا  العمل  أن  إىل  يشري  وهذا   . الوقت  يف  فيقدح  االنتقال  
وقت  إىل  الوصول  حني  استئنافها  ثم  القدح  عملية  إيقاف  ويمكن  التنفيذ.  قيد  هو 
املوقع  يف  القيمة  تصبح  حيث  جديدة  حالة  إىل  لـ   املكتمل  القدح  ويؤدي  معنّي. 
املوجودة  القسيمة  وُتنقل  الالحق.  املوقع  يف  التي  تلك  وتزداد  صفرًا  السابق  املستمر 
الئحة  يف  التايل  العمل  أجل  من  التايل  املوقع  إىل  الوقت  نفس  يف  املتقطِّع  املوقع  يف 
املوجودة يف  املتقطِّعة  القسائم  ُتنقل   ، العمل  اكتامل  بعد  املثال،  العمل. عىل سبيل 
. وييل ذلك  املواقع املتصلة بـ  و  و  إىل موقع متقطِّع متصل بـ  و و
العمل  جدول  حُيسب  مشابه،  نحو  وعىل   . و و  املزارع   يف  احلراثة  عمل  بدء 

اهلجينة. منظومة شبكة برتي  بيانيًا يف  العمل  املوجودة يف الئحة  السلسلة  باستعامل 
 

أثناء يوم العمل. 6.4: أوقات االسرتاحة  الشكل 

 ،12:00 حتى   8:00 الساعة  من  العمل  ساعات  فيه  متتد  الذي  العمل  يوم  ويف 
الشكل  يف  املبنيَّ  وفق  عادة  لالسرتاحة  أوقات  ص  خُتصَّ  ،17:00 حتى   13:00 ومن 
التي  الشائعة  الزراعية  العمليات  يف  املزرعة  يف  األنشطة  الشكل  يِصف  تقريبًا.   6.4
ووقتًا  للغداء،  ووقتًا  العمل،  أثناء  واسرتاحة  العمل،  إىل  للقدوم  وقتًا  تتطّلب 
تقريبًا  ساعات   7 تساوي  العمل  يوم  يف  الفعلية  العمل  مدة  فإن  لذا  للتنظيف. 

 .)16:30-15:15  ،15:00-13:00  ،12:00-10:15  ،10:00-8:30(

ب العالَّمات عند رسعة عمل وسطية مع توقُّفات للعمل  7.4 تعقُّ وُيري الشكل 
املواقع  يف  القسائم  مقادير  عن  العمودي  املحور  يعربِّ  دوهنا.  من  أو  املزرعة   يف 
فهي  العمودي  املحور  وحدات  أما  التايل.  العمل  لتنفيذ  املتاحة  املساحات  ُتري  التي 
املواقع   يف  القسائم  نقل   	-7.4 الشكل  ويِصف   .(m2) مربعة  أمتار 
ويشري  للموارد.  رة  املقرَّ الوسطية  العمل  رسعة  الوسطية  الرسعة  فيها  تساوي  التي 
األفقي  املحور  ويمثِّل  األرض.  من  املكتملة  املساحة  يف  ات  التغريُّ إىل  القسائم  نقل 
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 ،2.4 للجدول  ووفقًا   . الوقت  من  بالساعات،  رًا  مقدَّ الرتاكمي،  الزمن 
أن  اجلدول  وُيري   . املزرعة  يف  احلراثة  لعمل  و  و  املوارد   ص  خُتصَّ
احلراثة،  وأثناء   . الوقت  وتبدأ كل األعامل يف  القدح،  لعملية  ل  ُتؤهَّ  
الوسطية  العمل  برسعة  يف   التي  تلك  وتزداد  املوقع   يف  القسائم  تتناقص 
و3880،  صفرًا  و  يف   القسيمتان  تصبح   ، وعند  الثالثة.  للموارد 
الزرع،  أي  التايل،  للعمل  حينئٍذ  ويمكن  انتهى.  قد  املزرعة  يف  احلراثة  عمل  ويكون 
هلذا  املوارد  وأن  الصفر،  تساوي  لألرض   االنتظار  مدة  أن  ُيفرتض  ألنه  يبدأ  أن 

متوافرة. العمل 

والتوقُّفات. الوسطية  العمل  رسعات  أجل  من  العالَّمات  ب  تعقُّ  :7.4 الشكل 
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ئ الزمن إىل جزأين يف يومي العمل 25 و26  حزيران/  يف الشكل 7.4-	، نجزِّ
ات  التغريُّ متثيل  يمكن  ال  أنه  إال  عمل.  أيام  إىل  الرتاكمي  الزمن  ل  ونحوِّ يونيو، 
يف  مات  للعالَّ آخر  با  تعقُّ ُنري  لذا  ميِّز.  نحو  عىل  العمل  أثناء  مات  العالَّ يف  التفصيلية 
7.4-	 من أجل مالحظة وقت التوقُّف. وتبقى منحنيات العالَّمات اخلاصة  الشكل 
املواقع  يف  مات  العالَّ جمموع  ويساوي  التوقُّف.  وقت  أثناء  أفقية  و  و  بـ  

. املزرعة  أي مساحة  ثابتًا،  الثالثة 

 ،)2.2( املعادلة  إىل  اهلجينة  برتي  شبكات  يف  مات  العالَّ خضوع  أن  إىل  ونظرًا 
واملوارد. املزرعة  وحالة  العمل  م  تقدُّ نراقب  أننا  يعني  املنظومة  عالَّمات  مراقبة  فإن 

املشتق  ُنري اجلدول  املولَّد،  الشامل للجدول  ومن أجل مزيد من االستعراض 
متثِّل   .)8.4 )الشكل   (Gantt) غانت  خمطط  بواسطة  الوسطية  العمل  رسعة  من 
اجلوانب  عىل  املبيَّنة  صة  املخصَّ املوارد  بواسطة  العمل  مدد  وأطواهلا  األفقية  القضبان 
 ، اآللة  عىل  ذ  املنفَّ العمل   بني  السكون  وقت  ويظهر  القضبان.  من  اليمنى 
العمل  إلكامل  االنتظار  وقت  بسبب  املخطط  يف  اآللة   عىل  ذ  املنفَّ والعمل  
أجل  من  العمل  م  لتقدُّ مرئيًا  متثياًل  يوفِّر  غانت  خمطَّط  أن  وبرغم   . عىل   
يف  مبيَّنة  ليست  م  التقدُّ خطوط  فإن  املهمة،  الستكامل  الرتاكمية  املئوية  النسبة  إظهار 

اجلدول. بداية  عند  املخطَّط  هذا 

8.4: جدول مولَّد جرى إظهاره عىل شكل خمطَّط غانت. الشكل 
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مناقشة  4.4

قدمنا يف هذا الفصل نموذج شبكة برتي هجينة لنمذجة انسياب العمل يف مزرعة 
لدى الرشكات الزراعية الكربى. وُأِخذت يف هذا النموذج يف احلسبان أنشطة شائعة، 
العملية  أثناء  األكيدة  غري  احلاالت  عن  النامجة  والتوقُّفات  اآلالت  املتعّدد  العمل  مثل 
مرئي  متثيل  واسُتعرض  اآلالت،  املتعدد  العمل  جدولة  مسألة  وصيغت  الزراعية. 
للجدول املولَّد عىل شبكات برتي وخمطط غانت. وافرتضنا أنه ليس ثمة قيود إضافية 
ل اآلالت بني املزارع. وتّم احلصول عىل  عىل ختصيص املوارد للعمل، وأمهلنا مدد تنقُّ
رشكات  من  املحاكاة  بيانات  وُأِخذت  العمل،  الئحة  عىل  اعتامدًا  امُلحاكى  اجلدول 

زراعية ُتنتِج قصب السكر.

لقد نمذجنا انسياب العمل الزراعي، وأجرينا حماكاة للكيفية التي ُولِّد هبا جدول 
قت شبكة برتي  العمل الزراعي عىل نموذج شبكة برتي هجينة. ويف هذا البحث، تفوَّ
غري  للحاالت  احلسبان  يف  األخذ  حني  املزرعة  يف  العمل  انسياب  نمذجة  يف  اهلجينة 
نحو  عىل  بيانيًا  والظروف  املوارد  قيود  وُنمِذجت  اآلالت.  املتعّدد  والعمل  األكيدة 
مات منظومة شبكة برتي اهلجينة، جرى  جيد بواسطة نموذج شبكات برتي. ومن عالَّ
ر املزرعة واملوارد يف نموذج شبكة  استعراض حالة البداية للعمل إضافة إىل حالة تطوُّ
قنا ختصيص املوارد فقط من خالل إدارة العاّلمات يف مواقع نموذج  برتي اهلجينة. وحقَّ

الشبكة.   

والعمل  التوقُّفات  ضمنه  ومن  السكر،  قصب  إنتاج  يف  العمل  تسلسل  ونمذجنا 
املتعّدد اآلالت، عىل نحو جيد باستعامل شبكات برتي اهلجينة. وتضّمنت احلاالت غري 
وحالة  واآلالت،  العاملة  اليد  مثل  املوارد،  وتغريُّ  العمل  إلغاء  فيها  ُنظِر  التي  األكيدة 
أرض املزرعة والطقس. يمكن إللغاء العمل أن حيصل بسبب مشكالت من مثل تعطُّل 
التي تشري إىل حالة املزرعة بمدد  اآلالت أو الطقس السيِّئ. ومل ُتقرن املواقع املستمرة 
العاملة  اليد  من  صغرى  جمموعة  العرض  هذا  يف  فت  ُعرِّ التي  املوارد  وتألفت  انتظار، 
واآلالت الالزمة للعمل. إال أن عدد األعامل الزراعية يف املزرعة ليس ثابتًا، وتتصف 
مدة  أما  الفعيل.  الزراعي  العمل  بالعشوائية يف  اآلالت  املتعدد  العمل  الدخول يف  مدة 
اجلاري،  العمل  إكامل  بعد  اآلخر،  للعمل  متاحة  املزرعة  بعدها  تصبح  التي  االنتظار 
من  بدالً  ما  لعمل  إفرادية  موارد  ختصيص  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  سلفا.  د  حُتدَّ أن  فيجب 
جمموعة موارد يؤّدي إىل التخطيط املرن للعمل يف املزرعة. ويف حالة املوارد اإلفرادية، 
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إىل عدة   5.4 الشكل  نموذج  متواصل يف  بانتقال  متصل  متقطِّع  موقع  تقسيم كل  جيب 
ليست  البدائية  اهلجينة  فإن شبكات برتي  لذا  املوارد.  توافق عدد  أقسام جزئية أخرى 
كافية لنمذجة كل سلوك العمل الزراعي، وعلينا النظر يف نموذج أكثر تفصياًل لوصف 

املتزامنة والعشوائية. األحداث 

وعىل وجه العموم، ُتعترب مسألة ختطيط العمل يف املزرعة صعبة الصياغة بالطرائق 
اهلجينة  برتي  شبكة  نموذج  أما  والظروف.  املوارد  قيود  احلسبان  يف  أخذنا  إذا  العادية 
توليد  يمكن  أنه ال  إال   ،(Sadrieh et al., 2007) املسألة  تعقيد صياغة  كثريًا  فيقلِّص 
ختصيص  اسرتاتيجيات  ُتستعمل  بل  برتي.  شبكة  نموذج  من  املزرعة  يف  العمل  خمطط 
الزراعي  العمل  املهام الستمثال ختطيط  أسبقيات  القائمة عىل الئحة  املوارد واجلدولة 
املوارد  ومنها  برمتها،  املنظومة  م  تقدُّ حالة  لنمذجة  برتي  شبكات  وُتستعمل  عمومًا، 
املوارد  ختصيص  اسرتاتيجيات  إىل  يتطرق  مل  املقطع  هذا  لكن  واألعامل.  والظروف 
هذا  يف  فت  ُعرِّ بل  معينة.  ألفضليات  تبعًا  فيها  األعامل  ُترتَّب  أسبقيات  الئحة  وإنشاء 
)الدول  املهام  والئحة   )3.4 )الدول  املوارد  لتخصيص  املحسوبة  البيانات  البحث 
صة واملهام يف الئحة العمل القسائم املتقطِّعة  2.4( ببساطة سلفًا. وتقابل املوارد املخصَّ
واالنتقاالت املتواصلة يف شبكة برتي اهلجينة. أكثر من ذلك، إن طول اجلدول، الذي 
القدح  لقاعدة  وفقًا  ُحِسب  مهمة،  آخر  وهناية  مهمة  أول  بدء  بني  الزمنية  املدة  يمثِّل 
املوارد،  قيود  وحل  املزرعة،  يف  العمل  انسياب  نمذجة  من  والغرض  برتي.  شبكة  يف 

ق باستعامل نموذج شبكة برتي. وحساب طول اجلدول، ومراقبة املنظومة حتقَّ

العمل يف مزرعة حني  لتخطيط  أيضًا  املوارد مهمة جدًا  اسرتاتيجية ختصيص  إن 
عاملة،  يد  واستئجار  جديدة،  آالت  رشاء  املوارد  ات  تغريُّ وتتضمن  املوارد.  حتديث 
بإعادة  أيضًا  االهتامم  وجيب  املتوافرة.  املوارد  أعداد  وتقليص  املوارد،  فاعلية  وحتديث 
ختصيص اآلالت واملوارد املهملة نتيجة لبعض احلاالت غري األكيدة. ويف حالة اآلالت 
االنتقاالت  لبعض  ويمكن   ،5.4 الشكل  شبكة  نموذج  يف  القسيمة  تتالشى  املهملة، 
ُتأَخذ  الزراعية( أاّل تقدح. لذا جيب حتديث اجلدول. وهذه حاالت جيب أن  )األعامل 

يف احلسبان حني إعادة ختصيص املوارد.

املنظومة،  يف  انسدادات  إىل  البحث  هذا  يف  املستعملة  املحاكاة  بيانات  تؤدِّ  مل 
عليها.  منها  أيٌّ  حيصل  وال  موارد  حترير  أكثر  أو  عمالن  فيه  ينتظر  التي  احلاالت  وهي 
الئحة  عىل  اعتامدًا  األعامل  لتخصيص  يمكن  مزرعة،  يف  للعمل  الفعيل  التخطيط  يف 
 )1( التايل لتجنُّب االنسدادات:  النهج  انسدادات. ولذا نقرتح  األسبقيات أن يؤّدي إىل 
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املوارد  مراتب  ف  عرِّ  )2( املزرعة،  حالة  معرفة  خالل  من  املزرعة  يف  العمل  مرتبة  ْد  حدِّ
الت ذات املسافات القصرية للموارد بني املزارع. ل التنقُّ تبعًا لكفاءاهتا، )3( فضِّ

5.4 خالصة

هذا  حتقيق  أجل  ومن  منطقيًا.  نموذجًا  مزرعة  يف  اليومي  العمل  ختطيط  يتطّلب 
منا نموذج شبكة برتي هجينة لنمذجة انسياب العمل يف مزرعة يف رشكة  املتطلب، قدَّ
زراعية. وبيَّنت املحاكاة أن شبكات برتي اهلجينة قابلة لالستعامل يف نمذجة العمل يف 
مزرعة حني أخذ أنشطة مثل العمل املتعدد اآلالت والتوقُّفات النامجة عن احلاالت غري 
خطة  لوضع  النموذج  هذا  استعامل  ويمكن  احلسبان.  يف  الزراعية  العملية  يف  األكيدة 

عمل واقعية يف مزرعة لدى بعض الرشكات الزراعية.

للجدولة األطوار  ثنائية  عامة  تقريبية  إجراءات   -5

تقديم  1.5

بأهنا مسائل صعبة احلل ألهنا ذات زمن حّل ختميني  تتصف مسائل جدولة كثرية 
(NP Complete)، بمعنى أنه ليس ثمة خوارزمية فعالة )خوارزمية ذات زمن حدودي 
 (Garey & Johnson, النوع  هذا  من  مسائل  حلل  معروفة   )(Polynomial Time)
لكن  القيود.  بوجود  االستمثال  صعبة  اجلدولة  مسائل  أن  املعروف  ومن   .1979)
مقدرة  عىل  ينطوي  احلسبان  يف  والبيئية  األكيدة  غري  ات  التغريُّ فيه  ُتؤخذ  الذي  اجلدول 
دة.  املحدَّ البيانات  القائم عىل  اجلدول  يوفِّرها  التي  تلك  من  أكرب  والوثوقية  اخلدمة  عىل 
 (Bassett  et al., التيّقن  عدم  بوجود  اجلدولة  مسائل  يف  البحث  من  كثري  ُأجري  وقد 
 1997; Janak & Floudas, 2006; Lin et a1., 2004;  Till et a1., 2007; Wang,
ري يف البيئات غري األكيدة يف  م مسح غني باملعلومات عن االستمثال التطوُّ (2004، وُقدِّ
ر مركز البحوث الزراعية القومي يف  (Jin  &  Branke, 2005). ويف جمال الزراعة، طوَّ
اليابان منظومة ختطيط وحتليل للمنظومات الزراعية إلنتاج الرز تقوم عىل نموذج للربجمة 
ر (Daikoku, 2005) أيضًا منظومة لتخطيط جدول  العشوائية (Nanseki, 1998). وطوَّ
قة، وأعلن (Nanseki et al., 2003) قاعدة  عمل إنتاج الرز ونقل زراعته إىل حقول متفرِّ
بيانات زراعية لتخطيط العمل. ُيضاف إىل ذلك أنه جرى تطوير عدة نامذج حتاكي عملية 
(Arjona  et al.,2001; Higgins  & Davies,  2005) وتعمل مع حمصول  واحدة 
 (Chen &  McClendon, 1985; Haffar &  Khoury, 1992; Lal et واحد أو أكثر
(Astika et al., 1999) خوارزمية عشوائية  (al., 1991; Tsai et al., 1987. واقرتح 
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البحوث  إن هذه  القصرية األجل.  الطقس  ات  تغريُّ تقوم عىل  املزرعة  العمل يف  جلدولة 
ه عادة إىل مسألة عمل يف مزرعة معّينة، وهي غري مالئمة عادة لتوليد اجلدول اليومي  تتوجَّ
قة جغرافيًا. لدورة نمو كاملة ولتخصيص املوارد الالزمة لألعامل احلقلية يف املزارع املتفرِّ

 (Two-Phase األطوار  ثنائية  عامة  تقريبية  بإجراءات  املقطع  هذا  يف  هنتم  سوف 
األول  الطور  يف  قيود.  بوجود  األجل  والطويلة  التفاعلية  للجدولة   Metaheuristic)
منها، ُيستمثل ختصيص املوارد باستعامل خوارزمية حماكاة التقسية SA، ويف الطور الثاين، 
GA تبحث عن جدول أمثيل وفقًا لقواعد القدح  يستند االستمثال إىل خوارزمية جينية 
ر احلل  يف شبكة برتي هجينة. وقد جرى يف التجربة توضيح طريقة لتحسني رسعة تطوُّ

وجودته.

2.5 مسألة الدولة

ثمة كثري من املسائل التي تتميَّز بأهنا مسائل صعبة احلل NP )ذات زمن ختميني(، 
رة حلل مسائل من هذا النوع.  أي إنه ليست ثمة خوارزميات )ذات زمن حدودي( مطوَّ
أشد  اجلدولة  مسألة  تصبح  الرشكة،  يف  اآلالت  أو  املعاجِلات  أو  املهام  عدد  زيادة  ومع 
 (Job-Shop صعوبة. وإحدى املسائل املمثِّلة للجدولة هي مسألة جدولة أعامل الورشة
ًا وتوجد فيها جمموعة  (Scheduling Problemا (JSSP) الشهرية ذات الـ  متغريِّ
 ، . وكل عمل  من األعامل  وجمموعة آالت 
، مرة واحدة متامًا. وُيرمز ملعاجلة   ، ، جيب أن ُيعاَلج بكل آلة 
، وتسّمى تلك املعاجلة بالعملية. وُتعاَلج العملية عىل اآللة مّدة  العمل  باآللة  بـ 
املعاجلة  تراتيب  عدد  يساوي   ، آلة  ولكل  الزمنية.  الوحدات  من  صحيح  بعدد  ر  ُتقدَّ
أي  للجدول،  مكٌن  حٌل  الورشة   أعامل  جدولة  مسألة  يف  يوجد  لذا   . املمكنة 
 ، كان  إذا  املسألة،  هذه  ويف  لألعامل.  اآلالت  لتخصيص  خمتلفة  طريقة   
 (Traveling Salesman اجلوال  البائع  مسألة  لتعقيد  مساويًا   JSSP املسألة  تعقيد  كان 

 .Problem) (TSP)

العمل يف  JSSP، ال يوجد يف مسألة ختطيط  الورشة  مقارنة بمسألة جدولة أعامل 
عدد  يكون  احلاالت،  معظم  ويف  آلة.  كل  باستعامل  عمل  كل  تنفيذ  يقتيض  قيد  املزرعة 
أعامل  جدولة  مسألة  حلول  عدد  من  أقل  املزرعة  يف  العمل  لتخطيط  املمكنة  احللول 
إذا كان حجم  البائع اجلوال  التي يف مسألة  ية كتلك  ُأسِّ تتطّلب مدة  الورشة، ومع ذلك 

املسألتني متساويني.



186

ذ  ُنفِّ وإذا  لآلالت.  ترتيب  لكل  مكٌن  حٌل  ثمة   املزرعة،  يف  العمل  ختطيط  ويف 
كل عمل بواسطة آلة واحدة، مع افرتاض أن اآللة ال ترتك العمل قبل إهنائه، كان عدد 
املمكن  ، من  اآللة  العمل  عىل  . وفيام خيّص  املمكنة لكل جدول  احللول 
 ،  ، اآللة  إذا كانت  العمل  أن تنضم إىل هذا  لآلالت األخرى 
متاحة للعمل. وبافرتاض عدم خروج أي آلة من أي عمل قبل اكتامله، تعطي مسألة ختطيط 
العمل يف املزرعة  جدوالً مكنًا. لكن يف العمل الفعيل يف املزرعة، يكون 
ص لكل أرض مزرعة عدة أعامل  دخول اآلالت إىل العمل وخروجها منه اعتباطيًا، وخُتصَّ
يف دورة الزراعة السنوية للمحصول موضوع االهتامم. لذا يصبح تعقيد ختطيط العمل يف 

املزرعة شديد الصعوبة. 

. فإذا  سوف ننظر يف مثال ألبسط احلاالت التي يكون فيها عدد احللول املمكنة 
كان عدد املزارع 80، وكان عدد اآلالت 2، وكان ثمة 6 أعامل يف كل مزرعة يف دورة الزراعة 

السنوية للمحصول، وصل العدد املمكن للحلول إىل 
)أي حيسب   الثانية  بمليون حل يف  القيام  يستطيع  اسُتعمل حاسوب  فإذا 
حاًل يف السنة(، استغرق أكثر من  سنة يف حل مسألة اجلدولة. لذا، ونظرًا إىل أن من 
املستحيل حساب مجيع احللول املمكنة من أجل احلصول عىل اجلدول األمثيل، نتبع عادة 

هُنُجًا تقريبية حلساب حّل مقبول للجدول يف مدة معقولة.

 

نتيجة جدولة مكنة.  :1.5 الشكل 
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ُيري الشكل 1.5 ثالث نتائج جدولة باستعامل نموذج شبكة برتي هجينة. والوظيفة 
املطلوبة من اجلدول هي جعل مدد إهناء األعامل أصغرية. يف هذا الشكل، ُأمهلت مدد 
متساويتان.  و  امَلورَدْين   عمل  رسعتي  أن  وافرُتض  املزارع،  بني  اآلالت  انتقال 
يف  املستمرة.  لالنتقاالت  املمثِّلة  املستطيالت  أعىل  يف  العملني  من  كل  مدة  وُوِضعت 
تكتمل  وعندما   . العمل  ذ   وُينفِّ   ، و العملني   ذ   ُينفِّ األول،  اجلدول 
، تساوي مدة العمل يف هذا الدول 7. وينُتج اجلدوالن الثاين  مجيع األعامل  حتى 
لة، يكون الدول 2 )مدة  والثالث من ختصيصات خمتلفة للموارد واألعامل. ويف املحصِّ
التنفيذ: 5( هو األفضل بني اجلداول الثالثة املبيَّنة. ومن الشكل يتضح أن إنشاء اجلدول 
يتطلب أمرين أساسيني مها )1( ختصيص املوارد للعمل، )2( وترتيب تسلسل األعامل. 

د. د هذان الشيئان، يمكن حساب اجلدول تبعًا للمعيار املحدَّ وعندما يتحدَّ

3.5 تعريف املسألة

األجل والطويلة  التفاعلية  الدولة   1.3.5

يف اإلدارة املتكاملة، تتألف منظومة اجلدولة من جزأين: جدولة تفاعلية طويلة 
جدول  حُيسب  األجل،  الطويلة  التفاعلية  اجلدولة  يف  ]فورية[.  آنية  وجدولة  األجل، 
املزرعة.  يف  العمل  إهناء  بعد  يوم  كل  الزراعية  الدورة  طوال  ث  وحُيدَّ األجل،  طويل 
زراعية.  دورة  لكل  شاملة  متهيدية  خطة  لوضع  كبرية  قيمة  ذات  اجلدولة  وهذه 
وهو  ساعات،  عرش  من  أكثر  األجل  الطويل  التفاعيل  اجلدول  حساب  ويستغرق 
النتيجة  وتقرتب  راهن.  جدول مكن  أفضل  ووراثة  الذايت  التحديث  بإمكان  يتصف 
من  النوع  هذا  يف  لكْن  متزايدة.  بدقة  تدرجييًا  الواقعية  اخلطة  من  للجدول  املحسوبة 
أجل  من  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  زائدة.  دقة  السنوية  اخلطة  وضع  يتطلب  ال  اجلدولة، 
يمكننا  التشغيل،  ملخاطر  اخلشنة  التخمني  وبيانات  األجل،  الطويلة  اجلدولة  حالة 
احلصول عىل حل متهيدي لألغراض املختلفة بتغيري موسطات اخلوارزمية. وتتضمن 
)2( واملوقع  عدد املزارع التي يمكن استئجارها،  احللول التي من هذا النوع من )1( 
الذي  اإلضايف  العمل  ومقدار   )3( وحالتها،  استئجارها  املنْوي  للمزرعة  اجلغرايف 
واليد  اآلالت  من  فائض  ثمة  كان  إذا  اإلضافية  واالهتاممات   )4( به،  القيام  جيب 

العاملة.
وخالفًا للجدولة التفاعلية الطويلة األجل، توافر اجلدولة اآلنية أحدث جدول 
للعمل خالل مدة قصرية حني تغريُّ حالة املوارد أو البيئة، وهي ذات قيمة كبرية لوضع 
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جدول يف الزمن احلقيقي يأخذ يف احلسبان التوقُّفات واحلاالت غري األكيدة. وتتصف 
الطويلة  التفاعلية  اجلدولة  من  للتطبيق  وقابلية  تفصياًل  أكثر  بأهنا  اآلنية  اجلدولة  نتيجة 
نتيجة  وُتنقل  باإلنرتنت،  متصل  ال  نقَّ جهاز  بواسطة  ات  التغريُّ ل  ُتسجَّ وفيها  األجل، 
لني يف غضون ثواٍن. ونظرًا إىل أن املتاح للجدولة اآلنية هو بضع ثواٍن  احلساب إىل املشغِّ
من احلساب فقط، فإهنا تقترص عىل اآلجال القصرية وتستعمل موارد حمدودة من مثل 
أسبوع...  خالل  والعمل  معنّي،  لعمل  املتاحة  واملوارد  األعامل،  املكتملة  غري  املزارع 
أفضل  َتِرث  اآلنية  اجلدولة  املستعملة يف حساب  اخلوارزمية  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  إلخ. 

جدول راهن من نتيجة اجلدولة الطويلة األجل، وذلك بغية حتسني فعالية احلساب.

الطويلة  التفاعلية  اجلدولة  إىل  هة  موجَّ املقطع  هذا  يف  املسألة  وصياغة  تعريف  إن 
األجل.

2.3.5 تعريف جدولة العمل يف املزرعة بطريقة رياضية

متتّد  التي  األعامل  من  سلسلة  الكربى  الزراعية  الرشكات  لدى  مزرعة  لكل  ثّمة 
ْرع حتى احلصاد ضمن دورة املحصول الزراعية. وثّمة الكثري من اآلالت واليد  من الزَّ

العاملة املتاحة ألي عمل، وحيتاج كل عمل إىل ختصيصه بتلك املوارد. 

ات املتغريِّ 1.5: تعريف  الدول 

التعريفالرمز

   ، املزرعة 

   ، العمل 

   ، املورد 

مساحة 

،  0: عدا ذلك ، 1: جيب تنفيذ  يف املزرعة 

  . مقدار العمل املجدَول  يف املزرعة 

،  0: عدا ذلك ، 1:  متاح لتنفيذ 
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،  0: فيام عدا ذلك ، 1:  جمدَول لتنفيذ 

رسعة عمل  

مدة االنتظار بني هناية  وبداية  يف  

: وقت  : وقت البداية،  [ . وقت العمل املسبق التحديد لـ 
النهاية[

ذة لـ  يف  بواسطة  املهمة املنفَّ

وقت بداية  يف  بواسطة 

وقت هناية  يف  بواسطة 

ل  رسعة تنقُّ

   ، املسافة بني  و 

الزمن. فة عىل حمور  املعرَّ ات  املتغريِّ 2.5: إظهار  الشكل 
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من أجل وصف الظروف يف جدول دورة زراعية طويل األجل نظريًا، نستعمل 
 للداللة عىل عدد املزارع، و للداللة عىل عدد األعامل، و للداللة عىل عدد 
يف  مدرجة  فهي  وأوصافها  األخرى  الرموز  أما  الزراعية.  املحصول  دورة  يف  املوارد 
ذ أم ال، و متثِّل مقدار  الدول 1.5. الحظ أن  يمثِّل إْن كان العمل  سوف ُينفَّ
، وإاّل فإن  (. وسوف جُيدَول  إذا كان  العمل املجدَول  يف  )
وُتستعمل   . و  بـ   اإلضايف  العمل  تنفيذ  د  ويتحدَّ  . يف  ذ  ُينفَّ لن  العمل  هذا 
دين سلفًا، لتحديد وقت الزراعة  ، ووقتًا العمل  املحدَّ مدة االنتظار 
و العملني   تنفيذ  يمكن  ولذا   ، من  أكرب  يكون   وعادة،  املالئم. 
 يف نفس الوقت. عىل سبيل املثال، يمكن تنفيذ عميَلْ احلراثة واحلصاد يف نفس يوم 
الشكل  يف  مبيَّنة  ات  املتغريِّ هذه  بني  ما  العالقات يف  إن  خمتلفة.  موارد  بواسطة  العمل 

.2.5

ص  ُخصِّ قد  األقل  عىل  واحدًا  موردًا  أن  ضامن  جيب  املوارد،  ختصيص  وأثناء 
 ، يساوي  أو  من  أصغر  له  صة  املخصَّ للموارد  الكيل  العدد  وأن   ، لتنفيذ 
بل  منفردًا،  موردًا  بصفته  املورد  ف  ُيعرَّ ال   . لتنفيذ  املتاح  الكيل  املوارد  عدد  وهو 
ص أكثر  بوصفه جمموعة أصغرية من اآلالت واليد العاملة الالزمة للعمل. وإذا ُخصِّ
ف  (، كان العمل متعدد اآلالت. ُيعرَّ ( ، من مورد واحد لنفس العمل 
العمل،  نفس  عديدة  آالت  فيها  ذ  ُتنفِّ عملية  بأنه  اآلالت  املتعدد  الزراعي  العمل 

اعتباطيًا. التعاوين  الزراعي  العمل  تنفيذ  املورد يف  ويكون وقت دخول 

                             )1.5(

، خالل املّدة من  ، بواسطة موارد معينة  ويكتمل مقدار العمل املجدَول، 
. واملعادلة اآلتية صاحلة ألي طريقة لتخصيص   حتى  برسعة عمل 

املوارد:
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النحو اآليت: العالقات عىل  ويمكن ترتيب هذه 

     )2.5(

 ، ومن أجل درء تراكب املّدتني:  و 
، جيب حتقيق الرشطني اآلتيني: حيث  و 

                                    

                       )3.5(

العمل  بدء  وقت  يف  ُتؤخذ  أن  جيب  موعده،  يف  العمل  يكون  أن  أجل  ومن 
حيث   ،4.5 املعادلة  يف  الواردة   اإلضافية  الرشوط  انتهائه   وقت  ويف   

:

                        

                          )4.5(

 (Chekuri & Motwani, األسبقية  تقييد  عالقة  إىل  املزرعة   أعامل  وختضع 
السابق  العمل  إهناء  بعد  إال  يبدأ  أن  يمكن  ال  الالحق   العمل  إن  أي   .1999)

5.5 عن هذا الرشط:  املعادلة  . وُتعربِّ 

                             )5.5(

العمل  بدء  وقت  يساوي  أن  جيب  احلسبان،  يف  املزارع  بني  ل  التنقُّ مدة  وبأخذ 
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ل، وفق املبنيَّ يف املعادلة 6.5: التايل جمموع وقت هناية العمل السابق ومدة التنقُّ

                          )6.5(

وبناًء عىل الرشوط السابقة، يكون هدف اجلدولة حتقيق القيمة الدنيا اآلتية:

                             )7.5(

ويؤّدي   .) ( للمهمة    الحقة  مهمة  هي  املهمة   حيث 
عن  وُيعربِّ  اآلالت،  استعامل  نسبة  تعظيم  إىل  أصغريًا  األعامل  بني  السكون  وقت  جعل 
مدة  جعل  هدف  نفسه  هو  اهلدف  وهذا  األمد.  الطويل  الشامل  اجلدول  من  الغرض 
يتَّخذ  أن  اجلدولة  هلدف  يمكن  الواقع،  ويف  العامة.  اجلدولة  مسألة  يف  أصغرية  اإلنجاز 
أو  الربح  وتعظيم  املنشأة،  خرج  وتعظيم  اإلنجاز،  مدة  تصغري  منها  الصيغ،  من  كثريًا 
تصغري تكاليف اإلنتاج. ويمكن هلذه األهداف، أو لبعضها، أن ُتصاغ تبعًا للمسألة، إىل 

جانب حتديث القيود وتوابع احلساب ذات الصلة.

املتقطِّعة  ات  للمتغريِّ الالخطية  الربجمة  مسألة  إىل  آنفًا  املقرتحة  الصياغة  وتؤدي 
إذا   (MINLP) و   (Mixed Integer Nonlinear Programming) املختلطة واملستمرة 
ات والقيود كبريًا (Zhang & Sargent, 1996). لكن باستعامل شبكات  كان عدد املتغريِّ
وليس  بيانيًا،  اجلدولة  مسألة  يف  تنشأ  التي  الرئيسية  القيود  صياغة  مُتِكن  اهلجينة،  برتي 
يف  هائل  تقليص  ق  يتحقَّ لذلك،  ونتيجة  رياضيًا.  قيد  أو  متغريِّ  أي  لتعريف  رضورة  ثمة 
تعقيد صيغة املسألة (Ghaeli  et  al.,  2006;  Sadrieh  et  al., 2007). ويمكن حل 
  (Problem املسألة  لنطاق  التقريبية  اإلجراءات  منها  بطرائق عدة  االستمثال هذه  مسألة 
حماكاة  وخوارزمية   ،(Monte Carlo) كارلو  مونتي  وطريقة   ،Domain  Heuristics)

.(Pham & Karaboga, 1998) التقسية، واخلوارزمية اجلينية، وبحث تابو

3.3.5 صياغة جدولة عمل املزرعة بواسطة شبكة برتي اهلجينة

أسامء  مع  املزرعة،  عمل  جلدولة  هجينة  برتي  لشبكة  نموذجًا   3.5 الشكل  ُيري 
مواقع  من  برتي  شبكة  من  املتقطِّع  اجلزء  ويتأّلف  البنيوية.  النموذج  عنارص  وأوصاف 
املحيط، وانتقاالت متقطِّعة مرسومة عىل شكل  متقطِّعة مرسومة عىل شكل دوائر مفردة 
ع القسائم، حيث ُمثلِّت القسيمة بنقطة سوداء ضمن  قضبان. وُمثِّلت حالة املورد  بتوزُّ
املوقع. وحيتوي اجلزء املستمّر عىل املواقع  التي ُرِسمت عىل شكل دوائر ثنائية املحيط، 
يف   احلقيقية(  )القيمة  والعدد  مستطيالت.  شكل  عىل  املستمرة  االنتقاالت  وُرِسمت 



193

، تعطى القيمة التي  يمثِّل كمية القسائم التي ُترتجم مقدارًا للعمل. ويف وقت بدء  يف 
، يف حني أن القيمة يف املواقع األخرى ذات الصلة بـ  تأخذ القيمة 0.  يف  القيمة 
... حتى  يساوي 3880،  عىل سبيل املثال، مقدار العمل )القسائم( يف املواقع  و 
0،...، 0 يف حالة البداية. ويشري االنتقال املستمّر الذي متاثل تسميته تسمية املهمة  إىل 
بمدة عمل  انتقال مستمر  ويقرتن كل   . للعمل  بواسطة   املزرعة   مهمة يف  تنفيذ 

. ، ويقرتن كل موقع مستمّر بمدة انتظار  فة سلفًا  معرَّ

املزرعة.  العمل يف  3.5: نموذج شبكات برتي هجينة جلدولة  الشكل 
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والعمل املتعدد اآلالت والتوقُّفات ُمنمَذجة يف الشكل أيضًا. ففي حالة البداية 
وتتضمن  معًا.  و  و  املوارد   باستعامل  املزرعة   يف  العمل   يبدأ  مثاًل، 
التي  األكيدة  غري  ات  بالتغريُّ ُتستهلك  أن  يمكن  التي  واملدة  االسرتاحة  التوقُّف  مدة 
التوقُّف  ُنمِذج   ، السيِّئ... إلخ. ومن أجل كل مورد  مثل تعطُّل اآلالت والطقس 
مستمر  انتقال  مع  موصول  برتي  شبكة  من  متقطِّع  بجزء  للمهمة   واالستئناف 

متقطِّعني. وموقعني  انتقالني  من  يتأّلف   

فإنه  املزرعة،  بنمذجة عمل  يقوم  اهلجينة هذا  نموذج شبكة برتي  أن  إىل  إضافة 
يوفِّر حماكاة لذلك العمل أيضًا. ويف أثناء تنفيذ عمل املزرعة، تتغريَّ القسائم يف املوقع 
مات شبكة برتي اهلجينة، أي الشعاع  ذي الصلة مع مرور الزمن. لذا فإن مراقبة عالَّ
املزرعة  وحالة  الزراعية  العملية  م  تقدُّ نراقب  أننا  يعني  احلايل،  القسائم  ملقدار  املمثِّل 
بواسطة شبكات برتي  املزرعة  انسياب عمل  لنمذجة  تفصييل  واملوارد. وثمة وصف 

 .(Guan et al., 2008) اهلجينة يف 

اهلجينة بواسطة شبكات برتي  القيود  4.3.5 حماكاة 

1.5 و2.5 عىل شبكة برتي هجينة.  باملعادلتني  فة  املعرَّ القيود  يمكن متثيل مجيع 
القدح يف شبكات برتي اهلجينة باآليت: ص قواعد  وُتلخَّ

العمل 	.  كان  إذا  مكن  اعتباطيًا  معني  عمل  يف  واحدة  آلة  من  أكثر  اشرتاك 
د  حُتدِّ فهي   ،1.5 املعادلة  القاعدة  هذه  تقابل  مكتمل.  غري  املزرعة   يف   
يف  للعمل   املتاح  الكيل  املوارد  وعدد  واحد  بني  صة  املخصَّ املوارد  عدد 
فإن  ر،  متطوِّ نحو  عىل  ن  تتكوَّ اهلجينة  برتي  شبكة  أن  إىل  ونظرًا   . املزرعة 
صة.  املخصَّ املوارد  عدد  يساوي  مستمر  بانتقال  املتصلة  املتقطِّعة  املواقع  عدد 
الذي  اهلجينة  برتي  شبكة  نموذج  توليد  يمكن  املوارد،  ختصيص  وبعد 
ال  أنه  إال  املتقطِّعة.  واملواقع  املستمرة  واالنتقاالت  املستمرة  املواقع  يتضّمن 
د  حُيدَّ أن  إىل  املتقطِّع  املوقع  إىل  املستمر  االنتقال  من  األقواس  توليد  يمكن 

العمل.  تسلسل 
بعمل 	.  ُأنجز  قد  أن  كان  برغم   ، العمل  بتنفيذ  املورد   قيام  ر  تقرَّ إذا 

حصول  القاعدة  هذه  تدرأ  اآلتية.  للمهمة  ص   خُيصَّ فعاًل،  اآلالت  متعدد 
بسبب  حيصل  أن  لالنسداد  يمكن  املنظومة.  يف  القدح  عملية  أثناء  انسداد 

.1.5 للمعادلة  وفقًا  للموارد  متعدد  ختصيص 
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تتوقَّف عندما 	.  القدح  امُلجدَول. ُيضاف إىل ذلك أن عملية  العمل  إهناء  جيب 
2.5. لكن عملية القدح تعاين  ُتنجز مجيع املهام. وتعريف ذلك معطى باملعادلة 

اهلجينة. برتي  من خصائص شبكات 
ينتظر 	.  أن  وجيب  قبل،  من  دة  املحدَّ العمل  مدة  خالل  العمل  إنجاز  جيب 

القيدان  وهذان   . العمل  إهناء  بعد  االنتظار  مدة  طوال  التايل   العمل 
.4.5 فان يف املعادلة  معرَّ

إال 	.  يبدأ  أن  الحق   لعمل  يمكن  ال  املقيَّدة،  األسبقية  عالقة  إىل  استنادًا 
فمثاًل،   .5.5 املعادلة  تقابل  القاعدة  وهذه   . السابق  العمل  انتهاء  بعد 
و  للمهمتني   يمكن  ال   ،3880 من  أصغر  يف   القسيمة  كانت  إذا 
ومدة  االنتظار  مدة  مثل  من  التي  األخرى  الرشوط  قت  حتقَّ لو  حتى  تبدأا  أن 

ل. التنقُّ
6.5، يف احلسبان يف شبكة 6.  فة باملعادلة  ل بني املزارع، املعرَّ جيب أخذ مدة التنقُّ

متقطِّع. بانتقال  ل  التنقُّ مدة  اقرتنت  التجربة  اهلجينة. يف  برتي 
يمكن للتوقُّفات أن حتصل يف أي وقت.7. 

قاعدة   3.5 باملعادلة  فة  املعرَّ للقيود  وليس  اآلنية.  اجلدولة   7 القاعدة  توافق 
الطبيعية يف  القدح  بناًء عىل خواص  مقابلة هلا ألن مدد االنتظار ال يمكن أن ترتاكب 

اهلجينة. برتي  شبكات 

إىل  حتتاج  التي  الزراعية  العمليات  جيد  نحو  عىل  يستوعب  النموذج  هذا  إن 
شامل  جدول  عىل  احلصول  أجل  ومن  العملة.  واليد  اآلالت  مثل  مناسبة،  موارد 
يمكن  النموذج  أن  إال  مرحلة.  كل  لصياغة  واحدًا  نموذجًا  استعملنا  األجل،  طويل 
ُينمِذج أيضًا حاالت جدولة مرحلة واحدة من مراحل نمو املحصول، ومن تلك  أن 
حجب  أجل  من  صفرًا  بجعل   ذلك  ق  ويتحقَّ واحلصاد.  ْرع  الزَّ جدولة  احلاالت 
قسائم  أو  بمواقع  النموذج  يف  القيود  مجيع  فت  ُعرِّ وقد  األخرى.  املراحل  يف  األعامل 
بإضافة  بسهولة  معينة  زراعية  بمرحلة  القيد  إحلاق  ويمكن  برتي.  شبكة  يف  متقطِّعة 
بذلك  الصلة  ذات  واملالحظات  برتي.  شبكة  نموذج  إىل  املتقطِّعة  القسائم  أو  املواقع 
الظروف  مع  التكيُّف  أجل  من  ل  ُتعدَّ أو  ُتضاف  أن  يمكن  املعادالت   )1( هي: 
أغراض  خيص  فيام   )3( برتي،  شبكة  يف  القدح  قواعد  حتديث  جيب   )2( املختلفة، 

التقييم. تعريف معيار  إعادة  اجلدولة األخرى، تب 
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الطور ثنائية  تقريبية عامة  4.5 خوارزميٌة إلجراءات 

وحتديد  موارد  ختصيص  اخلوارزمية  هذه  يف  الزراعي  العمل  جدول  يتضّمن 
د طريقة ختصيص املوارد وُتستمَثل. ويف  تسلسل لألعامل. ويف الطور األول منها، حُتدَّ
الطور الثاين، ُتعترب الئحة األعامل الئحة أولويات ُترتَّب األعامل فيها تبعًا ألسبقيات 
ص موارد لكل مهمة بخوارزمية حماكاة  4.5(. ويف الطور األول، خُتصَّ معّينة )الشكل 
خالل  من  جدول  كل  ويقيم  جينية  خوارزمية  ذ  ُتنفَّ الثاين،  الطور  ويف   .SA التقسية 
أفضل  وراثة  عمليات  ذ  ُتنفَّ الطور،  هذا  ويف  برتي.  شبكة  بواسطة  األنشطة  حماكاة 
ري، وحماكاة األنشطة بشبكة  سلسلة مهام حالية، وإنشاء شبكات برتي عىل نحو تطوُّ
ختصيص  طريقة  أفضل  تنُتج  التكرارية،  الدورة  هناية  ويف  اجلداول.  وتقييم  برتي، 
من  األولويات  الئحة  وُتستمَثل  التايل.  األول  للطور  النتيجة  وتوَرث  حالية،  موارد 
شبكة  يف  القدح  لقواعد  وفقًا  وذلك  أصغرية،  املهام  بني  االنتظار  مدة  جعل  أجل 

برتي.

لالستمثال. الطور  الثنائية  العامة  التقريبية  اإلجراءات  طريقة   :4.5 الشكل 

املوارد التقسية الستمثال ختصيص  استعامل خوارزمية حماكاة   1.4.5

ن ختصيص املوارد يف الطور األول من درء االنسداد يف املنظومة، وهو حالة  يمكِّ
وُتستعمل  منها.  أيٍّ  عىل  منها  أيٌّ  حيصل  وال  موارد  حترير  أكثر  أو  عمالن  فيها  ينتظر 
 .1.5 خوارزمية حماكاة تقسية عادية إلجراء االستمثال ضمن الرشط املعطى باملعادلة 
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يف  آخر  مستقل  متغريِّ  وهو   ، ص  خمصَّ مورد  قيمة  اخلوارزمية  يف   x للمتغريِّ  وتعطى 
اآليت  ويف  اآلالت.  متعدد  لعمل  للمورد  بدياًل  ختصيصًا  ويمثِّل   x لـ  املجاورة  املنطقة 

التقسية: حماكاة  خوارزمية  إلجرائية  وصف 

 00: begin

01: initialize temperature T , neighboring space  N ;

 N T والفضاء املجاور  استبداء درجة احلرارة 

02: initialize resource assignment x , and minimum fitness  min;

الدنيا x ، ومعيار املالءمة  استبداء ختصيص املورد 

 03: evaluate fitness Fx(=  gaPls(x))  in  2nd phase;

Fx يف الطور الثاين  حساب 

 04: while (not termination-condition) do

 05: for  i = l to N

 06: generate another resource assignment  x’;

للمورد  x’ توليد ختصيص آخر 

 07: evaluate fitness  Fx’ (=  gaPls(x’))  in 2nd phase;

’Fx يف الطور الثاين حساب 

08: if( F x’  < F x ) then

09: replace  x with  x2;

x2 بـ x استعاضة عن

 10: else

 11: if (random(0, 1) <  exp(Fx - Fx’ )/T) then

12: replace  x  with  x2;

x2  استعاضة عن x بـ 
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 13: end if

14: end if

 15: if (F x’  < min)  then

16: update min with  Fx’ , and memorize  x’; 

’x يف الذاكرة min بـ ’F x وحفظ  حتديث 

 17: end if

 18: end for

 19: replace T with  (T-T *a); 0<a <l

(T-T *a) T بـ  استعاضة عن 

 20: end while

21: end

1.5. وبعد  الحظ أن الرموز يف اإلجراءات خمتلفة عن تلك املدرجة يف اجلدول 
أن ختصيص املوارد، يمكن حتديد طول الكروموزوم يف اخلطوة اآلتية من اخلوارزمية 
عدا  ما  اهلجينة  برتي  شبكة  نموذج  يف  واالنتقاالت  املواقع  إنشاء  ويمكن  اجلينية، 

األقواس.

2.4.5 استعامل اخلوارزمية الينية يف جدولة الئحة األولويات

الثانية عن لوائح  باستعامل ختصيص املوارد، تبحث اإلجراءات التقريبية العامة 
اجليني  التبادل  طبَّقنا  وقد  هجينة.  برتي  شبكة  لنموذج  وفقًا  جدواًل  وتولِّد  أولويات 
(One Point  Order  Crossover) والطفرة العكسية الوحيدة البت  النقطة  الوحيد 
(One-Bit Reverse Mutation) وانتقاء الروليت (Roulette Selection) املشاهبة 
عىل  احلفاظ  أيضًا  اخلوارزمية  نا  وضمَّ العادية.  اجلينية  اخلوارزمية  يف  املستعملة  لتلك 

  .(Elite Reservation) النخبة 

فيها  مُجِّعت  التي  اجلينية  اخلوارزمية  يف  بكروموزوم  األولويات  الئحة  زت  وُرمِّ
عىل  والتطفري  اجليني  التبادل  عمليات  وُقرِصت   . للعمل  تبعًا  )اجلينات(  املهام 
. وحُيسب معيار املالءمة عىل شكل جمموع مّدة  تلك التي بني املهام يف نفس العمل 
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ق هذا اهلدف بمحاكاة األنشطة بواسطة  ل ومدة التوقُّف الطبيعي بني املهام. وحتقَّ التنقُّ
باختصار  اجلينية  اخلوارزمية  برنامج  وصف  وجرى  هجينة.  برتي  شبكة  نموذج 
التقييم  تقييم املالءمة. وُنفِّذت إجراءات  gaPls (x)، وتبعتها إجراءات  باإلجراءات 
القدح،  عملية  تتوقف  عندما  اجلدول  ويولَّد  برتي.  شبكات  يف  القدح  لقواعد  تبعًا 

اتَّصف بأفضل مالءمة راهنة. إذا  ل مع الئحة األولويات  وُيسجَّ

 00: procedure gaPls( x)

 01: begin

 02:  initialize population  c  with chromosomes sorted by waiting
 time Wij;

03:  reinitialize population  c  inheriting best priority list from  x;

 04:  construct continuous part of hybrid Petri nets;

 05:  evaluation( c);

 06: while not-termination-condition do

 07:  selection;

 08:  crossover;

 09: mutation;

 10: evaluation( c);

 11:  end while

12: end

 00: procedure evaluation( c)

 01: begin

 02: for  r =1 to  popSize

 03: construct the discrete part of the hybrid Petri nets;
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 04: initial time interval  t ; current time  t = 0;

 05: while tasks-are-not-completed do

 06:  if (firing-conditions-are-satisfied) then

 07:  firing and update the amount of tokens in corresponding
 places;

08:  end if

 09: update  t  with  t +  t ;

 10: update the sum of moving time and idle time;

 11: end while

 12:  if (best-fitness-found) then

 l3: update current best fitness, priority list, and schedule;

 14:  end if

 15: end for

16:  end(*)

3.4.5 إزالة االنسدادات
بغية  وذلك  املورد،  استعامل  يف  التضاربات  ي  حترِّ جيب  العادي،  االستمثال  يف 
املثال، حينام نحاول ختصيص مورد لعمل ما يف عملية  إزالة االنسدادات. عىل سبيل 
الوقت.  نفس  يف  آخر  عمل  قبل  من  مستعماًل  كان  إْن  تدقيق  علينا  عادية،  استمثال 
ر أحد  انتظار حتى يتحرَّ انتقل احلساب إىل حالة  وإذا مل يكن ثمة مورد متاح للعمل، 
املوارد. ونظرًا إىل أن مدة احلساب يف اخلوارزمية اجلينية تساوي جداء حجم عنارص 
املورد يف  التوليد والتقييم، تضيع مدة طويلة يف حّل تضاربات استعامل  املسألة ومدة 
التقييم يف اخلوارزمية اجلينية،  أنه يف عملية  عملية بحث غري كفوءة. ُيضاف إىل ذلك 

المستعملة  فاللغة  ُيترجم.  ال  حاسوبي  برنامج  ألنها  وذلك  ترجمتها  عدم  المترجم  ارتأى   )*(
القدم  كرة  يفهمون  كما  والعربي  والبرازيلي  واألرجنتيني  األلماني  يفهمها  علمية  عالمية  لغة  فيه هي 

)المراجع(. بيتهوفن  وسيمفونيات 
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يمكن لبعض األفراد أن يكونوا حلوالً غري مكنة إذا كان العمل جمدَوالً خالل نافذة 
الطور  الثنائي  االستمثال  أوالً يف  املوارد  لتخصيص  يمكن  املقابل،  زمنية حمددة. ويف 
للعمل  مورد  كل  جُيدول  املورد.  استعامل  تضارب  عن  النامجة  االنسدادات  يدرأ  أن 
أن  ذلك  إىل  ُيضاف  بعض.  عن  بعضًا  مستقلة  املوارد  وتكون  املهام،  لتسلسل  تبعًا 
لذا،  معروفة.  غري  نقطة  من  البحث  استئناف  تتجنب  الثاين  الطور  يف  الوراثة  عملية 

البحث. كفاءة  ن  تتحسَّ

جتريبية نتائج   5.5

بيانات  وُأِخذت  األجل.  طويلة  تفاعلية  جدولة  تربة  املقطع  هذا  يف  أجرينا 
اآلالت.  من  كثري  باستعامل  مزرعة   76 ُتدير  السكر  لقصب  إنتاج  رشكة  من  التجربة 
أعامل  الربيعية  العروة  موسم  يف  الرئيسية   السكر  قصب  زراعة  أعامل  وتضمنت 
أن  وافرُتض  سلفا.  حمددة  عمل  مدد  ضمن  وتسميد  وتعشيب  وريٍّ  وزرع  حراثة 
 ،1  ،1  ،2 التوايل  عىل  هي  لألعامل   الالزمة  املتاحة  املوارد  أعداد 
احلراثة  أعامل  يف  اآلالت  تعدد  تطبيق  يمكن  املتاحة،  املوارد  خيّص  ما  ويف  و3.   1  ،1
واحلصاد. وقد ُأِخذت مجيع تلك القيود يف اخلوارزمية املقرتحة، إال أن بعض األعامل 
مدة  تتجاوز  أن  يمكن  الفعيل  املزرعة  لعمل  الالزمة  املدة  ألن   4.5 املعادلة  ق  حتقِّ ال 
دة مسبقًا. ويف هذه احلالة، سوف نحتفظ باجلدول ذي الصلة ونزيد من  العمل املحدَّ

قلياًل. مالءمته 

جزئية  منظومات  مع  املكاملة  أجل  من   C الربجمة  بلغة  خوارزميتنا  كتبنا  لقد 
 Quad-Core Intel Xeon املعالج  ذا  العمل(  )حمطة  احلاسوب  واستعملنا  أخرى. 
منصة   ،(Mac OS X 10.5) التشغيل  ونظام   (GB) بايت  جيغا  سعتها 4  ذاكرة  مع 
وعىل   ،GAو  SA اخلوارزميتني  موسطات  عىل  احلساب  مدة  تعتمد  للحساب. 
أجل:  من  ساعات   10 نحو  تساوي  وهي  اهلجينة،  برتي  شبكة  يف  الزمن  تزايدات 
20، وعدد  يساوي  أفراد  التقسية، وعدد   يف خوارزمية حماكاة 
دقائق يف شبكة   10 الزمن  تزايد  اجلينية. ويساوي  اخلوارزمية  200 يف  يساوي  أجيال 
برتي اهلجينة. ونظرًا إىل أن الربنامج يبدأ احلساب بدءًا من وقت انتهاء آخر عمل يف 
هبا  املسموح  املدة  فإن  التايل،  اليوم  يف  عمل  أول  وقت  بدء  حتى  ويستمّر  عمل،  يوم 

12 ساعة. تقل عن 
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املوارد والئحة األولويات 1.5.5 استمثال ختصيص 

أجل  من  األولويات  والئحة  املوارد  ختصيص  استمثال  نتائج   5.5 الشكل  ُيري 
أحجام أجيال خمتلفة يف اخلوارزمية اجلينية. وُرسمت املنحنيات ألفضل مالءمة حالية 
التكرار  العالية  اجليني  ر  التطوُّ عملية   »gen-100« املنحني  يمثِّل  التنفيذ.  مدة  بداللة 
األولويات.  الئحة  الستمثال  قصرية  حساب  مدة  مع  املورد  ختصيص  استمثال  يف 
الئحة  استمثال  د  يؤكِّ  »gen-1000« فإن   ،»gen-100« بـ مقارنة  أنه  الواضح  ومن 
املورد،  ختصيص  استمثال  عملية  تكرار  يف  تقليص  إىل  يؤدي  أنه  إال  األولويات، 

خالل نفس مدة احلساب.

املوارد والئحة األولويات. 5.5: تطور استمثال ختصيص  الشكل 

فحسب،   »gen-100« يف  رسيع  تطور  يظهر  ال  الشكل،  يف  مبنيَّ  هو  ملا  ووفقًا 
زيادة  أن  أيضًا حّل جيد، خاصة يف مرحلة تطور مبكرة. وهذا يكشف عن  يظهر  بل 
ر وتقارب رسيعني يف احلساب.  املورد يؤّدي إىل تطوُّ تكرار عملية استمثال ختصيص 
وقد اعتربنا أن ختصيص املورد هو عامل مهم يف توليد جدول جيد. الحظ أن زيادة 
اعُتمدت  الثاين. وقد  الطور  املورد ال ُيضِعف االستمثال يف  تكرار استمثال ختصيص 
احلل  جودة  عىل  احلفاظ  أجل  من  حالية  أولويات  الئحة  أفضل  لوراثة  اسرتاتيجية 

الثاين الذي سوف نناقشه يف ما ييل. وحتسينها يف الطور 
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الينية اخلوارزمية  أفراد  استبداء  اسرتاتيجيات   2.5.5

ويمكن  عمومًا.  احلل  جودة  يف  كبريًا  تأثريًا  األعامل   بني  االنتظار  ملدة  إن 
مجيعها  كانت  إذا  الـ   لتسلسل  تبعا  املخزونة  املهام  من  جدول  أفضل  اشتقاق 
األعامل  بني  االنتظار  مدد  تكون  عمليًا،  لكن  األخرى.  القيود  ُأمهلت  وإذا  خمتلفة، 
 6.5 الشكل  ويبنيِّ  املزارع.  مجيع  يف  املزرعة  يف  األعامل  تانس  بسبب  تقريبًا  متامثلة 
هي  االنتظار  مدد  تكون  عندما  احللول  جودة  يف  للـ   تبعًا  األعامل  ترتيب  تأثري 

األعامل. بني  تقريبًا  نفسها 

الشكل 6.5: تأثري استبداء األفراد بواسطة كروموزومات مرتَّبة.

استبداؤهم  جرى  أفراد  ثالثة  من  بدأت  التي  التطّور  عملية  املنحنيات  ُتري 
مرتبة  وكروموزومات  واحدًا،  مرتبًا  وكروموزومًا  مرتبة(،  )غري  خام  بكروموزومات 
كليًا. ومن الواضح أن رسعة التطّور يف املنحني »غري مرتبة« بطيئة مقارنة بتلك التي يف 
ر كبرية وجودة حل عالية عندما يتضمن استبداء  املنحنيات األخرى. وتنتج رسعة تطوُّ
األفراد ترتيب كل الكروموزومات. ويف ما خيّص املنحني الذي يمثِّل كروموزومًا مرتبًا 
ل. لذا، تكون رسعة التطّور وجودة  واحدًا، تعاين املالءمة من قيود أخرى، منها مدد التنقُّ
إىل  ونظرًا  كليًا«.  »املرتبة  الكروموزومات  منحني  حالة  يف  نظريتيهام  من  أضعف  احلل 
عىل  تنطوي  أن  يمكن  فإهنا  تقريبًا،  متساوية  انتظار  ملدد  تبعًا  مرتبة  الكروموزومات  أن 
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نني من كروموزومات مرتبة كليًا تبعًا للـ   اختالفات يف ما بينها. لذا فإن األفراد املكوَّ
يمكن أن تقارب أفضل تسلسل باحتامل عاٍل. وتشري هذه املنحنيات الثالثة بوضوح إىل 

ر احلل. أن مهام الرتتيب تبعًا ملدد االنتظار بني األعامل تسهم يف رسعة تطوُّ

وبعد استمثال اجلدولة أول مرة، ُتستمثل الئحة األولويات، وُيثبَّت أفضل تسلسل 
ث أفضل تسلسل أعامل حايل من أجل استبداء األفراد يف  حايل لألعامل لكل مورد. ثم ُيورَّ
ْينا تأثري وراثة أفضل الئحة أولويات حالية عند معدالت  ختصيص املوارد الثاين. وقد حترَّ
وراثة خمتلفة. وُيري الشكل 7.5 مقارنة بني النتائج. وبغية تنُّب تأثري مدد االنتظار بني 

املهام يف ترتيب الكروموزومات، استبدأنا األفراد بكروموزومات غري مرتبة.

  

7.5: تأثري وراثة أفضل الئحة أولويات حالية. الشكل 

األوائل  األفراد  يف  الكروموزومات  أن  إىل   »cpr-0%« تشري   ،7.5 الشكل  يف 
من  ُوِرثت  الكروموزومات  من   10% أن   »cpr-10%« وتعني  متامًا.  عشوائيًا  ُولِّدت 
الكروموزومات  بقية  وُولِّدت  السابق،  املوارد  ختصيص  من  أولويات  الئحة  أفضل 
ر، فقد ُرتِّبت أفضل مالءمة  عشوائيًا. وبرغم أن عدة منحنيات تتقاطع يف بداية التطوُّ

الوراثة.    ل  ملعدَّ النزويل  للرتتيب  وفقًا  هنائية 

رسعة  ن  حتسِّ أن  جزئية  وراثة  لعملية  يمكن  أنه  أوالً  د  ُتؤكِّ املقارنة  نتيجة  إن 
(cpr- الكروموزومات  جلميع  الوراثة  عملية  ُتبدي  ثانيًا،  احلل.  وجودة  التطور 
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لعملية  يمكن  العادي،  السيناريو  يف  لكْن  حّل.  وجودة  تطور  رسعة  أعىل   100%)
ع  الوراثة يف كل كروموزومات األفراد األوائل أن تكون ضارة بسبب االفتقار إىل تنوُّ
ع ألن  بالتنوُّ املتولِّدة وراثيًا  الكروموزومات  فتستمر  أما يف تربتنا،  الكروموزومات. 

الوراثة. قبل عملية  ُتولَّد عشوائيًا  والكروموزومات  د،  يتجدَّ املوارد  ختصيص 

الدولة نتيجة   3.5.5

مالءمة.  أفضل  أساس  عىل  املولَّد  اجلدول  عن  معلومات   2.5 الدول  يتضمن 
لتنفيذ  متاحة  حتى   واملوارد    ، العمل  لتنفيذ  متاحان  و  املوردان  
ويصل  متعددة.  بآالت  مهام  عرش  ذ  ُتنفَّ سوف  اجلدول،  هلذا  ووفقًا   . العمل 
ل  التنقُّ مدد  تأخذ  ال  قيمة  وهذه   ،93.9% إىل  مورد  لكل  الوسطي  االستعامل  ل  معدَّ
يف  األعامل  كل  أي  املساحة[،  بوحدة  رًا  ]مقدَّ الكيل  العمل  مقدار  أما  احلسبان.  يف 
مجيع املزارع، فيقل عن جداء مساحات املزارع الكلية بعدد األعامل. وهذا ألن بعض 
األعامل يف املزارع ال تتطلب جدولة، أو ألن مقدار العمل املجدَول يقل عن مساحة 
لكن  مهمة.  آخر  وانتهاء  مهمة  أول  بدء  بني  املدة  هنا  اجلدول  طول  ويمثِّل  املزرعة. 
طول اجلدول ينطبق عىل العمل يف املزارع يف أثناء دورة نمو املحصول فقط، يف حني 
أن رشكات إنتاج قصب السكر حتتاج عادة إىل وقت لتنفيذ أعامل إضافية يف املزارع.

2.5: معلومات عن اجلدول املولَّد. الدول 
املورد

ل  مدة التنقُّ
)ساعة(

20.216.315.525.224.025.214.716.511.7

مدة التوقُّف 
)ساعة(

1.00.00.00.00.00.00.01.830.33

525247767174465346عدد املهام

مدة العمل 
)ساعة(

297.7298.7308.0436.5406.2463.2210.0208.0209.7

معدل 
االستعامل

0.9320.9450.9500.9420.9410.9460.9300.9210.944

10مدد تنفيذ العمل املتعدد اآلالت
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9.36مساحة األرايض الكلية )هكتار(

49.2مقدار العمل الكيل )هكتار(

2127.5طول اجلدول )ساعة(

عىل  املحاكاة.  نتيجة  من  بسهولة  القيِّمة  املعلومات  بعض  استخالص  يمكن 
لعدد  أمكن  يومًا،   60 احلراثة  لعمل  املتكيِّفة  الزمن  نافذة  ُجِعلت  إذا  املثال،  سبيل 
املحجوزة  واأليام  العطل  أيام  استثناء  بعد  وذلك  يومًا،   47.5 يساوي  أن  العمل  أيام 
املجدَولة  املدد غري  املطر وغريه من احلاالت غري األكيدة. حينئٍذ تصبح  املخاطر مثل 
عادة  املجدولة  غري  األوقات  ص  وخُتصَّ ساعة.  و81.3   82.3 و  للموردين  

اإلضافية. لألعامل 

بمخطط غانت يف  املبنيَّ  العميل  اجلدول  إىل  املولَّد  اجلدول  لنا جزءًا من  لقد حوَّ
األفقية  القضبان  وُتقابل  ساعات،   8 العمل  يوم  يف  العمل  مدة  تساوي   .8.5 الشكل 
ومتثِّل  صة.  املخصَّ املوارد  بواسطة  األعامل  تنفيذ  مدد  عىل  أطواهلا  وتدّل  األعامل، 
ل بني املزارع. وُأظهرت املوارد  التنقُّ الوصلة بني قضيبني تسلسل العمل متضمنًا مدة 
. ويدخل  عىل اجلانب األيمن من القضبان. ويتعاون  و معًا حلصاد األرض 

معًا. ينهيان عملهام  لكنهام   . بعد  التعاوين  العمل   

مناقشة  6.5

العمل  استمثال من طورين حلل مسألة جدولة  اعُتمدت طريقة  املقطع،  يف هذا 
وحل  نمذجة  منهجية  يف  االهتامم  الدراسة  زت  ركَّ وقد  املزرعة.  يف  األجل  الطويل 
من  كثريًا  لكن  العامة.  التقريبية  الطريقة  بواسطة  املزرعة  يف  العمل  جدولة  مسألة 
وغياب  اآلالت  وتعطُّل  الطقس  عن  النامجة  األكيدة  غري  واحلاالت  التفصيلية  القيود 
جيد  نحو  عىل  هجينة  برتي  لشبكة  نموذٌج  واستوعب  املحاكاة.  يف  ُأمهل  العامل 
الزراعية.  العمليات  يف  ة  واملتغريِّ والسكونية  واملتزامنة  واملستمرة  املتقطِّعة  األحداث 
مسألة  حلل  أيضًا  لالستعامل  قابلة  املوارد  ختصيص  الستمثال  اتُّبعت  التي  والطريقة 
اجلدولة بواسطة إجراءات تقريبية عامة ثنائية الطور، خاصة يف حالة النظر يف األعامل 
هتتم  التي  اآلنية  اجلدولة  عىل  للتطبيق  قابلة  ليست  النتيجة  أن  ومع  اآلالت.  املتعددة 
باحلاالت غري األكيدة التي حتصل يف الزمن احلقيقي، تبقى ذات قيمة كبرية للجدولة 
الطويلة األجل من أجل وضع خطة زراعية متهيدية شاملة يف كل موسم للمحصول. 
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8.5: جزء من اجلدول ُأظهر عىل شكل خمطط غانت. الشكل 

بناًء  وذلك  الزراعي،  اإلنتاج  منظومة  لنمذجة  واحدًا  نموذجًا  استعملنا  لقد 
عىل  للتوسيع  وقابلية  بتوافق  املقرتح  النموذج  ويّتصف  الرئييس.  البحث  هدف  عىل 
نحو جيد لنمذجة األعامل يف مجيع مراحل الدورة الزراعية. وتتصف بعض احلاالت 
ع احتاميل. فمثاًل، الطقس املشتق من بيانات تارخيية والتنبُّؤ بالطقس  غري األكيدة بتوزِّ
ع  بتوزُّ زمني  شعاع  وَقْرن  برتي.  شبكات  نموذج  بواسطة  أيضًا  ُيصاغا  أن  يمكن 
مع  التعامل  قادنا  وقد  الغرض.  هذا  ق  حيقِّ أن  يمكن  برتي  شبكة  النتقاالت  احتاميل 
يف  عشوائي  جدولة  هنج  تطوير  إىل  العشوائية  ات  املتغريِّ من  النوع  هذا  من  ات  متغريِّ

املتواصل. الطويلة األجل واجلدولة اآلنية ضمن عملنا  كل من اجلدولة 

حجم  بسبب  ساعات  عدة  األجل  الطويلة  اجلدولة  حسابات  استغرقت  لقد 
حماكاة  ويف  اجلينية  اخلوارزمية  تكرارات  يف  مدة  أطول  فت  ورُصِ الكبري.  املسألة 
فإنه  هبا،  املسموح  احلدود  ضمن  كانت  املدة  تلك  أن  ومع  اهلجينة.  برتي  شبكات 
يف  الكفوءة  الطرائق  إحدى  تكون  أن  وُيتوقَّع  املقرتحة.  اخلوارزميات  حتسني  جيب 
التبادل اجليني اجلزئي وتبادل تركيب احلواف،  التقارب الرسيع ]للتكرارات[، وهي 
أفضل من التبادل اجليني الوحيد النقطة الذي اعُتمد يف هذا البحث. ُيضاف إىل ذلك 

احلساب. مدة  لتقليص  مغرية  اسرتاتيجية  متثِّل  املتوازية  احلوسبة  أن 



208

7.5 خالصة  

الطويلة  للجدولة  الطور  ثنائية  عامة  تقريبية  طريقة  تطوير  املقطع  هذا  يف  جرى 
عن  احلل  ر  لتطوُّ التجريبية  النتائج  وكشفت  قيود.  بوجود  املزارع  يف  للعمل  األجل 
ر رسيع وجودة عالية للحل من خالل تركيز االهتامم يف استمثال ختصيص  حتقيق تطوُّ
واستبداء  األعامل،  بني  االنتظار  ملدد  وفقًا  مرتبة  أولويات  لوائح  واستبداء  املوارد، 
السابق.  املوارد  ختصيص  يف  حايل  مهام  تسلسل  أفضل  من  موروثة  أولوية  لوائح 
للتطبيق يف وضع  قابل  املوارد، وهو  بنسبة عالية من استعامل  د  املولَّ واتصف اجلدول 
مثل  من  املعتادة  األنشطة  ذات  الزراعية  الرشكات  لدى  األجل  طويلة  زراعية  خطة 

ل اآلالت ومدد االنتظار بني األعامل. العمل املتعدد اآلالت ومدد تنقُّ

خالصة
يف  العمل  تسلسل  لنمذجة  هجينة  برتي  شبكات  نموذج  الفصل  هذا  يف  منا  قدَّ
بوجود  املزرعة  يف  العمل  جلدولة  األطوار  ثنائية  عامة  تقريبية  وإجراءات  املزرعة، 

الكربى. الزراعية  العمل لدى الرشكات  بإدارة  الصلة  التطبيقات ذات  قيود، مع 

اآلالت  املتعدد  والعمل  املزرعة  يف  العمل  لتسلسل  نموذجًا  واستعرضنا 
نتائج  وبيَّنت  واملوارد.  للمزرعة  واجلارية  البدء  عند  احلالتني  ومراقبة  والتوقُّفات، 
الزراعية  العملية  لوصف  واعد  نموذج  هو  اهلجينة  برتي  شبكة  نموذج  أن  التجارب 

وصفًا دقيقًا، وإعادة ختصيص املوارد بوجود احلاالت غري األكيدة.

ر  بتطوُّ اخلاصة  التجريبية  النتائج  األطوار، كشفت  الثنائية  التقريبية  اجلدولة  ويف 
املوارد  ختصيص  استمثال  خالل  من  عالية  وجودة  رسيع  تطور  ق  حتقَّ قد  أنه  احلل 
األولويات  لوائح  واستبداء  املهام،  بني  االنتظار  ملدد  تبعا  األولوية  لوائح  واستبداء 
ختصيص  وأّدى  السابق.  املوارد  ختصيص  يف  حايل  مهام  تسلسل  أفضل  من  املوروثة 
حتسني  إىل  االنسدادات،  إزالة  أجل  من  األطوار  الثنائي  االستمثال  يف  أوالً،  املوارد 
مثل  معتادة،  أنشطة  احلسبان  اجلدول. وُأخذت يف  أفضل  البحث عن  مردود  كثرٍي يف 
العملية  أثناء  األعامل  بني  االنتظار  ومدد  اآلالت  ل  تنقُّ ومدد  اآلالت  املتعدد  العمل 
ق نسبة استعامل عالية للموارد يف التجربة بواسطة  الزراعية، وجرى توليد جدول حيقِّ

الطور. الثنائية  العامة  التقريبية  اإلجراءات 

مع  اهلجينة  برتي  شبكة  نموذج  ُطبِّق  املزرعة،  يف  املتكاملة  العمل  إدارة  ويف 
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اليومي  العمل  متابعة  ثنائية األطوار عىل منظومة اجلدولة، وجرت  تقريبية  خوارزمية 
اإلمكانية  من  أيضًا  التثبُّت  وجرى  بالويب.  مرتبط  حاسوب  بواسطة  املزرعة  يف 
بمستقبل  د  املزوَّ اخللوي  اهلاتف  تكنولوجيا  الستعامل  االقتصادية  واجلدوى  التقنية 
املعياري للخطأ يف حتديد املوقع  املتكاملة. وقد ُوِجد أن االنحراف  املنظومة  GPS يف 
يساوي 14.6 مرتًا، وهذا يدل عىل أن دقة GPS اهلاتف اخللوي كافية لتحديد املزارع 
اجلهاز  إىل  السجالت  من  جمموعة  إدخال  ويستغرق  هبا.  العمل  جيري  سوف  التي 
يف  االستثامر  نفقات  وكانت  دقيقة.   2-1 نحو  اخللوي  اهلاتف  مفاتيح  لوحة  بواسطة 

العاديني. واملزارعني  الزراعية  الرشكات  من  للكل  معقولة  املنظومة  وتشغيل  بناء 

حل  عىل  يقترص  ال  تقريبي  هنج  إلنشاء  مرجعيًا  سبياًل  املقرتحة  الطرائق  متثِّل 
الشائعة  اجلدولة  مسألة  حل  أيضًا  يمكنه  بل  فقط،  املزرعة  يف  العمل  جدولة  مسألة 

قيود. بوجود  عمومًا 

العشوائية  واجلدولة  اآلنية،  اجلدولة  يف  االهتامم  ز  ُنركِّ سوف  املستقبل  ويف 
بالعمليات  التجريبية  واملقارنة  احلساب،  مدة  وتقليص  األكيدة،  غري  للحاالت 

الكربى. الزراعية  الرشكات  لدى  القائمة  الفعلية 
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ملّخص
احلديثة.  الزراعية  اإلدارة  أُسس  م  والتحكُّ واملراقبة  املحاكاة  عمليات  ُتعدُّ 
وزيادة  اإلجراءات،  هذه  كفاءة  حتسني  هو  املجال  هذا  يف  للباحثني  الرئييس  واهلدف 
مْيزها ودّقتها ورسعتها باستعامل مفاهيم جديدة وأدوات مبتكرة. لذا أصبح استعامل 
وتقييم  ومراقبتها  الزراعية  العمليات  يف  م  للتحكُّ الربجميات  عىل  القائمة  األدوات 
االستخدامات  تعدد  أّدى  السنني،  مرور  أمهية ووثوقية. ومع  أكثر  حجمها وحماكاهتا 
إىل  هبا  ُتدار  التي  واملنظومات  الربجميات  توافرها  التي  االستعامل  وسهولة  والدقة 
اجلديدة  املنظومات  أن  تبنيَّ  وقد  الزراعية.  اهلندسة  جمتمع  من  هبا  املتزايد  االهتامم 
الصنعي،  الذكاء  وآالت  اإلنرتنت،  عرب  البيانات  ونقل  الروبوتية،  عىل  القائمة 
املنتجات  عىل  احلايل  الزراعة  اعتامد  تقليص  تستطيع  التكنولوجيات  من  وغريها 
عىل  لذا  إدارهتا.  واستمثال  البيئي  مفعوهلا  وتقليل  استدامتها،  وحتسني  الكيميائية، 
ر  التطوُّ ومواكبة  االختصاصات  متعددة  بحث  جمموعات  ضمن  العمل  الباحثني 
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التطورات  إىل  إمجالية  نظرة  تتضمن  املقالة  وهذه  احلاسوبية.  للتكنولوجيات  الرسيع 
زة االهتامم عىل تطبيقات الزراعة الدقيقة  يف هذا املجال بني عامي 2005 و2008، مركِّ

وإدارة األعامل الزراعية ودعم القرار يف االقتصادات الزراعية.

تقديم
وتسعى  الريفية،  املداخيل  زيادة  إىل  هتدف  بة  متشعِّ صناعة  الزراعة  اعتبار  يمكن 
أنشطة  عىل  تشتمل  وهي  الطبيعية.  مواردها  لقاعدة  األجل  طويلة  استدامة  ضامن  إىل 
متنوعة تؤثِّر يف قطاع واسع جدًا من أصحاب املصلحة، ومنهم املستهلكون واملزارعون 

.(Rao, 2007) واحلكومة والصناعة واملجتمع برمته

ُيضاف  الزراعية.  اإلدارة  فيها أسس  م  والتحكُّ العمليات ومراقبتها  ومتثِّل حماكاة 
إىل ذلك أن التدفُّق اجليد للمعلومات واملعرفة أمٌر جوهري لتخطيط التدّخالت يف مجيع 
الطبيعية  املوارد  الضياعات واحلفاظ عىل  الزراعي، ولتقليص  اإلمداد  حلقات سلسلة 
وحتسني اإلنتاج. لذا جرت مزاوجة الزراعة عىل نحو متزايد مع تكنولوجيات جديدة 
مثل  االتصال،  تهيزات  مع  الشخصية،  احلواسيب  مثل  املعلومات،  تهيزات  ُتكاِمل 
املجّسات  مثل  األخرى،  اإللكرتوينة  التجهيزات  أو  االتصاالت،  وشبكات  اهلواتف 

وغريها من املشغِّالت الكهرميكانيكية.

ات العمليات  ويف الواقع، حتتاج اإلدارة الزراعية إىل أدوات مبتكرة لتحليل تغريُّ
 .(Chertov et al., 2005) ي املوسطات ذات الصلة باالستدامة الزمنية واملكانية ولتحرِّ
ومن املستجدات التكنولوجية املستعملة يف الزراعة منظومات آلية تقوم عىل املجّسات 
وأدوات  اجلغرافية،  املعلومات  عىل  قائمة  ومنظومات  معها،  التعامل  وخوارزميات 
التكنولوجيات  هذه  مجيع  إن  اآللية.  الرؤية  وتطبيقات  حماكاة  وبرجميات  القرار،  اختاذ 
قطاعات  يف  استعامهلا  يمكن  قوية  منظومات  لتوفري  بعض  إىل  بعضًا  ُتضم  أن  يمكن 

املختلفة. الزراعة 

م يف العمليات عىل نحو أكثر  ن املنظومات اآللية من حتصيل البيانات والتحكُّ ومتكِّ
دقة، إضافة إىل تقليص اليد العاملة. وهذا يزيد من وثوقية إدارة العمليات ويقلِّل من 
آلية  ن إضافة منظومات  البعيد. ومُتكِّ املدى  أداء أفضل عىل  لني، مؤديًا إىل  املشغِّ إجهاد 
إىل التصاميم القائمة كي تصبح تامة االستقالل. وعىل وجه العموم، يمكن أيضًا إيقاف 
 .(Benson et al., 2003) املنظومات اآللية واستعامهلا يدويًا تبعًا الحتياجات امُلزارعني
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ُتدار  أن  جيب  التي  الزراعية  العمليات  من  كثري  يف  القرار  دعم  أدوات  وُتفيد 
ختطيط  آفاق  عىل  تشتمل  التي  املسائل  لبنى  وفقًا  أو  القرار،  الختاذ  معقد  ملعيار  وفقًا 
بنية  يف  ينظر  أن  القرار  لتحليل  يمكن  األخرية،  احلالة  ويف  األجل.  وطويلة  قصرية 
وذلك  القرار،  متَّخذ  وأفضليات  املقرتحة  البدائل  جلميع  املحتملة  والعواقب  املسألة 
دعم  أدوات  ُتكاِمل  العموم،  وجه  وعىل  أفضلها.  وحتديد  البدائل  مقارنة  خالل  من 
إظهار  شاشة  بواسطة  وتشغيلية  حتليلية  بحث  نامذج  مع  اخلرباء  وآراء  البيانات  القرار 
دعم  منظومات  إن  البديلة.  للقرارات  الداعم  األساس  كاشفة  جمدولة،  وتقارير  بيانية 
ن مستعمليها من الوصول إىل املعلومات بطريقة منهجية، لوالها يصبح من  القرار متكِّ
هذه  استعامل  خالل  من  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  للخرباء.  إال  متوافرة  تكون  أن  الصعب 
.(Lexer et al., 2005) األدوات، ُتوثَّق عملية اختاذ القرار آليًا، ولذا تكون موضوعية

ويمكن النظر إىل منظومة املعلومات اجلغرافية GIS عىل أهنا قاعدة بيانات رقمية 
الرئييس  اهلدف  الشائعة  املكانية  اإلحداثيات  منظومة  فيها  متثِّل  خاصة،  أغراض  ذات 
خلزن البيانات واملعلومات والوصول إليها. وقد اسُتعملت هذه التكنولوجيا عىل نطاق 
والداللية  املكانية  البيانات  عىل  اعتامدًا  كثرية،  مهام  تنفيذ  أجل  من  الزراعة  يف  واسع 
تكنولوجيات  مكاملة  من  أيضًا  اجلغرافية  املعلومات  منظومة  ن  ومُتكِّ فيها.  املخزونة 
(Remote Sensing) والـ GPS والتصميم  ُبعد  جغرافية خمتلفة، مثل االستشعار عن 
بمساعدة احلاسوب وإنشاء اخلرائط آليًا وإدارة املرافق. أي من املمكن مكاملة البيانات 

.(Malczewski, 2004) اذ القرار لتوفري الدعم له مع تقنيات حتليلية وتقنيات الختِّ

مع  املشاريع،  وإدارة  التصميم  كفاءة  لتحسني  مفتاح  فهي  املحاكاة  أدوات  أما 
تطبيقاهتا  يف  مهمة  مزايا  املحاكاة  نامذج  وتوافر  املنفق.  واملال  املبذول  اجلهد  تقليص 
النموذج يف سياقات  استعامل معادالت  إعادة  والبيئية، ومن ذلك  الزراعية  املسائل  يف 
أكثر  النموذج  لبنى  تشكيالت  متثِّل  خمتلفة  مستعمل  واجهات  خالل  ومن  خمتلفة، 
 .(Moore et al., 2007) املختلفة  النمذجة  فَِرق  بني  للتعاون  أو  معينة  ملسألة  مالءمة 
يف  م  التحكُّ يف  واسع  نطاق  عىل  احلاسوب  بمساعدة  املحاكاة  برجميات  اسُتعملت  وقد 
واالقتصاد  البيئة  بعلم  الصلة  ذات  املنظومات  وحتليل  مراقبة  ويف  الزراعي،  التكامل 

الت املناخية وغريها. ات السكانية والتبدُّ والتغريُّ

الزراعية  الصناعة  يف  متزايد  نحو  عىل  اآللية  الرؤية  منظومات  واسُتعملت 
عتاديات  يف  املستمرة  املتقدمة  املستجدات  زت  حفَّ وقد  والتقييم.  التفتيش  ألغراض 
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وبرجميات معاجلة الصورة عدة دراسات لتطوير هذه املنظومات لتقييم جودة املنتجات 
 .(Brosnan and Sun, 2002, Du and Sun, 2004) احليوانات  وسلوك  املختلفة 
أمثلية،  طيفية  نطاقات  لتحديد  أيضًا  الشامل  الطيفي  التصوير  منظومات  واسُتعملت 
وبوجود  واحليوانات.  الزراعية  املنَتجات  من  كثري  لتحليل  خوارزميات  وتطوير 
فة، يمكن تنفيذ منظومات تصوير متعّددة األطياف لتطبيقات  نطاقات طيفية أمثلية معرَّ
دقيقة  تكون  أن  اآللية  الرؤية  ملنظومات  ويمكن  احلقيقي.  الزمن  وتطبيقات  اإلنرتنت 
بغية  التطبيقات  النوع من  نتائج منسجمة. وقد اسُتعمل هذا  إتالفية، وأن تعطي  وغري 
واملعاجلات  التطبيقات  وجعل  التكاليف  ختفيض  َثمَّ  ومن  الصناعة،  إنتاجية  حتسني 
توفري  عىل  تساعد  أن  ويمكنها  املعاجلة.  خطوط  وعاّمل  للمزارعني  أمانًا  أكثر  الزراعية 

.(Chen et al., 2002) جودة أفضل ومنتجات أكثر أمانًا للزبائن أيضًا

عىل  القائمة  الزراعية  األدوات  تطور  عىل  عامة  نظرة  الفصل  هذا  يف  نلقي 
الدقيقة  الزراعة  تطبيقات  عىل  االهتامم  زين  مركِّ و2008،   2005 عاَمْي  بني  الربجميات 

الزراعيني. القرار واالقتصاد  املزرعة ودعم  وإدارة 

الزراعة يف  اآللية  املنظومات 
العمليات  هبا  ُتدار  التي  والدّقة  البيانات،  مجع  إجراءات  كفاءة  حتسني  بغية 
الزراعية، اسُتعملت منظومات مؤمتتة ملراقبة الطقس والري وحالة املحصول وسلوك 
املجّسات  وتوافر  فيها.  م  والتحكُّ قيمها  وتقدير  املوسطات،  من  وغريها  احليوانات 
م يف املنظومة وحفظ سجالهتا. وُتكاَمل اخلوارزميات ضمن  معلومات ألغراض التحكُّ
أو  البيانات،  وحتليل  التجهيزات  تفعيل  بغية  احلاسوبية  النامذج  أو  م  التحكُّ منظومات 

تنفيذ عمليات مستقلة.

واسع  نطاق  عىل  املحصول  مراقبة  من  املستخلصة  البيانات  واسُتعملت 
مع  ولتتكامل  واملكان،  الزمن  باختالف  املختلفة  اإلدارة  طرائق  مقارنة  أجل  من 
واملنافسة،  العاملة  اليد  مثل  أيضًا،  أخرى  عوامل  ز  وحُتفِّ أيضًا.  البيئية  املعلومات 
العاملة  اليد  كفاءة  فبتحسني  املحاصيل.  زراعة  اآللية الستعامهلا يف  املنظومات  تطوير 
وحتسني  العمليات  ترسيع  يمكن  اآللية،  املنظومات  بواسطة  مقدارها  تقليص  أو 

املاهرة. العاملة  اليد  وحتفيز  اإلنتاج 
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موثوقة  بسيطة  تكنولوجيا   (Helmer et al., 2005) ر  طوَّ السياق،  هذا  ويف 
هلا،  املستعملة  واملياه  )الطامطم(  البندورة  حمصول  نمو  عن  لبيانات  اآليل  للتسجيل 
وتسمى  بالبحوث.  اخلاصة  وتلك  التجارية،  الزجاجية  البيوت  يف  الستعامهلا  وذلك 
جمّسات  من  أزواج  فيها  وُتستعمل   ،(CropAssist) ْست  أسِّ كروب  رة  املطوَّ املنظومة 
ملا  القياس اآلين  الكثيفة، وذلك من أجل  للبيانات  امليكانيكي وتقنيات تداول  احلمل 
الفيزيولوجية. وتقيس جمموعة  ي واملوسطات  الرَّ 11 موسطًا من موسطات  يصل إىل 
حوض  ضمن  املوضوعة  العالقة  ذات  النامية  الزراعة  كتلة  أيضًا  احلمل  جمّسات  من 
ري  موسطات  ومخسة  الري  مياه  استعامل  تقدير  من  ن  يمكِّ وهذا  شاحة،  الرُّ لتجميع 
النبايت،  الغطاء  كتلة  لقياس  األعىل  يف  املجّسات  من  أخرى  جمموعة  وُتعلَّق  أخرى. 
بيانات  ع  وُتمَّ املجنية.  الثامر  كتلة  إىل  إضافة  ساعة،   24 خالل  النمو  مقدار  َثمَّ  ومن 
كل  ل  وُتسجَّ فيه،  أولية  ملعاجلة  وخُتَضع  بيانات،  حتصيل  جهاز  بواسطة  املجّسات 
املسافة.  قصري  مودم  بواسطة  شخيص  حاسوب  إىل  البيانات  ُتنقل  ثم  دقائق.   5
مايكروسوفت  تشغيل  نظام  مع  ْست  أسِّ كروب  برجميات  املنظومة  يف  وُتستعمل 
مثل  الرُبْيمجات،  من  عدد  إىل  حتتاج  وهي   ،(Microsoft Windows) ويندوز 
كامبل  رشكة  من  البيانات  حتصيل  جهاز  لتشغيل  برجميات  رزمة  وهي   ،PC208W
ساينتفك (.Campbell Scientific Inc). وُكتِبت ُبرْيمجات أخرى ذات صلة بإدارة 

 .Microsoft Visual Basic 6 امللفات ومعاجلة البيانات بلغة برجمة 

إلزالة  اإلدارة  ذايت  روبوتًا   (Van Henten et al., 2006) هنتن  فان  وعرض 
إزالة  تب  مرتفعة.  أسالك  من  عريشة  عىل  ينمو  الذي  )القثَّاء(  اخليار  نبات  أوراق 
أوراق اجلزء السفيل من النبات بسبب نشاطها املنخفض وإسهامها القليل يف الرتكيب 
الفطرية. من  الشديدة لألمراض  النبايت، وحساسيتها  الغطاء  اليخضوري يف  الضوئي 
السفيل  الطرف  عند  أطرافه  مفعِّالت  أحد  يكون  بحيث  الروبوت  يوضع  املبدأ  حيث 
من النبات، حيث تكون األوراق قد ُأزيلت أثناء دورة إزالة أوراق سابقة. ثم يتحّرك 
األوراق.  وينزع  اجلذع  من  سابقًا  ف  معرَّ مقطع  طول  عىل  أعىل  إىل  الروبوت  ذراع 
احلاسوب،  عىل  قائمة  القريبة،  احلمراء  حتت  باألشعة  رؤية  منظومة  اسُتعملت  وقد 
العملية  اجلدوى  بوضوح  زجاجي  بيت  يف  امُلجراة  التجارب  وبيَّنت  اجلذع.  لكشف 
جيدًا  الروبوت  حركة  يف  م  التحكُّ ومنظومة  الرؤية  منظومة  أداء  وكان  املفهوم.  هلذا 
وأنه  خُيفق،  أن  ُيمكن  الذراع  ل  مفعِّ ميكانيك  أن  َيَرْون  املقالة  مؤلِّفي  أن  إال  نسبيًا. 
تكون  وسطيًا،  ورقتني  كل  لنزع  ثانية   140 مدهتا  وبدورة  تصميم.  إعادة  إىل  حيتاج 
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ومن  لذا،  اليدوي.  النزع  من  مرة  بـ 35  أبطأ  األوراق  لنزع  الروبوت  تنفيذ  رسعة 
أجل اجلدوى االقتصادية، جيب تقليص مدة تلك الدورة.

أوليًا ملصفوفة جمّسات  (Vellidis et al., 2008) وقيَّم نموذجًا  ر فليديس  وطوَّ
نات  ذكية تعمل يف الزمن احلقيقي لقياس رطوبة الرتبة ودرجة حرارهتا باستعامل مكوَّ
شخيص  حاسوب  مع  موصول  مركزي  مستقبل  من  املنظومة  وتتأّلف  تاريًا.  جاهزة 
ُعَقد  وتتأّلف  احلقل.  يف  مثبَّتة  متعددة  جمّسات  وُعَقد  بيانات،  حتصيل  برجميات  ذ  ُينفِّ
أربع  إىل  يصل  وما  الرتبة  لرطوبة  جمّسات  ثالثة  إىل  يصل  )ما  جمّسات  من  املجّسات 
لصيقة  مع  الغرض،  هلذا  خصيصًا  مصممة  إلكرتونية  ودارة  حرارية(  مزدوجات 
مصفوفة  وتوافر  املستقبل.  إىل  البيانات  ُترِسل   (RFID) الراديوية  بالرتددات  تعريف 
ة من مكان  املجّسات الذكية املذكورة إمكانية للمراقبة املوثوقة حلالة ماء الرتبة املتغريِّ
إىل آخر يف احلقول الزراعية. وهي منظومة رخيصة الثمن نسبيًا وتساوي تكلفتها نحو 
2400 دوالر أمريكي لعقدة تتألف من 20 جمّسًا. ومن مزاياها األخرى عمرها املديد، 
من  كثيفة  جمموعة  برتكيب  يسمح  وهذا  سنوات،   5 نحو  العقدة  تعيش  أن  ُيتوقَّع  إذ 
ل  املتأصِّ الرتبة  تغريِّ رطوبة  نحو جيد  تقيس عىل  أن  يمكن  التي  الرتبة  جمّسات رطوبة 
فو املقالة، سوف تعطي مكاملة املجّسات مع  يف احلقول الزراعية. ووفقًا ملا يقوله مؤلِّ
معلومات  فيها  د  حُتدِّ احللقة  مغلقة  ريٍّ  منظومة  دقيقة  ريٍّ  وتكنولوجيات  برجميات 

للموقع. تبعًا  احلقيقي  الزمن  الريَّات يف  أوقات ومقادير  املجّسات 

لتحديد  استعامل احلاسوب   (Igathinathane et al., 2006) إيغاثنتان  واقرتح 
ذلك  أجل  من  املؤلِّفون  هؤالء  واستعمل  حميطها.  وطول  النبات  ورقة  مساحة 
حاسوب  شاشة  مع   ،(Visual Basic) املرئية  بيزيك  بلغة  رة  مطوَّ حاسوبية  برجميات 
بوصفها سطح عمل لرسم الورقة وحتديد مساحتها وطول حميطها وطوهلا وعرضها. 
القياسات عىل عينات من أوراق فعلية ذات أشكال ومقاسات خمتلفة، من  وُأجريت 
الطرائق  بنتائج  أيضًا  النتائج  وقورنت  واخلروع.  والباذنجان  والغوافة  املانغو  نباتات 
مساحات  قياسات  أن  ُوِجد  العموم،  وجه  وعىل  املعروفة.  الرقمية  واملساحية  البيانية 
وَمقاسها.  وشكلها  الورقة  اتاه  عن  مستقلة  حميطاهتا  وأطوال  اهلندسية  األجسام 
تأثَّرت  حاسوبية  بطرائق  قيست  التي  واملستطيالت  املربعات  حميطات  أطوال  أن  إال 
القياسات  نتائج  جيدًا  فعلية  أوراق  عينات  قياسات  نتائج  وقاربت  اجلسم.  بتوجيه 
دقيقة  طريقة  متثِّل  رة  املطوَّ الربجميات  أن  ثبت  وبذلك  الرقمية.  واملساحية  البيانية 
بذلك  عة  موسِّ اخلرائط،  مثل  األخرى،  واألشياء  الورقة  حميط  وطول  مساحة  لقياس 
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أقل  القياسات. وهي طريقة  تلك  إجراء  لتشتمل عىل  الشخصية  احلواسيب  تطبيقات 
تتطلب عتاديات أخرى.  أيضًا ألهنا ال  تكلفة 

قائمة  ُبعد،  عن  حرشات  مراقبة  منظومة   (Jiang et al., 2008) جيانغ  ر  وطوَّ
الظروف  تقارير عن  آليًا  املنظومة  الالسلكية. تعطي هذه  عىل تكنولوجيا االتصاالت 
مراقبة  منصة  نني:  مكوِّ من  تتألف  وهي  احلقيقي.  الزمن  يف  احلرشات  وحمابس  البيئية 
احليوية  اخلصائص  عىل  اعتامدًا  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  ُمضيفة.  م  حتكُّ ومنصة  ُبعد،  عن 
وتستطيع  الدقة.  عايل  مؤمتت  وعدٍّ  َأرْس  جهاز  تصميم  جرى  الرشقية،  الفواكه  لذبابة 
ُبْعد،  عن  املراقبة  منصة  إىل  املعلومات  وإرسال  املحبوسة  الذبابات  عدَّ  املنظومة  هذه 
منصة  إىل  البيانات  املراقبة  منصة  وترسل  البيئية.  البيانات  حتصيل  عن  أيضًا  املسؤولة 
االتصاالت  منظومة  عرب  قصرية  خلوي  هاتف  رسائل  شكل  عىل  املضيفة  م  التحكُّ
تارية.  ثابتة  حمطة  عرب  البيانات  املنظومة  ترسل  ثم   .GSM العامة  الة  النقَّ الالسليكة 
جيدًا  تعمل  أن  يمكن  أهنا  هي   GSM الـ  عىل  القائمة  للمنظومة  الرئيسية  املزية  إن 
عن  املراقبة  منصة  بني  املسافة  كانت  مهام  الثابتة  للمحطة  الفعالة  التغطية  عىل  اعتامدًا 
وعرض  استقبال  فهي  املضيفة  املراقبة  منصة  مهمة  أما  املضيفة.  م  التحكُّ ومنصة  ُبْعد 
أيضًا  توافر  وهي  اإلنرتنت.  عرب  آنيًا  البيانات  قاعدة  يف  وخزهنا  البيانات  وحتليل 
وظائف، مثل االستعالمات واإلنذار املبكر واإلعالن. وقد ُبرجمت واجهة املستعمل 
 (Laboratory التطوير  منصة  مع  مكاملتها  وجرت  املضيفة  م  التحكُّ منصة  يف  البيانية 
واخُتربت   .(Lab-VIEW)  Virtual Instrument Engineering Workbench)

2006 وشهر متوز/  املنظومة القائمة عىل الـ GSM حقليًا بني شهر آذار/ مارس عام 
يستطيع  املنظومة،  هذه  وبمساعدة  موثوقة.  بيانات  وفَّرت  حيث   ،2007 عام  يوليو 
ن  الباحثون احلكم عىل ترابط ظهور ذبابة الفاكهة الرشقية مع الظروف املناخية. ومتكِّ
الزراعية.  اخلسائر  مقلِّصة  املناسب،  الوقت  يف  احلرشات  من  احلدِّ  من  أيضًا  املنظومة 
املدى،  وبعيدة  النطاق،  واسعة  مراقبة  حتقيق  يمكن  أنه  التجريبية  النتائج  وتبنيِّ 

املقرتحة. املراقبة  منظومة  باستعامل  الزراعية  للمعلومات  األجل  وطويلة 

م يف منظومة هتوية  واقرتح لوبز (Lopes et al., 2008) اسرتاتيجية جديدة للتحكُّ
احلبوب. وُنفِّذت هذه املنظومة عىل شكل رزمة برجميات تسمى أيرو (AERO)، تشتمل 
م.  التحكُّ لعملية  حماكاة  وعىل  احلقيقي،  الزمن  يف  البيانات  لتحصيل  ظروف  أربعة  عىل 
م أيرو الرئيسية يف أنه يمكن أن ُيستعمل يف  ووفقًا ملا أورده املؤلفون، تتجىلَّ مزية املتحكِّ
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مناطق جغرافية خمتلفة، وخالل مواسم خمتلفة، ومع منظومات هتوية خمتلفة، وأنه يضبط 
احلرارة وجعلها متساوية يف مجيع  منه فهو ضبط درجة  الغرض  أما  آليًا.  إعداداته  نقطة 
ضمن  الرطوبة  مستوى  عىل  واحلفاظ  أمكن،  ما  احلبوب  كتلة  وتربيد  الصومعة،  أنحاء 
قادرة  وهي   ،(Delphi) دلفي  برجميات  بواسطة  أيرو  برجميات  ُكتِبت  وقد  آمنة.  رشوط 
أيضًا عىل حتصيل البيانات، وتشغيل وإيقاف منظومة التهوية، وحماكاة عملية التهوية بناء 
بموسطات  التنبُّؤ  إىل  إضافة  واملحاكاة،  املراقبة  نتائج  وخزن  املستعمل،  معلومات  عىل 
التهوية املهمة التي مثل الرطوبة يف حالة التوازن والرطوبة النسبية للتهوية. وبيَّنت النتائج 
لت تريبيًا أن االسرتاتيجية املقرتحة قادرة عىل حتقيق تلك األغراض. ُيضاف  التي ُحصِّ

م أيرو. إىل ذلك أنه أمكن حتقيق اقتصاد جيد يف الطاقة بواسطة املتحكِّ

واسُتعملت منظومات آلية أيضًا إلدارة التغيريات املكانية والزمنية بغرض استدامة 
البحث  أيضًا. وقد ُأجري كثري من  املردود  التكلفة، ويزيد  يقلِّص  النهج  األرباح. فهذا 
م يف رّش املبيدات. فقد مُجعت  لتطوير تقنيات عملية لكشف األعشاب الطفيلية والتحكُّ
مراقبة  أجل  من  معًا،  أخرى  وتكنولوجيات  ُبعد،  عن  واستشعار  آلية  رؤية  منظومات 
فيها. وثمة جمال واعد آخر هو  م  الكيميائية عىل املحاصيل والتحكُّ املواد  عمليات رّش 
من  اخلرباء  لتمكني  وذلك  الزراعية،  للمنتجات  الوصفية  للموسطات  اآليل  التقدير 
م الدقيق يف جودة تلك املنتجات وتغيري املوسطات التقنية من أجل حتسني اجلودة  التحكُّ

نفسها.

مؤمتت  سامد  نارش  تطوير  إىل  احلاجة   (Krishnan et al., 2006) كريشنان  د  وأكَّ
]جمّسات[  املؤلفون  اقرتح  لذا  الزراعية.  للمغذيات  ودقيق  متجانس  نرش  لتحقيق 
أيضًا  روا  وطوَّ ُنرِشت.  التي  املادة  كمية  وحساب  اخلزان  يف  املتبّقي  الروث  وزن  لتقدير 
 (Regression Model) ارتداديًا  للتعريف، ونموذجًا  خوارزمية ملنظومة عىل اإلنرتنت 
من  النظري  التصميم  من  ق  التحقُّ وجرى  النارش.  وخرج  دخل  ات  تغريُّ لوصف  رقميًا 
الزمن  الرقمي يف  واخلرج  الدخل  نموذج  يمكن حتديث  أنه  بيَّنت  مكثَّفة  خالل تارب 
الت  وتبدُّ احليواين،  السامد  مواد  االختالفات يف  والتعامل مع جمال واسع من  احلقيقي، 
م األمثيل املتكيِّفة الذاتية الضبط  اآللة الالخطية املعقدة. وتستطيع أيضًا خوارزمية التحكُّ

التكيُّف مع القيود العتادية املتنوعة.

لكشف  مناطقية  امت  متحكِّ شبكة   (Wang et al., 2007) وانغ  ووصف 
امت  متحكِّ عّدة  فيها  تتكامل  املبيدات  رّش  يف  م  حتكُّ ومنظومة  الطفيلية،  األعشاب 
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م يف الرش، وجهاز  صغرية ضمن شبكة واحدة، مع جميّسْ طفيليات ضوئيني، ومتحكِّ
احلقيقي  الزمن  يف  الطفيلية  األعشاب  كشف  أجل  من  وذلك   ،GPS موقع  حتديد 
برجميات  املنظومة  رزمة  وتتضّمن  النتشارها.  خريطة  ووضع  موضعيًا،  ورشها 
وبرجميات  متييزي،  حتلييل  تصنيف  وبرجميات  املسبقة،  واملعاجلة  البيانات  لتحصيل 
مجيع  وُكتبت  املركزي.  م  للتحكُّ وأخرى  امت،  للمتحكِّ مناطقية  اتصاالت  لشبكة 
الربجميات  تطوير  أدوات  رزمة  باستعامل  حت  وُنقِّ فت  ورُصِّ  ،C برجمة  بلغة  الربجميات 
الصغري  م  املتحكِّ يف  االختبارات  أثناء  الربجميات  تلك  لت  وُشغِّ  ،C166/ST10
قت عمومًا  C167CR. واخُتربت املنظومة يف حقول قمح ضمن ظروف خمتلفة، وحقَّ
الطفيلية،  بت عىل نوع واحد من األعشاب  ُدرِّ %70. وحينام  دقات تصنيف تزيد عىل 
بت عىل  اكتشف املجّس ثالثة أجناس طفيلية بنسب نجاح بني %60 و%78. وحينام ُدرِّ
احلايل،  وبالتصميم   .91%-78% إىل  النجاح  نسب  ارتفعت  الثالثة،  األجناس  مجيع 
دوالر   2000 نحو  الطفيلية،  األعشاب  جميّسْ  مع  الكلية،  املنظومة  عتاد  تكلفة  تبلغ 
بوصفها  واملنتجني  الصناعة  إىل  التكنولوجيا  هذه  تقديم  املؤلفني  نية  وكانت  أمريكي. 

أداة فعالة يف إدارة املحاصيل الزراعية.

تطويرًا   (Loghavi and Mackvandi, 2008) وماكفاندي  لوغايف  وعرض 
لنموذج أويل لرشاش مبيدات غري متواصل الستعامله يف احلدِّ من األعشاب الطفيلية 
 (Differential Global تفاضلية  موقع  حتديد  منظومة  بمكاملة  وذلك  املحددة، 
وفوهات   ،GIS جغرافية  معلومات  ومنظومة   ،(DGPS)  Positioning System)
واسُتعملت  حركة.  جمّس  يولِّدها  إلشارات  تستجيب  صاممات  فيها  م  تتحكَّ اثة  نفَّ
جلمع   Ashteck Promark2 طراز  ك(  ومتحرِّ )ثابت   DGPS مستقبيَِلْ  من  جمموعة 
وصنع  تصميم  وجرى  اختبارية.  بقع  يف  الطفيلية  األعشاب  مواضع  عن  بيانات 
إلكرتونية،  خريطة  عىل  الطفيليات  رقع  مواقع  حتديد  يف  الستعامله  صغري  م  متحكِّ
ويف نفس الوقت استقبال إشارات من جمّس حركة يعمل باألشعة حتت احلمراء مثبَّت 
لصاممات  تفعيل  إشارات  وإرسال  لتوليد  وذلك  األمامي،  الرشاش  دوالب  عىل 
البقع  من  متامًا  عشوائية  جمموعة  عىل  تربة  وُأجريت  النفاثة.  الرشاش  فوهات 
للبقع  تتأّلف من رّش موضعي  األعشاب  بمبيدات  املعاجلة  من  أنواع  ثالثة  باستعامل 
مواضع  ثالثة  يف  وذلك  م،  حتكُّ دون  من  ورش  )متجانس(،  عادي  ورّش  املستهَدفة، 
بغية تقييم أدائها احلقيل. وكان الرش املوضعي املستهدف فاعاًل كالرش املتجانس يف 
ثقة  الرش كانتا خمتلفتني، بمستوى  الطفيلية. لكن طريقتي  انتشار األعشاب  احلد من 
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40 ليرتًا للهكتار يف الرش  %99، يف معدل استهالك مبيد األعشاب الذي بلغ  يساوي 
املستهدف. املوضعي  الرش  للهكتار يف  ليرتًا  املتجانس و12.2 

لغة  عمل  ونطاق  متطلبات   (Jorgensen et al., 2008) يورغنِسن  د  وحدَّ
هة  م يف آالت موجَّ صة الستعامهلا يف التحكُّ خمطوطية (Scripting Language) متخصِّ
ية )التي ُتزرع يف أرتال أو صفوف(.  مؤمتتة لتعشيب أرايض املحاصيل الزراعية الصفِّ
معنّي  مكان  يف  توضع  معلَّبة  حاسوبية  منظومة  هي  املؤمتتة  هة  املوجَّ التعشيب  وآلة 
برمته  احلقل  عبور  هو  ذلك  من  املؤلفني  هدف  وكان  مستقلة.  ذاتية  بأفعال  وتقوم 
ذلك  ولتحقيق  احلقيل.  العمل  أثناء  اإلنسان  من  إضايف  تدخل  دون  من  وتعشيبه 
احلقيقي.  الزمن  يف  املتحركة  الصغرية  بالروبوتات  صة  متخصِّ م  حتكُّ لغة  استعملوا 
الرضورية  احلركة  أوامر  بعض  عىل  تشتمل  بحيث  بالروبوتات  م  التحكُّ لغة  لت  وُعدِّ
اخُتربت  ثم  للحقل.  التدرجيية  التغطية  وتسجيل  ملراقبة  تكميلية  إرشاف  ووظائف 
ية.  الصفِّ املحاصيل  الشائعة يف  احلقلية  الظروف  يمثِّل  استعامهلا يف سيناريو  من خالل 
م يف الروبوتات الصغرية  ووفقًا ملا أورده املؤلفون، فقد بيَّنت كتابة وصف بلغة التحكُّ
عىل  القائمة  م  التحكُّ منظومات  اعتامد  جدوى  واضح  نحو  عىل  احلقل  يف  الستعامله 

احلقلية. املنظومات  يف  املتكيف  السلوك 

آللة  ُبعد  عن  تشغيل  منظومة   (Murakami et al., 2008) مراكمي  ووصف 
املنظومة  وكانت  هيدروليكية.  حركة  نقل  جمموعة  ذات  الزاحف،  النوع  من  روبوتية 
رت ألغراض التشغيل عن ُبْعد يف حقول زراعية غري معروفة. وهي تتألف من  قد ُطوِّ
وبرجميات  تهيزات  من  وجمموعة  ومشغِّالت   GPSو  CCD تصوير  وكامريا  م  متحكِّ
م  املتحكِّ ويتصف  ل.  املشغِّ قبل  من  الستعامهلا  وذلك  باإلنرتنت،  الالسلكي  االتصال 
م مبارش  ل والروبوت، أي حتكُّ ببنيان طبقي، وهو يوفِّر درجتني من التعاون بني املشغِّ
احلقيقي  الزمن  يف  تلقائيًا  االنتقال  باملنظومة  دة  املزوَّ اآللية  وتستطيع  إرشايف.  م  وحتكُّ
أثناء   (Fiber-Optic Gyroscope) ضوئية  ألياف  وغريوسكوب   GPS باستعامل 
ل مالحة حقلية اعتامدًا عىل  م اإلرشايف. وتوافر آلية التواصل بني اآللية واملشغِّ التحكُّ
خرائط  باستعامل  ثانية  كل  مرة  واتاهها  اآللية  موقع  حتديث  ويمكن  غوغل.  خرائط 
م املبارش أن من  أقامر صنعية دقيقة. وبيَّنت نتائج االختبارات احلقلية باستعامل التحكُّ
االهتامم.  موضوع  اخلطوط  طول  عىل  اآللية  حركة  يف  م  التحكُّ ل  املشغِّ عىل  الصعب 
انزياح  االنتقال عىل خط مستقيم بخطأ عىل شكل  اآللية  ناحية أخرى، تستطيع  ومن 

م اإلرشايف. التحكُّ باستعامل  0.3 مرتًا  جانبي أعظمي يساوي 
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من  تشكيلة  عىل  قائمة  برجميات   (Furferi et al., 2007) فيورفريي  م  وقدَّ
وعدد  احلموضة  مستوى  لتقدير  رقمية  وطريقة  الصنعية  العصبونية  الشبكات 
ذلك  ق  ويتحقَّ املستمرة.  االستخراج  بعملية  املستخرج  الزيتون  زيت  يف  البريوكسيد 
التقنيون الذين  من خالل قياس بعض املوسطات الزراعية والتقنية التي يقيسها عادة 
إجراء  من  الصنعية  العصبونية  الشبكات  طريقة  ن  ومتكِّ الزيتون.  معرصة  يف  يعملون 
الرقمية. والربجميات  الطريقة  بواسطة  التنبُّؤ  ح هذا  ُينقَّ ثم  املوسَطنْي.  تنبُّؤ خشن لكال 
-1997 األعوام  خالل  مُجعت  تريبية،  بيانات  قاعدة  باستعامل  الغرض  هلذا  رة  املطوَّ
2004 يف منطقة توسكانا بإيطاليا، تستطيع تقدير املوسَطنْي يف أثناء استخراج الزيت، 
اًم يف جودته يف الزمن احلقيقي. وقورنت نتائج التقدير التي أعطتها املنظومة  موافِّرة حتكُّ
اخلطأ  وكان  الكيميائي،  التحليل  بنتائج  الصنعية  العصبونية  الشبكات  عىل  القائمة 
ي الثالثي األطوار،  الوسطي بينهام ضمن املجال %6-%8 يف حالة االستخراج باملصفِّ
قيد  موضوعة  رة  املطوَّ واملنظومة  األطوار.  الثنائي  ي  املصفِّ حالة  يف   7%-6% ونحو 

إيطاليا. إينولوجيا موري بفلورنسا يف  توسكانا  الفعيل يف معرصة  التشغيل 

باألشعة  طيفية  استشعار  منظومة   (Kawasaki et al., 2008) كواساكي  وبنى 
عىل  احلصول  من  املنظومة  هذه  نت  ومكَّ تريبي.  أساس  عىل  القريبة  احلمراء  حتت 
)روبوت  آلية  حْلب  منظومة  يف  اخلام  للحليب  القريبة  احلمراء  حتت  األشعة  طيف 
معايرة  نامذج  تطوير  نانو مرت. وجرى   1050-600 املوجات  أطوال  ب( يف جمال  حالَّ
اخلاليا  وعدد  والكتوز(،  وبروتينات،  )شحوم،  الرئيسية  احلليب  نات  مكوِّ لتحديد 
مْيز  من  ق  التحقُّ أيضًا  وجرى  اخلام.  احلليب  يف  احلليب  بولة  ونرتوجني  اجلسدية 
الطيفي  االستشعار  منظومة  استعامل  يمكن  أنه  إىل  النتائج  وأشارت  النامذج.  ودقة 
منظومة  يف  احلقيقي  الزمن  يف  احلليب  جودة  لتقدير  القريبة  احلمراء  حتت  لألشعة 
بمشتقات  يعملون  الذين  للمزارعني  توافر  أن  للمنظومة  ويمكن  اآللية.  احلْلب 
متكينهم  ثمَّ  ومن  لألبقار،  النفسية  والظروف  احلليب  جودة  عن  معلومات  احلليب 
ن  يتمكَّ املنظومة،  هذه  وباستعامل  احللوبة.  احليوانات  إدارة  استمثال  يف  م  التحكُّ من 

إنتاج حليب عايل اجلودة. أولئك املزارعون من 

الصلة  ذات  املعلومات  من  املزيد  أيضًا  الزراعية  األمتتة  يف  رات  التطوُّ وأتاحت 
من  معلومات  تمع  التي  املتكاملة،  املراقبة  فتقنيات  وبيئاهتا.  احليوانات  بمراقبة 
من  ن  وحتسِّ للمعلومات،  األعظمي  االستعامل  من  ن  متكِّ وتفرسها،  متعددة  مصادر 

احليوانات. ونمو وصحة  إنتاج 
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(Fonss and Munksgaard, 2008) جهازًا للجمع  ر فونس ومنكسغارد  وطوَّ
يوضع   .(Ice Sampler) سامبلر  آيس  يسمى  الدم،  من  متعددة  لعينات  املؤمتت 
وحيدًا  البيئات،  أنواع  مجيع  يف  احليوان  بإبقاء  ويسمح  احليوان،  ظهر  عىل  اجلهاز 
معه  التعامل  أو  احليوان  تقييد  إىل  حاجة  ثّمة  وليس  اجتامعية.  جمموعات  ضمن  أو 
يمثِّل  املؤمتت  الدم  عينات  أخذ  أن  االختبارات  نتائج  وتوحي  الدم.  عينة  أخذ  أثناء 
دارة  املنظومة  يف  م  وتتحكَّ احلظرية.  يف  حتى  يدويًا،  الدم  عينات  ألخذ  قًا  متفوِّ بدياًل 
الوحدة  تلك  وُتربمج  واقية.  علبة  ضمن  وموضوعة  الغرض  هلذا  مصممة  إلكرتونية 
وباستعامل   USB منفذ  عرب   )XP ويندوز  تشغيل  نظام  )مع  حاسوب  مع  بوصلها 
توقيت  يف  تامًا  اًم  حتكُّ الربجميات  وتوافر  سامبلر.  آيس  العينات  آخذ  مع  تأيت  برجميات 
ومُتِكن  للعينات.  أخذ  عمليتي  بني  الفاصلة  واملدة  الوقت  حيث  من  العينات  أخذ 
)ملء، سحب  عينات  أخذ  لكل عملية  الضخ  الرسعة ومدة  املضخة من حيث  برجمة 

غسيل(. العينة، 

م موتران (Mottran et al., 2008) جمسَّ جرعة يمكنه االستمرار بالقياس  وقدَّ
مدة   )pH وحدة   ±0.2( احليوان  كرش  يف   pH لـ  احلموضة  ملؤرش  الدقيق  املتواصل 
العلف  ل  حتوِّ املجرتة  احليوانات  أن  الدراسة  إىل  الدافع  وكان  يومًا.   42 عىل  تزيد 
عىل  احلفاظ  تقنيات  وأن  مغذيات،  إىل  اجلرثومي  بالتخمري  السلِّلوز  عىل  املحتوي 
احللوب. وحني  البقرة  7 و5.5 رضورية لصحة  بني  الكرش  pH يف  احلموضة  مؤرش 
إىل  يقف  شخص  إىل  املسجلة  البيانات  ُيرِسل  السلكية،  بإشارة  املجّس  استجواب 
إىل  املعايرة  ثوابت  وإدخال  املجّس  معايرة  وبعد  راديوي.  مستقبل  مع  البقرة  جانب 
الفم.  طريق  من  احليوان  كرش  يف  املجّس  يوضع  برجميًا،  الصغري  الكرش  معالج 
وفيام  سابقًا.  موضوعة  كانت  إذا  ُتدقَّق  أو  احليوان،  أذن  يف  تعريف  لصيقة  وتوضع 
االختبار،  قيد  يف  الذي  احليوان  من  ل  املشغِّ يقرتب  البيانات،  إىل  احلاجة  وحني  بعد، 
ويقرأ هويته وُتدخل هوية املجّس إىل الربجميات. وقد ُوِضعت املجّسات يف حيوانات 
وبيَّنت  املخرب.  أجهزة  مع  مقارنة  إجراء  يمكن  بحيث  االختبار(  )ألغراض  مثقوبة 
النتائج وجود ترابط قوي بني اجلهاز املخربي املعاير وجُمّس الكرش يف أوقات إدخال 

فيه. اجلهاز 

أصوات  وحتليل  ملراقبة  رة  مطوَّ برجميات   (Moura et al., 2008) مورا  م  وقدَّ
تقدير  أجل  من  النفيس  وتوترها  ضجيجها  بني  تربط  صغرية  خنازير  ُتصدرها  ميَّزة 
تسجيل  وجرى  دلفي.  برجميات  بواسطة  الربجميات  رت  وُطوِّ النفسية.  حالتها 
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إىل  وُأدخل  إلكرتوين،  مكرفون  باستعامل   (UwaveIn) ْيمج  الرُبَ بواسطة  الصوت 
 .(dB) رة بالديسيبل  حاسوب شخيص عىل شكل إشارة التساع كثافة الضجيج، مقدَّ
وشداهتا.  ترددات  إىل  وحتويله  الصوت  طيف  حلساب  فورييه  حتويل  واسُتعمل 
خنازير.  حضانة  مزرعة  من  صغرية  خنازير  باستعامل  الربجميات  من  ق  التحقُّ وُأجري 
)خوف  النفيس  التوتر  من  خمتلفة  مستويات  ختّص  أصوات  من  أمثلة  مخسة  وُدرست 
الزمن احلقيقي من كشف  املراقبة يف  نت  نامجة عن إجراءات منتظمة. ومكَّ واستنفار( 
يف  املسجلة  الصوت  إشارة  تزئة  نت  ومكَّ النفيس،  للتوتر  الصغرية  اخلنازير  ض  تعرُّ

الزمن. التوتر عرب  تغريُّ  تقييم  الربجميات من 

زراعية  عمليات  بنجاح  استعرضوا  قد  الباحثني  من  كثريًا  أن  الواضح  من 
ويكمن  هبا.  خاصة  خوارزميات  مع  األنواع  تلك  من  جمّسات  باستعامل  األمتتة  تامة 
املناطق  مع  الفعلية  احللول  وتكييف  تارية  منظومات  إنشاء  يف  اآلن  ي  التحدِّ

املختلفة. والثقافات 

القرار دعم  أدوات 
للتطبيقات  متكاملة  قرار  دعم  منظومات  إىل  احلاجة  الدراسات  من  كثري  وثَّق 
املنظومات  تلك  تتضّمن  العموم،  وجه  وعىل  مزاياها.  إىل  إضافة  املختلفة،  الزراعية 
وبمزاوجتها  للمستعمل.  ودودة  ختاطب  واجهات  وتوافر  فاعلة  بيانات  إدارة  نامذج 
ن  مُتكِّ احلقيقي،  الزمن  يف  واملراقبة  اإلنرتنت  تكنولوجيات  عىل  تقوم  منظومات  مع 
القرار الصحيح  اختاذ  ثة، مؤدية إىل  بيانات مهمة دقيقة وكاملة وحمدَّ إىل  الوصول  من 

برسعة.

يصًا  خصِّ  DSD القرار  دعم  أداة   (Lexer et al., 2005) لكزر  م  صمَّ وقد 
االسكتلندي  للصنوبر  احلرجية  اإلدارة  حتليل  إىل  حيتاجون  الذين  اخلرباء  ملساعدة 
 (Picea Abies (L.) النروجيية  الراتنجيات  وأمجات   (Pinus Sylvestris L.)
ختطيٍط  عملية   DSD املنظومة  تدعم  بدائلها.  وانتقاء  النمسا  جنوب  يف   Karst.)
بظروف  اخلاصة  الراهنة  احلاالت  عىل  التعرف  مثل  القرار،  اختاذ  أطوار  عىل  تشتمل 
وانتقاء  معينة،  بأهداف  اخلاصة  وأفضلياهتم  ك  املالَّ توقُّعات  وحتديد  واألمجة،  املوقع 
توصيف  ختّص  التي  املعلومات  أن  هو  فيها  املركزي  واملفهوم  إدارهتا.  بدائل  وتقييم 
خمتلفة  برامج  حماكاة  جرت  وقد  بيانات.  قاعدة  يف  وخمزونة  سلفًا  مصاغة  البدائل 
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منفردة  شجرة  نمو  نموذج  بواسطة  وذلك  معينة،  أمجات  وحلاالت  األمجات،  ملعاجلة 
معاجلة  وبرامج  واألجناس  املواقع  يربط  أن  للمستعمل  يمكن  املسافة.  عىل  يعتمد 
ناحية  من  تلك  القرارات  بدائل  يقيِّم  وأن  معًا،  والتكاليف وأسعار اخلشب  األمجات 
وتتضّمن  حتليلية.  هرمية  عملية  عىل  يقوم  إضايف  استعامل  نموذج  بواسطة  أفضلياته 
تقارير  إىل  إضافة  الشاشة  الربجمية خمططات وجداول عىل  األداة  نتائج  إظهار  وسائل 
م/ زبون مع برجميات  ++C عىل شكل بنية خمدِّ مطبوعة. وُكتِبت الربجميات بلغة برجمة 
حمدوديات  أما  تفاعلية.  بيانات  قاعدة  إدارة  منظومة  بوصفها   (Oracle) أوراكل 
املساعدة  وطلب  الوثائق  خدمة  إىل  واالفتقار  الراهنة  التقارير  صيغة  فهي  املنظومة 
الـ  عمل  إطار  ملفهوم  النسائقية  الطبيعة  إىل  ونظرًا  اإلنرتنت.  خالل  من  املبارشة 

مناطق جغرافية أخرى. بسهولة من أجل  تكييفها  يمكن  فإنه   ،DSD

التي   LQGraph رزمة   (Fuller and Sarkar, 2006) وساركار  فوّلر  م  وقدَّ
)شبكة  احليوي  ع  التنوُّ حلامية  صة  املخصَّ املواقع  بني  الربط  طرائق  الستمثال  ُتستعمل 
الوطنية،  الطرائق مالئمة للمناطق املحمية املوجودة )احلدائق  من املحميات(. وتلك 
بيانية.  خمططات  باستعامل  العام  املشهد  ُنمذج  وقد  مقرتحة.  لشبكات  أو  مثاًل( 
وبناء  املحمية.  املناطق  خارج  املشهد  يف  موقع  لكل  جودة  عالمة  املستعمل  ويعطي 
قصوى  جودة  ذات  متامخة  مناطق   LQgraph الربجميات  تد  العالمات،  هذه  عىل 
تربط  التي  لتلك  أولوية  إلعطاء  املتامخة  املناطق  ترشيح  ويمكن  احلامية.  مناطق  لربط 
الطرائق  مع  ومقارنة  املنطقة.  يف  املواقع  من  األصغري  بالعدد  املحميات  مناطق 
حتلِّل  أن   LQgraph لـ يمكن  احلامية،  مناطق  شبكة  ضمن  التواصل  إلقامة  املوجودة 
عىل  املحميات  مناطق  تعزل  التي  املواقع  حتديد  أيضًا  هلا  ويمكن  كثريًا.  أكرب  شبكات 
العدوانية.  واألجناس  امُلمرضة  العوامل  انتشار  إليقاف  مفيد  يشء  وهذا  جيد،  نحو 
عدد  وملشاهدة  الالزمة  الدخل  ملفات  إلنشاء  ُبرْيمجات  الربجميات  هذه  وتوافر 
وُكتبت  املحمية.  املناطق  بني  الطرق  وأقرص  املوقع  جودة  منها  املشهد،  خواص  من 
حتميل  ويمكن   .Microsoft Visual C++ .NET برجمة  لغة  باستعامل   LQgraph
http://uts.cc.utexas.edu /~consbio/ أداة دعم القرار تلك من موقع اإلنرتنت: 

.Cons/ResNet.html

األجناس  حتديد  صعوبات  لتجاوز  أيضًا  القرار  دعم  أدوات  واسُتعملت 
ن هذه األدوات من  واألصناف، ولتحسني مارسات اإلدارة. وعىل وجه العموم، متكِّ
متوافرة  العمومية  االختبارات  نتائج  تصبح  بحيث  بسهولة  البيانات  قواعد  حتديث 
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تنظيم  ن  وحتسِّ بياناهتم،  حتليل  من  أيضًا  املستعملني  ن  متكِّ وهي  للمستعمل.  برسعة 
اإلدارية. اإلجراءات  وتنفيذ  تطوير  ل  وُتسهِّ التحليل،  نتائج 

ن  متكِّ احلية  األجناس  لتحديد  جديدة  أداة   (Zhang et al., 2008) زانغ  م  وقدَّ
املستعملني من حتديد هوية عينات من جمموعة معينة من جنس ما. وقد ثبت أن هذه 
وأسهل  كفاءة  أكثر   ،(Secondary Identification Key) (SIK) املسامة   األداة، 
عىل  الصعب  من  أنه  إىل  ونظرًا  ص.  املتخصِّ التشخيص  يف  املعتادة  املفاتيح  من  تكّيفًا 
ذلك  أن  عىل  عالوة  يدويًا،  ثانوي  تعريف  مفتاح  تصميم  التصنيف  يف  املختصني 
 (SIkey) كي  يس  تسّمى  الويب  عىل  قائمة  أداة  تطوير  جرى  فقد  للوقت،  مستنزف 
لكل من اخلرباء وغري اخلرباء، من أجل اقتناء أو تعديل مفتاح تعريف ثانوي برسعة 
تعليل  مع  املوجودة  التعريف  ملفاتيح  ثانوية  استعامالت  يف  كي  يس  ويعمل  وسهولة. 
لعبور  شجري  وتعقب  حموسبة،  تصنيف  معارف  قاعدة  بناء  تتضمن  وهي  منطقي، 
 InsecID الربجميات  هي  البحث  هذا  نتائج  وأحدث  فرعية.  مفاتيح  وتوليد  العقد 
تلقائيًا  توليدًا  توافر  يس كي  أن  حني  يف  التفرع،  الثنائية  املفاتيح  حلوسبة  رت  ُطوِّ التي 

املصنَّفة. األجناس  فة من  معرَّ ثانوية ملجموعة  تعريف  ملفاتيح  احلقيقي  الزمن  آنيًا يف 

يف  الرئييس  املفعول  ذات  القرارات  أحد  بأن  القائل  املفهوم  عىل  وبناًء 
غيمباستياين  ر  طوَّ ُيزرع،  سوف  الذي  الوراثي  النمط  انتقاء  هو  الزراعي  الربح 
تقييم  من  ن  متكِّ برجميات  وهي   ،SelGen الربجمية  الرزمة   (Giambastiani, 2008)
جافا  لغة  باستعامل  الربجميات  رت  وُطوِّ باستمرار.  ومقارنتها  الوراثية  األصناف 
وللمعلومات  املستعمل،  ينتقيها  التي  للخيارات  تبعًا  املعاجلة  وُتري   ،(Java)
النتائج  وُتعطي  املختلفة.  البيئات  يف  الصنف  ملردود  بيانات  قاعدة  يف  املحتواة 
يف  مرتني  الربجميات  يف  نة  املضمَّ املعطيات  قاعدة  ث  وحُتدَّ وخمططات.  جداول  يف 
نسخة  وثمة  هبم.  اخلاصة  بياناهتم  قواعد  حتليل  أيضًا  للمستعملني  ويمكن  السنة. 
 http://agro.uncor.edu اإلنرتنت  موقع  يف  جافا  قالب  صيغة  ضمن  منشورة  منها 

./~ceryol/utilitarios/SelGen/SelGenApp.html.

ووصف كالوديس (Kaloudis et al., 2005) منظومة خبرية لتحديد حرشات 
باستعامل  املنظومة  هذه  وُنفِّذت  عليها.  للقضاء  املناسب  العالج  واقرتح  الغابات 
 .IF-THEN-ELSE الرشطية  القواعد  بداللة  فيها  املعرفة  متثَّل  التي   EXSYS أداة 
ما  مرحلة  من  إما  خمتلفة،  حرشة  أربعني  من  أكثر  هوية  حتديد  املنظومة  هذه  وتستطيع 
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حقيقة  من  أو  األشجار،  يف  أحدثته  قد  تكون  الذي  الرضر  من  أو  حياهتا،  دورة  من 
تقرتح  أن  للمنظومة  يمكن  احلرشة،  نوع  حتديد  اكتامل  وعند  الغابة.  يف  تعيش  أهنا 
منها  الغابة  ي  تأذِّ جعل  وإىل  الغابة،  يف  انتشارها  تقليص  إىل  هادفة  مالئمة،  معاجلة 
بدقة  احلرشة  حتديد  عىل  املستعمل  تساعد  ورسوم  بصور  املنظومة  نت  وُحسِّ أصغريًا. 
ُمالَّك  مثل  خرباء،  غري  أو  خمتصني  غري  أشخاص  ِقبل  من  استعامهلا  ويمكن  ورسعة. 
منظومة  بوصفها  التدريب  ألغراض  أو  الرتبية  يف  أيضا  استعامهلا  ويمكن  الغابات. 
ُتكامل ضمن وحدة واحدة معارف  أهنا  الرئيسية هي  مزاياها  بسيطة. وإحدى  تعليم 

عة. متنوِّ من جماالت 

ر فلّن (Flinn et al., 2007) الربنامج االستشاري  ويف جمال خزن املحاصيل، طوَّ
للحبوب املخزونة (Stored Grain Advisor Pro (SGA Pro))، وهو منظومة دعم 
قرار توافر معلومات عن إدارة احلرشات الضارة بالقمح املخزون يف صوامع تارية. 
ل  ُعدِّ ثم   ،Microsoft Access برجميات  باستعامل  أصاًل  ر  ُطوِّ قد  الربنامج  وكان 
Visual Basic 6.0. وُيستعمل فيه نموذج للتنبُّؤ باملخاطر  وُأعيدت كتابته بلغة برجمة 
ورطوبتها.  احلبوب  حرارة  ودرجة  الراهنة،  احلرشات  كثافة  عىل  اعتامدًا  املستقبلية 
عىل  للمرشفني  وتوصيات  نصائح  لتوفري  القواعد  عىل  قائمة  منظومة  واسُتعملت 
احلبوب  صوامع  يف  ُأجري  بحث  برنامج  ضمن  الربجميات  تلك  واخُتربت  احلبوب. 
الربنامج  تنبَّأ  وقد  األمريكية.  املتحدة  بالواليات  وأوكالهوما  كنساس  يف  التجارية 
العدوى  خماطر  من  آمنة  الصوامع  من   80%-71% يف  احلبوب  بأن  صحيح  نحو  عىل 
الذين  احلبوب  عىل  املرشفون  مال  املقالة،  فو  مؤلِّ أورده  ملا  ووفقًا  واألذى.  الكثيفة 
ذات  للصوامع   (Fumigation) بالتدخني  التطهري  إىل  الربنامج  توصيات  اتبعوا 
ذلك  من  ونتجت  املوقع.  صوامع  مجيع  تطهر  من  بدالً  احلرشات  من  العالية  الكثافة 
إدارة أعىل كفاءة ملكافحة احلرشات الضارة، ألن الصوامع ال تطهر بالتدخني إال بعد 
تاوز كثافة احلرشات العتبة االقتصادية. ُيضاف إىل ذلك أن التطهري تبخري الصوامع 
أصغرية،  احلرشات  من  االقتصادية  اخلسائر  خماطر  جعل  فقط  معاجلة  إىل  حتتاج  التي 

املطهر. احلبوب  بخور  استعامل  وقلَّل  تكاليف مكافحة احلرشات،  وقلَّص 

تشامتشيان  رها  طوَّ قرار  اختاذ  منظومة  هي   SERRISTE والربجميات 
فيها  املرغوب  املناخية  القيم  يوميًا  تولِّد  وهي   ،(Tchamitchian et al., 2006)
إىل  املنظومة  تستند  )بالستيكية(.  زجاجية  بيوت  يف  ُتزرع  التي  )الطامطم(  للبندورة 
قيود  حتقيق  مسألة  بوصفها  العلمية،  واملعرفة  اخلرباء  ملامرسات  الرياضية  الصياغة 
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 ،SERRISTE مت يف املقالة بنية الرزمة (Constraint Satisfaction Problem). ُقدِّ
واملعرفة التي اسُتعملت لوصف العالقة بني سلوك املحصول ومناخ البيت الزجاجي، 
أداء  واخُترب  الزجاجي.  البيت  يف  الناتج  واملناخ  فيها  املرغوب  القيم  بني  والعالقة 
وإدارة  عمياء  مرجعية  إدارة  باستعامل  فرنسا  يف  خمتلفة  مواقع  ثالثة  يف  املنظومة 
الرئيسية  النتائج  وكانت  موقع.  كل  يف  متامثلني  زجاجيني  بيتني  يف   SERRISTE
يف  أقل  ونقص  أكرب،  والنهار  الليل  بني  حرارية  فوارق  عىل  حتافظ   SERRISTE أن 
ضغط البخار ما تفعله اإلدارة املرجعية، وتؤدي إىل اقتصاد يف استهالك الطاقة بنحو 
عن  الناجم  كذلك  هو   SERRISTE حمصول  مردود  أن  املؤلِّفون  د  وأكَّ  .20%-5
ن  اإلدارة املرجعية عىل األقل. ُيضاف إىل ذلك أن سلوك املحصول يف الصيف يتحسَّ
احلرارة  ل درجات  ومقدرة عىل حتمُّ أكثر خرضة  النبات  SERRISTE ألن  باستعامل 
 ،CON’FLEX أداة  باستعامل   SERRISTE يف  القيود  حتقيق  مسألة  وُحلَّت  العالية. 
الغامضة  القيود  مسائل  مع  التعامل  يستطيع   C++ برجمة  بلغة  عام  حل  برنامج  وهو 

الفواصل. ات  ومتغريِّ املحدودة  النطاقات  ات  متغريِّ مع 

 (Wharton et al., وجرى تطوير منظومة خبرية قائمة عىل الويب من قبل وارتن
(2008 ملساعدة مزارعي البندورة يف ميشيغان يف الواليات املتحدة عىل اختاذ قرارات 

الفطرية لدرء خماطر ظهور  هامة بخصوص االستعامل والتوقيت األمثليني للمبيدات 
ختزن  تفاعلية  بيانات  قاعدة  حول  املنظومة  رت  وُطوِّ املتأخرة.  البطاطا  آفة  مرض 
بلغة  ذ  ُنفِّ باآلفة  تنبُّئي  نموذج  بواسطة  تولَّد  رة  املتأخِّ البطاطا  آفة  معلومات عن خماطر 
تأيت  احلرارة  ودرجة  النسبية  الرطوبة  عن  بيانات  النموذج  يف  وُتستعمل   .Perl برجمة 
من شبكة حمطات طقس مؤمتتة يف ميشيغان بغية تقدير مالءمة الظروف البيئية لظهور 
املعلومات  م  وتقدَّ اخلطر.  مستوى  إىل  استنادًا  لإلدارة  توصيات  تعطى  ثم  الوباء. 
التي  الويب  صفحات  من  سلسلة  عرب  املستعملني  إىل  البيانات  قاعدة  يف  املخزونة 
وختتلف   .PHPو  Perl برجميات  لغتي  نصوص  من  جمموعة  بواسطة  باستمرار  تولَّد 
تفاعلية  املنظومة   ، أوالً رئيسيتني.  ناحيتني  من  الشائعة  املنظومات  عن  املنظومة  هذه 
تستند  باملوقع  خاصة  توصيات  إىل  الوصول  للمزارعني  متيحة  الويب،  عىل  وتقوم 
إىل الطقس عرب حواسيبهم الشخصية من دون رشاء أو تركيب تهيزات أو برجميات 
فيها  ظهرت  جماورة  جغرافية  مناطق  عن  معلومات  املنظومة  ن  ُتضمِّ ثانيًا،  إضافية. 
تقديرات  يف  وذلك  مناطقية،  طقس  حمطات  شبكة  من  وبيانات  املتأخرة،  البطاطا  آفة 
التوصيات  وتشتمل  ميشيغان.  يف  موقعًا  لـ 48  لإلدارة  وتوصيات  للخطر  يومية 



232

املوقع  إىل  الوصول  ويمكن  املعتادة.  الفطريات  مبيدات  رش  ومعدالت  توقيت  عىل 
.www.lateblight.org الويب  التفاعيل عرب 

ر دو وبزوغلوف (De and Bezuglov, 2006) الربنامج AFOPro إلدارة  وطوَّ
حتديدًا،  وأكثر  املتحدة.  الواليات  يف  الشاملة   (Nutrient Management) املغذيات 
P والبوتاسيوم  N والفوسفور  ب النرتوجني  AFOPro استجابة للحاجة إىل تعقُّ يمثِّل 
احليوانات  تغذية  عمليات  من  الناتج  احليوانات  روث  ويف  التجارية  األسمدة  يف   K
احلبيسة، واملستعملة بوصفها مصدرًا غذائيًا يف احلقول الزراعية يف الواليات املتحدة. 
أمثلية  التخصيص  قرارات  جلعل  املخطِّطني  ِقبل  من  املنظومة  هذه  استعامل  يمكن 
لألسمدة  املحتملة  املفاعيل  جعل  مع  النبات،  احتياجات  الزراعي  احلقل  يوفِّر  كي 
أساسيتني.  وحدتني  من   AFOPro الربنامج  يتألف  أصغرية.  املائية  األحواض  يف 
الربجمة  بلغة  ُكتبت  وقد  التغذية،  إدارة  قرار  وحدة  وهي   ،AFOPro نواة  هي  األوىل 
املعرفة،  قاعدة  لتحديث  ُتستعمل  التي   AFOPro ويب  هي  والثانية  املرئية.  بيزيك 
وهي مكتوبة بلغة الربجمة ASP.NET and html. والربنامج AFOPro مرن وشفاف 
أورده  ملا  ووفقًا  األمريكية.  املتحدة  الواليات  من  والية   21 يغطي  وهو  وتفاعيل. 
الواليات  350 مستعماًل يف  أكثر من  إىل  املنظومة  ازداد عدد مستعميل هذه  املؤلفون، 
 AFOPro القرار  أداة دعم  2003. ويمكن حتميل  املتحدة منذ أول إصدار له يف عام 
www.esri.sc.edu/Projects/usda/application_ development/ من  تلك 

.afopro.asp

ملنظومة  بيانات  قاعدة  إىل  احلاجة   (Herrero et al., 2007) هريرو  ص  وخلَّ
البلدان  يف  الشامل  املنظومات  لتحليل  بيانات  مقاِيس  وإىل  عامة،  ومواٍش  حماصيل 
تلك،  البيانات  قواعد  أن حتتوهيا  التي جيب  البيانات  نوع  إىل  املؤلفون  النامية. وأشار 
IMPACT، وهي  برجميات  التي يمكن مجعها هبا. ووصفوا  للطريقة  موا مراجعة  وقدَّ
التي  املتطلبات  جزئيًا  األداة  هذه  وتلّبي  بتطويرها.  قاموا  حتليل  وأداة  بيانات  قاعدة 
ألدوات  خمترص  وصف  وثّمة  النوع.  هذا  من  منظومات  بيانات  من  طلبها  يمكن 
عرض  مع  تلك،  البيانات  قواعد  واستعامالت  النامذج  إىل  والروابط  التحليل 

كينيا وغانا ورسيالنكا. لدراسات حالة من 

برجميات  لبنيان  مثاالً   (Zhang and Goddard, 2007) وغودار  زانغ  وعرض 
 (Component-Based Framework ن  املكوِّ عىل  قائم  عمل  إلطار  وتنفيذ  طبقي 
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دعم  ومنظومة  الوطنية  الزراعي  القرار  دعم  منظومة  باستعامل   Implementation)
الزراعة  وزارة  لدى  املخاطر  إدارة  لوكالة  رتا  ُطوِّ اللتني  الويب  عىل  القائمة  القرار 
األمريكية بغية دعم اختاذ القرار بشأن إدارة املخاطر الزراعية. والغرض النهائي ألداة 
املجتمعية  الثقافية  والعمليات  املشهد  ترشح  عالقات  تطوير  هو  هذه  القرار  حتليل 
استعامهلا الختاذ قرارات  إىل معرفة يمكن  العالقات  ل تلك  الزراعة وحتوِّ التي تصف 
سليمة يف إدارة املخاطر. ويساعد بنيان الربجميات الطبقي عىل تصميم منظومة الدعم 
م  ن، تقدِّ من خالل توفري نظرة صورية هرمية. وبمساعدة إطار العمل القائم عىل املكوِّ
يمكن  التي  اجلفاف  أدلة  من  جمموعة  وتقديم  احلوسبة  مثل  عة  موزَّ خدمات  املنظومة 
وبوصفها  متعددة.  مْيز  نوافذ  ضمن  األحداث  وأحجام  وُمدد  كثافة  كميًا  تصف  أن 
أداة دعم قرار قائمة عىل الويب، فإهنا ُتستعمل من ِقبل الباحثني واملحلِّلني وموظَّفي 
وتقدير  اجلفاف،  جمال  يف  والتعليم  اجلفاف،  خماطر  إدارة  يف  يعملون  الذين  احلكومة 

للجفاف. التعرض  وقابلية  اجلفاف،  مفاعيل 

ونظرًا إىل أن وسيلة الدخول الشائعة، لدى املزارعني املهتمني بإدارة املحاصيل 
شاشات  تركيب  هي   ،(Site-Specific Management) باملوقع  اخلاصة  الزراعية 
 (Larson et al., إلكرتونية عىل آالت القطاف ملراقبة مردودها، فقد عرض الرسون 
للمستعمل،  وودودًا  وتفاعليًا  مستقاًل  القرار،  اختاذ  عىل  حاسوبيًا  مساعدًا   2005)
القطن  مردود  مراقبة  منظومة  اقتناء  تكاليف  عن  تربوية  معلومات  توفري  أجل  من 
رت هذه األداة،  والعوائد الالزمة للتعويض عن تكاليف قرار االستثامر فيها. وقد ُطوِّ
 (Cotton Yield Monitor املسامة مساعد قرار استثامر منظومة مراقبة مردود القطن 
 Microsoft Visual باستعامل برجميات (CYMIDA) بInvestment Decision Aid)
حتليل  عرب  املستعمل  ليقود  مصّمم  منها  كل  الشاشات  من  سلسلة  وهي   .Basic
منهجي لقرار االستثامر يف منظومة مراقبة مردود القطن. ومن حمدوديات هذه األداة 
الالزم  الدخل  مع مدخرات  املردود  توازن  احتامل حتقيق  معلومات عن  م  تقدِّ أهنا ال 
طرائق  تطوير  فإن  لذا  املردود.  مراقبة  معلومات  منظومة  يف  االستثامر  عن  للتعويض 
اخلاصة  اإلدارة  تكنولوجيا  يف  االستثامر  عوائد  من  إجيايب  معدل  حتقيق  احتامل  لتقييم 
املستقبيل  البحث  إمكانات  ومن  حمتمل.  مثمر  مستقبيل  بحث  نشاط  يمثِّل  باملوقع 
املحتملة تطوير مساعدات اختاذ قرار إضافية من أجل تقييم االستثامر يف تكنولوجيات 
الرشكة  موقع  يف  متوافرة   CYMIDA الرزمة  إن  باملوقع.  اخلاصة  األخرى  اإلدارة 
.www.cottoninc.com/Agriculture  :Cotton Incorporated اإلنرتنت  عىل 
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 (Decision Support منظومة دعم قرار للري (Bazzani, 2005) ر َبّزاين وطوَّ
هلذا  البيئي  االقتصادي  التقييم  أجل  من   (DSIRR) ن   System For Irrigation)
لتلبية  مصّممة  وهي  املرئية،  بيزيك  بلغة  الربجميات  هذه  ُكتِبت  الزراعي.  النشاط 
قبل  من  القرار  اختاذ  عمليات  حماكاة  خالل  من  واخلاصة،  العامة  االحتياجات 
املزارعني من منطلقات اقتصادية، إضافة إىل أهنا تسمح بوصف دقيق لإلنتاج والري 
التقنية والزراعية. ويمكن بناء نامذج منفصلة للمزارع من أجل وصف  من الناحيتني 
منظومة اإلنتاج املعنية يف احلوض املائي. ويمكن إجراء حتليل قصري وطويل األجل، 
باستعامل  احللول  وُيعثر عىل  األجل.  الطويل  الداخيل يف حالة  االستثامر  مع خيارات 
تواصل  واجهة  بواسطة  املزارع  نامذج  وتعمل  املعايري.  متعّددة  رياضية  برجمة  تقنيات 
عىل  واآلالت  العاملة  واليد  املاء  استعامل  مقدار  حتديد  من  املستعمل  ن  متكِّ بياين 
الري  ومنظومات  املختلفة  الرتبة  ألنواع  احلسبان  يف  األخذ  مع  املزرعة،  نوع  أساس 
ووفقًا  املائية.  األحواض  مستوى  عىل  البيانات  وُتراكم  واملوسمية.  املاء  ومصارف 
وسهولة  ومرونة   ،DSIRR برجميات  من  الناتة  املعلومات  غنى  فإن  املؤلف،  لقول 
مائية حكيمة. ولتعريف سياسة  استدامة  أكثر  لزراعة  مفيدة  أداة  منها  استعامهلا تعل 

ملنظومة  املفاهيمي  العمل  إطار   (Richards et al., 2008) ريتشاردز  وأدخل 
صناعة  يف  الري  إدارة  يف  تطبيقاهتا  ووصف  ومواصفاهتا،   HydroLOGIC الربجميات 
وموارد  أدوات  إىل  للحاجة  استجابة  الربجميات  هذه  رت  ُطوِّ لقد  األسرتالية.  القطن 
تطوير  لتحديات  التصدي  فيها  جرى  وقد  الري.  إدارة  واستمثال  املاء  استعامل  لتقدير 
املستعملني  احتياجات  وتالئم  التعليم،  طرائق  من  جمموعة  تدعم  قرار  دعم  منظومة 
خالل  ومن  هلا،  وتقييمه  املستعمل  استشارة  خالل  من  وذلك  املختلفة،  واستيعاباهتم 
ناجحة  الربجميات  لتطوير  االلتقائية  التكرارية  العملية  وكانت  لة.  مفصَّ حقلية  تطبيقات 
إىل  املبادرة  من  الربجميات  ري  مطوِّ بذلك  نت  ومكَّ خمترصة،  مواصفات  وثائق  توليد  يف 
متازًا  نموذجًا  العملية  هذه  ووفَّرت  تقييمها.  بغية  عاملة  هنائية  قبل  إصدارات  تطوير 
الزراعيني،  واخلرباء  للمنتجني  املبارشة  االحتياجات  تلّبي  مستقبلية  تطبيقات  لتطوير 
ري  جدولة  معلومات  الربجميات  هذه  وتوافر  األخرى.  واملحاصيل  القطن  جمال  يف 
ليرت  ميغا  لكل  ري  السرتاتيجية  األمثيل  العائد  بتقدير  وتسمح  حمليًا،  وهامة  خاصة 
أو  املاء،  استعامل  عىل  أو  املردود،  معيار  عىل  بناء  العائد  هذا  تقدير  ويمكن  املاء.  من 
بسهولة  للمستعملني  يمكن  خمترصة،  تقارير  وباستعامل  بيئي.  أو  اقتصادي  معيار  عىل 
تقدير خماطر خيارات إدارة الري املختلفة يف أي مرحلة من نمو املحصول، من حتضري 
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برجميات  استعامل  ويمكن  القطاف.  أو  احلصاد  بعد  فيام  املحصول  تقييم  حتى  األرض 
لتوفري  املزرعة  ماء  إدارة  لتخطيط  متكاملة  شاملة  عملية  ضمن  أيضًا   HydroLOGIC
املاء  وتكلفة  املائي،  لألمن  تقييم  من  ذلك  ييل  وما  املياه  ختصيص  تأثري  عن  معلومات 

وخماطره.

تتأّلف  التي   EcoEcoMod الربجميات   (Ulbrich et al., 2008) ألربخ  م  وقدَّ
Adobe Flash ومن جزء حماكاة يقوم  من جزء وصفي مكتوب بواسطة لغة برجميات 
برجميات  بـ »لغة  مكتوب  وهو  االقتصادية،  احليوية  البيئية  النمذجة  إجراءات  عىل 
اقتصاديًا  جمدية  تعويض  دفعات  تصميم  أجل  من  الربجميات  هذه  رت  وُطوِّ دلفي«. 
وفعالة بيئيًا ألغراض احلامية البيئية. ومتثِّل إجراءات النمذجة أساس أداة دعم القرار 
التعويض  اقتصاديًا ودفعات  التي يمكن ملستعملها حتديد طريقة احلْصد املجدية  تلك 
أعداد  يف  املختلفة  احلْصد  طرائق  تأثريات  مقارنة  خالل  من  املوازنة  يف  هلا  املوافقة 
موقع  من  جمانًا  الربجميات  هذه  حتميل  ويمكن  معينة.  موازنة  أجل  من  الفراشات 

.http://www.macman.ufz.de/tool اإلنرتنت 

اجلديدة  السامت  إن  بل  جديدة.  القرار  دعم  بأدوات  املتعلقة  املفاهيم  ليست 
أدوات  أصبحت  الواقع،  ويف  باالهتامم.  اجلديرة  هي  املحوسبة  القرار  اختاذ  ألدوات 
املعقدة،  املسائل  حتليل  يمكنها  نمذجة  عمل  أطر  بوصفها  شعبية  أكثر  القرار  دعم 

التكيُّفية. املستقبيل يف اإلدارة  القرار  النزاعات، ودعم اختاذ  وفض 

الغرافية املعلومات  منظومة  عىل  القائمة  األدوات 
اإلظهار  عىل  مقدرهتا  هي   GIS اجلغرافية  املعلومات  ملنظومة  الرئيسية  املزية 
لذا   .(Edelman, 2007) بسهولة  للفهم  قابلة  بطريقة  ما  ملنطقة  خمتلفة  لسامت  البياين 
كثري  يف  املكانية  البيانات  مع  للتعامل  واسع  نطاق  عىل   GIS املنظومة  هذه  اسُتعملت 
من  أخرى،  تكنولوجيات  مع  املنظومات  هذه  مُجِعت  الزراعة،  ويف  املجاالت.  من 

أجل خزن واستعادة وحتليل ورسم البيانات يف املقام األول ألغراض اختاذ القرار.

بيانات  حتليل  ملنظومة  أوليًا  نموذجًا   (Chertov et al., 2005) كرتوف  بنى 
يف  احليوية  البيئة  نموذج  بمكاملة  وذلك  غابة،  مرشوع  مستوى  عىل  قرار  واختاذ 
منظومة  مع  الرتبة(  ر  وتطوُّ الغابة  لنمو  األجل  طويل  )تنبُّؤ   EFIMOD-PRO الغابة 
حتليل  اهلدف  وكان   .CommonGIS العامة  التفاعلية  اجلغرافية  املرئي  اإلظهار 
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حالة  دراسة  يف  جرت  األويل،  النموذج  وباستعامل  وزمنيًا.  مكانيًا  املعنية  البيانات 
 200 مدى  عىل  احلراجي  ر  للتطوُّ طرائق  ألربع  حماكاة  املركزية  األوروبية  روسيا  يف 
بموجب  قانونيًا  الغابات  وزراعة  انتقائيًا،  الغابات  وزراعة  الطبيعي،  ر  التطوُّ سنة: 
املرئي  اإلظهار  ويؤدي  املرشوعة.  غري  الغابات  وأعامل  الروسية،  احلراج  ترشيعات 
تنظيف  يف  مهاًم  دورًا  اإلحصائية  البيانيات  وخمطاطات  للخرائط  واملتحرك  التفاعيل 
احلالة  دراسة  بيَّنت  وقد  املحاكاة.  نتائج  وحتليل  النموذج  من  ق  والتحقُّ البيانات 
توضيحية  لبيانات  مرئي  إظهار  مع  الغابات  يف  احليوية  البيئة  نامذج  مكاملة  إمكان 
استعامل  ويمكن  املحيل.  املستوى  يف  اخلربة  عىل  القائمني  والتقييم  التحليل  أجل  من 
اإلدارية  للمامرسات  واحلراجية  احليوية  البيئية  العواقب  لتقديم  ذاك  األويل  النموذج 
قرار  اختاذ  حتاكي  وبذلك  املختلفة،  االجتامعية  واملجموعات  املسؤولني  إىل  املختلفة 

مستدامة. أحراج  ملصلحة  جيد 

 INGRID نموذج املشهد (Rudner et al., 2007) ر ردنر ويف عمل مشابه، طوَّ
وحساب  اجلافة  األعشاب  أرايض  إدارة  لطرائق  احليوية  البيئية  التأثريات  ملحاكاة 
التنبُّؤ  أجل  ومن  الطبيعية.  املحميات  وكاالت  لدى  قرار  أداة  استعامهلا  بغية  تكاليفها 
سيناريوهات  بسبب  واحليوانات  النباتات  النقراض  واإلقليمية  املحلية  باملخاطر 
مستويات  يف  نمذجة  طرائق  املؤّلفون  استعمل  املختلفة،  واضطراباهتا  اإلدارة 
مع  والحيوية  حيوية  حالة  ات  متغريِّ مكاملة  وجرت  اهلرمية.  من  خمتلفة  ومقاسات 
 .INGRID النمذجة  قوقعة  يف  مبارشة  مكانية  بطريقة  معقدة  وتفاعالت  عمليات 
دراسة  موقع  يف  تريبيًا  املوثوقة  للنمذجة  الرضورية  واملوسطات  البيانات  دت  وُحدِّ
تريبيًا،  الشامل  للنموذج  جزئية  منظومات  موسطات  وُوضعت  أملانيا.  جنوب  يف 
مشهد  نموذج  ذ  ُنفِّ وقد  مكّثفة.  حقلية  مسوحات  بواسطة  منها  ق  التحقُّ وجرى 
مكاملة  وجرت   ،(Borland Delphi) دلفي  بورالند  برجميات  بواسطة   INGRID
مع  التواصل  ن مواجهة  الشبكة. ومتكِّ بسيطة  منظومة معلومات جغرافية  وحداته مع 

ESRI ArcView من استرياد وتصدير خرائط رقمية. 

اجلنوبية  احلراج  زراعة  قرار  دعم  منظومة   (Ellis et al., 2005) إّليس  ر  وطوَّ
 (Southeastern Agroforestry Decision Support System) الرشقية 
املقاطعات  ومندويب  األرايض  ك  ُمالَّ ملساعدة  الويب  عىل  القائمة   (SEADSS)

األشجار  وأجناس  املحتملة  املواقع  تقييم  عىل  املتحدة  الواليات  رشق  جنوب  يف 
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وصوالً  الربجميات  هذه  وتوافر  احلراج.  زراعة  لتخطيط  املالئمة  والشجريات 
واملياه  الطبوغرافيا  مثل  املقاطعة،  مستوى  عىل  مكانية  معلومات  إىل  اإلنرتنت  عرب 
واألجناس  األحراج  زراعة  مواقع  لتقييم  الرضورية  واألرض  الرتبة  واستعامل 
بيانات  نات من منظومة املعلومات اجلغرافية مع قاعدة  املناسبة. وتربط املنظومة مكوِّ
ن املستعمل من االستعالم عن أشجار وشجريات  أشجار وشجريات شبه مدارية متكِّ
خالل  من  األجناس  انتقاء  ق  ويتحقَّ وإداريًا.  اقتصاديًا  فيها  ومرغوب  حيويًا  مالئمة 
 (SQL) استعالمات بلغة االستعالمات املهيكلة (Structured Query Language)ب 
وموقعًا  مقاطعة  النهائي  املستعمل  خيتار  وعندما  نِشط.  م  خمدِّ صفحات  باستعامل 
االستعالمات  وختتار  البيانات،  قاعدة  إىل  والرتبة  املناخ  موسطات  ر  مُترَّ هيامنه، 
أن  ذلك  إىل  ُيضاف  احليوية.  الفيزيائية  املوسطات  ق  حتقِّ التي  والشجريات  األشجار 
لإلدارة  معينة  معايري  باختيار  مالئمة  أجناس  عن  البحث  تضييق  يستطيع  املستعمل 
األشجار  نتائج  وُتربط  الويب.  عىل  قائم  تطبيق  ضمن  واخلدمات  واملنتج  واالنتشار 
خاصة  إضافية  معلومات  مشاهدة  للزبون  لتتيح  اإلنرتنت  عرب  معًا  والشجريات 

النفاذ إىل وثائق عنها وصور هلا.  باألجناس مع 

اإلنتاج  إمكانات  صيانة  حتسني  بغية  أيضًا   GIS الـ  عىل  قائمة  أدوات  رت  وُطوِّ
ومزروعات  وتربة  وماء  تضاريس  من  املتضافرة  فاملوارد  تدهورها.  ي  وحترِّ للموارد 
ن األداء االقتصادي للعمليات الزراعية  توافر أساسًا إلدارة مستدامة، وجيب أن حتسِّ

البيئية. الطبيعية ووظائفها  املوارد  احلفاظ عىل جودة  مع 

ملساعدة   GIS منظومة  عىل  قائمة  برجميات   (Rees et al., 2006) ريس  م  وقدَّ
وفقًا  املياه  ملوارد  ناجحة  إدارة  حتقيق  عىل  اهلياماليا  منطقة  يف  املياه  مرافق  يف  العاملني 
وتتضمن  املاء.  استهالك  عن  النامجة  والضغوط  للامء  الطبيعي  التوفُّر  بني  للتوازنات 
الشهري  األسايس  املائي  التدفُّق  تقدير  من  ن  متكِّ ارتدادية  مائية  نامذج  الربجميات 
ويستطيع  للقياس.  اخلاضعة  غري  املائية  األحواض  وإىل  من  األجل  الطويل  الوسطي 
حمطات  يف  املسجلة  املرصودة  بالتدفُّقات  هبا  املتنبَّأ  التدفُّقات  مقارنة  املستعملون 
الراهنة  املاء  استهالك  سيناريوهات  مفعول  حماكاة  املمكن  ومن  والقياس.  للمراقبة 
واملستقبلية يف تدفقات املوسم اجلاف، وذلك من خالل توصيف االستعامل املوسمي 
مت الربجميات للعمل يف حاسوب شخيص  للامء عند نقاط من احلوض املائي. وقد ُصمِّ
وESRI MapObjects لرسم   ،Microsoft Visual Basic برجميات  لغة  باستعامل 
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بيانات  قاعدة  يف  م  للتحكُّ  ActiveX Data Objectsو اجلغرايف،  والتحليل  اخلرائط 
للمستعمل  الودودة  التواصل  واجهة  أما   .Microsoft Access برجميات  عىل  قائمة 
السياق  من  مكانية  بيانات  إضافة  إمكانية  وتوافر   GIS منظومة عىل  قائمة  فهي 
معيارية  خرج  ومصاغات  شاشة  وتوافر  املفاهيمي.  النموذج  استعامل  لتحسني 

التقارير. إعداد  أدوات  متناسقة من  جمموعة 

تفاعلية  منظومة  وتنفيذ  وظائفية  تصميم   (Rao et al., 2007) راو  ووصف 
زراعية  مائية  إدارة  نموذج  مع  صور  تصنيف  أداة  فيها  ُتكاَمل  أة،  جمزَّ غري  واحدة 
االحتياطي  املحميات  برنامج  وتقييم  إلدارة  وناجحة  فعالة  أداة  بوصفه  يعمل 
برامج وزارة  أكرب  (CRP)، وهو واحد من   ،(Conservation Reserve Program)
بقضايا  االهتامم  املوايش عىل  املزارعني ومريبِّ  تشجيع  إىل  األمريكية، وهيدف  الزراعة 
الرتبة واملاء واملوارد الطبيعية عىل أراضيهم بطريقة مستدامة بيئيًا. ومنظومة النمذجة 
عة.  موزَّ حواسيب  بيئة  يف  تنفيذه  جرى  أويل  نموذج  سوى  ليست  رة  املطوَّ املتكاملة 
تكون  سوف  التي  اجلوهرية  القضايا  بعض  دراسة  يتيح  األويل  النموذج  هذا  أن  إال 
أساسية لتطوير منظومة دعم قرار لربنامج محاية احتياطي حقيقي يف املستقبل. ُتكاِمل 
م  خمدِّ باستعامل  اجلغرافية  املعلومات  منظومة  مع  الويب  تكنولوجيا  املقرتحة  املنظومة 
البيانات  إىل  النفاذ  لدعم   ArclMS منصة  عىل   Java Servlet تكنولوجيا  مع  ويب 
بروتوكول  بوصفها   AFIRS الصور  تصنيف  أداة  وتعمل  عة.  موزَّ بيئة  يف  ومعاجلتها 
ويعمل  املصادر.  متعددة  مكانية  أرضية  بيانات  جمموعات  تستعمل  سامت  توسيع 
جلودة  األجل  الطويلة  هات  التوجُّ حماكاة  عىل   SWAT واملاء  املحصول  إدارة  نموذج 
الرسوبيات  ات  تغريُّ حماكاة  يف  بنجاح  األويل  النموذج  اسُتعمل  وقد  واملاء.  الرتبة 

ع مائي صغري يف أوكالهوما األمريكية. واملغذيات يف جممَّ

(Assaf and Saadeh, 2008) نظرة إمجالية عىل تطوير  ويلقي عساف وسعادة 
أصحاب  من  وغريهم  عني  املرشِّ ملساعدة  مت  ُصمِّ متكاملة  قرار  دعم  منظومة  وتنفيذ 
املاء  جودة  بتدهور  املتعلقة  املفتاحية  والعمليات  للعوامل  اجليد  الفهم  عىل  املسألة 
وصياغة  األعىل،  الليطاين  هنر  حوض  يف  الصحي  الرصف  مياه  عن  الناجم  السطحي 
القرار  رت منظومة دعم  ُطوِّ للتصدي هلا. وقد  املختلفة  وتقدير وتقييم خطط اإلدارة 
GIS وبيئة حماكاة مرئية، إضافة  WEAP الذي يوفِّر منظومة  تلك اعتامدًا عىل نموذج 
رئيسيتني  خطتني  لتقييم  املنظومة  واسُتعملت  حتليلية.  وإمكانات  سيناريو  إدارة  إىل 
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ات املائية واملكانية واملوسمية. وُأجري  إلدارة جودة املاء مع األخذ يف احلسبان التغريُّ
دت النتائج استفحال املشكلة  حتليل للجدوى االقتصادية لتحديد أفضل اخلطط. وأكَّ
الثمني  املصدر  هذا  عىل  املدمر  اهلجوم  هذا  لكبح  فورية  إجراءات  اختاذ  أمهية  وبيَّنت 

الشحيح. العذب  للامء 

أسَس   (Metternicht and Gonzalez, 2005) وغونزالز  مرتنيخ  ووصف 
الرتبة  بمخاطر  يتنبَّأ  ضبايب  احتاميل  استقصائي  نموذج  وهو   ،FUERO برجميات 
ويستقيص عالقات السبب واملفعول عىل أساس معرفة عامة عن أسباب عمليات تآكل 
منظومة  بيئة  ضمن   FUERO تنفيذ  وجرى  بينهام.  ما  يف  والعالقات  ومؤرشاته  الرتبة 
بتضمينه  وذلك  للتآُكل،  معينة  مناطق  حساسية  استقصاء  بغية  النموذج  م  وُصمِّ  .GIS
التي  املشهد  وعنارص  الرتبة  بخواص  اخلاصة  املعلومات  أن  عىل  تنطوي  خرباء  معرفة 
وجرى  النمذجة.  عملية  يف  تدخل  أن  يمكن  الرتبة  تآكل  تسارع  من  حتدُّ  أهنا  ُيفرتض 
منطقة  تأثُّر  احتامل  نمذجة  يف  املستعملة  املشهد  عنارص  عىل  االحتاملية  سمة  إضفاء 
الرتجيحي  الداليل  االسترياد  نمذجة  طريقة  باستعامل  التآكل  من  خمتلفة  بدرجات  ما 
(Fuzzy Semantic Import Modelling). وقد أثبت املؤلفون أن النموذج كان مفيدًا 
جدًا يف استقصاء العالقات بني املؤرشات واألسباب والعمليات، برغم إمكان إعطائه 
ن من اختبار أمهية عنارص املشهد املتعلقة بتآكل  تقديرات كمية. ُيضاف إىل ذلك أنه مكَّ

الرتبة منفردة، واختيار تلك التي تتنبَّأ عىل أفضل وجه بتآكل الرتبة يف منطقة معّينة.

بتأثريات  تشتّد  التآكل  عملية  أن   (Ramos et al., 2007) راموس  والحظ 
املؤلفون أيضًا أن اخلواص،  العوامل اجلوية وأساليب احلراثة وانحدار األرض. وبنيَّ 
الوصول  أجل  من  مجيعًا  ُتقيَّم  أن  جيب  املزرعة  إدارة  أسلوب  أو  املحصول  نوع  مثل 
الكلية  األرض  حركة  كميًا  دوا  وحدَّ احلراثة.  عن  الناجم  التآكل  عن  استنتاجات  إىل 
احلراثة.  تسببه  الذي  املستمر  التآكل  الناجم عن  الزيتون  انزياح أشجار  يتبعها من  وما 
ة االنحدار.  وُحلِّلت تلك احلركات يف بستان زيتون موجود يف موقع عىل أرض متغريِّ
وكان أكثر األجهزة مالءمة إلجراء قياسات يف املنطقة املدروسة هو نظام GPS بسبب 
 GIS منظومة عىل  قائمة  برجميات  مع  البيانات  وأدجمت  األشجار.  عرب  الرؤية  انعدام 
د  بغية إجراء حتليل مكاين حمدد هلذه الظاهرة. ووفَّر التحليل قياًم دقيقة لالنزياحات تؤكِّ
أن أشجار الزيتون قد انزاحت بضعة سنتيمرتات يف السنة. ولوحظ أيضًا أن ثمة عالقة 

بني حركة أشجار الزيتون والسامت املكانية األخرى، مثل االرتفاع وامليل والشكل.
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تسّمى   GIS منظومة  عىل  قائمة  أداة   (Masera et al., 2006) مازيرا  ووصف 
املكانية لطلب وإمداد وقود احلطب من  األنامط  تستطيع حتليل   (WISDOM) وزدوم 
املتفرقة،  لكن  املوجودة،  املعلومات  تميع  الربجميات  هذه  وتتضّمن  جديد.  منظور 
ضمن جمموعات بيانات مستقلة، مع مكاملة نسائقية ملجموعات البيانات تلك اعتامدًا 
بأنامط طلب وإمداد وقود احلطب. وتتضمن هذه  ات أساسية مقرتنة  عىل حتليل متغريِّ
تسليط  أو  تصنيف  أجل  من  للنتائج  األوجه  متعدد  حرصيًا  مكانيًا  متثياًل  أيضا  األداة 
النهائي  الغرض  أما  االهتامم.  معايري  من  عدة  فيها  تتصادف  التي  املناطق  عىل  الضوء 
د واسع االنتشار،  للربجميات فهو تقييم استدامة وقود احلطب بوصفه مصدر طاقة متجدِّ
مع دعم للتخطيط االسرتاتيجي ورسم السياسات. واستعرضت ثالث دراسات حالة 

يف املكسيك وسلوفينيا والسينغال تنفيذًا عمليًا لتلك الربجميات مع نتائجها الباهرة.

وثمة جمال آخر جرى استمثاله بمنظومة GIS هو التخطيط الريفي. فقد خضعت 
ات يف العقود األخرية، منها هجران سكاهنا هلا، وتقلُّص  البيئة الريفية إىل كثري من التغريُّ
جديدة  وأوجه  أنشطة  وظهور  منها،  الطبيعية  املشاهد  واختفاء  املزروعة،  مساحاهتا 
ربط  حني  القرار  اختاذ  لدعم  وخربات  أدوات  إىل  ات  التغريُّ هذه  وحتتاج  لألرايض. 

األنشطة باملناطق، والعكس صحيح.

وقد صف سانتي - ريفيريا (Santé-Riveira et al., 2008) منظومة دعم ختطيط 
 (Rural  RULES يت املنظومة  الستعامهلا يف ختصيص استعامل األرايض الريفية. وُسمِّ
 LINDO منها  برجمية  نات  مكوِّ عىل  قائمة  وهي   Land-use Exploration System)
نت يف منظومة GIS لربط نامذج حتليل خارجية مع املنظومة. تدعم هذه  API التي ُضمِّ
التقنيات التحليلية الثالث ثالث مراحل أساسية من نموذج ختطيط استعامل األرايض 
والتخصيص  األرض،  استعامل  مساحة  واستمثال  األرض،  مالءمة  تقييم  الريفية: 
املعايري  متعددة  طرائق  باستعامل  األرض  تقييم  وجُيرى  األرض.  الستعامالت  املكاين 
وإطار العمل الذي وضعته منظمة الفاو (FAO). وقد اسُتعملت املنظومة يف منطقة يف 
ُتسهم هذه  املؤّلفني،  لقول  كفاءهتا. ووفقًا  استعراض  إسبانيا حيث جرى  شامل غرب 

األداة يف توجيه ودعم النقاشات يف أثناء عملية التخطيط.

 (Energy) نة واستعمل أغوستينو (Agostinho et al., 2008) حتليل الطاقة املضمَّ
نامذج  وتعتمد  األرَُس  ُتديرها  التي  املزارع  تقييم  حتسني  بغية   GIS منظومة إىل  إضافة 
حماولة  ويف  الربازيل.  يف  مزارع  ثالث  وُدرست  الكيميائية.  أو  احليوية  البيئية  اإلنتاج 
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الرتبة  نت معادلة ضياع  نة، ُضمِّ الطاقة املضمَّ املستعملة يف حتليل  البيانات  لتحسني دقة 
(USLE) يف أداة GIS من أجل حساب  ف  (Universal Soil Loss Equation)  العامة
نت أداة منظومة GIS أيضًا من حساب  ضياع الرتبة العليا من األرايض الزراعية. ومكَّ
مقدار ماء املطر الذي يرشح عرب األرض ويمكن أن ُيعيد ملء حوض املاء اجلويف. يمثِّل 
نة. وثمة  ن يف حسابات موازنة الطاقة املضمَّ هذا املاء الراشح خرج منظومة، وقد ُضمِّ
التجديد  قابلية  عامل  أن  هو  األخرى،  نة  املضمَّ الطاقة  بتحليالت  ُيقارن  آخر،  تعديل 
املزارع  أن  النتائج  وبيَّنت  نة.  املضمَّ الطاقة  موازنة  يف  احلسبان  يف  ُأخذ  قد  دخل  لكل 
هلا  البيئية احليوية أكثر استدامة، ويمكن استعامهلا نموذجًا للمزارع الصغرية يف أثناء حتوُّ

 .(Ecological Agriculture) إىل الزراعة البيئية احليوية

GIS يف نمذجة العمليات  ووفقًا ملا هو مبنيَّ آنفًا، أقرَّ كثري من الباحثني أمهية الـ 
أساسية  معلومات   GIS الـ مع  املتكاملة  النامذج  نتائج  وتوافر  القرار.  واختاذ  املكانية 
 GIS منظومة إن  املناسبة.  اإلجراءات  اذ  اختِّ أجل  من  واملخططني  القرار  لصنَّاع 
التشغييل  القرار  منظومات دعم  أدوات هامة يف  ال  ُيشكِّ أن  ُبعد جيب  واالستشعار عن 

ويف إجراءات التقييم والوقاية.

الزراعة يف  املحاكاة  أدوات 
بتكييف  املقرتنة  التعلُّم  ومدد  املخاطر  تقلِّص  أن  املحاكاة  ألدوات  يمكن 
تفسري  ن  وحتسِّ للخرباء  معمقة  رؤية  توافر  أن  يمكن  فهي  واعتامدها.  املنظومات 
املنظومات  لوصف  متواّفرة  عديدة  حماكاة  أدوات  وثمة  باملوقع.  املتعّلقة  التوصيات 
املنظومات  اآليل يف  م  التحكُّ بغية  أخرى  تكنولوجيات  مع  بعضها  مُجِع  وقد  الزراعية، 

العمليات.  وتنقيح  القرار  اختاذ  عىل  واملساعدة 

 (Knowledge معرفة  اكتشاف  منظومة   (Le Ber et al., 2006) لو بري  ر  طوَّ
قواعد  لتحليل  املرتبة  عالية  خفية  ماركوف  نامذج  عىل  تقوم   Discovery System)
 ،(CarrotAge) إيج  كاروت  املسامة  املنظومة،  وهذه  الزمنية.  املكانية  البيانات 
 (a الَبْعدي  احتامله  مع  فاصاًل  وُتنشئ  املقطَّعة  البيانات  من  مصفوفة  داخلها  تأخذ 
رت املنظومة من أجل دراسة أنامط زراعة األرض،  (Posteriori Probability. وُطوِّ
كل  ل  وتسجِّ  (Ter-Uti) يويت   - تر  تسّمى  زراعية  مائية  بيانات  قاعدة  تستعمل  ولذا 
منتظمة.  مسافات  بينها  تفصل  التي  املواقع  من  جمموعة  يف  األرض  استعامل  فئة  سنة 
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وجيب تفسري نتائج كاروت إيج من ِقبل خمتصني زراعيني، واستعامهلا يف أعامل البحث 
املنظومة  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  املياه.  إدارة  مع  الزراعية  األرض  استعامل  تربط  التي 
الواسعة،  األرايض  املحاصيل ودراسته يف  زراعة  تسلسل  لتحديد  ُتستعمل  أن  يمكن 
ختضع  جمانية  برجميات  وهي  والبيئة.  الزراعة  بحوث  يف  رئيسية  مسألة  يمثِّل  وهذا 
 ،C++ برجمة  بلغة  ُكتِبت  (Gnu Public License). وقد  العمومية  الرخصة  ألحكام 

.X11R6 Unix ومنظومات  التشغيل  وهي تعمل مع نظام 

 (Timed Automata) (Hélias et al., 2008) مؤمتَتة موقوتة  واستعمل ِهليا 
اإلنتاج  منظومات  يف  املادة  حركة  ملحاكاة   (Model-Checking) النموذج  وتدقيق 
بكل  الصلة  ذات  الزمنية  القيود  نمذجة  عىل  املوصوفة  املنهجية  وُأقيمت  الزراعي. 
املؤمتَتة  تسّمى  الزمن  ومستمرة  متقطِّعة  صياغة  خالل  من  استهالك  أو  إنتاج  وحدة 
احلساب  شجرة  منطق  عىل  القائمة   Kronos برجميات  ذلك  يف  واسُتعملت  املوقوتة. 
واسُتعرضت   .(TCTL)  (Timed Computational Tree Logic) املوقوتة
املوايش وزراعة  الطريقة من خالل حتليل منظومة مزرعة تشتمل عىل مشاريع لرتبية 
يف  الواقعة  ]الفرنسية   (Reunion Island) يونيون  ري  جزيرة  نطاق  يف  املحاصيل 
تبيان  أمكن  احلاسوبية،  األداة  هذه  وباستعامل  مدغشقر[.  رشق  اهلندي  املحيط 
ختصيصها  أجل  من  باملحاكاة  الفضالت  إلدارة  األولية  السياسة  حتسني  يمكن  كيف 

أفضل. نحو  عىل  للمحاصيل 

أداة  وهي   ،DéciBlé الربجميات   (Chatelin et al., 2005) شاتوالن  م  وقدَّ
املؤلفون  نظر  القمح.  التقنية ملحصول  اإلدارة  وتقييم  إىل دعم تصميم  هة  حماكاة موجَّ
خيارات  من  واحدة  أهنا  عىل  اسرتاتيجية،  ختطيط  نظر  وجهة  من  املحصول  إدارة  يف 
عملية.  لكل  اليومية  القرارات  من  بدالً  الزراعة،  موسم  لكامل  التقنية  القرار  قواعد 
وإنتاج  التقنية  العمليات  يف  القرار  قواعد  من  جمموعة  عواقب  الربجميات  هذه  حتاكي 
السنوية،  الطقس  ات  وتغريُّ )املناطق،  املمكنة  السياقات  من  واسع  املحاصيل يف جمال 
واحلقول... إلخ(. وهذه حماكاة يتفاعل فيها نموذجان يف ما بينهام. نموذج قرار يمثِّل 
حمصول،  ونموذج  سياق.  لكل  العمليات  د  ويولِّ حمددة،  صياغة  عرب  القرار  قواعد 
ن  املتضمَّ النبات وبيئته وتراكم اإلنتاج  التي حتاكي تطور  الوحدات  وهو جمموعة من 
تقديرات  أو  الضياع  توابع  توليد  خالل  من  السياق  هذا  يف  العمليات  تلك  يف 
عىل  القائمة  التجريبية  النامذج  من  جمموعة  من  املحصول  نموذج  ويتألف  املخاطر. 
ق عام  التشخيص الزراعي، ومراجع تريبية واسعة االستعامل يف فرنسا. وُأجري حتقُّ
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ذلك  وأّدى  احلقلية،  التجارب  من  شبكة  من  ُأخذت  بيانات  باستعامل  املنظومة  من 
%75 من احلاالت. %15 يف أكثر من  إىل ظهور اختالفات عن القيم احلقيقية تقل عن 

احلبوب  لتهوية  حماكاة  نموذج   (Lopes et al., 2006) وآخرون  لوبز  م  وقدَّ
بلغة  املكتوبة  للربجميات  ويمكن  تريبية.  ببيانات  نتائجه  وقارنوا  املخزونة 
حارة،  بقع  وجود  مع  املخزونة،  احلبوب  يف  التهوية  عملية  حتاكي  أن  برجمة دلفي 
مُجعت  ببيانات  النموذج  نتائج  وبمقارنة  الزمن.  مع  ة  متغريِّ حميطية  بيانات  باستعامل 
الربازيل، لوحظ  2005 يف  يناير وآب/ أغسطس عام  الثاين/  فيام بني شهري كانون 
أن نتائج املحاكاة تطابقت جيدًا مع الظروف الفعلية، مشرية إىل أن املحاكاة يمكن أن 
ر  تتنبَّأ عىل نحو موثوق بعملية التهوية يف مناطق خمتلفة من العامل. ويف عمل آخر، طوَّ
ى آري (AIRE) لتصميم هتوية احلبوب يف  لوبز (Lopes et al., 2005) برجميات تسمَّ
مستودعات مسطَّحة وصوامع ذات قعر مسطَّح وأخرى ذات قعر خمروطي. وُكتبت 
والقواعد  اإلجراءات  مجيع  بمحاكاة  تقوم  وهي   ،C++ برجمة  بلغة  الربجميات  هذه 
العاملني  أداة مفيدة للمختصني  التهوية، وبذلك تكون  املستعملة يف تصميم منظومة 
املنَتج  مثل  البيانات،  بعض  م  ُيقدِّ أن  املستعمل  عىل  لكْن  احلبوب.  خزن  جمال  يف 
آري  برجميات  نتائج  وتتضمن  املستعمل.  اهلواء  وتدفق  اخلزن  مكان  وأبعاد  املخزون 
تقارير نصية وبيانية مع مقاسات جماري اهلواء واملراوح. وثمة إصدار جماين من هذه 

.www.evandro.eng.br اإلنرتنت  الربجميات يمكن حتميلها من موقع 

 (Buckmaster and ذ َبكَمسرت وهلتون وهبدف استمثال ختطيط التخزين أيضًا، نفَّ
احلصاد  آلة  تقييم  يمكن  بحيث  جدولة  ُورْيقة  يف  الدورة  حتليل  مبادئ   Hilton, 2005)
ات أداء املنظومة برسعة. تتصف خمططات الدورة (Cycle Diagrams) بأهنا أدوات  ومتغريِّ
بسيطة نسبيًا يمكن أن توافر رؤية للتأثري املتبادل بني التجهيزات واالختالفات التشغيلية يف 
ة. إال أن توليدها يدويًا مّل، وهي مستنزفة للوقت حني استعامهلا  منظومات الزراعة املتغريِّ
ادات، من دون  لتقييم احلصَّ ر  املطوَّ القالب  ُيستعمل  لذا  املختلفة.  املنظومة  بدائل  ملقارنة 
خزان حممول عليها، ومع خزان يمكن تفريغه يف أثناء احلصاد. لكن هناك حاجة إىل إدخال 
سعة اآللة وبيانات التشغيل وموسطاته لكل آلة ولكل عملية. وتتضمن خُمرجات القالب 
ادة  مدة الدورة وسعة املنظومة ومدة توقُّف كل آلة. إضافة إىل حساب مردود كل من احلصَّ

وآلية النقل وآلية التحميل والتنزيل واليد العاملة.

بموسطات  كارلو  مونتي  حماكاة   (Tanaka et al., 2008) وآخرون  تناكا  ذ  ونفَّ
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وقد  اهلوائي.  التجفيف  أثناء  الرز  حلبات  الفردي  السلوك  ي  حترِّ بغية  عشوائية  أولية 
حلَّل املؤلفون تأثري نسبة الرطوبة عند البداية وقطر حبْيبة مسحوق الرز يف حالة املنَتج 
النهائي يف عملية التجفيف اهلوائي. وجرى توليد عينات من حمتوى الرطوبة يف البداية 
 (Covariance التغاُير  حتليل  خوارزمية  بواسطة  احلبْيبات  أقطار  مقاسات  ع  وتوزُّ
العزم  5000 مرة استنادًا إىل توازنات  ُنفِّذت عملية املحاكاة  (Decomposition. وقد 
عىل  احلصول  أجل  من  وذلك  الرز،  وجسْيامت  التجفيف  هواء  بني  والكتلة  والطاقة 
الرطوبة  من  وحمتواه  الرز  مسحوق  حرارة  درجة  حيث  من  االستجابة  ات  تغريُّ شكل 
وأقطار اجلسْيامت يف املجفِّف اهلوائي. وأمكن لنموذج تفيف النقل اهلوائي أن َيصف 
املرئية  بيزيك  بلغة  الربجميات  وُكتبت  التجفيف.  دفعة  يف  املعقد  الرز  جسْيامت  سلوك 
مسحوق  ورطوبة  ورسعته  ورطوبته  اهلواء  حرارة  بدرجة  للتنبُّؤ  حتمي  نموذج  لتنفيذ 

الرز ودرجة حرارته ورسعة حركة اجلسْيامت ضمن جمفِّف هوائي عمودي.

وغدت نامذج املحاكاة أيضًا أدوات متزايدة األمهية لتسهيل االستدامة وتقييم 
ات  بتغريُّ تنبُّؤًا  تتطلب  النوع  هذا  من  إجراءات  أن  بافرتاض  الزراعية،  السياسة 

املدى. بعيدة  إىل  متوّسطة 

سيمبا  أسامه  خاصًا  نموذجًا   (Tixier et al., 2008) وآخرون  تكسيي  وبنى 
(SIMBA) من أجل تقييم املخاطر البيئية النامجة عن عدد كبري من التقنيات الزراعية، 
النموذج حماكاة  وللمساعدة عىل تصميم منظومات زراعة أكثر استدامة. جُيري هذا 
يتضّمن  وهو  زراعية.  دورات  عدة  خالل  احلقل  مستوى  يف  املوز  إنتاج  ملنظومات 
الرتبة،  يف  الديدان  وأعداد  فيها،  املائي  والتوازن  الرتبة  بنية  حتاكي  جزئية  نامذج 
الرئيسية  الظواهر  متثيل  بني  معقول  توازن  مع  االقتصادية،  وامُلخرَجات  واملردود 
ضمن  املوسطات  تكلفة  تقليص  بغية  وذلك  بسيطًا،  النموذج  عىل  واإلبقاء  جيدًا 
النموذج  يولِّدها  التي  البيئية  الزراعية  ات  املؤرشِّ ن  ومتكِّ الظروف.  من  واسع  جمال 
ستياّل  باستعامل  النموذج  ر  ُطوِّ وقد  الرئيسية.  املمكنة  البيئية  املفاعيل  تقدير  من 
خمطط  تكوين  خالل  من  ة  متغريِّ نمذجة  منظومات  لبناء  أداة  وهي   ،(STELLA)
 (Isee Systems, املناسبة  الرياضية  والتوابع  بالقيم  ختصيصها  ثم  للمنظومة  بياين 
SIMBA يف جزيريت البحر الكاريبي غوادلوب ومارتينيك  (2007. وجرت معايرة 
عملية  توصيات  الستخالص  واسُتعملت   ،(Guadeloupe and Martinique)
التكنولوجية  الزراعية  لالبتكارات  احلاسوبية  التجارب  يف  وللعاملني  للمزارعني 

احلقلية. اإلدارة  اسرتاتيجيات  أو 
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 (Aggarwal et أغاْروال  أجراه  الذي  البحث  من  الرئييس  الغرض  وكان 
املصلحة  أصحاب  متطلبات  تلبية  يمكنه  نسبيًا  بسيط  نموذج  تطوير   al., 2006)

الضارة،  احلرشات  عن  النامجة  واخلسائر  املردود  تقدير  حيث  من  املتنوعني، 
ي  وُسمِّ املختلفة.  الدفيئة  غازات  وإصدارات  الرتبة،  ونرتوجني  كربون  ات  وتغريُّ
الصلة  ذات  املفتاحية  بالعمليات  هيتم  وهو   ،(InfoCrop) إنفوكروب  النموذج 
وإجهادات  النرتوجني،  وإدارة  والطوفان،  املاء،  نقص  وتأثريات  املحصول،  بنمو 
واملحصول،  الضارة  احلرشات  بني  املتبادلة  والتأثريات  واجلليد،  احلرارة  درجة 
وتقوم  العضوي.  )الرتبة(  كربون  ات  وتغريُّ والنرتوجني،  الرتبة  ماء  وتوازنات 
نامذج  بعيد عىل عدة  إىل حّد  األسايس ومردوده  املحصول  بنمو  املتعلقة  العامة  بنيته 
ضمن  إنفوكروب  الربجميات  وُكتِبت   .SUCROS برجميات  سلسلة  خاصة  سابقة، 
وجرى   ،(FSE)  (Fortran Simulation Environment) بفورتران املحاكاة  بيئة 
سنوية،  حماصيل  عدة  يف  احلبوب  ومردود  اجلافة  املادة  أجل:  من  منها  ق  التحقُّ
النامجة عن أمراض وحيوانات ضارة متعددة، وإصدارات ثاين أكسيد  والضياعات 

عة. متنوِّ زراعية  بيئات  يف  النرتوجيني  واألكسيد  وامليثان  الكربون 

إصدار  لتنفيذ  مت  ُصمِّ  ،GROWEST PLUS هي  أخرى،  برجميات  وثمة 
ملكاملة  ر  ُطوِّ الذي   GROWEST النبات  نمو  دليل  حماكاة  نموذج   من  جديد 
ُوِصف  وقد  واسع.  جغرايف  نطاق  عىل  معنّي  نبات  لنمو  الرئيسية  املناخ  دات  حمدِّ
جرت  حيث   ،(Laughlin et al., 2007) الفِلن  قبل  من   GROWEST PLUS

بساطته.  فهي  الكربى  مزيته  أما  التارخيية.  ات  بالتغريُّ الراهنة  الظروف  مقارنات 
بضعة  يف  الفصلية  املناخ  هات  لتوجُّ راسخة  حيوية  استجابات  النموذج  ب  ُيركِّ
أبعاد، وهذا يقلِّص مدة احلساب واملعاجلة تقليصًا كبريًا. وقد ُكتبت هذه الربجميات 
ودودة  مرنة  بيانية  مستعمل  واجهة  وفَّرت  التي  النصية  جافا  برجمة  لغة  باستعامل 

الكفاءة. وعالية  للمستعمل 

الرتبة  حماكاة  نموذج   (Sommer et al., 2007) وآخرون  سومر  واستعمل 
 (Conservation Tillage) املحافِظة  احلراثة  أداء  لتقييم   CropSyst واملحصول 
أرايض  املستمرة يف  الصفراء  الذرة  زراعة  13 سنة من  العادية خالل  باحلراثة  مقارنة 
ق  املكسيك العالية. واخترب املؤلفون إمكان حتقيق متطلبات معايرة CropSyst والتحقُّ
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ني بالزراعة. وقد  منه باستعامل جمموعات بيانات مُجعت عىل نحو متكّرر من قبل خمتصِّ
شوهد مردوٌد عاٍل للذرة الصفراء يف حالة احلراثة الصفرية )عدم احلراثة( مع اإلبقاء 
لة  املفضَّ الرطوبة  يعود إىل ظروف  أن ذلك  إىل  املحاكاة  نتائج  عىل اجلذور. وأشارت 
د اإلجهاد الناجم عن نقص املاء يف سنوات اجلفاف. وتنبَّأ CropSyst أيضًا  التي ختمِّ
ما  برغم  املردود،  من  حيدُّ  عاماًل  بوصفه  أخرى  سنوات  يف  النرتوجني  نقص  بإجهاد 
التنبُّؤ بمردود   CropSyst بالنرتوجني يف السامد املعدين. واستطاع  أمثليًا  يبدو إمدادًا 
احلراثة العادية مع اإلبقاء عىل اجلذور، ومردود احلراثة الصفرية مع إزالة اجلذور بقدر 
ل للكفاءة الذي  جيد، التي دّل عليها معامل ناش َستكليّف (Nash-Sutcliffe) املعدَّ
اختالفات  املحاكاة  نتائج  بيَّنت  ذلك،  ومع  للثانية.  و0.48  األوىل  للحالة   0.32 بلغ 
يفتقر   CropSyst لكن  النرتوجني.  ات  وتغريُّ املاء  خيص  فيام  املعاجلة  بني  منهجية 
حالة  يف  املؤقت  احلراثة  ومفعول  الرتبة،  سطح  تصلُّب  احلسبان  يف  تأخذ  برامج  إىل 
ت  الرتبة املائية، وتأثري الرواسب السطحية التي تعيق جريان املاء السطحي. وقد حدَّ
عيوب النموذج تلك، مع انعدام القياسات احلقلية املستمرة والتفصيلية، من التحليل 

النموذج. التي أنتجها  التفصيليني للكميات  واملناقشة 

القائم عىل بعض   SIDASS النموذج   (Simota et al., 2005) ر ِسموتا   وطوَّ
جمموعات البيانات الدقيقة من مناطق أوروبية معّينة. وهذا النموذج قادر عىل التنبُّؤ 
ويمكن  لتآكلها،  نتيجة  الرتبة  ه  تشوُّ مثل  التي  امليكانيكية  الرتبة  عمليات  بمفاعيل 
ويف  أيضًا.  التآكل  عمليات  يف  وامليكانيكية  املائية  اخلواص  مفاعيل  ملزاوجة  استعامله 
إىل  باملوقع، إضافة  استعامالت األرض خاصة  يعطي توصيات عن  النهائية،  مرحلته 

إدارهتا. اسرتاتيجيات 
 ونظرًا إىل أن املرشفني عىل إدارة املياه واملسؤولني عن رسم السياسات واملزارعني 
مزاياها  وتقدير  الزراعية،  املردود  يف  املياه  إدارة  تأثري  لتقدير  أدوات  إىل  حيتاجون 
عملية،  اسرتاتيجية  قرارات  اختاذ  من  ن  التمكُّ أجل  من  البيئية،  ومفاعيلها  االقتصادية 
ذوا نموذج إدارة متكامل ملحاكاة قرارات  ر فوز وآخرون (Vos et al., 2006) ونفَّ طوَّ
الرتبة  حلالة  حماكاة  جرت  وقد  املزرعة.  اقتصاديات  وحساب  واملروج،  املراعي  ختّص 
الفيزيائية ومردود املحاصيل وإدارة املزرعة، عىل مدى عدة سنوات، اعتامدًا عىل بيانات 
جزئية  نامذج  بني  وزاوج   ،(Waterpas) ووتِرباس  النموذج  ي  وُسمِّ اليومية.  الطقس 
السطحي  املاء  بني  املتبادل  والتأثري  املشبعة،  وغري  املشبعة  الرتبة  مناطق  يف  املاء  لتدّفق 
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العشبية  األرض  وإدارة   ،(CNGRAS, GRAMIN) العشب  وإنتاج   (SWAP)
ه. (GGW) باستعامل إطار عمل غريض التوجُّ

حماكاة  نموذج  استعامل   (Sulistyawati et al., 2005) سليستياوايت  ووصف 
لدراسة املفاعيل املحتملة النخراط أكرب يف الزراعة الربحية لألرض املحروقة ]غابات 
الفرد،  عىل  القائمة  النمذجة  طريقتي  من  كل  النموذج  يف  اسُتعمل  للزراعة[.  حُترق 
واجتامعية  وثقافية  سكانية  عوامل  فيه  وُكوِملت  القواعد،  عىل  القائمة  والنمذجة 
وقد  املحروقة.  الزراعية  األرايض  استعامل  قرارات  يف  تؤثِّر  حيوية  وبيئية  واقتصادية 
الزراعي  واإلنتاج  والثقافية  االجتامعية  البنية  ملنظومة  سابق  تقرير  عىل  صياغته  ُأقيمت 
بوصفها  مثَّلة  قواعد  جمموعة  باستعامل  املنظومة  ات  تغريُّ حماكاة  وجرت  إندونيسيا.  يف 
من  جمموعة  القواعد  هذه  ومثَّلت   .If-Then-Else الرشطية  األوامر  من  سلسلة 
أيضًا  إليها  النظر  ويمكن  احليوية،  والبيئية  االجتامعية  املنظومات  عن  االفرتاضات 
حاسوب  بواسطة  املحاكاة  نموذج  ذ  وُنفِّ التعقيد.  شديدة  واقعية  حلالة  تبسيط  أهنا  عىل 
أن  هو  للنموذج  املهمة  االكتشافات  وأحد  دلفي.  برجميات  رزمة  باستعامل  شخيص 
احلفاظ عىل زراعة األرض املحروقة دائاًم بوصفه خيارًا من خيارات املنظومة الزراعية، 
اسرتاتيجية  يبدو  الربحية،  بالزراعة  املحروقة  زراعة األرض  االستعاضة عن  من  بدالً 

أكثر أمانًا من أجل ختفيف وطأة تفاوت أسعار السلع.

(Hilten et al., 2008) دراسة عن فعالية األسقف اخلرضاء يف  وأجرى هلتِن 
جرت  وقد  احلاسوبية.  املحاكاة  باستعامل  وذلك  العواصف،  مطر  ماء  وطأة  ختفيف 
للمباين  أنساقية  الدراسة من أجل أسقف خرضاء  العاصفة يف هذه  ماء  حماكاة سلوك 
نتائج  من  ق  التحقُّ وجرى   ،(HYDRUS-1D) الرتبة  رطوبة  حماكاة  رزمة  باستعامل 
الربجميات  باستعامل  املحاكاة  وُأجريت  الدراسة.  موقع  بيانات  بواسطة  املحاكاة 
التدّفق األعظمي  24 ساعة من أجل حتديد  املذكورة من أجل عاصفة مصممة مدهتا 
ومدة احتجاز وتأخري املاء اجلاري. واسُتعملت بيانات العاصفة، التي مُجِعت يف أثينا 
ق  وجورجيا والواليات املتحدة لتكون جزءًا من دراسة لألسقف اخلرضاء بغية التحقُّ
الدراسة  موقع  وتألف   .HYDRUS-1D بواسطة  اجلاري  املاء  سيل  حماكاة  من 
املباين،  من  عدد  فوق  مربعًا  مرتًا   37 منها  كل  مساحة  أنساقية  خرضاء  أسقف  من 
السيدوم  نبتة  وحتتوي األسقف عىل تربة ومزروعات مهنَدسة، منها عدة أجناس من 
تأثريًا  ُتؤثِّر  العاصفة  يف  اهلاطل  املطر  كمية  وترية  أن  الدراسة  وكشفت   .(Sedum)
ق احتجازًا  كبريًا يف أداء األسقف اخلرضاء من حيث ختفيف وطأة العاصفة، فهي حتقِّ
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املاء  لكميات  وتأخريًا  مّليمرتًا(،   25.4 من  )أقل  الضعيفة  العواصف  مطر  ملاء  تامًا 
الوسطى )%10( رشطًا سابقًا. املقيسة  الرطوبة  بافرتاض نسبة  التي هي أكرب، 

ناقلية  حلساب  برجميات   (Dourado Neto et al., 2007) نيتو  دورادو  م  وقدَّ
(Hydraulic Conductivity). ُتستعمل يف الربجميات طرائق عامة  الرتبة غري املشبعة 
موجودة يف املنشورات، وتقوم عىل تارب حقلية يرشح فيها املاء عرب تربة وخيرج عرب 

.dourado@esalq.usp.br مرصف داخيل. وهذه الربجميات موجودة يف اإلنرتنت 

استجابة  وذلك  تزايد،  يف  التنبُّؤ  ألغراض  املحاكاة  نامذج  باستعامل  االهتامم  إن 
للحاجة إىل معاجلة بعض العوائق يف العمليات الزراعية. ويمكن ألدوات املحاكاة أن 
ونتائج  املتوافرة.  التشغيلية  والتوقُّعات  املزارعني  احتياجات  بني  التوافق  عدم  تعالج 
بتطبيقات  ما،  حد  وإىل  املزارعني،  أرزاق  بقرارات  وثيقة  صلة  عىل  املحاكاة  هذه 
صعوبات  تاوز  عىل  أيضًا  تساعد  أن  يمكنها  السوق.  وتطبيقات  ر  املبكِّ اإلنذار 

القصوى. الفائدة  القانوين واملايل والسيايس هبدف حتقيق  الدعم  احلصول عىل 

الرسم  تقنيات  إىل  القرار  دعم  أدوات   (Falcão et al., 2006) فالكاْو  وضمَّ 
أدوات  بنيان  ويتألف  املتوقَّعة.  رة  املشجَّ الطبيعية  للمشاهد  حماكاة  إلنتاج  احلاسويب 
ر من مخس نسائق رئيسية: منظومة إدارة قاعدة  الرسم الثالثي األبعاد للمشهد املشجَّ
أولية  ومعاجلة  رسم  وأداة  القرار،  نموذج  وقاعدة  الَوْصفات،  وكاتب  البيانات، 
مرئية  صور  وإنتاج  مسبقة  معاجلة  نسيقتا  ُأدجمت  وقد  واجلغرافية.  احلرجية  للبيانات 
الروابط  وأسهمت  الغابات.  ملوارد  املكانية  لإلدارة  قرار  دعم  منظومة  ضمن  بنجاح 
مع منظومة إدارة قاعدة البيانات املكانية يف كفاءة استخالص الشكل اهلنديس لغطاء 
استخراج  بأمتتة  النموذج  وقاعدة  الوصفات  كاتب  مع  الروابط  وقامت  التضاريس. 
املحاكاة  نتائج  التطبيق  ويقرأ  بنجاح.  الطبيعي  املشهد  إدارة  ختطيط  سيناريو  بيانات 
وحديَتْ  استعامل  ويمكن  املتوقَّعة.  اإلدارة  لسيناريوهات  مرئية  صور  إنتاج  أجل  من 
املشهد  لتقييم  مستقلتني  منظومتني  بوصفهام  املرئية  الصور  وإنتاج  املسبقة  املعاجلة 
عىل  ر  مشجَّ اختباري  مشهد  عىل  املنظومة  تطبيق  نتائج  نوقشت  وقد  القائم.  الطبيعي 
األداة  هذه  استعامل  يمكن  أنه  وبيَّنت  هكتار،   95000 نحو  عىل  يمتد  املتوسط  البحر 
2.0 كيلو مرتًا.  بنجاح مع نوافذ رؤية خمروطية عندما يكون ُبعد نقطة الرؤية أقل من 

أسمدة  بمصري  للتنبُّؤ  برجميات  رزمة   (Ledoux et al., 2007) ليدو  م  وقدَّ
السطحي  املاء  إىل  الزراعية  املناطق  يف  اجلذور  أمكنة  من  النرتات  وانتقال  النرتوجني 
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املكوث  مدة  احلسبان  يف  املحاكاة  وأخذت  السني.  هنر  حوض  يف  اجلوفية  واملياه 
وُأدجمت  املشبعة.  غري  واملنظومة  املائي  احلوض  منظومة  يف  والنرتات  للامء  الطويلة 
مردود  ر  بتطوُّ التنبُّؤ  بغية   MODCOUو  NEWSAMو  STICS مثل  خمتلفة،  نامذج 
الزراعية  تبعًا لسيناريوهات خمتلفة لتعديل املامرسات  بالنرتوجني  ث  املحصول والتلوُّ
 2000 عام  حتى   1970 عام  من  الفرتة  عن  بيانات  واسُتعملت  املناخية.  ات  والتغريُّ
أيضًا  الطريقة  من  ق  التحقُّ وجرى  بالنرتوجني.  ث  للتلوُّ السابق  ر  التطوُّ ملحاكاة 
الرئيسية  املائية  املجمعات  يف  النرتوجني  لرتاكيز  املتوافرة  البيانات  قواعد  باستعامل 
تلك  واسُتعملت   .(Oligocene, Eocene and chalk) باريس  حوض  يف  الثالثة 
واسُتعمل   .2015 عام  حتى  النرتوجيني  ث  للتلوُّ املستقبيل  ر  بالتطوُّ للتنبُّؤ  الطريقة 
ماء الرشب عىل مستوى وحدة  النامجة عن معاجلة  تكاليف األرضار  لتقدير  النموذج 

إدارة املياه اجلوفية يف حوض هنر السني.

وقيَّم بودان وآخرون (Beaudoin et al., 2008) نموذج برجميات STICS أيضًا 
مدى  عىل  الواقعية  الزراعة  منظومات  يف  النرتات  برشح  التنبُّؤ  عىل  مقدرته  ناحية  من 
ات البيئية الزراعية املعنية، ويف  مدة طويلة. وفحص املؤلفون تنبُّؤات النموذج باملتغريِّ
وإنتاجية  للنرتوجني  املحصول  وامتصاص  النرتات،  من  وحمتواها  الرتبة  ماء  مقدمتها 
بيانات  قواعد  ثالث  باستعامل  أوالً   ،STICS معايرة  إعادة  وجرت  املحصول. 
(Bruyeres)، وهي  برويار  األمطار يف  مياه  ع  بيانات جممِّ قاعدة  إزاء  ُقيِّم  ثم  مستقلة، 
ات  مثِّلة ملنظومات الزراعة يف شامل فرنسا. وأظهرت النتائج تطابقًا معقوالً بني املتغريِّ
إىل  حيتاج  النموذج  أن  يرون  املؤلفني  أن  إال  املشاهدة.  ات  واملتغريِّ املحاكاة  الرئيسية 
املزرعة، من حيث  القائمة يف  الظروف  النامجة عن  املردود  حتسني بتضمينه حمدوديات 
صيغة النموذج وحمتوى قاعدة البيانات. ُيضاف إىل ذلك أنه جيب السعي إلقامة توازن 
ث واستمثال كامل املفعول البيئي  نرتوجني كامل يف املستقبل من أجل درء انتقال التلوُّ
التي  تلك  خاصة  الغازية  النرتوجني  بضياعات  التنبُّؤات  لكن  الزراعية.  للمنظومات 
النرتوجني وجيب  برشح  تلك اخلاصة  أقل وثوقية من  املناخي، كانت  التغريُّ  ُتسهم يف 

حتسينها من ناحية املامرسات الزراعية عىل وجه اخلصوص. 

وحتليل  ملحاكاة   EcoNet الربجميات   (Kazanci, 2007) كازانيس  م  وقدَّ
ة مع حتليل شبكة  إمكانات حماكاة متغريِّ البيئية احليوية. وتدمج هذه األداة  املنظومات 
لطيف  تعلُّم  منحني  وتوافر  ومرنة  بسيطة  تواصل  واجهة  متثِّل  وهي  الثابتة.  احلالة 
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معقدة  رقمية  معادالت  حّل  برامج  عىل  الربجميات  هذه  وحتتوي  املبتدئ.  للُمنَْمِذج 
ونتائج  التفكري  عملية  ب  يقرِّ وبذلك  املستعمل،  هبا  يقوم  قليلة  اختيارات  إىل  حيتاج 
مت الربجميات لتسهيل بناء النموذج وحماكاته وحتليله،  املحاكاة من بعضهام. وقد ُصمِّ
http://eco.engr. اإلنرتنت  م يف موقع  تعمل عىل خمدِّ بساطته. وهي  قوته يف  وتكمن 

مثل  سامت،  فإن  املؤلف،  لقول  ووفقًا  إرساء.  عملية  أي  إىل  حتتاج  وال   ،uga.edu
توليد املخططات آليًا واملقدرة عىل نمذجة منظومات كبرية ذات آالف من االنسيابات 
لعامل  رافدًا  الربجميات  هذه  من  تعل  العشوائية،  املحاكاة  وخيارات  واملخزونات 

به. احليوية مرحبًا  البيئية  النمذجة 

(Barthel et al., 2008) نتائج حماكاة سيناريو الستعراض  َبْرتِل وآخرون  م  وقدَّ
 16 يضم  الذي   ،DANUBIA العمل  إطار  هبا  يتصف  التي  واملحدوديات  اإلمكانات 
صًا مقرتنة معًا، بغية تبادل البيانات بشكل متحرك أثناء التشغيل.  نموذج حماكاة متخصِّ
وعواقب  املستقبلية،  املاء  موارد  استدامة  إدارة  بدائل  لتقييم  املنظومة  هذه  وُتستعمل 
بالتغريُّ  اخلاصة  الدولية  احلكومية  اهليئة  توصيات  عىل  القائمة  املناخ  سيناريوهات 
املناخي (Intergovernmental Panel on Climate Change)خ  (IPCC) خالل الفرتة 
من عام 2000 حتى عام 2100. ويعتمد إطار العمل ونامذج املحاكاة والنتائج التي ناقشها 
رها عدة رشكاء يف مرشوع GLOWA اخلاص  املؤلفون، يف ما يعتمد، عىل برجميات طوَّ

.www.glowa-danube.de بحوض الدانوب، وهي موجودة يف موقع اإلنرتنت

ووصف دوناتيِّل (Donatelli et al., 2006) الربنامج GSRad الذي حيتوي عىل 
نامذج لتقدير اإلشعاع الشميس عىل مستوى األرض وخارجها )العام والنشط يف الرتكيب 
ر بيانات  عة واملنعكسة( باستعامل طرائق خمتلفة. وُتقدَّ نات املبارشة واملوزَّ الضوئي؛ املكوِّ
24 ساعة. وأكثر من ذلك، توافر  اإلشعاع إما عىل أساس ساعة واحدة أو عىل أساس 
الربجميات طرائق حلساب نفاذية السامء، وحساب زوايا ميل ارتفاع التضاريس امللتوية 
من شبكة نقاط حمددة االرتفاع، وعوامل هندسية لتحويل تقديرات اإلشعاع من سطوح 
أفقية إىل سطوح غري أفقية. وُأصدر هذا الربنامج عىل شكل رمز تميعي NET، وهذا ما 
ن من تطوير وحدات برجمية يف بيئة منظومات التشغيل Windows باستعامل لغات  يمكِّ
NET. ويسمح تصميم الربنامج من توسيع املقدرة احلسابية لربجميات GSRad من دون 
إعادة ترصيفها (Recompilatin). وثمة أمثلة متوافرة ألرمزة مصدرية لربامج مكتوبة 

.www.sipeaa.it/tools ن موجود جمانًا يف موقع اإلنرتنت بلغة برجمة #C. واملكوِّ
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اسُتعملت   ،(Bialobrzewski, 2008) بيالوبرزوسكي  أجراها  دراسة  ويف 
النمذجة  النسبية والتنبُّؤ هبا. وحصلت  شبكات عصبونية صنعية لتقدير رطوبة اهلواء 
برطوبة  التنبُّؤ  وجرى   .STATISTICAو ماتالب  برجميات  باستعامل  العصبونية 
مع  الطبقات  متعددة  أمامية  إدراكية  صنعية  عصبونية  شبكة  بواسطة  النسبية  اهلواء 
يف  العصبونية  الشبكة  لتدريب  اخللفي  االنتشار  خوارزمية  واسُتعملت  زمني.  تأخري 
ماتالب. وجرى التنبُّؤ من أجل فرتات زمنية يساوي كل منها 3 ساعات. وامتد التنبُّؤ 
النسبي  التنبُّؤ  خطأ  وكان  حديثًا.  هبا  متنبَّأ  قيمة  بإدخال  قياس(   16( ساعة   48 مدة 
 .0.972 بريسون  ترابط  معامل  قيمة  وكانت   ،2.1% املعتَمدة  املدة  خالل  الوسطي 
 (Generalized مة  معمَّ اسرتجاعية  عصبونية  شبكة  نموذج  باستعامل  التنبُّؤ  وجرى 
ر هذا النموذج رطوبة اهلواء  (GRNN). وقد قدَّ  .Regression Neural Network) 
 GRNN الـ ُتبِد  1.00. ومل  التي تساوي  ترابط بريسون  النسبية عند أعىل قيمة ملعامل 
البيانات  من   100% أن  برغم  عشوائي،  رشود  أي  ماتالب  باستعامل  رت  ُطوِّ التي 

هبا. اخلاصة  الطبولوجيا  لتوليد  اسُتعملت  قد  كانت  التجريبية 

 InraPorc املرشوع   (Van Milgen et al., 2008) وآخرون  ِملِغن  فان  م  وقدَّ
اخلنازير،  لرتبية  تغذية  نموذج  يف  الراهنة  املعرفة  مستوى  إدماج  بغرض  ر  ُطوِّ الذي 
اخلنازير  تربية  نموذج  حُيلِّل  النهائيني.  للمستعملني  قرار  دعم  أداة  بوصفها  وتوفريها 
اسرتاتيجيات  استعامل  تأثري  ر  ويقدِّ اخلنازير،  من  فة  موصَّ ألنواع  املغذيات  استعامل 
الذبائح.  توافرها  الذي  الغذائية  والقيمة  األداء  خصائص  حيث  من  خمتلفة  تغذية 
وعندما يقوم مستعمل النموذج بضبط موسطاته املتعلقة باستهالك العلف وإمكانات 
النمو، ال حيصل التنبُّؤ بالنمو )باملعنى املطلق(. ويعتمد النموذج عىل حتويل املغذيات 
اهلربة  وكتلة  اجلسم  بوزن  للتنبُّؤ  بعدئذ  هذه  وُتستعمل  وشحوم،  بروتني  إىل  العلفية 
مفاهيم  عىل  رئييس  بشكل  املغذيات  استعامل  متثيل  ويقوم  الظهر.  شحم  وسامكة  فيه 
عىل  زات  املحفِّ ومن  املثالية.  والربوتينات  الصافية  الطاقة  منظومات  يف  اسُتعملت 
الدهني،  ب  والرتسُّ الربوتني  بني  الطاقة  وتقسيم  العلف  استهالك  النموذج  تصميم 
يف  املوجودة  البيانات  وباستعامل  األمينية.  واحلموض  املغذية  الربوتينات  ووفرة 
استهالك  تقييد  بعواقب  التنبُّؤ  عىل  معقول  نحو  عىل  قادرًا  النموذج  بدا  املنشورات، 
http://www.rennes.inra.fr/ اإلنرتنت  موقع  عىل  موجوٌد   InraPorcو األعالف. 
هذه  استعامل  ويمكن  للمستعمل،  ودودة  تواصل  واجهة  خالل  ومن   .inraporc/

الرباز. املغذيات وطرحها يف  املختلفة الستعامل  ر اجلوانب  لتصوُّ األداة 
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بيزيك  برجمة  بلغة  حاسوبيًا  نموذجًا   (Catalán et al., 2008) كتاالن  ر  وطوَّ
م  وُصمِّ الزراعية.  األرض  عىل  الدفع  ورباعية  ثنائية  جرارات  بأداء  للتنبُّؤ  املرئية 
Tractor_PT لالستعامل يف الرتبية والبحث. وتقود النوافذ ولوائح  ى  النموذج املسمَّ
خيارات املستعمل عرب سلسلة من اخلطوات السهلة نسبيًا، وواجهة التواصل حدسية 
يف  وُتستعمل  وحالته.  وإطاراته  اجلرار  نوع  النتقاء  شاشات  مع  للمستعمل  هة  وموجَّ
واآللة  الرتبة  وموسطات  املتغريِّ  املحوري  احلمل  حتسب  تنبُّؤ  نامذج  أربعة  الربجميات 
واالنزالق الناجم عن قوة الشّد بقضيب اجلّر. وهذه الدراسة هي جزء من بحث عن 
رت سلسلة من الربامج  اجلرارات واحلراثة يف جامعة البوليتكنيك يف مدريد، التي طوَّ

(Cone Index) بوصفه موسطًا مثاًل للتضاريس. القائمة عىل مؤرش املخروط 

نت املحاكاة يف جمال الزراعة كثريًا من حيث اجلودة وازدياد املقدرة عىل  لقد حتسَّ
العمليات  من  كثريًا  ثمة  ألن  دراسته  تب  ما  الكثري  ثمة  زال  ما  ذلك  ومع  التحليل. 

التي جيب حتسينها.  املحاكاة  أدوات  التي جيب توصيفها، ومن 

اآللية الرؤية  أدوات 
وحتليل  الصورة  معاجلة  تقنيات  تستعمل  التي  احلاسوبية  الرؤية  رت  تطوَّ لقد 
واسع  نطاق  عىل  التكنولوجيا  هذه  اسُتعملت  وقد  رسيعًا.  رًا  تطوُّ االنعكاس  بيانات 
املختلفة،  املنتجات  والنسيج يف  واللون  الكمي خلواص احلجم والشكل  التوصيف  يف 
إلغاء  والتناسق ومع  الدقة  احلفاظ عىل  اجلودة مع  تقييم  متزايَد األمهية يف  مؤدية دورًا 
شخصانية التفتيش اليدوي. متتلك األدوات اآللية الصنعية مرونة يف استعامهلا، ويمكن 

أن تكون بدياًل معقوالً لعملية اختاذ القرار البرصي يف التفتيش من قبل اإلنسان.

الرؤية  استعامل  ي  لتحرِّ دراسة   (Pydipati et al., 2006) بيديبايت  أكمل 
الدراسة  هذه  يف  واسُتعملت  احلمضيات.  أوراق  أمراض  تصنيف  يف  احلاسوبية 
 ،(Melanose) وميالنوزية  شحمية  بقع  )ذات  احلمضيات  أوراق  من  أصناف  أربعة 
الصورة  معاجلة  تقنيات  عىل  قائمة  خوارزميات  واسُتعملت  وجرباء(.  وعادية، 
ترافق  السامت طريقة  السامت وتصنيفها. واسُتعملت يف عملية استخراج  الستخراج 
ظهور اللون، التي تستغل لون الصورة ونسيجها للوصول إىل سامت فريدة متثِّل تلك 
التحليل  منظومة  يف   (Discriminant Analysis) املميِّز  حتليل  واسُتعمل  الصورة. 
التي يمكن  املمكنة  التصنيف  ِدقَّات  ات ولتقييم  املتغريِّ لتقليص جمموعات  اإلحصائي 
عىل  تزيد  دقَّات  املميِّز  حتليل  ق  حقَّ وقد  عادي.  إحصائي  مصنِّف  بواسطة  حتقيقها 
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حني   95.8% من  وأكثر  الكثافة،  سامت  تستعمل  التي  البيانات  نامذج  مجيع  يف   81%
 100% اٍت تساوي  النامذج دقَّ ق أقوى  استعامل سامت اإلشباع واللون وحدمها. وحقَّ
هذه  استعامل  يمكن  أنه  التحليل  وأثبت  اللوين.  اإلشباع  كثافة  سامت  استعامل  حني 
أثناء فحصها يف ظروف إضاءة  املريضة يف  أوراق احلمضيات  لتصنيف  فعاًل  الطرائق 

مضبوطة. خمربية 

(Delalieux et al., 2008) دلياًل مبتكرًا لتقدير مساحة  م دالليو وآخرون  وقدَّ
لألشعة  ضيقني  موجة  جمايَلْ  من  تشكيلة  عىل  اعتامدًا  البستاين  النبايت  الغطاء  يف  الورقة 
حتت احلمراء القريبة )1050 و1250 نانو مرتًا(. ولتحقيق ذلك مُجعت جمموعة بيانات 
بوصل  وذلك  فيها،  م  متحكَّ زجاجي  بيت  بيئة  يف  الورقة  مستوى  عىل  زمنية  طيفية 
جمّس نبات مع مقياس الطيف الراديوي طراز (FieldSpec Pro JR). وجرت بعدئٍذ 
قيم  لتوليد   ASD برجميات  بواسطة  الناتة  للبيانات  )استيفاء(  داخيل  استكامل  عملية 
 Spectralon طراز  بيضاء  مرجعية  لوحة  واسُتعملت  مرتي.  نانو  فاصل  كل  عند 
االنعكاس.  ملعايرة   )Labsphere, Inc., North Sutton, NH, USA الرشكة  )من 
الورقة  مستوى  عىل  الوظيفية  ات  للتغريُّ حساس  غري  الدليل  أن  املؤلفون  والحظ 
الدليل  يتصف  أخرى،  ناحية  ومن   . املتغريِّ النبايت  احليوي  ر  التطوُّ مرحلة  يف  حتى 
الدليل  رت هبذا  ُقدِّ التي  القيم  النبايت. وأظهرت  الغطاء  باحلساسية الشديدة للتغريُّ يف 
بمعامالت  احلمضيات،  أشجار  يف  حمليًا  املقيسة  القيم  مع  متازًا  تطابقًا  حديثًا  ر  املطوَّ
sLAIDI كان مستقاًل عن املحتويات  0.83. وأكثر من ذلك إن الدليل  حتديد تساوي 
ة من الصبغة. لذا اعُترب هذا الدليل أداة ثمينة الستخراٍج أكثر دقة للموسطات  املتغريِّ
الدراسة  موضوع  الطيفية  البيانات   (Normalizing) تسوية  بعد  احليوية  الكيميائية 

الورقة. دليل مساحة  إىل  بنَْسبها 

ر عبداهلل وآخرون (Abdullah et al., 2006) برجميات لكشف سامت جودة  وطوَّ
باستعامل  مؤمتتة  تفتيش  منظومة  يف  املذاق  احلسنة  الذهبية  النجمية  الكرمبوال  فاكهة 
والشكل.  اللون  مها  فيهام  النظر  جرى  اللتان  والسمتان  اآللية.  الرؤية  تكنولوجيا 
والشبكات  اخلطي  املميِّز  حتليل  مثل  صنعية،  مصنِّفات  استعامل  استقصاء  جرى  وقد 
النجمية،  الفاكهة  أدوات لكشف سامت نضج  الطبقات، بوصفها  املتعددة  العصبونية 
ألوان  فضاء  يف  املفرط  والنضج  التام  والنضج  التام  غري  والنضج  النضج  عدم  ومنها 
بتحليل  الصحيح  الوسطي  التصنيف  حصل  العموم،  وعىل  اللوين.  اإلشباع  كثافة 
مرحلة  يف   ،90.5% الطيفية  العصبونية  وبالشبكات   ،95.3% بمعدل  اخلطي  املميِّز 
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من  ونتج  الشكل.  لتمييز  فورييه  حتليل  استعامل  استقصاء  أيضًا  وجرى  االختبار. 
خالل  من  النجمية  الفاكهة  كشف  يف   100% يساوي  نجاح  معدل  اخلوارزمية  هذه 
حتليل  من  كل  وتأثَّر  شديد.  ه  وتشوُّ قليل  ه  وتشوُّ جيد  شكل  للشكل:  فئات  ثالث 
التصنيف  خطأ  يف  ذلك  وأسهم  اإلضاءة،  مستوى  تغريُّ  عند  بسهولة  والشكل  اللون 

الرئييس.

الستعامل  استكشافيًا  استقصاًء   (Zapotoczny et al., 2008) زبوتزين  م  وقدَّ
وكان  البولندي.  الربيع  شعري  تصنيف  أجل  من  الصورة  حتليل  يف  الشكلية  السامت 
مخسة  حبوب  لتصنيف  الشكلية  السامت  استعامل  إمكان  حتديد  الدراسة  من  الغرض 
نت  أنواع من الشعري، وإجياد أفضل طريقة لذلك التصنيف بأصغر خطأ مكن. وتضمَّ
واخلارجية  الداخلية  سامهتا  واستخراج  وتزئتها  الصورة  حتصيل  الصورة  معاجلة 
ُنِقلت  شكلية  سمة   74 باستعامل  شعري  حبة  كل  ُوِصفت  وقد  وتفسريها.  وتصنيفها 
بلغة  الربنامج  وُكتِب  والتصنيف.  املعاجلة  من  مزيد  أجل  من   B11 اسمه  برنامج  إىل 
ف باستعامل رزمة برجميات Delphi 6 Inprise. وجرى  برجمة Object Pascal ورُصِّ
ومعامل  اخلطأ  واحتامل   ،(Fisher Coefficient) فيرش  معامل  عىل  اعتامدًا  االنتقاء 
املبدئي  نات  املكوِّ حتليل  واسُتعمل  متبادلة.  معلومات  إىل  إضافة  الوسطي،  الرتابط 
النتائج  دت  وأكَّ للتصنيف.  طرائق  الالخطي  املميِّز  وحتليل  اخلطي  املميِّز  وحتليل 
الصورة  حتليل  يف  بنجاح  الشكلية  السامت  تعتمد  التي  الطريقة  استعامل  يمكن  أنه 
املميِّز  حتليل  أن  ُوِجد  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  الشعري.  حلبوب  األويل  التصنيف  أجل  من 

أنواع خمتلفة من األشياء. اخلطي هو أفضل طريقة ميَّزت بني 

 (Jarimopas and وكان الغرض من البحث الذي أجراه جاريموباس وجازن 
اعتامدًا  احللو  اهلندي  للتمر  اآللية  بالرؤية  تريبية  فرز  منظومة  تطوير   Jaizin, 2008)
)مستقيم  الشكل  املستعملة  الفرز  موسطات  ومن  الصورة.  معاجلة  تقنيات  عىل 
السطحية.  والعيوب  وكبري(  ووسط  )صغري  واحلجم  ومنحٍن(  قلياًل  ومنحٍن 
تلفزيون،  بطاقة  مع  لتعمل  ُكيِّفت   CCD كامريا  استعامل  الفرز  منظومة  وتضّمنت 
برجميات  بواسطة  التحليل  وُأجري  ومتحّكامت صغرية وجمّسات وحاسوب صغري. 
الصور.  وحتليل  ملعاجلة   C++5.0 برجمة  بلغة  حاسويب  برنامج  ر  وُطوِّ صورة.  معاجلة 
السيتونغ  هندي  متر  تفصل  أن  يمكن  اآللية  بالرؤية  الفرز  منظومة  أن  النتائج  وبيَّنت 
ثمرة   1517 تساوي  وبسعة   89.8% يساوي  الناجح  للفرز  وسطي  بمعدل   (Sitong)

الساعة.  يف 



255

ESAP- الربجميات  مقدرة   (Fitzgerald et al., 2006) فتزغرالد  واخترب 
RSSD عىل األخذ املبارش للعّينات من األرض باستعامل صور جوية ألغراض التنبُّؤ 
القطن، منها االرتفاع والعرض، بواسطة معادالت ارتدادية  بصفات معّينة ملحصول 
االستجابة  سطح  نظرية  إىل  املستندة  الربجميات  هذه  أن  ومع  مالئم.  نحو  عىل  معاَيرة 
ن من  امللوحة، فإهنا متكِّ رت من أجل تقدير  (Response Surface Theory) قد ُطوِّ
تصميم  توليد  احتامل  وتعظِّم  ُبعد،  من  مستشَعرة  أرضية  مكانية  بيانات  أي  إدخال 
أخذ عينات ُينتِج رواسب نموذج ارتدادي غري مرتابط مكانيًا. ووفقًا لقول املؤلفني، 
ثمة حاجة إىل أمكنة قليلة نسبيًا )لتقدير نامذج ارتدادية عادية(، ويمكن توليد خرائط 
استعامل  وبرغم  ساعة.   36 نحو  غضون  يف  بسهولة  وحتصيلها  املحاصيل  لصفات 
عن  النامجة  البيانات  كل  أن  ُوِجد  البيانات،  يف  بعثرة  ووجود  متعددة  طيفية  جماالت 
تواريخ متعددة يف  ارتفاع املحصول وعرضه خالل  الصور مرتابطة جيدًا مع كل من 
ثالثة مواسم للقطن. ووفقًا لقول املؤلفني، يمكن استعامل إجراءات يمكن أن تكون 
كانت  إذا  التنفيس،  والبخار  النرتوجني  حالة  مثل  ومنها  واخلبري،  للمنتِج  فائدة  أكثر 
تزويد  بمزية  النهج  هذا  ويتصف  االسرتجاعية.  النمذجة  فرضيات  ق  حتقِّ البيانات 
برسعة  عيناهتا  ُتؤخذ  أن  يمكن  امللتبسة  غري  األمكنة  من  صغري  بعدد  املزرعة  مدير 

دقيقة. زراعية  لتطبيقات  وُتعاَلج 

حاسوبية  رؤية  طريقة   (Tellaeche et al., 2008) وآخرون  تليش  واقرتح 
ستريليس  أفينا  تسمى  احلبوب  حماصيل  ضمن  تنمو  ضارة  طفيلية  عشبة  لكشف  آلية 
العمل  هذا  من  الرئييس  والغرض  ملكافحتها.  انتقائي  ورش   ،(Avena Sterilis)
عىل  مبني  قرار  واختاذ  املحصول،  يف  الطفيلية  األعشاب  ع  وتوزُّ مقدار  حتديد  كان 
من  املقرتحة  املنظومة  وتتأّلف  ملكافحتها.  انتقائي  رّش  إجراء  بخصوص  املعرفة 
من  خاليا  التقسيم  عملية  وتستخرج  القرار.  الختاذ  وطريقة  للصورة،  تزئة  عملية 
يف  الطفيليات  ع  وتوزُّ مقدار  أن  حني  يف  منخفض،  مستٍو  وحدات  بوصفها  الصورة 
ن طريقة  متكِّ الصفات،  هيكلية. ومن هذه  ُيرسامن عىل شكل مساحة وِصفات  اخللية 
أي  حاجة  بخصوص  قرار  اختاذ  من  ترجيحي  سياق  يف  املعايري  متعددة  قرار  اختاذ 
ختفيف  يف  ُتسهم  أن  يمكن  رة  املطوَّ املنظومة  إن  بالقول  املؤلفون  وبدأ  للرش.  خلية 
الكايف  غري  التدريب  مها  برشي،  تقدير  أي  يف  متأصلتني  رئيسيتني  مشكلتني  وطأة 

التعب.  بسبب  التقدير  املستمر يف جودة  واالنخفاض 

نبايت مكاين زمني مستمر،  بتغريُّ  تتصف عادة  الزراعية  املنظومات  أن  إىل  ونظرًا 
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من  األطياف  متعّددة  أرضية  تصوير  منظومة   (Ye et al., 2008) وآخرون  يي  م  قدَّ
اخلطية  األطياف  جمّس  املؤلفون  واستعمل  الطيفية.  النباتات  سامت  توصيف  أجل 
مرتًا،  نانو   2-1.5 االسمي  الطيفي  املْيز  ذا   (ImSpector) (VIO-12-102) املتعددة 
رت واجهة مستعمل بيانية  وجمال أطوال موجات من 360 حتى 1010 نانو مرتًا. وُطوِّ
لة  املحصَّ الطيفية  الصورة  بيانات  وحتليل  معاجلة  عىل  للمساعدة  ماتالب  بيئة  ضمن 
جمال  يف  تصوير  منظومة  استعامل  حني  تظهر  التي  املسائل  ومن  األبعاد.  املتعددة 
السامت  وحتديد  مالئمة  نباتية  سامت  وانتقاء  األطياف  متعددة  صور  حتصيل  معني 
وُتسهم  رة.  املطوَّ البيانية  املستعمل  واجهة  بواسطة  كميا  املنتقاة  النباتية  املؤرشات  أو 
النبايت  التغريُّ  املقرتحة يف مراقبة  التصوير  بواسطة منظومة  املستخرجة  النباتية  السامت 
يمكن  التي  الصلة  ذات  للمتغريات  حمتماًل  مصدرًا  وتوافر  الزراعية،  املنظومات  يف 

املختلفة.  النبات  موسطات  لتقدير  استعامهلا 

يمكن  إذ  للزراعة.  األمهية  شديدة  لتكون  مرشحة  اآللية  الرؤية  تكنولوجيا  إن 
ومن  األرض  من  ُبعد،  عن  االستشعار  يف  القريب  املستقبل  يف  شائعة  تصبح  أن  هلا 
اجلو، من أجل تقييم املوارد الطبيعية والزراعة الدقيقة وجودة املنَتج ما بعد احلصاد، 
التكلفة  منخفضة  منيعة  دقيقة  منظومات  فيها  م  التقدُّ ق  حيقِّ وسوف  املخاطر.  وكشف 

اآليل. م  والتحكُّ والفرز  للتصنيف 

خالصة
لقد  الزراعية.  الربجميات  يف  األخرية  رات  التطوُّ املقالة  هذه  يف  استعرضنا 
م  اسُتعملت منظومات خمتلفة عىل نحو متزايد يف العمليات الزراعية ألغراض التحكُّ
موضوعية  تقديرات  توافر  أن  يمكن  ألهنا  والتقييم  والتفتيش  البيانات  وحتصيل 

واقتصادية. متناسقة  رسيعة، 

نسبيًا  البطيء  التجاري  االستيعاب  يف  صعوبات  ثمة  زالت  ما  لكْن 
رة واملدروسة يف مجيع القطاعات. إال أّن ظهور احللول الرخيصة  للتكنولوجيات املطوَّ
والرسيعة يف الربجميات والعتاديات سوف يؤدي إىل تاوز تلك الصعوبات بتوفريها 
بحيث  العمليات  وتكييف  اإلدارة  حتسني  عىل  قادرة  ودقيقة  فاعلة  زراعية  ألدوات 

إىل حّد كبري. التكاليف  اهلائلة وختفِّض  املتطلبات  تلبي 
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ملخص
الثانوية  العضوية  املنتجات  من  وغريها  احليوانات  روث  أسمدة  مُتثِّل  ما  غالبًا 
بسهولة  متوافرًا  مصدرًا  إلخ(  ومنزلية...  وزراعية  )صناعية  عة  متنوِّ مصادر  من 
استعامهلا  ويمثِّل  واملحصول.  الرتبة  منظومات  يف  استعامهلا  يمكن  التي  للمغذيات 
الثانوية العضوية.  املنتجات  الزراعية بديل تدوير ثمينًا للتخلُّص من هذه  يف األرض 
وظائف  العضوية  األسمدة  لنرش  املستعملة  امليكانيكية  املنظومات  ق  حتقِّ أن  وجيب 
أنامط  وعىل  والسوائلية،  الفيزيائية  املواد  خواص  عىل  األوىل  بالدرجة  تعتمد  دة  حمدَّ
م هذا  استعامهلا املرغوب فيها، إضافة إىل اعتبارات أخرى اقتصادية واجتامعية. وُيقدِّ
الفصل حتلياًل للوظائف التي تقوم هبا منظومات نرش األسمدة عىل األرض الزراعية، 
تأكيد  وثمة  التحليل.  هذا  ضوء  يف  والبازغة  املتوافرة  للتكنولوجيات  مراجعة  مع 
التي  الوظائف  أيضًا،  لوها  ومشغِّ األسمدة،  نرش  آالت  مو  مصمِّ يفهم  أن  رضورة 
بينها وبني مواد األسمدة حني  املتبادلة  التأثريات  القيام هبا، وأمهية  عىل تلك اآلالت 

والصلبة. والوحلية  السائلة  العضوية  لألسمدة  الكامل  الطيف  مع  التعامل 
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حيث  من  املختلفة  التكنولوجيات  أداء  لتقييم  معايري  حتديد  أيضًا  وجيب   
العضوية  األسمدة  لنرش  مة  املصمَّ املنظومات  اقترصت  تارخييًا،  املرجوة.  النتائج 
احلقيل  التخلُّص  أن  إىل  ونظرًا  الزراعية.  الثانوية  للمنتجات  الزراعي  االستعامل  عىل 
الرئييس  التصميم  معيار  كان  فقد  الرئييس،  الغرض  كان  الثانوية  املنتجات  هذه  من 
الشائع متمحورًا حول ختفيض تكلفة التصميم وزيادة متانته. لكن مع تزايد االهتامم 
بالتخلُّص  اخلاصة  اآللة  وظيفة  مزاوجة  الرضوري  من  أصبح  البيئية،  باالستدامة 
الثانوية  للمنتجات  الصحيح  بالتدوير  مقرتنة  تشغيلية  متطلبات  مع  املواد،  تلك  من 
لتدوير  القوي  التأكيد  هذا  إن  واملحصول.  الرتبة  منظومات  بواسطة  العضوية 
يات يمكن أن يقلِّل من احلاجة إىل معظم اآلالت االقتصادية ملصلحة منظومات  املغذِّ

ذات أداء أفضل.

تقديم  -1

من  وذلك  عة،  متنوِّ مصادر  من  الناتة  العضوية  األسمدة  لقيمة  تام  إدراك  ثمة 
العضوية،  وللامدة  النباتات  لتغذية  مصدرًا  بوصفها  فهي  الزراعة.  يف  استعامهلا  حيث 
ز  ُتنرش عىل األرض الزراعية بغية تدويرها بواسطة منظومات الرتبة واملحاصيل. ويركِّ
هذا الفصل االهتامم يف اجلوانب اهلندسية لنرش األسمدة العضوية. يف البداية، سوف 
األرض.  عىل  بنرشها  املقرتنة  والصعوبات  الزراعية  األسمدة  لفوائد  مراجعة  ُنجري 
ثم نستقىص مكننة نرشها من حيث الوظائف التي عىل اآلالت تنفيذها، واملنظومات 
العضوية  الوظائف. وسوف نقوم بتحرٍّ ملفاعيل األسمدة  لتنفيذ تلك  املستعملة حاليًا 
املجال.  املستقبلية يف هذا  هاته  احلالية وتوجُّ البحث  إىل مراجعة جلهود  يقود  البيئة  يف 

اهلندسية  إىل اجلوانب  بنظرة إمجالية شاملة  القارئ  تزويد  املؤلفني هو  إن هدف 
يف  محيدة  مساع  ُبِذلت  وقد  الزراعية.  األرض  عىل  العضوية  األسمدة  بنرش  املقرتنة 
حتضري هذه الوثيقة. ونظرًا إىل أن االختصار كان مطلوبًا، فقد ُبذل جهد كبري لتغطية 

املوضوع. أكرب قدر مكن من 

األرض عىل  العضوية  األسمدة  بنرش  املقرتنة  يات  والتحدِّ الفوائد   -2

من  وغريها  كة  املتفكِّ العضوية  واملواد  املوايش  روث  اسُتعمل  قرون،  طوال 
فاعلة  وسيلة  بوصفها  الزراعية  املحاصيل  تربة  لتسميد  العضوية  األسمدة  أنواع 
األنشطة  من  وغريها  الزراعية  األنشطة  من  الناتة  الثانوية  العضوية  املواد  لتدوير 
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النباتات  يات  مغذِّ أن  مفاده  إدراك  ثّمة  كان  طويلة،  فرتة  مدى  وعىل  البرشية. 
إىل  مؤدية  وبنيتها،  الرتبة  خصوبة  ن  حتسِّ أن  يمكن  العضوية  املواد  تلك  يف  املحتواة 
نحو  عىل  صوره  بشتى  املوايش  روث  ُنرش   ،2000 عام  ويف  املحاصيل.  مردود  زيادة 
الواليات  ويف   .(Wang, 2004) كندا  يف  الزراعية  األرض  من  هكتار  ماليني  ثالثة 
عام  يف  األرض  من  هكتار  ماليني  تسعة  من  أكثر  عىل  مواٍش  روث  ُنرِش  املتحدة، 
إىل  إضافة  والسنوية،  الدائمة  الزراعية  املحاصيل  فمعظم   .(USDA, 2002)  2002

العضوية. األسمدة  من  بسهولة  تستفيد  أن  يمكن  األشجار،  من  كثري 

الرتكيبية  األسمدة  م  ُتتمِّ أن  إما  العضوية  لألسمدة  يمكن  احلديثة،  الزراعة  ويف 
تنطوي  فإهنا  األخرى،  البرشية  لألنشطة  ثانوية  منتجات  وبوصفها  حملها.  حتّل  أن  أو 
استعامل  تقليص  حيث  من  الرتكيبية  باألسمدة  مقارنة  وبيئية  اقتصادية  مزايا  عىل 
ناحية أخرى، يمكن  الطاقة. من  الرئيسية، وختفيض تكلفة اإلنتاج واستهالك  املوارد 
وتوافُّرًا، عالوة عىل  تركيزًا  أكثر  بصيغة  يات  مغذِّ للنبات  م  تقدِّ أن  العضوية  لألسمدة 
اخلاصة  لالحتياجات  تبعًا  فيها  يات  املغذِّ نسبة  حيث  من  صيغها  ضبط  يمكن  أنه 
متزايد،  نحو  عىل  التسميد،  إدارة  خطط  غدت  وقد  واملحاصيل.  الرتبة  بمنظومات 
أدوات شعبية طوعية، أو مفروضة بالترشيعات بوصفها جزءًا من إطار عمل اإلنتاج 
الزراعي املستدام. وتنطوي تلك اخلطط عىل تأثري مبارش يف استعامل األسمدة العضوية 

.(Jarvis et al.,  2004) والرتكيبية، خاصة من حيث أنامط ومعدالت النرش 

يأيت: ما  الزراعية  املنظومات  التسميد يف  مواد  نوع من  أي  استعامل  يتطلب 

• تبعًا • األرض(  من  مساحة  لوحدة  السامد  )كتلة  املناسب  النرش  معدل  حتديد 
ملتطلبات تغذية النبات وخصائص الرتبة. ويمكن حتديد معدالت النرش عىل مستوى 
من  بكل  اخلاصة  املعلومات  تكون  حينام  بدقة  املوضعي،  املستوى  أو  برمته،  احلقل 

مثاًل(. الدقيقة  )الزراعة  متوافرة  والرتبة  واملحصول  املوقع 

• التعّرف عىل أكثر أنامط نرش مواد التسميد وتوضيعها مالءمة للرتبة واملحصول •
التضمني،  أو  باحلقن  السطح  حتت  نرش  أو  نطاقات،  ضمن  أو  واسع  سطحي  )نرش 

الصلة. الزراعية واالقتصادية والبيئية ذات  مثاًل(، وذلك يف ضوء مجيع االعتبارات 

النبات،  لتغذية  اًم  متمِّ أم  رئيسيًا  مصدرًا  العضوية  األسمدة  اسُتعملت  وسواء 
كل  يف  الزراعية  املحاصيل  من  كبري  لعدد  األمهية  شديدة  حقلية  عملية  نرشها  يبقى 
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يات اخلاصة التي جيب التصّدي هلا بواسطة  من البلدان املتقدمة والنامية. ومن التحدِّ
تهيزات نرش السامد العضوي عىل األرض اآليت:

• املحتوى • بسبب  العالية  النرش  ومعدالت  املواد  من  كبرية  كميات  مع  التعامل 
العضوية. األسمدة  املغذيات يف معظم  من  نسبيًا  املنخفض 

مثال: يمكن لكيلو غرام واحد من روث خنازير حديث الطرح أن حيتوي عىل 
 0.1% أو  بقليل  غرام   1 من  وأكثر   ،)N( النرتوجني  من   ،1% أو  غرام،   10 من  أقل 
  (ASABE,  )K( البوتاسيوم  من   0.4% أو  4 غرامات  من  وأقل   ،)P( الفوسفور  من 
عىل  النرش  وأثناء  التخزين،  أثناء  يضيع  أن  يات  املغذِّ هذه  لبعض  ويمكن   ،2006)
نرتات  من  غرام  الكيلو  حيتوي  وباملقارنة،  مثاًل(.  النرتوجني  )تطاير  أيضًا  األرض 
السوبرفوسفات  من  الكيلو غرام  النرتوجني، وحيتوي  من  340 غرامًا  األمونيوم عىل 
الثالثي عىل 460 غرامًا من الفوسفات، أو 200 غرام من عنرص الفوسفور P، وحيتوي 
من  غرامًا   330 أو  البوتاس،  من  غرام   600 عىل  الكلورايد  بوتاس  من  غرام  الكيلو 
(Korol, 2002). لذا فإن نسبة املغذيات يف السامد العضوي، مثل  عنرص البوتاسيوم  

اثنَتنْي من تلك املوجودة يف سامد تركيبي عادي. روث اخلنزير، أصغر بمرتبة ِكرَب أو 

يات يف السامد العضوي ويف متاسكه )صلب،  االختالفات الكبرية يف نسب املغذِّ
شبه صلب، سائل مثاًل( مقارنة باألسمدة الرتكيبية، وهذا يؤدي إىل احلاجة إىل مراقبة 
ي من كثب، وتعديل معدل النرش تبعًا هلا. وقد اقرُتحت منظومات للضبط  نسبة املغذِّ
 (Thirion النارش  مؤخرة  يف  التفريغ  ناقل  عىل  السامد  كتلة  بقياس  النرش  ملعدل  اآليل 
السامد  مقدار  إىل  ًا  بوصفه مؤرشِّ السامد  اقة  العزم عند خفَّ بتسجيل  أو   et al., 1998)
الذي جيري نرشه (SRI, 1998). أما استشعار املغذيات أثناء الرش فام زال يف مرحلة 

التطوير.

• ومع • املختلفة،  واملحصول  الرتبة  منظومات  حاجات  مع  املكيَّفة  النرش  أنامط 
املختلفة. العضوية  األسمدة  ألنواع  والتدفقية  الفيزيائية  اخلصائص 

• الثقيلة فوقها.• النرش  الناجم عن حركة آالت  للرتبة  املفرط  خماطر االرتصاص 
• الكرهية • الروائح  صدور  ومنها  األرض،  عىل  النرش  لعمليات  االجتامعية  املفاعيل 

املصنَّعة،  البلدان  من  كثري  ففي  العامة.  الطرقات  املواد عىل  من  كبرية  نقل كميات  أو 
واقتىض  النطاق،  واسعة  عمليات  إطار  يف  املوايش  تربية  تركيز  نحو  ه  توجُّ ثمة  كان 
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إليها.     امُلرَسلة  تربية احليوانات واحلقول  الروث مسافات أطول بني مواقع  ذلك نقل 

باالستعامل  املقرتنة  الكثرية  والبيئية  واالقتصادية  الزراعية  املزايا  إىل  ونظرًا 
العضوية  املنتجات  من  وغريها  كة  املتفكِّ العضوية  واملواد  املوايش  لروث  السليم 
من  فإنه  الرتبة،  إلصالح  ووسيلة  النبات  يات  ملغذِّ مصدرًا  بوصفها  األخرى  الثانوية 
الرضوري أن يأخذ تصميم وتشغيل تهيزات نرش السامد عىل األرض عىل نحو فاعل 

احلسبان. يات يف  التحدِّ تلك 

عىل  الضوء   (Thirion and Chabot, 2003) وشابوت  تريون  سلَّط  وقد 
ُينرش،  الذي  السامد  نوع  األرض:  عىل  السامد  نرش  عملية  جودة  د  حتدِّ عوامل  ثالثة 
احلقيل(.  والتشغيل  )اإلعداد  التجهيزات  وتشغيل  نرشه،  يف  املستعملة  والتجهيزات 
ع الكبري للمنتجات العضوية التي يمكن استعامهلا سامدًا، وإىل رضورة  ونظرًا إىل التنوُّ
النرش  جودة  دان  حيدِّ معياران  ثمة  مضبوط،  نرش  بمعدل  للسامد  صحيح  توزيع  حتقيق 

وينطويان عىل حتدٍّ هنديس كبري.

3- مكننة نرش الروث عىل األرض الزراعية   

العضوية 1.3 وظائف منظومات نرش األسمدة 

العضوية  املنتجات  إدارة  منظومة  من  جزءًا  األرض  عىل  السامد  نرش  يمثِّل 
وظائف  يف  يؤثِّر  أن  العوامل  من  لعدد  ويمكن   .1 الشكل  يف  للمبنيَّ  وفقًا  الثانوية، 
ويف  التجهيزات.  أو  املنظومات  من  جمموعة  تكون  أن  ملحتوياهتا  ويمكن  املنظومة، 
احلالة اخلاصة بروث املوايش، يتأثَّر إنتاجه بالتكاثر، وطريقة ونوع العلف، والظروف 
يات من  النهائية لذلك الروث توليد الطاقة أو تدوير املغذِّ البيئية. ومن االستعامالت 
خالل نرشه عىل األرض. إنه ملن الرضوري يف هذه املرحلة مالحظة أن منظومة النرش 
وأدائها. ومن الرضوري  تتأثَّر بخصائصها  الروث، ولذا  إدارة  هي جزء من منظومة 
يف  املبيَّنة  الوظائف  كل  تتضّمن  الروث  إدارة  منظومات  مجيع  ليس  أن  معرفة  أيضًا 
خارج  مرابط  يف  املاشية  فيها  ُترّبى  التي  املنظومة  يف  املثال،  سبيل  عىل   .1 الشكل 
احلظائر، يمكن أاّل تكون ثّمة حاجة إىل عملية مجع الروث. وباملثل، قد ال تكون ثّمة 
تقرتن  أن  مشاهبة  ملهام  ويمكن  وختمري(.  وختفيف،  )فصل،  املعاجلة  عملية  إىل  حاجة 

بإنتاج أسمدة عضوية أخرى )وحول رصف صحي منزيل أو صناعي، مثاًل(.

النظر  بقطع  ونرشها،  إنتاجها  بني  خمتلفة  ُمددًا  عادة  العضوية  األسمدة  وخُتزن 
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 )1( رئيسيتني:  بوظيفتني  األرض  عىل  النرش  منظومة  تقوم  أن  جيب  لذا  منشئها.  عن 
)2( ونرشه عىل األرض. ويمكن  التخزين إىل موقع االستعامل،  امُلنَتج من موقع  نقل 
تلك  تعريف  د  وحيدِّ جزئية.  وظائف  عدة  إىل  الرئيسيتني  الوظيفتني  هاتني  تقسيم 
االهتامم  موضوع  الروث  نوع  ويفرض  النرش.  منظومة  خصائص  اجلزئية  الوظائف 

النرش. منظومة  مواصفات  أيضًا 

1: وظائف منظومة إدارة الروث. الشكل 

ووفقًا  ملصدره.  تبعًا  احليوانات  بروث  التعامل  خصائص   2 الشكل  وُيري 
واحليويني  الزراعيني  للمهندسني  األمريكية  اجلمعية  من  املقرتح  املعياري  للتعريف 
 (ASABE (American  Society of Agricultural and Biological Engineers)
أن  إال  تكويمه،  يمكن  بحيث  صلبة  مادة  عىل  الصلب  شبه  الروث  حيتوي   ،2007)
منه  رشاحة  ع  تتجمَّ أن  ويمكن  الصلب،  الروث  هيئة  من  متاسكًا  أقل  تبقى  هيئته 
بواسطة  ُيتداول  أن  أو  دافعة،  مضخة  بواسطة  ُيضّخ  أن  ويمكن  حوله.  اخلارج  يف 
م  املادة الصلبة جيعله يتكوَّ اقة أمامية. أما الروث الصلب، فمحتواه من  ل ذي خفَّ حممِّ
اقة  اخلفَّ ذو  ل  املحمِّ هي  لتداوله  وسيلة  وأفضل  ُرشاحة،  دون  أو  قليلة  ُرشاحة  مع 
مادة  عىل  حيتوي  ال  وهو  بسهولة،  ضّخه  فيمكن  السائل،  الروث  وأما  األمامية. 
تصنيف  ويمكن  ردغة.  أو  بأنه مالط  السائل  الروث   ASABE ف مجعية  وُتعرِّ ليفية. 
أو  منزيل  صحي  رصف  ووحول  خممرة،  عضوية  )مواد  األخرى  العضوية  األسمدة 
املعيار.  لنفس  تبعًا  إلخ(  خمتلفة...  صناعات  من  عضوية  ثانوية  ومنتجات  صناعي، 
أن  برغم  أنه  إىل  االنتباه  جيب  النرش.  منظومة  يف  الروث  نقل  وظيفة   3 الشكل  وُيري 
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فإنه  ضخه،  إمكانية  عىل  ينص   ASABE مجعية  قبل  من  الصلب  شبه  الروث  تعريف 
لنقل  الالزمة  فاالستطاعة  األرض.  عىل  النرش  منظومة  يف  ذلك  فعل  العميل  غري  من 

الروث شبه السائل مسافات واقعية عىل درجة كبرية من األمهية. 

 

اليسار  )أعىل  أفقية  خفاقة  مع  خلفي  توزيع  نارش  عىل  الدافع  اجلدار  مبدأ   :2 الشكل 
عنفي  ونارش   ،)http://www.friesenequipment.com من   MS1442H الطراز  واألسفل. 

)http://www.Keenanservice.com اليمني، من:  التوزيع )أعىل  جانبي 

 )http://www.Ktwosales.com 3: خفاقات عمودية املحور )املصدر:  الشكل 

التي  الوظيفة  فهي  األرض،  عىل  السامد  نرش  أي  الثانية،  املنظومة  وظيفة  أما 
اجلزئية  )والوظائف  الوظيفة  تعريف هذه  ويتعلق  نفسها.  النرش  بتجهيزات  تقرتن عادة 
العضوي.  السامد  تعريف عملية نرش  أواًل، جيب  املستعمل.  السامد  بنوع  عنها(  املتفرعة 
فمن وجهة نظر تداول املنَتج الصارمة، تتألَّف هذه العملية من توضيع مقدار معنيَّ من 
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دة، يتطلب حتريك  دة من األرض. وتوضيع السامد فوق مساحة حمدَّ السامد عىل مساحة حمدَّ
تهيزات النرش، باستثناء منظومات الري الالزمة لألسمدة العضوية السائلة.

توزيع  بمفهوم  األرض  من  حمدودة  مساحة  عىل  سامد  توضيع  فكرة  توحي  كذلك 
السامد عىل عرض معني من النرش. وضم فكرة احلركة، أو االنتقال، إىل مفهوم عرض النرش 

يستكمل تعريف النرش عىل األرض.

وباستثناء منظومات املادة السائلة التي ُيضخ فيها السامد من اخلزان مبارشة إىل موقع 
النرش )منظومة ري وخراطيم قابلة للجر مثاًل. انظر املقطع 1.2.3(، جيب أن حتمل آلة النرش 
د للنرش. حينئذ جيب نقل املادة من منظومة  عها يف املوقع املحدَّ كمية معينة من املادة وتوزِّ
خزن مؤقتة إىل منظومة التوزيع. وهذه الوظائف ملخصة يف الشكل 4. ويتضمن املقطع 2.3 

عرضًا مفصاًل لكيفية حتقيق هذه الوظائف األساسية باملنظومات املختلفة.

ولتحقيق متطلب احلركية، يمكن من حيث املبدأ النظر يف مجيع اخليارات املعتادة يف 
اآلالت الزراعية. فالنارش عىل األرض يمكن أن يكون جمرورًا أو حمموالً أو شبه حممول أو 

ذايت الدفع.

الشكل 4: متثيل بياين لوظائف معظم تهيزات نرش السامد عىل األرض.

وتطورها املتوافرة  املنظومات   2.3
السائلة األسمدة   1.2.3

املادة  من   5% عىل  السائلة  العضوية  األسمدة  حتتوي   ،2 الشكل  يف  للمبنيَّ  وفقًا 
الصلبة عىل أساس مبلول أو أقل، يف حني أن األسمدة العضوية شبه السائلة، أو الردغة، 
وقد  مبلول.  أساس  الصلبة عىل  املادة  من   10% نحو  إىل  ما يصل  أن حتتوي عىل  يمكن 
منظومات  األسمدة:  من  األنواع  هذه  لنرش  التجهيزات  من  واسعتان  فئتان  رت  ُطوِّ
صهاريج، ومنظومات متواصلة أو أنابيب. ويمكن ملنظومات الصهاريج أن تتعامل مع 
كل من املواد السائلة أو الردغية، يف حني أن منظومات األنابيب تقترص عىل نرش األسمدة 
لألسمدة  املبعثر  السطحي  النرش  حتقيق  يمكن  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  السائلة.  العضوية 
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الصلبة  العضوية  لألسمدة  املستعملة  النوارش  أنواع  بعض  باستعامل  الردغية  العضوية 
)انظر املقطع 2.2.3(.

1.1.2.3 منظومات الصهاريج

أو  السائلة  العضوية  األسمدة  نرش  يف  املستعملة  الصهاريج  منظومات  تشتمل 
عمومًا  ُترُّ  الة  نقَّ منظومات  وهي   .4 الشكل  يف  املبيَّنة  الرئيسية  الوظائف  عىل  الردغية 

بجرارات زراعية، ومنها أيضًا منظومات ذاتية الدفع )الشكل 5(.

وُتستعمل الصهاريج املغلقة ذات املقطع العرضاين الدائري أو البيضوي، والسعات 
والردغية  السائلة  لألسمدة  املؤقت  للخزن  مكعبًا،  مرتًا   40 حتى   5 من  ختتلف  التي 
 ،)6 املضغوط )الشكل  أو غري  العادي  منها:  نوعان رئيسيان  6(. وثمة  ونقلها )الشكل 
واملضغوط )الشكالن 5 و7(. وحتتوي الصهاريج املضغوطة عىل مضّخة هواء مضغوط 
ُتستعمل للحفاظ عىل ضغط سالب ضمن الصهريج أثناء التحميل، وعىل ضغط موجب 
يف أثناء التفريغ. أما الصهاريج العادية فيجب حتميلها باستعامل مضخة خارجية، وحيصل 
الغي  ر  طوَّ العرشين،  القرن  ثامنينات  ويف  فيها.  مبنية  سوائل  مضخة  بواسطة  تفريغها 
(Laguë, 1991) واخترب نموذجًا أوليًا لصهريج لنرش روث بقر حلوب سائل وردغي، 

وكان خزانه قاباًل لإلمالة للسامح بالتفريغ الثقايل.

.)Challenger Terra-Gator 2244/3244  الشكل 5: صهريج ذايت الدفع )املصدر: الُكتيِّب
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والردغية.  السائلة  العضوية  األسمدة  ونقل  خلزن  مضغوط(  )غري  عادي  صهريج   :6 الشكل 
 .)lmth.eluoh/moc.tnempiuqesdlorah.www//:ptth )املصدر: 

والردغية.  السائلة  العضوية  7: صهريج خزن ونقل مضغوط لألسمدة  الشكل 
.)moc.cnirezlab.www//:ptth )املصدر: 

إىل  الردغية من صهريج اخلزن والنقل  أو  السائلة  العضوية  نقل األسمدة  ق  ويتحقَّ
اآللة التي توزعه وتنرشه عىل األرض بواسطة أنابيب مغلقة )الشكل  8(. ووفقًا ملا ُذكر 
آنفًا، يمكن حتقيق فرق الضغط الالزم لتحريك السامد بواسطة مضخة ضغط هوائية )يف 
الصهاريج املضغوطة( أو ميكانيكيًا )يف الصهاريج العادية(. وإضافة إىل املضّخة، ُترى 
ئ املادة املتدفقة عربه بالتساوي  عملية التوزيع بواسطة خمرج متشّعب متعّدد الفوهات جُيزِّ
عىل الفوهات املثبَّتة عىل عارضة النارش. وثمة تصاميم متنوعة للمخرج املتعدد الفوهات، 
بعضها حيتوي عىل سكاكني دوارة لقّص القش واجلسيامت الصلبة املوجودة يف الروث. 

وتفتح تصاميم أخرى وُتغلق فوهاهتا تسلسليًا لضامن توزيع متساو للروث.

ويمكن للصهاريج نرش األسمدة السائلة أو الردغية عىل سطح الرتبة، أو يمكن أن 
نها فيها، أو حتقنها حتت سطحها. ويمكن حتقيق النرش املبعثر عىل سطح الرتبة بواسطة  ُتضمِّ
ق الفوهات املتعددة التي خُتِرج املادة  منظومات مفردة أو متعددة الفوهات )الشكل 9(. حتقِّ



277

السائلة أو الردغية بالقرب من سطح الرتبة توزيعًا أكثر تانسًا، وتقلِّل من صدور الروائح 
ن املنظومات املتعددة الفوهات، التي تتصف بإمكان  الكرهية وتطاير النرتوجني بإفراط. ومتكِّ
العضوية  لألسمدة  السطحي  النرش  من  أيضًا   ،)10 )الشكل  فوهاهتا  بني  الفواصل  ضبط 
صفوف  يف  املزروع  النبات  بروز  بعد  السامد  )نرش  حمدودة  نطاقات  يف  والردغية  السائلة 
رة، مثالً(. ومن املمكن أيضًا تضمني املواد السائلة أو الردغية يف الرتبة باستعامل أدوات  كالذُّ
11(. وتتأّلف عملية التضمني من وضع  القرصية املختلفة )الشكل  التضمني الشوكية أو 
الروث عىل سطح الرتبة وخلطه معها. أما نمط النرش الثالث فهو احلقن املبارش الذي توضع 
 .)12 الرتبة عىل شكل نطاقات متوازية )الشكل  الردغية حتت سطح  أو  السائلة  املادة  فيه 
ويتطلَّب احلقن املبارش وظيفة جديدة يف منظومة النرش: جيب تكوين حيِّز كاف حتت سطح 
الرتبة الحتواء املادة املحقونة. وقد ناقش ِشن وتسييه (Chen  and  Tessier, 2001) طريقة 

لتصميم أدوات حقن مالئمة لتقليل تكوين بِرك سطحية أثناء حقن الروث السائل.

الشكل 8: صهريج مقطور بجرار لنقل األسمدة العضوية السائلة والردغية. 
 .)moc.cnirezlab.www//:ptth :املصدر(

9: نرش أريض مبعثر ألسمدة عضوية سائلة وردغية.  الشكل 
.)moc.eluohj.www//:ptth )املصدر 
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د يف نطاقات لألسمدة العضوية السائلة والردغية. الشكل 10: نارش سطحي حمدَّ
.)http://www.jhoule.com :املصدر(

الشكل 11: أدوات للنرش السطحي ألسمدة عضوية سائلة وردغية. 
.(http://www.jhoule.com املصدر(

الشكل 12: أدوات للحقن املبارش ألسمدة عضوية سائلة وردغية حتت سطح الرتبة. 
.(http://www.joskin.com املصدر(
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املتواصل النرش  منظومات   2.1.2.3

تتضمن منظومات النرش املتواصل للسامد العضوي السائل الوظيفتني الرئيسيتني 
األخريتني املبينتني يف الشكل 4 فقط. نظرًا إىل أنه يمكن ضّخ األسمدة العضوية السائلة 
املتواصلة  النرش  منظومات  تعتمد  مرتات،  كيلو  بضعة  إىل  تصل  مسافات  عىل  بكفاءة 
تربية  مربط  )خزان  التخزين  موقع  من  السائل  العضوي  للسامد  املستمر  النقل  عىل 
املاشية مثاًل( إىل موقع النرش عىل األرض عرب شبكة من األنابيب الصلبة أو اخلراطيم 

.)PAMI 1997( املرنة
ُيري الشكل 13 منظومة شائعة للنرش املتواصل تتألف من أنبوب استجرار رئييس 
عريض  ذراع  إىل  السائل  الروث  تنقل  خرطوم  بكرة  مع  موصول  الصورة(  مقدمة  )يف 
  (Laguë et al., رة  الذُّ نبات  صفوف  بني  دة  حمدَّ نطاقات  يف  السطحي  للنرش  )اخللفية( 
(1994. أو يمكن استعامل جرار يقطر خزانًا لنقل السامد إىل موقع النرش، حيث يمكن 

استعامل منظومة نرش مستمر.
األدوات  من  النوع  نفس  عىل  تعتمد  أن  املتواصلة  للمنظومات  ويمكن 
عىل  السائلة  العضوية  األسمدة  لنرش  الصهاريج  منظومات  يف  املستعملة  والتجهيزات 
مبارشة  حقنها  أو  الرتبة،  يف  تضمينها  أو  بنطاقات(،  د  حمدَّ أو  مبعثر  )نرش  الرتبة  سطح 

حتت سطحها )الشكل 14(.

.)Laguë et al.  1994 :الشكل 13: منظومة نرش أريض متواصل للسامد العضوي السائل. )املصدر
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الشكل 14: أدوات وتهيزات خمتلفة للنرش األريض املتواصل لألسمدة العضوية السائلة.

ل النرش م يف معدَّ التحكُّ  3.1.2.3
الصلب(،  شبه  أو  الصلب  أو  )السائل  كافة  السامد  نرش  منظومات  أنواع  يف 
املساحة  عىل  مقسومة  الزمن  وحدة  يف  ُتنرش  التي  املادة  مقدار  النرش  وترية  تساوي 

املغّطاة هبا يف أثناء نفس وحدة الزمن. 

:1.1.2.3 باملعادلة  الردغية  أو  السائلة  العضوية  د وترية نرش األسمدة  وتتحدَّ

                                     )1.1.2.3(
حيث  

، رة بـ  : وترية النرش مقدَّ
  ، رًا بـ  600: عامل حتويل مقدَّ

، رة بـ  q: وترية تفريغ املادة مقدَّ
، رة بـ  V: رسعة العمل مقدَّ

. بـ  رًا  L: العرض الفعال ملنظومة النرش مقدَّ
باستعامل  حركيًا  التفريغ  وترية  قياس  نسبيًا  السهل  من  السائلة،  املادة  حالة  ويف 
حساب  يمكن  لذا  احلجمية.  للمضخة  الدورانية  الرسعة  بقياس  أو  تدفق،  مقياس 

التجهيزات. انتقال  النارش ورسعة  بناء عىل عرض  النرش  وترية 
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مثال:

مبعثر 	.  سطحي  نرش  بمنظومة  د  مزوَّ نرش  لصهريج  الالزمة  العمل  رسعة  د  حدِّ
 20% بنسبة  تراكب  إىل  حاجة  )ثمة  مرتًا   15 يساوي  وعرضها  واحدة  فوهة  ذات 
لتحقيق تغطية متجانسة بني املرورات املتجاورة(. وقد ُضبطت وترية التفريغ لتساوي 

.  عند وترية نرش تساوي 

الواب: يساوي العرض الفاعل هلذا النارش 12 مرتًا:  
:V بتعويض القيم يف املعادلة 1.1.2.3 يمكن حساب

د بذراع نرش سطحي يف نطاقات 	.  د وترية تفريغ املادة من نارش مستمر مزوَّ حدِّ
بني  متجانسة  تغطية  لتحقيق  هنا  للرتاكب  حاجة  )ال  مرتًا   30 يساوي  عرضه  دة  حمدَّ
وترية  وتساوي   ، النرش  ذراع  حركة  رسعة  تساوي  املتجاورة(.  املرورات 

. النرش املرغوب فيه 

30 مرتًا. بالتعويض يف املعادلة  الواب: يساوي عرض النارش يف هذه املنظومة حتديدًا 
 :q 1.1.2.3 يمكن حساب

.(http://www.newholland.com :ة )املصدر الشكل 15: ناقل ذو سلسلة وِقدَّ
الصلبة األسمدة   2.2.3

وبيَّنا ثالث وظائف   .1.3 املقطع  النرش يف  نطاق  قدمنا مفهومي احلركية وعرض 
ق وظيفة اخلزن املؤقت يف نارش السامد  رئيسية لنرش األسمدة أيضًا يف الشكل 4. وتتحقَّ
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التوزيع بواسطة  املادة من اخلزان املؤقت إىل منظومة  الصلب بواسطة قادوس. وُتنقل 
د خصائص كل منظومة عمل املنظومات التي تتعامل معها. سري ناقل. وحتدِّ

1.2.2.3 منظومة اخلزن املؤقت

يتَّخذ  أن  الصلبة  العضوية  األسمدة  مع  للتعامل  م  املصمَّ النارش  لقادوس  يمكن 
عة، إال أن املقاطع العرضانية املستطيلة وشبه املنحرفة هي أكثرها شيوعًا.  أشكاالً متنوِّ
النقل  منظومتي  الستيعاب  عادة  م  ُتصمَّ وهي  نسبيًا  بسيطة  املؤقت  اخلزن  ومنظومة 
والتوزيع  معًا عىل نحو مالئم. ومن الواضح أن الشكل اهلنديس ملنظومة اخلزن املؤقت 

يؤثِّر يف تدّفق املادة )انظر املقطع 5(.
2.2.2.3 منظومة النقل

ُتستعمل هذه املنظومة لنقل املادة من منظومة اخلزن املؤقت إىل منظومة التوزيع. 
وتوجد ثالثة أنواع رئيسية من منظومات نقل يف نوارش الروث الصلب التجارية: ناقل 
بوابة  ومنظومات   )16 )الشكل  احللزونية  والنواقل   ،)15 )الشكل  ة  وِقدَّ سلسلة  ذو 
أربع  أو  ثالث  أو  سلسلتني  من  ة  والِقدَّ السلسلة  نواقل  وُتصنع   .)17 )الشكل  الدفع 
L. أو يمكن استعامل ناقل حلزوين طوالين  U أو  سالسل تربط معًا بقضبان هلا شكل 
أو اثنني لنقل املادة إىل منظومة التوزيع. حينئٍذ ثمة حاجة إىل منظومة مؤقتة مغلقة القعر 
من أجل أن يعمل هذا الناقل عىل نحو سليم. وُتزيح منظومة البوابة املادة بدفع اجلدار 

املقابل ملنظومة التوزيع نحوها وفقا للمبنيَّ يف الشكل 17.

http://www.lkverkstad. يف اليسار من Hill HSS 2015 الشكل 16: نواقل حلزونية )نارش طراز
.(http://www.friesenequipment.com يف اليمني من MS1368 ونارش جبهي ،/se
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التوزيع منظومة   3.2.2.3
الرتبة.  سطح  عىل  السامد  نرش  عن  املسؤولة  املنظومة  هي  التوزيع  منظومة 
تاريًا  املتوافرة  الصلب  العضوي  السامد  نوارش  من  العظمى  الغالبية  يف  ُتستعمل 
نات  مكوِّ من  النرش  منظومة  تتأّلف  لذا  كبري.  نرش  عرض  لتحقيق  املركزي  الطرد  قوة 
سبيل  عىل  اللحوم  بقر  روث  ومنها  الصلبة،  العضوية  األسمدة  وبعض  ارة.  دوَّ
الروث  تسحق  بحيث  ارة  الدوَّ نات  املكوِّ مفعول  م  ُصمِّ لذا  متجانسة،  غري  املثال، 
يف  شيوعًا  التوزيع  أدوات  أكثر  األرجح  عىل  فهي  الدوارة  اقات  اخلفَّ أما  أيضًا. 
أشكاالً  تتَّخذ  أن  اقة  للخفَّ ويمكن  تاريًا.  املتوافرة  الصلبة  العضوية  األسمدة  نوارش 
حميطية.  شفرات  أو  سكاكني  أو  أسنان  مع  أسطوانية  تكون  أن  يمكن  فهي  خمتلفة. 
يكون  وعندما  املحيطية.  الشفرات  ذو  احللزون  األخرى  الشائعة  أشكاهلا  ومن 
بني  ما  مجع  ويمكن  اثنتني.  أو  منه  وحدة  ُتستعمل  أفقيًا،  اقة  للخفَّ الطوالين  املحور 
.)18 )الشكل  توزيع  منظومة  لتكوين  أيضًا  معًا  عمودية  اقات  خفَّ وأربع  اقتني  خفَّ

اقة أفقية )أعىل اليسار واألسفل. الطراز  الشكل 17: مبدأ اجلدار الدافع عىل نارش توزيع خلفي مع خفَّ
MS1442H من http://www.friesenequipment.com(، ونارش َعنَفي جانبي التوزيع )أعىل اليمني، 

  .)http://www.keenanservice.com :من
وذلك  التوزيع،  وظيفة  عن  السحق  وظيفة  ُفِصلت  املنظومات،  بعض  ويف    
فيها  ُتستعمل  منظومة   19 الشكل  ُيري  خمتلفتني.  جزئيتني  منظومتني  باستعامل 
إن  األرض.  عىل  التوزيع  دوارة  أقراص  ثالثة  وتوافر  املادة،  لطحن  أفقيتان  خفاقتان 
ارة كثرية الشيوع يف نوارش األسمدة، وهي ُتستعمل أيضًا يف تهيزات  األقراص الدوَّ
وقوة  و19(.   16 )الشكالن  العضوية  األسمدة  من  معينة  أنواع  مع  للتعامل  مة  مصمَّ
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)أعىل  العنفات  ذات  النوارش  يف  املستعمل  األسايس  املبدأ  أيضًا  هي  املركزي  الطرد 
.)20 بالتطيري )الشكل  17( ونارش  الشكل  يمني 

 .(http://www.ktwosales.co.uk )املصدر:  املحور  عمودية  اقات  خفَّ  :18 الشكل 

http:// )املصدر:  أفقيتني.  اقتني  وخفَّ دوارة  أقراص  ثالثة  ذات  مركزي  طرد  منصة   :19 الشكل 
.)www.agrostroj.cz

.)Cemagref, 1997 20: نارش بالتطيري )مقتبسة من  الشكل 
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باستعامل حسابات مشاهبة  الصلب  العضوي  الروث  ويمكن حساب وترية نرش 
الصلب  الروث  نوارش  يف  الصعوبات  إحدى  لكن   .3.1.2.3 املقطع  يف  املعطاة  لتلك 
(Coefficient of Variation) يف  هي تقدير عرض النرش. تقع قيم معامل االختالف 
 (Lorimor, %30 و %110. وقد أورد لوريمور  عرض نرش الروث الصلب عادة بني 
املبعثر  التطيري  نارش  يف  االختالف  معامل  أن  إىل  تشري   1993 عام  من  بيانات   2000)
1 القيم  %50. ويتضمن الدول  12 مرتًا يساوي  (Spinner) الذي يبلغ عرضه  م  املدوِّ
 (Ludhv) الـ  دها  حدَّ التي  احلركة،  اتاه  ويف  عرضانيًا  االختالف،  ملعامل  العظمى 
بعد  ما  يف   5 املقطع  يف  م  نقدِّ وسوف  الروث.  نوارش  لتقييم   (CEN, 2002) األورويب 
مبادرات بحث وتطوير خمتلفة هتدف إىل حتسني تانس توزيع النوارش للروث الصلب.

.EN13080 1: مواصفات املِْقَيس األورويب  الدول 

روث 
روث سائلصلب

ضمن مبعثرمبعثر
نطاقات

معامل االختالف 
302015توزيع عرضايناألعظمي )%(

د40توزيع طوالين مل حُيدَّ

ل النرش م يف معدَّ التحكُّ  4.2.2.3

3.1.2.3 عىل األسمدة الصلبة. إال  يمكن تطبيق املعادلة العامة املعطاة يف املقطع 
منه يف حالة األسمدة  أكثر صعوبة  الصلبة عمليًا  األسمدة  jdvm نرش  م يف  التحكُّ أن 
املوجودة  املادة  كتلة  بوزن  القيام  هي  دقيق  م  حتكُّ لتحقيق  طريقة  وأفضل  السائلة. 
املؤقت  اخلزن  منظومة  بني  ات  جمسَّ استعامل  يتطّلب  وهذا  مستمّر.  نحو  عىل  اآللة  يف 

النارش. )القادوس( وإطار 

الصلبة 3.2.3 األسمدة شبه 

نسبيًا  الواسع  دائاًم بسبب احليز  السائلة صعبًا  العضوية شبه  اعُترب نرش األسمدة 
خلواص التدّفق التي تتصف هبا هذه املواد. يمكن تصميم نوارش األسمدة شبه الصلبة 
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املفتاحية  واملوسطات  الصلبة.  األسمدة  نوارش  املستعملة يف  املبادئ  نفس  اعتامدًا عىل 
هلا تشتمل عىل منظومة خزن مؤقت كتيمة لدرء الترّسب، ومنظومة نقل تستطيع دفع 
شبه  لألسمدة  خصيصًا  املصممة  التجارية  اآلالت  وتتضّمن  بكفاءة.  صلبة  غري  مواد 
V لتحقيق تدّفق جيد باتاه نواقل التفريغ. وغالبًا ما  الصلبة أيضًا قادوسًا له الشكل 
ُتستعمل نواقل حلزونية هلذه املواد ألن مساحة السطح املستعملة فيها لتحقيق إزاحة 
واسُتعملت  كبرية.  بمقادير  تتحّرك  ال  التي  املواد  بدفع  تسمح  وألهنا  كبرية  موجبة 
يف  للضبط  قابلة  بوابة  وتوجد  اللزجة.  اللدنة  املواد  لنرش  أيضًا  بنجاح  السيور  نواقل 
خصائص  أن  املعروف  ومن  ارة.  دوَّ أقراص  من  عادة  تتألف  التوزيع  منظومة  هناية 
مع  تتغريَّ  الصحي،  الرصف  وحل  مثل  الصلبة،  شبه  املواد  من  معّينة  أنواع  انسياب 
ارة  الدوَّ األقراص  موقع  ضبط  جيب  لذا  التخزين.  ظروف  عىل  وتعتمد  الزمن  مرور 
فيه  يصبح  الذي  املوقع  عىل  يعتمد  التوزيع  أن  ُوِجد  فقد  املادة،  لزوجة  مع  لتتوافق 
ار (Thirion and Chabot, 2003). إن نرش املواد  الوحل عىل متاس مع القرص الدوَّ
أكثر مالءمة،  التي هي  التجهيزات  انتقاء  يتطلَّب عناية إضافية من حيث  الصلبة  شبه 

املادة. تتوافق مع خصائص  إضافة إىل ضبطها جيدًا بحيث 

البيئية املفاعيل   -4
ُيعترب روث احليوانات وغريه من األسمدة العضوية بدياًل متازًا وقيِّاًم لألسمدة 
يمكن  اجليدة،  اإلدارة  إجراءات  إىل  العضوية  األسمدة  استعامل  وبضم  التجارية. 
مردود  حتسني  الوقت  نفس  ويف  اإلنتاج،  تكاليف  تقليص  الزراعيني  للمنتجني 
أن  الرتبة  عىل  السامد  لنرش  يمكن  اجليدة،  اإلدارة  وبوجود  الرتبة.  وجودة  املحاصيل 
تدوير  يف  االهتامم  حرص  أن  إال  العضوية.  األسمدة  لتدوير  بيئيًا  جيدة  طريقة  يمثِّل 
نات  مكوِّ من  تأثريات  ظهور  إىل  يؤدي  أن  يمكن  فائضة  زراعية  مواد  من  يات  مغذِّ
عن  االنتباه  رصف  وإىل  الثقيلة،  واملعادن  امُلْمرضة،  اجلرثومية  العوامل  منها  أخرى، 
التغذية  العمل عىل تنب  (Wang et al., 2004). لذا جيب  الكرهية  الروائح  مصادر 
املفرطة التي يمكن أن تنطوي عىل مفاعيل بيئية سلبية يف الرتبة واملاء واهلواء املحيطة 
أمهية  فيها  النظر  جيب  التي  العوامل  أكثر  فإن  البيئية،  املخاطر  درء  وبغية  باملوقع. 
الرتبة  متطلبات  مع  الوتائر  فمطابقة  ووتريته.  العضوية  األسمدة  نرش  توقيت  هي 
استعامل،  أفضل  املحصول  يستعملها  التي  األوقات  يف  يات  املغذِّ ونرش  واملحصول، 
ومن  املفرط.  الغازات  وإصدار  ترسب  وخماطر  تراكمها،  خماطر  جذريًا  يقلِّص 
العضوي  السامد  نرش  عن  الناجم  البيئي  اخلطر  يف  ُتسهم  التي  األخرى  االعتبارات 
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واملقاطع  النرش.  حني  املحصول  ونوع  والطقس  الرتبة  وحالة  نرشه  وطريقة  نوعه 
واهلواء  واملاء  الرتبة  جودة  يف  مفاعيلها  حيث  من  االعتبارات  هذه  تناقش  اآلتية 

النرش. بموقع  املحيطة 

1.4 املفاعيل يف الرتبة

أكثر  فيها  تكتُّالت  ن  تكوُّ الرتبة  إىل  العضوية  واألسمدة  الروث  إضافة  ز  ُتعزِّ
أكثر  هي  التي  التكتُّالت  وتقلِّص  فيها.  العضوية  املادة  نسبة  زيادة  بسبب  استقرارًا 
ن هتوية الرتبة واملقدرة عىل  استقرارًا الضياعات النامجة عن تعرية الريح واملاء، وحتسِّ
الرتبة احلجمية  تقلِّل من كثافة  العضوية  أيضًا أن األسمدة  تبنيَّ  باملاء. وقد  االحتفاظ 
وإىل  املردود،  زيادة  إىل  تؤدي  مزايا  وتلك  الزمن.  مع  وصالبتها   (Bulk Density)
حتسني جودة الرتبة وبنيتها أيضًا، إضافة إىل زيادة مقدرهتا عىل مبادلة الشحنات التي 
يات املنحلة يف املاء، وهذا هدف مهم وبعيد  ن من مقدرة الرتبة عىل ترشيح املغذِّ حتسِّ

الزراعيني. للمنتجني  املدى 

املعدنية،  األسمدة  نرش  بمفاعيل  العضوية  األسمدة  مفاعيل  مقارنة  وحني 
ى إىل ازدياد كربون الرتبة العضوي،  اكتشف الباحثون أن نرش السامد العضوي قد أدَّ
كل  ورصدت   .(Ding et al., 2007) الكربون  فصل  عىل  الرتبة  مقدرة  وازدياد 
زائدة  مستويات  نرشه،  عدم  بحالة  الروث  نرش  حالة  تقارن  التي  تقريبًا،  الدراسات 
 (Kingery  et  al., العليا  الرتبة  طبقة  يف  الكيل  والنرتوجني  العضوي  الكربون  من 
معدَنة  الت  معدَّ كانت  الرتبة،  يف  يات  املغذِّ مستويات  زيادة  إىل  وإضافة   .1994)

ل الكربون والنرتوجني أعىل عمومًا يف الرتبة التي ُأضيفت إليها أسمدة عضوية  وحتوُّ
 (Flavel  and Murphy, 2006; Ding  et من تلك التي ُنرشت فيها أسمدة معدنية

(al., 2007، وهذا ما أّدى إىل بيئة أفضل لنمو النبات.

األسمدة  أن  إال  للمغذيات،  دّقة  أكثر  بنرٍش  التجارية  األسمدة  استعامل  ن  ويمكِّ
العضوية  املواد  يف  يات  فاملغذِّ ر«.  التحرُّ »البطيئة  يات  املغذِّ مزية  توافر  العضوية 
تكون  العضوية  غري  والصيغ  العضوية.  وغري  العضوية  الصيغتني  من  بكل  موجودة 
عادًة فورية التوفُّر للنبات، يف حني أن الصيغ العضوية تتحلَّل مع مرور الزمن وتتوافر 
تقليص  من  ن  يمكِّ ما  وهذا  النرش،  بعد  سنوات   3 حتى  تصل  مدة  مدى  عىل  للنبات 
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جانب  وإىل  العضوية.  املادة  نرش  بعد  سنوات  عدة  طوال  مة  املتمِّ األسمدة  معدالت 
يات الرتبة، يوفِّر اإلصالح العضوي مصدر كربون  توفري مصدر كربون مبارش ملتعضِّ
ويف   .(Bunemann et al., 2006) وبقاياه  النبات  نمو  تزايد  خالل  من  مبارش  غري 
وهذه  النبات،  لنمو  أفضل  بيئة  توفري  عىل  الرتبة  العضوية  األسمدة  تساعد  النهاية، 

آثار تدوم مدة أطول من مدة دوامها يف حالة استعامل األسمدة التجارية.

نات  املحسِّ استعامل  حني  إليها  االنتباه  الواجب  االحتياطات  بعض  ثمة  طبعًا، 
تراكيز  ذات  وهي  التباين،  شديدة  العضوية  األسمدة  يف  يات  املغذِّ فنسبة  العضوية. 
ما  وهذا  متجانسة،  غري  العضوية  األسمدة  إن  ذلك،  من  وأكثر  نسبيًا.  منخفضة 
املواد  بعض  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  مكن.  غري  احلقل  عرب  بتجانٍس  يات  املغذِّ نرش  جيعل 
قد  ما  وهذا  منها،  التخلُّص  بغية  احلقل  يف  وُتنرش  فضالت،  بوصفها  ُتعاَمل  العضوية 
يستهلك  مل  فإذا  التغذية.  من  النبات  متطّلبات  كثريًا  يتجاوز  نرش  ل  معدَّ إىل  يؤدي 
يات املنشورة عىل الرتبة، تراكمت فيها حتت منطقة اجلذور، أو محلها املاء  النبات املغذِّ
الفوسفور  من  مرتفعة  نسب  عن  تقارير  عديدة  دراسات  أوردت  وقد  معه.  اجلاري 
والبوتاسيوم والكالسيوم واملغنيزيوم يف الطبقة العليا من الرتبة بعد نرش متكرر طويل 
األجل لروث احليوانات (Wang  et al., 2004;  Kingery  et  al.,  1994). ويمكن 
أيضًا لرتاكم املعادن الثقيلة يف الرتبة، نتيجة استعامل بعض املواد العضوية، مثل املواد 
للقلق  مصدرًا  يكون  أن  الثانوية،  احلجري  الفحم  احرتاق  نواتج  أو  الصلبة  احليوية 
يف  الثقيلة  واملعادن  يات  املغذِّ لرتاكم  ويمكن   .(Shumann and Summer, 2004)
بجوار  املياه  ملصادر  ثات  ملوِّ بوصفها  هبا  ترسُّ وإىل  النبات،  م  تسمُّ إىل  يؤدي  أن  الرتبة 
موقع النرش. ويف الواقع، اقرتح كنغري (Kingery  et  al., 1994) أن النرش الطويل 
إمكانية  وأوجد  للرتبة  الكيميائية  احلالة  غريَّ  احلالية  بالوتائر  الدواجن  لروث  األجل 

سيئة. بيئية  ملفاعيل 

مطابقة  هي  الرتبة  يف  الثقيلة  واملعادن  يات  املغذِّ تراكم  لتجنّب  طريقة  أسهل  إن 
يف  يات  املغذِّ تركيب  وبفحص  واملحصول.  الرتبة  متطلبات  مع  يات  املغذِّ نرش  وترية 
يف  اإلفراط  درء  يمكن  يات،  املغذِّ من  املحصول  بمتطلبات  والتنبُّؤ  والرتبة،  الروث 
ملعظم  الالزمة  النسب  بنفس  ليست  العضوية  املواد  يف  يات  املغذِّ نَِسب  أن  إال  النرش. 
يف  األقل.  عىل  يات  املغذِّ أحد  نرش  يف  التقتري  أو  اإلرساف  من  مفّر  ال  لذا  املحاصيل، 
املايض، كانت وتائر نرش الروث خُتتار بحيث تلّبي احتياجات النبات من النرتوجني. 
إال أن ذلك غالبًا ما كان يؤدي إىل إفراط يف الفوسفور، ومن َثمَّ إىل تراكمه يف الرتبة 
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(Hooda et al., 2001 and Wang et al., 2004). وغالبًا ما تؤّدي معّدالت النرش 
النرتوجني، وهذا  الفوسفور إىل نسبة منخفضة من  التي تلبي متطلبات املحصول من 
  (Osei et al., أوزاي  واستنتج  ز.  مركَّ نرتوجني  مصدر  من  م  متمِّ نرش  يقتيض  ما 
النرتوجني إىل أخرى قائمة عىل  ل من نرش فضالت قائمة عىل  التحوُّ أنه حني   2000)
بتكلفة منخفضة  الفوسفور  النرش يمكن أن تقلِّص كثريًا تراكم  الفوسفور، فإن وتائر 
ل  والتحوُّ ك  بالتفكُّ الفوسفور  نرش  يف  أكرب  تقليص  حتقيق  يمكن  إنه  حتى  للمنتجني. 
عملية  أن  إال  النرش،  قبل  فيها  م  متحكَّ هتوية  ظروف  ضمن  العضوية  للامدة  احليويني 

.(Osei et al., 2000) ك هذه ُترتِّب عىل املنتجني تكلفة أعىل  التفكُّ

ويمكن لطريقة النرش أيضًا أن تؤثِّر يف مفعول األسمدة العضوية يف جودة الرتبة. 
يكون  أن  يمكن  فيها  اضطرابًا  أو نرشه حتت سطحها خيلق  الرتبة  الروث يف  فتضمني 
األسمدة  يف  يات  املغذِّ تركيز  يكون  آنفًا،  ُذكر  ملا  ووفقًا  حلالتها.  تبعًا  ضارًا  أو  مفيدًا 
العضوية منخفضًا نسبيًا، ولذا جيب نرش كمية كبرية من الروث لتحقيق االحتياجات 
جيدًا  خلطًا  يتطلب  السطح   حتت  العضوية  املواد  نرش  أن  يعني  هذا  يات.  املغذِّ من 
للرتبة من أجل استيعاب كمية كبرية من املادة. واحلراثة املقلَّصة مفضلة ألنواع الرتبة 
املعرضة ملخاطر التعرية النامجة عن الريح واملاء، وعندئٍذ قد ال يوىص بنرش األسمدة 
ناحية أخرى، يمكن حلقن  العضوية الالمتجانسة حتت السطح يف حاالت معّينة. من 
من  استصالحها  ألغراض  مفيدًا  يكون  أن  الرتبة  يف  تضمينها  أو  العضوية  األسمدة 
حتت  النرش  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  الشديدة.  وكثافتها  العليا  الرتبة  كتامة  تقليل  خالل 
زيادة   (Chen et al., 2001) ِشن  ذكر  وقد  يات،  املغذِّ استبدال  إىل  يؤدي  السطح 
كانت  الروث  يف  املوجودة  يات  املغذِّ ألن  سائل،  روث  حقن  عن  نامجة  املردود  يف 
تؤثِّر  أن  الرتبة  اضطراب  لدرجة  يمكن  أخريًا  أكثر سهولة.  نحو  للنبات عىل  متوافرة 
املاء  مقدرة  يف  َثمَّ  ومن  السطحية،  الرتبة  يف  الكبرية  املسامات  واتاهات  مقاسات  يف 
العضوية  لنرش األسمدة  البيئية  املفاعيل  مناقشة  إىل  يقود  االنسياب عربها. وهذا  عىل 

التي تظهر يف جودة املاء.

2.4 املفاعيل يف املاء

يات يف الرتبة أن يكون سامًا أو مؤذيًا للنباتات، إال أن اخلطر  يمكن لرتاكم املغذِّ
األكرب هو إمكان ترسهبا إىل املاء وتلويثه. إن رشح النرتات، وتراكم الفوسفور، وفرط 
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اجلوفية  املياه  ث  تلوِّ التي  واجلراثيم  امُلْمرضة  والعوامل  السطحي،  املاء  يف  يات  املغذِّ
دًا  مهدِّ املاء  ث  تلوُّ ويمثِّل  السيئة.  نرشه  وإجراءات  الروث  إدارة  نتائج  من  مجيعًا  هي 
متطلبات  مع  وتوقيته  النرش  وتائر  مطابقة  فإن  لذا  واحليوان.  اإلنسان  لصحة  حقيقيًا 
الرتبة واملحصول حاسمة يف تقليص املخاطر البيئية. ومن االعتبارات اهلامة األخرى 
عمليات  بني  الزمنية  الفواصل  العضوية  األسمدة  نرش  بعد  املاء  ث  تلوُّ يف  تؤثِّر  التي 

النرش. الرتبة وتضاريس األرض وطريقة  واملتساقطات وحالة  النرش والفصول 

األسمدة  استعامل  حني  املاء  جودة  محاية  يف  كبريًا  دورًا  النرش  توقيت  يؤدي 
يستهلكها  عندما  الصيف  يف  أو  الربيع  أواخر  يف  يات  املغذِّ ُنرشت  إذا  العضوية. 
شتاء  األسمدة  نرش  أما  هبا.  ترسُّ أو  الرتشاحها  ضئيلة  فرصة  ثمة  فإن  رسيعًا،  النبات 
الذوبان  حتى  الرتبة  سطح  عىل  تبقى  يات  املغذِّ ألن  خطر  فهو  دة،  متجمِّ تربة  عىل 
إىل  يات  املغذِّ من  كبريًا  جزءًا  معها  حتمل  أن  الينابيع  لسيول  يمكن  وعندئٍذ  الربيعي، 
عات املياه املجاورة. ويمثِّل نرش األسمدة عىل الرتبة قبل مطر غزير أو بعده فورًا  تمُّ
تربة عليا مشبعة  املطر عىل  بعد هطل  النرش  أيضًا. فحني  املاء  تلويث  خطرًا من حيث 
يات بطيئًا، وهذا ما يزيد من إمكان حدوث السيول. وهطل  باملاء، يكون رشح املغذِّ
ما  إىل  يدفعها  أو  السطح،  عىل  من  املغذيات  يشطف  أن  يمكن  السامد  نرش  بعد  املطر 
 .(Joy  et  al.,  1998) ث جرثومي حتت منطقة اجلذور مؤديًا إىل إمكان حصول تلوُّ
واقرتح سميث (Smith  et  al., 2007) أنه يمكن لألسمدة العضوية أن تكون أكثر 

النرش. إذا مل حتصل سيول رسيعًا بعد  بيئيًا من األسمدة الالعضوية  استدامة 

بوترية  يتعلق  تسيل  أو  ترشح  أن  يمكن  التي  ثات  امللوِّ مقدار  أن  الواضح  من 
عىل  القائمة  النرش  وترية  مضاعفة  كثريًا  الشائع  من  املناطق،  بعض  ويف  السامد.  نرش 
ثالث  أو  سنتني  كل  مرة  بذلك  والقيام  مرات،  ثالث  أو  مرتني  النرتوجني  متطّلبات 
به  املوىص  النرش  وترية  فيها  َضوعفت  تربة  يف  لكن  سنويًا.  النرش  من  بدالً  سنوات 
مستويات   (Flavel and Murphy, 2006) وموريف  فالفِل  وجد  الدجاج،  لروث 
بحالة  مقارنة  السطح  حتت  اجلاري  املاء  يف  والفوسفات  النرتات  تراكيز  من  مرتفعة 
 (Joy et al., وترية النرش املوىص به لروث الدجاج واألسمدة التجارية. ورأى جوي
واجلويف  السطحي  املاء  يف  ملحوظ  ث  تلوُّ إىل  تؤدي  املفرطة  النرش  وتائر  أن   1998)
 (Chinkuyu et تشنكويو  وأورد  الروث.  املوجودة يف  األخرى  ثات  وامللوِّ باجلراثيم 
السطح  ماء  يف  الصلب  الروث  نرش  لوترية  ملحوظ  تأثري  يوجد  ال  أنه   al., 2002)
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 (Hao  et  al., 2004) وآخرين  هوا  أن  إال  بالذرة،  املزروعة  األرايض  من  اجلاري 
يزيد  أن  الزراعية يمكن  قالوا إن نرش مقادير زائدة من روث أي ماشية عىل األرض 
 (Flavel  and وموريف  فالفِل  واستنتج  بالفوسفور.  السطحي  املاء  حتميل  خطر  من 
االرتشاح  ضياعات  جعل  بغية  النرش  وتائر  تقليص  جيب  أنه   Murphy, 2006)

املاء اجلويف مهمة. التي تكون فيها جودة  املناطق  أصغرية يف 

غوبتا  أورد  وقد  املاء.  ث  تلوُّ خماطر  من  احلد  يف  آخر  مهم  عامل  النرش  ونمط 
الكيّل، ونرتوجني  الكيّل، والفوسفور  النرتوجني  تراكيز  أن   (Gupta et  al., 1997)
األمونيوم، ونرتوجني النرتات كانت أقل يف املاء اجلاري املتولِّد من األرايض املحروثة 
باألقراص مقارنة بتلك املتولِّدة يف أراض غري حمروثة ُنرش عليها روث خنزير سائل. 
ضياعات  إن  حماكاة  دراسة  يف  قالوا   (Rotz et al., 2007) وآخرون  روتز  أن  إال 
دراسة  ويف  حلوب.  بقر  روث  الرتبة  تضمني  بعد  فورًا  ازدادت  الراشحة  النرتات 
املاء  يف  كثريًا  أعىل  جرثومية  تراكيز  إىل  للروث  املبعثر  السطحي  النرش  ى  أدَّ أخرى، 
وجه  وعىل   .(Wang et al., 2000) التجارية  األسمدة  حقن  بحالة  مقارنة  اجلاري 
هطل  )بعد  اجلاري  باملاء  للحمل  عرضة  أكثر  سطحيًا  املنشورة  املواد  تعترب  العموم، 
السطحية.  املياه  مصادر  محاية  أجل  من  السطح  حتت  بالنرش  ُينصح  قد  ولذا  املطر(، 
الت عالية يف تربة ذات ناقلية عالية للامء، أو ذات منسوب عاٍل من  لكن احلقن بمعدَّ

املياه اجلوفية. د مصادر  املياه اجلوفية، قد هيدِّ

املائية من خالل  الرتبة  ناقلية  أيضا يف  ُيؤثِّر  أن  الرتبة  للنرش حتت سطح  ويمكن 
  (Geohring  et العليا  الرتبة  طبقة  يف  املوجودة  الكبرية  املسامات  يف  خلل  إحداث 
(al., 2001 فمقاس وتواصل املسامات الكبرية يفرض نوع حركة املاء يف الرتبة. وقد 
ز اجلريان  (Geohring  et  al., 2001) أن نرش الروث مع احلراثة ُيعزِّ أورد جيورن 
يف  الرتاكيز  وختفيض  يات  املغذِّ انتقال  تقليل  إىل  يًا  مؤدِّ  (Matrix Flow) املتجانس 
الروث  نوع  أن   (Une  and  Goss, 2006) الفائض. وأورد أون وغوس  مصارف 
الرتبة. ومها  السائل( يمكن أن يؤثِّر أيضًا يف نوع اجلريان ضمن  املنشور )الصلب أو 
ز اجلريان املتجانس مقارنة باجلريان عرب املسامات  يقوالن إن نرش الروث الصلب عزَّ
بعيدًا  اجلريان  احتامل  يقلِّل  َثمَّ  ومن  الرتبة،  يف  املاء  ختزين  من  يزيد  ما  وهذا  الكبرية، 

 .(Une  and  Goss, 2006)

أيضًا.  املاء  ث  تلوُّ السامد دورًا يف  الرتبة حني نرش  نوع املحصول وحالة  ويؤدي 
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(Cover Crops) والرتبة املشبعة يمكن أن متنع االرتشاح  فمحاصيل نباتات التغطية 
ضة  املعرَّ األرض  عىل  جيري  املاء  جاعلة  العضوية،  األسمدة  من  يات  للمغذِّ الفوري 
اللجوء  يمكن  العايل،  السنوي  األمطار  هطل  ل  معدَّ ذات  املناطق  ويف  لألمطار. 
الرشيطية  والزراعة   ،(Contouring) الرتابية  األكتاف  إنشاء  مثل  إجراءات  إىل 
 (Buffer Strips) العازلة  والرشائط  املحافظة  واحلراثة   ،(Strip Cropping)
منع  منظومات  تكون  قد  احلاالت،  بعض  ويف  السيول.  من  احلد  بغية  واملصاطب 
وأحواض   ،(Secondary Containment System) الثانوية  واالنتشار  الترسب 
ومن   .(Gilley et  al.,  2002) السيول  مياه  لتجميع  رضورية  والرِبك  الرتسيب 
يات  للمغذِّ ثمينًا  مصدرًا  يكون  أن  للروث  يمكن  الصحيحة،  اإلدارة  خالل 
  .(Gilley  et  al., 2002) البيئي  للقلق  يكون مصدرًا  أن  الرتبة من دون  ومتمامت 

3.4 املفاعيل يف اهلواء

صحة  عىل  العواقب  نفس  اهلواء  جودة  يف  الزراعي  السامد  ملفاعيل  ليست 
األمونيا  إصدارات  أن  إال  املاء،  جودة  يف  مفاعيله  عليها  تنطوي  التي  اإلنسان 
تؤثِّر  أن  ويمكن  للجوار،  إزعاج  مصدر  ُتعترب  الروث  نرش  من  الكرهية  والروائح 
نرش  ألن  أيضًا،  للقلق  مصدرًا  الدفيئة  غازات  انبعاثات  ومتثِّل  الزراعة.  استدامة  يف 
األكاسيد  إلصدارات  الرئيسية  املصادر  من  واحد  هو  الزراعية  الرتبة  عىل  األسمدة 
النرتوجينية (Banham and Haugen-Kozyra, 2004). أما نرش السامد حتت سطح 
أكثر،  طاقة  يتطلب  أنه  إال  الضارة،  اإلصدارات  بعض  من  يقلِّل  أن  فيمكن  الرتبة 
أنواع خمتلفة  توليد  ز  يعزِّ العضوية، وقد  املتمامت  استعامله مكنًا مع كل  وقد ال يكون 
األسمدة  من  الغازية  االنبعاثات  يف  تؤثِّر  التي  العوامل  ومن  الغازات.  من  أخرى 
العضوية املنشورة عىل الرتبة وترية النرش وحاالت الرتبة والطقس ونوع مادة السامد.

انبعاثات  إىل  ويؤدي  كرهية،  روائح  األرض  عىل  العضوية  األسمدة  نرش  يولِّد 
مستويات  تعود  احلاالت،  معظم  ويف  نسبيًا.  قصرية  فرتات  يف  الرتكيز  عالية  أمونيا 
يوم  غضون  يف  املعتادة  قيمها  إىل  العضوية،  األسمدة  عن  الصادرة  الكرهية  الروائح 
عليها  ُنرشت  التي  الرتبة،  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  أن  إال  النرش.  من  يومني  أو 
أسمدة عضوية، يمكن أن تبقى عالية عدة سنوات بعد النرش، تبعًا حلالة الرتبة وهطل 
(Ginting et al., 2003) أن االنبعاثات القوية لغازات  األمطار. وقد الحظ جنتنغ 
د بتغيري املناخ فحسب، بل متثِّل خطرًا متزايدًا أيضًا عىل نضوب كربون  الدفيئة ال هتدِّ
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ونرتوجني الرتبة. وعىل املدى البعيد، يمكن هلذا أن يؤدي إىل تدهور حالة الرتبة التي 
نت سابقًا بنرش الروث (Ginting  et  al.,  2003). ويف حني أن رشلوك وآخرين  ُحسِّ
النرتوجينة عىل  لألكاسيد  مرتفعة  انبعاثات  قد الحظوا   (Sherlock  et al., 2002)
مدى فرتة وصلت حتى 90 يومًا بعد نرش روث اخلنازير الوحيل، مقارنة باألرض غري 
انبعاثات غازات  آثارًا متبقية عىل   (Ginting  et  al., 2003) دة، مل جيد جنتنغ  املسمَّ
أربع  إىل  وصلت  مدة  طوال  كة  متفكِّ عضوية  ومواد  صلب  روث  نرش  من  الدفيئة 
سنوات بعد النرش، مقارنة بحالة نرش األسمدة الرتكيبية وأرايض املقارنة. لذا ختتلف 
انبعاثات غازات الدفيئة من األسمدة العضوية تبعًا لنوع الروث، لكن حني مقارنتها 

الفرق طفيف. باالنبعاثات من أرض ُنرشت عليها أسمدة تارية، فإن 

طريقة  أكثر  هو  التضمني  أو  باحلقن  الرتبة  سطح  حتت  العضوية  األسمدة  نرش  إن 
بني  التامس  مساحة  كانت  فكلام  الكرهية.  والروائح  األمونيا  انبعاثات  تقليص  يف  فعالية 
برتكيز  أيضًا  النرتوجني  تطاير  ويتأثَّر  التطاُير.  الت  معدَّ انخفضت  أقل،  واهلواء  الروث 
 pH احلميض واملؤرش  املحيط  اجلو  حرارة  ودرجة  املطر  وهطل  األمونيومي  النرتوجني 
للروث ونسبة املاء يف الروث ووترية نرشه (Schoenau and Assefa, 2004). ويمكن 
للروث املنشور عىل السطح أن يفقد ما يصل إىل %75 من النرتوجني األمونيومي يف التطاير 
  (Beauchamp et al., 1982  in: Schoenau  and  Assefa, أيام  يف غضون سبعة 
(2004، وأوردت دراسات عديدة معلومات عن انخفاضات كبرية يف انبعاثات األمونيا 
سطح  حتت  التخمري  املشرَتكة  والوحول  السائل  الروث  لنرش  نتيجة  الكرهية  والروائح 
الرتبة (Hanna et al., 2000; Pain et al., 1991; Lau et al., 2003). ويمكن لعمق 
 .(Rahman  et  al., 2004) احلقن أن يؤثِّر أيضًا يف مقدار االنبعاثات من الرتبة املحقونة
احلقن،  عمق  زيادة  مع  كثريًا  ازداد  الكرهية  الرائحة  انبعاث  وترية  أن  املؤلفون  ووجد 

وعزوا ذلك إىل نقصان مقدار التغطية بالرتبة الناجم عن احلقن األعمق.

إال أن دراسات عدة أشارت إىل وترية انبعاث عالية لغازات الدفيئة من األسمدة 
السطح  عىل  املنشورة  األسمدة  بحالة  مقارنة  الرتبة  سطح  حتت  املنشورة  العضوية 
(Wulf et al., 2002a, 2002b; Agnew et al., 2008) فظروف عدم التهوية السائدة 
الثانوية  نواتها  تتمثَّل  التي  النرتتة  وعكس  النرتتة  عمليات  ز  تعزِّ قد  الرتبة  سطح  حتت 
مفرطة من  انبعاثات  توليد  يدرأ  للسامد  السطحي  النرش  فإن  لذا  النرتوجينية.  باألكاسيد 
األكسيد النرتوجيني، إال أنه يسمح بتطاير األمونيا وإصدار الروائح الكرهية. ومن حيث 
مكافئات ثاين أكسيد الكربون، يمكن أن تكون الزيادة يف انبعاثات األكسيد النرتوجيني 
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من  تزيد  أن  يمكن  حتى  أو  األمونيا،  ضياعات  يف  االنخفاض  بقدر  عالية  احلقن  بعد 
.(Wulf  et al., 2002a) انبعاثات غازات الدفيئة اإلمجالية

وتؤدي وترية نرش مواد االستصالح العضوية أيضًا دورًا يف مقدار االنبعاثات من 
دة. ويف حالة تطاير األمونيا، ليس لوترية نرش الروث تأثري يف نسبة ضياع  األرض املسمَّ
  (Hoff  et  al., األمونيا، إال أن املقدار الضائع الكيل يزداد مع ازدياد عدد مرات النرش
 (Rahman et al., 2004) 1981. ووجد رمحان  in:  Schoenau  and Assefa, 2004)
بيانات  وتوحي  النرش.  وترية  مع  يتغريَّ  مل  الروث  حقن  من  الكرهية  الروائح  انبعاث  أن 
(Agnew  et  al., 2008) بأن انبعاثات غازات الدفيئة الكلية النامجة عن  غري منشورة 
وتائر النرش املوىص هبا زراعيًا (Agronomic Application Rate) لنرش الروث السائل 
مضاعفة  لكن  دة.  مسمَّ غري  تربة  من  االنبعاثات  عن  كثريًا  خمتلفة  تكن  مل  الصلب  أو 
كثريًا.  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  زاد  مرات  ثالث  أو  مرتني  به  املوىص  النرش  وترية 
تنطوي  والصلبة(  )السائلة  املختلفة  العضوي  السامد  أنواع  أن  البيانات  نفس  وتوحي 
عىل إمكانات خمتلفة لالنبعاثات الكلية. وعىل وجه العموم، أدَّى نرش الروث السائل إىل 
انبعاثات للروائح الكرهية وغازات الدفيئة أعىل من تلك النامجة عن نرش الروث الصلب 

.(Agnew et al., 2008)

تربية  عن  النامجة  االنبعاثات  من  كبري  جزء  يف  ُيسهم  الرتبة  عىل  الروث  نرش  إن 
واهلواء.  واملاء  الرتبة  بني  معقدة  متبادلة  وكيميائية  حيوية  تأثريات  إىل  ويؤدي  املوايش، 
منظومات  احتياجات  تطابق  بوتائر  ونرشه  الروث،  يف  الفعلية  يات  املغذِّ نسبة  وقياس 
البيئية. والتجهيزات املالئمة  يات، هو مفتاح تصغري املخاطر  املغذِّ الرتبة واملحصول من 
م الدقيق بمقدار  املكيَّفة مع اخلصائص الفيزيائية ملواد الروث، وذات املقدرة عىل التحكُّ

الروث املنشور وتوزيعه، رضورية لتحقيق هذه األهداف.

املستقبلية هات  والتوجُّ األخرية  التطورات   -5

النوارش 1.5 تصميم 

بقر  لروث  أرض  نارش  وتقييم  لتصميم  دراسة   (Laguë, 1991) الغي  م  قدَّ
روث  وحقن  نرش  عىل  قادرة  آلة  تطوير  الدراسة  وتضّمنت  صلب.  شبه  حلوب 
دون  من  احلقلية  العمل  للهكتار برسعات  100 طن  تساوي  بوترية  بقري شبه صلب 
التي  اإلضافية  االستطاعة  جعل  أيضًا  الدراسة  أغراض  أحد  وكان  مضّخة.  استعامل 
هلذه  مقطورة  عىل  حمموالً  خزانًا  اقرتحت  ولذا  أصغرية،  احلقن  منظومة  إليها  حتتاج 
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احلاقن  داخل خراطيم  للروث  متجانس  تدفق  وترية  املحافظة عىل  أجل  الغاية. ومن 
إمالة  مُتِكن  بحيث  مكعبًا،  مرتًا   15.3 سعته  تبلغ  الذي  اخلزان،  ُبنِي  التفريغ،  أثناء  يف 
اخلزان  من  التفريغ  طرف  عند  از  هزَّ متشعِّب  أنبوب  وُثبِّت  تفريغه.  بغية  مته  مقدِّ
احلقن  منظومة  مت  وُصمِّ األربعة.  احلواقن  عىل  وتوزيعه  منه  املتدّفق  الروث  ى  ليتلقَّ
تشغيل  حني  قائمة  واحلواقن  املتشعِّب  األنبوب  بني  الواصلة  اخلراطيم  تبقى  بحيث 
حوارف  بت  وُركِّ وخراطيمها  احلواقن  ُأزيلت  السطحي،  النرش  أجل  ومن  املنظومة. 
أن  إىل  األولية  احلقلية  التجارب  وأشارت  املتشّعب.  األنبوب  خرج  فتحات  حتت 
تكن  مل  املرنة  اخلراطيم  أن  أيضًا  وُوِجد  احلقن.  عملية  من  نتج  قد  للرتبة  مفرطًا  رفعًا 
وُأجريت  فيها.  جزئية  أو  كلية  انسدادات  أحيانًا  حصلت  ولذا  كاٍف،  بقدر  جاسئة 
حتى   112.7 من  وسطية  نرش  وتائر  حتقيق  وأمكن  العرضاين،  للتجانس  اختبارات 
وترية  يف  واضح  انخفاض  ولوِحظ  االختبارات.  تلك  أثناء  يف  للهيكتار  طن   264.7
ل  املشغِّ عىل  الصعب  من  أن  وُوِجد  تفريغه،  أثناء  يف  اخلزان  حمتوى  نقصان  مع  النرش 
مها  قدَّ التي  العرضاين  ع  التوزُّ منحنيات  وبيَّنت  حينئٍذ.  مستمر  نحو  عىل  اخلزان  إمالة 
الغي (Laguë, 1991) أن مقدارًا أكرب من الروث قد تدّفق من امَلخرَجنْي الوسطيني. 
 ،74.4% حتى   63.5% من  املجال  ضمن  العرضاين  االختالف  معامل  قيم  وكانت 
احلقن  أن  وُوِجد  األربعة.  املخارج  من  التدفُّق  وتائر  يف  لالختالفات  نتيجة  وذلك 
كيلو  و5.5   4.5 بني  استطاعة  يتطلب  قاسية  صلصالية  تربة  يف  للروث  السطح  حتت 

السطحي. النرش  بحالة  مقارنة  للحاقن،  واط 

لنرش  عريض  ذراع  استعامل  إمكان   (Laguë  et  al., 1994) الغي  ودرس 
م يف وترية النرش.  الروث السائل. واحتوت الذراع عىل منظومة ثنائية املراحل للتحكُّ
عىل  وتوزيعه  الوارد  الروث  تيار  تزئة  التدفُّق  وترية  يف  احلجمي  م  للمتحكِّ وأمكن 
م يف وترية  التيار الوارد من املتحكِّ عات الثقالية  أت املوزِّ عات ثقالية. ثم جزَّ ستة موزِّ
وكانت  الرتبة.  سطح  عىل  الروث  لنرش  اسُتعملت  عمودية  خراطيم  ستة  إىل  التدفُّق 
لدقة  دة  حمدِّ عوامل  الدورانية  ورسعاته  التدفُّق  وترية  يف  م  املتحكِّ تصميم  خصائص 
للامدة  واجلريانية  الفيزيائية  اخلواص  أمهية  تعكس  الدراسة  هذه  إن  برمتها.  املنظومة 

يف تصميم اآللة.

(Glancey and Adams, 1996) نارشًا لنرش منتجات  م غالنيس وآدمز  وصمَّ
إىل  حاجة  ثمة  كانت  أوالً،  باملحصول.  مزروعة  صفوف  جوانب  عىل  عضوية  ثانوية 
دة. ومن اخلواص  املادة وتوزيعها ضمن أحزمة حمدَّ منظومة نقل تستطيع قياس كمية 
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روث  وتوزيع  كمية  قياس  حيث  من  الناقل،  وتصميم  املواد  بنرش  الصلة  ذات 
التكتُّالت  ومقاس  االستقرار  وزاوية  احلجمية  والكثافة  الرطوبة  نسبة  الدواجن، 
استعامهلا  املحتمل  من  التي  املختلفة  املواد  مع  الروث  احتكاك  ومعامل  األعظمي 
ونسبة  األعظمي  التكتُّالت  مقاس  اعُترب  التصميم،  وألغراض  النارش.  صنع  يف 
نقل  يف  املحتملة  املشاكل  مثَّلتا  اللتني  الدواجن  لروث  الفيزيائيتني  اخلاصتني  الرطوبة 
الروث. واستنتج غالنيس وآدمز (Glancey and Adams, 1996) أن ثمة حاجة إىل 
التكتُّالت  مقاس  تقليص  أجل  من  اجلانبي  النارش  متن  عىل  الروث  جسْيامت  تنعيم 
الغرض. وتضمن  الروث هلذا  نارش  املوجودة يف  اقات  اخلفَّ اسُتعملت  لذا  األعظمي. 
اختبارات  إجراء  وبعد  إسقاط.  أنابيب  مع  وحيدًا  ناقاًل  اجلانبي  للنارش  تصميم  أول 
النقل  ل  يتأثَّر بقطر الثقب ومعدَّ التدفُّق عرب خرطوم اإلسقاط، -الذي  لتحديد وترية 
قاباًل  ليس  الناقل  السري  أن  تبنيَّ  الروث-،  تكتُّالت  الناقل ومقاسات  ورسعة دوران 
سري  باستعمل  ُمْرضَينْي  ونقل  بقياس  تسمح  مل  املادة  جريان  فخواص  للتحقيق. 
إسقاط.  نقطة  لكل  منفرد  ناقل  سري  استعامل  النهائي  املفهوم  وتضمن  واحد.  ناقل 
 (Glancey and Hoffman, وآدمز  غالنيس  مها  قدَّ التي  القيم  نطاقات  وباستعامل 
واالستطاعة  الناقل  السري  مقاس  يف  الفيزيائية  الروث  خواص  تأثري  بدرس   ،1996)
الناقل  السري  من  الطول  لوحدة  الالزمة  االستطاعة  أن  واستنتجا  لتحريكه.  الالزمة 
السري  تصميم  موسطات  وباستعامل  األغلب.  عىل  للروث  احلجمية  بالكثافة  تتأثر 
 0.762 املحصول عرضها  اجلانبي عىل صفوف  للنرش  أداة  مت  املحسوبة، ُصمِّ الناقل 
وهبذا   .Holland 155 الطراز  من  اقات  اخلفَّ ذي  للنارش  خصيصًا  وُصنعت  مرتًا، 
نواقل  جمموعة  إىل  اقات  اخلفَّ من  اخلارج  املطحون  الروث  توجيه  جرى  التصميم، 
اتاه  مع  املتعامدة  النواقل  من  ثانية  جمموعة  عىل  أسقط  ثم  االنتقال،  التاه  موازية 
وبنيَّ  املحصول.  صفوف  بني  وأسقطتها  املادة  األخرية  النواقل  ووّزعت  االنتقال. 
بتجانس  املحصول  صفوف  بني  الروث  نرش  اجلانبي  النارش  أن  احلقيل  االختبار 
 27 تساوي  نرش  لوترية   19% النارش  عرض  عىل  االختالف  معامل  وكان  معقول. 
من  غرامًا  كيلو   105 تساوي  نرش  لوترية  و15%  للهيكتار،  النرتوجني  من  غرامًا  كيلو 

للهيكتار. النرتوجني 

من  صلب  لسامد  حقن  منظومة   (Khalilian et al., 2002) كاليليان  ر  وطوَّ
البذور  صف  حتت  السامد  لنرش  التجهيزات  مت  ُصمِّ وقد  الصحي.  الرصف  فضالت 
عىل عمق كاٍف ووضعه ضمن طبقة مرصوصة حتت الرتبة. ومتثَّلت منصة التجهيزات 
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القادوس  يف  نقل  سري  وُثبِّتت  معه.  تكييفه  بعد  قادوس  به  ُأحلق  الرتبة  حتت  بحاقن 
م يف  للتحكُّ بوابة عمودية  القادوس حتت  اآللة من  السامد يف  ويتدفَّق  السامد.  لتحريك 
التدفُّق ويسقط ثقاليًا إىل قسم انتقايل حيث ُيدفع عرب أنبويَبْ إسقاط. ويفتح ساقا اآللة 
الرتبة  اإلسقاط  أنبويَبْ  خلف  مثبتًة  أقراصًا  وتسحب  فيه.  السامد  يسقط  الرتبة  يف  شقًا 
م  لطمر الشّق. ويمكن ضبط وترية النرش بتعديل رسعة سري النقل وارتفاع بوابة التحكُّ
24 طن  4 حتى  يف التدفُّق. وكانت وتائر النرش الفعلية لآللة، التي تقع ضمن حيز من 

ة ضمن معامل توافق يساوي 0.985. للهيكتار، متوافقة متامًا مع الوتائر املرجوَّ

(Pezzi  and  Rondelli, 2002) واختربا نموذجًا أوليًا  ر بيّزي ورونّديل  وطوَّ
ط  خالَّ مع  مخايس  قادوس  من  األويل  النموذج  ذلك  وتألف  الدواجن.  لروث  لنارش 
خمرج  إىل  املادة  يمة  الربِّ وتدفع  األسفل.  يف  تفريغ  يمة  وبرِّ العلوي،  اجلزء  يف  ار  دوَّ
مؤلفة  توزيع،  منظومة  وُوضعت  التدفُّق.  قياس  بغية  إغالقه  أو  فتحه  يمكن  دائري 
د بأربع شفرات وموقعامها قابالن للضبط طوالنيًا،  ارين كل منهام مزوَّ من قرصني دوَّ
متكني  هو  ودوره  القرصني،  حامل  عىل  للضبط  قابل  حجاب  ب  وُركِّ املخرج.  حتت 
برنامج  من  الغرض  وكان  دة.  حمدَّ نطاقات  ضمن  أو  املبعثر  بالنرش  القيام  من  اآللة 
من  مستويات  ذي  دواجن  روث  لنرش  املناسب  امليكانيكي  الضبط  حتديد  االختبار 
443 كيلو غرام  220 حتى  %48، وكثافات حجمية من  %29 حتى  الرطوبة ختتلف من 
 .0.91 حتى   0.63 من  مطيل  غري  فوالذ  عىل  سكوين  احتكاك  ومعامل  املكعب،  للمرت 
ضبط  أن  املؤلفان  واستنتج  العينات.  جسيامت  مقاسات  ع  توزُّ قياس  أيضًا  وجرى 
عرض  من  الرسعة  زيادة  نت  وحسَّ التوزيع،  أنامط  ل  عدَّ قد  الدورانية  القرص  رسعة 
يف  تأثري  أيضًا  القرصني  إىل  املادة  دخول  لنقطة  وكان  الفاعل.  النرش  وعرض  القذف 
قت  دة، حتقَّ النرش يف أحزمة حمدَّ القذف. ويف  التوزيع، إال أهنا مل تؤثِّر يف عرض  أنامط 
نتائج  أن  حني  يف  القرصني،  مركز  مع  الدخول  نقطة  تصادفت  حينام  النتائج  أفضل 
املؤلفان  وسلَّط  املركز.  عن  الدخول  نقطة  ابتعدت  عندما  قت  حتقَّ أفضل  مبعثر  نرش 

الضوء أيضًا عىل تأثري مقاسات اجلسيامت يف أداء النارش.

املزرعة  أرض  وخملفات  سامد  لنرش  جيدة  بآلة  املزارعني  لتزويد  مسعى  ويف 
 (Balsari et َبلساري  ر  طوَّ  ،(Farm Yard Manure and Compost) املخمرة 
منظومة  مع  بينهام،  ما  يف  للمبادلة  قابليتني  نرش  تهيزيَتْ  من  يتألف  نارشًا   al., 2002)

السعة  كبري  قادوس  رة  مؤخِّ يف  النرش  وحدتا  وُأحِلقت  النرش.  وترية  يف  اآليل  م  للتحكُّ
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خملفات  سامد  لنرش  عموديتان  كبريتان  اقتان  خفَّ واسُتعملت  مكعبًا(.  مرتًا   13.7(
أفقيتني  اقتني  خفَّ بواسطة  ق  حتقَّ األرض  عىل  السامد  نرش  أن  حني  يف  املخمرة،  املزرعة 
عىل  مثبتة  متحركة  لوحة  أيضًا  النارش  وتضمن  حارف.  عرب  ارين  دوَّ قرصني  يان  تغذِّ
النرش  وترية  يف  م  التحكُّ وجرى  النرش.  تهيزيَتْ  إىل  املادة  كتلة  لنقل  الناقل  السري 
ات وزن موضوعة بني إطار قاعدة اآللة وهيكلها السفيل،  باستعامل إشارات من جمسَّ
املنظومة برسعة سري  م  يوفِّرها جمسُّ رسعة. وتتحكَّ مع معلومات عن رسعة االنتقال 
اختبارات  وُأجريت  فيها.  املرغوب  النرش  وترية  مع  تتطابق  بحيث  هيدروليكي  ناقل 
620 كيلو غرامًا للمرت  باستعامل روث بقر حلوب مع قش فراش بكثافة تساوي نحو 
يف  املستعملة  الصلبة  السامد  لكتلة  املئوية  النسبة  وكانت  صلبة.  مادة  و25%  املكعب، 
12 مّليمرتًا. وُوجد أن تانس التوزيع  %45، وكان مقاس جسيامهتا يساوي  التجارب 
عرضانيًا كان مقبوالً لكل من منظومتي نرش الروث وخملفات املزرعة املخمرة، وكان 
13 مرتًا. وكانت منظومة  %30 من أجل عرض نرش يصل إىل  معامل االختالف حتت 
 10 م يف وترية النرش قادرة عىل ضبط رسعة سري التفريغ الناقل بتأخري يساوي  التحكُّ

تقريبًا.   ثوان 

مركزي  طرد  نوارش  باستعامل  الزراعية  احلقول  يف  عادة  الدواجن  روث  ُينرش 
احلَُبْيبية،  لألسمدة  املبعثر  للنرش  املستعملة  لتلك  مشاهبة  النوارش  وهذه  امة(.  )دوَّ
نسبيًا،  متجانس  وغري  خفيف  دواجن  وروث  ارة.  دوَّ أفقية  أقراص  عىل  حتتوي  وهي 
من  تأيت  ناعمة  بامدة  الدواجن  أوساخ  وتتصف  بتجانس.  نرشه  الصعب  من  ولذا 
الروث، ومن جسيامت متوّسطة احلجم تأيت من مادة قّش فراش احليوان، وتكتُّالت 
يات  املغذِّ من  أمهية  األكثر  واجلزء  الفراش.  ومادة  والريش  الروث  من  نة  مكوَّ أكرب 
وُتبدي  اجلسيامت.  أنواع  باختالف  يات  املغذِّ تلك  قيمة  وختتلف  الروث،  يف  موجود 
مع  يات  املغذِّ ع  تنوُّ نفس  غالبًا  الفراش  مادة  مع  املمزوجة  الروث  من  أخرى  أنواع 
اختالف مقاسات وأنواع اجلسيامت. ونظرًا إىل أن اجلسيامت ذات املقاسات املختلفة 
يات  للمغذِّ املتجانس  غري  للتوزيع  يمكن  خمتلفة،  حركية  هوائية  بخصائص  تتصف 
تبعًا  يات  املغذِّ نسب  يف  االختالفات  عن  نامجًا  يكون  أن  الفعال  النارش  عرض  عىل 
 ،(Wilhoit et al., 1993) الفرضية  هذه  ِوهلويت  اخترب  وقد  اجلسيامت.  ألنواع 
أن   (Crowther, 1958, Hoffmeister et al., 1964) وهوفميسرت  كروذر  ووجد 
وقد  السامد.  نرش  أثناء  فصلها  يف  رئيسيًا  سببًا  متثِّل  اجلسيامت  مقاسات  بني  الفوارق 
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ومسارات  الفيزيائية  السامد  خواص  ناحية  من  املركزي  الطرد  نوارش  حتليل  جرى 
  (Patterson  and  Reece,  1962; Cunningham اآللة  وموسطات  اجلسيامت 
أنامط  يف  تأثريها  لدراسة  املختلفة  اآللة  موسطات  واخُتربت   .and  Chao,  1967)

شفرة  بضبط  كثريًا  التجانس  تأثَّر  وقد   .(Reed  and Wacker,  1968) التوزيع 
النرش. وبعد تقييم خصائص نرش مبعثر  ل  القرص ونقطة سقوط السامد عليه، وبمعدَّ
  (Wilhoit وآخرون  ِوهلويت  استنتج  مركزي،  طرد  نارش  بواسطة  الدواجن  ألوساخ 
املنخل  فتحة  من  أصغر  هي  التي  )أي  الصغرية  اجلسيامت  معظم  أن   et al., 1993)

3.7 مرتًا من مركز النارش، يف حني أن اجلسيامت التي  12( سقطت ضمن مسافة  رقم 
تركيز  أن  أيضًا  واستنتجوا  مرتًا.   6.1 مسافة  حتى  أكرب  بتجانس  عت  توزَّ أكرب  هي 
الكربون  تركيز  أن  حني  يف  اجلسيامت،  مقاسات  بني  نسبيًا  متجانسًا  كان  النرتوجني 
التي مُجِعت من  العيِّنات  أبدت  ازدياد حجم اجلسيم. ومع ذلك  الزيادة مع  مال نحو 

والكربون. النرتوجني  من  لكل  متجانسة  تراكيز  النرش  منطقة 

تأثري  إىل حتديد   (Ling  et  al., 1996) وآخرون  لينغ  هبا  قام  دراسة  وهدفت 
وُقيِّم  الدواجن.  م لروث  أداء نارش مبعثِر مدوِّ الناقل يف  السري  البوابة ورسعة  ارتفاع 
أداء النارش من حيث تانس تدفق املادة عىل القرصني، وانتثارها يف احلقل. واسُتعمل 
عىل  تسقط  التي  املادة  تدفُّق  يف  ات  التغريُّ تقدير  أجل  من  هيدروليكي  حمرك  ضغط 
القرصني. ويف اختبارات النرش يف احلقل، جرى تقدير معامالت االختالف يف حماكاة 
ألنامط انتشار مرتاكبة عىل امتداد عرض رشيط النرش عند تشكيالت خمتلفة من فتحة 
املادة عىل  الناقل. واستنتج املؤلفون أن االختالفات يف تدفُّق  البوابة ورسعات السري 
ات  تغريُّ أن  أيضًا  والحظوا  النظرية.  التدفُّق  الت  معدَّ ازدياد  مع  تناقصت  القرصني 
فتحة  نقصان  مع  تناقصت  قد  ثابتة  ناقل  سري  رسعة  عند  القرصني  عىل  املادة  تدفُّق 
رسعة  تناقص  مع  القرصني  عىل  املادة  تدفُّق  تناقص  ثابت،  بوابة  فتحة  وعند  البوابة. 
السري الناقل. وأوحت مشاهداهتم لتجانس االنتشار أن التجانس يقل مع زيادة فتحة 
ملحوظ  تأثري  أي  ُيالحظ  مل  أخريًا،  النظري.  التدفُّق  وتائر  ازدياد  مع  ويزداد  البوابة، 

الناقل يف تانس النرش يف اتاه احلركة. البوابة ورسعة السري  لفتحة 

 (Wilhoit ويف مسعى لتصميم نارش إسقاط لروث الدواجن، كان عىل ِولوهيت
(et  al., 1994 النظر يف التأثريات املتبادلة بني اآللة واملحصول. وكان اهلدف تصميم 

عىل  اعتامدًا  وتشكيلته  القادوس  سعة  اختيار  وجب  ولذا  جرار،  عىل  حممول  نارش 
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تبعًا  كثريًا  ختتلف  أن  احلجمية  الدواجن  روث  لكثافة  يمكن  احلمل.  نقل  اعتبارات 
kg/m3 لتكون قيمة تصميمية. وتضمن  القيمة 480  الرطوبة فيه، وقد اختريت  لنسبة 
قًا ثقاليًا مع هّز للروث يف األعىل، إضافة إىل فتحة قابلة للضبط. وكان  أول تصميم تدفُّ
القصد من اهلزاز منع الروث من التكتُّل يف القادوس، واملساعدة عىل قياس تدفُّقه عرب 
فتحات  فبوجود  مالئاًم.  يكن  مل  املفهوم  أن  أظهرت  أولية  اختبارات  أن  إال  الفتحة. 
إغالق  عند  أنه  حني  يف  للهزاز،  ملحوظ  تأثري  دون  من  حرًا  الروث  يتدفَّق  كبرية، 
القادوس  من  التدفُّق  الروث  تكتُّالت  منعت  التدفُّق،  تقييد  بغية  كاف  بقدر  الفتحة 
رة  مؤخِّ عند  الفتحة  بإغالق  وذلك  باإلسقاط،  النرش  وحدة  تعديل  جرى  لذا  كليًا. 
تدور يف حلقة  الفتحة مع سلسلة  القادوس وفتح أسفله وتركيب منصة مبارشة حتت 
من  النرش  بوترية  م  التحكُّ وجرى  هيدروليكيًا،  السلسلة  حتريك  وجرى  املنصة.  حول 
خالل رسعة دوران حمور املحرك اهليدروليكي. وثبت أن هذه التعديالت كانت كافية 
عمق  تأثري  لتحديد  قياسات  ُأجريت  ثم  القادوس.  من  اخلارج  الروث  تدفُّق  لقياس 
املادة يف القادوس يف وترية النرش، وتقدير تانس نرش الروث عرضانيًا وطوالنيًا باتاه 
أن  النتائج  وبيَّنت  السلسلة.  حركة  برسعة  النرش  وترية  ربط  النهاية  ويف  اآللة،  حركة 
عىل  رئيسية  بدرجة  اعتمد  الضبط  وأن  القادوس،  يف  املادة  بعمق  تتأثَّر  مل  النرش  وترية 
احلجم، ومن َثمَّ عىل رسعة السلسلة. ويف تلك احلالة، مل يكن ثمة تأثري واضح للعمق 
السلسلة،  منظومة  ضبط  وبعد  لالنضغاط.  القابلة  املواد  حالة  يف  حتى  القادوس  يف 
 11.8% تساوي  االختالف  ملعامل  دنيا  قيمة  مع  الدراسة،  يف  جيدًا  النرش  تانس  كان 

للتجانس يف اتاه حركة اآللة، و%16.0 يف االتاه العرضاين.

وتقييمها النرش  لتجهيزات  الالزمة  االستطاعات   2.5

السري  استطاعة  جمموع  للنرش  الالزمة  االستطاعة  تساوي  املنظومات،  معظم  يف 
التي جيري  املادة  لنوع  تابع  الناقل هي  السري  النرش. واستطاعة  آلية  الناقل واستطاعة 
لتجهيزات  الالزمة  االستطاعة  أن  حني  يف  الناقل،  السري  ونوع  النرش  ووترية  نرشها، 
ونوعها.  احلركة  نقل  آلية  تشكيلة  وعىل  الرسعة  عىل  تعتمد  م  املدوِّ النوع  من  النرش 
لنارش  الالزمة  االستطاعة   (Wilhoit and Ling, 1999) ولِنغ  ِوهلويت  درس  وقد 
والقرصني  الناقل  السري  سلسلة  حتريك  جيري  اخلشب.  ورماد  الدواجن  روث  يبعثر 
وكانت  هيدروليكية.  حمركات  بواسطة  منفصل  نحو  عىل  االختبار  نارش  يف  ارين  الدوَّ
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وكثافته   22.2% تساوي  فيه  الرطوبة  نسبة  دواجن  روث  الدراسة  يف  املستعملة  املواد 
تساوي  فيه  الرطوبة  نسبة  خشب  رماد  مع   ،kg/m3 تساوي  503  الوسطية  احلجمية 
حمرك  استهالك  تقدير  وجرى   .kg/m3 الوسطية  517  احلجمية  كثافته  وتساوي   59%
القرصني  كي  حمرِّ أحد  طريف  عىل  اهليدروليكي  الضغط  هبوط  باستعامل  التدويم 
الناقل،  السري  ملنظومة  الالزمة  االستطاعة  ولتقدير  املقاسة.  القرص  دوران  ورسعة 
 (American األمريكية  السلسلة  مجعية  من  تصميم  ومعامالت  معادالت  اسُتعملت 
وبيَّنت  املادة.  من  متدفقة  كتلة  يف  الفاعلة  للقوى  حتليل  مع   Chain Association)

نرش  حني  ازداد  قد  اهلدروليكيتني  القرصني  منظومة  من  الطاقة  استهالك  أن  النتائج 
ثمة  يكن  ومل  املادة.  تدفُّق  ووترية  القرص  رسعة  زيادة  مع  وحده  الدواجن  روث 
الدواجن  روث  نرش  حني  الطاقة  من  القرص  منظومة  استهالك  يف  ملحوظ  اختالف 
ظروف  يف  تقريبًا  متساويتني  كانتا  احلجميتني  املادتني  كثافتي  ألن  اخلشب،  ورماد 
)بناء عىل   kW القرصني  10.4  الطاقة األعظمي يف منظومة  استهالك  التجربة. وبلغ 
وترية التدفُّق املفرتض يف الدراسة، كانت الطاقة النوعية J/kg 816.3( يف حالة روث 
الدواجن، وkW 10.2 )الطاقة النوعية تساوي  J/kg 941.5( يف حالة رماد اخلشب. 
وتبنيَّ أن االستطاعة الالزمة ملنظومة السري الناقل تتغريَّ مع عمق املادة داخل القادوس 
الناقل  السري  للامدة ورسعة  النوعي  القادوس والوزن  البوابة وزاوية  وطوله وارتفاع 
احلساسية  حتليل  ومن  والقادوس.  املادة  بني  واالحتكاك  للامدة  الداخيل  واالحتكاك 
(Sensitivity Analysis)، ُوجد أن العوامل املؤثِّرة كثريًا يف استهالك الطاقة هي عمق 

املادة وطول القادوس وفتحة البوابة، يف حني أن أقل العوامل تأثريًا تضّمنت ارتفاع 
استهالك  من  أقل  الطاقة  من  الناقل  السري  استهالك  وكان  القادوس.  وزاوية  البوابة 
املادة،  تدفُّق  وترية  ازدياد  مع  الطاقة  من  الناقل  السري  استهالك  وازداد  القرصني. 
وكان ثمة فرق صغري بني نرش روث الدواجن ورماد اخلشب. وكان استهالك السري 
روث  لنرش  الدراسة(  يف  املفرتض  التفريغ  وترية  عىل  بناء  )حمسوبًا  الطاقة  من  الناقل 
الدواجن ورماد اخلشب متامثلني جدًا )االستطاعة العظمى تساوي kW 8.34 )الطاقة 
J/ 629.9 الطاقة النوعية( kW 8.25يف حالة ُخْرء الدواجن، و )J/kg 654.6 النوعية
تقريبًا. متامثلة  احتكاكهام  ومعاميل  املادتني  كثافتي  ألن  اخلشب(  رماد  حالة  يف   )kg

الرماد  نرش  أيضًا   (Wilhoit and Lingm, 1996) ولِنغ  ِوهلويت  ودرس 
االختالف  معامل  تاوز  فقد  مقبوالً،  يكن  مل  النرش  تانس  أن  والحظا  غابة.  بيئة  يف 
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التعامل مع مواد من مثل رماد  أكثر قبوالً حني  النرش األقل تانسًا  %20، حتى لو كان 
التجانس  نتائج  املنشورة إىل جعل  املواد  املتطايرة. وأّدت طبيعة  الرماد  اخلشب ورقائق 
أو  املقاس  حيث  من  متجانسة  ليست  املواد  فتلك  أخرى.  إىل  تربة  من  منسجمة  غري 
خصوصًا  الفيزيائي  التامسك  حيث  من  ات  للتغريُّ عرضة  الرماد  مواد  إن  التامسك. 
رئييس  مفعول  االختالفات  هلذه  يكون  أن  ويمكن  الرطوبة،  نسب  يف  الفوارق  بسبب 
نرش  يمكن  مل  أنه  هي  احلقيقة  هذه  ح  توضِّ التي  الدراسة  هذه  نتائج  وإحدى  النرش.  يف 
بل   ،49% الرطوبة  نسبة  كانت  حينام  الناقل  للسري  منخفضة  رسعة  عند  اخلشب  رماد 
بتجانس  املتطاير  والرماد  اخلشب  رماد  ُنرش  وقد   .41% تساوي  نسبة  عند  ذلك  أمكن 
نارش  فكان  املستعمل  النارش  أما  تقريبًا.  مرتًا   12 حتى  وصل  نرش  عرض  عند  معقول 
روث دواجن مقطورًا بجرار لشحن أشجار الغابات املقطوعة. واستنتج ِوهلويت ولِنغ 
(Wilhoit  and  Ling,  1996) أن عروض نرش مهمة ووتائر نرش جيدة جيب أن تكون 

مكنة هبذا النوع من النوارش من خالل استمثال خواص املواد وموسطات عمل النارش.

االستطاعة   (Bulinski and Klonowski, 1998) بلنسكي وكلنوسكي  ودرس 
أربعة  تفريغ  لسري  الالزمة  االستطاعة  تقدير  وجرى  الروث.  نرش  لوحدات  الالزمة 
اقات عمودية، عند أربعة مستويات لتعبئة القادوس، وأربع رسعات للسري. وبيَّنت  خفَّ
دراساهتام أن االستطاعة الالزمة لوحدات النارش املدروسة تعتمد كثريًا عىل رسعة سري 
أيضًا  نتائجهام  وأظهرت  القادوس.  يف  املوجود  الروث  كتلة  وعىل  األرض،  عىل  النقل 
كثافة  كانت  متوقَّع،  هو  ملا  ووفقًا  النارش.  حتريك  منظومة  حتميل  يف  كبرية  اختالفات 

الطاقة. النارش من  الروث أكثر املوسطات أمهية حني حتليل احتياجات 

 (The الزراعة  واقتصاد  هلندسة  السويرسية  االحتادية  األبحاث  حمطة  وأجرت 
 Swiss Federal Research Station for Agricultural Economics and

وانطوت   .(Bisang, 1987) النرش  تهيزات  ملقارنة  دراسة   (FAT) دEngineering)

عرض  قت  حقَّ املحاور  أفقية  اقات  خفَّ تستعمل  التي  النوارش  أن  مفاده  ما  عىل  النتائج 
نت من حتقيق  العمودية املحاور مكَّ اقات  2-3 مرتًا، يف حني أن اخلفَّ نرش فعاالً يساوي 
النوارش  جلميع  مقبولة  التوزيع  دقة  واعُتربت  تقريبًا.  أمتار   6 يساوي  فعال  عرض 
الواحدة  اقة  اخلفَّ ذات  النرش  آليات  أن   (Bisang, 1987) بيزانغ  والحظ  املختربة. 
التي  تلك  من  أصغر  جسيامت  أعطت  احللزونية  اقات  اخلفَّ وأن  أخشن،  مواد  أعطت 

األسنان. ذات  اقات  اخلفَّ تعطيها 
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السويرسية  املحطة  به  قامت  عمل  عن   (Frick et al., 2001) فريك  ث  وحتدَّ
عضوية  ونواتج  عجول  تسمني  حظرية  لروث  خمتلفة  نرش  منظومات  لدراسة   FAT

نت دراستهم سبعة نوارش متوافرة تاريًا وتتألف من منظومات  ثانوية أخرى. وتضمَّ
اقتني  اقتني أفقيتني؛ )2( ناقل كاشط مع خفَّ ميكانيكية خمتلفة: )1( ناقل كاشط مع خفَّ
اقتني عموديتني؛  ناقل كاشط مع خفَّ  )3( ارة؛  أقراص دوَّ أربعة  أفقيتني جمموعتني مع 
جانبية  نرش  أذرع  مع  كاشط  ناقل   )5( عمودية؛  اقات  خفَّ أربع  مع  كاشط  ناقل   )4(
ارين  دوَّ وقرصني  ناقل  سري   )7( ارين؛  دوَّ قرصني  مع  ناقل  سري   )6( متعددة؛  دّوارة 
عضوية  نواتج  واسُتعملت  متعددة.  إسقاط  أنابيب  مع  أمامية  نرش  يمة  برِّ أو  خلفيني 
عة أثناء االختبارات: )	( روث حظائر تسمني عجول؛ )	( فضالت نباتية  ثانوية متنوِّ
خرضاء خممرة؛ )	( وحل رصف صحي شبه جاف؛ )d( وحل رصف صحي جمفَّف؛ 
أثناء اختبارات  )e( مواد جريية من خملفات معاجلة السكر. وُدرست عدة موسطات 
ع املادة عرضانيًا وطوالنيًا، ومدى سحق الروث، واالستطاعة الالزمة  النرش، منها توزُّ
التفريغ،  لناقل  الالزمة  واالستطاعة  النرش،  لتجهيزات  الالزمة  واالستطاعة  للجر، 
وأخريًا احلمل املسموح به لكل آلة. وأظهرت نتائج توزيع املادة عرضانيًا اعتامد هذا 
بة عىل اآلالت  املوسط عىل اخلواص الفيزيائية للمواد، وعىل نوع تهيزات النرش املركَّ
بأربع  د  املزوَّ النارش  أداء  وكان  عمومًا.  جيدة  االختالف  معامالت  وكانت  املختربة. 
أصغر  اختالف  معامالت  مع  األخرى،  اآلالت  أداء  من  أفضل  عمودية  اقات  خفَّ
املعهود  السيئ  األداء  الطوالين  النرش  اختبارات  وبيَّنت  اجلري.  عدا  ما  املواد  جلميع 
التدفُّق مع  م يف  التحكُّ بوابة  تأثري  املمكن مالحظة  الصلب. وكان من  الروث  لنوارش 
املختربة  اآلالت  مجيع  قت  وحقَّ البوابة.  استعامل  حني  االختالف  ملعامل  أخفض  قيم 
وأذرع  عمودية  اقات  خفَّ بأربع  دة  املزوَّ اآلالت  وكانت  مقبوالً،  سحقًا  بالروث 
انطوت  للنوارش،  احلقيل  التشغيل  خيص  ما  ويف  أداء.  أفضلها  جانيبة  دّوراة  إسقاط 
التوصيات عىل أنه جيب اختيار اآللة ذات السعة احلجمية الكبرية حني نرش مادة ذات 
دون  ة  املرجوَّ النرش  وتائر  حتقيق  إمكان  اخليار  هذا  ويضمن  منخفضة.  حجمية  كثافة 
عرض  اختيار  جيب  أنه  النتائج  وبيَّنت  كثريًا.  متكرر  نحو  عىل  باملواد  النارش  حتميل 
فعال للنارش تبعًا ملسافة النرش املرغوب فيها، ورسعة العمل ووترية النرش املستهدفة. 
الذي تستطيع اآلالت  النظر يف احلمل  (Frick  et  al., 2001) حني  والحظ فريك 
مثل وحل  الكثافة،  العالية  املواد  ازدادت يف حالة  قد  املفرط  التحميل  أن خماطر  محله 
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للنوارش  الالزمة  االستطاعة  ئت  وُجزِّ اجلري.  مواد  أو  اجلاف  نصف  الصحي  الرصف 
تستهلكها  واستطاعة  التفريغ،  لناقل  واستطاعة  للجّر،  استطاعة  نات:  مكوِّ ثالثة  إىل 
 (Frick et al., 2001) فريك  عليها  حصل  التي  النتائج  وأشارت  النرش.  تهيزات 
النرش، و%38 للجر  %57 لتجهيزات  بنسبة  ع  الوسطي قد توزَّ الطاقة  إىل أن استهالك 
1.5-2.0 كيلو واط. وكان أكرب استهالك للطاقة  و%5 لناقل التفريغ الذي احتاج إىل 
اقات األفقية أو العمودية إىل نحو  يف حالة نرش الروث. واحتاجت النوارش ذات اخلفَّ
آلة  وذات  الدوارة  األقراص  ذات  تلك  أن  حني  يف  االستطاعة،  من  واط  كيلو   40

20 كليو واط  60 كيلو واط. وُوجد أن ثمة حاجة إىل  اإلسقاط اجلانبية احتاجت إىل 
 4 برسعة  يسري  نارش  جلرار  املحسوبة  اجلر  استطاعة  وكانت  للجر.  رضورية  إضافية 
عىل  تعتمد  اجلر  استطاعة  أن  وُوجد  واط.  كيلو  و20   10 بني  الساعة،  يف  مرتًا  كيلو 
واط  كيلو   4.2 الوسطية  النوعية  اجلر  استطاعة  وكانت  النارش.  عجالت  مقاسات 
واط  كيلو  املخمرة، و2.8  الفضالت  لسامد  للطن  واط  كيلو  الروث، و3.5  من  للطن 
املواد  من  للطن  واط  كيلو  و2.3  اجلاف،  نصف  الصحي  الرصف  وحل  من  للطن 
غرام  كيلو  و1035  و875  و690   590 تساوي  حجمية  كثافات  أجل  ومن  اجلريية. 
للمرت املكعب من الروث والفضالت املخمرة والوحل نصف اجلاف واملواد اجلريية، 

والكثافة. النوعية  اجلر  استطاعة  بني  تناسب خطية عكسية  هناك عالقة  كانت 

(Malgeryd and Wetterberg, 1996) عن مساعي  وِوتربرغ  مالغريد  وكتب 
 (Swedish National Machinery السويرسي  القومي  اآلالت  اختبار  معهد 
 (Swedish Institute of واملعهد السويرسي للهندسة الزراعية ،Testing Institute)
(Agricultural Engineering من أجل توفري املعرفة الرضورية لكيفية تأثري خواص 
إىل  افتقارًا  ثمة  أن  وبيَّنا  املختلفة.  باآلالت  النرش  أداء  يف  الفيزيائية  والوحل  الروث 
املعرفة العامة عن اخلواص أو املوسطات املشتقة من اخلصائص الفيزيائية املهمة عمليًا، 
موسطات  أربعة  اعُتربت  ضخه،  يمكن  الذي  الروث  حالة  ويف  قياسها.  كيفية  وإىل 
ما خيّص  اجلافة. ويف  املادة  ونسبة  التكتُّل  أو  االنفصال  إىل  وامليل  امليوعة  مهمة، وهي 
احلجمية،  الكثافة  هي  هامًة  موسطات  مخسُة  اعُتربت  ضخه،  يمكن  ال  الذي  الروث 
س، ومقاومة السحق، وعدم التجانس ونسبة املادة الصلبة.  والتامسك أو إمكان التكدُّ
اختبار  طرائق  أيضًا  واقرُتحت  واملوسطات.  اخلواص  هذه  لقياس  طرائق  واقرُتحت 
عالقة  من  ثمة  ليس  بأنه  عليها  حصال  التي  النتائج  وأوحت  الروث.  نوارش  لتقييم 
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يف  الصلبة  املادة  ونسبة  الفاعلة   (Angle of Repose) االستقرار  زاوية  بني  واضحة 
عىل  الفعالة  االستقرار  وزاوية  احلجمية  الكثافة  وأن  للضّخ،  القابل  غري  الروث  حالة 
احلجمية  الكثافة  من  الفعالة  االستقرار  زاوية  تقدير  وأمكن  بينهام.  ما  يف  وثيقة  صلة 
تؤثِّران،  االستقرار  وزاوية  احلجمية  الكثافة  أن  واستنتجا  قياسًا.  أسهل  هي  التي 
النرش  وعرض  املستقر  التدفُّق  مثل  مهمة،  نرش  بموسطات  منفردتني،  أو  جمتمعتني 
الفعال، وأن أنواعًا خمتلفة من النوارش تتأثَّر بطرائق معينة تبعًا لتشكيالهتا امليكانيكية.

الثانوية  العضوية  النواتج  خواص  بني  العالقة   (Picaud, 2001) بيكو  ودرس 
وأداء تهيزات نرشها عىل األرض. واخلواص املقاسة هي الكثافة ومقاومة االخرتاق 
ل يف  يات منتقاة. وأشار املؤلف إىل التغريُّ املتأصِّ ونسبة املادة الصلبة واملحتوى من مغذِّ
عة نتيجة لثقل اإلجراءات  النواتج العضوية الثانوية، وإىل حمدودية عدد البيانات املجمَّ
التجريبية، بوصفهام سببني لالفتقار إىل عالقات واضحة بني املوسطات املقيسة. إال أنه 
يمكن اكتشاف صلة بني مقاومة االخرتاق ومعامل االختالف العرضاين. فقد أنتجت 
مقاومة االخرتاق املنخفضة معامل اختالف عرضاين صغري. وأورد العديد من املالحظات 
عن االفتقار إىل إجراءات معيارية لتوصيف الروث، وعن صعوبة تميع كميات كبرية 
من البيانات اجليدة حني التعامل مع نواتج عضوية ثانوية وآالت نرشها عىل األرض.

أنواع  عدة  أداء  عن   (Thirion and Chabot, 2003) وشابوت  تريون  ث  وحتدَّ
انتقاء  أن  واعتربا  العضوية.  األسمدة  من  خمتلفة  أنواع  لنرش  املستعملة  التجهيزات  من 
ُتنرش  سوف  التي  املواد  تدفُّق  خواص  حيث  من  الصحيح،  وتشغيلها  التجهيزات 
دان جودة عملية نرش املادة عىل األرض. وخواصها الفيزيائية، مها عامالن أساسيان حُيدِّ

الصلبة العضوية  الرتبة لألسمدة  3.5 تطوير نارش دقيق ومنظومة نرش حتت 

ساسكاتشيوان  جامعة  يف  بحث  برنامج  ُأطِلق   ،2001 عام  من  مبكر  وقت  يف 
املتوافرة  التكنولوجيا  حتسني  إىل  هيدف  بكندا   (University of Saskatchewan)
ز الربنامج االهتامم  للتعامل مع الروث الصلب وشبه الصلب ونرشه عىل األرض. وركَّ
د هبا هذه اخلواص التأثري املتبادل بني  أواًل يف خواص األسمدة العضوية والكيفية التي حتدِّ
(Landry et al., 2004). وبناًء عىل هذا التقييم  األسمدة ومنظومة نرشها عىل األرض 
املستفيض خلواص الروث الفيزيائية وخواص تدفقه، جرى تطوير نارش روث دقيق عىل 
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مع  املتبادلة  تأثرياهتا  مع  خمتلفة،  تفريغ  لنواقل  تقييٍم  من  األول  الطور  وتألف  األرض. 
م يف التدفق، ومع الشكل اهلنديس ملنظومة اخلزن املؤقت. وقورنت منظومة  بوابة التحكُّ
التي  األخرى  املوسطات  ومن  ة.  وقدَّ سلسلة  بناقل  حلزونية  نواقل  أربعة  من  مؤلفة 
التدفق(  لسطح  العرضاين  )املقطع  التدفق  يف  م  للتحكُّ عمودية  بوابة  موضع  اسُتقصيت 
وميل اجلدران اجلانبية يف منظومة اخلزن املؤقتة. وُوِجد أن الطاقة النوعية لعملية التفريغ 
يف   J/kg بـ  73  مقارنة   J/kg تساوي  184  األربعة  احللزونية  النواقل  منظومة  حالة  يف 

.(Landry et al., 2005) ة حالة ناقل السلسلة والقدَّ
 

بداللة  املميِّز،  التدفق  ووترية  النارش  غ  ُتفرِّ التي  النقل  ملنظومة  الالزمة  النوعية  الطاقة   :21 الشكل 
اجلدران  إىل  و"مائل"  "عمودي"  وتشري  املعياري؛  االنحراف  متثِّل  اخلطأ  )قضبان  العمل  موسطات 
يامت  الربِّ ملنظومة  مم/ث  و471  الكاشط،  للناقل  ث  مم/   19 املنخفضة  الرسعة  وتعني  اجلانبية؛ 

يامت األربع(.  األربع؛ وتعني الرسعة العالية 38 مم/ ث للناقل الكاشط، و840 مم/ث للربِّ

إىل  إضافة  أعىل  تفريغ  معدالت  حتقيق  عىل  قادرة  كانت  احللزونية  النواقل  أن  إال 
نموذج حقيل.  فيهام يف  السمتني مرغوب  هاتني  أن  وتبنيَّ  املادة.  مُلجاَنسة  توفريها عملية 
أن  التدفق يمكن  م يف  التحكُّ التفريغ احللزونية وبوابة  نواقل  أن تشكيلة من  أيضًا  وتبنيَّ 

اًم مالئاًم يف وترية نرش السامد. توافر حتكُّ

وُدِرس الشكل اهلنديس ملنظومة اخلزن املؤقت أيضًا. فقد ُدرس تدّفق اخلرج من 
ثالثة نوارش روث تارية حتتوي عىل وحدات وظيفية متشاهبة، لكن بأشكال هندسية 
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ف  املعرَّ التسامح،  منطقة  يف  االتساع  أن  لوِحظ  وقد  املؤقت.  اخلزن  ملنظومة  خمتلفة 
من   ±15% ضمن  اآلنية  التدفق  وتائر  فيها  تكون  التي  التفريغ  ملدة  املئوية  بالنسبة 
(CEN, 2002)، يزداد عندما يزداد طول وعرض منظومة اخلزن  وترية التدفق املميِّز 
منظومة  طول  ازدياد  عند  يقل  الطوالين  ع  التوزُّ اختالف  معامل  أن  وُوِجد  املؤقت. 
تقليص  وحني  القادوس  عرض  زيادة  حني  مشابه  مفعول  وشوهد  املؤقتة.  اخلزن 
منطقة  اتساع  حيث  من  التفريغ  تدفق  من  ن  حتسِّ املتامسكة  املواد  أن  ولوِحظ  عمقه. 
التفريغ  مدة  إىل  الفعلية  التفريغ  مدة  ونسبة  الطوالين،  االختالف  ومعامل  التسامح، 
القدر  بنفس  الثقايل  بالتدفق  تتأثَّر  ال  التي  املتامسكة  باملواد  ذلك  ُربط  وقد  النظرية. 
كاملواد التي هي أقل متاسكًا. واسُتنتِج فيام بعد أن أداء املنظومة ذات النواقل األربعة 
قربية  وحافتها  منخفضة  العمودي  التدّفق  يف  التحّكم  بوابة  ُأبقيت  عندما  أفضل  كان 
ما  متلئًا  يبقى  أن  العرضاين جيب  التدفق  مقطع  أن  يعني  الناقل. هذا  يمة  برِّ من شفرة 
متغريِّ  تفريغ  ناقل  بواسطة  أفضل  وجه  عىل  التدفق  معدل  تغيري  يمكن  وأنه  أمكن، 

التدفق.  تغيري مقطع  بدالً من  الرسعة 

جامعة  يف  ر  ُطوِّ الذي  الدقيق  الروث  نارش  يف  املركزي  الطرد  ُيستعمل  ال 
 )22 )الشكل  عرضاين  توزيع  ناقل  بل  مقبول،  نرش  عرض  لتحقيق  ساسكاتشيوان 
ر من أجل حتقيق تانس أفضل للتوزيع. وباإلشارة إىل الوظائف املبينة يف )الشكل  ُطوِّ
ق املتطلبات بطريقة مشاهبة لطريقة النوارش الصندوقية من أجل  4)، فإن النموذج حُيقِّ
اخلزن املؤقت ووظائف النقل. والفرق الرئييس هو كيفية إجراء التوزيع. إن استعامل 
ن  يمكِّ الستة  الناقل  منافذ  من  املادة  خروج  حني  ثقايل  تدفق  مع  عرضاين  توزيع  ناقل 

بتجانس أفضل كثريًا. النرش  النموذج من توزيعها عىل عرض 

22: منظومة توزيع عرضاين وفتحات مع بوابات منزلقة. الشكل 
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يامت  برِّ  4 مع  التدفُّق  يف  م  حتكُّ بوابة   )23 )الشكل  األويل  النموذج  ويتضمن 
يمة توزيع عرضاين  برِّ ي  التدوير اخللفي يف اجلرار، وتغذِّ ُيديرها حمور  تفريغ طوالنية 
عرضه  يساوي  الذي  العرضاين  التوزيع  يمة  برِّ أنبوب  ويتضمن  هيدروليكيًا.  ُتدار 
 406 منها  كل  ومقاس  متساوية  مسافات  بينها  تفصل  فتحات  ست  مّليمرتًا   2743

تنزلقا عىل حميط  الدقيق. وكل فتحة مغطاة بصفيحتني يمكن أن  املبعثر  مّليمرتًا للنرش 
.)22 يمة. لذا من املمكن ضبط اتاه كل فتحة ومساحتها )الشكل  الربِّ أنبوب 

الشكل 23: منظر عام لنموذج أويل دقيق لنارش روث.

التوزيع. لتجانس  اختبارات سكونية  نتائج   :2 الدول 

الكتلة 
غة  املفرَّ
الكلية

مدة 
التفريغ

وترية التفريغ 
الوسطي

معامل 
اختالف 
الكتلة 
[a]الكلية

الطاقة النوعية 
[b]امليكانيكية

االستطاعة 
اهليدروليكية 

العظمى

(kg)(s)(kg/s)%(J/kg)(kW)

14552256.56.9279.60.5تربة 1

17322377.37.7280.60.6تربة 2

16332386.95.6279.40.6تربة 3
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219916113.74.1416.40.6تربة 4

14381599.016.0438.70.6تربة 5

16141739.321.8414.60.3تربة 6

عة يف كل حاوية. املجمَّ الكلية  الكتلة  [a] معامل اختالف 

التفريغ. نواقل  يف  املستهلكة  امليكانيكية  الطاقة   [b]

.)2 3 من اجلدول  ع الكتلة بداللة مدة التفريغ واملوقع العرضاين )نتائج التجربة  الشكل 24: توزُّ

وجرى  العضوية.  األسمدة  من  أنواع  عدة  مع  للنارش  األويل  النموذج  اسُتعمل 
من  اخلارجة  املادة  لكتلة  املستمر  بالقياس  التوزيع  تانس  يف  ن  التحسُّ مقدار  حتديد 
بقر  روث  باستعامل  االختبارات  وُأجريت  العرضاين.  التوزيع  منظومة  يف  منفذ  كل 
نتائج   24 الشكل  وُيري   .2 الدول  يف  ملخصة  والنتائج  صلبة(،  مادة   54.5%( حلوم 
نًا لتوزع املادة يف اتاه احلركة  التجانس. وقد أظهر النموذج القابل للضبط تانسًا حمسَّ
ق نرشًا للروث مبعثرًا أو ضمن  واالتاه العرضاين. ويمكن هلذا النارش الدقيق أن حيقِّ
ك أصاًل ميكانيكيًا  دة. وتدر اإلشارة إىل أن نواقل التفريغ التي كانت حُترَّ نطاقات حمدَّ
أن  التفريغ يمكن  نواقل  بأن رسعة  ك هيدروليكيًا. وهذا يوحي  حُترَّ لت بحيث  ُحوِّ قد 

.)24 التوزيع طوالنيًا )الشكل  التحسني يف تانس  ق مزيدًا من  ُتضَبط بحيث حتقِّ

ر  التي جرى استعراضها، طوَّ الواضحة  السائل املحقون  الروث  وبناًء عىل مزايا 
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 (Prairie Agricultural Machinery Institute) الزراعية  لآلالت  الرباري  معهد 
نارش  وباستعامل  ساسكاتشيوان.  جامعة  مع  بالتعاون  الرتبة  سطح  حتت  نرش  منظومة 
 25 الشكل  يف  املبنيَّ  املفهوم  تطوير  أمكن  أساسية،  منصة  بوصفه  الدقيق  الروث 
من  املادة  نقل  أساسيتني:  وظيفتني  عىل  املفهوم  ويقوم  حقن.  تهيزة  يف  الستعامله 
منافذ خرج النموذج إىل ما دون سطح الرتبة، وتكوين فراغ يف الرتبة الستقبال املادة. 
يساوي  سنوي  نرش  معدل  عىل  الكندية  الرباري  ملنطقة  الزراعية  التوصيات  وتنص 

اللحوم. 19.8 طن للهيكتار من روث بقر 

الشكل 25: مفهوم تهيزة احلقن.

وكانت الرسعة التصميمية للتجهيزات يف احلقل 4.8 كيلو مرتًا يف الساعة، وكانت 
تساوي  أن  وجب  املوسطني،  هذين  وباستعامل  مّليمرتًا.   406 احلواقن  بني  الفواصل 
آخر  تصميم  معيار  وينطوي  الثانية.  يف  غرامًا  كيلو   1.1 حاقن  كل  عند  التفريغ  وترية 
إضافة  اللحوم،  بقر  أسمدة عضوية خمتلفة، خاصة روث  مع  التعامل  املقدرة عىل  عىل 
يمكن تصميم  تلك،  اهلامة  التصميم  معايري  وبتعريف  أصغريًا.  الرتبة  إبقاء حتريك  إىل 
ن من النرش حتت سطح الرتبة. وحتتوي منظومة التوزيع العرضاين يف  املنظومة التي متكِّ
النموذج األويل اجلاهز للحقن سوف  الدقيق ستة منافذ خرج، ولذا فإن  الروث  نارش 

حيتوي عىل ست وحدات حقن.
واعُتربت  الصلب.  الروث  حاقن  تصميم  معيار  لتلبية  ميكانيكي  ناقل  وابُتكر 
فيه كمية  أن تصل  الذي جيب  باجلّر  بالدفع أفضل حّل حني مقارنتها  منظومة اإلزاحة 
سوف  امليكانيكي،  الناقل  بوجود  اخلرطوم.  إىل  بالتدّفق  تبدأ  أن  قبل  املادة  من  معينة 
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تتحرك املادة بقطع النظر عن االختالفات يف الكثافة احلجمية املتوقعة يف الروث. وقد 
غة من  25، فإن املادة املفرَّ الشكل  اعُتمد مفهوم الناقل احللزوين. ووفقًا ملا هو مبنيَّ يف 
منافذ خرج منظومة التوزيع العرضاين يف نموذج النارش األويل جيب أن ُتمع بواسطة 
للرتبة،  حتريك  أقل  إحداث  هو  التصميم  معيار  أن  وبافرتاض  اجلزئية.  النقل  منظومة 
تغذية مهمة  توَكل وظيفة  أن  املرن أصغريًا. وجيب  الناقل  أن يكون قطر  املهم  فإن من 
ملنظومة النقل اجلزئية لتمكني املادة اخلارجة من منظومة التوزيع العرضانية من التدّفق 

عرب القطر املحدود للناقل املرن. وُيري الشكل 26 منظومة النقل اجلزئية.
الرباري  معهد  ره  طوَّ الذي  املرن  احللزوين  الناقل  من  الثالث  اجليل  وحيتوي 
ينحني. وهذا جيعله  أن  للناقل  يمكن  الزراعية مفاصل كروية متوضعة حيث  لآلالت 
تربة  فتَّاحة  اجلزئية  الرتبة  شّق  منظومة  وتتضمن  العمل.  إجهادات  ل  حتمُّ عىل  قادرًا 
بقدر  كبري  الرتبة  يف  أخدود  شق  من  املنظومة  هذه  ن  ومتكِّ قريبة.  دواليب  مع  قرصية 
ع بواسطة النواقل احللزونية املرنة. وُيري  يكفي الستيعاب كمية من الروث الذي يوضَّ
27 صورة للنموذج األويل مع منظومة احلقن. وجيري حاليًا تقييم املنظومة من  الشكل 

حيث األداء الزراعي والبيئي.

26: منظومة نقل جزئية من حاقن. الشكل 

الشكل 27: نموذج أويل لنارش روث دقيق مع منظومة نرش حتت سطح الرتبة.
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خالصة
ويمثِّل  املزايا.  من  بعدد  الزراعية  األرض  عىل  العضوية  األسمدة  نرش  يتصف 
يف  مهمني  عاملني  املادة  ع  لتوزُّ السليم  والتجانس  النرش  وترية  يف  الصحيح  م  التحكُّ
للسامد  الغذائية  القيمة  تكون  أن  وجيب  الضارة.  مفاعيله  ودرء  النرش  جودة  ضامن 
املحصول  منظومة  الحتياجات  تبعًا  النرش  وترية  حساب  وجيب  معروفة،  املادة  يف 
العضوية  املواد  بني  متبادلة  تأثريات  عىل  النرش  عملية  وتشتمل  املغذيات.  من  والرتبة 
تبعًا  النرش  عملية  ذ  تنفِّ التي  التجهيزات  انتقاء  وجيب  امليكانيكية.  واملنظومات 
خلواص تدّفق املادة التي سوف ُتنرش وخلواصها الفيزيائية. وإنه ملن الرضوري إعداد 
العضوية  اعتبار نرش األسمدة  النحو الصحيح. وال يمكن  التجهيزات وتشغيلها عىل 
أردنا  إذا  منخفضة  أولوية  ذات  عملية  أو  ثانوية  تكنولوجيا  الزراعية  األرض  عىل 
النجاح يف استغالل القيمة الغذائية التي يوفِّرها السامد للنبات. وجيب حتديد وظائف 

الوظائف. بناء عىل تلك  النرش واآلالت األخرى وحتليلها  منظومة 

املختلفة من  األنواع  املادة يف  لتدّفق  أفضل  فهم  لتحقيق  ُبِذلت مساٍع حثيثة  لقد 
للمواد  واجلريانية  الفيزيائية  اخلواص  يف  النظر  الرضوري  ملن  وإنه  النرش.  تهيزات 
التأثري  لكيفية  اجليدة  املعرفة  وُتستعمل  ُتستعمل.  سوف  التي  التجهيزات  انتقاء  حني 
املتبادل بني املواد واآلالت من أجل حتسني جودة توزيع املادة. وثمة حاجة إىل بحوث 
النرش  وترية  يف  م  التحكُّ حيث  من  النرش  منظومات  أداء  حتسني  من  املزيد  أجل  من 
العضوية  األسمدة  نرش  يستطيع  جديد  نارش  تطوير  جرى  وقد  املادة.  ع  توزُّ وتانس 
نات  املكوِّ مع  املتبادلة  وتأثرياهتا  املواد  خواص  عىل  اعتامدًا  الرتبة  حتت  أو  بالبعثرة 
إىل تهيزات مصممة خصيصًا  ثمة حاجة  تكون  قد  احلاالت،  امليكانيكية. ويف بعض 

الزراعية. لتحقيق مستوى مقبول من جودة نرش السامد عىل األرض 

 
شكر كلمة 

البحث  مشاريع  يف  أسهموا  الذين  واهليئات  األفراد  من  كثريًا  املؤلفون  يشكر 
شاركوا  وقد  الزراعية،  األرض  عىل  املوايش  روث  بنرش  اخلاصة  املختلفة  والتطوير 

ُتذكر أسامؤهم. مل  املؤلفون ملن  العرشين، ويعتذر  القرن  ثامنينات  فيها منذ 
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الف�صل الخام�س
نماذج مبيدات ح�سرات لمحاكاة انتقال 

نات التربة في البيئة مدخِّ

Dong Wang

USDA-ARS Water Management Research, Parlier, CA

ملخص
طويلة  مدة  منذ  احلاسوبية  والربامج  احلرشات  مبيدات  حماكاة  نامذج  اسُتعملت 
املختلفة  واإلدارية  والبيئية  الكيميائية  للعوامل  النسبية  األمهية  حتديد  عىل  للمساعدة 
 (Fumigants) نات  التي تؤثِّر يف فعالية مبيدات احلرشات ويف مفعوهلا البيئي. ومدخِّ
الرتبة هي جمموعة خاصة من مبيدات احلرشات، وبسبب ضغط بخارها العايل، فهي 
ميثيل  الستعامل  التدرجيي  اإليقاف  قرار  اذ  اختِّ ومنذ  أيضًا.  متطايرة  عضوية  مركبات 
من  كثري  ُأجري  العرشين،  القرن  تسعينات  أوائل  يف   (Methyl Bromide) الربوميد 
البحث يف توثيق املصري البيئي وبدائله املحتملة، وانتقاله يف البيئة. والغرض من هذه 
تسعينات  بدايات  بعد  الرتبة  نات  بمدخِّ املتعلقة  النمذجة  أنشطة  مراجعة  هو  املقالة 
نات.  املدخِّ انبعاثات  دفقات  نمذجة  يف  اهتامم  عىل  خاص  تركيز  مع  العرشين،  القرن 
لنمذجة  األساسية  والكيميائية  الفيزيائية  املبادئ  إىل  عامة  إمجالية  نظرة  تتضّمن  وهي 
نامذج  عىل  رئيسية  بدرجة  وتشتمل  البيئة.  يف  وانتقاهلا  الرتبة  نات  ملدخِّ البيئي  املصري 
اهلواء.  انتشار  نامذج  أو  ارتدادية،  تريبية  نامذج  عىل  أقل،  حّد  وإىل  للعملية،  رقمية 
لالحتياجات  مناقشة  إىل  إضافة  املختلفة،  النامذج  وحمدوديات  ملزايا  مقارنة  وثمة 

الرتبة. نات  مدخِّ لنمذجة  املستقبلية 
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تقديم
ُتعترب نامذج املحاكاة أدوات ثمينة لتقدير املصري البيئي ملبيدات احلرشات وانتقاهلا 
التي  البخار(  ضغط  أمثلتها  )ومن  املبيدات  تلك  خلواص  النسبية  واألمهية  البيئة  يف 
 (Jury et al., 1983; Wagenet البيئة  الشائعة يف  االنتقال  آليات  تؤثِّر يف  أن  يمكن 
التي  احلرشات  مبيدات  من  خاصة  جمموعة  هي  الرتبة  نات  ومدخِّ  .et  al.,  1989)
بعد  الغازي  الطور  يف  منها  كبري  جزء  يكون  ولذا  نسبيًا،  عاٍل  بخار  بضغط  تتصف 
عضوية  مركبات  هي  املواد  تلك  فإن  العايل،  البخار  ضغط  وبسبب  الرتبة.  يف  النرش 
يف  منها  كبرية  ضياعات  حصلت  إذا  اهلواء  لتلويث  قوية  إمكانية  عىل  تنطوي  طيارة 

اجلو.

نًا للرتبة للحّد من الديدان والفطريات  لقد اسُتعمل ميثيل الربوميد بكثافة مدخِّ
100 حمصول يف شتى  أكثر من  بالنباتات مع  الضارة  الطفيلية  واحلرشات واألعشاب 
والشتول  والزينة  الغذاء  نباتات  من  كثري  إلنتاج  رضوريًا  ُيعترب  وهو  العامل.  أنحاء 
القرن  تسعينات  أوائل  يف  البحوث  وأشارت  القيمة.  العالية  والدائمة  السنوية 
اجلوي  الربوميد  وميثيل   (Stratospheric) السرتاتوسفريي  الربومني  أن  العرشين 
 (Anderson  et al., السرتاتوسفريي(*)  األوزون  نضوب  يف  ُيسهام  أن  يمكن 
 1991; Mellouki  et al., 1992; Reeves  and  Penkett, 1993; Butler,
أنه  عىل  الربوميد  ميثيل  ُصنِّف  لذلك  ونتيجًة   .1995; Montzka et al., 1996)
ب  مادة تنضيب لألوزون من الفئة األوىل يف بروتوكول مونرِتيال عن املواد التي تنضِّ
 .(United States Clean Air Act) طبقة األوزون ويف قانون اهلواء النقي األمريكي
حاالت  عدا  ما   2005 عام  منذ  للرتبة  نًا  مدخِّ املتحدة  الواليات  يف  استعامله  وُأبطِل 
بروتوكول  أطراف  ِقبل  من  سنويًا  عليها  املوافقة  حتصل  التي  االستثنائية  االستعامل 

املتحدة. ترعاه األمم  الذي  مونرِتيال 

الربوميد  مليثيل  البيئي  املصري  توثيق  بخصوص  كثرية  بحوث  ُأجريت  وقد 
والتقنيات  الرتبة،  تدخني  أثناء  يف  منه،  اجلوية  االنبعاثات  خاصة  البيئة،  يف  وانتقاله 
30-%60 من ميثيل  ر أن نحو  التي يمكن استعامهلا لتقليص تلك االنبعاثات. وقد ُقدِّ
الواليات  يف  الشائعة  التدخني  مارسات  أثناء  اجلو  إىل  تطاير  قد  املستعمل  الربوميد 

)المترجم(. األعلى  الجو  طبقة  في  المنتشر   )*(
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إثيلني  البويل  بالستيك  من  بغشاء  احلقل  بتغطية  حتصل  التي  تلك  أي  املتحدة، 
  (Yagi سنتيمرتًا   25 عمق  عىل  الربوميد  ميثيل  حقن  بعد   (Polyethylene Plastic)
 et  al., 1993, 1995; Reible, 1994; Majewski et al., 1995; Yates et  al.,
إثيلني فقط، كان يمكن النبعاث  البويل  (1996ab. وعندما ُغطِّي احلقل جزئيًا بغشاء 
 (Wang  and  Yates, املطبقة  الكمية  من   90% إىل  تصل  أن  الكلية  الربوميد  ميثيل 
احلرارة  درجة  ات  تغريُّ مع  مرتابط  الربوميد  ميثيل  انبعاث  ل  معدَّ أن  وُوِجد   .1998)
 (Wang تبنيَّ  النمذجة،  دراسات  من  سلسلة  خالل  ومن   ،(Yates et al., 1996c)
(et al., 1997a,  1998 يف ما بعد أن نفاذية الغشاء البالستيكي تاه ميثيل الربوميد 
الربوميد  ميثيل  لدفقات  النهاري  السلوك  ُيفرسِّ  ما  وهذا  احلرارة،  درجة  عىل  تعتمد 
ات درجة حرارة اهلواء. وبناًء عىل املبادئ األساسية النتقال مبيدات  املتزامنة مع تغريُّ
الباحثون عىل  التي استقصاها  االنبعاث  تقليص  الرتبة، اشتملت طرائق  احلرشات يف 
فيها  املاء  الرتبة ونسبة  (Gan  et  al., 1996)، منها نوع  بالرتبة  ات ذات صلة  متغريِّ
 (Gan ك بمواد استصالح الرتبة  ن التفكُّ وكثافتها احلجمية وتقنيات اإلدارة التي حتسِّ
أغشية بالستيكية  باستعامل  االنبعاثات  أن متنع  يمكن  التي  تلك  أو   ،et al., 1998a)
 (Daponte, 1995; Wang et al., 1997b) الربوميد  مليثيل  منخفضة  نفاذية  ذات 
 (Yates et al., سنتيمرتًا   25 من  أكرب  عمق  حتى  الرتبة  يف  الربوميد  ميثيل  بحقن  أو 

.1997)

حتقيق  أجل  من  الربوميد  مليثيل  بدائل  تطوير  يف  األخرية  البحوث  زت  وتركَّ
اعتمدت عليه يف احلد من  التي  املختلفة  املحاصيل  ملنظومات  الرتبة  متطلبات تدخني 
كيميائية  املستقصاة  والطرائق  الرتبة.  هبا  تصاب  التي  امُلْمرضة  والعوامل  األمراض 
 (Mazzola and Mullinix, كيميائية  وغري   (Martin, 2003; Chellemi, 2008)
باختبار  غالبًا  الكيميائية  الطرائق  واهتمت   .2005; Subbarao et al., 2007)
 (Rosskopf et al., 2006; نات تربة أخرى من حيث فعاليتها تاه حرشات الرتبة مدخِّ
(Candole et al., 2007a; Noling, 2008a وانتقاهلا يف البيئة الذي يمكن أال يمثل 
قلقًا إضافيًا. وقد اخُتربت كيامويات تدخني موجودة وجديدة منها، الكلوروبيرسين 
 ،(1,3-Dichloropropene) (1,3-D) و1،3-ديكلوروبروبني   ،(Chloropicrin)
ومن   ،(MITC)  (Methyl Isothiocyanate) اإليزوثيوسيانات  ميثيل  ومولِّدات 
 (Methyl Iodide) األيوديد  وميثيل   ،(Metam Sodium) الصوديوم  ميتام  أمثلتها 
 (Wang et al., واحلقل (Gan et al., 1998b; Klose et al., 2006) يف املخرب (MI)
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 2001, 2005; Zheng et al., 2005; Ou et al., 2006; Candole et al., 2007b;
 van Wesenbeeck et al., 2007; Ashworht and Yates, 2007; Gao et al.,
 (Chen et al., 1995; van den Berg et al., 1999; 2008، ويف دراسات نمذجة)
(Wang et al., 1997a; 2000, 2004, 2007. ونظرًا إىل ضغط البخار العايل نسبيًا 
قد  الربوميد  مليثيل  املمكنة  البدائل  هذه  فإن  األخرى(،  احلرشات  بمبيدات  )مقارنة 
لتنضيب  املحتملة  املواد  من  ليست  أهنا  ومع  كبرية.  جوية  إلنبعاثات  عرضة  تكون 
ومن  للهواء  تلويثها  من  كبري  قلق  وثمة  طيارة،  عضوية  مركبات  بينها  فإن  األوزون، 
 .(CDPR, 2006) نة  املدخَّ الزراعية  احلقول  يف  هلا  ومعاونيهم  العامل  ض  تعرُّ خماطر 
وإىل جانب الفاعلية تاه احلرشات التي توجد يف الرتبة، فإن من االهتاممات الرئيسية 
املختلفة،  احلقلية  الظروف  يف  االنبعاث  لضياعات  الكمي  التحديد  نات  املدخِّ هبذه 

اجلوية. االنبعاثات  لتقليص  بفاعلية  تطبيقها  يمكن  منهجيات  وتطوير 

عىل  األغلب  عىل  تنطبق  الربوميد  ميثيل  دراسات  من  املكتسبة  اخلربات  إن 
االمتصاص  مثل  انتقاهلا  وعمليات  فمصائرها  أيضًا.  البديلة  التدخني  كيامويات 
أن  إال  الربوميد،  بميثيل  اخلاصة  تلك  تضاهي  والتغلغل  ك  والتفكُّ  (Sorption)
صلة  ذات  أنشطة  نمذجة  عىل  املقالة  هذه  وتقترص  خمتلفة.  الكيميائية  خواصها 
بمحاكاة  خاص  اهتامم  مع  العرشين  القرن  تسعينات  أوائل  بعد  الرتبة  نات  بمدخِّ

نات. املدخِّ انبعاثات  دفقات 

وانتقاهلا الرتبة  نات  مدخِّ مصري  يف  األساسية  العمليات 
ن يف  املدخِّ نة، وفور نرش  املدخِّ مبيدات احلرشات األخرى غري  عىل غرار معظم 
ات تطاير  الرتبة، ختضع املواد الكيميائية إىل عمليات تالٍش وانتقال آنية. وختضع تغريُّ
يمكن  التي  املحيطية  البيئية  وبالظروف  الرتبة  االنتقال حتت  إىل  بقوة  الكيميائية  املواد 
الكيميائية  املادة  من  كبرية  نسبة  أن  إىل  ونظرًا  االنتقال.  لعمليات  بنامذج  توصف  أن 
أن  يمكن  مسامّي  وسط  يف  وانتقاهلا  تالشيها  فإن  البخار،  طور  يف  تكون  املتطايرة 
ويمكن   .(Amali et al., 1996) والسائل  الغازي  الطورين  من  كل  يف  آنيًا  حيصال 
لالمتزاز والرشح يف الطور الصلب بواسطة جسيامت الرتبة أن جيعل عملية االنتقال 
عملية عابرة عىل نحو أكثر (Petersen et al., 1996). أما عمليات التاليش الرئيسية 
أو  كيميائية  آليات  بواسطة  ل  التحوُّ أو  ك  والتفكُّ الرتبة،  جسيامت  يف  االمتزاز  فهي 
الرتبة،  ماء  يف  حملول  وطور  الرتبة  هواء  يف  غازي  طور  إىل  واالنقسام  جرثومية، 
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يف  الرتبة  ماء  بواسطة  وباحلمل  الرتبة،  وهواء  ماء  يف  اجلزيئي  باالنتشار  واالنتقال 
التاليش واالنتقال تلك  1 مسارات  الشكل  (Seiber, 2002). ويبنيِّ  املاء  تدّفق  اتاه 
الغازي  الطور  يف  الكيميائية  التدخني  مادة  تنترش  عندما  االنبعاث  وحيصل  ختطيطيًا. 
إىل  َثمَّ  ومن  سطحها،  إىل  الرتبة  بنية  عرب  السائل(  الطور  يف  الرتبة  ماء  مع  تنتقل  )أو 

اجلو. واالرتشاح هو حركة تغلغل ومحل نزوالً إىل مستوى املاء اجلويف.

ن ومسارات انتقاله بعد التطبيق عىل الرتبة. الشكل 1: مصري املدخِّ

االمتزاز   
الطور  تركيز  أي  الرتبة،  ماء  يف  ن  املدخِّ تراكيز  بني  توازن  حالة  عادة  ُتفرتض 
الشائع  ومن   .)Cs( املمتز  الطور  تركيز  أي  املحيطة،  الرتبة  وسطوح   ،)CL( السائل 
ن يف الطور السائل، وتلك التي يف الطور املمتز متناسبة  أيضًا افرتاض أن تراكيز املدخِّ

:)Kd( ع التوزُّ ترتبطا معًا بواسطة معامل  أن  ويمكن 

                                      )1(

مثل  بمعادالت الخطية،   أفضل  نحو  عىل  بني  و  العالقة  ويمكن وصف 
وخواص  روابط  لنوع  وتبعًا   .(Freundlich Relationship) فرويندليش  عالقة 
بِطاء  مع  أيضا،  عكوسة  تكون  أن  االمتزاز  لعملية  يمكن  الكيميائية،  ن  املدخِّ

(Hysteresis) أو من دونه. 
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ك  لتفكُّ ا
حيوية  الت  حتوُّ يف  الرتبة  بيئة  يف  ن  املدخِّ جزيئات  استقالب  تصنيف  يمكن 
التفاعالت الالحيوية عمليات كيميائية عادية من مثل األكسدة  والحيوية. وتتضمن 
اجلزيئات  تصل  عندما  حيصل  أن  الضوئي  للتحلُّل  ويمكن  واحللمهة.  واإلرجاع 
جرثومية  أنشطة  عىل  عادة  احليوية  الت  التحوُّ وتشتمل  الرتبة.  سطح  الكيميائية 
ن فيها. ن الكيميائية ركيزة لنمو املتعضيات املكروية أو ُتضمَّ ُتستعمل فيها مادة املدخِّ

ك،  بالتفكُّ جمتمعة  والالحيوي  احليوي  املسارين  من  كل  يف  الضياعات  تسّمى 
ن  املدخِّ جزيئات  اختفاء  إىل  كيميائيًا  تقود  )التي  التفاعالت  هذه  معّدل  وُيمثَّل 

املرتبة األوىل: األصيل( غالبًا بمعادلة تغريُّ من 

                                         )2(

و الزمن،  هو  و  املمتز،  الطور  أو  السائل  الطور  يف  ن  املدخِّ تركيز  هو  حيث  
ينخفض  لكي  الالزمة  املدة  وتسمى  األوىل.  املرتبة  من  ك  التفكُّ ل  معدَّ ثابت  هو   
ثابت  من  عليها  احلصول  ويمكن  النصف  عمر  البداية  عند  قيمته  نصف  إىل  الرتكيز 

املعادلة. مكاملة  بعد  املعدل 
االنقسام إىل طور غازي وطور سائل

قانون  ثابت  بواسطة  وسائل،  غازي  طورين،  إىل  ن  املدخِّ انقسام  تقدير  يمكن 
:)Kh( هنري

                                         )3(

حيث  هو تركيز الطور الغازي.

ال  )أو  الطور  النقسام  فوري  توازن  ُيفرتض  احلقلية،  التطبيقات  معظم  يف 
أيضًا  املهم  ومن  الرتبة.  بيئة  يف  املفتوحة  املنظومة  بسبب  الفائق(  بالتشبُّع  ُيسمح 
مادة  بخار  بضغط  مبارشة  قيمة   ترتبط   )1(  : يف  فريدتني  خاصيتني  مالحظة 
ميثيل  مثل  من  التي  العايل  البخار  ضغط  ذات  الكيامويات  فمثاًل،  الكيميائية؛  ن  املدخِّ
درجة  عىل  يعتمد    )2( صحيح.  والعكس   ، لـ  عالية  بقيم  تتصف  البريوميد 

احلرارة، ويزداد عادة مع ازدياد درجة حرارة املحيط.
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االنتقال 
االنتشار   )1( رئيسية:  عمليات  ثالث  إىل  الرتبة  يف  ن  املدخِّ انتقال  عزو  يمكن 
قانون  وبضم  الرتبة.  بامء  واحلمل   )3( الرتبة،  هواء  يف  واالنتشار   )2( الرتبة،  ماء  يف 
نستطيع  الكتلة،  انحفاظ  معادلة  إىل   (Fick’s Law of Diffusion) لالنتشار  فيكس 

اآلتية: األبعاد  الثنائية  املتكاملة  ن  املدخِّ انتقال  معادلة  كتابة 
     

  )4(

          

والصلب  السائل  الثالثة،  لألطوار  ن  املدخِّ تراكيز  هي  و  و  حيث  
ن  ل من املرتبة األوىل للمدخِّ والغازي، وq هو دفق ماء الرتبة، و و مها ثابتًا معدَّ
الرتبة احلجمية،  كثافة  املاء احلجمية، و هي  نسبة  السائل والصلب، و  الطورين  يف 
ن يف حد  املدخِّ تركيز  املاء، و  تيار  ن يف  املدخِّ الرتبة، و تركيز  اهلواء يف  نسبة  و 
الترصيف، و هو موتِّر )تنسور( (Tensor) معامل االنتشار للطور السائل، و هو 
موتِّر معامل االنتشار يف الطور الغازي، و t هو الزمن، وx هي املسافة، وi وj مها دليال 
وتبعًا  التحليلية.  بالطرائق  احلّل  صعبة  معادلة  وهذه  والعمودي.  األفقي  االتاهني 
برامج رقمية  للظروف األولية واحلدية، قد ال يكون ثمة حّل حتلييل هلا، برغم تطوير 
 (Simunek and van Genuchten, التفاضلية برشوط حدية خمتلفة  املعادالت  حلل 

.1994; Simunek et al., 1999)

االنبعاث 
استمرارًا  ببساطة  ُيعترب  فإنه  انتقاالً،   (Emission) االنبعاث  كون  حيث  من 
ُيفرتض  باهلواء،  الرتبة  ملتقى  وعند  الرتبة.  سطح  فوق  اجلو  إىل  بعيدًا  ن  املدخِّ حلركة 
الغازي.  بالتغلغل  الطبقة  ن عرب هذه  املدخِّ ويمّر  غالبًا،  اهلواء  راكدة من  وجود طبقة 
افرُتض  عندما  معقولة  نتائج  حتقيق  أمكن  بيشء،  املغّطى  غري  الرتبة  سطح  حالة  ويف 
سطح  حالة  يف  أما   .(Jury et al., 1983) مّليمرت   5 تساوي  الطبقة  هذه  سامكة  أن 
متناسبة  حدودية  شبه  طبقة  سامكة  افرُتضت  البالستيك،  من  بغشاء  املغطى  الرتبة 
 .)Wang et al., 1997a( معينة  كيميائية  ن  مدخِّ ملادة  الغشاء  نفوذية  أو  مقاومة  مع 
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ويمكن استعامل معادلة تواصل عامة لوصف طور اإلصدار:

                            )5(

حيث  هي كثافة دفق االنبعاث، و هو معامل انتقال الكتلة، و 
لتوصيف  للضبط  قابل  موسط  هو   dو احلدودية،  الطبقة  فوق  ن  املدخِّ غاز  تركيز  هو 
املشابه لسامكة طبقة احلدود  الرتبة واجلو  الطبقة احلدودية لالنتقال عرب ملتقى  مقاومة 

الراكدة.

ن يف الرتبة نرش املدخِّ
ثالث  باستعامل  عمومًا  الرتبة  نات  مدخِّ ُتنرش  وتركيبها،  نات  املدخِّ ألنواع  تبعًا 
وتضمني  الري،  ماء  مع  بالتنقيط  ونرش  الرتبة(،  شّق  )سكني  يني  ِسكِّ حقن  طرائق: 
 (Telone II, Telone  1,3-D الـ  مركبات  وبعض  الربوميد  ميثيل  ُينرش  الرتبة.  يف 
جرار  بواسطة  الرتبة  سطح  حتت  واحد  وبعمق  املبارش  يني  السكِّ باحلقن  عادة   C35)
كيامويات  اعتبار  يمكن  النمذجة،  الرتبة. يف  لشق  بسكاكني  د  مزوَّ ذي تصميم خاص 
األبعاد  الثنائي  املجال  يف  وتوصف  خط،  شكل  عىل  آنيًا  مصدرًا  الدخل  يف  ن  املدخِّ

اآلتيتني: باملعادلتني 

                             )6	(

                             )6	(

ن  ن، و  يصفان إحداثيات حقن املدخِّ الرتكيز األويل للمدخِّ حيث  هو 
نسبيًا(. األولية صغرية  ن  املدخِّ تطبيق  نقطيًا، لكن مساحة  ليس مصدرًا  أنه  )برغم 

 ،(Ajwa and Trout, 2004)  InLine مثل  من   1,3-D الـ  منتجات  وبعض 
 (Candole et al.,  Vapam مثل   (Metam Sodium) الصوديوم  ميتام  ومنتجات 
(2007a، مصنَّفة للنرش بمنظومات الري بالتنقيط )أو نرش الكيامويات بالري(. لكن 
هذه  وصف  ويمكن  يني.  السكِّ النرش  من  كثريًا  أطول  مدة  يستغرق  بالتنقيط  النرش 

باآليت: العملية 

                                     )7	(

                                  )7	(



329

نرش  مدة  و  بالتنقيط،  للري  الكلية  املدة  و  الري،  معّدل  أو   حيث  
يف  املتبقية  الكيميائية  ن  املدخِّ مواد  لشطف  و  بني   ملدة  حاجة  وثمة  ن.  املدخِّ

الري. منظومة 

ودازوميت  الصوديوم  )ميتام  اإليزوثيوسيانات  مولدات ميثيل  معظم  ُينرش 
و30   15 بني  بعمق  الرتبة  يف  فورًا  تضمينها  ذلك  ويتبع  سطحيًا،  مثاًل(   (Dazomet)
العمق  ضمن  الرتبة  يف  عموديًا  ن  املدخِّ ُيمزج  احلالة،  هذه  ويف  تقريبًا.  سنتيمرتًا 

التي تصف ذلك هي: الرياضية  املذكور. والعبارة 

                              )8	(

                                    )8	(

املادة  من  اإليزوثيوسيانات  ميثيل  ل  حتوُّ ذروة  أو  هناية  حلظة  هي  حيث  
ن  املدخِّ تضمني  عمق  هو  و  والدازوميت(،  الصوديوم  ميتام  )أي  األم  الكيميائية 

يف الرتبة.
االنبعاث تدفق  نامذج 

الرتبة  نات  ملدخِّ البيئي  االنتقال  ملحاكاة  شاملة  جديدة  نامذج  أخريًا  ر  ُتطوَّ مل 
مبيد  أو  املحلول  انتقال  نامذج  النمذجة  أنشطة  معظم  يف  اسُتعملت  وقد  وحدها. 
إال  تعديل.  دون  من  أو  األصيل  املصدري  لرمازها  تعديل  مع  املوجودة  احلرشات 
أجل  من  واستعامهلا  احلالية  الربامج  لتعديل  خصيصًا  سة  املكرَّ املساعي  بعض  ثمة  أن 
الكيميائية  التدخني  ومواد  الربوميد  ميثيل  وانتقال  ملصري   )1( أفضل  فهم  حتقيق 
البديلة (Chen et al., 1995; Wang et al., 1997a, 2000, 2004, 2007) أو )2( 
 (Sullivan et al., 2004; Cryer, 2005; Reiss and ض البرش هلا تقدير خماطر تعرُّ
ض البرش هلا عىل نامذج انتشار اهلواء  (Griffin, 2006. وتقوم جهود تقدير خماطر تعرُّ

املقطع اآليت. نناقشها يف  التي سوف  احلالية 

بواسطة   (Chen et al., 1995) يف   1,3-D لـ  اجلوية  االنبعاثات  حماكاة  جرت 
 (Wagenet and Hutson, 1987)  LEACHM الرقمي  احلرشات  مبيدات  نموذج 
تدفُّق  ر  ُقدِّ وقد  اجلاري.  املاء  عىل  واحلمل  الغازي  االنتشار  من  كل  يف  النظر  بعد 
باخلاصة  املاء  تدفق  بتقليد  الرتبة  سطح  إىل  احلقن  نقطة  من   1,3-D من  باحلمل  الغاز 
من  اإليزوثيوسيانات  ميثيل  انبعاثات  دراسة  إىل  هدفت  حقلية  تارب  ويف  الشعرية. 



330

نرش ميتام الصوديوم، قام فان دن برغ (Van den Berg et al., 1999) أيضًا بمحاكاة 
 (Van den Berg  PESTLA وتراكمه  احلرشات  مبيد  ارتشاح  نموذج  فيها  استعمل 
 (Cryer كرير  استعمل  نسبيًا،  أحدث  نمذجة  دراسة  ويف   .and Boesten, 1998)
 PRZM-3 هو  البعد،  وحيد  آخر  مشهورًا  حرشات  مبيد  نموذج   et al., (2003)

 .1,3-D (Carsel et al., 1995)، وذلك ملحاكاة تدفق انبعاث الـ 

األبعاد  الثنائي  الشامل   (Finite Element) الدقيقة  العنارص  نموذج  واعُتمد 
(Simunek  and Van Genuchten, 1994)  (CHAIN_2D) ملحاكاة مصري وانتقال 
 (Wang  et  al.,  2000,  1,3-Dو (Wang et  al., 1997a) الربوميد  ميثيل  وتطاير 
تفاضلية  معادالت  النموذج  وحيّل  احلرارة.  درجة  لتأثري  احلسبان  يف  األخذ  مع   2004)
جزئية النتقال فوري ال متوازن ال خطي ثنائي األبعاد للامء واحلرارة واملحلول )يف كل 
ك  تفكُّ تفاعل  وُنظِر يف  التشبُّع.  متغريِّ  والغازي( يف وسط مسامي  السائل  الطورين  من 
من املرتبة األوىل أثناء تدفُّق مائي عابر ملحاليل يف الطورين الغازي والسائل. أما املعادلة 
ن فهي معطاة بالعالقة 4. وحُتَسب كثافة الدفق السائل q يف املعادلة  احلاكمة النتقال املدخِّ
بواسطة معادلة ريتشاردز، وحُيسب النقل احلراري يف الرتبة بواسطة معادلة فورييه الثنائية 
انتقاء الرشوط احلدية واألولية وبنية املصدر املفتوح من  نت املرونة يف  األبعاد. وقد مكَّ
يني، وتنقيط، وتضمني(، ومفعول األغشية  نات )نرش سكِّ حماكاة طرائق نرش خمتلفة للمدخِّ

نات. البالستيكية يف تقليص انبعاثات املدخِّ

وباستعامل نفس الرماز الرقمي Chain_2D حلسابات تدفق املاء واملحلول واحلرارة، 
 (Wang DripFume جرى تطوير برنامج واجهة مستعمل بيانية قائم عىل ويندوز، اسمه
نات، ومنها االنبعاث الغازي، حني  (et al., 2007، خصيصًا ملحاكاة مصري وانتقال املدخِّ
بيانات  DripFume عىل قاعدة  بالتنقيط. وحيتوي الربنامج  نرشها بواسطة منظومة ري 
ويستطيع  للمحاكاة،  دخاًل  ويولِّد  منتقاة،  نات  ملدخِّ الكيميائية  اخلواص  وبعض  للرتبة 
الشكل  البعد أو ثنائية األبعاد. وُيري  َبْعديًا وإظهاره يف خمططات وحيدة  معاجلة اخلرج 
انبعاث الكلوروبيرسين. وثمة سمة فريدة  ملقارنة تأثري نوع الرتبة يف كثافة دفق  مثاالً   2
جديدة يف الربنامج DripFume هي مقدرته عىل حساب وإظهار جداء الرتكيز والزمن 
جلرعة  االستجابة  ألن  عظيمة  مزية  وهذه  األبعاد.  الثنائي  النطاق  يف  عقدية  نقطة  لكل 
ن البديل مليثيل الربوميد املحتمل تتعلق بنوع احلرشة عىل األرجح، وثمة حاجة إىل  املدخِّ
 (Klose  et  al.,  2006;  Candole  et  al., 2007a; بحث مكثَّف لدراسة هذا املوضوع

 .Gerik and Wang, 2008; Noling, 2008b)
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ن عىل عمق 15  الشكل 2: حماكاة لكثافة دفق انبعاث الكلوروبيرسين من الُدبال والرمل )ُطبِّق املدخِّ
.327 kg/ha سنتيمرتًا بمعدل

تريبية  نامذج  اسُتعملت  العملية،  عىل  القائمة  امليكانيكية  النامذج  إىل  وإضافة 
 (Woodrow et البخار  وضغط  احلرشات  مبيدات  انبعاثات  بني  للربط  وارتدادية 
وميثيل  الربوميد  ميثيل  )ومنها  املركبات  من  عددًا  املؤلفون  وقارن   .al., 2001)
من  ومشتقة  البخار  ضغط  عىل  القائمة  الرتابطات  أن  ووجدوا  اإليزوثيوسيانات( 
قائمة  لرتابطات  مكافئة  اجلوهر  حيث  من  كانت  الكيميائية  اخلواص  تقدير  طرائق 
نات  املدخِّ انبعاثات  أن  املمكنة  ذلك  مضامني  ومن  العلمية.  املنشورات  بيانات  عىل 
نات  املدخِّ لرتاكيب  املحسوبة  البخار  ضغط  بقيم  معقول  نحو  عىل  ر  تقدَّ أن  يمكن 
احلالية واجلديدة. وإىل حّد ما، هذه طريقة لتبسيط نامذج استقصاء مبيدات احلرشات 

 .(Jury et al., l983,1984) رها طوَّ

احلرشات  مبيدات  وانتقال  مصري  حماكاة  لنامذج  ملخصًا   1 الدول  يتضمن 
ومثالبها. مزاياها  مع  آنفًا  املذكورة 
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نات الرتبة. 1: نامذج مبيدات حرشات ملدخِّ الدول 

نظام النموذج
التشغيل

أبعاد 
املرجعاملحدودياتاملزاياالنموذج

LEACHMDOS1D
خمترَب جيدًا الرتشاح 
النرتوجني واالنتقال 

العمودي.

يومية؛  زمن  خطوة 
 .DOS الـ  عىل  قائم 
وال  البعد،  وحيد 

يوجد دعم تقني له.

 Wagenet
 and Hutson,
 1987;
 Hutson and
 Wagenet,
1992

PRZM-3DOS1D

مبيد حرشات متعدد؛ 
طريقة مونتي كارلو 

لتقدير احتامل 
التعرض.

يومية؛  زمن  خطوة 
 .DOS الـ  عىل  قائم 
وال  البعد،  وحيد 

يوجد دعم تقني.

  Carsel et al.,
1985, 1995

PESTLADOS1D

تدفُّق نسائقي للامء، 
حرارة الرتبة، حماكاة 
مبيدات احلرشات؛ 
مستعمل عىل نطاق 

واسع لتسجيل مبيدات 
احلرشات يف أوروبا.

يومية؛  زمن  خطوة 
 .DOS الـ  عىل  قائم 
ودعم  البعد،  وحيد 

تقني منخفض.

 van den
 Berg and
 Boesten,
1998

Chain_2DDOS2D

انتقال متعدد األطوار 
للامء واحلرارة واملواد 

الكيميائية. الرماز 
املصدري متاح 

للتعديل.

 ،DOS الـ  عىل  قائم 
وال  وبطيء،  معقد 

يوجد دعم تقني له.

 Simunek
 and van
 Genuchten,
1994

DripFumeWindows2D

مجيع مزايا 
Chain_2D. واجهة 

مستعمل بيانية 
خليارات الدخل 

واخلرج. قاعدة بيانات 
مبنية ضمنه خلواص 

الرتبة ومبيدات 
احلرشات. حسابات 
جداء الرتكيز بالزمن

ال يوجد مولِّد شبكة؛ 
تقني  ودعم  بطيء 

منخفض.

 Wang et al.,
2007
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اهلواء يف  االنتشار  نامذج 
خارج  ن  املدخِّ غازات  حركة  الرتبة  نات  مدخِّ يف  الرئيسية  القلق  مصادر  من 
غالبًا.  باملتفرجني  ون  يسمَّ ما  أو  إليها،  اجلوار  يف  الناس  ض  تعرُّ وإمكان  املوقع، 
من  بالقرب  الناس  من  املزيد  يعيش  هلا،  املدن  وغزو  الزراعية  األرض  تقلُّص  فمع 
ض  التعرُّ خماطر  دراسة  وبغية  دوريًا.  الرتبة  تدخني  إىل  حتتاج  أن  يمكن  التي  احلقول 
كاليفورنيا  يف  املبيدات  ترشيع  قسم  مثل  من  ترشيعية  هيئات  انخرطت  وتقديرها،  هلا 
  (Barry  et الرتبة ومراقبة أنشطته  البيئية األمريكية يف أبحاث تدخني  ووكالة احلامية 
(al., 1996;  USEP  A,  2004; Liet al.,  2005; CDPR,  2006. وتعتمد غالبية 
احلامية  وكالة  اعتمدته  الذي  اهلواء  انتشار  نموذج  عىل  الشأن  هبذا  النمذجة  أعامل 
نات  املدخِّ برتاكيز  للتنبُّؤ   1995 عام  يف  والصادر   ISCST3 املسّمى  األمريكية،  البيئية 
املحيطية. وعىل سبيل املثال، استعمل باري وآخرون (Barry  et  al., 1996) النموذج 
النموذج  إن  نة.  مدخَّ ومستودعات  بحجرات  املحيطة  الربوميد  ميثيل  تراكيز  لتقدير 
(Gaussian Plume) لتقدير جودة اهلواء املحيط  ISCST3 هو نموذج ريشة غوصية 
املنطقة.  مستوى  عىل  تقريبًا  نقطي  بمصدر  تقريبًا  ف  املعرَّ ثات  امللوِّ إطالق  مواقع  يف 
الريح  ورسعة  اهلواء  استقرار  فئة  قبيل  جوية،  ات  متغريِّ إىل  لعمله  النموذج  وحيتاج 
ضمنها  ينحرص  التي  اهلواء  منطقة  سقف  وارتفاع  الريح  واتاه  اهلواء  حرارة  ودرجة 

نفس اإلصدار واملزج.

انتشار  نموذج  مكاملة  يف   ISCST3 الرتبة  نات  مدخِّ نموذج  استعامالت  ز  ترتكَّ
نات  للمدخِّ ض  التعرُّ خماطر  عوامل  تكوين  بغية  عشوائية  طقس  مولِّدات  مع  اهلواء 
نظر  وجهة  ومن  نة.  املدخَّ للحقول  رضورية  عازلة  مناطق  رسم  عىل  واملساعدة 
حاجة  ثمة  موجود،  ن  مدخِّ تسجيل  إعادة  أو  جديد  ن  مدخِّ تسجيل  حني  ترشيعية، 
البيئة املحيطة.  ن يف  ض املحتملة للمدخِّ التعرُّ النمذجة( عن خماطر  بيانات )ومنها  إىل 
ض  لتعرُّ نامذج  لثالثة  مراجعة  األمريكية  البيئية  احلامية  وكالة  أجرت   ،2004 عام  ويف 
 (Exposure and Risk واملخاطر  ض  التعرُّ نموذج   )1( هي  نات  للمدخِّ املتفرجني 
بوصفه  اليودي  امليثان  يستعمل  الذي   )PERFUM(  Model For Fumigants)
 (Fumigant Exposure ن  للمدخِّ ض  التعرُّ نمذجة  منظومة  و)2(  حالة،  دراسة 
دراسة  بوصفه  الصوديوم  ميتام  يستعمل  الذي   (FEMS)  Modeling System)
 (SOil Fumigant Exposure الرتبة  ن  ملدخِّ ض  التعرُّ تقييم  منظومة  و)3(  حالة، 
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(Assessment Systemا (SOFEA) الذي يستعمل التيلون (Telone) بوصفه دراسة 
 (Sullivan  et مة حالة (USEPA, 2004). وقد ُنرشت النامذج الثالثة يف جمالت حمكَّ
(al.,  2004;  Cryer,  2005; Reiss  and Griffin, 2006، واسُتعملت فيها مجيعًا 
وانحراف  وسطى  قيمة  مع  معينة  حمّلية  منطقة  )من  مكيَّفة  عشوائية  مناخية  طرائق 
والفرق   .ISCST3 للنموذج  دخاًل  لتكون  أسايس(  مناخي  ل  متحوِّ لكل  معياري 

التي جرت حماكاهتا. الكيميائية  ن  املدخِّ النامذج هو مواد  الرئييس بني 

وإضافة إىل نامذج انتشار اهلواء القائمة عىل العملية، اسُتعمل التحليل التجريبي 
أو االرتدادي من أجل ربط تراكيز ميثيل البريوميد يف اهلواء املحيط بمساحة ومقدار 

 .(Li et al., 2005) االستعامل عىل مستوى املنطقة 

مستقبلية واحتياجات  خالصة 
عىل  نامذجها  وتطوير  الرتبة  نات  ملدخِّ احلديثة  النمذجة  اهتامم  ز  يرتكَّ باختصار، 
وقد  هلا.  ض  والتعرُّ اهلواء  يف  وتركيزها  وانتشارها  الغازات  انبعاث  مواضيع  دراسة 
اإليقاف  بسبب  السابقة  عامًا  اخلمسة عرش  الرتبة يف  تدخني  كثرية يف  بحوث  ُأجريت 
أحد  وكان  العرشين.  القرن  تسعينات  أوائل  يف  البريوميد  ميثيل  الستعامل  التدرجيي 
ضياع  انبعاثات  خاصة  البيئة،  يف  وانتقاهلا  نات  املدخِّ مصري  توثيق  البحث  مواضيع 
املحاكاة  وتبدو  املمكنة.  وبدائله  الكلية(  واإلصدارات  )التدّفقات  الربوميد  ميثيل 
نتائج  أظهر  منطقيًا  خيارًا  املوجودة  احلرشات  ملبيدات  املعدلة  النامذج  بواسطة 
أو   Chain_2D مثل  رًا  تطوُّ أكثر  نامذج  وباستعامل  احلقلية.  بالقياسات  مقارنة  جيدة 
املمكن  من  حيث  افرتاضية«،  »تارب  بـ  القيام  املحاكاة  إجراء  يشبه   ،DripFume
نات والظروف البيئية من دون اإلنفاق  مقارنة عدد كبري من تشكيالت مركبات املدخِّ
أكثر  نموذج  برجميات  لرزمة  ويمكن  وحتليلها.  العّينات  وأخذ  احلقلية  القياسات  عىل 
ن القدرات يف  تطورًا، مثل HYDRUS 2D/3D (Simunek et al., 2008)، أن حتسِّ

أكثر سهولة. املجال وتعله  هذا 

مراحل  يف  واالنتقال  املصري  عمليات  لدراسة  مستقبلية  مساٍع  إىل  حاجة  وثّمة 
مركبات  معظم  يف  املوجود  العايل  البخار  لضغط  ونتيجة  ن.  املدخِّ نرش  من  مبّكرة 
نات، تنزع تفاعالهتا الفيزيائية والكيميائية إىل احلدوث رسيعًا يف املراحل األوىل  املدخِّ
مربجمة  ليست  احلالية  احلرشات  مبيدات  نامذج  لكن  دقائق(.  غضون  )يف  النرش  من 
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الزمنية املستعملة فيها، أو  للتعامل مع االستجابة الرسيعة، وهي إما حمدودة باخلطوة 
تنقيطي(،  أو  يني  )سكِّ النرش  لطريقة  وتبعًا  الكيميائية.  الت  التحوُّ وصف  يف  باملرونة 
الرشوط  موسطات  حتديد  عىل  قادرة  ليست  تقريبًا  الُبْعد  الوحيدة  النامذج  مجيع  فإن 
احلدية بدقة من أجل التقليد التفصييل للمصدر األصيل. ويمكن حلركة الغاز املفّضلة 
أو لتدفق الغاز باحلمل الناجم عن الضغط أن يكونا أيضًا عاملني يف مراحل املحاكاة 
االفتقار  بالنامذج  للمحاكاة  األخرى  املحدوديات  من  العموم،  وجه  وعىل  األوىل. 
االهتامم،  موضوع  التدخني  بمركبات  خاصة  مقيسة  كيميائية  فيزيائية  موسطات  إىل 
إىل  حاجة  ثمة  هلا،  ض  التعرُّ تقدير  خيّص  ما  ويف  فيها.  نرشها  إىل  حتتاج  التي  وبالرتبة 
اهلواء،  يف  االنتشار  نامذج  مع  بالرتبة  اخلاصة  التدّفق  نامذج  ملكاملة  البحث  من  مزيد 
املصادر  عىل  يشتمل  أيضًا  بحث  إىل  حاجة  وثمة   .ISCST3 النموذج  أمثلتها  ومن 
تراكيز  يف  اجلامعية  إسهاماهتا  وعىل  واحد(  ن  مدخَّ حقل  من  )أكثر  عة  واملوزَّ املتعددة 

نات يف اهلواء خارج املوقع. املدخِّ

النامذج  تكون شاملة جلميع  أن  املراجعة  ُيقصد من هذه  مل  تنّصل من مسؤولية: 
أو بحوث النمذجة التي ظهرت منذ تسعينيات القرن العرشين. وال ينطوي تضمينها 
عليه  حتتوي  عمل  ألي  تاهل  أو  تقريظ  أي  عىل  ألخرى  استبعادها  أو  ما  ملنشورات 

يف هذا املجال. 
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الزراعية الفطريات  مبيدات  ر  تطوُّ
وانتقائيتها. عملها  كيفية  منطلق  من  الزراعية  الفطريات  مبيدات  إىل  ُينظر 

الواسعة  الكيميائية  احليوية  الصاّدات  اهلندية  الزراعة  يف  ُتستعمل  األول:  اليل 
 (Quinines) والكوينني  الالعضوي  النحاس  ومنها  السطحية،  والواقيات  الطيف 
والثيوكاربامات الثنائية (Dithiocarbamate) والثاليميد (Thalimide) والكلوروثلونيل 

(Chlorothlonil) وغريها.

أو  ليستأصل  النبات  نسيج  وخيرتق  سطحيًا  واقيًا  بوصفه  يعمل  الثاين:   اليل 
البنزيميدازول  أمثلته  ومن  املوقع،  حمدودة  أو  مفردة  فعالية  ذو  احلاصلة.  العدوى  يكبت 
 (Acylalamines) واألسيالالمني (Carboxinilides) والكربوكسينيليد (Benzimidazole)

والصاد اإلرغوستريويل (Ergosterol) املركب حيويًا.

.wasim04101981@yahoo.co.in املؤلف املراسل:   )*(
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يتداخل  لكنه  عادة،  احلية  األنسجة  خارج  للفطريات  سامًا  ليس  الثالث:  اليل 
وتنطوي  املضيف.  دفاع  آلية  ي  ويقوِّ خاص،  بوجه  الطفيلية  الفطرية  املنظومات  مع 
النبات  ضمن  للفطريات  سامة  تصبح  املركبات  هذه  أن  عىل  النوع  هذا  من  الفاعلية 
أمثلته  امَلَريض للفطريات أو يف مقاومة املضيف، ومن  باملفعول  تؤثِّر  املضيف، أو أهنا 
ومثبِّطات   (Probendazole) والربوبندازول   (Fosetyl-Al) الفوسيتيل  أملنيوم 

.(Melanin) للمالنني  احليوي  الرتكيب 

الديدة الفطريات  مبيدات  من  ببضعة  اخلاصة  العمل  أنامط 
 .	 (Vinclozolin) الفينكلوزولني  املبيدات  تسبب  ثنائي:  كربوكساميد 

واإليربوديون (Iprodione) والربوسيميدون (Procymidone) عدم استقرار االنقسام 
اخليطي، وتتداخل مع وظائف اخلاليا احلركية التي مثل التدفق السيتوبالزمي واحلركة 

َويطية. السُّ

األكسجيني 	.  والكربوكسني   (Carboxin) الكربوكسني  يمنع  كربوكسانيليد: 
كسيني  السَّ هيدروجيناز  ثنائي  من  حتديدًا  اإللكرتون  انتقال   (Oxy-Carboxin)
(Succinic Dehydrogenase)إ  (SDS) إىل اإلنزيم املشارك Q يف منطقة املعّقد II من 

انتقال اإللكرتون. مسار 

(Tubulin Polymerization) عىل 	.  التبولني  يتفاعل مع بلمرة  بنزيميدازول: 
الفطريات حتديدًا، ونتيجة لذلك ُيمنع االنقسام اخليطي والعمليات األنبوبية املكروية 

السيتوبالزما. يف 

(RNA) حتديدًا.	.  ُيثبِّط تركيب الرنا  أسيالالمني: 

والرتيازول 	.   (Pyridine) البرييدين  اإلرغوستريويل:  احليوي  الرتكيب  مثبِّط 
(Triazole) واإليميدازول (Imidazole) واملورفولني (Morpholine) والرتياريمول 
ستريول   (Demethylation) ميثلة  إزالة  تفاعل  تثبِّط  مجيعا  وغريها   ،(Triarimol)
وهو   ،(Cytochrome P450) السيتوكروم  عىل  القائم   C-14 (Sterol C-14)
اإلرغوستريول  إىل   (Lanosterol) الالنوستريول  من  املسارات  يف  تبديل  أول  عادة 

.(Ergosterol)

 .6 (Trycyclazole) مثبِّط الرتكيب احليوي للميالنني: ُيضيِّق ثالثي السيكالزول
(Pyroquinone) وغريمها طيف ضيق يف احلّد من املرض.  والبريوكوينون 
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محض 7.  إىل  النبات  نسيج  ضمن  املركب  هذا  ك  يتفكَّ الفوسيتيل:  أملنيوم 
يف  للفينول  متزايد  تراكم  مع   ،(Necrosis) النخر  منع  تفاعالت  ويقدح  الفوسفور، 

م العدوى. نسيج النبات حول موضع اإلصابة، ونتيجة لذلك يتوّقف تقدُّ

الديدة الفطريات  مبيدات  جزيئات  لبعض  البنيوية  السامت 
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األمراض مقاومة 
غري  أو  األصيلة  املقاومة  مها  أساسيني  نني  مكوِّ من  األمراض  مقاومة  تتألف 

النشطة. باملقاومة  تسّمى  التي  الدفاعية  واالستجابة  النشطة، 

النشطة: املقاومة غري  بعض عوامل 

وجود عوائق للمرض عىل سطح النبات.	. 
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وجود عوائق ضمن نسيج النبات متنع الغزو من ِقبل العوامل امُلْمرضة.	. 
عدم وجود ظروف تغذية كافية للعوامل امُلْمرضة.	. 
 .	.(Anti-Auxins) وجود مضادات األوكسني
وجود إنزيامت املضادات للفطريات.	. 

الدفاع  آلية  أو عىل  العدوى  بعد  ما  تشكيل عوائق  النشطة عىل  املقاومة  وتعتمد 
ن  تكوِّ أو  ز  تعزِّ بحيث  النبات  ألمراض  املضادة  الدفاع  إجراءت  م  وُتصمَّ الكيميائي. 
باحلراثة  ذلك  حتقيق  ويمكن  منها.  تتأّلف  التي  العوامل  ن  وحتسِّ طبيعية  مقاومة 
املقاِومة.  النباتات  وتنمية  النباتية  يات  املغذِّ واستعامل  اجليدة  الزراعية  واإلجراءات 
النباتات  محاية  تأيت  هنا  ومن  الكيميائية.  املعاجلة  بطرائق  أيضًا  حتقيقه  ويمكن 

األمراض. من  الكيميائية 

كيميائيًا النباتات  محاية 
ومبيدات  ورقية،  فطريات  مبيدات  متييز  يمكن  ومعاجلته،  املرض  ملوضع  تبعًا 
الكيامويات  بعض  استعامل  ويمكن  البذور.  ملعاجلة  ومبيدات  تربة،  فطريات 

مجيعًا. الثالثة  لألغراض 

اهلوائية  األجزاء  عىل  رذاذ  أو  غبار  شكل  عىل  الورقية  الفطريات  مبيدات  تطبَّق 
التي  الفطريات  عىل  للقضاء  الرتبة  فطريات  مبيدات  وُتستعمل  النبات.  من  اخلرضاء 

(Pythium) وغريمها. (Fusarium) والبيثيوم  املغزالوية  فيها، ومنها  تنمو 

وهي مواد كيميائية من حيث طبيعة عملها، وُتنرش يف الرتبة عىل شكل سائل أو 
مسحوق أو حبْيبات جافة، وتعمل إما من خالل الطور البخاري أو الفعل اجلهازي. 
ويمكن حتقيق إبادة العامل امُلْمرض عىل البذرة أو ضمنها، واحلامية من ظهور املرض 

البذور أو الدرن قبل الزرع. التي حتملها الرتبة بمعاجلة  الناجم عن الفطريات 

لطريقة  تبعًا  استئصالية،  أو  شافية  أو  واقية  بأهنا  الفطريات  مبيدات  وتوصف 
عملها. متنع مبيدات الفطريات الواقية غزو أبواغ الفطريات، إما بفعل مبيد لألبواغ، 
أو بتغيري البنية الوظيفية لسطح الورقة. ووفقًا ملا يوحي به اسم املبيدات الواقية، جيب 

امُلْمرض. الفطر  بينه وبني  النبات املضيف قبل حصول أي متاس  تطبيقها عىل 

تنمو  الفطرية  اخليوط  وكانت  فعاًل،  النبات  نسيج  الفطر  خيطان  اخرتقت  وإذا 
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ر  غ مل حيصال بعد ضمن دورة تطوُّ التكاثر والتبوُّ بني اجلَُلْيدة والقرشة اخلارجية، لكن 
املزيد  يدرأ  أن  الشايف  الفطري  املبيد  الغزو(، أمكن الستعامل  بعد  يومًا  الفطر )12-2 

العدوى. من 

ظهور  بعد  حتى  الفطريات  نمو  من  حتدَّ  أن  يمكن  التي  املبيدات  وتسّمى 
باملبيدات  واخليطان،  الوالدة  حديثة  األبواغ  وتقتل  عادة(،  غ  التبوُّ )بعد  األعراض 
واألوكزاثني  والبرييدين  البنزيميدازول  مشتقات  مثل  العوامل،  وبعض  املستأصلة. 
األنشطة  تنقل  ألهنا  جهازية،  فطر  مبيدات  هي  وغريها،  الرتيازول  أنواع  وبعض 
املوجودة يف سطح اللحاء إما من اجلذر إىل رأس الورقة أو العكس. واملزية العظمى 
العدوى. من  النبات  من  اجلديد  النامي  اجلزء  حتمي  أهنا  هي  اجلهازية  العوامل  هلذه 

الفطريات مبيدات  تصنيف 
فريات غري عضوية.	.  مبيدات 

(ii) كربيت (i) نحاس    
مهلجن. 	.  كوينني 
عضوية.	.  معدنيات 

 (i)عضوي زئبق 
 (ii)عضوي قصدير 
 (iii)عضوي نحاس 
 (vi)عضوي زرنيخ 

 .	.(Hinosan) (Kitazin) واهلينوسان  الكيتازين  قبيل  فوسفات عضوي من 
 .	 /(Thioether) )ثِيوإثِر  كربيتي  إثِر   (Mercaptan) )ِمْرَكبتان  كربيتي  كحول 

 .(Sulfoxide) الكربيت(  أكسيد 
 .6.(Bisdithiocarbamate) أو بيسديثيوكاربامات (Thiocarbamate) ثيوكاربامات
 .7 (Perchloro Alkyl البريكلوري  األلكييل  الكربيتي  الكحول  مشتقات 

(Folpet) وغريمها.  (Captan) والفوْلبِت  (Mercaptan، مثل الكابتان 
 .8.(Vitavax) الفيتافاكس  أمثلته  ومن   ،(Carboxamide) الكربوكزاميد 
 .9.(Dodine) الدودين  أمثلتها  النرتوجني، ومن  مشتقات 

البنزيميدازول.  .10
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ملبيدات  )A(، وجزيئات جديدة  الشائعة  الفطريات  مبيدات  ببعض  قائمة 
النبات الفطريات )B(، من أجل مكافحة أمراض 

(A). مبيدات فطريات عامة

املنتجاتاملجموعة الكيميائية

مركبات نحاس غري عضوي/ 	. 
كربيت

مركبات معدنية عضوية 	. 

مركبات فوسفور عضوي	. 
ثيوكاربامات	. 
مشتقات الكحول الكربيتي 	. 

األلكييل البريوكلوري
كربوكزاميد6. 
مشتقات البنزيميدازول7. 
 كينني ُمَكلَور8. 
 فينوالت ُمَكْلورة9. 

10. مشتقات الغوانيدين

 Blitox, Bordeaux mixtures, sulfex etc

 Mercury: Agalol, Ceresan-M, PMAC

etc.

 Kitazin, Hinosan

 Maneb, Zineb, Mancozeb, Ziram

 Captan, Difolatan, Folpet

 Vitavax / Carboxin

 Carbendazim

 Chloranil, Dichlone

Penta chloro pheno, Dodine

مبيدات فطريات جديدة (B). جزيئات 

املنتجاتاملجموعة الكيميائية

 .	(Acylalamine) جمموعة األسيالالمني
مشتقات الرتيازول واإليميدازول 	. 

(Triazole and Imidazole)

 .	(Tridemorph) جمموعة الرتايديمورف

 Metalaxyl
 Flusilazole, thiabendazole,
 hexaconazole, quinconazole

Bitertanol, Triodemefon
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 .	(Triarimal( جمموعة ترياريامل
 .	(Quinoline) جمموعة الكوينوالين
 .6 (Ethyl مشتقات فوسفونات اإليثيل

phosphonate)
 .7(Curzate) كورزات
 .8(Oxazolidine) جمموعة األوكزاليدين 
جمموعة اإليميدازوليدين 9. 

(Imidazolidine)
 (ß-methoxy 10. بيتا ميثوكيس األكريالت

Acrylate)

11. فينوكيس فينيل الكوكزيمينو األسيتات

 (Phenoxy Phenyl Alkoxyimino
Acetate)

 Fenarimol
 Pyroquilon
 Fosetyl- Al (alliet)

 Mancozeb + Cymoxanil
 Vinc1ozo1ine
 Iprodione

 Strobilurin- A

--------------

 Topsin

 Edifenphos

Diehefecarb

 (Triophanate الرتايوفانات  ميثيل   .12
Methyl)

الكربيت  الثنائية  الفوسفات  مشتقات   .13
(Dithiophosphate Derivative)

(Carbamate) 14. كربومات

ملبيدات: أسامء جتارية 
Trichodermal: مبيد فطريات. 	Bioderm: مضاد عفن اجلذر والساق؛ 

(Bacillus Subtilis)؛ مبيد فطريات. الرقيقة  العصويات   :Biofile
.(Beauveria Bassiana) Biorin: مبيد حرشات وعصويات رقيقة 

تدمري  (Streptomyces)؛  متسلسلة  مبيد  ُقراد،  مبيد  حرشات،  مبيد   :Bio		t
اخلطية. احلبْيبات 

خلية  إنزيم  والذرة؛  القطن  جوزة  دودة  ومنها  حرشات  مبيد   :Biovirus
الرشنقة.

عمليات  بتغيري  نفسها  عن  امُلْمرضة  يات  املتعضِّ تسبِّبها  التي  األمراض  تعربِّ 
بعد  للنبات  تام  أو  جزئي  رضر  وحيصل  امُلْمرضة.  العوامل  لتداخل  نتيجة  النبات 
بتصنيفها  املضيف  من  للطفيليات  املتدرجة  املتطلبات  وتسمح  له.  الطفيليات  غزو 

عىل النحو اآليت:
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تغذيتها وتكاثرها كليًا عىل 	.  تعتمد يف   :(Obligate) مقيَّدة  أو  جُمرَبة  طفيليات 
الفئة. الفطريات يف هذه  أنواع  الفريوسات وبعض  اخلاليا احلية. وتقع 

الفطريات واجلراثيم 	.  (Facultative): تستمّد معظم  طفيليات حرة االختيار 
النبات  مادة  عىل  العيش  تستطيع  لكنها  الطفييل،  طورها  يف  احلية  اخلاليا  من  غذاءها 

تنميتها يف وسط صنعي أوطبيعي. املمكن  غ )غري طفيلية( ومن  التبوُّ امليت يف طور 

طفيليات قاتلة (Perthophyte): فئة خاصة تقتل املضيف أوالً لتعيش عليه.	. 

ص، أي إهنا تعتمد عىل مضيف معنّي  والطفيليات غالبًا ما تكون شديدة التخصُّ
االستيطانية،  خلصائصها  وتبعًا  النضج.  مرحلة  لتبلغ  النبات  من  حمدد  جزء  وعىل 
البيضاء،  رورية  الذَّ فالعفونة  داخلية.  طفيليات  أو  خارجية  طفيليات  بأهنا  تصنَّف 
(Powdery Mildew) مثاًل، هي طفيليات خارجية ألهنا تنمو عىل  أو عفونة الكرمة 
الفطريات  وبعض  اجلراثيم  الداخلية  الطفيليات  ومن  للمضيف.  اخلارجي  السطح 

نسيجه.  وتنترش ضمن  النبات  التي خترتق 

إليها  يصل  خمتلفة  مراحلة  من  املرض  ن  يتكوَّ  :(P	thogenesis) األمراض 
الطفييل واملضيف. لنوع  تبعًا  املرض، وذلك  قبل ظهور  املضيف 

الطفييل  بني  معّينة  مالئمة  رشطية  عالقة  فيه  ق  تتحقَّ ظرف  أو  عملية  العدوى: 
املضيف. والنبات 

خالل  من  يدخل  أو  نبات،  إىل  نبات  من  اعرتاض  دون  من  ينتقل  الفريوس: 
باملص. بثقب اخللية  املتعيض  يقوم هذا  اجلروح حيث 

الرثوم: يدخل عرب اجلروح أو إنزيميًا من خالل عدد من املناطق املتجلِّدة التي 
)آلية دفاع كيميائية(. املساّم وشعريات اجلذور يف املضيف  مثل 

العضوية غري  املركبات 
)S( الكربيت غري العضوي

بعد  املنزيل  للتطهري  ُيستعمل  وهو  طويلة،  مدة  منذ  الكبريت  مفعول  ُعرف 
الذي   (Forsyth, 1802) فورسايث  باسم  الزراعة  يف  استعامله  واقرتن  حرقه. 
 (Powdery روري  الذَّ العفن  عن  الناجم  التفاح  أشجار  مرض  ملكافحة  به  أويص 
إىل  ونظرًا  عرش،  التاسع  القرن  بداية  يف  النطاق  الواسع  استعامله  وبدأ   .Mildew)
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استعامالً. الفطريات  مبيدات  أكثر  بقي  البيئة،  عىل  خطر  وغري  الثمن  رخيص  أنه 

يف  تأثريه  جمال  ويشتمل  بالتامس.  يعمل  واٍق  فطريات  مبيد  هو  الكربيت  وعنرص 
روري بالدرجة األوىل، إال أن له مفعوالً قاتاًل للفطر الذي يسبب اجلَرب. وله  العفن الذَّ
تأثري ثانوي قوي يف الُقراد. ولكن مل ُينظر يف استعامله ملعاجلة أشجار البساتني وكروم العنب 
املصابة بالسوس حتى ستينات القرن العرشين. ويمكن استعامله لوقاية معظم املحاصيل، 
اجلاف. الطقس  يف   30oC حرارة  درجة  عند  خاصة  به  م  تتسمَّ التي  بعضها  باستثناء 

S إىل عدد من النظريات: تستند طريقة عمل عنرص الكربيت 

تقوم النظرية األوىل عىل اخلواص الفيزيائية للكربيت. فالكهرباء، التي تتولَّد حني 
أول  التي تمعها األوراق، كانت  الشمس  النبات مع أشعة  املوجود يف  الكربيت  متاس 
الكربيت  مفعول  تصنيف  حماولة  جرت  بعدئٍذ  السام.  الكربيت  مفعول  ُيفرسِّ  مفعول 
(Sempio, 1932) الشخص الذي اقرتح املفعول  املاء. وبذلك كان ِسمبيو  املحلول يف 
املبارش للكربيت. إن الكربيت نفور من املاء؛ أي إنه ال يذوب يف املاء. وكان ُيعتقد من 
ل إىل صيغة قابلة لالنحالل  قبل أن الكربيت منوع من النفاذ إىل اخللية، وأنه جيب أن حُيوَّ
الكربيت  يتأكسد  االختزال.  األكسدة، و)2(   )1( إمكانيتان:  ثمة  ذلك  ولتحقيق  باملاء. 
أن  وُوِجد  سامان.  ومها   SO3و  SO2 إىل  ل  ويتحوَّ اجلو  ورطوبة  والضوء  احلرارة  بفعل 
نشاط  ذي  للكربيت،  مائي  معلَّق  يف  يوجد  الذي   (H2S5O6) اخلاميس  الكربيت  محض 
لل  السام  املفعول  أن  النظرية من خالل مالحظة  ُنِقضت هذه  ما  أنه رسيعًا  إال  حيوي. 
يف محض مركب الكربيت هذا هو مفعول مؤرش محيض pH عمليًا، وأن ملحه ليس سامًا 
نفس  H2S يف  تكوين  الوقت، أي جرى  نفس  االختزال يف  نظرية  رت  للفطريات. وُطوِّ
الوقت عىل خاليا الورقة التي عوجِلت بعنرص الكربيت. وH2S قابل لالنحالل يف املاء، 
أخرى،  ناحية  من  للفطريات.  سام  وهو  اخللية،  جدار  عرب  للنفاذ  قابل  املائي  وحملوله 
باستعامل  وأخريًا   .S الكربيت  عنرص  استعامل  حني  سامًا  ليس   H2S أن  العلامء  وجد 
أكثر   S الكربيت  عنرص  مستحلب  أن  ُوِجد  احلديثة  اإلشعاعي  ب  التعقُّ تكنولوجيا 
وبذلك   .H2S من  مكافئة  كمية  من  معّينة  فطرية  متعضيات  ألبواغ  مرة  بـ 50-5  سمية 
مفعول  هو  للفطريات  املبيد  الكربيت  مفعول  فإن  لذا   .H2S الـ استعامل  نظرية  ُألغيت 
بأن  عدة  بطرائق  الفطرية  اخللية  إىل  املاء  من  النفور  الكربيت  عنرص  نفاذ  وُفرسِّ  مبارش، 
يف  لألكسجني  التايل  العنرص  هو  والكربيت  بسهولة،  اخللية  غشاء  عرب  ينفذ  األكسجني 
اجلدول الدوري، ولذا من املنطقي افرتاض أن غشاء اخللية جيب أن يسمح بنفاذ عنرص 
الفطر. ولذا  الدهني ألبواغ  املحتوى  الكربيت عرب  نفاذ  الكربيت إىل حّد أقل. وحيصل 
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املفهوم يف حيز  هذا  ز  تعزَّ وقد  املختلفة يف حساسيتها،  الفطريات  الدهون يف  نسبة  تؤثِّر 
من مفاعيل عنرص الكربيت.

مفعول الكربيت غري العضوي ضمن الفطر

 .-SH املجموعة  عىل  الفطر  فيها  حيتوي  إنزيمية  عملية  اقرُتحت  البداية،  يف 
املتعضيات  مجيع  يف  موجود   (Glutathione) الغلوتاثيون  أن  أظهر  ي  التحرِّ لكن 
الحقة  أعامالً  أن  إال  وخارجها.  احلية  األنسجة  ضمن   H2Sو  S ُيرجع  وأنه  احلية، 
 -SH عىل  املحتوية  املركبات  أن  ُتري  احلي  اجلسم  داخل  إنزيمية  عملية  إىل  أشارت 
الكربيت(  عىل  حيتوي  أميني  محض  )وهو   (Cystein) والسيستاين  الغلوتاثيون  مثل 
مزيل  واإلنزيم   .S العنرصي  الكربيت  اختزال  يف  املشرتكة  الوحيدة  العوامل  هي 
استقالب  يف  يتداخل  اإلنزيمي  الكربيت  أن  أيضًا  وُوجد  بطبيعته.  للهيدروجني 
يف  املنخرط  اإلنزيم  نشاط  إيقاف  وبغية   .(Acetate Citrate) األسيتات  سيرتات 
 .H2S S مبارشة مع كربون السيتوكروم وخيتزله إىل  تكوين جذر حّر، يتفاعل العنرص 
ع إرجاع هيدروجيني  وقد ُوِجد أن عنرص الكربيت يمنع H2S من أن يصبح إنزياًم مرسِّ
أو  مؤكسدًا  أو   ،(Peroxidase) البريوكسيد  هليدروجني  مؤكسدًا  أو   (Catalase)
الكربيت  عنرص  أن  بعد  ما  يف  ُوِجد  وقد   .(Cytochrome) للسيتوكروم  مرجعًا 
يتداخل مع مسارات االستقالب فقط، وتبدو ظروف استقالب أكسدة عفن الفواكه 
نا والرنا  البني (Monilinia Futicola) أهنا أيضية، ال استقالبية. ويتوّقف تركيب الدَّ
األمينية.  واألمحاض  الدهنية  احلرة  الشحوم  أمحاض  من  مقادير  تركيب  ويبدأ  تقريبًا، 
ويزداد تكوين الـ CO2 أربعة أضعاف، ويزداد امتصاص األكسجني بمقدار الضعف 
الفطريات  يف  الكربيت  مفعول  تفسري  يمكن  ال  الواقع،  ويف  الكربيت.  عنرص  بتأثري 
ويؤدي  مفضلة.  حيوية  وكيميائية  كيميائية  عمليات  حصول  بسبب  واحدة،  بطريقة 
يقل  الذي  املقاس  أن  ثبت  قد  أنه  إال  الكربيت.  سّمية  يف  مهاًم  دورًا  اجلسيم  مقاس 
برسعة،  تتأكسد  الصغرية  فاجلسيامت  العملية.  الناحية  من  ضار  مكرون   1 عن 
تأثريها أيضًا. وإىل جانب مقاس اجلَسْيم، يؤدي  للنبات، وتزداد مدة  وتزداد سميتها 
االلتصاق بخلية النبات أيضًا دورًا مهاًم يف فاعلية الكربيت. وتوجد لعنرص الكربيت 

املبكرة بصيغة: أنواع من الصيغ. وقد اسُتعمل يف املراحل  S ثالثة 

2 حتى 	)  S من  الكربيت  مقاسًا جَسْيامت  ُتعترب  النبات،  وقاية  غبارية: من أجل 
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يوفِّر  اخلشن  جسْيامته  فمقاس  الغباري.  الكربيت  لتحضري  مالءمة  أكثر  مكرون   8
أو   (Kaolinite Talc) الكاولينايت  َتْلك  التصاقًا جيدًا. ولزيادة االلتصاق، ُيستعمل 
نسبة  أما  املستحرض.  لرتكيب   Slate األردواز  مسحوق  أو   (Bentonite) البنتونايت 

الغبار فتساوي 50%-90%. عنرص الكربيت يف 

بالصيغة: أيضًا   S الكربيت  عنرص  واسُتعمل 

توّتر 	)  خافض  مع  ناعم  مسحوق  كربيت  عىل  حيتوي  للبلل  قابل  مسحوق 
االنسياب وااللتصاق.  الصيغة مقدرة جيدة عىل  توافر هذه  سطحي ومواد مساعدة: 
)عامل  سطحي  توتر  خافض  إضافة  تب  املاء،  من  نفورًا  الكربيت  لكون  ونظرًا 
املاء.  يف  مستقّر  معلق  تكوين  عىل  قادرة  الكربيت  عنرص  جَسْيامت  جلعل  تبليل( 
كربيت  معلَّق  عىل  احلصول  ويمكن  اجلَسْيم.  مقاس  عىل  االنسياب  قابلية  وتعتمد 
1 مكرون فقط. ويتحقق ذلك بطحن  مستقر مدة طويلة من جسيامت كربيت مقاسها 
 H2S فيه  يتفاعل  كيميائي  بتفكيك  أو  اجلسْيم(  مقاس  )هلا  غروية  شبكة  يف  الكربيت 
0.01-0.1 مكرون.  مقاسات جسْيامته  تساوي  ناعم  فينُتج كربيت عنرصي   SO2 مع 
أما مزية هذا املستحرض   .S العنرص  املبلول %70-80 من  الكربيت  وحيتوي مسحوق 
احلرشات  مبيدات  مع  متوافق  وهو  املاء.  مع  مزجه  بعد  املبارش  رّشه  إمكان  فهي 

األخرى. والفطريات 

االستعامل حديثًا.  	)  ُأدخِلت يف  معجونة: 

ماء  فوق  ر  ُيبخَّ حيث  نًا،  مدخِّ املغلقة  املنظومات  يف  أيضًا  الكربيت  واسُتعمل 
ساخن أو يف هواء حار أو ضمن بخار جاف.

عيوب الكربيت

احلساسة  للنباتات  خاصة  أذية،  إىل  الساخن  املاء  يف  الكربيت  عنرص  يؤدي  قد 
الضوئي  الرتكيب  يف  الكبري  أو  الصغري  باالختزال  للنباتات  سميته  وتتجىل  للكربيت. 
والتنتفس النبايت. أما تليات ذلك فهي احرتاق األوراق وتباطؤ شديد يف النمو الورقي.

أيضًا  هي   :(Polysulphide Derivatives) املتعّدد  الكربيتات  ملح  مشتقات 
 (Alkali and القلوية  القلويات واملعادن األرضية  مبيدات فطريات فاعلة حُترضَّ من 
ملح  كربيت  ر  ويتحرَّ الكربيت.  عنرص  من  مزيد  بإضافة   Alkaline Earth Metal)
املتعدد  الكربيتات  ملح  سّمية  إن   .S عنرصي  كربيت  شكل  عىل  د  املتعدِّ الكربيتات 
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القلويات سمية مشتقات ملح  ز  للفطريات أشد من سمية الكبريت العنرصي، ويتعزِّ
اسُتعمل  د  متعدِّ كربيتات  ملح  هو  الكليس  والكربيت  للفطريات.  املتعدد  الكربيت 
ُيصنع  كان  األصل،  متجانسًا. ويف  مركبًا  ليس  أنه  إال   S2 أو  CaS هو  وتركيبه  قدياًم. 
زًا  مركَّ  Ca (OH)2 أو كربيت  معلق  شكل  عىل  صناعيًا  فُينَتج  اليوم  أما  البيوت،  يف 
H2S. ولذا ُيصنع عىل شكل حملول  ك الكربيت الكليس إىل  بمعزل عن اهلواء. ويتفكَّ
فيه  العالية  املاء  ونسبة  جدًا،  حاتٌّ  أنه  فهي  عيوبه  أما   .1.8 عن  كثافته  تقل  ال  مائي 

نقله. تكاليف  من  تزيد 

حتت   S من  و5%   S2 أو  CaS من   70% عىل  حيتوي  جاف  منَتج  تصنيع  وجرى 
مبيدات احلرشات  املستحرض ليس متوافقًا مع  الكلس اجلاف. لكن هذا  اسم كربيت 
وله  الَذروري،  العفن  من  واٍق  فطريات  مبيد  وهو  الشديدة.  فعاليته  بسبب  األخرى 

العنكبوت.  لسوس  ختفيفي  مفعول 

سامًا  ليس  وهو  البيئية،  الناحية  من  مشكلة   S العنرصي  الكربيت  يسبِّب  وال 
للبرش واحليوان، إال أنه هييِّج العني والبرشة.

مثل  مكروية،  متعضيات  بواسطة  وذلك   ،SO2 معطيًا  الرتبة  يف   S ويتأكسد 
.(Thiobacillus Thiooxidans) ثيوأوكسيدانس  ثيوباسيلوس 

الزئبقية العضوية  املركبات 
للجراثيم،  القاتلة  خواصه  بسبب  الطب  يف  طوياًل  الزئبق  مركبات  اسُتعملت 
)ثاين   HgCl2 الزئبقي  والكلوريد  للنبات.  امُلْمرضة  للفطريات  مبيدًا  أيضًا  واسُتعمل 
كلوريد  إىل  تأكسده  بعد  لكن  املغزالوية،  فطر  ألجناس  جيد  مبيد  الزئبق(  كلوريد 
Hg2Cl2. وُتستعمل مركبات الزئبق الالعضوية قلياًل يف وقاية النباتات بسبب  الزئبق 
البذور.  معاجلة  يف  استعامهلا  حني  اجلرثمة  متنع  وهي  عالية،  تراكيز  عند  هلا  سميتها 
القديمة  الزئبق  الدافئ. واسُتعملت مركبات  الدم  للحيوانات ذات  أيضًا  وهي سامة 
محايًة  تدرجييًا  تناقص  الالعضوية  الزئبق  مركبات  استعامل  لكن  البذور،  ملعاجلة 
بآثار جانبية  زئبقية ذات مفعول مشابه، لكن  البحث عن مواد  إىل  يدفع  للبيئة. وهذا 
واملعاجلة يف  البذور،  معاجلة  أجل  للفطريات. ومن  مبيدات  استعامهلا  بغية  أقل  ضارة 
العامة هي )R RHgX ترمز  املبدأ مركب صيغته  العدوى، اسُتعمل وفقًا هلذا  ما بعد 
غري  أو  عضوية  مركبات  من  تنشأ  انفصالية  ذرية  ملجموعة  ترمز   Xو للهيدروكربون، 

والفينول(. والثيول  عضوية من مثل احلمض واألمني 
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املتناظر.  األلكيل  ثنائي  زئبق  يف  اجلراثيم  أو  للفطريات  مبيد  مفعول  يوجد  وال 
رئيسية: ُتناَقش يف ثالث جمموعات  العضوية، فسوف  الزئبق  أما مركبات 

 .	.(Alkyl) القيل  مركبات زئبق 

 .	.(Alkoxy) مركبات زئبق قيل األكسجني 

 .	.(Aryl) مركبات زئبق األريل 

يف  مهم  والتطاير  عادة.  نسبيًا  باملاء  لالنحالل  قابلة  اهليدروكسية  واملركبات 
وختتلف  بسهولة.  إرجاعها  يمكن  التي  العضوية  الزئبق  ملركبات  احليوية  الفعالية 
أنه يمكن اختزال كل مشتق إىل  املفردة، إال  املركبات  حساسيتها لعوامل اإلرجاع بني 

الزئبق العنرصي بخطوتني.

 مركبات زئبق القيل

تتصف املركبات التي حتتوي عىل جمموعة القيل (Alkyl) مع عدد كربون منخفض 
ذرات  من  أكرب  عدد  عىل  املحتوية  املركبات  مفعول  من  أقل  للفطريات  مبيد  بمفعول 

الكربون. وزئبق اإليثيل وامليثيل مهامن. 

مع  يتفاعل  الفوسفات  ألكيل  أو   (Alkyl Halogenide) املهلجن  واأللكيل 
ع التفاعل بالضوء.  الزئبق أو خالئط الصوديوم الزئبقية معطيًا مركبات زئبقية. ويترسَّ

يمكن حتويل صيغ مشتقات زئبق ثنائي األلكيل إىل ملح زئبق ألكييل 	. 
عضوي أو غري عضوي.

 X(  R2Hg+HgX2 ® 2RXHg: عضوي أو ال عضوي(

عضوي  مركب  مع  زئبقي  ملح  بتفاعل  األلكيل  زئبق  مركبات  حتضري  ويمكن 
معدين. ويمكن احلصول عىل مشتقات زئبق األلكيل من بروميد ألكيل املغنيزيوم.

 HgBr2+2CH3COO ® Hg(CH3COO)2   

RMgBr+HgBr2 ® RHgBr+MgBr2

Hg(CH3COO)2 ® CH3HgOOCCH3+CO2
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بواسطة  ألكيل  زئبق  أمالح  إىل  العضوية  األمحاض  زئبق  أمالح  تفكيك  ويمكن 
.H2O2 املاء

وتّتصف كلوريدات زئبق األلكيل بأهنا متكونة وقابلة لالنحالل يف املاء وشديدة 
التطاير وساّمة، ولذا جيب تداوهلا بحذر شديد.

مركبات  إىل  وحتويله   NaOH الـ أو   KOH بالـ  اهلالوجني  فصل  ويمكن 
هيدروكسية.

RMgCl+HgCl2 ® RHgCl+MgCl2

RHgCl+KOH ® RHgOH+KCl

يمكن استعامل اهليدروكسيدات مبيدات فطرية.

البذور.  معاجلة  يف  االستعامالت  من  واسع  جمال   CH3CH2HgCl لـ  ويوجد 
.30 mg/kg منه تساوي LD50 وجرعة الـ %50 الفموية القاتلة

 .	 (Methyl Hg di-cyano دياميد  ديسيانو  زئبق  ميثيل  هو  آخر  مركب  ثمة 
.diamide)

األوىل.	.  بالدرجة  البذور  ملعاجلة  وُيستعمل 

 .	 8- hydroxy ذي  صوديوم  ملح  من  حتضريه  يمكن  للفطريات  مبيد  وهذا 
يف  احلبوب  بذور  ملعاجلة  وُيستعمل   ،72mg/kg فهي  LD50 قيمة  أما   .quinoline

املقام األول. 
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 .	 N- alkyl Hg -املشتق استعامل  يمكن  األلكيل،  زئبق  مركبات  من 
 3,4,5,6,7,7 - hexachloro- 3,6 - endomethano - 1,2,3,6- tetrahydro
بفعالية  يتصف  وهو  البذور.  وملعاجلة  النبات  أوراق  لفطريات  مبيدًا   pthalimide

الفطور. أنواع  الَذروري وغريه من  قاتلة وواقية للعفن 

متطايرة. ليست  بسهولة، وهي  املاء  تنحل يف  واإليثيل  امليثيل  ومشتقات 

امليثيل  زئبق  كلوريد  من  مذيب  يف  وينحل  اإليميد  لتكوين  باملاء  ب  املركَّ ُيعاَلج 
اإليثيل. أو 

 .6 (ethyl- Hg thio احلسبان  يف  السلسلة  هذه  من  آخر  مركب  أخذ  وجيب 
.salisylate and ethyl - Hg - 2,3-di hydroxy propyl mercaptide)
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 .	 (Alkoxy alkyl Hg compounds) مركبات زئبق ألكيل ألكوكيس 
 (Methoxy Ethyl Mercuric Acetate) أسيتات إيثيل ميثوكيس الزئبقية 

البذور. املاء بسهولة وُتستعمل يف معاجلة  تنحّل يف   (MEMA)

CH3OH+CH2=CH2+(CH3COO)2Hg ® CH3O-CH2-CH2-Hg-O-

COH3+CH3COOH

املبلولة  ُيعترب مادة فعالة للمعاجلة  لذا   ،5% املاء تساوي  املركب يف  قابلية انحالل هذا 
للبذور، وهو مبيد فطريات واسع الطيف. ومُتِكن معاجلة مجيع أنواع البذور به، وهو 
وقيمة  ك.  فيتفكَّ احلميض  الوسط  يف  أما  املعتدل،  األلكالين  وسط  يف  نسبيًا  مستقر 

.3 mg/kg LD50 منه تساوي  جرعة الـ 
 .	 (Methoxy Etbyl- Hg - Silicate) سليكات زئبق ميثوكيس اإليثيل 

مستقّر  وهو  تقريبًا،  املاء  يف  لالنحالل  قابل  غري   (CH3OC2H4Hg)3HSiO4 املركب 
وحُيرضَّ  احلميض.  الوسط  يف  ك  ويتفكَّ املعتدل،  األلكالين  ووسط  املحايد  الوسط  يف 
فيه   LD50 وقيمة  اإليثيل.  ميثوكيس  زئبق  وأسيتات  الزئبق  لسليكات  مائي  حملول  من 

.75 mg/kg تساوي
CH3OC2H4HgOCOCH3+Na3HSiO4 ® MEMS

 .	 (Methoxy ethyl Hg وثّمة مركب آخر هو بنزوات زئبق ميثوكيس اإليثيل 
البذور، خاصة بذور اخليار. ُيستعمل ملعاجلة  الذي   benzoate)

CH3OC2H4HgOCOC6H5

(Aryl Hg) مركبات أريل الزئبق

ملعاجلة  األوىل  بالدرجة  وُتستعمل  العطرية،  السلسلة  إىل  املركبات  هذه  تنتمي 
اخُترِب  وقد  الفطرية.  الرز  أمراض  خاصة  النبات،  أوراق  فطريات  ومبيدات  البذور 
بالرتتيب  عطري  جذر  عىل  سّميتها  وتعتمد  مفعوهلا.  وثبت  املركبات  هذه  من  عدد 

 .Phenyl> O-P tolalyl > ethyl> napthyl

ب األسايس يف 	.  املركَّ (te	et		Phenyl-Hg-): هذا هو  الزئبق  فينيل  أسيتات 
أسيتات  مع   (Benzene) البنِزن  بتفاعل  حُيرضَّ  وهو  العطرية،  املركبات  حتضري 
 50% الـ  جرعة  وتساوي  البذور.  ملعاجلة  جيد  فطريات  مبيد  وهو  الزئبق. 
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لإلنسان  السّمية  ببعض  يتصف  وهو   .LD50 (17-20) mg/kg منه  القاتلة 
واحليوان من طريق اجللد.

املركب 	.  ترسيب هذا  يمكن   :(Phenyl-Hg-	hloride) الزئبق  فينيل  كلوريد 
قابل  NaCl. وهو  الزئبق مع كلور الصوديوم  فينيل  من حملول مائي ألسيتات 
استعامله  ويمكن  األسيتات.  من  للنبات  سمية  وأقل  قلياًل،  املاء  يف  لالنحالل 
قيمة  وتساوي  اجلرب.  مواجهة  يف  خاصة  النبات،  وأوراق  البذور  ملعاجلة 

 .40 mg/kg الفموية منه LD50

وثّمة مركب آخر هو: 	. 

وهو  الفينول.  كرائحة  رائحة  وله  أبيض  مسحوق  شكل  عىل  فاعلة  مادة  وهو 
الفطرية.  وأمراضها  البذور  آفات  مواجهة  يف  وفاعٌل  قلياًل،  املاء  يف  لالنحالل  قابل 

الرتبة. فطريات وجراثيم  مواجهة  أيضًا يف  فاعٌل  وهو 

العمل أنامط 

يتميَّز الفعل احليوي هلذه املركبات بتفاعل جمموعة الثيول )الكربيت الكحويل( 
الكربيت  فاملتعضيات احلية حتتوي عىل عدد كبري من جمموعات هيدريل  املتعيض.  يف 
(Sulf-Hydrile) ذات األمهية الكربى، ولذا ال حتصل عمليات انتقائية ذات مفعول 

الزئبق  ملركبات  مقاومة  ن  يكوِّ ما  نادرًا  الفطر  أن  سبب  تفسري  ويمكن  سام.  زئبقي 
فإن  العموم،  وعىل  املركبات.  هلذه  العامة  باخلواص  األجل  الطويل  االستعامل  أثناء 

ما.   إىل حّد  الثيول معقد  املركبات مع جمموعة  الفعل احليوي هلذه  أن  املقبول  من 

وثمة أيضًا فرق يف نمط عمل مركبات الزئبق العضوية وغري العضوية. تتصف 
العضوية.  الزئبق  مركبات  من  كفاءة  أكثر  إنزيمي  مثبِّط  بأهنا  عمومًا   Hg+ األيونة 
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يف  انحالهلا  قابلية  بسبب  أقوى  فطرية  مبيدات  هي  العضوية  الزئبق  مركبات  لكن 
يف   R لـ  الرئيسية  الطبيعة  فإن  لذا  أكرب.  برسعة  الفطر  خلية  خترتق  إهنا  أي  الدهون، 
الزئبق  أريل  مركبات  وتتصف  ب.  املركَّ كفاءة  د  حتدِّ سوف  العضوية  الزئبق  مركبات 
أيضًا  استعامهلا  ويمكن  صغري،  جهازي  مفعول  وذات  للنبات،  السمية  قليلة  بأهنا 
ن  يتكوَّ املعدين  الزئبق  أن  العمل  نمط  وُيفرتض يف  النبات.  أوراق  لفطريات  مبيدات 
النشاط  مع  يتداخل  متامًا،   Hg+ األيونة  غرار  وعىل  الزئبقي،  باالختزال  الرتبة  يف 
التأكيد  إنزيامت. وجرى  التي حتتوي عىل   (Mercapto) املركابتو  اإلنزيمي ملجموعة 
معدين  زئبق  إىل  برسعة  ك  يتفكَّ العضوي  الزئبق  ملح  أن  أيضًا  الدراسات  إحدى  يف 
املتناسب ليس إال إعادة ترتيب تقريبًا من خالل  التفاعل  الرتبة باالختزال، وهذا  يف 

.HgCl2 الـ 

للفطريات السامة  الزرنيخ  مركبات 

ونتيجة  أيضًا.  واإلنسان  للنبات  السمية  شديدة  بأهنا  الزرنيخ  مركبات  تتصف 
ومن  متزايد.  نحو  عىل  للفطريات  مبيدة  أخرى  بمركبات  عنها  اسُتعيض  لذلك 
 PbHAsO4 الرصاص  زرنيخات  للفطريات  املبيدة  العضوية  غري  الزرنيخ  مركبات 
التفاح، وُيستعمل خليط من زرنيخات الرصاص  التي اسُتعملت ملنع حدوث جرب 
زراعة  يف  واحلرشات  للفطريات  مبيدًا  واسع  نطاق  عىل  الكليس  الكربيت  مع  أيضًا 
كربيت  زرنيخ  صيغة  النحالل  الشديدة  القابلية  إىل  مفعوله  وُيعزى  الفواكه. 
مكافحة  يف  فعالة  الكالسيوم  مع  أمالحه  بأن  تفيد  تقارير  وثّمة  املاء،  يف  الكالسيوم 
إبادة  يف  العضوية  الزرنيخ  مركبات  مفعول  نوقش  وقد   .(Alternaria) النوباء 

د بعد. الدقيقة لعملها مل حُتدَّ الفطريات يف املنشورات، إال أن اآللية 

ية مشتقاته اخلامسية  ية أشّد من ُسمِّ وتتصف مشتقات الزرنيخ الثالثية التكافؤ بُسمِّ
التكافؤ. فاملشتقات الثالثية التكافؤ متنع بقوة النشاط اإلنزيمي املؤكسد حلمض الزرنيخ. 
وقد ُأثبِت أيضًا أن مركبات الزرنيخ تتفاعل يف املتعضيات احليوانية مع جمموعة هيدريل 
متثِّل  التي   (Lipoic) الليبوية  ألفة  بحموض  اخلاصة  الثنائية  الثيولية  املشتقات  كربيت 
عوامل مشرتكة يف عملية أكسدة محوض ألفة الكيتونية. وعىل ما يبدو فإن هذا هو أساس 

مفعول إبادة الفطريات واجلراثيم يف مركبات الزرنيخ العضوية.
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تتحلَّل  كها،  تفكُّ آللية  نتيجة  لكن  معتدلة،  العضوية  الزرنيخ  مركبات  ُسّمية  إن 
األيضيات  هذه  وتوجد  مية.  السُّ شديدة  عضوية  غري  زرنيخ  مركبات  إىل  الرتبة  يف 

أيضًا يف النبات واحليوانات ذات الدم الدافئ املوجودة يف الرتبة.

غري   NH4و  Fe++ الزرنيخ  محض  أمالح  هي  العضوية  الزرنيخ  مركبات  وأهم 
محيض.  وسط  يف  ك  وتتفكَّ القلوية  الظروف  يف  واملستقرة  املاء،  يف  لالنحالل  القابلة 

.1000 mg/kg (LD50) وتساوي اجلرعة القاتلة منها

(Sodium Arsenite) ويوديد  وحُترضَّ هذه األمالح بواسطة زرنيخ الصوديوم 
.(Methyl Iodide)امليثيل

الرز. الفطرية يف  للوقاية من بعض األمراض  امللح  ُيستعمل هذا 

 (Methyl Arsine Sulphite) امليثيل  زرنيخ  كربيتيت  هو  آخر  ب  مركَّ وثمة 
الريزوكتونيا  من  فاعل  نحو  عىل  حيّد  فهو  البذور.  لوقاية  مركبًا  بوصفه  املستعمل 

.(Rhizoctonia Solani) سوالين

ب آخر هو ديلبيس أرسني امليثيل )كربومات ثنائي الثيو ثنائي اإليثيل( وثمة مركَّ
كريستال  وهو   ،(Methyl Arsine Diyl bis) (Diethyl Dithio Carbamate)
ملكافحة  الفواكه  وأشجار  البساتني  يف  وُيستعمل  املاء  يف  لالنحالل  قابل  غري  أبيض 
البن،  ومزارع  الرز  حقول  يف  أيضًا  وُيستعمل   .(Venturious Sp) الفنتوريا  أجناس 
 (Hypochnus ساساكي  هيبوكنوس  فطريات  تسببها  التي  األمراض  مكافحة  ويف 
يف  واألصفر  األمحر  اللون  كثافة  زيادة  هي  فريدة  بخاصية  يتصف  وهو   .Sasakii)
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جرب  مكافحة  يف  وفاعل  و0.2%،   0.1 بني  تراكيز  عند  للنبات  سام  وهو  التفاح. 
والتيرتاميثيل   (Thiuram) الثيورام  مع  خمتلفة  ألغراض  أيضًا  وُيستعمل  التفاح، 

.(TMTD)  (Tetramethyl Thiuram Disulfide) ثيورام ديسولفات

العضوية الفوسفات  مركبات 
اكُتشف املفعول احليوي املهم ملركبات الفوسفات العضوية باكرًا، إال أن دراسات 
من  عدد  يوجد  واليوم   .1960 عام  حتى  تبدأ  مل  واجلراثيم  للفطريات  القاتلة  خواصها 
نوع   100 من  أكثر  بينها  ومن  املختلفة،  الُبنى  ذات  العضوية  الفوسفات  مركبات 
ثمة بضعة  املشتقات  تلك  بني  بآخر. ومن  أو  بشكل  للفطريات  املبيد  بمفعوله  معرتف 
الفوسفات  الشديدة. وتتصف مركبات  النباتية  يتها  ُسمِّ ُتستعمل يف احلقل بسبب  مواد 

العضوية ذات اخلواص القاتلة للفطريات بأهنا شديدة االنتقائية ألجناس الفطريات.

نمط العمل
القاتلة  اخلواص  ذات  العضوية  الفوسفات  مركبات  عمل  طريقة  زالت  ما 
مفعوهلا  أن  ذلك هي  الرئيسية يف  والصعوبة  اآلن.  متامًا حتى  معروفة  للفطريات غري 
ولذا  أيضًا.  جدًا  متخصصة  عملها  وطريقة  االنتقائية،  شديد  املكروية  املتعضيات  يف 

نظرية عامة عن نمط عملها. ثمة من  ليست 

من  لكْن  عمومًا،  للحرشات  قاتلة  العضوية  الفوسفات  مركبات  أن  يف  شك  ال 
مقارنة مشتقات الفوسفات بمركبات الكربيت والكربيت املتعدد، يمكن استنتاج أن 
تأثري املشتقات املحتوية عىل عنرص الكربيت أقوى دائاًم. ويرتبط أحد األنامط املمكنة 
الفطر.  خلية  يف  واالختزال  األكسدة  عمليات  باضطرابات  للفطريات  إبادهتا  ملفعول 
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وأكثر من ذلك أنه ُيفرتض أن املشتّقات املحتوية عىل عنرص الكربيت تربط احلموض 
خواص  وتزداد  العادية.  وظيفته  مع  وتتداخل  الفوسفات  جذر  موقع  يف  النووية 
مركبات  تكوين  نحو  ميلها  مع  للفطريات  القاتلة  العضوية  الفوسفات  مركبات 
جمموعات  عىل  املحتوية  للمشتقات  ميِّزة  ظاهرة  وهذه  معدنية.   (Chelate) خمالب 
ن خمالب مع العنرص املكروي الالزم لعمل خلية الفطر الطبيعي.  أمينية يمكن أن تكوِّ
املبارشة  بالفسفرة  الفطري  االستقالب  العضوية يف  الفوسفات  مركبات  بعض  ويؤثِّر 
الثنائية  الفوسفات  مركبات  بتكوين  أي  الطبيعي(،  االستقالب  يف  اضطرابًا  )ُتدِخل 

 .(Dithiophosphate) الكربيت 

باهلندية[:	.  ]مبيد   (Hinosan) هينوسان 

القاتلة   50% الـ  وهذا مبيد فطريات واٍق للحد من فطر الرز. وتساوي جرعة 
.218 mg/kg منه

 .	:(Kitazin) كيتازين 

وجراد  الرز،  ساق  نخر  حلرشات  وقاتل  للرز،  وشاٍف  واٍق  فطريات  مبيد  وهو 
الـ 50%  جرعة  وتساوي  واألوراق.  اجلذور  عرب  بفعالية  وينتقل  والنبات،  األوراق 

.490 mg/kg منه القاتلة 

ملح  هي  للفطور  املبيدة  العضوية  الفوسفات  مركبات  جمموعات  وإحدى 
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يته  لسمِّ ونتيجة  واجلراثيم.  للفطور  قاتلة  بخواص  يتصف  الذي  الرباعي  األمونيوم 
أنه  إال  النبات.  وقاية  يف  الستعامهلا  منه  نشطة  مادة  تطوير  يمكن  ال  الشديدة  النباتية 

الدافئ. الدم  الطبية للحيوانات، ألنه غري سام للحيوانات ذات  املعاجلة  واعد يف 

األلكيل  فوسفايت  مثل  التكافؤ،  الثالثية  الفوسفور  مركبات  من  الكثري  وُيبدي 
(Tri- الثالثي  األلكيل  فوسفور  كربيتات  ثالثي  أو   (Tri-Alkyl Phophite) الثالثي 
(Alkyl Phosphoro-Trithioate خواصًا قاتلة للفطريات بسبب خصائصها االختزالية 

مية للنبات وال ُتستعمل تاريًا كثريًا. وتفاعلّيتها الشديدة. وهذه املركبات شديدة السُّ
ميثيل 	.  كربيت –   -4- كلوروفينيل  فوسفاثيونات  الفعالة  املركبات  ومن 

 (O- Methyl Cyclo hexyl -S- 4- Chlorophenyl أكسجني  سياكلو هيكسيل – 
kg/  100-5 يساوي  تركيز  عند   .(Bayer) باير  رشكة  من   Phosphorothioate)
بمفعول  يتصف  وهو   .(Pyrecularia) البرييكوالريا  من  الرز  املبيد  هذا  حيمي   ،mg
 (Methyl امليثيل  سايكلوهكسيل  فوسفات  بتفاعل  حتضريه  ويمكن  أيضًا.  شاٍف 
(4-Chloro-1- بنزن  ثيوكلورو   -1- كلورو   -4 مع   Cyclohexyl Phosphate)
(Ceresine)، وتساوي  التجاري فهو سرييساين  أما اسمه   .Thiochloro Benzene)

.160 mg/kg جرعة الـ %50 القاتلة منه

وثّمة نوع جديد من مركبات الفوسفات العضوية ذو مفعول يف العفن الَذروري 	. 
(O-6-Ethoxy Carboxyl-5- (Pyricularia Oryzae)، هو  الرز  برييكوالريا  وفطر 

 .Methyl Pyrazolo-1,5-Pyrimidine-2-yl-O,O-Diethyl Phosphorothioate)
الفطر مدة  ر  الَذروري ويمكنها منع تطوُّ العفن  ن محاية جيدة من  تؤمِّ فاعلة  وهو مادة 
ويمتصها  جهازي،  بمفعول  تتصف  وهي  به.  العدوى  من  اخلامس  اليوم  حتى  تصل 
النبات برسعة عرب كل من األوراق واجلذع من املكان الذي تنتقل إليه عرب النبات. أما 

امتصاصها عرب اجلذر فهو أبطأ.  
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فطريات  ومكافحة  البذور  ملعاجلة  مالئاًم  ليس   (Pyrazophos) والبريازوفوس 
140 mg/ منه  القاتلة   50% الـ  قيمة جرعة  للنبات. وتساوي  ليس سامًا  الرتبة، وهو 

املبيدة  ببعض اخلواص  أيضًا  الدافئ، ويتصف  الدم  للمتعضيات ذات  kg. وهو سام 
اخليطية. والديدان  والفطريات  للحرشات 

(Phosphorothioate)، تؤدي زيادة عدد  الفوسفوروثيات  ويف جمموعة 
مفعوهلا  زيادة  إىل  الفوسفور  عنرص  بذرة  ترتبط  التي  الكربيت  عنرص  ذرات 
 (Tri-alkyl األلكيل  فوسفور  كربيتات  ثالثي  كان  لذا  للفطريات.  املبيد 
بعض  عىل  تنطوي  أهنا  إال  قوة.  أكثر  البسيط   Phosphoro Di Thioates)

املحدوديات يف كثري من احلاالت. 

 .	 (di and والثالثي  الثنائي  األلكيل  كربيت  فوسفور  محض  يتصف 
اًل من قبل النبات، ومن أمثلته  (tri alkyl thio phosphoric acid بأنه أكثر حتمُّ
 218 %50 القاتلة منه  اإليديِفنفوس (Edifenphos). وتساوي قيمة جرعة الـ 

 .(O-ethyl-S,S-diphenyl phosphorothioate) mg/kg. وهو عمليًا 

وإضافة  مبيدًا.  بوصفه  ق  وُيسوَّ الرز،  برييكوالريا  فطر  مكافحة  يف  فاعل  وهو 
العدوى  من  أيام  عدة  بعد  األوراق  نسيج  يف  الفطريات  يقتل  الواقي،  مفعوله  إىل 
وتساوي  الدافئ.  الدم  ذات  للحيوانات  معتدلة  ية  بُسمِّ ويتصف  انتشارها.  ويمنع 

.340 mg/kg %50 القاتلة منه  قيمة جرعة الـ 
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اخللية، ويمنع  نفاذية غشاء  ُيؤثِّر يف  أن  الرز. ويمكن  قبل  ل من  التحمُّ  وهو جيد 
الرابط  حلمهة  هي  استقالبه  يف  الرئيسية  واخلطوة   .(Chitin) الكيتني  مادة  تركيب 
ن يف النهاية محض  فوسفور - كربيت 1، ويتبع ذلك رابط فوسفور - كربيت آخر. ويتكوَّ

الفوسفور.

ك يف الرتبة املغمورة باملاء برسعة أكرب من رسعة تفككه برتبة مغمورة بنسبة  وهو يتفكَّ
 (Pseudomonas) الزائفة  باملاء. وتستعمل ساللة من  %50 من مقدرهتا عىل االحتفاظ 
ك اإليديِفنفوس. اإليديِفنفوس بوصفه مصدرًا وحيدًا للـ CO2. وُيرِجع تعقيم الـرتبة تفكُّ

مركبات النحاس العضوية
بأهنا  العضوية  النحاس  أمالح  تتصف  الالعضوية،  النحاس  أمالح  غرار  عىل 
ية  ُسمِّ أقل  وهي  النبات.  أوراق  لرّش  ُتستعمل  وهي  الطيف،  واسعة  فطريات  مبيدات 

للنبات من أمالح النحاس الالعضوية. 

 1964 النبات، يف عام  وظهرت هذه املركبات، بوصفها مبيدات لفطريات أوراق 
 Cifcof-4E بـ تاريًا  ُعِرف  دهنية  وأمحاض  النحاس  أمالح  من  مزيج  شكل  عىل 
النحاس  أبيتات  من   25-20  % من  يتألف  وهو   .)(Cu linoleate) النحاس  )لينوليت 
النحاس  ُأوليات  10-15 من  النحاس، و %  لينوليت  8-12 من  (Cu Abietate)، و % 
والعفن   (Cercospora) البقدونسية  األبواغ  مذنبة  ملكافحة  وُيستعمل   ،(Oliate)

الَذروري وفطر عفن البطاط (Phytophthora) واألمراض اجلرثومية.

 )(H3C-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COO) Cu( النحاس  ُأوليات  وُيستعمل 
املنخفضة يمكن  يته  (Bordeaux). وبسبب ُسمِّ الفطريات بدالً من مزيج بوردو  إلبادة 
أيضًا. للخشب  حافظًا  يعمل  وهو  املحصول.  موسم  طوال  واسع  نطاق  عىل  استعامله 

 (Cu- Cyclopentane النحاس  سايكلوبنتان  كربوكسيالت  هو  آخر  مركب  وثمة 
(Carboxylate ُيستعمل عىل نطاق واسع حافظًا وواقيًا من النمل األبيض.

أيضًا.  (Naptox) نابتوكس  وهو يسّمى 
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العضوية القصدير  مركبات 
وُتستعمل  الواسع،  احليوي  النشاط  ذات   R2SnXو  R2SnX2 األنواع  وهي 
األبواغ  ومذنبة  البطاطا  عفن  وفطر  النوباء  ملكافحة  خاصة  حرشات،  مبيدات 
ملبيدات  حافظة  وُتستعمل  للجراثيم،  شديدة  إبادة  بفاعلية  وتتصف  البقدونسية، 

التجارية.   احلرشات 
العضوية  املغنيزيوم  مركبات  مع  القصدير  كلوريد  بتفاعل  تركيبها  وجيري 
ومركبات الليثويوم العضوية ومركبات الصوديوم واألملنيوم، وما يليها من تفاعالت 

المتجانسة.
R-MgCl+SnCl4 ® R4Sn+MgCl2

R4Sn+SnCl2® R2SnCl2

R4Sn+SnCl4® R3SnCl
النوى األخرى. أليفات  Cl بعدد كبري من  ويمكن االستعاضة عن 

بأوزموس  ُيعرف  ما  أو   ،(Butinox) بوتينوكس  هو  آخر  قصدير  مركب  وثمة 
 (Chloro TBTO. وهو يأيت من تفاعل ستانات ثالثي بيوتيل الكلور  (Osmose) أو 
مبيد  بوصفه  ب  املركَّ هذا  ق  وُيسوَّ البنِزن.  يف  ز  مركَّ  NaOH مع   Tributyl Stanate)
حلامية  وذلك  اخلشبية،  الفطريات  مبيدات  إلنتاج  خاصة  جراثيم،  مبيد  أو  فطريات 

التقنية. األعامل  املستعملة يف  واملواد  وحفظ اخلشب 
Butinox = (H5C6) SnOH

العضوية الزرنيخ  مركبات 
عمومًا  قوية  فطريات  مبيدات  ليست  العضوية  الزرنيخ  مركبات  أن  برغم 
كمركبات الزئبق أو القصدير العضوية، إال أهنا ما زالت ُتستعمل يف بعض املجاالت، 

الرواسب. لكْن عىل نطاق حمدود بسبب مشكالت 

مركبات  لتحليل  البداية  مادة  هي   (Methyl Arsenates) امليثيل  وزرنيخات 
 (Methyl Halide) الزرنيخ العضوية التي يمكن احلصول عليها بتفاعل هاليد امليثيل

الزرنيخ. وملح محض 

 (Mono Methyl (Iron (Fe+3) د زرنيخات وحيد ميثيل احلديد وُيستعمل معقَّ
(NH4OH مبيدًا لفطر الرز برييكوالريا.  (Arsenate مع 
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 (Methyl Arsine or Methyl امليثيل  كربيت  زرنيخ  أو  امليثيل  زرنيخ  ُسلفيد 
 SO2 بواسطة  الثنائي  الصوديوم  ميثيل  زرنيخات  اختزال  من  ينُتج   Thio Arsine)

 ،(Rhizoctonia) وبفضل فعاليته الشديدة تاه الريزوكتونيا .H2S وتفاعل الحق مع
والرز  القطن  ملعاجلة  وتراكيبه  الريزوكتول  وُيستعمل  البذور.  ملعاجلة  مادة  ُيستعمل 

األوىل. بالدرجة 
 

مع  مُتثِّل جرعة واحدة  مركبات  نة من عدة  املكوَّ املستحرضات  تطبيقات يف  وله 
واسمه  البن.  يف  البرييكوالريا  وأمراض  التفاح  جرب  مكافحة  يف  والزيروم  الثريوم 

.(Tuzet) التجاري هو توِزت 
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)وراثيًا(.  جينيًا  لة  معدَّ نباتات  إنتاج  إىل  مؤدية  املختلفة،  والبستانية  الزراعية  السامت 
توفَّر  سنة،   30 من  أكثر  قبل  دراسة  يف  للنبات  ناجح  جيني  تعديل  أول  نرش  ومنذ 
يف  البلدان  من  كثري  يف  تاريًا  ُيزرع  وبعضها  جينيًا،  املعدلة  النباتات  أجناس  من  كثري 
والحقًا  والعلف.  الغذاء  إنتاج  يف  مهاًم  دورًا  بالفعل  تؤدي  وهي  العامل،  أنحاء  شتى 
هوية  حتديد  ومنه  مكّثف،  لبحث  موضوعًا  اجليني  التحويل  غدا  اإلنجازات،  هلذه 
يف  اجلينات  تلك  إلقحام  الكفاءة  عالية  طرائق  وتطوير  واستنساخها،  مهمة  جينات 
متعضيات  إلنتاج  احتامالً  أرجح  هي  التي  ل  التحوُّ أحداث  وانتقاء  املضيف  جينوم 
املعدلة جينيًا  املتعضيات  تطوير  األسايس يف  البحث  وُيعترب  املستقبل.  معدلة جينيًا يف 
موضوعًا ذا أمهية عاملية كبرية، وينطبق اليشء نفسه أيضًا عىل الدراسات ذات الصلة 
بأماهنا إزاء صحة اإلنسان واحليوان، وبمفاعيلها املمكنة يف البيئة ويف منظومات البيئة 
لذا  الترشيعية.  والسلطات  الناس  متطلبات  من  تعكسه  وما  احلالية،  الزراعية  احليوية 
فإن بحثًا مكثَّفًا يقوم عىل استعامل أجناس نباتات مفهومة متامًا، إضافة إىل متعضيات 
البيئة  إىل  إدخاهلا  ويف  جينيًا،  املعدلة  املحاصيل  تطوير  يف  مهاًم  دورًا  تؤدي  أخرى، 
وتقدير  احليوي  بأماهنا  املتعلقة  املختلفة  املسائل  دراسة  حيث  من  وذلك  والسوق، 

خماطرها.

 (Model or »واسمة«  أو  »نموذج«  شكل  عىل  جينات  الستعامل  ويمكن 
(Marker Genes أن ُيتيح تقديرًا رسيعًا وفاعاًل لعدد كبري من إجراءات التحويالت 
سلوك  وتقييم  اجليني،  التعديل  أحداث  من  نخبة  انتقاء  من  ن  ويمكِّ اجلينية، 
من  كثري  وثمة  احليوية.  البيئية  املنظومات  يف  وضعها  بعد  جينيًا  املعدلة  املتعضيات 
بطريقة  ُيستعمل  أن  يمكن  فقط  منها  بعضًا  أن  إال  اليوم،  املتوافرة  الواسمة  اجلينات 
أو  إتالفيًا  حتلياًل  عادة  يتطّلب  فكشفها  الدراسة.  موضوع  املهنَدس  املتعيض  تؤذي  ال 
إضافة ركيزة سامة. لكن الشيفرة اجلينية لربوتني التألُّق األخرض )الربوتني األخرض( 
اإلتاليف ألحداث  الكشف غري  ن من  (Green Fluorescent Protein) (GFP) متكِّ
دراسات  إجراء  من  ن  يمكِّ أنه  ذلك  من  وأكثر  النبات.  أصناف  بعض  يف  ل  التحوُّ
استعامالت  إىل  عامة  نظرة  الفصل  هذا  م  يقدِّ احلقيقي.  الزمن  ويف  احلدث  مكان  يف 
األفراد  انتقاء  استعامله يف  املعدلة جينيًا، ومنها  املحاصيل  الربوتني األخرض يف تطوير 
حتقيق  إىل  اهلادفة  احليوية  البيئية  الدراسات  يف  املحتمل  استعامله  إىل  إضافة  النخبة، 

جينيًا. املعدلة  املحاصيل  أمان 
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تقديم
مًا هائاًل وأصابت كثريًا من النجاح  برغم أن تربية النباتات املعتادة شهدت تقدُّ
من  مزيدًا  يتطلب  زال  ما  الرسيع  البرش  أعداد  تزايد  فإن  املاضية،  القليلة  العقود  يف 
الغذاء والعلف. وعىل ما يبدو، فإن الطرائق املعتادة املمثَّلة بالدرجة األوىل بالتهجني 
فيها،  املرغوب  للسامت  احلاملة  للثامر  انتقاء صارم  يليه من  للنبات، وما  فيه  م  املتحكَّ
االنتقال  بعوائق  تتمثَّل  املحدوديات  هذه  فإن  األغلب،  وعىل  حمدودياهتا.  بلغت  قد 
من  صغري  مقدار  إىل  يؤدي  ما  وهذا  نا،  بالدَّ املتمثِّلة  اجلينية،  للمعلومات  اجلنيس 
هذا  ويؤدي  فيها.  املرغوب  السامت  بتلك  تتصف  التي  واألجناس  اجليدة  السامت 
إىل جمال حمدود من أنواع اجلينات التي يمكن استعامهلا بنجاح يف تنمية النبات. ومن 
(Recombinant DNA) اجلديدة،  املأشوب  نا  الدَّ ناحية أخرى، متثِّل طرائق تكوين 
للنباتات )نقل جينات الجنيس(، هنجًا جديدًا يف تعديل  يتبعها من تعديل جيني  وما 
سامت املحاصيل املختلفة املرغوب فيها، وتفتح إمكانات جديدة يف تكاثر النبات. إن 
الرئييس  اهلدف  هو  ونوعيًا  كميًا  اجلديدة  السامت  ذات  جينيًا  املعدلة  النباتات  تطوير 
وهي  فيها،  رغبة  النبات  سامت  أكثر  إحدى  فإن  ذلك،  ومع  اجليني.  النبات  لتعديل 
د بكثري  إنتاج ومردود املحصول، ما زالت صعبة التحقيق، ألن مثل هذه السمة تتحدَّ
من  وأكثر  اجلزيئي.  املستوى  يف  عادة  ُتكشف  وال  الضئيل،  التأثري  ذات  اجلينات  من 
النهائي بطريقة خمتلفة. ومن ناحية  الظاهري  التجيلِّ  ذلك، إن هذه اجلينات ُتسهم يف 
عادة  املشفرة  الرئييس  التأثري  ذات  اجلينات  بواسطة  النوعية  السامت  د  تتحدَّ أخرى، 
وجه  وعىل  النهائية.  الظهور  صيغة  عن  مسؤولة  فقط  جينات  بضع  أو  واحدة  بجينة 
سمة  عن  للتعبري  حمدوديات  املعني  الفرد  عىل  ُيضفي  اجليني  التحديد  فإن  اإلمجال، 
املخترب،  يف  حماكاهتا  مُتِكن  ال  التي  املثالية  احلالة  يف  إال  إليها  الوصول  يمكن  ال  معّينة 
توافر  ال  الزراعية  اإلجراءات  إن  املجال.  هذا  يف  الواقع  عن  جدًا  بعيدة  وتكون 
إىل  الوصول  يمكن  ال  فإنه  ولذا  معينة،  مردود  لسمة  األعظمي  لالستعراض  ظروفًا 
إمكانات  بني  الفجوة  وهذه  جزئيًا.  إال  اجلينية،  هبويته  املحددة  املحصول،  إمكانات 
املحصول املحددة جينيًا، وبني أدائه الفعيل يف املامرسة الزراعية، توافر حيِّزًا لتحسني 
املختلفة  املتعضيات  من  كثريًا  إن  اجلينية.  اهلندسة  طرائق  باستعامل  املختلفة  السامت 
أي  النبات،  حتسني  ألغراض  بنجاح  استغالهلا  يمكن  فيها  مرغوب  سامت  يمتلك 
يتم حتديد  إال مسألة وقت لكي  نباتات معدلة جينيًا. وما هي  لتكوين  هندسته جينيًا 
جينيًا  معدلة  نباتات  وإطالق  ضوابطها،  ومعرفة  اجلزيئي  املستوى  يف  السامت  تلك 

الواسعة.   الزراعية  لألغراض  السامت  بتلك  غنية  جديدة 
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1- النباتات املعدلة جينيًا كجزء من الزراعة احلديثة

ُيعدُّ تطوير وإنتاج املحاصيل املعدلة جينيًا وامُلْغناة بسامت جديدة عملية شديدة 
التعقيد، وهي حتصل يف املخترب واحلقل، وحيتاج اجلديد منها إىل حتقيق رشوط أساسية 

 :(Sharma et al., 2000) معينة 

• وجود جينوم معنّي مرغوب فيه ذي أمهية زراعية أو اقتصادية.•

• توصيف • مع  اجلزيئي،  املستوى  يف  االهتامم  موضوع  للجينة  دقيق  توصيف 
الربوتني. من  منتجها 

• احلي، • اجلسم  خارج  النبات  وأنسجة  خاليا  لزراعة  وفعالة  موثوقة  منظومة 
جينيًا. املعدلة  للنباتات  الالحق  وللتوليد 

• االهتامم، • للجينة موضوع  التعديل  من  مزيد  ن من  تقنيات مالئمة متكِّ تطوير 
اجليني. التعبري  تنظيم  أو  تعزيز  هبدف 

• تطوير منظومة موثوقة أو مفيدة لتحديد واختيار اخلاليا أو األنسجة املعدلة.•

• يف • حديثًا  امُلقَحمة  اجلينة  تعبري  ب  وتعقُّ جينيًا  لة  املعدَّ النباتات  توصيف 
الظاهري. النمط  مستوى 

نبات  يتطلَّب وضع  باملخترب عمومًا،  املقرتنة  الرئيسية  الرشوط  وإىل جانب هذه 
واملراقبة ألماهنا من حيث  االختبارات  مزيدًا من  الزراعية  البيئة  جيد معدل جينيًا يف 
أقارب  جينومات  يف  لة  املعدَّ اجلينة  تضمني  وإمكان  جينيني،  وانتشار  انتقال  حصول 

القرابة... إلخ. يني، أو حتى أصناف بعيدة  برِّ

من  كثري  أصبح  سنة،   30 من  أكثر  قبل  ناجح  جيني  نبايت  تعديل  أول  ومنذ 
النقل  تقنيتا  زالت  ما  ذلك،  ومع  متاحًا.  النبات  جلينوم  اجليني  التعديل  تقنيات 
 (Chilton et al.,  )(Agrobacterium) )األجرعية  الزراعية  اجلراثيم  بوساطة 
 (Klein et al., 1987)  (Particle Bombardment) اجلَُسْيمي  والقصف   1977)
متنوعة،  صفات  بمزايا  تتصفان  اللتني  التقنيتني  هاتني  إن  املهيمن.  الدور  صاحبتي 
التحسني  إىل  ختضعان  زالتا  وما  متكرر،  نحو  عىل  وُتستعمالن  التوصيف  جيدتا 

والتطوير.

توسيع  هبدف  مستمرين  وحتسني  تطوير  إىل  ختضع  اجليني  التعديل  طرائق  إن 
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عن  النظر  وبقطع  كفاءهتا.  وزيادة  اجليني،  للتعديل  القابلة  النباتات  أجناس  حيز 
ومن  غريٍب،  بَِدنا  فقط  اخلاليا  بضع  ل  ُتعدَّ معينة،  تربة  يف  املتَّبعة  التعديل  طريقة 
وتكون  القاسية  املعاجلة  من هذه  فقط  قلة  تنجو  اخلاليا،  من  الصغري جدًا  العدد  هذا 
ل يف معظم خاليا النبات،  صاحلة ملزيد من النمو واالنقسام النشَطنْي. وال حيصل حتوُّ
لة،  املتحوِّ للخاليا  التفضييل  واالنقسام  النمو  استمرار  ضامن  يف  التحدي  يكمن  ولذا 
بالعزل  لة. وهذا مكن فقط  املتحوِّ املثالية، عىل اخلاليا غري  احلالة  فوريًا، يف  والقضاء 
بتشجيع  أو  لة،  املتحوِّ غري  للخاليا  مثبِّط  بتأثري  إما  حتقيقه  يمكن  الذي  الصحيح 
هذين  العزل  نوعي  من  كلٌّ  ويتطّلب  التفضيلية.  والتنمية  بالتغذية  لة  املتحوِّ اخلاليا 
النبات.  لتعديل  املستعمل  املتعيض  بنية  ضمن  لالنتقاء«  »قابلة  أخرى  جينة  وجود 
الذي  االهتامم  موضوع  اجلينة  من  قريبًا  البنية  تلك  يف  الفعيل  حرشها  مكان  ويكون 
حتديد  من  التمكني  أجل  من  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  فيها.  املرغوب  السمة  شيفرة  حيمل 
سهلة  وظيفتها  أيضًا  واسمة  جينة  ية  املتعضِّ البنية  حتمل  أن  ل  ُيفضَّ لة،  املحوَّ اخلاليا 

املثالية. الناحية  من  إتالفية  كوهنا  بعدم  وتتصف  التقييم، 

يف  بفعالية  استعامهلا  يمكن  سامت  شفرات  لالنتقاء  القابلة  اجلينات  حتمل 
عن  مسؤوالً  إنزياًم  ر  تشفِّ جينة  إقحام  هي  لذلك  شيوعًا  الطرائق  وأكثر  االنتقاء. 
ر  للتطوُّ قابلة  لة  املحوَّ فاخلاليا  استقالبه.  عن  أو  السام[  ]املركب  ذيفان  عمل  إيقاف 
ال  لة  املحوَّ غري  اخلاليا  أن  حني  يف  النوع،  هذا  من  ذيفان  عىل  املحتوية  البيئة  يف 
واليوم،  األقل.  عىل  رها  وتطوُّ نموها  ُيكبت  أو  متوت،  ولذا  سليمة،  إنزيامت  ب  ُتركِّ
عادة.   (Kanamycin) الكانامايسني  هو  عمومًا،  حيوي  مضاد  لذلك  ُيستعمل 
من  واسع  طيف  مع  لالستعامل  قابل  وهو  كبريًا،  جهدًا  يتطلب  ال  استعامله  أن  ومع 
 .(Stewart, 2001) املسرتجعة  اخلاليا  عدد  يقلِّل  فإنه  اجلينات،  أو  النبات  أجناس 
اجلديدة  اجلينية  التعديالت  أن  من  العامة  لدى  كبري  قلق  وجود  ذلك  إىل  ُيضاف 
عىل  حتتوي  اجلراثيم  من  وحشية  أجناس  ظهور  إىل  مؤدية  البيئة  يف  تنترش  سوف 
احليوية  البيئة  منظومات  توازن  ُتزعزع  أن  يمكن  احليوية  للمضادات  مقاومة  سامت 
يؤدي  أن  هلذا  ويمكن  واحليوان.  اإلنسان  صحة  د  هتدِّ أو   (Custers, 2001) احلالية 
املعدلة  النباتات  إنتاج  عن  تلك  االنتقاء  منظومات  الستبعاد  قوي  شعبي  ضغط  إىل 
تطبيقها عىل طيف واسع من  بديلة يمكن  تتوافر حتى اآلن إجراءات  جينيًا. لكْن ال 
الغذاء  سالمة  لسلطة  التابعة  جينيًا  املعدلة  املنتجات  جلنة  أن  إال  النباتات،  أجناس 
أصدرت   (EFSA 2004)  (European Food Safety Authority) األوروبية 
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والقابلة  احليوية  للمضادات  املقاومة  النباتية  الواسامت  أمان  بخصوص  رأيًا  أخريًا 
ومتوسطة  منخفضة  فئات  يف  تصنيفها  إىل  ذلك  وأّدى  املحتملة،  وخماطرها  لالنتقاء، 
للمضادات  مقاومة  واسامت  ُوِضعت  التصنيف،  هذا  إىل  واستنادًا  املخاطر.  وعالية 
التي  تلك  أي  األوىل،  الفئة  يف  احليوية  النبات  تكنولوجيا  يف  غالبًا  ُتستعمل  احليوية 
هي أدنى خطرًا. ُيضاف إىل ذلك أن استعامل مركب سام ملنع اخلاليا واألنسجة غري 
كها. وتلك اخلاليا  لة من النمو والتطور، تؤّدي إىل املوت الرسيع للخلية وتفكُّ املحوَّ
املوت  من  إنذار  ومركبات  ومثبِّطات  ذيفانات  عادة  تفرز  املتفّككة  األنسجة  أو  امليتة 
لة  املحوَّ اخلاليا  وتطور  لنمو  ضارة  مفاعيل  إىل  تؤدي  أن  ويمكن  فيها  مرغوب  غري 

.(Ebinuma et al., 2001) دة  املتجدِّ

عىل  عادة  الطرائق  تلك  وتقوم  التطوير.  قيد  جديدة  انتقاء  طرائق  اليوم  وثّمة 
املوجودة  السكر  مركبات  بعض  تعديل  أو  باستقالب  يسمح  إنزيم  تشفري  َدنا  حرش 
السامة،  املركبات  بعض  إىل  عادة  املركبات  هذه  استقالب  جيري  الزراعة.  وسط  يف 
جرى  وقد  سامة.  غري  مغذيات  إىل  ُتستقلب  جديد  مضاف  إنزيم  بوجود  لكن 
تنمية  غالبًا  َتستعمل  وهي  لة،  املحوَّ اخلاليا  النتقاء  النوع  هذا  من  طريقة  إعالن 
 (Joersbo et al., 1998, Joersbo (Mannose) غري متسقَلب  زراعية بسكر مانُّوز 
نحو  عىل  بعد  ُتطبَّق  مل  فإهنا  الطرائق،  هذه  استعامل  عن  الكثري  ُنرش  أنه  ومع   .2001)
العامل  أن  ويبدو  النبات.  أجناس  من  واسع  طيف  عىل  النبايت  التعديل  يف  متكّرر 
من  جيني  نمط  لكل  للسكر  األمثيل  املستوى  حتديد  إىل  احلاجة  هو  الرئييس  د  املحدِّ
دات  حمدِّ وثّمة  االنتقاء.  منظومة  تطوير  َثمَّ  ومن  السكر،  ية  ُسمِّ مستوى  حتديد  أجل 
بعض  عن  تقارير  وجود  برغم  ألنه  معني،  جيني  نمط  أو  بصنف  مقرتنة  تبدو  أخرى 
مثل  عمومًا،  الفلقة  أحادية  نباتات  اسرتجاع  جرى  فقد  الفلقة،  لثنائيات  التعديالت 
 (Wright et al., الطريقة  هذه  باستعامل  والشعري  والرز  والقمح  الصفراء  الذرة 
عىل  ببساطة  تقوم  أن  لة  حموَّ وأنسجة  خلاليا  أخرى  انتقاء  لطرائق  ويمكن   .2001)
املرغوب  للخاليا  امليكانيكي  والنقل  املالئمة،  الواسامت  لبعض  البرصي  التحديد 
 (Ghorbel et al., 1999, فيه  وُتزرع  جديد  وسط  إىل  اخلاليا  تلك  ُتنقل  ثم  فيها. 
(Hraška et al., 2006. أخريًا ، وبرغم أنه جرى تطوير طيف واسع من منظومات 
أن  اجليل  من  فإن  التجارية،  واألعامل  البحث  يف  حاليًا  املستعملة  املختلفة  االنتقاء 
ذلك  زال  وما  فيه،  مرغوب  أمر  االستعامل  واسعة  عامة  طريقة  واستعامل  تطوير 

مستفيض. لبحث  موضوعًا 
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2- الواسامت الينية يف تعديل النباتات

ومعقدة  طويلة  عملية  النبات  جينوم  يف  جديد  لَِدنا  الناجح  اإلقحام  يمثِّل 
الربوتوكول  ويؤدي  للتكرار.  وقابل  موثوق  تعديل  بروتوكول  وتنفيذ  تطوير  تتطلب 
خاليا  يف  اجلينات  إلقحام  كفاءة  االسرتاتيجيات  أكثر  تطوير  إىل  النوع  هذا  من  الذي 
(Chilton et al., 1977, Klein et al., 1987)، وانتقاء وإعادة توليد خاليا  النبات 
املعدل  للنبات  اسرتجاع  ثم   (Mikki and McHugh, 2004) مفرتضة  جينية  معدلة 
من  مزيد  وهندسة  النتقاء  خصوصًا  التحسني،  قيد  هي  التعديل  طرائق  إن  جينيًا. 
مسبقة  معاجلة  عىل  النباتات  تعديل  طرائق  وتشتمل  امُلْمرضة.  اجلرثومية  السالالت 
 (Beranová مثاًل   (Sonication) الصويت  اهلّز  باستعامل  لة  املحوَّ النبات  ألنسجة 
اجلرثومة  باقرتاب  تسمح  األنسجة  لشق  أخرى  طرق  باستعامل  أو   ،et al., 2008)
 (Xue et al., 1996, Dutt et al., 2007, Petri et al., من اخللية عىل نحو أسهل 
املكان، ثم  التوليد والزرع يف  إعادة  املشرتك وحتسني  الزرع  أو تعديل فرتات   ،2008)
ُتعترب  (Baranski et al., 2006). هلذه األغراض،  لة  انتقاء اخلاليا أو األنسجة املحوَّ
التقييم  ثم  ومن  تعبريها  رؤية  ل  تسهِّ جدًا  فاعلة  أداة  الواسامت،  أو  النموذج،  جينات 
رشوط،  أو  موسطات  فإن  لذا،  برمتها.  التعديل  إجراءات  ضمن  خطوة  لكل  الناقد 
الزرع  (Agrobacterium Tumefaciens)، وطول مدة  مة  مثل تركيز األجرعية املورِّ
املشرتك، وإعدادات جهاز قصف اجلسْيامت ثم انتقاء وإعادة توليد اخلاليا أو األنسجة 
املحولة يمكن أن تقاس وتقيَّم اعتامدًا عىل أداء واسمة من هذا النوع من حيث النمط 
تقييم نقدي من  (Baranski et al., 2006, Dutt et al., 2007). ويؤدي  الظاهري 
أو  جديدة  نباتات  ألجناس  كفاءة  التحويل  اسرتاتيجيات  أكثر  بناء  إىل  النوع  هذا 
وقابلة  وموثوقة  فعالة  إجراءات  يعطي  وهذا  فعاًل.  موجودة  إجراءات  لتحسني 
باالختزال  جينيًا  معدلة  متعضيات  وإنتاج  تطوير  أجل  من  غالبًا  ورخيصة  للتكرار 
 .(Hraška et al., 2006) وتنقيتها  معها  التعامل  جيري  سوف  التي  للامدة  الفوري 

لقد جرى حتديد كثري من هذه الواسامت أو اجلينات الواسمة واستعامهلا يف بحوث 
أو ثالثًا منها ُتستعمل عىل نطاق واسع يف علم األحياء اجلزيئي  اثنتني  النبات، إال أن 
 (β-glucuronidase) النبايت أو التعديل اجليني. فالشيفرة اجلينية للغلوكورونيداز بيتا 
 (Ow et al.  (Luciferase) واللوسيفرياز   (GUS) (Jefferson et al., 1987)
شائعة  أصبحت   (Prasher et al., 1992)األخرض التألُّق  وبروتني   (LUC)  1986)
جينيًا،  املعّدلة  النباتات  يف   (Gene Expression) اجليني  التعبري  مراقبة  يف  وفاعلة 
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اجلزيئي  األحياء  وعلم  اجلينات  وعلم  احليوية،  النبات  وظائف  دراسة  من  نت  ومكَّ
 (Chudakov النبات وكثري من فروع علم األحياء األخرى  واخللوي، وعلم أمراض 
الواسامت  هذه  وتتصف   .et al., 2005, Hraška et al., 2006, Stewart 2006)
من  معنّي  لغرض  مالءمة  أكثر  واسمة  كل  تعل  خمتلفة  وصفية  وحمدوديات  بسامت 
بروتني  يتصف  املذكورة،  الثالث  الواسامت  بني  من  ذلك،  ومع  األخرى.  الواسامت 
والتعديل  البحث األسايس  ليس يف  استعامله،  ن من  فريدة متكِّ التألُّق األخرض بسامت 
ملحتوى  الرسيع  والتقدير  الكمي  للتحديد  أيضًا  واسمة  بل  فحسب،  للنباتات  اجليني 
 (Milwood et al., 2003, Halfhill et املأشوب  الربوتني  من  املعدل جينيًا  النبات 
البيئية احليوية  (al.,. 2003b, 2005b, Hraška et al., 2005, 2008a وللدراسات 
النتشار التعديل اجليني يف البيئة (Halfhill et al., 2003a, 2005a). وسمته الفريدة 
 (Heim et قه األخرض  تألُّ انعدام احلاجة إىل أي ركائز من عوامل مشرتكة لتجيلِّ  هي 
ن من مراقبة التعبري  (al., 1994, Misteli and Spector 1997. وهذه مزية هائلة متكِّ
بيت  يف  حتى  أو  املخترب،  يف  مبارشة  احلقيقي،  الزمن  يف  احلية  املتعضيات  يف  اجليني 
زجاجي أو يف احلقل. إن منظومة واسمة الغلوكورونيداز بيتًا الكثرية االستعامل، التي 
اإلتاليف.  التحليل  إىل  حاجتها  هو  بعيب،  تتصف  بسهولة،  الكّمي  التحديد  من  ن  متكِّ
النقدي  للتقييم  فاعلة  أداة  يكون  أن  األخرض  التألُّق  لربوتني  يمكن  وباختصار، 
اجلينات،  وعلم  احليوية  الوظائف  علم  دراسة  أجل  من  املختلفة  التحويل  إلجراءات 
ر  ولتقدير حمتوى الربوتني املأشوب يف النباتات املعدلة جينيًا. وكل ذلك يمكن أن ُيقدَّ
أو ُيراقب يف الزمن احلقيقي من دون إتالف املادة، سواء يف النسيج احلي أم باستعامل 

النسيج.  عينات صغرية من 

3- بروتني التألُّق األخرض

إيكووريا  البحر  قنديل  يف  موجود  طبيعي  بروتني  هو  األخرض  التألُّق  بروتني 
برارش  وصفه  من  أول  وكان  اهلادي،  املحيط  يف   (Aequorea Victoria) فيكتوريا 
أشياء أخرى، عىل  إىل  فيكتوريا، إضافة  إيكُووريا  (Prasher et al., 1992). حيتوي 
(Aequorin) الذي يشع ضوء بريق كيميائي أزرق بعد تنشيطه بأيونات  اإليكُوورين 
ع  +Ca2. ويعمل هذا الضوء األخرض إشارَة هتييج للفلوروفور (Fluorophor) املتوضِّ

مركزيًا يف الربوتني األخرض، فيؤدي ذلك إىل إشعاع ضوء التألُّق األخرض. والربوتني 
ن من أسطوانتني قطر الواحدة منهام يساوي  د للضوء ويتكوَّ األخرض بحد ذاته هو خممِّ
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 ،b بيتا  صفيحة   11 من  تتألفان  ومها  أنغسرتوم،   40 يساوي  وطوهلا  أنغسرتوم،   30
اجلزيئي  األسطوانة  وزن  ويساوي   .a ألفة  بلولَبْي  واألسفل  األعىل  من  ومغطَّيتان 
التألُّق  إشعاع ضوء  املسؤول عن  والعامل   .(Yang et al., 1996)  27 kDa النسبي 
اهلنديس  املركز  ضمن  موجود   ،(Chromophore) الضوئي  احلامل  أي  األخرض، 
 .(Shinomura 1979, Cody et al., 1993) تكافؤيًا  به  يرتبط  الذي  للربوتني 
Ser65-Tyr66- الثالثي  الببتيد  فيه  بتعديل يف ما بعد الرتمجة اجلينية يتحول  ل  ويتشكَّ

من  »الربي«  النوع  هذا  وُيشع  أكسدة.  عملية  ذلك  بعد  وتتبعه  حلقة،  إىل   Gly67
املجال  يف  يقع  موجتها  )طول  بنفسجية  فوق  بأشعة  هتييجه  حني  األخرض،  الربوتني 
نانو   840-440 املجال  يف  يقع  موجته  )طول  أزرق  بضوء  أو  مرتًا(  نانو   400-360
إضافية  ركيزة  أي  إىل  الربوتني األخرض  بلون أخرض. وال حيتاج  قًا  متألِّ مرتًا(، ضوءًا 
التألُّقي، ألن تشكيل حامل اللون هو إما  أو عامل مشارك أو أي مركب آخر ملظهره 
 (Heim et نات خلوية واسعة االنتشار عملية ذاتية التحفيز أو أنه حيتاج فقط إىل مكوِّ
استقرار عريض  بنية صلبة جدًا ضمن جمال  الربوتني األخرض  (al., 1994. ويمتلك 
 .(Tsien, 1998)  65oC حتى  تصل  حرارة  درجات  وعند   ،11-5  pH للحموضة، 
قوية  تعديل  عوامل  بوجود  حتى  املتألِّق  إشعاعه  عىل  حيافظ  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف 
%1 من سلفات  أو   8M البولة  6M، أو  املاء  الطبيعية، مثل غوانيدين كلور  للخواص 

(Yang et .al., 1996) (Sodium Dodecyl Sulfate) دوديسيل الصوديوم

النبات يف  األخرض  التألُّق  بروتني  4- تطبيقات 

1.4 املحاوالت األوىل الستعامل واسمة بروتني التألُّق األخرض يف حتويل النباتات

جدًا  شائعة  أداة  برسعة  األخرض  التألُّق  بروتني  أصبح  املفيدة،  خلصائصه  نظرًا 
يف تطبيقات كثرية يف بحوث علم األحياء. وقد ُأدِخل يف طيف واسع من املتعضيات، 
وثدييات.  ونباتات  وأسامك  وحرشات  خيطية  وديدان  ومخائر  بسيطة  جراثيم  منها 
 (Niedz 1995 من قبل نيدز وآخرين  وُأعلن أول إدخال ناجح له يف النبات يف عام 
للتعديل  جديدة  طرائق  ذلك  وفتح  احللو.  الربتقال  ُلّب  لوا  عدَّ وقد   et al., 1995)

ظهرت  التعقيدات  بعض  لكن  جينيًا.  ل  املعدَّ النبات  والستعامالت  للنبات  اجليني 
وخبوها،  النبات  خاليا  يف  التألُّق  إلشارات  جدًا  منخفض  تعبري  شكل  عىل  باكرًا 
عن   (Haseloff et al., 1997) هزلوف  أجراها  للسلسلة  مفصلة  حتاليل  وكشفت 
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(Intron) خفي ضمن سلسلة جينة الربوتني األخرض، أّدى إىل تضفري  وجود إنرتون 
أثناء  يف  مرتًا  نانو   463-380 الـ  نيوكلتيدات  بني   (Aberrant Splicing) زيغي 
نوع  ر  ُحرِّ لذا   .)84 bp( قاعديًا  زوجًا   84 الـ  منطقة  وضياع   ،(RNA) نا  الرَّ معاجلة 
ي  ُسمِّ  ،(Codon) للرامزة  خمتلف  استعامل  من  مشتق  األخرض،  الربوتني  من  جديد 
األخرض،  الربوتني  من  »الربي«  كالنوع  الطيفية  اخلصائص  بنفس  وحيتفظ   ،GFP4

اشتقاق  ذلك  وأعقب   .(Haseloff et al., 1997) نة  حمسَّ قية  تألُّ خصائص  مع  لكْن 
كثري من أنواع الربوتني األخرض التي ختتلف عن بعضها باخلصائص الطيفية أو بشّدة 
 .(Stewart 2001, Hraška et al., 2006) املستهدفة  اخللية  أو  التألُّقي  اإلشعاع 
 (Promoter) املِعزاز  تعبري  هيئات  دراسة  يف  بنجاح  األخرض  الربوتني  واسُتعمل 
 ،(Sheen et al., 1995, Nagatani et al.,1997, Sunilkumar et al., 2002)

ب  وتعقُّ  ،(Chytilova et al., 1999, Shiina et al., 2000) الربوتينات  وتعليم 
 (Misteli and Spector التنموية  والدراسات   (Itaya et al., 1997) األمراض 
ية الربوتني األخرض املحتملة للنبات، فإنه  (1997. وبرغم إثارة بعض القلق من ُسمِّ
النبات  لنمو  ضار  أو  سام  مفعول  أي  األخرض  الربوتني  ُيبِد  ومل  عليها  دليل  ُيعَط  مل 
 .)Stewart et al., 2001, Hraška et al., 2006 ره أو خصوبته )راجعها  أو تطوُّ
تغذيتها  حني  للفئران  ساّم  غري  األخرض  الربوتني  أن  ُوِجد  قد  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف 
األخرض  للربوتني  املوافقة  اجلينة  عن  تعربِّ  جينيًا  معّدلة  بنباتات  أو  تنقيته،  بعد  به 
عندما  حديثًا  أخرى  مرة  املوضوع  هذا  نوقش  وقد   .(Richards et al., 2003a)
ل نجاة منخفض نسبيًا لرباعم  (Petri et al., 2008) عن معدَّ ث برتي وآخرون  حتدَّ
يمكن  الربوتني  هذا  أن  وافرتضوا  األخرض،  للربوتني  الناسخة  )اخلوخ(  الربقوق 
األخرض،  الربوتني  ية  ُسمِّ د  تؤكِّ مل  الالحقة  التجارب  لكن  السبب.  هو  يكون  أن 
برباعم  اخلاص  املنخفض  النجاة  بمعّدل  اخلاصة  االفرتاضات  يف  النظر  إعادة  وجيب 

 .(Petri et al., 2008) الربقوق 

2.4 احلالة الراهنة: استعامل بروتني التألُّق األخرض يف مراقبة أحداث التحويل يف 
املختربات والبيئة

بتحويل  صلة  ذات  خمتلفة  ألغراض  غالبًا  اليوم  األخرض  الربوتني  ُيستعمل 
ويدا  اجلينة  أن  ومع   .)Stewart 2001, Hraška et al., 2006 )راجعها  النبات 
االستعامل  واسعة  زالت  ما   )GUS( بيتا  غلوكورونيداز  إنزيم  ر  تشفِّ التي   (UidA)
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بالتلوين  املحدوديات يف استعامهلا. فرؤية ويدا  ثّمة بعض  فإن  بصفتها واسمة جينية، 
العّينات  تثبيت  عادة  يتطّلب   (Histochemical Staining) الكيميائي  النسيجي 
املدروسة، وهذا ما يسبِّب إتالفها، إضافة إىل كونه مستنزفًا للوقت نسبيًا. ُيضاف إىل 
وتظهر  املحيط،  يف  اإلنزيمي  للمنَتج  منتظم  غري  وترسب  اخرتاق  حيدث  قد  أنه  ذلك 
لة.  املحصَّ للبيانات  صحيح  غري  تفسري  إىل  تؤدي  أن  يمكن  جينيًا  معدلة  أنشجة 
خمتلفة  نباتات  أنسجة  عرب  اإلنزيم  لركيزة  متغري  اخرتاق  معّدل  ُذكر  فقد  وأخريًا، 

 .(Pret’ová et al., 2001)

قه(  )تألُّ لتجلِّيه  السهلة  املراقبة  أي  املفيدة،  الربوتني األخرض  إىل خواص  ونظرًا 
مراقبة  إىل  بيئية حيوية كثرية هتدف  أيضًا يف دراسات  ُيستعمل  فإنه  احلية،  العينات  يف 
 ،(Hudson et al., 2001, Moon et al., 2006) البيئة  يف  اجليني  التعديل  انتشار 
 (Halfhill et al., العادية  للمحاصيل  جينيًا  املعدلة  يات  املتعضِّ منافسة  وحتقيق 
أقربائه  إىل  مزروع  حمصول  من  اجليني  التعديل  انتقال  إمكان  واستقصاء   ،2005a)
النوع دورًا مهاًم  التي من هذا  الدراسات  (Halfhill et al., 2001). وتؤّدي  يني  الربِّ
السوق.  إىل  إيصاهلا  يف  خاصة  برمتها،  جينيًا  املعّدلة  املتعضيات  تطوير  عملية  يف  جدًا 
وباستعامل مصدر هتييج مناسب، مثل مصباح أشعة فوق بنفسجية يدوي، من السهل 
نسبيًا حتديد املتعضيات املعدلة وراثيًا املوسومة بالربوتني األخرض يف احلقل، أو تدقيق 
انتشار غبار الطلع املوسوم بالربوتني األخرض من احلقل مع بعض املتعضيات املعدلة 
الكشف  عىل  وتعتمد  األخرض  الربوتني  تستعمل  التي  التطبيقات  جانب  وإىل  جينيًا. 
أيضًا من  الربوتني  ن ذلك  يمكِّ الدراسة،  النسيج موضوع  قه يف عينة من  لتألُّ البرصي 
 (Millwood et al., 2003, Hraška et al., قه يف نباتات سليمة التحديد الكمي لتألُّ
 (Halfhill et al., املعّدل جينيًا  النبات  املأشوب ضمن  الربوتني  تقدير  (2005 ومن 

.2003b, 2005b, Richards et al., 2003a)

لتقييم  مثالية  أداة  األخرض  الربوتني  تعل  آنفًا  املذكورة  التطبيقات  مجيع  إن 
بروتوكوالت  وضع  إىل  أّدت  وقد  اجليني،  التعديل  إجراءات  يف  املختلفة  اخلطوات 
انتقاء  من  ن  يمكِّ وهو  فعاًل.  القائمة  الربوتوكوالت  حتسني  إىل  أو  جديدة  حتويل 
ُتنتِج  حيث  نخبوية،  جينية  أنامط  عىل  احلصول  بغية  نجاحًا  التحويل  أحداث  أكثر 
خالية  واسمة  ليس  األخرض  الربوتني  أن  إال  املرجّو.  األداء  امُلقَحمة  لة  املعدَّ اجلينة 
املزايا مقارنة بجينات واسمة شائعة أخرى  أنه يتصف بكثري من  العيوب. فربغم  من 
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نقاط  ببضعة  تقرتن  تلِّيه  مراقبة  فإن  النباتية،  اجلزيئية  األحياء  علم  يف  مستعملة 
للتكرار،  قابلة  ونتائجها  وموثوقة  فعالة  املراقبة  منظومة  تكون  فكي  أيضًا.  ضعف 
وقابلة  خاطئة،  إجيابية  نتائج  دون  ومن  دقيقة  الواسمة  التكنولوجيا  تكون  أن  جيب 
لة  للكشف طوال دورة حياة النبات املعني، وتوافر تدقيقًا للحالة الفعلية للجينة املعدَّ
.(Halfhill et al., 2003b) جينيًا  هبا  دجمه،  أو  ربطه،  جرى  التي  االهتامم  موضوع 

التحويل أداة ملراقبة أحداث  التألُّق األخرض بوصفه  3.4 بروتني 

مُتِكن  قها،  تألُّ ُثم مراقبة  النبات،  حني استعامل جينة الربوتني األخرض يف تعديل 
املجروحة األخرى، حيث يشري  القطاعات  أو  الشقوق  التألُّق األخرض يف  عادة رؤية 
املراحل األوىل  أنه يف  (Zhou et al., 2004). إال  العابر )املؤقت(  التجيلِّ  إىل مناطق 
وهذا  مكنًا،  اجلروح  لنسيج  الذايت  التألُّق  يكون  التوليد  وإعادة  التحويل  عملية  من 
احلاالت،  بعض  ويف   .(Molinier et al., 2000) خاطئة  إجيابية  نتائج  إىل  يؤدي 
التحويل  يمنع دراسة أحداث  أن  الذايت  املحيطي  التألُّق  يمكن ملستوى عال من شدة 
 (Hraška and Rakouskŷ 2005, Hraška and اعتامدا عىل تألُّق الربوتني األخرض
التألُّق  أو  الضجيج  إشارة  تقليص  يمكن  أنه  إال  منشورة.  غري  نتائج   ،Rakouskŷ)

املراقبة يف حال توافرها  الذايت املحيطي باستعامل منظومات ترشيح مالئمة مع جهاز 
الئحة   1 الدول  ويتضمن   .(Maximova et al., 1998; Elliot et al., 1999)

هلا.  املالئمة  املرشحات  مع  املختلفة  املراقبة  بأجهزة  خمترصة 

إن الدليل األول عىل التألُّق الشديد مرئي بسهولة عادة يف غضون بضع ساعات 
اآلتية، عىل  األيام  يتناقص عادة خالل بضعة  أنه  إال  القصف،  أو  املشرتك  الزرع  بعد 
 (Gene غري املتكامل، أو بسبب اإلسكات اجليني T-DNA ك الـ األرجح نتيجة لتفكُّ
ُأخرِب عن  (Maximova et al., 1998). وقد  لـ T-DNA مكاَمٍل فعاًل   Silencing)

القمح  أمثلتها  ومن  اجليني،  للتحويل  ُأخِضعت  التي  النبات  أجناس  من  كثري  يف  هذا 
 (Cho et al., (Ahlandsberg et al., 1999) والشوفان  (Jordan 2000) والشعري 

(2003 وفول الصويا (Ponappa et al., 1999) والبابايا (Papaya) )فاكهة استوائية( 

بني  ترابط  توقُّع  عدم  وجيب   .(Li and Yang 2000) والتبغ   (Zhu et al., 2004)

 (Huber د  شدة املستوى األويل للتجيلِّ العابر والتحويل املستقر الالحق، وهو مل ُيؤكَّ
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مة،  املورِّ األجرعية  بوساطة  التحويل  حالة  يف  أنه  عن  أيضًا  وُأخرِب   .et al., 2002)

شوهد معّدل عاٍل من التألُّق األخرض يف مناطق شقوق نسيج األوعية. ويمكن تفسري 
وبكثافة  الزراعية،  باجلراثيم  للعدوى  األنسجة  تلك  لدى  الشديدة  باحلساسية  ذلك 

 .(Maximova et al., 1998) اخلاليا العالية أيضًا 

الربوتني األخرض. تألُّق  ُتستعمل لكشف  لتجهيزات رصد خمتلفة  أمثلة   :1 الدول 

املرجع
 التهييج/ مرآة التحليل

ح اإلشعاع  اللوين/ مرشِّ
)نانو مرت(

نوع امليكروسكوب

Huber et al., 
(2002) BP 450-490/ -/ 515 Zeiss Stemi SV11 DM

Zhou et al., (2004) 470/-/ 500 Zeiss Stemi SV11 DM

Goldman et al., 
(2003) 480/ -/ 515 LP Zeiss SV11 DM

Kaeppler et al., 
(2000)

450-490/-/ 515 or 
515-555* Zeiss Stemi 2000C DM

Zhu et al., (2004) 385/-/510 Zeiss DM 

Cho et al., (2000) 450-490/ -/ 520 LP Zeiss Axiophot FM 

Belluci et al., 
(2003)

450-490/ -/ 510/ 520 
LP Zeiss Axiophot FM 

Eady et al., (2000) 475/ -/ 510 Zeiss Axiophot FM 
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van der Geest and 
Petolino (1998) 390-460/ -/480-520 Zeiss Axioskop 20 FM

Richards et al., 
(2001) 450-490/ -/ 520 LP Zeiss Standard 16

Belluci et al., 
(2003)

488/ -/ 560-548 BP or 
590 LP* Zeiss LSM 510 CM

Molinier et al., 
(2000) 460-500/-/510 Leica MZ12 DM

Ahlandsberg et al., 
(1999) 480/505 LP/510 LP Leica MZ12 DM

Chabaud et al., 
(2003) 470/-/525* Leica MZ FLIII FM

Taniguchi et al., 
(2005)

480/ -/ 510,470/ -/ 
525* Leica MZ FLIII FM

Jordan (2000) 470/ -525* Leica MS5 DM

El-Shemy et al., 
(2004) 455-495/-/515 Leica DM

Carlson et al., 
(2001) 480/505 LP/510 LP Leica MX-8 DM

Ponappa et al., 
(1999) 480/505 LP/510 LP Leica DM

Molinier et al., 
(2000)

460-500/505/510 LP 
or 510-560 BP Nikon E800 FM

Escobar et al., 
(2000)

465-495 BP/ 505/515-
555 BP Nikon FM

Maximova et al., 
(1998)

450-490/-/515 or 
520-560* Nikon SMZ-4 DM

Cho and Widhohn 
(2002) 440-520/505/510 LP Olympus SZHIO DM
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Han et al., (2005) 488/-/522 Bio-Rad MRC1024 
CM

Vain et al., (1998) 450-490/ -/ 520 Nikon Microphot-5A 
FM

ميكروسكوب   :DM املحرق؛  مشرَتك  ميكروسكوب   :CM حزمة؛  مترير  ح  مرشِّ  :BP

ح مترير موجات ضوء طويلة. *:  LP: مرشِّ FM: ميكروسكوب تألُّقي )فلوريسانتي(؛  ترشحيي؛ 
األمحر.  الذايت  التألُّق  تقطع  التشكيلة  هذه 

من  الواسمة  اجلينة  لتعبري  واملوثوقة  الناجحة  املراقبة  ن  مُتكِّ املرحلة،  هذه  عند 
وحتسينها،  تعديلها  إىل  يؤّدي  ما  وهذا  املختلفة،  التحويل  إلجراءات  النقدي  التقدير 
 (Knapp et al., سابقًا  واضحة  تكن  مل  التي  الضعف  نقاط  بعض  كشف  ويتيح 
 .(Li et al., 2006) وتاوزها  فعاليتها  يف  املؤثِّرة  العوامل  حتديد  ويمكن   .2001)
تؤدي  أن  جينيًا  املعدل  للنسيج  واملوثوقة  الناجحة  البرصية  للمعاينة  أيضا  ويمكن 
أكثر رصامة، واحتامل  انتقاء  إىل  َثمَّ  لة، ومن  املحوَّ املبكر لألنسجة غري  االستبعاد  إىل 
 .(Chimera) كيمريات  أو  اجلينات،  خمتلطة  يات  ومتعضِّ زائفة  حاالت  لتوليد  أقل 
سهل  حتديد  عن   (Dutt et al., 2008) وآخرون  دت  ث  حتدَّ املثال،  سبيل  عىل 
متامًا  وميَّزة  حمددة  األخرض  الربوتني  تعبري  مقاطع  كانت  عندما  عنب  لكيمريات 
األمد،  طويل  انتقاء  من  األنسجة  تلك  تنُج  ومل  املتألِّق.  غري  املحيطي  النسيج  من 
عىل  املحتوي  الوسط  يف  رت  وتذَّ تكاثرت  الكيمريية  غري  الرباعم  أن  حني  يف 
حمدود. غري  مكروي  بانتشار  وسمحت  لالنتقاء،  القابل  كانامايسني  احليوي  املضاد 

واسمة  الستعامل  حماوالت  عن  أحاديث  ثمة  كانت  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف 
أيٍّ  استعامل  إىل  احلاجة  دون  من  الوحيدة،  االنتقاء  أداة  بوصفها  األخرض  الربوتني 
احلالة  ويف   .)Hraška et al., 2006 )راجعها  املوجبة  أو  السالبة  الطريقتني  من 
ما  وهذا  الوحيدة،  االنتقاء  طريقة  يكون  املتألِّق  النسيج  لتحديد  يمكن  املثالية، 
 (Jordan 2000, Baranski et آخر  انتقاء  إجراء  أي  استعامل  إىل  احلاجة  يستبعد 
جدًا  عالية  حتويل  كفاءة  تتطلَّب  النوع  هذا  من  حماولة  أن  إال   .al., 2006, 2007)
إعادة  يف  بسهولة  لتحديدها  كربها  يكفي  اخلاليا  من  هائلة  جمموعة  بتحويل  تسمح 

 .)1 )الشكل  ل  نسيج غري حموَّ بواسطة  نموها  فرط يف  قبل حصول  مبكرة،  توليد 
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النبات  الرباعم وتكوين  توليد  إعادة  أثناء  التألُّق األخرض يف  بروتني  4.4 جتيلِّ 
الناضج

حتويلها،  جرى  قد  أنه  املفرتض  الرباعم  أو  للثفن  األولية  التوليد  إعادة  بعد 
إن  البازغة.  واألوراق  الرباعم  يف  قلياًل  صعبًا  األخرض  الربوتني  تألُّق  كشف  يصبح 
ذلك التألُّق مرئي بسهولة عادة يف الرباعم البازغة اجلديدة، إال أنه خيبو ويعطي إشارة 
 (Kamaté et al., 2000, Tamura أقدم  هي  التي  واألعضاء  األنسجة  يف  أضعف 
يف  عادة  التألُّق  لشدة  خبو  أو  ضياع  وحيصل   .et al., 2003, Zhou et al., 2004)
 (Kamaté et al., 2000, Tamura et al., األوراق  القديمة، وحتديدًا يف  األنسجة 
(Zhou et al., 2004 ,2003. وهو غالبًا ما يتخامد إىل مستويات يكون عندها غري 
 (Eady اخلاليا  أنواع  بعض  يف  صغرية  متألقة  ملناطق  َعَريض  ظهور  مع  عمليًا،  مرئي 
(Kim et al., 2004, Han et al., 2005). ومن ناحية  (et al., 2000 أو األعضاء 
(Li et al., 2006) عن تألُّق قوي جدًا للربوتني األخرض  ث يل وآخرون  أخرى، حتدَّ
 ،(Somatic Embryos) جسدية  أجنة  من  تولَّدت  ناضجة  عنب  نباتات  يف  أيضًا 
اجليني.  بنوعه  يكون خاصًا  أن  يمكن  الناضج  النبات  التألُّق يف  بأن خبو شدة  موحيًا 
قة  ويكون تألُّق الربوتني األخرض مرئيًا عادة يف األعضاء التكاثرية الناضجة غري املتألِّ
واجلذور   ،(Cui et al., 2003, Zhou et al., 2005, Hraška et al., 2008b)
(Zhou et al., 2004, Li et al., 2006, Dutt et al., 2008)، والنْبتات الصغرية 

.(Kamaté et al., 2000, Zhau et al., 2004, Hraška et al., 2008b)

ويف  التحويل  بعد  عادة  األخرض  الربوتني  تألُّق  مراقبة  يف  أخرى  عقبة  وحتصل 
اختالفات يف  ُذِكرت  وقد  ناضج.  نبات  إىل  لة  املحوَّ املوضعي لألنسجة  التوليد  إعادة 
شّدة تألُّق الربوتني األخرض تقوم عىل أصل أو موقع العينة املدروسة، وهي أوراق يف 
 (Halfhill et al., 2003a, 2005b, Zhou et al., النبات برمته  هذه احلالة، ضمن 
(2005. وُذِكرت أحداث من هذا النوع أيضًا يف حالة استعامل واسمة الغلوكورونيداز 
(Pret’ová et al., 2001). ويمكن أن تكون ثمة عدة أسباب هلذه الظاهرة، إال  بيتا 
الورقة،  نسيج  يف  الشفافة  غري  أو  للضوء  احلاجبة  بات  املركَّ بعض  وجود  أن  يبدو  أنه 
والتي يمكن أن تتداخل مع إشارة التألُّق الصادرة أو مع إشارة التهييج، ما زال ُيعترب 

.(Hraška et al., 2006, 2008a) السبب الرئييس لذلك عىل األرجح 
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املراحل  يف  الكتان  يف   m-gfp5-ER األخرض  التأّلق  لربوتني  )مؤقت(  عابر  تلٍّ   :1 الشكل 
أيام   10-8 عمرها  كتان  لفلقات  مشرَتك  زرع  جرى  املشرَتك.  اجلرثومي  للزرع  التالية  األوىل 
 p-BIN m-GFP5-ER البالزميد  LBA 4404 حتمل  مة  3 ساعات مع ساللة أجرعية مورِّ مدة 
 .)O.D.600( 600 نانو مرت 0.4-0.6 عند  (Haseloff et al. 1997)، ونمت حتى كثافة ضوئية 
يف  أيام   3 مدة  املشرَتك  الزرع  وسط  يف  وُزرعت  معقمة  ترشيح  ورقة  عىل  الَزرعات  يت  ُفشِّ ثم 
حيوية  مضادات  حيتوي  م  معقَّ بامء  ُغِسلت  املدة،  هذه  وبعد   .22oC احلرارة  درجة  عند  الظلمة 
انتقائية )كانامايسني تركيزه  إلزالة اجلراثيم، وُنقلت إىل وسط جديد حيتوي عىل مضادات حيوية 
ُيري  الربوتني األخرض.  تألُّق  للتفتيش عن  ُأخِضعت  الوقت،  نفس  mg/litre(. ويف   50 يساوي 
تيلِّ  مناطق  إىل  تشري  كثيف  أخرض  تأّلق  ذات  قطاعات  مع  اخلاليا  من  معزولة  كتلة   1A الشكل 
النوع يف جمموعة  هذا  مرئي من  تأّلق أخرض  يوجد  أخرى، ال  ناحية  من  التألُّق األخرض.  بروتني 
قطاعات   1C الشكل  وُيري   .)1B )الشكل  لة(  املحوَّ غري  )أي  م  التحكُّ زرعة  من  الناتة  اخلاليا 
الكتان  فلقات  فيها  ُبرِتت  التي  املناطق  يف  األخرض  التأّلق  بروتني  تيلِّ  خاليا  من  ساطعة  متألقة 
إىل  سهاًل  طريقًا  املناطق  هذه  يف  وجدت  الزراعية  اجلراثيم  أن  الواضح  ومن  النامية.  النَّْبتات  من 
توليد  إعادة   1D الشكل  ما يمكن. وُيري  أكثف  التحويل  املجروح، ولذا كان معدل  النسيج غري 
قطع  جرى  أنه  حني  ويف  األخرض.  التأّلق  عىل  دليل  أي  إىل  تفتقر  وهو  الفلقة،  حتت  ما  َوْيقات  سُّ
الفلقات.  بمبضع جّراح من سطح  ُقطِعًا   1D1 وE الشكلني  فإن  النَّْبتات،  1C و1D من  الشكلني 
ليس  أنه  حني  يف   ،)1E )الشكل  املجروحة  املنطقة  يف  مرئيا  األخرض  التألُّق  أصبح  أخرى،  ومرة 
يمثِّل اخلط األصفر مسافة   .)1F لة )الشكل  املحوَّ الفلقة غري  تأّلق ماثل مرئي عىل سطح  ثمة من 

5 مّليمرتًا. 1 مّليمرتًا، ويمثِّل اخلط األزرق مسافة مقدارها  مقدارها 
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تألُّق  ب  تعقُّ جرى  لقد  جينيًا.  معدل  تبغ  تطوير  يف   m-gfP5-ER للجينة  مستقر  تعبري   :2 الشكل 
مستقرة  التلقيح  ذاتية  تبغ  نباتات  من  مشتقة  بذور  لتنمية  األوىل  املراحل  من  األخرض  الربوتني 
التحويل، حتى إزهار النبات الناضج وإنتاج جيل جديد من البذور. ُزِرعت البذور يف وسط مغذٍّ 
وُنِقلت النَّْبتات الناتة إىل بيت زجاجي حيث نمت حتى النضج. ُيري الشكل 2A بذرتني معدلتني 
ي.  رت البذور بعد 24 ساعة من الزرع يف الوسط املغذِّ جينيًا وبذرة واحدة غري معدلة جينيًا. وُصوِّ
الحظ أن تألُّق الربوتني األخرض يمكن أن يدل عىل طبيعة التعديل اجليني لألفراد يف مراحل مبكرة 
ر النبات. وُيري الشكل 2B مزيدًا من البذور النامية. وُيري الشكل 2C صورة مفصلة  جدًا من تطوُّ
 2E 2 صورة ألخرى غري معدلة جينيًا. وُتري األشكالD لبذور ناتشة معدلة جينيًا، وُيري الشكل
نْبتات مع فلقات تامة التكوين. إن طبيعة التعديل اجليني للنْبتات واضحة يف الشكلني   2G2 وFو
2G تفتقر إىل أي تألُّق أخرض يف منطقة  لة املبيَّنة يف الشكل  2E و2F، يف حني أن النْبتات غري املحوَّ
الفلقة. الحظ أنه يمكن لشدات التألُّق املختلفة أن تدل عىل متاثل أزواج اجلينات )الشكل 2E( أو 
وحدانية نسخ اجلينات )الشكل 2F( يف األفراد املدروسة. وهذا أكثر وضوحًا يف الشكل 2H الذي 
التألُّق  من  خمتلفة  مستويات  رؤية  مُتِكن  حيث  الناضجة  األوراق  مرحلة  يف  نامية  تبغ  نْبتات  ُيري 
تصويرها  جرى  جينيًا  معدلة  ناضجة  تبغ  ورقة   2I الشكل  وُيري  األوراق.  سطوح  عىل  األخرض 
من اجلانب البعيد عن الساق. الحظ وجود تأّلق أخرض أقوى يف نسيج األوعية، وهذا ناجم عىل 
وُيري  النسيج.  من  النوع  هذا  يف  املستعمل   CaMV 35S للِمعزاز  املهيمن  النشاط  عن  األرجح 
الشكالن 2J و2K مقطعني، سطحي وطوالين، عرب ثمرة يانعة. إن التألُّق القوي واضح يف املبيض. 
التبغ  زهرة  إن   .2Mو  2L الشكلني  يف  مبيَّنان  فهام  الطوالين  ومقطعها  النضج  التامة  الزهرة  أما 
الناضجة املعدلة جينيًا بربوتني التألُّق األخرض تتصف بتألُّق أخرض قوي. والبتول ومجيع األعضاء 
هنا(.  مدرجة  غري  )البيانات  جينيًا  املعدل  غري  النسيج  من  بسهولة  للتمييز  وقابلة  مرئية  التكاثرية 
 .)2M املرة يف فتائل السداة )الشكل  الوعائي، ويف هذه  النسيج  التأّلق األقوى مرئي يف  الحظ أن 

1 سنتيمرتًا. 1 مّليمرتًا، ويمّثل اخلط األمحر مسافة مقدارها  يمثِّل اخلطأ األصفر مسافة مقدارها 
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الفيزيولوجية  أو  رية  التطوُّ للمرحلة  تبعًا  يتغريَّ  ب  املركَّ هذا  حمتوى  أن  حني  ويف 
)الكلوروفيل(  اليخضور  وُيذكر  أيضًا.  األخرض  الربوتني  تألُّق  يتغريُّ  املعني،  للنسيج 
عادة عىل أنه سبب مكن، وقد كانت ثمة تقارير يف مرات عديدة عن أن نسبة اليخضور 
 (Ponappa et al., تألُّق الربوتني األخرض  الزائدة يف األنسجة املختلفة تؤثِّر سلبًا يف 
 (Zhou et al., 2005) زو  ذكر  أخرى،  ناحية  من   .1999, Cho et al., 2002)

اليخضور. إزالة  الفصة بعد  تألُّق خبا سابقًا يف أوراق  استعادة 

التي  التهييج  إلشارة  الشفافة  غري  األصبغة  بعض  وجود  أحيانًا  وُيناَقش 
أخفق  املثال،  سبيل  عىل  القديم.  النسيج  يف  األخرض  الربوتني  تألُّق  شدة  من  تقلِّل 
املجردة  بالعني  مرئي  دليل  كشف  يف   (Mercuri et al., 2001) وآخرون  مركوري 
ُكِشفت  قد  أنه  حني  يف  اخلُزامى،  نبات  أنسجة  بعض  يف  األخرض  التألُّق  وجود  عىل 
مقادير كافية من الربوتني األخرض املأشوب يف النبات املعدل جينيًا. وأحد األسباب 
النبات.  خاليا  يف  السيتوبالزما  كثافة  يف  ًا  تغريُّ يكون  أن  يمكن  هلذا  األخرى  املمكنة 
ما يمكن يف اخلاليا واألنسجة  الربوتني األخرض تكون أشد  تألُّق  أن كثافة  ونظرًا إىل 
اجلديدة، فقد افرُتض أن ُحوْيصالت البالزما اخلالية من الربوتني األخرض متثِّل أكرب 
الربوتني  من  املحتوى  »ختفيف«  إىل  النهاية  يف  يؤدي  وهذا  اخللية،  حمتوى  من  جزء 

األخرض (Maximova et al., 1998, Cho and Widholm 2002) )الشكل 2(.

الناضجة النباتات  تألُّق الربوتني األخرض يف  5.4 تغريُّ شدة 

ة لتعبري اجلينة امُلدَخلة يف النباتات املعدلة جينيًا يشء شائع. وقد  إن الشدة املتغريِّ
 (Pret’ová بيتا  الغلوكورونيداز  مثل  من  أخرى  واسمة  جينات  حالة  يف  ذلك  ُذِكر 
 (Halfhill et al., 2003, Hraška أيضًا  األخرض  التألُّق  وبروتني   et al., 2001)
أداًة  كان  أسهل،  األخرض  الربوتني  تألُّق  وحتليل  كشف  كان  وكلام   .et al., 2008a)
املقصود  غري  االنتشار  ولكشف  جينيًا،  املعدلة  املختلفة  النباتات  لتقييم  نجاحًا  أكثر 
أجل  ومن  برية.  ذرية  ذات  هجائن  إنتاج  خالل  من  البيئة  يف  املعدلة  للجينة  أيضًا 
النوع،  هذا  من  واسمة  جينات  تعبري  دراسة  عىل  القائمة  املراقبة،  منظومة  تكون  أن 
من  وخالية  دقيقة  التكنولوجيا  تكون  أن  جيب  النتائج،  ومتكّررة  وموثوقة  فاعلة 
تكون  أن  وجيب  النبات.  حياة  مدة  طوال  للكشف  وقابلة  الزائفة،  اإلجيابية  النتائج 
 (Halfhill جينيًا  مرتابطة  أخرى  جينات  لتعابري  املبارش  غري  التقييم  عىل  أيضًا  قادرة 
(et al., 2003b. ونظرًا إىل اخلواص الفريدة التي يتصف هبا الربوتني األخرض، فإنه 
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يمكن أن يعمل واسمة من هذا النوع. ومع ذلك، جيب األخذ يف احلسبان بضعًة من 
اهتاممًا خاصًا. فيه، وإيالءها  الغريبة  اخلواص 

القابل  األخرض  التألُّق  من  خمتلفة  مستويات  تسجيل  جرى  أنه  آنفًا  ذكرنا  لقد 
ات  للكشف يف أنسجة خمتلفة ضمن نبات ناضج، وأن مستويات التألُّق تنزع نحو تغريُّ
(Halfhill et al., 2001). وُذِكرت تفاوتات أيضًا يف  أكرب يف األنسجة التي هي أقدم 
وحني   .(Hraška et at. 2005, 2008a) واحدة  ورقة  ضمن  حتى  التألُّق  مستويات 
احلسبان  يف  األخذ  أيضًا  جيب  األخرض،  التألُّق  باستعامل  جينيًا  معدلة  نباتات  تقييم 
يمكن  ألهنا  الورقة،  سطحي  من  أي  عىل  املقاس  التألُّق  شدة  مستوى  ات  تغريُّ إمكان 
بني  الفرق  أمهية هو  أكثر  يبدو  وما   .(Hraška et al., 2008a) كثريًا  تكون خمتلفة  أن 
التي هي أقدم، وأعىل  َثمَّ األوراق  النبات، ومن  القابلة للكشف يف قاعدة  التألُّق  شدة 
النبات حيث توجد األوراق اجلديدة. عىل سبيل املثال، ُذِكر خفوت لشدة التألُّق باتاه 
قاعدة النبات يف حالة أوراق لفت بذر الزيت (Halfhill et al., 2003b)، والتبغ الذي 
 (Zhou et والرز  والفصة   ،(Pret’ová et al., 2001) بيتا  غلوكورونيداز  فيه  يتجىلَّ 
 (Arabidopsis) األرابيدوبسيس  نبتة  حالة  يف  املعاكس  املفعول  وُذِكر   .al., 2005)
األخرض  الربوتني  فيه  يتجىلَّ  الذي   SR1 WT هافانا  وتبغ   ،(Zhou et al., 2005)
(Hraška et al., 2008a). وهذا ما يوحي بأن التفاوتات التي من هذا النوع يف شدة 
التألُّق القابلة للكشف تتغريَّ من جنس إىل آخر، وربام من نمط جيني إىل آخر. لقد كان 
مفعول املستويات املختلفة لتجيلِّ اجلينة الواسمة يف أنسجة من أعامر فيزيولوجية خمتلفة 
الربوتني  ضمن  املأشوب  الربوتني  من  للمحتوى  التفصييل  التحليل  أن  إال  افرتاضيًا، 
من  املحتوى  نفس  ُكِشف  فقد  ذلك.  د  يؤكِّ مل  جينيًا  معدل  تبغ  من  للنزع  القابل  الكيل 
وُنوقش   .(Harper and Stewart, 2000) برمته  النبات  تقريبًا ضمن جسم  الربوتني 
اليخضور سابقًا أيضًا بوصفه عاماًل هامًا يؤدي دورًا يف تفاوتات تألُّق الربوتني األخرض 
 (Zhou ُيضاف إىل ذلك أن زو وآخرين .(Ponnapa et al., 1999, Cho et al., 2002)
وذلك  الفصة،  أوراق  يف  خبا  قد  كان  أخرض  ٍق  تألُّ استعادة  ذكروا  قد   et al., 2005)
املستوى  أو  النسبة  اليخضور،  املقرتنة بوجود  اليخضور. ومن بني األسباب  إزالة  بعد 
املختلف للرتكيب احليوي للربوتينات، وقد نوِقش املقدار الناتج من الربوتني املأشوب 

 .(Pret’ová et al., 2001) ضمن أنسجة معينة أيضًا

تربة  أي  يف  املستعمل   (Promoter) املِعزاز  تيلِّ  لتأثري  يكون  أن  يمكن  أخريًا، 
 CaMV مثل   ،(Constitutive Promoter) التكوينية  فاملِعزازات  مهٌم.  دوٌر  معينة 
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35S of Act1 ما زالت ُتستعمل غالبًا يف تارب التحويل، وبرغم أن سامهتا التأسيسية 
 (Benfey et al., 1989, Battraw and Hall, ُذِكرت  قد  جينيًا  املعدلة  النباتات  يف 
وبني  تلِّياهتا  بني  االختالفات  بعض  احلديثة  الدراسات  بعض  كشفت  فقد   ،1990)
 (Williamson et al., 1989, ِمعزاز  بكل  اخلاصة  والسامت  التنموية  السامت  بعض 
(Sunilkumar et al., 2002. فمثاًل، من املعروف أن املِعزاز CaMV 35 S أكثر نشاطًا 
عىل األغلب يف األنسجة الوعائية، ولذا جيب توقُّع تلٍّ وتألُّق أخرض أقوى يف هذا النوع 
د التحليل التفصييل لنشاط  CAMV 35، الذي ُأجري من خالل  من النسيج. وقد أكَّ
ب تيلِّ التألُّق األخرض طوال دورة حياة القطن والتبغ الناضجني، أداءه املكثَّف يف  تعقُّ
اخلاليا املستعملة يف نقل امُلذابات عرب األنسجة واألعضاء الرئيسية للنباتات الناضجة 
أن  باملالحظة  اجلدير  (Sunilknmar et al., 2002, Hraška et al., 2008b). ومن 
عىل  واملتحلِّلة،  رة  املعمِّ األنسجة  يف  أيضًا  شوهد  قد  األخرض  التألُّق  واختفاء  خفوت 
هذا  من  التي  األنسجة  يف  املاء.  من  حمتواها  تفقد  التي  الناضجة  والثامر  البذور  غرار 
املهمة  والوظائف  للربوتينات  احليوي  الرتكيب  معدل  تناقص  توقُّع  يمكن  النوع، 
.(Hraška et al., 2008b) العامة، وهو مقرتن عىل األرجح بتناقص املحتوى من املاء

قه، هو سمة شديدة التعقيد،  من الواضح أن تيلِّ الربوتني األخرض، وحتديدًا تألُّ
نبات  املختلفة ضمن  األنسجة  بني  ما  املختلفة، ويف  النبات  أجناس  بني  ما  وختتلف يف 
معنّي. ويف كثري من احلاالت، تبقى األسباب الفيزيولوجية الدقيقة غري معروفة، إال أنه 
بناء عىل قياسات  املعدلة جينيًا  النباتات  تقييم  أثناء  جيب أخذ هذه احلقائق يف احلسبان 
عىل  احلصول  هبدف  وذلك  النبات،  نسيج  سطوح  عىل  املكتشف  األخرض  التألُّق  شدة 
عّينات  جلمع  دة  موحَّ منظومة  بناء  يقتيض  وهذا  وثوقية.  للتكرار  القابلة  البيانات  أكثر 

النسيج، وصيانة املنظومة طوال التجربة.

والبيئي  الزراعي  احليوي  األمان  دراسات  يف  األخرض  التألُّق  5- بروتني 

جينيًا لة  املعدَّ للنباتات 
زراعية  أنواع  إلنتاج  املختارة  التقنية  اليوم  جينيًا  املحاصيل  تعديل  أصبح 
غذائية  وجودة  احلرشات،  مبيدات  استعامل  تقليص  املتوقَّعة  مزاياها  ومن  جديدة. 
الصناعية،  للمحاصيل  نة  حمسَّ تكنولوجيا  وتوفري  واألعالف،  األغذية  يف  أفضل 
 (Khachatourians et al., 2002, Stewart جديدة  صيدالنية  مركبات  وإنتاج 
نحو  عىل  جينيًا  املعدلة  املحاصيل  أصناف  اليوم  وُتزرع   .2004, Halford 2006)
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يف  صادر  رسمي  لتقرير  ووفقًا  التجارية.  لألغراض  كافة  العامل  أنحاء  يف  متزايد 
 (International احليوية  الزراعية  التطبيقات  القتناء  الدولية  اهليئة  عن   2008 عام 
 ،(ISAAA)  Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications)
ِهكتار،  مليون   125 احليوية  التكنولوجيا  بمحاصيل  سنويًا  املزروعة  املساحة  بلغت 
مع أعىل نمو سنوي يف الدول النامية (James, 2008). إال أن االستعامل الفاعل هلذه 
التكنولوجيا يتطلب مقدرة عىل تعميم ]هذه التكنولوجيا[ وفهم حمدودياهتا وعوائقها 
املعدلة  باملحاصيل  املزروعة  املساحة  تزايد  من  البيئي  القلق  إىل  فإضافة  املحتملة. 
أنواع  إىل  التعديل  انتقال جينات  احتامل  أيضًا من  قلق  ثمة  املتوسع،  واستعامهلا  جينيًا 
 (Poppy 2004, Darmency املحصول  نفس  من  جينية(  )هجرة  جينيًا  معدلة  غري 
(et al., 2007, Giannino et al., 2008, Knispel et al., 2008(، أو إىل أجناس 
 (Metz et al., 1997, Stewart et al., 2000, Bartsch )قريبة برية منه )نقل جيني
 et al., 2003, Warwick et al., 2003, Wilkinson et al., 2003a,b, den Nijs
ث  (et al., 2005. ويف حني أن االضطرابات يف احلالة األوىل يمكن أن تؤدي إىل تلوُّ
اجتامعية  مفاعيل  إىل  يؤدي  )ما  واحليوية  العادية  والبذور  الزراعية  للمنتجات  جيني 
واقتصادية مقلقة(، فإن احلالة الثانية يمكن أن تؤدي إىل توليد منتجات هجينة معدلة 
القلق تلك  جينيًا )هلا مفاعيل مقلقة حمتملة يف االقتصاد والبيئة(. وقد اكتسبت أوجه 
َمنشئها  مراكز  إىل  جينيًا  ثة  امللوَّ املحاصيل  لدخول  إمكانية  ظهور  مع  إضافية  أمهية 
تغدو  لذا  صيدالنية.  مستحرضات  ُتنتِج  التي  املراكز  وإىل  مثاًل(  والصني،  )املكسيك 
النباتات املعدلة جينيًا يف الظروف احلقلية متزايدة األمهية مع زراعة املزيد من  مراقبة 

النطاق. واسعة  زراعية  منظومات  املعدلة جينيًا يف  املحاصيل 

النباتات  ملراقبة  واملوثوقة  الفعالة  املنظومة  أن  هنا  القول  نكرر  أن  املفيد  ومن 
عدد  لتقليص  كاف  بقدر  ودقيقة  حساسة  تكون  أن  جيب  جينيًا  املعدلة  واملحاصيل 
من  ومعاجلتها،  مكنة  قيمة  أدنى  إىل  السلبية  والتقديرات  الزائفة  اإلجيابية  النتائج 
النبات،  دورة حياة  املهيمن من  اجلزء  اجليني خالل  التعديل  التمكن من كشف  أجل 
تعديل  جينات  تيلِّ  أو  حالة  عن  معلومات  توفري  من  التمكن  املثالية،  الناحية  ومن 
هروب  لكشف  عادية  جزيئية  تقنيات  عادة  لذلك  وُتستعمل  جينيًا.  مرتابطة  معينة 
البيئية  واملنظومات  الزراعية  احلاالت  معظم  يف  عمليًا  ُمرضية  ليست  لكنها  اجلينات، 
املتسلسل  البوليمراز  تفاعل  مثل  احلساسة،  الطرائق  حتى  املدروسة.  الطبيعية  احليوية 
ألطوال  املضخم  الشكيل  والتعدد   (PCR)  (Polymerase Chain Reaction)
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(AFLP)، وحتليل   (Amplified Fragment Length Polymorphism) الشذرات 
غالبًا،  عالية  بتكلفة  خمربيًا  حتليلها  ثم  للعينات  إتالفيًا  مجعًا  عادة  تتطلب  الربوتني، 
النطاق.  الواسع  للتقييم  عمليًا  مالئمة  غري  جيعلها  ما  وهذا  للوقت،  مستنزفة  وهي 
ويف  النبات  سالمة  يف  العينات  أخذ  طريقة  تأثري  إمكان  خطر  استبعاد  يمكن  وال 
أو  النادرة،  األحداث  أو  املنخفض،  العينات  عدد  حالة  يف  خاصة  اجلينات،  حركية 
خاطئ.  تفسري  إىل  تؤدي  مضللة  نتائج  تظهر  أن  يمكن  فإنه  الصغري،  اجلينات  عدد 
بمدة  احليوية  النبات  تكنولوجيا  بحوث  يف  األخرض  التألُّق  بروتني  إدخال  وبعد  لذا، 
يف  برمته  للنبات  واسمة  يكون  أن  اقرُتح   ،(Haseloff and Amos, 1995) قصرية 

.(Stewart, 1996) احلقلية  التطبيقات 

تدغفها ومراقبة  الينات  تعبري   1.5

نعرف  أن  املفيد  من  جينيًا،  املعدلة  للمحاصيل  االقتصادية  بالزراعة  البدء  قبل 
الظروف  يف  املزروعة  النباتات  يف  التعديل  جينات  تعبري  عن  احلقائق  من  يكفي  ما 
إىل  الوصول  يف  األقل  عىل  يرغبون  واملزارعني  البيئة  وأنصار  عني  املرشِّ إن  احلقلية. 
والنباتات  املحاصيل  يف  التعديل  جينات  وتعبري  وجود  عن  احلقيقي  الزمن  يف  بيانات 
االنضامم  قادرة عىل  التعديل  إن كانت جينات  ملعرفة  الربية  النمو واألقارب  التلقائية 
وهذا  االنضامم.  ذلك  من  املتوقَّعة  واملزايا  املثالب  ولتقدير  هبا،  اخلاص  اجلينوم  إىل 
وتاه  الطفيلية،  األعشاب  مبيدات  تاه  املضافة  املناعة  ذات  النباتات  عىل  ينطبق  ال 
احلرشات  )مقاومة  الزراعي  لالستعامل  اجليني  بالتعديل  املنَتجة  األخرى  الربوتينات 
والصناعية  الصيدالنية  املأشوبة  الربوتينات  عىل  أيضًا  بل  فحسب،  مثاًل(  واألمراض 
احليوية  التكنولوجيات  من  طيف  تطوير  جرى  وقد  النبات.  بواسطة  ُتنَتج  التي 
والنانوية التي يمكن تكييفها ملراقبة وجود وتعبري جينات التعديل يف احلقل يف الزمن 
 .(Stewart, 2005) والبيئية  الزراعية  االقتصادية  األمهية  ذات  النباتات  يف  احلقيقي، 
ومع أن كثريًا من االهتامم قد ُسلِّط عىل املراقبة بعد اجلني أو القطاف، فإن ثمة أسبابًا 
يف  النبات  عىل  بالكشف  بالقيام  وذلك  اجلني،  قبل  التعديل  جينات  ملراقبة  جدية 

اهلوية. ب  لتعقُّ منظومة  باستعامل  وربام  مثاًل،  احلقل 

ق  ومن أجل حصول تدفقات جينية بني األصناف وأقارهبا الربية، جيب أن تتحقَّ
الطلع  غبار  انتشار  جمال  ضمن  برية  أقارب  أو  أصناف  وجود  منها:  ظروف،  عدة 
تدّفقات  وحصول  اإلزهار،  موسم  يف  األقل  عىل  جزئي  تراكب  ووجود  البذور،  أو 
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للحياة،  قابلة  إنتاج هجائن خصبة  وقابلية  والبذور،  الطلع  غبار  بواسطة  فعلية  جينية 
 (Gepts and الربية  النباتات  أو  املزروعة  النباتات  املحصول ضمن  وتكوين جينات 
(Papa 2003. وقد كان هذا املوضوع حمل اهتامم عدد من املختصني، ومنهم مزارعون 
عون، قبل بدء زراعة املحاصيل املعدلة جينيًا، بوصفه وسيلة للحفاظ عىل معيار  ومرشِّ
تزداد  الزراعة،  لة يف  املعدَّ املحاصيل  إدخال  ص يف استعامهلا. ومع  املرخَّ البذور  نقاوة 
الوطنية  الدراسات  من  العديد  ُأجري  وقد  األخرى.  والبيئية  الصحية  اجلوانب  أمهية 
تاه  جينيًا  املعدل  للمحاصيل  احليوي  األمان  عن  معلوماتنا  فجوات  مللء  والعاملية 
غبار  حركة  عن  حتصيلها  جرى  التي  املعلومات  من  هائلة  مقادير  ثمة  واليوم  البيئة. 
البذور...  به، ومسافات عزل وانتشار  الصلة  الطلع وقابليته للحياة، والعوامل ذات 
 (Eastham and Sweet 2002, البيانات  املنشورات وقواعد  إلخ، وهي متوافرة يف 
 .www.icgeb.org/, http://sigmea.go.dyndns.org/, http://www.usda.gov)
باستعامل طرائق  ل  املعلومات كان قد ُحصِّ إىل أن جزءًا مهاًم من هذه  وتدر اإلشارة 
عادية وحتليل جزيئي ونمذجة حاسوبية. لكن املعلومات القائمة عىل واسمة الربوتني 
األخرض ما زالت من هذه الناحية شحيحة نسبيًا ألن استعامل الطرائق املذكورة كان، 
ألسباب عدة، أسهل أو أرخص أو أقل خطرًا عىل البيئة. ومع ذلك فقد تّم احلصول 
الربوتني  بواسطة  به«  » تعقُّ جرى  طلع  غبار  حركة  عن  القيِّمة  املعلومات  بعض  عىل 
عىل  للحصول  أو  أخرى،  دراسات  نتائج  لتأكيد  إما  وذلك  مصريه،  وعن  األخرض، 
 (Hudson et وآخرون  هدسون  م  صمَّ املثال،  سبيل  عىل  نوعها.  من  فريدة  معرفة 
أذهاهنم  استعامهلا، ويف  إمكانية  قوا من  للتبغ وحتقَّ النوع  (al., 2001 منظومة من هذا 
املعدل  الطلع  لغبار  املكاين  ع  التوزُّ أنامط  توصيف  يف  مفيدة  أداة  تكون  أن  جيب  أهنا 
به،  املقصودة  غري  املتعضيات  يف  مفاعيله  ومراقبة  به،  التلقيح  آلية  وحتديد  جينيًا، 
 (Moon أيضًا  وآخرون  مون  وأجرى  احلقلية.  الظروف  يف  اجلينات  تدفق  ومراقبة 
احلركة  ملراقبة  باملوضوع، وذلك  للمفهوم ذات صلة  إثبات  (et al., 2006 دراسات 
جينيًا  مشفرة  تألُّق  واسمة  حيمل  الذي  الزيت،  بذر  لفت  طلع  لغبار  املسافة  القصرية 
وجرى  )الطامطم(.  البندورة  يف  الطلع  بغبار  اخلاص   LAT59 املِعزاز  سيطرة  حتت 
داخل  فريدة  طيفية  أنامط  بواسطة  املعدل  غري  ذاك  من  جينيًا  املعدل  الطلع  غبار  متييز 
الزجاجي  البيت  يف  الطلع  غبار  حركة  مراقبة  يف  فاعلة  أداة  أهنا  وُأثبت  احلي،  اجلسم 
بربوتني  جينيًا  معدل  طلع  غبار  حبات  اكُتشفت  احلقلية،  الظروف  ويف  احلقل.  ويف 
النبات األصيل  أبعد مسافة عن  15 مرتًا، وهي  تألُّق أخرض عىل مسافة وصلت حتى 
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واسمة  بوصفه  األخرض  بالربوتني  املوسوم  الطلع  غبار  وعمل  حتليله.  جرى  الذي 
إن  نقول  أن  جيب  أنه  إال  للنبات.   Zygosity اجليني  الزوجي  التامثل  لتحديد  عملية 
بني  الفرق  يكون  أن  جيب  فأوالً،  العام.  استعامله  متنع  التي  املحدوديات  بعض  ثمة 
واضحًا  املدروسة  األجناس  يف  املعّدل  غري  ذاك  وتألُّق  جينيًا  املعدل  الطلع  غبار  تألق 
(Hraška et al., 2008b). لذا  متامًا، وهذه ليست حالة بعض أنواع التبغ عىل األقل 
تعقيدات  لدرء  اجلينات  أزواج  متامثل  يكون  أن  جيب  املانح  النبات  بأن  بشدة  نويص 
ذاك  عن  جينيًا  املعدل  الطلع  غبار  بفصل  املقرتنة  األخرض  بالربوتني  اجليني  التعديل 

إلخ. للتطبيق...  قابليته  يف  املحتملة  ات  والتغريُّ املعدل،  غري 

التألُّق األخرض يف دراسات االنتقال اليني 2.5 استعامل بروتني 

املناطق  يف  والربية  املزروعة  األجناس  بني  ما  يف  اجلينات  )انتقال(  تدفق  حيصل 
التي توجد فيها أجناس متوافقة جنسيًا، وذلك لتأثُّرها جزئيًا بطرائق التكاثر ومواقع 
نت  منشأ األصناف. وقد حصل ذلك يف الزراعة منذ األزل، أو عىل األقل منذ أن ُكوِّ
إىل  املعتادة  املحاصيل  من  اجلينات  تدفق  أن  ومع  للزرع.  القابلة  النباتات  صيغ  أوىل 
بسبب  به  خاصًا  اهتاممًا  يعَط  مل  فإنه  احلديثة،  الزراعة  يف  واقع  أمر  هو  الربية  أقارهبا 
عىل  املقدرة  وإىل  املتوقَّع،  بالرضر  صلة  ذات  للتمييز  قابلة  خصائص  إىل  االفتقار 
املعدلة  األغذية  من  املتنامي  القلق  أدى  أخرى،  ناحية  من  للحالة.  الفعالة  املراقبة 
تعديل  جينات  هروب  من  القلق  ذلك  ومن  أماهنا،  بخصوص  الذع  نقد  إىل  جينيًا 
 (Kjellsson and Simonsen جديدة يمكن أن تؤدي إىل مفاعيل يف البيئة غري متوقَّعة
(Stewart et al., 2000, Ammann 2005 ,1994. ومن بني املحاصيل املعدلة جينيًا 
الرئيسية )فول الصويا، والقطن، والذرة الصفراء، ولفت بذر الزيت(، ُأعطي اهتامم 
كثريًا  ثمة  ألن  جينيًا،  املعدل   (Brassica Napus) الزيت  بذر  للفت  خاصة  إضايف 
يمكن  وبالتحديد،  البيئة،  عىل  املتزايدة  املحتملة  خماطره  يف  ُتسهم  التي  العوامل  من 
 (Thomas et al., 1991, أن يضيع قبل احلصاد وأثناءه  البذور  ملقدار كبري من هذه 
السنوات  يف  وفرية  بذورًا  تعطي  أن  يمكن  بقاياه  وألن   ،Lutman et al., 2005)
عات  تمُّ ن  وتكوِّ طويلة  مدة  تدوم  أن  ويمكن   ،(Légère et al., 2001) الالحقة 
(Simard et al., 2002). ويبدو أن أصناف لفت بذر الزيت املعدل جينيًا ال  طفيلية 
ختتلف يف خواصها الزراعية واحليوية وأدائها عن املحصول غري املعدل جينيًا باستثناء 
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يف  مدرجة   SIGMA املرشوع  نتائج  املثال،  سبيل  )عىل  اجلديدة  اجليني  التعديل  سمة 
تلك  دوام  أيضًا يف حالة  أن هذا صحيح  ويبدو   .)http://sigmea.go.dyndns.org
سنة   20-10 مدة  الرتبة  بذور  مستودع  يف  للحياة  قابلة  تبقى  أن  يمكن  التي  البذور 
 .(Gruber et al., 2004, Lutman et al., 2005, Jørgensen et al., 2007)
ووفقًا للبيانات األخرية الناتة من التجارب احلقلية السويدية التي ُأجريت عىل لفت 
بذور زيت معدل يتحمل مبيد األعشاب، ُوجد مقدار صغري من البذور املعدلة جينيًا 
 (D’Hertefeldt, جينيًا  املعدل  املحصول  جني  من  سنوات   10 بعد  للحياة  القابلة 
 (Beckie etو  (Hall et al., 2000) وآخرون  هال  منشورات  عىل  وبناء   .2008)
يف  متعددة  أعشاب  ملبيدات  مقاومة  زيت  بذر  لفت  نباتات  ُأنتِجت   ،al., 2003)
أن  ذلك  إىل  ُيضاف  النوع.  نفس  ضمن  هتجينها  بسبب  طبعًا  بكندا،  حقلية  ظروف 
أقرباء  جمموعة  إىل  ُنقل  قد  األعشاب  مبيدات  يتحمل  جينيًا  معدل  زيت  بذر  لفت 
بالتهجني   )Brassica Rapa/  Birdseed Rape) الطري  بذر  لفت  من  طبيعية  برية 
(Warwick et al., 2003). ويمكن هلذه العوامل مجيعًا أن ُتسهم يف مشكالت إدارة 
بإنتاج  إنتاج لفت بذر الزيت. واليوم، وبوجود اهتامم  أثناء  التعديل  واحتواء جينات 
املحاصيل املعدلة جينيًا وقلق منه عىل مستوى العامل، قد تكون املنظومات التي توافر 

قيمة كبرية.  اجلينات ذات  تدفق  مراقبة 

السامت  بعض  اجلينية  النبات  هندسة  ُتنتِج  الشائعة،  التنمية  بطرائق  ومقارنة 
التعديل  جينات  تدفق  تقدير  تعقيد  من  تزيد  التي  اجلديدة  الوصفية  واخلواص 
وخماطرها البيئية. ويتضمن هذا القلق عىل سبيل املثال انتقال جينات التعديل اخلاصة 
والعوامل  احلرشات  ومقاومة  األعشاب،  مبيدات  ل  حتمُّ )مثاًل  التوافق  بتحسني 
الربية  أقربائها  إىل  نباتية  أجناس  من  الالحيوية(  اإلجهادات  ل  حتمُّ وزيادة  امُلْمرضة، 
(Haygood et al., 2003, den Nijs et al., 2005). وبسبب املخاوف من العواقب 
ذات  للعوامل  وتقدير  مراقبة  منظومة  تطوير  املهم  من  والزراعة،  للبيئة  املحتملة 
الصلة بتدفق اجلينات املعدلة (Kjellsson and Strandberg 2001). ومن املواضيع 
للقمح  املقصود  غري  باإلنتاج  املقرتن  املحتمل  السلبي  التأثري  كثيفًا  نقاشًا  تشهد  التي 
دون  من  املبدأ،  حيث  ومن  للغزو.  القمح  جنس  وقابلية  مواءمة  بزيادة  جينيًا  املعدل 
إلمكان  الكيل  االستبعاد  يمكن  ال  بيئية،  ودراسات  خمتربية  تارب  من  كافية  بيانات 
الفيزيولوجية  اخلصائص  ل  تعدِّ أن  يمكن  جينات   (Introgression) وانِجبال  هتجني 
أن  ح  اقرُتِ وقد  مزروعة.  ملحاصيل  منافسته  من  وتزيد  القمح،  جلنس  احليوية  والبيئية 
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ات يف التواؤم يمكن أن متثِّل مشكلة حمددة، خاصة مع أجناس  تدفق اجلينات والتغريُّ
 (Jørgensen and Andersen, 1994, Wawrick, 1999, Snow لفت بذر الزيت 
(2002. ويف اآلونة األخرية القريبة، جرى تأكيد أن بعض أحداث التهجني بني لفت 
بذر الزيت )genome AACC, 2n = 38( وبعض أقربائه الربية يمكن أن تؤدي إىل 
أنه  ومع   .(Jørgensen, 2007) التعديل  جينات  النتقاء  تبعًا  للهجائن  أفضل  تواؤم 
 ،)OSR´WS F1( يمكن تكوين هجائن عديدة من لفت بذر الزيت وأقربائه الربية
منخفض.  خصوبة  بمستوى  اهلجائن  تلك  تتصف  أخرى،  وعوامل  لألجناس  تبعًا 
حتقيق  يمكن  األبوين،  جنس  من  واحد  مع  جينيًا(  مثيل  )مع  متتاٍل  هتجني  بعد  لكن 
الغريب،  نا  الدَّ من  متكاماًل  مقطعًا  هبا  اخلاص  اجلينوم  يف  حتمل  خصبة  هجينة  ذرية 
املنطق  يف  خاصة  اجلينة،  انتقال  احتامل  ويزداد  منها.  جزء  أو  جينيًا  معدلة  بنية  أي 
الغنية إما بالناجني من لفت بذر الزيت، أو باألجناس الربية التلقائية النمو املوجودة 
مع  معنّي  تكامل جينات جنس  درجة  ُتعترب  الناحية،  الزمن. ومن هذه  من  كافية  مدة 
واألجناس  املحصول  هجائن  يف  التعديل  جينات  تعبري  ومستوى  اهلجينة،  النواتج 
الربية، عوامل هامة يف تقدير املخاطر البيئية احليوية والزراعية هلجرة اجلينات املعدلة 
يقرتن   ،)(Brassica) الكرنب  )ومنها  واألجناس  األصناف  بعض  يف  لكن  جينيًا. 
أو  اجلينية  الصيغة  مستوى  يف  ات  بتغريُّ خمتلفة  أنواع  أو  أصناف  من  هجائن  تكوين 
يتغريَّ  أن  التعديل يمكن  فإن عدد نسخ جينات  السبب،  الكروموزومات. وهلذا  عدد 

النتائج. وتفسري  حتليل  د  ويعقِّ

دراسات  يف  مفيدة  تكون  أن  األخرض  التألُّق  بروتني  لواسمة  يمكن  كيف 
استعامالتنا  بعض  إىل  اإلشارة  نحاول  سوف  البيئية؟  خماطرها  وتقدير  اجلينات  تدفق 
يمكن  أنه  إىل   (Stewart, 1996) ستيوارت  سابقة  دراسات  أشارات  لقد  له.  املهمة 
لكشف  واسمة  يعمل  وأن  املعتادة،  الكشف  طرائق  حمل  حيّل  أن  األخرض  للربوتني 
وآخرون  لوفل  وبنيَّ  احلي.  اجلسم  ضمن  احلقيقي  الزمن  يف  التعديل  جينات  وجود 
الربوتني األخرض بجني )هدف( آخر،  اقرتنت جينة  إذا  أنه   (Leffel et al., 1997)
النبات،  كامل  بتألُّق  جينيًا  املعدلة  املادة  وجود  عىل  يدل  أن  األخرض  للربوتني  أمكن 
ُربطت  إذا  املثال،  سبيل  عىل  املختربي.  التحليل  أو  اإلتاليف  العينات  أخذ  دون  من 
 crylAc الثورنجية  العصوية  املأشوبة  الداخيل  الذيفان  جينة  مع   mGFP5er اجلينة 
بالزميد  ضمن  احلرشات(  مقاومة  تشفر  )التي   (BT)  (Bacillus Thuringiensis)
النمطني  كال  وأبدى  كال  الناتج  النبات  أعطى  التبغ،  لتحويل  واسُتعملت  واحد 
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(Harper et al., 1999). وحني اختيار نموذج جينات تعديل للدراسات  الظاهريني 
ومن  البيئة.  من  معينة  نات  مكوِّ يف  احليادية  لتأثرياهتا  خاصة  عناية  إيالء  جيب  البيئية، 
يف   crylAc الذيفان  جينة  لتعبري  للقياس  قابل  مواءمٍة  تأثري  يوجد  ال  الناحية،  هذه 
جينة  هو  األخرض  الربوتني  أن  وُيعتقد   ،(Mason et al., 2003) الزيت  بذر  لفت 
 .(Harper et al., 1999; Stewart 2006) البيئية احليوية  الناحية  تعديل حمايدة من 
أثر  من  ثمة  ليس  أنه  تبنيَّ  وحده،  األخرض  الربوتني  واسمة  عىل  أخرى  تارب  ويف 
لتجيلِّ الربوتني األخرض ضمن ُحبْيبات غبار طلع التبغ يف سالمة ذلك الغبار، ضمن 
أن  أيضًا  وُيعتقد   .(Hudson and Stewart, 2004) هبا  املتحكم  التجربة  ظروف 
بيَّنته الفحوص املختربية عىل الفئران  الربوتني األخرض ليس سامًا للفقاريات وفقًا ملا 

 .(Richards et al., 2003b)

الزراعة  من  اجلينات  تدفق  مراقبة  ل  ُيسهِّ أن  يمكن  األخرض  الربوتني  إن  وقيل 
عىل  وبناًء  املعتادة.  اجلزيئية  التقنيات  باستعامل  عميل  غري  أو  صعب  وهذا  البيئة،  إىل 
بنية  نفس  استعامل   (Halfhill et al., 2001, 2003a) هالفهيل  ر  قرَّ الرأي،  هذا 
 (Harper et al., هربر  أجراها  سابقة  دراسات  يف  اسُتعملت  التي  اجليني  التعديل 
)أنواع  الزيت  بذر  لفت  بتهجني  املقرتنة  املشاكل  من  كاملة  جمموعة  حلل   1999)
 (Erucic اإليروسيك  محض  قليلة  وهي  زيتها،  أجل  من  ُتزرع  الزيت  بذر  لفت  من 
عشب  وهو  الطري،  بذر  لفت  مع   )Glucosinolate) والغلوكوسينوالت   Acid)
كندا  يف  احلبوب  حماصيل  عىل  خطرًا  طفيليًا  ويمثِّل  بلدًا،   50 من  أكثر  يف  شائع  طفييل 
الطري  بذر  لفت  أن  اقرُتح  وقد   .(Holm et al., 1997) األخرى  البلدان  وبعض 
)AA, 2n=20( هو سلف لفت بذر الزيت )UN 1935( )AACC, 2n=38(، وُوثِّق 
 (Mikkelsen et al., 1996a; هتجينه يف ما بني أجناس خمتلفة يف الظروف املختربية 
 (Jørgensen and Andersen, 1994; Mikkelsen (Metz et al., 1997 واحلقلية 
األخرض  الربوتني  يكون  ولكي   .et al., 1996b; Scott and Wilkinson, 1998)
بالدرجة  مسبقة.  رشوط  عدة  ق  حيقِّ أن  جيب  فإنه  احلقلية،  الظروف  يف  مفيدة  واسمة 
مراقبة  أجل  من  معروفًا  النبات  ضمن  املرئي  قه  تألُّ موضع  يكون  أن  جيب  األوىل، 
مدة  طوال  أيضًا  كاٍف  بقدر  مستقرًا  التألُّق  يكون  أن  وجيب  التعديل.  جلينات  دقيقة 
األقارب  أجناس  يف  التألُّق  أنامط  كانت  إذا  عظيمة  بمزية  يتصف  وهو  النبات.  حياة 
فإننا سوف نستطيع  الثاين،  ق الرشط  النبات معها معروفة. وإذا حتقَّ ن  التي ُهجِّ الربية 
مراقبة النبات وذريته )التلقائية النمو والطفيلية(، ومراقبة انتقال اجلينات إىل أجناس 



403

تعبري  ات  تغريُّ فهم  أيضًا من خالل تكوين جمموعات هجينة، وذلك من أجل  أخرى 
سوف  األرجح  وعىل  الطفيلية.  األعشاب  كثرية  جينية  خلفية  ضمن  التعديل  جينات 

أيضًا. البيئة  يف  التعديل  جلينات  املحتملة  التأثريات  د  تتحدَّ

 (Halfhill et al., 2001, وبفضل العمل الرائد الذي قام به هالفهيل وآخرون 
املهمة  االكتشافات  من  ق عدد  مرئي، حتقَّ بروتني أخرض  واسمة  باستعامل   2003a,b)
باستعامل نموذج معدل جينيًا للفت بذر الزيت وهجائنه مع لفت بذر الطري. وما هو 
فقط   mGFP5er )مع  خمتلفتني  أخرض  بروتني  بنيتي  استعملوا  عندما  أنه  أمهية،  أكثر 
الربوتني  كشف  استطاعوا   )crylAc الداخيل  الذيفان  جني  مع  مدمج   mGFPer أو 
 (Halfhill et الزيت  بذر  لفت  حياة  دورة  مراحل  كل  يف  املجردة  بالعني  األخرض 
مع  تغريَّ  الكشف  السهل  التألُّق  موضع  أن  وجدوا  أخرى،  ناحية  ومن   .al., 2001)
عند  األخرض  الربوتني  لتألُّق  رؤية  أفضل  كانت  النبات،  نمو  وأثناء  النبات.  نضوج 
(Meristem) ويف األنسجة الوعائية، يف حني أن املادة غري املعدلة جينيًا  قمة البارض 
يف  الرباق  األخرض  الضوء  من  التمييز  سهل  كان  أمحر  بضوء  املرحلة  هذه  يف  تألقت 
أقل  األخرض  التألُّق  كان  ونضجت،  األوراق  نمت  وعندما  جينيًا.  املعدل  النبات 
دورة  هناية  ويف  لليخضور.  الزائد  األمحر  بالتألُّق  ُحِجب  قد  يكون  وقد  وضوحًا، 
وتلك  جينيًا  املعدلة  النباتات  أوراق  بني  التفريق  الصعب  من  أصبح  النبات  نمو 
وآخرين  هالفهيل  نتائج  بيَّنت  وقد  جينيًا.  املعدلة  األوراق  امحرار  بسبب  املعدلة  غري 
(Halfhil et al., 2003b) أنه يمكن استعامل الربوتني األخرض واسمة دقيقة للتعديل 
تفسري  حني  احلسبان  يف  ُتؤخذ  أن  جيب  النبات  بنمو  املتعلقة  اجلوانب  أن  إال  اجليني، 
األخرض  للتألُّق  الدقيق  واملوضع  النمو  أنامط  أن  إىل  االنتباه  وجيب  التألُّق.  قياسات 
ويف  األخرض.  التألُّق  بروتني  جني  يف  م  للتحكُّ املستعمل  املِعزاز  عىل  بقوة  يعتمد 
 CaMV القرنبيط  فسيفساء  تكوين فريوس  ِمعزاز  اسُتعمل  آنفًا،  املذكورة  الدراسات 
وريتشاردز   (Halfhill et al., 2003a) وآخرون  هالفهيل  وبنيَّ  التجارب.  يف   35S
املتحول  )ذرية   T1 اجلينات  متامثل  جياًل  أن   (Richards et al., 2003a) وآخرون
الذايت األويل T0( يف موقع إقحام واحد من نبات لفت بذر زيت معدل جينيًا بربوتني 
لة،  املعدِّ األخرض  الربوتني  جينة  من  نسختني  مع  الثورنجية  العصوية  وذيفان  أخرض 
قد تألَّق بمقدار يساوي ضعف تألُّق النباتات الوحيد نسخة اجلينة ذي نسخة التعديل 
النوع  من  هو  األخرض  الربوتني  جينة  تعبري  أن  عىل  يدّل  وهذا  فقط.  الواحدة  اجليني 
املضاف، وأنه يمكن استعامل التألُّق لتحديد حالة متاثلية اجلينات يف النبات. وشوهد 



404

والثاليانا  التبغ  يف  األخرض  بالربوتني  اخلاص  املضاف  اجليني  التعديل  تعبري  أيضًا 
 (Niwa et أيضًا  الكرنبية  الفصيلة  من   (Arabidopsis Thaliana) أرابيدوبسيس 
 (Halfhill وآخرون  هالفهيل  نتائج  أن  إال   .al., 1999, Molinier et al., 2000)
 (Hobbs et al., 1990, السابقة  الدراسات  استنتاجات  ختالف   et al., 2003a)
 Caligari et al., 1993, Scott et al., 1998, Allen et al., 2000, James et al.,
البالزميد،  بنية  نفس  مع  حصلت  مستقلة،  حتويل  أحداث  أن  ُأثبت  حيث   ،  2002)
التفسريات  وأحد  األجيال.  عرب  واالستقرار  التعبري  مستويات  من  واسعًا  طيفًا  ُتبدي 
أنه قد حصل إسكات  افرتاض  يقوم عىل  التعديل  تعبري جينة  املمكنة لالختالفات يف 

لة يف بعض األحداث. املعدَّ اجلينة 

يف  التعديل  جينة  عن  التعبري  دراسة  إىل  الرامية  األولية  اجلهود  زت  وتركَّ
ل مبيدات  املجموعات اهلجينة يف تقديرات النمط الظاهري للتعديل اجليني، مثل حتمُّ
 (Mikkelsen et al., 1996a, Metz األعشاب ومقاومة احلرشات أو جينات الواسمة
 et al., 1997, Harper et al., 1999, Chevre et al., 2000, Halfhill et al.,
النبات، يصبح  وبنية جمموعة  التعديل  نسخ جينة  أمهية عدد  إدراك  وبازدياد   .2001)
للمخاطر  الصحيح  التقييم  أجل  من  رضوريًا  املجموعة  مستوى  يف  الكمي  التقدير 
الوسطي لكل جيل هجني  التألُّق  املحتملة. وقد وجد هالفهيل وآخرون، حني حتليل 
الحق، أن جمموعات هجائن لفت بذر الزيت املتامثل أزواج اجلينات مع أسالفه التي 
أظهرت   )BC2F2 )كتلة  األخرض  للربوتني  اجلينات  أزواج  متامثلة  أفراد  عىل  حتتوي 
 F1 BC1F1 and( اجلينة  نسخة  الوحيدة  اهلجينة  األجيال  تألُّق  من  كثريًا  أشد  قًا  تألُّ
للتعديل  الوسطي  الظاهري  النمط  أن  ُأثبت  متقدمة،  هجينة  أجيال  ويف   .)BC2F1

أزواج اجلينات ضمن  التزاوج يف ما بني األفراد درجة متاثل  يزداد عندما غريَّ  اجليني 
النمط  إىل  تصل  سوف  الالحقة  األجيال  أن  اكتشاف  ُيضاف  أن  جيب  لذا  املجموعة. 
ولتحقيق  املخاطر.  إدارة  اسرتاتيجيات  إىل  املحصول  ألنواع  جينيًا  املعدل  الظاهري 
الزيت  بذر  لفت  انجبال  BC2F2  وحتديد درجة  كتلة  اجلينية ألجيال  الصيغة  مستوى 
اخللوي  القياس  اسُتعمل  الطري،  بذر  لفت  من  األسالف  هتجني  متعددة  أجيال  يف 
خالل   ALFP الشذرات  ألطوال  املضخم  الشكيل  التعدد  وحتليل   (Cytometry)
احتوت   (Halfhill et al., 2003a) وآخرون  هالفهيل  لبيانات  ووفقًا  الدراسات. 
ألطوال  املضخم  الشكيل  التعدد  واسامت  من   95%-90% عىل  اهلجينة   F1 أجيال 
انخفاضًا  متتال  سلفي  هتجني  جيل  كل  وأظهر  الطري،  بذر  بلفت  اخلاصة  الشذرات 
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مستوى  كان   BC2F2 كتلة  جمموعة  من   29%-15% وجود  إىل  مؤديًا  الواسامت،  يف 
الطري. بذر  لفت  الطفييل األب،  باجلنس  لتلك اخلاصة  فيها ماثاًل  اجلينية  الصيغة 

وبعد هتجني الصيغ األبوية، تتولَّد األفراد F1 الوحيدة نسخة اجلينة، وهذا يزيح 
درجة النمط الظاهري للتعديل اجليني ضمن املجموعة اهلجينة. ونظرًا إىل أن التهجني 
يمكن  الربية،  األقارب  أصناف  ملجموعات  اجليني  الرتكيب  من  كثريًا  يغريِّ  أن  يمكن 
التنبُّؤ بالكيفية التي سوف تتفاعل هبا املجموعة  لفهم االنجبال اجليني أن يساعد عىل 
آنفًا،  املذكورة  وآخرين  هالفهيل  تارب  يف  والطبيعية.  الزراعية  البيئات  يف  اهلجينة 
املعدلة  للمجموعات  اجلينية  والبنية  الوسطية  اجلينية  األزواج  متاثل  درجة  ت  تغريَّ
املعدلة متثِّل واسمة  تبيان أن جينة الربوتني األخرض  م األجيال، وجرى  جينيًا مع تقدُّ
لفت  هجائن  من  املتقدمة  املجموعات  يف  كميًا  اجليني  التعديل  تعبري  لتحديد  مثالية 
عىل  األجناس  بعض  يف  املمكن،  من  بأنه  توحي  وهي  الطري.  بذر  ولفت  الزيت  بذر 
األخرض.  التألُّق  بروتني  بواسمة  بتعليمها  التعديل  جينات  حركة  مراقبة  األقل، 
فإن  أسالفها،  مع  نة  املهجَّ املجموعات  يف  تبقى  سوف  اجلينات  تلك  أن  وبافرتاض 
جينيًا هي حتديد  املعدلة  اهلجينة  للمجموعات  احليوي  األمان  تقدير  اآلتية يف  اخلطوة 
االنجبال  درجة  وحتديد  التعديل،  جينات  تعبري  مستويات  يف  م  تتحكَّ التي  العوامل 
أن  املستقبل  بحوث  عىل  ذلك،  وبسبب  اهلجينة.  األجيال  ضمن  للمحصول  اجليني 
لني جينيًا يف الظروف  حتدد تواتر التهجني مع األسالف والذات يف ما بني األفراد املعدَّ

ل جينيًا. املعدَّ املتغريِّ  الظاهري  النمط  تأثريات  بتنبُّؤات عن  القيام  احلقلية من أجل 

أورده  ما  البيئية  املخاطر  تقدير  الربوتني األخرض يف  أمثلة استعامل واسمة  ومن 
هالفهيل وآخرون حني أجروا تارب زراعية يف احلقل ويف بيت زراعي هبدف تقدير 
يف  األخرض  التألُّق  وبروتني   crylAc الثورنجية  للعصويات  اجليني  االنجبال  تأثري 
اإلنتاجية اهلجينة والتنافسية يف أربعة أجيال تريبية هجينة من لفت بذر الطري ولفت 
املعدلة  اهلجائن  مقارنة  أجل  ومن   .)F1, BC1F1, BC2F1 and BC2F2( الزيت  بذر 
الذي  الظاهري للربوتني األخرض فقط،  النمط  إىل  االنتقاء  استند  أبوية،  بأنواع  جينيًا 
القائم  االنتقاء  معيار  وُطبِّق  جيل.  كل  يف  الثورنجية  العصوية  جينة  وجود  عىل  دّل 
للتوافق  نة  افرتاضية حمسِّ تعديل  مع جينة  ملحاكاة حالة حقلية  أيضًا  املعدلة  اجلينة  عىل 
تأكيد  أي  املؤلفون  جيد  مل  آنفًا  املذكورة  الطريقة  وباستعامل  عالية.  إجيابية  انتقاء  بقيمة 



406

نة يف جمموعات لفت بذر الزيت اهلجينة )العادية واملعدلة  تريبي لقوة أو تنافسية حمسَّ
انجبال  مع  التهجني،  وأعطى  األبوية.  الطفيليات  وأجناس  باملحصول  مقارنة  جينيًا( 

إنتاجًا وتنافسية. أقل  أو من دونه، جمموعات  جيني معدل 

بذر  لفت  عىل  اشتملت  التي  تلك  أمثلتها  ومن  احلالة،  دراسات  بعض  ويف 
الزيت، كان من املفيد استعامل أعشاب طفيلية معدلة جينيًا أيضًا بوصفها أداة مراقبة 
تريبية بغية حتقيق فهم أفضل حِلْمل املحصول اجليني (Genetic Load) يف األعشاب 
 (Moon et وآخرون  مون  املحاوالت  هذه  وابتدأ  جينيًا.  املعدلة  االنجبالية  الطفيلية 
من  برية  إضافات  مع  مبارشة  لة  ثورنجية حموَّ استعملوا عصويات  الذين   al., 2007)
لفت بذر طري معدل جينيًا ذي بروتني أخرض وcrylAc يف تارهبم يف احلقل ويف بيت 
زجاجي. واستنادًا إىل نتائج الدراسة اقرتح مون وآخرون (Moon et al., 2007) أن 
سالبًا  تريبيًا  مقارنة  موسط  يعمل  أن  يمكن  مبارشة  املعدل  الطفييل  الطري  بذر  لفت 
لتقدير مفاعيل ارتباط جينات لفت بذر الطري يف تارب االنجبال اجليني ألن إنتاجية 
يف  األب  اللفت  عن  خمتلفًا  يكن  مل  ثورنجية  بعصويات  جينيًا  املعدل  الطري  بذر  لفت 
حالة غياب أَكَلة األعشاب. ويف حالة لفت بذر الطري الطفييل املعدل وغريه من لفت 
تقع يف وسط  االهتامم  التعديل موضوع  أن جينة  إىل  اإلشارة  أيضًا، تب  الزيت  بذر 
االنجبالية  الطفيليات  حالة  مع  يتعارض  وهذا  املنشأ،  الداخلية  الطفيليات  جينات 
املعدلة جينيًا التي سوف حتتوي عىل جينات حمصول مرتبطة مع موقع التعديل اجليني 

 .)Halfhill et al., 2003a, Stewart et al., 2003(

التألُّق  بروتني  واسمة  استعامل  يقترص  ال  وآخرون،  هالفهيل  اقرتحه  ملا  ووفقًا 
األخرض عىل حالة جينتني مستقلتني )بروتني أخرض وجينة هدف( حيُكمهام معزازان 
كيمريية  جينات  من  املتولِّدة  االندماج  منتجات  ب  لتعقُّ أيضًا  ُتستعمل  بل  متامثالن، 
الربوتني  جينة  خواص  إىل  ونظرًا  اهلدف.  واخللية  األخرض  الربوتني  باندماج  ن  تتكوَّ
املنتجات ذات اجلينات املدجمة تستطيع احلفاظ  الفريدة، فإن من املفاجئ أن  األخرض 
بروتينات  بناء  وحني  اجلينة.  الوحيدة  األصلية  للمنتجات  األساسية  اخلواص  عىل 
لقياسات  يمكن  آخر،  مأشوب  بروتني  مع  األخرض  الربوتني  فيها  يندمج  اندماج، 
بطريقة  للقياس  قابلة  غري  جينيًا  معدلة  لصفة  الظاهري  بالنمط  تتنبَّأ  أن  بسيطة  تألُّق 
أخرى (Halfhill et al., 2003a). وما زالت التجارب التي من هذا النوع، التي تقوم 
الزجاجية،  البيوت  ويف  املخربية  الظروف  يف  ُتستعمل  مدجمة،  جينات  استهداف  عىل 
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من  كيمريية،  جينية  بنى  استعامل  إمكان  أن  إال  البيئية.  الدراسات  يف  بعُد  ُتطبَّق  ومل 
جديد  خط  عىل  األمثلة  وأحد  جديدًا.  ُبعدًا  عليها  يضفي  مدجمني،  وهدف  واسمة 
من  إضافيًا  مقدارًا  ُيظِهر  أن  يمكن  جينيًا  املعدلة  املحاصيل  من  جيل  لتصميم  مكن 
وآخرون  دت  اقرتحه  ما  هو  والبيئة،  الزراعة  يف  املشرتك  الوجود  حيث  من  األمان 
ببتيد  جينة  عىل  حتتوي  بنية  استعملوا  فقد  األخرية.  اآلونة  يف   (Dutt et al., 2007)
انزياحي  اندماج  من  تتألف  الوظيفة  ثنائية  واسمة  وجينة   ،35S املِعزاز  بوجود  حالٍّ 
فوسفوترانسفراز  نيومايسني  وجينة  ن  حمسَّ أخرض  بروتني  جينة  بني  اإلطار  ضمن 
زيادة  بغية  عنب  طعوم  لتعديل   (nptII) ل  (Neomycin Phosphotransferase)
 (Xylella فاستيديوسا  كسيِلاّل  امَلَريض  اجلرثومي  للعامل  الطعوم  براعم  مقاومة 
غبار  عرب  التعديل  جينات  هجرة  يف  م  وللتحكُّ اخلشب،  عىل  املقترص   Fastidiosa)
املعدلة  الطعوم  من  الناتة  حيويًا،  النشطة  الببتيدات  أْضَفت  وإذا  والبذور.  الطلع 
فيها من مثل مقاومة األمراض،  املعدلة، سامت مرغوبًا  الطعوم غري  براعم  جينيًا عىل 
حُتلُّ مسألة تدفق اجلينات غري املقبولة، ألن غبار الطلع والبذور املعدلة جينيًا لن ُتنَتج 
الثامر. ُيضاف إىل ذلك أن تسويق العنب املعدل جينيًا يصبح  أثناء اإلزهار وإنتاج  يف 
أسهل، ألن احلاجة سوف تقترص عىل بضعة أنواع من الطعوم املعدلة جينيًا حلامية أي 

برعم طعم غري معدل جينيًا. 

3.5 حمدوديات ومشكالت استعامل بروتني التألُّق األخرض يف الدراسات البيئية

يف  اجليني  للتعديل  واسمة  بوصفه  واعدا  األخرض  التألُّق  بروتني  كون  برغم 
شأن  ذلك  يف  شأنه  العام،  استعامله  يف  املحدوديات  بعض  ثمة  فإن  احلقل،  مستوى 
شوهد  الذي  التألُّق  تغريُّ  هي  استعامله  عقبات  وإحدى  األخرى.  الطرائق  من  كثري 
ضن نفس اجلزء من جسم النبات )غالبًا ما ُيدرس تألُّق املظلة الورقية( وخالل دورة 
(Halfhill et al., 2001, 2003b, Hraška et al., 2008a). وأحيانًا،  حياة النبات 
طريقة  استعامل  إلمكان  رضوريًا  يكون  أن  املالئمة  النبات  نمو  مرحلة  النتقاء  يمكن 
النبات،  ر  تطوُّ من  مالئمة  غري  مرحلة  خالل  التألُّق  تقدير  ُأجري  وإذا  برصية.  رؤية 
أو  الصعب  من  يكون  قد  مثاًل،  الزيت  بذر  لفت  حالة  يف  النمو  مرحلة  هناية  مثل 
اقرتن  املقابل،  ويف  جينيًا.  املعدلة  وغري  املعدلة  النبات  أوراق  بني  التفريق  املستحيل 
غرام/  )ميّل  املبلولة  الكتلة  وحدة  يف  املنحل  بالربوتني  إجيابيًا  األخرض  الربوتني  تألُّق 



408

 .(Halfhill et al., 2003b, 2005b) ميّل ليرت من النسيج( يف أوراق من كل األعامر 
 (Halfhill وتتأثَّر شدة التألُّق أيضًا بموقع الورقة من النبات، وبحدث التعديل اجليني
ملا ُذكر يف اجلزء  (et al., 2003b, 2005b, Hraška et al., 2005, 2008b. ووفقًا 
يف  الجينية،  وأخرى  جينية  عوامل  منها  عديدة،  عوامل  تؤثِّر  املقالة،  هذه  من  األول 
االستعامل  يمنع  أن  يمكن  بعضها  إن  وحتى  النبات.  جسم  ضمن  التألُّق  مستوى 
أجناس  من  كثريًا  ثمة  أن  وبرغم  البسيطة.  املرئي  األخرض  الربوتني  لطريقة  الناجح 
املعدلة  النباتات  بني  للتفريق  األخرض  الربوتني  واسمة  فيها  اسُتعملت  التي  النباتات 
 (Hraška et جينيًا وتلك غري املعدلة )من أجل االطالع عىل استعراض حديث انظر 
فرتة  عىل  أو  النبات  أجزاء  بعض  عىل  مقترص  بعضها  مع  استعامله  فإن   ،)al., 2006)
التألُّق األخرض يف  بروتني  استعامل واسمة  أن  يبدو  ناحية أخرى،  املالئمة. من  النمو 
الناتة  النباتات  تلك  األقل  عىل  أو  الكتان،  ومنها  جينيًا،  املعدلة  املحاصيل  بعض 
mGFP5er، لن يكون  الواسامت شيوعًا  أكثر  التعديل مع جمموعة جينات حتمل  بعد 
مركبات  وجود  بسبب   (Hraška and Rakouskŷ, 2005) مبارشة  بطريقة  مكنًا 
غري  نباتات  يف  األخرض  الربوتني  خصائص  من  قريبة  إشعاع  خصائص  ضمن  متألِّقة 
األخرض  الربوتني  تألُّق  حتجب  أخرى  مواد  أو  زائفة(،  إجيابية  )إشارة  جينيًا  معدلة 
الستعامل  يمكن  الثانية،  احلالة  يف  زائفة(.  سالبة  )إشارة  جينيًا  املعدل  النبات  يف 
 (Hraška et فائدة  ذا  يكون  أن  النبات  يف  التألُّق  لكشف  أخرى  مرشحات  جمموعة 

.al., 2008a)

املستقبل  4.5

تطبيقات  يف  استعامله  من  الفريدة  األخرض  التألُّق  بروتني  واسمة  خواص  ن  متكِّ
خماطر  تقدير  إىل  تسعى  التي  النطاق  الواسعة  احلقلية  التجارب  مراقبة  جمال  يف  خمتلفة 
جدًا  واعدة  أداة  وهو  مفيدة.  تكون  أن  يمكن  التي  الزراعية  احليوية  التكنولوجيا 
أخرى،  ناحية  من  تسويقها.  حني  جينيًا  لة  املعدَّ للمحاصيل  املستقبلية  للمراقبة  أيضًا 
)الربوتني  اجليني  التألُّق  بروتني  عىل  القائمة  تقدمًا  املراقبة  تكنولوجيات  أكثر  حتى 
املدمج أو املفصول(، تنطوي عىل عدة جماالت حتتاج إىل مزيد من البحث. ويف املقام 
األول، جيب تقييم بروتني التألُّق األخرض وغريه من بروتينات التألُّق من حيث أماهنا 
القى  التي  احليوية  للمضادات  املقاومة  الواسامت  من  كثري  تقييم  طريقة  بنفس  العام 
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أن  إىل  تشري  املتوافرة  الدالئل  كل  أن  وبرغم  آمنة.  بوصفها  واسعًا  قبوالً  استعامهلا 
التألُّق األخرض آمن للبيئة والغذاء والعلف، ثمة حاجة إىل مزيد من البحث،  بروتني 
لتكنولوجيا  املستقبيل  االستعامل  يعتمد  وسوف  الغذائي.  أمانه  ناحية  من  خاصة 
عني وقبول  املراقبة عىل قرار املرشِّ التألُّق األخرض، أو ألي واسمة أخرى، يف  بروتني 
ألغراض  النباتات  هندسة  إعادة  أو  الربوتيني  االندماج  حتقيق  عليها  التي  الرشكات 
املراقبة. ومن ناحية أخرى، فإن أي تغيري لتصميم النباتات املعدلة جينيًا سوف يكون 

أو األهداف. املنظومة  أو  الواسمة  النظر عن اجلينة  التكلفة، بقطع  عايل 

شكر كلمة 
تشيكيا  والرياضة يف مجهورية  والشباب  الرتبية  لوزارة  بشكرهم  املؤلفون  م  يتقدَّ
هذه  حتضري  إىل  أّدت  التي  األخرض  التألق  بروتني  عن  لدراستهم  املايل  دعمها  عىل 
أيضًا  شكرهم  عن  ون  ويعربِّ  .)1M06030 and 1P05ME800 )املنحتان  املقالة 
وقد  حتضريها.  أثناء  يف  والقيِّمة  الناقدة  مناقشته  عىل   J. B. Sweet البيئي  للمستشار 
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ص ملخَّ
إلدارة  استرشافات  تطوير  إىل  احلاجة  وصف  هو  الفصل  هذا  من  الغرض 
م  التقدُّ إىل  إضافة  أفضل،  نحو  عىل  املتحدة  الواليات  يف  املحاصيل  أمراض  خماطر 
ملكافحة احلرشات  اسرتاتيجية  خطط  رت  ُطوِّ فقد  املجال.  هذا  ق يف  الذي حتقَّ األخري 
يف  الرئيسية  املحاصيل  جلميع   (PMSP) (Pest Management Strategic Plans)
األمريكية،  الزراعة  وزارة  من  وبتسهيالت   .)USDA, 2008a( املتحدة  الواليات 
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ومستشارون  الدولة  أرايض  ختصيص  وخرباء  السلع  واحتادات  مزارعون  قام 
احلرشات،  مكافحة  احتياجات  تعالج  خطط  بوضع  البيئة  محاية  ووكاالت  زراعيون 
ويف  معينة.  مناطق  أو  واليات  يف  املختلفة  الزراعية  للمحاصيل  أولوياهتا  دوا  وحدَّ
يف  الرئيسية  الزراعية  املحاصيل  مجيع  عىل  تشتمل  اخلطط،  لتلك  استعراضية  ورقة 
مثاًل(،  السوداين  والفستق  والبطاطا  والقمح  الصويا  وفول  )الذرة  املتحدة  الواليات 
َأعطت تلك اخلطط احلاجة إىل تطوير نامذج إدارة تنبُّئية من أجل استرشاف األمراض 

العليا. األولوية 

البيئية املواتية املخاطر   لقد اسُتعملت نامذج استرشاف الطقس لتقدير الظروف 
عامًا   50 طوال  املخاطر،  لتلك  املناسبة  الفطريات  املبيدات  والتوصيات  الوبائية، 
تلك  إن   .(Beaumont, 1947; Cook, 1949; Wallin & Schuster, 1960)
التي  الكيميائية  املواد  مقادير  وتقليص  املزارعني  نفقات  من  احلد  عىل  تعمل  النامذج 
أمثلية عىل املرض. لكْن برغم أهنا كانت ناجحة يف  البيئة، مع حتقيق سيطرة  تنترش يف 
طقس  بيانات  تستعمل  أهنا  هو  مثالبها  أحد  فإن  الزراعية،  املبيدات  استعامل  تقليص 
بيانات استرشافات أوسع  الزمن احلقيقي يف أحسن األحوال، يف حني أن تضمني  يف 
تنبُّؤات  بتوفري  قيمة  أعىل  جيعلها  أن  يمكن  األمراض  مكافحة  منظومات  يف  نطاقًا 

أيام قبل حدوثها. التي قد متتد عىل بضعة  بظروف املخاطر 

واملناطق  املستويات  متعددة  منظومٍة  مستقبل  نرشح  سوف  الفصل،  هذا  يف 
مصادر  عىل  املنظومة  تلك  وتقوم  املحاصيل.  بأمراض  السترشاف  واملحاصيل، 
الوطنية  اهليئة  هلا  متوِّ التي  املعلوماتية  التحتية  البنية  وعىل  للعموم،  املتاحة  البيانات 
سوف  الذين  واملزارعون  الويب.  يف  املعلومات  منظومات  إىل  إضافة  للعلوم، 
اسرتاتيجيات  تنفيذ  عىل  أقدر  يكونون  سوف  املنظومة  تلك  استرشافات  يستعملون 
مفاعيل  من  هبا  يقرتن  وما  املبيدات  استعامل  مقلِّصني  احلرشات،  ملكافحة  متكاملة 
جيمع  االختصاصات،  املتعدد  فريقنا  إن  البيئة.  وجودة  اإلنسان  صحة  يف  سلبية 
وخرباء  واجلغرافيني  اجلوية  األرصاد  يف  والعاملني  النبات  أمراض  علامء  خربات 
ك  ُمالَّ بني  ما  يف  التعاون  خالل  من  وذلك  معًا،  مهنيني  وخرباء  الزراعية  املناخات 

للبحث. الدولة مع معاهد  املمنوحة من  األرايض 

يف  مفيدة  تكون  سوف  النوع  هذا  من  منظومة  أن  مفهوم  إلثبات  دراسة  ويف 
إضافة  أخريًا،  لت  ُموِّ مشاريع  َنِصف  املتحدة،  الواليات  يف  خمتلفة  زراعية  منظومات 
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الويب لثالثة أمراض زراعية يف  رات احلالية يف استرشافات شاملة توافرها  التطوُّ إىل 
ثالث مناطق من الواليات املتحدة: بقع أوراق الفستق السوداين يف جورجيا وشامل 
(Fusarium) يف الشعري يف السهول الكربى الشاملية،  فلوريدا، وآفة رأس املغزالوية 
من  وباالستفادة  ميشيغان.  يف   (Late Blight of Potato) املتأخرة  البطاطا  وآفة 
الويب،  يف  املوجودة  املعلومات  ومنظومات  واملتوسطة  الشاملة  الطقس  استرشافات 
حماصيل  مزارعي  قبل  من  املبارش  لالستعامل  متاحة  املعلومات  تلك  جعل  عىل  نعمل 
النمذجة  مهارات  ومقارنة  النامذج  ضبط  يؤدي  وسوف  اقتصاديًا.  املهمة  الغذاء 
للنموذج  حتسينات  إىل  املختلفة  واملحاصيل  باملناطق  اخلاصة  البيانات  وانسياب 

لتنبُّؤات موثوقة عىل نطاق أوسع خالل بضع سنوات قادمة. وتوفري دائم 

 

تقديم
لإلدارة  وطنية  طريق  خارطة   2004 عام  يف  األمريكية  الزراعة  وزارة  نرشت 
قرار حتدُّ من  اختاذ  املتكاملة ملكافحة احلرشات. وإدارة مكافحة احلرشات هي عملية 
االستعامل  خالل  من  للحرشات  مكافحة  واسرتاتيجية  وتقلِّصها،  احلرشات  خماطر 
لدرء  املتوافرة  والتكنولوجيا  البيئية  واملعلومات  احلرشات  أحياء  لعلم  املنظَّم 
ض الناس  املستويات غري املقبولة من أرضارها بأكثر الوسائل اقتصادية، مع تقليل تعرُّ
خارطة  أهداف  وأحد  مكن.  حد  أدنى  إىل  خماطرها  إىل  والبيئة  واملوارد  واملمتلكات 
إدارة مكافحة احلرشات  لبحوث  الوطنية هو حتديد االتاهات االسرتاتيجية  الطريق 
املتكاملة وتنفيذها وإجراء قياسات عىل مجيع احلرشات يف كافة األوضاع عىل مستوى 
(USDA 2004). وأحد متطلبات البحث الرئيسية املدرجة يف خارطة  البالد بأرسها 
لتحسني  الدقة  عالية  اقتصادية  وبيئية  حيوية  مراقبة  منظومة  »تطوير  كان  الطريق 
قدراتنا عىل التنبُّؤ بظهور احلرشات وتقدير أرضارها وحتديد عتبات اختاذ اإلجراءات 
أنه قد جرى تطوير خطط اسرتاتيجية إلدارة  الرضورية ملكافحتها«. ُيضاف إىل ذلك 
يف  الرئيسية  املحاصيل  جلميع  الوطنية  الطريق  خارطة  إطار  يف  احلرشات  مكافحة 
ر  طوَّ األمريكية،  الزراعة  وزارة  من  وبدعم   .(USDA, 2008a) املتحدة  الواليات 
الدولة  من  املمنوحة  باألرايض  وخرباء  السلع  واحتادات  مزارعون  اخلطط  هذه 
هة لتحقيق احتياجات مكافحة  البيئة، وهي موجَّ ومستشارون زراعيون ووكالة محاية 
 (NSF Center املناطق  أو  الواليات  خاصة  املختلفة،  اهليئات  وأولويات  احلرشات 
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(for Integrated Pest Management, 2008. ويف مراجعة للخطط االسرتاتيجية 
وفول  الذرة  )أي  املتحدة  الواليات  يف  الرئيسية  املحاصيل  جلميع  احلرشات  ملكافحة 
مجيعًا  اخلطط  أن  إىل  اإلشارة  جرت  السوداين(،  والفستق  والبطاطا  والقمح  الصويا 
املحاصيل  أمراض  السترشاف  فاعلة  تنبُّئية  إدارة  نامذج  تطوير  إىل  احلاجة  أدرجت 

عليا.  كأولوية 

ثمة أنواع كثرية من أمراض املحاصيل املهمة اقتصاديًا عىل صلة وثيقة بظروف 
بالندى  املقرتنة  النبايت  الغطاء  ورطوبة  اجلو،  حرارة  فدرجة  الزراعة.  موسم  طقس 
الرتبة،  حرارة  ودرجة  الشمس،  وأشعة  واتاهها،  الريح  ورسعة  واملتساقطات، 
وتوافُّر املاء، مجيعها يمكن أن ُيسهم يف التأثريات احليوية املتبادلة بني العامل امُلْمرض 
النبات  بأمراض  اخلبرية  املنظومات  من  متزايد  عدد  يعتمد  لذلك  ونتيجة  واملضيف. 
عىل تقديرات خماطر املرض القائمة عىل ظروف الطقس املحيل من أجل اختاذ قرارات 
(Magarey et al., 2002) بشكل  إدارة ذات مغزى. وقد وصف ماغراي وآخرون 
هبا،  املقرتنة  املؤمتتة  الطقس  ومنظومات  للقرار  دعم  منظومات  إىل  احلاجة  جيد 

بياناهتا يف اإلنرتنت. ومواقع 

يف  األخرية  ات  التغريُّ بسبب  التنبُّئية  املنظومات  إىل  احلاجة  تفاقمت  لقد 
اليوم  الرصدية  األدلة  وُتري   .(Baker et al., 2005) الزراعة  موسم  طقس  أنامط 
األرضية"  احليوية  البيئية  املنظومات  يف  كثريًا  "تؤثِّر  اإلقليمية  املناخ  تغريات  أن 
وقد   .(Intergovernmental Panel on Climate Change [IPPC], 2007)
أجناس  ع  توزُّ ويف  الربيعية،  األحداث  مواقيت  يف  جالء  ات  التغريِّ أكثر  حصلت 
املناطق  معظم  يف  قلياًل  اإلنتاجية  تزداد  أن  ُيتوقَّع  الدليل،  هذا  عىل  وبناًء  املحاصيل. 
أن هذا  إال  األرض.  احلراري يف  االحتباس  الناجم عن  احلرارة  ارتفاع درجة  بسبب 
منها  قاسية  لظروف  متزايد  باحتامل  أيضًا  يرتافق  سوف  احلرارة  درجة  يف  االرتفاع 
أن  املزارعون  جيد  وسوف   .(IPPC, 2007) أخرى  واضطرابات  والطوفان  اجلفاف 
من الصعب التكيُّف مع ابتعاد أنامط مواسم الزراعة عاّم ألِفوه يف خرباهتم الشخصية. 
املزارعني  تساعد  أن  اجليدة  االسترشاف  ملنظومات  يمكن  القبيل،  هذا  من  حالة  ويف 

عىل اختاذ قرارات اإلدارة املالئمة يف الوقت املناسب.

ولذا  األرض،  جلو  رقمية  حاسوبية  بمحاكاة  الطقس  استرشاف  نامذج  تقوم 
املتوقَّعة  الطقس  حالة  تغريُّ  حساب  أجل  من  هائلة  حسابية  موارد  عادة  تتطّلب 
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استرشاف  يف  م  التقدُّ زاد  لقد  السوائل.  حركة  وعلم  الفيزياء  باستعامل  الزمن  مع 
من  كثريًا  واإلقليمي،  الوطني  املستوى  عىل  االسترشاف،  نامذج  وتوافر  الطقس، 
ر  ن تطوُّ 2003، حسَّ التطبيقات االسترشافية يف كثري من املجاالت. فمنذ عام  جدوى 
القومية،  الطقس  خدمة  توافرها  التي  للعموم،  املتاحة  االسترشاف  بيانات  جودة 
 (Carrol and والبيئية  الزراعية  النمذجة  يف  استعامهلا  يف  البيانات  تلك  مزايا  جذريًا 
للمتساقطات  الدقة  عالية  احتامالت  تعطي  حة  املنقَّ والنامذج   .Maloney, 2004)

النبات. أمراض  لتطبيقات علم  الدافئة، وكل منهام مهم  املواسم  ودرجات حرارة 

استرشافات  تطوير  إىل  احلاجة  وصف  هو  الفصل  هذا  من  الشامل  الغرض  إن 
الواليات  يف  أفضل  نحو  عىل  املحاصيل  أمراض  خماطر  إدارة  أجل  من  حقيقية 
م فيها يف اآلونة األخرية. ويف إطار إثبات مفهوم أن  التقدُّ املتحدة، إضافة إىل نواحي 
االسترشافات سوف تكون مفيدة وجُمدية يف كثري من منظومات املحاصيل يف الواليات 
التي  االسترشافات  يف  الراهنة  رات  التطوُّ مع  حديثًا،  لت  ُموِّ مشاريع  َنِصف  املتحدة، 
بقع  املتحدة:  الواليات  من  مناطق  ثالث  يف  نباتات  أمراض  لثالثة  الويب  توافرها 
أوراق الفستق السوداين يف اجلنوب الرشقي، وآفة رأس املغزالوية يف الشعري يف شامل 
وباالستفادة  الكربى.  البحريات  منطقة  يف  املتأخرة  البطاطا  وآفة  الكربى،  السهول 
املعلومات  توفري  منظومة  ويف  املستويات،  املتعددة  الطقس  استرشاف  بيانات  من 
مزارعي  قبل  من  املبارش  لالستعامل  االسترشاف  معلومات  إتاحة  يمكن  الويب،  يف 

اقتصاديًا. اهلامة  الغذائية  املحاصيل 

الطقس عىل  القائمة  القرار  دعم  منظومات 
املواتية  البيئية  الظروف  لتقدير  الطقس  عىل  القائمة  التنبُّؤ  نامذج  اسُتعملت 
املخاطر،  لتلك  املالئمة  باملبيدات  التوصيات  وتقديم  باألوبئة،  اإلصابة  ملخاطر 
 (Beaumont, 1947; Cook, 1949; Wallin & Schuster, طوال أكثر من 50 سنة
األمراض،  مكافحة  عىل  املزارعني  إنفاق  من  احلد  عىل  النامذج  تلك  وتعمل   .1960)
أمثلية  البيئة بسببها، مع حتقيق سيطرة  ُتطلق يف  التي  الكيميائية  املواد  وتقليص مقادير 
املبيدات، فإن أحد  املنظومات كانت ناجحة يف تقليص استعامل  عليها. ومع أن تلك 
بيانات طقس يف الزمن احلقيقي يف أحسن األحوال، يف حني  مثالبها هو أهنا تستعمل 
أن تضمني بيانات استرشاف أوسع نطاقا يف منظومة مكافحة خماطر األمراض يمكن 
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قبل  املخاطر  بظروف  للتنبُّؤ  توفريها  حيث  من  قيمة  أعىل  املنظومات  تلك  تعل  أن 
تقرير  توصيات  املتقدمة  املحاصيل  أمراض  نمذجة  وتتَّبع  حدوثها.  من  أيام  عدة 
وزارة الزراعة األمريكية رقم 18 لعام 2006 الذي يدعم إنشاء منظومات إنذار مبكر 
املحددة  النبات  أمراض  استرشافات  يستعملون  الذين  واملزارعون  النبات.  ألمراض 
مقلِّصني  املتكاملة،  احلرشات  مكافحة  اسرتاتيجيات  تنفيذ  عىل  أقدر  يكونون  سوف 
نّصت  ملا  وفقًا  البيئة،  وجودة  اإلنسان  صحة  يف  السالبة  ومفاعيلها  املبيدات  استعامل 

  .(USDA, 2004) الوطنية ملكافحة احلرشات  الطريق  عليه خارطة 

وإليضاح مزايا منظومات دعم القرار القائمة عىل استرشاف الطقس يف الواليات 
املتحدة، سوف نناقش ثالثة أمراض نباتات مهمة اقتصاديًا بالتفصيل، ألن كاّل من هذه 
األمراض يؤثِّر يف حماصيل الغذاء يف مناطق خمتلفة من البالد. وسوف نسلِّط الضوء عىل 
هات األخرية يف مكافحة كل مرض، وعىل املفاعيل االقتصادية لألوبئة األخرية،  التوجُّ
مكافحة  عىل  املزارعني  ملساعدة  واالسترشاف  القرار  دعم  ملنظومات  الراهنة  واحلالة 
املرض. وسوف نراجع أيضًا مفاعيل التغريُّ املناخي األخري، وتأثريات املناخ اإلقليمية 

يف املنظومة الزراعية.

بقع أوراق الفستق السوداين
الواسعة  الفستق  أصناف  ألوراق  كثيف  تساقط  إىل  األوراق  بقع  أمراض  أّدت 
 (Culbreath, مردودها  تقليص  وإىل  املتحدة،  الواليات  رشق  جنوب  يف  االنتشار 
ز هنا اهتاممنا عىل والية جورجيا التي تقع  (Kemerait, & Brenneman, 2006. ونركِّ
الكيل.  اإلنتاج األمريكي  %40 من  ُتنتِج نحو  البالد، فهي  الفستق يف  يف مقدمة منتجي 
ري الفستق يف الواليات املتحدة، فهي ُتسهم  مة مصدِّ وأكثر من ذلك، إهنا تقع يف مقدِّ
رت أرضار  ُقدِّ  ،2005 التجارية. ويف عام  البالد  موازنة  مليون دوالر يف   90 بأكثر من 
بقع أوراق الفستق السوداين (Cercospora Arachidicola) يف جورجيا بـ 6.3 مليون 
 (Kemerait, دوالر  مليون   35.7 بـ  املرض  عىل  السيطرة  تكاليف  رت  وُقدِّ دوالر، 
العلوي  بنِّية إىل سوداء عىل السطح  (2006. وتشتمل أعراض املرض عىل بقع صغرية 
 (NSF Center صفراء  هبالة  حماطة  وتصبح  البقع  تلك  ع  وتتوسَّ املنخفضة،  لألوراق 
(for IPM, 2008. ويؤدي تساقط أوراق النبات إىل انخفاض املردود حني القطاف إذا 

مل ُيسيطر عىل املرض جيدًا بالرش باملبيدات.
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أنه  إال  معينة،  ملواعيد  وفقًا  عادًة  الفطرية  املبيدات  الفستق  مزارعو  يستعمل 
أكثر  نحو  عىل  املبيدات  استعامل  أجل  من  الطقس  عىل  تقوم  إرشادات  أخريًا  ُوِضعت 
الطريقة عتبة لدرجة احلرارة والرطوبة  (Bailey, 1999). وُتستعمل يف هذا  دقة زمنيًا 
 .(Bailey, 1994, 1999) النسبية تظهر عندها بقع األوراق املبكرة واألمراض األخرى
بغية  الفطر  مبيد  باستعامل  واخلاصة  الطقس،  عىل  القائمة  اإلرشادات  التباع  ويمكن 
السيطرة عىل بقع األوراق املبكرة، أن يقلِّص من عدد مرات نرش املبيد الالزمة للسيطرة 
(Jordan et al., 1999). وُتتَّخذ إجراءات ماثلة يف شامل كارولينا  اجليدة عىل املرض 
احلرشات  ملكافحة  االسرتاتيجية  اخلطط  إليها  أشارت  التي  املناطق  وهي  بفرجينيا، 

.(USDA, 2008a)

جامعة  رهتا  طوَّ التي  األوراق،  بقع  ملكافحة   AU-PNUT طريقة  يف  وُتستعمل 
األوراق  نداوة  إىل  ات  كمؤرشِّ واسترشافها  املطر  هطل  معدالت   ،(Auburn) أوبرن 
 (Davis, Jacobi, & Backman, 1993; Jacobi & Backman, وظهور البقع عليها
(Jacobi, Backman, Davis, & Brannen, 1995 ;1995. وُتستعمل يف منظومات 

استرشاف أخرى أيضًا الرطوبة النسبية أو نداوة األوراق مع درجة احلرارة السترشاف 
 (Grichar, Jaks, ر املرض، ومن َثمَّ جدولة رش املبيد الفطري  الظروف املواتية لتطوُّ
(Davis et al., 1993) وجدوا أن عدد  (Besler, 2005 &. إال أن ديفيس وآخرين 

متغريِّ  أفضل  هو  مّليمرتًا   2.5 عن  يقل  ال  بمعدل  مطر  هطل  فيها  حيصل  التي  األيام 
الفستق  أوراق  بقع  مكافحة  بغية  الفطرية  املبيدات  رش  جلدولة  استعامله  يمكن  بيئي 
باع إرشادات املبيدات القائمة عىل الطقس أن يؤدي إىل استعامل  السوداين. ويمكن التِّ
املواقيت  عىل  القائمة  الرش  جداول  حتدده  الذي  ذاك  من  أقل  الورقية  الفطريات  ملبيد 

.(Linvill & Drye, 1995)

ونظرًا إىل أن هطل املطر هو سبب شائع لنداوة األوراق، فإن مقدار اهلطل اليومي 
تأثريات  أخرى  دراسات  يف  اسُتقصيت  وقد   .(Getz, 1981) النداوة  تلك  مدة  د  حيدِّ
درجة احلرارة ومدة النداوة )رطوبة نسبية تساوي %95 أو تزيد عليها( يف إصابة أوراق 
 (Shew, Beute, & Wynne, 1988; Wu, Damicone, Duthie, & الفستق بالبقع 
ره عاملو أمراض  (Melouk, 1999. ونموذج أوكالهوما لبقع أوراق الفستق، الذي طوَّ

(Wu, Damicone, & Jackson, 1996; Wu et al., 1999)، هو أداة إذارة  النبات 
قائمة عىل الطقس يمكن استعامهلا جلدولة نرش املبيدات الفطرية لبقع األوراق املبكرة.
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الشعري يف  املغزالوية  رأس  آفة 
ياّل  ُتعترب آفة رأس املغزالوية (Fusarium Head Blight) التي يسبِّبها فطر غيربِّ
الكربى  السهول  يف  اقتصاديًا  الشعري  أمراض  أهم  حاليًا   (Gibberella zeae) زي 
الشاملية. مل يكن ذلك هو احلال دائاًم، لكن قبل بداية تسعينات القرن العرشين كانت 
علامء  من  جيدًا  اهتاممًا  تلَق  ومل  متفرق،  نحو  عىل  حتصل  املغزالوية  رأس  آفة  إصابة 
بتبنِّي  املنطقة  املزارعون يف  بدأ  أن  بعد  احلال  تغريت  فقد  واملزارعني.  النبات  أمراض 
يف  كبرية  زيادة  إىل  أدت  التي  العرشين  القرن  ثامنينات  يف  املحافظة  احلراثة  إجراءات 
 .(McMullen, Jones, & Gallenberg, 1997) الرتبة  سطح  عىل  احلبوب  بقايا 
ياّل زي يف الشتاء ضمن بقايا من ذلك النوع، وُينتِج ذيفانًا ازدادت  ويعيش فطر الغيربِّ
(Osborne & Stein, 2007). ويف عام  وفرته نتيجة هلذا التغريُّ يف مارسات اإلنتاج 
سلبية  ات  تغريُّ سبَّب  أنه  ُيعتَقد  االنتشار  واسع  شديد  وباء  من  املنطقة  عانت   ،1993

 .(McMullen et al., 1997; Windels, 2000) الريفية  االقتصادات  يف  مهمة 
بالتدينِّ  املنطقة  يف  الشعري  إنتاج  واستمّر  بانتظام،  منذئٍذ  اآلفة  هذه  أوبئة  وحصلت 
يف  املنَتج  الشعري  قيمة  كانت  املثال،  سبيل  فعىل  املزروعة.  واملساحة  القيمة  حيث  من 
 ،(USDA, 2008b) مليون دوالر   450 نحو   1992 داكوتا ومينِّيسوتا يف عام  مناطق 

150 مليون دوالر فقط. 2006 جمرد  وأصبحت يف عام 

األوىل  يف  بطريقتني.  الشعري  مغزالوية  رأس  آفة  عن  النامجة  اخلسائر  حتصل 
يتناسب  املردود  يف  انخفاض  إىل  تؤدي  األزهار  لنسيج  مبارشة  إصابة  الفطر  يسبِّب 
حبوب  جلودة  يمكن  أهم،  هي  التي  الثانية  ويف  املصابة.  هرْيات  الزُّ عدد  مع  تقريبا 
ُينتِج الذيفان الفطري دياوكسيفالينول  املحصول املصاب أن تنخفض ألن هذا الفطر 
جزءًا   0.5 تتجاوز  مستويات  إىل  الذيفان  هذا  يرتاكم  وعندما   .(Deoxynivalenol)

أن حيصل  يمكن  الصومعة(،  احلبوب يف  الكشف عند مصعد  عتبة  مليون )وهذه  من 
احلبوب  لكل  تام  رفض  إىل  أحيانًا  يؤدي  وأن  احلبوب  مواصفات  يف  شديد  تدنِّ 
خالل  من  كبري  نحو  عىل  اآلفة  عن  النامجة  اخلسائر  تقليص  يمكن  لكْن  احلقل.  يف 
ض للذيفان  اسرتاتيجية متكاملة تمع بني االنتقاء يف تنّوع البذور وإدارة خماطر التعرُّ
)قرارات إجراء دورة زراعية مثاًل(، واستعامل مبيد فطريات فاعل يف الوقت املناسب 
الناتش  التام للرأس. ومن ناحية أخرى، فإن األنواع املتكيِّفة من الشعري  البزوغ  عند 
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املبيد  أيضًا، ولذا جيب رّش  املغزالوية  املنطقة ُعرضة لإلصابة بفطر رأس  املزروع يف 
مستويات  من  للحد  طرائق  بضعة  وثمة  متامًا.  فعاالً  يكون  العدوى كي  قبل  الفطري 
احلبوب  من  اهلائل  املقدار  بسبب  اإلفرادية  املحصول  نبتات  إىل  يصل  الذي  الذيفان 

  .(Osborne & Stein, 2007) املتبّقية يف األرض 

سوى  خيار  من  اجلعة  شعري  منتجي  معظم  لدى  ليس  اجلوهر،  حيث  ومن 
كثريًا  يستفيدوا  أن  ويمكن  للمكافحة،  أولية  خطوة  بوصفه  الفطريات  مبيد  استعامل 
اذ قرارات  من منظومة إرشادية يف الويب توافر استرشافات الطقس ملساعدهتم عىل اختِّ
البحث  وخدمة  األمريكية،  والشعري  القمح  َجرب  مبادرة  لت  موَّ وقد  املكافحة. 
يقوده أحد مؤلِّفي هذه  املنطقة  الزراعة األمريكية مرشوعًا يف  التابعة لوزارة  الزراعي 
شدة  تقدير  أجل  من  تريبية  نامذج  لتطوير  اجلنوبية  داكوتا  والية  جامعة  لدى  املقالة 
أي  التارخيية،  الطقس  بيانات  باستعامل  الشعري  يف  الفطري  الذيفان  وتركيز  املرض 
التي سوف  النبات كاماًل. وجيري تطوير نامذج اجليل األول  الطقس قبل بزوغ رأس 

2009 الزراعي. خُتترب دّقتها يف احلقل يف أثناء موسم عام 

املتأخرة البطاطا  آفة 
تبقى آفة البطاطا املتأخرة التي تسببها الفطريات البيضية (Oomycete) املعروفة 
يف  بالبطاطا  فتكًا  األمراض  أكثر   (Phytophthora Infestans) البطاطا  عفونة  بفطر 
شتى أنحاء العامل، وهي تسبِّب أرضارًا مالية كبرية من حيث خسائر املحصول وأثامن 
مثالية النتشارها بوجود  الظروف  ُتعترب  املتحدة،  الواليات  كيامويات مكافحتها. ويف 
 )15-26oC( فرتات من الرطوبة العالية وهطل املطر املتكّرر ودرجات احلرارة املعتدلة
(Baker et al., 2005). ويف ظروف من هذا النوع، يمكن للمرض أن ينترش برسعة 
أسابيع   3 غضون  يف  كليًا  النبات  أوراق  تساقط  إىل  يؤدي  أن  وحُيتمل  جدًا،  كبرية 
 (Stevenson, Kirk, & له  إجراءات مضادة  ُتتَّخذ  مل  إذا  مرئية  إصابة  أول  من  بدءًا 
1992، كان من السهل السيطرة عىل فطر عفن البطاطا  (Atallah, 2007. وقبل عام 
إال   ،(Metalaxyl) امليتاالكسيل  قائم عىل  مبيد فطري  باستعامل   )A1 املتزاوج  )النوع 
حّل  للميتاالكسيل(  احلساس  غري   A2 املتزاوج  النوع   ،US8( رشسًا  جديدًا  نوعًا  أن 
 )13 )الزرقاء  أيضًا  أوروبا، ظهرت ساللة رشسة  املستنسخة حمليًا. ويف  الساللة  حمل 
2006 ذات مدة تأخري أقرص ويمكن أن تؤّدي إىل سقوط األوراق يف غضون  يف عام 
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14 يومًا (Shaw, Nagy, Evans, & Deahl, 2007). وهذه الساللة منترشة اآلن يف 
غرب أوروبا )D. Cooke، اتصال شخيص(. ويف الواليات املتحدة، تتعرض أوراق 
شديد  نحو  عىل  احلايل  البطاطا  عفن  لفطر  حاليًا  تاريًا  املتوافرة  البطاطا  أنواع  معظم 
قد  م  التقدُّ أن بعض  برغم   (Inglis, Johnson, Legard, Fry, & Hamm, 1996)
 (Douches et al., 2001; للمرض  املقاومة  البطاطا  من  أنواع  إنتاج  أخريًا يف  ق  حتقَّ

 .Stevenson et al., 2007b)

من  املركزية  املنطقة  شامل  يف  الزراعة  موسم  أثناء  البيئية  الظروف  وتساعد 
مالية  بخسائر  وتتسبب  رة،  املتأخِّ البطاطا  آفة  وباء  ر  تطوُّ عىل  كثريًا  املتحدة  الواليات 
)ما  وتلفه  للهكتار(  دوالر   700 حتى  يصل  )ما  املحصول  محاية  حيث  من  كبرية، 
ناجعة  غري  اآلفة  مكافحة  إجراءات  تكون  حينام  للهكتار(،  دوالر   5000 حتى  يصل 
(Guenther, Michael, & Nolte, 2001). فليس ثمة مبيد فطريات قيد االستعامل 
رة، حتى إن احلقول املحمية برش مبيدات  املتأخِّ البطاطا  آفة  ر  حاليًا حيد كليًا من تطوُّ
فطرية مدة مخسة أيام بمعدل أعظمي من املادة الفاعلة يمكن أن تصاب بالعدوى حينام 
 (Mayton, Forbes, Mizubuti, & ر اآلفة  تكون الظروف البيئية مساعدة عىل تطوُّ
(Fry, 2001; Stein & Kirk, 2002, Kirk et at, 2005. لذا فإن تقدير الظروف 
يبلغ  النبات  ألن  اآلفة،  ملكافحة  مهامن  للمبيدات  الصحيح  واالستعامل  املساعدة 
 (Baker 25 يومًا تقريبًا من العدوى األولية  %100 بعد  مرحلة إصابة األوراق بنسبة 
 (Shaw et al., 2007, Young ازدياد أعداد متعضيات اآلفة  (et al., 2005. ومع 
التي  تلك  مثل  هلا،  حقيقية  تنبُّئية  إدارة  منظومات  إىل  احلاجة  تزداد   ،et al., 2009)
مثل  من  تنفيذ  منظومات  وإىل   ،(Baker and Kirk, 2007) وكريك  بايكر  وصفها 
.(Wharton, Kirk, Baker, & Duynslager, 2008) التي وصفها وارتن وآخرون

وثّمة مزية أخرى للمنظومات التنبُّئية يف هذا املجال هي قدرهتا عىل التنبُّؤ جيدًا 
عمل  ويتضمن  جيدًا.  املعتادة  النامذج  فيها  تعمل  ال  التي  الظروف  يف  اآلفة  بمخاطر 
النطاق  املتوسط  االسترشاف  منظومات  نامذج  ملزايا  مثاالً   (Large, 1956) الرج 
آفة  حدوث  لتاريخ  إظهار  لوحات  أنشأ  فقد  الشائعة.  الشامل  التنبُّؤ  بنامذج  مقارنة 
متجانسًا  عًا  توزُّ اللوحات  وأظهرت  إنجلرتا.  يف  مبعثرة  مناطق  يف  املتأخرة  البطاطا 
تكن  مل  سنة  يف  متفّرق  بانتشار  مقارنة  وباء  فيها  حصل  سنة  يف  املتأخرة  لآلفة  نسبيًا 
أنحاء  للمطر يف مجيع  بارد مع هطل غزير  اآلفة بطقس غائم  وبائية. ومتيَّزت سنوات 
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النوع،  هذا  من  رطبة  باردة  بيئة  ويف  املحصول.  زراعة  موسم  معظم  خالل  البالد 
مالت الظروف املحلية إىل حماكاة الظروف الواسعة النطاق التي تتصف هبا منظومات 
الطقس العامة التي تؤثِّر يف البالد كلها. ويف السنوات التي مل تكن فيها آفة، متيَّز الطقس 
منظومات  هتيمن  النطاق،  الواسعة  الظروف  هذه  ويف  ومشمسًا.  وجافًا  حارًا  بكونه 
طقس ضيقة النطاق، مثل العواصف، ال تظهر آثارها إال حمليًا. ويف السنوات اخلالية 
توافر  أن  النطاق  املتوسطة  االسترشاف  خلرائط  يمكن  النوع  هذا  من  التي  اآلفة  من 
للمثال  ويمكن  املرض.  ظهور  من  تعاين  أن  ح  املرجَّ من  التي  للمناطق  أفضل  صورة 
اجلافة  شبه  املناطق  يف  املتأخرة  البطاطا  آفة  نامذج  عمل  عدم  سبب  يفرسِّ  أن  السابق 
وأوريغون،  )إيداهو،  اهلادي  املحيط  عىل  الغريب  الشامل  مناطق  يف  للبطاطا  املنتجة 
وواشنطن(. يف هذه املناطق، يتصف الطقس بأنه حار وجاف ومشمس غالبًا، والري 
املتأخرة  البطاطا  آلفة  االسترشاف  نامذج  معظم  إن  البطاطا.  ملحصول  رضوري  فيها 
أبرد  بأنه  عمومًا  الطقس  يتصف  حيث  وأوروبا  املتحدة  الواليات  رشق  يف  رت  ُطوِّ
الشامل  منطقة  يف  أما  الزراعة.  مواسم  خالل  للمطر  غزير  هطل  مع  نداوة،  وأكثر 
طقس  منظومات  ضمن  املحدود  املطر  هطل  معظم  فيأيت  اهلادي  املحيط  عند  الغريب 
املتأخرة،  البطاطا  آفة  تظهر  حينام  لذلك،  ونتيجة  العواصف.  مثل  النطاق،  صغرية 
تنزع إىل أن تكون متمركزة يف مناطق حدوث العواصف. ويف بعض احلاالت يمكن 
 (J. ميّلر  )ج.  املنطقة  يف  العاصفة  مسار  مع  حتى  مرتابطًا  يكون  أن  اآلفة  لظهور 

(Miller، اتصال شخيص(. 

ليست أمراض النبات التي نوِقشت آنفًا سوى بضعة من األمراض ذات الصلة 
املحاصيل.  من  لعدد  الرابح  اإلنتاج  من  حتّد  وهي  املحيل،  الطقس  بظروف  الوثيقة 
اسرتاتيجيات  إىل  حتتاج  النبايت  الغطاء  برطوبة  مبارشة  متعلقة  منترشة  أمراض  فثّمة 
اخلرضاوات  عىل  األمراض  تلك  وتشتمل  عليها.  والسيطرة  املخاطر  إلدارة  مشاهبة 
 (Botrytis املعنقدة  )احلرشفية  البصل  أوراق  آفة  ومنها  املختلفة،  البطيخ  وأنواع 
النخري  والفطر   (Powdery Mildew) روري  الذَّ البندورة  وعفن   ،)Squamosa)
(Anthracnose) الذي ُيصيب البطيخ األمحر. ويف ما خيص العنب وأشجار الفواكه، 
اجلرثومية  الدراق  وبقع   )(Venturia Inaequalis) ع  التبقُّ )فطر  التفاح  جرب  ثمة 
)إروينيا  النارية  واآلفة   )(Xanthomonas Campestris) األصفر  الغراب  )خبز 
الرمادي  )العفن  العنب  عنقود  وعفن   ،)(Erwinia Amylovora) أميلوفورا 
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اجلافة  البازالء  عفن  ومنها  الصغرية،  احلُبْيبات  ذات  وتلك   ،)(Botrytis Cinerea)
روري. لْيباء القاسية (Sclerotinia Sclerotiorum)( وعفن القمح الذَّ األبيض )الصُّ

املناخ  تغريُّ 
فإن  سلعة،  كل  منطومة  يف  االسترشاف  دور  تفرّس  السابقة  املناقشة  أن  حني  يف 
تغريُّ املناخ يتطلَّب مزيدًا من الدعم هلذا النوع من العمل. فمع تغريُّ مواقيت أحداث 
ح أن تعربِّ اخلربة  (IPCC, 2007)، من غري املرجَّ املتساقطات  الربيعي وأنامط  الدفء 
عليهم  التي  املتنامية  املوسمية  األحداث  عن  بدّقة  األفراد  للمزارعني  الشخصية 
املايض  القرن  يف  ُوثِّق  الذي  التغريُّ  استمرار  إن  القادمة.  السنوات  يف  معها  التعامل 
سوف يؤدي إىل زيادة طفيفة يف إنتاجية املحاصيل يف معظم مناطق الواليات املتحدة، 
ه العام لدرجة احلرارة نحو االرتفاع. إال أن هذه الزيادة املتوقَّعة  وذلك بسبب التوجُّ
واضطرابات  والطوفان  اجلفاف  منها  قاسية،  أحداث  حصول  احتامل  بزيادة  متزجة 
عىل  املزارعني  تساعد  أن  االسترشاف  ملنظومات  يمكن  لذا   .(IPPC, 2007) أخرى 
ة عىل نحو أفضل. تعديل اسرتاتيجيات إدارهتم من أجل مواجهة هذه الظروف املتغريِّ

رة التي يسبِّبها فطر عفونة البطاطا بظروف مبلولة  تقرتن أوبئة آفة البطاطا املتأخِّ
إىل  املناخي  التغريُّ  يؤدي  أن  وُيتوقَّع   .(Harrison, 1992) معتدلة  حرارة  ودرجات 
البطاطا  فيها  ُتزرع  التي  القارات  مجيع  يف  رة  املتأخِّ اآلفة  أوبئة  النتشار  متزايدة  خماطر 
األبوغ  إنتاش  يف  احلرارة  ارتفاع  يؤثِّر   .(Hijmans, Forbes, & Walker, 2000)
 (Kirk, 2003b) الفطر  نمو  ومعّدل   ،(Goodwin, Sujkowski, & Fry, 1995)
 (Zwankhuizen, البطاطا  عفونة  فطر  بقاء  استمرارية  ويف  الذيفانات،  وتوليد 
اإلقليمية  احلرارة  درجات  استمرار  فإن  ولذا   ،Govers, & Zadoks, 1998)
الذي  احلرارة،  درجات  فحيز  املرض.  لتحفيز  كبرية  إمكانات  عىل  ينطوي  باالرتفاع 
ر ضمنه أنواع ذلك الفطر الشائعة يف الواليات املتحدة وأوروبا، عريض نسبيًا،  تتطوَّ
مئوية  درجة   15 من  يمتد  أن  يمكن  الفطر  نمو  حيز  أن  إىل  احلديثة  التقديرات  وتشري 
 (Dandurand, Knudsen, & Eberlein, 2006; Kirk, حتت الصفر حتى 35 درجة
عنارص  وعن  األبواغ،  لنمو  احلراري  احليز  عن  دراسات  بضع  وكانت   .2003b)
(Goodwin et al., 1995)، مع أن هذه الساللة نادرًا ما تتعاىف  أخرى لنشوء الوباء 
هذه  لنمو  احلرارية  اخلصائص   (Harrison, 1992) هرسون  د  حدَّ وقد  الطبيعة.  يف 
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إلنتاش  مالءمة  الظروف  أكثر  أن  ووجد  كافة،  األرض  أنحاء  يف  املنترشة  الساللة 
بوغ(   10-5 عىل  منها  كل  حيتوي  التي  األبواغ  أكياس  ن  )تكوُّ املبارش  غري  األبواغ 
 12- تساوي  هلا  األمثلية  احلرارة  درجة  وأن   ،  oC  20 الدرجة  حتت  التي  تلك  هي 
20oC )درجة  13oC، وأن أكثر الظروف مالءمة لإلنتاش املبارش حتصل فوق الدرجة 
إىل  احلديثة  التقارير  وتشري   .)Mizubuti and Fry, 1998  ،24oC األمثلية  احلرارة 
احلالية  والتقديرات  البطاطا،  عفن  فطر  من  املهيمنة  اجلينية  األنواع  جمموعات  أن 
ضمن  التغريُّ  بقابلية  تتصف  التي   )US1( عامليًا  املنترشة  للساللة  فقط  معروفة  هلا، 
احلرارية،  االستجابات  ات  تغريُّ حيث  من  املجموعات،  بني  ما  ويف  املجموعات، 

.(Kirk 2003a, 2003b) ر الوباء  ويمكن هلذا أن يؤثِّر يف تطوُّ

املتعاقبة  األعوام  يف  للمحصول  عدوى  يسبِّب  أن  البطاطا  عفن  لفطر  يمكن 
أو  املهملة،  البطاطا  أكوام  يف  أو  املصابة  البطاطا  درنات  يف  الشتوي  سباته  خالل  من 
الدرنات التلقائية النمو (Zwankhuizen et al., 1998). وحتصل اخلسائر النامجة عن 
كبرية  خسائر  ترتتب  أن  ويمكن  الدرنات،  وتلف  النبات  أوراق  لتساقط  نتيجة  اآلفة 
نتيجة التخزين الالزم ملعاجلة الدرنات املصابة عند درجات حرارة تزيد عىل 7 درجات 
ل درجات حرارة التجمد  مئوية (Kirk, Niemira, & Stein, 2001). وقد يكون حتمُّ
الزائد  ل  للتحمُّ ويمكن  احليوية،  البيئية  الناحية  من  مهمة  بقاء  آلية  البطاطا  عفن  لفطر 
الباردة يف مناطق مثل شامل وسط  املناخات  انتشارمها يف  لـ US-8 وUS-14 أن يفرسِّ 
تقدير  الصعب  من  أخرى،  ناحية  من   .(Kirk, 2003a, 2003b) املتحدة  الواليات 
من  كثريًا  ثمة  ألن  مصابة،  درنة  من  البازغة  األوراق  أو  البطاطا  إصابة سيقان  احتامل 
باعتبار أن درجة احلرارة هي  الدرنات املصابة،  التي يمكن أن تؤثِّر يف مصري  العوامل 

 .(Kato, Mizubuti, Goodwin, & Fry, 1997) أحد أهم تلك العوامل

ترافقت  ميشيغان  يف  دفئًا  أكثر  هي  التي  الشتاءات  أن  املناخ  بيانات  وُتري 
إىل  املناخية  اإلسقاطات  وتشري   .(Isard & Schaetzl, 1998) أقل  بمتساقطات 
احتامل  مع  احلراري،  االحتباس  الناجم عن  احلرارة  ارتفاع درجة  استمرار  نحو  ميل 
الرتبة  حرارة  درجة  كانت  وإذا   .(IPCC, 2007) الفصول  مجيع  يف  للمتساقطات 
فإن  الشتاء،  فرتة  يف  خاصة  )ومقاس(،  متوقَّع  هو  ملا  وفقا  االعتدال  نحو  متجهة 
احتامل بقاء درنات تلقائية النمو يف الرتبة أو ضمن النفايات أو احلىص، سوف يزداد 
الدرنات باآلفة. وقد  الشتاء، ويزداد معه احتامل إصابة  املعتدلة يف  يف مناطق اإلنتاج 
درجة  من  قريبة  حرارة  درجات  ل  حتمُّ عىل  قادر  البطاطا  عفن  فطر  أن  تبيان  جرى 
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لبقاء  املعتدلة تؤدي إىل حالة مواتية  الشتاء  (Kirk, 2003b). لذا فإن حرارة  د  التجمُّ
كل من املضيف والعامل امُلْمرض يف ظروف الشتاء. ويمكن هلذا أن يؤدي إىل زيادة 

تبتدئ وباء موسميًا. نباتات بطاطا حتمل عدوى يمكن أن  يف ظهور 

املنطقة  نفس  رة يف  املتأخِّ البطاطا  آفة  وباء  كبرية من حصول  ُتُوقِّعت خماطر  وقد 
خالل الفرتة من عام 1950 حتى عام 2000 بسبب تغريُّ الظروف يف املواسم الزراعية 
 (MacKenzie, املعتادة  الرّش  ابتداء  عتبات  وحصلت   .(Baker et al., 2005)
نداوة  أبرد وأكثر  الصيف  الظروف خالل منتصف  املواسم، وغدت  باكرًا يف   1981)
.(Baker et al., 2005) أيضًا، وهذا ما أّدى إىل مزيد من األيام املالئمة لتطور اآلفة

نصف  من  فأكثر  السوداين.  الفستق  إنتاج  يف  أيضًا  املناخية  هات  التوجُّ وأثَّرت 
اجلفاف  فرتات  دفعت  ولذا   ،(Harrison, 2004) مروية  جورجيا  يف  الفستق  حقول 
عىل  بالري  القيام  إىل  املزارعني   ،2007 عام  يف  حصلت  التي  لتلك  املامثلة  الطويلة، 
السلبية  املفاعيل  تفاقم  وإىل  اإلنتاج،  تكلفة  ازدياد  إىل  ذلك  وأّدى  تكرارًا،  أكثر  نحو 
عمومًا  العالية  احلرارة  ودرجات  الدافئة  الشتاءات  وتزيد  العومية.  املياه  مصادر  يف 
وانتشار  نمو  ومن  الطفيلية،  األعشاب  ونمو  نموها  ومعدالت  احلرشات  عمر  من 
وانتشار  األبواغ  إنتاش  تشجع  النَّدية  النباتات  األخرى، ألن  النباتات  أمراض  وبقاء 
 (Rosenzweig, Iglesias, Yang, Epstein, & Chivian, واجلراثيم  الفطريات 
الزرع من  املايض مواعيد  العقد  الفستق يف  أزاح مزارعو  املثال،  (2000. وعىل سبيل 
أقل  الفستق  من  نة  حمسَّ أنواع  بسبب  مايو  أيار/  شهر  إىل  إبريل  نيسان/  شهر  أوائل 
أيار/  يف  زرعها  حني  )الطامطم(  البندورة  ذبول  بقع  بفريوس  اإلصابة  خلطر  عرضة 
مايو (Culbreath, Todd, & Brown, 2003; Olatinwo et al., 2008). فمواقيت 
الزرع املثىل تتغريَّ قلياًل من سنة إىل أخرى، إال أن تنب الزرع املبكر واملتأخر يقلِّص 
 .(Brown et al., 2005) ع يف جورجيا ومن وطأته  املبقَّ الذبول  عمومًا من حدوث 
وقد بيَّنت دراسات مواقيت زراعة الفستق أن ذروة عدد األبواغ الناضجة كانت أكرب 
الفستق  حالة  يف  منها  يونيو  حزيران/  أو  أبريل  نيسان/  يف  املزروع  الفستق  حالة  يف 
 (Baldwin et al., 2001; McKeown, Todd, Culbreath, املزروع يف أيار/ مايو

 .Gorbet, & Weeks, 2001)

بنحو  احلرارة  درجة  داكوتا  جنوب  يف  ازدادت  األخرية،  السنة  مئة  وخالل 
درجة مئوية واحدة، وازدادت املتساقطات بعرشين يف املئة يف كثري من أجزاء الوالية 
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(Environmental Protection Agency [EPA], 1998). وتشري إسقاطات املناخ 

أشهر  االرتفاع، خاصة يف  تستمر يف  احلرارة سوف  أن درجات  إىل  احلديثة  اإلقليمية 
يف  املتساقطات  تزداد  أن  وُيتوقَّع   .(IPCC, 2007) أمريكا  شامل  وسط  يف  الصيف 
املتطّرفة،  األحداث  حالة  ويف  الصيف.  يف  تتناقص  وأن  والربيع،  والشتاء  اخلريف 
األمطار جدًا، يف حني  القادم كثرية  العقد  الربيع يف  %19 من فصول  يكون  أن  ُيتوقَّع 
(IPCC, 2007). وترتقي  %15 من فصول الصيف شديد اجلفاف  أنه ُيتوقَّع أن يكون 
السهول الشاملية الكربى يف الواليات املتحدة لتكون من ضمن أكثر املناطق حساسية 
الزراعية  باألرايض  مقارنة  واملتساقطات،  احلرارة  درجة  حيث  من  املناخية  ات  للتغريُّ
يف أنحاء العامل األخرى. ويف ما خيّص آفة رأس مغزالوية الشعري، يعني ازدياد درجات 
وقت  يف  الرش  ابتداء  وُيتوقَّع  باكرًا،  حتصل  أن  يمكن  الربيعية  الزراعة  أن  احلرارة 
يف  الشديدة  بالرطوبة  خُترق  أن  يمكن  التوقُّعات  هذه  لكن  أيضًا.  الفصل  من  مبكر 
الربيع، جُمرِبة املزارعني عىل تأخري الزرع حتى تنخفض الرطوبة لتصبح مالئمة للنمو.

 

الويب عىل  القائمة  القرار  دعم  منظومات 
بعيدًا عن املحاصيل التي ُوصفت بالتفصيل آنفًا، جرى تطوير وتقييم نامذج تنبُّؤ 
النامذج  هذه  وتستعمل  العامل.  أنحاء  شتى  يف  املحاصيل  من  واسع  لطيف  باألمراض 
عادة درجات احلرارة والرطوبة دخاًل هلا من حمطات مؤمتتة لقياس موسطات الطقس 
املوقع  عن  بعيدة  مناطقية  حمطات  من  أو  املوقع،  يف  املوجود  النبايت  الغطاء  ضمن 
 (Wallin & Schuster, 1960; MacKenzie, 1981; Disease Model Database,

عىل  للمساعدة  كبرية  إمكانات  عىل  النبات  بأمراض  التنبُّؤ  نامذج  وتنطوي   .2001)

تلبية احتياجات املزارعني يف تطبيق اسرتاتيجيات إدارة جديدة وفقًا ملا ورد يف خارطة 
استعامهلا  حني  إال  متامًا  منها  االستفادة  يمكن  ال  أنه  إال  احلرشات.  مكافحة  طريق 
اذ قرارات ختّص مكافحة أمراض النباتات يف بيئة إنتاج . وتدمج منظومات دعم  الختِّ
كان  وعادة،  الرّش.  إرشادات  وضع  أجل  من  الصلة  ذات  املعلومات  مجيع  القرار 
ُينتَظر من املزارعني وغريهم أن يشرتوا حمطات طقس خاصة هبم، وبرجميات لنمذجة 
اجلوية  الظروف  قياسات  من  نفسه لالستفادة  املخاطر  بيانات  أو ملخص  األمراض، 
من  إما  البيانات،  ُتمع  التقانية،  االبتكارات  ر  تطوُّ ومع  القرار.  اذ  اختِّ عمليات  يف 
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لتحليلها،  مركزي  حاسوب  إىل  ُتعطى  ثم  زراعي،  مرشد  ِقبل  من  أو  املزارعني،  قبل 
ثم   .(Krause et al., 1975; Bootsma, 1979) اعتباطية  فرتات  عىل  أو  أسبوعيًا 
خطوط  عرب  أو  والتلفزيون،  اإلذاعة  عرب  للمزارعني  األمراض  خماطر  تقديرات  ُتتاح 
البالد  أنحاء  اهلاتف، واملنترشة يف  القرار عرب  هاتفية ساخنة. ومع أن منظومات دعم 
وحتتاج  غالية  فإهنا   ،(Fry, 1977) املتحدة  الواليات  رشق  يف  ناجحة  كانت  كافة، 
فائدة  أن  ذلك،  إىل  ُيضاف  وصيانتها.  لتشغيلها  الزراعي  واملرشد  املزارع  غ  تفرُّ إىل 
بيانات الطقس  الناجم عن حتصيل  التأخري  املعلومات يمكن أن تكون حمدودة بسبب 

ومعاجلة وإرسال توصيات اإلدارة.

الباحثون  ر  طوَّ العرشين،  القرن  تسعينات  منتصف  يف  اإلنرتنت  اخرتاع  وبعد 
والواسعة  الرسيعة  اإلنرتنت  اتصاالت  إمكانات  تستعمل  جديدة  قرار  دعم  منظومة 
مؤمتتة  طقس  شبكات  من  البيانات  وجيمع  مؤمتت  املنظومات  هذه  ومعظم  االنتشار. 
ث عىل فرتات ختتلف من مرة  وفقا جلدول زمني منتظم. ويمكن هلذا اجلدول أن حُيدَّ
املنظومات  من  النوع  هلذا  أمثلة  عدة  وثمة  ساعة.   24 كل  مرة  حتى  دقيقة   15 كل 
الصويا  وفول  البطاطا  من  املحاصيل،  من  أنواع  لعدة  ُنرِشت  وقد  املنشورات،  يف 
(De Wolf et al., 2005; Wharton et al., 2008). واملزية الرئيسية  وحتى القمح 
بالوصول  للمزارعني  وتسمح  باإلنرتنت،  عرب  تفاعلية  أهنا  هي  املنظومات  هلذه 
رشاء  دون  من  الشخصية  حواسيبهم  عرب  واملوقع  الطقس  عىل  مبنية  توصيات  إىل 

إضافية.  برجميات  أو  عتاديات 

أ من منظومة مكافحة احلرشات  جيب اعتبار منظومات دعم القرار جزءًا ال يتجزَّ
اسرتاتيجيات  كفاءة  من  تزيد  سوف  معلوماهتا  أن  إدراك  الرضوري  ومن  املتكاملة، 
رسيعة  مراجعة  وتشري  خماطرها.  زيادة  دون  من  األمراض،  عىل  املزارعني  سيطرة 
والواليات  أوروبا  يف  شيوعًا  أكثر  القرار  دعم  منظومات  أن  إىل  احلالية  للمنشورات 
املتحدة. وقد يكون سبب ذلك وجود ترشيعات صارمة مضادة للحرشات يف االحتاد 
تلك  أن  وبرغم  الويب.  يف  اإلنتاج  سالمة  لضامن  عديدة  برامج  ووجود  األورويب، 
فيها من  املشاركة  بأن عليهم  املزارعني يشعرون  فإن  إلزامية،  برامج غري  الربامج هي 
مكافحة  خطط  استعامل  الربامج  هذه  وتشجع  التجار.  كبار  إىل  منتجاهتم  بيع  أجل 
احلرشات املتكاملة، وتدعو إىل عدم استعامل املبيدات إال إذا كان ذلك رضوريًا جدًا. 



443

يمكن  األمراض،  عىل  للقضاء  الالزمة  الرش  مرات  عدد  تقليص  إىل  وإضافة  بذلك 
املبيدات يف  للنصائح، ووسيلة تسويغ نرش  بوصفها مصدرًا  املنظومات  تلك  استعامل 

بالقانون. حاالت كون عدد الرشات حمدودًا 

ويوجد لدى جامعة والية ميشيغان موقع ويب إلدارة خماطر مرض آفة البطاطا 
جدًا  ناجحًا  كان  ويب  ملوقع  مثال  جمرد  وهذا   .2000 عام  منذ  يعمل  وهو  املتأخرة، 
يكون  التي  األوقات  يف  املوقع  هذا  وباستعامل  املزارعني.  من  قويًا  تأييدًا  واكتسب 
الوباء قلياًل، أمكن للمزارعني تقليص عدد مرات رش مبيد  فيها احتامل ظهور ذلك 
الفطريات عىل حماصيلهم كثريًا أثناء مواسم زراعتها (Wharton et al., 2008). وقد 
البطاطا يف ميشيغان جزءًا كبريًا من تكلفة إنشاء وحتديث وصيانة  لت جلنة صناعة  موَّ
أصحاب  أولويات  وحتديد  القرار،  لدعم  ناجحة  منظومة  أي  وحتسني  املوقع،  هذا 
بوسائل  العالقة  ذوي  آراء  حتصيل  وجيري  فيه.  ودائمة  مستمرة  عملية  هو  املصلحة 
ولقاءات  احلقلية،  الزيارات  أثناء  املزارعني  إىل  ث  التحدُّ خالل  من  أوالً،  خمتلفة. 
البطاطا.  صناعة  مثيل  مع  واالجتامعات  احلقلية،  املتكاملة  احلرشات  مكافحة  جلنة 
من  املستعملني  ن  متكِّ التي  الويب[  ]عىل  االتصال  روابط  استعامل  خالل  من  وثانيًا، 
إرسال بريد إلكرتوين من خالل موقع الويب. وثالثًا، من خالل استعامل إحصائيات 
مجع  تدعم   ،(Google Analytics) غوغل  إحصائيات  حتليل  مثل  فالربامج،  املوقع. 
حمرك  نوع  )مثاًل  للموقع  الزوار  استعامل  عن  املصدر(  )مغفلة  مفصلة  إحصائيات 
التي  )الصفحات  معه  تفاعلهم  وعن  يستعملوهنا(  التي  املفتاحية  والكلامت  البحث 
ن  يمكِّ ما  وهذا  معينة(.  صفحة  يف  املستعمل  يقضيها  التي  واملدة  شعبية،  أكثر  هي 
وللمبادرات  والتأهيل،  التدريب  لدورات  املوارد  ختصيص  من  البحث  يف  العاملني 
التأهيلية  اجلوانب  تقييم  ويشتمل  للموقع.  زيارة  يف  وهو  املستعمل  خربة  ن  حتسِّ التي 
منظومة  وكانت  للموقع.  املزارعني  استعامل  تقييم  عىل  واتساعها  االسترشاف  لنامذج 
من  جدًا  ناجحة  ميشيغان  والية  جامعة  لدى  املتأخرة  البطاطا  آفة  مرض  خماطر  إدارة 
أثناء  خمتلف(  زائر   3500 نحو  )تعادل  الشهر  يف  زيارة   60000 تستقبل  إهنا  حيث 
اجلامعة  موقع  توصيات  ميشيغان  يف  املزارعني  من   40% نحو  ويتَّبع  الزراعة.  موسم 
إلدارة حماصيل البطاطا. ونظرًا إىل تركيز زراعة البطاطا يف مزارع كبرية دعمت تطوير 
من  ُتدار  ميشيغان  يف  البطاطا  زراعة  مساحات  من  تقريبًا   90% أن  ر  نقدِّ املنظومة، 
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 (Wharton املتأخرة  البطاطا  آفة  مكافحة  إدارة  برنامج  من  اكُتِسبت  معارف  خالل 
.et al., 2008)

الطقس استرشاف 
احلاجة إىل استرشافات صحيحة

من  كبرية  كميات  تارخييًا  تطلبت  حماصيل  ثالثة  عىل  هنا  االهتامم  ز  نركِّ سوف 
مبيدات الفطريات، وأدرك املزارعون واملعنيون واملرشدون الزراعيون بسببها احلاجة 
يف  البطاطا  صناعة  جلنة  ضغطت  وقد  هلا.  خصيصًا  مبكر  إنذار  منظومات  تطوير  إىل 
ميشيغان، التي متثِّل مزارعي البطاطا فيها، من أجل تطوير منظومة استرشاف املرض 
نامذج  تكن  مل  عندما  شخيص(  اتصال   ،(B. Kudwa) كودوا  )ب.   1999 عام  منذ 
أيضًا  اللجنة  ودعمت  الزراعة.  يف  الكثيف  لالستعامل  كافية  دقة  ذات  االسترشاف 
البحث يف تأثري املناخ املتغريِّ يف ابتداء رش مبيدات الفطريات، ويف أوبئة آفة البطاطا 
 .(Baker, Kirk, Andresen, & Stein, 2004; Baker et al., 2005) املتأخرة 
و  ى خمتصُّ بالفستق دعاًم ماثاًل. وتلقَّ الزراعية يف جورجيا اخلاصة  السلع  مت جلنة  وقدَّ
مصادر  أجل  من  طلبات  ومينِّيسوتا  داكوتا  وشامل  جنوب  يف  الزراعية  األمراض 
إرشاد  منظومات  إىل  احلاجة  فيها  دوا  أكَّ الشعري  مغزالوية  رأس  آفة  عن  للمعلومات 

النوع. وتنبُّؤ من ذلك 

استرشاف أمراض املحاصيل
ظهور  ومع  اتساعها.  حيث  من  كثريًا  الزراعية  االسترشاف  تطبيقات  تتباين 
أنامط  لتحديد  األجل  طويلة  استرشافات  ُتستعمل  املناخ،  تغريُّ  بحوث  مبادرات 
ر  وُتطوَّ  .(Seem, 2004) القادمة  السنوات  يف  املتوقَّعة  اليومية  أو  الفصلية  الطقس 
االسترشافات الفصلية غالبًا بمقارنة البيانات املناخية املؤرشفة ببيانات أحداث معينة 
له كميات مالئمة من  تتوافر  بأي مقدار  استرشافات فصلية  تكوين  معروفة. ويمكن 
البيانات (Challinor et al., 2003; Large, 1956). وُتستعمل نامذج الدورة اجلوية 
الكوكبية العامة السترشاف مفاعيل تغريُّ املناخ والظواهر األرضية األخرى. ويمكن 
الدورة  املائية واهلوائية[ لنمذجة حركة  الدوران ]للتيارات  مُلخَرجات نامذج حركات 
اليومية ضمن ظروف  للقيم  ل لتصبح مناطقية وتوافر تقديرات  ُتعدَّ أن  العامة  اجلوية 
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وصف  حيث  من  اخُتربت  قد  العامة  النامذج  تلك  فائدة  أن  حني  ويف  خمتلفة.  جوية 
النبات يف  الذين يعتمدون عىل سالمة  (Seem et al., 2000)، فإن  خماطر األمراض 

حمدودة. ملناطق  األجل  القصرية  باالسترشافات  غالبًا  هيتمون  معيشتهم 

 (NWS) وتوفر إدارة خدمة الطقس الوطنية (National Weather Service)ع 
 10 حتى  الطقس  واسترشافات  أطول،  مدى  ذات  وأخرى  يومية  استرشافات  عادة 
الشامل،  النطاق  عىل  الوطنية  الطقس  خدمة  نموذج  تشغيل  ومن  حصوهلا.  قبل  أيام 
املختلفة.  التطبيقات  للمواقع من أجل  النموذج إرشادات خمصصة  توافر إحصائيات 
ويمكن استعامل تلك اإلحصائيات السترشاف متغريات ذات صلة باألرصاد اجلوية 
نموذج  خرج  إحصائيات  تنبُّؤات  اسُتعملت  الحقًا،  مذكور  هو  ملا  ووفقًا  مبارشة. 
خدمة  استرشافات  من  ساعة   60 غّطي   (MOS)  (Model Output Statistics)
فرتات  السترشاف  وذلك  العرشين،  القرن  تسعينات  أوائل  يف  الوطنية  الطقس 
من  بمستوى  لكن  النباتات،  أمراض  مكافحة  نامذج  ملصلحة  العالية  النسبية  الرطوبة 
(Wilks and Shen, 1991). ويمكن إلحصاءات خرج النموذج  الدقة مشكوك فيه 
العام أن ُتستعمل أيضًا يف إجراءات حتديد نوع الطقس اليومي. إن حتديد نوع الطقس 
من  معّينة  بتشكيالت  التنبُّؤ  تعتمد  التي  الطقس  تطبيقات  يف  خصوصًا  مفيد  اليومي 
متغريات الطقس(Cheng et al., 2004) . وطرائق حتديد نوع الطقس اليومي شائعة 
أي  يف  العدوى  تنقل  فة  معرَّ بيئة  النبات  ملرض  تكون  عندما  النبات  أمراض  علم  يف 

.(De Wolf & Isard, 2007) نقطة من دورة املرض

وتتطلب االسترشافات الشاملة بمخاطر املرض اليومي أو األسبوعي، والالزمة 
ملوارد حسابية  وتوفُّرًا  عالية  دقة  الزراعة،  أثناء موسم  املزارعني يف  قبل  من  الستعامهلا 
العقود األخرية، مل تكن استرشافات  لبيانات استرشاف متاحة للعموم. ويف  أو  هائلة، 
دعم  يف  واسع  نطاق  عىل  تطبيقها  لضامن  كاف  بقدر  دقيقة  الوطنية  الطقس  خدمة 
حمدودة  النسبية  بالرطوبة  املبارشة  التنبُّؤات  ناحية  من  فائدهتا  وكانت  الزراعي.  القرار 
النموذج يف  القائمة عىل إحصائيات خرج  املحددة يف اإلرشادات  الندى  نقطة  بة  بمركِّ
مشاهبة  بيانات  نت  ُضمِّ وحينام   .(Wilks & Shen, 1991) العرشين  القرن  تسعينات 
يف استرشافات احتاملية لفئات خماطر آفة البطاطا املتأخرة، أو لتحديد الطقس اليومي، 
إطار زمني حمدود فقط.  املحاكاة مقبولة لالستعامل يف احلقل، لكن ضمن  نتائج  بدت 
وبتوافر معرفة كافية إلجراء تنبُّؤات تغطي 24 ساعة، تناقصت املساحة املوجودة حتت 
 (Raposo et رة  املتأخِّ باآلفة  احلقلية  العدوى  حالة  يف   5% بنحو  املرض  ر  تطوُّ منحني 
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ذيفان  إىل معرفة  االفتقار  التأكيد بسبب  النتائج كانت صعبة  تلك  أن  إال   .al., 1993)
العدوى وطريقة املحاكاة التي اتُّبِعت يف التحليل.

وُأنتِجت استرشافات شاملة واسعة النطاق تقوم عىل إحصائيات خرج النموذج، 
قبل  من  وذلك  ساعة،   192 ملدة  والصغرى  العظمى  احلرارة  درجات  عىل  وتشتمل 
االسترشاف  منظومة  نموذج  باستعامل   ،1994 عام  منذ  الوطنية  الطقس  خدمة  إدارة 
نت دقة  2003، حسَّ الرقمي. ومنذ عام   (GFS) (Global Forecast System)ا  العامة 
الزراعية  النمذجة  يف  البيانات  هذه  فائدة  جذريًا  الوطنية  الطقس  خدمة  استرشافات 
ر بايكر وكريك  (Carroll & Maloney, 2004). ويف اآلونة األخرية، طوَّ واالقتصادية 
ات طقس ساعية مقرتنة بمخاطر آفة  (Baker and Kirk, 2007) طريقة الشتقاق متغريِّ
الطقس  خدمة  أنتجتها  التي  املتوافرة  النموذج  خرج  إحصائيات  من  رة  املتأخِّ البطاطا 
صنعية  عصبونية  لشبكة  حاسوبية  خوارزمية  إىل  البيانات  تلك  ُأدِخلت  ثم  الوطنية. 

رة حتى مخسة أيام يف املستقبل. ولَّدت استرشافات دقيقة بمخاطر اآلفة املتأخِّ

من  بكل  التنبُّؤ  منشورات  يف  رواجًا  الصنعية  العصبونبة  الشبكات  القت  لقد 
وتمَّ  املرض  بواسطتها حركة  ُنمذجت  فقد  السابقة.  السنوات  الطقس واملرض يف عدة 
وأنامط  الطقس  بني  والعالقة  بالطقس  املكاين  املستقبيل  االمتداد  ات  متغريِّ استكامل 
بنجاح.   (De Wolf & Franci, 2000; Charkraborty et al., 2004) املرض 
بطرائق  رة  املطوَّ النامذج  من  دقة  أكثر  العصبونية  الشبكات  نامذج  تكون  ما  وغالبًا 
رت نامذج  (De Wolf & Franci, 2000). ومن حيث استرشاف الطقس، ُطوِّ أخرى 
 (Jain, McClendon, & شبكات عصبونية أخريًا من أجل التنبُّؤ بدرجة حرارة اهلواء 
(Hoogenboom, 2006; Smith, McClendon, & Hoogenboom, 2006 ودرجة 

 (Shank, Hoogenboom, & McClendon, 2008a; الندى  ن  تكوُّ نقطة  حرارة 
الزراعية.  للتطبيقات   Shank, McClendon, Paz, & Hoogenboom, 2008b)

(Jain et al., 2006) بيانات الطقس من شبكة جورجيا املؤمتتة ملراقبة البيئة  واستعمل 
 (Georgia Automated ،(AEMN) Environmental Monitoring Network)

احلرارة  بدرجة  للتنبُّؤ  نموذج شبكة عصبونية صنعية  ر  (Hoogenboom, 2000) وطوَّ

 (Smith et ن سميث وآخرون  12 ساعة يوميًا يف الشتاء. وحسَّ ساعة بساعة عىل مدى 
روا شبكات عصبونية صنعية للتنبُّؤ بدرجة حرارة اهلواء عىل  (al., 2006 نامذجهم وطوَّ

 (Shank et al., 2008a) وآخرون  شانك  ر  وطوَّ جورجيا.  والية  لكامل  السنة  مدار 
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للتنبُّؤ  وذلك  للخطأ،  خلفي  انتشار  ذات  الطبقات  ثالثية  صنعية  عصبونية  شبكات 
املؤمتتة  12 ساعة ملحطات شبكة جورجيا  الندى عىل مدى  ن  مسبقًا بدرجة حرارة تكوُّ
شبكات  نامذج  بمزج  الشبكات  جمموعة  هنج  أخرى  دراسة  يف  واسُتعمل  البيئة.  ملراقبة 
عضوية  ضبابية  نوع  تابع  باستعامل  دت  ُحدِّ التي  عنارصها  أوزان  مع  فصلية  عصبونية 
املجموعات  نامذج  (Shank et al., 2008b). وأعطت  السنة  اليوم من  رقم  يقوم عىل 
عىل  القائمة  غري  السنة  مدار  عىل  التنبُّؤ  نامذج  تعطيها  التي  تلك  من  أقل  أخطاء  تلك 

الشبكات. جمموعات 

وكريك  بايكر  ره  طوَّ الصنعية،  العصبونية  الشبكات  عىل  قائم  تنبُّؤ  نموذج  وكان 
شامل  استرشاف  بيانات  من  مشتقة  ات  متغريِّ باستعامل   (Baker and Kirk, 2007)

التنبُّؤ باحتامل  بالطقس من إحصائيات خرج نموذج خدمة الطقس الوطنية، ناجحًا يف 
رة، مع إعطاء قيم عددية لشدة املرض. وكانت طرائق الشبكات  وباء آفة البطاطا املتأخِّ
التنبُّؤ  يف  األخرى  الشائعة  اإلحصائية  الطرائق  من  نجاحًا  أكثر  الصنعية  العصبونية 
احلرارة  درجات  بواسطته  ت  اشُتقَّ فقد  العايل.  االحتامل  فرتات  أثناء  املرض  بخطر 
12 ساعة،  العظمى والصغرى، وتغطية الغيم، ورسعة الريح، واحتامل العدوى خالل 
مبارشة  املتساقطات،  لكميات  استرشافية  وقيم  ساعة،   24 يف  املتساقطات  واحتامل 
احلرارة  درجات  قيم  ت  واشُتقَّ الوطنية.  الطقس  خدمة  نموذج  خرج  إحصائيات  من 
الوطنية  الطقس  خدمة  تنبُّؤات  من  املتأخرة،  اآلفة  حصول  أجل  من  بساعة،  ساعة 
(Sine- ُأيسِّ  جيبي  نموذج  باستعامل  اليوميتني  والصغرى  العظمى  احلرارة  لدرجتي 
 (Ephrath, Goudriaan, ل لتحقيق االستمرارية يف الزمن (Exponential Model معدَّ

النموذج  يف  املناخي  والتشابه  املكاين  اجلوار  إدماج  وجرى   .& Marani, 1996)

املواقع. ألمكنة  اجلغرافية  ات  التغريُّ احتساب  أجل  من  إضافيني  ين  متغريِّ بوصفهام 

وثمة نموذج إرشادي عام يتألف من 12 حمطة فقط، مع سجالت أرشيف طويلة، 
إلدارة  الوطني  املركز  من  منحة  بمساعدة  املحيل  املستوى  عىل  مرة  أول  فائدته  وُقيِّمت 

املتكاملة. احلرشات  مكافحة 

وجرى  ميشيغان،  والية  يف  حمطة   48 مع  الستعامله  اإلرشادي  النموذج  ع  وُوسِّ
2003-2005. واسُتعملت مواسم  بيانات مواسم الزراعة يف األعوام  تدريبه باستعامل 
املحطات  جلميع  التنبُّؤات  دقة  وُدقِّقت  منه.  ق  للتحقُّ و2007   2006 عامي  يف  الزراعة 
باستعامل  املحسوبة  بتلك  هبا  املتنبَّأ  رة  املتأخِّ البطاطا  آفة  شدة  قيم  بمقارنة  والسنوات 
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رة  البيانات املناخية املحلية اخلام. وكانت النتائج األولية لدقة نموذج آفة البطاطا املتأخِّ
أشهر  أثناء  يف  املواقع  مجيع  يف  أيام  مخسة  تنبُّؤات  أجل  من   81% نحو  ميشيغان  يف  هذا 
(Baker et al., 2007). وهذه دقة أعىل عىل   .2007-2003 موسم الزراعة من أعوام 
النموذج  استعمل   .)77%( املناخية  املعايري  أساس  عىل  املتوقَّعة  القيم  من  ملحوظ  نحو 
من خالل الويب من قبل مزارعي البطاطا يف ميشيغان بدءًا من موسم زراعة عام 2009. 
وثمة مشاريع مشاهبة يف جامعة والية داكوتا اجلنوبية هتتم باسترشاف آفة رأس مغزالوية 
احللبي. الفستق  أوراق  ببقع  باسترشاف  هتتم  جورجيا،  جامعة  يف  وأخرى  الشعري، 

بني  يقع  مكاين  مْيز  ذات  بأهنا  النطاق  املتوسطة  الطقس  استرشافات  وتوصف 
الطبيعة  وتسمح  الضيق.  النطاق  استرشافات  ومْيز  الشامل  النطاق  استرشافات  مْيز 
التنبُّؤ عىل مساحات صغرية نسبيًا. ونظرًا  ات أكثر يف  املناطقية هلذه االسترشافات بتغريُّ
لالسترشافات  توجد  غالبًا،  كثريًا  مكانيًا  تتغريَّ  بالزراعة  الصلة  ذات  ات  املتغريِّ أن  إىل 
املختصون  اهتم  الواقع  ويف  القرار.  دعم  منظومات  يف  مجة  فوائد  النطاق  املتوسطة 
تكون  أن  قبل  ما  منذ  النطاق  املتوسط  باالسترشاف  القيام  بإمكان  النبات  بأمراض 
ففي   .(Royer et al., 1989) متامًا  مفهومة  أو  متاحة  النوع  هذا  من  التي  البيانات 
ببيئات  قرهنا  أمكن  مناطقية  لظروف  النطاق  املتوسطة  االسترشافات  كانت  األصل، 
احلسابية  الطاقة  يف  اهلائل  االزدياد  ومع   .(Schwartz et al., 1987) معينة  شاملة 
النطاق  املتوسطة  النامذج  مزايا  تبيَّنت  العرشين،  القرن  تسعينات  أثناء  البيانات  وختزين 
ت من  الالزمة هلا حدَّ والطاقة احلسابية  تعيني موسطاهتا  تعقيد  أن  إال  الدقة،  يف حتسني 

 .(Cortinas & Stensrud, 1995) فائدهتا للعموم 

الطقس بيانات  تعميم  األخرية يف  هات  التوجُّ
الشاملة  النامذج  إىل  النفاذ  أصبح  البيانات،  إىل  الوصول  لتعميم  حماولة  يف 
من  واسع  لطيف  اآلن  متاحًا  املكانية،  اإلحداثيات  شبكات  ذات  النطاق،  واملتوسطة 
 (Linked Environments اجلوي  لالستكشاف  املرتابطة  البيئات  بوابة  عرب  الباحثني 
الوطنية  اهليئة  لت  موَّ  ،2003 عام  ويف   .(LEAD)  .for Atmospheric Discovery)

املعلومات  تكنولوجيا  لبحوث  كبرية  منحة  خالل  من  املذكورة  البوابة  رسميًا  للعلم 
(Large Information Technology Research).  (ITR). وتعمل البوابة اآلن وتوافر 

النطاق  واملتوسطة  الشاملة  لالسترشافات  الرسعة  عالية  حسابات  إلجراء  إمكانات 
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املرتابطة  البيئات  بوابة  وتتيح   .(TeraGrid) التحتية  احلساب  بنية  شبكة  خالل  من 
التحليل  وأدوات  االسترشاف  ونامذج  اجلوية  األرصاد  بيانات  اجلوي  لالستكشاف 
 .(LEAD, 2008) ه  تغريُّ أثناء  تفاعليًا  الطقس  يريد استكشاف  واإلظهار ألي شخص 
وتمع البوابة كل املوارد الرضورية معًا يف نقطة نفاذ مرحية واحدة مدعومة بنمظومات 
املسترشفون  يبقى  ال  بحيث  خصيصًا  البوابة  مرشوع  ل  ُموِّ وقد  الرسعة.  عالية  حساب 
بيانات ساكنة  أو مقترصين عىل  اجلويون والباحثون واملربون والطالب جمرد متفرجني 
احلصول  يستطيعون  فاعلني  مشاركني  يصبحوا  أن  يمكن  بل  التوليد،  صورمسبقة  أو 
إىل  للولوج  مثالية  بيئة  وهذه   .(LEAD, 2008) بأنفسهم  ومعاجلتها  املعلومات  عىل 

النبات. تتوافر عادة يف علم أمراض  البيانات والطاقة احلاسوبية ال  مقادير كبرية من 

املعقدة  املهام  من  كثري  بأمتتة  التجريبية  األعامل  البوابة  برجميات  ن  وحُتسِّ
املعلومات  تدفق  أداُة  وتمع  اجلوية.  األرصاد  بعلم  الصلة  ذات  للوقت  واملستنزفة 
ومن  واحدة.  تربة  يف  منها  ق  التحقُّ وتطبيقات  واسترشافها  وفهمها  البيانات  إدارَة 
ضمن  البيانات  وإدارة  العمل  النسياب  املتزامن  التنسيق  البوابة  لتلك  الكربى  املزايا 
حتليل  أدوات  استعامل  ذاك  العمل  انسياب  ويتيح  الويب.  خدمات  عمل  إطار 
ونامذج استرشاف وخمازن بيانات ليس يف تشكيلة ثابتة، أو عىل شكل مستقبِل ساكن 
بل  احلالية،  االسترشاف  وتكنولوجيات  اجلوية  األرصاد  بحوث  غرار  عىل  للبيانات، 
تلك  	( تغيري  تستطيع  احلاجة،  وفق  ات  التغريُّ مع  متكيِّفة  شبكية  منظومات  بوصفها 
البيانات  إىل  الدائمة  	( واالستجابة  للطقس،  استجابة  وتلقائيًا  برسعة  التشكيلة 
d( وابتداء  قراراهتم،  عىل  بناء  املستعملني  متطلبات  إىل  	( واالستجابة  اجلديدة، 
البيانات  مجع  الستمثال  البعيدة  الرصد  حمطات  آليًا، e( وتوجيه  أخرى  عمليات 

 .(LEAD, 2008) للمسألة التي يف قيد املعاجلة 

مْيزها  مكانية  إحداثيات  شبكات  الشاملة  االسترشافات  خُمَرجات  وتتضّمن 
املرض  خماطر  مساحات  حساب  من  الشبكات  هذه  ن  ومتكِّ مرتًا.  كيلو   20 يساوي 
بشبكات  النطاق  املتوسطة  االسترشافات  خمرجات  وُتعطى  منطقة.  لكل  بكاملها 
5 كيلو مرتًا، وهي خمصصة ملناطق معينة ذات مْيز مكاين أعىل. ويعطي  مْيزها يساوي 
ات  كل من االسترشافات الشاملة واملتوسطة النطاق قياًم كل ساعة ملجموعة من متغريِّ
الرصد اجلوي لتكون ُمدخالت إىل نامذج خماطر أمراض النباتات. والقيم التي كانت 
وحالة  النسبية  الرطوبة  ومنها  باألمراض،  اخلاصة  الشاملة  االسترشافات  يف  حرجة 
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النطاق  املتوسطة  املخرجات  من  ُتستخرج  سوف  املتساقطات  واحتامالت  الغيوم 
صنعية  عصبونية  شبكات  نامذج  ن  ُتضمَّ وسوف  العمل.  تسلسل  حوار  خالل  من 
منظومة  وُتربط عرب  امُلخرجات  مع  الوطنية  الطقس  املستعملة يف خدمة  لتلك  مشاهبة 

جغرافية. معلومات 

ألولئك  متاحًا  خيارًا  األخرية  اآلونة  يف  االسترشاف  من  النوع  هذا  أصبح  لقد 
ُيستعمل  فلم  السابق،  يف  أما  هبم.  خاصة  رسيعة  حواسيب  شبكات  يقتنون  ال  الذين 
مرفق نمذجة الطقس هذا لالسترشاف الزراعي قط، ومل يكن ولوجه متاحًا للطالب 

أبدًا. النظاميني  غري 
خالصة

اذ  اختِّ يف  التيقن  عدم  تقليص  هو  مبكر  إنذار  منظومة  ألي  النهائي  اهلدف  إن 
من  األمراض  خماطر  معلومات  توفري  ز  وُيعزِّ وقته.  ويف  دقيقا  بجعله  وذلك  القرار، 
ق وصوالً متكافئًا إىل اختاذ قرار مكافحة احلرشات  بيئة عادلة حتقِّ قيام  الويب،  خالل 
املزارعني  استعامل  يزيد من  أن  التيقن  لتقليص عدم  الزراعية. ويمكن  املجتمعات  يف 
السرتاتيجيات  استعامهلم  من  يقلِّل  وأن  احلرشات،  ملكافحة  استباقية  السرتاتيجيات 
متعددة،  مضيفة  نباتات  األمراض  من  لكثري  توجد  أنه  إىل  ونظرًا  األفعال.  ردود 
ومتطلبات متامثلة من حيث درجات احلرارة والرطوبة النسبية، فإن طرائق مكافحتها 

املحاصيل. أيضًا يف طيف واسع من منظومات  ونتائجها سوف تكون متشاهبة 

بواسطة  األمراض  خماطر  من  للحد  املتَّبعة  والطرائق  املناطقية  االسترشافات  إن 
تلك النامذج مهمة عىل مستوى العامل بوصفها وسائل لزيادة األمن الغذائي واستدامة 
ز االهتامم يف تطوير منظومات االسترشاف ودعم  الزراعة. وبرغم أن هذا الفصل ركَّ
عىل  ينطوي  التكنولوجيات  هذه  تطوير  تعزيز  فإن  م،  املتقدِّ العامل  يف  الزراعي  القرار 
الزراعية عامليًا  %10 من اخلسائر  ر أن  النامية أيضًا. وُيقدَّ البلدان  مضامني للزراعة يف 
حتصل بسبب األمراض (Strange and Scott, 2005). لذا جيب تطوير تكنولوجيات 

الغذائي. انعدام األمن  جديدة قادرة عىل تقليص تلك اخلسائر، ونرشها يف مناطق 

البحث  »ترسيع  بـ  املجتمعون  د  تعهَّ  ،G8 الثامين  ملجموعة  أخرية  قمة  ويف 
اإلنتاج  زيادة  بغية  جديدة  زراعية  تكنولوجيات  إىل  الولوج  وزيادة  والتطوير 
 (Hokkaido الزراعي«، خاصة يف ما يتعلق بمنظومات اإلنذار املبكر لألمن الغذائي 
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الصادر  املتحدة،  لألمم  التابعة  الفاو  منظمة  تقرير  ويف   .Toyako Summit, 2008)
إىل  الوصول  أن  املنظمة  اعتربت  العامل،  يف  الغذائي  األمن  انعدام  عن   ،2008 عام  يف 
تكنولوجيات جديدة هو العائق البنيوي الرئييس الذي يقف يف وجه التطور الزراعي 
املكيَّفة  »التكنولوجيات  أن  إىل  خاص  بوجه  التقرير  وأشار  العامل.  مستوى  عىل 

يمتلكون سوى موارد حمدودة«.  الذين ال  املنتجني  دة مهمة لصغار  لظروف حمدَّ

املدقَّقة  النطاق  املتوسطة  والنامذج  نة  املحسَّ الشاملة  االسترشافات  توافر  إن 
املناخ،  تغريُّ  بسبب  الزراعة  مواسم  ات  تغريُّ يف  املتوقَّعة  الزيادات  إىل  إضافة  مكانيًا، 
يف  األمراض  وطأة  لتخفيف  جديدة  هُنُج  تطوير  يف  األمهية  عالية  احلقبة  هذه  تعل 

االقتصادية. القيمة  ذات  املحاصيل  منظومات 
شكر كلمة 

محاية  بقانون  اخلاص  وطأهتا  وختفيف  املخاطر  تنب  برنامج  املؤلفون  يشكر 
 ،02925-2008 رقم  املالية  املنحة  األمريكية عىل  الزراعة  لوزارة  التابع  الغذاء  جودة 
2007 من برنامج إدارة مكافحة احلرشات املتكاملة التابع  وعىل املنحة املقدمة يف عام 
للبحوث  املرتابطة  البيئة  مرشوع  يف  العاملني  جهود  كانت  وقد  الزراعة.  لوزرارة 
 .LEAD املرشوع  بوابة  عرب  استرشاف  نامذج  إىل  الوصول  تأمني  يف  أساسية  اجلوية 
 (Kelvin دروغيمر  كيلفن  املرشوع  يف  الرئييس  الباحث  إىل  اجلزيل  بالشكر  ونتوجه 
مارو  وسوريش  ْباليل  بِث  إنديانا  جامعة  لدى  عمله  فريق  وإىل   ،Droegemeir)
(Beth Plale, Suresh Marru, Felix Terkhorn) لدعمهم هذا  وفلكس تِركورن 
 (Jeremy بِل  جريمي  ميشيغان  جامعة  يف  املساعدين  الباحثني  أيضًا  ونشكر  العمل. 
 (Jason Smith) سميث  وجايسون   (Cassandra Hoch) هوش  وكسندرا   Bell)

.(Magdalena Wisniewska) ِوسنيوسكا وماغدلينا 
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ص ملخَّ

والتفاعل  الطبيعة  لدراسة  نمتلكها  التي  القياس  أدوات  أفضل  أعيننا  ليست 
استقبال  إىل  إضافة  الظواهر،  من  كثري  فهم  دماغنا  يستطيع  بواسطتها  لكْن  معها. 
العلمي،  ر  التطوُّ تاريخ  وخالل  العمليات.  من  كثري  يف  انخراطنا  عن  معلومات 
وبتفاصيل  أبعد،  أو  أقرب  رؤية  عىل  مقدرتنا  لتحسني  أجهزة  وُبنِيت  عت  اخرُتِ
العامل من حولنا. وقد  نظريات عن  تطوير  َثمَّ  أفضل، ومن  فهاًم  فهم كوننا  بغية  أكثر، 
والتلسكوب(، عىل حتسني  )امليكروسكوب  املجهر واملقراب  ساعدتنا تهيزات، مثل 
وغاليليو  ليوِوهْنوك  وُيعدُّ  ُصنِعنا.  ممَّ  ومعرفة  وأبعد،  أعمق  أشياء  رؤية  عىل  مقدرتنا 
مستمرة،  عملية  ابتدأا  فقد  واملقراب،  املجهر  استعامل  يف  اد  روَّ لعلامء  مثاالن  غالييل 
أعيننا  تستطِع  مل  عوامل  جديدة،  عوامل  إىل  واالرحتال  ي  التحدِّ من  جارية،  زالت  وما 
اإللكرتونيات  كانت  العرشين،  القرن  هناية  حلول  ومع  إليها.  تصل  أن  قط  دة  املجرَّ
تلك  إحدى  نت  ومكَّ حياتنا،  أنامط  يف  الثورات  من  كثري  عن  مسؤولة  واحلواسيب 
الرصد  يف  أعاملنا  ببعض  القيام  تستطيع  بآالت  أعيننا  عن  االستعاضة  من  الثورات 

وموضوعية. عقالنية  أكثر  بطريقة  والتفسري 
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لنستطيع  نكن  مل  األشياء  إىل  للنظر  طرائق  لنا  الرقمية  الكمرات  صور  وتوفر 
ختيُّلها من قبل، وقد أتاحت لنا مقادير هائلة من البيانات لتحليلها بواسطة حواسيب 
متزايدة القوة. وأصبح وصف كل التطورات والتطبيقات اجلديدة للتصوير يف جماالت 
استقصاء  هنا  ننوي  لذا  تقريبًا.  مستحيلني  أمرين  معها،  والتعامل  املختلفة،  العلم 
بعض  بانتقاء  الصورة،  حتليل  نظر  وجهة  من  وذلك  فقط،  الزراعة  جمال  يف  التصوير 

الشائعة. الصورة  حتليل  تقنيات  وبعض  السهلة،  الفحص  وطرائق  اهلامة  التطبيقات 

عىل  للحصول  الليزرية  البقع  صور  استعامل  الفصل  هذا  يف  م  نقدِّ وسوف 
والفواكه  والفطريات  البذور  مثل  مواد  يف  احليوي  بالنشاط  تتعلق  معلومات 
قديمة،  تقنية  استعامل  يف  األخرية  رات  التطوُّ أيضا  م  ونقدِّ احلية.  الرقيقة  واألغشية 
م يف  (Moiré Patterns)، كانت قد انتعشت من جديد مع التقدُّ يه  ُتعرف بأنامط ْموارِّ
املتكرر  الصورة  لتحليل  الكثرية  للتطبيقات  صًا  ملخَّ م  نقدِّ وأخريا  الرقمي.  التصوير 

ومعاجلتها. التقاطها  ولطرائق  الزراعة،  يف 

تقديم  -1

معاجلة  بني  املدريس  بالتمييز  صلة  عىل  مبدأين  إىل  البرصية  القياسات  تستند 
بأهنا  الصورة  معاجلة  ُتوصف   .(Gonzalez and Woods, 2008) وحتليلها  الصورة 
قبل  من  والتحليل  لالستقصاء  صورة  أفضل  توفري  عىل  األدوات  من  جمموعة  مقدرة 
باملقدرة  الصورة  حتليل  ف  وُيعرَّ العاديني.  الناس  قبل  من  فهمها  حتى  أو  خمتصني، 
الرئيسية  السامت  تفسري  يف  البرش  شخصانية  حمل  لتحل  مستقلة  إجراءات  وضع  عىل 
رقيمة  بيانية وملخصات  عادة رسومًا  الصورة  يولِّد حتليل  احلالة،  للصورة. ويف هذه 

البيانات األصلية. أو صورًا جديدة بدالً من حتسني 

العينات  تغريُّ  بسبب  خاص  نوع  من  يات  حتدِّ الزراعة  يف  احليوية  املادة  ومتثِّل 
يف  رغبة  مع  املادة،  من  النوع  هذا  يف  غالبًا  يوجد  الذي  اهلائل  التعقيد  ومنها  احليوية، 
العينات  يف  ل  تدخُّ أو  إتالفها  دون  عنها  معلومات  عىل  احلصول  يف  األحيان  أغلب 

فحصها. جيري  التي 

ويف هذا الفصل، نعرض بعض التقنيات البرصية التي تنطوي عىل مزايا عديدة 
جديدة  تطبيقات  مع  قديمة،  تقنية  وهو  يه،  ْموارِّ أنامط  حتليل  منها  الناحية،  هذه  من 
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الليزرية  البقع  أو  احليوية  بالبقع  ُتعَرف  أخرى  مبتكرة  وتكنولوجيا  الصورة،  لتحليل 
تستعمل  التي  الزراعية  التطبيقات  بعض  م  ونقدِّ الليزية.  اإلضاءة  باستعامل  ة  املتغريِّ

الدراسة. من  ملزيد  مرجعية  وتوفري  الفكرة  توضيح  بغية  التقنيتني  هاتني 

ونتعامل يف هذا الفصل أيضًا مع حتليل الصور وإجراءات معاجلتها الشائعة التي 
إجراءات  م  ونقدِّ الزراعية.  التطبيقات  من  لكثري  معلومات  عىل  للحصول  ُتستعمل 

الزراعية. تطبيقاهتا  مع  إلخ،  وقياسها...  وترميزها  وتزئتها  الصورة  حتسني  مثل 

ة املتغريِّ الليزر  بقع   -2

معلومات  عىل  احلصول  تقنية  هي  ة  املتغريِّ  (Laser Speckle) الليزر  بقع  تقنية 
الليزرية  اإلضاءة  باستعامل  احلية  وغري  احلية  العينات  داخل  البنيوية  الفاعلية  عن 
حني  حتصل  التي  الضوئي  التداخل  لظاهرة  صور  فيها  وُتستعمل  للصورة.  وحتليل 

التقاطها. الليزر، مع داللة عىل وقت  إضاءة اليشء بضوء مرتابط مثل 

1.1.2 خصائص الليزر

الكبرية  والشدة  اللون  وحدانية  منها  متامًا،  معروفة  بخصائص  الليزر  يتصف 
د. إال أن ثمة سمة معينة له هي الرتابط (Coherence)، الذي ينطوي  ضمن اتاه حمدَّ
ف  عىل دور ميَّز يف القياسات التي تقوم عىل األنامط البقعية. ومن حيث اجلوهر، ُيعرَّ
الرتابط هنا بإمكان حمافظة املوجة عىل طورها يف املكان والزمن، متيحة تشكيل أنامط 

تداخل حني وصول الضوء إىل سطح خشن. وُتعرف تلك األنامط ببقع التداخل.

البقع 2.1.2 أنامط 

التي  الضوء  موجات  جبهات  عن  الناجم  التداخل  بسبب  البقع  ظاهرة  حتصل 
السطح.  ذلك  من  بثها  وإعادة  انعكاسها  ثم  إسقاط،  سطح  إىل  أو  الراصد  إىل  تصل 
العشوائيني  والسطوع  الشكل  يف  يتجىلَّ  للُحَبْيبات،  عشوائي  انزياح  هي  والنتيجة 
1. وتعطي البذرة املضاءة بالليزر نفس أنامط البقع املرئية عىل سطح  املبيَّنني يف الشكل 
ات يف أنامط شكل  الطاولة تلك. وبتكرار نفس األرصاد مع مرور الزمن، تظهر تغريُّ
من  جمموعة  عن  الناجم  احليوي  النسيج  ضمن  الليزر  ضوء  تبعثر  تغريُّ  بسبب  البذرة 

احلية. البذرة  احليوية ضمن  األنشطة 
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البقع لبذرة موضوعة عىل طاولة. أنامط   :1 الشكل 

ة املتغريِّ الليزر  بقعة   2.2

من  وغريه  االستقالب  عن  النامجة  املضاءة،  املادة  بنية  يف  الت  التبدُّ تؤدي 
جبهات  مسارات  فتتغريَّ  الليزر،  ضوء  تبعثر  مواضع  تغريُّ  إىل  ضمنها،  العمليات 
بواسطة  أيضًا  تفسريها  يمكن  التي  تداخلها  أنامط  يف  تفاوتات  وتسبِّب  موجاته، 
املفعول عىل شكل  (Beating Doppler Effect). ويظهر هذا  النبيض  مفعول دوبلر 
سلسلة  التقاط  ننا  ويمكِّ تفاوتاته.  مستوى  وحتديد  مراقبته  املمكن  من  »غليان«  عملية 
البقع  تفاوتات  تسجيل  من   ،1 الشكل  يف  املبيَّنة  للصورة  املشاهبة  الساكنة،  األطر  من 

البذرة، واستنتاج يشء عن مداها. ضمن 

النشاط 3.2 قياس 

املضاءة،  املادة  ضمن  املوجود  بالنشاط  ة  املتغريِّ الليزر  بقع  خواص  قرن  يمكن 
يف  البقعة  تكوين  يف  ُتسهم  التي  املختلفة  التأثريات  مجيع  لعزل  دة  املعقَّ املهمة  أن  إال 
ومن  األنسجة،  يف  احليوي  االستقالب  من  النشاط  ذلك  ينشأ  قائمة.  تبقى  حلظة  كل 
غري  ات  تغريُّ من  حتى  أو  املنوية،  احليوانات  من  عينة  يف  احلركة  ومن  الدم،  تدفُّق 
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الظواهر  الرطوبة وجفاف احلرب والطالء وغريها من كثري من  حيوية، مثل مستويات 
نحو  عىل  ُترصد  ال  التي  العمليات  استقصاء  الظاهرة  هذه  حساسية  وُتتيح  األخرى. 
عدم  تدرأ  وبذلك  رقميًا،  تسجيلها  من  ن  ومتكِّ العادية،  التجهيزات  باستعامل  موثوق 

الشخصاين. البرشي  التقييم  يف  املتأصل  املوضوعية 

ة املتغريِّ الليزرية  البقع  صور  صنع  كيفية 

عينات  من  صور  عىل  للحصول  الالزمة  التجريبية  التشكيالت  تصنيف  يمكن 
اخللفية. والبعثرة  األمامية  البعثرة  البعثرة:  من  أساسيني  نوعني  ليزريًا يف  مضاءة 

النسيج وعودته منه حاماًل  النوعني يستندان إىل طريقة وصول الضوء إىل  وكال 
ع يف الطرف  املعلومات. يف البعثرة األمامية، يمر الضوء عرب العينة املرصودة ثم يتجمَّ
للسامح  كاٍف  بقدر  شفافًا  اجلسم  يكون  أن  جيب  احلالة،  تلك  ويف  املادة.  من  اآلخر 
ضوئي  نارش  وجود  مع  البرصي،  املجهري  التكبري  يشابه  وهذا  بعبوره،  للضوء 

(Diffuser) بني الكامريا واجلسم الذي جيري تصويره. 

اجلانب،  نفس  يف  والكامريا  واجلسم  الضوء  فيوضع  اخللفية  البعثرة  يف  أما 
املضاءة.  املادة  الصادر عن  املبعثر  الضوء  الكامريا  وتلتقط 

التصنيف  تغيري  دون  من  التشكيلتني  هلاتني  املختلفة  التعديالت  من  كثري  وثمة 
املدريس املذكور آنفا. لذا يتطلب كل تطبيق تشكيلة تريبية خاصة به من التجهيزات 
من أجل حتسني إمكانية دراسة الظاهرة، واإلسهام العلمي يف اخلواص املرصودة من 

البقعية. األنامط  خالل 

ة املتغريِّ الليزر  بقع  4.2 حتليل 

من  سلسلة  باستعامل  البقع  أنامط  يف  الزمنية  ات  التغريُّ لتقييم  كثرية  هُنُج  ثمة 
رقمية،  نتائج  إىل  يؤدي  صورة  حتليل  أنه  عىل  بعضها  ُيصنَّف  ولذا  املتعاقبة.  الصور 
قبل  من  للتقييم  ثانوية  صورة  ُتنتِج  صورة  معاجلة  أنه  عىل  اآلخر  بعضها  وُيصنَّف 

أشخاص.

 (Inertial Moment) العطايل  العزم  يمكن ذكر  الرقمية،  ومن بني اإلجراءات 
اسُتعملت  التي   (Co-occurrence Matrices) املشرتك  احلدوث  مصفوفات  من 
كثريًا بوصفها إجراءات إحصائية من املرتبة الثانية. ووفقًا ملا أورده أريزاغا وآخرون 
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(Arizaga et al., 1999)، يعطي العزم العطايل قيمة عديمة الوحدات متثِّل مستوى 
النشاط يف املادة امُلضاءة. وتقوم اخلطوة األوىل للحصول عىل هذه القيمة عىل تكوين 
بمْيز  بالليزر،  اإلضاءة  أثناء  ع  ُتمَّ متتالية،  أطر  جمموعة  من  ُتشَتق  جديدة،  صورة 
تلك،  الثانوية  الصورة  ن  وُتكوَّ رماديًا.  مستوى   256 ذات  إهنا  أي  بتات،   8 يساوي 
أو املصفوفة، بأخذ عمود أو صف واحد من كل صورة من املجموعة، ووضع تلك 
األعمدة أو الصفوف بجانب بعضها لتكوين مصفوفة ُتعرف بالتاريخ الزمني ألنامط 
(Temporal History Speckle Pattern) (THSP). وُترينا خصائص صورة  البقع 
التاريخ الزمني ألنامط البقع متى تكون املادة عالية أو منخفضة الفعالية. ففي الشكل 
2، من املمكن رؤية صورتني للتاريخ الزمني ألنامط البقع يف مادتني، إحدامها شديدة 
النشاط والثانية ضعيفة النشاط، حيث إذا كان للصفوف ظهور واضح دلَّت الصورة 
الصورة  أسطر  متثِّل  لذا   .		 الشكل  من  يتضح  ملا  وفقًا  النشاط،  منخفضة  عينة  عىل 

املكانية. التكرارات  الصفوف  ومتثِّل جمموعة  الزمني،  األحداث  تاريخ 

2: (a) صورة التاريخ الزمني ألنامط البقع لغشاء حيوي رقيق عايل النشاط، و(b) آلخر  الشكل 
النشاط. منخفض 

صور  سلسلة  ُتعاَلج  املستمرة،  ات  التغريُّ يمثِّل  عدد  عىل  احلصول  أجل  ومن 
تتألف  الضوء، حيث  ع شدات  لتوزُّ لبناء صورة جديدة  البقع  الزمني ألنامط  التاريخ 
مصفوفة  من  خلية  كل  يف  ويوضع  عمودًا.  و256  خطًا   256 من  اجلديدة  الصورة 
األنامط  صورة  يف  املتعاقبة  الرمادية  املستويات  حدوث  مرات  عدد  تلك  الشدة  ع  توزُّ

.jو i بالدليلني  التارخيية، موسومًا 
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لشدات  ع  توزُّ عن   3 الشكل  يف  املبيَّنتان  اجلديدتان  الصورتان  نجمت  لقد 
كثري  عًا  توزُّ تعطي  النشاط  العالية  املادة  أن  الواضح  ومن  والضعيفة.  القوية  األنشطة 
عًا  توزُّ تعطي  الضعيف  النشاط  ذات  املادة  أن  حني  يف  الرئييس،  القطر  حول  البعثرة 

حوله. البعثرة  قليل 

النشاط  منخفض  وآخر   )a( النشاط  عايل  رقيق  حيوي  لغشاء  الشدة  ع  توزُّ مصفوفتا   :3 الشكل 
 .(b)

IM من مصفوفة  العطايل  العزم  الثانية يمكن احلصول عىل قيمة  يف هذه اخلطوة 
أيضًا مصفوفة احلدوث املشرتك: التي تسّمى  الشدة،  ع  توزُّ

               )1(

الذي  املوقع   j و  i الدليالن  ويمثِّل  الشدات،  ع  توزُّ مصفوفة  هي   IDM حيث 
التاريخ  صورة  يف  املعاقبة  الرمادية  للمستويات  املشرتكة  احلدوثات  عدد  عىل  حيتوي 

البقع.  ألنامط  الزمني 

ما  ليزريًا  مضاءة  مادة  يف  البقع  أنامط  من  ملجموعة  البيانية  املعاجلة  أمثلة  ومن 
الصور اآلن إلجراء  ُتستعمل كامل   .(Fujii et al., 1985) اقرتحه فوجي وآخرون 
النشاط  ويتمثَّل  النشاط.  مستوى  البكسالت  سطوع  فيها  يمثِّل  صورة  تعطي  مقارنة 
غامقة  رمادية  مستويات  الضعيفة  األنشطة  وتولِّد  أفتح،  رمادية  بمستويات  األقوى 
يف الصورة. ويمكن للبكسالت أن تكون أيضًا نصف ملونة بغية حتسني املظهر املرئي 
 (Fujii) فوجي  طريقة  نتيجة   4 الشكل  وُيري  النشاط.  بخريطة  يسمى  الذي  للنتيجة 

يف صورتني، رمادية وملونة، جلذر نبتة بن يف أنبوب تكاثر خمتربي.
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رمادية،  صورة   (b)تكاثر خمربي، و أنبوب  (a) صورة يف  بن:  نبتة  فوجي جلذر  صور   :4 الشكل 
صورة ملونة.  (c)و

كل  يف  الرمادي  املستوى  شدة  فيها  مُتثَّل  التي  فوجي  طريقة   2 املعادلة  ومتثِّل 
: بسكل من الصورة بـ 

              )2(

اإلحداثيات ضمن  يمثِّالن   jو iالصور، و الصورة يف سلسلة  دليل  k هو  حيث 
، و هي صورة فوجي الناتة. مصفوفة الشدة 

مر  املعمَّ الفرق  بطريقة  ُتعَرف  فوجي  طريقة  غري  أخرى  طريقة  وثمة 
طريقة  وهي   ،)Arizaga et al., 2002(  (GD)  (Generalized Difference)
برمتها.  املجموعة  من  إطار  لكل  الفروق  حتسب  ألهنا  أكرب  حاسوبيًا  جمهودًا  تتطلب 

ف هذا الفرق بـ: وُيعرَّ

             )3(

معينة   k لصورة   jو  i اإلحداثيات  ذات  الشدات  مصفوفة  هي  حيث  
هلا  جديدة   مصفوفة  هي  والنتيجة  تليها.  التي   l الصور  جمموعة  منها  ُتطرح 

األصلية. الصور  نفس حجم 
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وثمة طرائق كثرية أخرى لتحليل البقع الليزرية املتغرية بالوسائل الرقمية والبيانية، 
 (Wavelet امُلوجْيات  حتويل  مثل  الرتددي  الطيف  طرائق  استعامل  تتضّمن  أن  ويمكن 

 .Transform)

5.2 التطبيقات يف الزراعة

م ربال وبراغا (Rabal and Braga, 2008) عدة أمثلة مفصلة ذات صلة ببقع  قدَّ
كثريًا  لكن  الزراعة.  املجاالت خاصة  العديد من  تطبيقات يف  ة مع الئحة  املتغريِّ الليزر 
أو  اقرتاح  بسبب عدم  املحتملة  املذكورة حمدود من حيث االستعامالت  التطبيقات  من 
تطوير تهيزات تارية هلا حتى اآلن، مع أنه ليس ثمة من عوائق تقنية لبنائها يف معظم 

احلاالت.

وثمة نوعان رئيسييان من تطبيقات املواد احليوية يف الزراعة، أحدمها يتعلق بوضع 
خمططات النشاط، والثاين هو حماولة لتصنيف العينات يف فئات تستند إىل أنامط نشاطها.

يف  التفاوتات  مصدر  عزل  صعوبات  كانت  أكرب،  احليوية  املادة  تعقيد  كان  وكلام 
أنامط البقع الليزرية أشد، ويف بعض احلاالت يصبح مستحياًل متامًا، ألن أنامط التداخل 
هي نتيجة جلمع عدد كبري من جبهات املوجات الواردة من النسيج املحلَّل. وقد كانت 
التفاوتات  مصادر  لعزل  ما  طريقة  عن  باحثة  الطيفي  احليز  يف  تعمل  دراسات  عدة 

.(Passoni et al., 2005)

ويمكن استعامل خمططات النشاط يف تطبيقات مثل حتليل البذور وخدوش الفواكه 
وْيداء يف البذرة  شْيم عن السُّ ونمو اجلذور. ففي حالة البذور مثاًل، من املمكن فصل الرُّ
وْيداء، إال أن فصل  أو حتى متييز املناطق ذات النشاط الذي هو أعىل من املتوسط يف السُّ

يًا.  مناطق حية وميتة قريبة من بعضها يف نفس البذرة ما زال يمثِّل حتدِّ

وْيداء يف حبة ُذَرة منفصلني بمستويي  شْيم والسُّ من املمكن أن نرى يف الشكل 5 الرُّ
منطقة  أن  م،  املعمَّ الفرق  طريقة  وخصوصًا  ة،  املتغريِّ البقع  تقنية  وُتري  نشاطهام. 
وْيداء.  بالسُّ مرتبطة  الضعيف  النشاط  منطقة  وأن  شْيم،  بالرُّ مرتبطة  الشديد  النشاط 

املناطق  د  حتدِّ التي  النشاط  خمططات  لتقنيات  آخر  تطبيق  هي  الفواكه  وخدوش 
املجروحة التي ال تستطيع العني البرشية كشفها، وهذا ما يعلل أمتتة عملية التفتيش عن 
م بابّلو وآخرون (Pajuelo et al., 2005) هذا التطبيق خصيصًا ملراقبة  اخلدوش. وقد قدَّ

اجلروح واخلدوش بتقنية البقع احليوية.
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من  قطافها  بعد  الفواكه  نضج  درجة  لتقدير  أيضا  احليوية  البقع  ليزر  واسُتعمل 
(Rabelo et al., 2005)، وأظهر ذلك وثوقية كشف  أجل حتليل مدة بقائها قبل بيعها 

انخفاض النشاط يف الربتقال بعد قطافه.

وتظهر  فاحتًا،  الصورة  يف  شْيم  الرُّ ويظهر  ُذَرة،  حبة  عىل  مطبَّقة  م  املعمَّ الفرق  طريقة   :5 الشكل 
السويداء غامقة.

الليزر  ببقع  تاوزها  يمكن  صعوبة  النسيج  نمو  عملية  مراقبة  متثِّل  اجلذور،  ويف 
واألجناس  الظروف  يف  النمو  سلوك  عن  للمختصني  معلومات  توافر  التي  ة  املتغريِّ

واألصناف املختلفة. وُيري الشكل 4 مثاالً جلذر ناٍم يف عينة من نبات البن.

وقد وثَّق ربال وبراغا (Rabal and Braga, 2008) تقيياًم للغشاء احليوي الرقيق 
ة، وبيَّنا أن من املمكن استعامل  وبوظة اآليْسكريم الذي ُأجري بواسطة بقع الليزر املتغريِّ
ات األطوار احلساسة النامجة عن تعديل ُبناها، وهذا ما  تلك التقنية من أجل حتليل تغريُّ
ن من مراقبة نشاط املركبات املختلفة وسلوكها مع مرور الزمن. فتلك املعلومات  يمكِّ

يمكن أن ُتساعد عىل تطوير مركبات جديدة ذات سلوك مرغوب فيه.

الفواكه  جني  يف  تطبيقات  املثال،  سبيل  عىل  الرقيقة،  احليوية  لألغشية  وتوجد 
واحلرشات.  الفطريات  من  محايتها  إىل  إضافة  بيعها،  قبل  خزهنا  مدة  وزيادة  ومحايتها 
ويمكن لتطوير مركبات جديدة من األغشية احليوية الرقيقة أن يقوم عىل تقييم األطوار 

أثناء اجلفاف باستعامل البقع املتغرية.
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الطفيليات  تركيز  تقدير  يمكنه  احليوية  البقع  لليزر  مقرتح  أويل  نموذج  وثمة 
 .(Pomarico and DiRocco, 2004) وسلوكياهتا أثناء مكافحتها بمبيدات احلرشات
يف هذه احلالة، ثّمة تغيري يف التشكيلة التجريبية املقرتحة التي ُرتِّبت فيها البعثرة األمامية 
ع عند الطرف اآلخر من اجلسم املضاء.  بحيث تسمح للضوء باملرور عرب العينة والتجمُّ

لتحديد  وسيلة  احليوية  البقع  تقنية  فيه  توافر  آخر  جمال  هو  احليوانات  وتكاثر 
ة  درجة احلركية يف سائل احليوان املنوي. يرتابط النشاط املرصود يف بقع الليزر املتغريِّ
م  ُقدِّ وقد  املنوي.  السائل  حتليل  يف  مهمة  سمة  وتلك  النطاف،  خاليا  حركية  مع 
 (Carvalho et ثور  نطاف  لتحليل  معينة  تريبية  تشكيلة  فيه  اسُتعملت  أويل  نموذج 

.al., 2009)

راسخة،  تكنولوجيا  اعتبارها  عن  بعيدة  زالت  ما  املتغرية  الليزر  بقع  تقنية  لكن 
طرائق  وجود  إىل  إضافة  الطريقة،  استعامل  يف  الصعوبات  من  العديد  وجود  بسبب 
العثور  البقع. لذا من املمكن  خمتلفة كثرية لتفسري تفاصيل الظاهرة املوجودة يف أنامط 
لتحليلها.  جديدة  طرائق  وإجياد  الظاهرة  لفهم  احلديثة  املحاوالت  من  كثري  عىل 
لنمذجة  طرائق  يقرتح  وبعضها  الطيفي،  املجال  يف  العمل  رضورة  د  يؤكِّ وبعضها 
من  لكل  التجريبية  للتشكيلة  حتسينات  عن  يبحث  اآلخر  والبعض  املوسطات، 
عن  بالتأكيد  اجلديدة  التطورات  تكشف  وسوف  واحلديثة.  القديمة  التطبيقات 

إىل األمام. البحث والتطبيقات وتدفعها  جماالت جديدة من 

يه ْموارِّ تقنية   -3
يه 1.3 ما هي تقنية ْموارِّ

توافرت  التي  التجهيزات  بقيود  تطبيقاهتا  دت  حتدَّ قديمة  تقنية  هي  يه  ْموارِّ تقنية 
األهداب،  بتوليد  الصلة  ذات  الشهرية،  الظاهرة  هذه  وجدت  لقد  تارخيها.  عرب 
نظريات  بتطوير   (Rayleigh) ورايل   (Newton) نيوتن  بدأ  عندما  هلا  نظريًا  أساسًا 
نتائج  تعطي  ال  فهي  الصورة،  حتليل  مع  إدماجها  املمكن  من  واليوم  للبرصيات. 
وباستعامل  ومعاجلتها.  الصور  تسجيل  املمكن  من  يكون  عندما  إال  وتكرارية  مفيدة 
عن  النامجة  يه  ْموارِّ منحنيات  إلنتاج  الوحيدة  الطريقة  متثَّلت  التامثلية،  الكامريات 
واملنظومات  الكمرات  تطوير  وبعد  يه.  ْموارِّ ظّل  ي  ُسمِّ بام  البرصية  الشبكات  تداخل 
طرائق  وتطبيق  احلاسوب،  مع  للربط  القابلة  الرقمية  الكامريات  خاصًة  مة،  املتقدِّ
ومن  التداخل  منحنيات  لرصد  أفضل  بدائل  تطوير  أمكن  جديدة،  صورة  معاجلة 
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قابلية  أكثر  يه  ْموارِّ استعامل إسقاط  بدورها مقرتح  التي جعلت  الظل  تقنية  َثمَّ حتسني 
العميل. للتطبيق 

الفراغية،  يه  ْموارِّ هندسة  خاصة  يه،  ْموارِّ تقنية  يف  التداخل  َنذُكر  وعندما 
باألمواج  الصلة  ذي  التداخل  عن  ال  امَلقاس،  الكبري  التداخل  عن  نتحدث  فإننا 
نفس  هلام  لشبكتني  تراكبًا   6 الشكل  ُيري  البقع.  أنامط  يف  املوجود  الكهرمغنطيسية 

بينهام. اخلطوة مع استدارة نسبية يف ما 

عىل  يعتمد  ومظهر  هبا  خاصة  خطوة  هلا  ثالثة  شبكة  الشبكتني  تقاطع  ن  وُيكوِّ
املواضع النسبية بني نقاط الشبكتني. وهذا يعني أنه يمكن تغيري شكل إحدى الشبكتني 
يه. ْموارِّ تقنية  باستعامل  ُيرقمن  سوف  الذي  للجسم  األبعاد  الثالثية  اهليئة  خالل  من 

متثِّلها األهداب. ثالثة  ن شبكة  َتراُكب شبكتني برصيتني مع تكوُّ  :6 الشكل 

يه أصاًل بوصفها طريقة يمكن أن تقيس كثريًا من السامت  رت تقنية ْموارِّ لقد ُطوِّ
للقياسات  الرئييس  اهلدف  إن  والزراعية.  الصناعية  الدراسات  جماالت  من  كثري  يف 
وذلك  يه،  ْموارِّ بتقنية  حتقيقها  يمكن  التي  الالإتالفية  التقنيات  استعامل  هو  البرصية 
الثمن  رخيصة  إضاءة  تهيزات  استعامل  بإمكان  املتمثِّلة  اإلضافية  املزية  عىل  عالوة 
عن  نتحدث  نحن  احلاالت،  معظم  ففي  التقنية.  تلك  يف  الصور  ومعاجلة  لتجميع 
مع  رقمية  كامريات  استعامل  وعن  الرشائح،  إسقاط  بجهاز  املمثَّل  العادي  الضوء 

املصدر. مفتوحة  برجميات  فيها  ُتستعمل  شخصية  حواسيب 

الزراعة يه يف  ْموارِّ تقنية  2.3 تطبيقات 
الصناعية  العمليات  يف  يه  ْموارِّ تقنية  استعامل  عن  املوثَّقة  األمثلة  من  كثري  ثمة 
بعض  عىل  تنطوي  الزراعة  إن  الزراعية.  للتطبيقات  بسهولة  تكييفها  يمكن  التي 
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يف  خاصة  يه،  ْموارِّ تقنيات  باستعامل  تاوزها  يمكن  التي  والفريدة  املهمة  التحديات 
ما يتعلق باملادة احليوية. فالتطبيقات مثل كشف منحنيات الكفاف واألشكال وامليول 
هدف  وهي  الزراعة،  يف  الشائعة  التطبيقات  أوائل  بني  من  هي  ه  والتشوُّ واإلزاحات 
يه وتارخيها وتقنياهتا ومعلومات  هذا املقطع. ومن أجل تفاصيل أكثر عن نظرية ْموارِّ
 (Creath and Wyant, منها  املتوافرة  اجليدة  املراجع  من  العديد  ثمة  عنها،  إضافية 

. (Cloud, 1998)2006 و)

يه ْموارِّ إسقاط  تقنيات   3.3

يه  ْموارِّ إسقاط  تقنية  (Shadow Moiré)    هي  يه  ْموارِّ ظالل  بدائل  إحدى 
(Projection Moiré) التي تتصف بمرونة أكرب للعمل يف البيئة الرقمية ألن األهداب 
د أثناء املعاجلة الرقمية مؤدية إىل إمكانية أكرب لزيادة جودة الصور الناتة. والتقنية  تتولَّ
داخليًا،  الشبكات  استكامل  من  ن  متكِّ التي  الطور  إزاحة  عملية  هي  لذلك  الشهرية 
يه.  م الصورة النهائية. ُيري الشكل 7 التشكيلة التجريبية لطريقة إسقاط ْموارِّ وهذا ُينعِّ
ُتسَقط الشبكة ضوئيًا عىل سطح إسقاط من دون جسم، مثِّلة بذلك شبكة مرجعية، ثم 
يوضع اجلسم بالقرب من السطح وُتسقط الشبكة ثانية. وحتصل عملية إزاحة الطور يف 
احلاسوب، حيث ُتزاح الشبكة املرجعية من أجل تكوين أربع شبكات منزاحة بمقدار 

ربع خطوة الشبكة، وتلك هي املسافة بني خطني من الشبكة.
 

اجلسم. املرجعية، و(	)  الشبكة   (	) لتسلسل إضاءة  تشكيلة تريبية   :7 الشكل 

الزراعة يه يف  ْموارِّ تقنية  تطبيقات   4.3
األبعاد،  الثالثية  بالصيغة  أجاص  لثمرة  الرقمي  الكفاف  خط   8 الشكل  ُيري 
ارة للثمرة يف أربع وضعيات تغطيها كلها.  حيث ُأجرَيت سلسلة من اإلضاءات الدوَّ
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املرقمنة  الصور  مجيع  توليد  أجل  من  حتصيله  جرى  ما  كل  هي  األربع  الصور  وتلك 
األربع ورقمنتها، حيصل  الصور  يه. وبعد تميع  ْموارِّ إسقاط  تقنية  باستعامل  املطلوبة 

.(Braga et al., 2008) إدماجها وفقا لوضعياهتا اهلندسية املكانية 

من:  اقُتبست  األبعاد.  الثالثية  يه  ْموارِّ بتقنية  بنائها  بعد  رقمية  إجاص  ثمرة  صورة   :8 الشكل 
 R.A. Braga Jr., B.S. Oliveira, R.M. Costa, A.C.L. ,1/Biosystems Engineering, 102
 Lino, I.M. Dal Fabbro , Suppression of border effects in moiré techniques using
.Copyright (2009), with permission from Elsevier ,8-three-dimensional methods, 1

أمهية  ذو  وهو  له،  املميِّزة  السامت  أهم  من  واحدًا  الزراعي  املنَتج  شكل  ُيعترب 
مفيد  آنفًا  م  ُقدِّ الذي  األبعاد  الثالثي  والنهج  واحليواين.  الزراعي  اإلنتاج  من  كل  يف 
يف  للزبون  هامًا  عاماًل  ُيعترب  الذي  أشكاهلا  تناظر  ذلك  ومن  الثامر،  مظهر  تقييم  يف 

أثناء رشائه هلا من األسواق.

تقييم  يف  وذلك  احليواين،  اإلنتاج  جمال  يف  يه  ْموارِّ تقنية  استعامل  يمكن  وباملثل، 
كوستا  أوضح  لقد  احلية.  العينات  إضاءة  يف  خاصة  الذبائح،  ومساحات  أشكال 
التي  الدجاجة  مثل  حية  عينة  إضاءة  يف  الصعوبة   (Costa et al., 2008) وآخرون 
يسبِّب ريشها كثريًا من عدم االنتظام يف السطح. واملفتاح هو تغيري الشبكات من أجل 
اختيار أفضلها من حيث املسافة بني اخلطوط وسامكاهتا. وهذه التغيريات الصغرية يف 
وُيري  املختلفة.  التطبيقات  من  كثري  يف  يه  ْموارِّ طريق  اعتامد  تتيح  التجريبية  التشكيلة 

ها يف اخلشب. 10 تشوُّ الشكل  9 مثاالً لشكل دجاجة، وُيري  الشكل 
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.(b) املستعاد رقميًا  (a) وشكلها  الشبكة  9: مثال لدجاجة مع  الشكل 

يه. ْموارِّ بتقنية  ه يف اخلشب جرت رقمنته  10: تشوُّ الشكل 

سطح  خشونة  ذات  حية  حليوانات  رقمية  خمططات  عىل  احلصول  مزايا  إن 
والطرائق،  األدوات  نفس  باستعامل  خشبي  سطح  يف  صغري  لعطب  أو  حمسوسة، 
وإمكان  الطريقة  قوة  بوضوح  ُتري  فقط،  الكامريا  ومسافات  الشبكات  بتغيري  لكْن 

  .(Costa et al., 2008) استعامهلا يف األعامل الصناعية املألوفة 

سائق  ظهر  هو  حي،  جلسم  مرقمنة  صورة  ختص  أخرى  تربًة   11 الشكل  ُيري 
وذلك  الظهر،  هيئة  تناظر  عدم  يبنيِّ  شكل  بتوليد  الصورة  هذه  وتسمح  جرار، 
لتصحيح  أو  العمل،  أثناء  يف  اجللوس  طريقة  تصحيح  عىل  املساعدة  يف  الستعامله 

قيادة اجلرار. الوضعيات ضمن حجرة  بعض 

أجزاء  يف  ه  التشوُّ برصد  صلة  ذو  ملقطع  هذا  يف  يه  ْموارِّ لتقنية  األخري  والتطبيق 
ها يف شفرات  ارات من أجل تطوير تصاميم أكثر كفاءة. ُيري الشكل 12 تشوُّ من اجلرَّ

حمراث حادة.
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طرائق  من  كثريًا  املتغرية  الليزرية  البقع  وتقنية  يه  ْموارِّ تقنية  استعامل  ويتطلب 
أو  اخللفية،  عن  العينات  عزل  أو  التباين،  حتسني  أجل  من  الصورة  حتليل  وبرجميات 
هي  تلك  الصورة  حتليل  وطرائق  املساحة.  مثل  للصورة  لسامت  تقدير  عىل  احلصول 

التايل. املقطع  موضوع 

انحرافه. ُيظهر  ار  11: خمطط رقمي لظهر سائق جرَّ الشكل 
 

ه شفرة ناجم عن قوى خمتلفة جرى حتديده بقياس املسافات بني األهداب بتقنية  12: تشوُّ الشكل 
يه. ْموارِّ
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الصورة حتليل  تقنيات   -4

الصورة لتحليل  مقدمة   1.4

يف  خاصة  حاسوبيًا،  الصورة  لتحليل  املمكنة  التطبيقات  من  واسع  طيف  ثمة 
احلاالت التي تظهر فيها حاجة إىل إجراء قياسات أو عد أشياء أو تسجيل معلومات 
مالئم.  غري  وبعضها  لألمتتة،  جدًا  مالئم  املهام  هذه  وبعض  الزراعي.  املجال  يف 
البرشية  واألدمغة  احلواسيب  ألن  مسبقًا،  ذلك  عىل  احلكم  الصعب  من  يكون  وقد 
به  ليقوم  لنا يمكن أن يكون من الصعب برجمته  خمتلفة عن بعضها متامًا. فام هو سهل 
صعبة  نجدها  التي  املهام  من  كثري  يف  علينا  ق  تتفوَّ احلواسيب  أن  حني  يف  احلاسوب، 
بالعني  مقارنة  حاسوبيًا  الصورة  لتحليل  عديدة  ومثالب  مزايا  وثمة  مستحيلة.  أو 

البرشية:

املزايا:

• منحازة.• وغري  موضوعية  احلواسيب 
• نفس • أجل  من  دائاًم  نفسها  النتائج  تعطي  للتكرار:  قابلة  احلاسوب  نتائج 
الصورة.
• فعله.• للبرش  يمكن  ما  نتائج أرسع  توليد  غالبًا  للحاسوب  يمكن 
• ر من فعل اليشء نفسه مدة طويلة.  • احلواسيب ال تتعب وال تتذمَّ

العيوب:
• تفهم • أن  دون  من  اخلوارزمية  خطوات  ذ  تنفِّ وهي  ذكية،  ليست  احلواسيب 

جليًا  ذلك  يكون  عندما  حتى  أخطأت،  أهنا  تعرف  ال  خلل،  حيصل  وحينام  تفعله،  ما 
ألي إنسان.
• ما • أكثر  للوقت  مستنزف  نحو  وعىل  بعناية  حتضري  إىل  الصور  حتتاج  ما  غالبا 

لو جرت معاجلتها من قبل شخص. 

الصورة بتحليل  البدء   2.4

حاسوبية.  برجميات  شكل  عىل  خوارزميات  بواسطة  الصورة  حتليل  حيصل 
يرغبون  الذين  وأولئك  بأنفسهم،  الربجميات  تلك  كتابة  يف  يرغبون  ال  الناس  ومعظم 
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فعله  نرغب يف  هنا. وما  تقديمها  يمكن  التي  تلك  إىل مساعدة غري  يف ذلك حيتاجون 
هنا هو تقديم ملحة عن طبيعة األشياء التي يمكن فعلها يف حتليل الصورة وفكرة غري 
ن املستعملني املهتمني من معرفة ما ينطوي عليه حتليل  رياضية عام حيصل. وهذا يمكِّ

تعني املصطلحات. أو ال يمكن فعله بسهولة، وماذا  الصورة، وما يمكن 

إذا أردت أاّل تكتب برجمياتك بنفسك، عليك استعامل بعض الربجميات املتنوعة 
مثاًل(.  املجهر  )تفسري صور  اخلاصة  والتطبيقات  العامة  املتوافرة تاريًا لالستعامالت 
مفتوحة  جمانية  برجميات  وتوجد  االختالف.  شديدة  الربجميات  تلك  أسعار  لكن 
الصورة  لتحليل  انطالق  نقطة  لتكون  اجليدة  الربجميات  رزم  وإحدى  أيضا،  املصدر 

املتحدة. الواليات  الوطنية للصحة يف  املعاهد  أنتجها  التي   ImageJ الرزمة  هي 

3.4 حتضري الصورة

تكون  ال  عندما  الصورة  يف  موجود  هو  ما  رؤية  عىل  باملقدرة  البرش  يتصف 
أخرى  أشياء  ش  تشوِّ عندما  أو  سيئًا،  التباين  أو  التبئري  يكون  وعندما  كافية،  جودهتا 
يمكن  احلاسوب،  خوارزمية  خيّص  ما  ويف  هبا.  صلة  ذات  تكون  أن  دون  الصورة 
ت الصورة جيدًا. وقد يكون حتقيق ذلك  احلصول عىل النتائج بوثوقية أكرب إذا ُحرضِّ
مستنزفًا للوقت أحيانًا، وبسيطًا لبعض السامت وال يتطّلب حتضريًا سوى ملرة واحدة 
ومن  مثاًل(.  )كاإلضاءة  معها  التعامل  سيجري  التي  الصور  عدد  كان  مهام  فقط 

التحليل اآليت: العامة للحصول عىل صور سهلة  اإلرشادات 

• مساحة • كامل  فوق  ومتجانسة  عة  وموزَّ ساطعة  اإلضاءة  تكون  أن  جيب 
عة )مثل تلك نراها يف اخلارج يف يوم غائم( ال تسّبب ظالالً  الصورة. فاإلضاءة املوزَّ

يمكن أن تؤدي إىل مشكالت أحيانًا.
• عن • متميِّزًا  لوهنا  يكون  وأن  أمكن،  ما  نظيفة  الصورة  خلفية  تكون  أن  جيب 

ألوان األشياء موضوع االهتامم يف الصورة. واخللفية السوداء مفّضلة إن أمكن. 
• أو • تتامس  ال  بحيث  فصلها  جيب  الصورة،  يف  أشياء  عدة  ثمة  يكون  عندما 

ترتاكب يف ما بينها أو مع حواف الصورة.
• ثمة • يكون  ال  بحيث  التعريفية  املعلومات  بعض  الصورة  تضمني  املفيد  من 

غموض يف ما حتتويه.



481

• أن • الدراسة،  موضوع  األشياء  عن  متميزة  للمسافة،  قياس  ألدة  ويمكن 
أو املساحة. تكون مفيدة حني إجراء قياسات لألبعاد 

ويف حالة صور النباتات، قد يكون من غري املمكن احلصول عىل صور بوضوح 
 14 الشكل  يف  والصورة  النبات.  إتالف  املمكن  من  يكن  مل  إذا   13 الشكل  صورة 
بَِعد  يتعّلق  ما  يف  خاصة  احلاسوب،  بواسطة  للتحليل  كبرية  صعوبة  عىل  تنطوي 

األزهار أو قياس مساحة ورقة عىل سبيل املثال. 

الشكل 13: مثال لصورة وريقات بازالء وسويقاهتا حمرضة إلجراء قياسات عليها بتحليل الصورة.

بيت زجاجي. الفليفلة يف  نبات   :14 الشكل 
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4.4 ما هي الصورة

التي  الصغرية  املربعات  أي  البكسالت،  من  األبعاد  ثنائية  صفيفة  هي  الصورة 
وأسود(،  )أبيض  اللون  وحيدة  الصورة  كانت  وإذا  معينني.  ولون  شدة  منها  لكل 
وقيمة  أسودًا(  يظهر  )الذي  الصفر  بني  ترتاوح  واحدة  شدة  قيمة  بكسل  لكل  كانت 
 ،256 له هي  الشائعة  والقيمة  الصورة،  مْيز  املتميِّزة  القيم  د عدد  وحيدِّ ما.  عليا  حدية 

وهذا مْيز جيد ملعظم األغراض.

طرائق  وأكثر  لونه.  د  حتدِّ أعداد  ثالثة  امللونة  الصور  يف  بكسل  لكل  وتوجد 
كل  يف  واألزرق  واألخرض  األمحر  األلوان  شدات  حتديد  هي  الشائعة  اللون  حتديد 
Red, Green, Blue( RGB(. وهذا يتوافق جيدًا مع  بكسل، وتلك هي منظومة الـ 

باللون. العني  التي حتّس هبا  الطريقة 

الصورة  تراكيب   5.4

من  واسع  طيف  وثمة  تسلسليًا.  حاسويب  ملف  يف  البكسالت  شدات  خُتزن 
ترتيب  بكيفية  بعضها  عن  ختتلف  وهي  السنني،  عرب  اسُتعملت  التي  الصورة  تراكيب 
املستعمل  الضغط  ونوع  تتضمنها،  التي  اإلضافية  وباملعلومات  البكسالت،  شدات 
تركيبة  هي  الفصل  هذا  كتابة  وقت  يف  شيوعًا  الرتاكيب  وأكثر  الحقًا(.  ييل  ما  )انظر 
 GIFو  )(Tagged Image File Format) املعلَّم  الصورة  ملف  )تركيبة   TIFF
)تركيبة   JPEGو  )(Graphics Interchange Format) البيانيات  تبادل  )تركيبة 
(Joint Photographic Experts Group)(، وثمة  جمموعة خرباء التصوير املشرتكة 
للتفاصيل،  ضياع  مع  الضغط  بعض  عادة   JPEG الرتكيبة  وتتضمن  غريها.  املئات 
ولذا ُتعترب غري صاحلة لألغراض العلمية. إال أهنا واسعة االستعامل، ومل جيد املؤلفان 

التطبيقات. معظم  يف  مشكلة  يمثِّل  الدقيقة  للتفاصيل  الضياع  هذا  أن 

6.4 ضغط الصورة 

ويمكن  حدة.  عىل  كل  البكسالت،  بشدات  الئحة  عىل  الصورة  ملف  حيتوي 
بكسل.  لكل  البكسالت، وثالث شدات  ببساطة من عدة ماليني  تتألَّف  أن  للصورة 
بايت.  ميغا   3 يساوي  ملفًا حجمه  بكسل  مليون  ُيولِّد كل  256 شدة مكنة،  وبوجود 
التي  الصورة  ضغط  طرائق  رت  ُطوِّ الالزم،  التخزين  حيِّز  مقدار  تقليص  أجل  ومن 

فئتني، مضياعة وغري مضياعة. ُتصنَّف يف 
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تفاصيل  مجيع  عىل  احلفاظ  مع  امللف  حجم  ُيقلَّص  املضياع،  غري  الضغط  يف 
مثاًل  منها  خمتلفة  بطرائق  احلجم  تقليص  ق  ويتحقَّ الصورة.  بكسالت  شدات 
السلسلة  بداية  املتامثلة بمعلومات عن  البكسالت  االستعاضة عن سلسلة من شدات 

املعلومات حتتاج إىل حيِّز ختزين أصغر. وطوهلا وهنايتها، فهذه 

15: (a) صورة موزة. (b) و(c) و(d) هي مركبات الصورة اللونية. الشكل 

.14 (Prewitt) عىل صورة الشكل  16: نتائج تطبيق مرشح حواف بريِوّت  الشكل 
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عن  باالستعاضة  امللف  حجم  يف  أكرب  تقليص  حتقيق  يمكن  املضياع،  الضغط  ويف 
مثلثية  بتوابع  الشدات   JPEG الـ مصاغة  ب  تقرِّ هلا.  بتقريبات  البكسالت  شدات 

الدقة واحلجم. املقايضة بني  للتغيري من  القابل  الضبط  ن عملية  8×8. ومتكِّ بنوافذ 

7.4 حتسني الصورة

إن مجيع الصور عرضة لبعض التدينِّ يف جودهتا عن طبيعتها األصلية، سواء كان 
بمجموعة  الصورة  حتسني  وحيصل  التشويه.  أم  التلطُّخ،  أم  الضجيج،  عن  نامجًا  ذلك 
أو  تفسريها،  اإلنسان عىل  بغية مساعدة  اآلثار  تلك  لتقليص  الصور  تعديل  من طرائق 
ه، ثم يف  حتضريًا ملزيد من املعاجلة. وسوف ننظر هنا يف املرشحات أوالً، ثم يف إزالة التشوُّ
االستيفاء أو االستكامل الداخيل. وثمة للمرشحات دوران يف حتليل الصور، مها تقليل 
بالتنعيم، وتأكيد احلواف، أي احلدود بني األشياء أو أجزاء األشياء. وتكون  الضجيج 
املرشحات خطية إذا كانت قيم خرجها تراكيب خطية لبكسالت الصورة األصلية، وإاّل 

كانت ال خطية.

إن املرشحات اخلطية مفهومة متامًا، وهي رسيعة احلساب. ومن املمكن دراستها 
مترير  مرشحات  أهنا  عىل  تصنيفها  ويمكن  الرتددي.  أو  الزمني  املجال  يف  وتنفيذها 
ترددات منخفضة، وذلك من أجل تنعيم الصورة بإزالة مركبات الرتددات العالية منها، 
الرتددات  مركبات  بإزالة  احلواف  تأكيد  عىل  تعمل  عالية،  ترددات  مترير  مرشحات  أو 
املنخفضة. والفئة الثالثة هي مرشحات مترير احلزمة التي تزيل الرتددات الدنيا والعليا 
 (Glasbey يف  املرشحات  عن  التفاصيل  من  مزيد  عىل  العثور  ويمكن  الصورة.  من 
الضجيج  مستوى  ختفيض  بغرض  الرتشيح  إن   .and Horgan, 1995, chapter 3)
ى، ألن كاّل من احلواف  )بمرشحات التنعيم اخلطية( ُيلطِّخ احلواف حتاًم وجيعلها تتفشَّ

والضجيج يمثِّالن مركبات عالية الرتدد يف الصورة.

أما املرشحات الالخطية فتستطيع ختفيض مستوى الضجيج واحلفاظ عىل احلواف 
وأبسط  حساهبا.  يف  بطيئة  وهي  متينة،  غري  النظرية  أسسها  أن  إال  الوقت،  نفس  يف 
 (Moving املرشحات الالخطية وأكثرها دراسة واستعامالً هو مرشح الوسطي املتحرك

 .Median)

ويمكن استعامل املرشحات الالخطية أيضًا لكشف احلواف، عىل غرار املبنيَّ يف الشكل 
16. تظهر اخلطوط حيث يكون ثمة تغريُّ رسيع يف قيم البكسالت املتجاورة التي يمكن 
هلا أن تساعد عىل التفسري البرصي للصور، إضافة إىل استعامهلا أساسا لتجزئة الصورة.
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ومرشحات األشكال (Morphological Filters) هي فئة جزئية من املرشحات 
 .(Serra, 1982, 1988) الالخطية، لكنها متثل أيضا لبنات بناء لنظرية لتحليل الصورة
القيمتني  ذات  الثنائية  )للصور  الزمر  عمليات  إىل  املرشحات  هذه  أنواع  أبسط  تستند 
الرمادية  للصور   (Min) الصغرى  والقيمة   (Max) العظمى  القيمة  فقط( وإىل عمليتي 
أو امللونة. وُيري الشكل 17 أبسط مؤثِّرات العمليات. من حيث اجلوهر، يبحث مؤثِّر 
يمكن  حيث  اجلسم  يف  نقاط  جمموعة  عن  الصورة(  تفريغ  )أي   (Erosion) التعرية 
التوّسع  عملية  وتضع  اجلسم.  ضمن  كليًا  يقع  بحيث  غالبًا(  )قرص  بناء  عنرص  وضع 
وهذه  املناطق.  كل  يغطي  جديدًا  جساًم  لتعطي  نقطة  كل  يف  بناء  عنرص   (Dilation)
عملية مكافئة لتعرية اخللفية. والفتح )وهو مكافئ لتوسيع ييل تعرية( يشابه التعرية إال 
أنه يأخذ القرص كله )أو عنرص بناء آخر( بدالً من املركز فقط. واإلغالق هو العملية 
يمكن  الرمادي،  ج  التدرُّ ذات  الصورة  حالة  ويف   .)19 الشكل  )انظر  للفتح  املعاكسة 
إىل حتصيل  العمليات  وخُتتزل هذه  األبعاد،  ثالثي  أنه سطح  الشدة عىل  تابع  إىل  النظر 
للصور  هائل  حتسني  حتقيق  ويمكن  متحركة.  نافذة  ضمن  والعظمى  الصغرى  القيم 

غالبًا باستعامل سلسلة من هذه املرشحات.

حتليل  تطبيقات  من  كثري  يف  هامة  مرحلة   (Unwarping) الصور  تقويم  وُيعترب 
هات  التشوُّ إليه إلزالة  (Glasbey and Mardia, 1998, 2001). فثمة حاجة  الصور 
(Tang and Suen, 1993)، ولتزويد  البرصية التي حُتِدثها الكامريا أو األداة البرصية 
 .(Brown, 1992) الصورة بشبكة مرجعية خريطة مثاًل، أو ملحاذاة صورتني أو أكثر معًا
عىل سبيل املثال، املطابقة مهمة يف إعادة تركيب الشكل الثالثي األبعاد من سلسلة من 
ُبِذلت جهود كثرية عىل تطوير  مة. وقد  الصور املجسَّ أو أزواج  الثنائية األبعاد  املقاطع 
خوارزميات لتزويد صور األقامر الصنعية بمعلومات منظومة املعلومات اجلغرافية، أو 
البرصية ورادارات  املجسات  ُبعد من مثل  معلومات أخرى من منظومة استشعار من 
 Richards, انظر مثاًل الفصل 2 من( (Synthetic Aperture Radars) الفتحة الصنعية
1986(. ويف اآلونة األخرية، كان ثمة اهتامم كبري يف تزويد الصور الطبية بمعلومات عن 
جسم الشخص (Colchester and Hawkes, 1991, x3). وثمة للصور املركبة الناتة 
من استعامل وسائل تصوير خمتلفة أمهية كربى. عىل سبيل املثال، تكشف صور األشعة 
فإن  ولذا  الوظيفة،  عن  تكشف  املغنطييس  الرنني  صور  أن  حني  يف  البنية،  عن  السينية 
مجعهام معًا يعطي صورًا أغنى باملعلومات. ومع أن الصور الرقمية حتتوي عادة عىل قيم 
الداخيل  بكسالت عند عقد شبكة مربعة، فإن ثمة حاجة إىل قيم مستكملة باالستيفاء 
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الصورة  تكبري  منها  عديدة  ألسباب  العقد  بني  األخرى  املواضع  يف   (Interpolation)
للمساعدة عىل التفتيش البرصي، وإمالتها من أجل وضعها ضمن إطار مرجعي آخر. 
غري  من  حيث  الطبية  الصور  حالة  يف  كثريًا  املسائل  هذه  تظهر  اخلصوص،  وجه  وعىل 

املمكن تكبري الصورة بزيادة مْيز جُمس التصوير. 

8.4 جتزئة الصورة

عملية  عىل  للداللة  الصورة  معاجلة  منشورات  يف  التجزئة  مصطلح  ُيستعمل 
كل  ص  وخُيصَّ منها.  خمتلفة  أجزاء  أو  خمتلفة  أجسامًا  ختص  مناطق  إىل  الصورة  تقسيم 
للبكسالت  فيها  يكون  التي  هي  عادة  اجليدة  والتجزئة  أكثر.  أو  فئة  أو  ملنطقة  بكسل 
ماثلة  غري  وتكون  متصلة،  منطقة  ل  وتشكِّ نفسها  القيمة  الفئة  نفس  يف  املوجودة 
اخلطوة  هي  غالبًا  والتجزئة  أخرى.  فئات  يف  ُوِضعت  التي  املجاورة  للبكسالت 
بكسل  كل  اعتبار  من  عندها  ننتقل  التي  النقطة  فهي  الصورة:  حتليل  يف  احلاسمة 
نة من  التعامل مع األجسام )أو مع أجزاء منها( يف الصورة املكوَّ وحدة مشاهدة، إىل 
كثري من البكسالت. وهي رضورية قبل إجراء القياسات عىل الصورة. وإذا ُأجريت 
أبسط،  الصورة  حتليل  من  األخرى  املراحل  مجيع  أصبحت  جيد،  نحو  عىل  التجزئة 

ما يكون جزئيًا فقط.  النجاح غالبًا  لكن 

الشكل 17: شكل )أزرق( وتوسعته )أخرض( وتعريته )أصفر( بواسطة عنرص بناء معيَّني 
الشكل.

ثمة أربع طرائق عامة للتجزئة: العتبة، واحلافة، واملنطقة، والنموذج )لالطالع عىل 
ص  Haralick and Shapiro, 1992(. يف طريقة العتبة، ختصَّ مراجعة للموضوع انظر 
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عىل  القائمة  التجزئة  ويف  ضمنها.  قيمها  تقع  التي  للمجاالت  تبعًا  للفئات  البكسالت 
بوصفها  البكسالت  تصنَّف  حيث  الصورة  لرتشيح  حواف  مرشح  ُيستعمل  احلواف، 
ُتفصل  ال  التي  والبكسالت  املرشح،  خرج  يف  حافة  ال  بكسالت،  أو  حافة  بكسالت 
ص لنفس الفئة. وتعمل اخلوارزميات القائمة عىل املنطقة بتجميع البكسالت  بحافة ختصَّ
املتجاورة املتامثلة القيم معًا عىل نحو تكراري، وبفصل جمموعات البكسالت غري املتامثلة 
االستدالل  استعامل  النموذج  عىل  القائمة  الطرائق  تتضمن  أخريًا  بعضها.  عن  القيم 
البايزياين (Bayesian Inference) والقوالب العشوائية (Grenander, 1996). وُتعترب 
طرائق احلافة بسيطة من حيث املبدأ، وثمة طيف كبري من خوارزميات كشف احلافة. لكنها 
تنطوي عىل مشكالت من حيث إن معظم خوارزميات كشف احلواف ال تعطي منحنيات 
مستمرة مغلقة كام ينبغي حلدود املنطقة أن تكون. لذا جيب بذل جهد حينئذ لتجاوز تلك 
عىل  القائمة  الطرائق  أما  أخرى.  بطريقة  أو  معًا،  احلواف  وصل  بمحاولة  إما  املشكلة، 
ح كثري من التعديالت هلا. وإحدى سامت  املنطقة فال تعاين من تلك املشكالت، وقد اقرُتِ
هذه الطرائق هي أهنا تنحو نحو إعطاء نتائج المتناحية )أي مستقلة عن االتاه( وتعتمد 
عىل مرور اخلوارزمية عرب الصورة من أعىل إىل أسفل، أو من اليمني إىل اليسار، أو العكس. 

صورة  عىل  خمتلفة  عتبات  أربع  تطبيق  نتائج   18 الشكل  ُيري  اإليضاح،  وبغية 
يمكن  عتبة  من  ما  أن  نرى  أن  يمكن  ومنها  النبات.  نوع  لتحديد  حماولة  يف   14 الشكل 
األوراق. بكسالت  بعض  من  أغمق  اخللفية  بكسالت  بعض  ألن  ذلك  ق  حتقِّ أن 

الشكل 18: نتائج تطبيق أربع عتبات خمتلفة عىل صورة الشكل 14.
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القياسات  9.4

الصورة  حتليل  أنواع  ملعظم  النهائية  الغاية  هي  كمية  معلومات  استخالص  إن 
ضمن  األشياء  عد  هو  ببساطة  يكون  أن  للمطلوب  ويمكن  الزراعية.  البحوث  يف 
أشكال  وصف  ذلك  ومن  تعقيدًا،  أكثر  يكون  قد  أو  مساحاهتا،  قياس  أو  املشهد، 
نجحت  إذا  بسيطة  مسألة  الصورة  يف  األشياء  عد  إن  بينها.  التمييز  بغرض  األشياء 
ذلك،  ق  يتحقَّ مل  وإذا  جسم.  لكل  فقط  منها  واحد  جزء  ختصيص  يف  الصورة  تزئة 
للعمليات  اختصار  إجراء  ويمكن  التجزئة.  اليدوي رضوريًا الستكامل  ل  التدخُّ كان 
تقدير  أمكن  معروفة،  للجسم  الوسطية  املساحة  كانت  إذا  املثال،  سبيل  عىل  أحيانًا. 
املساحة  تقسيم  خالل  من  وذلك  متامسة،  كانت  لو  حتى  الصورة،  يف  األشياء  عدد 
الكلية، املغطاة بكل األشياء، عىل تلك املساحة الوسطية. حتى إنه من املمكن السامح 
بافرتاض  وذلك  العملية،  هذه  نمذجة  املمكن  من  دام  ما  معًا  بالرتاكب،  لألشياء 
البوليانية  النامذج  خواص  وباستعامل  الصورة،  يف  عشوائيًا  عة  متوضِّ األشياء  أن 

.(Cressie, 1991, pp 753-759) (Boolean)

وْسم األشياء

إفراديًا  تعريفها  هي  اخللفية  عن  األشياء  فصل  بعد  تنفيذها  جيب  التي  العملية 
متسح  بخوارزمية  بسهولة  ذلك  إجراء  ويمكن  منفصلة.  معاجلتها  مُتِكن  بحيث 
الذي  اجلسم  م  عالَّ نفس  ُيصادفها  جسم  من  بكسل  لكل  معطية  باتاهني،  الصورة 
إذا  جديدًا  مًا  عالَّ تعطيه  أو  قبل،  من  زيارهتا  جرت  التي  املجاورة  للبكسالت  أعطته 
ُأعطيت  جماورة  بكسالت  عن  بعدئٍذ  ثانية  مرحلة  وتبحث  حصل.  قد  ذلك  يكن  مل 

عالمات خمتلفة، وُترى عملية وْسم من جديد.

ترشيح األجسام

قد ال تكون مجيع األشياء التي جرى عزهلا عن اخللفية موضع اهتامم. ففي كثري 
»وسخًا«.  ُتعترب  أخرى  أشياء  أو  الغبار  من  صغرية  شذرات  ُتعزل  قد  احلاالت  من 
عدد  مثل  من  معني  ملعيار  وفقًا  برتشيحها  بسهولة  األشياء  هذه  استبعاد  ويمكن 
قبل  البسيط  الرتشيح  هذا  إجراء  ويمكن  اليشء.  منها  يتألف  التي  الكيل  البكسالت 
القيام بأي قياسات. وإذا كان املعيار أكثر تعقيدًا )مقدار استدارة حميط اليشء مثاًل(، 
النهائية. البيانات  جمموعة  من  املرفوضة  األشياء  ُتستبعد  وبعدئذ  القياسات،  ُأجريت 
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يف  التي  األشياء  عىل  إجراؤها  يمكن  التي  القياسات  يف  ننظر  سوف  واآلن 
الصورة:

العدد

لألشياء  الكيل  العدد  من  وذلك  جدًا،  بسيطة  بطريقة  األشياء  عدد  د  يتحدَّ
بالرتشيح. املرفوضة  وغري  املوسومة 

املساحة

حتليل  لقوة  جّيد  مثال  وهو  الصورة،  يف  األشياء  عىل  جُيرى  قياس  أسهل  وهذا 
شكل  للجسم  يكن  مل  ما  صعب  اليدوية  بالطرائق  بذلك  القيام  إن  حيث  الصورة، 
ولذا  منتظمة،  غري  تكون  ما  غالبًا  لكنها  للنبات،  مهمة  الورقة  مساحة  إن  منتظم. 

مفيدًا. الصورة  بتحليل  املساحة  قياس  يكون 

بعض  يوجد  طبعًا،  متثِّلها.  التي  البكسالت  عدد  مع  الورقة  مساحة  تتناسب 
البكسالت  ل  ُتسجَّ بحيث  العتبة  كانت  إذا  أنه  إال  الصورة،  حواف  عند  االرتياب 
ألغت  العكس،  ال  األقل،  عىل  به  مغطاة  نصف  كانت  إذا  اجلسم  إىل  تنتمي  أهنا  عىل 
تأثريات  أصبحت  عاليًا،  الصورة  مْيز  كان  وإذا  احلافة.  طول  عىل  بعضها  األخطاء 

احلواف أقل أمهية أيضًا.

وقد ُيطرح تساؤل بخصوص كون مساحات البكسالت يف مجيع نقاط الصورة 
بالتصوير بعدسات ذات مسافة حمرقية  التساوي  متساوية. إن من املمكن حتقيق ذلك 

كبرية. 

والعرض الطول 

اجلسم  اتاه  عن  مستقلة  بطريقة  كبرية  بسهولة  والعرض  الطول  قياس  يمكن 
ضمن الصورة. الطول هو أطول مسافة بني بكسلني موجودين ضمن اجلسم. حينئذ 

يكون العرض هو طول أطول خط ضمن اجلسم معامد للطول. 

قرن  أو  املوزة  مثل  املنحنية،  لألجسام  متامًا  مقبولني  ليسا  التعريفني  هذين  إن   
تقديم  املفيد  من  ذلك  ولفعل  االنحناء.  يساير  ف طوالً  نعرِّ احلالة  تلك  ويف  البازالء. 
نقطع  أالَّ  ُنزيل بكسالت عىل نحو متكرر من حدود اجلسم عىل  اهليكل، وفيه  مفهوم 
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ترابط اجلسم، أو نقص حواف النتوءات أو القضبان البارزة من اجلسم. إن كثريًا من 
بعدئٍذ.  ُتزال  قضبان  مع  بنعومة  منحنية  أجسامًا  ترتك  النوع  هذا  من  التي  التعاريف 
)الشكل  الطول  لتحديد  اهليكل  من  املتبقي  الرئييس  اخلط  استعامل  يمكن  وحينئذ 
ف بأنه نقطة إطفاء النار التي بدأت يف  20(. واملحور األوسط هو مفهوم مشابه وُيعرَّ

نفس الوقت يف مجيع نقاط احلدود. ومن الواضح أنه مشابه ملفهوم اهليكل.

وقد نرغب يف تعريف للطول أكثر حتديدًا لبعض األجسام. وتلك هي حالة ُأذْينات 
13. إن الطول هنا هو املسافة بني أبعد نقطتني إىل يمني  أوراق البازالء املبيَّنة يف الشكل 
تقع هاتان  الورْيقة بحيث  الصور، ُوِضعت  بالساق. يف هذه  الوريقة  ارتباط  ثلم  ويسار 

النقطتان عىل خط أفقي، وحينئٍذ يمكن احلصول عىل الطول من املسافة األفقية بينهام.

الشكل 19: (	) صورة ورْيقة بازالء ناتة من تطبيق طريقة العتبة عىل صورة الشكل 13. (	) فتحة 
عىل شكل مربع مقاسه 3×3 أزيلت منها البقع املوجودة يف اخللفية. (	) إغالق (	) بنفس عنرص البناء 
الذي يزيل هذا الثقوب والشقوق املوجودة ضمن حدود الورْيقة. (d) إغالق بعنرص بناء أكرب )7×7(. 

احلدود
حالة  يف  مفيد  قياس  وهذا  حميطه.  حول  املقاسة  املسافة  هي  اجلسم  حدود  طول 
األجسام ذات املحيط الناعم فقط. أما إذا كان املحيط خشنًا جدًا، فطول احلدود سوف 
يعتمد عىل األرجح عىل مْيز الصورة. توصف احلدود اخلشنة التي من هذا النوع عادة 
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بأهنا فراكتالية (Fractal)، وسواحل كثري من اجلزر هي من ذلك النوع: تعتمد أطواهلا 
عىل سلم املقاسات املستعمل لقياسها.

يف حالة احلدود الناعمة، يمكننا السري عىل اخلط املمثِّل هلا وقياس طوله. ومن السهل 
ق من كون البكسالت واقعة عىل احلدود )وتلك املجاورة للجسم وال تنتمي إليه(.  التحقُّ

لها مرة ثانية. ونعلِّم تلك التي اعتربنا أهنا واقعة عىل احلدود كي ال نسجِّ

للبكسل  يمكن  التوصيلية:  تعريف  كيفية  هبا  هنتم  أن  جيب  التي  األشياء  ومن 
)رباعي  يساره  وإىل  يمينه  وإىل  وحتته  فوقه  األربعة:  جريانه  من  بأيٍّ  متصاًل  يكون  أن 
االرتباط(، ويمكن أن تشتمل اجلريان عىل أربعة البكسالت املتوضعة قطريًا أيضًا )ثامين 
االرتباط(. ليس ثمة مشكلة يف استعامل أيٍّ من التعريفني، رشيطة التزام التعريف نفسه 
نعده  فيام  ثمة بعض االختالف  يكون  قد  فإنه  تقريبًا،  متامسة  أشياء  بَِعّد  قمنا  وإذا  دائاًم. 

نتيجة لالرتياب يف اعتبار اجلسم منفصاًل.

ويف حالة اخلط املنحني، يمكن احلصول عىل الطول بعدد من الطرائق تبعًا لتعريف 
 .(Glasbey and Horgan, l995) التوصيلية املعتَمد. وهذه املسألة مناقشة يف

10.4 قياسات الشكل

ات مبارشة إىل شكل اجلسم.  يمكن استعامل طول احلدود واملساحة الشتقاق مؤرشِّ
النسبة  فنا  فإذا عرَّ بأكرب مساحة من أجل طول حميط معني.  القرص  ويتصف 

الدنيا  قيمتها  كانت  )احلدود(،  املحيط  طول  هو  و  املساحة  هي  حيث    ،
األخرى.  األشكال  حالة  يف  ذلك  من  وأكرب  القرص،  حالة  يف   1 تساوي 

13. الحظ أن جزءًا صغريًا من  20: (a) طريقة العتبة للمركبة الزرقاء من املوزة يف الشكل  الشكل 
ن يف النتيجة. لكن اختيار العتبة بمزيد من العناية باستعامل املركبات  الظل الذي حتت املوزة قد ُضمِّ
امللونة يمكن أن يستبعده، وقد يكون التصوير عىل خلفية سوداء أفضل. (b) اهليكل، ومن املمكن 

إزالة اخلطوط القصرية املتفرعة منه.
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وكلام كانت النسبة أكرب، كان اليشء أقل دائرية. وينجم ذلك إما عن استطالة اجلسم، 
والطول  املساحة  بني  العالقة  استعامل  أيضًا  ويمكننا  منتظم.  غري  حميطه  كون  عن  أو 

فة آنفًا لتحديد معايري قياس أخرى للشكل. انظر الشكل 21. والعرض املعرَّ

21: مثاالن لقياسات يمكن إجراؤها عىل قرن وورقة بازالء. الشكل 

خالصة
الزراعة،  يف  املواد  من  كثري  حتليل  يف  مفيدًا  دورًا  البرصية  القياسات  تؤدي 
وذلك  احليوية،  نات  باملكوِّ املقرتنة  الصعوبات  عىل  التغّلب  يف  اخلصوص  وجه  وعىل 
تتداخل  ال  التي  احليوية  والبقع  يه  ْموارِّ طريقتي  مثل  الإتالفية  تقنيات  باستعامل 
ُتلتقط  التي  الصور  يف  تظهر  التي  املشكالت  إىل  إضافة  احليوية،  العينة  تركيب  مع 

الشائعة. البرصية  بالوسائل 

ويبدو من املرجح أن تقنيات حتليل الصورة سوف تستمّر بالنمو من حيث القوة 
بواسطة احلواسيب. ويف  ُيقلَّد تدرجييًا  البرشية سوف  بالرؤية  ق  يتحقَّ واألدوات، وما 
طريقة  وظهور  املختلفة،  الصورة  حتليل  ج  هُنُ بني  تقاربًا  نرى  أن  نأمل  الوقت،  نفس 
عظيمة  فرصة  ثّمة  إن  احلالية.  التجريبية  الطرائق  من  كثري  حمّل  لتحّل  منهجية  أكثر 
البرشية  الرؤية  تستطيع  ما  يفوق  نحو  عىل  ومقارنتها  كميًا  الصور  موسطات  لتحديد 
الطبية  للصور  الكبرية  البيانات  قواعد  استعامل  يمكن  املثال،  سبيل  عىل  فعله. 
واستعامهلا  اجلسم،  أعضاء  وأشكال  ملقاسات  الطبيعية  النطاقات  لتقدير  املرتاكمة 
صور  من  اهلائل  األرشيف  وضع  يمكن  مشابه،  نحو  وعىل  اجلديدة.  العّينات  لتقييم 
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إىل  ُيضاف  احلايل.  استعامهلا  كثريًا  يفوق  نحو  عىل  االستعامل  يف  بعد  عن  االستشعار 
إىل  حتتاج  الصور  من  جديدة  أنواعًا  ُتنتِج  سوف  اجلديدة  التكنولوجيات  أن  ذلك 
يف  املوجودة  املعلومات  بإدماج  متزايد  اهتامم  أيضًا  وثمة  املعاجلة.  من  جديدة  طرائق 
األنسجة  عن  تفاصيل  يوفِّر  الذي  املغناطييس  الرنني  ومنها  املختلفة،  الصور  أنواع 

العظام. تفاصيل  تعطي  التي  السينية  واألشعة  الطرية، 

شكر كلمة 
الربازيل.  يف  االحتادية   (Lavras) الفراس  جامعة  إىل  بالشكر  املؤلفان  ه  يتوجَّ
التابعة  واألرياف  البيئة  وحتليل  بحوث  إدارة  قبل  من  جزئيًا  العمل  هذا  ل  ُموِّ وقد 
سامحها  عىل  االسكتلندية  الزراعية  العلوم  وكالة  ويشكران  االسكتلندية.  للحكومة 

.13 الشكل  باستعامل صورة 
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الف�صل العا�صر
تقييم اأعلف النباتات المعّدلة جينيًا 

يات واالأمان  من حيث المغذِّ

Gerhard Flachowsky(*) and Sven Dänicke

 Institute of Animal Nutrition, Friedrich-Loeffler-Institute (FLI),
 Federal Research Institute for Animal Health, Bundesallee 50,

D-38116 Braunschweig

ص ملخَّ
األغذية  جماالت  بني  الزراعية  األرض  عىل  قوية  منافسة  ثمة  هناك  ستكون 
جيب  لذا  املستقبل.  يف  الطبيعة  واملحميات  واإلسكان  واأللياف  والوقود  واألعالف 
زراعة  هدَف  القليلة  اخلارجية  امُلدخالت  ذات  املردود  العالية  النباتات  تكون  أن 
يف  إمكانات  ثمة  أن  يبدو  املعتادة،  النباتات  زراعة  جانب  وإىل  الرئييس.  النباتات 
زراعة  مساحة  ازدادت  فقد  اهلدف.  هذا  يف  لإلسهام  احليوية  النبات  تكنولوجيا 
نحو  إىل   )1996 عام  )يف   1.7 نحو  من  العامل  أنحاء  خمتلف  يف  جينيًا  املعدلة  النباتات 
يف  الزراعية  األرض  من   7% نحو  أن  يعني  هذا   .)2007 عام  )يف  هكتار  مليون   114
الغذاء  نباتات  تقييم  فإن  لذا   .2007 عام  يف  جينيًا  معدلة  بنباتات  ُزِرعت  قد  العامل 
من  كبرية  درجة  عىل  واألمان  الغذائي  املحتوى  حيث  من  جينيًا  املعدلة  واألعالف 
الشأن،  هبذا  املعرفة  من  احلايل  املستوى  نراجع  سوف  املقالة،  هذه  ويف  األمهية. 

 e-mail: الفاكس:  5963299 531 49و   ،49 531 5963101 الهاتف:  المراسل:  المؤلف   )*(
.gerhard.flachowsky@fli.bund.de
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الدراسات يف اآليت: نتائج  ملخصني 

مليون -   700 نحو  جينيًا  معدلة  بنباتات  املزروعة  األرض  مساحة  تساوي 
العامل. هكتار يف 

ُأجريت معظم الدراسات احليوانية باستعامل حماصيل معدلة جينيًا من اجليل - 
.)(Input Traits) األول )مع ِسامت ُمدخلة 

ذيفان -  )باستثناء  تلوث  أو  تركيب  يف  مقصودة  غري  تأثريات  أيُّ  ل  ُتسجَّ مل 
نباتات معدلة جينيًا من اجليل األول  الغذائية ألعالف من  التقييامت  فطري قليل( يف 

100 دراسة عىل حيوانات منتِجة للغذاء. يف أكثر من 
جينيًا -  املعدلة  النباتات  أعالف  أمان  لتقدير  أخرى  تريبية  بتصاميم  ُيوىص 

(Output Traits)( وحمتواها الغذائي. من اجليل الثاين )مع ِسامت خُمرجة 
أو -  نبات  دنا  بوصفهام  أخرى  خواص  جينيًا  املعّدل  والربوتني  نا  الدَّ ُيبِد  مل 

أثناء معاجلة العلف، أو يف احليوانات. بروتني أصيل 
ال -  التي  األسئلة  عن  لإلجابة  متعددة  حالة  دراسات  إىل  حاجة  ثمة  أن  يبدو 

جينيًا  املشاهبة  املجموعات  عىل  الدراسات  تلك  تشتمل  أن  وجيب  هلا،  أجوبة  توجد 
الشبه. الشديدة  أو 

األمان -  تقدير  يف  للغذاء  املنتِجة  احليوانات  علف  دراسات  استعامل  جيب 
أيضًا.

تقديم
الغذاء  جماالت  بني  الزراعية  األرض  عىل  قوية  منافسة  املستقبل  يف  ستكون 
إلحصائيات  ووفقًا  الطبيعية.  واملحميات  واإلسكان  واأللياف  والوقود  واألعالف 
نحو  تساوي  التي  احلالية  القيمة  من  يزداد  سوف  العامل  سكان  عدد  فإن  الفاو  منظمة 
 2050 عام  يف   )40% قدرها  )بزيادة  نسمة  مليارات   9 إىل   ]2006[ نسمة  مليار   6.5
سوف  واحلليب  للحوم  رة  املقدَّ احلاجة  أن  حني  يف   ،(Steinfeld et al., 2006)
الطلب  هو  التطور  هذا  وسبب   .)1 )الدول  املدة  هذه  خالل  تقريبًا  تتضاعف 
 (Keyzer et al., البلدان  الدخل يف كثري من  تزايد  املنشأ مع  للغذاء احليواين  املتزايد 
احتياجات  تلبية  يف  ُيسهم  والبيض  واحلليب  والسمك  اللحوم  فاستهالك   ،2005)
يات الضئيلة املقدار. ُيضاف إىل ذلك أن  الناس من احلموض األمينية وكثري من املغذِّ
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املعيشة.  مستوى  إىل  مؤرشًا  وُيعترب  اللذة  من  كثري  عىل  ينطوي  املنشأ  احليواين  الغذاء 
 (Flachowsky املوارد  من  كبرية  مقادير  احليواين  املنشأ  ذي  الغذاء  إنتاج  ويستهلك 
القابلة  األرض  مساحة  أن  حني  يف  العلف،  إلنتاج  كثرية  أراٍض  إىل  وحيتاج   ،2002)
األعالف  مقادير   2 الدول  ويتضمن   .)1 )الشكل  تتناقص  سوف  للفرد  للزراعة 

بالغذاء البرشي. العامل )عدا األسامك( مع مقارنة  الالزمة لتغذية احليوانات يف 

 (Steinfeld et at. الطويل«  املوايش  »ظل  أو  احليواين  اإلنتاج  يات  حتدِّ  :1 الدول 
.2006)

نسبة عام 2050 إىل احلاليةعام 20062050

6.59.0138عدد سكان العامل )مليار(

229465203إنتاج اللحوم )مليون طن(

5801043180إنتاج احلليب )مليون طن(

البرش وحيوانات  املادة اجلافة من قبل  التقديرية الستهالك  القيمة   :2 الدول 
املزارع.

العدد )مليار(اجلنس
تقرير الفاو للعام 2006

استهالك املادة اجلافة

)كيلو غرام 
للفرد/ اليوم(

)مليار طن/ 
السنة(

6.50.451.1البرش

بقر، جواميس، خيل، مجال 
)حيوانات كبرية(

صغرية(  )جمرتات  ماعز  غنم، 
خنازير 
دواجن

1.6

1.8
0.95
18.5

8

1
1

0.07

4.6

0.7
0.35
0.45

6.1االستهالك الكيل )للحيوانات(
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متوافرة حاليًا. تقريبًا  مليار هكتار   1.5  (1
املتجددة. املوارد  املستعملة إلنتاج  املساحة  تزداد  العدد عندما  يزداد   (2

الناس  وعدد  املتوفرة  للزراعة  القابلة  واألرض  األرضية  الكرة  سكان  عدد  تطور   :1 الشكل 
الفاو(. ملنظمة  السنوية  الكتب  )من  للهكتار  إطعامهم  جيب  الذين 

البيئة  ث  تلوُّ وتسبِّب  جدًا،  كثرية  طبيعية  موارد  والعلف  الغذاء  زيادة  وتتطّلب 
ر غري اهلوائي  بثاين أكسيد الكربون من الوقود األحفوري، وبامليثان )CH4( من التخمُّ
الربوتينات.  استقالب  من   )NH3, N2O( النرتوجني  وبمركبات  للكربوهدرات، 
العلف  إنتاج  يف  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تقليص  فإن  املوارد،  حمدودية  إىل  وإضافة 
 .(Flachowsky and Brade 2007) والغذاء متثِّل هدفًا مهاًم جدًا للزراعة املستدامة 

لالستهالك  النبايت  الغذاء  إنتاج  بني  األرض  استعامل  عىل  التنافس  إىل  وإضافة 
البرشي وإنتاج العلف الالزم لإلنتاج احليواين، ثمة استعامل متزايد لألرض من أجل 
الكوكبي،  االحرتار  عن  النامجة  يات  التحدِّ ملواجهة  احليوية  والطاقة  الوقود  إنتاج 

احلالة: هذه  لتجاوز  املمكنة  االسرتاتيجيات  ومن  الطبيعية.  واملحميات  ولإلسكان 

التكنولوجيا -  باستعامل  احليواين  واألداء  املردود  زيادة  يف  االستثامر  متابعة 
واملبتكرة. العادية  احليوية 

زيادة كفاءة استعامل املوارد املحدودة )األرض، واملاء، والسامد، والوقود... - 
ث. التلوُّ وتقليص  إلخ( 
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املفرط احلايل.-  املستوى  للربوتني احليواين عن  البرشي  تقليص االستهالك 

إن استنسال النباتات وتربيتها سوف تكونان نقطتا البداية يف أمان العلف والغذاء 
يف  للمزارعني  حقيقية  يات  حتدِّ آنفا  املذكورة  اجلوانب  ومتثِّل  القادمة.  األعوام  خالل 
 (Flachowsky 2008 اآليت  أمهية  أهداف  أكثر  تلخيص  ويمكن  العامل،  أنحاء  مجيع 

:and Dänicke 2005)

املاء والسامد والوقود واملبيدات وغريها.-  مردود عاٍل مع متطلبات أقل من 

الفطرية -  والذيفانات  الثانوية  املواد  ومنها  السامة،  للموادة  منخفضة  تراكيز 
الرتبة. تفاعالت  أو  البرشية  النامجة عن األنشطة  والسموم 

ومنها -  ووفرهتا،  املغذيات  استعامل  يف  تؤثِّر  التي  للمواد  منخفضة  تراكيز 
ومثبطات   ،(Phytate) الفيتيك(  )ملح  والفيتات   ،(Lignin) )اخلشبني(  الليغنني 

(Tannin) وغريها.  اإلنزيامت والتانِّني 

يات -  املغذِّ مثل  نات  مكوِّ دها  وحتدِّ العلف،  يف  الغذائية  للقيمة  عالية  تراكيز 
األساسية وغريها.  والزيوت  واإلنزيامت 

االحتياجات  ذات  األصناف  حتتل  والغذاء،  العلف  ألمن  العام  املنظور  ومن 
يمكن  ال  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف  األوىل.  األولوية  واملبيدات  والسامد  املاء  من  القليلة 
كبرية  جهود  إىل  إزالتها  حتتاج  أو  العلف،  مادة  من  فيها  املرغوب  غري  املواد  إزالة 
هدفًا  العلف  يف  فيها  املرغوب  غري  املواد  تقليص  ُيعترب  لذا   .(Flachowsky, 2006)

أمهية  ذا  اهلدف  هذا  ُيعترب  احليوانات،  تغذية  منظور  ومن  النباتات.  الستنسال  هامًا 
يات األساسية )أي احلموض  قصوى من حيث حتسني األعالف. ويمكن لزيادة املغذِّ
يف  جدًا  مفضلة  تكون  أن  وغريها(  األثر  الضئيلة  والعنارص  والفيتامينات  األمينية 
الضئيلة  املغذيات  من  واحليوان  اإلنسان  متطلبات  تلبية  بغية  العامل  مناطق  بعض 
طعام  نات  حمسِّ توافُّر  بسبب  األوروبية  املناطق  يف  جدًا  مهمة  ليست  أهنا  إال  األثر، 

السوق. متنوعة يف 

لكن  املعتادة.  الزراعة  طرائق  باع  باتِّ آنفًا  املذكورة  األهداف  حتقيق  املمكن  من 
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املستقبل.  يف  وأرسع  وأقوى  أمرن  تكون  أن  يمكن  احليوية  التكنولوجيا  طرائق 
اجلينية  اهلندسة  أن  يبدو  لذا  التكنولوجيا.  تلك  من  البداية  طور  يف  نحن  وحاليًا، 
للنباتات تنطوي عىل إمكانات كثرية لإلسهام يف حل املشكالت العاملية. طبعًا، حتتاج 
الشعبي هلا. ويف هذه  القبول  التحسني، وإىل مزيد من  إىل مزيد من  التكنولوجيا  هذه 
جينيًا  املعدلة  األعالف  يف  يات  املغذِّ تقييم  من  احلالية  املرحلة  نحلِّل  سوف  املقالة، 

املستقبلية.  وحتدياهتا 

إىل  موجهة  وأسئلة  جينيًا  املعدلة  للنباتات  لزراعة  الراهنة  احلالة 
احليوانات بتغذية  املختصني 

1.7 مليون هكتار  العامل من  النباتات املعدلة جينيًا يف  ازدادت مساحات زراعة 
وحاليًا،   .(James, 2007)  2007 عام  يف  هكتار  مليون   114 نحو  إىل   1996 عام  يف 
َرة )بنسبة  %60( والذُّ املعدلة جينيًا فول الصويا )بنسبة  ُتعترب حماصيل أهم املحاصيل 
زراعة  مساحة  من   )5% )بنسبة  الزيت  بذر  ولفت   ،)11% )بنسبة  والقطن   ،)24%

.)2 )الشكل  الكلية  جينيًا  املعدلة  النباتات 

األوىل.  بالدرجة  زراعية  سامت  أجل  من  املحاصيل  تلك  تعديل  جرى  وقد 
األول(  اجليل  من  معدلة جينيًا  )نباتات  ُمدَخلة  يسمى سامت  بام  النباتات  تلك  تتميَّز 

.)3 الغذائية )الدول  القيمة  أو  الرتكيب  تغيري كبري يف  من دون 
 

.(ISAAA 2007) الشكل 2: املساحات الكلية املزروعة بمحاصيل معدلة جينيًا
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عىل  امُلخَرجة(  السامت  )ذات  الثاين  اجليل  من  جينيًا  املعدلة  النباتات  وحتتوي 
عىل  وغريها،  إنزيامت  فيتامينات،  دهنية،  محوض  أمينية،  )محوض  يات  املغذِّ من  كثري 
سات وغريها مثاًل(.  سبيل املثال(، وعىل قليل من املواد املضادة للتغذية )مثبطات، حمسِّ
وُتعترب النباتات املعدلة جينيًا من اجليل األول مكافئًا كبريًا لنظرياهتا غري املعدلة جينيًا. 
(Substantial Equivalence) وبعض  التكافؤ األسايس  تعريف   4 الدول  ويتضّمن 

املشكالت املقرتنة هبذا التعريف مع مقرتحات للمستقبل.

تعاريف.  – املعدلة جينيًا  للنباتات  الغذائي  املشهد   :3 الدول 

نباتات معدلة جينيًا من اجليل األول

• نباتات ذات سامت زراعية تقنية )سامت ُمدَخلة(.•

• من دون تغيري كبري يف الرتكيب والقيمة الغذائية.•

• مكافئات أساسية.•

• أمثلة: نباتات العصوية الثورنجية (Bt plant) )ُذَرة، قطن(، نباتات مقاومة •
نباتات  صويا(،  )فول   (RR) (Roundup Ready) plants للغليفوسات 

PAT plants )ُذَرة، جذور(... إلخ.

نباتات معدلة جينيًا من اجليل الثاين
• نباتات ذات سامت خُمَرجة•
• مع تغيريات هائلة يف الرتكيب والقيمة الغذائية•
• ال توجد مكافئات أساسية•
• ات يف أنامط األمحاض الدهنية • أمثلة: الرز الذهبي، ُذَرة منخفضة الفيات، تغريُّ

واألمينية... إلخ.
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4: التكافؤ األسايس ¬ إىل أين؟ الدول 

ينطوي التكافؤ األسايس عىل مفهوم أنه إذا ُوِجد أن غذاًء أو علفًا جديدًا مكافٌئ من 
نظريه  معاملة  طريقة  بنفس  معاملته  أمكنت  موجود،  علف  أو  لغذاء  اجلوهر  حيث 

العادي.
املشكالت
• إطار عمل خشن للتقييم: ال يوجد تقدير لألمان والقيمة الغذائية.•
• ماذا يعني النظري العادي )نباتات ماثلة جينيًا أم نبات حميل عادي(.•
• ات يف الرتكيب )مثاًل حمتوى أخفض من الذيفان • غري معقول إذا حصلت تغريُّ

الفطري، نباتات معدلة جينيًا من اجليل الثاين(.
مقرتحات
• جيب األخذ يف احلسبان جلوانب خمتلفة من التكافؤ األسايس، منها:•

التكافؤ الكيميائي التحلييل.- 
التكافؤ الغذائي.- 
تكافؤ األمان الصحي.- 
ض للامدة.-  تكافؤ مفاعيل التعرُّ

احليوانات: تغذية  نطاق واسع يف  املعدلة جينيًا عىل  النباتات  استعامل  ويمكن 
أو -  حبوب،  أو  أخرض،  )علف  منها  أجزاء  أو  نواتها  أو  خرضاء  نباتات 

جذور، أو أو درن... إلخ(.
تبن(.-  معدلة جينيًا حمفوظة )علف أخرض حمفوظ،  منتجات 

من -  تنُتج  التي  والغذاء  الوقود  إنتاج  نباتات  وبقايا  ثانوية  زراعية  منتجات 
صناعة  بقايا  زيت،  نشوية،  بقايا  الطحن،  بقايا  )قش،  جينيًا  املعدلة  النباتات  معاجلة 
السكر والتخمري، بقايا إنتاج الطاقة احليوية ومنها ذوابات حبْيبات التقطري املجففة(. 

يات احليوانات ُتطرح أسئلة عن اجلوانب اآلتية: واستنادًا إىل احلالة الراهنة ملغذِّ

األول 	• اجليل  من  جينيًا  املعدلة  واألعالف  لألغذية  الغذائية  القيمة  تقدير 
وأماهنا.

الثاين 	• اجليل  من  جينيًا  املعدلة  واألعالف  لألغذية  الغذائية  القيمة  تقدير 
وأماهنا.
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تأثري العلف املعدل جينيًا يف صحة احليوان وجودة الغذاء ذي املنشأ احليواين.	•

•	 ،(Foreign DNA) الغريب  نا  والدَّ اجلديدة  الربوتينات  تدينِّ  عن  دراسات 
املقصودة وغريها. والتأثريات غري 

امُلدَخلة  السامت  ذات  جينيًا  املعدلة  النباتات  أعالف  عىل  دراسات 
األول( )اليل 

م  قدَّ وقد  األول.  اجليل  من  بنباتات  جينيًا  املعدلة  النباتات  أرايض  معظم  ُيزرع 
الغذائية  القيمة  تقدير  عن  إرشاداٍت  اخلرباء  ومؤمترات  العلمية  اهليئات  من  كثري 
ألعالف اجليل األول وأماهنا )مثاًل: EFSA 2006, ILSI 2003(. واستنادًا إىل تلك 
املعدلة  النباتات  من  األول  اجليل  أعالف  عىل  غذائية  دراسات  ُأجريت  التوصيات، 
تغذية  معهد  يف  دراسة   16 ُأجريت   ،1997 عام  ومنذ  العامل.  أنحاء  خمتلف  يف  جينيًا 
احليوانات يف براونشفيغ )(Braunschweig) مدينة يف وسط أملانيا( بغية حتديد تأثري 
والعجول  احللوب  البقر  تربية  يف  جينيًا  املعدلة  النباتات  من  األول  اجليل  أعالف 
فالشوسكي  ص  خلَّ وقد  امن.  السُّ وطري  والفراريج  البيَّاض  والدجاج  واخلنازير 
وآخرون (Flachowsky et al., 2007) هذا البحث يف اآلونة األخرية. وكانت غالبية 
وشوندر  بات،  وُذَرة  الثورنجية،  العصوية  )ُذَرة  الدراسة  يف  اخُترِبت  التي  األعالف 
بات( قد ُزِرعت يف ظروف تشابه ظروف نظرياهتا املشاهبة هلا جينيًا يف حقول تارب 
لتقييم  احليوانات  دراسات  واسُتعملت  األعالف  تركيب  وُحلِّل   .)5 )الدول  املعهد 
جودة املغذيات، ومن ضمنها موسطات مثل قابلية اهلضم واستهالك العلف وصحة 
احليوانات.  من  املشتقة  األغذية  جودة  يف  والتأثريات  املخترب  احليوان  جنس  وأداء 
3( والدجاج  امن )الشكل  وجرى النظر أيضًا يف التكاثر يف دراسات أجيال طيور السُّ

البيَّاض )4 أجيال(. 

ومل تكشف التحليالت الكيميائية ودراسات احليوانات عن فوارق بني األعالف 
املعدلة جينيًا ونظرياهتا املشاهبة هلا جينيًا )املدرجة يف الدول 5(، ولذا فإهنا تدعم بقوة 
جرت  أو  ُنرِشت  دراسة   100 من  أكثر  نتائج  مع  نتائجنا  وتتفق  األساسية.  مكافئاهتا 
 .)6 (Flachowsky et al., 2005 a, 2007) )الدول  مراجعتها يف اآلونة األخرية 
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امن  السُّ إباضة  (B) كثافة  6 أسابيع(،  )العمر:  امن  السُّ أنثى  (A) وزن جسم   :3 الشكل 
10 أجيال. و(C) نسبة تفقيس فراخه يف تربة غطت 
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نباتات معدلة جينيًا من  بيانات منشورة ملقارنة أعالف من  ص  6: ملخَّ الدول 
اجليل األول )ذات سامت ُمدَخلة( مع نظرياهتا املشاهبة هلا جينيًا.

ياتعدد التجارباحليوان )اجلنس/الفئة( تقييم املغذِّ

جمرتات
بقر حلوب
بقر حلوم
أخريات

23
14
10

ال توجد تأثريات غري مقصودة 
يف الرتكيب أو امللوثات )باستثناء 

تراكيز منخفضة من الذيفان 
الفطري يف بطاطا العصوية 

الثورنجية(.
ليست ثمة تأثريات حيوية ذات 21خنازير

أمهية يف قابلية اهلضم وصحة 
احليوان، وال توجد تأثريات 

غري مقصودة يف أداء احليوانات 
وتركيب الغذاء احليواين املنشأ.

دواجن
دجاج بيَّاض

فراريج
3

28

ُأخريات
8)سمك، أرانب... إلخ(

وقد  جدًا.  بسيطًا  السابقة  الدراسات  يف  التجريبية  التصاميم  معظم  وكان 
مشابه  نظري  )من  آخر  مع  جينيًا(  معدل  منشأ  )من  فقط  واحدًا  علفًا  املؤلفان  قارن 
استطالع  وثائق  يف  متازًا  وصفًا  ُوِصف  الذي  العادي  احليوي  احليز  وأمهال  جينيًا( 
  (Organization for Economic االقتصادي  والتطوير  التعاون  منظمة  أجرته 
 (OECD 2001a, 2001b, و  ،OECD و   Cooperation and Development)
قيمة  جداول  ويف   ،2002a, 2002b, 2003, 2004a, 2004b, 2004c, 2005)
ث  تلوُّ أن  تبيان  جرى  معينة،  زراعية  ظروف  وضمن  األخرى.  الغذائية  العلف 
املوجود  ذاك  من  أقل  أحيانا  كان  الفطري  بالذيفان  جينيًا  املعدلة  املحاصيل  بعض 
الثورنجية  العصوية  ُذَرة  هُتاَجم  املثال،  سبيل  عىل  جينيًا.  املعدل  غري  العلف  يف 
أكرب  بمقاومة  تتمتع  أن  ويمكن  َرة،  الذُّ بسوسة  شدة  أقل  نحو  عىل  إضعافها  وحيصل 
فطرية.  ذيفانات  ُينتِج  الذي   (Fusarium) املغزالوية  فطر  خاصة  احلقلية،  للعدوى 
يف  جينيًا  معدلة  ملحاصيل  فطري  بذيفان  خفيف  ث  تلوُّ عىل  دليل  اسُتعرض  وقد 
 (Flachowsky وآخرون  فالشوسكي  صه  خلَّ ملا  وفقًا  مجيعها،  ال  احلاالت،  بعض 
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تأثري  الباحثني  من  العديد  استقىص  املدى،  بعيدة  دراسات  ويف   .et al., 2005a)
بسوسة  الثورنجية  العصوية  وُذَرة  جينيًا  املشاهبة  َرة  الذُّ هجائن  عدوى  مستويات 
من  منخفضة  مستويات  الباحثني  معظم  والحظ  الفطري.  بالذيفان  ث  التلوُّ يف  َرة  الذُّ
.)4 املعدلة جينيًا، برغم االختالفات اجلغرافية والزمنية )الشكل  ث يف اهلجائن  التلوُّ

وُنرِشت خالل بضع السنوات املاضية بعض املراجعات عن تقييم أمان األعالف 
 Clark and Ipharraguerre et al., 2001, )مثاًل:  الغذائي  املعدلة جينيًا وحمتواها 
 Flachowsky and Aulrich 2001, Aumaitre et al., 2002, Flachowsky et
al., 2005a, 2007, CAST 2007, Alexander et al., 2007(. ُيضاف إىل ذلك، 
املستوى  أيضًا  ص  تلخِّ  (EFSA 2006, 2008)و  ILSI (2004, 2007) وثائق  أن 

بنباتات معدلة جينيًا من اجليل األول. املعرفة عن عْلف احليوانات  احلايل من 

العصوية  ُذَرة  ويف   )100%( جينيًا  مشاهبة  ُذَرة  يف  فطرية  لذيفانات  املئوية  النسبة   :4 الشكل 
 Bakan et al. 2002, Cahagnier and Melcion:الثورنجية )% من ُذَرة مشاهبة جينيًا(. املصدر
 2000, Munkvold et al 1999, Pietri and Piva 2000, Reuter et al. 2002, Valenta et

.al. 2001

أعالف من نباتات معدلة جينيًا ذات سامت خُمَرجة )اليل الثاين(
املرغوب  السامت  من  كبرية  بنسبة  الثاين  اجليل  من  جينيًا  املعدلة  النباتات  تتميَّز 

ومنها: فيها، 

• •.)(b-carotene) بيتا  أولية )مثاًل، كاروتني  يات  مغذِّ

• إلخ(.• معادن...  فيتامينات،  دهنية،  أمينية، محوض  يات )محوض  مغذِّ
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• مثاًل(.• )إنزيامت  يات  املغذِّ قابلية هضم  لتحسني  مواد 

• مواد ذات مفعول إضايف )مثاًل منشطات جراثيم األمعاء(.•

• أساسية، عطريات(. • والذوقية )زيوت  نات اخلواص احلسية  حمسِّ

أو بنسبة قليلة من مواد غري مرغوب فيها من مثل:

• مثاًل(• والفيتات  )الليغنني  املثبطة  املواد 

• • (Glucosinolates) املواد السامة )ومنها أشباه القلويات والغلوكوسينوالت
والذيفانات(.

ألعالف  الغذائية  القيمة  لدراسة  مقرتحة  اختبار  إجراءات  ثمة  وحاليًا، 
يف  تلك  االختبار  لطرائق  مراجعة  وثمة  جينيًا.  املعدلة  النباتات  من  الثاين  اجليل 
(Flachowsky and Böhme, 2005). وثمة توصيات لتقييم أمان األعالف املعدلة 

.(ILSI, 2007)و (EFSA, 2006, 2008) جينيًا من اجليل الثاين يف 

معدلة  نباتات  أعالف  بتقييم  القيام  حني  احلسبان  يف  اآلتية  النقاط  أخذ  وجيب 
ذات  املفيدة  الفيزيولوجية  اخلواص  ذات  لألعالف  يمكن  الثاين.  اجليل  من  جينيًا 
من  وغريها  والفيتامينات  واملعادن  الدهنية  واحلموض  األمينية  باحلموض  الصلة 
يات  املواد أن ُتسهم يف امتصاص أكرب للعلف من قبل احليوان، أو حتويل أفضل للمغذِّ
النرتوجني  انبعاث  أن  ذلك،  إىل  ُيضاف  املنشأ.  حيواين  غذاء  إىل  العلف  يف  املوجودة 
تصميم  جيب  اجليني،  للتعديل  عن  الناجم  لالختالف  وتبعا  لذا،  ينخفض.  أن  يمكن 
رضورية  اهلادفة  النوعية  التجارب  فتصاميم  التأثريات،  هذه  ُتري  بحيث  التجربة 
تقرتن  أن  ويمكن   .)17-14 الداول  )انظر  ة  املغريَّ ية  املغذِّ نات  املكوِّ مردود  لبيان 
 ،(Cellini et al., 2004, Böhme et al., 2007) جانبية  بآثار  اجلينية  التعديالت 
الدراسات  وتبدو  أكرب.  املتوقعة  التغريات  كانت  أكرب،  التعديالت  كانت  وكلام 
األسئلة.  هذه  ي  لتحرِّ رضورية  املقارنة  طرائق  أساس  متثِّل  التي  اخلاصة  احليوانية 
يمثِّل  الغذائية  وقيمتها  الثاين  اجليل  من  جينيًا  املعدلة  األعالف  أمان  تقدير  فإن  لذا 
يا مهاًم لتغذية احليوانات. والنظائر التجارية املشاهبة جينيًا )3 عىل األقل( جيب أن  حتدِّ
الدراسات  مُتِكن مالحظته يف  الذي  الطبيعي  احليز  تعمل بوصفها وسيلة الستعراض 

.)Lucas et al., 2007, Mc Naughton et al., 2007 احليوانية )انظر إسهامات 
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اليني  التعديل  وبروتني  اليني  التعديل  دنا  مصري 

الغذاء إنتاج  حيوانات  يف 

إن الناس مهتمون بإمكان إدخال التعديل اجليني يف نسيج احليوان أو منتجاته، 
أمعاء  يف  الرتكيبيني  نا  والدَّ الربوتني  مصري  ناحية  من  خاصة  واحلليب،  البيض  مثل 
أن  الواضح  الدراسات لإلجابة عن هذه األسئلة. ومن  ُأجري كثري من  لذا  املوايش. 
املعدلة جينيًا، ولذا  نا والربوتينات  الدَّ ابتالع  املعّدل جينيًا يؤدي إىل  العلف  استهالك 
املرور عرب أمعاء احليوان، ومدى  ب مصريها حني  لتعقُّ الدراسات  العديد من  ُأجري 
 .(Flachowsky et al., 2005a) احليوان  نسيج  ومنتجاهتا  املعدلة  اجلينات  دخول 
(Alexander et al., 2007) وإينسبانيري وفالشوسكي  ألكسندر وآخرون   قام  وقد 
(Einspanier and Flachowsky, 2008) أخريًا بمراجعات دراسات يف هذا املجال.

مصري دنا التعديل اليني

اجلينات  تركيز  عىل  احليوان  جسم  يدخل  الذي  جينيًا  املعدل  نا  الدَّ مقدار  يعتمد 
يف  نا  الدَّ كمية  وتقل  احليوان.  يتناوله  الذي  العلف  مقدار  وعىل  العلف،  يف  املعدلة 
أما   .(Beever and Kemp, 2000)  0.2 g/kg عن  املحاصيل  ملعظم  اجلافة  املادة 
 (Beever and Phipps 2001, van تراكيز اجلينات املعدلة فهي أقل من ذلك بكثري 
جينيًا  املعدل  نا  الدَّ من  املجرتات  تتناوله  ما  يكون  وقد   .den Eede et al., 2002)

ك شظايا  أقل من ذلك ألن خزن النباتات اخلرضاء املعدلة جينيًا يؤدي رسيعا إىل تفكُّ
 (Hupfer et al., 1999, Aulrich et  )7 النبات الكبرية )اجلدول   (DNAs) دنيات 

 .al., 2004)

 (Base قاعدي  زوج   1000 من  )أكرب  فعاًل  طويلة  نا  دَّ شظايا  كت  تفكَّ وقد 
7(. ويف حني أنه ليس للطحن من تأثري  28 يومًا من اخلزن )انظر الدول  (Pair( بعد 

نا، وأن تأثري احلرارة قليل فيه، فقد جرى تبيان أن عينات العلف  الدَّ يف مقاس شظية 
.)8 نا قصرية فقط )الدول  املعاجَلة يمكن أن حتتوي عىل شظايا دَّ



513

نا املوجودة يف خمزونات من مزيج معدل  7: تأثري مدة اخلزن يف شظايا الدَّ الدول 
.(Aulrich et al., 2004) جينيًا من عرانيس ُذَرة مفتتة، ويف نبات ُذَرة أخرض كامل 

مدة اخلزن 
)يوم(

شظية ذات 1016
زوج قاعدي

شظية ذات 680
زوج قاعدي

شظية ذات 194
زوج قاعدي

عرانيس 
مفتتة

نبات 
كامل

عرانيس 
مفتتة

نبات 
كامل

عرانيس 
مفتتة

نبات 
كامل

0++++++

2++++++

5++++++

7-+++++

14-+++++

21-+++++

28-+-+++

35---+++

70----++

100----++

200----++

نا املوجودة  الدَّ 8: معاجلة بذور لفت بذر الزيت الستخراج الزيت وشظايا  الدول 
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 Berger et( )t( واملعدلة جينيًا )i( البذور املشاهبة جينيًا النهائية ذات  املنتجات  يف 
.)al., 2003

1234رقم املعاجلة

سحقسحقسحقسحقاملعاجلة

--
تكييف 
 ،96oC(
20 دقيقة(

تكييف
 103oC(
 ،111oC -
30 دقيقة(

معاجلة 
(96 oC)

معاجلة 
(95 oC)

معاجلة 
(95 oC)

معاجلة
(95 oC) 

استخراجاستخراجاستخراج-

-

شطف 
املذيب 
وشوي 
(105 oC)

شطف 
املذيب 
وشوي 
(105 oC)

شطف 
املذيب 
وشوي

(105 oC)

منَتج لفت بذر الزيت 
النهائي

نا املوجودة  شظايا الدَّ
)زوج قاعدي(

21000 )دنا سليم(
i
t

+
+

-
-

-
-

-
-

-+++248i زوج قاعدي



515

---+970i زوج قاعدي

--++194t زوج قاعدي

---+680t زوج قاعدي

---+1003t زوج قاعدي

+: اكُتِشف، -: مل ُيكَتَشف.

دراسة   30 من  )أكثر  والدواجن  واخلنازير  للمجرتات  كثرية  دراسات  وثمة 
ألكسندر  صها  احليوان وخلَّ أمعاء وجسم  نا يف  الدَّ مؤلِّفوها مصري  فيها  منشورة( حلَّل 
دراساتنا  بعض  وأجرينا  األخرية.  اآلونة  يف   (Alexander et al., 2007) وآخرون 
الدول  )انظر  للحيوان  كاملة  حياة  مدى  وعىل  كاملة  وتسمني  تربية  دورة  مدى  عىل 
يكتشف  ومل   .(Einspanier et al., 2001, Reuter and Aulrich, 2003)  )9
 (Alexander et al., احليوان  نسيج  يف  جينيًا  معدل  دنا  شظايا  املؤلفِّني  معظم 
(Flachowsky et al., 2005a ,2007. ومل تؤدِّ جينتان معدلتان )مقاومتان ملبيدات 
يف  جينيًا  معدل  دنا  ظهور  إىل  املخزون  األخرض  َرة  الذُّ نبات  يف  الطفيلية(  األعشاب 
فيها  ُكِشفت  ثمة بضع دراسات  أن  (Calsamiglia et al., 2007). إال  البقر  حليب 
بإطعام   (Sharma et al., 2006) وآخرون  شارما  قام  فقد  جينيًا.  معدل  دنا  شظايا 
ين للذبح لفت بذر زيت مقاوم للغليفوسات. واكُتشفت  11 خروفًا و36 خنزيرًا معدَّ
نا املعدل جينيًا يف نسيج أمعاء اخلراف، لكْن ليس يف نسيج أحشائها  الدَّ بعض شظايا 
خنزير  كبد  من  عينة  أظهرت  فقد  ذلك،  ومع  اخلنزير.  طحال  يف  أو  والكلية(  )الكبد 
 cp 4 epsps الـ  من  قاعدي  زوج   278 لشظية  إجيابية  نتئج  آخر  كلية  من  وأخرى 
وقام   .(5-enolpyruvyl-shikimate-3-phosphate synthase (strain CP4))
عىل  حيتوي  علفًا  صغرية  خنازير   8 بإطعام   (Mazza et al., 2005) وآخرون  ماّزا 

35 يومًا.  (MON 810) مدة  %50 من ُذَرة مشاهبة جينيًا أو معدلة جينيًا 



516

نا يف احليوانات  الدَّ انتقال شظايا  9: دراسات معهد تغذية احليوان عن  الدول 
للغذاء. املنتجة 

النتائج

نا أجناس مصدر الدَّ
احليوانات

نا معدل  كشف دَّ
جينيًا

نا غريب غري معدل  كشف دَّ
مراجعجينيًا

حبوب 
ونبات 
أخرض 

كامل من 
ُذَرة عصوية 

ثورنجية

فراريج
دجاج 
بيَّاض

عجول 
حلوم
بقر 

حلوب

ال يوجد دنا 
معدل يف نسيج 

احليوان

نا النبات يف  شظايا دَّ
عضالت وكبد وطحال 

وكليتي الفروج والدجاج 
البيَّاض. غري موجودة 
يف دم وعضالت وكبد 

وطحال وكليتي العجول 
وبيض وبراز الفراريج 

والدجاج البيَّاض وروث 
البقر احللوب

 Einspanier

et al.

(2001)

حبوب ُذَرة 
عصوية 
ثورنجية

نا معدل خنازير شظايا دَّ
حتى 48 ساعة 

يف املستقيم. 
غري موجود يف 
الدم واألعضاء 

والنسيج

نا النبات يف  شظايا دَّ
اجلهاز اهلضمي والدم 

واألعضاء والنسيج

 Reuter and

Alrich (2003)

حبوب ُذَرة 
عصوية 
ثورنجية

نا معدل دواجن دَّ
يف اجلهاز 

اهلضمي. غري 
موجود يف الدم 

واألعضاء 
والنسيج

نا النبات يف  شظايا دَّ
اجلهاز اهلضمي والدم 

واألعضاء والنسيج

 Tolly el al.

(2003)
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حبوب ُذَرة 
عصوية 
ثورنجية

طيور 
ن  ُسامَّ
 10(

أجيال(

نا معدل  شظايا دَّ
)211 زوج 
قاعدي( يف 

املعدة واجلهاز 
اهلضمي. غري 

موجود يف 
العضالت 

والكبد واملعدة 
والطحال 
والكلية 
والقلب 
والبيض

نا النبات يف  شظايا دَّ
اجلهاز اهلضمي

 Flaehowsky

et al. (2005)

بطاطا 
عصوية 
ثورنجية

نا فراريج ال يوجد دَّ
معدل يف 

العضالت 
والكبد والكلية 

والطحال

شظايا نبات معدل يف 
العضالت والكبد والكلية 
والطحال حتى 8 ساعات 

بعد الَعْلف

 El Sonhoty

(2004)

فول صويا 
ل  يتحمَّ

الغليفوسات

نا خنازير ال يوجد دَّ
معدل يف 

العضالت 
والكبد والكلية 

والطحال

نا النبات يف  شظايا دَّ
اجلهاز اهلضمي

 Aulrich et al.,

(2002)

علف أخرض 
خمزون من 
اإلينولني 
والبطاطا

نا خنازير شظايا دَّ
معدل )104 

زوج قاعدي( 
يف املعدة. ال 

نا  توجد شظايا دَّ
معدل يف نسيج 

احليوان

نا النبات يف  شظايا دَّ
اجلهاز اهلضمي. ال توجد 

يف نسيج احليوان

 Broll et al.

(2005)
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نا النبات يف دم وطحال وكبد وكلية ونسيج عضالت  وجرى استقصاء وجود دَّ
مجيع احليوانات. وأمكن كشف شظايا جينات ُذَرة )من النوع Zein, Sh-2( بتكرارات 
من  صغرية  شظية  وُوجدت  العضالت.  باستثناء  املستقصاة  األنسجة  مجيع  يف  خمتلفة 
اجلني املعّدل Cry 1A(b) )519 زوج قاعدي( يف الدم )بنسبة %30( والطحال )بنسبة 
 (Mazza et املختربة(  العينات  من   9% )بنسبة  والكلية   )14% )بنسبة  والكبد   )10%
أو  قاعدي(  زوج   3500(  Cry 1A(b) السليمة  اجلينة  ُتكتشف  ومل   .al., 2005)
)مثاًل  املؤلفني  مجيع  ويتفق  أبدًا.  قاعدي(  زوج   1800( الصغرى  الوظيفية  وحدهتا 
Alexander et al., 2007, Mazza et al., 2005, Sharma et al., 2006( عىل أن 
العلفية  اجلينية  املادة  هبا  ُتعاَلج  التي  الطريقة  بنفس  األحشاء  يف  ُيعاَلج  املأشوب  نا  الدَّ
نا يمكن أن حيصل مستقاًل عن مصدر  الدَّ انتقال شظايا  أن  النتائج إىل  داخليًا. وتشري 
املقرتن  اجليني  االنتقال  ح أن حيصل  املرجَّ أن من غري  املؤلِّفون  اجلينة. واستنتج  ونوع 

العادية. النباتات  بنبات معدل جينيًا عىل نحو أكرب من حالة 

وأثار وجود جينات واسمة مقاومة للمضادات احليوية، أي املضادة للمضادات 
املحاصيل  من  األول  اجليل  يف  والسيفالوسبورين،  بالبنيِسلِّني  الصلة  ذات  احليوية 
جاعلة  امُلْمرضة  اجلراثيم  إىل  تنتقل  أن  يمكن  اجلينات  هذه  أن  من  قلقًا  جينيًا  املعدلة 
املعوية  املكروية  املتعضيات  ل  حتوُّ احتامل  أما  احليوية.  املضادات  لبعض  مقاومة  إياها 
يبقى  أنه  إال  منخفضًا جدًا،  فيبدو  املوجودة يف علف مشتق من حماصيل معدلة جينيًا 
مثريًا للقلق عىل سالمة وأمان تلك الرتاكيب. وقد أدى هذا القلق الفعيل املسلَّم به إىل 
النباتات املعدلة جينيًا.  الثاين من  املقاومة للمضادات احليوية يف اجليل  تنب اجلينات 
االنتقال  أن  بوضوح  وثَّق   (Demaneche et al., 2008) حديثًا  ُنرش  تقريرًا  أن  إال 
املحاصيل  بعض  يف  املوجود  احليوية  للمضادات  املقاومة  للجينات  األفقي  اجليني 

احتامل منخفض جدًا. 176( ذو  الثورنجية  العصوية  )مثاًل  املعدلة جينيًا 

باآليت: نا  الدَّ نتائج مصري  تلخيص  ويمكن 

0.1-1 غرام، -  اليومي: للبرش  الغذاء والعلف )التناول  نا هو جزء دائم من  الدَّ
40-60 غرام(. 0.5-4 غرام، وللبقر  وللخنازير 

نا غالبًا أثناء احلفظ )علف أخرض خمزون( واملعاجلة الصناعية، ويف -  ك الدَّ يتفكَّ
.)pH اجلهاز اهلضمي )بواسطة اإلنزيامت والـ 
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بعض -  يف  ُتكَشف  وأن  املخاطي،  الغشاء  عرب  متّر  أن  صغرية  نا  دَّ لشظايا  يمكن 
والطحال(. والكبد  البيضاء  الكريات  أنسجة اجلسم )خاصة يف 

من -  كبري   (Gene Copy Number) نسخ  عدد  ذات  جينات  شظايا  اكُتشفت 
النسخ  الذي يف حالة جينات عدد  ذاك  من  أكرب  بمعدل  احليوانات  أنسجة  نباتات يف 

الصغري.

أنسجة -  منها، يف  وظيفية صغرى  وحدات  أو  معدلة سليمة،  ُتكشف جينات  مل 
احليوان.

بدنا -  مقارنة  فريد  بسلوك  يتميَّز  جينيًا  املعدل  نا  الدَّ أن  ُتري  بيانات  توجد  ال 
العلف ويف احليوانات. أثناء معاجلة  النبات األصيل 

نا املعدل يف النباتات -  وفقًا ملستوى املعرفة الراهنة، ال رضورة إلدراج مصري الدَّ
العلف. أمان  تقييم  ضمن  احلالية  املسجلة  جينيًا  املعدلة 

مصري الربوتينات الديدة
من   (Allergy) احلساسية  خماطر  بخصوص  توصيات  هيئات  عدة  وضعت 
 (FAO/ الربوتينات اجلديدة التي تظهر يف نبات معّدل جينيًا قبل املوافقة عىل تسويقه 
التوصيات  تلك  ومن   .WHO, 2000; Martens, 2000; Konig et al., 2004)
مسببات  وبني  اجلديد،  للربوتني  األمينية  احلموض  سلسلة  تانس  بني  املقارنة  عادة 
تفاعالت  أن  حني  ففي  امَلِعدية.  البيئة  حماكاة  يف  وذلك  املعروفني،  وهضمه  احلساسية 
جينيًا،  املعدل  الغذاء  استهالك  من  األوىل  بالدرجة  للبرش  قلق  مصدر  متثِّل  احلساسية 
يف  احلساسية  لسبب  أفعال  ردود  تسبِّب  الصويا  فول  بروتينات  بعض  أن  ُأثبت  فقد 
(Van Dijk et al., 1988). وإىل جانب مسببات احلساسية،  البقر واخلنازير  مواليد 
للتغذية،  املعيقة  الربوتينات  تأثريات  ملنع  األعالف  مواد  بعض  تسخني  املعتاد  من 
 (Trypsin) الرتيبسني  مثبطات  عىل  حيتوي  الذي  الصويا  فول  يش  سبب  هو  وهذا 

للجلطة. املسببة  احلمراء  الكريات  والصقات 

املعدلة  النباتات  علف  يف  جينيًا(  )املعدلة  اجلديدة  الربوتينات  واستحوذت 
كتب  فقد  املستهلكني.  لقلق  نتيجة  االهتامم  عىل  احليوانات  تتناوهلا  التي  جينيًا 
بروتينات  أمان  عن  شاملة  مراجعة  األخرية  اآلونة  يف   (Hammond, 2008) مّهوند 



520

 (Seale and English, 2008) الزراعية. وحلَّل سيل وإنغلش  التكنولوجيا احليوية 
نمط عمل سموم الربوتينات اجلرثومية، واستنتجا أن قطع دورة احلياة يف أي مرحلة 
يمكن أن جيعل الربوتني غري سام. عىل سبيل املثال، ُأثبت أن سموم مبيدات احلرشات 
يف  دراسات  يف  مقلَّد  معدي  بسائل  برسعة  تتفكك  الروثنجية  العصوية  من  املشتقة 
يف  جينيًا  املعدلة  الربوتينات  وتتفكك   .(Astwood et al., 1996) االختبار  أنابيب 
 (Federici and اجلرثومية  الربوتينات  تتفكك  كام  الثورنجية  العصوية  بطاطا  علف 
(Siegel, 2008. وهذا عىل تناقض مع استقرار سموم العصوية الثورنجية يف أحشاء 
واخترب  تسمم خاليا احلرشة.  إىل  يؤدي  للربوتني  تفعيٌل حالُّ  احلرشات حيث حيصل 
قصرية  زمنية  بفواصل  املتكررة  الفموية  مية  السُّ  (Betz et al., 2000) وآخرون  بتز 
االستجابة  دراسات  يف  سلبي  أثر  أي  ُيالحظ  ومل  الثورنجية.  العصوية  لربوتينات 
يستطِع  مل  لذا  غرام(،  للكيلو   Cry 1Ab بروتني  من  غرام  ميّل   4000 )حتى  للجرعة 

الضار. للتأثري  امللحوظة  املستويات  انعدام  نوع من  أي  استنتاج  املؤلفون 

(Hammond and Cockburn, 2008) انعدام وجود  وخلَّص مّهوند وكوكربن 
دراسات  ويف  اخلطرة،  العالية  اجلرعة  دراسات  يف  ملحوظة  ضار  تأثري  مستويات 
الزراعية.  احليوية  بالتكنولوجيا  ُأنتِجت  حماصيل  يف  ُأدِخلت  خمتلفة  بربوتينات  الَعْلف 
مية الفموية حتى عندما ُأعطي مستحرض الربوتني  د تلك الدراسات انعدام السُّ وتؤكِّ
عىل  املوايش  تتناوله  الذي  جينيًا  املعدل  الربوتني  مقدار  يعتمد  جدًا.  كبرية  بجرعات 
تركيز  ويتغريَّ  تناوله.  جيري  الذي  العلف  مقدار  وعىل  العلف،  يف  الربوتني  تركيز 
يظهر  الذي  النبات  نسيج  ونوع  اجليني  التعديل  أحداث  مع  جينيًا  املعدل  الربوتني 
مشتقة  حماصيل  بذور  يف  امُلدَخلة  الربوتينات  مستوى  وخيتلف   .(Stave, 2002) فيه 
حتى  َرة(  الذُّ وسوسة  َرة،  الذُّ يف   Cry 1Ab الـ( مغ   0.3 من  احليوية  بالتكنولوجيا 
للغليفوسات،  مقاوم  قطن  القطن،  يف   cp 4 epsps( غرام  للكيلو  غرام  مييل   850

 .)Hammond and Cockburn 2008

ويمكن ملعاجلة العلف بعد احلصاد أن تغريِّ )وعىل األرجح أن تزيد( من تراكيز 
(Alexander et al., 2007). لكن كل يشء يؤثِّر يف تركيز  الربوتينات املعدلة جينيًا، 
من  املوايش  تتناوله  ما  مقدار  أيضًا  ُيغريِّ  سوف  العلف  مادة  يف  جينيًا  املعدل  الربوتني 
يتغري  الذي  العلف،  تناول  مقدار  يؤثِّر  مشابه،  نحو  وعىل  جينيًا.  املعدلة  الربوتينات 
من حيوان إىل آخر وتبعًا خللطة العلف، يف مقدار الربوتني املتناول. إذا تناولت بقرة 
اليومي  املقدار  كان  اليوم،  يف   MON 810 ُذَرة  حبوب  من  غرام  كيلو   10 حلوب 
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 (l0000 g ´ 0.31 mg/g غرام  ميّل   3.1 نحو   Cry 1Ab الـ  من  تتناوله  ملا  الكيل 
(Alexander et al., 2007). ويعتمد هضم العلف   fwt = 3100 mg or 3.1 mg)
ضمن  جينيًا  املعدل  الربوتني  وجود  فإن  لذا،  أيضًا.  احليوان  جنس  عىل  والربوتني 
وقد  عوامل.  عدة  عىل  يعتمد  املوايش،  منتجات  يف  وربام  اهلضمي،  احليوان  جهاز 
ص ألكسندر وآخرون (Alexander et al., 2007) دراسات كثرية حلَّل مؤلّفوها  خلَّ
نتائج  مصري الربوتينات اجلديدة يف املجرتات واخلنازير والدواجن. ويمكن تلخيص 

باآليت: الدراسات  تلك 

الربوتينات -  وتتفكك  الكرش،  يف  غالبًا  املجرتات  علف  بروتينات  تتفكك 
عىل  الدقيقة،  األمعاء  يف  إنزيامت  بواسطة  التفكك  البطئية  والربوتينات  اجلرثومية 

غرار غري املجرتات.

اجلرثومي -  التفّكك  )ومنها  والفيزيولوجية  الكيميائية  اخلواص  اخُتربت 
بكثافة. اجلديدة  للربوتينات  واإلنزيمي( 

مل ُتكتشف بروتينات جديدة سليمة خارج األمعاء يف احليوانات املخترَبة )وال - 
يف أنسجة أو منتجات احليوان(.

كيميائية -  بخواص  تتميَّز  اجلديدة  الربوتينات  أن  عىل  دليل  من  ثمة  ليس 
وفيزيائية غري عادية متميِّزة عن الربوتني األصيل يف احليوان. 

توصيـات لتقييم أمـان علف النباتات املعدلة جينيـًا وقيمتها الغذائية 
للحيوانات املنتجة للغذاء أنواع الدراسـات

وتوصيات  إرشادات  وثائق  األخرية  السنوات  خالل  الدولية  اهليئات  وضعت 
جينيًا،  معدلة  نباتات  من  املشتقة  واألعالف  لألغذية  الغذائية  والقيمة  األمان  لتقييم 

: منها

األول  اجليل  من  جينيًا  املعدلة  النباتات  تقييم 
)سامت ُمدَخلة(

ILSI (2003)

EFSA (2004)

الثاين  اجليل  من  جينيًا  املعدلة  النباتات  تقييم 
)سامت خُمَرجة(

ILSI (2007)

EFSA (2008)
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دراسات  من  خمتلفة  أنواع  بني  التمييز  يمكننا  احليوانات،  تغذية  نظر  وجهة  من 
منها: للغذاء،  املنتجة  باحليوانات  اخلاصة  األعالف 

دراسات خارج اجلسم احلي.- 

إلخ(.-  التوفر احليوي...  )قابلية اهلضم،  دراسات االستقالب 

دراسات السامح )دراسات ختّص األمان(.- 

 -.(Efficacy) الفعالية  دراسات 

املدى.-  بعيدة  دراسات 

املختلفة. الدراسات  أنواع  صًا ألغراض  10 ملخَّ الدول  ويتضمن 

)األجناس  للغذاء  املنتِجة  للحيوانات  املختلفة  الدراسات  أغراض   :10 الدول 
االهتامم(. موضوع 

الغرض/ القياسات/ نقاط نوع التعديل اجليني املوىص بهنوع الدراسة
النهاية

دراسات خارج 
كل أنواع التعديل اجلينياجلسم احلي

ة، قابلية  خواص املغذيات املغريَّ
اهلضم خارج اجلسم احلي/ قابلية 

نا املعدل والربوتينات  تفكك الدَّ
اجلديدة 

دراسات 
االستقالب

ذات  املواد  تراكيز  ات  تغريُّ
موردات  )مغذيات،  القيمة 
للتغذية  املعيقة  واملواد  الغذاء( 

)فيتات(

نسبة املغذيات يف عينات 
نموذجية: 

مثال: فيتامني A وكاروتني - 
بيتًا من الكبد

فوسفور من أنواع - 
منخفضة الفيتات يف 

العظام أو الرباز

التعديالت دراسات السامح متعددة  نباتات 
اجلينية

دراسات ختص األمان، منها 
املقادير الكبرية جدًا من النبات 

املعدل جينيًا
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دراسات 
الفعالية

جينيًا  معدلة  نباتات  أعالف 
يمكن أن تؤثِّر يف أداء احليوان 
وكفاءة العلف )دراسات حالة 

مستقلة(

انظر الدول 11 لالطالع عىل 
معلومات أكثر تفصياًل

الدراسات 
البعيدة املدى

نباتات  من  أعالف  دراسات 
تكون  أن  يمكن  جينيًا  معدلة 
األجل  طويلة  تأثريات  هلا 
حالة  كل  دراسات  )التكاثر، 

عىل حدة(

انظر الدول 18 ملزيد من 
املعلومات

)وأمان(  كفاءة  الستعراض  الَعْلف  تارب  توصيات  بعض   11 الدول  وُيري 
املدى،  البعيدة  لدراسات  أيضا  التصاميم  هذه  استعامل  ويمكن  اجلينية.  التعديالت 

.)11 إال أن مدة التجربة جيب أن تكون أطول )انظر الدول 

اجليلني  من  جينيًا  معدلة  نباتات  لدراسات  مقرتحات   12 الدول  ص  ويلخِّ
يتطلبه اجليل  أكثر ما  تتطلب دراسات  الثاين  نباتات اجليل  إن أعالف  األول والثاين. 

.12 األول، وفقًا ملا هو واضح من الدول 

للقيام بدراسات حيوانية  املامرسات  التوصيات من »أفضل  11: بعض  الدول 
اجليل  من  جينيًا  معدلة  )نباتات  ُمدَخلة  بسامت  جينيًا  املعدلة  املحاصيل  لتقييم 

.(2003) ILSI األول(«، مقتبسة من

احليوانات
)األجناس 
والفئات(

عدد احليوانات 
)معامل 

االختالف 4%-
)5%

تركيب مدة التجربة
الطعام1

قياسات

دواجن 
حلوم

10-12 حظرية 
معاجلة، 12-9 

طري للحظرية

5 أسابيع أو 
أكثر

محية 
متوازنة

تناول العلف، 
زيادة الوزن، 
حتويل العلف
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دواجن 
بيض

12-15 تكرارًا 
للمعاجلة، 

3-5 دجاجات 
للحظرية

 40-18
أسبوعًا من 
العمر، 3 
أطوار 28 
يومًا عىل 

األقل

محية 
متوازنة

تناول العلف، 
إنتاج البيض، 
حتويل العلف، 

جودة البيض

6-9 تكرارات خنازير
للمعاجلة، 4 

خنازير أو أكثر 
كل مرة

خنازير 
صغرية 

)7-12 كيلو 
غرام(، 6-4 

أسابيع
خنازير كبرية 

 25-15(
كيلو غرام(، 
6-8 أسابيع

محية 
متوازنة

تناول العلف، 
زيادة الوزن، 

حتويل العلف، 
جودة الذبيحة

جمرتات 
حلوم

6-10 تكرارات 
للمعاجلة، 6 

بقرات أو أكثر 
للمرة

محية 90-120 يوم
متوازنة

تناول العلف، 
زيادة الوزن، 

حتويل العلف، 
بيانات الذبائح

بقر حليب 
ألبان

12-16 بقرة 
للمعاجلة،
28 بقرة 
للمعاجلة

مربع التيني 
 (Latin

 :Square)
دورة 28 يومًا
تصميم كتلة 

عشوائي

محية 
متوازنة

تناول العلف، 
مقدار احلليب 
وتركيبه، وزن 
اجلسم، حال 

جسم البقرة، عدد 
اخلاليا يف احلليب، 

صحة احليوان

ذي  جينيًا  املعدل  النبات  علف  تقييم  إىل  اهلادفة  الكفاءة  دراسات  إجراء  1 جيب 

 (ILSI,و  )  EFSA, 2008) التوصيتني  ضوء  يف  الثاين(  اجليل  )من  املخَرجة  السامت 
.2007)
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املعدلة جينيًا. النباتات  الغذائي يف  املحتوى  تقييم  12: مقرتحات  الدول 

اجليل الثايناجليل األول

حتديد املكونات املهمة- 
• +++مغذيات خام•
• جينية • تعديالت  عن  نامجة  مغذيات 

فيتامينات،  دهنية،  محوض  أمينية،  )محوض 
إنزيامت... إلخ(

-2++

• )مكونات • فيها  مرغوب  جينيًا  معدلة  مواد 
واملثبطات  اخلشبني  مثل  من  نبات 
والغلوكوسيدات... إلخ، أو مواد ثانوية من 
مثل الذيفانات ومبيدات احلرشات... إلخ(

)+(2++

املعدلة -  املغذيات  توفُّر  حتويل،  اهلضم،  قابلية 
++)+(جينيًا يف أجناس احليوانات موضوع االهتامم

)+()+(دراسات خارج اجلسم احلي لتقييم املغذيات- 

احليوانات -  وفئات  أجناس  عْلف  تارب 
موضوع االهتامم

• ++)+(أداء احليوانات وجودة الغذاء احليواين املنشأ•
• ++صحة احليوان – أمان العلف•
• نا املعدل1• ++املسار املتبع من قبل الربوتني أو الدَّ

- ليس رضوريًا          + ُيوىص به       1 لألغراض العلمية

)+( يمكن أن يكون مفيدًا     ++ رضوري      2 للمكونات املعدلة

جتارية أنواع  تضمني 
املعدل جينيًا عادة يف وجبة اإلطعام ويقارن  النبات  الغني بربوتني  العلف  ُيمزج 
بنظريه املشابه جينيًا. هنا تب أيضًا مقارنة تركيب العلف املعدل جينيًا بالنباتات املشاهبة 
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جينيًا والقيم املعطاة يف جداول العلف (OECD 2001a – 2005) من أجل تقييم املجال 
(EFSA 2008, ILSI 2004, 2007) بتضمني عدد  احليوي. وتويص الوثائق األخرية 
معني من أنواع تارية يف دراسات العلف الستعراض احليز احليوي للموسطات التي 
النبات  بني  احليوية  األمهية  اهلامة إحصائيًا من حيث  الفوارق  تقييم  بغية  قياسها  جيري 
النبات  تعديل  متتلك جينات  أن  الدراسات جيب  فإن معظم  لذا  املعدل جينيًا ونظريه. 
االختبارية، وأقرب نظري له مشابه جينيًا )للمقارنة(، ومن املفضل أن يكون هناك أيضًا 
تأكيد أي  أو  أنواع عادية مرجعية للمساعدة عىل تفسري أي فوارق غري متوقعة،  أربعة 
الدراسات  بعض  اتبعت  وقد  واملقارنة.  االختبار  عينات  بني  ُتالَحظ  متوقعة  فوارق 
أخريًا هذه التوصيات وأدخلت جمموعات إضافية من العلف التجاري. ويمكن اعتبار 
 (McNaughton et al., 2007, e.g. Lucas et al., 2007) بعض الدراسات احلديثة

مثاالً لإلسهام يف حل مسألة األمهية اإلحصائية والعالقة احليوية )الدول 13(.

الدول 13: أداء النمو ونتائج ذبائح منتقاة لفراريج ُعِلفت بعلف املقارنة أو علف 
 Cry 35ABIو Cry 34ABI DAS-59122-7 حتتوي عىل اجلينتني  معدل جينيًا )ُذَرة 
فرييدوكروموجني  سرتيبتومايسس  من   PAT واجلينة  الثورنجية  العصوية  ساللة  من 
لكل   95% التسامح  جمال  إىل  إضافة   ،)(Streptomyces Viridochromogenes)
60 ذكرًا و60 أنثى  املجموعات )علف املقارنة، علف معدل جينيًا و3 هجائن تارية؛ 
يومًا(، وفرتة  األولية )21-0  الرتبية  لفرتة  َرة  الذُّ 53 و58 و%70 من  لكل معاجلة، مع 
 (McNaughton et al., 2007) .)الرتبية )22-35 يومًا( وفرتة التسمني )36-42 يومًا

سيطرة املعيار الضابط
علف مقارنة

DAS-
جمال التسامحهجائن تارية59122-7

الكلية  الوزن  زيادة 
1625-1868186621.02092)غرام/ حيوان(

³ 0.830.830.8314.0نسبة املوت )%(
)g/g( 1.70-1.881.860.022.03ربح العلف

التربيد  بعد  ذبيحة 
)g/kg CCW(7067103.2

626-7087134.5792ذكور

622-7057074.5791إناث
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 (g/kg الصدر 
CCW)

2692652.2

207-2702653.0324ذكور

206-2672653.0331إناث

 (g/kg الكبد  وزن 
 CCW)

35360.6

20-35360.851ذكور

34b37a0.851-20إناث

 (g/kg البطن  دهن 
CCW)

15150.3

5-15140.524ذكور

5-15150.524إناث

g/kg CCW: غرام/ كيلو غرام من الوزن بعد الذبح.  

DAS-59122-7 a, b فرق ملحوظ بني علف املقارنة والعلف 

نة واملذبوحة   ومل ُتَر فوارق إحصائية ملحوظة يف مجيع موسطات الفراريج املسمَّ
حبوب  من  علفًا  أكلت  التي  أو   ،DAS-59122-7 ُذَرة  مع  مزوجًا  علفًا  أكلت  التي 
الفراريج  إناث  ألكباد  الزائد  الوزن  هو  الوحيد  واالستثناء  جينيًا.  ماثلة  شبه  مقارنة 

.)13 DAS-59122-7 )الدول  َرة  التي ُعلفت بالذُّ

ومل ُتعترب زيادة أوزان أكباد اإلناث مهمة حني ضبط معدل االكتشاف الزائف، 
ومن غري املرجح أن يكون ذا أمهية حيوية ألن مجيع أوزان األكباد اإلفرادية يف اإلناث 
ُحِسبت  التي  التسامح  جمال  ضمن  وقعت   DAS-59122-7 ُذَرة  بحبوب  ُعِلفت  التي 
 .(McNaughton et al., 2007) َرة املرجعية من أوزان أكباد إناث ُعِلفت بحبوب الذُّ
املعدلة جينيًا  َرة  الذُّ ُعِلفت بحبوب  التي  الفراريج  املؤلِّفون أن مواصفات  لذا استنتج 
DAS-59122-7، التي حتوي الربوتينات Cry 34Abl وCry 35Abl وPAT، مكافئة 

املعدلة جينيًا. املقارنة غري  ُذَرة  املشتقة من  َرة  الذُّ غذائيًا حلبوب 
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دراسات االستقالب
زيادة  استعراض  جيب  يات،  املغذِّ ألسالف  املمكنة  االستقالبية  الدراسات  يف 
يات أو تراكيز املواد املعيقة للتغذية املنخفضة وفقًا للمقرتحات املوضوعة لدراسات  املغذِّ

.(Flachowsky and Böhme, 2005) أو EFSA (2008) من هذا النوع والواردة يف

َرة  يتضمن الدوالن 14 و15 أمثلة الستعراض حتويل كاروتني بيتا املوجود يف الذُّ
إىل فيتامني. لقد أضاف هاو وتنميهاريو (Howe and Tanumihardjo, 2006) كاروتني 
َرة الفقرية به وبفيتامني A وقارنا النتيجة بُذَرة غنية بالكاروتني. واسُتعمل مصل  بيتا إىل الذُّ
ل كاروتني بيتا إىل فيتامني A. ووفقًا ملا  وكبد بوصفهام مؤرشين )الدول 15( لبيان حتوُّ
هو معروف، مل ُيِر املصل أي تأثري إلضافة كاروتني بيتا أو فيتامني A، أما الكبد فقد أظهر 
َرة مالئاًم ليكون كاروتني بيتا  تأثريات واضحة. فقد كان كاروتني بيتا املستخلص من الذُّ

متماًم، إال أن أقل من نصف فيتامني A كان فاعاًل )الدول 15(.

يات من اجليل الثاين من نباتات معدلة  ل أسالف املغذِّ الدول 14: مقرتحات لتقييم حتوُّ
جينيًا إىل مغذيات )أي كاروتني بيتا(.

القياسات2تركيب العلفاملجموعات3
11

12

عىل  حيتوي  متوازن  علف 
نظريات  من  عادية  مستويات 
بيتا  كاروتني   + جينيًا  مشاهبة 
للمحاصيل  مالئمة  )مستويات 

املعدلة جينيًا(
علف متوازن مع مقادير مالئمة 

من حمصول معدل جينيًا

تعتمد عىل التعديل اجليني املتبَّع:
يف -  لة  املحوَّ املواد  تركيز 

)فيتامني  املخترَبة  األعضاء 
A يف الكبد مثاًل(2

موسطات االستقالب- 

االبتدائية. الفرتة  1 علف متساٍو جلميع احليوانات. استهالك احليوانات يف 
2 حتى الوصول إىل حالة مستقرة يف األعضاء موضوع االهتامم.

لتقييم  هبا  موىص  جينيًا  مشاهبة  تارية  نباتات  مع  أكثر  أو  جمموعات   3  3
.)ILSI 2007( )التسامح الطبيعي )جمال  املجال احليوي 
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َرة  A يف الذُّ 15: تصميم تارب لتحديد حتويل كاروتني بيتا إىل فيتامني  الدول 
 8 4 أسابيع، مدة العْلف:  n=10، مدة االستهالك:  )%60 علف، فأر منغويل، 

)Howe and Tanumihardjo, 2006 .أسابيع

علف مقارنة من 
دون إضافة 
)ُذرة فقرية 
بالكاروتني(

ُذرة غنية 
بالكاروتني

علف مقارنة 
+كاروتني بيتا

علف مقارنة 
A فيتامني+

كاروتني بيتا 
)nmol/g(

08.88.84.4

تناول نظري 
للريتينول 

 )nmol/g(
0106106106

ريتينول يف املصل 
)mmol/g(1.23±0.201.25±0.2220 .1.23±01.22±0.16

ريتينول يف الكبد 
)mmol/g(

0.10a

±0.04
0.25b

±0.15
0.25b

±0.08
0.56c

±0.15

السطر تعني فروقًا عامة. a,b,c األحرف املختلفة يف 

النباتات  يف  الدنيا  الفيتامينات  نسبة  لتقدير  مقرتحًا  و17   16 الدوالن  وُيري 
منخفضة  مقارنة  ُذَرة  املؤلِّفون  قارن  وقد  سابقة.  دراسة  من  نتائج  مع  جينيًا  املعدلة 
بُذرة مقارنة  ُعِلفت  التي  الفيتامينات. لقد احتاجت اخلنازير  بنوع منخفض  الفوسفور 
إىل متمم ذي فوسفور ال عضوي من أجل زيادة يومية مالئمة يف الوزن وقوة العظام، 
الفيتامينات  املنخفضة  َرة  الذُّ أن  النتائج  وُتري  الفوسفور.  من  مزيدًا  طرحت  أهنا  إال 
ُتقلِّص  أن  ويمكن  املحدود  الفوسفور  ملورد  كفاءة  أكثر  استعامل  يف  ُتسهم  أن  يمكن 
الغذائية  القيمة  تقدير  تارب  لتصميم  املقرتحات  من  مزيد  ويوجد  الفوسفور.  طرح 
  (Flachowsky andو  (EFSA, 2008) يف  جينيًا  املعدلة  النباتات  من  الثاين  للجيل 

.(ILSI, 2007)و Böhme, 2005)
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)الفيتامينات  للمغذيات  احليوية  الوفرة  مثبطات  تأثريات  لتقدير  مقرتح   :16 الدول 
مثاًل(.

القياساتتركيب العلفاملجموعات1

1
خلطة متوازنة تتضمن مستويات 

عادية من نظريات مشاهبة جينيًا، َعْلف 
بحسب رغبة احليوان

التعديل  نوع  عىل  تعتمد 
اجليني

2
يات  خلطة املجموعة 1 إضافة إىل مغذِّ
مثبَّطة )فوسفور مثاًل(، َعْلف بحسب 

رغبة احليوان

ي -  املغذِّ هضم  قابلية 
املثبَّط تربة 

احليوانات -  تربية 
موضوع االهتامم

3
خلطة متوازنة تتضمن نظريات معدلة 

جينيًا بمستويات مالئمة للمجموعة 1 
)علف منخفض الفيتامينات مثاًل(

املثبَّط -  ي  املغذِّ تركيز 
يف العضو املؤرشِّ

ي املثبَّط يف 4 خلطة املجموعة 3 مع املغذِّ
املجموعة 2

املعدلة جينيًا التجارية غري  النباتات  1 ثالث جمموعات أو أكثر يف 

17: ُذرة عادية وُذرة منخفضة الفيتات )%78.5 من اخللطة( يف علف  الدول 
.(Spencer et al., 2000) تسمني خنازير  

ُذرة منخفضة ُذرة مقارنة
الفيتامينات

)0.3 غرام فوسفور يف 
كيلو غرام(

)1.7 غرام فوسفور يف 
كيلو غرام(

+-+-متمم فوسفوري العضوي
)g/kg( نسبة الفوسفور

29-73 كيلو غرامًا وزن 
3.45.413.45.41حي
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73-112 كيلو غرامًا وزن 
3.24.723.24.72حي

استهالك العلف )كيلو غرام 
2.23a2.50b2.53b2.51bيف اليوم(

زيادة الوزن احلي )غرام يف 
730a870b900b880bاليوم(

نسبة العلف إىل الزيادة )كيلو 
3.05a2.87b2.81b2.85bغرام/ كيلو غرام(

فوسفور مطروح )غرام 
4.6a8.9c3.8b8.8cللكيلو غرام(

املتانة )عظم املشط الرابع، 
79.4a138.5bc132.2b153.9dكيلو غرام( 

نسبة الرماد )% يف عظم املشط 
53.5a60.1bc59.3b61.2cالرابع(

)p<0.05( تعني األحرف املختلفة يف السطر فروقات مهمة a, b,c, d

+1.5 g P/kg 2 ،+2.0 g P/kg 1

دراسات السامح والكفاءة
األجل  القصرية  مية  للسُّ حمدود  تقييم  توفري  هو  السامح  اختبار  من  الغرض 
لألمان  حدود  لوضع  أيضًا  وُيستعمل  املعلوفة.  للحيوانات  جينيًا  املعدلة  لألعالف 
وجيب  االهتامم.  موضوع  للحيوان  به  املوىص  من  أكرب  بجرعات  العلف  اسُتهلك  إذا 
إجراء اختبارات السامح تلك بغية توفري دليل عىل أمان العلف لكل من األجناس أو 
جزءًا  السامح  اختبار  يكون  وعادة،  به.  املوىص  بالعلف  ُتعلف  التي  الرئيسية  الفئات 

وفئاهتا. احليوانات  فاعلية  دراسات  من 
املدى البعيدة  الدراسات 

ُتعَلف  التي  للغذاء،  املنتجة  للحيوانات  املدى  البعيدة  الدراسات  تستحوذ 
املتوقَّعة بعد  السالبة  التأثريات  الناس بسبب  اهتامم من  بنباتات معدلة جينيًا عىل أكرب 
Seralini et al., 2007(. أوالً، جيب حتديد  االستهالك املديد لتلك األعالف )انظر 
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وفئته  نوعه  عىل  للغذاء  املنتِج  احليوان  حياة  مدة  تعتمد  املدى«.  »بعيدة  العبارة  معنى 
الرتبية  مدد   18 الدول  وُيري  عضوي(.  أو  عادي  )علف  العلف  غنى  إىل  إضافة 

للغذاء.  املنتِجة  للحيوانات  والتسمني 

18: أمثلة ملدد حياة تسمني احليوانات )باأليام( الدول 

علف عادي/ علف جنس احليوان/ فئته
مكثف

علف عضوي/ مدة موسعة

56-3584-42دجاج للتسمني )فراريج(

ديك حبش )رومي( 
للتسمني

168-56112-70

200-150400-300خنازير للتسمني

-80-200عجول للتسمني
400-300600-500ثريان للتسمني

البيَّاض والبقر احللوب عادة إىل مدد أطول: وخيضع الدجاج 

126-140 يومًا لرتبية الصيصان، و300-360 يومًا )سنة -  البيَّاض:  الدجاج 
البيض. لوضع  تقريبًا( 

 - 10 حتى  وسنة  الصغرية،  العجول  لرتبية  شهرًا   36-22 احللوب:  البقر 
سنوات إلنتاج احلليب )من سنتني حتى مخس سنوات وسطيًا يف أوروبا(.

وتغطي دراسات التأثريات البعيدة املدى مخسة أسابيع يف حالة الفراريج ومخس 
سنوات يف حالة البقر احللوب. وثمة اختالفات كبرية يف التأثريات البعيدة املدى بني 
تأثري  املدى األخرى خيص  البعيدة  للدراسات  والبرش. وأحد موضوعات  احليوانات 
العلف املعدل جينيًا يف خصوبة احليوان. لذا ثمة حاجة إىل مزيد من تارب األجيال 
أجيال  ثالثة  تربة  أجل  من   3 الشكل  يف  للمبني  وفقًا  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  بغية 
امن (Flachowsky et al., 2005b). وحاليًا من املعروف متامًا أن عددًا  عىل طيور السُّ
الطويل  املدى  متطلبات  ق  حيقِّ للغذاء  املنتجة  احليوانات  دراسات  من  فقط  حمدودًا 

التجارية. املرجعية  األنواع  بعض  أيضًا  ومنها  آنفًا،  املذكور  للتعريف  وفقًا 
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املطلوب البحث 
بيَّنت الدراسات يف العامل أنه يف ضوء )1( املنافسة املتزايدة عىل األرض الزراعية 
للصناعة واإلسكان  اخلام  واملواد  والوقود  والعلف  للغذاء  الكبري  الطلب  النامجة عن 
احلاجة  تتزايد  العايل،  الدخل  ذوي  السكان  عدد  وتزايد  الطبيعية، )2(  واملحميات 
توفري  وُيعترب   .)1 والشكل  و2   1 الدولني  )انظر  برسعة  املنشأ  احليواين  الغذاء  إىل 
كفاءة  أكثر  نباتات  يف  املزارعون  يستثمر  لذا  رئيسيًا.  يًا  حتدِّ للحيوانات  كافية  أعالف 
الوقود األحفوري،  )املاء،  املحدودة  املوارد  أقل من  وذات مردود أعىل واحتياجات 
احليوية  الضغط  لعوامل  مقاومة  أكثر  هي  التي  النباتات  وُتعترب  إلخ(.  الفوسفور... 
والطاقة.  اجلافة  املادة  من  معينة  ملساحة  الزراعي  املردود  لزيادة  مهمة  احليوية  وغري 
أن  للبحث األسايس  أيضًا  يمكن  املعدلة جينيًا،  اجلديدة  النباتات  أنواع  ما خيص  ويف 
إىل  إضافة  التعديالت،  تلك  عن  النامجة  املمكنة  املقصودة  غري  ات  للتغريُّ رؤية  يوفِّر 
)انظر  للحيوانات  علفًا  ُيستعمل  احليوية  الكتلة  معظم  إن  املحيطية.  ات  التغريُّ مدى 
من  مزيدًا  قوا  حيقِّ وأن  احليوانات  أعالف  يزرعوا  أن  املزارعني  عىل  لذا   .)2 الدول 

  .(Flachowsky, 2008) التعاون يف اخلطوات األوىل من زراعة النباتات 

آنفًا )انظر  املذكورة  تلبي حاليًا االحتياجات  املعدلة جينيًا ال  النباتات  إن معظم 
واحدًا  املحدودة  للموارد  كفاءة  األعىل  االستعامل  يكون  أن  جيب  لذا   .)19 الدول 

أنواع ذات متطلبات أقل. النباتات من أجل تطوير  الرئيسية لزراعة  من األهداف 

الغذاء. النباتات احلالية من حيث سالمة وأمن  تقييم تعديالت   :19 الدول 
اإلسهام يف

أمن الغذاء سالمة الغذاءاألمهية الراهنةاألهداف
العاملي

ÝÝÝÝÝمقاومة أكرب ملبيدات األعشاب
رة مثاًل( ÝÝÝÝمقاومة أكرب للحرشات )سوسة الذُّ

)Ý~)Ýمزيد من املكونات العالية القيمة
نات غري املرغوب فيها Ý(ÝÝÝ(قليل من املكوَّ

Ý(ÝÝÝÝ(استعامل أعىل كفاءة للموارد )املاء وغريه(

Ý عالية، ~ غري مهمة ÝÝ عالية جدًا،  ÝÝÝ عالية جدًا جدًا،  األمهية: 
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سامت  عىل  جينيًا  املعدلة  النباتات  من  القادمة  األجيال  حتتوي  أن  توقُّع  ويمكن 
أكثر تعقيدًا منها أنامط تغذية خمتلفة، وأن ُيستعمل حيز أوسع من املتعضيات إلدخال 
السيناريوهات  اجلينية. ويمكن ألحد  التكنولوجيا  سامت جديدة من خالل عمليات 
بالزراعة  الطبقات  متعددة  جينيًا  معدلة  أنواع  إنتاج  من  يمكننا  أن  األخرى  املمكنة 
عىل  تنطوي  وأن  اجلينوم،  نفس  ضمن  جينيًا  معدلة  سامت  عدة  حتمل  وأن  العادية، 

للتغذية.  مهمة  مضامني 

الشكل 5: مقرتح لشجرة قرار التقييم الغذائي لعلف اجليلني األول والثاين من النباتات املعدلة جينيًا.
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معينة،  وتغذية  صحة  متطلبات  مع  اجلديدة،  اجلينية  التعديالت  لسامت  ويمكن 
وجامعات  معاهد  قبل  من  أيضًا  أساسية  بحوث  إلجراء  إضافية  قاعدة  إىل  حتتاج  أن 
ات  للتغريُّ رؤية  توافر  أن  اإلضافية  البحوث  هلذه  ويمكن  حكوميًا.  لة  موَّ مستقلة 
ات  التغريُّ مدى  إىل  إضافة  التعديالت،  تلك  عن  النامجة  املقصودة  غري  املمكنة 
التعديالت  املتعددة  النباتات  يف  اجلانبية  التأثريات  من  مزيد  توقُّع  ويمكن  املحيطية. 
احلاالت،  هذه  يف   .(Cellini et al., 2004) وآخرون  سلليني  بيَّنه  ملا  وفقًا  اجلينية، 
الغذائي  املحتوى  تقييم  أجل  من   )5 )الشكل  القرار  لشجرة  وفقًا  بدراسات  يوىص 
للنبات املعدل جينيًا وأمانه للحيوانات موضوع االهتامم. ويمكن تعديل املقرتح تبعًا 
ختص  قرارات  أساس  عىل  استعامهلا  وجيب  مثاًل(.  التكاثر  )عن  املطروحة  لألسئلة 
مقارنة  وأمانه،  جينيًا  املعدل  للنبات  الغذائي  املحتوى  تقييم  إن  حدة.  عىل  حالة  كل 
بالنباتات العادية، ليس متوازنًا متامًا حاليًا )Kok et al., 2008(. لذا من الرضوري 
النباتات  أنواع  سالمة  ختص  مبتكرة  علمية  معايري  أساس  عىل  االنتقاء  أطر  تعديل 

واحليوان. البرشي  للمستهلك  األسواق  يف  املطروحة  املختلفة 
 

خالصة
العامل )نحو  أنحاء  املعدلة جينيًا كثريًا يف سوق األعالف يف شتى  النباتات  ُتسهم 
الصويا  رة وفول  الذُّ م  ُتقدَّ العامل(. وعىل وجه اخلصوص،  الزراعية يف  %7 من األرض 
خماوف  جانب  وإىل  واحلليب.  والبيض  للحوم  املنتِجة  احليوانات  إىل  جينيًا  الن  املعدَّ
أيضًا  األسئلة  بعض  ُطرحت  النباتات،  تلك  أمان  من  القلق  عن  النامجة  الناس  معظم 
يف  الواردة  املناقشات  عىل  وبناء  املدى.  البعيدة  وتأثرياهتا  الغذائية  قيمتها  بخصوص 

ل إىل االستنتاجات اآلتية: املنشورات: يمكن التوصُّ
حيوانات  من  خمتلفة  وفئات  أجناس  إىل  جينيًا  املعدلة  النباتات  أعالف  مت  ُقدِّ
حياة  كامل  عىل  الدراسات  بعض  اشتمل  وقد  للغذاء.  املنتجة  واحليوانات  اللحوم 
احليوان )35 يومًا يف حالة الفراريج، مثاًل(، واشتملت دراسات أخرى عىل مدة حمدودة 
من كامل حياة احليوان )خاصة يف حالة احليوانات املديدة العمر، ومنها الدجاج البيَّاض 
والبقر احللوب وغريها(. أما نقطة الضعف األخرى يف معظم دراسات األعالف فهي 
بنظرياهتا  جينيًا  املعدلة  النباتات  أعالف  قارنوا  املؤلفني  فمعظم  التجارب.  تصميم 

املشاهبة هلا جينيًا.
من  ماثلة  غالبًا  امُلدَخلة  السامت  ذات  جينيًا  املعدلة  النباتات  أعالف  وُتعترب 
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عىل  غالبًا  الثورنجية  العصوية  نباتات  وحتتوي  جينيًا.  املشاهبة  لنظرياهتا  التغذية  حيث 
مستويات منخفضة من الذيفان الفطري. وال تتضمن الدراسات وصفًا لفوارق حيوية 
هامة يف قابلية اهلضم والصحة، أو لتأثريات غري مقصودة يف األداء ويف تركيب الغذاء 

احليواين املنشأ. 
التجارية  األعالف  أنواع  من  مهاًم  عددًا  التجارب  بتضمني  التوصية  وجرت 
اإلحصائية  الفوارق  تقييم  أجل  من  املقيسة  للموسطات  احليوي  املجال  الستعراض 
من  مزيد  إىل  حاجة  وثمة  ونظريه.  حيويًا  املعدل  النبات  بني  احليوية  األمهية  حيث  من 
الدراسات لتقدير اجلانب الغذائي من علف النبات املعدل جينيًا ذي السامت امُلخَرجة 

)اجليل الثاين(.
نا أن متّر عرب الغشاء املخاطي وأن ُتكشف يف بعض  ويمكن لشظايا صغرية من الدَّ
نا املقرتنة بالنبات  أنسجة اجلسم. ويمكن االستنتاج أن حصول انتقال جيني لشظايا الدَّ
نا  دَّ جينات  قط  ُتكتشف  مل  أنه  إال  العادية.  النباتات  يف  هو  ما  أكثر  ليس  جينيًا  املعدل 

معدلة جينيًا أو وحدات وظيفية صغرية منها، أو بروتينات جديدة، يف نسيج احليوان.
توصيات   ،(EFSA, 2008) and (ILSI, 2007) األخريتان،  املقالتان  م  وتقدِّ
ووفرة  اهلضم  )قابلية  التغذية  جوانب  تقييم  دراسات  إىل  فإضافة  أخرى.  لدراسات 
بنباتات  ُتعَلف  حليوانات  املدى  بعيدة  التأثريات  بدراسات  توصيان  مثاًل(،  املغذيات 
معدلة جينيًا ذات سامت خُمَرجة )اجليل الثاين( من أجل اإلجابة عن أسئلة معينة )ختّص 

التكاثر مثاًل(.
ألماهنا  صارم  تقييم  إىل  جينيًا  املعدلة  النباتات  أعالف  إخضاع  جيب  بالنتيجة، 
تطوير  وجيب  حاليًا.  املستعملة  العادية  النباتات  أعالف  غرار  عىل  الغذائي،  وحمتواها 
رة حديثًا، وذلك عىل بناًء عىل معايري علمية  إطار غربلة عام جلميع أنواع النباتات املطوَّ

  .(Kok et al., 2007)
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النتروجين في التربة
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D-07743 Jena, Germany

ص ملخَّ
عىل  للحصول  الرتبة  عىل  والبوتاسيوم  والفوسفور  النرتوجني  نرش  يكفي 
لصحة  الرضورية  التوافر  ضئيلة  واملعادن  والربوتينات  احليوية  بالكتلة  غنية  حماصيل 
التوافر  ضئيلة  باملعادن  الرتبة  فقر  تاوز  يمكن  أنه  حني  ويف  واملستهلك.  النبات 
استصالحية  معاجلة  إىل  وحتتاج  الفائدة  عديمة  املعادن  كثرية  الرتبة  فإن  بسهولة، 
املقرتنة  االنتقالية  املعادن  امتصاص  أن  تبيان  أخريًا  جرى  وقد  التكلفة.  مقبولة 
 ،Ni  ،Mn  ،Cu  ،Co  ،)Cd( أي   ،(Metalloproteid) املعدنية  األيونات  بربوتينات 
الفلقة  ثنائيات  حمتوى  مع  تقريبًا  خطيًا  ينقص  أو  يزداد   Mgو  Ca إىل  إضافة   ،Zn
من  املتوافرة  الضئيلة  الكميات  أن  ذلك  إىل  ُيضاف   .Norg العضوي  النرتوجني  من 
الرتبة  يف  األمينية  احلموض  وبعض   (Phytochelants) النباتية  املعدنية  املخلبيات 
أمينية  مركبات  أن  حني  يف   ،)Co, Mn( معينة  لعنارص  متناسب  غري  امتصاصًا  تقدح 



التوافر  الضئيلة  املعادن  امتصاص  ال   ،Norg الـ وتكوين  اجلافة  الكتلة  ز  تعزِّ أخرى 
نرتوجني  أو  هبا،  الفقرية  الرتبة  يف  التوافر  الضئيلة  املعادن  نرش  فإن  لذا  )املتناسب(. 
كبت  أجل  من  باملعادن  الغنية  الرتبة  يف  البادئة  للهيدروكربونات  املستهِلك  الرتبة 
الوحيدة  الطريقة  ليس  الوقت،  )الثقيلة( يف نفس  املعادن  الـ Norg وامتصاص  تكوين 
امللفوف  ُوِضع  الدراسة،  النبات. ويف هذه  التوافر يف  الضئيلة  املعادن  الستمثال نسبة 
وجرى  باملعادن.  غني  يورانيوم  منجم  خملفات  تربة  من  ركيزة  عىل  )اخلّس(  الصيني 
%2.5 )نسبة وزنية( برمل كوارتيس  Corg املوجود بنسبة  ختميد كربون الرتبة العضوي 
 (Corg  (Fischer) فيرش  خممر  سامد  وإضافة   Corg 9.5%و  % ركيزيَتْ  إىل   )Corg=0(
تركيز  لتخفيض  الطريقة  هبذه  الرتبة  وعوجلت  و9.5%   6.6% ركيزيت  إىل   %21)
ومن  العضوية،  املادة  بامتزاز  أو  البسيط  بالتخميد  الرتبة  حملول  يف  اخلطرة  العنارص 
العضوي  للسامد  تكون  أن  أيضا  وُتُوقِّع  الثقيلة.  للمعادن  النبات  امتصاص  كبح  َثمَّ 
العضوي  النبات  املخمر، بوصفه متماًم »هيدروكربونيًا«، مفاعيل يف تكوين نرتوجني 
Norg وتوازن املعادن املستقر. ونظرًا إىل االختالف الكبري يف موارد النرتوجني املعدين 

كثريًا  يتغريَّ  املخمر،  العضوي  بالسامد  واملستصلحة  بالرمل  دة  املخمَّ الرتبة  ركائز  بني 
بتالت  يف  ضعفًا(   3.3( العضوي  النرتوجني  ونسبة  ضعفًا(   5.5( اجلافة  الكتلة  إنتاج 
 ،Corg 2.5%أو  Corg 0.5% ذات  تربة  عينات  من  برعم  نسيج  ويف  الصيني.  امللفوف 
مرة  وارتفعت  انخفضت   Mgو  Caو بالربوتني  املقرتنة  االنتقالية  املعادن  تراكيز  فإن 
أساسية  وغري  أساسية  عنارص  امتصاص  وتناقص   .Norg مع  تقريبًا  خطيًا  أخرى 
املعادن.  من  حمتواها  تناقص  مع   ،Corg 0.5% تربة  من  نباتات  حالة  يف  فقط  معينة 
النرتوجني  من  الرباعم  حمتوى  بني  العالقة  انعكست  املخمر،  فيرش  سامد  ظهور  ومع 
 Caبالربوتني و املقرتنة  االنتقالية  املعادن  مع جمموع  املتناسب  واالمتصاص  العضوي 
السامدي  باملتمم  ترتبط  ومل  املحلول،  يف  بقيت  املعادن  هذه  أن  برغم  جذريًا،   ،Mgو
Corg 6.6/9.5% تراكيز عليا  ن األنسجة براعم نبات من عينات تربة  املخمر. ومل تكوِّ
%28/19 من  للنرتوجني العضوي. ومع ذلك احتوت عىل مقدار صغري يساوي نحو 
تربة غري مستصلحة،  التي يمكن أن مُتتص نظريًا من  املعادن االنتقالية اخلمسة،  كمية 
Ca وMg أيضًا، يف  لكي تتوافق مع مقدار النرتوجني العضوي. وُكبت امتصاص الـ 
 Corg حني أن امتصاص العنارص غري الرضورية مل يتدنَّ تقريبًا بكربون الرتبة العضوي
الصلبة،  احليوية  للمواد  مصادر  عدة  إىل  وإضافة   .Norg العضوي  الرباعم  ونرتوجني 
Corg 42%( Zeus( تكوين Norg يف الرباعم يف أثناء تدهور  كبح السامد املخمر زيوس 
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العضوي  السامد  ش  يشوِّ ومل  فيه.  املتأصل  اهلكسوز  لسكر  النرتوجيني  االستهالك 
 ،Ni  ،Mg  ،)Cd(  ،Ca والـ املخمر  العضوي  الرباعم  نرتوجني  تراكيز  بني  التناسب 
أن  ذلك  من  وُيستنَتج  انتقائيًا.  ُكبِت   Mn  ،Cu  ،Co الـ  امتصاص  أن  حني  يف   ،Zn
ثة بالـ Zn ،Ni ،Mn ،Cu ،Co ،(Cd)، وليس بمعادن خطرة ضئيلة  املواد الصلبة امللوَّ
صلبة  مواد  نرش  خالل  من  النباتية  املحاصيل  إلنتاج  ر  ُتسخَّ أن  يمكن  أخرى،  التوافر 
النباتية  املحاصيل  إنتاج  يرتافق  أن  وجيب  بالنرتوجني.  حمدود  وإلمداد  معينة،  حيوية 
زة  ضة للرتبة واملعزِّ يف تربة فقرية باملعادن الضئيلة التوافر بنرش أسمدة الـ NH4 املحمِّ
NH3/ لتكوين بروتينات النبات، إضافة إىل مصادر نرتوجني عضوي ُمعَدنة بوسطاء 

استقرار  ات يف  التغريُّ أن  أيضًا  العضوي. وُيستنَتج  الكربون  تقييد نرش  NH4. وجيب 
+

النبات  نمو  إىل دور حمتمل هلرمونات  تشري  أسمدة  بوجود عدة  النبات  معادن  توازن 
نت يف أثناء التخمري الصناعي. ويمكن للسامد العضوي  اجلرثومية التي تكون قد تكوَّ
حتريض  خواص  مع  للهيدروكربونات  مشاهبًا  متماًم  بوصفه  أيضًا  يعمل  أن  املخمر 
احتجاز نرتوجني الرتبة، ومن َثمَّ تقييد امتصاص النبات للنرتوجني العضوي واملعادن.

تقديم  -1

مناطق  متزايدًا يف  يًا  متوازن حتدِّ إنتاج حماصيل زراعية ذات حمتوى معدين  ُيعترب 
والزنك  والسيلينيوم  واأليودين  احلديد  مثل  أساسية  يات  بمغذِّ التغذية  فسوء  عدة. 
 (Gibson واملوايش  البرش  يف  االنتشار  واسعة  خطرة  صحية  مكشالت  إىل  يؤدي 
وإنتاجية  صحة  أن  إال   .2006; Hotz and Brown 2004; Yang et al., 2007)
الرتبة  عن  الناجم  املكروية  يات  باملغذِّ بالفقر  أيضًا  تسوء  الغذائية  املحاصيل  وقيمة 
 )B, Co( جيولوجيا  املستنزفة  أم   )Mo( احلمضية  أو   )Fe, Mn, Zn( القلوية 
فقرية  الزراعية  العامل  تربة  من   30% فنحو   .(Marschner 1995; Mengel, 1991)

.(Cakmak, 2008; Kochian, 2000) بالزنك

الـ  مثل  من  بيئية  ثات  ملوِّ عن  النامجة  الغذائية،  املحاصيل  طعام  ية  ُسمِّ وُتعترب 
Pb ،Hg ،Cu ،Cr ،Cd ،As والنوى املشعة (Radionuclides) مشكلة مقلقة أخرى. 
 (Ellen احلية  املتعضيات  يف  للرتاكم  قابليتها  عن  عدة  ملركبات  الضار  املفعول  ينجم 
بواسطة  العامل  يف  الواسع  انتشارها  وحيصل   .et al., 1990; Islam et al., 2007)
 (Lottermoser 2003; Petrisor et al., 2004; Wang and التعدينية  الصناعات 
 (Abdelouas et al., 1999; Macaskie et والصناعات النووية Mulligan 2009)
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األسمدة  ونرش   )Bilos et al., 2001( األحفوري  الوقود  واستعامل   ،  al., 1997)
 (Adriano الصلبة  احليوية  الصحي  الرصف  ومواد   (Chen et al., 2005) ثة  امللوَّ
الرتبة  الستصالح  الالزمة  التكاليف  وُتري   .2001; Sikora and Enkiri 2001)
 (Commission of the يورو  تريليون   109-59 بـ  رة  واملقدَّ فقط،  أوروبا  يف 
(European Communities 2002، حجم املشكلة. ومع ذلك، فإن زراعة أجناس 
(Baker, 1981) من أجل االستهالك  املراِكمة للمعادن أو املستبِعدة هلا  النباتات  من 
حرجة.  تربة  ذات  مناطق  إىل  الزراعة  توسيع  عىل  فورًا  تساعد  أن  يمكن  والصناعة 
بني  فيام  الثقيلة  املعادن  امتصاص  الشائعة، خيتلف  األوروبية  الزراعية  املحاصيل  ففي 

 .(Bergmann et al., 2006)  18 األجناس املراِكمة واملستبِعدة بعامل يساوي 

إىل  ونقلها  املعدنية  املركبات  امتصاص  النباتات  تنظِّم  كيف  معروفًا  ليس 
ملنظامت  ثمة وصف  لكْن   .(Krämer et al., 2007; Xing et al., 2008) الرباعم 
املتفطِّرة  حالة  يف  امتصاصه  يف  املنخرطة  اجلينات  استنساخ  تكبت  للزنك  حساسة 
لِّية (Mycobacterium Tuberculosis) (Riccardi et al., 2008). ويف النبات  السُّ
 (van de Mortel et al., 2006) ذي األوعية، جرى تعريف التعبري الفائق للجينات
بامتصاص  املرتبط   (Arrivault et al., 2006; Verret et al., 2004) والربوتينات 
د جينيًا يف النباتات  الكادميوم والزنك. ومع ذلك يمكن الستقرار توازن املعادن املحدَّ
السليمة أن حيصل عرب نسبة الـ C:N يف تربة معينة (Gramss et al., 2004). وبالنرش 
حني  باعتدال  حامضية  الرتبة  أصبحت  تراكمية،  غري  تراكيز  يف   NH4Cl للـ  اليومي 
NHO3 و HCl، واحتوت عىل مزيد من األيونات املوجبة الطليقة واملعقدات  تكوين 
احليوية  الكتلة  إنتاج  ازداد  الوقت،  نفس  ويف  النبات.  يف  املتوافرة  املعدنية  احلمضية 
بمقدار  الكايف  النرتوجني  ذي  األخرى(  الفلقة  )وثنائيات  الصيني  امللفوف  براعم  يف 
1.3-2 مرة، يف حني أن حمتواه من النرتوجني العضوي وصل إىل عتبة ضارة تساوي 
بالربوتينات،  املقرتنة  االنتقالية  املعادن  جمموع  تراكيز  أما  اجلاف.  الوزن  من   4% نحو 
 Mg و Ca وأيضًا تلك اخلاصة بـ ،Fe لكن ليس ،Zn ،Ni ،Mn ،Cu ،Co ،(Cd) أي
فقد   ،(Mengel, 1991) واإلنزيمية  واالستقالبية  البنيوية  التنظيمية  وظائفها  مع 
 (Gramss العضوي  النرتوجني  من  املحتوى  مع  تقريبًا  خطيًا  وانخفضت  ارتفعت 
(et al., 2004; 2006; 2009; Gramss and Bergmann, 2008 وازدادت بنسبة 
7.5 مرة، وذلك تبعًا للزيادات يف الوزن اجلاف × النرتوجني العضوي  وصلت حتى 
 ،(K) ،(Fe) ،Cr ،Ba ،Al وازدادت تراكيز املعادن غري الرضورية، ومنها .(xNorg)
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بقطع  وذلك  اجلاف،  الوزن  حالة  من  قلياًل  أكثر  بمقدار   ،V  ،U  ،Ti  ،Sr  ،Na  ،Li
العضوي. النرتوجني  عن  النظر 

الرتبة  ُعوجِلت  )الثقيلة(،  االنتقالية  للمعادن  النبات  امتصاص  تقييد  أجل  ومن 
زيادات  إىل  اجلرثومي  تدهورها  وأدى  البذر.  وزيت  السكروز  مثل  هبيدروكربونات 
النبات  ن  كوَّ لذا  النرتوجني.  استهالك  ويف  للرتبة   pH احلميض  املؤرش  يف  معتدلة 
وزاد  بالربوتني.  املقرتنة  االنتقالية  املعادن  امتصاص  قلَّص  ثمَّ  ومن  أقل،  بروتينات 
  (Gramss et al.,  (Cysteine) السيستني  مثل  من  قوية،  بمخلبيات  الرتبة  تزويد 
Co و الـ  النبات من حتصيل  (Citrate)، بجرعات موافقة جلذر  السرتات  أو   2009)
 (Gramss and إىل تراكيز ال مغزى هلا، عىل نحو مستقل عن النرتوجني الطبيعي Mn
من  مولِّيًا  مكافئة  بجرعات   NH4-N عن  االستعاضة  وزادت   .Bergmann, 2008)
تركيز  (Histidine) من  اهليستيديني  أو   (Ethanolaminc) اإليثانوالميني  النرتوجني 
بالربوتني  املقرتنة  االنتقالية  املعادن  جمموع  أن  إال   .150% إىل  العضوي  النرتوجني 
جرى  الذي  املتوقَّع  العضوي  النرتوجني  مستوى  من  فقط  و 39%   52% إىل  وصلت 
ر استقرار توازن معادن النبات أيضًا بمواد  (Gramss et al., 2006). وترضَّ تكوينه 
شبيهة باهلرمونات. وزاد رش األوراق بـ %0.3 من اإليثانوالمني امتصاص الـ Cd و
Zn يف أجناس بيتا )أي غري املتجانسة( (Bergmann et al., 2006). وزاد الرش املشرتك 
 (Ethylenediaminetetraacetic اإلثيلني  ديامني  أسيتات  ثالثي  بحمض  للرتبة 
الرصاص  تراكيز  من   ،(Cytokine) بالسيتوكني  واألوراق   ،(EDTA)  ،،Acid)
الثانية،  يف  وإىل 330%  األوىل،  احلالة  يف   890% إىل  الشمس  دوار  براعم  يف  والزنك 

.(Tassi et al., 2008) مقارنة بالنباتات غري املعاجلة 

الصيني  امللفوف  يف  الثقيلة،  املعادن  امتصاص  عولِج  أولية،  تارب  ويف 
وسامد  يات  باملغذِّ فقري  بِناء  برمل  الرتبة  بتخميد  باملعادن،  جدًا  غنية  تربة  يف  املزروع 
توافق  املعادن  امتصاص  أن  حني  ويف  الثقيلة.  للمعادن  متزًا  يعمل  أن  ُيتوقَّع  تاري 
العضوي  النرتوجني  ن  تكوُّ انفصل  بالرمل،  التخميد  أمثلة  يف  النرتوجني  موارد  مع 
يمكن  مل  أنه  إال  املخمر،  العضوي  السامد  بوجود  كليًا  الثقيلة  املعادن  امتصاص  عن 
املواد  أن  املعروف  ومن  العضوية.  االستصالح  بامدة  الثقيلة  املعادن  ارتباط  تسجيل 
 (Muscolo et النبات  خاليا  أغشية  تعرب  دالتون   >  3500 بغرويات  املمثَّلة  بالية  الدُّ
(al., 2007; Nardi et al., 2002 وُتظهر أنشطة شبيهة بأنشطة اهلرمونات التي متاثل 
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 (Muscolo et  (Gibberellic Acid) لني  الغيربَّ ومحض   (Auxin) األوكسني  أنشطة 
(al., 2007; Zandonadi et al., 2007. وهي تتداخل مع إنتاج الربوتينات البنيوية 

 (Varanini and يات  املغذِّ امتصاص  ونمط   (Carletti et al., 2008) واإلنزيمية 
.Pinton, 2001)

تأثريها  التجاري بغية حتديد  السامد  أنواع من  الدراسة احلالية لعدة  لقد ُأجريت 
بالنرتوجني  النبات  إمداد  عىل  باالعتامد  الثقيلة  املعادن  استبعاد  أو  امتصاص  نمط  يف 
بأسمدة  يورانيوم  منجم  من  باملعادن  جدًا  غنية  تربة  ومُخِّدت  الربوتينات.  وتكوين 
ي النبات يف ظروف بيئية خمتلفة،  خمتلفة أو برمل بناء وُزِرعت بامللفوف الصيني. وُنمِّ
أساسية  وغري  أساسية  معدنية  مادة   23 وعن  العضوي  النرتوجني  عن  بحث  وُحلِّل 
التوافر  باملعادن ضئيلة  فقرية  تربة  إنتاج حماصيل ذات جودة عالية يف  استمثال  هبدف 
ختص  نتائج  م  نقدِّ املقالة،  هذه  ويف  فيها.   C:N للنسبة  خمتلفة  قيم  مع  ثة،  امللوَّ أو 
ات احلاصلة يف حملول الرتبة  التغريُّ بيان حمدوديات املفهوم. أما  مصدرين للسامد بغية 

الثقيلة فهي واردة يف منشورات أخرى. وعواقبها يف رشح املعادن 

والطرائق 2- املواد 

الرتبة 1.2 مكونات مزيج 

أصفر  بناء  ورمل  أملانيا(،  )برشق  ِستِّندورف  يف  يورانيوم  منجم  تربة  تتصف 
فيكس  بلو  فيرش  وسامد  مّليمرتًا(،   2 يساوي  فتحته  مقاس  بغربال  مغربل  )وكالمها 
باخلواص   )Terrasan GmbH, Ingolstadt, Germany الرشكة  )من  التجاري 

العدد األول للرتبة، والثاين للرمل، والثالث للسامد(: اآلتية )يف كل جمموعة، 

 pHaqu, 7.09; 7.78; 6.67; Corg, 2.5; 0; 21.0 % (w/w); NH4-N, 28.5; 0;
210; NO3-N, 168; 0; 2155; Norg N, 1972; 0; 11450 mg kg-1.

بطريقة  حتديده  جرى  الذي   )mg kg-1 بـ  )مقدرًا  العنارص  من  حمتواها  وكان 
(aqua regia) هو اآليت:  االستخالص باملاء امللكي 

 Al, 12095; 2676; 11220; As, 298; 3.9; 8.7; Ba, 68; 9.2; 188; Ca,
 10005; 1192; 27500; Cd, 12; 0.2; 0.6; Co, 61; 0.7; 6.7; Cr, 23.6; 3.0;
 37.3; Cu, 617; 12; 58.3; Fe, 20315; 1360; 13520; K, 4060; 426; 6370;
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 Li, 33.1; 0.7; 15.6; Mg, 6525; 794; 8630; Mn, 1132; 19; 712; Mo, 2.2;
 0.6; 0.8; Na, 131.1; 21.6; 1084; Ni, 99; 2.6; 24.4; P, 930; 65; 2310; Pb,
 117.1; 20.7; 40.3; Sr, 99.3; 13.8; 100.3; Ti, 109; 19.6; 288; U, 105.9;
2.5; 0; V, 42.4; 9.4; 26.5; Zn, 1245; 7; 168

تربة  مقاسات  ع  توزُّ وكان  الوسطي.  من  و4.4%   0 بني  يقع  معياري  تشتت  مع 
0.2 و2 مّليمرتًا، و%23.9 للمقاسات بني  %34.6 للمقاسات بني  ِستِّندورف كام ييل: 
وُصنِّفت  مّليمرتًا.   0.032 عن  تقل  التي  للمقاسات  و41.5%  مّليمرتًا،  و0.2   0.032
من  النهائي  حمتواها  تعديل  بغية  الرتبة  نات  مكوِّ وُمِزجت  طينية.  أهنا  عىل  الرتبة 

.1 الدول  الكربون العضوي وفق املبنيَّ يف 

دورف )%2.5 وزن جاف( بنرش رمل بناء أو  1: تعديل Corg يف تربة ِسرتِّ الدول 
سامد فيرش تاري

أجزاء من

سامد رملتربة
نسبة Corg الناتةعضوي

1000 mL002.5، مقارنة%

تربة ورمل  ركائز من 
mL380 mL0a1.55% 620بناء )حجم(

200 mL800 mL00.5%

وسامد  تربة  ركائز 
g0222 g6.6% 778عضوي )وزن(

620 g0330 g9.5%

%9.5 بسب تقارب  %1.55 بوصفها مادة مقارنة ثانية للعينة  a اسُتعملت العينة     

فيهام. ِستِّندورف  تربة  نسبة 
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)F1 2.2 زراعة امللفوف الصيني يف أُصص )خيار الزراعة 

 0.5 بـ  سنتيمرتًا،   12 يساوي  منها  الواحد  قطر  بالستيكية،  ُأُصص  ثالثة  ُمِلئت 
اإلمساك  عىل  مقدرهتا  من   60% نسبة  حتى  وُرطِّبت  منها،  لكل  الرتبة  مزيج  من  ليرتًا 
عند  زراعية  خمربية  حاضنة  يف  األُصص  واحُتضنت  بذور.   9 منها  كل  يف  وُبِذر  املاء، 
وتكرر  ساعات،   10 مدة   14oC الدرجة  وعند  ساعة،   14 مدة   18oC احلرارة  درجة 
)وزن  غرام   100 وُعولج  األيونات.  منزوع  بامء  وُرِويت  ليلية،  هنارية  دورة  يف  ذلك 
يومًا   34 بعد  النباتات  وُقطِفت  الطريقة.  بنفس  مزروعة  غري  مقارنة  تربة  من  جاف( 

105oC، ثم ُسِحقت.  فت عند درجة احلرارة  الفلقات، وُوِزنت وُجفِّ من تفتُّح 

التنمية السامد وظروف  تغيري مصدر   3.2

امللفوف  استجابة  تسجيل  بغية  فيرش  سامد  من  بداًل  آخر  تاري  سامد  اسُتعمل 
أكرب  وحصلت  البيئية.  الظروف  ويف  العضوي  التعديل  يف  ات  للتغريُّ الصيني 
 21oC( زجاجي  بيت  يف  قصري  هنار  ظروف  يف  ُزرعت  نباتات  يف  االنحرافات 
زيوس  بسامد  لة  معدَّ ِستِّندورف  تربة  يف  ساعات(   10 مدة   17oCو ساعة،   14 مدة 
السفغنوم  خشب  ألياف  ركيزة  واحتوت   .)Zeus GmbH, Soltau, Germany(
الكربون  من  وزنية(  )نسبة   42% عىل   )pH 5.6( املتفحم  نصف   (Sphagnum)
 ،880 نرتوجني   :)mg/kg بـ )مقدرة  املتوافرة  النبات  تراكيز  وكانت  العضوي، 

.380 1030، فوسفور  بوتاسيوم 

 )%  Corg 2.5( ِستِّندورف  تربة  من  متامثلتان  كميتان  فت  ُخفِّ حالة،  دراسة  ويف 
وحصل  زيوس.  بسامد   6.6% حتى  وُأغنِيت   )1 الدول  )قارن  بناء  برمل   1.55% إىل 
املتوافرة يف  والنرتوجني  والفوسفور  البوتاسيوم  تراكيز  املوجودة يف  الفروقات  تاوز 

النتائج(. مقطع  )انظر   NH4Clو البوتاسيوم  بفوسفات  املعدين  بالتسميد  النبات 

املايكروويف النبات يف فرن  لنسيج  4.2 اهلضم املضغوط 

أو  غرام(  ميّل   300( املسحوق  النبات  براعم  من  متامثلة  عينات  ُهِضمت 
اهلضم  نموذج  باستعامل  وذلك  األُصص،  مجيع  من  غرام(  ميّل   80( جذوره 
من   (PMD) باملايكروويف (Pressurized Microwave Digestion)ن  املضغوط 
ليرت  ميّل   2 يف  العينات  وُوضعت   .)Rosenheim, Germany(  Kümer الرشكة 
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دقائق وُحلِّل حمتواها من   10 HCl (32%) مدة  ليرت من   0.5 HNO3 (65%) مع  من 
العنارص.

طيفيًا العنارص  5.2 حتديد 

البالزمي  االنبعاث  مطياف  باستعامل  العينات  يف  العنارص  مقادير  دت  ُحدِّ
 Inductively coupled plasma-atomic emission حتريضيًا  املقرون  الذري 
 (Varian Australia Pty Ltd.,  150 spectroscopy (ICP-AES)، نموذج ليربيت 
 Spec القيايس  املعدين  باملحلول  اجلهاز  معايرة  وُأجريت   .Mulgrave, Australia)
Spex CertiPrep, Metuchen, Netherlands( 25(. وُأضيف اليورانيوم بنسبة 10 

.)UO2(NO3)26H2O( عىل شكل نرتات اليورانيل mg/L

النرتوجني 6.2 مركبات 

مول   0.1 بواسطة  جاف(  وزن  غرام   4-1( مضاعفة  تربة  عينات  اسُتخرجت 
املركزي  بالطرد  الطافية  املادة  واسُتعملت  ساعة.   1 مدة  وهزها   25oC عند   KCl من 
أكواِمرك  أمونيوم  اختبار  بمحلول   NH3/NH4 الـ  لتحديد  دقائق(   3  ،14000 g(
210 نانو  دت النرتات كميًا بالقياس الطيفي عند موجة طوهلا  (Aquamerck). وُحدِّ
 (Schinner et al., بالنحاس  بحبْيبات زنك مطلية  ُأرجعت  نظيفة  بعينة  مقارنة  مرتًا 
ميّل   250 أو يف عينات  الرتبة  العضوي يف غرام واحد من  النرتوجني  د  (1993. وُحدِّ
باستعامل  وذلك  املعدلة،   (Kjeldahl Method) ْكِجلدال  بطريقة  النبات  من  غرامًا 
ز  0.5 غرامًا من حمفِّ بوجود   )96%( H2SO4و ،)30%( H2O2 ليرتًا من كل من  ميّل   5

.)Fluka( ْكِجلدال 

الرتبة  من  مستخلصات  يف  املاء  يف  للذوبان  القابلة  السكريات  حتديد   7.2
املخمر العضوي  والسامد 

اللونية  بالطرائق  الكمية  للقياسات  املذكورة  املائية  املستخلصات  اسُتعملت 
 (Dubois et امليثيلية  األوليغومرية ومشتقاها  والسكريدات  واهلكسوز  البنتوز  لسكر 
مائي، و0.2  ليرتًا من مستخلص  ميّل   0.2 ن من  يتكوَّ تفاعيل  مزيج  ُتِرك   .al., 1956)
 H2SO4 من  ليرتًا  ميّل  و1   ،5% تساوي  وزنية  بنسبة  مائي  فينول  حملول  من  ليرتًا  ميّل 
ز، ليتفاعل عند 25oC مدة 10 دقائق. وجرى حتديد االمتصاص عند طول املوجة  مركَّ
دت  وُحدِّ الرتبة.  مستخَلص  حمل  املاء  فيها  حل  نظيفة  بعينات  وقورن  مرتًا،  نانو   490
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للتمييز  الطيفي  باملسح  النظيفة  والعينة  املستخَلص  لكل من  منفردة  االمتصاص  ذرى 
 (Uronic اليورانية  واحلموض  البنتوز  وميثيل  )للبنتوز  مرتًا  نانو   480 عند  الذرا  بني 
املعايرة  امليثيلية(. وُأجريت  نانو مرتًا )للهكسوزات ومشتقاهتا  (Acid(، و490-485 

10 و50 و150 ميّل غرامًا/ ليرتًا. باستعامل حماليل سكروز مائية تراكيزها تساوي 

اإلحصائية احلسابات   8.2

األُُصص  لنتائج  املعياري  االنحراف  حلساب   SPSS 8.0 الربجميات  اسُتعملت 
للتشتُّت. االتاه  منفصل وحيد  اخلطية، وإلجراء حتليل  والرتابطات  الثالثة، 

النتائج  -3

ى يف حاضنة زراعية  1.3 استقرار توازن املعادن يف براعم امللفوف الصيني امُلنمَّ
يف عينات من سامد فيرش

الشديدة االختالف من ركائز  املعدنية  النرتوجني  الصيني موارد  امللفوف  ب  نضَّ
التنمية  فرتة  خالل   )1.2 باملقطع  )قارن  فيرش  سامد  من  ن  تتكوَّ التي  اخلمس  اجلذور 
إنتاج  من  كل  تراَبط  للنمو،  املقيِّد  النرتوجني  مفعول  وبسبب  يومًا.   34 دامت  التي 
مع   )1 )الشكل  اجلذور  لنسيج   (r =0.886)  Norg ونسبة   )r =0.994( اجلاف  الوزن 
 Corg -2.5% فيها  التي  عضويًا  الفقرية  الرتبة  ويف   .NH4-N + NO3-N املجموع 
الرضورية  العنارص  ملجموعة  الرباعم  امتصاص  معّدالت  وارتفعت  انخفضت   ،0.5
مع  تقريبًا  إليها  االنتقال  Mg، ومعدالت   ،Caو Zn  ،Ni  ،Mn  ،Cu  ،Co فيزيولوجيًا 
 (Gramss et al., بنتائج  قارن  1.2؛  والشكل   2 )اجلدول  الرباعم  يف   Norg تفاوتات 
Corg مستصلحة بالسامد  Corg 6.6% و9.5%  نباتات من تربة  (2009 ;2006(. إال أن 
الرتبتني  نباتات  بمقارنة  ذلك  توضيح  ويمكن  املبدأ.  هذا  ناقضت  املخمر  العضوي 
Corg بأجزاء ماثلة من تربة ِستِّندورف. ويف املحلول املائي للرتبة  Corg 6.6% و9.5% 
Corg 9.5%، وصل الرتكيزان يف جمموع Zn ،Ni ،Mn ،Cu ،Co وMg ،Ca إىل 104% 
الرتبة  من  بنباتات  ومقارنة  مدرجة(.  غري  )البيانات   Corg 1.55% الرتبة  يف  و192% 
يف  مرًة  بـ 2.3  مضاعفًا  تركيزًا   Corg 9.5% من  التي  تلك  احتوت  عضويًا،  الفقرية 
 Ca نرتوجني الرباعم العضوي، و%40 و%67 يف جمموع املعادن االنتقالية اخلمسة ويف
Na ومعظم العنارص   ،K  ،Fe 1.2(. ويف نفس الوقت، كان امتصاص  وMg )الشكل 
 Norgالرتبة و Corg مستقاًل تقريبًا عن Corg 9.5و Corg 1.55% غري األساسية يف الرتبتني
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 .)2.2 )الشكل   %  Corg 0.5 احلالة  يف  الرتبة  ختفيف  بمفاعيل  ترضر  أنه  إال  الرباعم، 
1.2(. وترافقت  وكان سلوك جمموعة املعادن االنتقالية األساسية هنا متامثاًل )الشكل 
التي  املخمر،  العضوي  بالسامد  املستصلحة  الرتبة  نباتات  العنارص األساسية يف  تراكيز 
وأيضًا  جدًا،  منخفضة  الرباعم  إىل  اجلذور  من   S/R انتقال  بنسب  جذريًا،  انخفضت 

.)2 Na من املتمم السامدي )الدول  برتاكم 

اجلاف( يف  الوزن  من   g kg-1(  Norg ونسبة  الرتبة(  من   g kg-1( اجلاف  الوزن  إنتاج   :1 الشكل 
سامد  أو  بناء  برمل  حمتوى Corg املعدل  ذات  ِستِّندورف  تربة  يف  املزروع  الصيني  امللفوف  براعم 

.95% الثقة بنسبة  فيرش. تشري قضبان اخلطأ إىل جماالت 

ات النسبية يف تركيز النرتوجني العضوي Norg يف الرباعم، ويف جمموع  الشكالن 1.2 و2.2: التغريُّ
 Fe، الشكل 1.2(، ويف( Mgو Ca يات األساسية الرضورية املعادن االنتقالية املقرتنة بالربوتينات، واملغذِّ
مت تراكيز مجيع  K، Na وجمموعة العنارص غري األساسية، مرتبة يف فئات للرتكيز )الشكل 2.2(. وُقسِّ

جمموعات العنارص عىل تلك التي يف النبات املزروع يف تربة Corg 2.5% التي اعُتربت مرجعًا )1.0±0(. 
قارن القيم املطلقة يف اجلدول 2. تشري قضبان اخلطأ إىل جماالت الثقة 95%.
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الدول 2: تراكيز العنارص )وزن جافmg kg-1( يف نسيج الرباعم )S( وجذور النبات 
 Corg ي يف حاضنة خمربية يف تربة ِستِّندورف ذات )R( مللفوف صيني عمره 34 يومًا ُنمِّ

معدلة برمل بناء وسامد فيرش )الدول S/R )1. هي حاصل قسمة نسبة تركيزي الرباعم 
.Corg 2.5% واجلذور مقسومة عىل نظريهتا لنبات من تربة فيها

9.56.61.550.52.5Corg %

S/RSS/RSS/RSS/RSS/RS

يات كبرية مغذِّ

0.651c16819ab

(49)
0.551c17014a

(49.6)
1.178

23644a

(68.9)
0.974

19930a

(58.1)
1.000

 34292
)100(Ca

1.l83
34925b

 (89.6)
 1.045

34379
 (89.6)

 1.101
29619a

 (77.2)
 0.848

21839a

 (56.9)
1.000

 38354
 (l00)

K

0.428c3476b

(30.4)
0.414c3953a

 (34.6)
 0.679

6552a

 (57.3)
0.641c 4088a

(35.7)
1.000

 11436
(100)

Mg

0.635c 4393ab

(68.7)
0.660c4597a

 (71.9)
 0.905

5132a

 (80.3)
 0.850

5525a

 (86.4)
1.000

 6392
(100)

P

يات صغرية مغذِّ

1.900
 0.682
(56.6)

1.850
 0.897
 (74.5)

 1.900
1.079

 (89.6)
1.583 0.531

(44.1)
1.000

 1.204
(100)

Co

0.406c 13.66ab

(17.3)
0.572c 21.64a

(27.4)
0.755c43.63a

(55.3)
0.398c26.04a

(33)
1.000

78.86
(l00)

Cu

0.868
 239.3
(57.9)

0.874
 274.0
(66.3)

0.932
 306.1
(74.1 )

0.990
 201.6
(48.8)

1.000
 413.0
(100)

Fe

0.304c50.61ab

(20.4)
0474c64.97a

(26.2)
0.737c107.3a

(43.2)
0.700c40.39a

(16.3)
1.000

 2483
(100)

Mn

2.368c5792ab

(12.7)
 1.974

4812a

(313)
 0.924

1012a

(65.8)
0.638c436.9a

(28.4)
1.000

 1537
(l00)

Na

0.714
 1.585ab

(12.7)
 0.263

1.444a

 (11.6)
 1.500

9.352a

 (75.1)
 0.625

2.831a

 (22.7)
1.000

 12A5
(100)

Ni
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0.759c147.7ab

(20.9)
0.829

 192.0a

(27.1)
1.376

379.8a

(53.7)
0.697c119.2a

(16.8)
1.000

 707.5
(100)

Zn

عنارص غري أساسية

1.162
448.0
(85.6)

1.074
556.4
(106)

0.982
546.7
(104)

1.174
642.8
(123)

1.000
523.5
(l00)

Al

3.843
0.422
(130)

1.760
 0.460
(142)

1.624
0.187
(57.7)

1.350
0.423
(131)

1.000
0.324
(100)

As

0.693
 1.835ab

(17.4)
0.740

2.524a

(24)
1.343

6.856a

(65.2)
0.691

3.547a

(33.7)
1.000

10.52
(100)

Cd

1.270
 8.446
(98.9)

0.635
 4.323
(50.6)

3.015
 8.580
(100)

0.127
0.778a

(9.1)
1.000

 8.540
(100)

Cr

3.167
1.029
(138)

1.727
 1.345
(180)

1.689
 0.777
(104)

1.425
 0.872
(1l7)

1.000
0.748
(100)

Pb

0.393
0,492
(31.2)

0.688
1.135
(72)

0
0

(0)
0.060

0.256a

(16.2)
1.000

1.576
(l00)

U

a: القيم الوسطية خمتلفة كثريًا )p£0.05( عن تلك اخلاصة بعينات الرباعم املرجعية 
.Corg 2.5% من الرتبة

b: القيم الوسطية لعينات الرباعم من تربة Corg 9.5% خمتلفة كثريًا )p£0.05( عن 
Corg 1.55% مع نفس النسبة من تربة  تلك اخلاصة بعينات الرباعم املرجعية من الرتبة 

ِستِّندورف.
الرتبة  من  بنباتات  اخلاصة  تلك  عن   )p£0.05( كثريًا  خمتلفة   S/R النسب   :c

.Corg 2.5%

.Corg 2.5% تراكيز بنسبة مئوية من القيم املقابلة لنسيج الرباعم من تربة :)(
 (Schachtschabel )وزن جاف mg kg-1( تراكيز العنارص الشائعة يف املادة اخلرضاء
 As, 0.01-1; Cd, 0.05 0.4; Cr, 0.1-1; Cu, 2-20; Ni, 0.1-3; Pb,:et al., 1998)
وزن   mg kg-1( الزراعية  للمحاصيل  هبا  املسموح  القيم   .0.1-6; U, 0; Zn, 10-100

.As, 0.2-0.5; Cd, 0.1; Pb, 0.25-0.3 :)طازج



560

ى يف بيت زجاجي يف  2.3 استقرار توازن املعادن يف براعم امللفوف الصيني املنمَّ
عينات من سامد زيوس

يف حالة ركائز من نسب متساوية من تربة ِستِّندورف وبوتاسيوم وفوسفور قابلني 
للذوبان يف املاء يف مجيع حاالت الرتبة، إضافة إىل تراكيز نرتوجني معدنية متساوية يف 
3(، كان امتصاص العنارص األساسية يف عينة سامد زيوس  حالتني من الرتبة )الدول 

% Corg 6.6  أقل َكْبتًا بكثري من حالة وجود سامد فيرش )الدول 2(.

الشكل 3: إنتاج الوزن اجلاف )g kg-1 من الرتبة( ونسبة )Norg g kg-1 من الوزن اجلاف( يف 
 (Corg 1.55%) براعم امللفوف الصيني املزروع يف ظروف بيت زجاجي خمتلفة عىل ركيزيت رمل بناء
وسامد زيوس (Corg 6.6%) مستصلحتني مع نسبتني متساويتني من تربة ِستِّندورف. وُنرشت أسمدة 
حاالت  مجيع  )يف  النبات  يف  املتوفرين  والبوتاسيوم  للفوسفور  االبتدائية  الرتاكيز  بمستوى  معدنية 
الركائز( والنرتوجني )يف احلالتني Corg 6.6% و Corg 1.55%+N(. وتشري قضبان اخلطأ إىل جماالت 

الثقة 95%. 

تراكيز  ويف  الرباعم،  يف   Norg العضوي  النرتوجني  تركيز  يف  النسبية  ات  التغريُّ  :4 الشكل 
يات الكبرية الرضورية Ca وMg، ويف العنارص  جمموع املعادن االنتقالية املقرتنة بالربوتينات، واملغذِّ
 .(1.0±0) مرجعًا   Corg 1.55% احلالة  يف  النباتية  الرتاكيز  واعُتربت  األساسية.  غري  األثر  الضئيلة 

قارن القيم املطلقة يف اجلدول 3. تشري قضبان اخلطأ إىل جماالت الثقة 95%.
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 Norg كان  ولذا  احليوية،  الكتلة  من  قلياًل  النباتات  نت  كوَّ الزجاجي،  البيت  ويف 
العضوي  والسامد  ِستِّندورف  تربة  ركيزة  ويف   .)3 )الشكل  الرباعم  نسيج  يف  أكثر 
من  متساويتني  نسبتني  عىل  احتوتا  اللتني  والرمل،  ِستِّندورف  بركيزة  مقارنة  املخمر، 
يف  مرارًا  شوهد  أنه  إال  مهاًم،  القليل   Norg إنتاج  يكن  مل  االبتدائي،  املعدين  النرتوجني 
االنتقالية  املعادن  ملجموعات  الكلية  الربعمية  الرتاكيز  وَترافقت  املقارنة.  اختبارات 
أن  حني  يف   ،Norg يف  بتفاوتات  حينئٍذ   Mgو  Ca وللـ  املعدنية،  بالربوتينات  املقرتنة 

امتصاص املعادن الضئيلة األثر غري األساسية بمجمله مل يتأثَّر عمليًا )الشكل 4(.

 )S( يف نسيج الرباعم )وزن جاف mg kg-1( 3: تراكيز عنارص منتقاة الدول 
ي يف ظروف بيت زجاجي.  34 يومًا ُنمِّ وجذور النبات )R( مللفوف صيني عمره 
Corg 1.55% برمل  فت نسب متساوية من تربة ِستِّندورف )Corg 2.5%( إىل  ُخفِّ

3 و4(. Corg 6.6% بسامد زيوس )قارن الشكلني  بناء، وُأغنيت حتى 

Corg 6.6%a Corg 
1.55%+Na Corg 1.55% احلالة

(215) (253) (100)
 نرتوجني الرباعم

العضوي

يات كبرية مغذِّ

29059b (220) 31135b (236) 13214 (100) Ca

4491bc (144) 6638b (213) 3113 (100) Mg

يات صغرية مغذِّ

0.048bc (5.60) 1.199 (139) 0.863 (100) Co

18.69bc (141) 27.49b (207) 13.26 (100) Cu

97.70 (121) 68.83 (85.4) 80.64 (l00) Fe

70.28c (1 03) 141.2b (206) 68.44 (l00) Mn
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2424b (l47) 2622b (l59) 1654 (l00) Na

10.31b (262) 14.16b (360) 3.929 (l00) Ni

425.5b (404) 512.1b (486) 105.4 (100) Zn

عنارص غري أساسية

10.70b (238) 12.94b (288) 4.488 (100) Cd

9.275 (101) 10.11 (110) 9.214 (l00) U

البذار. تراكيز نرتوجني معدين متساوية حني   :a
.Corg 1.55% عن تلك التي يف احلالة )p£0.05( ختتلف القيم الوسطية كثريًا :b
التي  تلك  عن   )p£0.05( كثريًا  ختتلف   Corg 6.6% للحالة  الوسطي  القيم   :c

.Corg 1.55%+N يف احلالة
.Corg 1.55% احلالة  براعم  لنسيج  املقابلة  القيم  مئوية من  بنسبة  تراكيز   :)(

 Corg pH يف تربة ِستِّندورف  تركيز سكريات اهلكسوز واالنزياح يف   :4 الدول 
 Corg Corg 42% ومزيج من تربة ِستِّندورف وسامد زيوس  %2.5 وسامد زيوس 

106 يومًا. 18oCمدة  %6.6 حني التخزين عند 

42 6.6 2.5 Corg %

انتهائي ابتدائي انتهائي ابتدائي انتهائي ابتدائي

74.1a 130.1 16.1a 26.9 10.7a 20.1
 مكافئ

  السكروز
(mg kg-1)

7.23a 7.05 6.91a 7.06 6.95 7.05 pHaqu

6.88a 6.76 6.57 6.66 6.57a 6.71 pHCaCl2

.)p£0.05( االبتدائية االنتهائية كثريًا عن  القيم  a: ختتلف 

ويف ما خيص احلالة Corg 1.55%، كانت زيادات تراكيز معظم املعادن األساسية 
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كثريًا  ازداد   Zn أن  حني  يف   ،Norg للـ التي  تلك  رتبة  من   Corg 1.55%+N احلالة  يف 
احلالة  يف  العضوي  للسامد  النبات  امتصاص  كبح  تأثريات  واقترصت   .)3 )الدول 

.Mn Cuو Co عىل Corg 6.6%

وسامد  املزروعة  غري  ِستِّندورف  تربة  عينات  يف  اهلكسوز  سكريات  نقص   3.3
زيوس

منهام  وتشكيلة  زيوس  وسامد  مزروعة  غري  ِستِّندورف  تربة  يف  احلضانة  أدت 
سكريات  يف  نقص  إىل  يومًا   106 مدة  مرتًا(  ميّل   2.6 يساوي  فتحته  مقاس  )غربال 
4(. ويف حني أن الركائز التي هتيمن  pH )الدول  اهلكسوز وإىل انزياح طفيف يف الـ 
عليها الرتبة غدت أكثر محوضة، فإن سامد زيوس أبدى انحيازًا واضحًا نحو القلوية.

مناقشة  -4

 Corg 0.	, 	.		, الرتبة  عينات  من  للمعادن  الصيني  امللفوف  امتصاص   1.4
2.5%

)املقطع  تركيز معدين مهمل  برمل سليكات ذي  ِستِّندورف  تربة  فت معاجلة  خفَّ
نباتات أصغر  %62 و%20، وأعطت  تدرجييًا حتى  والنرتوجني  املعادن  تركيزي   )1.2
ت  عربَّ  ،Corg 1.55% املعاجلة  حالة  ويف   .)1 )الشكل  أقل   Norg من  حمتوى  ذات 
مستوى  عن   Mgو  Caو األساسية  االنتقالية  واملعادن   Norg لـ  الربعمية  الرتاكيز 
%62 )الشكل 1.2(، يف حني أن امتصاص املعادن غري  يات املنخفض املساوي لـ  املغذِّ
 Corg معاجلة  عىل  بتفاصيله  ينطبق  مل  وهذا   .)2.2 )الشكل  عمليًا  يتناقص  مل  األساسية 
املفقودة  املوارد  النبات مزيدًا من  الرتبة األصلية. وصنع  نات  بـ %20 من مكوِّ  0.5%
غري  والعنارص   ،Mgو  Ca الـ  جمموعات  وزاد   ،150% حتى  نسبيًا   Norg وزاد  فعاًل، 
يف  بالربوتينات  املقرتنة  االنتقالية  املعادن  تراكيز  واستقرت   .250% حتى  األساسية 

.)1.2 %20 )الشكل  الـ  الرباعم عند مستوى 

وكشف مستخَلص الرتبة املعاجلة Corg 0.5% أن الرتاكيز القابلة للذوبان يف املاء 
الرتكيز األقل أعطت نحو  الضئيلة األثر ذات  الكبرية واملعادن  يات  املغذِّ من جمموعة 
مدرجة(.  غري  )البيانت  املستصلحة  غري   Corg 2.5% ِستِّندورف  لرتبة  القيم  من   40%
الذائبة،  وهذا يعني أن ثمة يف نفس احلجم من ماء الرتبة نسبة أعىل نسبيًا من املعادن 
تربة  حملول  من  بعضًا  بعضها  املعادن  بت  رسَّ  Corg 2.5% الرتبة  حالة  يف  أنه  حني  يف 
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 Corg املعاجلة  حالة  ويف   .(Cotton et al., 1987; Gramss et al., 2005) مشبع 
غري  والعنارص   Mgو  Ca لـ  نسبيًا  العالية  النبات  امتصاص  معدالت  نجمت   ،0.5%
 (Bell et al., 1991; الرتبة  حملول  يف  املرتفعة  املعادن  تراكيز  من  ببساطة  األساسية 

.Tyler and Olsson, 2001)

الصيني  امللفوف  يف  الربعمية  الرتاكيز  ازدياد  سبب  تفسري  حاليًا  يمكن  ال 
 (Gramss et  Norg الـ  لسيطرة  امتصاصها  خيضع  ال  التي  األساسية،  غري  للمعادن 
املعاجلة.  حاالت  مجيع  يف  متجانس  نحو  عىل  عاٍل  مستوى  إىل   ،al., 2006; 2009)
ليس  السامة  للمعادن  النبات  امتصاص  تقليص  أجل  من  الرتبة  ختميد  أن  يعني  هذا 
ب  ترسِّ  Ca2+>Mg2+>>K+>>>Na+ لـ العالية  الرتاكيز  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  فعاالً. 
لذا،   .(Gramss et al., 2005) املشبع  الرتبة  حملول  من  بالية  الدُّ وربيطاهتا  املعادن 
الضئيلة  األساسية  املعادن  استبعاد  جيب  العنارص،  بتلك  املفرط  الرتبة  تسميد  حني 

بمقادير كبرية. انتقاهلا  منع  املحلول من أجل  الرتبة من  إليها  تفتقر  التي  التوافر، 
 

بسامد  مستصلحة  تربة  عينات  من  الصيني  امللفوف  يف  املعادن  امتصاص   2.4
فيرش

تراكيز   Corg 9.5%و  Corg 6.6% حتى  فيرش  بسامد  ِستِّندورف  تربة  إغناء  أدخل 
يف   NO3-N  ،P  ،Na  ،Mg  ،K  ،C من  عالية  وقياًم  األثر،  ضئيلة  ملعادن  فيها  منخفضة 
 Norg يف  ذلك  حيصل  ومل  احليوية،  النبات  كتلة  وازدادت   )1.2 )املقطع  اجلذر  ركيزة 
)الشكل 1(، برغم أن جمموع موارد النرتوجني املعدين القابلة للذوبان يف املاء يف احلالتني 
 Corg وصل يف البداية إىل %345 و%520 من تلك التي يف الرتبة Corg 9.5%و Corg 6.6%
براعم  Norg يف  لـ  الكلية  املقادير  أن  إىل ذلك  ُيضاف   .)1 1.2؛ اجلدول  )املقطع   2.5%
بنرتوجني  األويل  اإلمداد  مع  تتطابق  أن  من  كثريًا  أقل  أيضًا  كانت  الكبرية  النباتات 
بنسبة  واملوجودة  باملاء  لالستخالص  القابلة  بالية  الدُّ الغرويات  تراكيز  وكانت  الرتبة. 
الـ  ذات  ِستِّندورف  تربة  يف  منها  أقل  فيرش  سامد  يف   Corg من   1% لكل   526 mg kg-1

mg kg-1 894 )البيانات غري مدرجة(. لذا بقي Corg سامد فيرش يف حالة ليغنوِسللوزية 

ومل  املحلول  التوافر يف  الضئيلة  ِستِّندورف  تربة  معادن  بقيت  األوىل. وبذلك  بالدرجة 
بواسطة  ومل ترتسب  يومًا،   34 دامت  التي  االختبار  مدة  السامدي ضمن  باملتمم  ترتبط 
القواعد القابلة للمبادلة K وMg وNa (Gramss et al., 2005) التي وفرها سامد فيرش 

)انظر املقطع 1.3(. وبذلك أخفق السامد يف أن يعمل متزًا. 
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يف  املعدنية  بالربوتينات  املقرتنة  االنتقالية  املعادن  تراكيز  أن  هو  املفاجئ  لكن 
كانت  مستصلحة،  تربة  يف  املزروعة  النباتات  يف   ،Mgو  Ca الـ  إىل  إضافة  الرباعم، 
تربة  بنفس نسبة   Corg 1.55% تربة  املأخوذة من   Norg بـ  الفقرية  النباتات  أقل منها يف 
ِستِّندورف، يف حني أن تراكيز العنارص غري األساسية مل تتغريَّ هنا أيضًا )الشكالن 1.2 
(Gramss et al., 2006; 2009). ونظرًا إىل وجود سامد فيرش، نقصت فقط  و2.2( 
عادة  النبات  جيتذهبا  التي   Znو  Niو  Mnو  Cuو  Co جمموع  من  و19%   28% بمقدار 

ِستِّندورف غري مستصلحة. Norg من تربة  لـ  بقدر مقارب 

األيوين  التنافس  تأثريات  إىل  لالمتصاص  الكابح  النمط  هذا  عزو  يمكن  ال 
 Mgو Feو Caو Al فقد كان حمتوى الرباعم من .(Schachtschabel et al., 1998)
Corg 1.55% وCorg 2.5% )الدول  وZn أصغر كثريًا منه يف نباتات من تربة املقارنة 
الذي  الوحيد  فهو  املخمر  العضوي  السامد  من  املشتق  الربعمي   Na تركيز  أما   .)2
 Na الـ ُيعَز امتصاص  3(، مل  ة بوجود سامد زيوس )الدول  املنامَّ النباتات  ازداد. ويف 

العنارص األخرى.  إىل كبح امتصاص 

امللفوف الصيني املعدل بسامد زيوس املعادن يف  3.4 امتصاص 

نقطة  زيوس  بسامد  املستصلحة  ِستِّندورف  تربة  يف  املزروع  الصيني  امللفوف  مثَّل 
م أخرى يف استجابته لألسمدة التجارية التي اخُتربت. فقد أظهر سامد زيوس، الذي  عالَّ
ُدبالية قابلة لالستخالص  mg kg-1 227 من غرويات  %42 من Corg، مع  حيتوي عىل 
لركائز  املبارشة  املقارنة  ويف  اجلرثومي.  ل  التحوُّ من  حالة  أدنى   ،Corg من   1% لـ  باملاء 
(N) وK وP قابلة لالنحالل يف املاء  %62 من تربة ِستِّندورف وتراكيز معدلة من  ذات 
والـ  بالربوتينات  املقرتنة  االنتقالية  للمعادن  الربعمية  الرتاكيز  تفاوتت   ،)3.2 )املقطع 
Norg، يف حني أن امتصاص العنارص غري األساسية مل يتغريَّ  ات يف  التغريُّ Ca وMg مع 
هنا مرة أخرى )الشكالن 3 و4(. وعىل غرار حالة سامد فيرش، قرصت تربة ِستِّندورف 
املستصلحة بسامد زيوس امتصاص الـ Co وCu وMn )الدول 3( عىل 5 و80 و59% 
Norg. إن  Corg 1.55%+N، عىل أساس مستوى مساو من  نباتات من  من تراكيزها يف 
االقرتان الوثيق لـ Co وCu بالكربون العضوي عمومًا يوحي بامتزاز املتمم السامدي، 
بالية القابلة لالستخالص باملاء ضمن  إال أنه مل يمكن تسجيل االرتباط بالغرويات الدُّ

فرتة املعاجلة التي دامت 34 يومًا )البيانات ليست مدرجة(.
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4.4 اخلالفات إزاء دور السامد العضوي املخمر يف منظومات الرتبة والنبات

استهالك  أثناء  الكربوكسيل  محض  بوساطة  الرتبة  يف  املنشور  كروز  السَّ ك  تفكَّ
 (Perez and Jeffries, 1992)  OH-وحترير (Barekzai and Mengel, 1993)  H+

 .(Gramss et al., 2003; 2004) pH النهائية  وأّدى بعد أكسدة الزيت إىل زيادة الـ 
القواعد  نفس  إىل  القلوية  نحو  يبدو  ما  عىل  املخزون  زيوس  سامد  انحياز  وخضع 
احلتمية  املنافسة  تكون  وقد   .)4 )الدول  اهلكسوز  سكريات  استهالك  إىل  وُعزي 
السبب   (Myrold and Posavatz, 2007) املعنية  اجلراثيم  قبل  من   NO3-H عىل 
السامد  يف  ى  املنمَّ الصيني  للملفوف  بالنرتوجني  األمثيل  من  األقل  لإلمداد  الرئييس 
وضمن   .Corg 1.55%+N ذات  معدنية  تربة  من  بنباتات  مقارنة  و3(   1 )الشكالن 
ظروف مشاهبة، كان النرتوجني املنشور بوصفه مكونًا سامديًا أقل وفرة يف النبات من 

 .(Sikora and Enkiri, 2001) نرتوجني األسمدة املعدنية 

لتأثريات  الواسع،  الرتافق  وناقضت  املرجعية  الدراسات  إحدى  دت  أكَّ لقد 
حملول  يف  املنشورين  وزيوس  فيرش  سامَدْي  يف  السفغنوم  ُخثِّ  من  املشتقة  األسمدة 
الشديد  ع  التنوُّ إىل  ذلك  عْزُو  ويمكن  للمعادن.  الصيني  امللفوف  وامتصاص  الرتبة، 
زيادات  وحصلت  املستعملة.  العضوية  االستصالح  ُمضافات  ر  ختمُّ وحالة  تركيب  يف 
أدت  صحي  رصف  وخملفات  حيواين  روث  من  خممر  عضوي  سامد  بنرش  الرتبة   pH

(Walker et al., 2004) وجعل  النبات  براعم  Cu وMn وZn يف  تراكيز  إىل ختفيض 
وحصلت   .(Jordão et al 2006) لالستخالص  قابلية  أكثر   Znو Pbو  Mnو  Cu

العضوي  السامد  من  للهكتار  طن   300 إىل  يصل  ما  باستعامل  الرتبة   pH انخفاضات 
ز امتصاص  املخمر (Shuman et al., 2001)، وبسامد عضوي خممر من بقايا زيتون عزَّ
ن تانغ  النبات لـ Cu وMn وZn ذات تراكيز سامة له (Walker et al., 2004). وحسَّ
(Tang et al., 2009) املردود ونسبة الـ Cu يف القمح عىل نحو أكثر كفاءة  وآخرون 
ل يانغ وآخرون  بسامد نبايت غني بالـ Cu من حالة استعامل سامد ذي Cu معدين. وسجَّ
تربة  تربة رز، وليس من  Cu من  امتصاص  (Yang et al., 2005) معدالت عليا من 

مواقع  الستصالح  حماولة  ويف  املخمر.  العضوي  السامد  من   5% نرش  بعد   Cu منجم 
 (Vangronsveld et al., وآخرون  فانغروسِفلد  اضطر  ثقيلة،  بمعادن  ملوثة  حرضية 
والرِبينغايت  األملنيوم  سليكات  مع   5% بنسبة  خممر  سامدي  متمم  إضافة  إىل   2000)



567

ويف   .Znو  Pbو  Cuو  Cd رشح  من  احلد  أجل  من  الفوالذ  وبرادة   (Beringite)

وأيَّدت  أمهية.  ذات  غري  للمعادن  النبات  امتصاص  يف  ات  التغريُّ بقيت  الوقت،  نفس 
قابلة  الثقيلة من  املعادن  انتقال  ل  املخمر سهَّ بالسامد  نتائجهم مالحظة أن االستصالح 
متبقيني  متبلور  غري  حديد  وأكسيد  منغنيز  أكسيد  إىل  للمبادلة،  وقابلة  املاء  يف  للذوبان 
 (Hashimoto et al., 2008; Herencia et al., 2008; Shuman et al., يف الرتبة 
 (Fulvic) واحلنطية  بالية  الدُّ احلموض  مثل  من  لربيطات  يمكن  وبذلك   .2001)

املعادن  ربط  مواقع  بني  مكوك  عمل  تعمل  أن  الكربوكسيلية  احلموض  من  املشتقة 
التوافر  سهلة  اهليدروكربونات  من  املحتوى  بني  للفروق  النهاية  يف  ويمكن  الثقيلة. 
الـ  انزياح  اتاه  د  حتدِّ أن  املهيمنة  اجلراثيم  وجمموعات  امُلمعِدنة  النرتوجني  ومركبات 
الناتج لفصل  النبات والنمط  Norg يف  الـ  الناتج ملحلول الرتبة، وحالة  pH، والرتكيب 

. (Gramss et al., 2004; 2006; 2009; Gramss and Bergmann, 2008)املعادن

نباتات  قبل  من  األساسية  االنتقالية  املعادن  المتصاص  الشديد  الكبت  ويشري 
 ،)1.2 )الشكل  فيرش  سامد  بوجود  واملزروعة  الكايف   Norg الـ  ذات  الصيني  امللفوف 
الرتبة  إىل  املضافني   ،(Ethanolamine) واإليثانوالمني   (Histidine) واهليستيدين 
بالسيتوكني  املعادن برشِّ األوراق  (Gramss et al., 2006)، إضافة إىل حتفيز فصل 

 (Bergmann et اإليثانوالمني  من  وآثار   (Tassi et al., 2008)  (Cytokine)

 (Muscolo et al., 2007; باهلرمونات  شبيهة  مواد  من  ٍل  تدخُّ إىل   ،  al., 2006)

نت يف عملية ختمري املتمم  (Zandonadi et al., 2007. وقد تكون تلك املواد قد تكوَّ

Ca وCu وMg وMn و لـ  الواضح   S/R انخفاض نسب  أن  إال  التجاري.  السامدي 
من  كميًا  انتقاهلا  معدالت  كميًا  د  حتدِّ التي  العضوي،  بالسامد  املعاجلة  النباتات  يف   Zn

باهلرمونات.  حمكوم  بأنه  مبارشة  يوصف  أاّل  جيب   ،)2 )الدول  الرباعم  إىل  اجلذر 
Corg 0.5% وCorg 1.55% أيضًا. S/R منخفضة حصلت يف نباتات من تربة  فنسب 

	- خالصة
من  الرباعم  حمتوى  بني  العالقة  انعكست  املخمر،  التجاري  فيرش  سامد  ظهور  مع 
Norg واالمتصاص املتناسب ملجموعة املعادن االنتقالية املقرتنة بالربوتينات Co وCu و

Mn وNi وZn، إضافة إىل Ca وMg، انعكاسًا جذريًا. فقد احتوت أنسجة براعم نباتات 
من عينات الرتبة Corg 6.6% وCorg 9.5% عىل نسب منخفضة تصل حتى %28 و%19 من 
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جمموع املعادن االنتقالية التي مُتتص عادة. وآليات حصول ذلك فيزيولوجيًا غري معروفة، 
إال أنه افرُتض حصول امتصاص النبات لغرويات ُدبالية 3500 ≥ دالتون، حيث جرى 
 (Muscolo et al., 2007; Nardi et al., بالية ُتظهر مفاعيل هرمونية تبيان أن املواد الدُّ
أثناء  ن  تتكوَّ التي  اهلرمونات اجلرثومية  انغامس  أيضًا األخذ يف احلسبان  (2002. وجيب 

التخمري الصناعي للسامد املخمر التجاري.

إىل   (Baker, 1981) املعادن  من  اخلالية  املحاصيل  إنتاج  توسيع  تسهيل  ويمكن 
ثة باملعادن الثقيلة بنرش سامد عضوي خمّمر ومقدار حمدود من النرتوجني قبل  الرتبة امللوَّ
استصالحها. حينئٍذ يتطلب حتسني نسبة املعادن ضئيلة التوافر يف النبات املزروع يف تربة 
 (Schachtschabel ضة للرتبة وبادئة لتكوين بروتينات النبات فقرية نرش أسمدة NH4 حممِّ
 NH3/NH4

(et al., 1998، إضافة إىل مصادر نرتوجني عضوي معَدنة بواسطة وسيطات +
(Gramss et al., 2003; 2004). أما نرش الكربون العضوي فيجب تقييده.

الضئيلة  املعادن  ذوبان  قابلية  يف  املختلفة  السامد  ألنواع  العكسية  املفاعيل  وتدّل 
اجلديد  البحث  حجم  املرجعية،  الدراسة  يف  الواردة  هلا،  النبات  وامتصاص  التوافر 
حماصيل  إلنتاج  آمنة  أدوات  العضوي  والنرتوجني  الكربون  مصادر  جلعل  الرضوري 
يف  األمل  عىل  ينطوي  وهذا  السيئة.  الرتبة  يف  األثر  الضئيلة  املعادن  حيث  من  مستمثلة 
استصالح  تكاليف  تقليص  إىل  إضافة  التوافر  املعادن ضئيلة  أسمدة  إىل  احلاجة  تقليص 

الرتبة امللّوثة باملعادن الثقيلة.
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ص ملخَّ

(RNAi) هي تكنولوجيا رسيعة االنتشار  تداُخل الرنا (RNA Interference)ه 
إن  التطبيقية.  احليوية  النبات  وتكنولوجيا  األسايس  النبات  علم  تقدم  يف  ُتسهم 
عىل  تشتمل  معكوسة  متكررة  سلسلة  تنسخ  النباتية  الرنا  تداخل  متعضيات  معظم 
لتصبح   RNA  (Hairpin) الشعر  ملقط   (RNAs) رنيات  وُتعاَلج  معينة.  سالسل 
يساوي  طوهلا   (siRNAs)  (Small interfering RNAs) متداخلة  صغرية  رنيات 
حتتوي  بروتينية  دات  معقَّ يف   (siRNAs) الـ  هذه  ن  وُتضمَّ نيوكلتيدًا.   25-21
للرنيات  بالسلسلة  اخلاص  القص  تقود  ثم   ،(argonaute1) األرغوناوت1  عىل 
(siRNAs) أولية غالبًا تركيب  (mRNAs). وتقدح   (Messenger RNA) املرسالة 
إىل  األولية   siRNAs الـ  حتويل  َيتبع  هذه،  التضخيم  عملية  ويف  ثانوية.   siRNAs
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(rna- الرنا  املعتمد عىل   6 البوليمرياز  رنا  استعامل  االهتامم  (mRNAs) موضوع  الـ 
إىل  متممة  رنا  جزئيات  ب  ُتركَّ ثم   ،(RDR6)  ،dependent RNA Polymerase6)
 (Double-Stranded) الطاَقنْي  ذات  الرنيات  وُتعاَلج  معينة.   mRNAs جانب 
للربوتينات  الزائدة  باألنشطة  ثانوية   (siRNAs) لتصبح  أخريًا  بة  املركَّ  (dsRNAs)
للـ  االهتامم  موضوع  املنطقة  أن  إىل  ونظرًا   .DICER-LIKE2و  DICER-LIKE4
تسمى  االهتامم،  الرئييس موضوع  املوقع  مناطق خارج  إىل  تتوسع  الثانوية   siRNAs
ب  خيرِّ ي  بالتعدِّ  RNAi الـ  هدف  ع  توسُّ إن   .(Transitivity) ي  بالتعدِّ الظاهرة  هذا 
نباتات  يستعملون  الذين  للباحثني  هامة  ي  التعدِّ آليات  كانت  لذا  خصوصيتها. 
فيها  تتجىل  التي  جينيًا  املعدلة  النباتات  يف  كثريًا  ي  التعدِّ وُيشاهد  متداخلة.  رنيات 
ُتري  دراسة  ثمة  وليس  الرئيسية.   siRNAs الـ  بوجود  معينة  جيني  تعديل  سالسل 
تبدو  ملاذا  هو  واضحًا  ليس  الذي  واليشء  الداخلية.   mRNA الـ  قوالب  يف  ي  التعدِّ
لكن  التعّدي،  أثناء  يف   RDR6 للـ  كاف  غري  قالبًا  الداخلية  النسخ  عمليات  معظم 
احلفاظ  يف  يبدو  ما  عىل  ُيسهم  الداخلية  النسخ  عمليات  أثناء  يف  املحدود  ي  التعدِّ
ي  التعدِّ ز االهتامم يف  نركِّ املراجعة، سوف  املتداخلة. يف هذه  الرنيات  عىل خصوصية 

جينيًا. املعدلة  النباتات  يف  املوجود 

يم تقد

يف  معّينة  جينات  ُندخل  ما  غالبًا  اهلوية،  دة  املحدَّ غري  اجلينات  وظيفة  إليضاح 
الظاهري  النمط  ويف  صلة،  ذات  أخرى  جينات  تعبري  يف  مفاعيلها  ى  ونتحرَّ نبات، 
النوع  الناتة أيضا. إن طرائق استعامل جينات تعديل من هذا  للنباتات املعدلة جينيًا 
يتجىل  اجليني  التعديل  أن  ومع  معينة.  جينة  وظيفة  عن  املعلومات  من  ثروة  لنا  توفر 
أنواع  بني  فيام  كثريًا  ختتلف  ما  غالبًا  النسخية  أنشطته  فإن  به،  خاص  معزاز  بتأثري 
يبدو  ما  النسخي عىل  للنشاط  الالجيني  التعديل  هذا  وُيعزى  جينيًا.  املعدلة  النباتات 
يف  ات  التغريُّ وإىل  النبات،  جينوم  يف  التعديل  جينات  حقن  موقع  يف  اختالفات  إىل 
 (Hamada ترتيب أنامط مواقع جينات التعديل التي مثل تكرارية نسخ جينة التعديل

 .and Kodama, 2006)

باستعامل  املستهدفة  اجلينة   (Down-Regulation) حتجيم  ق  حتقَّ املقابل،  ويف 
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 (Izant and Weintraub, 1984) وونرتوب  إيزانت  كان  وقد  خمتلفة.  طرائق  عدة 
اجليني  التعبري  تقليص  بغية   (Antisense) التعبري  مضاد  طريقة  استعمل  من  أول 
للتعبري  املضادة  الرنيات  ن  تكوِّ أن  وُيتوقَّع   .(Eukaryotic) النوى  حلقيقيات 
الرنا  ختريب  أو  ترمجة  إسكات  يتبعها  تعبريية   mRNA جزيئات  مع  رنا  مضاعفات 
التعبري  مضاد  تكنولوجيا  بواسطة  اجليني  اإلسكات  نسمي  وهنا  الطاَقنْي.  ذي 
 (Antisense Post-Transcriptional النسخ  بعد  التعبري  بمضاد  اجليني  اإلسكات 
AS-PTGS هذه  الـ  (AS-PTGS). وقد اسُتعملت تكنولوجيا   .Gene Silencing)
القرن  تسعينات  يف  االهتامم  موضوع  اجلينات  لتعطيل  الرئيسية  الطريقة  بوصفها 
ظاهري  نمط  ُأعلن   ،1990 عام  ويف   .(Dougherty and Parks, 1995) العرشين 
 (Matzke et al., 1989; Hobbs et al., 1990; جينيًا  معدلة  لنباتات  متوقَّع  غري 
ُأدِخل  املثال،  سبيل  عىل   .Napoli et al., 1990; van der Krol et al., 1990)
 (Gene Encoding Petunia Chalcone إنزيم التشفري اجليني سنتاز كالُكن بيتونيا 
األنثوسيانني  تركيب  يف  املفتاحية  اإلنزيامت  من  واحد  وهو   ،(CHS)  ،Synthase)
غري  بألوان  ملونة  ُمزهرة  بيتونيا  نبات  من  مستوَلدة  أصناف  يف   ،(Anthocyanin)
بيضاء. فأعطت عدة أصناف معدلة جينيًا، لكنها مل تكن كلها أزهارًا بيضاء متامًا. يف 
CHS إسكاتًا للنمط الظاهري  التشفريية  التعديل اجليني  هذه احلالة، سببت سالسل 
جلينات الـ CHS الداخلية (Jorgensen, 1995). تسمى ظاهرة اإلسكات تلك التي 
(Cosuppression)، أو إسكات اجلينة  قدحتها جينة تعديل تعبريية بالكبت املشرتك 
اإلسكات  أو   ،(PTGS)  ،(Post-Transcriptional Gene Silencing) النسخ بعد 
 (Sense Post-Transcriptional Gene Silencing) التعبريية  باجلينة  النسخ  بعد 
خُمرِبة  بجينات  لة  املحوَّ النباتات  يف   S-PTGS الـ  مشاهدة  ويمكن   .(S-PTGS)
وبروتني   (ß-Glucuronidase) بيتا  غلوكورونيداز  جينة  منها   (Reporter Gene)
التعديل أن حيصل بني نسختي تعديل  التألُّق األخرض حيث يمكن إلسكات جينات 
(Elmayan and Vaucheret, 1996; Boutla et al., 2002). وقد  جيني أو أكثر 
 ،S-PTGS الـ  نباتات  يف  االهتامم  موضوع  اجلينة  لتعبري  نًا  حمسَّ إسكاتًا  غالبًا  شاهدنا 
 (Hamada et al., 1996; Davuluri et al.,  AS-PTGS الـ  نباتات  يف  وليس 
S-PTGS مرارًا بوصفها تقنية  نباتات  (Tomita et al., 2004 ;2004، واسُتعملت 
تكنولوجيا  حلت  ثم  النبايت.  األحياء  علم  جمال  يف   2000 عام  نحو  حتى  إسكات 
يف  قها  وتفوُّ العالية  كفاءهتا  بسبب   As & S-PTGS الـ  طريقتي  حمل  الرنا  تداخل 
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 S-PTGS للـ  اجلزيئي  األساس  وُيعترب   .(Wang and Wagner, 2003) اإلسكات 
الرنا. بتداخل  لذاك اخلاص  اآلن مشاهبًا 

حيصل هذا اإلسكات اخلاص بالسلسلة لتعبري اجلينة موضوع االهتامم بوساطة 
 25-21 نحو  طوهلا  يبلغ  التي  الصغرية  الرنيات  فئة  وهي  الرنيات،  من  فريدة  فئة 
منها  خمتلفة،  مسارات  عن  الصغرية  الرنيات  عمل  آليات  تفسري  ويكشف  نيوكليتيد. 
 (Lipardi et وآخرون  لباردي  ويصفها  الصغرية.  للرنيات  املتغريِّ  التضخيم  عملية 
ز  نركِّ سوف  هنا  املتسلسل«.  البوليمرياز  لتفاعل  الطبيعة  »آلية  بأهنا   a1., 2001)
االهتامم بالدرجة األوىل عىل تضخيم الرنيات الصغرية التي يمكن أن تؤثِّر يف النمط 

جينيًا. املعدلة  للنباتات  الظاهري 

الرنا ومسارات اإلسكات تداخل  1- ملحة عن 

 (Caenorhabditis Elegans) َصية األنيقة اكُتشف تداخل الرنا يف دودِة شبه العُّ
ض اإلدخال املتزامن جلزيئات  (Fire) و(Mello) وزمالئهام. حيرِّ من قبل فاير ومللو 
 (Fire et al., بالسلسلة  متخصصًا  جينيًا  تعطياًل  تعبريية  وأخرى  للتعبري  مضادة  رنا 
(1998. وقد أصبح اليوم تداخل الرنا أداة قوية إليضاح وظائف اجلينات عىل نطاق 
(Kamath et al., 2003; Reddien et al., 2005). وتؤدي دور الوسيط  اجلينوم 
 25-21 نحو  منه  الواحد  طول   )siRNAs( صغرية  تداخل  رنيات  الرنا  تداخل  يف 
تنطوي عىل  نباتات  اكُتشفت يف  الصغرية  التداخل  رنيات  أن  الالفت  نيوكلتيد. ومن 
 (Hamilton and Baulcombe,  S-PTGS الـ  منها  مكبوتة،  ظاهرية  أنامط  عدة 
مركب  وهو  األرغوناوت،  بربوتني  الطاق  وحيد  صغري  تداخل  رنا  ويقرتن   .1999)
وُتقصُّ   .(RISC; Hammond et al., 2000) بالرنا  حمرض  إسكات  معقد  من 
الـ  القصري ذي  التداخل  رنا  من   5' الطرف  من  نيوكليتيدات   10 عند  مرسالة  رنيات 
اح« Song et al., 2004( (Slicer)(. ويف العشبة الطفيلية  21 نيوكلتيد بواسطة »رشَّ
متوقعة  أعضاء  عرشة  دت  ُحدِّ  ،(Arabidopsis Thaliana) ثاليانا  أرابيدوبسيس 
الـ  يف  الرئييس  اح  الرشَّ هو   AGO1و  ،)AGO1-AGO10( األرغوناوت  عائلة  من 
 (Baumberger and Baulcombe, 2005; Brodersen  RNAi والـ   S-PTGS

 .and Voinnet, 2006)
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املبارش  باإلدخال  الرنا  تداخل  قدح  يمكن  والديدان،  الثدييات  خاليا  ويف 
التداخل  رنيات  معظم  تكوين  جرى  النباتات،  ويف  اخلاليا.  يف   siRNA جلزيئات 
مطواعة  ليست  النبات  خاليا  ألن  طاقنْي  ذات  رنيات  ُتنتِج  نسخية  وحدة  بإدخال 
وحدة  عىل  النبات  يف  التداخل  رنيات  وحتتوي  النووية.  للحموض  املبارش  للنقل 
 (Chuang الشعر  ملقط  رنيات  وُتنتِج  متكررة،  معكوسة  سلسلة  تستضيف  نسخ 
رنا ملقط  (and Meyerowitz, 2000; Smith et al., 2000. وُتعترب منطقة جذع 
ل إىل رنيات تداخل قصرية بواسطة إنزيم الباتِر النيوكليتدي  الشعر رنا ذا طاقني حُيوَّ
امة (Dicer) )يسمى يف جمال النباتات عادة بالربوتني  (Endonucleolytic) املسمى فرَّ
ويف   .(Baulcombe, 2004)  )DICER-LIKE Protein (DCL) امة  للفرَّ املشابه 
(DCL1… ة  DCL للفّرامة  مشاهبة  جينات  أربع  حتديد  جرى  أرابيدوبسيس،  العشبة 
ونظرًا  الرنا.  تداخل  يف  طافر  عيب  أي  ُيعزل  مل  األخرية،  اآلونة  وحتى   .DCL4)
مسارات  ل  ُتفعِّ أن  يمكن  الطاَقنْي  ذات  القصرية  الدنيات  من  عاٍل  مستوى  أن  إىل 
الرنا.  لتداخل  الفعلية  اجلينية  املتطلبات  تاوز  يمكن  التداخل،  برنيات  صلة  ذات 
وآخرون  دنريو  يشري  باللحاء،  ومقيَّد  باعتدال  عنه  معربَّ  َسكروز  ِمعزاز  وباستعامل 
ض جزء حلقة اجلذع من رنيات ملقط  (Dunoyer et al., 2007) إىل أن DCL1 حرَّ
من  نيوكليتيد  و24   21 تساوي  أطواهلا  قصرية،  تداخل  رنيات  وعوجلت  الشعر، 
إىل  اجلذع  جزء  ل  ُحوِّ  ،DCL4 غياب  حالة  ويف   .DCL3و  DCL4 بواسطة  اجلذع، 
DCL2. وإذا ُنسخت رنيات ملقط  22 نيوكليتيد بواسطة  رنيات تداخل قصرية ذات 
 ،35S الفسيفسائي  القرنبيط  فريوس  معزاز  مثل  قوي،  معزاز  بواسطة  مرارًا  الشعر 
 12 ذي  قصري  تداخل  رنا  إنتاج  يف   DCL4و  DCL2 من  كل  ينخرط  أن  ح  املرجَّ من 
معظم  أطوال  إن   .(Fusaro et al., 2006; Mlotshwa et al., 2008) نيوكليتيد 
 (Mi et نيوكليتيد   21 تساوي   ،AGO1 رئيسية،  امة  بفرَّ املقرتنة  الصغرية  الرنيات 
نيوكليتيد   24 أطواهلا  تساوي  التي  الصغرية  التداخل  رنيات  وحُتتوى   .al., 2008)
مواقع  يف  نا  الدَّ جلينة  وامَلْيثلة  النسخي  اإلسكات  يف  منغمسة  وهي   ،AGO4 ضمن 

.)		 (Matzke et al., 2007) )الشكل  جينومية معينة 

أن  إال   ،S-PTGS الـ  يف  أساسية  مادة  أيضًا  الصغرية  التداخل  رنيات  وُتعترب 
امات.  للفرَّ ركيزة  تكون  أن  تستطيع  ال  التعبريية  التعديل  جينات  من  الوليدة  النسخ 
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الشكل 1: مسارات إسكات نموذجية بوساطة رنيات التداخل الصغرية  siRNAs ورنيات 
ل  وحُيوِّ شعر.  ملقط  رنيات   RNAi بنية  ُتنتِج   .RNAi مسار   miRNAs. (	) املرسالة  التداخل 
 )Cytosine( السيتوسني  َمْيثلة  ه  توجِّ  siRNAs تداخل صغرية  رنيات  إىل  الطاَقنْي  رنيات   DCL3

نيوكليتيد.   21 أطواهلا تساوي  تداخل صغرية  رنيات   DCL4 وُينتِج  املناظر.  اجلينومي  املوقع  عىل 
التداخل  رنا  من    '3 الطرف  عند  املْيثلة   HEN1 ويتوسط  أيضًا.  العملية  يف   DCL2 وُيشارك 
ه دنا التداخل الصغري امُلحتوى يف AGO1 القص النيوكليتيدي  الصغري (Yu et al., 2005). ويوجِّ
"شاذة"،  رنيات  أهنا  التعبريية  اجلينات  نسخ  وُتعترب   .S-PTGS الـ  مسار   )	( املتشاهبة.  للرنيات 
الطاقنْي الصغرية  ل رنيات  cRNA. ثم حُتوَّ RDR6 جزيئات رنا متممة  ب  ُيركِّ  .RDR6 ل  ثم ُيشغَّ
DCL4 و(	) .DCL2 مسار  21 نيوكليتيد بواسطة  تلك إىل رنيات تداخل صغرية أطواهلا تساوي 
 )pri-miRNAs( طويلة  رئيسية  نسخ  شكل  عىل  الرنيات  هذه  ُتنسخ   .miRNAs مكروية  رنيات 
لالنتقال  مثبِّطا  مرسالة  تداخل  رنيات  بضعة  وتعمل   .DCL1 بواسطة  مكروية  رنيات  إىل  ل  وحُتوَّ

ه إىل قص الرنيات املرسالة. )Chen, 2004(، إال أن غالبية الرنيات املكروية توجَّ

ل فيها النسخ التعبريية إىل رنيات صغرية ذات طاَقنْي. إن  لذا ثمة حاجة إىل خطوة حُتوَّ
RNA- (DEPENDENT RNA POLYMERASE) بوليمرياز الرنا املعتمد عىل الرنا

م (RDR) مسؤول عن إنتاج رنيات متممة. ويف العشبة أرابيدوبسيس، ثمة ست جينات 

عزل  جرى  وقد   .(Wassenegger and Krczal, 2006)  ،)RDR1-RDR6(  RDR
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 (Dalmay et al.,  S-PTGS الـ  يف  النبات  يف  عيبنْي  بوصفهام   sdel/sgs2 الطافرتني 
 RDR6 أليالت  بوصفهام  مواضعهام  دت  وُحدِّ  ،  2000; Mourrain et al., 2000)
نًا مهماًل  لفقدان الوظيفة (Wassenegger and Krczal, 2006). وُتعترب RDR6 مكوِّ

ض برنا الطاقنْي الصغري )الشكل 		(. يف تداخل الرنا املحرَّ

التنظيم  miRNA، يف  املكروية  الرنيات  داخلية، هي  رنيات صغرية  فئة  وُتسهم 
 (Jones-Rhoades et al.,  ،(Stress Response) لإلجهاد  واالستجابة  ري  التطوُّ
التعبريية  السلسلتني،  من  كلٌّ  ر  وُتشفَّ  .2006; Mallory and Vaucheret, 2006)
موِقَعْي  بوصفهام  اجلينوم  يف  الصغري  الطاَقنْي  دنا  لتكوين  الالزمتني  للتعبري،  واملضادة 
 (pri-miRNA) تامة  غري  جذع  حلقة  نسخ  ُتعاَلج  النسخ،  وبعد  حقيقيني.  تنظيم 
miRNAs (Kurihara and Watanabe, 2004). وحُيتوى  DCL1 ثم ُتنَتج  بواسطة 

.)		 AGO1 (Mi et al., 2008) )الشكل  miRNAs أيضًا يف  معظم الـ 

الرنا إسكات  ُتبدي  التي  النباتات  الظاهري يف  النمط  ات  تغريُّ  -2

يف  أيضًا   S-PTGS/RNAi للـ  الصغرية  التداخل  برنيات  التشخيص  ُيستعمل 
 S-PTGSو  AS-PTGS نباتات  بأن  يوحي  ما  وهذا   ،AS-PTGS الـ  نباتات  بعض 
ظواهر  وتسمى   .(Di Serio et al., 2001) مشرتكة  بآلية  جزئيًا  تتشارك   RNAiو
 (Baulcombe, بالرنا  باإلسكات  الصغرية  الرنيات  بوساطة  حتصل  التي  التثبيط 
شوهدت  خمتلفة،  إسكات  طرائق  باستعامل  داخلية  جينة  ُعطِّلت  وعندما   .2004)
بالرنا.  إسكات  تشهد  التي  جينيًا  املعدلة  النباتات  ضمن  الظاهري  النمط  يف  ات  تغريُّ
الـ  تعبري  فيها  ل  ُعدِّ جينيًا  املعدلة  النباتات  من  كثريًا  وزمالؤه  يورغنِسن  ل  سجَّ وقد 
تكرارية  ببنية  أيضًا  التعديل  جينات  ومواقع   S-PTGSو  AS-PTGS بواسطة   CHC
معكوسة. ونظرًا إىل أن مواقع جينات معدلة ذات بنية تكرارية معكوسة من هذا النوع 
لة ببنية تعبريية، نسمي هنا اإلسكات من خالل املواقع بالـ  ُوِجدت يف نبتة بيتونيا حموَّ
 (Inverted Repeat-Structured, املعكوسة  التكرارية  البنية  ذي  التعبريي   PTGS
التداخل.  برنيات  اإلسكات  عن  لتميزه  وذلك   ،  (IR-S-PTGS)  Sense-PTGS)
 (Jorgensen et األزهار  يف  خمتلفة  لونية  أنامط  عدة  امُلسَكتة  املواقع  هذه  ولَّدت  وقد 
S-PTGS أنامط ألوان يف  الـ  (al., 1996; Que and Jorgensen, 1998 ؛ وولَّدت 
وأنتجت  ضعيفًا،  نًا  تلوُّ  AS-PTGS الـ  وأبدت  الشكيل،  التشابه  عىل  قائمة  األزهار 
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IR-S-PTGS »أنامطًا معقدة« مع أنامط غري منتظمة أحيانًا. وتتضمن آلية االبتداء  الـ 
واجلينات  اجليني  التعديل  جينات  من  نسخ  بني  املتبادل  التأثري   S-PTGS حالة  يف 

.S-PTGS ري خاص بالنسيج يف الـ  م تطوُّ الداخلية، وهذا ما يؤدي إىل حتكُّ
الصغرية التداخل  رنيات  بوساطة  اإلسكات  من  3- حتذير 

يف  السلسلة  نوعية  حتديد  يف  حموريًا  دورًا  الصغرية  التداخل  رنيات  تؤدي 
ما  غالبًا  الصغرية  التداخل  رنيات  إن  تقول  تقارير  ثمة  أن  إال  بالرنا،  اإلسكات 
وتسّمى  املقصودة.  املرسالة  الرنيات  غري  املرسالة  الرنيات  من  أنواعًا  مت  حجَّ
ى  وحترَّ  .(Jackson et al., 2003) اهلدف«  عن  االبتعاد  »مفعول  بـ  الظاهرة  هذه 
الصغرية  التداخل  رنيات  بني  التباينات  عدد   (Qiu and Lane, 2007) والن  كيو 
موضوع  اجلينة  إسكات  أجل  من  معها  التساهل  يمكن  التي  املرسالة  والرنيات 
رنيات  أزواج  يف  نيوكليتيدات   4-3 تساوي  التي  التباينات  كانت  لقد  االهتامم. 
اإلسكات  عملية  أجل  من  عادة  هبا  مسموح  املرسالة  والرنيات  الصغرية  التداخل 
 (Elbashir et al., 2001; Jackson et al., والثدييات  الفاكهة  ذبابة  خاليا  يف 
الكثرية  بالتباينات  السامحية  تزيد  يبدو،  ما  وعىل   .2003; Saxena et al., 2003)
 (Fission اخللوي  االنقسام  مخرية  حماكاة  وتشري  املقصود.  غري  اإلسكات  احتامل  من 
6 تباينات نيوكليتيدية  (Schizosaccharomyces Pombe) إىل أن أكثر من   ،Yeast)
فإن احلد األعىل لعدد  لذا  الرنا من دفاعي إىل ذايت اإلتالف.  ل تداخل  يمكن أن حتوِّ
 .(Qiu and Lane, 2007) نيوكليتيدات   6 أاّل يزيد عىل  التباينات املسموح هبا جيب 
تداخل  رنا  يف  التباينات  يف  م  التحكُّ يمكن  ال  والثدييات،  والديدان  للذباب  وخالفًا 
حمكوم  النبات  يف  الرنا  تداخل  إن  التداخل.  رنيات  نباتات  معظم  يف  منفرد  صغري 
التداخل الصغرية املولَّدة من منطقة جذع طويلة نسبيًا يف رنا  بأنواع كثرية من رنيات 
املرسالة  الرنيات  فإن  لذا  عادة(.  نيوكليتيد   500-100 يساوي  )طوهلا  الشعر  ملقط 
إال  رنيات مرسالة أخرى غري مقصودة،  أكثر من  انتقائيًا  تتدهور  أن  املقصودة يمكن 
التداخل.  رنيات  نباتات  يف  الوقت  نفس  يف  تزداد  املقصود  غري  اإلسكات  فرصة  أن 
الصغرية  التداخل  رنيات  أزواج  يف  التباينات  من  بضعة  تكون  أن  يتوقَّع  أنه  ومع 
يف  متغريِّ  انخفاض  شوهد  فقد  بالرنا،  اإلسكات  لتحقيق  مقبولة  املرسالة  والرنيات 
حاجة  ثمة  الواقع،  ويف  النباتات.  يف  مقصودة  غري  حمتملة  أهداف  تعبري  مستويات 
األقل  عىل  نيوكليتيد   22 تساوي  أطواهلا  مستمرة  امتدادات  ذات  سلسلة  هوية  إىل 

نباتات األرابيدوبسيس. املقصود يف  حلدوث اإلسكات غري 
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التداخل  رنيات  بوساطة  بالرنا  اإلسكات  نوعية  بشأن  آخر  حتذير  وثمة 
رئيسية  صغرية  تداخل  رنيات  فيها  تقدح  ظاهرة  وهو  ي،  التعدِّ خيّص  وهو  الصغرية، 
صغرية  تداخل  رنيات  وتتولَّد  طاَقنْي،  رنيات  إىل  املقصودة  املرسالة  الرنيات  ل  حتوُّ
ي إلنتاج رنيات  RDR6 يف أثناء التعدِّ جديدة )رنيات تداخل صغرية ثانوية(. وجُينَّد 
مع  واإلنسان  الفاكهة  ذبابة  جينوم  من   RDR الـ  عائلة  غياب  ويتوافق  طاَقنْي.  ذات 
اكتشاف أن النباتات والديدان تتصف بالتعدي غري املوجود يف خاليا اإلنسان وذبابة 
(Sijen et al., 2001; Vaistij et al., 2002; Zamore, 2002). ويمكن  الفاكهة 
املرسال  الرنا  قّص  عملية  تتوسط  أن  والكبرية  الثانوية  الصغرية  التداخل  لرنيات 
(Van Houdt et al., 2003; Bleys et al., 2006a, b) ، ويف بعض احلاالت، يقرتن 
 (Shimamura اإلسكات  حتسني  من  بمزيد  الثانوية  الصغرية  التداخل  رنيات  توليد 
إىل  يؤدي  ي  التعدِّ أثناء  الصغرية  التداخل  رنيات  تضخيم  فإن  لذا   .et al., 2007)
قص متسارع للرنيات املرسالة، ويزيد أيضًا من فرص اإلسكات غري املقصود بالرنا.

جينيًا املعدلة  النباتات  يف  ثانوية  صغرية  تداخل  رنيات  توليد   -4

منتِجة  مواقع  فيها  توجد  التي  احلاالت  تداخل صغرية يف  رنيات  تكوين  شوهد 
تؤوي  تعبريية  نسخًا  ُتنتِج  تعديل  جينات  مواقع  مع  رئيسية  صغرية  تداخل  لرنيات 
شوهد  املثال،  سبيل  عىل  الرئيسية.  الصغرية  التداخل  رنيات  من  املطلوبة  السالسل 
إنتاج رنيات تداخل صغرية ثانوية عندما ُأصيبت نباتات معدلة جينيًا تتجىّل فيها جينة 
 (Vaistijet التعديل  جينة  نفس  من  أجزاًء  حتمل  نباتات  بفريوسات  تعبريية  تعديل 
ض توليد رنيات تداخل صغرية يف  (al., 2002. إن اإلصابة بفريوسات النباتات حترِّ
املحرض  اجلينات  بإسكات  الظاهرة  هذه  يت  ُسمِّ وقد  الفريوسية،  السالسل  مقابل 
 (Baulcombe, 1999;   (VIGS)   (Virus-Induced Gene Silencing) فريوسيًا 
نباتات مهجنة من  (Waterhouse et al., 1999. أو تتولَّد رنيات تداخل صغرية يف 
السلسلة  نفس  من  جزئية  مناطق  حتمل  رنيات  ونباتات  جينيًا  معدلة  تعبريية  نباتات 
 (Haque et al., 2007; Shimamura et al., معكوس  تكراري  نحو  عىل  اجلينية 
عندما  جينيًا  معدلة  تعبريية  نباتات  يف  صغرية  تداخل  رنيات  أيضًا  وتولَّدت   .2007)
جينيًا  املعدلة  التعبريية  السالسل  من  جزء  عىل  حتتوي  تداخل  رنيات  بنى  ُأدخلت 
 (Himber et al., 2003; Oka et  (Agroinfiltration) النبايت  االرتشاح  بواسطة 
احليوية  اجلسيامت  حقن  بطريقة  طاقنْي  ذات  رنيات  ُأدخلت  وعندما   ،al., 2008)
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ق  (Biolistic) (Klahre et al., 2002). ووفقًا ملا هو متوقَّع من هذه املشاهدات، حيقِّ
الـ S-PTGS الرشوط الالزمة إلنتاج رنيات تداخل صغرية ثانوية، أي الوجود املشرتك 
 S-PTGS لنَُسخ تعبريية وما يقابلها من رنيات تداخل صغرية. لذا جيب أن ُتكِمل الـ 
تقارير  وثمة   .(Qiu and Lane, 2007) الصغرية  التداخل  رنيات  تضخيم  عملية 
لإلسكات  الكمي  التحديد  أجل  ومن  مكروية.  برنيات  ض  املحرَّ ي  التعدِّ عن  أيضًا 
بنية   (Parizotto et al., 2004) بريزوتو وآخرون  املكروية، حرضَّ  الرنيات  بوساطة 
يف   miR171 املطلوبة  األصيلة  السلسلة  عىل  حتتوي  األخرض  التألُّق  لربوتني  ة  حُمجَّ
ُأنتِجت  ثم   miR171 بواسطة  الناتة  النسخ  ت  وُقصَّ املنزاحة.  غري   3' الطرف  منطقة 
 .(Moissiard et al., 2008) األخرض  التألُّق  لربوتني  ثانوية  صغرية  تداخل  رنيات 

تداخالت صغرية  رنيات  ُتنَتج  آنفًا،  املذكور  للخاليا  الذايت  اإلنتاج  إىل  وإضافة 
إىل  املحيل  النسيج  من  بالرنا،  اإلسكات  انتشار  يقرتن  ذاتية.  غري  بطريقة  أيضًا 
 .(Voinnet et al., 1998) اإلسكات  إلشارات  املدى  بعيدة  بحركة  النبات،  كامل 
النسيج  يف  نسخيًا  نشطة  تعديل  جينة  اجلهازي  اجليني  اإلسكات  هذا  ويتطلب 
ذي  نبات  يف  ُمسَكت  غري  ُطعم  زرع  ويؤدي   .(Jorgensen et al., 1998) املستقبِل 
م  ُيطعَّ سوف  الذي  النبات  ُحرضِّ  وحينام  بالرنا.  الطعم  إسكات  إىل  بالرنا  إسكات 
يف  ي  التعدِّ شوهد  املطلوبة،  للجينة  اجلزئية  الشظايا  حتمل  تداخل  رنيات  نباتات  من 
 (Brosnan et al., 2007; Haque et al., 2007; منهجية  بطريقة  امُلسَكت  الطعم 

 .Shimamura et al., 2007)

RDR6 يعتمد عىل  بالرنا  متعدٍّ  إسكات   -5

الرنيات  قص  الصغرية  التداخل  رنيات  تقود  األنيقة،  ية  الُعصَّ شبه  دودة  يف 
RDR، جاعلة تداخل الرنا  ضا للـ  املرسالة، وهي تعمل يف نفس الوقت بوصفها حمرِّ
ينترش من املنطقة الرئيسية موضوع االهتامم إىل مناطق جماورة يف مقدمة اجلينة املطلوب 
عملية  فهو  النباتات  يف  الصغرية  التداخل  رنيات  توليد  أما   .(Sijen et al., 2001)
املنطقة  من  الثانوية  الصغرية  التداخل  رنيات  ب  ُتركَّ الديدان.  يف  منها  تعقيدًا  أكثر 
لسالسل  املجاورة  رة  املؤخِّ من   3' الطرف  باتاه  التي  واملنطقة   5' الطرف  باتاه  التي 
كليًا  ليس  و'3   5' النهايتني  باتاه  الصغرية  التداخل  رنيات  انتشار  لكن  التحريض. 
(Voinnet et al., 1998; Klahre et al., 2002; Vaistij et al., 2002)، بل ُيشاهد 
يكون  والتبغ،  األرابيدوبسيس  نباتات  ويف  االتاه.  وحيد  تعدٍّ  شكل  عىل  أيضًا  غالبًا 
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 (Vaistij et al., 2002; ي  التعدِّ أثناء  الطاقنْي  رنا  إنتاج  عن  مسؤوالً   RDR6 الـ 
وُتعاَلج   .Himber et al., 2003; Schwach et al., 2005; Oka et al., 2008)
DCL2 وDCL4، وتكون  لـ  الفائضة  بالوظائف  بعدئذ  املركبة حديثًا  الطاقنْي  رنيات 
 (Mlotshwa et 21 نيوكليتيد  رنيات التداخل الصغرية بمعظمها ذات أطول تساوي 

 .al., 2008; Moissiard et al., 2008)

عند  الثانوية  الصغرية  التداخل  رنيات  إلنتاج  مكنتان  آليتان  اقرُتحت  وقد 
الصغرية  التداخل  برنيات  االهتامم،  موضوع  املرسالة  الرنيات  قص  بعد   .5' الطرف 
األدينينات  ذيول  واملنقوصة   ،3' الطرف  املبتورة  الناتة  الرنيات  ُتعترب  الرئيسية، 
الرئيسية  الصغرية  التداخل  رنيات  تعمل  أو   .RDR6 للـ  ركيزة   ،poly(A) املتعددة 
 (Moissiard et al., 2008) وآخرون  مواسيار  درس  وقد  هلا.  ضات  حمرِّ بوصفها 
التأّلق  بروتني  بنية  طول  عىل   5' الطرف  عند  الثانوية  الصغرية  التداخل  رنيات  إنتاج 
األخرض. وعندما ُأدخلت ثالثة اختالفات ختص هناية الطرف '3 من miR171 يف بنية 
املعدل.  التألُّق األخرض  بروتني  نسخ  miR171 قص  الـ  قاد  التألق األخرض،  بروتني 
األخرض  التألق  بروتني  من   5' الطرف  يف  الثانوية  الصغرية  التداخل  رنيات  أن  إال 
كانت حتت مستوى الكشف. وتوحي هذه النتيجة بقوة بأن رنيات التداخل الصغرية 

.5' الطرف  ي يف منطقة  التعدِّ أثناء   RDR6 للـ ضات  الرئيسية تعمل حمرِّ

 (Petersen 3' ومن أجل اإلنتاج التفضييل لرنيات تداخل صغرية ثانوية للطرف
 ،and. Albrechtsen, 2005; Haque et al., 2007; Shimamura et al., 2007)
املبتورة  الغطاء  املنزوعة  املرسال،  الرنا  شظايا  إن  مكنان.  تركيبيان  مساران  اقرُتح 
قبل  من  ُترى  رئيسية،  صغرية  تداخل  رنيات  بوساطة  بالقص  وامُلنَتجة   5' الطرف 
 RDR6 الـ قابلية  تكون  أو  املبتورة.   3' األطراف  ذات  تلك  وهُتمل   ،RDR6 الـ
توافِق   cRNA متممة  رنا  جزيئات  تركيب  الصعب  من  ويكون  حمدودة،  للمعاجلة 
الرابطة  األطراف  بني  الواسعة  الفجوة  القالب ذي  '5 عىل  الطرف  باتاه  التي  املنطقة 
'3 من القوالب. وهبذا اخلصوص، استقىص أوكا  لرنيات التداخل الصغرية والطرف 
تداخل  لرنيات  االتاه  وحيدة   3' أطراف  تكوين   (Oka et al., 2008) وآخرون 
التي تشتمل  املناطق موضوع االهتامم  آَوت  بنى رنيات تداخل  باستعامل عدة  صغرية 
يف  باالرتشاح  تلك  التداخل  رنيات  بنى  ُحقنت  وقد  التعبريية.  النسخة  كامل  عىل 
أن  النتائج  وبيَّنت  االهتامم.  موضوع  اجلينة  فيها  تتجىل  جينيًا  معدل  نبات  أوراق 
النظر عن  التكوين، بغض  '5 صعبة  الثانوية ذات األطراف  الصغرية  التداخل  رنيات 
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السابقة  الفرضية  بأن  يوحي  وهذا  التعبريية،  النسخة  عىل  التحريض  سالسل  موقع 
 .5' الطرف  مبتورة  الغطاء  منزوعة  رنا  شظايا  يف  بأفضلية  ُتستعمل   RDR6 الـ عن 
وبنيَّ غزاين وآخرون (Gazzani et al., 2004) أن الرنيات املنزوعة الغطاء متثِّل قالبًا 
 XRN4 باإلنزيم  الغطاء برسعة  املنزوعة  الرنيات  تلك  ك  وتتفكَّ  .RDR6 للـ مفضاًل 
'5 و'3 يف الظروف العادية. وعندما يكون هذا اإلنزيم شحيحًا، تنجو  الباتر للطرفني 
من  جدًا،  نِشطة  جيني  تعديل  مواقع  من  انتظام  بال  والناتة  الغطاء،  املنزوعة  النسخ 
لذا  صغرية.  تداخل  رنيات  ن  وتتكوَّ  ،RDR6 قوالب  النسخ  هذه  وُتعترب  ك.  التفكُّ
 .XRN4 S-PTGS يف اخلاليا الفقرية باإلنزيم  ل موقع التعديل اجليني إىل موقع  ُحوِّ

املرسالة  الرنيات  ُتقص  اآليت:  النحو  عىل  حيصل  ي  التعدِّ أن  يبدو  باملحصلة، 
بقيادة من رنيات تداخل صغرية رئيسية، وييل ذلك تركيب رنيات  موضوع االهتامم 
 ،)		 )الشكل   3' األطراف  مبتورة  رنا  شظايا  عىل  حمرضات،  عىل  قائم  متممة، 
الغطاء  منزوعة  رنا  شظايا  عىل  حمرضات،  عىل  قائم  غري  متممة،  رنيات  وتركيب 
الرنيات  تركيب  عن  مسؤول   RDR6 الـ  إن   .)		 )الشكل   5' األطرف  مبتورة 
وقد   .3' الطرف  باتاه  التي  واملنطقة   5' الطرف  باتاه  التي  للمنطقة  املوافقة  املتممة 
مستخلصات  يف  التحريض  عىل  القائمة  وغري  القائمة   RDR الـ أنشطة  شوهدت 

.(Tang et al., 2003) جراثيم القمح 

الـ RDR6 قوالبه ليست واضحة يف حالة اإلسكات  التي خيتار هبا  الطريقة  إن 
بدقة  املنظَّم   RDR6 الـ استعامل  أخريًا  ُوِجد  وقد  بالرنا.  االتاه  الوحيد  املتعدي 
متبادلة  صغرية  تداخل  لرنيات   (Biogenesis) احلية  باملتعضيات  الرتكيب  أثناء  يف 
تشفريية  غري  داخلية  نسخ  لعدة  يمكن  إذ   .(taeiRNA)  (Trans-Acting) الفعل 
وتؤوي   .(Peragine et al., 2004)  RDR6 للـ قالبًا  تعمل  أن   (pri-tasiRNAs)

pri-tasiRNAs السالسل املستهَدفة من رنيات مكروية معينة. وبعد القص  الرنيات 
 ،RDR6 إىل رنيات طاقنْي بالـ pri-tasiRNAs ل الـ بوساطة الرنيات املكروية، حُتوَّ
 (Vazquez et al., 2004; Allen et al.,  DCL4 pri-tasiRNAs بواسطة  ثم ُتنَتج 
pri- الـ من  واحد  وهو   ،TAS3 يف ويوجد   .2005; Yoshikawa et al., 2005)

 (Axtell et وآخرون  أكستل  واقرتح   ،miR390 لـ  استهداف  موقُع   ،tasiRNAs

رنا  موقع  فيها  يوجد  التي  النسخ  فيه  تصبح  تطابقني  من  قدح  نموذج   al., 2006)

من   AGO7 مع  خصوصًا  املواقع  هذه  وتعمل   .RDR6 للـ قوالب  أكثر  أو  صغري 
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AGO7 عىل قص  أجل استعامل الـ RDR (Montgomery et al., 2008). ويعمل 
 tasiRNAs الـ إنتاج  أما   .(Montgomery et al., 2008) خصيصًا   miR390 الـ
عمل  كيفية  وأما   .AGO7 عن  مستقل  فهو   TAS4و  TAS2و  TAS1 من  األخرى 

TAS1 وTAS2 وTAS4 فام زالت غري واضحة. RDR6 عىل 

صغرية  تداخل  رنيات  تعمل  االتاه.  وحيد   5' طرف  ي  تعدِّ  (	) ي.  التعدِّ من  نمطان   :2 الشكل 
باستعامل  متممة  رنيات   RDR6 ب  ويركِّ  .RDR6 للـ  ضات  حمرِّ شعر  ملقط  رنيات  من  مشتقة 
وحيد   3' طرف  تعدي   (	) قالبًا.  بوصفها   3' الطرف  مبتورة  األدينينات  ذيول  منزوعة  نسخة 
الغطاء  املنزوعة  النسخ   RDR6 الـ  يرى  االهتامم،  موضوع  املرسالة  الرنيات  قص  بعد  االتاه. 

'5. الحظ أن هذين املسارين ليسا منفصلني دائاًم. املبتورة الطرف 

RDR6 للـ  مفّضلة  قوالب  جينيًا:  املعدلة  النسخ   -6

م  بالتحكُّ  ،pri-tasiRANs بقص  حيصل  الذي   ،tasiRANs الـ  إنتاج  يبتدئ 
أما   ،(TAS4)  miR828و  ،(TAS3)  miR390  ،(TAS1 & TAS2)  miR173 يف 
 .RDR6 لـ قوالب  تصبح  فال  املكروية  النبات  لرنيات  األخرى  األهداف  معظم 
التألق  بروتني  نسخة  طول  عىل  يًا  تعدِّ ض  حيرِّ أن   miR171 لـ يمكن  الواقع،  ويف 
صغرية  تداخل  رنيات  ُتكتشف  مل  أنه  إال   ،(Moissiard et al., 2008) األخرض 
miR171 الداخلية يف التحليل اجلينومي الشامل لرنيات التداخل  بعيدة عن أهداف 
وعىل   .(Howell et al., 2007)  RDR6/DCL4 مسار  بوساطة  املنَتجة  الصغرية 
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نباتات  يف  ي  التعدِّ أثناء   RDR6 قوالَب  الداخلية  النسخ  تعمل  ما  نادرًا  مشابه،  نحو 
املحرض  اجلينات  بإسكات  ضة  املحرَّ والنباتات  جينيًا  املعدلة  التداخل  رنيات 
الغلوكاناز  جينة  مع   S-PTGS الـ يف  واحدة  استثنائية  حالة  ُذكرت  وقد  فريوسيًا. 
الغلوكاناز  تعديل  جينة  سبَّبت  فقد   .(Sanders et al., 2002)  (Glucanase)

التامثل  من  خمتلفة  درجات  أبدت  التي  الداخلية  الغلوكاناز  جلينات  مشرتكًا  إسكاتًا 
الداخلية  اجلينات  هذه  توافق  صغرية  تداخل  رنيات  واكُتشفت  التعديل،  جينة  مع 
صغرية  تداخل  رنيات  إنتاج  أن  بيَّنت  األخرى  الدراسات  معظم  أن  إال  امُلسَكتة. 
 (Vaistij et الداخلية  القوالب  عىل  ال  اجليني،  التعديل  قالب  عىل  تفضيليًا  حيصل 
 al., 2002; Kościánska et al., 2005; Miki et al., 2005; Petersen and

لذا   .Bleys et al., 2006b; Shimamura et al., 2007)  2005  Albrechtsen

سبب  فإن  وحاليًا،  معروفة.  غري  أصيلة  بسامت  ي  التعدِّ من  الداخلية  النسخ  حُتمى 
يبدو،  ما  وعىل  واضحًا.  ليس   DRD6 لـ مفضاًل  قالبًا  جينيًا  املعدلة  النسخ  كون 
الداخلية،  املرسالة  الرنيات  مع  الصغرية،  التداخل  رنيات  تضخيم  انعدام  فإن 
الوفرية  املرسالة  الرنيات  االهتامم، ألن  املرسالة موضوع  الرنيات  مقدار  مستقل عن 
 (Phytoene الفيتوئني  ديزاتوراز  جينة  أمثلتها  ومن  الداخلية،  اجلينة  من  املنسوخة 
مل  املغنيزيوم،  شيالتاز  من   1 اجلزئية  الوحدة  وجينة   ،rbcS وجينة   ،Desaturase)

 (Vaistij et al., 2002; Petersen and Albrechtsen,  RDR6 للـ تعمل قوالب 
آليتني   (Wassenegger and Krczal, 2006) وكرزال  واسنجرو  ويقرتح   .2005)

رقابة  آلية  هي  وإحدامها  هلا.   RDR6 رؤية  من  الداخلية  النسخ  هبام  حُتمى  مكنتني 
الرنا املقرتنة بمعاجلة الرنا. إن مجيع اجلينات الداخلية حتتوي عىل إنرتونات، وُتعاَلج 
من  التالفة  النسخ  ُتزال  أن  ويمكن   .(Spliceosome) بالسباليسوزوم  نسخها 
عىل  التعديل  جينات  معظم  حيتوي  ال  املقابل،  ويف  التحويل.  قبل  الداخلية  اجلينات 
إىل  الفعالية  العايل  النسخ  أثناء  الناتة  التالفة  النسخ  إرسال  املحتمل  إنرتونات، ومن 
أخرى  مكنة  آلية  وثمة  بالسباليسوزوم.  املقرتنة  الرنا  رقابة  دون  من  السيتوبالزما 
مثل  من  النباتية،  واجلراثيم  بالفريوسات  صلة  ذات  تنظيمية  سالسل  مشاركة  هي 
هلذه  ويمكن  النهايات.  وسالسل  النوبالني  سينتاز  ومعزاز  الفريوسية  املعزازات 
بنى  تغريات  أو  النسخية  للمعقدات  الكامل  غري  التجميع  سبب  تكون  أن  العنارص 

الكروماتني.
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ي التعدِّ أثناء  بالرنا  النووي  اإلسكات  ملسار  املحتملة  املشاركة   -7

 RDR6/ DCL4 الـ عىل  يعتمد  الصغرية  التداخل  رنيات  إنتاج  أن  صحيح 
مسار  من  بمشاركة  توحي  األخرية  اآلونة  يف  التحليالت  أن  إال   ،)DLC2 )وعىل 
اإلسكات بالكروماتني. ويبدو أن هذا اإلسكات بالكروماتني حيصل بوساطة رنيات 
24 نيوكليتيد ربام نتجت من تشكيالت من وحدات جزئية كبرية  تداخل صغرية ذات 
 (Matzke et al.,  AGO4و DLC3و DRD2و ،(NRPD1a)  IV من بوليامراز الرنا 
َمْيثلة  ه  توجِّ نيوكليتيد  الـ 24  ذات  الصغرية  التداخل  رنيات  أن  وُيفرتض   .2007)
ن الكروماتني  (Histone) ويؤدي يف النهاية إىل تكوُّ نا التي يتبعها تعديل هيستوين  الدَّ
املغاير (Xie et al., 2004). ُيضاف إىل ذلك، أن وجود رنيات التداخل ذات الـ 24 
ُيعترب  لذا   .(Hamilton et al., 2002) بالرنا  جهازي  إسكات  مع  يرتابط  نيوكليتيد 
أن رنيات التداخل الصغرية تشارك يف كل من مسارْي اإلسكات النووي واجلهازي. 
طافرات  من  ة  حمرضَّ طعومًا   (Brosnan et al., 2007) وآخرون  بروسنان  زرع  لقد 
الطفرات ماتت  نبات ُمسَكت، لكن مجيع  وDCL3 وAG04 يف   RDR2و NRPD1a
حاجة  ثمة  لذا  تطعيمه.  حصل  الذي  النبات  من  اإلسكات  إشارات  استقباهلا  حني 
ونظرًا  نيوكليتيد.  و24  الـ 21  ذات  الصغرية  التداخل  رنيات  لتوليد   RDR6 الـ  إىل 
ثانوية  صغرية  تداخل  رنيات  بتوليد  يقرتن  اجلهازي  اجليني  اإلسكات  حتقيق  أن  إىل 
 (Brosnan et al., 2007; Haque et al., 2007; Shimamura  ،3' الطرف  عند 
توليد  يف  بالكروماتني  اإلسكات  مسار  ل  يتدخَّ أن  ح  املرجَّ من  فإن   ،  et al., 2007)
(Non Cell-Autonomous). ومن الالفت أن  رنيات تداخل صغرية خلوية الذاتية 
ضعيفة  تأثريات  سببَّت   )MET1( نا  الدَّ سيتوسني  ميثالز  وجينة   NPRD1a طفرات 
إنتاج  أن  يعني  وهذا   ،  (Morel et al., 2000; Herr et al., 2005)  S-PTGS يف 
رنيات تداخل صغرية ثانوية خلوية ذاتية أثناء الـ S-PTGS يتضمن مسار اإلسكات 

بالكروماتني. النووي 

جينة  من  منَتجة  نيوكليتيد   42 ذات  صغرية  تداخل  رنيات  حالة:  دراسة   -8
إنرتونات عىل  حتتوي  تعديل 

ض رنيات التداخل الصغرية الرئيسية املنَتجة من رنيات  وفقًا ملا ُذِكر آنفًا، مل حترِّ
النسخ  أن  هو  املمكنة  ذلك  تفسريات  وأحد  الداخلية.  النسخ  يف  يًا  تعدِّ الشعر  ملقط 
املعاجَلة  كانت  إذا  ما  والختبار  بالسبالسيوزوم.  باالرتباط  تتميَّز  اجلديدة  الداخلية 
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تعديل  جينة  أدخلنا  الداخلية،  النسخ  متييز  يف  مشاركة  السباليسوزوم  عىل  املعتمدة 
.WTحتتوي عىل إنرتون يف نباتات رنيات التداخل و

24 نيوكليتيد بواسطة جينة تعديل حتتوي  3: تركيب مفضل لرنيات تداخل صغرية ذات  الشكل 
)املواقع   NtFAD3 اجلينومية  الشظية   9/pN3G-2 يؤوي  املستعملة.  البنى   (	) إنرتون.  عىل 
السميكة  اخلطوط  وتبنيِّ   .)GenBank acc. no. AB049576  ،2435-924 النيوكليتيدية 
جينومية  شظية   9/pN3C-2 ويؤوي   .NtFAD3 اإلكزونات  البيضاء  األطر  وُتري  اإلنرتونات، 
 )GenBank acc. no. D26509  ،1269  339- النيوكليتيدية  )املواقع  متمم  دنا  من   NtFAD3
توافق املنطقة اجلينومية املستعملة يف بناء pN3G-2/9. وقد ُأشري إىل املنطقة pTF1AGS املستهدفة 
 pTF1AGS مبيَّنة أيضًا. وُتستعمل )D من بنية رنا تداخل. واملنطقة املغطاة بمسبار ريبي )املسبار
إلنتاج نباتات رنيات تداخل )خط R11) مقابل اجلينة NtFAD3. وُأدخلت pBI-LUC يف نبات 
pN3C-2/9 يف  pN3G-2/9 و  (	) تعبري  و   )L1 التبغ إلنتاج نبات معدل جينيًا للمقارنة )خط
دت أوراق النسخ املشتقة من هذه البنى بواسطة حتليل لطاخة  األوراق املحقون باالرتشاح. وُحدِّ
بتلوين  املمرات  بني  الرنا  حتميل  تكافؤ  اسُتعرض  وقد   .(Northern Blot Analysis) نورَثرن 
(	) كشف الـ NtFAD3 siRNAs يف األوراق  نطاقات الرنا الريبي rRNA بربوميد اإليثيديوم. 
ة من نباتات WT و R11 و L1. وُكشفت الـ NtFAD3 siRNAs بتهجني لطاخة  املحقونة املحرضَّ
 tRNA Gly لـ  جينة  بواسطة  اللطاخة  سرب  إعادة  وجرت  ترميزي.   D مسبار  بواسطة  نورَثرن 
 (Oka et al., ق من أن نفس املقدار من الرنا الصغري تقريبًا قد مُحِّل للمم (GCC) من أجل التحقُّ
 (Tomita S-PTGS et aI., 2004; lane 1) املرتاكمة يف نباتات NtFAD3 siRNAs (d)  2008. ر)

ويف األوراق املحقونة برشاحة pN3G-2/9 )املسلك 2(.
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أغشية  لشبكة   w-3 الدهني  احلمض  ديساتوراز  جينة  إسكات  ينا  حترَّ لقد 
 Endoplasmic Reticulum w-3 Fatty Acid Desaturase اخللوي  السائل 
نباتات  (Hamada and Kodama, 2006). وكانت  بالرنا  للتبغ   Gene (NtFAD3)
املتداخل  الرنا  بإدخال متعيض  ُأنتِجت  قد   )R11 )اخلط  الرنا  تداخل  ذات   NtFAD3
تكرارية  سلسلة  عىل  البالزميد  هذا  احتوى  وقد   .)		 )الشكل  فيها   pTFlAGS
 (GenBank  NtFAD3 املتمم يف  نا  الدَّ من   678-181 النيوكليتيدات  معكوسة ختص 
التداخل  إنتاج رنيات  (acc. no. D26509; Tomita et al., 2004. ويمكن رصد 
ل  املعدَّ والنبات   R11 نبات  من  نة  املهجَّ النباتات  يف   3' الطرف  عند  الثانوية  الصغرية 
إْن  استقصينا  ثم   .(Shimamura et al., 2007) التعبريي   NtFAD3 الـ ذي  جينيًا 
 NtFAD3 جلينة  اجلينومية  للشظايا  مكانيًا  الشاذ  بالتعبري  ُتنَتج  الرنيات  تلك  كانت 
زوج   1512 يساوي  طوهلا   ،NtFAD3 لـ  جينومية  شظايا  وُحِقنت   .R11 أوراق  يف 
وراء   ،1269-339 النيوكليتيدية  املواقع  من   NtFAD3 يف  متمم  دنا  وختص  قاعدي 
pN3G- الثنائي  املتعيض  توليد  أجل  من   35S الفسيفسائي  القرنبيط  فريوس  معزاز 

من   9 اإلكسون  حتى   2 اإلكسون  من  جينومية  منطقة  عن  البالزميد  هذا  وُيعربِّ   .2/9
النيوكليتيدي  )املوقع  موافقة  متمم  دنا  شظية  أن  ذلك  إىل  ُيضاف   .NtFAD3 جينة 
 pN3C-2/9 بالزميد  إنتاج  بغية  ثنائي  متعضٍّ  يف  أيضًا  اسُتنسخت   )1269-339

.)		 )الشكل 

وُأدِخل pN3G-2/9 وpN3C-2/9 يف أوراق نباتات R11 ونباتات مقارنة معدلة 
بنية  بإدخال  ُأنتِجت  قد  املقارنة هذه  نباتات  باحلقن االرتشاحي. وكانت   )L1( جينيًا
 L1 اخلط  واسُتعمل  الرياعة.  حرشة  لوسيفرياز  جينة  تؤوي   (pBI-LUC) تعبريية 
 pN3G-2/9 بوصفه نموذجًا للتعبري املفرط جلينة لوسيفرياز. وأمكن كشف نسخ من 
كت بواسطة رنيات تداخل صغرية رئيسية  WT، لكنها تفكَّ و pN3C-2/9 يف نباتات 
موجودة  غري  اإلنرتونية  السالسل  وكانت   .)		 )الشكل   R11 مواقع  من  تولَّدت 
غري  )البيانات  أيضًا   RT-PCR وحتليل  نورَثرن  بتحليل  ُكِشفت  حينام  النسخ  هذه  يف 
بـ  موسوم  تعبريي  ريبي  مسبار  بتهجني  صغرية  تداخل  رنيات  وُكشفت  مدرجة(. 
االهتامم  موضوع  السلسلة  إىل  بالنسبة   3' الطرف  عند   NtFAD3 منطقة  يغطي   DIG
 D مسبارات  مع  الصغرية  التداخل  رنيات  هتجني  وُكشف   .)		 الشكل   ،D )املسبار 
بسهولة بواسطة pN3C-2/9 )الشكل 		(. ونظرًا إىل أن النسخ الناضجة املتوقَّعة من 
الصغرية  التداخل  رنيات  فإن  السلسلة،  نفس  عىل  حتتوي  الثنائيني  َينْي  املتعضِّ هذين 
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وكان  ي.  بالتعدِّ تنُتج  ومل  نفسها،  جينيًا  املعدلة  النسخ  من  أتت   D باملسبار  املكتشفة 
 NtFAD3 S-PTGS مقابل جينة  نباتات  التداخل الصغرية املرتاكمة يف  معظم رنيات 
املؤقت  بالتعبري  املنَتجة  تلك  لكن   ،  (Tomita et al., 2004) نيوكليتيد   21 بطول 
 .)	d نيوكليتيد )الشكل   24 NtFAD3 اجلينومية كانت غالبًا بطول يساوي  لسالسل 
)البيانات  هتجني  إشارات  أي  اإلنرتونية  السلسلة  عىل  الريبي  املسبار  تطبيق  ُيعِط  ومل 
ذات   NtFAD3 يف  الصغرية  التداخل  رنيات  معظم  أن  إىل  يشري  وهذا  مدرجة(،  غري 
فإن  السابق،  املقطع  نوقش يف  ملا  إكسونية. ووفقًا  آَوت سالسل  نيوكليتيد   24 الطول 
تساوي  بالرنا  النووي  اإلسكات  مسار  يف  املشاركة  الصغرية  التداخل  رنيات  أطوال 
لسلسلة  مكانيًا  الشاذ  التعبري  فإن  بذلك   .)Xie et al., 2004( غالبًا  نيوكليتيد   24
تبدو  الذي  النووي  اإلسكات  مسار  ل  يفعِّ أن  يمكن  اجلزئية  اجلينومية   NtFAD3
أالَّ  ح  املرجَّ فإن من  لذا  اإلنرتونات.  منها  ُأزيلت  نسخ  أهنا  RDR عىل  الـ  قوالب  فيه 
مفضلة  )قوالب  كليًا  الشاذة  الرنا  أجناس  إلغاء  الرنا  بمزاوجة  املقرتن  املسح  يستطيع 

التعديل. أثناء نسخ جينات  RDR6( يف  للـ  مفرتضة 

خالصة
ابة  املعدلة جينيًا ظاهرة جذَّ النباتات  الصغرية يف  التداخل  رنيات  ُيمثِّل تضخيم 
غري  األهداف  إسكات  تكرار  أن  ُوِجد  أنه  إال  اإلسكات،  كفاءة  ازدياد  فيها  ُيتوقَّع 
له  قالبًا  التعديل  جينات  من  املشتقة  النسخ   RDR6 الـ  ويرى  أيضًا.  يزداد  املقصودة 
كافية.  غري  قوالب  هي  الداخلية  النظائر  من  النَُسخ  فإن  يبدو  ما  وعىل  ي،  التعدِّ أثناء 
يف  به  وتتأثَّر   RDR6 يف  تؤثِّر  أن  التداخل  برنيات  صلة  ذات  عوامل  لعدة  ويمكن 
الغري  بفعل  الصغرية  التداخل  رنيات  تركيب  حالة  غرار  عىل  قالبه،  إدراك  عملية 
(Montgomery et al., 2008). ُيضاف إىل ذلك أن التمييز الصارم للنسخ الداخلية 
جوهرية  بفوارق  ختتلف  التعديل  جينة  بأن  يوحي  التعديل  بجينة  اخلاصة  تلك  من 
ذات  طافرات  عدة  حتديد  جرى  املثال،  سبيل  عىل  األخرى.  اجلينومية  السالسل  عن 
املسؤولة  املعزازات  من  مشتقة  خُمرِبة  جينة  تعبري  لتغيري  ُحُجب  يف  باإلسكات  صلة 
 ROS1و  AGO4 بأهنا  الطافرات  هذه  مواقع  فت  ُعرِّ وقد  والدفاع.  الضغط  عن 
 (Gong et امليثلة(  نزع  ن يف  للدنا متضمَّ ز إصالح افرتايض  ترمِّ فاقدة للوظيفة )جينة 
التعديل  معلبات جينات  وسم  لذا جرى   .al., 2002; Agorio and Vera, 2007)
الظاهري  النمط  تقييم  علينا  لذا  بالرنا.  النووي  اإلسكات  بآلية  تلك  املخربة  املعزازة 

املتوقَّعة. بالطريقة  ظاهريًا  تتجىلَّ  التعديل  جينة  أن  برغم  بعناية  جينيًا  املعدل 
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املنظومات  مزايا  من  ولالستفادة  البرشية.  املرضية  العوامل  تؤوي  ال  وهي  احليوية، 
القائمة عىل النبات يف عمليات اإلنتاج املتقدمة، من الرضوري إجراء تنقية املنتجات 
املركبة النهائية باقتصاد، ألن عمليات التنقية يمكن أن متثِّل %50-%80 من التكاليف 
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من   HIV للـ  واملضاد  النسيلة  الوحيد  البرشي   2F5 (mAb 2F5) األجسام  مضاد 
لـ  عالية  انتقائية  األلفة  متز  أبدى  خمتارة،  ظروف  وضمن  مشوبة.  ُذرة  مستخلصات 
)أكرب من  %90( واستعادة  أكرب من  )نقاوة  التنقية  ق درجة عالية من  mAb2F5 وحقَّ
%90( يف خطوة واحدة بملح كلور البوتاسيوم )KCl( من مستخلصات ُذرة مشوبة.

خمترصات:

.HIV 2F5 مضاد  mAb 2F5: مضاد أجسام برشي أحادي النسيلة 

.(Neuraminidase) نيورامينيداز   :NA

SDS-PAGE: هجرة كهربائية هلالم صوديوم دوديسيل سلفات بويل أكريالميد 
.(Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis)

تقديم  -1

حيوية كمفاعالٍت  جينيًا  املعدلة  النباتات  استعامل   1.1

بروتينات  النباتات كمصانَع جزيئية )مفاعالت حيوية( إلنتاج  استعامل  ينطوي 
البرشية،  اإلمراض  بعوامل  ث  التلوُّ انعدام  منها  املزايا  من  عدد  عىل  عالجية 
بمنظومات  مقارنة  وذلك  العملية،  يف  التوسع  وإمكان  اإلنتاج،  تكلفة  وانخفاض 
وجراثيم(  ثدييات  خاليا  )أي  اخلاليا  خطوط  عىل  والقائمة  حاليًا،  املتوافرة  اإلنتاج 
النبات،  يف  كاملة  بوظائفها  تقوم  ثدييات  لربوتينات  كثرية  أمثلة  وثمة   .]5-1[
السالسل  املتعددة  احليوية  املضادات  حتى   ]1[  Proinsulin اإلنسولني  طليعة  من 

املثال(. 1 عىل سبيل  الدول  الربوتينية ]2[ )انظر 

نباتات معدلة جينيًا. ُمنَتجة يف  أمثلة لربوتينات   :1 الدول 

منظومة النبات مولد اجلسم املضاد
الرشكة/ املرجعاملضيف

SAI/II مولد سطحي ملضاد العقدية 
(Streptococcus Surface Antigen SAI/
II)

]44[تبغ

فريوس هربس البسيط 
(Herpes Simplex Virus)

]45[فول صويا، رز
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أنامط ذاتية ملفومية ال هودجكينزية 
 (Non-Hodgkins Lymphoma
Idiotypes)

تبغ، متعيض 
فريويس

 Large Scale
Biology

 Corporation,
CA [46]

غلوبولني مناعي G برشي
(Human IgG)

]47[فصة، برسيم

2G12 مضاد نقص مناعة برشي
(Human anti-HIV 2G12 antibody)

]48، 49[ذرة، تبغ

إسرت فوسفونات منخفض الوزن اجلزيئي
 (Low Molecular Weight Phosphonate
ester)

]50[تبغ

مضاد سطحي B لفريوس التهاب الكبد 
(Hepatitis B Virus Surface Antigen)

]51[تبغ

كيناز كرياتني برشي
(Human Creatine Kinase)

]52[تبغ

التصاق العقيدية الطافرة
(S. Mutans Adhesion)

]53[تبغ

ناشبة أسيتيل )4-هيدروكيس-3- 
نيرتوفينيل(

  (NP (4-hydroxy-3-nitrophenyl)
Acetyl Hapten)

]54[تبغ

الربوتني البنيوي VP1 لفريوس مرض القدم 
والفم

 (Foot and Mouth Disease Virus VP1
Structural Protein)

]55[ذرة
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 (VP6 العجلية    الفريوسة  قفيصة  بروتني 
Rotavirus Capsid Protein VP6)

]56[بطاطا

أبروتينني
(Aprotinin)

]57[ذرة

تريبسني
(Trypsin)

]58[ذرة

أفيدين
(Avidin)

]59[ذرة

 (Mannheimia Haemolytica OS60
outer Membrane Lipoprotein)60[فصة[

مضاد األجسام األحادية السليلة 2F5 املضاّد 
لنقص املناعة

 (Anti-HIV-1 Monoclonal Antibody
2F5)

]61[تبغ

عامل نمو األرومة الليفية األسايس
(Basic Fibroblast Growth Factor)

بذور فول 
]62[الصويا

منها  مأشوبة،  بروتينات  لتكوين  مضيفات  لتكون  خمتلفة  نباتات  عدة  ُدِرست 
فول  )بازالء،  وبقول  ذرة(،  قمح،  )رز،  وحبوب  خس(،  فصة،  )تبغ،  ورقية  نباتات 
مرشح  هي  والذرة   .]5  ،4  ،3[ موز(  بندورة،  )بطاطا،  وخرضوات  وفواكه  صويا(، 
ذلك  ويعود  تارية(،  جزيئية  )صيدلة  الصيدالنية  الربوتينات  وإنتاج  لرتكيب  قوي 
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خارج  اجليني  والتعامل  التحويل  وسهولة  العالية  احليوية  الكتلة  مردود  إىل  جزئيًا 
التوّسع يف العملية. وهي تسمح أيضًا باخلزن املستقر  اجلسم احلي، إضافة إىل سهولة 
الغرفة،  حرارة  درجة  عند  حتى  البذور،  يف  نة  املكوَّ للربوتينات  األجل  الطويل 
املتعددة  املركبات  إىل  تفتقر  الذرة  حبوب  أن  إال  الورقية.  للنباتات  خالفًا  وذلك 
لكن  املأشوب.  الربوتني  أنشطة  يف  كثريًا  تؤثِّر  التي  مثاًل(  )األصبغة  الفينوالت 
ألهنا  الكروماتوغرافية،  التنقية  أثناء  مشكالت  يسبِّب  واألصبغة  الفينوالت  وجود 
تبادل  خواص  عليها  ُتضفي  أن  ويمكن  الكروماتوغرافية،  باحلاضنات  بقوة  ترتبط 
التجاري لألفيدين وغلوكورونيداز  اإلنتاج  الذرة فعاًل يف  اسُتعملت  األيونات. وقد 
بيتا التجاريني ]6، 7[، ومضادات األجسام املأشوبة ]8[ وغريها من اإلنزيامت ]9[.

بواسطة  ُأنتِجت  مأشوبة  عالجية  بروتينات  قت  ُسوِّ السابق،  العقد  وخالل 
 .]12 ،11 ،10[ التطوير  قيد  منها  الكثري  زال  وما  نباتية،  جيني  تعديل  منظومات 
بروتينات  إنتاج  يف  النباتية  احليوية  املفاعالت  يف  املهمة  التطورات  من  ولالستفادة 
يف  املتأصلة  احليوية  الكتلة  زيادة  مشكلة  لتجاوز  طريقة  إجياد  جيب  عالجية، 
إىل  املستمرة  فاحلاجة  معها.  للتعامل  أو  النباتية،  اجليني  التعديل  منظومات 
)من  هبا  املديدة  املعاجلة  أو  الدوائية  الصيدالنية  املستحرضات  من  كبرية  جرعات 
مقبولة.  تكاليفها  إنتاج  منصة  تتطّلب  النسيلة(  الوحيدة  األجسام  مضادات  مثل 
فإن  واقتصادية،  فعالة  النهائي  املنتج  تنقية  يف  املتأخرة  العمليات  تكنولوجيا  وبغياب 
األغلب.  عىل  أكيدة  تكون  لن  نباتية  حيوية  مفاعالت  الستعامل  االقتصادية  املزايا 
املاضية تطوير  السنوات  الباحثني خالل  وملناقشة بعض هذه األمور، حاول عدد من 
موضوع  العالجية  بالربوتينات  متخصص  بارتباط  وتتصف  حيويًا  منَتجة  ربيطات 
املعتادة.  الكروماتوغرافية  العزل  طرائق  حمل  حتل  أن  ويمكنها   )2 )الدول  االهتامم 
 (Combinatorial Chemistry) توافقية  كيمياء  اسُتعملت  املثال،  سبيل  عىل 
حيويًا  منَتجة  واعدة  ألفة  ربيطات  مكتبة  لبناء  بنيويًا  ه  املوجَّ الصلب  للطور 
 ،X-Trz-Y[ للتجميع  منصة  بوصفها  الرتيازين-5،3،1  عىل  تقوم  األنواع  متعددة 
املكتبة  هذه  من  نات  مكوِّ اسُتعملت  وقد  أمينية[.  محوض  مكتبة  من   Yو  X وخُيتار 
.]13[ بروتينات  لعدة   (Affinity Purification) االئتالفية  التنقية  أجل  من 
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منَتجة حيويًا. لربيطات  أمثلة   :2 الدول 
الربيطة املنَتجة 

املرجعاستعامل التنقيةالطبيعة الكيميائيةحيويًا

صبغة سيباكرون بلو 
3GA

 (Cibacron Blue)
3GA

تعديل احللقة الطرفية بحمض 
m-أمينوبنزويك
(Terminal Ring 

Modification with 
m-ِAminobimzoic Acid)

نازع هيدروجني 
الكحول

 (Alcohol
Dehydrogenase)

[64 ،63]

متز ائتالف 
mABSGu
 (Affinity
Adsorbent)

ب بتعويض محض  مركَّ
9-أمينوإيثيل غوانني ومحض 
أنيلني-2-سولفانيليك عىل 

منصة تريازين
(Synthesised by 
substitution of 

9-Aminoethylguanine and 
Aniline-2-Sulfonic Acid on 

a Triazine Scaffold)

إنزيم بلمرة دنا تاك
 (Taq DNA
Polymerase)

]20[

 متز ائتالف
(oABSAd

oABSAd affinity 
adsorbent)

ب بتعويض محض  مركَّ
9-أمينوإيثيل غوانني ومحض 

سولفانيليك عىل منصة تريازين
(Synthesised by 
Substitution of 

9-Arninoethy ladenine 
and Sulfanilic Acid on a 

Triazine Scaffold)

 Pfu إنزيم بلمرة دنا
 (Pfu DNA
polymerase)

]65[

C4/6 الربيطة
(Ligand C4/6)

ب بتعويض أالنيل-أالنني  مركَّ
وترايبتامني عىل منصة تريازين

(Synthesised by 
Substitution of Alanyl-

alanine and Tryptamine on 
a Triazine Scaffold)

إنزيم هاضم إالستني 
بنكرياس اخلنزير

(Porcine Pancreatic 
Elastase)

]66[
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الربيطة 5/5
(Ligand 5/5)

مركب بتعويض محض 
2-أمينو3-نفثاويك و2-

أمينوبنزيميدازول عىل منصة 
تريازين

 (Synthesised by
 Substitution of 2-Amino

 3-naphthoic Acid and
 2 -Aminobenzimidazole on

a Triazine Scaffold)

عامل التخثُّر البرشي 
VII

 (Human Clotting
Factor VII)

]67[

فينيلبورونات أغاروز
 (Phenylboronate 

agarose)
فينيلبورونات

(Phenylboronate)

هرمون حتفيز إنتاج 
اخلاليا احلمراء يف 

الكليتني
 (Erythropoietin)

]68[

Phe-Trz- الربيطة
Asp

 (Phe-Trz-Asp
ligand)

مركب بتعويض محض 
ِدكربوكيس-أسرباتيك عىل 

Phe-Trz-X منصة
 (Synthesised by

Substitution of Decarboxy-
Aspartic Acid on a Phe-

Triazine-Xscaffold)

 2F5 مضاد أجسام
أحادي النسيلة مضاد 

لنقص املناعة
 (Anti-HIV
 Onoclonal

Antibody 2F5)

]13[

Phe-Trz-Ile الربيطة
 (Phe-Trz-Ile

ligand)

مركب بتعويض إيزوليوسني 
Phe-Trz-X عىل منصة
 (Synthesised by

 substitution of isoleucine
 on a Phe triazine-X

scaffold)

إنزيم إنفلونزا اخلنازير 
H1N1

 (Inluenza
 Neuraminidase

HIN1)

]38[

الربيطة اخلرضاء 1 
A6XL املقلدة

 (Mimetic Green 1
A6XL)

مقاوم ألفة الفريوسات 
يف احليوانات 

(Interferon-a)
]69[

هيستيدين )هيستامني(
 (Histidine
Histamine)

هيستيدين أو هيستامني مثبَّت 
عىل ركيزة سيفاروز

 (Immobilized Histidine or
 Histamine on Activated

Sepharose)

مضادات أجسام 
أحادية السليلة، 

غلوبولني مناعي برشي
 (Mabs, Human

IgG)

[72،30 ،71،70]
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أصبغة 
كيتوكربوكسيلية 

كيمريية منَتجة حيويا
 (Chimeric

 Ketocarboxyl
Biomimetic Dyes)

اجلزء الطريف املنَتج حيويًا حيمل 
بنية كربوكسيل أو محض كيتو 

متصلة بحلقة الرتيازين 
 (The Terminal Biomimetic
 Moiety Bears A Carboxyl
 or A Ketoacid Structure
 Linked to the Triazine

Ring)

ربيطات األلفة فاعلة 
لإلنزيامت التي تكشف 
جمموعات الكربوكسيل 

والكيتوكربوكسيل
 (Effective Affinity

 Ligands For
 Carboxyl  and
Ketocarboxyl-

 Group Recognizing
 Enzymes)

]57،74،73[

صبغة صفراء أيونية 
موجبة منَتجة حيويًا

 (Biomimetic
 Cationic Yellow

dye)

بنزاميدين موصول مع حلقة 
كلوروتريازين تفاعلية عرب 
جمموعة داي أمينوميثيلبنزن

 (Benzamidine
 Linked to Reactive

 Chlorotriazine Ring Via
 Diaminomethylbenzene

Group)

ُفصل الرتيبسني منن 
كيموتريبسني من 

مستخلص بنكرياس 
بقري

 (Trypsin was
 Separated from

 Chymotrypsin from
 Bovine Pancreatic

Extract)

]76[

ربيطات منَتجة حيويًا 
لإلنزيامت الكاشفة 

للغاالكتوز
 (Biomimetic
 Ligands for
 Galactose

 Recognizing
Enzymes)

أصبغة أنثراكوينون غاالكتوسيل 
منـضجة حيويًا حتمل غاالكتوز 
مالئاًم موصول عرب موقعي سكر 

C-1 و C-1
 (Anthraquinone

 Galactosyl Biomimetic
 dyes Bearing Suitable
 Galactose Analogues

 Linked Via C-1 And C-2
Sugar Positions)

نازع هيدروجني 
غاالكتوز بيتا 

ى بمرحلتني  منقَّ
كروماتوغرافيتني 

بإنتاجة %97 وتنقية بـ 
979 ضعفًا.

 (β-Galactose
 Dehydrogenase
 Purified In Two

 Chromatographic
 Steps with 97%

 Yield And 979-Fold
Purification)

]77[
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 SpA( 8/22 الربيطة
صنعي(

 (Ligand 22/8
(Artificial SpA)

مركبة بتعويض محض 
3-أمينوفينول وأمينونافثول عىل 

منصة تريازين
 (Synthesised by
 Substitution of

 3-Aminophenol and
 Aminonaphthol on a

Triazine Scaffold)

 ،G غلوبولني مناعي
 ،A غلوبني مناعي
M غلوبني مناعي

(IgG, IgA, IgM)
]19،78[

 PpL( 7/8 الربيطة
صنعي(

 (Ligand 8/7
(Artificial PpL)

مركبة بتعويض محض 
4-أمينوبنزاميد و4-بوتريك 

عىل منصة تريازين
 (Synthesised by
 Substitution of

 4-Aminobenzamide and
 4-Aminobutyric acid on a

Triazine Scaffold)

 ،G غلوبولني مناعي
فاب

(IgG, Fab)
]79،80[

 MAbsorbent®
A2P

مشتق ثالثي كلورتريازين ثنائي 
جمموعة التعويض

 (Di-substituted phenolic
derivative of tri-
chiorotriazine)

غلوبني مناعي G متعدد 
النسائل

(Polyclonal IgG)
]81[

املعدلة  النباتات  يف  املنَتجة  النهائية  الربوتينات  تنقية  يف  املتأخرة  العمليات   2.1
جينيًا

توجب تنقية الربوتينات املنَتجة يف منظومات استنبات اخلاليا من املواد الطائفة سائل 
الربوتينات ضمن سويداء  ن  خُتزِّ النباتات  ويمكن جعل  غالية.  وتلك عملية  االستنبات، 
البذرة حيث يمكن استخالصها بسهولة. ومع ذلك فيتمثل أن تكون التنقية خطوة عالية 
املتأخرة  املراحل  ن  املشكلة. وتتكوَّ لتجاوز هذه  التكلفة، ولذا جيري تطوير طرائق خمتلفة 
املأشوب،  الربوتني  عىل  حيتوي  الذي  النبات  نسيج  عزل  من  العامة  النباتية  التنقية  يف 
اخلام،  املستخَلص  وتصفية  االهتامم،  موضوع  الربوتني  واستخالص  النسيج،  وتزئة 
وأخريًا تنقية الربوتني املأشوب )الشكل 1(. وتشتمل إجراءات العزل تلك غالبًا عىل عدة 
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استعامالً  الكروماتوغرافية  التقنيات  وأكثر  كروماتوغرافية.  خطوات  منها  تزئة  خطوات 
من  النفور  املتبادل  التفاعل  وكروماتوغرافيا  األلفة  وكروماتوغرافيا  األيونية،  املبادلة  هي 
ص  التخصُّ إىل  افتقارها  فهي  الكروماتوغرافيا  أنواع  ملعظم  الرئيسية  املحدودية  أما  املاء. 
مفهوم  يقوم  املحدودية.  هذه  تتجاوز  األلفة  كروماتوغرافيا  أن  إال  فقط،  واحد  بربوتني 
كروماتوغرافيا األلفة عىل وجود تفاعالت متخصصة عكوسة وغري تشاركية بني الربوتني 
يص  التخصُّ غري  االرتباط  جيعل  التفاعل  وطبيعة   .]15 ،14[ االهتامم  موضوع  والربيطة 
صة  ثات غري املرغوب فيها. وإىل جانب استعامل ربيطات متخصِّ أصغريًا، ولذا يستبعد امللوِّ
حيويًا، وبالتحديد الربيطات الطبيعية التي تشارك يف تفاعالت حيوية مع الربوتني موضوع 
االهتامم، اكتسبت الربيطات املنَتجة حيويًا يف اآلونة األخرية أيضًا اهتاممًا ملحوظًا )الدول 
لة وفق احلاجة أو مصممة بطرائق تميعية  2(. والربيطات املنَتجة حيويًا هي جزيئات مفصَّ
الطبيعية.  والربيطة  املستهدف  الربوتني  بني  الطبيعي  احليوي  التعارف  حتاكي  منطقية  أو 
ومن مزاياها اهلامة انخفاض تكاليف اإلنتاج وسهولة التعقيم يف املكان، واملقاومة الكبرية 
واالستمناع  املنخفضة  ية  مِّ السُّ إىل  إضافة  احليوي،  والكيميائي  الكيميائي  ك  للتفكُّ جدًا 

.)Immunogenicity(

مضادات  لتنقية  انتقائية  الطرائق  أكثر  هي   A للربوتني  األلفة  والكروماتوغرافية 
األجسام، وهي ُتستعمل غالبًا يف اخلطوة الكروماتوغرافية األوىل لتسهيل تنقية األجسام 
راتينج  ألن  والتكلفة،  الربيطة  استقرار  مثل  سيئة  عيوب  عىل  تنطوي  أهنا  إال  املضادة. 
ك احليوي والكيميائي. ُيضاف إىل ذلك أن  (Resin) الربوتني A غاٍل جدًا وعرضة للتفكُّ
ارتشاح ربيطة الربوتني A قد أثار قلقًا كبريًا ألنه يمكن أن يؤدي إىل استجابات مناعية لدى 
رت عدة ربيطات  الطبية ]16[. وقد ُطوِّ التجارب  العديد من  أنه سام يف  اإلنسان، وتبنيَّ 
 ،immunoglobulin املناعية  الغلوبولينات  عزل  يف  خصيصًا  الستعامهلا  احليوي  باإلنتاج 
وربام حتل حمل الربوتني A، وحمل بروتينات عالجية أخرى ]21، 13، 20، 19، 18، 17[.

4-أمينو-فينيل- محض  مع  األلفة  متز  تركيب  احلالية  الدراسة  يف  َنِصف  وسوف 
وإنزيم   mAb 2F5 مثل  من  عالجية  بروتينات  تنقية  يف  وتقييمه  مثبَّت،  أوكزالينيك 
البرشي  املناعة  اندماج فريوس نقص  تثبيط  برز  لقد  اإلنفلونزا.  نيورامينيداز من فريوس 
HIV مع اخللية املضيفة بوصفه اسرتاتيجية عالجية عملية، وأصبح تطوير مضادات أجساٍم 
تتداخل مع هذه العملية عىل درجة عالية من األمهية يف بحوث مضادات الفريوسات. لكن 
د سوى بضعة مضادات أجسام قادرة عىل التحييد الواسع النطاق وفعالة  حتى اآلن، مل حُتدَّ
 2F5 22[. ومضاد األجسام البرشي األحادي النسيلة[ (Isolates) يف مواجهة املستفَردات
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هو أكثرها توصيفًا بالتفصيل. فهو حييِّد جمموعة واسعة من سالالت HIV-1 الرئيسية ]2،22 
23، 24[، ويمكن لترسيبه غري النشط، مع mAbs حميِّدة أخرى، أن يمنع العدوى. والطور 
هنْي إىل الغليكوبروتني  I من تربة طبية لـ mAb 2F5 باالشرتاك مع mAb 2G12، املوجَّ
gp120، هي قيد التنفيذ حاليًا ]25[. لذا فإن مضاد األجسام هذا يمثِّل عامل عالج واعد، 
 mAb 2F5 ويمثِّل البحث عن جينات مناعية قادرة عىل حتريض استجابة مناعية كاستجابة

هدفًا رئيسيًا لربامج لقاحات مرض نقص املناعة.

هو    (NA) اإلنفلونزا (Influenza Neuraminidase)ه  نيورامينيداز  أن  ثبت  وقد 
دورة  يف  األسايس  دوره  بسبب  للفريوسات  مضادًا  عقارًا  بوصفه  جيد  عالجي  هدف 
 a-(2,6) أو a-(2,3) بحلمهة الرابط الغليكوسيدي NA التناسخ الفريوسية ]26[. يقوم الـ
والفرع   (Terminal Sialic Acid Residue) الطريف  السياليكي  احلمض  راسب  بني 
نًا احلركة الفريوسية. وهذه اجلزيئات،  الكربوهدرايت املجاور له عىل املستقبِل املضيف، حمسِّ
 (Hemagglutinin) الطرفية هي مستقبالت مستهَدفة من اهليامغلوتينني Neu5Ac مع الـ
فريويس.  جسْيم  سطح  عىل  الرئييس  السطحي  الغليكوبروتني  وهو  أيضًا،   ]27[  (HA)
نًا من حترير جسيامت تكاثر فريوسية ناتشة من سطوح  ر الـ NA املستقبالت HA مكِّ وُيدمِّ

اخلاليا املصابة ]28[.

الشكل 1: املراحل املتأخرة يف الطريقة العامة للتنقية النباتية. تتألف الطريقة من عزل نسيج النبات 
االهتامم،  موضوع  الربوتني  واستخراج  النسيج،  وتزئة  املأشوب،  الربوتني  عىل  حيتوي  الذي 

وتصفية املستخَلص اخلام، وأخريًا تنقية الربوتني املأشوب.
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2. جتارب

2.1 املواد

و6،1-   ،(Epichlorohydrine) إبيكلوروهيدرين  عىل  احلصول  تم 
 - 5 - ترايكلورو -2، 4، 6   ،3 و1،   (1, 6-Diamine Hexane) ديامينهكسان 
فينيل   - ومحض 4-أمينو   ،(1, 3, 5- Trichloro -2, 4, 6-Triazine) تريازين 
(Amino-phenyl oxanilic Acid-4) وكيامويات أمينية من الرشكة  - أوكزالينيك 
 (A. Katinger) كاتينغر  الربوفسور  م  وقدَّ  .(Sigma-Aldrich) ألدريتش  سيغام 
 ،Polymun Scientific Inc الرشكة  )من   (Dr. G. Stiegler) ستيغِلر  والدكتور 
وكان  هديًة.  ى  املنقَّ النسيلة  األحادي  البرشي   mAb 2F5 مشكوَرْين  النمسا( 
كثريًا  عليه  نشكر  هدية   expresSF+Ò حرشة  خاليا  يف  املتجيل  املأشوب   NA الـ 
 (Meiden, و   (Protein Sciences Corporation) األمريكية  الربوتني  رشكة علوم 
التحليلية من رشكة مريك  النقاوة  الكيامويات األخرى ذات  (USA. وُأِخذت مجيع 

األملانية.  (Merck)

الطرائق  2.2

األلفة ممتزات  تركيب   1.2.2

 CL 6B سيفاروز  عىل  أوكزالينيك   - فينيل   - أمينو   -4 محض  تثبيت  جرى 
(Platis et al., 2006) ]13[ وفقًا لآليت: تبعًا لإلجراءات العامة املنشورة من قبل 

اآلغاروز تنشيط 
CL-6B )10 غرامات( جيدًا بامء مضاعف التقطري  ُغِسلت ُكريَّات السيفاروز 
ي املاء منها. وُعلِّقت الُكريَّات املغسولة يف مول واحد  ح، وُصفِّ يف أنبوب زجاجي مرشِّ
ار )140 دورة بالدقيقة،  از دوَّ ها عىل هزَّ من حملول NaOH )20 ميّل ليرتًا( وجرى هزُّ
10 ميّل ليرت من حملول إبيكلوروهيدرين )مول  10 دقائق(. ثم ُأضيفت إليها   ،30oC
ثم   .)30oC بالدقيقة،  دورة   140( ُأخَرَينْي  ساعتني  مدة  املزيج  هز  وجرى  واحد( 
الزائد. اإلبيكلوروهيدرين  إلزالة  التقطري  مضاعف  بامء  جيدًا  الُكريَّات  ُغسلت 

اإلبوكيس جمموعة  كثافة  حتديد 
 pH إىل  قلوي  من   pH الـ  احلميض  املؤرش  بمعايرة  اإلبوكيس  كثافة  دت  ُحدِّ
 1.3( الصوديوم  ثيوسلفات  إضافة  بعد   HCL الكلور  محض  من  مول   0.1 بـ   7.0
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3 غرامات )وزن مبلول( من اهلالم، وذلك وفقًا لـساندبورغ  9 ميّل ليرتًا( إىل  مول، 
املوجودة  اإلبوكيس  جمموعة  مقدار  وُحِسب   .(Sundberg et al.,) [29] وآخرين 

.pH 7.0 من مقدار محض كلور املاء الالزم للوصول إىل 

ديامينهكسان   6  ،-	 مع  الربط 
(diaminehexane-1,6) مذاب يف  6-ديامينهكسان  0.5 غرام من1،  ُأضيف 
هز  وجرى  باإلبوكيس.  ل  املفعَّ السيفاروز  إىل  ليرت(  ميّل   10( التقطري  مضاعف  ماء 
التفاعل،  اكتامل  18 ساعة(. وبعد   ،30oC بالدقيقة،  )140 دورة  ار  دوَّ از  املزيج هبزَّ
واسُتعمل  التقطري.  مضاعف  بامء  6،1-ديامينهكسان  من  املشتق  اآلغاروز  ُغِسل 
ُكريَّات  يف  األمينية  الربيطات  كثافة  لتحديد   (Ninhydrin) نينهيدرين  اختبار 

6-ديامينهكسان.  ،1 الـ  من  املشتقة  اآلغاروز 

تريازين  -6،  4،  	- ديامينهكسان-ترايكلورو   5،  3،  1- بـ  تنشيط 
ماء  أسيتون/  حملول  يف  6،1-ديامينهكسان  من  املشتق  السيفاروز  ُعلِّق 
0oC يف مغطس جليد وكلور  0oC( وُأبقي عند درجة احلرارة  ليرتًا،  31 ميّل   ،1:1(
األسيتون  يف  املذاب  5،3،1-ترايكلورو-6،4،2-تريازين  وُأضيف  الصوديوم. 
اهلز.  مع  ساعتني  مدى  عىل  دقائق   10 كل  دفعات  عىل   )0oC ليرتًا  ميّل   5  ،100%(
مقطر  ماء  مزائج  من  ليرتًا  ميّل   50 بـ  تسلسليًا  اهلالم  ُغِسل  التفاعل،  اكتامل  وبعد 
الـ  إزالة  أجل  من  حجمية([  )نسب   3:1  ،1:1  ،1:3  ،0:1  ،1:1  ،3:1[ وأسيتون 

املتفاعل. غري  ترايكلورو-6،4،2-تريازين   -5،3،1

أمينو-فينيل-أوكزالينيك  4- محض  مع  الربط 
بالديكلوروتريازينيل  ل  املفعَّ السيفاروز  من  غرامات   5 تعليق  ُأعيد 
(Dichlorotriazinyl) يف حملول فوسفات واٍق )دارئ( )0.1 مول، pH 8، 20 ميّل 

ليرتًا( مع محض 4 -أمينو- فينيل - أوكزالينيك )0.4 ميّل مول مذابة يف 10 ميّل ليرت من 
NaOH(. وجرى هز  0.1 من  8 مع  pH عىل القيمة  املاء؛ وُضبط املؤرش احلميض الـ 
ار )210 دورة يف الدقيقة، 30oC( مدة 4 ساعات. وبعد اكتامل  از الدوَّ املزيج عىل اهلزَّ
حلقة  عىل  احلر  الكلور  حلمهة  أجل  من   70oC الدرجة  إىل  اهلالم  ن  ُسخِّ التفاعل، 
.4oC الدرجة  املاء عند  بامء مقطَّر وُخِزن يف  اهلالم وُغِسل  ح  ُرشِّ الرتيازين. أخريًا، 
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رة الذُّ الربوتني من  2.2.2 استخراج 

.(Platis et al., 2008) [30] اسُتخرج الربوتني تبعًا لبالتِس وآخرون 

3.2.2 دراسات توازن االمتصاص

مؤرش  ذات   ،Tris-HCl من  مول  ميّل   20 من  ليرتًا  ميّل   0.5 حجمها  كمية  يف 
mAb النقي )mg/ml 320-2.5( امُلذاب  pH 7.2، ُمزجت مقادير خمتلفة من  محيض 
ميّل   10 مع   ،pH 7.2 محيض  مؤرش  ذات   ،Tris-HCl من  مول  ميّل   20 يف  مسبقًا 
املنظومة  وصول  أجل  من  دقيقة   120 مدة  املعلَّقات  ت  وُهزَّ األلفة.  متز  من  غرام 
د مقدار  2 دقيقة( وُحدِّ  ،5000 g( إىل التوازن. ثم ُأخِضع املزيج إىل الطرد املركزي
 .]31[ (Bradford Assay) الربوتينات الطليقة يف السائل بواسطة حتليل برادفورد 
املضافة. الربوتني  الطليق من كمية  الربوتني  املرتابط بطرح مقدار  الربوتني  وُحِسب 

ُذرة مشوب 	F	 	mA من مستخَلص  تنقية   4.2.2

 ،50 mg/ml تساوي  فيه  الكلية  الربوتني  ] كمية  مشوب  ُذرة  مستخَلص  مُحِّل 
Tris- الوزنية تساوي %5، يف 10 ميّل ليرت من 20 ميّل مول من mAb 2F5 ونسبة الـ

مثبَّت  أوكزالينيك   - فينيل   – 4-أمينو  متز  عىل   ] pH 7.5 محيض  مؤرش  ذي   HCl

قبل  موازنة  دارئ  بواسطة  املجموعة  وُغِسلت  الرطب(.  املمتز  من  ليرتًا  ميّل   0.5(
 KCl البوتاسيوم  كلوريد  من  متزايدة  تراكيز  عىل  حيتوي  موازنة  بدارئ  الشطف 
لتحديد  وُحلِّلت  الشطف  نواتج  ومُجعت  املوازنة.  دارئ  يف  مول(  ميّل   100-20(
(Enzyme- إنزيميًا  املرتبط  املناعة  متز  حتليل  بواسطة  فيها   mAb 2F5 الـ  وجود 

 ،(Platis et al., [32, 13]) (ELISA)  Linked Immunosorbent Assay)

.]31[ برادفورد  بتحليل  الكيل  الربوتني  د  وُحدِّ

الصوديوم  دوديسيل  سلفات  أكريالميد  بويل  هلالم  الكهربائية  اهلجرة   5.2.2

الصوديوم  دوديسيل  سلفات  أكريالميد  بويل  هلالم  الكهربائية  اهلجرة  ُأجريت 
(Sodium Dodecylsulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) (SDS-
دت نقاوة الربوتني يف اهلالم بقيس  (PAGE وفقًا ملا ورد يف املرجعني ]13 و33[. وُحدِّ
 (1D Image)  (version 3.S; الكثافة باستعامل برجميات حتليل صورة وحيدة البعد

.Kodak Analysis Software)
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النتائج  -3

األلفة ممتز  وتركيب  تصميم   1.3

يف  حيوية  ألفة  كربيطاِت  العطرية  األميني  احلمض  مشتقات  اسُتعملت 
عاٍل  كيميائي  استقرار  ذات  وبسيطة  صغرية  جزيئات  فهي  ألفة.  كروماتوغرافيا 
املنَتجة  األنواع  املختَلطة  ألفة  ربيطات  أن  سابقًا  ُأثبت  وقد  منخفضة.  وتكلفة 
تعمل  والقطبية،  املاء  النفورة من  الوظائف  تشكيلة من  توافر  ربيطات  حيويًا، وهي 
)الدول  األجسام  مضادات  خاصة  العالجية،  الربوتينات  من  كثري  عزل  يف  بنجاح 
القوة  هي  والكهرساكنة،  املاء  من  النفورة  املتبادلة،  التفاعالت  أن  الثابت  ومن   .)2

متآلفة ]19، 13[. mAbs عىل عدة متزات  الـ  الرئيسية المتزاز  الدافعة 

وجود  حتديد  إىل  هيدف  حيوي  حاسويب  حتليل  ُأجري  الربيطة،  تصميم  وبغية 
وكشف  كبرية.  ألفة  ربيطات  استيعاب  عىل  قادر   mAb2F5 عىل  مكن  رابط  جيب 
CASTp ]34[ وجود عدة جيوب كبرية  البنيوي بواسطة   mAb2F5 حتليل نموذج 

الصغرية. اجليوب  العديد من  إىل  إضافة 

يف  املشاركة  يف  أرجحية  وأعىل  أكرب  هي  التي  الفجوات   	-B الشكل  وُيري 
املذيب  لنفاذ  سطحية  مساحات  مع  والربيطات،  الربوتينات  بني  املتبادلة  التفاعالت 
 .(Richard's surface) 728.8 أنغسرتوم )سطح ريتشاردز(  103.9 حتى  ترتاوح من 
تلك  أن   ]36[ الكهرساكن  كولومب  وكمون   ]35[ املاء  من  النفور  حتليل  وكشف 
موجب،  كهرساكن  وكمون  املاء  من  عالية  بنفورية  تتصف  خمتلطة  بيئة  توافر  اجليوب 
وقادنا هذا  الشحنة.  املاء سالبة  نفورة من  ربيطات  توفر ظروفًا جيدة الستيعاب  ولذا 
 .mAb 2F5 ربط  عىل  مقدرهتا  بسبب  حيويًا  املنَتجة  ألفة  ربيطات  من  مكتبة  تقييم  إىل 
وبعد البحث عن ربيطات ألفة يف املكتبة )البيانات غري مدرجة( اختريت ربيطة منَتجة 
حيويًا حتمل محض 4-أمينو - فينيل -أوكزالينيك متزاوجًا مع 1، 3، -5 ترايكلورو 6- 

-2، 4، تريازين )الشكل A-	( من أجل مزيد من الدراسة.
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نموذج  حتليل   (C)و  (B) -4أمينو-فينيل-أوكسالينيك.  محض  األلفة  ربيطة  بنية   (A)  :2 الشكل 
بنيوي mAb 2F5 بواسطة CASTp. اجليوب مبينة بألوان خمتلفة )B: منظر أمامي، C: منظر خلفي(.
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ائتالف. الصلب ملمتز.  الطور  تركيب  3: مسار  الشكل 

يف  للمبنيَّ  وفقًا   ]21،37[ صلب  طور  عىل  مبارشة  األلفة  متز  تركيب  ذ  وُنفِّ
وعمومًا،  الرتكيبي.  توافرها  بسبب  ريازين   5- ،3 ،1 املنصة  واختريت   .3 الشكل 
م  متحكَّ تسلسلية  بطريقة  5،3،1-تريازين  يف  الثالث  الكلورين  ذرات  إظهار  يمكن 
مزايا  ومن  مئوية.  درجة   100-60  ،50-30  ،0 حرارته  درجة  مائي  حملول  يف  فيها 
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الدارئة  املحاليل  يف  العايل  واستقرارها  املنخفضة  تكلفتها  5،3،1-تريازين  الـ  منصة 
الرتيازين من  باإللكرتونات يف حلقة  الغنية  النرتوجني  املحايدة. ويزيد وجود مواقع 
أمينية  تأثريات  هيدروجينية،  )روابط  إضافية  متبادلة  تأثريات  تكوين  عىل  مقدرته 
ارتباط  موقع  ضمن  األميني  احلمض  رواسب  مع  املثال(  سبيل  عىل  متبادلة  عطرية 
الربوتني ]18[. واسُتعيض عن أول ذرة كلور شديد التفاعل عىل الثيوكلوروتريازين 
ل  مفعَّ  6B سيفاروز  لتكوين  أمينيا  مشتق   6B سيفاروز  ساعتني(  )مدة   0oC عند 
عىل  الثانية  الكلور  ذرة  عن  التسلسلية  االستعاضة  أن  حني  يف  بالديكلوروتريازينيل، 
أوكزالينيك   - فينيل   - 4-أمينو  بـحمض  بالديكلوروتريازينيل  ل  املفعَّ السيفاروز 

.3 الشكل  OH- أعطت متز األلفة املبنيَّ يف  ة الكلور الثالثة بـ  وذرَّ

2.3 دراسات االمتزاز عند التوازن

 mAb الـ  بني  التفاعل  لتوصيف  التوازن  عند  االمتزاز  دراسات  اسُتعملت 
املحلول  يف  الربوتني  تركيز  بني  عالقة  الطريقة  هذه  توافر  املثبَّت.  واملمتز   2F5

ومقدار الربوتني املمتز عىل الطور الصلب عندما يكون الطوران يف حالة توازن ]39 
العكوس  التفاعل  هو  األلفة  ربيطات  ملنظومات  غالبًا  املستعمل  والنموذج   .]38،
الوحيد  باملفعول  الربيطة  يف  تبادليًا  يؤثِّر  اإلنزيم  أن  ُيفرتض  حيث  الثانية  املرتبة  من 

ميَّزة: ينطوي عىل طاقة ربط  الذي   )1 )املعادلة  التشارك 

الربيطة  معقد  هو  و  الربيطة،  هي  و  املحلول،  يف  الربوتني  هو  حيث  
االمتزاز.  لعملية  والعكيس  األمامي  ل  املعدَّ ثابتا  مها   k2و  k1 واملوسطان  والربوتني. 
ق  ويتحقَّ االمتزاز،  ات  ملتغريِّ مستقاًل  وصفًا  الكتلة  موازنة  معادلة  صيغة  وتتطلب 
املقيسة.  البيانات  مع  االمتزاز  حرارة  َتساوي  منحنيات  معادلة  بمواءمة  عادة  ذلك 
ثابتة  حرارة  عند  النغموير  منحنيات  فإن  لذلك،  خمتلفة  عبارات  وجود  رغم 
:]39  ،38 2( هي أكثر املعادالت استعامالً ]13،  (Langmuir Isotherm) )املعادلة 
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           )2(

حيث  هي كمية الربوتني املمتز موضوع االهتامم، و هي سعة االمتزاز 
اآلتية: املعادلة  ق  تتحقَّ التوازن،  حالة  يف  العظمى. 

                     )3(

حيث  و مها تركيزا التوازن جلزيئات الطور املمتز والطور الصلب، و 
 . التوازن، أي  ك عند  التفكُّ ثابت  هو 

mAb 2F5 عىل  الـ  امتزاز  التوازن، يف حالة  االمتزاز عند  بيانات  انطبقت  لقد 
نموذجيًا  مثاالً   	-A الشكل  وُيري  النغموير.  منحنيات  عىل  جيدًا  األلوف،  املمتز 
مول،  ميكرو   0.12 القيمة   )3 الدول   ،KD( ك  التفكُّ ثابت  ُأعطي  وقد  لالنطباق. 
 .]13  ،39،  38[ األلفة  شديدة  لربيطة  توقُّعه  يمكن  الذي  املجال  ضمن  وذلك 
رطب.  متز  أجل  من   130.8 mg/ml االرتباط  عىل  النظرية  املمتز  مقدرة  وساوت 
املواقع  من  صحيح  عدد  يف  مُتَتز  اجلزيئات  أن  لالمتزاز  النغموير  نموذج  ويفرتض 
أيضًا  وافرُتض  فقط.  واحد  جزيء  استيعاب  منها  كل  يستطيع  التي  التحديد  التامة 
تأثريات  من  ثمة  ليس  ولذا  بعض،  عن  بعضًا  وبعيدة  طاقيًا  متكافئة  املواقع  تلك  أن 
منحني  ر  ُطوِّ وقد   .]39[ املتجاورة  املواقع  يف  املمتزة  اجلزيئات  بني  ما  يف  متبادلة 
َتساوي درجة احلرارة هذا أصاًل من أجل امتزاِز جاٍر مستقل وحيد الطبقة للغازات 
املثالية ]41،40[. أما تطبيق النموذج عىل بروتني ُمذاب يف حملول فيجعل املوسطات 
بمنحنيات  اخلاصة  االفرتاضات  أن  ومع  املحلول.  حالة  عىل  معتمدة  الصلة  ذات 
وحققت  النغموير  معادلة  ُطبِّقت  فقد  الربوتينات،  عىل  متامًا  تنطبق  ال  النغموير 
عند  االمتزاز  بيانات  وانطبقت   .]30  ،13  ،42[ احلاالت  كثري من  معقوالً يف  نجاحًا 
الرشكة  )من  السليالت  املتعددة  األجسام  مضادات  جزء  بامتزاز  اخلاصة  التوازن، 
)الشكل  أيضًا  النغموير  منحنيات  عىل  جيدًا  األلوف،  املمتز  عىل   )Sigma Aldrich

3(. وهذا يدل عىل أن متز األلفة يمكن أن ُيستعمل عمومًا من أجل  B-	 والدول 

املختلفة. لألجناس  املضادة  األجسام  تنقية 
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IgG وإمكاناهتام النظرية لربط متزات  mAb 2F5 وجزء  ك  3: ثوابت تفكُّ الدول 
د يف دراسات االمتزاز عند التوازن. األلفة وفقًا ملا ُحدِّ

جزء mAb 2F5IgGمتز األلفة املنَتج حيوياً

)mM( KD ك 0.32±0.120.04±0.03ثابت التفكُّ

mg/ml( Qmax، متز  النظرية عىل االمتزاز  املقدرة 
130.837.2رطب(

4-أمينو-فينيل- ألفة محض  متز  IgG (B) عىل  وامتزاز جزء   mAb 2F5 (A) امتزاز   :4 الشكل 
 [ السائل  الطور  يف  الربوتني  تركيز  يف  التوازن  حالة  املنحنيان  يِصف  التوازن.  عند  أوكزالينيك، 
الطور الصلب ] )*C( متز  الربوتني يف  التوازن يف تركيز  μg/ml[ يف مقابل  )*C( متز غري مقيَّد، 

.]μg/ml مقيَّد، 
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	F	 	mA من مستخَلص ُذرة مشوب 3.3 تنقية 

برتكيز  رة  الذُّ حبوب  من  )مستخلص  املمتز  عىل  مبارشة  ُذرة  مستخلص  ُطبِّق 
 mAb 2F5 يساوي 50 ميكرو غرام من الربوتني الكيل للميّل ليرت مع نسبة وزنية %5 من
يف 10 ميّل ليرت، 20 ميّل مول من دارئ Tris-HCl ذي pH 7.5(. وُأزيلت الربوتينات 
موازنة  دارئ  بواسطة   mAb 2F5 شطف  قبل  موازنة  دارئ  بواسطة  املقيَّدة  غري 
.90% KCl )20-100 ميّل مول( مع استعادة أكثر من  حيتوي عىل تراكيز متزايدة من 

من   mAb 2F5 املضاد  اجلسم  لتنقية  كهربائيًا   SDS-Polyacrylamide هالم  هتجري   :5 الشكل 
 Coomassie Blue نت نطاقات الربوتني بـصبغة  ُلوِّ  .mAb 2F5 بـ  مستخلص ذرة خام مشوب 

 .R-250
 20-100 nM :FT اجلزء املتدفق؛  W1وW2: جزءا الشطف؛  CR: مستخلص ذرة خام مشوب؛ 

.KCl لـ  تراكيز خمتلفة  االئتالف مع  KCl: أجزاء مشطوفة من عمود 

والنتائج  املشطوفة،  األجسام  مضادات  جلزء   SDS-PAGE حتليل  وُأجري 
SDS-PAGE أن اجلزء  mAb2F5 بتخفيض  5. وقد بنيَّ حتليل نقاوة  مبينة يف الشكل 
بواسطة  الكثافة  بقياس  النقاوة  دت  وُحدِّ  .90% عىل  تزيد  نقاوة  ذا  كان  املشطوف 
 (1D Image Analysis Software) البعد  الوحيدة  الصورة  معاجلة  برجميات 
ك  (version 3.5; Kodak). ُيضاف إىل ذلك أن الـ mAb 2F5 مل يكن عرضة للتفكُّ
األجسام  تنقية  أثناء  يف  تظهر  ما  غالبًا  مشكلة  وتلك  التنقية،  بروتوكول  أثناء  يف 
 2F5 النسيلة  أحادي  بسيطة وفعالة وتعطي مضاد أجسام  املضادة. لكن اإلجراءات 
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ترشيح  وهي  اإلضافية،  اإلهناء  خطوات  وإحدى  جيدة.  واستعادة  عالية  نقاوة  ذا 
يف  لالختبار  وجاهزًا  العالجية  الدرجة  من  النهائي  املنَتج  تعل  أن  يمكن  اهلالم، 
 2F5 النسيلة  األحادي  استخالص مضاد األجسام  أن  اإلنسان. وما تدر مالحظته 
طبيعة  يف  تؤثِّر  ال  يسرية  ظروف  يف  ق  حتقَّ بأرسها  الكروماتوغرافية  العملية  خالل 
للتطبيقات  مهمة  ميزة  وتلك  الوظيفي،  عمله  وحتمي  األصلية  بنيته  وحتفظ  املنَتج 
األجسام  مضاد  ض  تعرِّ أن  يمكن  التي   A الربوتني  بطريقة  مقارنة  وذلك  العالجية، 

إىل محوضة ضارة به.

اإلنفلونزا فريوس  نيورامينيداز  تنقية  عىل  االئتالف  ممتز  تطبيق   4.3

نيورامينيداز  أداء  تقييم  جرى  املمتز،  كفاءة  استعراض  من  مزيد  أجل  من 
اآلونة  يف  تبنيَّ  لقد   .(Influenza Virus Neuraminidase) اإلنفلونزا  فريوس 
للنيورامينيداز يف  نوعية  ض مضادات  أن حيرِّ يمكن  املأشوب  النرياميداز  أن  األخرية 
اإلنفلونزا  فريوس  تضاعف  وُيقلِّص  األخرى،  اإلنفلونزا  فريوس  بروتينات  غياب 
الفئران، ويكبت املرض ]43[. لذا فإن تطوير اسرتاتيجية  املتامثل واملتغاير شكليا يف 
وعملية.  أكاديمية  أمهية  عىل  ينطوي  املأشوب  النيورامينيداز  وتنقية  لتعبري  فعالة 
ترتبط  أن  حيويًا  املنَتجة  أوكزالينيك   - فينيل   - 4-أمينو  محض  لربيطة  ويمكن 
وأن   5.3 mU/ml تساوي  امتزاز  بسعة  اإلنفلونزا  فريوس  نيورامينيداز  مع  عكسيًا 
وتوحي  تقريبًا(.   50% )استعادة  الغليرسول  من   5% تساوي  حجمية  بنسبة  ُتشطف 
تنقية  استغالهلا يف  أوسع، ويمكن  استعامل  للربيطة  يكون  أن  يمكن  بأنه  النتائج  هذه 

املختلفة. الربوتينات 

خالصة
بروتينات  وتنقية  إنتاج  احليوية  التكنولوجيا  صناعة  يف  الرئيسية  يات  التحدِّ من 
عالجية مأشوبة نشطة حيويًا. لقد اسُتعملت الربوتينات واللقاحات العالجية اخللوية 
طوال أكثر من عرشين عامًا لدرء األمراض أو شفائها، وذلك لكوهنا موثوقة وفعالة. 
مرشح  هو   mAb 2F5 والـ  الطويلة.  اإلنتاج  ودورة  العالية  التكلفة  فهي  عيوهبا  أما 
واعد مضاد لنقص املناعة اجلسدي. إال أن فائدته يف املساعدة عىل مواجهة وباء نقص 
املناعة العاملي يعتمد يف النهاية عىل املقدرة عىل إنتاج ما يكفي من هذا الربوتني لتلبية 
إنتاج مضادات  الغرب وأفريقيا. وال يمكن حتقيق هذا احلجم من  الطلب يف كل من 
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املعدلة  النباتات  ألن  النباتية،  التعبري  منظومات  باستعامل  إال  والفريوسات  اجلراثيم 
جينيًا مطواعة عىل نحو فريد لإلنتاج الكمي الكبري واملنخفض التكلفة. وُيري العمل 
وموثوقة  اقتصادية  تنقية  طريقة  تطوير  نحو  احلاصل  م  التقدُّ الفصل  هذا  يف  الوارد 
عىل  الطريقة  وتنطوي  مأشوب.  بروتني  عىل  قائم  املناعة  نقص  ملرض  للقاح  وفاعلة 
وتوافر،  الثمن  رخيصة  مواد  تستعمل  ألهنا  حتضريي  نطاق  عىل  الستعامهلا  إمكانات 
mAb 2F5 بنقاوة واستعادة جيدتني. لقد أظهرت  يف خطوة كروماتوغرافية واحدة، 
الكروماتوغرافيا االئتالفية التي تستعمل متزات منَتجة حيويًا أهنا ذات قيمة كبرية لتنقية 
املستقبل. يف  حتى  املفضلة  الطريقة  تبقى  وسوف  احليوية،  الصيدالنية  املستحرضات 

شكر كلمة 
العمل  هذا  ُأنجز  فقد  املالية.  مساعدته  عىل  األورويب  االحتاد  املؤلفان  يشكر 
 (Pharma-P1anta Research الصيدالنية  النباتات  بحوث  عقد  إطار  ضمن 

.Contract) (No 503565)
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ص ملخَّ
توفري  بغية  العاملية  املوز  لتجارة  املدى  بعيد  رؤية  تقديم  إىل  الدراسة  هتدف هذه 
وتصديره  املوز  استرياد  أن  ُوِجد  لقد  بشأهنا.  القرارات  الختاذ  أساسية  معلومات 
هذا  واسُتعمل  للزمن،  عمومًا  خطية  توابع  هي  والبلدان  املناطق  بعض  يف  وتارته 
وُأعطيت  التجارة،  لتلك  التارخيية  البيانات  مع  يتوافق  بحيث  اخلطي  النموذج 
نسب  توقُّع  وجرى   .2023-2008 لألعوام  املناطق  تلك  يف  هلا  تفصيلية  استرشافات 
إذا  أنه  النتائج  وبيَّنت  أيضًا.  والبلدان  املناطق  لبعض  الزمن  مع  املتغرّية  التصدير 
بوترية  متزايدًا  هًا  توجُّ يتَّبع  سوف  عامليًا  املوز  استرياد  فإن  السابقة،  األنامط  استمرت 
تساوي 269706 طن سنويًا. وسوف يصل إىل 1.9416×107 طن بحلول عام 2023. 
277637 طن سنويًا، وسوف تصل بحلول  وُيبدي تصدير املوز تزايدًا بوترية تساوي 
العاملية بمعدل  املوز  1.9960×107 طن. وُيتوقَّع أن يزداد حجم تارة  2023 إىل  عام 
547343 طن سنويًا، وأن تصل إىل 3.9276×107 بحلول عام 2023. وُيتوقَّع أن تنمو 

.E-mail: zhwj@mail.sysu.edu.cn )*( المؤلف المراسل: 
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أخرى،  ناحية  ومن   .2023 عام  بحلول   22.76% إىل  وتصل  عامليًا  املوز  تصدير  نسبة 
قورنت تارة املوز يف ما بني الدول واملناطق املختلفة، ونوقش الوضع الراهن لتجارة 

املوز يف الصني.

تقديم  -1

عىل  وحتتوي  احلريرات،  كثرية  وهي  املاء  من  القليل  تتضّمن  فاكهة  املوز 
معدنية  وأمالح  وفيتامينات  وكربوهيدرات  وبكتني  ونشاء  ودهون  غنية  بروتينات 
متنّوعة. وُيعترب املوز عىل نطاق واسع فاكهًة صحية عالية اجلودة. ويفيد أكل املوز يف 
ختفيف االكتئاب، وتقليل أعراض توتُّر ما قبل احليض، وحتسني التعايف من فقر الدم، 
للدماغ، ومعاجلة اإلمساك والشحوب، ودرء لسع  الدم، وتوفري طاقة  وضبط ضغط 

 .(Jin, 2006) البعوض، ومحاية اجلهاز العصبي 

املوز  تزرع  التي  الدول  فعدد  االستوائية.  الطازجة  العامل  فواكه  أهم  هو  واملوز 
التي  واألسيوية  واجلنوبية  الوسطى  أمريكا  دول  منها  دولة،   120 إىل  وصل  العامل  يف 
ُتعدُّ املناطق املنتجة الرئيسية. واملوز هو الفاكهة التي تباع عىل نطاق عاملي، وتستحوذ 
الفواكه  الثالثة يف تارة  أو  الثانية  املرتبة  السوق، وحتتل  الطلب يف  من  كبري  عىل جزء 
الصني  مناطق  يف  املفتاحية  الزراعية  التجارة  املوز  تارة  وغدت  العاملية.  الطازجة 
واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  يف  هامًا  دورًا  تؤدي  وهي  االستوائية،  وشبه  اجلنوبية 

 .(Wang and Xu, 2006) يف تلك املناطق 

الشاملية  أمريكا  إىل  ر  وُيصدَّ رئيسية،  بصورة  النامية  البلدان  يف  املوز  وُينَتج 
بني  املوز  تارة  بعض  وثمة  األخرى.  املتقدمة  والبلدان  واليابان  الغربية  وأوروبا 
املوز  ر  وُيصدَّ الكلية.  املوز  تارة  من  صغرية  نسبة  متثِّل  أهنا  إال  أيضًا،  النامية  الدول 
نحو  ويوضع  منه.  معاجَلة  منتجات  ثمة  تكون  ما  ونادرًا  عمومًا،  الطازج  بشكله 
 .(Me, 2006) العاملية  التجارة  سوق  يف  العاملي  السنوي  اإلنتاج  من   20%-15%
سياسات  منها  األكيدة،  غري  ]العوامل[  من  بكثري  دائاًم  العاملية  املوز  سوق  وتأثَّرت 
وتعديالت  املايض،  القرن  تسعينات  يف  األورويب  االحتاد  وضعها  التي  املوز  استرياد 
احلاد  واالنخفاض  اآلسيوية،  املالية  واألزمة  الالحقة،  السنوات  يف  السياسات  تلك 
تأثَّرت  التي  الالتينية  أمريكا  منطقة  أي  الرئيسية،  اإلنتاج  منطقة  يف  املوز  إنتاج  يف 
مع  متزايدًا  هًا  توجُّ ُيبدي  الكيل  املوز  تارة  حجم  لكن  إلخ.   ...2001 عام  بإعصار 
إلنتاجه. التكنولوجية  املستويات  ن  وحتسُّ إنتاجه،  ونمو  زراعته،  مناطق  تزايد 
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أمريكا  من  فالتصدير  طويلة.  مدة  املركزية  شديدة  بأنامط  املوز  تصدير  واتصف 
التصدير  معظم  يمثِّل  وأفريقيا  آسيا  يف  النامية  والبلدان  الكاريبي  ومنطقة  الالتينية 
حجم  من   86.27% الدول  تلك  من  التصدير  مثَّل   ،2004 عام  ففي  الكيل.  العاملي 
مستوى  عىل  املوز  تصدير  وأظهر   .(Wang and Xu, 2006) الكيل  العاملي  التصدير 
املايض،  القرن  مخسينات  ومنذ  آسيا.  يف  فيه  نمو  أرسع  كان  متزايدًا  هًا  توجُّ العامل 
احتلت اإلكوادور املوقع األول بني الدول املصدرة للموز يف العامل مدة طويلة. ومثَّل 
من  املوز  تصدير  ويأيت  الكيل.  العاملي  التصدير  من   16% البلد  ذلك  من  املوز  تصدير 

 .(Yuan, 2006) النفط  الثانية بعد تصدير  اإلكوادور يف املرتبة 

واالحتاد  املتحدة  الواليات  عىل  فتشتمل  للموز  الرئيسية  االسترياد  سوق  أما 
واملناطق  الدول  تلك  يف  االسترياد  حجم  مثَّل   ،2004 عام  ففي  واليابان.  األورويب 
املتقدمة  الدول  يف  االسترياد  حجم  أن  حني  يف  الكيل،  العاملي  االسترياد  من   66.5%
وحصلت   .(Wang and Xu, 2006) العامل  يف  املوز  استرياد  حجم  من   80% مثَّل 
وسياسات  املوز  نضج  ومدة  النقل  تكاليف  بسبب  املوز  استرياد  يف  الشديدة  املركزية 
املوز يف روسيا  استرياد  تزايد  ومع  األخرية،  السنوات  ويف  إلخ.  املستوردة...  الدول 

ع املصادر.  تنوُّ ر نحو  بالتطوُّ والصني وأوروبا الرشقية، بدأت سوق استرياد املوز 

مستوردة  دولة  هي  بل  فحسب،  املوز  إنتاج  يف  رئيسية  دولة  ليست  والصني 
رئيسية أيضًا. فبسبب الطلب املحيل اهلائل، ال يمكن إلنتاج الصني من املوز أن يلّبي 
سوى %94 من االستهالك املحيل، وجيب استرياد الـ %6 املتبقية من بلدان أخرى. أما 

 .(Xu, 2006) حجم تصديرها للموز فهو أقل كثريًا 

باالهنيار  التجارية  العوائق  تستمّر  العامل،  يف  االقتصاديني  والتكامل  النمو  ومع 
اجلنسيات  ومتعددة  للحدود  عابرة  خمتلفة  رشكات  تستغل  الوقت،  نفس  ويف  عامليًا. 
األسواق اجلديدة، وُيتوقَّع أن يشهد حجم تارة املوز نموًا مطَّردًا. ويف الوقت احلايل، 
منها  للحدود،  العابرة  األمريكية  الرشكات  بعض  العامل  يف  املوز  تارة  عىل  تسيطر 
استحوذت  فقد   .(Dole) (Del Monte) ودول  مونت  وديل   (Chiquita) تشيكيتا 
يف  للموز  الفرد  استهالك  وازداد  العاملية.  املوز  سوق  من   70% عىل  الرشكات  تلك 
باالستهالك  مقارنة   17.57% بـ  املوز  استهالك  ازداد   ،2005 عام  ففي  تدرجييًا.  العامل 
املوز  تارة  سوق  أن  االستهالك  حجم  ازدياد  ويعني   .(Li, 2008) سنوات   10 قبل 

ع. بالتوسُّ تستمر  سوف 
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ويعتمد تطور إنتاج املوز عىل تطوير مراقبة جودة املنَتج، وعىل ظهور أنواع جديدة 
تسهيل  بغية  واملكننة  التصنيع  وتطوير  العضوي،  املوز  تطوير  إىل  إضافة  األسواق،  من 

.(Xu, 2006) تصديره

وبعد دخول الصني منظمة التجارة العاملية، تواجه تارة املوز يف الصني الكثري من 
الفرص والتحديات. فقد أدت التعرفة اجلمركية املخفَّضة إىل فرص متكافئة يف كل من 
االسترياد والتصدير. إال أنه نظرًا إىل أن مقدرة الصني عىل التصدير والتنظيم احلالية ما 
زالت ضعيفة، ُيتوقَّع أن يكون استرياد املوز هو املهيمن يف املستقبل (Deng, 2002). من 
العالية،  املنَتج  وجودة  النقل  وسهولة  اإلنتاج  تكاليف  النخفاض  ونظرًا  أخرى،  ناحية 
ينطوي املوز الصيني عىل مزية هائلة يف السوق العاملية. فسعره منخفض، ولذا يستطيع 
منافسة املوز األجنبي بقوة. ُيضاف إىل ذلك، أن أنواع املوز الصيني تشابه املوز األجنبي 
من حيث اجلودة العالية، حتى إهنا أفضل من معظم املوز األجنبي (Zhu, 2004). وكل 

هذا يشري إىل أن املوز الصيني ينطوي عىل احتامل هائل يف سوق املوز العاملية.

إال أنه ما زال ثمة نقص حتى اآلن يف التنبُّؤ والدراسة التفصيلية لتجارة املوز العاملية 
(Huang, 2005). إن دراسة سوق املوز العاملية، أو التنبُّؤ هبا، عىل درجة عالية من األمهية 
البيانات  مجع  فإن  ما،  وبمعنى  سليم.  أساس  عىل  وتطويره  املوز  إنتاج  ضبط  أجل  من 
مفيدة  تكون  سوف  للمعاينة  قابلة  واقتصادية  اجتامعية  مؤرشات  شكل  عىل  ومعاجلتها 
 (Zhang لصياغة السياسات احلكومية ولالستعامالت املالئمة من قبل العامة والباحثني

 .et al., 2008)

يف ضوء ما تقدم، هتدف الدراسة احلالية إىل تكوين رؤية بعيدة املدى لتجارة املوز 
لتجارة  استرشاف  نموذج  لبناء  تارخيية  بيانات  الدراسة  اسُتعملت يف هذه  وقد  العاملية. 
أن  ذلك  إىل  ُيضاف  هاهتا.  لتوجُّ تقديرات  ووضع  العامل،  ودول  مناطق  بعض  يف  املوز 
الدراسة تتضمن مقارنات بني الدول واملناطق املنتجة للموز، ومناقشة حالة تارة املوز يف 
الصني وأساليبها، وذلك من أجل توفري معلومات أساسية الختاذ القرار بشأن تارة املوز 

يف الصني وتطويرها.

والطرائق 2- املواد 

البيانات 1.2 مصادر 

 ،1961 املوز عامليًا، منذ عام  السنوية السترياد وتصدير  بيانات احلجوم  ُأخذت 
 (Food and Agriculture )فاو(  املتحدة[  األمم  ]يف  والزراعة  الغذاء  منظمة  من 
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التي  والبلدان  املناطق  ومن   .(FAOSTAT, 2006) (FAO)  Organization)
اشتملت عليها هذه الدراسة: العامل والصني وآسيا وشامل أمريكا والواليات املتحدة 
واهلند وأندونيسيا والدول النامية والدول املتقدمة وكوستاريكا وجزر املحيط اهلادي 
والواليات  وأسرتاليا  وتايالند  وأوروبا  الكاريبي  ودول  الالتينية  وأمريكا  والربازيل 
الدول  تعاريف  عىل  العثور  ويمكن  وأفريقيا.  وفيتنام  والسلفادور  والفلبني  املتحدة 

.2006 الفاو قبل عام  النامية والدول املتقدمة يف وثائق 

2.2 نموذج االسترشاف

نموذجًا لالسترشاف: عامًا  متعدد حدوٍد  استعملنا  أوالً، 

متعدد  تابعًا  أن  وجدنا  لقد  التجارة.  مؤرشات  هو  و  الزمن،  هو  حيث  
( قد أعطى أفضل جودة للمحاكاة املتغرية لتجارة  احلدود من الدرجة األوىل )
 (SPSS for Windows 11.0.0,2001; اآليت  اخلطي  النموذج  اسُتعمل  لذا  املوز. 

ات حجم تارة املوز: (Matlab 6.5, 2002 ملحاكاة متغريِّ

  

الوترية  ، و هو  السنة  املوز )طن( يف  السنة، و حجم تارة  حيث   هي 
النموذج  هلذا  اإلحصائي  املغزى  واخُترب  السنة(.  )طن/  املوز  تارة  حلجم  السنوية 
 (Adjusted Determinant Coefficient)  R2 املضبوط  التحديد  معامل  باستعامل 
وإحصائيات االختبار F. واشتملت فرتة االسترشاف عىل األعوام من 2008 حتى 2023.

نامذج  عىل  قائمة  تارخيية  لتقديرات  )استكامل(  استيفاء  هي  واالسترشافات 
استرشافية. وقد افرتضنا يف استرشافاتنا أن الظروف الزراعية واالجتامعية االقتصادية 
نامذج  وضع  يمكن  طبعًا،  االسترشاف.  فرتة  ضمن  تستمر  سوف  وغريها  السابقة 

متممة. استرشافات  لتوفري  أخرى 

3.2 مؤرشات ذات صلة

حجم  بأنه  والتصدير  االسترياد  حجمي  جمموع  ف  ُعرِّ الكيل:  التجارة  حجم 
هات  توجُّ شامل  نحو  عىل  يعكس  الكيل  التجارة  حجم  استرشاف  إن  الكيل.  التجارة 

املختلفة. والبلدان  املناطق 
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فت نسبة حجم التصدير إىل اإلنتاج الكيل بأهنا نسبة التصدير.  نسبة التصدير: ُعرِّ
(Zhang et al., 2008). يعكس  وُأخذ اإلنتاج الكيل للمناطق والبلدان املختلفة من 
كانت  أقل،  الكيل  واإلنتاج  أكرب  احلجم  هذا  كان  فكلام  التصدير،  حجم  املؤرش  هذا 

أكرب.  التصدير  نسبة 

النتائج  -3

تلك  ومن  العاملية،  املوز  تارة  استرشافات   3 حتى   1 من  الداول  تتضمن 
النامذج  استعامل  إن  عمومًا.  إحصائي  مغزى  ذات  اخلطية  النامذج  أن  يتضح  اجلداول 
وبغية  أيضًا.  معقولة  النموذج  باالسترشافات مكن عمليًا، وموسطات  للقيام  اخلطية 
ات  التغريُّ فهم  أجل  ومن  املختلفة،  والبلدان  املناطق  من  التصدير  نسب  مقارنة 

.)4 العامل أيضًا )الدول  منا استرشافات عىل مستوى  النسب، قدَّ املستمرة يف تلك 

هات حجم االسترياد 1.3 توجُّ

املوز  استرياد  تقدير حجوم  فإنه يمكن  السابقة عىل حاهلا،  األنامط  استمرت  إذا 
املتقدمة  والدول  النامية  والدول  والوسطى  الشاملية  وأمريكا  وآسيا  والصني  العامل  يف 
وجزر املحيط اهلادي وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي وأوروبا والواليات املتحدة 
والسلفادور باستعامل النموذج اخلطي، يف حني أن تقديرات حجوم االسترياد املهمة 
والربازيل  والفلبني  واهلند  وفيتنام  وأفريقيا  وكوستاريكا  وتايالند  أندونيسيا  يف 
إلجراء  ُتستعمل  مل  ولذا  اخلطي،  النموذج  مع  تتطابق  مل  ونيكاراغوا  وأسرتاليا 

االسترشافات.

إن حجم استرياد املوز يف الدول واملناطق التي تتوافق تقديراهتا املذكورة آنفًا مع 
النموذج اخلطي سوف يزداد يف اخلمس عرشة السنة القادمة. فاالسترياد عىل مستوى 
املناطق،  مجيع  بني  ومن  سنويًا.  طن   269706 تساوي  بوترية  يزداد  أن  ُيتوقَّع  العامل 
يف  تتبعها  السنة(،  طن/   125839( نمو  وترية  أكرب  أوروبا  يف  االسترياد  يشهد  سوف 
ذلك أمريكا الشاملية والوسطى )84637 طن/ السنة(، وآسيا )47885 طن/ السنة(، 
وترية  تكون  أن  ويمكن  السنة(.  طن/   10236( الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا 
السنوية  الوترية  أما  السنة(.  طن/   1339( األصغر  هي  اهلادي  املحيط  جزر  يف  النمو 
221988 طن/ السنة، فهي أكرب كثريًا من  لالسترياد يف الدول املتقدمة، التي تساوي 
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الواليات  ق  حتقِّ أن  يمكن  الدول،  مستوى  وعىل  النامية.  للدول  السنة  طن/   47919
املتحدة أعىل نمو يف استرياد املوز )75157 طن/ السنة(، تليها الصني )10718 طن/ 

السنة. 1920 طن/  السلفادور وترية نمو سنوية تساوي  السنة(. ويمكن أن تشهد 

r: الوترية السنوية حلجم  1: استرشافات حجوم استرياد املوز )طن(.  الدول 
x(t): قيمة  r؛  %95 لـ  Dr: نصف عرض جمال الثقة  استرياد املوز )طن يف السنة(؛ 
x(t)؛  %95 لـ  D x(t): نصف عرض جمال الثقة  االسترشاف بحجم استرياد املوز؛ 

:p<0.0l** ; :p<0.05* R2: معامل التحديد املضبوط. املغزى اإلحصائي: 

 r
)طن/
السنة(

Dr
)طن/
السنة(

R2
107

200820112014201720202023طن

x(t)1.53701.61791.69891.77981.86071.9416**269706.3429942.320.885العامل

x(t)0.03820.04140.04470.04790.05110.0543**10718.273139.530.519الصني

x(t)0.25130.26560.28000.29440.30870.3231**47884.826478.350.837آسيا

أمريكا الشاملية 
والوسطى

84637.344156.520.975**x(t)0.52520.55060.57600.60140.62670.6521

x(t)0.21990.23420.24850.26280.27710.2915**47718.5058366.970.754الدول النامية

x(t)1.31521.38181.44831.51491.58151.6481**221987.8322949.220.898الدول املتقدمة

جزر املحيط 
اهلادي

1339.219242.990.741**x(t)0.00810.00850.00890.00930.00970.0l00

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

10231.562640.430.583**x(t)0.06350.06660.06960.07270.07580.0788

x(t)0.67850.71630.75400.79180.82950.8673**125839.2020479.340.780أوروبا

الواليات 
املتحدة

75157.324079.840.970**x(t)0.47160.49410.51670.53920.56180.5843

x(t)0.00980.01040.01100.01160.01210.0127**1920.05373.090.713السلفادور
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r: الوترية السنوية حلجم  2: استرشافات حجوم تصدير املوز )طن(.  الدول 
x(t): قيمة  r؛  %95 لـ  Dr: نصف عرض جمال الثقة  استرياد املوز )طن يف السنة(؛ 
x(t)؛  %95 لـ  D x(t): نصف عرض جمال الثقة  االسترشاف بحجم تصدير املوز؛ 

:p<0.0l**; :p<0.05* التحديد املضبوط. املغزى اإلحصائي:  R2: معامل 

 r

)طن/
السنة(

Dr

)طن/
السنة(

R2
 107

200820112014201720202023طن

x(t)1.57961.66291.74621.82951.91271.9960**277637.3332896.110.871العامل

x(t)0.00270.00180.00090.0000-0.0010-0.0019**3058.18729.510.707-الصني

x(t)0.20000.21160.22310.23470.24620.2578**38491.124775.100.860آسيا

أمريكا 
الشاملية 

والوسطى
73282.379395.120.852**x(t)0.56510.58710.60910.63110.65300.6750

الدول 
النامية

226032.3822814.880.903**x(t)1.37731.44511.51291.5807164851.7163

الدول 
املتقدمة

51604.7411270.170.662**x(t)0.20220.21770.23320.24870.26420.2796

x(t)0.23590.24930.26270.27620.28960.3030**44735.605478.250.863كوستاريكا

أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي
187950.3519679.040.896**x(t)1.14041.19681.25321.30961.36601.4224

x(t)0.15730.17000.18270.19550.20820.2210**42451.5910709.550.594أوروبا

الواليات 
املتحدة

9494.881143.900.867**x(t)0.04760.05040.05330.05610.05900.0618

x(t)0.17840.19000.20160.21320.22490.2365**38756.764649.370.792الفلبني

x(t)0.06460.07130.07810.08480.09150.0982**22393.582690.990.948أفريقيا
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الدول 3: استرشافات حجم تارة املوز الكلية )طن(. r: الوترية السنوية حلجم 
تارة املوز الكلية )طن يف السنة(؛ Dr: نصف عرض جمال الثقة %95 لـ r؛ x(t): قيمة 
االسترشاف بحجم تارة املوز الكلية؛ D x(t): نصف عرض جمال الثقة %95 لـ x(t)؛ 

:p<0.0l**; :p<0.05* :معامل التحديد املضبوط. املغزى اإلحصائي :R2

 r

)طن/السنة(
Dr

)طن/السنة(
R2

 107

طن
200820112014201720202023

x(t)3.10663.27083.43493.59913.76343.9276**547343.4662630.830.878العامل

x(t)0.05810.06390.06960.07540.08110.0869**19159.076631.330.570الصني

x(t)0.45430.48020.50610.53200.55800.5839**86375.969813.480.880آسيا

أمريكا 
الشاملية 

والوسطى
157919.7110429.030.956**x(t)1.09031.13771.18501.23241.27981.3271

جزر 
املحيط 
اهلادي

649.56322.630.265**x(t)0.00720.00730.00760.00780.00800.008

الدول 
املتقدمة

173592.5833231.020.865**x(t)1.51741.59951.68151.76361.84571.9278

الدول 
النامية

273750.8730078.840.887**x(t)1.59911.68131.76341.84551.92772.0098

x(t)0.23540.24880.26230.27570.28910.3026**44753.135479.120.863كوستاريكا

أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي
198181.9121388.090.890**x(t)1.20491.26441.32381.38331.44271.5022

x(t)0.84280.89330.94380.99431.00471.0952**168290.7930218.090.745أوروبا

الواليات 
املتحدة

84652.204596.030.970**x(t)0.51820.54360.56900.59430.61970.6451

x(t)0.18140.19350.20570.21780.23000.2422**40514.864649.370.878الفلبني

x(t)0.00980.01030.01090.01150.01210.0127**1916.76372.330.713السلفادور
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4: نسب التصدير من تارة املوز يف العامل)*( )%(.   الدول 
200820112014201720202023

22.2922.4122.5122.6022.6822.76العامل

0.27-0.15-0.530.330.150.00الصني

5.565.555.545.535.525.52آسيا

أمريكا الشاملية 
والوسطى

59.8060.3060.7761.2161.6362.02

19.7519.7819.8019.8219.8519.87الدول النامية

181.51189.30196.79203.69210.35216.41الدول املتقدمة

94.7895.1995.5395.9096.1896.47كوستاريكا

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

44.8445.5246.1646.7647.3247.86

350.33377.78404.20430.61456.58484.65أوروبا

5288.895040.005330.05100.05363.635150.00الواليات املتحدة

32.5432.8533.1433.4033.6433.85الفلبني

8.308.809.289.7110.1110.49أفريقيا

.100% %100 مساوية لـ  ُجِعلت نسبة التصدير التي هي أكرب من   (*)

بحلول  طن   107×1.9416 إىل  العامل  يف  املوز  استرياد  حجم  يصل  أن  ر  وُيقدَّ
عام  يف  استرياد  أكرب  ق  حتقِّ أن  ألوروبا  يمكن  املناطق،  مجيع  بني  ومن   .2023 عام 
 107×0.6521( والوسطى  الشاملية  أمريكا  تليها  طن(،   107×0.8673(  2023
يف  املوز  استرياد  حجم  يكون  وسوف  طن(،   107×0.3231( وآسيا  طن(، 
 ،2023 عام  وبحلول  طن(.   107×0.0100( األصغر  هو  اهلادي  املحيط  جزر 
طن،   107×1.6481 إىل  املتقدمة  الدول  يف  االسترياد  حجم  يصل  أن  ُيتوقَّع 
طن(.   107×0.2915( النامية  الدول  تشهده  سوف  ما  كثريًا  أكرب  مقدار  وهذا 
لالسترياد  حجم  أكرب  املتحدة  الواليات  تشهد  سوف  الدول،  مستوى  وعىل 
.2023 عام  بحلول  طن   107×0.0543 إىل  الصني  تصل  وقد  طن(،   107×0.5843(
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التصدير هات حجم  توجُّ  2.3

والوسطى  الشاملية  وأمريكا  وآسيا  والصني  العامل  املوز يف  يمكن حلجوم تصدير 
الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  وكوستاريكا  املتقدمة  والدول  النامية  والدول 
وأن  اخلطي  النموذج  مع  تتوافق  أن  وأفريقيا  والفلبني  املتحدة  والواليات  وأوروبا 
والربازيل  اهلادي  املحيط  وجزر  وإندونيسيا  اهلند  خيص  فيام  أما  بواسطته.  ر  تقدَّ
تتوافق  مل  التصدير  حجوم  فإن  وفيتنام،  والسلفادور  وأسرتاليا  وتايالند  ونيكاراغوا 

اخلطي. النموذج  مع 

عرشة  اخلمس  السنوات  يف  األخرى  واملناطق  الدول  مجيع  يف  املوز  تصدير  ينمو 
تساوي  سنوية  بوترية  يزداد  سوف  العامل  يف  املوز  فتصدير  الصني.  باستثناء  القادمة، 
الالتينية  أمريكا  تشهد  سوف  والدول،  املناطق  مجيع  بني  ومن  السنة.  طن/   277637
ومنطقة الكاريبي أكرب وترية نمو )187950 طن/ السنة(، تليها أمريكا الشاملية والوسطى 
السنة(،  السنة(، وآسيا )38491 طن/  السنة(، وأوروبا )42456 طن/  )73282 طن/ 
حجم  زيادة  تكون  وسوف  نمو.  وترية  أصغر  وهي  السنة(،  طن/   22394( وأفريقيا 
املتقدمة  الدول  يف  منها  كثريًا  أكرب  السنة(  طن/   226032( النامية  الدول  من  التصدير 
السنوي  املوز  تصدير  وترية  تنمو  سوف  الدول،  مستوى  وعىل  السنة(.  طن/   51605(
من كوستاريكا بأكرب وترية )22736 طن/ السنة(، تتبعها الفلبني )38757 طن/ السنة(، 
وُيتوقَّع أن تكون وترية التصدير من الواليات املتحدة هي األصغر )9495 طن/ السنة(. 

وباملقارنة، سوف تتناقص وترية التصدير من الصني إىل 3058 طن/ السنة.

بحلول  طن   107×1.9960 إىل  العامل  يف  املوز  تصدير  حجم  يصل  أن  ر  وُيقدَّ
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  تشهد  سوف  واملناطق،  الدول  مجيع  بني  ومن   .2023 عام 
الشاملية والوسطى  أمريكا  تليها  1.4224×107 طن،  الكاريبي أكرب حجم تصدير، أي 
طن(،   107×0.2210( وأوروبا  طن(،   107×0.2578( وآسيا  طن(،   107×0.6750(
 ،2023 عام  وبحلول  طن(.   107×0.0982( األخرية  املرتبة  يف  أفريقيا  تكون  وسوف 
سوف يكون حجم التصدير من الدول النامية )1.7163×107 طن( أكرب كثريًا منه من 
الدول، سوف تكون كوستاريكا  املتقدمة )0.2796×107 طن(. وعىل مستوى  الدول 
ر للموز )0.3030×107 طن(، تليها الفلبني )0.2365×107 طن(، وقد حتتل  أكرب مصدِّ

الصني املرتبة األخرية )ال تصدير(.



646

الكلية التجارة  هات  3.3 توجُّ

الشاملية  وأمريكا  وآسيا  والصني  العامل  يف  الكلية  املوز  تارة  حجوم  توافقت  لقد 
والوسطى وجزر املحيط اهلادي والدول املتقدمة والدول النامية وكوستاريكا وأمريكا 
توافقًا  والسلفادور  وأوروبا  والفلبني  املتحدة  والواليات  الكاريبي  ومنطقة  الالتينية 
األنامط  استمرت  إذا  القادمة  للسنوات  تقديرها  ويمكن  اخلطي،  النموذج  مع  مثاليًا 
اهلند  يف  الكلية  املوز  تارة  حجوم  تتوافق  مل  أخرى،  ناحية  من  املستقبل.  يف  السابقة 
النموذج  مع  وأفريقيا  وفيتنام  وأسرتاليا  وتايالند  والربازيل  ونيكاراغوا  وأندونيسيا 

اخلطي، ولذا ال يمكن استعامله إلجراء تقديرات هلا.

يف  الكلية  التجارة  حجوم  القادمة  عرشة  اخلمس  السنوات  يف  تزداد  أن  ويتوقَّع 
املوز  تارة  حجم  يزداد  أن  ر  وُيقدَّ هلا.  تقديرات  ُترى  سوف  التي  والدول  املناطق 
والدول،  املناطق  مجيع  بني  ومن  طن/السنة.   547343 تساوي  بوترية  العامل  يف  الكلية 
طن/  198182 أي  نمو،  وترية  أرسع  الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  تشهد  سوف 
الشاملية والوسطى )157919  السنة(، وأمريكا  أوروبا )168291 طن/  تتبعها  السنة، 
اهلادي  املحيط  جزر  تشهد  أن  ويمكن  السنة(.  طن/   86376( وآسيا  السنة(،  طن/ 
الدول  بني  كبرية  فجوة  ثمة  تكون  أن  ويمكن  السنة(.  طن/   649( نمو  وترية  أصغر 
النامية )273751 طن/السنة( يف وترية نمو  السنة( والدول  املتقدمة )173593 طن/ 
أكرب  تشهد  أن  املتحدة  للواليات  يمكن  الدول،  مستوى  وعىل  الكلية.  التجارة  حجم 
والفلبني  طن/السنة(،   44753( كوستاريكا  تليها  السنة(،  طن/   84652( نمو  وترية 
السلفادور  أن تشهد  وُيتوقَّع  السنة(،  السنة(، والصني )19159 طن/  )40515 طن/ 

أصغر وترية نمو )1917 طن/ السنة(.

بحلول  3.9276×107 طن  إىل  العامل  الكلية يف  املوز  أن يصل حجم تارة  ر  وُيقدَّ
حجم  يف  الصدارة  موقع  الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  حتتل  وسوف   .2023 عام 
الشاملية  أمريكا  تليها   ،2023 عام  يف  طن   107×1.5022 إىل  وتصل  الكلية  التجارة 
والوسطى )1.3271×107 طن(، وأوروبا )1.0952×107 طن(، وآسيا )0.5839×107 
رة بحلول عام 2023 )0.0082×107  طن(، وسوف تكون جزر املحيط اهلادي يف املؤخِّ
طن(. وسوف يكون حجم التجارة الكلية يف الدول النامية )2.0098×107 طن( أكرب 
الدول، سوف تكون  املتقدمة )1.9278×107 طن(. وعىل مستوى  الدول  قلياًل منه يف 
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الواليات املتحدة يف موقع الصدارة بحجم تارة كلية يساوي 0.6451×107 طن يف عام 
2023، تليها كوستاريكا )0.3026×107 طن(، والفلبني )0.2422×107 طن(، والصني 

السلفادور صغريًا  الكلية يف  املوز  )0.0869×107 طن(. ويتوقَّع أن يكون حجم تارة 
ويساوي 0.0127×107 طن.

التصدير نسب  هات  توجُّ  4.3

الدول  يف  التصدير  نسب  تبقى  أن  ُيتوقَّع  القادمة،  العرشة  اخلمس  السنوات  يف 
واملناطق التي انطبق عليها النموذج اخلطي عند مستويات معّينة مع نمو بطيء، وُتستثنى 
املستقبل. يف  منهام  التصدير  نسب  تتناقص  أن  ُيتوقَّع  حيث  والصني  آسيا  ذلك  من 

 .2023 عام  بحلول   22.76% بـ  العامل  يف  املوز  تصدير  نسبة  تزداد  أن  وُيتوقَّع 
بـ  املتقدمة  والدول  املتحدة  والواليات  أوروبا  من  التصدير  نسبة  تزداد  أن  ويتوقَّع 
تساوي  التصدير  نسبة  يف  زيادة  والوسطى  الشاملية  أمريكا  تشهد  أن  ويمكن   .100%
الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  من  التصدير  نسب  تزداد  أن  ويمكن   .62.02%
2023. وسوف  %47.86 و%10.49 و%5.52 و%5.52 بحلول عام  بـ  وأفريقيا وآسيا 
من  منها  كثريًا  أصغر   )19.87%( النامية  الدول  من  التصدير  نسبة  زيادة  تكون 
تصدير  نسبة  أكرب  كوستاريكا  تشهد  سوف  الدول،  مستوى  وعىل  املتقدمة.  الدول 

.33.85% الفلبني  التصدير من  )%96.47(، وسوف تساوي نسبة 

ومناقشة خالصة 

العامل مسارًا متناميًا  املوز يف  اتَّبع استرياد  السابقة،  أنامط االسترياد  إذا استمرت 
إىل  االسترياد  حجم  يصل  أن  ويمكن  السنة.  طن/   269706 تساوي  سنوية  بوترية 
نموًا  يشهد  أن  العامل  املوز يف  لتصدير  ويمكن   .2023 عام  بحلول  1.9416×107 طن 

يصل  أن  للتصدير  يمكن   2023 عام  وبحلول  السنة،  طن/   277637 تساوي  بوترية 
بوترية  العامل  يف  الكلية  املوز  تارة  حجم  يزداد  أن  ويتوقَّع  طن.   107×1.9960 إىل 
3.9276×107 طن.  إىل   2023 السنة، وأن يصل بحلول عام  547343 طن/  تساوي 

.2023 %22.76 بحلول عام  ويتوقَّع أن تزداد نسبة التصدير يف العامل لتصل إىل 

والبلدان  املناطق  بعض  يف  املوز  تارة  حجوم  تقدير  املمكن  من  يكن  ومل 
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وطلب  األصناف،  وجودة  املوز،  إنتاج  منها  املؤثِّرة،  العوامل  من  العديد  بسبب 
تارة  تأثَّرت  املايض،  القرن  تسعينات  ويف  األخرى.  السوق  ات  ومتغريِّ املستهلك، 
حرب  واشتعلت  األورويب،  االحتاد  يف  املوز  استرياد  بسياسة  كثريًا  العاملية  املوز 
أدى  العرشين،  القرن  تسعينات  هناية  وبحلول  الفاو.  منظمة  بقرارات  املوز  تارة 
يف  فائض  إىل  للموز  املنتجة  األخرى  والدول  اإلكوادور  من  باملوز  املتزايد  اإلمداد 
ُيعزى إىل  أن  السابق جيب  القرن  الفائض يف تسعينات  العاملية. إال  السوق  املتوافر يف 
أسواق  يف  تغرّيات  من  أعقبها  وما  األوريب  االحتاد  يف  املوز  تارة  سياسة  تعديالت 
آسيا.  أسواق  يف  للموز  كثري  طلب  ثمة  كان  وعادة،  األوروبية.  األسواق  يف  املوز 
القرن  تسعينات  أواخر  يف  اآلسيوية  املالية  واألزمة  االقتصادي  روسيا  وضع  أن  إال 
العرشين أعاقا نمو استرياد املوز يف تلك املنطقة. ووصل اإلمداد باملوز يف الواليات 
املوز  استهالك  ق  حُيقِّ ومل  بطيئًا.  استرياده  نمو  وأصبح  تقريبًا،  اإلشباع  إىل  املتحدة 
سابقًا.  تقديره  جرى  الذي  النمو  العرشين  القرن  تسعينات  يف  األورويب  االحتاد  يف 
يف  املوز  تارة  وكسدت  عامليًا،  املوز  أسعار  انخفاض  إىل  السابقة  العوامل  وأدت 
أمريكا  إعصار  بسبب   2001 عام  منذ  باالرتفاع  املوز  أسعار  وبدأت  الفرتة.  تلك 
حتى   2002 عام  من  املدة  ويف  املوز.  إنتاج  يف  كبري  انخفاض  إىل  أّدى  الذي  الالتينية 
2004، بدأت تارة املوز بالنمو ببطء )Xu, 2006(. وأدت عوامل عدم اليقني  عام 
الدول واملناطق، ولذا  املوز يف بعض  تلك إىل اضطرابات من حني إىل آخر يف تارة 

اخلطي. النموذج  باستعامل  فيها  املوز  تارة  حجوم  تقدير  باإلمكان  يكن  مل 

 127981.5±22735.0 تساوي  بوترية  الصني  يف  املوز  إنتاج  يزداد  أن  وُيتوقَّع 
األكرب  الصني  يف  املوز  إلنتاج  النسبي  الكيل  النمو  يكون  أن  ر  ُقدِّ وقد  طن/السنة. 
ففي  تعقيدًا.  أكثر  الصني  املوز يف  أن حالة تارة  إال   .(Zhang et al., 2008) عامليًا 
من  وُتستثنى  صفرًا،  الصني  يف  املوز  إنتاج  اعُترب  املايض،  القرن  وسبعينات  ستينات 
1976. وبدأت الصني منذ أوائل ثامنينات القرن  1973 حتى عام  ذلك الفرتة من عام 
تسعينات  بداية  ومنذ  متفاوتًا.  كان  االسترياد  ذلك  أن  إال  املوز،  باسترياد  السابق 
الفرتة  ويف   .2000 عام  يف  الذروة  إىل  ووصل  كثريًا  االسترياد  ازداد  السابق،  القرن 
ازديادًا كبريًا  املوز. وازداد تصديره  2004، تراجع استرياد  2001 حتى عام  من عام 
1967. وتراجع التصدير  يف أوائل ستينات القرن العرشين ووصل إىل ذروته يف عام 
املوز  تارة  حجوم  يف  ات  التغريُّ هذه  وُعِزيت   .(FAO, 2004) الستينات  أواخر  منذ 
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فالفقر  السابقة.  السنوات  يف  الصني  يف  واالقتصادي  السيايس  الوضع  إىل  جزئيًا 
السبعينات،  وأواخر  الستينات  أواسط  يف  الثقافية  والثورة  الستينات،  أوائل  قبل 
قبل عدة  الفاو  منظمة  إىل  السبعينات، واالنضامم  أواخر  منذ  االقتصادي  واإلصالح 

املوز يف الصني. لتجارة  أنامط راسخة  أثَّرت يف تطوير  سنوات من ذلك، مجيعها 

حجم  وكان  املوز،  إنتاج  يف  العامل  يف  الثالثة  املرتبة  الصني  حتتل  وحاليًا، 
من   10% ويعتمد  الواردات.  حجم  من  قلياًل  أكرب  دائاًم  منها  املوز  صادرات 
الصني  الصني عىل االسترياد من اخلارج، وبذلك تكون  للموز يف  املحيل  االستهالك 
املوز  من  الفرد  استهالك  يزيد  ال  وحاليًا،  املوز.  استرياد  يف  عامليًا  السادسة  املرتبة  يف 
العاملي،  الوسطي  من  كثريًا  أدنى  معدل  وهو  سنويًا،  غرامًا  كيلو   4.5 عن  الصني  يف 
 (Economic Daily News, املتقدمة  الدول  االستهالك يف  ُعرْش مستوى  وأقل من 
فيها  املوز  استهالك  يزداد  سوف  الصني،  يف  املعيشة  مستوى  ن  حتسُّ مع  لكن   .2004)

األجنبي  املوز  يؤثِّر  وسوف  استرياده،  حجم  يزداد  سوف  ولذا  املستقبل،  يف  كثريًا 
إنتاج الصني منه. أكثر من ذلك إن حجم تصدير املوز من  املستورد بدرجة معينة يف 
ر آنفًا. وهذا يقتيض حتسني  الصني يمكن أن يتناقص يف السنوات القادمة، وفقًا ملا ُقدِّ
التجارة  منظمة  إىل  الصني  انضمت  أن  ومنذ  إنتاجه.  وتطوير  املحيل،  املوز  جودة 
أوروبا  من  التقنية  والعوائق  األسواق  إغراق  ادعاءات  من  كثريًا  واجهت  العاملية، 
الصينيون بذلك كثريًا. وهذا يقتيض مزيدًا من  رون  املتحدة، وتأثَّر املصدِّ والواليات 
املوز،  لتجارة  آلية  وضع  خالل  فمن   .(Chang, 2004) والرشكات  احلكومة  اهتامم 
الصيني  للموز  يمكن  مة،  متقدِّ تكنولوجيات  وتبني  تفضيلية  سياسات  وتطوير 
 (Lu, 1994; العاملية  السوق  دخول  ذلك،  وفوق  املحلية،  السوق  احتياجات  تلبية 

.Zhang, 2007)

معينة،  سنوات  يف  بمعظمها  املوز  لتجارة  التحليلية  الدراسات  زت  تركَّ لقد 
 (Huang, 2005; Xu, 2006; Xu, 2006; Wang et al., 2006; ومناطق حمددة 
مع  التارخيية  البيانات  بمواءمة  اهتمت  فقد  احلالية  الدراسة  أما   .Li et al., 2008)

املناطق  يف  املوز  لتجارة  املدى  بعيدة  استرشافات  وأجرت  االسترشاف،  نموذج 
إىل  حاجة  ثمة  أن  إال  إقناعًا.  أكثر  نتائجها  تكون  أن  ُيتوقَّع  لذا  الرئيسية.  والدول 

السليمة. الرؤية  لتحقيق  املستقبل  يف  البحوث  هذه  من  املزيد 
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الف�صل الخام�س ع�صر

كيف ت�ساعد الريا�سيات �سناعة زيت الزيتون

 José S. Torrecilla(*)

 Department of Chemical Engineering, Faculty of Chemistry,
Universidad Complutense

de Madrid. Avda. Complutense, s/n. 28040 Madrid, Spain

ص ملخَّ
جرى إنتاج زيت الزيتون عىل مدى مخسة آالف السنة املاضية باستعامل أصناف 
زيت  من  خمتلفة  أنواع  إىل  ذلك  وأّدى  عة،  متنوِّ تصنيع  تقنيات  مع  الزيتون  من  خمتلفة 
زيت  من  عالية  جودة  عىل  احلفاظ  هو  دائاًم  املهم  اليشء  وكان  واملخلَّفات.  الزيتون 
تقليص  إىل  إضافة  الدهنية،  العضوية  خواصه  وعىل  النقاء،  الفائق  البِْكر  الزيتون 
األخرية،  اآلونة  ويف  مكلفة.  غري  بطريقة  مكن  حّد  أدنى  إىل  البيئي  خملَّفاته  مفعول 
الصناعة،  هذه  متطلبات  احلسبان  يف  األخذ  مع  اإلنتاج  منظومات  استمثال  وبغية 
(Linear & Non- خطية  وال  خطية  )اسرتجاعية  رياضية  خوارزميات  اسُتعملت 

ألنواع  وصفًا  م  نقدِّ الفصل،  هذا  ويف  واسع.  نطاق  عىل   )Linear Regression)
 (Principal األساسية  نات  املكوِّ )حتليل  املختلفة  احلاسوبية  الرياضية  اخلوارزميات 

.E-mail: jstorre@quim.ucm.es. Tel: +34 91  394 42 40; Fax: +34 91  394 4243 :المؤلف المراسل )*(
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اخلطأ  ذي  اجلزئي  واالسرتجاع  العصبونية،  والشبكات   ،Component Analysis)
الرتبيعي األصغري (Partial Least Squares Regression)، واسرتجاع ريايض... 
الزيتون  زيت  بقطاع  الصلة  ذات  الكيميائية  العمليات  نمذجة  يف  املستعملة  إلخ( 
م فيها، مع احلفاظ عىل جودة زيت الزيتون البِْكر الفائق النقاوة، ومنع غشه،  والتحكُّ

بعد عرصه. الزيتون  البيئي ملخلفات  املفعول  إضافة إىل حتديد 

تقديم
واحسية،  والصحية  الغذائية  النقاء  الفائق  البِْكر  الزيتون  زيت  خلواص  نتيجة 
العامل،  إنتاجه يف  ر االحتاد األورويب  الغذائية. ويتصدَّ املنتجات  ُيعترب واحدًا من أغنى 
الزيتون  زيت  من   70% نحو  ويستهلك  منه،  العاملي  اإلنتاج  من   80% نحو  ُينتج  فهو 
الزيتون  زيت  من  طن   106×2.8 من  أكثر  ُأنتِج   ،2008 عام  ويف  العامل.  يف  املنَتج 
االحتاد  يف  و41.6%   76.4% منها  ُأنتج  العامل،  يف  املائدة  زيتون  من  طن  و6.9×105 
زيتون  زيت  جانب  وإىل   .(International Olive Council, 2008) األورويب 
من  مكعبًا  مرتًا   107×3 نحو  ُينَتج  العامل،  يف  املنَتج  للطعام(  الصالح  )غري  املصابيح 
ثنائية  أو  أو بعمليات ثالثية  ثانوية بطريقة الضغط  الزيتية عىل شكل منتجات  املراهم 
األطوار. وباملعاجلات الفيزيائية والكيميائية، ُتنَتج أصناف أخرى من درجات متدنِّية 
للزيتون  ثانية  مركزية  طرد  بعملية  ُينَتج  بِكر  زيتون  زيت  أو  )ثفل،  الزيتون  زيت  من 
البوتاسيوم  من  الثانوية  املنتجات  تلك  حمتوى  ويسمح  ى(.  املصفَّ الزيتون  زيت  أو 
ووقود  منها  عضوي  سامد  بإنتاج  الكربيت،  من  املنخفض  حمتواها  أو  والفوسفور، 
 (Torrecilla et al., 2001; Torrecilla نظيف وكربون فعال وزيوت عطرية... إلخ
لة، يمكن إنتاج عدد كبري من  (et al., 2001a; Torrecilla et al., 2004. ويف املحصِّ

املنَتجات ذات األثر اإلجيايب عىل صحة البرش يف قطاع صناعة زيت الزيتون. 

يف  األخرى؟  الطعام  زيوت  عن  خمتلفًا  الزيتون  زيت  جيعل  الذي  الرس  هو  فام 
حالة زيت الزيتون البِكر الفائق النقاوة، املادة اخلام هي الثمرة، أما يف حاالت الزيت 
األخرى )زيت اللوز، أو زيت عباد الشمس، أو زيت السمسم... إلخ( فهي البذرة. 
الزيت خمتلفة.  استخراج  أن عملية  ذلك  إىل  ُيضاف  الزيتون.  تركيب   1 الدول  ُيري 
زيت  استخراج  أما  مذيب.  بواسطة  باالستخالص  البذور  زيت  فصل  حيصل  فعادة، 
حيث  ضغط،  عمليات  أو  مستمرة  بعمليات  فيحصل  النقاوة  الفائق  البكر  الزيتون 
الزيت  طور  ُيفصل  ثم  الناتة.  العجينة  وُتدعك  وُيسحق،  وُيغسل  الزيتون  ُيلتقط 
يات  مصفِّ يف  املركزي  بالطرد  والنوى(  واللب  القرش  من  ن  )املكوَّ الصلب  الطور  عن 
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الناتج فيزيائيًا بالطرد املركزي يف  ى  النهاية، ُيصفَّ أفقية أو بالضغط اهليدروليكي. ويف 
 .(Torrecilla et al., 2009) يات عمودية  مصفِّ

األخذ  جيب  مكنة،  جودة  بأعىل  النقاوة  فائق  بِكر  زيتون  زيت  عىل  وللحصول 
التقاطه  ال  الشجرة،  من  الزيتون  جني  جيب  أنه  أوهلام  هامني،  عاملني  احلسبان  يف 
وإحدى  يمكن.  ما  بأرسع  الزيت  استخراج  جيب  الزيتون،  جني  وبعد  األرض،  من 
املشكالت املهمة يف احلالة األخرية هي عملية القطاف، التي تتطلب يدًا عاملة كثرية، 
أواخر شهر  نوفمرب حتى  الثاين/  أوائل شهر ترشين  أربعة أشهر )من  ال تدوم سوى 
خالل  معها  التعامل  جيب  التي  اهلائلة  الزيتون  كميات  إىل  إضافة  فرباير(،  شباط/ 

.(Torrecilla et al., 2009) تلك املدة

.(Aragón and Palancar, 2001) 1: تركيب الزيتون  الدول 

ن )%( النواةقرش النوىاللباملكوِّ
509.330-60ماء

150.727.3-30زيت

نات حتتوي عىل النرتوجني 23.410.2-5مكوِّ

34126.6-7.5سكر

3381.9-6ِسلُّلوز

14.11.5-2معادن

0.5-20.11-2.25فينوالت متعددة

3.42.4-مواد أخرى

أو  ثالثية  بعمليات  أو  )بالضغط  الزيتون  من  الزيت  استخراج  عملية  لنوع  وتبعًا 
أنواع  ثالثة  األطوار  الثالثية  يات  املصفِّ من  تنُتج  خمتلفة.  فضالت  تنُتج  األطوار(،  ثنائية 
 aqua )يسمى  الغسيل  وماء  الزيتون،  من  بني  أسود  وسائل  الزيتون،  زيت  املواد:  من 
بالعربية(  وزيبار  باإلسبانية،   alpechinو باليونانية،   katsigarosو باإليطالية،   reflue
2 احلدين  الدول  الذي ُيسمى أيضًا ماء غسيل معرصة الزيتون، وبقايا صلبة. ويتضمن 
نات الالعضوية  نات العضوية والقيمة الوسطى للمكوِّ ثات واملكوِّ األقىص واألدنى للملوِّ
زيت  خمتلفتان:  مادتان  تنُتج  احلديثة،  األطوار  الثنائية  يات  املصفِّ ويف  السائل.  ذلك  يف 
ُيعَرف  صلب  نصف  )راسب  األطوار  ثنائي  ثفل  أو  سائلة،  صلبة  وفضالت  الزيتون 
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)املاء  املاء  من  رئيسية  بصورة  الزيتون  زيت  تفل  ويتألف   .)alperujo بـ  باإلسبانية 
العجن(،  التنظيف وعمليات  املاء املضاف بغرض  الزيتون، وأحيانًا  الطبيعي املوجود يف 
و%22 من اللب، و%20 من النوى، و%3 من الزيت. ويتضمن الدول 3 بعض خواص 
البيئية.  املشكالت  من  واحدة  املتوسط  البحر  حوض  يف  يمثِّل  الذي  الزيتون  زيت  تفل 
الزيتون. زيت  صناعة  قطاع  يف  الرئيسية  للمخلَّفات  املهمة  اخلواص   4 الدول  يتضمن 

وتعتمد كمية فضالت استخراج زيت الزيتون عىل عملية التصنيع املستعملة. ُيري 
الدول 4 أن كل 1000 كيلو غرام من الزيتون تؤدي إىل خملَّفات وزهنا 1000 كيلو غرام يف 
حالة الضغط، و1500-1800 كيلو غرام يف عمليات األطوار الثالثة، و800-950 كيلو 
غرام يف عمليات الطورين (Kapellakis et al., 2008). ومن هذه الكميات، ثمة 600 
كيلو غرام من ماء الفضالت يف احلالة األوىل، و1000-1200 كيلو غرام يف احلالة الثانية، 
ضمن  رئيسية  بصورة  موجود  املاء  الطورين،  حالة  ويف  الثالثة.  احلالة  يف  غرام  كيلو  و0 
نحو  تساوي  رطوبة  مع  تفاًل  الطورين  عملية  وتولِّد  الزيتون(.  )ثفل  الصلبة  الفضالت 
%60 عىل أساس مبلول (Torrecilla et al., 2006). وإلدراك أمهية مفعول التفل البيئي، 
 .(Isidori et al., 2005) السنة  يف  شخص  مليون   22 من  أكثر  ُينتِجه  ثًا  تلوُّ يعادل  فإنه 

الزيتون وتركيبه الكيميائي  املاء الذي خيرج من معرصة زيت  2: خواص  الدول 
.(Kapellakis et al., 2008)

منظومة املعاجلة
طرد مركزيضغط

ثات امللوِّ
)g/L( 60- 120180- 130 كمية األكسجني الكيميائي

)g/L( 20- 9055- 100 كمية األكسجني احليوي

0.10.9العوالق الصلبة )%(

126املواد الصلبة الكلية )%(

نات العضوية )%( املكوِّ
0.5 - 2.02.6 - 8.0سكر

0.1 - 0.50.3 - 2.0مركبات نرتوجني
0.2 - 0.10.4 - 1.5محوض عضوية

0.3 - 1.00.5 - 1.5كحوالت متعددة
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0.2 - 1.00.5 - 1.5بنتوزات، تانِّينات
0.3 - 2.00.8 - 2.4فينوالت متعددة

0.5 - 0.032.3 - 1.00دهون
نات الالعضوية )%( املكوٍّ

0.110.03فوسفور

0.720.27بوتاسيوم

0.070.02كالسيوم

0.040.01مغنيزيوم

0.090.03صوديوم

0.030.01كلور

األطوار  ثنائي  زيتون  لثفل  والكيميائية  الفيزيائية  اخلواص  3: بعض  الدول 
.(Torrecilla et al., 2006)

القيمةاملوسط
)kJ/kg( 18.0قيمة التسخني الدنيا

38 - 45كربون )%(

20 - 34أكسجني )%(

4 - 5.5هيدروجني )%(
0.78 - 4نرتوجني )%(

0.01 - 0.04كربيت )%(

0.25فوسفور )%(

1.8بوتاسيوم )%(

فينوالت متعددة )جزء من 
23000مليون(

4.8سكريات )%(

4 - 12رماد )%(
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 (Aragón and 4: مقارنة بيانات عمليات استخراج زيت الزيتون  الدول 
.Palancar, 2001)

مقدار اخلرجاخلرجمقدار الدخلالدخلالعملية
200 كيلو غرامزيت زيتون1000 كيلو غرامزيتون

0.1-0.12 مرتًا ماء غسيلكبس
مكعبًا

فضالت صلبة )25% 
400 كيلو غرامماء + %6 زيت(

40-63 كيلو واط طاقة

ساعي
ماء فضالت )88% 

600 كيلو غرامماء(

200 كيلو غرامزيت زيتون1000 كيلو غرامزيتون

0.1-0.12 مرتًا ماء غسيل
مكعبًا

فضالت صلبة )50% 
ماء + %4 زيت(

500- 600 كيلو 

غرام
ثالثة 
أطوار

ماء نقي 
ي للمصفِّ

0.5-1.0 مرتًا 
مكعبًا

ماء لتنقية 
الزيت غري 

النقي
10 كيلو غرام

ماء فضالت )94% 
ماء + %1 زيت(

 1200 -1000

كيلو غرام

09-117 كيلو طاقة

واط ساعي
200 كيلو غرامزيت زيتون1000 كيلو غرامزيتون

0.1- 0.12 مرتًا ماء غسيلطوران
مكعبًا

ماء فضالت )60% 
ماء+ %3 زيت(

800- 950 كيلو 

غرام

< 90-117 كيلو طاقة
واط ساعي

عىل  احلفاظ  مع  املخلفات  هلذه  مكن  بيئي  مفعول  أصغر  حتقيق  وبغية  لذا، 
االقتصادية  العوامل  احلسبان  يف  األخذ  )مع  املستخَرج  للزيت  مكنة  جودة  أعىل 
رضوريًا.  الزيتون  زيت  قطاع  يف  الرياضية  اخلوارزميات  استعامل  يغدو  دائاًم(، 
وبعمليات  املنَتج،  الزيت  بجودة  شيوعًا،  األكثر  الثالثة،  الرياضيات  تطبيقات  وهتتم 
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أوسع  طيف  وثمة  فيها.  م  والتحكُّ التصنيع  عمليات  ونمذجة  املخلَّفات،  إدارة 
متعدد  )اسرتجاع  خطية  خوارزميات  عىل  تقوم  التي  الرياضية  اخلوارزميات  من 
صنعية،  عصبونية  )شبكات  خطية  ال  أو  إلخ(  املبدئية...  نات  املكوِّ حتليل  ات،  املتغريِّ
ومنطق ترجيحي... إلخ(. لكْن بسبب الطبيعة التطبيقية هلذا الفصل، فإنه ال يتضمن 
أخرى  منشورات  يف  عليه  العثور  يمكن  بل  اخلوارزميات،  لتلك  تفصيليًا  وصفًا 
 (Montgomery and Peck, 1982; Beers, 2007; Torrecilla et al., 2009;

 .Fine, 1999)

الزيتون زيت  جودة  حتديد  يف  اخلوارزميات  استعامل 
ُيعترَب غش املنتجات الغذائية بمواد أرخص وأسهل توافرًا مشكلة متفشية ُوجدت 
الفائق  البِْكر  الزيتون  لزيت  املرتفع  السعر  إىل  ونظرًا  األخرية،  العقود  ويف  الِقَدم.  منذ 
النقاوة  الفائق  البكر  الزيتون  زيت  غّش  إن  الغش.  من  كثرية  حاالت  ُكشفت  النقاء، 
خطرة  صحية  عواقب  أحيانًا  عليه  ترتتب  أن  يمكن  بل  اقتصادي،  احتيال  جمرد  ليس 
 (Lee et al., 1998; اإلسباين  السام  الزيت  متالزمة  ذلك  أمثلة  ومن  للمستهلكني، 

 .Mildner-Szkudlarz and Jelen, 2008)

النوع  الغش. يف  رئيسيني من  نوعني  إىل  النقاء  الفائق  البِكر  الزيتون  ض زيت  يتعرَّ
األول، خُيلط بزيوت زيتون متدنِّية الدرجة )زيت تفل الزيتون، وزيت ُينتج بعملية طرد 
ى(. ويف الثانية، خُيَلط الزيت البِكر الفائق النقاء  مركزي ثانية للزيتون، وزيت زيتون مصفَّ
مع زيوت أخرى مشاهبة رخيصة من مثل زيوت البذور )زيت البندق، وزيت عباد الشمس، 
 (Mildner-Szkudlarz and )رة، وزيت فول الصويا، وزيت النخيل... إلخ وزيت الذُّ
(Jelen, 2008; Peña et al., 2005; Dourtoglou et al., 2003. عىل سبيل املثال، نظرًا 
البندق، من الصعب كشف هذا  النقاء وزيت  الفائق  البكر  الزيتون  التشابه بني زيت  إىل 
 (Mildner-Szkudlarz 20% النوع من الغش، خاصة إذا كان تركيز زيت البندق أقل من
املمكن  من  األخرية  اآلونة  يف  أصبح  لكْن   .and Jelen, 2008; Peña et al., 2005)
الحقًا. نراه  سوف  ملا  وفقًا  رياضية  خوارزميات  بمساعدة  الغش  من  النوع  هذا  كشف 

بواسطة  النقاوة  الفائق  البكر  زيتون  زيت  جودة  فحص  املمكن  من  أن  وبرغم 
 (Commission Regulation الدهني  العضوي  حمتواه  وبتقييم  الكيميائية  بالكواشف 
(No 1989/ 2003 (EC)، فإنه ليس ثمة كاشف موثوق واحد لتحديد املنشأ اجلغرايف لثامر 
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(Marini et al., 2004; Martins- الزيتون وحتديد تصنيف املنشأ، أو حتى حتديد صنفها
(Lopes et al., 2008. لكْن من أجل كشف الغش يف زيت الزيتون البكر الفائق النقاء 
يف  املوجودة  للكيامويات  الكمية  الرتاكيز  حتديد  جيب  النباتية،  الزيوت  أنواع  حتديد  أو 
الزيوت )احلموض، والستريوالت، والفينوالت املتعددة... إلخ(، وخواصها الفيزيائية 
 ...(Saponification) التصبُّن  وعامل  الضوء،  انكسار  ومعامل  )الكثافة،  الكيميائية 
 (Commission Regulation (EC) No 1989/ 2003, Food and Agriculture )إلخ
(Organization of the United Nations, 1999. ويمكن حتديد تلك العوامل أيضًا 
تقنيات من مثل قياس  تقوم عىل  التي  الكيميائية  القياس  باستعامل عدد كبري من وسائل 
بتحويل  الطيفي  رامان  وقياس   ،(Vigli et al., 2003) النووي  املغنطييس  الرنني  طيف 
فورييه (Baeten et al., 1998)، وكروماتوغرافيا الغاز، وكروماتوغرافيا السوائل العالية 
 (Sayago et والقياس الطيفي الفلورنيس ،(Brodnjak-Voncina et al., 2005) الدقة
نا (Martins-Lopes et al., 2008)... إلخ. والستخالص أكثر  (al., 2007، وبصمة الدَّ
وتركيز  وتركيب  خصائص  عىل  املحتوية  الضخمة  البيانات  قواعد  من  أمهية  املعلومات 
الكيامويات يف كل نوع من الزيوت النباتية، ثمة حاجة إىل تقنيات إحصائية. وبعض أكثر 
تلك التقنيات أمهية واستعامالً هي اخلوارزميات اخلطية، مثل حتليل املكونات األساسية 
وتقنيات   ،(Mildner-Szkudlarz and Jelen, 2008; Dourtoglou et al., 2003)
 (Mildner-Szkudlarz and Jelen, 2008, Vigli et al., ات االسرتجاع املتعددة املتغريِّ

(2003، أو اخلوارزميات الالخطية، ومنها الشبكات العصبونية الصنعية.

(Self- التنظيم  الذاتية  املخططات  نامذج  اسُتعملت  النباتية،  الزيوت  جمال  ويف 
 (Learning Vector املتعلمة  الشعاعي  االستكامم  وشبكات   Organizing Maps)
(Quantization Networks. تقوم هاتان الشبكتان العصبونيتان عىل شبكات كوهونِن 
يف  املهمة  املواضيع  أهم  من  ومها   ،(Kohonen, 1987)  (Kohonen’s Networks)
إىل أهنام شبكتان عصبونيتان غري خاضعتني  التنافسية. ونظرًا  العصبونية  الشبكات  حقل 
لإلرشاف، ليست ثمة حاجة إىل معرفة اخلرج. ويمكن تدريب هذا النوع من الشبكات 
ذلك  مع  املستقبلية  استجاباهتا  وتكييف  دخلها،  يف  والرتابطات  الشذوذات  كشف  عىل 
املتشاهبة.  اخلصائص  ذات  املجموعات  متييز  عىل  قادرة  إهنا  أي  لذلك،  تبعًا  الدخل 
بروديناك  ره  طوَّ الذي  ذاك  هو  التنظيم  الذاتية  املخططات  نامذج  تطبيقات  وأحد 
كوهونن  شبكات  استعملوا  الذين   (Brodnjak-Voncinaet et al.,) وآخرون  فونسينا 
 (Brodnjak-Voncina et جمموعات  ضمن  النباتية  الزيوت  عينات  لتجميع  العصبونية 
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(Marini et al. 2007) هذا النموذج الختيار  (al., 2005. واستعمل ماريني وآخرون 
أمامية  تغذية  ذات  عصبونية  شبكة  يف  اسُتعملت  مالئمة  وإقرار  ق  وحتقُّ تدريب  عينات 
وحيد  طلياين  زيتون  زيوت  من  ثنائية  خالئط  حتليل  أجل  من  ييل(  سوف  ما  )انظر 
النتائج الناجحة يف جماالت علمية أخرى،  (Marini et al., 2007). ويف ضوء  الصنف 
للمجموعات  التمييزية  واملقدرة  البرتوكيامويات،  وقطَّاعات  الصورة  ف  تعرُّ منها 
 (Kohonen, 1987; التنظيم(  الذاتية  املخططات  نامذج  )باستعامل  اخلصائص  املتشاهبة 
حمددة  فئات  يف  املجموعات  تلك  تصنيف  إمكان  وحتى   ،Demuth et al., 2005)
 (Demuth املتعلمة(  الشعاعي  االستكامم  شبكات  نامذج  )باستعامل  املستعمل  قبل  من 
املكونات  )حتليل  خطية  خوارزميات  ُتستعمل   ،et al., 2005, Lloyd et al., 2007)
الشعاعي  االستكامم  شبكات  ونامذج  التنظيم  ذاتية  )خمططات  خطية  وال  املبدئية( 
الزيتون. زيت  قطاع  يف  اهلدف  هبذا  الصلة  ذات  البحوث  من  متزايد  عدد  يف  املتعلمة( 

اخلطِرة املركبات  لتحديد  اخلوارزميات  استعامل 
صحيٌح أن ثمة طرائق حتليلية كثرية لتحديد املركبات اخلطِرة التي من مثل املركبات 
 ،(Bosch et al., 1987) الطيفية  القياسات  الطرائق  تلك  ومن  ومشتقاهتا،  الفينولية 
وكروماتوغرفيا   ،(Zhao and Lee, 2001) األداء  العالية  السوائل  وكروماتوغرافيا 
(Tasioula- الغاز  وكروماتوغرافيا  الطيفي  والقياس   ،(Bartak et al., 2000) الغاز 
(Margari and Okogeri, 2001... إلخ، إال أنه ما زالت ثمة حاجة إىل وسائل حتليلية 
بسيطة نسبيا مالئمة إلجراء االختبارات، وإىل حتاليل رسيعة هلذه األنواع من املركبات 
الثالثية  الطريقة  من  الناتة  السائلة  الفضالت  ومنها  املعقدة،  احلقيقية  العينات  يف 
جُمَّات حيوية  تطوير  السياق، جرى  الزيتون(. ويف هذا  )ماء فضالت معرصة  األطوار 
الفينوالت،  لتحليل  حيوية  متييز  عنارص  لتكون   (Laccase) از  الكَّ مع  إلكرتوكيميائية 
 (Freire et وذلك من خالل تثبيتها عىل سطوح أقطاب خمتلفة من مثل ألياف الكربون
 (Haghighi (Freire et al., 2002b)، والغرافيت  (al., 2002، والكربون الزجاجي 
اإلثِر  سولفون  وأغشية   ،(Leite et al., 2003) الكربون  ومعجونة   ،et al., 2003)
 (Gomes and Rebelo, ات عامة املتعدد (Polyethersulfone) عىل قطٍب لقاعدة جمسَّ
 ،)(Timur et al., 2004) املتشابكة  ل  املعدَّ املتعدد  األنيلني  بالتني  ات  وجمسَّ  ،2003)
إلكرتود  عىل  ب  املرسَّ  (Polyvinylpyrrolidone) املتعدد  الفينيل  وليدون  بريُّ وهالم 
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كالرك (Roy et al., 2005)، والسطح الذهبي )Vianello et al., 2004(. وُتستعمل 
للمنَتج.  الكهربائي  التيار  قياس  مع  إنزيمية  تفاعالت  االختبار  من  النوع  هذا  يف 
اإلنزيمي.  ف  التعرُّ جزء  بوصفه  از  الكَّ إنزيم  ُيستعمل  الفينولية،  املركبات  ولتحديد 
إن هذا اإلنزيم معروف بإرجاعه األكسجني مبارشة إىل ماء من دون تشكيل للوسيط 
وُيستعمل  الفينوالت.  مثل  خمتلفة  مواد  أكسدة  حساب  عىل  اهليدروجني  بريوكسيد 
بمجرد  وذلك  الكمي،  للتحديد  بطريقٍة  بعدئٍذ  التيار  قياس  بطريقة  املنتجات  إرجاع 
تطبيق كمونات إرجاع كهربائية. أما مركبات الفينول التي خُتترب عادة فهي محض البن 
الرئيسية املوجودة يف  الفينول  (Catechol) ألهنام من مركبات  (Caffeic) والكاتيكول 
 (Haghighi et از حساسية  ماء فضالت معرصة الزيتون، وألهنام من أكثر ركائز الالكَّ
قياس  إشارة  تراكب  يكون  الناتة،  املتأكسدة  األجناس  تشابه  إىل  ونظرًا   .al., 2003)
املركبات  مسألة حتديد  احلقيقة  ل هذه  كبريًا. وحتوِّ الفولتية  اإلرجاع  التيار يف خمططات 
إىل دراسة للقياسات الكيميائية، وهي حالة يمكن تطبيق اخلوارزميات الرياضية عليها. 
قادر  اإلرشاف  حتت  ريايض  نموذج  عىل  التغذية  األمامية  العصبونية  الشبكات  وتقوم 
بالعالقات  معرفة مسبقة  إىل  احلاجة  معًا من دون  الدخل واخلرج  ربط موسطات  عىل 
عىل  حتتوي  فهي  نسبيًا،  بسيطة  بنيتها  أن  ذلك  إىل  ُيضاف  الكيميائية.  املوسطات  بني 
قصرية  حساب  مدة  يعني  وهذا  العصبونات.  بني  والتوازي  التسلسل  عىل  وصالت 
الشبكات  استعامل  ورد  وقد   .(Palancar et al., 1998) متكيِّفًا  وأداًء  عالية  ومناعة 
 (Trojanowicz العصبونية األمامية التغذية من أجل حتديد املركبات الفينولية أيضًا يف

.et al., 1999; Gutés et al., 2005)

الصناعية الكيميائية  العمليات  يف  اخلوارزميات  استعامل 
الرياضية  اخلوارزميات  ُتستعمل  األخرى،  الصناعية  القطاعات  غرار  عىل 
الزيتون  زيت  خيّص  ما  ويف  فيها.  م  والتحكُّ الكيميائية  العمليات  نمذجة  يف  بمعظمها 
ات التي  ص لغذاء البرش، فإن مواصفاته أكثر رصامة، وثمة عدد كبري من املتغريِّ املخصَّ
وتعقيدًا  تقييدًا  أكثر  املهام  تلك  تكون  النتيجة،  ويف  نمذجتها.  أو  فيها  م  التحكُّ جيب 
املوجودة يف قطاعات صناعية غري غذائية أخرى. وقد طبَّق غراف وآخرون  تلك  من 
 (Linear Programming Simulation نموذج حماكاة بالربجمة اخلطية (Graaff et al.)
 .(Graaff et al., 2008) لدراسة إنتاج زيت الزيتون عىل األرايض املنحدرة Model)
 (Sonia ر سونيا وآخرون ومن أجل إحدى مراحل عملية استخراج زيت الزيتون، طوَّ
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لنمذجة  األصغري  الرتبيعي  اخلطأ  ذي  اجلزئي  االسرتجاع  عىل  قائاًم  نموذجًا   et al.)
النقاء  الفائق  البِكر  الزيتون  زيت  معاجَلة  يف  والكحوالت   C6و  C5 األلدهييَدْين  نشوء 
من  آخر  جزء  يف  أخرى  ترموديناميكية  نامذج  واسُتعملت   .(Sonia et al., 2009)
الزيت  أكسدة  بإزالة  يتعلق  ما  خاصة يف  الزيتون،  زيت  باستخراج  الصلة  ذي  البحث 

 .(Vázquez et al., 2009)

الزيتون،  زيت  استخراج  عملية  من  الناتة  الفضالت  معاجلة  خيص  ما  ويف 
وصف  أجل  من  التغذية  األمامية  العصبونية  الشبكات  عىل  تقوم  نامذج  اسُتعملت 
 .(Torrecilla, 2004; Torrecilla et al., 2008) الزيتون  ثفل  تفيف  عملية 
 (Japon-Lujan وباستعامل خوارزميات رياضية أخرى، اتَّبع جابون ليوان وآخرون 
تريوسول  الستخراج  تفصييل  استمثال  إلجراء  ات  املتغريِّ متعددة  منهجية   et al.,)
ذي  الثفل  من  األخرى  احليوية  والفينوالت   (Hydroxytyrosol) اهليدروكيس 
الطورْين (Alpeorujo)، (Japon-Lujant and Luque de Castro, 2007). وُيشار 
الزرقاء  امليثيلني  صبغة  الستخالص  بالضغط  الزيت  استخراج  ثفل  استعامل  إىل  هنا 
املرتبتني  من  ات  متغريِّ بنامذج  العملية  هذه  ُنمِذجت  وقد  املائية.  املحاليل  من  وغريها 
 (Torres et al.,) وآخرون  توِرس  (Banat et al., 2007). ودرس  والثانية  األوىل 
الزيتون  زيت  تقطري  من  الناتة  الفضالت  ملادة  اإليثانويل  التحليل  ونمذجوا  أيضًا 

 .(Torres et al., 2007) (Lipases) تارية خمتلفة  ع بليبازات  املرسَّ

عدد  يتزايد  الذكر،  السابقة  الرياضية  اخلوارزميات  خصوبة  إىل  ونظرًا 
ذلك  إىل  ُيضاف  الزيتون.  زيت  قطاع  يف  بتطبيقاهتا  الصلة  ذات  العلمية  املنشورات 
أنه  ن عىل نحو الفت. إال  بالتحسُّ النامذج املستعملة  أنه مع مرور الوقت، يستمر أداء 
املستمثلة  والفيزيائية  الكيميائية  املوسطات  مجيع  مراجعة  دائاًم  تب  احلاالت  مجيع  يف 
الكيميائية  للمواصفات  احلسبان  يف  األخذ  مع  حتديثها،  وحتى  رياضية  بخوارزميات 

والفيزيائية.
خالصة

أن  إال  الزيتون،  زيت  قطاع  يف  حل  إىل  حتتاج  التي  املشكالت  من  الكثري  ثمة 
ذات  االعتبارات  هي  تبقى  واجلودة  البيئة  وعوامل  املتداخلة  االقتصادية  العوامل 
الزيتون،  أصناف  من  الكبري  العدد  أيضًا  العوامل  تلك  ومن  الرئيسية.  األمهية 
ق  تتحقَّ أن  جيب  التي  العالية  واجلودة  عام،  كل  ُتنى  التي  الكبرية  الزيتون  وكميات 
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ومدة  الدهنية،  العضوية  خواصه  عىل  واحلفاظ  النقاء،  الفائق  البِكر  الزيتون  زيت  يف 
هذه  ضوء  ويف  إلخ.  الناتة...  للفضالت  الكبري  البيئي  واملفعول  القصرية،  القطاف 
يقوم  جيدًا  حاًل  املشكالت  هذه  حلل  املقرتحة  البدائل  أهم  أحد  فإن  املتطلبات، 
)حتليل  الرياضية  اخلوارزميات  ُنفِّذت  لقد  الرياضية.  اخلوارزميات  استعامل  عىل 
والشبكات  األصغري،  الرتبيعي  اخلطأ  ذو  اجلزئي  واالسرتجاع  األساسية،  املكونات 
الزيتون  م يف جودة زيت  للتحكُّ إلخ( حاسوبيًا  الريايض...  العصبونية، واالسرتجاع 
الكيامويات  العمليات الصناعية والتحكم فيها، وحتديد  النقاء، ونمذجة  الفائق  البكر 
للنواتج  القديمة  التطبيقات  مع  والتعامل  عليها،  حتتوي  التي  والفضالت  اخلطرة 

تطبيقات جديدة. إنتاج زيت، والبحث عن  بقطاع  الصلة  الثانوية ذات 

تشكيلة  إىل  يصل  أن  للمستعمل  يمكن  الرئيسية،  املواصفات  حتقيق  أجل  ومن 
إعادة  أنه تب  ر  نتذكَّ أن  املالئمة. وجيب  اخلوارزمية  باستعامل  املوسطات  من  مناسبة 
والكيميائية  الفيزيائية  لالعتبارات  احلسبان  يف  األخذ  مع  الرياضية  املوسطات  ضبط 

اللزوم. حني 

شكر كلمة 
)املرشوع  املايل  دعمها  عىل  اإلسبانية  واالبتكار  العلوم  وزارة  املؤلف  َيشكر 
 (a Ramón اه من مرشوع البحث  CTQ2006-04644(، إضافة إىل الدعم الذي تلقَّ

(y Cajal عرب نفس الوزارة.
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ص ملخَّ
مرتبطة   (Dimers) دايمرات  هي  النباتية  الكيميائية   (Lignans) الليغنانات 
 .(1,4-diarylbutane) 4،1- دياريلبوتان  بنية  ذات   (b) -b بيتا   - بيتا  بروابط  معًا 
الفينيلربوبانويد  مسار  إنزيامت  فعل  بواسطة  اخللية  سيتوبالزما  يف  حيويًا  ب  ُتركَّ وهي 
الِفنيالالنني  أمونيا  لياز  فيه  ع  ُيرسِّ الذي   (Phenylpropanoid Pathway)

االستقالب  من  األولية  (PAL) اخلطوة   (Phenylalanine Ammonia Lyase)

 (Pinoresinol Laciresinol بينوريسينول  السرِيسينول  امُلرِجع  ع  وُيرسِّ الثانوي، 
وتوجد  لليغنانات.  احليوي  الرتكيب  من  األخرية   (Reductases  (PLR) اخلطوات 

عة، منها القمح.  الليغنانات بوفرة يف بذر الكتان ويف حبوب متنوِّ

(KS 680- التعاونية  األميركية  الزراعة  وزارة  مشاريع  قبل  من  جزئيًا  العمل  هذا  ل  ُموِّ  )*(
كانساس  والية  جامعة  في  الزراعية  التجارب  ومحطة   ،0199184 and KS41 0-02 14022)

.)Journal Contribution No. 08-003-B(



672

احلبوب  منتجات  استهالك  بني  ترابطًا  والطبية  الوبائية  الدراسات  بيَّنت  وقد 
ويف  الرسطان.  بمرض  اإلصابة  خطر  وانخفاض  بالليغنانات،  الغنية  الكاملة 
وبيَّنت  للرسطان.  صادة  أنشطة  عىل  تنطوي  الليغنانات  أن  ُأثبت  احليوانية،  النامذج 
مقرتنة  كانت  الليغنانات  من  املختلفة  القمح  أصناف  حمتوى  أن  السابقة  دراساتنا 
ي  الُغدِّ الَوَرِمي  الُقوُلويِن  اَلِئِل  السَّ داء  فئران  يف  لألورام  مضادة  بأنشطة  جدًا 
ثة  املقالة جوانب حمدَّ (Adenomatous Polyposis Coli) (APCmin). وتغطي هذه 

القمح  يف  احليوي  تركيبها  يف  امُلدخلة  األخرية  لتحسيناتنا  تأكيد  مع  الليغنانات،  من 
تطوير  وبغية   .PLR الـ  جينة  عن  املفرط  بالتعبري  وذلك  اجلينية،  اهلندسة  بواسطة 
التعبري  عىل  تشتمل  مستقبلية  دراسة  نناقش  سوف  مستقر،  تعبري  ذي  فاعٍل  تعديل 

PLR يف حتويل املسار. PAL والـ  املفرط عن كل من جينات الـ 

تقديم  -1

ضت ألمهية حتسني الكيامويات  ُنرش يف اآلونة األخرية عدد من التقارير التي تعرَّ
عىل  يساعد  قد  النباتية  للكيامويات  السليم  التناول  إن   .)2-1( صحيًا  املهمة  النباتية 
مضادات  منها  عة  متنوِّ آليات  خالل  من  والرسطان  الوعائية  القلبية  األمراض  درء 
األكسدة (Anti-Oxidation)، ومضادات االنتشار (Anti-Proliferation)، وتوقُّف 
 ،(Anti-Estrogen) اإلسرتوجني  ومضادات   ،(Cell Cycle Arrest) اخللية  دورة 
الدراسات  أوردته  ملا  وفقًا  إلخ   ...(Apoptosis Induction) االستامتة  وحتريض 
النباتية  الكيامويات  هذه  دراستنا  يف  أمهية  األمور  أكثر  ومن   .)4-3( والطبية  الوبائية 
فينيلربوبان  دايمرات  هي  النباتية  الكياموية  والليغنانات  ليغنانات.  أهنا  عىل  املصنَّفة 
ودراسات  احليوانية  النامذج  ويف  4،1-دياريلبوتان.  ببنية  بيتا-بيتا  روابط  بينها  تربط 
دراستنا  وبيَّنت   .)5( للرسطان  مانعة  بأنشطة  الليغنانات  اتصفت  اخلاليا،  تنمية 
نحو  عىل  اقرتنت  الليغنانات  من  املختلفة  القمح  أصناف  حمتوى  أن  أيضا  السابقة 
ولزيادة مستويات هذه  لذا،   .)6(  APCmin فئران  مقاومة لألورام يف  بأنشطة  واضح 
التي  املفتاحية  لإلنزيامت  اجلينية  التعديالت  تبدو  صحيًا،  املهمة  النباتية  الكيامويات 

أمرًا رضوريًا. لليغنانات  احليوي  الرتكيب  م يف مسار عملية  تتحكَّ

لتحسني  اجليني بوصفه طريقة  التعديل  د  تؤيِّ املؤلفني مقاالت  لقد نرش كثري من 
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مجيع  د  تؤكِّ اخلصوص،  وجه  وعىل   .)11-7( النباتية  للكيامويات  احليوي  الرتكيب 
 (Branch Stage Enzyme) الطرائق املنشورة التعبري املفرط إلنزيم مرحلة التشعب 
مرحلة  بإنزيامت  االهتامم  الدراسات  بعض  ز  وتركِّ الفينيلربوبانويد.  مسار  ضمن 
ز االهتامم  PAL )12-13(، يف حني أن دراسات أخرى تركِّ التشعُّب األولية، مثل الـ 
املتَّبعة،  الطريقة  كانت  ومهام   .)15-14(  PLR الـ  مثل  النهائية،  املرحلة  بإنزيامت 
التعديالت  خطوط  يف  النباتية  الكيامويات  مستويات  يف  كبرية  ات  تغريُّ حصلت  فقد 
التعديل اجليني بجينة  أن  بيَّنت دراسة قمنا هبا  الناتة. وعىل وجه اخلصوص،  اجلينية 
سيكويسوالسرييسينول  ديغلوكوسيد  من  جدًا  عالية  مستويات  إىل  تؤدي   PLR

(SDG) يف القمح املعدل جينيًا )16(. (Secoisolariciresinol Diglucoside)ف 

تقنية  استعامل  أيضًا  املؤلفني  بعض  حاول  إفراديًا،  اإلنزيامت  تعديل  إىل  وإضافة 
متعددة  طريقة  هو  املسار  حتويل  إن   .(Pathway Transformation) املسار  حتويل 
املسار  حتويل  اسُتعمل  وقد  معني.  مسار  ضمن  أكثر  أو  إنزيم  عىل  وتشتمل  الوجوه 
 (Schijlen et وآخرون  شيْجِلن  ل  وحوَّ النباتات.  يف  الفينيلربوبانويد  مسار  يف  فعاًل 
(Stilbene Synthase)، وسينتاز الكالُكن  (al., 2007 جينيًا جينات سينتاز الستيلبني 

وإيزومرياز   ،(Chalcone Reductase) الكالُكن  وُمرِجع   ،(Chalcone Synthase)

الكالُكن (Chalcone Isomerase) يف نبات الطامطم ]البندورة[ هبدف زيادة الرتكيب 
 (Lorenc-Kukua ل  (Flavonoid) الكيميائي النبايت )17(. وعدَّ احليوي للفالفونويد 
(et al., 2005 جينات سنتاز الكالُكن وإيزومرياز الكالُكن وُمرِجعات دهييدروفالفون 

ويستفيد   .)18( األكسدة  ملضادات  احليوي  الرتكيب  زيادة  أجل  من  الكتان  نبات  يف 
النباتية يشتمل عىل خطوات  تعديل املسار من حقيقة أن الرتكيب احليوي للكيامويات 
إنزيم واحد ضمن نفس  أكثر من  يؤّدي تعديل  أن  ح  املرجَّ فإن من  م خمتلفة، ولذا  حتكُّ
نناقش طريقة  املراجعة،  املطلوبة. ويف هذه  النهائية  املنتجات  توليد مزيد من  املسار إىل 
املفرط  بالتعبري  القمح  يف  الفينيلربوبانويد  ملسار  مسار  تعديل  تقنية  الستعامل  حمتملة 
م بعض بياناتنا عن التعامل اجليني مع جينة  لكل من جينَتْي الـ PLR والـ PAL. ونقدِّ
PLR، وننظر يف إمكان استعامل خطوط القمح املعدل جينيًا الفرعية تلك مع بنية معدلة 

م فيها معزاز عمومي.  جينيًا جديدة حتتوي عىل جينة PAL يتحكَّ
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احليوي  الرتكيب  عملية  يف  اإلنزيمية   PALو  PLR جينَتْي  أدوار   -2

لليغنانات

القمح  يف   PLR جلينة  املمكن  اإلنزيمي  الدور  يف  نظرنا  األخرية،  مقالتنا  يف 
خمتزالت  أهنا  عىل  املصنَّفة  اإلنزيامت  من  جمموعة  إىل  اجلينة  تلك  تنتمي   .)16(
 (Phenylcoumaran) فينيلكوماران  خمتزالت  مع  عطرية  كحولية   (Reductases)

اإلنزيامت  من  الفئة  هبذه  عة  املرسَّ التفاعالت  معظم  وُتعترب   .)19( وإيزوفالفون 
من  األخريتني  اخلطوتني   PLR جينة  ع  وُترسِّ عادة.  األوىل  املرتبة  من  تفاعالت 
ثم  لالسريبسينول  البينوريسينول  خماطبة  خالل  من  لليغنانات  احليوي  الرتكيب 
ناحية  من  خمتزلة  مكافئات  هذه  الترسيع  عملية  وتتطلب  للسيكويسوالسرييسينول. 
 (Nicotinamide Adenine Dinucleotide فوسفات دينيوكليتيد أِدنني نيكوتيناميد 
النباتات،  يف  نسبيًا  متوافر   NADPH الـ  أن  إىل  ونظرًا   .(NADPH)  Phosphate)

األوىل  املرتبة  تفاعل  متابعة  أجل  من  مهمة  كاٍف  بمقدار  البينوريسينول  وفرة  تبدو 
عىل  تعمل  أن   PLR للـ  اإلنزيمية  الفعالية  لزيادة  يمكن  لذا  األمامي.  االتاه  يف 
جينيًا  هنَدسنا  قد  نكون  املعنى  وهبذا  السيكويسوالسرييسينول.  من  مزيد  تكوين 
يبيكويتني  معزاز  خلف   (Forsthyia Intermedia) املتوسطية  الزيتونة   PLR جينة 
جيني  تعبري  مع  جينيًا  معدل  قمح  عىل  بعدئذ  وحصلنا   (Maize Ubiquitin) رة  الذُّ
املتسلسل  البوليمرياز  تفاعل  بواسطة  قياسه  جرى  ملا  وفقًا   ،PLR الـ  لنَُسخ  مفرط 
الكتلة  قياس  بطريقة   SDG الـ  مقادير  حتليل  وبنيَّ   .)16( احلقيقي  الزمن  يف   PCR

 (High Performance Liquid األداء  العالية  السائلة  بالكروماتوغرافيا  الطيفي 
أحد  يف  كبرية  (HPLC-MS) زيادة   Chromatography-Mass Spectrometry)

يف  مبنيَّ  هو  ملا  ووفقًا  مرجعي.  بقمح  مقارنة  جينيًا  املعدل  للقمح  الفرعية  اخلطوط 
مع  املختلفة،  القمح  أصناف  يف  وهبوطًا  صعودًا   SDG الـ  نَِسب  ترتاوح   ،1 الشكل 
القمح  هذا  لنا  وحوَّ التجريبي.  احلقل  قمح  يف   53±19.8 mg/g تساوي  وسطية  قيمة 
PLR الزيتونة املتوسطية وحصلنا بنجاح عىل أحد نواتج التحويل وهو  بواسطة جينة 
.117.9±4.5 mg/g وصلت حتى SDG 4970# الذي احتوى عىل مستويات من الـ I5
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معدلة  قمح  بحبوب  مقارنة  عادية  قمح  أصناف  يف   SDG الـ  لنسبة  الكمي  التحديد   :1 الشكل 
HPLC-MS وفقًا ملا هو  SDG بطريقة  الـ  دت نسبة  T2 من خطوط فرعية خمتلفة. ُحدِّ جينيًا عند 
صنف  منها  أصناف،  ثالثة  يف   SDG الـ  نَسب  العلوي:  الشكل   .(16) السابقة  مقالتنا  يف  مبنيَّ 
مقارنة   T2 عند  خمتلفة  جينية  معدلة  أقامح  يف   SDG الـ  نَسب  السفيل:  الشكل  التجريبي.  احلقل 

.n=3 مع  املعياري  التشتت   ± الوسطية  القيم  والنتائج هي  مع قمح حقل تريبي غري معدل. 

يف  ُيشارك  إنزيم  هو   )E.C. 4.3.1.5 )اإلنزيم   PAL الفينيالالنني  أمونيا  ولِياز 
ع اإلنزيم PAL نزع األمني املؤكِسد من  اخلطوة األوىل من مسار الفينيلربوبانويد. وُيرسِّ
الفينيالالنني لتكوين محض سينَّاميك (Trans-Cinnamic) وأيون أمونيا )20(. وإضافة 
  (L L-tyrosine)أيضا استعامل تريوسني PAL إىل استعامل الفينيالالنني، يمكن إلنزيم
رة  الذُّ  PAL أن  ُأثبت  وقد   .)2 )الشكل   (p-oumaric  p-) الكوماريك  محض  ليعطي 
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إنزيامت  ع  وترسِّ  .)21( التريوسني  أمونيا  ولياز   PAL الـ  من  كل  أنشطة  عىل  ينطوي 
تفاعالت   PAL ع  ُيرسِّ  ،PLR غرار  وعىل   .)22( ماثلة  تفاعالت  أيضًا  النباتية   PAL
PAL أي عوامل مساعدة لترسيعه. إال  PLR، ال يتطلب  من املرتبة األوىل. وخالفًا لـ 
لـ  اإلنزيمي  املفعول  يف  دًا  حمدِّ عاماًل  تعترب  أن  يمكن  املتوافرة  الفينيالالنني  مقادير  أن 
يف  إليه  حاجة  ثمة  جوهري  عطري  أميني  محض  هو  الفينيالالنني  ألن  وذلك   ،PAL
 PAL استقالب الربوتني والكربوهيدرات والدهون )23(. لذا فإن زيادة مستويات الـ
د بالوعة  سوف تعني مترير الفينيالالنني إىل مسار الفينيلربوبانويد، وهذا يمكن أن يولِّ
استقالبية (Metabolic Sink) )24(. ُيضاف إىل ذلك أنه عندما يصبح الفينيالالنني يف 
الفالفونويدات  مثل  خمتلفة،  رئيسية  هنائية  منتجات  إىل  ك  يتفكَّ الفينيلربوبانويد،  مسار 
 PAL ح أن يكون الستعامل جينة الـ والليغنانات وفقًا للمبنيَّ يف الشكل 2. لذا من املرجَّ

عواقب شاملة كبرية عىل مجيع املنتجات الرئيسية ملسار الفينيلربوبانويد.

 .LAP الفينيالالنني  أمونيا  لياز  بواسطة  عة  املرسَّ األولية  اإلنزيمية  التفاعالت  خمطط   :2 الشكل 
تبعًا  منتقاة  الفينيلربوبانويد  مسار  بمشتقات  تتأثَّر  أن  نة  املتكوِّ الرئيسية  للمنتجات  يمكن 

املستعَملة. النشطة  التالية  لإلنزيامت 
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وعواقبها  PLR PAL والـ  الـ  جينات  عىل  السابقة  الينية  التعديالت   -3

أو   PAL جلينَتْي  اجليني  للتعديل  املعروفة  احلالية  الدراسات   1 الدول  ص  ُيلخِّ
PLR. وُيستعمل يف معظم الدراسات إما جينة PAL أو جينة PLR، لكن ليس كالمها 

 PAL جينيًا كاّل من جينة (Sewalt et al., 1997) معًا. وقد هنَدس سوالت وآخرون
 (Cinnamate-4- Hydroxylase) سينَّامات-4-هيدروكسيالز  وإنزيم  البازالء  يف 
األحادية   الليغنولية  األسالف  نسبة  يف  زيادة  وجود  وبيَّنوا  جينيًا  معدل  تبغ  نبات  يف 
حيث  من  فريدة  الدراسة  وتلك   .)25( الليغنني  لرتكيب  الالزمة   (Monolignol)

PAL. ُيضاف إىل ذلك  توليد أنامط ظاهرية خمتلفة مع مستويات زائدة وخممرة من الـ 
أن معظم الدراسات األخرى املدرجة يف الدول 1 أظهرت زيادة يف مستويات املنتج 

.SDG PLR، أي  PAL، أي محض كوماريك-p، أو  ع إما بـ  املرسَّ

باجلسيامت  القذف  عىل  النباتية  باجلراثيم  التحويل  العلميني  معظم  فضل  وقد 
التي  املعروفة  الوحيدة  الدراسة  فإن  الواقع،  ويف   .)1 )الدول  اجليني  للتعديل 
املستقبلية،  الدراسات  أجل  ومن   .)16( دراستنا  هي  باجلسيامت  القذف  استعملت 
وإىل  فعاًل.  والراسخة  املستمثلة  الظروف  بسبب  باجلسيامت  القذف  استعامل  نقرتح 
نسخ،  عوامل  باستعامل  الدراسات  بعض  اهتمت  إفرادية،  جينات  استعامل  جانب 

النباتات. يف  لليغنانات  احليوي  الرتكيب  لتحسني  املعزازات  مثل 

.PAL PLR أو  1: دراسات منشورة عن حتويالت جينية باستعامل إما  الدول 

النبات 
موضوع 
االهتامم

طريقة املعزازاإلنزيم
التحويل

املفعول 
املرجعاملستهدف

زيادة محض جراثيم نباتيةPAL35Sروديوال
p-كوماريك

13

جراثيم داخيلPLRكتان
14زيادة SDGنباتية؟
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PLRقمح
يوبيكويتني 

رة الذُّ
قذف 

16زيادة SDGباجلسيامت

تبغ

 & PAL
Cinnamate-

4-
hydroxylase

جراثيم داخيل
نباتية؟

زيادة نسبة 
السريينيل إىل 

الغواياسيل
25

PAL35Sرز
قذف 

باجلسيامت؟
نقصان فاعلية 

PAL
26

زيادة جراثيم نباتيةPAL35Sتبغ
كويرسيتني

27

PALتبغ

 PAL
البازالء 

وسالسل 
35S حتسني

جراثيم نباتية

زيادة محض 
الكلور 

العضوي 
ومحض 

4-كوماريك

28

من  كل  تعبري  يستهدف  الذي  اليوبيكويتني  معزاز  الستعامل  نخطط  ونحن 
اهتمت  الدراسات  بعض  أن  حني  يف  ااألنسجة،  مجيع  يف   PLRو  PAL اجلينتني 
لتحسني  كمعزازات  النسخ  عوامل  من   (Cis-Elements) طرفية  عنارص  باستعامل 

.)29( النباتات  لليغنانات يف  احليوي  الرتكيب 

ويمكن لتعديل عامل نسخ اجلينات األساسية املشاركة يف مسار الفينيلربوبانويد 
النباتات  يف  الليغنانات  حتسني  يف  الستعامهلا  رئيسية  مستقبلية  طريقة  تكون  أن 
الطرفية  العنارص  لتعديل  يمكن  إفرادية،  بجينات  للحقن  وخالفًا  جينيًا.  املعدلة 
احليوي  الرتكيب  حتسني  عىل  قدرهتا  حيث  من  إضافية  مزية  توافر  أن  النسخ  لعوامل 
لليغنانات إضافة إىل مجيع عمليات الرتكيب احليوي للفينيلربوبانويد )29(. إن عائلة 
عوامل  هي  النسخ  بعوامل  (Myeloblastosis Protein) اخلاصة   MYB بروتينات 
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لليغنانات  احليوي  الرتكيب  حتسني  عىل  تعمل  التي  اليوم  املعروفة  الوحيدة  النسخ 
العنارص  من  مزيد  اكتشاف  إىل  نبادر  سوف  ونحن   .)30( جينيًا  املعدلة  النباتات  يف 

القريب. املستقبل  املسار يف  املشاركة يف هذا  النسخ  لعوامل  الطرفية 

التنظيمي النباتية وهيكلها   PAL 4- عائالت جينة   

منها  عائالت  ثمة  أن  وتبنيَّ  املختلفة،  النباتات  يف  فت  وُوصِّ  PAL جينة  ُعِزلت 
اختيار  يعتمد  أن  يمكن  لذا   .)2 )الدول  عضوًا   40-2 عىل  حتتوي  اجلينات  متعددة 
عىل  الليغنانات،  حتسني  تارب  يف  استعامله  بغية   ،PAL جينة  عائلة  من  معني  عضو 
تتوافر  التي  النباتات  بني  العالقة  وعىل  االهتامم،  موضوع   PAL جينة  سلسلة  اكتامل 
املوافق  الثانوي  االستقاليب  احليوي  الرتكيب  يف  الرئييس  م  واملتحكِّ بكثرة  اجلينة  فيها 
األفضلية  اجلينة  سلسلة  اكتامل  يأخذ  غريه،  عىل  أحدها  اختيار  تفضيل  حالة  ويف  هلا. 

العالقة بني عائلة اجلينة والنبات. األوىل يف 

نباتية.  PAL لتحديد وتوصيف جينة  نموذجية  أمثلة   :2 الدول 

النبات
حجم اجلينة )زوج قاعدي( 

ونوعها
عدد اجلينات يف العائلة 

املرجعاملتعددة اجلينات

28غري معروف1419، دناقمح

ORF ،2130433رز

2136234 و ORF 2130بازالء

435غري ُمدَرجبقدونس

2400236، دنا متممبوبوالر

12004037، دنابطاطا

2142238فول صويا

39غري معروف2175فصة

2085440-2178أرابيدوبسيس
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اآلونة األخرية  األرابيدوبسيس يف  PAL يف  التنظيمي جلينة  اهليكل  ُوِصف  وقد 
)31(. وجرى استنساخ الشظية ذات الـ 3.1 كيلو قاعدة )kb( من جينة أرابيدوبسيس 
كيلو   1.8 ذات  معزاز  منطقة  من  تتألف  أهنا  وتبيان   ،)32( جينات  مكتبة  من  جزئيًا 
kb. ودلَّ حذف منطقة معزاز الطرف  0.7 كيلو قاعدة  kb ومنطقة تشفري ذات  قاعدة 
'5 املجاور لـ 290- أن هذه املنطقة كانت كافية للسامح لتعبري PAL يف مجيع األنسجة، 
 -1816 540- كان متجاوبًا مع الضغوط البيئية. وكان للمناطق من  يف حني أن جماور 
ذي  إنرتون  عىل  احتوت  التشفري  منطقة  أن  إال  وموجبة.  سالبة  عنارص   -290 حتى 
يف  املوجودة  غرار  عىل   AG/ATو  AG/GT إمجاع  حدود  مع  قاعدي  زوج   448
 (Cochrane et a1, 2004) وآخرون  كورشان  وعزل   .)31( أخرى   PAL جينات 
مناطق  وحلل  األرابيدوبسيس   PAL يف  املوجودة   (Isoform) اإليزوفورمات  أربعة 
 (ClustalW Analysis) كلوستال  حتليل  باستعامل   ORFو  5'  3' UTR األطراف  
)40(. ووجد أن ثمة تشابه أنامط 2+2 يف إيزوفورمات PAL مع AtPAL 1 & 2 التي 
AtPal 3 & 4. أما املعلومات املتاحة عن  حتتوي عىل محض أميني عىل نحو مشابه لـ 
عىل  حاليًا  حتتوي  احلبوب  جينات  بيانات  فقاعدة  حمدودة.  فهي  القمح   PAL جينة 
 .)41( القمح   PAL جينة  يف  املعزولة  التعبريية  السالسل  واسامت  ختص  تطابقًا   130
يف  الستعامهلا  تلك  السالسل  واسامت  مستنسخات  من  واحدة  اختيار  يوفِّر  وسوف 
التعديل اجليني لنا مصدرًا جلينات الـ PAL. من ناحية أخرى، ثمة جينات PAL ذات 
 .2 الدول  يف  للمبني  وفقًا  أخرى،  نباتات  من  للتعبري  وقابلية  اكتامالً  أكثر  توصيف 

خالصة
احليوي  الرتكيب  يف   PLRو  PAL جلينَتْي  هامًا  دورًا  ثمة  أن  الواضح  من 
نة  حمسَّ مستويات  ذات  للقمح  جيني  تعديل  خطوط  تكوين  إن  القمح.  يف  لليغنانات 
ز اجلهود احلالية الرامية  من الليغنان، خاصة الرتكيب احليوي للـ SDG، يمكن أن ُيعزِّ
القلبية من خالل تناول أغذية صحية. إىل تقليص خماطر أمراض الرسطان واألوعية 

اإلجابة  تب  التي  األسئلة  من  كثري  ثمة  زال  ما  أنه  أيضًا  الواضح  من  أن  إال 
اخلطوط  عن  املستقر  التعبري  بإمكان  يتعلق  ما  املفتاحية  األسئلة  بني  ومن  عنها. 
نة، يف األجيال الالحقة.  الفرعية احلالية للقمح املعدل جينيًا، مع مستويات SDG حمسَّ
القمح  ُنميِّز بني خطوط  أن  السابقة )16(، من الرضوري  ناقشناه يف مقالتنا  ملا  ووفقًا 
أجل  اجلينات من  أزواج  املتغايرة  وتلك  اجلينات،  أزواج  املتامثلة   PLR بجينة  املعدل 
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و  PAL جينات  نسخ  عدد  أيضًا  متامًا  الواضح  من  وليس  إضافية.   PAL حتويالت 
مناطق  تعديل  يمكن  وهل  القمح.  يف  توجد  أن  يمكن  التي  املنشأ  الداخلية   PLR
تعديل  خالل  من  لليغنانات  احليوي  الرتكيب  حتسني  أجل  من  الداخلية  معزازاهتا 
العنارص الطرفية لعوامل النسخ؟ ومع ذلك، يمكن خلط القمح اجلديد ذي حمتوى الـ 
SDG األكرب كثريًا الناتج يف دراستنا السابقة أن يوحي بمستقبل واعد من حيث املزايا 
اجليني. التعديل  بطرائق  تتولَّد  التي  الكاملة  للحبوب  املضافة  القيمة  ذات  الصحية 
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الثبت التعريفي

آفة البطاطا املتأخرة  (to	te Blight of  Pot	L): مرض يصيب البطاطا ويتسبب 
   .(Phytophthora infestans) به فطر عفونة البطاطا

آفة رأس املغزالوية (d Blight	rium He	Fus): مرض فطري يصيب احلبوب 
الصغرية التي من مثل القمح والشعري والذرة، وبعض أنواع العشب. 

أجرعية (terium			Agro): جرثومة نباتية موجبة الغرام وتسبب أورام النبات.

ن من خلية واحدة.  أحادي النسيلة (l	lon	Mono): ُمنَتج أو مكوَّ

إدارة املغذيات (gement	n	Nutrient m): الطريقة التي يتبعها املزارعون إلدارة 
مقادير املغذيات التي يقدموهنا للنبات وأنواعها وأماكن توضيعها وتوقيتها... إلخ. 

عىل  كثريًا  تعتمد  التي  اإلدارة   :(Qu	ntit	tive M	n	gement) كمية  إدارة 
النامذج الرياضياتية.

أو  صفراء  أو  بيضاء  أزهار  ذات  طفيلية  نبتة   :(Ar		idopsis) أرابيدوبسيس 
بنفسجية.

بروتينا  يشفر  الذي  الكروموزوم  عىل  جينة   :(Argon	ute 	)  1 أرغوناوت 
رضوريا إلسكات جينة بوساطة الرنا.

إزالة امَلْيثلة  (tion	Demethyl): إزالة جمموعة ميثيل من جزيء. 
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استخراج  عملية   :(Continuous Oil Extr		tion) للزيت  مستمر  استخراج 
ضه إىل األوكسجني والضوء. للزيت بدون توقف لتقليل تعرُّ

اسرتجاع (Regression): طريقة إحصائية للمواءمة بني جمموعة قيم تريبية وخط 
واخلط  النقاط  بني  الفاصلة  املسافات  جعل  بمعنى  متثيل،  أفضل  يمثِّلها  أن  يمكن  بياين 

البياين أصغرية وفقا ملعيار ما.

النشاط  عن  اجلينة  إيقاف  يعني  مصطلح   :(Gene Silen	ing) جيني  إسكات 
بطريقة غري التعديل اجليني.

أليل (Allele): صيغة من صيغتني أو أكثر جلينة طافرة، وتوجد يف نفس املوقع عىل 
الكروموزوم.

انِجبال جيني (Introgression): انتقال املعلومات اجلينية من جنس إىل آخر نتيجة 
للتهجني والتزاوج واملستمر بينهام.

يف  وُيسهم  الرباعم  يف  اخلاليا  استطالة  يسبب  نبايت  هرمون   :(Auxin) أوكسني 
تنظيم نمو النبات.

املختلفة   الكيميائية  األجناس  ميل   :(Chemi		l Affinity) كيميائي  ائتالف 
بات  )غري املتامثلة( إىل االرتباط من خالل التفاعل الكيميائي واالحتاد معًا، وتكوين مركَّ

كيميائية. 

بارض (Meristem): نسيج يوجد يف أماكن النمو يف معظم النباتات حيث تنبثق 
أعضاء النبات املختلفة وتنمو.

بالوعة استقالبية ( Sink	oli		Met): أيُّ عملية يف اجلسم احلي حتتاج إىل طاقة 
لكي حتصل.

الربوتني  عىل  للداللة  جيني  مصطلح   :(Met	lloproteid) معدين  أيون  بروتني 
الذي حيتوي عىل أيون معدين . 

بروتني التألُّق األخرض (ent Protein	Green Fluores): بروتني يتألف من 238 
ضه إىل ضوء يف املجال املمتد من األزرق  راسب محض أميني ويتألَّق بلون أخرض حني تعرُّ

حتى ما فوق البنفسجي.
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ر تغريُّ خاصة فيزيائية بعد تغريُّ مسبِّبها.  ؤ (Hysteresis): ظاهرة تأخُّ بِطاء/ تلكُّ

تداخل  عن  تنجم  الضوئية  الكثافة  من  بقعة   :(L	ser Spe	kle) ليزرية  بقعة 
موجات ضوء الليزر. 

بيثيوم (Pythium): فطر يتطفل عىل اجلذور ويؤدي إىل ذبول النبات.

 ،O-O مركب حيتوي عىل رابط أكسجني-أكسجني مفرد :(Peroxide) بريوكسيد
وتسمى هذه املجموعة جمموعة الربيوكسيد. انظر رقم البريوكسيد.

ف خرج العقدة يف شبكة  تابع التفعيل (tion	tion Fun	tiv	A): التابع الذي ُيعرِّ
ات دخلها. وتابع التفعيل السيغمودي (sigmoid) هو تابع  عصبونية صنعية بداللة متغريِّ

.S ذي الشكل  S (x)=1⁄ ((1+exp (-x)))  من الشكل

من  ذروة  لكل  إحداثيتني  ُيعطي  تابع   :(In	iden	e Fun	tion) التقاطع  تابع 
منحن. 

نات  املكوِّ مقدار  اخللية  هبا  ُتنِقص  التي  العملية   :(Downregul	tion) حتجيم 
اخللوية التي من مثل الرنا أو الربوتني، استجابة ملحرض خارجي. 

حتليل توافقي (s	tori	in	Com): دراسة املعدودات، أي البنى املحدودة القابلة 
للعد.

تأثري  كيفية  لتحديد  ُتستعمل  تقنية   :(Sensitivity An	lysis) احلساسية  حتليل 
متغريِّ مستقل يف متغريِّ تابع له ضمن رشوط معينة. 

إجرائية   :(Prin	ip	l Component An	lysis) األساسية  نات  املكوِّ حتليل 
ات يمكن  رياضياتية تستعمل التحويل املتعامد لتحويل جمموعة من القيم املقاسة ملتغريِّ

نات األساسية. أن تكون مرتابطة إىل جمموعة قيم مستقلة خطيًا تسمى املكوِّ

تعبري جيني (Gene Expression): التجيلِّ بمظهر خارجي خيص جينة معينة.

تعبريي  (Sense): الرشيط التعبريي، أو التشفريي  )الرتميزي(، هو مقطع من دنا 
ذي طاَقنْي يمتد من النهاية '5 إىل النهاية '3 املتممة لرشيط الدنا املضاد للتعبري املمتد من 

النهاية '3 إىل النهاية '5. 
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نفس  ضمن  أكثر  أو  ظاهريني  نمطني  وجود   :(Polymorphisms) شكيل  تعدد 
جمموعة أفراد اجلنس.

بني  ما  عالقة  ُوِجدت  إذا  أنه  عىل  تنطوي  التي  اخلاصية   :(Tr	nsitivity) ي  تعدِّ
بني  أيضًا  موجودة  تكون  فإهنا   ،C والعنرص   B العنرص  وبني   ،B والعنرص   A العنرص 

.C والعنرص A العنرص

تكافؤ أسايس (e	len	l Equiv	nti	st	Su): مفهوم استعملته منظمة التعاون 
(Organization for Economic Cooperation and Develop- يوالتطوير االقتصاد
(mentف (OECD) يف عام 1993 للتعبري عن أن املحصول املعدل جينيا جيب أن يكون آمنًا 

كسلفه غري املعدل.

متاثل أزواج الينات (Zygosity): درجة تشابه أليالت متعضٍّ ما بالسامت. 

ومُتثَّل  منه  عمومية  أكثر  لكنها  الشعاع  تشبه  رياضياتية  كينونة   :(Tensor) تنسور 
بمصفوفة من العنارص التابعة لإلحداثيات يف الفضاء.

وَترْتك  الرتبة  فيها  ُتقلب  ال  حراثة   :(Conserv	tion Till	ge) حمافظة  حراثة 
مقدارًا من بقايا املحصول يف الرتبة حلاميتها.

محض األوليك (id	 A	Olei): محض دهني غري مشبع يوجد يف كثري من الدهون 
والصابون.

محض ليبُّوي (id	 A	Lipoi): مركب متبلور رضوري ألكسدة بعض احلموض يف 
االستقالب، وهو عامل مساعد عىل نمو اجلراثيم.

مِحْل جيني (d	 Lo	Geneti): وجود مادة جينية غري مرغوب فيها ضمن جمموعة 
اجلينات. 

تريبية  بحث  إجرائية   :(GA) (Geneti	 Algorithm) جينية  خوارزمية 
ما،  تابع  قيم  يف  حمددة  »طفرات«  إدخال  حيث  من  الطبيعي  االصطفاء  حتاكي 
باحلل  احُتفظ  جيدة،  الطفرة  كانت  فإذا  ما.  ملعيار  حينئذ  حتقيقه  مدى  واختبار 
املعيار. حتقيق  حتى  العملية  وتتكرر  ُأمهل.  وإال  جديدة،  طفرة  فيه  وُأدخلت 

تريبية  إجرائية   :(SA) (Simul	ted Anne	ling) التقسية  حماكاة  خوارزمية 
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تقريبي ملسألة مستحيلة االستمثال عمليًا. واسمها مشتق من  احتاملية عامة إلجياد حل 
عملية التقسية بالتسخني والتربيد.

رقم البريوكسيد (er	Peroxide Num): مقدار أوكسجني البريوكسيد املوجود 
.meq O2/kg ر بـ يف كيلو غرام واحد من الدهن أو الزيت، وُيقدَّ

حاسوبيًا  معها  والتعامل  األشياء  ملعاينة  تقنية   :(M		hine Vision) آلية   رؤية 
باستعامل كمرة تصوير وبرجميات ملعاجلة الصورة.

من  واسع  لطيف  ُمرض  فطر   :(Rhizo	toni	 Sol	ni) سوالين  ريزوكتونيا 
النباتات، ومنترش يف مجيع أنحاء العامل. 

زاوية االستقرار (Angle  of Repose): أكرب زاوية ميل حلامل تبقى عندها املادة 
شبه الصلبة  )أو شبه السائلة( املوجودة عىل احلامل مستقرة.

زراعة بيئية حيوية (ulture	l Agri		ologi	E): طريقة للزراعة تضمن الربح مع 
احلفاظ عىل البيئة. وتسمى أيضا بالزراعة املستدامة.

من  ُيستخرج  زيت  أول  هو   :(VOO) (Virgin Olive Oil) بِكر  زيتون  زيت 
الزيتون عىل البارد، وتقع نسبة احلمض فيه بني 1 و 3%.

زيت زيتون بِْكر فائق النقاء ( Virgin Olive Oil	Extr) (EVOO): هو أول 
%1. وهو أجود  زيت ُيستخرج من الزيتون عىل البارد، وال تزيد نسبة احلمض فيه عىل 

أنواع زيت الزيتون وأغالها ثمنًا.

سامت خُمرجة (its	Output Tr): السامت الناتة يف النبات املعدل جينيًا واملفيدة 
للمستهلك من حيث حتسني جودة الغذاء وتقليص نسبة الدهون وزيادة مستوى مضادات 

األكسدة، عىل سبيل املثال.

سامت ُمدخلة (its	Input Tr): سامت ُتدَخل يف النبات هبدف ختفيض تكاليف 
عىل  وغريها،  احلرشات  مضادات  مقاومة  حيث  من  احلقلية  مواصفاته  وحتسني  إنتاجه 

سبيل املثال.

املنظومات  لوصف  رياضياتية  نمذجة  طريقة   :(Petri Network) برتي  شبكة 
عة. وهي خمطط اثناين موجه متثِّل فيه العقد انتقاالت  )أي أحداثًا(، واملواقع رشوطًا.  املوزَّ
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شبكة عصبونية صنعية (l Network	l Neur	i	Artifi): منظومة حاسوبية تتخذ 
من دماغ اإلنسان وشبكته العصبية نموذجًا هلا.

أو  سلعة  أي  لتوليد  الالزمة  الطاقات  كل  جمموع   :(Emergy) نة  مضمَّ طاقة 
خدمات، وُينظر إليها وكأهنا متضمنة يف املنَتج نفسه.

الرتكيب  (er	Gene Copy Num): عدد نسخ جينة معينة يف  الينة  عدد نسخ 
اجليني للفرد. 

صة بإرسال نبضات اإلشارات العصبية. عصبون (Neuron): خلية عصبية متخصِّ

موجبة  تربة  جرثومة   :(BT) (B		illus Thuringiensis) ثورنجية  عصوية 
الغرام، وُتستعمل عادة مبيدة حيوية للحرشات، أو ُيستخرج منها ذيفان الستعامله مبيدًا 

للحرشات. 

ن عىل النباتات احلية  عفن (Mildew): مادة سطحية بيضاء تتألف من خيوط تتكوَّ
واملواد العضوية التي من قبيل الطعام والورق واجللد.

النوى  ذات  الفواكه  يصيب  فطري  مرض   :(Monilini	 Futi	ol	) بني  عفن 
بالعفن البني. 

من  واسعًا  طيفًا  يصيب  فطري  مرض   :(Powdery Mildew) َذروري  عفن 
النباتات، وينجم عن أجناس كثرية من الفطور. سهل الكشف بسبب أعراضه املميَّزة، 

ويظهر عىل أوراق النبات وسوقها عىل شكل بقع ذرورية. 

يولِّد عفنًا  للنبات  ُمْرض  لْيباء (lerotiorum	  S	lerotini	S): فطر  الصُّ عفن 
أبيض إذا كانت الظروف مالئمة. 

عليه، ويصيب  ويتغذى  يقتل مضيفه  فطر   :(Botrytis  Cinere	) العنب  عفن 
كثريًا من النباتات، خاصة العنب. وُيعرف أيضًا بالعفن الرمادي.

واإلجاص  التفاح  يصيب  فطر   :(Erwini	 Amylovor	) النارية  اآلفة  فطر 
وبعض الفواكه األخرى.

فطري  مرض   :(Cer	ospor	 Ar		hidi	ol	) السوداين  الفستق  أوراق  فطر 
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يتجىلَّ عىل شكل بقع تظهر أوالً عىل السطح العلوي من األوراق املنخفضة عىل شكل 
نقاط بنٍّية إىل سوداء. 

فطر التبقُّع (lis	equ	 In	Venturi): فطر يسبب جرب التفاح.

أوراق  يصيب  فطري  مرض   :(Botrytis Squ	mos	) املعنقدة  احلرشفية  فطر 
البصل.

جرثومي  نخر   :(X	nthomon	s C	mpestris) األصفر  الغراب  خبز  فطر 
يصيب النباتات.

فطر عفونة البطاطا (ns	 Infest	Phytophthor): فطر بييض يسبب آفة البطاطا 
املتأخرة.

ع  فطر املغزالوية (rium	Fus): طائفة كبرية من الفطور ذات السياط، وهي تتوزَّ
عىل نطاق واسع يف الرتبة والنباتات. ومعظم أنواعها غري ضارة، إال أن بعضها يمكن أن 

ُينتج سمومًا فطرية تؤذي اإلنسان واحليوان.

منها  النباتات،  من  كثريًا  يصيب  فطري  مرض   :(Anthr		nose) نخري  فطر 
اخلرضاوات والفواكه واألشجار.

فطريات بيضية (etes	Oomy): ساللة ُمْرضة ميَّزة من املتعضيات املكروية ذات 
السياط الشبيهة بالفطر. 

قرينة املخروط (Cone Index): القوة املطبقة عىل وحدة مساحة قاعدة املخروط 
والالزمة لدفعه مسافة معينة يف الرتبة.

والكيمياء  الكيمياء  يف   :(Amperometry) الكيميائي  الكهربائي  التيار  قياس 
احليوية، هو كشف األيونات يف املحلول اعتامدًا عىل قياس التيار الكهربائي أو تغرياته. 

والتحليلية  الفيزيائية  الكيمياء  يف  ُتستعمل  تقنية   :(Colorimetry) لوين  قياس 
لتحديد تراكيز املركبات امللونة يف حملول، وذلك بقياس أطيافها.

يمكن  ال  أنه  عىل  تنطوي  خاصية   :(Pre	eden	e  Constr	int) األسبقية  قيد 
لعمل الحق أن يبدأ قبل انتهاء العمل السابق.
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الفوسفوموليبدات  من  مزيج   :(Folin Cio		lte	u) تشوكالتاو  فولني  كاشف 
األكسدة  ملضادات  احلي  اجلسم  خارج  اللوين  للتحليل  وُيستعمل  والفوسفوتنغستات، 

الفينولية واملتعددة الفينوالت.

احلبْيبية،  املساحيق واملواد  (Bulk density): واحدة من خواص  كثافة حجمية  
حتتله.  الذي  احلجم  عىل  مقسومة  املادة  جَسْيامت  من  كبرية  جمموعة  كتلة  بأهنا  ف  تعرَّ
حتتوي  التي  واملسامات  بينها  فيام  والفراغات  اجلسيامت  حجوم  الكيل  احلجم  ويتضمن 

عليها. 
كيمريا (	Chimer): متعضٍّ خمتلط اجلينات

الجيني (	Epigeneti): صفة تنجم عن مفعول غري جيني يف التعبري اجليني.
 (R	dio-frequen	y Identifi		tion الراديوية  بالرتددات  تعريف  لصيقة 
(RFID: لصيقة مصنوعة من مواد نصف ناقلة تتأثَّر باألشعة الكهرمغنطيسية التي تسقط 

عليها، فُتصدر إشارة جوابية حتمل رمزًا تعريفيًا معينًا.  
أكسدة  ع  ُيرسِّ للتبلور  قابل  إنزيم   :(LOX) (Lipoxygen	se) ليبوأوكسيجناز 
احلموض الدهنية غري املشبعة أو الدهون غري املشبعة، ويظهر يف فول الصويا واحلبوب 

عىل وجه اخلصوص.
ليغنان (n	Lign): مركبات كيميائية توجد يف النبات تشابه اإلسرتوجني وتعمل 

مضادات أكسدة. 
مأشوب (nt	in	om	Re): صفة مادة جينية ُأعيد ترتيبها بتعابر الكروموزومات 

أو بارتباط مقاطع دنا من متعضيات خمتلفة معًا.  
النباتات  يف  توجد  الغلوتاثيون  من  أوليمرات   :(Phyto	hel	nt) نباتية  خملبية 
ية املعادن  والفطور ومجيع أنواع الطحالب، وتعمل عمل املخالب. وهي هامة إلزالة سمِّ

الثقيلة.
للتطاير  قابل  أو  طيار  كيميائي  ب  مركَّ  :(Fumig	nt) دخاين(  )مطهر  ن   مدخِّ

ُيستعمل واقيًا من العدوى أو مبيدًا للحرشات.
عىل  بقعًا  ويرتك  للنبات  ُمْرض  فطر   :(Cer	ospor	) البقدونسية  األبواغ  مذنبة 

أوراقه.

مشوب (Spiked): ُأضيفت إليه مادة أخرى.
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لنمو  املنظمة  األوكسني  وظيفة  ُتبطِل  مادة   :(Anti-Auxins) األوكسني  مضاد 
النبات.

عىل  باحتوائها  للتعبري  املضادة  الكينونة  تتصف   :(Antisense) للتعبري  مضاد 
سلسلة من النيوكليتيدات املتممة لسلسلة شفرة، ومن َثمَّ قادرة عىل االرتباط هبا. ويمكن 
لسلسلة الشفرة تلك أن ختص لولب رشيط دنا مضاعف خيضع لعملية نسخ، أو جزيء 

رنا مرسال.  

قيم  لتشتت  إحصائي  معيار   :(Coeffi	ient of V	ri	tion) االختالف  معامل 
البيانات حول القيمة الوسطى.

ِمعزاز تكويني (Constitutive Promoter): هو املعزاز النشط يف مجيع أحداث 
اخللية، ويقابله املعزاز املقيَّد الذي يصبح نشطًا استجابة ملحرض معني.

مفعول دوبلر (t	Doppler Effe): ازدياد تردد الصوت أو الضوء  )أو انخفاضه( 
مع اقرتاب )أو ابتعاد( مصدره عن الراصد. وُيالحظ هذا املفعول بوضوح حينام تتجاوزك 

سيارة إسعاف.

مبيدًا  ُيستعمل  بالتدخني  تربة  ر  مطهِّ  :(Met	m Sodium) الصوديوم  ميتام 
للحرشات والفطور واألعشاب الطفيلية.

إضافة جمموعة ميثيل إىل ركيزة، أو وضع جمموعة ميثيل   :(Methyl	tion) َمْيثلة
يف مكان ذرة أو جمموعة.

الثالثية  احلاسوبية  البيانيات  يف   :(View Frustum) املخروطية  الرؤية  نافذة 
األبعاد، هي هرم الرؤية من خالل عدسة الكمرة.

ناقلية مائية (tivity	 Condu	uli	Hydr): هي اخلاصية التي تنقل هبا النباتات 
أو األجسام املسامية املاء. 

نخر (rosis	Ne): موت معظم أو مجيع خاليا املتعيض أو النسيج بسبب املرض أو 
اإلصابة باجلروح أو نقص اإلمداد بالدم.

. نمط جيني (Genotype): الرتكيب اجليني للمتعيضِّ
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التأثري  من  النامجة  اخلواص  من  املرئية  املجموعة   :(Phenotype) ظاهري  نمط 
املتبادل بني النمط اجليني والبيئة.

نوباء (	ri	Altern): فطر يصيب النباتات ويسبب حساسية للبرش تؤدي أحيانًا 
إىل الربو.

الربوم،  الكلور،  الفلور،  اآلتية:  اخلمسة  العنارص  أحد   :(H	logen) هالوجني 
الطبيعية عىل شكل جزيئات  اآليوجني، األستاتني، وهي عنارص توجد عادة يف حالتها 

ثنائية الذرات.

هجرة جينية (Gene Flow): انتقال جينات من أجناس إىل أجناس خمتلفة أخرى.

هلجنة (tion	logen	H): املعاجلة باهلالوجينات.
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ثبت الم�سطلحات

Late Blight of  Potato آفة البطاطا املتأخرة

Fusarium Head Blight  آفة رأس املغزالوية

Agrobacterium أجرعية

Monoclonal أحادي النسيلة

Nutrient Management إدارة املغذيات

Quantitative Management إدارة كمية

 Arabidopsis أرابيدوبسيس

Argonaute 1أرغوناوت 1    

 Demethylation إزالة امَلْيثلة

Continuous Oil Extraction استخراج مستمر للزيت

Regression اسرتجاع
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 Gene Silencingإسكات جيني

Allele أليل

Introgression انِجبال جيني

Auxin أوكسني

Chemical Affinity ائتالف كيميائي

Meristem بارض

Metabolic Sink بالوعة استقالبية

Metalloproteid بروتني أيون معدين

Green Fluorescent Protein بروتني التألُّق األخرض

ؤ hysteresis بِطاء/ تلكُّ

Laser Speckle بقعة ليزرية

Pythium بيثيوم

Peroxide  بريوكسيد

Activation Function تابع التفعيل

Incidence  Function  تابع التقاطع

Downregulation  حتجيم
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Combinatorics  حتليل توافقي

Sensitivity  Analysis  حتليل احلساسية

نات األساسية Principal Component  Analysis  حتليل املكوِّ

Gene Expression  تعبري جيني

Polymorphisms  تعدد شكيل

Transitivity  تعدٍّ

Substantial Equivalence  تكافؤ أسايس

Zygosity  متاثل أزواج اجلينات

Tensor  تنسور

Conservation Tillage  حراثة حمافظة

Oleic Acid  محض األوليك

Lipoic Acid  محض ليبُّوي

Genetic Load  مِحْل جيني

Genetic  Algorithm GA  خوارزمية جينية

Simulated Annealing SA  خوارزمية حماكاة التقسية

Peroxide Number  رقم البريوكسيد
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Machine Vision  رؤية آلية

Rhizoctonia Solani  ريزوكتونيا سوالين

Angle of Repose  زاوية االستقرار

Ecological Agriculture  زراعة بيئية حيوية

Virgin Olive Oil  VOO  زيت زيتون بِكر

Extra Virgin Olive Oil  EVOO  زيت زيتون بِْكر فائق النقاء

Output Traits  سامت خُمرجة

Input Traits  سامت ُمدخلة

Petri Network  شبكة برتي

Artificial Neural Network  شبكة عصبونية صنعية

نة Emergy  طاقة مضمَّ

Gene Copy Number  عدد نسخ اجلينة

Neuron  عصبون

Bacillus Thuringiensis BT  عصوية ثورنجية

Mildew  عفن

Monilinia Futicola  عفن بني
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لْيباء Sclerotinia  Sclerotiorum  عفن الصُّ

Powdery Mildew عفن َذروري

Botrytis  Cinerea  عفن العنب

Erwinia Amylovora  فطر اآلفة النارية

Cercospora  Arachidicola  فطر أوراق الفستق السوداين

ع Venturia Inaequalis  فطر التبقُّ

Botrytis Squamosa  فطر احلرشفية املعنقدة

Xanthomonas  Campestris  فطر خبز الغراب األصفر

Phytophthora Infestans  فطر عفونة البطاطا

Fusarium  فطر املغزالوية

Anthracnose  فطر نخري

Oomycetes  فطريات بيضية

Cone Index  قرينة املخروط

Amperometry  قياس التيار الكهربائي الكيميائي

Colorimetry  قياس لوين

Precedence  Constraint  قيد األسبقية
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Folin Ciocalteau  كاشف فولني تشوكالتاو

 Bulk Density  كثافة حجمية

Chimera  كيمريا

Epigenetic  الجيني

Radio-frequency Identification RFID  لصيقة تعريف بالرتددات الراديوية

Lipoxygenase  LOX  ليبوأوكسيجناز

Lignan  ليغنان

Recombinant  مأشوب

Phytochelant  خملبية نباتية

ن مطهر دخاين Fumigant  مدخِّ

Cercospora  مذنبة األبواغ البقدونسية

Spiked  مشوب

Anti-Auxins  مضاد األوكسني

Antisense  مضاد للتعبري

Coefficient of Variation  معامل االختالف

Constitutive Promoter  ِمعزاز تكويني
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Doppler Effect  مفعول دوبلر

Metam Sodium  ميتام الصوديوم

Methylation  َمْيثلة

View  Frustum  نافذة الرؤية املخروطية

Hydraulic Conductivity  ناقلية مائية

Necrosis نخر

Genotype  نمط جيني

Phenotype  نمط ظاهري

Alternaria نوباء

Halogen  هالوجني

Gene Flow  هجرة جينية

Halogenation  هلجنة
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الفهر�ص

-أ-
آدمز،  ر:  295، 296

 ،435  ،431  ،429  ،231 البطاطا:   آفة 
 ،444  ،443  ،440  ،438  ،437  ،436

448 ،447 ،446 ،445

آفة رأس املغزالوية:  434

آيس سامبلر:  226

إجراءات تقريبية مساعدة:  142

أجيال هجينة:  404

أحادي النسيلة:  604، 609، 623

احتباس حراري:  430، 439

 ،141  ،9  ،5 الزراعية:   األعامل  إدارة 
215 ،144 ،143

استدامة اإلنتاج:  144

استدالل بايزياين:  487

 ،431  ،430  ،428 الطقس:   استرشاف 
448 ،446 ،444 ،432

استقالبية:  528

إسكات جيني:  386

 ،286  ،285  ،283  ،282 أسمدة صلبة:  
298

 ،268  ،267  ،14  ،11 عضوية:   أسمدة 
 ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269
 ،283  ،282  ،280  ،279  ،276  ،275
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284
 ،312  ،309  ،305  ،293  ،292  ،290

654 ،566 ،563

 ،549  ،548 خممرة:   عضوية  أسمدة 
568 ،566 ،551

أسمدة معدنية:  287، 566

إصالح اقتصادي:  649

أعالف معدلة جينيًا:  500، 503، 510، 
511

أغوستينو،  فيني:  240

اقتصاد ريفي:  434
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ألربخ،  كارين:  235

ألكسندر،  تريفور:  512، 515، 521

إّليس،  إدوارد:  236

أمان صحي:  502

أمراض فطرية:  364

 ،427  ،17  ،9  ،6 املحاصيل:   أمراض 
444 ،432 ،431 ،430

أمن غذائي:  450، 451، 495

 ،22  ،21  ،20  ،16  ،12  ،11  ،9 إنتاج:  
 ،33  ،30  ،29  ،28  ،27  ،26  ،25  ،23
 ،143  ،141  ،71  ،70  ،68  ،67  ،37
 ،168  ،167  ،165  ،155  ،146  ،144
 ،201  ،192  ،184  ،182  ،171  ،169
 ،234  ،225  ،218  ،216  ،207  ،205
 ،248  ،247  ،244  ،242  ،241  ،237
 ،376  ،370  ،322  ،286  ،271  ،269
 ،393  ،392  ،381  ،379  ،378  ،377
 ،432  ،407  ،406  ،400  ،398  ،395
 ،441  ،440  ،439  ،437  ،436  ،443
 ،498  ،497  ،476  ،473  ،450  ،442
 ،548  ،534  ،532  ،524  ،512  ،502
 ،568  ،561  ،556  ،552  ،550  ،549
 ،587  ،585  ،584  ،583  ،580  ،579
 ،604  ،603  ،591  ،590  ،589  ،588
 ،636  ،624  ،612  ،609  ،607  ،606
 ،653  ،649  ،648  ،640  ،638  ،637

664 ،662 ،654

إنغلش،  اليت:  520

أوكا،  شني إيشريو:  585

أون،  أدريان:  291

إيزانت،  جوناثان:  577

إيغاثنتان،  كاناين:  220

إينسبانيري،  رالف:  512

-ب-
بابّلو،  مرييم:  471

باري،  ت:  333

بايكر،  كاتلني:  436، 446

برتي،  سيزار:  384

بتز،  فردريك:  520

بحث علمي:  7

بذور معدلة جينيًا:  400

براغا،  روبرتو:  471، 472

العامة  للبوابة  التواصل  آلية  برامج 
)CGI(: و 158، 161، 169

َبْرتِل،  روالن:  250

برغ،  ف. فان دن:  330

برجميات أيرو )AERO(:  و 221

برجميات زراعية:  215، 256

احلرشات  مكافحة  إدارة  برنامج 
املتكاملة:  451
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بروتينات عالجية:  11، 22، 603، 604، 
624 ،612 ،607

بروتني التألق األخرض:  6، 9، 11، 17، 
 ،384  ،383  ،382  ،381  ،376  ،375
 ،394  ،393  ،391  ،390  ،387  ،386
 ،403  ،402  ،401  ،399  ،397  ،395
 ،577  ،409  ،408  ،407  ،406  ،405

587 ،585 ،584

 ،394  ،385  ،382 مأشوب:  بروتني 
624 ،613 ،611 ،607

بروتني معدل جينيًا:  512، 520، 521

بروديناك فونسينا،  دارينكا:  660

َبّزاين،  غيدو ماريا:  234

بزوغلوف،  أنتون:  232

بقع الليزر:  19، 464، 465، 466، 467، 
478 ،473 ،472 ،471 ،470

بقع الليزر املتغرية:  473

َبكَمسرت،  دينيس:  243

ْباليل، بِث:  451

بِل، جريمي:  451

َبلساري،  باولو:  297

بلنسكي،  جريزي:  302

لالستكشاف  املرتابطة  البيئات  بوابة 
اجلوي:  448

بودان،  لوران:  249

بيالوبرزوسكي،  إيرينوزس:  251

بيديبايت،  راجش:  252

بري،  فلورانس لو:  241

بيزانغ،  م:  302

بيّزي،  ف:  297

بيكو،  د:  305

-ت-
  :)THSP( البقع  ألنامط  الزمني  التاريخ 

و 468

تبادل جيني:  154

تارة عاملية:  143

 ،635  ،23  ،10  ،6 العاملية:   املوز  تارة 
 ،646  ،643  ،640  ،638  ،637  ،636

648 ،647

 ،303  ،302  ،274 النرش:   تهيزات 
312 ،304

 ،464  ،254  ،19  ،18 الصورة:   حتليل 
 ،488  ،486  ،480  ،479  ،478  ،473

492 ،489

حتليل فورييه:  254

حتليل كلوستال:  680

حتويل جيني:  375

 ،556  ،554  ،553 ِستِّندورف:   تربة 
 ،563  ،562  ،561  ،560  ،559  ،558
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565 ،564

ترشيح األجسام:  488

تِركورن، فلكس:  451

تركيبة تبادل البيانيات )GIF(:  و 482

املشرتكة  التصوير  خرباء  جمموعة  تركيبة 
)JPEG(:  و 482، 484

و    :)TIFF( املعلَّم  الصورة  ملف  تركيبة 
482

تركيب ضوئي:  356

ترموديناميك:  114

تريون،  فرانسوا:  271، 286، 305

تسييه،  س:  277

تشفري جيني:  577

تشنكويو،  أديون:  290

تصميم الرؤية اآللية )MV(:  و 30

تعبري جيني:  381، 578، 674

تعبري فائق للجينات:  550

 ،381  ،378  ،376  ،17 جيني:   تعديل 
 ،399  ،397  ،396  ،392  ،385  ،382
 ،406  ،405  ،404  ،403  ،402  ،400
 ،514  ،512  ،511  ،508  ،408  ،407
 ،577  ،576  ،530  ،528  ،522  ،520
 ،590  ،589  ،588  ،586  ،583  ،582
 ،680  ،677  ،673  ،672  ،607  ،592

681

تغريُّ املناخ:  250، 438، 444

تفاعل البوليمراز املتسلسل:  396

تقنية حتويل املسار:  24، 672، 673

 ،476  ،475  ،474  ،473 يه:   ْموارِّ تقنية 
478

تقييم املالءمة:  154

تكافؤ أسايس:  501، 502

التكافؤ الغذائي:  502

التكافؤ الكيميائي:  502

تكسيي،  فيليب:  244

التطبيقية:   احليوية  النبات  تكنولوجيا 
575

تليش،  ألربتو:  255

متاثل أزواج اجلينات:  392، 399، 404، 
680

تناكا،  فوميهيكو:  243

تنتفس نبايت:  356

تنمية اقتصادية:  636

تنميهاريو،  شريي:  528

هتجني:  377، 400، 401، 402،  404،  
592 ،591 ،590 ،406 ،405

-ث-
ثورة الصني الثقافية )1966(:  649
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-ج-
جاريموباس،  ب:  254

جازن،  ن:  254

مجعية )ASABE(:  و 272، 273

جنتنغ،  د:  292، 293

 ،30  ،29  ،28  ،25  ،11 الزيت:   جودة 
 ،105  ،98  ،96  ،94  ،93  ،92  ،91  ،60
 ،128  ،127  ،121  ،117  ،113  ،111

664 ،659 ،129

جوي،  د:  290

جيانغ،  ياومينغ:  221

جينات منخرطة:  550

جيورن،  لوكاس:  291

-ح-
حراثة حمافظة:  245، 292، 443

محاية البيئة:  428

 ،676  ،620  ،617  ،355 أميني:   محض 
680

محض ليبوي:  363

-خ-
احلرشات:   ملكافحة  اسرتاتيجية  خطط 

433 ،427 ،17

خوارزمية جينية:  13، 142، 145، 146، 
 ،200  ،199  ،198  ،192  ،154  ،152

207 ،203 ،202 ،201

 ،36 لِِفمرِبغ - ماركواردت:   خوارزمية 
94

 ،142  ،13 التقسية:   حماكاة  خوارزمية 
 ،185  ،154  ،153  ،152  ،146  ،145

201 ،197 ،196 ،192

خوارزمية هنمة:  152

-د-
يف  اإلقليمي  الزراعي  التطوير  دائرة 

توسكانا )إيطاليا(:  12، 26

دت،  منجول:  407

دروغيمر، كيلفن:  451

دالليو،  ستيفاين:  253

 ،401  ،377  ،355  ،19 و    :)DNA( دنا 
 ،512  ،508  ،507  ،506  ،505  ،496
 ،519  ،518  ،516  ،515  ،514  ،513
 ،591  ،589  ،579  ،536  ،525  ،522

660

دنا غريب )Foreign DNA(:  و 503

دنا مأشوب:  518

دنا معدل جينيًا:  515

دو،  س:  232

دول نامية:  644

دوناتيِّل،  مارسيلو:  250
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ديفيس،  د:  433

-ذ-
 ،509  ،502  ،435  ،434 ذيفان فطري:  

536 ،510

-ر-
رايل،  جون وليم:  473

راموس،  م:  239

راو،  ماهيش:  238

ربال،  هكتور:  471، 472

رمحان،  شفيقور:  294

ردنر،  م:  236

رقمنة صور:  37

 ،346  ،22  ،21  ،10  ،6 و    :)RNA( رنا 
 ،578  ،577  ،576  ،575  ،384  ،355
 ،584  ،583  ،582  ،581  ،580  ،579
 ،590  ،589  ،588  ،587  ،586  ،585

592 ،591

روتز،  لينديس:  291

روث الدواجن:  296، 298، 300، 301

روث سائل:  294

روث صلب:  294

روث املوايش:  268، 269، 271، 273، 
 ،294  ،292  ،291  ،288  ،282  ،276

312 ،310 ،309 ،301

رونّديل،  ف:  297

ريتشاردز،  كيث:  234

ريتشاردز،  هارولد:  403، 617

ريس،  هــ:  237

-ز-
زانغ،  س:  229، 232

زبوتزين،  بيوتر:  254

زراعة بيئية حيوية:  241

زراعة مستدامة:  498

زو،  كزين:  393، 394

-س-
ساركار،  ساهورتا:  228

سانتي - ريفيريا،  إ:  240

ستيوارت،  نيل:  401

سعادة،  مارك:  238

سالسل مستهَدفة:  586

سالمة الغذاء:  379، 533

سلليني،  ف:  535

سليستياوايت،  نوفا أريفني:  247

 ،510  ،501  ،496  ،19 خُمرجة:  سامت 
536 ،524 ،521

 ،503  ،500  ،496  ،19 ُمدخلة:   سامت 
535 ،521 ،509
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 ،560  ،554  ،548  ،21 زيوس:   سامد 
566 ،565 ،563 ،562 ،561

سامد فيرش:  21، 254، 548، 552، 553، 
 ،565  ،564  ،560  ،558  ،556  ،554

567 ،566

سامد حيواين: 222

سامد تاري: 551، 554

سامد زراعي: 292

سامد عضوي: 10، 20، 21، 270، 273، 
 ،547  ،294  ،287  ،286  ،283  ،279
 ،556  ،555  ،553  ،551  ،549  ،548
 ،567  ،566  ،565  ،563  ،561  ،557

654 ،568

سامد معدين: 246، 287

سامد نبايت:  566

ِسموتا،  كاتالني:  246

سميث، جايسون:  451

سميث،  د:  290

سومر،  رولف:  245

سيل،  جفري:  520

-ش-
شابوت،  فريدريك:  271، 286، 305

شاتوالن،  م:  242

امامية  تغذية  ذات  عصبونية  شبكات 

وانتشار خلفي:  35، 94

و    :)ANN( صنعية  عصبونية  شبكات 
 ،94  ،93  ،91  ،60  ،34  ،31  ،30  ،29

660 ،447 ،225 ،111 ،105 ،96

شبكات كوهونِن:  660

 ،142  ،141  ،13  ،12  ،9 برتي:   شبكة 
 ،150  ،149  ،148  ،147  ،146  ،145
 ،177  ،175  ،172  ،171  ،170  ،152
 ،185  ،184  ،183  ،182  ،181  ،179
 ،198  ،196  ،195  ،194  ،192  ،187

 208 ،207 ،206 ،201 ،199

 ،446  ،96  ،94  ،34 عصبونية:   شبكة 
662 ،659 ،654

رشلوك،  ر:  293

ِشن،  ي:  277، 289

-ص-
صحة اإلنسان:  432

رصف صحي:  238، 286، 296، 304، 
550

صناعة األغذية الزراعية:  38

صناعة زيت الزيتون:  9، 12، 27، 28، 
 ،72 ،68 ،60 ،42 ،41 ،39 ،33 ،31 ،29
 ،656 ،654 ،653 ،127 ،111 ،110 ،88

663 ،662 ،661
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-ض-
ضغط البخار:  231، 322، 324، 326، 

331

-ط-
نة:  240، 241 طاقة مضمَّ

طفيليات:  223، 353

-ظ-
ظاهرة التعدي:  576

-ع-
عبداهلل،  م. ز:  253

عساف،  حامد:  238

 ،31  ،30  ،29  ،26  ،24  ،12 عصبونية: 
 ،94  ،93  ،61  ،60  ،36  ،35   ،34  ،32
 ،129 ،127 ،114 ،113 ،111 ،105 ،96
 ،450  ،447  ،446  ،254  ،251  ،225
 ،663  ،662  ،661  ،660  ،659  ،654

664

عفن البطاطا:  370، 435، 436، 439

عفن بني:  335

 ،360 ،357 ،354  ،353 عفن ذروري:  
438 ،437 ،369 ،367

لْيباء:  438 عفن الصُّ

عفن عنقود العنب:  437

عالقة فرويندليش:  325

علف معدل جينيًا:  526

علم أمراض النبات:  445، 449

علم حركة السوائل:  431

علم النبات:  21، 575

-غ-
غازات دفيئة:  292

غالييل، غاليليو:  18، 463

غزاين،  سيلفيا:  586

 ،437  ،430  ،253  ،219 نبايت:   غطاء 
441

غالنيس،  ج:  295، 296

غوبتا،  أديتي:  291

غودار،  ستيف:  232

غوس،  مايكل:  291

غونزالز،  س:  239

غريوسكوب ألياف ضوئية:  224

غيمباستياين،  غوستافو:  229

-ف-
فالكاْو،  ل:  248

فانغروسِفلد،  جاكو:  566

فاير،  أندرو:  578

فتحة صنعية:  485

فتزغرالد،  براين:  255
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فريك،  ر:  303، 304

ع:  437 فطر التبقُّ

 ،438  ،436  ،435 البطاطا:   عفن  فطر 
439

فطر املغزالوية:  15، 357، 509

فطر نخري:  437

  ،345  ،322  ،232  ،16  ،15 فطريات:  
 ،352  ،351  ،350  ،349  ،347  ،346
 ،358  ،357  ،356  ،355  ،354  ،353
 ،364  ،363  ،362  ،361  ،360  ،359
 ،370  ،369  ،368  ،367  ،366  ،365
 ،440  ،436  ،435  ،434   ،433   ،428

472 ،464 ،444 ،443

فك الرتميز:  154

فالشوسكي،  جرهاد:  503، 509، 512

فالفِل،  متارا:  291

فلّن،  بول:  230

فليديس،  كوستاس:  220

فوجي،  هـ:  469، 470

فورسايث،  غيوم:  353

فوز،  جان:  246

فوسفات عضوي:  350

فوّلر،  ترفون:  228

فونس،  أندرس:  226

فيورفريي،  روكو:  225

-ق-
قرنبيط فسيفسائي:  579، 591

قرينة املخروط:  ، 701

 ،146  ،143  ،141  ،12 السكر:   قصب 
 ،167  ،165  ،163  ،159  ،156  ،155

205 ،201 ،182 ،171 ،169 ،168

 ،673  ،671  ،10  ،6 قمح معدل جينيًا:  
680 ،674

قياس لوين:  ، 701

 ،502  ،500  ،499  ،312 غذائية:   قيمة 
529 ،511 ،503

-ك-
كازانيس،  كانر:  249

كاشف فِلينغ:  40

كالوديس،  سبرييدون:  229

كاليليان،  أمحد:  296

كبريت:  353، 357

كتاالن،  هيليودور:  252

كرتوف،  أولغ:  235

كرزال،  غايب:  588

كروذر،  جريي:  298

كرير،  س:  330



714

كريشنان،  مانو:  222

كلنوسكي،  جاسك:  302

كنغري،  و:  288

كواساكي،  إجيي:  225

كودوا، ب.:  444

كورشان،  فيونا:  680

كوكربن،  أندرو:  520

كريك،  وليم:  436، 446

-ل-
الرج،  إرنست:  436

الغي،  كلود:  294، 295

الفِلن،  غريغوري:  245

النغموير،  إرفينغ:  620، 621

لباردي،  كونسيتا:  578

الراديوية  بالرتددات  تعريف  لصيقة 
)RFID(:  و 220

لغة جافا:  229

لغة خمطوطية:  224

لكزر،  م. ج:  227

لوائح األولويات املوروثة:  208

لوبز،  د:  221، 243

لوريمور،  جفري:  285

لوغايف،  م:  223

ليدو،  إيامنويل:  249

ليغنانات:  24، 671، 672، 677، 678، 
681 ،680 ،679

لينغ،  كنغيو:  299، 300، 301، 302

ليوِوهْنوك،  أنطوين فان:  18، 463

-م-
مؤثِّرات اخلوارزمية:  154

 ،251  ،113  ،106  ،93  ،75 ماتالب:  
256

مارو، سوريش:  451

ماريني،  فيديريكو:  661

مازيرا،  أومر راوول:  240

ماغراي،  روجر:  430

ماكفاندي،  هبزادي:  223

ماكفوي، جون:  409

مالغريد،  جوهان:  304

 ،397  ،224  ،223 أعشاب:   مبيدات 
533 ،515 ،404 ،400

 ،322  ،321  ،15  ،5 مبيدات حرشات:  
 ،334  ،332  ،331  ،329  ،324  ،323
 ،395  ،370  ،368  ،357  ،356  ،352

520

مبيدات زراعية:  15

 ،349  ،345  ،16  ،15 فطرية:   مبيدات 
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 ،370  ،369  ،366  ،356  ،354  ،351
443 ،436 ،435 ،433 ،428

مرتنيخ،  ج:  239

 ،447  ،441  ،440  ،438 متساقطات:  
450

جمتمع علمي:  129

جمتمع اهلندسة الزراعية:  215

جملس زيت الزيتون الدويل:  27

جمموعة استبداء:  154

 ،510  ،495  ،19  ،11 غذائي:   حمتوى 
535 ،525

ض األلوان الثالثي:  77 حمرِّ

حمصول جيني:  406

حمميات طبيعية:  236

املحمولة  للشبكة  بيانية  خمططات 
)PNG(:  و 162

خمطط غانت:  181

خممر فيرش:  548

مدّخن الرتبة:  329، 333، 334

مراكمي،  ن:  224

مركبات الزرنيخ العضوية:  363، 364، 
370

مركبات النحاس العضوية:  369

مركوري،  أنطونيو:  393

 ،PDA(:  156( مساعد شخيص رقمي
157

مصادر التفاوتات:  471

مصفوفة جاكوبية:  36

يانية:  36 مصفوفة ِهّسْ

مضاد التعبري:  577

معادلة ريتشارد:  330

معادلة فورييه:  330

معادن ثقيلة:  566

معامل فيرش:  254

معامل ناش َستكليّف:  246

 ،673  ،591  ،579  ،576  ،406 معزاز:  
680 ،678 ،674

معزازات تكوينية:  394

مغذيات مكروية: 549

مفاعيل:  286، 287

مفتاح التعريف الثانوي:  229

مفعول دوبلر النبيض:  466

مكافحة احلرشات:  428، 429، 442

ِملِغن،  جاب فان:  251

ملفوف صيني:  6، 10، 20، 547، 548، 
 ،563  ،560  ،556  ،554  ،551  ،550

567 ،566 ،565 ،564



716

مللو،  كريغ:  578

متز األلفة:  23، 604، 612، 616، 617، 
622 ،621 ،620 ،619

منظمة الغذاء والزراعة الفاو )FAO(:  و 
649 ،639 ،638 ،240

الة  النقَّ الالسليكة  االتصاالت  منظومة 
العامة )GSM(:  و 221

و    :)GFS( العامة  االسترشاف  منظومة 
446

  :)DGPS( منظومة حتديد موقع تفاضلية
و 223

و    :)GIS( اجلغرافية  املعلومات  منظومة 
 ،161  ،158  ،157  ،156  ،155  ،144
 ،238  ،237  ،223  ،217  ،167  ،162

241 ،240

منكسغارد،  ليني:  226

مواسيار،  غيوم:  585

موتران،  ت:  226

مورا،  د:  226

موريف،  دانيل:  291

مون،  هونغ:  398، 406

مياه جوفية:  290

مياه السيول:  292

-ن-
ناقل حلزوين:  69، 306، 311

ناقل ميكانيكي:  310

نباتات صيدالنية:  625

نباتات عصوية ثورنجية:  501، 536

 ،16  ،11  ،10  ،6 جينيًا:   معدلة  نباتات 
 ،382 ،379 ،378 ،377 ،376 ،22 ،19
 ،399  ،398  ،396  ،395  ،394  ،393
 ،500  ،496  ،495  ،409  ،408  ،403
 ،511  ،510  ،509  ،503  ،502  ،501
 ،528  ،525  ،523  ،521  ،519  ،518
 ،575  ،536  ،535  ،534  ،533  ،529
 ،604  ،603  ،592  ،583  ،581  ،576

679 ،678 ،624 ،611

و    :)GPS( املوقع  لتحديد  العام  النظام 
 ،157 ،156 ،155 ،146 ،144 ،142 ،13
 ،166  ،165  ،162  ،161  ،159  ،158

239 ،224 ،223 ،217 ،209 ،169

نمذجة انتشار اهلواء:  15

نمط جيني:  380، 394، 703

نمط ظاهري:  577، 703

 ،475  ،473  ،464  ،19 مواريه:   نمط 
492 ،476

نمو اقتصادي:  144

نموذج بولياين:  488
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نموذج هضم مضغوط:  554

نيتو،  دورفال دورادو:  248

نيوتن،  إسحق:  473

-هـ-
هالفهيل،  ماثيو:  402، 403، 404، 406

هاو،  جويل:  528

هجرة جينية:  396، 703

هدسون،  لورا:  398

هرسون،  كريي:  438

هريرو،  م:  232

هزلوف،  جيم:  383

هلتِن،  روجر نوريس:  247

هلتون،  جيمس:  243

ِهليا،  أرنو:  242

مّهوند،  بروس:  519، 520

هنتن،  إلدرت فان:  219
 ،500  ،377  ،24  ،10 جينية:   هندسة 

672

هندسة النباتات:  409

هوش، كسندرا:  451

هوفميسرت،  مايك:  298
هويت،  جون:  298، 299، 300، 301، 

302

-و-
وارتن،  فيليب:  436

واسنجرو،  مايكل:  588

وانغ،  نينغ:  222

ِوتربرغ،  كريستيان:  304

وسنيسيكا،  ماغدلينا:  451

وقود أحفوري:  498، 533، 550

ونرتوب،  هارولد:  577

-ي-
يورغنِسن،  راسموس:  224

يي،  كزوجون:  256










