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نافذة أمل جديدة في زراعة مشتتتتتتتت ر  ...الدولة وفرت
اإلمكتتانيتتات للمجمع البحثي الزراعي بتتالكليتتة فتتانقل

للعالمية
البحث العلمي هو الركيزة األسااةسااي لتقدم الدول وتغير مسااتو
المعيش ا بهة من خالل التنمي والخطط االسااتراتيةي ومن خالل مراكز األبحةث والعلمةء فهم
السبيل الوحيد للوصول أل تقدم.
ال
وقطةع الزراع مثل بةقي القطةعةت الحيوي بةلدول والتي شا ا ا ا ا ا ااهدت علي مر عقود إهمة ا
شا ااديدا حتي أننة أصا اابحنة نسا ااتورد حةليةا مة يقرب من  %70من غذائنة وذلك بعدمة تقلصا اات
المسا ااةح الزراعي من األ ارضا ااي القديم بةلدلتة وبةتت األ ارضا ااي المسا ااتصا االح وسا اايل للتربح
والثراء للفةسدين الذين حولوهة إلي قصور ومنتةعةت بدالا من استخدامهة في الزراع .
أقةمت كلي الزراع بمشا ا ا ا ا ا ااتهر مةمع للبحوث الزراعي بهة والذ رغم حداثته " "2014فإنه
يخطو سا ا ا اريعةا نحو تحقيق الهدف المنش ا ا ااود معتمدا علي خبرات أس ا ا ااةتذته ونش ا ا اار أبحةثه في
الدوريةت العلمي الدولي وأةهزته العلمي المتطورة علي أعلي مس ا ااتو تقني ويض ا ااةهي مراكز
أبحةث الدول المتقدم وأصاابح هدفةا لكثير من دول العةلم وعلي أرسااهة الصااين والهند وأساابةنية
وكثير من الدول العربي واألفريقي وتم توقيع بروتوكوالت تعةون بين ةةمعةت من تلك الدول
وبين المركز لتبةدل األبحةث والطالب والزيةرات من أةل االستفةدة المشترك .
أكد أس ا ااةتذة الكلي أن الخبرات المتراكم لديهم علي مد  100عةم وض ا ااعت تحت تص ا اارف
المركز البحثي حتي بةت مفخرة لكل المص ا ا ا ا ا ا اريين بمة يملكه من إمكةنةت هةئل من األةهزة
العلمي والتي تشكل منةرة علمي كبيرة في دلتة مصر.
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يقول د /محمود العراقي  -عميد كلي زراع مشااتهر ،إن هدفنة ليس تخريج متخص اصااين في
مةةالت العلوم الزراعي ولكن هدفنة تخريج مؤهلين علميةا وعمليةا للمنةفسا ا ا ا ا ا ا ا محليةا واقليميةا
وذلا ااك لمواكب ا ا التطور في البحا ااث العلمي التطبيقي والتكنولوةي من خالل تطبيق أحا اادث
النظريااةت العلميا في مةااةل العلوم الزراعيا من خالل المةمع البحثي الزراعي بكليا ز ارعا
مش ا ا ا ا ااتهر خةصا ا ا ا ا ا بعد أن أمدتنة الدول بةلكثير من األةهزة العلمي وتةهيزات المعةمل علي
أعلي مس ا ا ا ااتو عةلمي لنكون قةدرين علي االبتكةر واإلبداع ..بةالش ا ا ا ااتراك مع منظم األغذي
العةلمي للمحةفظ علي التراكيب الوراثي للنبةتةت والمحةصا اايل المص ا اري وتسا ااةيلهة في بنوك
الةينةت.
يضا ا ا ا ا اايف د /العراقي أنه يةر حةليةا تطبيقةت ود ارسا ا ا ا ا ااةت بةثي داخل المعةمل علي ةينةت
معظم المحةص ا ا ا ا اايل لمعرف أس ا ا ا ا اابةب األمراض ومقةومتهة للوص ا ا ا ا ااول لبرامج مكةفح متكةمل
ألمراض النبةت في مصا اار وأيض ا اةا لتعظيم االسا ااتفةدة من المخلفةت النبةتي لكةف المحةصا اايل
وكيفي اساتخدام الميكروبةت كعوامل مقةوم حيوي ود ارسا تكنولوةية زراع األنساة والخالية
النبااةتي ا والنقاال الةيني مؤكاادا أن كاال هااذ األبحااةث تماات ونحن لم نكماال  3أعوام فقط من
تةريخ إنشا ا ا ا ا ا ااةء المعةمد داخل الكلي منوهةا إلي بروتوكوالت التعةون التي تم التوقيع عليهة مع
العادياد من كلياةت الز ارعا العاةلميا في الصا ا ا ا ا ا ااين والهناد وزياةرة وفود كثيرة أةنبيا للكليا وتم
االتفةق مع ةةمع وسا ااط الصا ااين وةةمع "نةةزكي" لتدريب البةحثين المص ا اريين وتوفير منح
د ارسااي لهم واةراء أبحةث مشااترك ساواء من خالل معةملنة أو معةمل تلك الةةمعةت ..منوهةا
إلي وةود مةمع أبحةث علي مسا ا ا ا ا ا ااتو عةلي في ةةمع بنهة كةن له مردود علمي وسا ا ا ا ا ا ااط
الةةمعةت األةنبي وسا ا ا ا ا ااةهم في إةراء بحوث متميزة يتم نشا ا ا ا ا اارهة حةليةا في المةالت العلمي
المتميزة.
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أشااةر د /العراقي إلي أن البةحثين في الكلي تمكنوا أيضاةا من عمل توليف وراثي متميزة تةمع
بين األص ا ا ا ا ااول المصا ا ا ا ا اري واألةنبي مثل س ا ا ا ا ااالل "دةةج بنهة" وتتميز بةإلنتةج العةلي للحوم
والبيض س ااويةا ويص اال إنتةج البيض للدةةة الواحدة إلي  230بيضا ا س اانويةا بةإلض ااةف لكبر
حةمهة من حيث اللحم وهي تحتةج لنظةم غذائي أقل بكثير من تكلفته من المتواةد حةليةا في
مزارع إنتةج الدواةن بةإلضا ا ااةف لمنةعتهة العةلي ضا ا ااد األمراض عكس السا ا ااالالت األةنبي ..
خصا ا ا ا ااوص ا ا ا ا اةا مرض أنفلون از الطيور وحةليةا يتم تربيتهة في القر المةةورة ومنةطق عديدة في
مصر ونتمني أن تحل محل المستورد سواء كةن الغرض منهة اللحم أو إنتةج البيض.
أضا ااةف أن هذا النوع يحمل الصا اافتين مةتمعتين حيث قمنة بحفظ األصا ااول الوراثي للسا ااالل
الحديث بةس ااتخدام التطبيقةت الحيوي لتحديد  13كرموس ااومةا من الخريط الكرموس ااي الحةمل
للةينةت وفي القريب العةةل سااوف تغزو هذ السااالل "دةةج بنهة" كةف مزارع إنتةج الدواةن
لزيةدة الطلب الشديد عليهة .منوهةا إلي إنتةج سالل أرانب "مشتهر" من خالل برنةمج تحسين
وراثي بين الكلي واحد الكليةت في أسا اابةنية واسا ااتمر لمدة  6سا اانوات وتتميز السا ااالل بةلنمو
السا ا ا ا اريع وتتحمل ظروف الةو الحةر في مص ا ا ا اار والمنطق العربي وتتميز بض ا ا ا ااخةم الحةم
ومقااةوما األمراض وزيااةدة عاادد مرات "الخلفااةت" وتم االسا ا ا ا ا ا ااتفااةدة من هااذ السا ا ا ا ا ا اااللا بعماال
مشااروعةت تنموي للمةتمع المدني بةلتعةون مع بنك مصاار وحةليةا هنةك  500أسارة اسااتفةدت
من هذا المشااروع من خالل توفير األرانب والبطةريةت والعلف بأسااعةر رخيص ا مسااةهم من
الكلي لخلق فرص عمل ةديدة.
يطةلب د /العراقي بأن يكون لخريةي الزراع األولوي في مشا ااروعةت اسا ااتصا ااال األ ارضا ااي
الةديدة لخلق مةتمعةت سكةني ةديدة زراعي ستكون علي أكتةف هؤالء الشبةب.

