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أعــدَّ هــذا الدليل كلٌّ مــن اللجنــة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا 
)اإلســكوا( والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، بالتعاون مع االتحاد 

 العربــي للصناعــات الغذائية، في إطار مشــروع المبــادرة اإلقليمية 
 لنشــر تطبيقــات الطاقــة المتجددة صغيرة الســعة فــي المناطق 

الريفيــة فــي المنطقــة العربية، الممــول من وكالــة التنمية الدولية 
الســويدية )سيدا(.

يهدف المشــروع إلى تحســين ُســُبل العيش، وزيادة المكاسب 
االقتصاديــة واالندماج االجتماعي، وتحقيق المســاواة بين الجنســين 

فــي المجتمعــات الريفيــة العربية، وخاصة المجموعات المهمشــة، وذلك 
ر المناخ  مــن خالل معالجة مشــاكل فقــر الطاقة وندرة المياه والتأثــر بتغيُّ

وغيــر ذلــك مــن التحديات التي تواجه المــوارد الطبيعية. ومن أجل 
بلوغ أهداف هذا المشــروع، ســتتبع خطط علمية حديثة، تســتخدم فيها 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة الســعة، ألنها مناســبة لألنشــطة 
اإلنتاجية وتنمية المشــاريع األســرية والريفية الخاصة.

وســيتناول هــذا الدليل المبــادرات الداعمة التي تحفز اســتثمارات 
القطــاع الخــاص، وتطوير المشــاريع الرياديــة، وتمكين المرأة مــع التركيز 

علــى خلــق فــرص العمل وتطوير سالســل القيمة الزراعيــة الغذائية 
المتينــة فــي نهــج الترابط بيــن المياه والطاقة والغــذاء والتعامل مع 
ــر المنــاخ لتشــجيع االقتصاد المســتدام. ويركز الدليل على ســالمة  تغيُّ

الغــذاء، والجودة، وممارســات التصنيــع الجيــدة، والتبريد/التخزين، 
والتوســيم، والتعبئة، والتســويق، والممارســات الزراعيــة الجيدة التي 

تعــزز اســتدامة الطاقــة واســتعمال الطاقة المتجــددة والتقليل من 
والهدر. الفاقد 

َأَعــدَّ هــذا التقرير كل من المهندســة فداء علــي الروابدة، الخبيرة في 
الثــروة النباتيــة ورئيســة المكتب االقليمي للمشــرق العربي في 

المنظمــة العربيــة للتنمية الزراعية، والســيد فــادي فالح جبر، أمين عام 
االتحــاد العربــي للصناعــات الغذائية، والمهندس نايــل كواليت، خبير 
مــدارس حقليــة وتأهيــل المجتمعات المحليــة في الزراعة، كما قدم 

ر المناخ واســتدامة المــوارد الطبيعية في  خبــراء مــن مجموعة تغيُّ
اإلســكوا مســاهماٍت قّيمة لتأليف الدليل ومراجعته، ويشــمل هؤالء 

الخبراء كل من الســيدة راضية ســداوي، والســيدة ريم نجداوي والسيدة 
جولي أبوعرب، والســيد جيل أمين والســيدة نهى زياده.

شكر وتقدير
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األهداف الرئيسية من هذا الدليل

تحفيز وتطوير قدرات العاملين في القطاع الزراعي على الممارسات الزراعية 
الجيدة الصحيحة من أجل ترشيد استخدام المواد ووقف الهدر في استعمال 

المياه والمبيدات والحد من الفاقد في الحصاد وزيادة في اإلنتاج والعائد 
المادي مما ينعكس على المرأة الريفية لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

تشجيع العمل التشاركي لكل أفراد القرية أو األسرة من خالل فتح آفاق 
أرحب وأوسع من انتاج زراعي وقطاف وتصنيع وتعبئة وتغليف وصواًل إلى 

التسويق.

االهتمام بالموارد الطبيعية والحد من التلوث والتدهور البيئي جراء استخدام 
التقنيات الحديثة والموفرة سواء في االستهالك واالنتاج واستدامة الموارد 

لتمكين المرأة من إحداث تغيير إيجابي إبداعي في األسرة والمجتمع.

تأهيل واكتساب المعرفة التطبيقية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية 
األسرية الريفية والقروية لضمان سالمة الغذاء وجودة المنتج عن طريق استخدام 
الممارسات التصنيعية الجيدة واإلجراءات الواجب اتباعها عند البدء في المشروع 
أو عند خزن المواد وعند نقلها وحفظها. وأيضًا لمساعدة صاحبة المشروع للتأكد 

من كفاءة المواد المستخدمة والتقليل من استهالك الطاقة والحفاظ على البيئة 
وضمان جودة المنتج وزيادة الربح لتوفير احتياجاتها االخرى.

تحفيز وتطوير قدرات العاملين في القطاع الزراعي

تشجيع العمل التشاركي لكل أفراد القرية أو األسرة

االهتمام بالموارد الطبيعية والحد من التلوث والتدهور البيئي

الممارسات التصنيعية الجيدة واإلجراءات الواجب 
اتباعها عند البدء في المشروع
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مقدمة

يصدر هذا الدليل في إطار مبادرة اإلسكوا اإلقليمية التي تمولها وكالة 
التنمية الدولية السويدية )سيدا( لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة 

السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية »REGEND« وبناًء 
على االتفاقية الموقعة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لبناء قدرات 

وخبرات سكان الريف المستهدفين في األردن، وخاصة المرأة الريفية 
والجمعيات النسائية العاملة في النشاطات اإلنتاجية، وصقل مهاراتهم 

على اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد إستخدام الطاقة 
المستدامة، والممارسات الجيدة في التعبئة والتغليف وسالمة اإلنتاج 

والتصنيع الجيد والتخزين، وذلك لتمكينهم من تحسين أوضاعهم اإلقتصادية 
بطريقة متكاملة ومستدامة.

وُأجريت عملية تقييم من أجل تحديد المناطق الريفية التي ستنفذ فيها 
أنشطة المشروع، وانتهت باختيار منطقة األشعري في محافظة معان 

ذ تطبيقات للطاقة المتجددة  ومنطقة بتير في محافظة الكرك، حيث سُتنفَّ
صغيرة السعة عبر مشاريع إنتاجية صغيرة. واسُتخدمت نتائج التقييم كذلك 

لتحديد االحتياجات التدريبية لتلك المناطق وإعداد هذا الدليل الذي يركز 
فقط على التدريبات ذات الصلة باإلنتاج الزراعي وسالمة الغذاء والتعبئة 

والتغليف والتسويق.

ويهدف هذا الدليل إلى:

تطوير وإكساب مجموعة من العاملين في المجتمعات الريفية   
والجمعيات النسائية المستفيدة من مشروع REGEND مهارات 

نظرية وعملية في مجال الممارسات الزراعية الجيدة المتعلقة بترشيد 
واستخدام الطاقة المستدامة وعمليات التصنيع الغذائي والتعبئة 

والتغليف والتسويق.

التمهيد ألنشطة تدريبية من أجل إحداث تغيير إيجابي في األداء   
والسلوكيات.

تبسيط اإلطار العلمي والمعرفي للمهارات الالزمة لألفراد في   
المجتمعات الريفية، وخاصة المرأة الريفية، من أجل تلبية احتياجاتهم 

واكتساب مداخيلهم الخاصة واالعتماد على الذات بطريقة مستدامة 
تراعي األستخدام األمثل والمتكامل للموارد الطبيعية المتاحة.
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الخلفية

يتفاوت توّفر المياه والطاقة والموارد األخرى الالزمة لضمان األمن 
الغذائي في المنطقة العربية بين البلدان وفي داخلها، ال سيما بين 

المجتمعات الريفية والحضرية، وتتباين كذلك القدرة على الحصول على 
تلك الموارد. تمثل المياه المستخدمة في الزراعة أولوية لضمان إمدادات 

الغذاء وتأمين ُسُبل العيش لسكان األرياف في البلدان ذات الدخل 
المتوسط والمنخفض، وإدارة موارد هذه المياه في غاية األهمية، إذ 

تستهلك الزراعة أربعة أخماس المياه العذبة في المنطقة تقريبًا. ويضيف 
اإلنفاق على الطاقة المستهلكة في تحلية المياه وضخ المياه من 

مصادر بعيدة ومن الخزانات الجوفية العميقة أعباًء مالية على مستلزمات 
األمن المائي.

برز مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة خالل السنوات األخيرة في 
ر السريع في اقتصاد األغذية وعولمة ذلك االقتصاد، ونتيجة  سياق التغيُّ

لشواغل وإلتزامات وأهداف مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في 
إنتاج الغذاء واألمن الغذائي، وسالمة األغذية وجودتها، واالستدامة 

البيئية للزراعة1، وال سيما في ما يتعلق بتحقيق مستوى محدد من 
األمن الغذائي، وكفاءة اإلنتاج، وتأمين ُسُبل العيش، وتحقيق المنافع 

البيئية على األمدين المتوسط والبعيد. يشمل أصحاب المصلحة هؤالء 
الحكومات، وصناعات تجهيز األغذية وبيعها بالتجزئة، والمزارعين 

والمستهلكين. وتتيح لهم الممارسات الزراعية الجيدة وسيلة لبلوغ 
أهدافهم تلك.

والممارسات الزراعية الجيدة هي، من حيث مفهومها الواسع، تطبيق 
المعارف المتاحة للوصول إلى االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية 

في عمليات اإلنتاج وفي مرحلة ما بعد اإلنتاج في المزارع، حتى تكون 
منتجاتها الزراعية، الغذائية وغير الغذائية، موثوقة وصحية. ويتبع الكثير 

من المزارعين، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، الممارسات 
الزراعية الجيدة من خالل الطرق الزراعية المستدامة، مثل اإلدارة المتكاملة 

لآلفات، واإلدارة المتكاملة للمغذيات والزراعة التي تحافظ على الموارد.

كان الستحداث نهج السلسلة الغذائية، في مجال سالمة األغذية 
وجودتها، آثار بالغة في اإلنتاج الزراعي وممارسات ما بعد اإلنتاج، وكذلك 
في إتاحة فرصة لالستخدام المستدام للموارد. وباتت الممارسات الزراعية 

الجيدة اليوم معترفًا بها رسميًا في المؤسسات التنظيمية الدولية، 
كوسيلة لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام المبيدات، مع مراعاة اعتبارات 

الصحة العامة والمهنية. وتتزايد الدعوات إلى اعتماد هذه الممارسات 
في مدونات الممارسات غير الرسمية والمؤشرات التي يستحدثها مصنعو 

األغذية وبائعو التجزئة استجابًة لطلبات المستهلكين على األغذية السليمة 
التي ُتنتج على أسس مستدامة. وهذا االتجاه سيحفز المزارعين على 

اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، إذ سيفتح لهم فرصًا جديدة في السوق، 
شريطة أن تتوافر لديهم القدرات على االستجابة2.

واتباع الممارسات الزراعية الجيدة في ترشيد استعمال الطاقة المستدامة 
وإدارة المخلفات في غاية األهمية إلدارة المزرعة، ألنها تحسن كفاءة 

استخدام الطاقة في العمليات الزراعية من خالل اختيار أنسب تلك العمليات 
وأكثرها كفاءة، واستخدام الطرق واألدوات واألجهزة ذات االستهالك 

المنخفض والموفر للطاقة في إنجاز األعمال الرئيسية في المزرعة، وكذلك 
االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الخاليا الشمسية، التي أصبحت 

متاحة بأسعار معقولة لتوليد الكهرباء، مما يسمح بخفض تكاليف اإلنتاج 
ويزيد تنافسية منتوجات المزرعة.

وتشمل الممارسات الجيدة في إدارة الطاقة والمخلفات وضع خطط 
المدخالت والمخرجات الستخدام الطاقة في المزرعة، والعناصر المغذية، 
والكيميائيات الزراعية لضمان الكفاءة في استخدام تلك المواد والتخلص 

الموثوق منها؛ واعتماد معايير االقتصاد في استهالك الطاقة عند تصميم 
المباني، وأحجام اآلالت، والصيانة واالستخدام؛ واستكشاف مصادر الطاقة 

البديلة من المواد غير العضوية )الريح، الطاقة الشمسية، الوقود الحيوي( 
واعتمادها حيثما أمكن؛ وإعادة استخدام المخلفات العضوية والمواد غير 

العضوية بقدر اإلمكان، وتقليل المخلفات غير القابلة إلعادة االستخدام 
والتخلص منها بصورة رشيدة؛ وتخزين األسمدة والكيميائيات الزراعية 

بصورة آمنة ووفقًا للتشريعات؛ ووضع إجراءات للطوارئ لتقليل مخاطر 
التلوث نتيجة الحوادث؛ واالحتفاظ بسجالت دقيقة الستخدام الطاقة، 

والتخزين والتخلص من المخلفات. وثمة أيضًا ممارسات جيدة على مستوى 
االستهالك، تشمل تلك الخاصة باإلنتاج السليم وبفاقد ما بعد الحصاد، 

وتهدف إلى الحد من المخاطر في األغذية وتلوث المنتجات الطازجة. وتعتبر 
هذه اإلجراءات طوعية ويمكن أن تكون مصممة ألي نظام إنتاجي.

وتكنولوجيات الطاقة المتجددة حل إستراتيجي ومصدر محلي يقلل 
فاتورة الطاقة ويحافظ على البيئة، وينبغي االستفادة من تقدم هذه 

التكنولوجيات وانخفاض أسعارها في تخفيض كلف اإلنتاج والمحافظة 
على البيئة وتعزيز التنافسية واإلستغالل األمثل للموارد المتاحة، خصوصًا عند 

صغار المزارعين، وتوجيه المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي نحو 
استخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء وتسخين المياه، بداًل من استخدام 

مصادر الطاقة التقليدية.

والغاية المنشودة من الحد من الطاقة المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات 
هي كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. ومفهوم 

“كفاءة استخدام الطاقة في الزراعة” جامع بين التحوالت في التكنولوجيا، 
واستخداماتها في قطاع الزراعة، والسياسات الحكومية، وأنماط الطقس، 
وممارسات إدارة الزراعة. ويسهم اعتماد هذا المفهوم بشكل مباشر في 
الحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري. وما من مقياس موحد لوصف 

كفاءة استخدام الطاقة في الزراعة، ولكن هذه الكفاءة قد تتبين من خالل 
تحليل مؤشرات عدة لتوازن استخدام الطاقة من أجل عملية إنتاج معينة.
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يتحمل أصحاب معامل ومشاغل التصنيع الغذائي مسؤوليات كبيرة، 
فعليهم أن يتأكدوا من أن األغذية التي يصنعون ويبيعون ال تسبب الضرر 

ع  للمستهلكين. وعليهم أيضًا اتخاذ خطوات عديدة لضمان أن الغذاء الُمصنَّ
صحي وصالح لالستهالك البشري وذو قيمة تغذوية، ويتطلب اتخاذ هذه 

الخطوات وضع نظام لسالمة وجودة الغذاء3.

الغرض من هذا الدليل هو مساعدة أصحاب األمالك الصغيرة والجمعيات 
الريفية على اتباع الممارسات الزراعية واإلنتاجية السليمة، وكذلك مساعدة 

الصناعات الغذائية األسرية والريفية والقروية الصغيرة والمتوسطة 
والعاملين فيها على كيفية االستفادة من كفاءة استخدام الطاقة في 

الزراعة والصناعة الزراعية، والتقليل من تكاليف مدخالت اإلنتاج، خاصة 
الكهرباء، وذلك االستعاضة عنها بالطاقة الشمسية.

وسيناقش الدليل أهم اإلجراءات التي يجب تطبيقها زراعيًا في الحقل 
ومعامل التصنيع الغذائي، وسيتناول كذلك اإلجراءات والبرامج الناجحة 

في تعليب الفواكه والخضار التي ينبغي تطويرها واعتمادها.
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مصطلحات مهمة )مرتبة حسب ورودها في النص(

الممارسات الزراعية الجيدة: نهج لضمان سالمة المنتجات الزراعية الطازجة 
على مستوى المزرعة واإلنتاج لالستهالك البشري، وهي أيضًا عبارة عن معايير 

لإلنتاج الزراعي من شأنها ضمان سالمة وأمان الغذاء والعاملين في إنتاجه.

التنمية الريفية: العملّيُة التي تهدُف إلى تطوير الحياة في الريف، والتحسين 
من نوعيتها، وتقديم الدعم االقتصادي لألفراد الذين يعيشون في المناطق 

الريفّية.

الطاقة في الزراعة: الطاقة المستهلكة في نظام إنتاج زراعي )ضمن حدود 
المزرعة( بما في ذلك طاقة اإلنتاج لكل المدخالت غير المباشرة.

كفاءة استخدام الطاقة في تحسين الزراعة: انخفاض كثافة استهالك 
الطاقة األولية إلنتاج وحدة من المنتجات الزراعية )التي يعبر عنها بوحدات 

الوزن أو الحجم( داخل حدود المزرعة.

إدارة المزرعة: دراسة طرق ووسائل تنظيم عناصر اإلنتاج من أرض وعمل 
ورأسمال وتطبيق المعرفة التقنية والخبرات والمهارات لكي تنتج المزرعة أكبر 

قدر ممكن من الدخل الصافي أو األرباح.

السجالت المزرعية: أداة لجمع المعلومات )نظام جمع المعلومات( والقاعدة 
األساسية ألي نظام محاسبي وفني في المزارع لتوفير الرقابة المالية والفنية 

على النشاطات اإلنتاجية، وهي الوسيلة الوحيدة اللتقاط حالة المزرعة من 
ماضيها وحاضرها والتنبؤ بمستقبلها.

مواصفة الممارسات الزراعية الجيدة: مجموعة الوثائق التي يجب أن تتوفر 
داخل المزرعة حتى تتمكن من الحصول على الشهادة، والمتعلقة بكافة 

العمليات الزراعية وشهادات الجودة والتدريب والخبرة للعاملين ونتائج الفحوص 
والتحاليل والخطط المتعلقة بحماية البيئة والمنتج والعامل.

األسمدة العضوية: مفرزات كل حيوانات المزرعة السائلة منها والصلبة. 
ويشكل الجزء الصلب )الروث( منها حوالي ثالثة أضعاف الجزء السائل ويحتوي 

وسطيًا على أكثر من نصف النيتروجين وحوالي كل الفسفور وحوالي 40 في 
المائة من البوتاس الموجود في السماد العضوي.

األسمدة الكيميائية: األسمدة التي تتكون من مركب كيميائي واحد أو أكثر، 
وتتألف من العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات.

التعقيم الشمسي: عملية رفع درجة حرارة التربة بواسطة الطاقة الشمسية، 
وذلك من خالل تغطية التربة الرطبة بالبالستيك الشفاف وتعريضها ألشعة 

الشمس لفترة معينة أثناء فصل الصيف.

تقنية التسميد بالري: إدارة األسمدة بحيث يتم تزويد النبات بجرعات صغيرة 
ومناسبة وكافية ومتكررة من العناصر الغذائية خالل مياه الري.

المكافحة المتكاملة: نظام إدارة تعداد أي آفة والجمع بين طرق المكافحة 
المختلفة، الطبيعية والميكانيكية والحيوية والكيميائية والتشريعية والذاتية، 

في نظام أمثل بهدف تخفيض أضرار اآلفات مع المحافظة على سالمة البيئة.

اآلفة: كل كائن حي يسبب ضررًا مباشرًا لإلنسان أو غير مباشر لممتلكاته سواء 
كانت الحيوانات أو النباتات.

المبيد: عبارة عن المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من اآلفات 
النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش 
أو الكائنات األخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي 

ُتستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات 
الخارجية الضارة بالحيوانات.

السمية )Toxicity(: قدرة المادة الكيميائية على إحداث تغيير أو خلل 
مورفولوجي أو فسيولوجي في الكائن الحي، وعلى هذا األساس يمكن 

إعتبار الكثير من المواد التي يتناولها اإلنسان بكميات كبيرة والتي ُتْحِدث خلاًل 
في تركيبته أو وظائفه الحيوية مواد سامة مثل السكر والملح. 

علم السموم: علم يبحث في دراسة التأثير الذي ُتْحِدثُه المواد الكيميائية 
في الكائنات الحية والبيئة التي تعيش فيها وعلى المدى القصير والطويل 
من خالل التجارب والمالحظات المخبرية والحقلية وتحت الظروف المكانية 

والزمانية المختلفة.

ية المباشرة، وهي التي  ية الحادة(: ويقصد بها الُسمِّ م الحاد )الُسمِّ التسمُّ
م الفوري. تحدث نتيجة التعرض لجرعة من المبيد تتسبب في التسمُّ

م المزمن: مجموع التأثيرات الضارة تظهر بصورة بطيئة وتحتاج إلى  التسمُّ
وقت طويل لكي يظهر تأثيرها السام، وتحدث نتيجة للتعرض المستمر لفترات 

م  طويلة لجرعات منخفضة من المادة السامة ال تؤدي إلى ظهور أعراض تسمُّ
بصورة مباشرة أثناء فترة التعرض.

المستحضر: شكل المبيد الناتج عن عمليات تصنيع عديدة تسمح بتوفير المادة 
الفعالة بشكل يعطيها فعالية بيولوجية عالية في مقاومة اآلفة ويسمح 

بتسويق اقتصادي للمبيد.

نظام ممارسات التصنيع الجيد )GMP(: اإلرشادات الواجب اتباعها من أجل 
ضمان تقليل التلوث واخطاء التصنيع الستمرار إنتاج السلع في بيئة آمنة. 
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الصناعة الغذائية: هي تحويل العديد من المواد الغذائية التي ال يمكن 
إعدادها طبيعيًا وبمفردها لالستهالك مباشرة.

سالمة األغذية )food safety(: خلو الغذاء من جميع الملوثات التي 
تؤثر على صحة وسالمة المستهلك وهي من األسس المهمة للغاية في 

الصناعة الغذائية.

جودة األغذية )food quality(: جميع الصفات والخصائص التي تؤثر 
في تقييم المستهلكين للمنتجات ومن هذه الصفات التلف، أو التلوث 

ن. ر اللون، أو وجود رائحة أو تعفُّ بأي أوساخ، أو تغيُّ

النظافة الصحية )hygiene(: لفظ مشتق، في صيغته اإلنكليزية من 
hygeia، اآللهة اليونانية للصحة والنظافة والصرف الصحي. ومفهوم 

النظافة الصحية يتعلق، وبشكل متناسق، بمختلف أوجه حياة اإلنسان، بما 
في ذلك الطب والزراعة والصناعة وممارسات الحياة اليومية.

االشتراطات الصحية: مجموعة من اإلجراءات الواجب توفرها في أي 
عمل قد يتسبب في ضرٍر للعاملين أو المتعاملين في أي صناعة.

المخزن )المستودع(: هو مبنى أو جزء منه مبنى مخصص لبقاء وحفظ 
المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها أو تصنيعها.

مخزن التبريد: مستودع لتخزين األغذية في درجة حرارة تتراوح بين 0 و 4 
درجات مئوية.

دة في درجة حرارة تصل  مخزن التجميد: مستودع لتخزين األغذية المجمَّ
إلى 18- درجة مئوية.

درجة حرارة الغرفة: هي درجة حرارة لتخزين األغذية، ال تتجاوز 25 درجة 
مئوية.

نقل البضائع: هو حركة البضائع من مكان إلى آخر، سواء أكان ذلك 
لمكان التصنيع أم األسواق، وذلك عن طريق شاحنات مخصصة.

تجهيز المخزن: هو إجراء مهم في إعداد المكان المناسب وفق الشروط 
المحددة لكل منتج.



تقتضي الممارسات الزراعية الجيدة وضع معايير لإلنتاج الزراعي ولألنشطة الزراعية المختلفة 
داخل المزرعة. والغاية من هذه الممارسات هي تعزيز مفاهيم الجودة وضمان السالمة 

واألمان للغذاء والعاملين في إنتاجه، وصواًل إلى إرضاء المستهلكين.

الممارسات الزراعية الجيدة: أهميتها أواًل.
ومسوغات استخدامها للتنمية الزراعية
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تقتضي الممارسات الزراعية الجيدة وضع معايير لإلنتاج الزراعي ولألنشطة 
الزراعية المختلفة داخل المزرعة. والغاية من هذه الممارسات هي تعزيز 
مفاهيم الجودة وضمان السالمة واألمان للغذاء والعاملين في إنتاجه، 

وصواًل إلى إرضاء المستهلكين.

يتطلب اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة تأهيل العاملين في المزرعة، 
وتزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة لتنفيذ التعليمات الفنية في 

الزراعة والتسميد والرش والحصاد والتخزين اآلمن وصيانة المعدات وترشيد 
استهالك الطاقة والموارد الطبيعية والنظافة الصحية وإجراءات الطوارئ 

واإلسعافات األولية. ويسهم كل ما سبق بصورة مباشرة في تحسين 
جودة اإلنتاج كمًا ونوعًا، ويحافظ على موارد اإلنتاج، ويقلل التكاليف، كما 

يحافظ على صحة وسالمة العاملين من مخاطر العمل المختلفة.

مسوغات استخدام المعايير لتنفيذ 
الممارسات الزراعية الجيدة

وفقًا لدراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تشمل أهم هذه 
المسوغات، وخاصة بالنسبة إلى صغار ومتوسطي المزراعين، ما يلي:

  قلة الوعي بأهمية اعتماد وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على مستوى 
المنتجات الزراعية أو المستهلك أو المزارع أو البيئة. 

  مكامن الضعف لدى األجهزة اإلرشادية واإلعالمية في نقل وتوضيح 
مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة وأهميتها سواءللمزارع أو المستهلك 

النهائي.

  ِصَغر الحيازات الزراعية وارتفاع تكلفة هذه الممارسات، خاصة على صغار 
المزارعين؛

  عدم وضوح العائد من تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة؛

  قلة الدعم الحكومي المقدم للمزارعين.

لماذا نحتاج إلى اعتماد معايير لتنفيذ 
الممارسات الزراعية الجيدة؟

من المتوقع أن يتزايد عدد سكان العالم إلى نحو 9.1 مليار نسمة بحلول 
عام 2050 4، مما يتطلب زيادة كمية الغذاء ونوعيته، وهذا يعني رفع 

اإلنتاجية الزراعية من خالل اتباع تقنيات وممارسات وأساليب زراعية جيدة 
ومستدامة، واستخدام مدخالت فّعالة تمكن من زيادة اإلنتاج وتحسين 

جودته. ويتحقق ذلك عبر استخدام معايير لتنفيذ الممارسات الزراعية 
الجيدة، والتي تتمثل أهم فوائدها في التالي:

  إنتاج زراعي آمن ومستدام.

  تأمين منتجات زراعية تلبي المتطلبات األساسية للمستهلك.

  المساهمة في تحسين إدارة المزارع، وفتح أسواق جديدة.

  أراضي صالحة للمزارع الصغيرة وكذلك للزراعة على نطاق واسع.

  قلة التكاليف مقارنة بالفوائد.

  ترشيد استهالك الموارد الطبيعية ومنها الطاقة.

  ُتزال األغصان الفرعية بشكل كامل للعقد الخمسة األولى وبعد ذلك 
ُتترك األغصان الفرعية على 2-3 عقد فقط وهكذا حتى نهاية  الموسم.

  هناك بعض األصناف المالئمة لزراعة األغوار تكون األغصان الطرفية 
في العقد العليا محدودة النمو أي تنتهي ببرعم زهري بعد 2-4 عقد 

فلذلك تترك هذه الفروع بدون تقليم.

الممارسات الزراعية الجيدة إلنتاج الخيار5 ألف. 

1. تسليق وتربية الخيار
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1. تسليق وتربية البندورة

  في الزراعة المحمية، حيث األشتال غير محدودة النمو، ُتربط الشتلة 
بالخيوط المدالة من الحماالت وُتثبت باألرض بجانب الشتلة. ثم ُتلف 

الشتلة حول الخيط وُتعاد الكرة )كل 3 أيام( كلما نمت. ومن غير 
المستحب ربط الخيط بشبكة الري. أما الزراعات المكشوفة أو تحت 

األنفاق المنخفضة فهي محدودة النمو وال تحتاج إلى تسليق أو خيوط.

  إزالة جميع البراعم اإلبطية وُتربى على ساق رئيسي واحد.

عقد األزهار

ال تواجه الزراعة المكشوفة مشكلة، عقد األزهار نتيجة توفر الظروف 
المناسبة للتلقيح الطبيعي. أما الزراعة المحمية فتواجه مشكلة في عقد 

األزهار بسبب غياب حشرات التلقيح وإرتفاع أو إنخفاض درجات الحرارة. 
وهناك عدة طرق لزيادة عقد األزهار:

.)Bumble bees( النحل الطنان  

.)Vibration( هز النبات أو العناقيد الزهرية  

  استعمال منظمات النمو
.Tomatotone )CPA-4( Para-Chlorophenoxyacetic acid

تربية األصناف التي تالئم الزراعة الربيعية   .2
)المرتفعات(

ُتزال األغصان الفرعية بشكل كامل للعقد 4-6 األولى حيث يكون نمو 
األغصان غير محدود، وبعد ذلك تصبح األغصان الفرعية محدودة النمو 

أي تنتهي ببرعم زهري عند العقد 2-5 حسب الصنف وعندها ليس هناك 
ضرورة لتقليمها.

القطاف  .3

  تقطف الثمار في المرحلة غير الناضجة بطول 12-20 سم حسب الصنف؛

ل أن تبدأ عملية القطف بعد أن يجف الندى عن الثمار حتى تبقى    ُيَفضَّ
الثمار نيرة وجذابة.

  أفضل موعد لقطف ثمار الخيار هي مرحلة ما بعد الظهر بسبب قلة 
ظهور العصارة عند القطف في ساعات بعد الظهر.

ل أن ُيقطف جزٌء من عنق الثمرة مع الثمرة عند القطف    ُيفضَّ
بطول 1 سم.

  عند تعبئة الثمار يجب أن يبقى مستوى الثمار أقل من مستوى 
 حافة العبوة العلوي لمنع الجروح وضغط الثمار بواسطة ثقل 

العبوات األخرى.

باء. الممارسات الزراعية الجيدة إلنتاج البندورة6
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موعد القطف

تقطــف ثمــار البندورة عند مرحلة النضج )التلوين األحمر( ويعتمد على 
ظروف الشحن ومتطلبات السوق.

2. خالل عملية القطف ُيراعى اآلتي

طريقة القطف

أن يكون العنق مع الثمرة ويفضل إســتعمال صناديق لهذه الغاية للقطف 
بحيث توضع الثمرة برفق على شــكل طبقة واحدة وُتجمع الصناديق من 

البيت البالســتيكي وُتنقل إلى مكان التدريج حيث ُتفرز الثمار وُتوضع في 
العبوات النهائية.

الفرز والتعبئة

فرز الثمار من حيث درجة النضج والحجم واللون بناًء على متطلبات الســوق 
ومراعاة تجانس الثمار في العبوة. وتعبئة الثمار بلطف واســتعمال العبوات 

المناســبة سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

مكان التعبئة

ل توفر  تعبئة المحصول في مكان محمي من األمطار أو الشــمس وُيفضَّ
مكان مجهز لهذه الغاية.

التحميل والنقل

ترتيب العبوات بشــكل جيد عند تحميلها في وســائل النقل، وتغطية 
الحمولة في أثناء نقلها وحتى وصولها إلى مراكز التســويق لحمايتها من 

أشــعة الشمس أو األمطار والرياح أو الغبار.

الطاقة كعامل مساعد إلنتاج األغذية ولصناعة المنتوجات الغذائية7 جيم. 
فــي معظــم أنحــاء المنطقة العربية، ال بد من بذل المزيد من الجهود لتأمين 
الكهرباء في المناطق الريفية، ومعالجة مشــكلة انقطاع التيار الكهربائي 

والحــد مــن االعتماد على الواردات من الوقود األحفوري. وجميع هذه 
التحديــات تمنــع تقديم خدمات المياه الموثوقة وتحقيق األمن الغذائي 
في مرافق التخزين والتجهيز. وتســعى معظم البلدان العربية إلى مزيج 

أكثر اســتدامة وأكثر تنوعًا من مصادر الطاقة، وذلك باعتماد خيارات 
الطاقــة المتجــددة وبذل جهود لتحقيق أعلى معّدالت الكفاءة في 

االستهالك.

يــدرك العاملــون في مجال الطاقة أن األراضي العربية هي من أغنى 
مناطق العالم بالطاقة الشمســية. لكن معظم التجارب الميدانية 

والمخبرية الســتغالل الطاقة الشمســية في المنطقة ال تزال في مراحلها 
األولى، وتشــمل تجارب محدودة لتســخين المياه، ونماذج حتى أقل لإلنارة 

والتدفئة.

ولكن محدودية إســتخدام الطاقة الشمســية في دفع التنمية المحلية، 
خصوصًا بالنســبة إلى ســكان المناطق الريفية النائية المحرومة من الطاقة 

الكهربائية، تكرس الحرمان من أبســط ضروريات الحياة.

في القطاع الزراعي، ال تزال المياه ُتســتخرج مباشــرة من اآلبار، والمزروعات 
ُتروى إما يدويًا أو آليًا باســتخدام الوقود. وُتفرز األلبان بطريقة بدائية، 

وتفرخ الدواجن داخل بيوت الفالحين بحضانة الطيور للبيض. ومن شــأن 
توفر أجهزة كهربائية تدار بالطاقة الفوتوفولطية المســتَمدة من الشــمس، 

كالمضخات والفرازات وأجهزة التفريخ، تســهيل هذه األعمال وتوســيع 
نطاق اإلنتاج.

وفي قطاع الصناعة، من شأن دخول الكهرباء إلى الريف تطوير مصانع 
النسيج اليدوي لألقمشة والسجاد وزيادة حجم اإلنتاج والعمالة الصناعية 

والدخل، ألن األنوال التي تدار بالكهرباء ستكون أغزر إنتاجًا من األنوال 
اليدوية.

وفي القرى التي تتميز بوفرة إنتاج الخضار والفواكه، تنخفض أسعار هذه 
المنتجات بدرجة ملحوظة، خاصة في مواسم إنتاجها. ولكن، من خالل ربط 

هذه القرى بشبكات الكهرباء، قد تنشأ معامل محلية لتصنيع المنتجات 
الزراعية، مثل تعليب الخضار والفواكه وتجفيفها وصناعات المربيات وغير ذلك.

وُيباع الحليب المنَتج في القرية مباشــرة إلى المســتهلكين أو إلى مصانع 
األجبان. وتصنع النســاء ما يتبقى داخل البيوت إلنتاج أجبان ُتســتهلك في 
القرية أو ُتباع في األســواق المجاورة. ولكن ربط الريف بشــبكة الكهرباء 

ســيعزز ويطور صناعة األلبان ويحســن وسائل حفظها، ما سيخفف بدوره من 
هدر هذه المنتجات ويحافظ على ســالمتها.

وفــي مناطــق ريفيــة كثيرة، ال يزال الخبز ُينتج داخل البيوت، حيث تقوم 
النســاء بأعمال العجن والخبز يدويًا. وقد يكفي مخبٌز واحد يســتخدم 

الكهربــاء بالطاقة النظيفــة لتغذية مجموعة من القرى باحتياجاتها من الخبز 
وابتــكار أصناف جديدة بتكلفة قليلة.



أواًل. الممارسات الزراعية الجيدة: أهميتها ومسوغات استخدامها للتنمية الزراعية

18

للمرأة الريفية دور أساسي في تعزيز األمن الغذائي والقضاء على الفقر 
في الريف عن طريق التنمية الزراعية والريفية. ويرتبط موضوع المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة الريفية ارتباطًا وثيقًا بتعزيز الُنُظم الغذائية لمكافحة 
الجوع وسوء التغذية، ولتحقيق مكاسب حقيقية للسكان ولُسُبل المعيشة 

في الريف بوجه عام.

تشكل النساء الريفيات نسبة كبيرة، وحيوية، وملحوظة من السكان. فهّن 
يشّكلن كمزارعات وعامالت في مجال الزراعة، وعامالت في مجال البستنة، 
وبائعات في السوق، وسيدات أعمال ورائدات أعمال وقادة في المجتمع، 

أكثر من ربع سكان العالم. ويمّثلن ما يقارب 43 في المائة من القوة العاملة 
الزراعية في الدول النامية خصوصًا8. وال تنحصر أهمية دور المرأة في سالسل 

القيمة الزراعية فقط، بل هي المسؤولة األولى عن األمن الغذائي ألسرتها 
ومجتمعها المحلي حيث إنها تقوم بإنتاج الكثير من المواد الغذائية المتوفرة 

وتجهيزها  وإعدادها.

يشير عدٌد كبير من األدلة إلى أن مقدار نصف التحسن الذي شهدته معّدالت 
الحّد من الجوع المسّجلة بين عامي 1970 و 1995 ُيعزى إلى تحسن الوضع 

االجتماعي للمرأة، حيث أّدى التقدم المحرز في وصول المرأة إلى التعليم 
وحده إلى تحّسن األمن الغذائي بنسبة 43 في المائة، وهي نسبة تضاهي 

المكاسب المحققة من خالل زيادة توفر المواد الغذائية )26 في المائة( 
والتقدم على مستوى الصحة )19 في المائة( معًا9.

وبالمقابل، أّدى عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على العديد 
من األصول االنتاجية والمدخالت والخدمات، مثل األراضي، والماشية، 

واألسواق، وفرص العمل، وخدمات االرشاد، والخدمات المالية، إلى تقويض 
قدرة المرأة الريفية على المساهمة في الحد من الجوع والفقر في الكثير 

من األحيان.

وعلى الرغم من هذه الفجوات التي تشوب قطاعات متنوعة، مثل مصائد 
األسماك وتربية األحياء المائية والمحاصيل والماشية وغير ذلك، أثبتت المرأة 

الريفية مرارًا وتكرارًا أنها تتمتع بمستوى عاٍل من العزم والحنكة والمرونة 
في تحويل تحديات الفقر والجوع والصعوبات إلى فرص تضمن رفاه أسرتها 

ومجتمعها المحلي.

ولذلك، وإذا تمكنت المرأة الريفية من الوصول إلى الموارد والخدمات 
والفرص، تصبح قوة دافعة لمكافحة الجوع، وسوء التغذية، والفقر في 

المناطق الريفية.

لوحظ أن المرأة تقوم بإنفاق حصة أكبر مما ينفقه الرجل من الدخل 
اإلضافي الذي قد يتوّفر لها لتأمين الغذاء والصحة والملبس والتعليم 

ألطفالها. وبالتالي، فإن تعزيز قدرات المرأة الريفية وتمكينها له آثر إيجابي 
في تحسين مستوى الرفاه عمومًا لدى األطفال واألسر والمجتمعات، 

وهذا بدوره يسهم في بناء رأس المال البشري لألجيال القادمة وفي النمو 
االجتماعي واالقتصادي على األمد الطويل.

نتيجًة لذلك، ليس تمكين النساء والفتيات الريفيات حاجة أساسية للتنمية 
الزراعية فحسب، بل هو أيضًا من أبرز مقّومات التقدم االجتماعي 

واالقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام، وللطاقة المستدامة دور 
رئيسي في هذا المجال10.

هنالك أربع مجموعات تحدد العمل بالممارسات الجيدة أهمها:

1.  تشغيل الَمزارع وإدارتها.

2.  سالمة األغذية وجودتها.

3.  جودة المنَتج، والبيئة، والزراعة المستدامة.

4.  الصحة والسالمة المهنية.

تشغيل الَمزارع وإدارتها11  .1

 تقييم الموقع 
  تقييم المخاطر الناجمة عن المواقع الزراعية الجيدة )مدى مناسبة هذا 
الموقع لإلنتاج الغذائي من حيث سالمة الغذاء وصحة العامل والبيئة(.

  تقييم ما قبل الزراعة.
  تقييم نوع التربة.

  تقييم المياه.

ماذا يحدث عند تمكين المراة الريفية؟ دال. 

تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة لجودة وسالمة األغذية هاء. 

وســيعزز وصول التيار الكهربائي إلى الريف النشــاط التجاري، إذ سيزيد من 
حجم المبيعات وســتدخل ســلع جديدة إلى سوق القرية لم تكن متعارف 

عليها من قبل، ومنها الكماليات كالمشــروبات المثلجة واأللعاب. وبتوفير 

الطاقة لإلنارة والتســخين وتشــغيل األجهزة الكهربائية، تتحسن الظروف 
المعيشــية والثقافية والصحية للســكان، وسيشجعهم ذلك على بناء 
مســاكن الئقة وعلى البقاء في الريف بداًل من الهجرة إلى المدن.
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اإلشعاع الشمسي هو العامل المناخي األول الذي يجب 
أخذه في االعتبار للزراعات المحمية

اتجاه البيت والطاقة الشمسية
ُيفضل أن يكون اتجاه البيت بما يسمح بنفاذ أكبر قدٍر 

من أشعة الشمس، وأفضل االتجاهات لجميع المناطق 
والمواسم الزراعية هو االتجاه الشمالي الجنوبي

  وجود خطة لإلجراءات التصحيحية واستراتيجية للحد من جميع المخاطر 
التي تم التعرف عليها في مواقع الزراعة الجيدة.

إدارة الموقع

  نظام خاص لتسجيل كل حقل أو بستان أو بيت بالستيكي.

  تحديد دقيق لكل حقل أو بستان أو بيت بالستيكي إما بواسطة خريطة 
أو وصف مكتوب أو عالمات على الطريق.

  استخدام الدورات الزراعية للمحاصيل الحولية.

إدارة التربة والبيئات الزراعية

  هل أثبتت األساليب الزراعية المتبعة نجاحها في تحسين قوام  
التربة والمحافظة عليها وتفادي رصها؟

  هل تقلل األساليب الزراعية المتبعة من إحتمالية إنجراف التربة؟

هل جرى التحري عن البدائل للمواد الكيميائية للتعقيم قبل       
اللجوء إلستخدامها؟

  هل تتوفر سجالت تثبت مصدر البيانات الزراعية المستعَملة؟

السجالت المزرعية وأهميتها

  توفير قاعدة المعلومات الالزمة ألغراض التخطيط على مستوى المزرعة.

  توفير معلومات عن النشاطات المزرعية والموجودات الرأسمالية للمزرعة 
واحتياجات المزرعة من عناصر اإلنتاج.

  إيجاد نظام دقيق للعمل داخل المزرعة.

  معرفة ما يوجد في المزرعة من مستلزمات اإلنتاج )أسمدة، مبيدات، 
مواد خام( ومعرفة اإلنتاج المخّزن في المزرعة.

  تنظيم العمليات الزراعية )بيع، شراء، واردات، صادرات(.

  تحديد احتياجات وإنتاجية المزرعة )بالدونم( السنوية والتي تساعد في 
تحديد العائدات والتكاليف، وأي المحاصيل هي أكثر ربحًا من غيرها، كما 

تبين كفاءة المزرعة اإلنتاجية.

  مساعدة الهيئات والجهات المختلفة المعنية بجمع البيانات والمعلومات 
على تقصي الحقائق.

  ضبط مستودعات المزرعة والمحافظة على الموارد الموجودة في 
المزرعة.

  ضبط أداء العاملين وإشعارهم بالمسؤولية في المزرعة وتحديد مهام كل 
فرد.

  تسهيل مهام اإلدارة المختلفة وعملية اتخاذ القرارات الزراعية.

  فهم كيفية بروز المشاكل والمساعدة في منع وقوعها الحقًا.

رات التي تطرأ على مخزون المزرعة من المدخالت أو المنتجات  تحديد التغيُّ  
ر في المخزون وتدخل  بين بداية أو نهاية العام والتي تحدد صافي التغيُّ

في حساب األرباح والخسائر في كل عام.

2.  سالمة األغذية وجودتها

تحضير التربة

)أ( ِحراثة التربة

إن أفضل موعد لِحراثة التربة بشكل عام هي عندما تصل رطوبة التربة 50 
في المائة من السعة الحقلية، ويمكن فحص ذلك يدويًا في الحقل. وفي 

التربة التي تحتوي على األمالح يفضل عمل مصطبة للزراعة وذلك برفع 
مستوى التربة قلياًل لألعلى.

)ب( إستخدام األسمدة العضوية )البلدية(
فوائد األسمدة العضوية:

تحسين الخواص الفيزيائية للتربة.  

رفع السعة الحقلية للتربة.  

تحسين تهوية التربة.  

تحسين قوام التربة.  

تحسين الخواص الكيميائية للتربة.  
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التعقيم الشمسي: استغالل للطاقة الشمسية 
خالل أشهر الصيف الحارة لتعقيم التربة

.Cation exchange capacity )CEC( زيادة قدرة التبادل األيوني  
  خفض حموضة التربة.
  تحسين خصوبة التربة.

  زيادة محتوى التربة من العناصر الكبرى والصغرى والمادة العضوية.
  توفير العناصر الغذائية المختلفة للنبات.

لذلك يجب خلطها جيدا مع التربة وعدم وضعها على سطح التربة فقط.

)ج( استخدام الملش )Mulch( الزراعي البالسيتكي

وهو عبارة عن رقائق من البالستيك الشفاف أو األسود يستخدم لتغطية 
سطح التربة.

فوائد الملش
  التقليل من تبخر الماء من سطح التربة.

  منع نمو الحشائش.
  حفظ الحرارة حول جذور النباتات.

  رفع درجة حرارة التربة.
  تثبيت خطوط الري.

  المحافظة على نظافة المحصول بعزله عن التراب والطين.

سلبيات الملش
  غير صديق للبيئة وملوث لها.

  قد ُيْحِدث ضررًا للشتالت في درجات الحرارة المرتفعة.
  رفع الرطوبة النسبية في منطقة التاج )زيادة بعض األمراض  الفطرية(.

  تقليل التهوية في الترب الثقيلة.

)د( مسافات الزراعة
  الخط المفرد:

     المسافة بين الخطوط 1.1-1.2 م.
 المسافة بين النباتات 0.4 م.

  الخط المزدوج: 
 المسافة بين الخطوط 1.4-1.5 م.

 المسافة بين الخطين المتجاورين 0.3-0.4 م.
 المسافة بين النباتات 0.4 م.

تهوية البيوت البالستيكية
  التهوية الجيدة للبيوت البالستيكية ضرورية من أجل تخفيف الرطوبة 

النسبية وبالتالي تقليل اإلصابة باألمراض الفطرية وكذلك زيادة 
ااالمتصاص لدى النباتات وتحسين اإلنتاجية؛ 

  خفض درجات الحرارة بشكل سريع.

أساليب التهوية
الطرق التقليدية هي األســلوب الشــائع في تهوية البيوت البالســتيكية، 

وذلــك من خالل الفتحــات الجانبية واألبواب. وتغطى، عادة، فتحات 
األبواب والفتحات الجانبية بالشــبك أو الشــاش الذي ال يســمح بدخول 

الحشــرات إلى البيت البالســتيكي، ومن األســاليب الجيدة استبدال شريحة 
بالســتيكية من منتصف البيت بالشــاش أو الشــبك من أجل توفير التهوية 
الجيــدة ووضــع غطاء بالســتيكي فوقها في حالة توقع هطول األمطار.

التعقيم الشمسي12 
يعتبر التعقيم الشمســي اســتغالاًل فعااًل وآمنًا للطاقة الشمســية خالل 
فتــرة إرتفــاع درجات الحرارة، وهو من أهم الطــرق الطبيعية لمكافحة 
آفات التربة، ويشــكل بدياًل للمبيدات الكيميائية الســامة المســتخدمة 

لتعقيم التربة الزراعية.

خطوات عملية التعقيم
تعتبــر عملية التعقيم الشمســي بمثابة تحضيــر مبكر للزراعة وتنفذ من خالل 

التالية: الخطوات 

  تنظيف األرض جيدًا من بقايا المحاصيل والبالستيك وكل ما من شأنه 
تمزيق البالستيك.

  الحراثة بعمق وتنعيم التربة بإستخدام الفرامة إذا لزم األمر.
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  إضافة األسمدة العضوية قبل تفريم )تنعيم( التربة، وإضافة كمية من 
النيتروجين.

  ري التربة بغزارة أو ربصها، يمكن الري بالتنقيط مع تحريك الخطوط 
بعد مرور نصف مدة الري، وذلك لضمان توزيع المياه في كل قطعة 

األرض. 

  تفريم األرض جيدًا.

  ُيبَسط البالستيك مباشرة بعد التفريم. وُتجرى هذه العملية يدويًا )خاصة 
في البيوت البالستيكية( أو آليًا )في حالة تعقيم الخطوط بالحقل 

المفتوح(.

  تروى التربة كل 10-14 يومًا بمعدل 4-6 م3/دونم.

  إزالة البالستيك بعد نهاية فترة التعقيم )قبل الزراعة(، علمًا بأنه ال يجوز 
تحريك التربة )أو خلطها( بعد عملية التعقيم، وإال تدنت فعالية التعقيم.

فوائد التعقيم الشمسي

)أ(  الفوائد المباشــرة:
القتل المباشــر للمســببات المرضية وبذور األعشاب واآلفات الموجودة 

في التربة.

)ب(  الفوائد غير المباشــرة:
  زيــادة العناصــر الغذائية الذائبة فــي التربة، وبالتالي زيادة توفرها 

للنبــات والميكروبات الموجودة في التربة.
  التقليــل من الملوحة.

  زيادة اإلنتاجية.
  زيــادة أعــداد البكتيريا والفطريات النافعة.

أهم اآلفات واألمراض التي يعالجها التعقيم الشمسي هي فطريات التربة 
مثل الفيوزاريوم والبيثيوم والفيرتيسيليوم. وكذلك يكافح بذور األعشاب.

اختيار األنواع واألصناف المناسبة للزراعة13

يجــب أال ُيبنى إختيار األنــواع واألصناف إلنتاج الخضروات على مبادرة 
مــزارع واحــد، بل أن يكون حصيلة برنامــج تعاوني في المنطقة الزراعية، 

يأخــذ في حســبانه العقبات الزراعيــة – البيئية، والفرص االقتصادية لتجنب 
االختناقــات التســويقية. ومن المهــم اختيار األصناف التي تالئم مناخ 

المنطقــة وتتحمــل أو تقاوم اآلفات واألمــراض الزراعية وتتمتع باإلنتاجية 
العالية وتتواءم مع متطلبات الســوق والمســتهلك.

)GAP(توصيات الممارسات الزراعية الجيدة

  اختيــار الصنف الذي يناســب المنطقة مــن حيث اإلحتياجات البيئية.
  اختيــار أصناف من مصادر موثوقة.

  األخذ بعين اإلعتبار اتجاهات الســوق والمســتهلكين.

  أن تكــون األصنــاف هجينــة وذات إنتاجية وجودة عالية ومقاومة 
لألمــراض واآلفات الموجودة في المنطقة.

  أن يكــون لهــا القدرة علــى العقد والتلون تحت ظروف الحرارة 
المنخفضة في فصل الشــتاء.

إدارة الري15 
نوعية مياه الري:

  طرق الري/اســتخدام أنظمة فعّالة لضمان أفضل اســتغالل للموارد 
 المائية.

  خطة مدروســة إلدارة مياه الري.
  ســجالت خاصة بكميات المياه المســتخدمة في أنظمة الري.
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الجدول 1. ملوحة المياه: تقسيم ملوحة المياه

الجدول 2. تقسيم صودية المياه

تستخدم في ري كل المحاصيل لكل أنواع األراضي. منخفضة )C1( من 100-250 ميكروموز/سم

تستخدم مع نسبة غسيل بسيطة. متوسطة )C2( من 250-750 ميكروموز/سم

تستخدم مع نسبة غسيل ووجود صرف جيد. مرتفعة )C3( من 750-2250 ميكروموز/سم

تستخدم للمحاصيل التي تتحمل الملوحة فقط. مرتفعة جدًا )C4( أعلى من 2250 ميكروموز/سم

تستخدم لري كل المحاصيل لكل أنواع األراضي. منخفضة )S1( من صفر - 10

متوسطة )S2( من 10-18 تستخدم في التربة الخفيفة ذات النفاذية العالية.

يلزم الستخدامها وجود نظام صرف جيد ونسبة غسيل مرتفعة واستخدام 
محسنات التربة مثل الجبس. مرتفعة )S3( من 26-18

من الصعب استخدامها في أغراض الري. مرتفعة جدًا )S4( أكبر من 26

الشكل 1. استهالك سماد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في الهكتار الواحد من األراضي المزروعة
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مواصفات نوعية مياه الري
عدم استخدام المياه العادمة غير المعالجة في الري.  

تقييم مخاطر تلوث مياه الري أو التسميد بالري سنويًا.  
تحليل مياه الري مرة واحدة في السنة على األقل وفي     

مختبرات مناسبة.
توفير مياه الري/مياه التسميد بالري.  

التسميد وإدارة التسميد
ال تصّنف البلدان العربية في طليعة البلدان الزراعية في العالم، ورغم ذلك، 

فهي تستهلك كمية كبيرة من األسمدة المصّنعة )الشكل 1(. ويؤدي 
اإلفراط في استخدام المواد الكيميائية الزراعية في أحيان كثيرة إلى 

تلوث المياه والتربة، ما يسهم في تدهور األراضي ونوعّية المياه. وتشير 
التقديرات إلى أن استهالك الطاقة يشّكل نحو 70 في المائة من كلفة 

تصنيع األسمدة16.

يجب األخذ بعين اإلعتبار األمور التالية:
أفضل وقت للتسميد.  

كميات السماد NPK في مراحل النمو واإلنتاج.  
أنواع األسمدة المختلفة.  

األسمدة العضوية: ترجع أهمية األسمدة العضوية إلى التأثير الذي تحدثه 
على طبيعة وبيولوجية وخصوبة التربة. وكذلك، يحتوي السماد العضوي 

على بعض العناصر األخرى مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والكبريت، 
وربما كل العناصر الصغرى بكميات قليلة جدًا. وبالمتوسط، فطن واحد من 

السماد البلدي ال يزود التربة بأكثر من 5 كغم من النيتروجين، و2.5 كغم 
من الفسفور، و5 كغم من البوتاسيوم، وهذه الكميات ليست كلها قابلة 

لإلمتصاص، فالكميات القابلة لإلفادة مباشرة من إضافة طن واحد من 
السماد البلدي هي 2.5 كغم من النيتروجين، 0.4 كغم من الفسفور، 2.5 

كغم من البوتاسيوم17.

تقنية التسميد بالري18 
التسميد بالري عبارة عن تزويد النبات بجرعات صغيرة ومتكررة من العناصر 

الغذائية من خالل مياه الري. وذلك لتلبية احتياجات النبات من العناصر 
الغذائية بشكل دقيق. وتجرى هذه العملية من خالل إضافة األسمدة إلى 

مياه الري، وتحّضر المحاليل السمادية في خزانات، وتستخدم الحاقنات 
السمادية بحقن المحاليل السمادية في مياه الري. ويطلق على نسبة 

 injection( المحلول السمادي الذي يحقن في مياه الري: معدل الحقن
rate(، ويعبر عن معدل الحقن بالنسبة المئوية أو حجم محلول السماد/

حجم مياه الري.

ميزات تقنية التسميد بالري
  إضافة األسمدة إلى النبات على نحو أكثر دقة وانتظام.

  إضافة األسمدة إلى مواضع معينة تحتاج إليها )مواضع المجموع 
الجذري(.

  توفير العناصر الغذائية للنبات بشكل فوري.
  تحسين امتصاص الجذور للعناصر الغذائية )زيادة كفاءة استخدام 

األسمدة(.
  المساهمة في توفير المياه ألنها تساعد على نمو جذور أقوى وأكثر 

فعالية )زيادة كفاءة استخدام المياه(.
  تقليل فقدان العناصر الغذائية.

  توفير الجهد والعمالة.

)Fertigation Approaches( نهج التسميد بالّري

)Quantitative( النهــج الكمي  )أ(
 تحدد كمية األسمدة التي ستضاف لوحدة المساحة 

)كغم/دونم( ومن ثم تضاف من خالل مياه الري. تعتبر السمادة 
 التقليدية )بالخزان( أبسط طريقة إلضافة األسمدة من خالل مياه الري 

.)By-pass fertilizer tank(

في هذه الطريقة من التسميد ال يتناسب حقن السماد مع تدفق مياه 
الري )حجم محلول السماد/حجم مياه الري(، وألن معدل الحقن غير 

ثابت، يكون تركيز السماد في مياه الري مرتفعًا في بداية الري ويقل 
مع مرور الوقت.

)Proportional( النهج التناســبي  )ب(
  يحدد حجم محلول السماد الذي سيحقن في وحدة حجم من مياه 

الري )لتر محلول السماد/م3 مياه الري(.
تحدد مستويات العناصر الغذائية )التراكيز( في مياه الري )جزء   

بالمليون أو غم/م3(.
  تتناسب كمية إضافة السماد )العنصر الغذائي( مع معدل تدفق 

المياه.
  في هذه الطريقة من التسميد بالري يتم إستعمال الحاقنات 

.)Proportional injectors( السمادية
  كمية السماد المضاف )كغم/دونم( = التركيز للعنصر الغذائي 

)غم/ م3( X كمية مياه الري المضافة )م3/دونم(.
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 الممارسات الصحيحة في تقنية التسميد بالّري
 )Best Fertigation Practices( وانتظام إضافة األسمدة

)Fertigation uniformity(

تؤثر طريقة التسميد بالري على انتظام إضافة األسمدة إلى منطقة 
المجموع الجذري للنبات وكفاءة التسميد.

تؤدي إضافة األسمدة في بداية فترة الري إلى فقد العناصر الغذائية 
ألنها تتسبب بغسل السماد إلى تحت المجموع الجذري للنبات مع استمرار 

عملية الري.

وتؤدي إضافة األسمدة في نهاية فترة الري إلى تراكم األمالح في 
منطقة المجموع الجذري وسطح التربة وكذلك عدم توزعها بانتظام.

من الممكن الوصول إلى اإلنتظام المطلوب في توزيع العناصر الغذائية 
من خالل الممارسات الصحيحة للتسميد بالري:

  يعتبر النهج التناسبي، باستخدام الحاقنات السمادية 
)Proportional injectors(، من أفضل الممارسات.

  غسل خطوط الري في نهاية فترة الري.
.)pH( ضبط درجة الحموضة لمياه الري  

  درجة الحموضة لمياه الري عامل في غاية األهمية، فهي تؤثر
على تفاعالت كيميائية عديدة.

وينبغي ضبط الحموضة لمياه الري للوصول إلى المستوى المثالي في 
تقنية التسميد بالري لعدة أسباب:

  تسمح باالمتصاص المثالي للعناصر الغذائية وخاصة العناصر الصغرى.
  تمنع انغالق نظام الري )انغالق المنقطات في نظام الري بالتنقيط(.

  تتراوح درجة الحموضة المثالية لمياه الري بين 5.5 و 6.5.

خصائص األسمدة المستخَدمة في التسميد بالّري

)أ(  درجة الذوبان )الذائبية(:
  هي عبارة عن أقصى كمية من السماد يمكن أن تذوب كليًا في 

حجم معين من الماء على درجة حرارة معينة )غم سماد لتر ماء(.
.)Salting out( وتجاوز هذه الكمية يؤدي إلى ترسب السماد  

  ليست جميع أنواع األسمدة مناسبة لالستخدام في تقنية التسميد 
بالري.

  ومن الضروري معرفة درجة الذائبية لألسمدة عند الرغبة في 
إستعمالها في هذه التقنية. مؤشر الملوحة )Salt Index( عبارة 
عن محتوى الملح الذائب في الماء، وقياسه ضروري للتأكد من 

خلو معدات التسميد من ترسبات األسمدة أو متبقيات لها ألن ذلك 
يضعف عملها.

)ب(  أنواع الحاقنات السمادية:
الحقن بواسطة حاقنات تعمل على فرق الضغط:

.)By-pass tank( السمادة العادية التقليدية – الخزان  
  الحاقنة الفنشورية.

  الحاقنات الميكانيكية/الهيدروليكية: تعمل على ضغط مياه الري 
  )ال تحتاج إلى طاقة لتشغيلها(.

  الحقن بواسطة المضخة الكهربائية: تمتاز بالقدرة على التحكم في 
كمية األسمدة المضافة وتوفير األيدي العاملة وتسميد مساحات 

كبيرة.

الحاقنات الميكانيكية/الهيدروليكية
تعمل على ضغط مياه الري وال تحتاج إلى طاقة لتشغيلها
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الجدول 3. التركيزات المطلوبة لمحلول السماد، بحسب المحصول

المحصول
بوتاسيومفوسفورنيتروجين

غم/م3غم/م3غم/م3

100-30150-5050-60بندورة/محمية

30100-8050-100بندورة/مكشوفة

35100-8050-100بطاطا

100-40200-8050-100فلفل

100-40150-8550-100باذنجان

50-30100-6040-100خيار

80-40100-8060-100كوسا

40-1560-3030-50حمضيات

40-2060-4030-60تفاح

30-1550-3025-50زيتون

50-2070-2030-40موز

50-2070-4030-60نخيل

)Stock Solution( تحضير محلول السماد

محلــول الســماد هو عبارة عن محلــول مركز يخفف من خالل الحاقنة 
الســمادية إلــى التركيز المطلوب فــي مياه الري. يحضر هذا المحلول 
إما من األســمدة المركبة )N-P-K( أو من األســمدة األحادية الذائبة 

واألسمدة السائلة.

توصيات العمليات الزراعية الجيدة للتسميد
  ضرورة إجراء تحليل للتربة لمعرفة محتواها من العناصر الغذائية.

  إضافة األسمدة العضوية للتربة قبل الزراعة.
  المالءمة بين كمية السماد وعمر النبات وكمية اإلنتاج للمحصول.

  اإلفراط في التسميد قد تؤدي لضرر للنبات وخسارة إقتصادية للمزارع.
  تحليل النبات لبيان محتواه من العناصر الغذائية.
  إضافة الســماد من خالل تقنية التســميد بالري.

إنتاج األسمدة الكثيف/االستخدام للطاقة في المنطقة العربية
لعــل حمــاس المزارعين لرفع إنتاجيــة محاصيلهم دفعهم إلى اإلفراط 
كثيرًا في اســتخدام األســمدة الكيميائية مما أدى إلى زيادة ملوحة 

التربة وتدهور خصوبتها. وتحتاج عمليات التســميد إلى اســتخدام 
الســمادات والتي أغلبها يعمل باســتخدام الطاقة مما يزيد من تكاليف 

اإلنتاج على المزارع واســتهالكها للطاقة بقدر زيادة اســتخدامها 
لألســمدة. ومن أجل التقليل من مصاريف الطاقة المرتبطة بالتســميد 

واســتخدام المعدات، يفضل العمل على زيادة اســتخدام األسمدة 
العضوية التي تحســن خواص التربة وتقلل من اســتخدام األسمدة 

الكيميائية. واســتخدام الخاليا الشمســية في تشغيل المضخات 
والمعدات وكذلك اســتخدام معدات التســميد التي تعمل على 

ضغط الماء.

 اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية
INTEGRATED PEST MANAGEMENT )IPM ( 

هي المعايير الجيدة ذات الصلة بوقاية المحاصيل، والتي تتناول 
استخدام األصول واألصناف المقاومة، والممارسات الفنية السليمة 

التي تزيد إمكانية تالفي اآلفات واألمراض البيولوجية؛ والتقييم 
المنتظم والكمي ألوضاع التوازن بين اآلفات واألمراض والكائنات 
النافعة لجميع المحاصيل؛ وتطبيق تقنيات التنبؤ باآلفات واألمراض 

مثل استخدام مصائد؛ وتحديد التدخالت بعد دراسة جميع الطرائق 
الممكنة وتأثيراتها في األمدين القصير والطويل على إنتاجية المزرعة 

واالنعكاسات على البيئة سعيًا إلى تقليل إستخدام الكيميائيات الزراعية 
إلى أدنى حد، وتخزينها وفقًا للمتطلبات القانونية بشأن التسجيل لكل 
محصول على حدة، ومعدالت إستعمالها وتوقيتها والفترات الفاصلة 

قبل الحصاد؛ بحيث يقتصر استعمال الكيميائيات الزراعية على األشخاص 
ذوي المعرفة والتدريب الخاص؛ كما تكون المعدات المستخدمة في 

مناولة واستعمال الكيميائيات الزراعية تمتثل لمعايير السالمة والصيانة 
السارية؛ واإلحتفاظ بسجالت دقيقة عن إستخدام الكيميائيات.

أسس المكافحة المتكاملة21
  مراقبة اآلفات: وهي المراقبة والرصد والتنبؤ للمراحل الكاملة لآلفة 

وذلك باستخدام المصائد الفرمونية، الغذائية والضوئية.
  اعتمــاد الحــد االقتصــادي الحرج وحد الضرر االقتصادي عند اتخاذ أي 

قــرار بالمكافحة الكيميائية.
  توقيــت عملية المكافحة.

  اختيــار المبيــدات المتخصصة واآلمنة بيئيًا.
  تربية وإطالق األعداء الحيويين للمحافظة عن البيئة “المكافحة لحيوية”.

  مكافحــة مناطــق اإلصابة فقط )الرش الجزئي(.
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لماذا المكافحــة المتكاملة ؟22
هنالــك أســباب عديدة أدت إلى اســتخدام المكافحــة المتكاملة، يرتبط 

بعضهــا بالمبيــدات نفســها والبعض اآلخر بالســعي إلى اعتماد الطرق 
اآلمنة لإلنســان والبيئة.

أهم هذه األسباب

  المبيــدات، هــي، بالدرجــة األولى، ســموم تفتك بكل ما هو حي وال 
ينجــو مــن خطرها حتــى الهواء الذي نتنفســه وبالتالي يجب الحد من 

اســتخدامها حفاظًا على اإلنســان والبيئة.

  المحافظــة علــى األعداء الحيوييــن والتوازن البيئي.

  اختيــار أفضــل الطرق والمواعيــد لمكافحة اآلفات.

  ظهــور ســالالت مقاومــة من اآلفات للمبيــدات وبالتالي ال يعود 
اســتخدام المبيدات يســبب إال تلوث البيئة.

  تقليــل مصاريــف اإلنتــاج لتحقيق عوائد أفضل وخاصة مع زيادة أســعار 
اإلنتاج. مستلزمات 

  الــرش العشــوائي وغيــر المنتظم يفضي إلى اســتخدام المزيد من 
المبيدات وبالتالــي زيادة التكلفة.

  زيــادة اإلنتــاج نتيجة العمليات الزراعية وتحســين النوعيــة والتي تعتبر 
أحــد مكونات المكافحــة المتكاملة.

  اشــتراط الدول المســتوردة بعدم وجود متبقيات أعلى من الحد 
المســموح به مما يقلــل من فرص التصدير.

ما هي اآلفة؟

هي كل كائن حي يســبب ضررًا مباشــرًا على اإلنســان أو غير مباشــر 
علــى ممتلكاته ســواء كانــت الحيوانات أو النباتات.

تشــير إحصائيــات منظمة األغذية والزراعة الدولية إلى أن خســائر 
المحاصيــل الزراعيــة نتيجة مهاجمــة اآلفات تصل إلى حوالي 40 
فــي المائــة، وأحيانــًا إلى 100 في المائــة كما في حالة الجراد 

الصحراوي23.

متــى تصبــح اآلفــة خطرًا؟ وهل مجــرد وجود هذا الكائن علــى النباتات 
يشــكل ضــررًا يجــب مكافحتــه؟ اإلجابة بنعم هــو تجاهل للقواعــد البيئية 
البيولوجيــة والــدور الحقيقــي الــذي يلعبه كل كائن حي فــي الطبيعة 

ألن فكــرة القضــاء علــى اآلفات قضــاًء تامًا هي فكرة مســتحيلة وال 
يمكــن تحقيقها.

فكيــف يمكــن أن نحمــي محاصيلنــا من اآلفات بحيث ال تســبب 
ضــررًا اقتصاديــًا؟ بمعنــى أن نديــر مكافحة اآلفات )ال نبــدأ عمليات 

المكافحــة إال عندمــا نشــعر أن الوضــع قد أصبح خطرًا ويشــكل ضررًا 
للنبات(.

مــن هنا جــاءت اإلدارة المتكاملة لآلفات.

  )Monitoring( مراقبة اآلفات

عمليــة فحص وكشــف دقيق للنبات تجــرى على فترات منتظمة وتهدف 
إلى ما يلي:

  تحديد مواضع اآلفة في النبات وعلى أي جزء من أجزائه تشــكل 
خطرًا )الكشــف المبكر لإلصابة(.

  مراقبــة إذا كانــت أعداد اآلفة في تزايد.

  مراقبــة بهــدف معرفة وجود أعداء حيوية ومدى كفاءتها.

  موعد ظهور اآلفة وســلوكها من حيث التغذية.

  جمــع معلومــات كافية عن دورة حياتها وعدد أجيالها.

  الوصــول إلى قرار لضرورة المكافحة.

وســائل المكافحة المتكاملة

  المكافحة الطبيعية وتشــمل:

مكافحــة غير حيويــة تتضمن: الحرارة، األمطار، الرياح،الجفاف.

مكافحــة حيوية تتضمن: المفترســات، المتطفالت، الممرضات.

  المكافحة التطبيقية وتشــمل:

المكافحــة الزراعيــة )Cultural Control(: )البيئية(: وذلك يجعل 
الظروف البيئية غير مناســبة لآلفة وتهيئة الظروف المناســبة لنمو 

المحصول.

أهم وســائل المكافحة الزراعية

  اختيــار التربــة المناســبة للمحصول ألن كل محصول يحتاج إلى تربة 
معينة ســواء كانت حامضية أو قاعدية أو متعادلة. فيستحســن، مثاًل، 

زراعــة محصــول البطاطا في تربــة حامضية لكي يحميه من مرض 
الجرب المســحوقي وهو من أشــد األمراض على البطاطا.

  اختيار التقاوي الســليمة: ُيعدُّ اختيار التقاوي الســليمة )بذور، شــتل، 
غــراس ...( الخطــوة األولى في المكافحة فعند إختيار تقاٍو ســليمة 

تنتــج نباتــات قوية خاليــة من اآلفات واألمراض، فمثاًل تنتقل أبواغ 
األمراض الفطرية مع البذور من موســم آلخر.

  اتبــاع دورة زراعيــة: وهذه من أهم العمليــات الزراعية للمحافظة على 
خصوبــة التربــة، كما أنها عامل رئيســي في تخفيض اإلصابات باآلفات، 
فمثــاًل مــرض التفحم اللوائي فــي القمح ال يوجد له عائل آخر، وكذلك 

لــكل نبات آفات معينة.

  مواعيــد الزراعــة: التبكير بالزراعــة يؤدي إلى حماية المحصول وخفض 
اإلصابة باآلفات، فحشــرة دودة الزرع من أهم الحشــرات التي تصيب 

القمــح فعنــد التبكير بالزراعــة نحمي المحصول من اإلصابة بها.

اتباع طرق زراعية مناســبة: فزراعة بعض الخضار على عمق مناســب،   
مثــاًل، مــع التغطية الكاملــة يعمل على حمايتها من اإلصابة 

بالفراشات.
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الحراثــة الجيدة: وهي عملية أساســية فــي إدارة المكافحة المتكاملة   
وتهدف إلى:

-  تفكيــك التربــة إلســتقبال أكبر كمية ممكنة من األمطار.

-  إزالة األعشــاب الضارة التي تنمو وتؤثر على المحصول ومنع  
تشقق التربة.

-  زيــادة خصوبة التربة.

-  تخفيــض عــدد اآلفات بقتلها وتعريضها للظروف الجوية القاســية 
ولألعداء الحيوية.

-  زيادة قوة نمو جذور النبات لتصبح أكثر انتشــارًا.

قبــل اتخاذ قرار تطبيــق المكافحة المتكاملة لآلفات

تحديد اآلفات واألمراض ومدى الضرر الذي تســببه.  

وضع األعداء الحيويين في البيت البالســتيكي.  

الجــدوى االقتصادية لتطبيق البرنامج.  

الخيــارات المتاحة لطرق المكافحة.  

المبيــدات الكيميائية هي الخيار األخير.  

المكافحة الميكانيكية

وتشــغل مكانة هامة بين طرق المكافحة المتكاملة وتشــمل:

اســتعمال الحواجز: وذلك لمنع إقتراب اآلفات من النبات )مثل  
الذبابة البيضاء(، وخاصة في البيوت البالســتيكية، واســتعمال  

المناخــل لمنع دخول البعوض والذباب للبيوت.

القتل المباشــر لآلفة مثل اســتخدام األسالك لقتل يرقات الحفار  

الجمع اليدوي: جمع الحشــرات الكاملة واليرقات وقتلها )حشــرة   
الكابنودس(.

استخدام المصائد المختلفة لصيد الحشرات الكاملة، وهناك عدة أنواع:  

-   مصائــد غذائية جاذبة.
-   مصائــد فرمونية.

-   مصائــد ضوئية.

)Autocidal Control( المكافحة الذاتية

عبارة عن اســتخدام بعض أفراد النوع الواحد في مكافحة أفراد النوع 
نفســه عنــد إطالقها في الطبيعة وهــي على درجه عالية من التخصص. 

ومنهــا التعقيم اإلشــعاعي حيــث يجرى تقييم الذكور وإطالقهم في 
الطبيعــة فــال ينتج عن التزاوج إال أفــراد عقيمة ال تضع بيوضًا حيث 

تتناقــص تدريجيًا جياًل بعد جيل.

مثال: مكافحة سوســة النخيل في المصائد )اســتخدام الفرمون 
التجميعي(

)Biological Control( المكافحة الحيوية

عبــارة عن اســتخدام األعداء الحيويين فــي الطبيعة وبمعنى آخر أن لكل 

كائن حي أعــداؤه الطبيعيون، وأهم عناصرها:

االفتراس؛  

التطفل؛  

الممرضات.  
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)Legislative control( المكافحــة التشــريعية

إنهــا التشــريعات التــي تقــوم بها الدول لمنع دخــول أي آفات حجرية 
من خــالل المراكز الحدودية.

 )Chemical Control( )المكافحــة الكيميائيــة )المبيــدات

المبيــدات الزراعيــة بصــورة عامة مركبات ســامة وخطرة ويجب 
إســتعمالها بحــذر عنــد الضرورة فقط بعد اســتنفاذ كافة أســاليب 

الوقايــة وطــرق المكافحــة الزراعية. يشــير مصطلح LD50 إلى ســمية 
المبيــد وخطورتــه ويعنــي: جرعة المبيــد مقــدرة بالمليغرام لكل كغ 

مــن الــوزن الحــي التــي يمكن أن تؤدي إلى موت 50 فــي المائة من 
حيوانــات التجربــة التــي تتعرض لهــا، وغالبًا ما تكون مقــدرة بالجرعات 

التــي تأخذهــا إناث الجرذان عــن طريق الفم.

أنواع الســمية او المبيدات
الســمية لآلفــة: هي دراســة فعالية المبيــد على اآلفات وهو   

الهــدف األساســي مــن إنتاج المبيــد. إن فترة بقــاء المبيد فعااًل في 
الطبيعــة ضــد اآلفة المســتهدفة قــد ينتهي أثــره وفعاليته في مدة 

ة   قصير
)3 أيــام( فيطبــق عليــه مبيــد ذو فعالية قصيــرة أو ذو فعالية أو أثر 
متوســط إذا كانــت فتــرة بقاؤه )7 أيام( أو ذو أثــر طويل إذا كانت 

فتــرة بقــاؤه )10 أيام فأكثر(.
الســمية للنبات: وتشــمل دراســة تأثير المادة الســامة في النبات   
المعامــل وبحــدود التركيزات المســتخدمة فــي المكافحة وتحت 

الظــروف المختلفــة وهل يســبب أضرارًا موضعيــة أو عامة على 
النبات تســتدعي إيقاف اســتخدامه.

الســمية للحيوانــات النافعــة: كالمفترســات والمتطفــالت النافعة   
ونحــل العســل والطيور واألســماك والحيوانــات المائية وكذلك 

األحيــاء الدقيقة النافعــة في التربة.
الســمية لإلنســان: من أهم الدراســات األساســية لمعرفة طرق   

التعامــل مــع المادة الســامة أثنــاء تصنيعها ونقلهــا وتخزينها 
واســتخدامها حيــث تــدرس مدى خطورة المادة على اإلنســان بإجراء 

التجــارب المخبريــة علــى حيوانات مثــل الفئران الصغيــرة والكبيرة 
واألرانــب وأحيانًا القرود.

ميزات اســتخدام المبيدات
سهولة اســتخدامها.  

اســتخدام مبيد واحــد ألكثر من آفة.  
إمكانيــة وجودها بأشــكال مختلفة.  

إمكانية إســتخدام اآللة )أجهزة الرش( لتغطية مســاحات واســعة.  

عيوب إســتخدام المبيدات
معظم هذه المواد ســامة لإلنســان والحيــوان والبيئة.  

تقتــل اآلفــة واألعــداء الحيويين فتســبب خلاًل في التــوازن الطبيعي.  

لهــا صفــة األثــر المتبقي في الغــذاء والماء والتربة.  
مكلفــة اقتصاديــًا وخاصة إذا اســُتخدمت بصورة عشــوائية.  

المخاطــر الناجمــة عــن التعرض المباشــر للمبيد.  
ظهور حشــرات ثانوية.  

ظهــور صفــة المقاومة للحشــرات، وخاصة بعد االســتخدام المتكرر،   
مــا يــؤدي إلى زيادة كلفــة المنتج الزراعي.

توقيــت عمليــة المكافحة26

تكمــن أهميــة تحديــد هــذا التوقيت في أن اآلفــات تكون، في بعض 
أطوارهــا، أكثــر حساســية للمبيدات، مــا يزيد فعاليــة المبيد ضد اآلفة.

اتخــاذ قرار مكافحــة اآلفات والتدخل

يمكــن تلخيــص هذه العمليــة في التالي:
االستكشــاف )رصــد وجود اآلفة قبل أن تتســبب في ضرر   

إقتصادي(.
تعريــف اآلفة )المســبب(: يجــب تعريف اآلفة وتحديــد الطور الضار   

للتدخل.
األهميــة االقتصاديــة )هــل تحدث اآلفة ضــررًا إقتصاديًا إن تركت   

دون التصــدي لها(.
اختيــار طريقــة المكافحــة بحيث تكــون فعالة وناجحة.  

التقييــم )متابعــة طرق المكافحــة لتقييــم فاعليتها(.  

أسباب اســتخدام المبيدات

رغــم بعــض مخاطــر المبيــدات المحتملــة، إال أنها تتيح فوائد تشــجع على 
إســتخدامها مثل:

توفر المبيدات وســهولة اســتخدامها.  
الفعاليــة العاليــة عندمــا ال يكون لدى اآلفــة مقاومة لها.  

التطبيق الســريع.  
االســتخدام على مســاحات كبيرة.  

غالبــًا مــا تكــون مجديــة اقتصاديًا خاصة إذا كان البديــل يتطلب  
موارد بشــرية كبيرة.

عندمــا ال تتوافــر وســائل أخرى غيــر كيميائيــة ذات فاعلية عالية.  

أســباب الفشل في إســتعمال المبيدات

عــادة مــا ُيلقــي المــزارع باللوم إما علــى المبيد )ويقــول المبيد قديم أو 
مغشــوش( أو علــى اآلفــة التي يعتقــد أنها اكتســبت مقاومة للمرض. 

ومــع أن هــذه األســباب قد تكون فــي محلها أحيانًا، هناك عدة أســباب 
هامــة أخرى وهي:

عــدم اختيــار المبيــد المناســب للقضاء على اآلفة.  
ســوء توقيت اســتخدام المبيد.  

عدم اســتخدام الجرعــة الصحيحة.  
االســتخدام غير الصحيح.  
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االحتياطات الواجب اتخاذها عند إستخدام المبيدات قبل الرش27
  قــراءة بطاقــة البيان )الملصق( جيدًا، ومعرفة درجة ســمية المبيد 

وااللتزام بالمحاذير حســب درجة السمية.
  عدم نقل المبيد مع األغذية أو أعالف الحيوانات أو األســمدة.

  عدم وضع المبيد في مقصورة الســائق داخل الســيارة، وال خلف 
الشــاحنة الصغيرة برفقة ركاب.

  يجــب قــراءة واتباع التعليمــات الموجودة على عبوة المبيد قبل 
االســتخدام، واســتخدام النسب الموصى بها، وعدم رش المبيد إال 

علــى المحاصيل الموصى بها.
  ارتــداء المالبــس الواقية أثنــاء تحضير محلول الرش وعملية الرش 

)أفرهــول، حذاء خــاص، قفازات، كمامة، نظارة، غطاء للراس...إلخ(.
  حســاب كمية المبيد الالزمة بدقة.

  التأكــد مــن أن الحيوانــات بالمزرعة أو خاليا النحل في مكان آمن 
وبعيــد عن منطقة الرش.

  تجنب خلط المبيدات مع بعضها أو مع األســمدة قبل استشــارة 
األخصائي.

أثناء الرش
  يفضــل الــرش خالل فترة الصباح الباكر أو المســاء، وتجنب الرش عند 

هبوب رياح أو ارتفاع درجات الحرارة أو ســقوط األمطار.
  وضــع كميــة من الماء في خــزان الرش ثم إضافة كمية المبيد 

الموصــى بهــا وبعد ذلك اســتكمال إضافة الماء حتى امتالء التنك 
)خــزان الرش المتصل بالجرار )التراكتور( مع التحريك المســتمر.

  عــدم األكل والشــرب والتدخين عنــد تحضير محلول الرش أو أثناء عملية 
الرش.

  عــدم اللجــوء إلى النفــخ بالفم في فتحة خرطوم الرش من أجل 
تســهيل خروج محلول الرش.

  االنتظام في عملية الرش بحيث يتوزع محلول الرش بشــكل متســاو 
على النبات مع مراعاة أن تكون عملية الرش من أســفل إلى أعلى.

  عدم خلط المبيد بواســطة اليدين.
  عــدم رفع العبوة إلى مســتوى أعلى مــن العينين عند قياس الكمية 

أو زيــادة المبيد إلى خزان الخلط.
  خلــط المبيــدات ذات التركيبة الجافة )مســحوق( بقليل من الماء )أي 
الترطيــب( قبــل إضافتها إلى الخزان وذلــك لمنع تطاير غبار المبيد إلى 

عامل الرش.
  يجب التوقف عن العمل مباشــرة وأخذ تدابير اإلســعافات األولية في 

حال انســكاب المبيد على األرض.
  تغييــر اللباس الواقي حالمــا يصبح ملوثًا بالمبيدات.

  عند اســتخدام مبيدات شــديدة الســمية يجب إجراء عملية الخلط والرش 
بإشــراف مهندس زراعي مختص.

  عدم اســتخدام أدوات رش مبيدات األعشــاب في رش مبيدات من 
نوع آخــر. 

  فور اإلحســاس بأعراض التســمم، يجب التوقف عن العمل وطلب 
الطبية. المساعدة 

بعد الرش

  التخلص من عبوات المبيدات المســتعملة بعد غســلها 3 مرات وإعادة 
محلــول الغســيل إلى التنك )خزان الــرش( الرش ثم إتالفها بطريقة آمنة 

بيئيــًا عــن طريق الحرق أو الطمــر، وعدم إلقائها في مجاري المياه أو 
األودية.

  غســل مالبس وأدوات الرش بعيدًا عن مصادر المياه وإعادتها إلى 
المستودع بعد جفافها.

  عدم دخول الحقل المرشــوش قبل 24 ســاعة أو حســب ما هو موصى 
بــه فــي ملصق المبيد، ووضع إشــارات تحذيرية لمنع دخول الجمهور 

إلى المنطقة المرشوشة.
  عنــد بقــاء كميــة من المبيد لم ُتســتخدم في ذات اليوم يجب حفظها 

فــي عبواتهــا األصلية مع وضع ملصــق بالكمية المتبقية داخل العبوة 
األصلية.

  يفضــل تخصيــص غرفة غير مغلقــة لتغيير المالبس الواقية.
  التخلــص مــن المالبس الواقية في حال تمزقها.

  غســل الوجه واليدين بالصابون ويفضل االســتحمام.
ــد التــام بفترة األمان المكتوبــة على المبيد، وعدم قطف الثمار    التقيُّ
إال بعــد إنتهــاء فترة األمان الخاصــة بالمبيد )وذلك حفاظًا على صحة 

وســالمة المســتهلك، وضمانًا لتسويق المحصول الزراعي(.

المشاكل الناتجة عن استخدام المبيدات

  حدوث حاالت تســمم وأضرار صحية للقائمين بعملية الرش.
  حدوث أضرار للحشــرات النافعة والكائنات الحية غير المســتهدفة.

  تلــوث البيئــة ووصــول المبيدات إلى الماء األرضي ومصادر المياه 
واألسماك.

ارتفــاع متبقيات المبيدات فــي المحاصيل وبالتالي انخفاض قيمة   
التسويقية. المحاصيل 

تراكــم مخزون المبيدات غير المســتخدمة وصعوبة التخلص منه.  
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  تقليل اآلثار السلبية لبعض النشاطات الزراعية على البيئة.
  تحسين البيئة لصالح المجتمع المحلي والحياة النباتية والحيوانية.

  توفير خطط لتحويل المواقع غير المنتجة في المزرعة إلى مناطق 
محمية لتعزيز الحياة النباتية والحيوانية.

  الحد من فقدان وهدر األغذية خالل سلسلة الغذاء.

عند إنشاء البيوت المحمية يجب أخذ ما يلي باالعتبار:
  خطر السقوط أثناء بناء وتركيب البيت البالستيكي.

   المخاطر المرتبطة بالسقوط من أعلى المنشآت أو باستخدام اآلالت 
الزراعية.

  مخاطر التعرض للمبيدات الكيميائية.

إدارة النفايات والتلوث وإعادة اإلستخدام والتدوير 31
تحديد النفايات والملوثات:

  توفير دليل وسجل خاص بجميع مصادر التلوث المحتملة داخل المزرعة، 
مثل بقايا األسمدة، الدخان الناتج من التدفئة، إلخ، في كل عمليات 

المزرعة.
  توفير خطة عمل موثقة لتجنب أو التقليل من الفاقد والتلوث،

وتفادي اللجوء إلى الحرق أو الدفن في األرض، واالستعاضة عن ذلك 
بإعادة تدوير النفايات.

  يجب أن يكون هنالك خطوات مرئية وإجراءات ملموسة في المزرعة 
تشير إلى تنفيذ خطة عمل إدارة النفايات والملوثات.

  يجب أن تكون المزرعة واألماكن التابعة لها نظيفة وخالية من آثار 
المهمالت.

  يجب تخصيص أماكن في المزرعة لتخزين النفايات، وتصنيف األنواع 
المختلفة من النفايات وتخزين كل نوع على حدة.

تقييم استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في تطبيقات األنشطة 
الزراعية والمناطق الريفية32 

يعد خفض أسعار الكهرباء المرتفعة فرصة كبيرة في دعم النمو 
االقتصادي وتعزيز حياة المجتمعات الريفية ذات الدخل المنخفض، ويجب 

إيجاد حلول مختلفة لدعم السكان المعرضين للمخاطر في توفير مصادر 
طاقة ميسورة التكلفة، وخاصة في هذا العصر الذي ترتفع فيها تكاليف 

الطاقة، وال سيما في البلدان المستوردة للطاقة كاألردن.

يعتبر استخدام الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة البديلة التي 
ُتستخدم حاليًا كونها األقل ثمنًا إن لم تكن مجانية، عدا عن كونها متوفرة 

بشكل دائم وصديقة للبيئة. ومع االرتفاع المتزايد في أسعار الطاقة، يوفر 
االعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الري داخل المزارع 

استخدام الخاليا الشمسية في تشغيل مضخات الري واألسمدة يوفر 
تكاليف كبيرة على المزارع، كما أنها تمثل مصدرًا بيئيًا نظيفًا

3.  جودة المنتج والبيئة والزراعة المستدامة29 

الصحة والسالمة المهنية30   .4

كيف نحصل على محصول خاٍل من متبقيات المبيدات أو ضمن 
الحدود المسموح بها؟

  يجــب االلتــزام التام بالتعليمات الموجــودة على بطاقة بيان المبيد 
وأهمها:

-  نسبة استخدام المبيد في محلول الرش حسب الموصى به في 

الملصق.

-  عدم استخدام المبيد على أي محصول غير مذكور في الملصق.
ــد بفتــرة األمان قبل الحصاد وهــي الفترة الالزمة لتفكك المبيد    التقيُّ

قبــل القطــاف، بحيث تنخفــض متبقياته إلى ما دون الحد األقصى 
المسموح به.

الحصاد والتعبئة28 
  جمــع المحصــول في الوقت المناســب وبجودة عالية عند وصوله 

للمستهلك.
  الجمع قبل الموعد المناســب أو بعده يؤدي إلى انخفاض جودة 

المنتج.
  تجنــب األضــرار الظاهرية بالمنتج عند القطاف.

  أدوات القطــاف والجمــع يجب أن تكــون نظيفة وحادة وأن  تعقم 
بانتظام.

طريقة القطف
تعتمد الطريقة المتبعة في الحصاد على المحصول نفسه، وعلى الجزء 

النباتي الذي يزرع من أجله المحصول، فلكل محصول الطريقة المثلى 

الخاصة به، وال يمكن التعميم.

الفرز والتعبئة
  فــرز الثمــار من حيث درجة النضج والحجــم واللون بناًء على متطلبات 

الســوق، وتعبئتها بعناية، واســتعمال العبوات المالئمة للمحصول 
وحســب متطلبات الســوق سواء المحلي أو الخارجي.

  التعامــل مــع الثمــار بعناية عند الفرز والتعبئــة للمحافظة على جودتها.
  مراعــاة تجانس الثمار في العبوة.

مكان التعبئة
  أن تتالءم مســاحته وطاقته مع مســاحة المحصول.

  أن يكون مظلاًل وبعيدًا عن التعرض مباشــرة ألشــعة الشــمس وتيارات 
الهواء الساخنة.

  أن يكــون قريبًا من الحقل.

التحميل والنقل
  ترتيب العبوات بشــكل جيد عند تحميلها في وســائط النقل لتقليل 

إهتزازها حفاظًا على ســالمة الثمار والعبوات.
  تغطيــة الحمولــة فــي أثناء نقلها وحتى وصولها إلى مراكز ا لتســويق، 

لحمايتها من أشــعة الشــمس أواألمطار أو الرياح أو الغبار.
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أو لضخ المياه الجوفية عند استخدام اآلبار األرتوازية في الّري واستعمال 
تقنيات الري بالتنقيط مبالغ كبيرة على المزارعين. ويزداد توفير المزارع عند 

استخدام الطاقة الشمسية لري المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة 
من المياه ولفترات طويلة، كالموز والبندورة والملفوف والبروكلي، مما 

يمكن المزارع من تخفيض تكاليف اإلنتاج لمزروعاته.

ويخفف استخدام الخاليا الشمسية كبديل للوقود األحفوري )المازوت( 
من األعباء المادية على المزارعين من حيث تكاليف نقل هذه المحروقات 

إلى المزارع وبشكل متكرر.

وهدر األغذية ما بعد اإلنتاج ُيعد من أهم مصادر فقدان األغذية. ومن 
أسبابه إمكانية الوصول إلى الطاقة، فيجب العمل على توفير أنظمة 

الطاقة الشمسية لألسر ذات الدخل  المنخفض حتى ُيتاح لها توليد الكهرباء 
وبالتالي االنسحاب من برامج الدعم الحكومي.

تقييم استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في تطبيقات المياه33

تشمل تكنولوجيات الطاقة المتجددة التي يمكن استخدامها لتشغيل ُنُظم 
ضخ المياه ونقلها: المضخات العاملة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية 

والوقود الحيوي. ويمكن أن تكون المضخات الريحية ميكانيكية أو كهربائية.

التحديات التي يمكن ان تواجه ترابط المياه والطاقة34

   وعورة الطرق وصعوبة الوصول إلى المواقع نتيجة لطبيعة التضاريس 
والتكوينات الطبيعية في المنطقة وصعوبة التركيب في تلك 

المناطق.
   الحاجة إلى نظام لتخزين الطاقة )بطاريات( لالستفادة من األنظمة في 

فترات عدم سطوع الشمس مما يزيد من كلفة النظام المطلوب.
ر الُنُظم والقوانين والتشريعات الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة     تغيُّ

واإلعفاءات الجمركية والضريبية لها وألنظمة توفير وترشيد إستهالك 
الطاقة؛.

   قلة وعي المستفيدين بأنظمة الطاقة الشمسية وعملهم على تحميل 
األنظمة بأحمال كهربائية أكبر من استطاعة النظام مما يؤدي إلى 

إطفاء النظام وفصل الكهرباء عن المستفيد.

المضخات الريحية الميكانيكية )الطواحين الهوائية(35
   ُصنع أكثر من 8 ماليين طاحونة هوائية في الواليات المتحدة 

األمريكية في القرن العشرين، اسُتعمَلت أساسًا لضخ المياه 
لالستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. ونظرًا لنجاح هذه 

التكنولوجيا، انتشر استخدامها في جميع أنحاء العالم. ومع أن 
الطواحين الهوائية ما زالت مستخَدمة في بلدان مثل األرجنتين 

ل استخدام التربينات الريحية الحديثة  وأستراليا والواليات المتحدة، ُيفضَّ
ألن الطواحين أقل كفاءة من حيث استهالك الطاقة )4-8 في المائة( 

بسبب شفراتها التي ليس لديها سطح هوائي انسيابي؛
   يمكن أن تعمل الطاحونة باستخدام أي من أنواع المضخات التالية: 
مضخة بكباس، أو مضخة ترددية، أومضخة اإلزاحة الموَجبة. وتعمل 

المضخة، عندما تكون الرياح قوية بالدرجة الكافية، لتمكين رافعة 
المضخة الريحية من رفع القضبان، والكباس والمياه داخله، والتغلب 

على االحتكاك. وتعتمد كمية المياه الناجمة عن الضخ على مستوى 
معين، على سرعة الرياح وُقطر المضخة. فالمضخات التي تتسم بُقطر 

عريض تضخ كميات أكبر من المياه ولكنها تستلزم مقدارًا أكبر من عزم 
الدوران لتشغيلها. ومن المستحسن أن يكون للمضخة حجم يسمح 

بتشغيلها عندما تقارب سرعة الرياح نسبة 75 في المائة من متوسط 
سرعة الرياح المحلية. وتبلغ سرعة الرياح المحلية المطلوبة عادة لتمكين 

التربينات الريحية من توليد الكهرباء حوالي 3 أمتار في الثانية؛
   والطواحين الهوائية الحديثة قادرة على تحسين كفاءة استخدام 
الطاقة بفضل خصائص تضاف إليها كالتصاميم المتغيرة الشوط 

واألثقال الموازنة التي توضع على عارضة تشغيل المضخة. وتساهم 
هذه األثقال الموازنة في الحد من عزم عمود الدوران الذي تفرضه 

ُنُظم “الجيل الثالث” لبدء الضخ؛
ُظم النائية     في مصر مثاًل، ُيستخَدم وقود الديزل لتوليد الطاقة في النُّ

ت دراسات  لضخ المياه التي تتعدى قوتها 10 كيلوواط. وقد ُأِعدَّ
أثبتت أن تربينات الرياح الصغيرة في مصر قادرة على ضخ المياه الالزمة 
للزراعة وتوليد الكهرباء خارج نطاق الشبكة. كما كشفت الدراسات عن 

الجدوى االقتصادية الستخدام هذه التربينات الصغيرة )والتي تشجع 
على استخدام تربينات تفوق طاقتها 200 كيلوواط(. واعُتبَرت أراضي 

المغرب ومصر مؤاتية الستخدام المنشآت الريحية الصغيرة. وفي ُعمان، 
ُأنشئ نظام كهربائي لضخ المياه باستخدام طاقة الرياح في منطقة 

نائية والقى نجاحًا كبيرًا.

التربينات الريحية الكهربائية لتشغيل مضخات المياه36

   التربينات الريحية الكهربائية قادرة على توليد التيار الثابت والمتردد 
لتشغيل المحركات العاملة على كلٍّ من على التيارين، ما يسّهل ضخ 

المياه. وهي األكثر مالءمة لمضخات الطرد المركزي. وفي حال كانت 
التربينات مقترنة بمحرك يعمل على التيار المتردد، يمكن االستغناء عن 

البطاريات والمحوالت أثناء التركيب. وتتسم هذه التكنولوجيا أيضًا 
بالمرونة من حيث موقع التربينات الريحية )فمن الممكن مثاًل وضع 

التربينات الريحية على أرض مرتفعة لالستفادة من سرعة الرياح العالية(، 
كما تسمح التربينات الكهربائية بتخزين الطاقة الكهربائية الفائضة 

بواسطة المحوالت والبطاريات، ما يتيح استخدام هذه التربينات لشتى 
التطبيقات مثل اإلنارة.

المضخات التي تعمل على الطاقة الشمسية )الفوتوفلطية(37

   ُتستخدم المضخات الفوتوفلطية اإلشعاع الشمسي كمصدر لتوليد 
الطاقة، كما هو مبّين في الشكل 2. وهي تتألف من مصفوفات 

فوتوفلطية تلتقط اإلشعاع الشمسي وتحّول الطاقة اإلشعاعية 
مباشرة إلى طاقة كهربائية )تيار ثابت(. وفي اآلونة األخيرة، أصبحت 
هذه المضخات أكثر فعالية من حيث الكلفة بفعل انخفاض تكاليف 
التكنولوجيا الفوتوفلطية، أقله فيما يتعلق بالتكنولوجيا األساسية. 

ُظم التي تستخدم محركات التيار المتردد، فيضاف إليها  أما بالنسبة للنُّ
محول إلى جانب عناصر أخرى مثل البطاريات، ما يزيد من كلفتها. وللحد 
من الكلفة، يمكن استبدال المحّول في محركات التيار المتردد بأجهزة 
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استشعار وجهاز تحكم بسيط ومنخفض الجهد. وهذا يساعد على جعل 
النظام أكثر مرونة واستقاللية، على النحو المبين في الشكل 2.

ت في المنطقة العربية مجموعة من الدراسات لتقييم     وقد ُأِعدَّ
أداء ُنُظم ضخ المياه العاملة على الطاقة الفوتوفلطية. ففي عام 
2004، كشفت دراسة ُأجريت في مصر أن كفاءة ُنُظم الضخ يمكن 

رفعها بنسبة تصل إلى 20 في المائة بواسطة تحريك المضخة يدويًا 
لتتبعُّ حركة الشمس ثالث مرات في اليوم. كما أكدت دراسة أخرى 
ُأجريت في عام 2013 في المملكة العربية السعودية على ضرورة 
مراعاة تشكيل مصفوفة إلكترونية لمطابقة نقاط الطاقة القصوى 

للمصفوفة الفوتوفلطية مع المضخة. وأظهرت دراسة ُأجريت في عام 
ُظم الفوتوفلطية يمكن أن تسهم في التنمية  1999 في الجزائر أن النُّ

االجتماعية واالقتصادية في مناطق الصحراء النائية.

مضخات الوقود الحيوي38

   مضخات الوقود الحيوي مفيدة للتطبيقات في المناطق الريفية. 
فالوقود الحيوي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 80 في المائة من كمية 
الوقود المطلوبة لتشغيل محركات الديزل. كما يمكن استخدامه في 

المحركات ذات االحتراق الداخلي التي ُتستخدم لضخ المياه ولكن 

استخدام مضخات الوقود الحيوي يواجه بعض القيود. فالقيمة الحرارية 
ُظم أقل استدامة  لوقود الكتلة األحيائية منخفضة، ما يجعل هذه النُّ

من الناحية االقتصادية، كما أنها ليست مجدية إال عندما تكون الكتلة 
األحيائية متاحة مجانًا وعندما يعمل محرك المضخة على نوعين من 

الوقود )أي وقود الديزل والوقود الحيوي(؛

ل استخدام     وفي البلدان العربية التي تواجه شحًا في المياه، ُيفضَّ
األراضي الزراعية إلنتاج األغذية وليس الوقود. وال يمكن أن ُتعتَمد 
مضخات الوقود الحيوي كبديل مستدام في تلك المناطق إال إذا 
َلت بواسطة المخلفات الحيوية أو في المناطق التي ال تحتاج  ُشغِّ

إلى كميات كبيرة من المياه العذبة. وتجدر اإلشارة إلى أن السودان 
تشكل استثناًء؛ ففي عام 2016، أنتجت السودان 65 مليون ليتر من 
اإليثانول الذي ُيتوَقع ارتفاعه إلى 200 مليون ليتر في عام 2017. 

وفي عام 2014، وصلت مساهمة الكتلة الحيوية في مزيج الطاقة 
الوطني إلى 56.3 في المائة، مع أن هذه الكتلة اّتخذت شكل 

الفحم والخشب واسُتخدمت أساسًا في التطبيقات الصغيرة مثل توليد 
الحرارة لالستخدامات المنزلية والصناعية. وتستثمر السودان كثيرًا 

اليوم في الطاقة األحيائية للحد من وارداتها النفطية وتشجيع إعادة 
التحريج. ويخوض الباحثون فيها حاليًا مرحلة تجريبية تقضي بزراعة أشجار 

الجاتروفا التي تشكل مصدرًا مستدامًا للكتلة األحيائية.

الشكل 2. رسم تخطيطي لمضخة مياه تعمل على الطاقة الشمسية

وحدة الطاقة الشمسية

جهاز التحكم
أنبوب المياه

جهاز استشعار منسوب المياه

البئر
المضخة

الخزان

 جهاز استشعار 
منسوب المياه
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كفاءة استخدام الطاقة – توصيات الممارسات الزراعية الجيدة39  واو. 

الشكل 3. رسم تخطيطي لنظام هجين مزود بموّلد احتياطي لتطبيقات ضخ المياه

مضخة ريحية
ميكانيكية

مصادر
متجددة
أخرى

شبكة
توزيع

خزان
ضغط

توربين
ريحي

مصفوفة
طاقة فلطائية

ضوئية
مصدر التيار

الثابت

بطاريات

شاحن
بطاريات

محول التيار
المتناوب

الثابت

حمل التيار
المتناوب

شبكة
توزيع

خزان
مياه

محّول 
التيار 

المتناوب 
الثابت

مضخة 
تعمل

بتيار ثابت 
خزان 
مياه

شبكة
توزيع

مولد
احتياطي

مضخة تعمل
بتيار متناوب

خزان
مياه

   إجراء مراجعات حســابات الطاقة للمزارعين الذي يســمح بتقييم 
كمية الطاقة التي تســتهلكها أنشــطتهم ومعداتهم وتحديد مجاالت 

وتدابير التحســين، مثل اســتبدال مصابيح اإلنارة بمصابيح موفرة 
للطاقة )LED( واســتبدال المعدات القديمة بمعدات جديدة موفرة 

للطاقة. وبناًء على نتائج مراجعات حســابات الطاقة، من المستحســن 
أال تتعدى فترة اســترداد االســتثمار لكل تدبير منفذ خمس ســنوات.

   الصيانــة الدوريــة للبيوت المحميــة للتخفيف من تكاليف جديدة لبيوت 
جديــدة وإطالة عمر البيــوت لتقليل تكاليف اإلنتاج.

   إختيار األغطية المناســبة لخفض انتقال األشــعة تحت الحمراء لوجود 
أغطية بأنواع مختلفة تتأثر بنوع األشــعة.

   اســتخدام الشــباك الحرارية )المتحركة( للمناطق متوســطة الحرارة 
للتقليــل مــن الحرارة داخل البيت المحمي والمســاعدة في التهوية 

الجيدة للحد من انتشــار اآلفات او احتراق أوراق المحصول أو جفاف 
المحصــول قبــل النضــج. 

   اســتخدام البيــوت المحميــة الحديثة ذات الكفاءة العالية في 
اســتخدام الطاقة للتقليل مــن تكاليف مدخالت اإلنتاج ومواكبة 

التطور وزيادة العائد.

   استخدام أساليب التهوية والتبريد والتدفئة الحديثة ذات الكفاءة 
العالية في استهالك وتوفير الطاقة.



تعتبر الشروط الصحية الواجب توفرها في مستودعات خزن المواد الغذائية أساسية 
وضرورية جدًا لتنظيم حفظها بطرق آمنة صحية، وحمايتها من التلف أو السرقة، وتخزينها 

بشكل مالئم واقتصادي إلى حين الحاجة إلى طلبها أو نقلها.

الشروط الصحية الواجب توفرها في ثانيًا.
مستودعات خزن المواد الغذائية وطرق نقلها
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الشكل 4. وضع المواد األقرب لإلنتهاء في المقدمة

الشكل 5. نموذج إضاءة موفرة للطاقة

  يسلط هذا الفصل الضوء على الشروط الواجب االمتثال لها وتوفيرها 
في مستودعات المواد الغذائية، وفي ظروف التخزين والنقل، سواء 

أكانت هذه المخازن في مشغل بيتي، أو ريفي، أو في مصانع، أو في 
مراكز التوزيع أو في المحالت التجارية، وسواء أكانت المخازن تابعة 

لجهة حكومية أو خاصة وتقدم خدماتها لهذه الجهات وتدار من ِقبلها 
أو من ِقبل متعهدين40 )الشكل 4(؛

إذن، المستودع هو مكان توضع فيه المواد األولية ومواد التعبئة 
والتغليف والمنتجات الجاهزة، وأيضًا هناك مستودعات خاصة بمواد 

الصيانة والنظافة من مصادر مختلفة، وال بد من حفظها بطرق آمنة صحية، 
وتنظيم وترتيب لحمايتها من التلف أو السرقة، وتخزينها بشكل مالئم 

وإقتصادي إلى حين الحاجةإلى طلبها.

يجب اختيار الموقع وفق الشروط التالية:

  يمنع منعًا باتًا استخدام المساكن الشعبية كمستودعات.

  أخذ موافقة البلدية أوالجهات المصرح لها بمنح الترخيص وتشمل في 
بعض األحيان وجوب موافقة دائرة البيئة والدفاع المدني على الموقع 

والمساحة بالنسبة للمستودعات التابعة للمحالت العامة أو التي يتم 
التوزيع منها، أما المخازن الخاصة فال بد أن تكون المساحة مناسبة 

لظروف التخزين.

  يجب أن يكون الموقع بعيدًا عن الروائح الكريهة والدخان واألتربة 
والملوثات األخرى وعن مجرى السيول، وأال يسبب إزعاجًا للمقيمين 

بجواره.

  في حالة وجود ثالجات داخل المستودع يراعى عدم تعرضها ألشعة 
الشمس المباشرة واستخدام الثالجات الموفرة للطاقة وذات الجودة 

العالية للتقليل من استهالك الطاقة والمحافظة على المنتج من التلف.

  يفضل أن يكون الموقع على شارع رئيسي.

ألف. الموقع والمساحة

باء. المبنى
يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

  أن يكون بناء المستودع من مواد قوية جيدة ومالئمة وسهلة التنظيف، 
ويفضل استخدام الطوب واإلسمنت المسلح.

  أن تكون أرضية وجدران المستودع من مواد مناسبة وسهلة التنظيف 
واستخدام مواد عازلة صديقة للبيئة للحفاظ على درجة حرارة المستودع.

  أن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بأجهزة تبريد وتجميد ذات 
كفاءة عالية وبأكثر من واحدة لتوفر البديل في حالة تعطل أحدها وان 

تزود بأجهزة قياس لدرجة الحرارة مع إمكانية قراءة النتائج من خارج 
الغرفة للتقليل من فتح وغلق األبواب.

  أن توضع عالمات على أرضية غرف التخزين لممرات ومنصات التحميل.
  أن يزود المستودع برفوف كافية ومناسبة ترتفع عن األرضية بمقدار 

)20-30( سنتمتر.
  أن يكون تصميم المخزن بطريقة محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات 

والقوارض.

  أن يزود بمراوح شفط )تهوية( جيدة ومناسبة ويفضل استعمال تلك 
الموّفرة للطاقة.

  أن يزود بإنارة جيدة من النوع الموفر للطاقة )LED( )الشكل 5(.
  يجب توفير وسائل السالمة طبقًا لُنُظم الدفاع المدني.

  عدم استخدام المستودع للنوم أو تحضير الطعام.
  وضع قائمة على باب المستودع توضح نوعية المواد الغذائية المخزنة 

وتاريخ انتهائها.
  االلتزام بالنظافة التامة في جميع وحدات المستودع.
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الشكل 6. نموذج عوازل للجدران

الشكل 7. عدم ترتيب المواد بشكل يسبب التلف والخسارة

الشكل 8. نموذج لالبتعاد مسافة كافية للتهوية عند وضع المنتج

التخزين جيم. 

  يجب أن تخزن كل مادة غذائية في درجة الحرارة المناسبة لها سواء 
على درجة حرارة الغرفة أو مبردة أو مجمدة.

  وضع كل مادة غذائية في المخزن بالطريقة المناسبة لها.
  يمنع منعًا باتًا تخزين المنظفات والمبيدات الحشرية في مخازن األغذية.
  يجب تخزين المواد الغذائية في المستودع بطريقة منظمة )الشكل 7( 

بحيث تسهل عملية الوصول إلى جميع أنحاء المستودع )في صفوف 
منتظمة غير مكدسة وبارتفاعات مناسبة لتسهيل الوصول إليها(.

  أن تكون هناك مسافة بين العبوات كافية للسماح بمرور الهواء على 
أكبر مساحة ممكنة )الشكل 8(.

  أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة في أماكن مخصصة لها وبعيدة 
عن االخرى.

  يمنع استخدام الممرات للتخزين.
  عدم وضع المنتجات مباشرة على أرضية المستودع بل توضع على 

رفوف حديدية بارتفاع ال يقل عن 30 سنتمتر لوضع األكياس الثقيلة مثل 
أكياس الدقيق واألرز وغيرها.

  عدم وضع التوابل أو أي مادة تسبب رائحة بجانب األخرى مثل الطحين 
والتوابل.

  أال يكون هناك تماس بين المواد الغذائية وجدران المخزن وترك 
مسافة بينها تقدر بحوالي 30 سنتمترًا )الشكل 9(.

  يجب أن توضع عبوات المواد الغذائية بطريقة تسهل قراءة بيانات 
  البطاقة عليها.

  توضع العبوات بطريقة تسهل عملية مناولتها من األقدم إلى األحدث.
  في حالة استخدام ناقالت ميكانيكية متحركة لنقل المواد 
 الغذائية إلى داخل المستودع أو التحميل داخله، ينبغي أال 

تكون من األنواع التي تستخدم الديزل كوقود.
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الشكل 9. صورة الخزن الخاطئ قريب من النافذة

الشكل 10. تنسيق مخزن مبرد وفي حرارة الغرف

الشكل 11. صورة تمثل توزيع الهواء

وسائل النقل41 دال. 

إن جميع المواد الغذائية قابلة للتلف وعلى كامل مراحل السلسلة 
الغذائية. ولكن من أجل تقليل التكاليف المتزايدة على المستهلكين 

عين، يتطلب حلواًل جيدة للحد من تلف األغذية وتقليل الهدر والحد  والُمَصنِّ
من النفايات. فنقل المواد الغذائية بشكل صحيح يحفظ المنتجات من 
التلف حتى تصل إلى وجهتها )التاجر اأو موقع التخزين(. وهذا سوف 

يقلل من احتمالية التلف والمحافظة على ضمان جودة المنتجات وقيمتها 
التغذوية. وهذا يجعل النقل السليم والجيد للمنتجات الغذائية خيارًا سليمًا 

اقتصاديًا من شأنه أن يحد على المدى المتوسط والطويل من الخسائر 
لكل من الموزعين والمستهلكين. وعليه يجب اتباع التعليمات التالية:

  يجب أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية )فقط( سواء 
المبردة أو المجمدة، وأن تكون محكمة اإلغالق للمحافظة على درجة 

الحرارة المناسبة، وأال ُتستخدم لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية.
  يجب أن تكون قدرة التبريد والتجميد ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس 

لدرجة الحرارة حساس ودقيق )الشكل 10(.
ت    يجب أن توضع العبوات بطريقة مرتبة ال تؤثر على توزيع الهواء وُتَثبَّ

جيدًا لكي ال تتعرض للتلف )الشكل 11(.
  يجب أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعها ويجري 

تنظيفها وتطهيرها دوريًا.
  يجب نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة المالئمة لها سواء بالتبريد 

أو التجميد او بحرارة الغرفة.
  يجب إجراء عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة حفاظًا على درجة 

الحرارة وحمايتها من التلف.
  يجب أن تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائية التي تخزن على 

درجة حرارة الغرفة غير مكشوفة بحيث ال تتعرض المواد ألشعة الشمس 
أو لحرارتها أو لألتربة والرطوبة.

  يجب أال يترتب على اصطفاف وسيلة النقل عند التحميل والتنزيل إزعاج 
للمجاورين.
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اشتراطات التفتيش43 واو. 

طرق أخذ عينات الفحص المخبري زاي. 

العاملون42 هاء. 
  يجب أن يكون جميع العاملين في مستودعات المواد الغذائية حاصلين 

على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من األمراض المعدية 
طبقًا لما ورد في الئحة الشروط الصحية الواجب توفرها في المطاعم 

والمطابخ والمقاصف ومتاجر الوجبات السريعة وفي الجمعيات الخيرية 
ومقدمي المساعدات الغذائية.

  العناية التامة بنظافة جميع العاملين.
  عدم تناول الطعام والمشروبات داخل المستودعات.

  عدم النوم في المستودعات.
  يجب على العاملين ارتداء زي موحد نظيف في وقت العمل يكون 

واقيًا من البرودة في حالة الدخول لمستودعات التجميد، وأحذية خاصة 

نظيفة ومطهرة للدخول بها إلى المستودعات وُتحفظ األحذية في 
مخازن مخصصة لذلك، ويمنع منعًا باتًا الدخول باألحذية العادية.

  يجب إيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية أو تظهر في يديه بثور 
 أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطته 

لمريض مصاب بمرض ُمعدي ويجب على المسؤول عن المستودعات 
إبالغ الجهات الصحية المختصة في حالة ظهور أي من األمراض الُمعدية 

ألي عامل من العاملين لديه.
  يجوز للجهات المختصة ايقاف أي عامل عن العمل إذا ُوِجد به مرض 

معدي.
  يمنع التدخين منعًا باتًا داخل المستودع.

يعتمد التخزين والحفظ الجيد للغذاء على معرفة الظروف المناسبة لكل 
نوع من المواد الغذائية، لحمايته من التلوث. فارتفاع الرطوبة ودرجة 
الحرارة يساعد على نمو وتكاثر الميكروبات، ويعتبر التحكم في درجة 

الحرارة من أكثر الوسائل فعالية في الحد من خطورة الميكروبات ومنعها 
من التكاثر وإتالف المواد الغذائية أثناء تخزينها. لذا، يجب حفظ األغذية 

في درجات الحرارة المالئمة لها سواء مبردة أو مجمدة، ويأتي دور الرقابة 
الفعال للتأكد من أن أجهزة التبريد والتجميد تعمل بكفاءة عالية ومستمرة 
مع التأكد من توفر البديل في حالة حدوث أي عطل حتى تبقى وحدات 

التبريد ضمن درجة حرارة تبلغ 4 درجات مئوية أو أقل، ووحدات التجميد 

عند درجة حرارة 18- درجة مئوية، وللتأكد من عدم حدوث أي ذوبان 
للمواد الغذائية المجمدة، ومن أن جميع المواد الغذائية سواء المبردة أو 

المجمدة تحتفظ بخواصها الطبيعية.

يجب التأكد من توفر الشروط الصحية للمستودعات وتجهيزاتها والعاملين 
بها ووسائل النقل المرتبطة بها.

وتراَقب أيضًا فترات صالحية المواد الغذائية، مع التأكد من أنها محفوظة 
بطريقة سليمة صحيًا وبعيدة عن المواد ذات الرائحة النفاذة والمنظفات 

والمطهرات.

يجب أن يكون لدى المراقب الصحي األدوات المساِعدة أثناء قيامه 
بالتفتيش الصحي على المخازن وتشمل:

  مقياس لدرجة الحرارة؛

  أدوات أخذ العينات وهي: مالعق، ومشارط، ومسحات كحول، 
وملقط، ومقص، وعبوات معقمة، وأكياس بالستيك معقمة، وأدوات 

لفتح العلب المعدنية الكبيرة، وأدوات استالم وأخذ العينات من 
أكياس المواد الغذائية، وحافظة نقل العينات مزودة بوسائل تبريد؛

المستودعات الرئيسية ومستودعات المصانع  .1

وفيما يلي الشروط الخاصة بأخذ العينات.

)أ(  الفاكهة والخضار المعبأة وعصائرها والمشروبات الغازية واللحوم 
واألسماك: 

أال تقل عدد عبواتها عن عبوتين لكل ألف عبوة وبحيث ال يقل وزنها عن 
3 كغم.

)ب(  الزيوت والدهون:

أال يقل وزنها عن 1 كغم لكل 1 طن وعدد عبواتها ال يقل عن 3 عبوات.

األلبان: )ج( 

  الحليب واللبن أو اللبنة سواء أكانت مبسترة أو معاملة بحرارة عالية 
والمعبأة في عبوات حجم لتر فأقل، عدد العبوات المرسلة للمختبر 

.)6-3(

  األلبان المكثفة والمركزة )المحالة وغير المحالة( المعبأة في عبوات 
1 كغم فأقل، عدد العبوات المرسلة للمختبر )7-3(.

  األلبان المجففة المعبأة في عبوات 2 كغم فأقل.
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  يرسل عدد )3-5( علب للمختبر.

  القشدة والزبدة المعبأة في عبوات 1 كغم فأقل.

  عدد العبوات التي ترسل للمختبر: )10-3(.

  السمن المعبأ في عبوات 1 كغم فأقل.

  يرسل من )3-6( علب للفحص.

  الجبن المعبأ في عبوات 1 كغم فأقل,

  يرسل من )3-6( علب للفحص.

  الجبن المعبأ في عبوات يزيد وزنها عن 1 كغم.
  تسحب العينات بشكل عشوائي وتقسم إلى ثالثة أقسام.

  العدد )3-8( عينات ترسل إلى المختبر والقسمان المتبقيان يتحفظ على 
إحداهما بقسم صحة البيئة بالبلدية )إن توفر هذا القسم( والقسم 
اآلخر بالمستودع أو المحل وذلك بعد وضع عالمة عليها، على أن 

ُتسحب الكمية بالطريقة الصحيحة والسليمة التي تمنع تلوث العينة 
أو مصدرها مع المحافظة على خواصها الطبيعية حتى وصولها إلى 

المختبر. وفي حالة العبوات المنتفخة، ترسل كما هي إلى المختبر.

2.  مصانع المواد الغذائية

تؤخذ منها عينات دورية من المواد األولية )الخام( في التصنيع بما فيها 
المياه والمنتج النهائي.

شروط خاصة بأخذ عينات األغذية للفحص والتحليل:

  تثبت العينات المأخوذة في محضر موضح به كافة البيانات المتعلقة 
بها مع علم صاحب المستودع بالمحضر وتسليمه عينة مختومة أو 

لنائبه، وفي حالة رفض استالمها تحفظ العينة في إدارة صحة البيئة 
في البلدية.

  أال تؤدي الملصقات التي توضع على العينات المرَسلة للتحليل 
المخبري إلى حك أو حجب بيانات البطاقة األصلية على العبوة، 

ويجب أن توضع في مكان بعيد عن بيانات البطاقات أو توضع العينة 
داخل ظرف ويكتب عليه البيانات الالزمة.

  مراعاة نقل العينات إلى المختبر تحت الظروف المناسبة مع مراعاة 
درجات الحرارة المطلوبة لكل مادة غذائية وأن تنقل بطريقة ال تؤثر 

على خواصها.

  توضع العينات في أكياس بالستيكية لعزلها عن المياه الناتجة من 
ذوبان الثلج للمحافظة عليها وعلى بطاقة العينة في حالة استخدام 

الثلج غير الجاف )العادي(.

مالحظة مهمة: يمكن االستفادة من أسطح المبنى لوضع ألواح شمسية 
لتوليد الكهرباء أو تسخين الماء أو للتدفئة في فصل الشتاء، وأيضًا 
لتجفيف الخضروات والفواكه غير المسوقة، كما في الشكل 13، 

وهي أحد الحلول للتوفير في الُكَلف والحفاظ على البيئة وابتكار طرق 
لمنتجات جديدة بتكلفة منخفضة44.

الشكل 13. االستفادة من المساحات للتصنيع والتجفيف  الشكل 12. مخطط المخزن النموذجي
الشمسي واستغاللها كطاقة مستدامة  

التجهيز
إستالم المواد 

الخام

المخزن 1التعبئة

اإلنتاج

المكتب

المخزن 2



تعتبر الشروط الصحية الواجب توفرها بمستودعات خزن المواد الغذائية أساسية وضرورية 
جدًا لتنظيم حفظها بطرق آمنة صحية، وحمايتها من التلف أو السرقة، وتخزينها بشكل مالئم 

واقتصادي إلى حين الحاجة إلى طلبها أو نقلها.

ممارسات التصنيع الجيدة لمعامل تصنيع ثالثًا.
األغذية الصغيرة والمتوسطة في المناطق 

الريفية
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الهدف الرئيسي من هذه الممارسات45 هو مساعدة أصحاب الصناعات 
الغذائية األسرية والريفية والقروية الصغيرة والمتوسطة والعاملين في 

تصنيع وتعبئة المواد الغذائية على التعرف على أنظمة الغذاء اآلمن صحيًا 
والقوانين المتعلقة بها وأهمية سالمة وجودة الغذاء وممارسات النظافة 

الجيدة وأيضًا متطلبات التصنيع الجيد للمنتجات الغذائية.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف االطالع على المصطلحات المتعلقة بالجودة 
وطريقة التسويق للمنتج الغذائي وأسس شراء المواد الغذائية، ومعرفة 

االتجاهات الحديثة لمواد التعبئة والتغليف والتداول والخزن السليم 
للمنتجات الغذائية والمعلومات في إدارة المستودعات ونقل المنتجات.

تشير النظريات إلى مجموعة من الممارسات المرتبطة بالحفاظ على 
الصحة والحياة الصحية التي تتكامل مع متطلبات السالمة الصحيحة 

الواجب اتباعها في جميع أنحاء العالم، وتتألف من شقين:
  نظافة الجسم: تتعلق النظافة الشخصية للجسم بعمليات النظافة التي 

يقوم بها الفرد لرعاية صحة الجسم ورفاهه، من خالل النظافة.

  نظافة التصنيع أوالطهي: تتعلق بالممارسات ذات الصلة بإدارة األغذية 
ومنع تلوث الطعام الذي يصعب الحد منه، ومنع التسمم الغذائي 

وتقليل انتقال المرض إلى األطعمة األخرى. تحدد ممارسات النظافة 
طرًقا آمنة لتناول الطعام وتخزينه وإعداده وتقديمه وتناوله.

المتطلبات األساسية لخطة سالمة األغذية
المتطلبات الواجب إتباعها في النظافة الشخصية للمتعاملين في األغذية:

  في بداية نوبة العمل يجب ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل 
)أو المالبس( النظيفة.

  ارتداء مرابط الشعر.
  الحفاظ على أظافر قصيرة ونظيفة.

  تجنب لمس األنف والفم والشعر والجلد أثناء إعداد الغذاء.
  االمتناع عن التدخين في أماكن إعداد الغذاء.

  عدم السعال أو العطس مباشرة على الطعام، وغسل اليدين في حال 
حدوث ذلك.

  غسل اليدين بعد مالمسة األنف.
  تجنب ارتداء المجوهرات أو أي إكسسوارات أثناء مناولة وتصنيع الغذاء.

  تجنب استخدام العطور القوية.
   عدم ارتداء الزي الرسمي أو المراويل خارج منطقة تصنيع  الغذاء.

  حجب كل الجروح أو البثور على اليدين والذراعين تماما مع   
  استعمال ضمادات ضد الماء.

  ارتداء قفازات إلستعمال واحد وتغييرها كلما دعت الحاجة.
   على جميع المتعاملين مع الغذاء أن يكونوا سليمين من 

 األمراض والتوقف عن العمل فورًا وإبالغ المدير بذلك في حالة 
المرض.

يتحتم غسل اليدين )الشكل 14( قبل:
  العمل.

  التعامل مع الغذاء واألواني.

يتحتم غسل اليدين بعد كل من:
  استخدام المرحاض.

  التعامل مع المواد األولية.
  السعال والعطس واألكل والشرب أو التدخين. 

GOOD HYGIENE PRACTICE   الممارسات الصحية الجيدة ألف. 
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الشكل 15. وضع أدوات التنظيف بترتيبالشكل 14. غسل اليدين بطريقة صحيحة

الشكل 16. الممارسات الصحية الجيدة

لعق األصابع.
  كل إستراحة.. 	
  لمس البثور أو الجروح.. 	
  رمي النفايات.. 	
  القيام بواجبات التنظيف.. 	
  تغيير المالبس المتسخة.. 	
  لمس األذنين واألنف والشعر والفم أو أجزاء الجسم األخرى.. 	
  لمس الحيوانات.. 	
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GOOD HYGIENE PRACTICE   باء.  ممارسات التصنيع الجيدة

ممارسات التصنيع الجيدة هي الحد األدنى من الشروط الصحية والصناعية 
المطلوبة في تأسيس مشغل أو معمل للتصنيع الغذائي. تتضمن 

ممارسات التصنيع الجيدة النظافة والمتطلبات الصحية لألفراد، والمباني، 
والمرافق، والمعدات واألواني إضافة إلى عمليات الرقابة المطلوبة 

لتصنيع الغذاء.

متطلبات الصحة والنظافة هي إجراء متعدد الخطوات يتضمن أواًل 
النظافة ثم الصحة في معمل التصنيع الغذائي. عملية التصنيع الغذائي 

هي العمليات الفعلية مثل التنظيف والتصنيف والتدريج والتعبئة 
والتغليف، وتشمل المنتجات الطازجة والمصنعة. وتساعد ممارسات 

التصنيع الجيدة على إزالة التلوث األحيائي والكيميائي والفيزيائي.

يجب إنشاء مشاغل معامل التصنيع الغذائي ومحالت فرز المنتجات 
الغذائية على أساس هذه الممارسات واألنظمة لتتطابق مع المعايير 

المحلية والدولية، ويجب إنشاء المعامل من مواد جيدة ومعاملة بأساليب 
صحية. ويجب أن تكون مواد البناء آمنة وغير سامة ومختبرة لالستخدام 

في المعامل الغذائية.

المعمل واألرضيات  .1

الشروط الواجب توفرها في الموقع هي التالية:

يجب أن يتضمن تصميم مكان التصنيع النقاط التالية:

  يجب أن تكون األرض المختارة أعلى من مستوى الشارع ومجاري 
الصرف الصحي لمنع رجوع الماء والمخلفات السائلة إلى داخل 

المعمل.

  يجب أن يكون المبنى أعلى من مستوى سطح األرض )الشارع الرئيسي( 
وذلك من أجل السماح لمياه التنظيف باالنسياب خارجًا.

  يجب وضع وسائل حماية مناسبة ضد األمطار والعواصف الترابية.

  يجب أن تكون مناطق استالم المواد األولية ومناطق توزيع المنتجات 
النهائية معزولة عن بقية األقسام.

  يجب أن يكون حجم أنابيب المياه مناسبا وذلك من أجل:

 تجهيز المعمل بكمية كافية من المياه واستخدام المياه 	. 
المعالجة أيضًا؛

نقل المياه الثقيلة أو مخلفات المعمل السائلة بسهولة إلى خارج 	. 
المعمل وإعادة استعمالها في السقي بعد معالجتها؛

عدم وجود مصدر للتلوث أو مواد غير صحية؛	. 

توفير فتحات تصريف مثبتة باألرض من أجل سهولة التنظيف د. 
بواسطة خراطيم المياه أو عندما تنتج من خالل التصنيع بعض 

المياه أو فضالت سائلة على األرض؛

يجب تصميم المجاري بحيث تحجز المواد التي يمكن أن تغلق 	. 
المجرى ويسهل تنظيفها وإزالة مسبباتها.

  يجب فحص المياه المجهزة للمعمل من أجل التحقق إذا كانت  
صالحة للشرب أم ال.

   يجب التخلص من البكتيريا والمعادن من خالل المعالجة	. 
  بمادة الكلور والتصفية أو نظام التبادل األيوني؛

   يجب معالجة المياه المستخدمة أيضًا قبل التخلص منها من 	. 
  أجل تقليل الملوثات األحيائية والكيميائية في المجرى؛

  يجب عدم امتزاج مياه التصريف مع المياه المعدة للتنظيف.	. 

  يجب استخدام مرشحات الهواء لتنقية الهواء الداخل إلى مكان العمل.

  يجب تجهيز الطاقة الكهربائية من خالل لوحة توزيع، ويجب تثبيت نقاط 
الكهرباء وقواطع دورة سليمة من أجل تجنب الحمل الزائد والحرائق 
الكهربائية. يجب أن تكون مجموعة األسالك داخل المعمل محمية 

بغالف مقاوم للماء مما يسهل عملية تنظيفها.

  استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مهم جدًا لتقليل كلف 
اإلنتاج، ويمكن االستعانة بالمولدات الكهربائية في بعض الحاالت من 

أجل تشغيل البرادات والمجمدات وذلك للحفاظ على المواد الغذائية 
من التلف في حال حدوث خلل في المنظومة.

  يجب أن تكون أنظمة اإلضاءة والتهوية جيدة لضمان الرؤية وللسالمة 
المهنية ويجب استعمال اإلضاءة الموّفرة للطاقة واالعتماد على 

الطاقة الشمسية.

  يجب أن تكون كل نقاط الدخول إلى المبنى جيدة وتمنع   
دخول الحشرات والحيوانات.

  يجب أن تكون األبواب والنوافذ والجدران والسقوف ملساء لكي 
يسهل عملية التنظيف.
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الشكل 17. المكان المناسب لبدء العمل

يجب تصميم المعدات واألواني بطرق تسهل عملية التنظيف وتراعي 
المعايير الصحية، ومصنوعة من مواد ال تصدأ ومحافظة على البيئة 

وموفرة للطاقة.

من أجل اإلختيار المناسب ال بد من اإلجابة على األسئلة التالية:

  هل توفر المعدات الوقت والحرارة المناسبة لتجهيز األغذية؟

  هل جرت تهيئة المعدات لتناسب حجم المنتوج المراد تصنيعه وتعبئته؟

  هل باإلمكان التحكم بالمعدات بشكل يسهل التعامل معه؟

  هل المعدات متينة أم أنها قابلة للعطب في أي وقت؟

  هل ُصممت المعدات بطريقة تسهل تنظيفها وتعقيمها؟

  المرافق الصحية والحمامات وأمكنة الوضوء مهمة جدًا.
   توفر المرافق الصحية والحمامات خارج مكان التصنيع.

   توفر الورق الصحي في المراحيض والشطافات.
  المحافظة على نظافة الحمامات وصيانتها بشكل دوري.

  لصق إرشادات تبين للموظفين طرق وأهمية غسل اليدين بالصابون بعد 
استخدام المرافق الصحية.

   توفر أبواب ذاتية الغلق في الحمامات.
   عدم فتح أبواب الحمامات مباشرة حيث توجد المواد الخام أو األولية ما 

لم تتخذ بعض التدابير التي تمنع تلوث الهواء.
   متطلبات مكان غسل اليدين:

•  مياه نظيفة ذات درجة حرارة مناسبة.
•  مواد تنظيف وتعقيم مناسبة.

•  مناديل نظيفة.
•  سلة مهمالت سهلة التنظيف.

•  حنفيات مصممة ومصنعة بطريقة تمنع تلوث األيدي النظيفة.
•  إرشادات تبين للموظفين أهمية غسل اليدين قبل بدء العمل.

  يجب أن تكون المواد األولية المستخدمة في صناعة األرضيات 
والجدران غير سامة وصديقة للبيئة.

  تعد الجدران واألرضيات اإلسمنتية مقبولة إذا كانت ذات سطح أملس 
بدون زوايا أو شقوق ويمكن استخدام أغطية بالستيكية أو من مواد 
مصنعة ومناسبة لهذا الغرض حيث يمكن غسلها وتنظيفها بسهولة.

  يمكن تغليف األبواب والنوافذ الخشبية لكن يفضل استخدام األبواب 
والنوافذ المعدنية إذا توفرت.

  عدم استخدام المواد السامة مثل األصباغ المحتوية على الرصاص 
والمواد اإلسبستية.

2.  تصميم المعدات واألواني

3.  المرافق الصحية وعمليات الرقابة

•  هل هناك احتمال تلوث المنتجات بالمواد الخطرة؟

•  ما هي األجهزة المستخدمة للسالمة مثل جهاز قياس الوقت والحرارة 
والتي تستعمل من أجل الزيادة في األمان؟
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العمليات الصحية
إدارة الخدمات

على صاحب العمل أن يقوم بالتشغيل األولي لمعرفة األخطاء في:

•  أرضيات المعمل.
•  جدران المعمل.

•  المعدات واألواني يجب أن تحفظ بطريقة صحية من خالل التنظيف 
المستمر والتعقيم وإذا دعت الحاجة تفكيكها  وتنظيفها.

يجب التنظيف بصورة دورية. تتم أغلب عمليات التنظيف في نهاية العمل 
أو في وقت محدد قبل بدء المناوبة، العمليات الصحية تتطلب إضافة 

الكلور إلى األسطح التي يتم تنظيفها من أجل تقليل نسبة البكتيريا لحد 
مقبول. يتم إتخاذ التدابيرالصحية في عدة أقسام من المعمل.

مرفق أدناه عمليات التنظيف الصحية لمختلف أجزاء المعمل:
•  أرضية المعمل يوميًا وخالل منتصف المناوبة.

•  جدران المعمل يوميًا إن تطلب األمر.
•  المعدات قبل اإلستخدام لكل وجبة.

مكافحة اآلفات والقوارض

على معامل تصنيع األغذية أن تشتمل على وسائل لمكافحة اآلفات 
والقوارض والطيور والقطط وغيرها من الحيوانات، بحيث تمنع دخول 
الذباب والنحل والفئران والجرذان، وكذلك القطط والحيوانات األخرى 

التي تطارد الفئران والجرذان. ويجب أن تكون المعدات محمية من 
تلك الحيوانات ووضع األغطية )المناخل( على الفتحات، وتثبيت الستائر 
الهوائية والمراوح في المواقع الصحيحة. وضع مصائد للفئران وألواح 

الصمغ مباشرة قرب الجدران من الداخل والخارج )األشكال 19 و20 و21(.

الشكل 18. التمديدات الكهربائية والعزل الجيد للسقوف والجدران

الشكل 19. االستعانة بمختص في وضع مصائد الحشرات

الشكل 20. أقسام المبنى لتوضيح أماكن مصائد القوارض

الشكل 21. التأكد من التخلص من الحشرات



ثالثًا. ممارسات التصنيع الجيدة لمعامل تصنيع األغذية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية

46

العمليات والرقابة
المواد األولية

يجب تخزين المواد األولية والمنتجات النهائية في مناطق معزولة تمنع 
التلوث ونمو األحياء المجهرية غير المرغوب بها، كما يجب حماية مناطق 

التصنيع من أي ملوث.

تصنيع الغذاء

من المهم إجراء عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف والخزن في ظروف 
تقلل من نمو األحياء المجهرية أو التحول السمي والتلوث. سيتطلب 

ذلك مراقبة شديدة من خالل العوامل ذات العالقة مثل الوقت والحرارة 
والرطوبة والضغط. والهدف هو التأكد من أن األعطال الميكانيكية 

والتأخير في الوقت والتذبذب في درجات الحرارة أو أي عوامل أخرى ال 
تسمح للمادة األولية من التلف أو التلوث.

وتتضمن ممارسات التصنيع الجيدة ما يلي:

   يجب حفظ المادة األولية في ظل ظروف تمنع التلوث ونمو  
األحياء المجهرية.

   يجب تنفيذ خطوات التصنيع والتعبئة والتغليف على النحو التالي:

1.  الحماية من التلوث عبر تنظيف وتعقيم األسطح المالمسة للمواد 
الغذائية.

2.  استخدام مواد سليمة ومناسبة للعمل.

3.  استخدام المناخل والمصائد ومتحسسات المواد المعدنية )إن أمكن( 
من أجل الحيلولة دون احتواء الغذاء على مواد معدنية أو شوائب.

4.  استخدام أجهزة التعقيم وأجهزة البسترة من أجل التأكد من عدم 
نمو األحياء المجهرية غير المرغوب بها.

5.  إجراء عمليات التصنيع والحفظ والصيانة للمعدات واألواني بطريقة 
صحيحة لمنع التلوث.

6.  التخلص من المادة األولية غير الصالحة من أجل تجنب انتقال 
التلوث.

4.  األفراد )الموظفون(

النظافة الشخصية هي الشرط الصحي األساسي للموظف لضمان عدم 
تلوث األطعمة.

النظافة الشخصية للموظف المسؤول عن التعبئة والتغليف تتضمن:

   استخدام المالبس، واألحذية، ومرابط وقبعات الشعر، إلخ، التي تقرها 
اإلدارة وفقًا لمعاييرها.

   غسل وتعقيم األيدي وأجزاء الجسم التي من المحتمل أن تمس 
األغذية خالل عملية اإلعداد والتصنيع، وبشكل متكرر.

   على المسؤولين عن عملية التعليب عدم ارتداء الحلي، والساعات 
والخواتم خالل عملية تعليب األغذية ووضع قوانين صارمة وتأمين 

مكان آمن لحفظ المنتجات المعلبة.

   فحص الموظفين بشكل دوري للتأكد من سالمتهم وخلوهم 
من األمراض.

هي عملية تنظيم وإدارة األشخاص والموارد لتحقيق النجاح والتميز.

 اإلدارة الجيدة والفاعلة هي أحد أركان النجاح، ويتطلب تحقيقها 
)الشكل 22( ما يلي:

1.  حفظ السجالت

تتطلب عملية الفحص وإعادته حفظ السجالت في أرشيف خاص، وعلى 
األرشيف أن يكون متسلساًل وأن يحّدث باستمرار، يسهل الوصول إليه، ويوضع 

في مكان آمن مما يساعد في استعادة المنتجات إذا تطلب األمر ذلك.

مبادئ اإلدارة العامة جيم. 
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2.  سياسات إدارة المصانع
يجب وضع السياسات الخاصة باألسلوب الصحي للموظفين والزائرين في 

 أماكن مميزة وواضحة للعيان والعمل بها بصورة حازمة ومراقبة سالمة 
المواد بشكل صارم وحازم.

المبنى )أ( 
•  في الجدران والسقوف مواد تمنع تسرب المياه.

•  الجدار والسقف واألرضية متماسكة ومترابطة.
•  ارتفاع السقف بشكل كاف.

•  أبواب معدنية جيدة.
•  األرضية من الخرسانة وبانحدار يتجه نحو مجاري الصرف الصحي.

•  اتصال الجدران باألرضية بشكل محكم.
•  تمديدات الصرف الصحي ال تقل عن إنش ومزودة بمصافي تساعد 

على انسيابية السوائل.
•  مساحة كافية لإلنتاج ولوضع المعدات.

•  إذا وجدت األخشاب يجب أن تكون معزولة.
•  التهوية الجيدة للمبنى.

•  مساحة كافية لحرية الحركة.

)ب(  المعدات
•  حوض لغسل اليدين مع حنفية سهلة اإلستخدام.

•  حوض لغسل المعدات )3 قطع( تساعد على عملية الشطف.
•  تجهيز ماء ساخن.

الشكل 22. عناصر اإلدارة

قائمة تدقيق مواقع التصنيع الصغيرة دال. 

•  صابون ومناديل.
•  المطاحن والفّرامات وحاويات المواد ومواقد الطبخ واألواني 

والسكاكين والرفوف والمحامل والطاوالت وألواح التقطيع.
•  تجنب وجود الخشب بصورة مكشوفة علىالطاوالت والرفوف 

والحاويات.
•  خرطوم وأداة حمل الخراطيم مع حنفية.

التخطيط

المد�ر
الموظفون

التعاون
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)ج(  اإلضاءة
•  جيدة ومن مصدر موفر للطاقة وصديق للبيئة.

• محمية وعليها غطاء.
•  تجهيزات اإلضاءة بالستيكية أو حديد )ال تصدأ(.

•  مفاتيح مقاومة للماء في مكان التصنيع.
•  توفر إضاءة في مخازن التبريد والتجميد والخزن الجاف.

)د(  الحافظات المبردة )الثالجة(
•  مقياس حرارة دقيق وحساس.

•  جهاز تبريد مع غطاء للمروحة ومكان منخفض للتصريف مع إضاءة.
•  جهازتبريد منفصل لتبريد األغذية المطهية.

•  مصرف بقطر 4 إنش لتصريف السوائل.
•  جدران وأرضيات وسقوف مقاومة للماء.

•  رفوف معدنية على إرتفاع 30 سم من األرض تساعد على تنظيف 
األوساخ التي تتجمع تحتها.

•  باب معدني جيد اإلغالق.

)ھ(  الرعاية
•  عدد من غرف االستراحة كافية لعدد الموظفين.

•  مغسلة يدين مجهزة بالماء الساخن والبارد وصابون ومناديل.
•  يجب أن يكون منفصل عن مكان التصنيع.
•  توفير مكان للخزانة ورفوف أحذية العمل.

)و(  الخزن الجاف
•  رفوف معدنية وحامالت لألغلفة والتوابل والعالمات.

•  مساحة كافية للخزن.
•  روابط بناء ُمحكمة.

•  إضاءة كافية ومناسبة.

)ز(  المكتب
•  طاولة أو مكتب معدني.

•  خزانة ملفات )قابلة للقفل(.
•  كرسي معدني.

•  سلة مهمالت.
•  هاتف خاص.

)ح(  مساحة المدخل
•  عدم الدخول مباشرة من الخارج إلى مكان التصنيع.

•  مساحة عند المدخل الخارجي.
•  منصة من الخرسانة عند منطقة التحميل.

•  عالمة »للموظفين فقط« على باب مكان التصنيع.

)ط(  عملية فرز المواد
•  فصل المواد األولية عن الجاهزة.

•  فصل المنتجات التي جرى فحصها وصنعت خصيصًا.

)ي(  المواد الكيميائية
•  يجب خزن المواد الكيميائية والمنظفات المطابقة للمواصفات بعيدًا 

عن مكان التصنيع في منطقة محددة.
•  إرشادات اإلستخدام اآلمن لجميع المواد الكيميائية.

•  تحديد مكان لخزن المواد القابلة لإلشتعال.

)ك(  السالمة
•  وضع عالمات خروج مضاءة.

•  خريطة للخروج.
•  طفايات حريق.

•  لوحات كهربائية جيدة مع دوائر كهربائية مزودة بأرضي.
•  أغطية مقابس مقاومة للماء.

•  خطة إلخالء المبنى )الشكل 23(.
•  عدم استخدام أسالك موصلة ببعضها أو أسالك توصيل طولها أقل 

من الطول المطلوب.
•  يجب تزويد جميع المراوح بغطاء واألجزاء المتحركة بحماية.

•  توفير نظارات سالمة لحماية العيون.
•  رقم خاص لإلتصال في حاالت الخطر.

الشكل 23. مخطط توضيحي لمخارج الطوارئ
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)ل(  المياه والمجاري
•  أنظمة مياه ومجاري نوعية ممتازة.

•  يجب فحص مصدر المياه بشكل دوري.
•  سخان ماء بحجم وسعة كافية.

)م(  السجالت
•  لوحات تفصيلية.

•  مطبوعات.
•  بيانات أمان المواد.
•  خطة إخالء المبنى.

•  خرائط المياه والمجاري.
•  تقاريرالتصنيع.

•  ساعات التشغيل.
•  تقريرالنشاط.

•  قائمة المعدات.
•  توثيق التوالف.

•  تقرير مكافحة اآلفات.
•  قائمة المواد الكيميائية.

•  التراكيب الكيميائية إن وجدت.
•  نبذة عن المصنع.

•  تطبيق واستمارة التفتيش.

)ن(  خارج مبنى اإلدارة والعمل
•  طريق منحدر لمنع رجوع الماء.

•  منصة من الخرسانة عند باب التحميل.
•  مراقبة أسبوعية للصدأ والطالء المتساقط.

•  إزالة األعشاب الضارة حول مكان العمل.
•  مراوح تمنع دخول الذباب ومصائد للفئران.

)س(  الموظفون
•  تدريب على ممارسات النظافة الصحية األساسية.

•  مالبس وأغطية عمل نظيفة.
•  غطاء الرأس.

•  منع التدخين وتناول األكل أومضغ العلكة.
•  يجب قص الشعر واللحى.

•  الغسل المتكرر لليدين وأظافر نظيفة قصيرة.
•  معالجة أي جروح أو أعراض مرضية على الفور.

•  توفر أحذية سالمة.
•  عدم لبس الخواتم والساعات واألساور ... وإلخ.

)ع(  النقل
•  مركبات نظيفة ومغلقة.

•  تبريد المواد إذا دعت الحاجة لذلك.
•  معدة للنقل الغذائي.

•  تنظيف تام للمرافق والمعدات والحاويات.
•  توفير الماء الساخن.

•  يجب أن تعمل الثالجات ضمن درجات الحرارة المطلوبة.
•  يجب أن تكون اإلضاءة كافية.

•  عدم وجود الحشرات أو القوارض.
•  عدم وجود آثار الدم أو الزيت او أوساخ على األسطح واألدوات 

)السكاكين، الفرامات، الطاوالت(.
•  فحص المعدات من ناحية حدة السكاكين ويجب أن تكون صلبة لعدم 

إمكانية التلوث بالمعادن.
•  فحص الصواني والصناديق واألغلفة وغيرها من المواد ذات االتصال المباشر.

•  توفيرمعقم لليد بفعالية ال تقل عن 60-70 في المائة كحول.
•  إزالة جميع المواد الكيميائية ومواد التنظيف من محيط التصنيع.

•  فحص نظافة األلبسة مثل المعاطف والقبعات والقفازات واألحذية.
•  فحص جميع عبوات وحاويات األغذية للتأكد من النظافة وعدم وجود 

تشققات.
•  جميع أقنية الصرف الصحي سليمة وخالية من الروائح.

•  فحص تساقط األصباغ )الدهان( والصدأ على جميع المعادن بما فيها 
المراوح.

•  فحص جميع المنتجات األولية من ناحية تاريخ إنتهاء الصالحية واألنواع.
•  فحص المعدات قبل االستخدام.

•  السماح للعاملين المخولين فقط بدخول محيط التصنيع.
•  تنظيف اليدين جيدًا بالماء والصابون. يجب أن تكون األظافر نظيفة؛

•  السكاكين نظيفة ومعقمة؛
•  عدم تالمس المالبس ذات األكمام بالمنتج؛

•  عدم وضع حاويات المنتجات على األرض؛
•  تفحص المادة األولية وخلوها من األوراق، واألوساخ، والتراب، 

والحشرات وغيرها من المواد الغريبة؛
•  في حال العثورعلى مواد غريبة، يجب إيقاف عملية التصنيع فورًا؛

هاء.  قائمة تدقيق التصنيع قبل اإلعداد

تصنيع المنتجات الخام غير المطهية واو. 
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•  في حال عدم التأكد من سالمة أو مصدر المواد الخام المستعملة، 
وضع المنتج في الثالجة لفحصه الحقًا؛
•  استخدام موازين دقيقة للوزن الصافي؛

•  وضع عالمات معتَمدة على جميع المنتجات؛
•  تبريد المنتج الخام أو وضعه في الثالجة أو المجِمدة مباشره بعد 

التصنيع إذا لزم؛
•  نقل المنتجات الخام في حاويات نظيفة وتحت التبريد؛
•  استخدام جميع المواد المضافة طبقًا للصيغ المناسبة؛

•  تخزين المواد غير الصالحة لالستهالك في حاويات مع أغطية مكتوب 
عليها: غير صالح لألكل/التصنيع/الطبخ(؛

•  تنطبق جميع اإلجراءات التحضيرية المدرجة تحت المنتج الخام؛
•  فحص أجهزة الطهي من حيث النظافة وسالمة العمل؛

•  وضع ضوابط وقت الطهي ودرجة الحرارة واتباعها بعناية؛

•  االحتفاظ بمقياس وقت التبريد والفترة؛
•  إجراء قياسات درجة الحرارة بمقياس حرارة حساس خاص؛

•  فصل المنتجات المطهية عن المنتج الخام )المادة األولية(؛
•  فحص االنكماش عند اللزوم؛

•  االلتزام بالمكونات المحددة بدقة؛
•  االحتفاظ بقائمة دقيقة عن مكونات التصنيع.

•  فحص جميع المنتجات المعدة للشحن للتأكد من صحة تعبئتها.
•  وضع عالمات بشكل صحيح قبل مغادرة المصنع.

•  يجب أن تكون وسيلة النقل نظيفة ومجهزة قبل التحميل.
•  ينبغي أن تكون السيارة مجهزة بمقياس حرارة.

•  االتصال بالمفتش المختص في المعمل أو الشرطة في حال وقوع حادث.
•  عدم توزيع المنتجات للتاجر إاّل بعد الموافقة عليها من ِقبل قسم فحص 

النوعية.

•  يجب أن تكون صناديق النقل نظيفة وذات نوعية مناسبة.
•  عدم استخدام صناديق تحمل اسم أو عالمة مؤسسة أخرى.

يتضمن المرفق نماذج التوثيق، لتحقيق األهداف المرجوة من المحافظة 
على البيئة وتقليل نسب التلوث والهدر في الطاقة.

في ادناه نماذج التوثيق ولتحقيق معايير السالمة والحد من التلوث:

النقل زاي. 

 الجدول 4. اسم المنشأة مع الشعار إن ُوجد 
قائمة مواد التنظيف والتعقيم

موافق عليها من اإلدارةتاريخ االستخداممكان العملاسم المادة

1.  سجل مواد التنظيف والتعقيم
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اسم المدقق...............

 الجدول 5. اسم المنشأة مع الشعار إن ُوجد 
              سجل مراقبة الممارسات الصحية للعاملين

الجدول 6. سجل الزائرين

التوقيعوقت المغادرةوقت الحضورالتاريخالشركةاإلسم

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالسبتالمتطلباتالرقم

1

يأتي الموظفون للعمل نظيفين ويتبعون 
ممارسات النظافة الشخصية الجيدة أثناء 

العمل. مثال: عدم تناول العلكة أو الشرب 
أو التدخين.

ارتداء النظارات.2

3
يتبع الموظفون إجراءات غسل اليدين بشكل 

متكرر عند دخول منطقة المعالجة أو عند 
تلوث اليدين.

4
يرتدي الموظفون المالبس المناسبة 

واألحذية وأغطية الرأس. مثال: تغطية الشعر 
واألحذية النظيفة.

5
يقوم الموظف بإبالغ اإلدارة بأي إصابة 

تحدث أثناء العمل وتغطيتها لمنع التلوث 
المتبادل.

6
الموظفون الذين يعانون من مرض ينتقل 

إلى الغذاء ال يتعاملون مع الطعام أو 
العمل في منطقة اإلنتاج.

يتبع الموظفون أنماط حركة المرور لمنع 7
التلوث المتبادل.

يجرى تسجيل الزائرين إلى المنشأة.8

يتبع الزائرين تعليمات السالمة العامة .9

2.  سجل العناية الشخصية ومراقبة الممارسات الصحية للعاملين يوميًا

3.  سجل الزائرين
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الجدول 7. قائمة الجرد

الحالة العددالمادة

مكتب قياس 

كرسي متحرك

اسم المدقق   ...............

أعدت من قبل: .........................................   التاريخ ..........................................    غرفة رقم أو مكتب ..........................................

4. سجل الجرد
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تهدف تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية إلى حفظها ألطول فترة زمنية ممكنة بأفضل 
نوعية ممكنة، وذلك لتالئم طبيعة استخدامها وتخزينها وتسويقها.

 دليل التعبئة والتغليف والتسويق 
للصناعات الغذائية رابعًا.
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من األهمية بمكان حفظ المنتجات الغذائية المختلفة على نحو يحافظ 
على سالمتها وجودتها، واتباع معايير تساعد على ذلك في نقل وتخزين 
وتسويق هذه المنتجات46. سنتناول في هذا الفصل المبادئ األساسية، 

ولكن قبل الشروع في ذلك، ال بد من التطرق إلى تخطيط هذا الفصل من 
خالل طرح األسئلة التالية:

لماذا يجب أن نحفظ المنتج؟  •
ما هي مواد التعبئة والتغليف؟  •

هل تمنع المواد المستخَدمة في التعبئة والتغليف دخول    •
الميكروبات الملوثة؟  

هل وضعت اإلرشادات المناسبة، مثل: »الصالحية« »يحفظ    •
مجمدًا« أو »مبردًا« بعد فتح العبُوة؟ وهل هذا ضروري لسالمة    

المنتجات؟  
ما هي بطاقة البيان وماذا تحتوي؟  •

هناك مواد التعبئة العديدة )الشكل 24(، منها الزجاج والورق والورق 
المقوى )الكرتون( والبالستك والقماش، وتوضح أهمها في ما يلي:

   البالستيك: أكثر مواد التغليف شيوًعا، يمكن أن يكون البالستيك صلبًا أو 
مرنًا، وهو خفيف الوزن وسهل الحمل، وتشمل األمثلة على استخدامه 

زجاجات الماء والعصير ومنتجات األلبان وغيرها.

   الزجاج: يشمل الزجاجات والبرطمانات لألغذية ومستحضراتالتجميل 
ومنتجات أخرى.

   المعادن: تستخدم في المقام األول في علب الطعام والمشروبات 
)المعلبات( مثل المشروبات الغازية وتعليب الخضار والفواكه.

   الورق والورق المقوى: يشمل صناديق الكرتون وعلب العصير أو هريس 
الطماطم وغيرها من المواد.

الشكل 24. بعض أنواع التعبئة

الغرض من تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية هو حفظها ألطول فترة زمنية 
ممكنة بأفضل نوعية ممكنة، وذلك لتالئم طبيعة استخدامها وتخزينها 

وتداولها، والتقليل من الهدر ومن النفايات.

وينبغي أن تتميز مواد التعبئة المستخدمة في تغليفها بخصائص تحدد بموجب 
مواصفات قياسية معتَمدة مع مراعاة طبيعة وتركيب وخصائص المادة الغذائية 

نفسها وذلك لحساسية تلك األغذية وقابليتها للتلوث وسرعة الفساد.

لماذا يجب أن نحفظ المنتج الغذائي ألف. 

ما هي مواد التعبئة والتغليف المخصصة للغذاء باء. 
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هل تم وضع العالمة المناسبة »ُيحفظ مجمدًا« أو »مبردًا« بعد الفتح على   دال. 
العبوات؟ وهل هذا ضروري لسالمة المنتجات الغذائية؟   

يجب كتابة طريقة الخزن المناسبة وطريقة حفظها )بأي ظروف وبعد إستعمالها أين يجب أن تحفظ(.

هل تمنع المواد المستخَدمة في التعبئة والتغليف دخول الملوثات جيم. 

يجب التأكد من مالءمة خواص المنتج الغذائي وما يتناسب مع خواص 
ل  مادة التعبئة والتغليف والتأكد من أن إغالقها محكم وهي جيدة لتحمُّ

الوزن ومناسبة للخزن.

ُوضعت عالمة مناسبة، مثل: »الصالحية« »يحفظ مجمدًا« أو »مبردًا« 
بعد فتح العبوة؟ وهل هذا ضروري لسالمة المنتجات؟

يجب كتابة طريقة التخزين والحفظ المناسبة )تحت أي ظروف وأين يجب 
أن تحفظ بعد إستعمالها(.

Pineapple Juice

عصير األناناس

بطاقة البيان هاء. 

هي وسيلة التعريف بالمنتج الغذائي وكما هو موضح في الجدول 8، 
يجب أن تحتوي على:

   اسم المنتج.
   قائمة المكونات.

   الوزن الكلي أو الوزن الصافي.
   اسم وعنوان الصانع أو الُمَعبئ أو الُموزع أو الُمسَتورد 

او الُمَصدر او البائع.
   بلد المنشأ.

   مدة الصالحية وتشمل )تاريخ اإلنتاج( و)تاريخ انتهاء الصالحية(.
   تعليمات التخزين.

   طريقة اإلستعمال.
   القيمة الغذائية إن أمكن.

الجدول 8. نموذج بطاقة البيان

معلومات التغذية لكل 100 مللتر

*DV ٪

السعرات الحرارية

٪0 الدهون 0 غرام

٪0 المشبعة 0 غرام

Trans 0g 0٪

٪0 الكلسترول 0 ملغرام

٪0 الصوديوم 20 ملغرام

٪0 النشويات 12 غرام

السكر

٪0 الفيتامين ج

المحتويات: ماء، عصير أناناس، سكر، حامض الستريك، حامض األسكوربيك، نكهة 
)E102, E110( األناناس، مواد ملونة

Served chilled يقدم مبردًا
Store in dry and cool place يخزن في مكان 

بعيد عن الشمس وجاف
Refrigerate after opening يحفظ في 

الثالجة بعد الفتح
Date of use see bottom of can تاريخ اإلنتاج 

مطبوع على العبوة 

 Manufactured
by: اسم المصنع 

العنوان
Made in صنع في 

اسم المستورد او 
الموزع 
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الصفات الواجب توفرها في مواد التعبئة والتغليف واو. 

من أهم الصفات التي يجب توفرها في مواد التعبئة الغذائية:

•   أن تكون كافة المواد الداخلة في تصنيعها غير سامة بأي شكل من 
االشكال.

•   أن تكون نظيفة بالقدر الكافي لمنع حدوث أي تلوث للمادة الغذائية.

•   أن توفر الحماية للمادة الغذائية من أي تأثيرات للكائنات المجهرية والحشرات 
أو أي تأثيرات أخرى مضرة.

•   في حالة بعض المنتجات الغذائية، أن تكون مالئمة للحفاظ عليها من تأثيرات 
الضوء أو تسرب األكسجين وكذلك بالنسبة للرطوبة وثاني أكسيد الكربون.

•   أال تؤثر بأي حال من األحوال على المادة الغذائية من خالل انتقال بعض 
مكوناتها )من العبوة( إلى المادة الغذائية.

•   أن توفر الحماية للمَنتج ضد العوامل الميكانيكية التي قد تؤثر عليه.

•   أن تحافظ على نوعية المادة الغذائية ضمن العمر التسويقي المحدد لها 
)الطعم، النكهة، الرائحة(.

وهناك توجهات )متبعة حاليًا( في بعض دول العالم تلزم مصنعي المعلبات 
الغذائية إدراج التالي على بطاقات التعريف بها:

•   فوائد المادة الغذائية تغذويًا؛

 •   اآلثار الجانبية التي قد تؤثر على بعض المستهلكين 
)تسبب الحساسية(؛

•   طبيعة المواد الحافظة المستخَدمة وكذلك المواد الملونة؛

•   هل هي من مادة معدلة جينيًا.

أنواع تلوث الغذاء زاي. 

التلوث البيولوجي  )	(

وهو المصدر الرئيسي لتلوث األغذية، ومصدره البكتريا والفيروسات 

والفطريات. تشمل أهم الميكروبات الملوثة:

 Bacillus Cereus, Bruclla, Camplo bacter jujuni, Clostriduim

 boutuilinum, Salmonella, Cl, Perfingens, Listerira

 monocytogems, Staphylococus aureus, Listeria monocytogems,

 Brucella sp, Vibro vulnificus, Vibro

.paraheamolyticus, Vibro cholera

وتشمل أهم الفطريات ما يلي:

 Ciaidal I ambila, Cryptosporious spp, Emtamoela

.histolytic

والديدان مثل:

.Trichimella spirallis, Taemia soluim, Taemia sagimata

التلوث الكيميائي  )	(

ويشمل المبيدات، والمضافات الغذائية، والمواد الحافظة، والمواد المضادة 

يات الصناعية، والمعادن الثقيلة  لألكسدة، والمواد المِلونة لألغذية، والمحلِّ

)الرصاص، الزئبق، الكادميوم(، ومواد التعبئة والتغليف، وبقايا العقاقير 

البيطرية، واألسمدة والمخصبات الزراعية الكيميائية.

التلوث باإلشعاع  )	(

أدى استخدام الطاقة الذرية في العديد من مجاالت الحياة إلى زيادة 
تلوث الجو والتربة بالمواد المشعة حيث وصل الكيرون المشع في الجو 

إلى 1900 مليون وحدة كوري عام 2000 بعد أن كانت 17 مليون وحدة 
كوري عام 1970 ووصلت نسبة الهيدروجين المشع في الجو إلى 34 
مليون وحدة عام 2000 بعد أن كان 340 ألف وحدة في عام 1970.

وينصب اإلهتمام حاليًا على العناصر المشعة المتوقع وجودها في الغذاء 
مثل السيزيوم 137 و134 واليود المشع 131 واالسترنشيم 90.

التلوث بالسميات الفطرية )د( 

لزيادة اإلنتاجية الحيوانية الالحمة والداجنة والحلوب، تستخدم الحبوب ومنتجاتها 
العرضية في صناعة األعالف وفي تكوين العالئق العلفية المتكاملة، وتصاب، 

عادة، بعض تلك الحبوب بالفطريات. أثبتت البحوث العلمية منذ منتصف القرن 
الماضي أن بعض أنواع الفطريات، وعبر إنتاجها لألفالتوكسينات، تؤدي لإلصابة 
ببعض األمراض السرطانية وخاصة سرطان الكبد للحيوانات التي تتناولها، والتي 
تنقل لإلنسان بعد تناوله للمنتجات الحيوانية. ال يقتصر هذا األمر على الحبوب، بل 

يشمل قطاعات إنتاج الكسب الزيتية والبقوليات واأللبان.

التلوث بمواد التغليف )ھ( 

وهذا التلوث ينتج عن تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة 
إلى الغذاء أو تغيير في التركيب األساسي للمنَتج الغذائي وانخفاض 
قيمته الغذائية نتيجة للتفاعالت التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة.
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المعايير االقتصادية التقنية في تعبئة المنتجات الغذائية حاء. 

التشريعات العالمية البيئية المتعلقة بالعبوات طاء. 

إن كانت غاية عمليات تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية حفظها من التلف 
أيًا كان مصدره، وتسهيل عمليات تسويقها وتداولها، فهي أيضًا معنية 

بحفظ المادة الغذائية بأفضل نوعية مستطاعة وبأكبر كمية ممكنة 
وألطول فترة زمنية قادر اإلنسان بفضل العلم والتقنية وفي ظـروف 

التداول واالستهالك المختلفة على توفيرها.

وال بد من اإلجابة عن األسئلة التالية قبل إختيار العبوة مادة وشكاًل 
وحجمًا وألي مادة غذائية:

   ماذا سنعبئ؟

   لمن سنعبئ؟

   بماذا سنعبئ؟

   بأي شكل وحجم سنعبئ؟

   ما هي الفترة الزمنية المستطاعة للتعبئة التي تتفق مع المواصفات 
الدولية؟

   ما هي البدائل المتاحة لمواد التعبئة والتغليف، وما هي التقنيات 
المستخدمة؟

   ما هي العوامل الصحية التغذوية لظروف التعبئة والتداول التي 
تحافظ على سالمة أمن الغذاء؟

   ما هي مصادرمواد التعبئة والتغليف المحتملة المحلية والخارجية؟

ماذا سنعبئ؟

تختلف المواد الغذائية في أنواعها وخواصها وأشكالها وأحجامها، ولكل 
منها خواص فيزيائية وكيميائية والتي ال بد من دراستها بدقة الختيارالعبوة 

المناسبة لها والتي ال تسبب أي تلوث للغذاء المعبأ بها.

لمن سنعبئ؟ 

تجرى عملية التعبئة حسب قرار التاجر أو السوق أو المستهلك.

بماذا سنعبئ المواد الغذائية؟

المواد )الورقية – البالستيكية – الزجاجية( المتاحة في األسواق المحلية، أو 
بالقدرات المتاحة لتصنيع بعض مواد التعبئة بحيث ال تسبب أي تلوث للغذاء.

بأي تقنية سنعبئ؟

التقنيات التقليدية المالئمة، أو المتاح استيرادها من الخارج وفقًا لخطوط 
اإلنتاجية وبما ال يؤثرعلى سالمة الغذاء.

بأي شكل وحجم سنعبئ؟

بأقل كلفة مستطاعة لالرتقاء بالتسويق وزيادة الربحية، وباالعتماد على 
كفاءة الكوادر الفنية المتعاملة من ميادين التعبئة والتغليف، وعلى 

هؤالء التعامل مع عملية التعبئة والتغليف من ثالث زوايا مختلفة هي:

أواًل: المصنع نفسه الهادف إلى تحقيق أعلى ربحية عبر المحافظة على 
السلعة وتوفير وسائل حمايتها من أي تلوث وانسيابها من موقع 
التصنيع إلى موقع اإلستهالك والحفاظ على تطبيق المواصفات 

اإلنتاجية خالل عمليات النقل.

ثانيًا: المجتمع، أي ضمير المجتمع الذي ُيعنى بالحفاظ على صحة المواطن 
واالرتقاء بالصناعة الوطنية وحماية البيئة من خالل اعتماد مواصفات 

وأدلة ضبط ذات جودة عالية، ُيلزم بها المنِتج عبر تشريعات خاصة 
لمراقبة المنَتج واإلنتاج، وهي هنا أجهزة المواصفات والصحة والرقابة.

ثالثًا: المستهلك الذي يريد شراء سلعة جيدة تلبي احتياجاته، بتكلفة 
اقتصادية قدر اإلمكان، وتالئم نمط غذائه وتكون آمنه من الناحية 

الغذائية.

منذ أوائل تسعينات القرن العشرين باشرت دول عديدة في العالم، 

وخاصًة الدول األوروبية، بوضع تشريعات ملِزمة للمنِتجين المحليين أو 

المستوِردين للمواد والسلع الغذائية، تتعلق بالحفاظ على البيئة والصحة 

العامة للمستهِلك، وشددت هذه الدول الرقابة على تنفيذ تلك التشريعات 

والقوانين، التي ُتلزم المصِنعين باستخدام عبوات من مواد غير ضارة بالبيئة 

والصحة، وتوفير حماية كافية للمنتجات الغذائية لضمان تسويقها بحالة 

جيدة غير ملوثة وآمنة وصحية. حددت تلك القوانين والتشريعات قوائم 

بأنواع العبوات المستخَدمة والتمييز بين أنواعها المختلفة وتحديد األنواع 
المستخَدمة للشحن أو للبيع المباشر.

وبعد صدور سلسلة مواصفات األيزو14000- التي تعنى بإدارة البيئة، 
أصبح مفروضًا على منِتجي العبوات ومستخدميها االلتزام بمتطلبات هذه 

المواصفات التي تحدد نوعية العبوة لكل سلعة:

   أن تكون مصنوعة من مادة يسهل التخلص منها دون إحداث  
أي ضرر بالبيئة.
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التسويق ياء. 

تترك أي     أن تكون مصنعة من مادة مطابقة للمواصفات الصحية وال  
أثر ضار أو تلوث على المادة المعبأة أو المتعاملين مع العبوة حفاظًا 

على جودة وسالمة الغذاء المعبأ.

   ضرورة عدم تأثرها بظروف التخزين وأن تكون مقاومة للمؤثرات الخارجية.

   أن تحمي المادة المعبأة من التلوث والتلف والفساد.

   أن تكون العبوة نظيفة وخالية من أي مواد غريبة.

   أن تكون سهلة التنظيف.

   هل هناك سوق للمنتجات المراد تسويقها؟

   هل باإلمكان خلق أسواق للمنتجات المراد تسويقها؟

   دراسة األنواع المرغوبة من مجموعة المنتجات المستهدف   إنتاجها.

   ما هي متطلبات المستهلكين )النوعية والخصائص(؟

   ما هي أفضل وسائل ومواد التعبئة المرغوبة، شاملة التعبئة األولية 
والثانوية وحاويات النقل؟

   ما هي األنظمة والقوانين المعمول بها في األسواق المراد  
 دخولها والمؤثرة على عمليات التسويق؟

   ما هي المواصفات المطلوبة للمنتجات؟

   اعتماد اسلوب الدعاية االلكترونية.

الشكل 25. آليات التسويق

المنتج السعر موقع البيع الترويج التسويق

الشكل 26. العوامل المؤثرة على جودة الغذاء

الغذاء

العبوة

تأثير البيئة

تحمي وتحفظ

إعالن

المنافسة

تسويق

العبوة
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الشكل 27. الممارسات الزراعية الجيدة

صناعة التعبئة والتغليف

المستهلكونالمجهزون

المواد األولية

أغذيةعبوات بالستيكية
مشروبات
أدوية
معدات وآالت
معدات شخصية
ألعاب
مواد نظافة

مواد تجميل

أغذية

مكائن

كيميائيات

سلع إلكترونية

أغذية
مواد غير غذائية
تجهيزات عسكرية
معدات طبية

اختبار وتطوير

تسويق

مالحظات المستهلكين

التصميم والتزيين

التصوير

الخبراء المتخصصون

مستشارون

عبوات معدنية

قوارير زجاجية

مواد مرنة

كارتون

المصنعون
التعبئة

الموجهة

للمستهلكين

تعبئة صناعيةالخدمات

تعبئة للمؤسساتالمكائن

أغذية
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تحسينتقييمتنفيذتخطيط

المرفق
إجراءات تنظيم البرنامج التدريبي

تتخذ عدة خطوات في إطارعملية التنسيق لتنفيذ النشاط التدريبي، أولها خطوة 
اقتراح الدورة والتوافق عليها مرورًا بالترتيبات اإلدارية واللوجستية والفنية 

المطلوبة وآخرها إختتام الدورة ومغادرة المشاركين مما يتطلب وجود فريق 
كامل ومتكامل لعملية التنظيم والتنسيق لضمان النجاح المطلوب. 

ومن أهم المراحل ما يلي:

إعداد خطة العمل  )	(

وتعتمد هذه الخطة على تحديد الجهة المشاركة المنفذة، والجهة 
الممولة للتدريب وأهم المهام المناطة لهم هي كالتالي:

مدير البرنامج المعني لتوزيع المهام اإلدارية وتحديد واجبات     •
كل جهة.

المساعد المالي واإلداري لمتابعة األمور المالية والترتيبات     •
اللوجستية والتقارير اإلدارية والمالية.

المختصون أو الخبراء المشاركون في العملية التدريبية، إلعداد المادة   •
التدريبية العلمية والمحاضرات للعرض ضمن تصميم واضح وسهل 

للمتدرب.

منسقون للتدريب لتحديد عدد المتدربين والمكان المناسب للتدريب   •
والمستلزمات المتوفرة واالحتياجات الالزمة باإلضافة إلى مساعدين 

في عملية التنسيق من نفس المنطقة لسهولة التنظيم والتنفيذ 
والحصول على أفضل النتائج بحسب الجدول التالي:

وضع الخطة اللوجستية للتدريب  )	(
من الضروري أن تتضمن الخطة اللوجستية العمل على إعداد خطة 

لوجستية تحتوي على أهم النقاط الواجب أخذها بعين اإلعتبار ليصار إلى 
البدء بالترتيبات اإلدارية والمالية، ومراعاة الظروف االجتماعية الخاصة 

ِلها إلى مكان التدريب، وال بد من الرجوع  بالمــرأة العاملــة وظــروف تَنقُّ
إلــى الخطــة بين الفينة واألخرى وتقييم المنجــز منها والتعديل عليها إذا 

لزم األمر.

العمل في الموقعإعداد المنهج 	و المواداإلدارة

    منسقو التدريب    الُمِعدمدير البرنامج

    الكاتبالمساعد الفني واإلداري
    المحرر

   المساعدون    المصمم
منسق العمل

1.  التخطيط: يشمل وضع خطة ما قبل التدريب والخدمات اللوجستية
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المالحظاتالمدةالتدريب
جدول أعمال التدريب

عدد أيام التدريب 

أفضل أيام األسبوع

أفضل وقت اليوم 

مدة كل حصة

المكان

تاريخ البدء 

المستلزمات المتوفرة في الموقع

عدد المتدربين والمتدربات 

طريقة إختيار المتدربين والمتدربات

إبالغ الجهة/الجمعيات قبل التدريب 

ومن خالل هذه الخطة يتم ما يلي: 

)أ(  تحديد موضوع التدريب وأهدافه

ال بد من تحديد موضوع الدورة وتوفير معلومات عن أهمية الفئة 
المستهدفة التي تساعدها في تحديد احتياجاتها التدريبية، باإلضافة إلى 
جمع اإلحصائيات وتحديد المواضيع والمدربين والمدربات األكفاء لتنفيذ 

هذا التدريب.

)ب(  تحديد مكان التدريب

من المهم جدًا أن يكون مكان التدريب مريحًا للمتدربين والمدربين 
ويسهل الوصول إليه ومهيأ للتدريب النظري والعملي بحيث يساعد 

المتدرب على التركيز واالستيعاب. لذلك، من الضروري أن تكون درجة 
الحرارة مناسبة والمقاعد مريحة والمساحة واإلضاءة كافية مع إمكانية 

التحكم فيها، باإلضافة إلى سهولة توفير وسائل المساعدة ومراعاة 
الظروف االجتماعية الخاصة بالمرأة العاملة وظروف تنقلها إلى مكان 
التدريب. في حال التدريب لساعات عديدة، وال بد من توفر دورات مياه 

نظيفة وأماكن للصالة وتقديم بعض الوجبات والمشروبات الخفيفة في 
االستراحات المحددة حسب البرنامج.

ل حركة المدربين أو المتدربين، على أن تكون  ترتيب القاعة بطريقة ُتسهِّ
مريحة سواء على شكل مستطيل أو دائرة أو غيرها.

الصفة مكان التدريب 

يجب اختيار مكان قريب لمعظم المشاركين أو توفير وسائل النقلالوصول إلى مكان التدريب 

االستفادة من المتوفر في مكان التدريب والعمل على توفير المهم مستلزمات التدريب 

توفير مرفق للصالة ودورة مياه في حال التدريب لفترة طويلة مرافق التدريب 

درجة حرارة المكان مناسبة وسهلة التحكم وتوفير مقاعد مريحة مستوى الراحة 

توفير الطعام والشراب ضمن إستراحات يتم تحديدها في برنامج الدورة الطعام والشراب 

حسب المنطقة أو ُبعد المتدربين عن بعضهم ويدعوهم منسق التدريب في المنطقة إما عن طريق الهاتف أو الوصول الدعوات 
إليه شخصيًا

إعتماد أسماء المتدربين وعمل قائمة بهم من ِقبل منسق التدريب وتزويد المسؤولين بها للعمل على الترتيبات التسجيل 
اللوجستية والمالية 
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)ج(  تحديد فترة وتوقيت التدريب
يستحسن تحديد فترة التدريب بحيث تكون بين يومين إلى أربعة أيام، حتى 

تكون قصيرة فال تحقق األهداف وال طويلة فتصبح مملة ويقل نفعها 
 ويغيب المتدربون في بعض األحيان. ويجب اختيار وقت التدريب بحيث 

يكون فيه المتدربون في حالة ذهنية جيدة قبل فترة العمل، وأن يكون 
التدريب العملي في فترة مناسبة إما الصباح الباكر أو فترة الظهيرة بعد 

إنحسار تأثير أشعة الشمس.

يتطلب الترتيب لتنفيذ أي نشاط، منذ البداية، تحديد الفئة المستهدفة 
مستواها التعليمي والعمل الذي يقوم به المشاركون في الدورة 

باإلضافة إلى احتياجات الفئة المستهدفة الواجب تحقيقها خالل التدريب، 
بمعنى آخر أن يتم رفع كفاءة الفئة المستهدفة والتقليل من الفجوة 

العلمية والفنية والعملية لديهم.

إن تقدير اإلحتياجات يقوم على ما يلي:

وضع منهج للعمل لتحديد األولويات وإتخاذ القرار.  •

تخصيص موارد لغايات تغطية كافة التكاليف المترتبة على    •
تنفيذ التدريب.  

تحديد الفئة المستهدفة )صفات المتدربين( )أ( 

من الضروري معرفة صفات ومؤهالت ومعلومات مختلفة عن المتدربين 
تساعد في تحديد طبيعة وأسلوب التدريب المتبع. وقد تشمل المعلومات 

أعمار المتدربين، ومستواهم التعليمي، ووظائفهم إن وجدت، باإلضافة 
إلى مهاراتهم في إستخدام الحاسوب، أو حل مسائل رياضية مختلفة 

والممارسات التي يقومون بها وذات العالقة بالتدريب. قد تؤثر أي 
معلومات إضافية على مجال التدريب وتساهم في تجهيز المادة العلمية 

النظرية والتدريبات التطبيقية الميدانية لهم.

تحضير ملف التدريب )ب( 

يحضر هذا الملف بالتعاون مع المدرب لتحديد االحتياجات الواجب توفرها 
لغايات التدريب، وعند التحضير للملف يجب أن ُيراعى توفر ما يلي:

1.  مذكرة توضيحية عن عنوان التدريب وأهدافه والمحاور التي سيتناولها 
ومدة الدورة والفئة المستهَدفة وجهة التنسيق والتنظيم.

2.  توفير األدوات الالزمة للتدريب النظري والعملي.

3.  برنامج الدورة بأسماء الجلسات وأسماء المدربين.

4.  تحديد رقم ووقت الجلسة والمحاضرات التي ستغطيها بحيث  
  تعكس األهداف المرجو تحقيقها من هذه الجلسة.

5. المادة العلمية التي سيجرى التدريب عليها وتحتوي على المادة 
النظرية التي سُتعرض باإلضافة إلى مادة التطبيقات العملية التي 
سيجرى التدريب عليها كما تتضمن المراجع العلمية في حال حاجة 
المتدرب لالستفاضة في معرفة موضوع محدد أو معرفة مصدرها.

6. يمكن إعداد بطاقة متدرب تعلق على الصدر أو لوحة إسمية أمام كل 
مشارك في الدورة لسهولة التواصل وزيادة التعارف.

توفير الوسائل المساِعدة )ج( 

يمكن إستخدام وسائل مساِعدة سواء أكانت حديثة أو قديمة وحسب ما 
هو المتوفر في الموقع أو من الممكن توفيره بشرط أن يساعد في بلوغ 

المعلومة وتحقيق أهدافها. ومن هذه الوسائل، على سبيل المثال ال الحصر:

   اللوح: 
يعتبر اللوح وسيلة قديمة للشرح لكن في حال توفره فهو يخدم 

العملية التدريبية لشرح بعض النقاط أو كتابة نتائج  عمليات عصف 
الذهن أو مناقشة عامة أو تلخيص آراء المتدربين في قضية محددة، 

على أن يكون الشرح بخط  واضح وكبير ومنظم يميزه المتدربين.

 :)Data-Show( عارض البيانات   
في حال توفره يستخدم لعرض  المحاضرات على شكل عروض وشرائح 

لتسهيل رؤية وزيادة  تركيز المتدربين أو عرض فيلم لنشاط من المقرر 
التدرب عليه  أو عرض لصور ممثلة لقضية هي موضع النقاش، وغير 

ذلك من  األمور.

:)Flip chart( الرسومات التوضيحية ذات الحجم الكبير   
تستخدم للشرح في إطار نقاط محددة بخط كبير وواضح وتعتمد 

كمرجع ألي فكرة يمكن مناقشتها.

   األجهزة المرئية والمسموعة: 
يمكن عرض تسجيالت محددة  لتجارب سابقة مصورة فيديو لتوضيح 

تطبيق فكرة ما أو  عرض لتجربة أو مشكلة واقعية.

د المواد التدريبية الواجب تحضيرها لغايات التدريب  خالل هذه المرحلة ُتحدَّ
والخبراء الذين سيقومون بإعداد المادة التدريبية، ومن ثم مراجعتها 

وتجهيزها للعرض، باإلضافة إلى التطبيقات العملية والمتطلبات التدريبية، 

وتحديد الوسائل والمعدات المطلوب توفيرها بهدف إنجاح هذه العملية 
بحيث يتمكن المتدربون من صقل مهاراتهم وتطوير عملهم من خالل 

المكتسبات في هذا التدريب مع ضرورة تحديد الموعد والمكان والحضور 

2.  االحتياجات: تحديد االحتياجات التدريبية

3.  التصميم: تصميم الدورة
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وتوفير وسائل النقل والترتيب لكافة األمور المالية بتفاصيلها ضمن 
الموازنة المتاحة للتدريب.

أما عملية تصميم الدورة فيجب من خاللها:

تحديد األهداف المرجوة من عقد هذه الدورة.  •

اختيار المحاور والمحتوى الذي يتوافق مع تحقيق األهداف.  •

تحديد طرق تحقيق األهداف سواء أكانت نظرية أو عملية.  •

تقييم المشاركين لمعرفة درجة تحقيق األهداف.  •

قبل بدء برنامج التدريب )أ( 

عرض برنامج التدريب العملي والنظري بتفاصيله ومدى قبول المشاركين 
بالمقترح ومناسبته لجميع المشاركين.

خالل جلسة التدريب )ب( 

ال بد من تعزيز األلفة بين المدرب والمتدرب وبالتالي عملية مناقشة من 
خالل جلسة ما – بتقليل أو زيادة وقت أو تعديل المحاضرة أو تغيير النهج – 

ولتوليد األلفة بينهم ينبغي فتح خطوط تبادل لآلراء.

في نهاية جلسة التدريب )ج( 

إمكانية عمل تقييم مبدئي للجسلة ومناقشة عامة يتم التطرق فيها 
لملخص الجلسة ومدى تحقيق الهدف منها لدى المتدربين والسماع 

لمالحظاتهم وتوقعاتهم.

غالبًا ما يتم التيركز في هذه المرحلة على المادة التدريبية النظرية 
والعلمية مع اعتبار الخلفية العلمية للمتدربين. ويحتاج ذلك إلى مراجعات 

وتجميع المواد وأي وسيلة قد تدعم البرنامج التدريبي بما يتوافق مع 
تصميم التدريب وبالتفاصيل:

)أ( إعداد المادة التدريبية النظرية والعملية )التطبيقية(

منذ بدء التخطيط للدورة والتحضير لها يجب العمل على تجهيز المادة 
العلمية والعملية كما يلي:

   تحضير المادة األولية: بعد تحديد العنوان الرئيسي للدورة والشروع 
في إعداد المادة التدريبية بكتابة العناوين الرئيسية للدورة والبحث عن 

المواضيع ذات الصلة باإلضافة إلى تحديد أسماء المحاضرين.

   المراجعة: مراجعة المواضيع وترتيبها بحسب أهميتها مع المدربين 
وإضافة أو حذف المواضيع، بحسب توافقها مع أهداف الدورة 

وفوائدها المرجوة.

   تحديد حجم المادة التدريبية: الهدف من التدريب هو اكتساب المتدريبن 
معلومات علمية سليمة ومهارات تطبيقية يستفيدون منها في عملهم 
بحيث يجب أن تكون المادة العلمية سهلة الفهم واإلستيعاب ومناسبة 

للوقت المحدد في الجلسات بحيث تكون النتيجة قدرة المتدرب على 
التطبيق العملي لما اكتسبه من مهارة أو معلومة نظرية.

تحديد طرق التدريب )ب( 

يجب العمل على تحديد طرق التدريب بما يتناسب مع موضوع التدريب 
والمتدربين وكما يلي:

   المحاضرة: تعتبر إحدى الطرق المستخَدمة بشكل واسع في الوقت 
الحاضر لشرح مادة تحتوي على حقائق علمية أو أمور حسابية أو 

أشكال مصورة، وهي تعتمد على طريقة أسلوب المدرب بالشرح 
ر خبرات  بحيث ال ُتْفِقد المتدرب التركيز أو الشعور بالملل، وأن يقدِّ

المتدرب في الموضوع المطروح بمعنى ان تكون تشاركية بين المدرب 
والمتدرب، مع استخدام وسائل المساعدة خالل المحاضرة مثل اللوح 

والفيديو أو أي وسيلة أخرى.

   دراسة الحالة: بمعنى عرض مشكلة على أحد المتدربين أو عرض قضية 
محددة بحيث يقوم المتدربين بمناقشتها وطرح الحلول لها، مما يساعد 

المتدربين على التفكير بعمق والتفاعل مع المدرب من خالل محاولة 
تطبيق الحل المقترح كما يتيح عرض وجهات النظر والمناقشة وتبادل 

اآلراء. فعلى سبيل المثال، ممكن أن يطرح أحد المتدربين قضية كيفية 
اختيار المحصول المناسب للزراعة في منطقته وأسس االختيار ومدى 

نجاح هذه الزراعة والتحديات التي تواجهها سواء من حيث ظهور 
اآلفات أو الحصاد أو التسويق أو اختيار الصنف. فُتطرح القضية للنقاش 
أمام المتدربين ويبدأ االستماع لكل منهم حول اإلجراءات الخاصة التي 

4.  اإلعداد: للمواد المطلوبة وإعداد المحاضرات والترتيبات اللوجستية



دليل الممارسات الجيدة في الزراعة ومعامالت ما بعد الحصاد والتصنيع والتعبئة والتغليف في إطار التدريب على االستدامة في استخدام الطاقة

65

بعد االنتهاء من مراحل التنسيق وتقدير االحتياجات والتصميم واإلعداد 
للترتيبات اإلدارية واللوجستية وتحضير المادة العلمية وتحديد الخبراء 

المختصين بالدور وتوفير المخصصات المالية، يجمع المعنيون في هذه 

الخطوات لعرض ما تم إنجازه ومناقشة مدى مالءمته لمتطلبات الدورة 
من الناحية النظرية والعملية وتجهيز المتطلبات في الوقت المناسب بما 

يضمن تغطية مادة التدريب كاملة.

ع لغايات التطوير والتحسين في التدريب منها ما يكون  المراحل التي ُتتبَّ
جزئيًا خالل المحاضرات والجلسات، ال سيما بعد بناء عالقات الود بين 

المدربين والمتدربين، وبناًء عليها تجري عمليات التحسين بما يتناغم مع 
البرنامج التدريبي.

وهناك نموذج الحضور والغياب الذي يعكس مدى التزام المتدربين بالدورة 
ومدى اهتمامهم بها.

ع على  أما التقييم النهائي للتدريب فيكون عبر نموذج ُمعد مسبقًا يوزَّ
المشاركين في التدريب لتقييم العملية التدريبية من كافة الجوانب سواء 
من الناحية التنظيمية واإلدارية وتوفير متطلبات التدريب والمادة العلمية 

والمحاضرين والتدريب العملي، باإلضافة إلى السلبيات واإليجابيات 
وإذا كانت هناك أي متطلبات أو مالحظات لم تؤخذ بعين اإلعتبار من 

ِقبل المتدرب.

5.  التقديم: ويشمل متطلبات التدريب واآللية الفعالة في توصيل الفكرة

6.  التقييم: التقييم الجزئي والكامل

يقترحها، ومن ثم مناقشتها وطرح األساليب العلمية والفنية في هذه 
القضية. لذلك، إذا كان هناك طرٌح من منظمة أو جهة رسمية موثوق 

م  بها أو من متدرب أو مزارع يثقون به وبعمله، يناَقش هذا الطرح ويقيَّ

وصواًل إلى تحقيق توافق بين جميع الحضور، ويوَثق ما تم التوافق عليه  
ليكون مرجعًا لهم في عملهم علميًا وفنيًا وإداريًا.
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