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

 للعالمية

 مساااتو  وتغير الدول لتقدم األساااةساااي  الركيزة هو العلمي لبحثا
 فهم والعلمةء األبحةث مراكز خالل ومن االسااتراتيةي  والخطط التنمي  خالل من بهة المعيشاا 
 .تقدم أل  للوصول الوحيد السبيل

 إهمةالا  عقود مر علي شاااااااااااااااهدت والتي بةلدول  الحيوي  القطةعةت بةقي مثل الزراع  وقطةع
 تقلصاااات بعدمة وذلك غذائنة من %70 من يقرب مة حةليةا  نسااااتورد أصاااابحنة أننة حتي شااااديداا 

 للتربح وساااايل  المسااااتصاااالح  األراضااااي وبةتت بةلدلتة القديم  األراضااااي من الزراعي  المسااااةح 
 .الزراع  في استخدامهة من بدالا  ومنتةعةت قصور إلي حولوهة الذين للفةسدين والثراء

 فإنه" 2014" حداثته رغم والذ  بهة الزراعي  للبحوث مةمعكلي  الزراع  بمشاااااااااااااااتهر  أقةمت
 في أبحةثه ونشااااااار أساااااااةتذته خبرات علي معتمداا  المنشاااااااود الهدف تحقيق نحو ساااااااريعةا  يخطو

 مراكز ويضاااااةهي تقني مساااااتو  أعلي علي المتطورة العلمي  وأةهزته الدولي  العلمي  الدوريةت
 وأساابةنية والهند الصااين رأسااهة وعلي العةلم دول من لكثير هدفةا  وأصاابح المتقدم  الدول أبحةث
 الدول تلك من ةةمعةت بين تعةون بروتوكوالت توقيع وتم واألفريقي  العربي  الدول من وكثير
 .المشترك  االستفةدة أةل من والزيةرات والطالب األبحةث لتبةدل المركز وبين

 تصاااااارف تحت وضااااااعت عةم 100 مد  علي لديهم المتراكم  الخبرات أن الكلي  أسااااااةتذة أكد
 األةهزة من هةئل  إمكةنةت من يملكه بمة المصاااااااااااااااريين لكل مفخرة بةت حتي البحثي المركز
 .مصر لتةد في كبيرة علمي  منةرة تشكل والتي العلمي 
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 في متخصاااصاااين تخريج ليس هدفنة إن ،مشاااتهر زراع  كلي  عميد - العراقي محمود /د يقول
قليميةا  محليةا  للمنةفسااااااااااااااا  وعمليةا  علميةا  مؤهلين تخريج هدفنة ولكن الزراعي  العلوم مةةالت  وا 
 أحاااادث تطبيق خالل من والتكنولوةي التطبيقي العلمي البحااااث في التطور لمواكباااا  وذلااااك

 زراعاا  بكلياا  الزراعي البحثي المةمع خالل من الزراعياا  العلوم مةااةل في العلمياا  النظريااةت
 علي المعةمل وتةهيزات العلمي  األةهزة من بةلكثير الدول  أمدتنة أن بعد خةصاااااااااااا  مشااااااااااااتهر

 األغذي  منظم  مع بةالشاااااااااتراك.. واإلبداع االبتكةر علي قةدرين لنكون عةلمي مساااااااااتو  أعلي
 بنوك في وتسااااةيلهة المصااااري  والمحةصاااايل للنبةتةت الوراثي  التراكيب علي للمحةفظ  العةلمي 
 .الةينةت

 ةينةت علي المعةمل داخل بةثي  ودراسااااااااااااةت تطبيقةت حةليةا  يةر  أنه العراقي /د يضاااااااااااايف
 متكةمل  مكةفح  لبرامج للوصااااااااااااول ومقةومتهة األمراض أساااااااااااابةب لمعرف  المحةصاااااااااااايل معظم

 المحةصاااايل لكةف  النبةتي  المخلفةت من االسااااتفةدة لتعظيم وأيضااااةا  مصاااار في النبةت ألمراض
 والخالية األنساة  زراع  تكنولوةية ودراسا  حيوي  مقةوم  كعوامل الميكروبةت اساتخدام وكيفي 
 من فقط أعوام 3 نكماال لم ونحن تماات األبحااةث هااذ  كاال أن مؤكااداا  الةيني والنقاال النبااةتياا 
 مع عليهة التوقيع تم التي التعةون بروتوكوالت إلي منوهةا  الكلي  داخل المعةمد إنشاااااااااااااااةء تةريخ
 وتم للكليا  أةنبيا  كثيرة وفود وزياةرة والهناد الصاااااااااااااااين في العاةلميا  الزراعا  كلياةت من العادياد
 منح وتوفير المصااااريين البةحثين لتدريب" نةةزكي" وةةمع  الصااااين وسااااط ةةمع  مع االتفةق
ةراء لهم دراسااي   منوهةا .. الةةمعةت تلك معةمل أو معةملنة خالل من سااواء مشااترك  أبحةث وا 

 وساااااااااااااااط علمي مردود له كةن بنهة ةةمع  في عةلي مساااااااااااااااتو  علي أبحةث مةمع وةود إلي
 العلمي  المةالت في حةليةا  نشاااااااااااارهة يتم متميزة بحوث إةراء في وسااااااااااااةهم األةنبي  الةةمعةت
 .المتميزة
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 تةمع متميزة وراثي  توليف  عمل من أيضااةا  تمكنوا الكلي  في البةحثين أن إلي العراقي /د أشااةر
 للحوم العةلي بةإلنتةج وتتميز" بنهة دةةج" ساااااااااااالل  مثل واألةنبي  المصاااااااااااري  األصاااااااااااول بين

 لكبر بةإلضاااةف  سااانويةا  بيضااا  230 إلي الواحدة للدةةة  البيض إنتةج ويصااال ساااويةا  والبيض
 في حةليةا  المتواةد من تكلفته من بكثير أقل غذائي لنظةم تحتةج وهي اللحم حيث من حةمهة
.. األةنبي  السااااااالالت عكس األمراض ضااااااد العةلي  لمنةعتهة بةإلضااااااةف  الدواةن إنتةج مزارع

 في عديدة ومنةطق المةةورة القر  في تربيتهة يتم وحةليةا  الطيور أنفلونزا مرض خصاااااااااااوصاااااااااااةا 
 .البيض إنتةج أو اللحم منهة الغرض كةن سواء المستورد محل تحل أن ونتمني مصر

 للساااااالل  الوراثي  األصاااااول بحفظ قمنة حيث مةتمعتين الصااااافتين يحمل النوع هذا أن أضاااااةف
 الحةمل  الكرموسااااي  الخريط  من كرموسااااومةا  13 لتحديد الحيوي  التطبيقةت بةسااااتخدام الحديث 
 الدواةن إنتةج مزارع كةف " بنهة دةةج" السااالل  هذ  تغزو سااوف العةةل القريب وفي للةينةت
 تحسين برنةمج خالل من" مشتهر" أرانب سالل  إنتةج إلي منوهةا . عليهة الشديد الطلب لزيةدة
حد  الكلي  بين وراثي  بةلنمو السااااالل  وتتميز ساااانوات 6 لمدة واسااااتمر أساااابةنية في الكليةت وا 

 الحةم بضاااااااااخةم  وتتميز العربي  والمنطق  مصااااااااار في الحةر الةو ظروف وتتحمل الساااااااااريع
 بعماال السااااااااااااااااللاا  هااذ  من االساااااااااااااااتفااةدة وتم" الخلفااةت" مرات عاادد وزيااةدة األمراض ومقااةوماا 

 اسااتفةدت أساارة 500 هنةك وحةليةا  مصاار بنك مع بةلتعةون المدني للمةتمع تنموي  مشااروعةت
 من مساااةهم  رخيصااا  بأساااعةر والعلف والبطةريةت األرانب توفير خالل من المشاااروع هذا من

 .ةديدة عمل فرص لخلق الكلي 

 األراضااااي اسااااتصااااال  مشااااروعةت في األولوي  الزراع  لخريةي يكون بأن العراقي /د يطةلب
 .الشبةب هؤالء أكتةف علي ستكون زراعي  ةديدة سكةني  مةتمعةت لخلق الةديدة


