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2                                                                      Design: 
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�سارع االر�سال 
عمارة جا�سر، الطابق الثاين
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م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي
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مركز بلدية نابل�س الثقايف
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نابل�سغزة
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اإدارة واإ�سراف:    م. �سريين احل�سيني
                            م. رنا قطينة

                            م. حممد خرمي

حترير علمي:     غ�سان عبد اهلل
             تهاين مالعبي

اإ�سراف عام  :      م. عارف احل�سيني
                            د. اأحمد نا�سر

مراجعة لغ�ية:  �سو�سن ال�سفدي

اإدارة مالية:        ن�سرين العبا�سي

تن�سيق امل�سروع : م. حامت الطحان
              ماجدة التميمي
              اأحمد مليطات

              ي�سرى عارف
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الطالئع البحاثة: 

القد�س: 
نا�سر قراعني                                                  

و�سيم طهبوب
يزن الطحان

جنني: 
حممود ابداح

عمرو رديف
اأرود رديف

اإبراهيم �سباح

نابل�س: 
خالد تفاحة 

هاين اخلليلي

رام اهلل: 
راية النجار

رند اخلروبي         

الطالئع البحاثة

الباحثتني ازهار قفي�سة و�سذى �سلهب - اخلليل  
اثناء القيام بالتجربة
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زينب ب�سار
مي�س اأبو احلم�س

اخلليل:
اأزهار قفي�سة
�سذى �سلهب

�سمال غزة: 
اإ�سراء زكريا الكفارنة

مي حكمت الكفارنة                                             
ريهام ع�سام ابوعودة

غزة: 
اأمل يا�سني

ريهام يا�سني 
جمم�عة الباحثات يف غزة
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون
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كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة “ ال�سك �سيد اليقني “  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 

كلمة النيزك:
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام

م�ساركات يف الباحث ال�سغري يف لقاء تدريبي ح�ل 
مهارات التخطيط امل�سبق
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كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«

كلمة اليونسيف: 
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون 
ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجا حيا 
الأبناء  قدوة  فيه  ويكونوا  دورهم،   يفّعل  ومنتجا، 

جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربا لكل طليعي يف االأرا�سي 
الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 
اإىل   ، وفح�سها  املعلومة  عن  البحث  ومن  وكيف؟ 

التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف 

كل جمموعة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجما تدريبيا مهنيا باالعتماد 

الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 جمم�عة من الباحثات ال�سغريات يف حمافظة غزة
اثناء القيام باحدى التجارب العلمية
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واخت�سا�سيني يف  مع خرباء  وبالتن�سيق  وتطويرها،  التدريبية  الربامج  رعاية  الرتاكمية يف  على خربتها 
جماالت علمية، وجمتمعية خمتلفة.

14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
العلمي،  البحث  امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات  التفكري، ح�سل  اإىل تطوير مهارات  وباالإ�سافة 
واإجراء التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات 

البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب 

حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال : عمل  الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ،  يعلمهم 
وذلك دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية 
اأو تطوير اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل 

مع اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وفعاليات   ، وحما�سرات  جوالت،  خالل  من  التجربة  لتعميم  الباحثون  ينطلق  االأبحاث،  مرحلة  وبعد 
وقريبة  متميزة  بطريقة  ونتائجه  البحث  اإىل عر�س  تهدف   ، املخت�س  الطاقم  اإ�سراف  ي�سممونها حتت 
اىل الطالئع ، بحيث يعملون على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من 

جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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 ملاذا هذه األحباث؟

كلمة ترتدد على حناجر  اأكرث  فما هي  فل�سطينية،  قرية  اأو  اأي مدينة  �سوق خ�سار يف  اأي  اإىل  اإذا ذهبنا 
الباعة؟ االأغلب اأنها كلمة »بلدي، بلدي«، واأن اخل�سار اأو الفواكه التي يبيعونها هي »بلدية«. فما هو �سحر 

اأو جاذبية املنتجات البلدية للمت�سّوقني؟ 
طعم  اأو  البلدي  اخليار  رائحة  مثل  عنه،  واالأجداد  االأهل  روايات  ب�سبب  »البلدي«  اإىل  احلنني  يرجع  هل 

البطيخ االأ�سلي ؟
مقارنة  اأي�سًا،  فائدتها  اأم  فقط  ولونها  ورائحتها  مذاقها  ب�سبب  البلدية  املنتجات  يف  الرغبة  تكمن  هل 

باملنتجات “االإ�سرائيلية” ال�سائدة يف االأ�سواق والتي تفتقد هذه االأمور؟
كيف تختلف الفائدة والفيتامينات بني منتجات الزراعة البلدية، اأو الع�سوية بتعبري اليوم، وبني الزراعات 

القائمة على االأ�سمدة الكيماوية واالأدوية الزراعية �سد اأمرا�س النبات؟ 
ماذا يف�ّسر منو وانت�سار املنتجات الع�سوية عامليًا يف ال�سنوات االأخرية؟ 

اأن  اأم  املنا�سبني  وال�سعر  بالكمية  توفريها  لالإن�سان، فهل ميكن  فائدة  اأكئر  الع�سوية  الزراعة  واإذا كانت 
املجهود والكلفة يف اإنتاجها اأقل من املردود للمزارع؟

وهل تقت�سر فوائد الزراعة الع�سوية على امل�ستهلك فقط؟ ما هو تاأئريها على االأر�س الزراعية والطبيعة 
ب�سكل عام؟ 

ومن يحدد كل ذلك؟ هل هم فقط علماء كبار لديهم خمتربات وم�ساعدين وموارد وا�سعة، اأم اأن العلم 
والتكنولوجيا متاحة للجميع للبحث والتجربة فيها؟

ملاذا هذه األحباث؟
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هذه االأ�سئلة وغريها ت�سّدى لها جمموعات من طلبة االإعدادي والثانوي يف �سبع حمافظات فل�سطينية هي 
القد�س، جنني ، نابل�س ، رام اهلل ، اخلليل ، �سمال غّزة وغّزة ، وقاموا باأبحاث لدرا�سة البندورة وزراعتها 

، وقيا�س مقدار الفيتامني ج حتديدًا فيها ومقارنة ، ذلك بني االأنواع الع�سوية واالأنواع االأخرى منها. 
وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة باأ�سول البحث العلمي املنهجي، القائم على الت�ساوؤل وجمع املعلومات عن 
البندورة والفيتامينات والرتبة، وو�سع الفر�سيات والقيام باختبارها بفح�س العينات بتجارب خمربية ، 

ل اإىل اال�ستنتاجات وو�سع التو�سيات.  وبناًء على كّل ذلك قام البّحاثة بتحليل النتائج والتو�سّ

ي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي تو�سلوا اإليها، وهو طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة 
والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية. 

باحثني �سغار من جنني ونابل�س يفح�س�ن ن�سبة فيتامني 
البندورة “ج” يف 
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منهجية البحث

الحظ االإن�سان التاأثريات ال�سلبية لالأ�سمدة الكيماوية واملبيدات احل�سرية على �سحته وعلى البيئة، فبداأ 
بالرجوع اإىل الزراعة التقليدية، اأو ما ي�سمى بالزراعة الع�سوية، لتفادي هذه املخاطر. ومن هذا املنطلق 
الع�سوية  الزراعة  تاأثري  لدرا�سة  والتجريب  املالحظة  على  امل�ستندة  االأبحاث  بهذه  ال�سغار  البحاثة  قام 
على النبات. وقادتهم االأبحاث اإىل م�سادر املعلومات عن الزراعة ب�سكل عام، والع�سوية منها، والرتبة 
اأو الطماطم، وتعريفها واأنواعها وفائدتها مع الرتكيز على  ة بالبندورة،  والنباتات عامة واالهتمام خا�سّ

فيتامني »ج« فيها. واملعلومات التالية م�ستقاة من اأوراق عملهم واأبحاثهم.

العمل واالطالع على املراجع  ال�سبع بداية بعقد االجتماعات وح�سور ور�سات  البحث   ، قامت جمموعات 
املتوفرة عن الزراعة ال�سائعة والزراعة الع�سوية يف فل�سطني ، وعن نبات البندورة وفوائده وعن فيتامني 
ج ودوره يف �سحة االن�سان ، وفيما اإذا كان تركيزه يختلف بني البندورة املزروعة مع االأ�سمدة واملبيدات 
“النيزك” اإىل  موؤ�س�سة  من  املوّجهني  باإ�سراف  املجموعات،  وتو�سلت  ع�سويًا.  املزروعة  وتلك  الكيماوية 
املناهج العلمية والتقنية التي يتوجب عليهم اتباعها من اأجل االإجابة على هذه الت�ساوؤالت والقيام باالأبحاث 

الالزمة للرد عليها واإعداد اأوراق العمل ح�سب املنهج العلمي يف البحث.

وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
التخطيط خلط�ات وطرق العمل وتنظيمه :

والبندورة من املراجع املختلفة عن املو�سوع . جمع املعلومات عن الزراعة الع�سوية . 1
و�سع الفر�سيات المتحانها بالتجربة. 2 والفحو�سات املخربية .

اإجراء املقابالت مع م�سوؤولني وخرباء زراعيني وغريهم .. 3

منهجية البحث
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زراعة البندورة ع�سويًا وغري الع�سوية واأخذ العينات ب�سكل دوري . 4 .
فح�س العينات يف خمتربات خمت�سة 5 .

ا�ستخدام ال�سور واجلداول والر�سوم البيانية . درا�سة النتائج وحتليلها وعر�سها مع . 6
اخلروج با�ستخال�سات وتو�سيات . 7 .

توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد امل�ساألة واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع .. 8
التنويه بكل الدعم وامل�ساعدة التي ح�سلوا عليها . 9 .

اأمام بقية الطلبة يف كافة  وانطلقت املجموعات اإىل العمل يف خريف العام 2008 وها هي ت�سع نتائجها 
املدار�س الفل�سطينية ؛ من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 
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ملخص البحث:

هل لفت انتباهك واأنت تتجول يف اأحد املتاجر الكربى وجود اأنواع خا�سة من االأغذية كاخل�سر والفاكهة 
املغلفة بعناية والتي تتميز ب�سعر مرتفع قد يزيد عن ثالثة اأ�سعاف مثيالتها التي تباع باأ�سعار متدنية يف 
نف�س املتجر؟! وهل ت�ساءلت عن �سبب ارتفاع اأثمان هذه االأغذية التي عادة ما يكتب عليها كلمة »ع�سوي« 
اإذا ت�ساءلت عن هذا الفرق الكبري يف االأ�سعار ومل تعرف �سببًا لذلك فقد تفاجئك  اأو »Organic”؟!.. 
االإجابة باأن �سبب ارتفاع اأ�سعار هذه املنتجات يرجع اإىل اأنها طبيعية”معاجلة البيئة بالبيئة”، متت زراعتها 

دون ا�ستخدام االأ�سمدة اأو املبيدات الكيميائية! 
الزراعة  ا�ستخدام  تاأثري  معرفة  هو  الدرا�سة  هذه  من  هدفنا  فكان  البحث،   بهذا  للقيام  دفعنا  ما  هذا 
»ج«  فيتامني  امل�سنع« على كمية  الع�سوي  ال�سماد   « اأوالكومب�ست  زبال احليوانات  ا�ستخدام  اأي  الع�سوية 

داخل نبات البندورة ومعرفة الفرق بينها وبني الزراعة املعتمدة على االأ�سمدة الكيماوية. 
قام البحاثة بتخطيط جتربة علمية على اأ�س�س البحث العلمي مع درا�سة العوامل لتحديد كمية فيتامني »ج« 
داخل امل�ستخل�س من البندورة املزروعة بزراعة ع�سوية واأخرى غري الع�سوية وفح�س تركيز الفيتامني 

با�ستخدام �سبغة االندوفينول.
ففي البداية قام البحاثة بزراعة اأ�ستال البندورة الع�سوية وغري الع�سوية مع تثبيت جميع العوامل االأخرى 
املزروعات  وقاموا مبراقبة  ال�سماد،  وكمية  الرتبة  ونوع  النبتة  لها  املعر�سة  ال�سوء  و�سدة  املاء  كمية  مثل 
وكتابة جميع مالحظاتهم عن �سرعة التغريات التي متر بها النبتة مثل �سرعة النمو وانتاج الثمار وغريها 

وبعد ذلك قام البحاثة باأخذ املنتج ب�سورة دورية لفح�س تركيز الفيتامني.

ملخص البحث:
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عملية فح�س تركيز فيتامني »ج« داخل نبات البندورة اأي�سًا كان بخطوات : ففي البداية كان على فريق 
البحاثة بناء منحنى املعايرة والذي ميثل العالقة بني تركيز فيتامني »ج« وبني عدد نقاط مادة االندوفينول 
) ال�سبغة الكا�سفة عن فيتامني ج(، وبعد ذلك قام الفريق با�ستخال�س فيتامني »ج« ومعايرته با�ستخدام 

نف�س ال�سبغة.
فكانت النتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل البحث باأن كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة املزروعة 
بطريقة ع�سوية �سعف تلك الكمية يف نبات البندورة املزروعة بزراعة غري الع�سوية، فاأ�سارت نتائج منطقة 
القد�س على �سبيل املثال ان كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة الع�سوية هي 21 ملغم/ 100 غم  بينما 

كمية فيتامني “ج” داخل نبات البندورة غري الع�سوية هي 10.5  ملغم/ 100 غم.

للتعرف على تفا�سيل البحث، وما املق�سود بالزراعة الع�سوية وايجابياتها وما هي الطريقة امل�ستخدمة من 
الفريق لتو�سل اىل هذه النتائج ما عليك اإال اأن تقوم باالطالع على البحث.
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1. املقدمة:

الزراعة والزراعة الع�س�ية
1.1 تاريخ الزراعة

اكت�سفت  قد  الزراعة  اأن  الب�سري  التاريخ  علماء  يقّدر 
قدميًا ما بني ع�سر اإىل خم�سة ع�سر األف �سنة ، وتطّورت 
البيئات  مع  تتوافق  متنوعة  ح�سارات  لتكّون  اأ�ساليبها 
املحلية فى مناطق العامل املختلفة.  “فالهالل اخل�سيب 
هرني  جيم�س  االأمريكي  االآثار  عامل  اأطلقه  “م�سطلح 
بر�ستد على حو�س نهري دجلة والفرات، واجلزء ال�ساحلي 

ال�سومريون نظمًا  االأرز طّور  والكتان، ومع زراعة  والعد�س  ال�سعري  ثّم  القمح  ال�سام  زرعوا فيه  من بالد 
جديدة ومفيدة مثل : زراعة االأر�س بالطريقة الوا�سعة ، وا�ستخدام الري املنّظم، والعمالة املتخ�س�سة. 
ويف الع�سور الو�سطى ُكتبت االإر�سادات الزراعية ، وا�ستخدمت االآالت التي قد نعّدها بدائية االآن كال�سواقي 

وال�سدود واخلزانات.)1( 
اإىل جمتمعات �سناعية  اأوروبا، حتولت املجتمعات الزراعية  الراأ�سمالية والثورة ال�سناعية يف  ومع تطّور 
الكيميائية   االأ�سمدة  واكُت�سفت  الطائلة،  االأرباح  وحتقيق  االأنتاجية  الكمّية  على  ين�سب  االهتمام  واأ�سبح 
التي تزيد من كمية االإنتاج يف القرن التا�سع ع�سر ، فقّل اهتمام املزارعني باالأ�سمدة الع�سوية وان�سرفوا 

للت�سميد الكيميائي نظرًا للنتائج ال�سريعة التي يعطيها.
فاأدى ا�ستخدام االأ�سمدة الكيماوية دون رقابة اأىل م�ساكل عدة يف نواحي خمتلفة منها : انعدام خ�سوبة 
الرتبة ، وانعدام �سالحيتها لال�ستعمال وتراجع انتاجياتها. باال�سافة اأىل احتمالية و�سول هذه االأ�سمدة 



22

»وهي  االأمان  الكيماوي وفرتة  لل�سماد  او  للمبيد  ال�سالمة  بقواعد  املزارع  تقييد  ب�سبب عدم  االأن�سان  اىل 
انتهاء  اأو املحا�سيل  حتى  الثمار  للمزراع  بجمع  ي�سمح  اأثناء ذلك ال  املبيد« ويف   لتك�سر  الفرتة الالزمة 
الفرتة التي ي�ستخدم فيها املبيد الأنها   توؤثر على �سحة االن�سان وت�سرها، هذا باال�سافة اإىل التاأثريات 

ال�سلبية على املواد الطبيعية من مياه وتربة وغريها.
قبل  من  امل�ستخدمة  الكيمياوية  املواد  لهذه  ال�سلبية  باالآثار  للتفكري  بالزراعة  املهتّمني  ذلك  كل  دعا  وقد 
املزارع، فكانت نتيجة اأ�سباب قلة خ�سوبة الرتبة هي انخفا�س اأو انعدام ن�سبة املواد الع�سوية يف الرتبة، 
فعادوا من جديد يوؤكدون على �سرورة ا�ستخدام االأ�سمدة الع�سوية يف الزراعة لعودة االأر�س اإىل و�سعها 
اجليد املنتج وال�سحي. ويحاول عدد متزايد من املزارعني يف العامل الرجوع اإىل بع�س اأ�ساليب الزراعة 

التقليدية.

للتفكري:
املياه  تلوث  على  احل�سرية  واملبيدات  الكيماوية  اال�سمدة  با�ستخدام  الزراعة  توؤثر  اأن  ميكن  كيف 

اجلوفية؟؟
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الزراعة الع�س�ية  1.2
يعتمد  زراعي  نظام  عبارة عن  الع�سوية هي  الزراعة 
على ا�ستخدام املواد الطبيعية البيولوجية يف الزراعة 
بداًل من االأ�سمدة الكيماوية )4(، وذلك لتعوي�س نق�س 
وال  خ�سوبتها.  لزيادة  الرتبة  يف  املوجودة  العنا�سر 
ي�سمح يف هذه الزراعة با�ستخدام االأ�سمدة الكيماوية، 
التي هي يف الواقع �سموم نتناولها يوميًا مع غذاءنا اأذا 
ما مت قطف املح�سول قبل فرتة االمان، اأما ما ي�سمح 

با�ستخدامه بدياًل عن هذه املواد فهو ال�سماد الع�سوي، وهي املركبات امل�سنوعة من الكربون الذي اأ�سله 
املحافظة على خ�سوبة  الأجل  الطبيعية  املواد  تدوير  يتطلب  الطبيعة  مع  التعامل  وهذا  نباتي.  اأو  حيواين 
على  االعتماد  من  بداًل  النباتية،  واالأمرا�س  االآفات  ملكافحة  طبيعية  طرق  ت�سجيع  يتطلب  كما  الرتبة، 

الكيماويات.

واالأ�سمدة الع�سوية، اأو الت�سميد االأخ�سر، هي »كل مادة ع�سوية ت�ساف لالأر�س لزيادة ن�سبة املادة الع�سوية 
فيها وت�سكيل ما ي�سّمى »املواد الدبالية« يف الرتبة نتيجة حتلل هذه االأ�سمدة داخل االأر�س بفعل بع�س االأحياء 
كالدبال  م�سنعة  اأو  احليوانات،  وف�سالت  كالدبال  طبيعية  الع�سوية  االأ�سمدة  تكون  اأن  فاإما  الدقيقة«)2( 
اجلاهز »الكومبو�ست«. وميكن لهذه االأ�سمدة الع�سوية اأن حتل حمل بع�س املبيدات احل�سرية الكيماوية، 
حيث تك�سب النبتة العنا�سر الغذائية املطلوبة، وبالتايل متكنها من التغلب على االإ�سابة املر�سية وت�سجع 
اأن تقتل  والتي ميكن  النافعة،  البكيرتيا  اأنواع  الفطريات وبع�س  الدقيقة مثل  الكائنات احلية  على زيادة 

بع�س م�س�سببات االمرا�س اأو متنعها.
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وقد اأدرك القدماء هذه االأهمية للمادة الع�سوية باملعاي�سة حيث كانوا يالحظون اأثناء رعيهم ملوا�سيهم اأن 
االأرا�سي التي ترتاكم فيها ف�سالت املوا�سي )مثل الروث والبول( تنمو فيها النباتات ب�سكل اأف�سل بكثري 
من غريها، حتى واإن مل ي�ستطيعوا تف�سري ذلك علميًا. ومع الرجوع اإىل تاريخ احل�سارات القدمية تبني اأن 
ال�سينيني القدماء اهتموا بتخمري املواد الع�سوية مع الرتاب واإ�سافتها الأرا�سيهم الزراعية، وكذلك فعل 
قدماء امل�سريني والعرب وهكذا. وحني جاءت الع�سور احلديثة اهتم العلماء بدرا�سة املواد الع�سوية من 
حيث حتللها وفائدتها للرتبة والنبات، وك�سفوا �سر ماتقدمه هذه الزراعة من عنا�سر غذائية هامة للنبات 
وفعلها التنظيمي على الرتبة حيث تعمل املادة الع�سوية على تفكيك االأتربة الطينية املتما�سكة وحت�سن قوام 

االأتربة الرملية املفككة. )3(

ولكن الزراعة الع�سوية اأكرث من جمرد طريقة الإنتاج النباتات »بدون ا�ستخدام اأ�سمدة كيماوية«، فهي تتبع 
ب�سكل قريب جدًا املبادئ املوجودة يف البيئة الطبيعية، ولذلك  تهدف اإىل جعل نوعية الزراعة والبيئة اأقرب 
اإىل التكامل من جميع اجلوانب. فالزراعة الع�سوية هي نظام زراعي يعتمد على ا�ستخدام املواد الطبيعية 
اأو االإ�سعاع املوؤّين  والبيولوجية يف الزراعة وال ي�سمح فيها با�ستخدام ال�سالالت والكائنات املحّورة وراثيا 
اأو املواد احلافظة يف عمليات الت�سنيع واالإعداد اأو التعليب، وبالتايل ت�سل املواد الغذائية اإىل امل�ستهلك 

بحالتها الطبيعية. )4(

ظهرت املبادئ االأولية للزراعة الع�سوية يف �سورة جمموعة من املحا�سرات واملن�سورات والبحوث بداأها 
االأر�س  جمعية  طرف  من  الزراعي  النمط  لهذا  االأولية  املوا�سفات  و�سع  مت  ثم   ، �ستيرن«  »اأدولف  د. 
الربيطانية يف عام 1967.                                                    ح�سب درا�سة ن�سرها موقع ا�سالم اون الين
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والزراعة الع�سوية ال تعنى بالنبات فقط، واإمنا ت�سمل نظم اإنتاج املا�سية واالأ�سماك. وتهدف اإىل اإنتاج غذائي 
ذي جودة عالية للمحافظة على �سحة االإن�سان وتقليل جميع اأ�سكال التلوث؛ كما تهدف اإىل تطوير نظام 
زراعي دائم يحافظ على خ�سوبة الرتبة على املدى الطويل ، وي�ستخدم املوارد املتجددة اإىل اأق�سى درجة 

ممكنة يف نظم االإنتاج، وي�سجع ويعزز الدورات البيولوجية والدورات الطبيعية داخل النظام الزراعي. 

1.3 ف�ائد الزراعة الع�س�ية
للزراعة الع�سوية فوائد عدة منها:

	 حتافظ الزراعة ب�سكل عام على خ�سوبة الرتبة ومقاومة اجنرافها بالرياح 
التي توؤدي اإىل تعرية اجلذور وتاآكل الطبقة ال�سطحية اخل�سبة، كما ت�ساعد 

على تهوية الرتبة وزيادة االأك�سجني الالزم لن�ساط النبات .
	 تقلل التلوثات الناجتة عن تواجد املواد الكيماوية يف الرتبة كتلوث املياه اجلوفية.

الطبيعيني  االأعداء  اأعداد  وزيادة  وغريها  واحل�سرات  الدقيقة  احلية  الكائنات  منو  على  	امل�ساعدة 
واملفرت�سات املفيدة مل�سببات االمرا�س.

هل تعلم!!!
وهناك ما يقرب من 400 األف مزرعة ع�سوية يف العامل، وهذا الرقم يتـزايد ب�سورة مت�سارعة. ففي 
عام 2001 كان هناك 8‚15 مليون هكتار مزروع بالزراعة الع�سوية، ويف عام 2003 قفز هذا الرقم اإىل 
22 مليون هكتار. .                                                               ح�سب درا�سة ن�سرها موقع ا�سالم اون الين 
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	تعزيز قوام وبناء الرتبة وذلك من خالل اتباع دورات حم�سولية وزيادة املواد الع�سوية وحتفيز تكاثر 
حيوانات ونباتات وجمهريات الرتبة.

	زيادة كمية املاء املتي�ّسر للنبات حيث يحفظه ال�سماد الع�سوي من الفقد عن طريق التبّخر او الت�سرب.
توّفر  على  وت�ساعد  طبيعية  منو  من�سطات  تفرز  والتي  الرتبة  يف  الدقيقة  احلية  الكائنات  	تن�سيط 
العنا�سر الغذائية والتي حتتوى على العنا�سر ال�سرورية للنبات )النرتوجني، الفو�سفور، البوتا�سيوم، 

الكربيت(.
	توفري غذاء �سحي خال من الكيماويات.

	)5( .تقليل املخاطر التي يتعر�س لها املزارعون والناجمة عن اإ�ستخدام املواد الكيماوية ال�سامة

1.4 �سلبيات الزراعة الع�س�ية :
من �سلبيات الزراعة الع�سوية:

	حتتاج اإىل عناية باملزروعات وجهد اأكرث من الزراعة الكيميائية .
بات، وبالتايل قلة  	 �سغر حجم الثمار اأو اخل�سار باملقارنة مع تلك املزروعة با�ستخدام االأ�سمدة واملخ�سّ

املنتج واملح�سول .
مل�ساحة  بالن�سبة  االإنتاج  كمية  انخفا�س  ب�سبب  منتجاتها  �سعر  ارتفاع  وبالتايل  االإنتاج،  تكلفة  	ارتفاع 

االأر�س املزروعة . )6(
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ومن هنا ن�ستنبط اأن الزراعة الع�سوية توؤثر ب�سكل غري مبا�سر عن طريق تغذية الرتبة باملواد والعنا�سر 
الغذائية التي تعمل على رفع من�سوب املواد الغذائية واملعدنية والرتكيبية والفيتامينات يف نبات البندورة 
يكون  »ج«  فيتامني  اأن  وت�سري اىل  توؤدي  التي  العالمات  واأي�سا من  »ج«.  فيتامني  الفيتامينات  ، ومن هذه 
من�سوبه اأعلى هو زيادة احمرار ثمرة نبات البندورة، وامل�سوؤول عن هذه الزيادة هو تركيز ال�سبغة احلمراء 
التي توؤثر عليها كمية توافر املكونات الغذائية واملكونات احلديدة واملواد الغذائية  يف الرتبة ب�سكل كبري، 

وهذا ما توفره الزراعة النظيفة )الع�سوية(.

القيمة الغذائية ملنتجات الزراعة الع�س�ية :  1.5
يف درا�سة العديد من حما�سيل الفاكهة واخل�سار بغر�س مقارنة القيمة الغذائية لكل من االأ�سناف املزروعة 
بالنظام  املنتجة  الزراعية  احلا�سالت  اأن  تبني  الع�سوي،  بالنظام  املنتجة  ومثيلتها  التقليدي  بالنظام 
الع�سوي احتوت على كميات اأعلى كثريًا من احلديد واملاغن�سيوم والفو�سفور والفيتامينات مقارنة مبثيلتها 
املزروعة بالطرق التقليدية. كما اأظهرت الدرا�سة اأن احلا�سالت الزراعية املنتجة بالنظام الع�سوي احتوت 
على كميات اأقل وبدرجة معنوية من النرتات. واعتربت الدرا�سة اأن اأهم النتائج املتح�سل عليها هي اأن 
االإن�سان وحمتوى  لتغذية  الهامة  الغذائية  املعادن  اأعلى بكثري من  الع�سوية حتتوي على حمتوى  املنتجات 
التقليدية. كما  املنتجة بالطرق  بتلك  االإن�سان مقارنة  ال�سارة ب�سحة  الثقيلة  املعادن  اأقل بكثري جدًا من 
اأظهرت الدرا�سات وجود فروق وا�سحة يف حمتوى بع�س احلا�سالت الع�سوية من الربوتني والفيتامينات 

وال�سكريات والعنا�سر الغذائية ال�سغرى مقارنة بتلك املزروعة بالطرق التقليدية.

وب�سفة عامة فاإن املنتجات الزراعية الع�سوية حتتوي على كميات اأعلى بكثري من:
1. املعادن الغذائية الهامة لتغذية االإن�سان وحتتوى على كميات اأقل بكثري من:

2. املعادن الثقيلة ال�سارة ب�سحة االإن�سان )مثل الكادميوم و الزئبق والر�سا�س ...الخ(.
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3. النرتات )NO3 ( والتي لها تاأثري �سار على �سحة االإن�سان.
4. ال�سوديوم )والذي له تاأثري �سار على �سحة االإن�سان وي�سبب اأمرا�س �سغط الدم(.

وتتميز املواد الغذائية الناجتة عن االإنتاج الع�سوي مبا يلي:
	اأطيب يف الطعم .

	عنا�سرها الغذائية متزنة واأقرب اإىل الطبيعة .
	غذاء �سحي اآمن خاٍل من املواد ال�سامة وال�سارة، والناجمة عن تراكم املبيدات واالأيونات احلرة ، 
كالعنا�سر الثقيلة )مثل الكادميوم والزئبق والر�سا�س...الخ(، واملواد املهند�سة وراثيًا والهرمونات .

	عمليات اإنتاجها وت�سنيعها تتم بطرق ال ت�سر بالبيئة .
 	)4(. تقليل اأ�سكال التلوث واملواد الكيماوية فيها

1.6   البندورة 
من  جزءًا  واأ�سبحت  يوميًا،  ن�ستعملها  التي  اخل�سراوات  من  الكثري  هناك 
املكونات االأ�سا�سية على املائدة، ومن االأمثلة على هذه اخل�سراوات البندورة 
اأو الطماطم. فالبندورة هي عبارة عن نبتة من الف�سيلة الباذجنانية،  واال�سم 

 ،  Solanum lycopersicum  العلمي لها هو
وتزرع يف املناطق املعتدلة واحلارة غالبًا، وهي من اخل�سار ال�سيفية، اأي اأنها 

تزرع يف ف�سل الربيع ، وتن�سج يف ف�سل ال�سيف. )7(

هل تعلم!!!
اأقّرت اإيطاليا قانون جلعل كل الغذاء يف املدار�س ع�سوي منذ عام 2005
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تاريخ البندورة:
يف  تنمو  كانت  حيث  والو�سطى،  اجلنوبية  اأمريكا  االأ�سلي  موطنها 
املنطقة الواقعة بني بريو واملك�سيك، نقلها االإ�سبان اىل اأوروبا، ومنها 
توزعت اإىل البالد االأخرى. ويوجد للبندورة حوايل 7500 نوع، وتق�سم 
هذه االأنواع اإىل اأ�سناف، وكل �سنف يتميز عن االآخر باللون والطعم 

وال�سكل. )8(

للبندورة فوائد كثرية منها :فاحتة لل�سهية، مدّرة للبول مفّتتة للح�سى والرمل ،من�ّسطة للج�سم ،غذاء جيد 
للم�سابني باأمرا�س القلب وارتفاع ال�سغط والكلى، ت�ساهم البندورة يف تخفي�س خطر االإ�سابة ب�سرطان 
املعدة والقولون واالأمعاء، تطّهر املعدة واالأمعاء وتق�سي على االإم�ساك وتطرد الغازات، وللق�سرة دور كبري 

يف ذلك ، ي�ساعد ح�ساء البندورة على تخفيف اآالم امل�سابني باحلمى . )9(

هل تعلم: 
كانت البندورة تزرع للزينة ومل تكن تزرع لالأكل فقد كانت تعترب نباتًا �سامًا ، اىل ان ثبت لالأوروبني 

عدم �سحة كون البندورة �سامة . فانت�سرت املطاعم التي تتفنن بطبخ البندورة . )8(                     

الأوراق الطماطم خا�سية عجيبة يف طرد البعو�س وبقية احل�سرات حيث ي�ستخل�س من اأوراقها و�سيقانها 
مادة م�سادة للفطريات وااللتهابات ومبيد للح�سرات .                                                   موقع ويكيبديا
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مكونات البندورة: )الكميات لكل 100 غرام( ح�سب معطيات وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
االإ�سدار 13، ت�سرين الثاين/نوفمرب 1999

حرب البندورة!!!!!
نعم............ يقام �سنويا مهرجان يعرف  با�سم »حرب الطماطم«، 
يتمتع  اأ�سبح  ا�سبانيا  عام يف   64 قبل  عار�س  ب�سكل  تاأ�س�س  والذي 

ب�سهرة عاملية ويجري تقليده يف عدة دول مثل كولومبيا وال�سني. 
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1.7 الفيتامينات
يحتاج اجل�سم اإىل بع�س املواد واملركبات حتى ي�ستطيع القيام بوظائفه احليوية املهمة، والتي ال ي�ستطيع 

االإن�سان العي�س من دون هذه العمليات، ومن هذه املركبات االأ�سا�سية الفيتامينات.
اجل�سم  ي�ستطيع  وال  الطبيعية  الغذائية  املواد  تركيب  يف  تدخل  ع�سوية  »مواد  عن  عبارة   : الفيتامينات 
�سحيحة،  بطريقة  بوظيقتها  االأن�سجة  تقوم  ولكي  االأن�سجة،  بناء  والإعادة  للنمو  اأ�سا�سية  وتعترب  �سنعها، 
وت�ساعد يف حتويل الطعام اإىل طاقة ». ويوجد هناك حوايل 13 فيتامينًا، وتق�سم الفيتامينات اإىل نوعني 

ح�سب ذائبيتها يف املاء اأو يف الدهون:
1- الفيتامينات التي تذوب يف املاء وهي فيتامني »ج« و »ب« املرّكب، ال ميكن ن�سبيًا تخزينها يف اجل�سم، 

ولهذا يجب اأن يتم تعوي�سها با�ستمرار .
2- الفيتامينات التي تذوب يف الدهون وهي الفيتامينات »اأ«، »د«، »هـ«، »ك«. والتي من املمكن تخزينها يف 

اجل�سم. )10(

 C فيتامني »ج« اأو
فيتامني “ج” هو مركب ع�سوي )حم�س االأ�سكوربيك( قابل للذوبان يف 
املاء، ومبا اأنه قابل للذوبان يف املاء، ال ميكن تخزينه يف اجل�سم اإال بكميات 
�سئيلة والبد من تعوي�سه يوميًا. وفيتامني “ج” من اأ�سهر الفيتامينات ملا 
له من فوائد عالجية خا�سة به ومن هذه الفوائد: يلعب دورًا رئي�سيًا يف 
عملية النمو، يحارب عوامل ال�سيخوخة، يبّطل عمل ال�سموم التي تفتك 

ترجع  ،و  »اأمني« مركبات ع�سوية  و   ، »فيتا« احلياة  باليونانية:  و هي  كلمتني  الفيتامينات م�ستقة من 
ت�سميتها اإىل الدكتور »فونك« �سنة 1911 الذي اكت�سف مادة اأطلق عليها ا�سم »اأمني احلياة«
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على  ،ي�ساعد  وال�سرطان  وال�سرايني  القلب  اأمرا�س  من  يقي   ، باخلاليا 
التئام  اأخرى، يحّفز  واأمرا�س  االإنفلونزا والر�سح  التخل�س من عوار�س 

اجلروح ، ي�ساعد على بناء االأ�سنان والعظام
ي�ساعد اجل�سم على امت�سا�س احلديد والكال�سيوم. 

الليمون،  )الربتقال،  الفاكهة  من  تاأتي  الغذائية  "ج"  فيتامني  م�سادر 
اجلوافة،  املاجنو،  الفراولة،  ال�سّمام،  املوز،  اخلوخ،  فروت،  اجلريب 
)الربوكلي،  اخل�سروات  ومن  والكانتلوب(  البطيخ  االأنانا�س،  الكيوي، 
الب�سلة،الب�سل،  البطاطا،  الكرنب،  االأحمر،  الفلفل  االأخ�سر،  الفلفل 

الذرة، اجلزر، البقدون�س والثوم(. 
وهذا الفيتامني �سرعان ما تفقده اخل�سراوات والفاكهة خا�سة عندما تتعر�س للحرارة والهواء والرطوبة، 
لذا فاإن الطبخ والغلي والفرم والتجفيف يحرم االأغذية من جزء كبري منه، ولي�س من املف�سل ا�ستخدام االأواين 

النحا�سية يف طهيه، كما اأن االأطعمة املعلبة تفقد هذا الفيتامني مبجرد فتحها عند االإ�ستخدام. )11(
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2. البحث

2.1 هدف البحث:
كان هدف البحث هو درا�سة تاأثري ا�ستخدام الزراعة الع�سوية على قيمة املواد الغذائية داخل املنتجات 
الزراعية املختلفة . ولتحديد �سوؤال البحث كان الرتكيز على حتديد كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة 
املزروعة بطريقتني :  هما طريقة الزراعة الع�سوية ، والزراعة غري الع�سوية. فكان �سوؤال البحث )ما هو 
اأثر الزراعة الع�سوية على كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة(. اأما الفر�سية التي قام فريق البحاثة 
بو�سعها بناًء على املعلومات العلمية التي مت جتميعها فاإن الزراعة الع�سوية تزيد من كمية اأو تركيز فيتامني 
»ج« داخل نبات البندورة الع�سوية، ولتحقق من الفر�سية قام الطالب بتخطيط جتربة علمية على اأ�سا�س 

منهج البحث العلمي.
  

طريقة اإجراء البحث:   2.2

2.2.1 املقابالت
قامت بع�س املجموعات قبل البدء بتخطيط التجربة بالقيام بعدد من املقابالت مع خمت�سني وجمعيات 

للزراعة االآمنة بهدف جمع املعلومات عن الزراعة الع�سوية.
جتميع  هو  املقابلة  هدف  وكان  النجاح،  جامعة  يف  االكادميني  من  جمموعة  مع  نابل�س  جمموعة  التقت 
�سوؤالهم  الغذائية باال�سافة اىل  املنتجات  اأثرها على الرتبة وعلى قيمة  الع�سوية،  الزراعة  معلومات عن 
عن االأمور  الواجب اتباعها عند القيام بالزراعة الع�سوية، وما هي الن�سب التي من الواجب و�سعها من 

ال�سماد الع�سوي.



34

اأما جمموعة غزة فقامت بزيارة جميعة منتجي الزراعات االآمنة، وتعرفوا من خالل الزيارة على بع�س 
املنتجات الغذائية املزروعة بالطريقة الع�سوية، ومت عقد مقابلة بهدف التعرف على اجلمعية ون�ساطاتها، 
والتجارب التي يقومون بها لت�سنيع الكومبو�ست ، واإقامة املعار�س ملنتجاتهم لن�سر فكرة الزراعة الع�سوية، 

واإقناع املزيد من املزارعني بجدواها �سحيًا واقت�ساديًا وبيئيًا.
يف اخلليل مت اجراء مقابلة مع عميد كلية الزراعة  يف جامعة اخلليل وجمموعة من االأ�ساتذة املخت�سني 
الذين اأكدوا  اأنه ال يوجد بالوطن بحث م�سابه لهذا البحث، وال توجد نتائج ثابتة اأو موؤكدة علميًا لديهم، 

�سوى اأنه من املعروف اأن الزراعة الع�سوية مبجملها تزيد من القيمة الغذائية الأي نبات.
كما قامت املجموعة باالت�سال مبركز اأبحاث االأرا�سي الزراعية يف حلحول الذي قام باإجراء بحث حول 
الزراعة الع�سوية يف اأرا�سي بلدة دورا على جمموعة من املحا�سيل الزراعية، فكانت النتائج التي ح�سل 

عليها ايجابية، حيث تو�سلوا اإىل  اأن الزراعة الع�سوية مفيدة جدًا وهي املف�سلة جلميع النا�س.

2.2.2 تخطيط التجربة وحتديد العوامل
مبا اأننا نقوم بعمل بحث علمي تطبيقي ، يتطلب ذلك جتربة علمية للو�سول اىل النتائج.

ع�امل التجربة :
    العامل امل�ستقل: هو تاأثري ال�سماد الع�سوي على كمية فيتامني ج يف نبات البندورة .

    العامل املتعلق: هو زيادة اأو نق�سان فيتامني ج يف البندورة .
الع�امل الثابتة :

احلرارة : نقوم بتعري�س النباتات لنف�س درجة احلرارة .  .  1
. الرتبة : نقوم بو�سع النباتات يف نف�س الرتبة .  2

3. املياه : نروي النباتات بنف�س الكمية ويف وقت واحد.
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.الإ�ساءة : ن�سع النباتات يف منطقة ذات اإ�ساءة جيدة واالأف�سل حتت اأ�سعة ال�سم�س .  4

     *التجربة ال�سابطة : هي اإعادة نف�س التجربة ولكن للبندورة دون زراعة ع�س�ية.

 اأول : زراعة ال�ستالت
واأماكن  امل�ساتل  يف  للبندورة  �ستل  عن  بالبحث  املناطق  كافة  يف  ال�سغار  البحاثة  قام  امل�سروع  بداية  يف 
البيع املخ�س�سة لذلك، من اأجل زراعتها واحل�سول على ثمارها الإجراء البحوث، وبعد ذلك قام البحاثة 

بزراعة البندورة بالطريقة املف�سلة التالية.

طريقة الزراعة:
مت و�سع �سماد مكون من )روث الدجاج مع القليل من جنارة اخل�سب(  
يف احلفرة التي �ستزرع فيها ال�ستلة قبل اأ�سبوع من زراعتها لكي يخمر 
ال�سماد بالرتبة وي�سبح جاهزًا الأداء عمله. وبعد ذلك مت زراعة �ستالت 

البندورة ح�سب التايل .
حفرة  واإن�ساء  النهار.  طوال  ال�سم�س  عليها  ت�سطع  ال  بقعة  اختيار  مت 
اأن  عمقها حوايل 3 �سم  لكل �ستلة ليتم و�سعها  يف تلك احلفر، على 

تكون امل�سافة بني كل �ستلة واخرى من 15 اإىل 25  �سم  ثم مت قلب الرتبة حول كل �ستلة ل�سنع دائرة يتجّمع 
فيها املاء.

للتفكري!!
ملاذا على الباحث القيام بتحديد هذه العوامل وهل باإمكانة القيام بتجربته ب�سكل ع�سوائي وبدون درا�سة 

م�سبقة؟؟
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ورّي كل �ستلة فوًرا بعد غر�سها .وري املزروعات يوما بعد يوم .                                         
ومت مراقبة املزروعات و ت�سويرها بني احلني واالآخر.   

اأربعة  اإىل  ثالثة  نحو  بعد  الن�سج  يف  ال�ستل  يبداأ  الن�س�ج:  فرتة   *
اأ�سابيع  من زراعة البذور ، ويتم اإنتاج الثمار بعد مدة �سهرين اأو ثالثة 

اإذا كانت العوامل اجلوية منا�سبة.
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ثانياً : حتديد كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة

اأوًل: بناء منحنى املعايرة
ملعرفة كمية فيتامني “ج” داخل نبات البندورة يجب 
تربط  عالقة  عن  عبارة  وهو  معايرة  منحنى  بناء 
بني تركيز فيتامني ج مع احلجم الالزم من �سبغة 
اىل  االزرق  اللون  من  لونها  يتغري  حتى  االندوفينول 

اللون الوردي.
ميكن احل�سول على منحنى املعايرة عن طريق ر�سم 
حجم  اأو  وتركيز  املعايرة  املادة  تركيز  بني  العالقة 
تركيز  حتديد  بناءه  من  والهدف  الكا�سف  املحلول 

املواد داخل العينات.
 لبناء منحنى معايرة نحتاج اىل االآتي:

1- حت�سري جمموعة من حماليل فيتامني “ج” برتاكيز خمتلفة والتي تكون قريبة من تركيز فيتامني “ج” 
املوجود داخل نبات البندورة والذي بحثنا عنه يف املراجع .

2- حت�سري �سبغة االندوفينول : وهي عبارة عن مادة تتفاعل فقط مع فيتامني “ج” ويتغري لونها من اللون 
االزرق اىل اللون الوردي وثباته ملدة 15 ثانية عند الو�سول اىل نقطة التعادل ، والتي يت�ساوى فيها كمية 

فيتامني ج مع �سبغة االندوفينول.
3- بعد اأن يتم حت�سري عدد من حماليل فيتامني “ج” برتاكيز خمتلفة تبداأ عملية املعايرة وت�سجيل عدد 

النقاط التي  احتجنا اليها من ال�سبغة لتغري اللون.

جمم�عة الباحثني من حمافظة القد�س اثناء القيام 
بالتجربة
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ثانياً : ا�ستخال�س فيتامني “ج”
مبا اأن فيتامني “ج” من الفيتامينات الذائبة باملاء اإذا كانت ع�سارة البندورة حمتوية على  فيتامني “ج”، 

لذا يجب علينا اأواًل اأخذ ع�سار البندورة. حل�ساب 
تركيز فيتامني “ج” داخل 100 غم من البندورة، مت 
بالبداية وزن 100 غم من نبات البندورة )الع�سوية 
وع�سرها  تقطيعها  مت  ذلك  وبعد  الع�سوية(  وغري 
الع�سارة  تر�سيح الخذ  ورقة  با�ستخدام  وت�سفيتها 

فقط.
اخلليك  ا�ستخدام حم�س  اأي�سًا  مالحظة: ميكن 
ولكن  الطريقة  بنف�س  “ج”  فيتامني  ال�ستخال�س 

باإ�سافة 100 ملم من احلم�س.

ثالثاً : معايرة كمية فيتامني “ج” با�ستخدام �سبغة االندوفينول بعد ت�سفية املحلول يجب اأخذ 5 ملم منه 
ومعايرته مع �سبغة االندوفينول وت�سجيل الكمية الالزمة لتغري لون ال�سبغة اىل اللون الوردي. 

اأكرث من مرة للتاأكد من كمية االندوفينول يجب الرجوع اىل منحنى املعايرة  اأن يتم تكرار التجربة  بعد 
والذي مت بناوؤه �سابقًا وحتديد كمية فيتامني “ج” داخل العينات.

رابعاً: كيف ن�ستخدم منحنى املعايرة لتحديد كيمة فيتامني “ج”
يوجد طريقتني لتحديد الرتكيز: االأوىل هي عن طريق ا�ستخدام معادلة اخلط امل�ستقيم، حيث اأن العالقة 

بني كمية االندوفينول وتركيز فيتامني “ ج” املح�سر م�سبقًا هي عالقة خطية متزايدة. 

 الباحثة ال�سغرية مي�س اب� احلم�س اثناء القيام 
بالتجربة
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با�ستخدام  ن�ستطيع  النقاط  اإحدى  معرفة  مت  اإذا  بحيث  االإحداثيات  ا�ستخدام  هي  الثانية:  الطريقة 
الر�سم ايجاد النقطة الثانية لهذه االحداثيات.

�سوف يتم تو�سيح الطريقتني من خالل منحنى املعايرة التي مت احل�سول عليه بالتجربة. 

من خالل معادلة اخلط امل�ستقيم ميكننا اأن نحدد تركيز الفيتامني داخل العينة النه
 y = كمية االندوفينول

X  = تركيز فيتامني ج.
مثال اإذا كانت كمية االندوفينول امل�ستخدمة هي 10 مل فان    

               
     Y= 0.4248 X-0.0091             
10+0.0091 = 0.4248 X
X= 23.5

غم  100   / ملغم  اإذًا تركيز فيتامني “ج” ي�ساوي                         23.5 
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اأما الطريقة الثانية ملعرفة فيتامني ج هي حتديد االحداثيات واملمثلة باالتي:

للتفكري:
“ج” هي عالقة خطية، فما هو �سبب خروج  اذا كانت العالقة بني كمية االندوفينول وتركيز فيتامني 

بع�س النقاط عن اخلط امل�ستقيم؟؟؟
بعد تعرفك على الطريقتني ما هي الطريقة االأن�سب لتحديد تركيز فيتامني ج يف العينة) الع�سوية وغري الع�سوية(؟
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2.3 النتائج

اأوال : نتائج منحنى املعايرة والذي مت بناوؤه بهدف حتديد كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة.
ميثل الر�سم البياين التايل منحنيات املعايرة التي مت احل�سول عليه يف جميع املحافظات.

نرى من خالل الر�سم البياين اأن حمافظتي غزة و�سمال غزة مل تكن موجودة داخل املنحنى ، وهذا ل�سبب 
البحث، وهي معرفة تركيز االندوفينول  اأخرى من طرق  واحد فقط هو اعتماد املحافظتني على طريقة 
احل�سابية  املعادلة  ا�ستخدام  يجب  وامنا  املعايرة  منحنى  لبناء  حاجه  هناك  لي�س  وبالتايل  امل�ستخدم 

اذا كان ال�سبب يف خروج بع�س النقاط عن اخلط امل�ستقيم هو اأخطاء قد يتعر�س اإليها الباحث اأثناء 
العمل.... فهل هذه االخطاء يف طريقة التح�سري اأم يف طريقة املعايرة؟ وماذا يجب على الباحث اأن 

يعمل لكي يتفادى اأو اأن يقلل من هذه االخطاء؟؟؟
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التالية:
VIT.C  mg/ 100  gm sample =100 *   V *m 

                                                                                                W  

حيث : 
V حجم ال�سبغة التي لزم ملعادلة عينة البندورة.

T  قوة ال�سبغة عبارة عن عدد ملجرامات حام�س االأ�سكوربيك التي تكافئ 1 ملليلرت من ال�سبغة .
W وزن عينة البندورة.

ثانيا: كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة ح�سب املناطق

كمية فتامني »ج« داخل عينات البندورة ملغم / 100 غم

البندورة الع�سويةالبندورة غري الع�سوية
10.521القد�س

7.520نابل�س

720رام اهلل

618جنني

1730اخلليل

2021غزة

2124.5�سمال غزة

ن�عية البندورة

املنطقة
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نرى من خالل الر�سم البياين اأن هناك فرق وا�سح بني كمية فيتامني »ج« داخل نبات البندورة الع�سوية 
ونبات البندورة غري الع�سوية مع وجود تفاوت بالنتيجة بني كل حمافظة واأخرى وال�سوؤال هنا، ملاذا هذا 
التفاوت بني كمية فيتامني »ج« ، هل الأن طريقة الزراعة تعتمد على عوامل اأخرى مثل نوعية الرتبة، كمية 

التعر�س لل�سوء اأم هناك اأ�سباب اأخرى؟

3.. االستناجات:
املنتجات  ن�سبة فيتامني »ج« داخل  تزيد من  الع�سوية  الزراعة  اأن  النتائج  ن�ستنتج من خالل  اأن  ن�ستطيع 

الغذائية بن�سبة ال�سعف تقريبًا.

4.  التوصيات:
بعد اأن قام فريق البحث بالتجربة تو�سلوا اإىل االأثار االإيجابية للزراعة الع�سوية على فيتامني »ج« يف نبات 

البندورة، فقاموا بتوجيه بع�س التو�سيات للمزارعني ولوزارة الزراعة وللم�سوؤولني الزراعيني منها :

الع�سوية ، والتقليل من الزراعة التي ت�ستخدم فيها  نن�سح بزيادة ا�ستخدام ال�سماد الع�سوي والزراعة . 1
االأ�سمدة الكيماوية  وذلك ب�سبب وح�سب اأبحاث �سابقة اأن 1% فقط من ال�سماد الكيماوي ي�سل اإىل 

هدفه ، و99% مواد ملوثة للرتبة وللهواء.
املزارعني   اإن�ساء معمل لت�سنيع املواد الع�سوية واإعادة بيعها وت�سنيعها باأ�سعار تنا�سب . 2

توجيه املزارعني للطريقة ال�سحيحة لتح�سري ال�سماد الع�سوي ، وا�ستخدامه وت�سجيعهم. 3 على ا�ستخدامه 
لفوائده اجلمة وحمافظته على ال�سحة والبيئة.

زراعتها . 4   على  الفالحون  وليقبل  الزراعة  تلك  لي�سجعوا  الع�سوية  املزروعات  �سراء  اإىل  النا�س  نن�سح 
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5.ماذا بعد؟؟ 

الت�ساوؤلت التي تثريها الأبحاث:
لقد تطّرقت هذه االأبحاث اإىل مو�سوع بالغ احليوية واالأهمية، ولكنها قد تثري بع�س الت�ساوؤالت. فما هي 

االأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح على البّحاثة ال�سغار حول االأوراق التي اأعّدوها؟
هل ُوّفقوا يف م�سعاهم؟ 

كيف ميكن االرتقاء مبا فعلوه؟
هل مت االطالع على ما يكفي من االأدبيات واملراجع، وكيف ن�ستخدم املعلومات املتوفرة على االإنرتنت؟

واملنهجية، هل كان من االأف�سل اإجراء املزيد من املقابالت؟ هل االإختبارات يف خمتربات م�سلحة املياه 
كافية؟ 

والتو�سيات، ملن هي موّجهة بالتحديد؟ 
ماذا عن االإجراءات املطلوبة، مثل التوعية �سد الهدر، واالقت�ساد يف ا�ستخدام ال�سماد الكيماوي واحلفاظ 

على الطبيعة وغري ذلك؟ 

هل البندورة من اخل�سار؟
اأنها  ُت�سّنف علميًا  البندورة  الطماطم، هي من اخل�سار. ولكن  اأو  البندورة،  اأن  البحاثة  بداية، افرت�س 
من الفواكه، وحبة البندورة هي فاكهة النبتة. الطباخون طبعًا يعتربون البندورة من اخل�سار وي�سعوها اأو 

يطبخونها عادة مع بقية اخل�سار، كاخليار. ولعّل هذا هو االأهم الآكلي البندورة. 
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تفاوت النتائج بني املجموعات:
لت اإليها املجموعات يف املناطق املختلفة اأن التجارب التي اأجروها تختلف يف ن�سبة  تظهر النتائج التي تو�سّ
فيتامني »ج« يف البندورة الع�سوية، لي�س فقط مقارنة بالبندورة التي تعتمد على الكيماويات، بل فيما بينها 

ح�سب املناطق. وقد يعرت�س البع�س اأن ذلك قد ال يكون �سحيحًا.
اإن التجارب العلمية ال تنجح دائمًا وال تنجح متامًا كما يتم التخطيط لها وح�سب اأهدافها. ولعل هذا هو 

م�سري الق�سم االأكرب من كافة التجارب العلمية. 
ولكن ا�ستنتاجات علمية مهمة ميكن احل�سول عليها اأحيانًا من جتارب ال تعطي النتائج املتوّقعة، وتاريخ 

العلم يزخر باالأمثلة على ذلك. 
فيها  املفيدة  العنا�سر  وعلى  الع�سوية  البندورة  على  التجارب  املزيد من  الإجراء  يكون حافزًا  ولعل ذلك 
اأجل  املكت�سبة من  توظيف اخلربة  الكيماوية. كما ميكن  واالأدوية  االأ�سمدة  تعتمد  التي  بالبندورة  مقارنة 

اإجراء التجارب على اأنواع اأخرى من الفاكهة واخل�سار البلدي.
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