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 باستخدام اإلنتاج النباتيمشروع 

 مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي
 

 :الجهات صاحبة االختصاص
 محافظة الوادي الجديد

 (وزارة الري )قطاعي الري والصرف

 وزارة الزراعة ) هيئة الثروة السمكية
 

 

 الجهة المقدمة للمشروع:
 المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد –وزارة البحث العلمي 

 بحث مقدم من دكتور/ محمد السيد محمد أحمد مجاهد
 

 الجهة المنسقة والمشرفة على األبحاث والتقارير
 العامة نقابة المهندسين

 م. عادل ربوح -الوادي الجديد –نقابة المهندسين الفرعية 

 عبد الظاهر إمبابيالمنسق العام: م. محمد فتحي 
 
 

 Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller)نبات الصبار أوال: زراعة 

سن.   انا صب ،  ن م بار  ن   100ننو  من  صبان، ين ي انو صبان، ي عي  ن    440من   أكثريوجد 

وصبسنيا ن  صألويصق   خننن صباين ف  ن  عن   50م   ألكثرس وصم وياك  صن  عيش  6-4صب ضج بعد 

و حاننا صي  نن    يجنن  صبحننرصيا وكنن بر صنخ نن ا  يجنن م صبحننرصيا  ويسنن خد   نن  صبعدينند منن  

 صبا  ع م مثا مس حضرصم صب جايا وبعض صبعالج م 

 

 أهمية نبات الصبار

 حمض امينى اساسى هى: 12يحتوى الصبار على 

Alanine,  Arginine, Asparagine, Cystenine, Glutamic Acid, Glycine, 

Histidine, 

 Proline, Serine, Tyrosine, Glutamine, Aspartic Acid 

 كذلك محتوى جيد من الفيتامينات هى:

Vitamin A (otherwise known as Beta Carotene), Vitamin B (known as 

Thiamine), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B5, B6 (Pyridoxine), B12, 

Vitamin C, Vitamin E, Folic Acid.  Vitamin B complex , Vitamin C are 

considered to play an important role in reducing stress and inflammation. 

 

 ر المعدنية مثل:صيحتوى الصبار على العديد من العنا
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calcium, sodium,  zinc,  chromium,  potassium,  magnesium, copper,  

manganese, 

 selenium 

ه       كوي  صبعظ   وصعسن  ن وصن ع انر صبانو يو  ونريو  من     يث صن ع ار صبك بسيو

 صب،و  سيو  ب  ظي.  وصزن صبسوصئا ب بجس. وه ف م  ص د  ماينصم صبا، ي 

 

 يحتوى الصبار على مركبات مضادة للميكروبات مثل:

Anthraquinones  

 م مثا يح و  ع   صس يروعم وصب    ع ،ر مض  ا بالب ه ب 

Campesterol, ß-Sitosterol, Lupeol, and Cholesterol 

 كا  صن صبا، ي يح و  ع   مرك، م مثا 

 

Sallyic Acid, an aspirin-like compound 

 كاض  صم بالب ه ب م ومض  صم ب ايكروب م أيض وصب    س خد  

 

 

يس خد  كان  ا م ظ ن  ب ندويا صبدموين  كان  صنن   وصب ي Saponinsص  وصؤف ع   مركب صبس بوني  

 مض   ب سرط ن م

صبن   يسن عد ع ن  صب  ن   صبجنروا وزين  ا سنري ن صبند   Ligin aidsع ن   انض  يح ويكا  صن  

 وصب خ ص م  خالي  صبج د صباي  
 

 االمراض التى عالجها الصبار واستخدم فى الطب بنجاح هى:
Abrasions, Colds, Herpes simplex & zoster, Staph infections, Acne , Colic, Hypertension, Stings, 

ctinic keratoses, Constipation, Infections , Sunburns, AIDS , Contusions, Insect bites, Tendinitis 

Allergic reactions (reversal of anaphalaxis), Dandruff , Menstrual cramps & irregularity, 

Ulcerations, Allergies, Denture (gum) sores, Nausea , Ulcerative colitis, Arthritis, Dermatitis, 

Parasites (especially protozoan infections), Vaginitis, Boils, Diabetes, Peptic & duodenal ulcers , 

Varicose veins, Bruises, Edema , Psoriasis, Viral infections, Burns, Epstein-Barr virus  (chronic 

fatigue syndrome), Radiation dermatitis, Warts, Bursitis, Fungal infections, Rashes , Yeast 

infections, Candida, Genital herpes, Reflex esophagitis, Carbuncles , Gingivitis , Seborrhea, 

Chapped/cracked skin , Hemorrhoids , Sprains 

 

 مناطق الزراعة:

فااداب بجااوار محطااة معالجااة مياااه  100انشااام مزرعااة تجريبااة للصاابار بمساااحة 

الداخلاااةي ساايتخ اساااتخدام المياااه المعالجااة مااان محطااة الصااارف بالصاارف الصااحي 

 الصحي في زراعة بنات الصبار ذو القيمة التصديرية المرتفعة.

 

 

 بزراعة الصبارع القرار لالستثمار فى نعوامل النجاح فى ص

 SWOT ANALYSISتحليل 
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ق،ا ص خ ذ قرصي ب عس ثا ي  ن  مرنرو  صسن نيص  صبان، ي و ان يع ن   نن  يجنب  ح ينا صباخن طر 

 وصب نن سننوي يسنن عد  نن   ح يننا هنن ف صبعوصمننا   SWOTصبار ،طنن  ب عسنن ثا ي وصن صجننرصل  ح يننا 

   عب  وي ه      ص خ ذ صبارصي 

 

 Strengthsالقوة  -

 صأل انن ان صألننيانن مصباعدنينن ن  وصألمننالان،نن م صبانن، ي ع نن  صبعدينند منن  صب ي  مي نن م  يح ننوي

ن صبسننكري م صبط،يعينن  وبعننض صبارك،نن م صباضنن  ا بالب ه بنن م ومضنن  ا ب ايكروبنن م  صن صألمي ينن 

 صبط،ي    أهاي   وبي   و وصزن صباكون م صبط،يعي   صخا ن، م صبا، ي  عطي  مينا نس،ي  ك،يرا    

 

 ر صبعا ب  صبرخيا  وصي     مح وصف م  صباوص  صبخ   صبط،يعي   وص  -1

 عا ي  صب ا ي   كون    صبع  ا صبي  ب بر ع  ح  ج صب  عا ب  ك،يرا  -2

 Weaknesses الضعف  -

 عدم وفرة العمالة المدربة للزراعة والرعاية وكذلك التداول والتصنبع

 

 Opportunities الفرص -

 االسوا ق المحلية  حيث اب  مسحوق الصبار يتخ تصديره للخارجمحدودية التنافس فى  -1

زيااادة النمااو فااى اسااواق الصااناعات الدواريااة ومستحصاارات التجمياال جعاال نبااات الصاابار ذو  -2

 اهمية استثمارية كبيرة

 

 Threatsالمخاطر 

 المنافسة التسويقية على جودة  المنتج -1

 ارث الطبيعيةامكانية تعرض المحصول فى االرض لبعض الكو -2

 

 العوامل الحرجة المؤثرة على نجاح صناعة الصبار

صبان، ي  ي اثنا ذبنر  ن  صبط،يعن  صبهرن  ب  ،ن من  ينث صنن  باجنر  بندأ  إن  ج    وجد عدا عا، م 

  Polymannoseصبحان    ن ن صب ،ن م يعانا ع ن   كسنير بعنض صباركين م مثنا صب،نوب  من ن وز 

صب ،ن م  هن ف صعسن ج ب   جعنا صب ،ن م قن  ي ع ن  صب   ن    صنسج بس،ب صب عا صعننيا  صباوجو     

جرو   و كوي  صنسج  ج د جديدي  مر ب     ذبر با  ي .    جس. صعنس ن وصن ه ف صبعا ي   س،ب 

م  ع  ب  ، م ود صب يروس م ن صب،ك ري  وصبطاي ي م وصب طري م  ب بر يجب صبح ن   ع ن  صعويصق 

 ي  صب ا ي  بسرع      نا ا م  عا ي  صب كسنير صبندصخ   بارك،ن م م،ر ا  ح   ،ريد وصجرصل عا

صبط،يعين  ب ب ينن م  صن  انن ي  ن،ن م صبانن، ي ي ط ننب معر ن  بجننو ا ب نن م صبان، ي  يننث صن صبا نن ج 

 صب ه ئ  يع اد ع   جو ا صب ، م 

 

 بعض عوامل النجاح األخرى تتمثل فى:

 نج ا صعس ثا ي ب أكيدمادم  صبحاول ع    ع قد م  صبار ري  وصباا ن  ب بط ،ي   -1

 ي   جو ا صباوص  صبخ    1

 ي . بيع  به  صب   صألسع يصنخ  ا   2
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 الشكل العام للمشروع

 طريقة الزراعة:

سنن. بنني  صبخطننوط بعنند   75بنني  صب ،  نن م   70يننني  ن،نن م صبانن، ي  نن  خطننوط ع نن  مسسنن   م 

 ب  م    صب دصن  5000

 الحصاد:

ويقن  بكنا ن،ن م  ن   12كجن. ص   نوصب  1با وسن  وزن صبويقن  مرصم  ن  صبسن    4ي . صبحا   

كجن. من  صويصق صب،ن ي ياكن   ان  ه   ن  صبعن      60000كج. ص   نوصب   1صبس   با وسر وزن 

عا ينن  صب انن ي  قنند  كننون صبينن  صو ينندوي  ب سنن خرصج صبجيننا صبنندصخ   منن  صبويقنن   يننث صن نسنن،  

 ان   صعويصق صبخ يجين  من  صب ،ن م  كجن. بن، ي  ين . 1من   %45-43صعس خالص  كنون من  

 صب  وج  وي . نا ه  م، شرا ب  ا ي      ع   خ ض جو  ه  

 االسواق:

 وجد صسوصق وصعدا ب ، م صبا، ي    صبع ما  يث صن   وجد  ربص صس ثا يي  ك،يرا به ص صب ، م 

 و ا يع  سوصل    شكا موص  خ   صوبي  صو م  ج نه ئ  

 ئي  ومس ضرصم صب جايا ه  صعسوصق صبرئيسي  ب ، م صبا، ي صن صسوصق صبا  ع م صبدوص

 

 

 واهخ ميزة لنبات الصبار هو توافره طوال العام بالتالى الصناعات القارمة عليه ال تتوقف

 

ورقاة صابار فاى الياوم  55000يعتمد المشاروع الحاالى علاى انتااج الباار ليكفاى عملياة تصانيع 

ر ويجاب اب نعلاخ اب االساواق تحتااج اكثار مان ذلاك كجخ مساحوق باودر الصابا 550منتجا بذلك 

 بكثير بالتالى يمكن تحديد حجخ االنتاج طبقا الحتياجات االسواق.

 

 : التكاثر

ا بوصسننط  صب سنن ئا صبانن يرا صب نن   وجنند  ننول صألمهنن م وصب   جنن  منن   ي كنن  ر صبانن، ي  كنن  رصا خضننري 

صب،رصع. صبخضنري  صباوجنو ا ع ن  صبسنوق صباري،ن  من  سنطة صب ربن  أو صباد ونن   يهن  أو من  صألويصق 

ضنر  صبرحاي  بعد غرسه  م  قوصعده     صب رب  أو م  صألجنصل صبس قي  صب    ح نو  ع ن  بنرع. خ

سنن. وع نن  مسنن   م منن   50سنن. وذبننر  نن  أيا صبارنن ا ع نن  خطننوط عروننه   5أو أكثننر طبطننول 

 . س. وبعد ع     اا إب  صباك ن صباس دي. 15بعضه  بحوصب  

أبف شن    من  صب ،  ن م صبان يرا وعارهن  عن   ن  جن  من  أمهن م  20 – 18يح  ج صب دصن صبوص د م  

 . ويق  ع   صألقا 45 – 2قوي  صب او م  

 :المناسبةالتربة 

جاي  أننوص  صبان، ي  جنو  زيصع هن   ن  معظن. صأليصون  صباخ   ن    ن  صبك سني  وصبانخري  إع أنن  

 .   ضا صأليصو  صبخ ي   ط م حا   صبحاوو  وصبا وي 
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 :الزراعةميعاد 

 . ياك  زيصع  ن، م صبا، ي    أ  وقت م  صبس   و  ضا صبنيصع     صبربي  أو صبايف

 : طرق الزراعة

سن. ط و  نرا صب ،  ن م  ن  صبث نث صبع نو  من  صبخن  وع ن   75 خط  صأليا إبن  خطنوط عرونه  

سن.  ن  وجنو  مين ف صبنر  إذص ك ننت صأليصون   اي ن  ط أمن   ن    بن  صب ربن   45 – 40مس   م  وصب  

 . س. 50×  50صبخ ي   أو صبرم ي  ياك  زيصع ه     جوي ع   مس   م م  بعضه  

 : الرى

أ ند صب ،  ن م صب ن    حانا صبعطنش وصبج ن ي ب  نرصم طوي ن  ط بن بر  نرو  ع ن    نرصم  صبا، ي ياثا

ا  م ، عدا ش  لصا باعدل مرا وص دا كا شهر أو أكثنر و ن  صبانيف منرا كنا  نالي أسن بي  أو أكثنر  ،عن 

ا   . بظروي صب،ي   م  خي 

 : التسميد

ا ب بسا   صبا  ع  ط  ب  دصن  20 ساد ن،   م صبا، ي ب بسا   صبعضو  ش  لصا باعدل  صبوص د ط وبي  

كجن. سن   م 50كي نوجرص  سنوبر  وسن  م    100كي و جنرص  سن   م صألمونينو     100صباكون م  

صب،و  سننيو  ع نن  أن   اسنن. إبنن    ع نني  صألوبنن   نن  أول صباننيف وصبث نينن  عاننب قطنن  صألويصق وجانن  

 . صباحاول    أول صبخريف

 : الحصاد والتداول

ب نيصع  ط وك بر صألعنوص  صب  بين    ن  صبع شنر من  صبنيصعن  ط وهن    نرا بان ل صب ،ن م    صبع   صب  ب  

 س.  35 – 30ب ب رب  ط وع دم   نهر صب ،   م  اط  صألويصق صب  وج  صب   ي عد  طوبه  

كجنن.  نن  صبسنن   صألوبنن  أ   نن  أبريننا صب نن ب   50سنن   بعنند أخننر   يعطنن   وي نصينند صباحاننول ب  نندصن

كجنن. وكنن بر صبرصبعنن   250كجنن. وصبث بثنن   175 نن  صباحاننول  نن  صبسنن   صب  بينن  إبنن  ب نيصعنن   نن. ير 

وصبخ مسنن  وصبخ مسنن  وصبس  سنن  ط  نن. ي،نندأ صباحاننول بعنند ذبننر  نندييجي   نن  ص نخ نن ا   نن  صبسنن   

 . صبع شرا
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 دوالر للكيلو 100سعر الكيلوجرام من مستخلص الجيل المجفف يصل إلى 
 ويق  ن، م ب، ي    صبس   3600000 -صباديا صعن  جي :
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 الثانيالمشروع 

  Seawater farmingزراعة نبات الساليكورنيا:
تنقية المياه وتحسين جودة بنات الساليكورنيا يعيش فى بيئات المياه عالية الملوحة ويعمل على 

المياه كما انه ذات قيمة اقتصادية كبيرة فاى انتااج المركباات ذات القيماة الحيوياة المرتفعاة كماا 

انااه ياادخل فااى مستحضاارات التجمياال ومنتجااات العنايااة الشخصاايةي كمااا انااه مضاااد لالكساادة 

 .وتستخدم الزيت المنتج منه فى انتاج الوقود الحيوى
 

فااداب  بجااوار بركااة مااوط  100يااة علااى مسااحة تجريب انشااام مزرعااة -

النتاااج نبااات الساااليكورنيا ذو القيمااة التسااويقية المرتفعااة والتصاادير 

 لدول العالخ

جازأ  75ي  30ي  15ي  5صوبة النتاج نبات الساليكورنيا عناد ملوحاات مختلفاة  -الشكل التالى:

 فى االلف ملوحة مياه
 

 

 نات الغذارية فى بذرة الساليكورنياوكالم
Serving size of 75 grams Salicornia sp 

contain: 

• Calories, 26-Calories from fat, 0 

• Total fat and cholesterol, 0 

• Sodium, 1.2 g-Percentage of daily value, 

50% 

• Total carbohydrates, 5g-Percentage of 

daily value, 1.8% 

• Dietary fiber, 2.6g-Percentage of daily 

value, 11% 

• Sugars, 0 

• Protein, 1 g 

• Vitamin A-Percent of daily value, 36% 

(100% as beta carotene) 

• Vitamin C-Percent of daily value, 13% 

Other minerals present include magnesium, 

potassium, copper, iron, manganese, and zinc. 

 
 

 ... ف الحر أعال "الساليكورنيا"

 
  . مليون شخص  840ذكرت بعض التقارير العلمية أن عدد الجوعى في العالم اآلن يصل إلى 

كما ذكر التقرير أنَّ استنزاف الكثير من الموارد المائية المتوفخرة للزراعة واستهالك األراضخي 
و عخدد  الزراعيخة التي زادت نسبة ملوحتها ، وقلخ  إنتايياههخا خ كخل ذلخز خ زاد مخن نسخبة

  الجياع في العالم
 

  . مخخن سخخكان األر  %50إلخخى 2015و أنَّخخم مخخن المتوقخخص أن هصخخل نسخخبتهم ب لخخو  عخخا  
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وهشير اإلحصاءات بأن معظم الذين يعانون من سوء التغذية يعيشون فخي المنخا ا القاحلخة 
 .وشبم القاحلة

لملوحخة ، و أمميخة و يوصي التقرير بضخرورة اسختصدا  الميخال المال خة واألراضخي المتخأ رة با
وقخد أدركخ  معظخم الخدو   . هطوير هقنية الري بالميخال المال خة أو مخا يَّسخمَّى بزراعخة الب خر

العربيخخخخة أمميخخخخة امسخخخختلادة مخخخخن كخخخخل المخخخخوارد المائيخخخخة المال خخخخة  فخخخخي إنتخخخخا  
 المروية بماء الب ر. Salicornia الساليكورنيا نباهات

 

يسختصد  كخأعالف مائيخة لل يوانخات  (Halophyte) ونبات السخاليكورنيا نبخات م خل للملوحخة

 .ويسخخخختصر  مخخخخن بخخخخذورل زيخخخخ  ذات نوعيخخخخة ييخخخخدة صخخخخال  لالسخخخختصدا  اآلدمخخخخي

الللقة ، يتكا ر بالبذور و ه خوي الثمخرة العصخارية فخي  نبات حولي مزمر  نائي الساليكورنيا و

و هشخير بعخض مذا النبات على بذرة واحخدة هنبتلخي بدايخة الربيخص أي هقريبخاش فخي شخهر  ذار 
المصادر إلى أن الساليكورنياهنتمي إلى العائلة النباهية عينها التي ينتمي لها نبات السبانخ 
بينما هشير مصادرأخرى إلى أن مذا النبات ينتمي إلى عائلة نباهية هدعى بأريل اإلوز وذلز 

  . النباهات هشبم أريل األوز ألن مذل

ل مية عصارية هتميز بويود ملاصل  عبارة عن عشبةومن الناحية الشكلية فإن الساليكورنيا 

في نقا  هلرع الغصينات، و األفرع الرئيسية في مخذاالنبات أفقيخة أمخا األفخرع الثانويخة فهخي 
الساليكورنيانبا ت بال أوراق فهو مجرد مجموعة مخن الغصخينات  عمودية هنمو ن و األعلى ، و

 . الل مية العصارية
 

سخة عشخر ينسخاش مخن النباهخات ، و أزمخار مخذا النبخات مزدويخة ن خو خم الساليكورنيا وهضم

ه توي على أعضاء التذكير و أعضاء التأنيث ينباش إلى ينل ،  الجنس ، أي أن الزمرة الواحدة
  .أواخخخخخخخخخخخخخخخخخخر الصخخخخخخخخخخخخخخخخخي  و هزمخخخخخخخخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخخخخخخخخاليكورنيا فخخخخخخخخخخخخخخخخخي

في أواخخر الصخي   إلى اللون األحمر األخضر ظ أن لون مذل النبتة يتغير من اللونومن المالح

  أي قبيل فترة ال صاد
.  

 

 

ه مالش لملوحة التربة لذلز فإنها هنمو بشكل  بيعي  إحدى أكثر النباهات الساليكورنيا و هعتبر

على شوا ئ الب ار و الب يرات المال ة و السباخ و القنوات امصطناعية التي هربط بين 
 . الب ار

عن الميال في المنا ا التي يزيد معد  األمطار فيها عن  للساليكورنياأن هنموا بعيداش  ويمكن
ميليمتر، و يمكن لهذا النبات أن ينمو في الترب ذات التلاعل ال امضي ، كما أن  1000

بإمكانم النمو في الترب الشديدة القلوية و ال قيقة أن الساليكورنيا مي نبات م ل للترب 
 ."القلوية "السباخ الكلسية

ييد . يبلغ  النبات أن يعيش في الترب الغدقة كما أنم يت مل الجلاف بشكلو بإمكان مذا 
ونبات  سنتيمتراش بشكل وسطي كما أنم يتميز بطعم مال  30 و  مذا النبات حوالي 

الساليكورنيا من النباهات الم بة لألسمدة النيترويينية و اللوسلورية بشكل خاص، كما أنم 
 . دةيتجاوب بشكل مل وظ مص مذل األسم

و ي تا  مذا النبات إلى سبعة أشهر حتى يصل إلى  ور اإلنتا  لذلز م يمكن زراعة أكثر 
 العا  الواحد من مذا النبات في من موسم واحد

. 

  :إمكانية ري الساليكورنيا بمياه البحر
 

الب ار و الم يطات كما أن باإلمكان زراعة مذا النبخات فخي فخي  بميال الساليكورنيا يمكن ري

بالمائة من المل  شريطة أن نقو   30الترب التي هتميز بمعدمت ملوحة عالية يداش هصل إلى 

بغسل مذل الترب مرهين بميال الب ار حتى هلقد شيئاش من ملوحتها قبل أن نقخو  بزراعتهخا ، 
لذلز فإن مذا األمخر يعخد بإمكانيخة زراعخة الصخ ارى الصاليخة مخن الميخال الجوفيخة و األراضخي 

  الملوحة وذلز باست رار ميال الب ار إلى هلز األراضي الشديدة
. 

كما أن بإمكانية مذا النبات أن يقلل من معدمت األمالح فخي التخرب الزراعيخة و ذلخز همهيخداش 
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و علينا أن نشير منا إلى أن الصخ ارى ه تخا  للخري بشخكل  امعتيادية.لزراعتها بالم اصيل 
ظ بالميخال كالتربخة كمخا أن الصخ ارى فقيخرة بخالمواد دائم ألن الرما  هج  بسخرعة و م ه ختل

  .العضوية و األمالح المعدنية
 

 :األهمية االقتصادية للساليكورنيا

 
صخخال  لالسخختهالك البشخخري لخخذلز هصخخنص المصلخخالن منخخم فخخي الوميخخات  السخخاليكورنيا نبخخات

أما الزي  الذي النبات فإن مذاقم يصب  مشابهاش لمذاق السبانخ ،  المت دة، و بعد  هي مذا

يستصر  من بذورالساليكورنيا فهو زي  صال  لالستصدامات الغذائية و مو زي  لذيذ المخذاق 
الكولسترو  و يتميز ببنية مشابهة لبنية زي  الزيتون ، وزي  بخذور السخاليكورنيا  و خالي من

 غنخخي بخخالبروهين و يخختم اسخختصرا  مخخذا الزيخخ  مخخن البخخذور بطريقخخة مشخخابهة للطريقخخة زيخخ   

 . يستصر  بها الزي  من بذور الصويا التي
 

و نسبة البذور إلى الوزن الجاف للنبات هصل إلى أكثر مخن عشخرة بالمائخة مخن وزن النباهخات 
  وزنها زيتاش  الجافة و هنتج البذور  ال ون بالمائة من

. 

مامقخدارل  ال خون ألخ   مكتخار 2000و في إحدى التجارب الميدانية أنتج  مزرعة مسخاحتها 

استصالص أل   خن مخن الزيخ    ن من النباهات الجافة و  ال ة  مف  ن من البذور التي هم
التأميل و البنغا  و سخيريالنكا هتميخز  منها ، على أن بعض أنواع الساليكورنيا التي هنموا في

  .بمردود منصلض من الزي  م يتجاوز عشرين بالمائة من حجم البذور
 

الجافة و بخذلز فهخي هعتبخر  الساليكورنيا ل البروهينات أكثر من عشرة بالمائة من وزنو هشك

م صخو   من األعالف العالية الجودة ، و لذلز فيوصي الصبراء باستصدا  هسختصد  مصللخات
  اإلبلمتكاملة لتسمين حواشي  عليقمالساليكورنيا الغنية بالبروهين ضمن هركيل 

. 

ينتج الهكتخار الواحخد مخن  حيث ا من النباهات ذات الم اصيل الوفيرة ،ويَّعتبر نبات الساليكورني
الساليكورنيا كذلز  األر  أكثر من  ن و نص  الطن من الساليكورنيا الجافة ، كما هستصد 

كمادة أولية لصناعة الورق و الكرهون و كذلز فإن رماد مذا النبات غني يداش بالبوهخا  الخذي 
كما أن رماد مذا النبات غني بالصودا أو كربونات الصوديو  و  يستصد  في صناعة األسمدة ،

 .التخخخخخخخخخخخخخخخخخخي هسخخخخخخخخخخخخخخخخخختصد  فخخخخخخخخخخخخخخخخخخي صخخخخخخخخخخخخخخخخخخناعة الصخخخخخخخخخخخخخخخخخخابون

ملخ  نبخاهي مخنصلض الصخوديو  و م ي تخا  إلخى مانعخات  الساليكورنيا و يستصر  من نباهات

الخخذي يسختصر  مخخن رمخاد السخخاليكورنيا ي تخوي علخخى البوهاسخخيو  و  هجبخل ، كمخخا أن الملخ 
 .المنغنيز واليود و ال ديد و الزنزالكالسيو  و 

 
الصخابونين ومخي مخادة مخرة  ه تخوي علخى السخاليكورنيا و يجل أن ننول منا إلخى أن خالصخة

المخخذاق يمكخخن أن هكخخون سخخامة فخخي بعخخض ال خخامت و فخخي ال قيقخخة فبخخالرغم مخخن أن مخخادة 
يخداش مخن  الصابونين مي مادة سامة فإن يهاز الهضم لدى اإلنسان م يمت  إم نذرا يسخيراش 

مذل المادة حيث هطرح مذل المادة مخن الجسخم دون أن هتسخبل في خدوة أيخة إشخكامت و 
و يمكن التصل  من مذل المخادة   الصابونين مادة مويودة في بعض والبقوليات التي اعتدنا 

بنقص النبات في الماء أو بالتصل  من الماء الذي  هي فيم النبات ومن  م إعادة  هيخم فخي 
بالصابونيين مي البذور علماش أن معظم الصابونين المويود  و أكثر أيزاء النبات غنىش  ماء يديد

في البذور م يستصر  معا لزي  بل إنخم يبقخى مخص حثالخة هلخز البخذور بعخد اسختصرا  الزيخ  
 . منها

 

 :الطبية للساليكورنيا االستخدامات
 

هسختصد  كمسخكن عخا   أنهخاهستصد  السخاليكورنيا لعخال  الرومخاهيز  و م  الملاصخل كمخا 

 .منها كذلز دواء للسل لآلم  و كمدر للبو  كما هستصد  كعال  للبدانة و الترمل و يستصر 

 

 الساليكورنيا
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، نبخخات ينتمخخي إلخخى األسخخرة الرمراميخخة ضخخمن اللصخخيلة «مليخخون الب خخر»السخخاليكورنيا، أو 
م، فتظهر النبتة كأنها بال القطيلية. ومو عبارة عن عشبة لَْ مية عصارية بأوراق صغيرة ال ج

أوراق. الساق غضّة  رية، هَّؤكل مطبوخخة أو مصللخة. يَّسختصد  أيضخاش كعلخ  ييخد للماشخية 
واألغنا  والماعز، وصنص السيال  العللي، كما يَّستصد  كمادة خا  في مصانص الورق. يمكن 

وت غيخر زراعتم باستصدا  ميال الخري المال خة. وه تخوي بخذورل علخى نسخبة عاليخة مخن الزيخ
فخي المئخةل، لخذلز يمكخن  35في المئخة مخن حمخض اللينوليخزل والبروهينخات ) 30المشبعة )

استصدامها إلنتا  األعالف ال يوانية والوقود ال يوي فخي المنخا ا السخاحلية التخي هصخعل 
 فيها زراعة الم اصيل التقليدية.

Salicornia bigelovii 

 
 

 Salicornia  الساليكورنيا

نبات حولي مزمر  نائي الللقة ، يتكخا ر بالبخذور و ه خوي الثمخرة العصخارية فخي الساليكورنيا 
مذا النبات على بذرة واحدة هنب  في بداية الربيخص أي هقريبخاش فخي شخهر  ذار و هشخير بعخض 

ى العائلخخة النباهيخخة عينهخخا التخخي ينتمخخي لهخخا نبخخات هنتمخخي إلخخ السخخاليكورنيا المصخخادر إلخخى أن

السبانخ بينما هشير مصادر أخرى إلى أن مذا النبات ينتمي إلى عائلة نباهية هخدعى بأريخل 
عبارة  الساليكورنيا اإلوز وذلز ألن مذل النباهات هشبم أريل األوز . ومن الناحية الشكلية فإن

عن عشبة ل مية عصارية هتميز بويود ملاصل في نقا  هلرع الغصينات، و األفرع الرئيسخية 
نبات  الساليكورنيا في مذا النبات أفقية أما األفرع الثانوية فهي عمودية هنمو ن و األعلى ، و

ن خو  السخاليكورنيا ضخمبال أوراق فهو مجخرد مجموعخة مخن الغصخينات الل ميخة العصخارية ، وه

خمسة عشر ينساش من النباهات و أزمار مذا النبخات مصنثخة أي أن الزمخرة الواحخدة ه تخوي 
في أواخخر الصخي   الساليكورنيا على أعضاء التذكير و أعضاء التأنيث ينباش إلى ينل ، و هزمر

المالحظ أن لون مذل النبتة يتغير من اللون األخضر إلى اللون األحمر في أواخخر الصخي  ومن 
إحدى أكثخر النباهخات ه مخالش لملوحخة التربخة لخذلز  الساليكورنيا أي قبيل فترة ال صاد . هعتبر

فإنها هنموا بشكل  بيعي علخى شخوا ئ الب خار و الب يخرات المال خة و السخباخ و القنخوات 
لتي هخربط بخين الب خار . ويمكخن للسخاليكورنيا أن هنمخوا بعيخداش عخن الميخال فخي امصطناعية ا

ميليمتر ، و يمكن لهذا النبات أن ينمخو فخي  1000المنا ا التي يزيد معد  األمطار فيها عن 

الترب ذات التلاعل ال امضي ، كما أن بإمكانم النمو في الترب الشخديدة القلويخة و ال قيقخة 
مي نبات م ل للترب الكلسية القلوية ، و بإمكان مذا النبات أن يعيش في  الساليكورنيا أن

 30التخخرب الغدقخخة كمخخا أنخخم يت مخخل الجلخخاف بشخخكل ييخخد . يبلخخغ  خخو  مخخذا النبخخات حخخوالي 
مخن النباهخات الم بخة  الساليكورنيا سنتيمتراش بشكل وسطي كما أنم يتميز بطعم مال  ونبات

لألسمدة النيترويينيةو اللوسلورية بشكل خاص ، كما أنم يتجاوب بشكل مل وظ مخص مخذل 
ن األسمدة ، و ي تا  مذا النبات إلى سبعة أشهر حتى يصل إلى  ور اإلنتخا  لخذلز م يمكخ

بميخال  السخاليكورنيا زراعة أكثر من موسم واحدمن مذا النبات في العا  الواحخد إمكانيخة ري

الب ار و الم يطخات كمخا أن باإلمكخان زراعخة مخذا النبخات بميال  الساليكورنيا الب ر: يمكن ري

بالمائخة مخن الملخ   30في في التخرب التخي هتميخز بمعخدمت ملوحخة عاليخة يخداش هصخل إلخى 

شريطة أن نقو  بغسل مذل الترب مرهين بميال الب ار حتى هلقد شيئاش من ملوحتها قبل أن 
زراعة الص ارى الصالية من الميخال الجوفيخة نقو  بزراعتها ، لذلز فإن مذا األمر يعد بإمكانية 

 .و األراضي الشديدة الملوحة وذلز باستجرار ميال الب ار إلى هلز األراضي
 

كما أن بإمكانية مذا النبات أن يقلل من معدمت األمالح فخي التخرب الزراعيخة و ذلخز همهيخداش 
ص ارى ه تخا  للخري بشخكل لزراعتها بالم اصيل اإلعتيادية . و علينا أن نشير منا إلى أن ال

دائم ألن الرما  هج  بسخرعة و م ه ختلظ بالميخال كالتربخة كمخا أن الصخ ارى فقيخرة بخالمواد 
نبخخات صخخال   السخخاليكورنيا :العضخخوية و األمخخالح المعدنيخخة. األمميخخة اإلقتصخخادية للسخخاليكورنيا

لإلستهالك البشري لذلز هصخنص المصلخالت منخم فخي الوميخات المت خدة، و بعخد  هخي مخذا 
النبخخات فخخإن مذاقخخم يصخخب  مشخخابهاش لمخخذاق السخخبانخ ، أمخخا الزيخخ  الخخذي يسخختصر  مخخن 
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الغذائية و مو زي  لذيذ المذاق و خخالي مخن  فهو زي  صال  لإلستصدامات الساليكورنيا بذور

زيخ   غنخي  السخاليكورنيا الكوليسترو  و يتميز ببنية مشابهة لبنية زي  الزيتون ، وزي  بذور

يسختصر  بهخا  يقة التيبالبروهين و يتم استصرا  مذا الزي  من البذور بطريقة مشابهة للطر
الزي  من بذور الصويا ، و نسبة البذور إلى الوزن الجاف للنبخات هصخل إلخى أكثخر مخن عشخرة 
بالمائة من وزن النباهات الجافة و هنتج البخذور  ال خون بالمائخة مخن وزنهخا زيتخاش ، و فخي إحخدى 

   خن مخن مكتخار مخا مقخدارل  ال خون الخ 2000التجارب الميدانيخة أنتجخ  مزرعخة مسخاحتها 

النباهات الجافة و  ال ة  مف  ن من البذور التي هم استصالص الخ   خن مخن الزيخ  منهخا ، 
التي هنموا في التاميل و البنغا  و سيريالنكا هتميز بمخردود  الساليكورنيا على أن بعض أنواع

ي  م يتجاوز عشرين بالمائة من حجم البذور. و هشكل البروهينخات أكثخر مخن منصلض من الز
الجافة و بذلز فهي هعتبخر مخن األعخالف العاليخة الجخودة  الساليكورنيا عشرة بالمائة من وزن

الجافة ، كما  الساليكورنيا من  ن و نص  الطن من حيث ينتج الهكتار الواحد من األر  أكثر

رمخاد مخذا كذلز كمادة أوليخة لصخناعة الخورق و الكرهخون و كخذلز فخإن  الساليكورنيا هستصد 

 .النبات غني يداش بالبوها  الذي يستصد  في صناعة األسمدة
 

كما أن رماد مذا النبات غني بالصودا أو كربونخات الصخوديو  و التخي هسختصد  فخي صخناعة 
نباهي مخنصلض الصخوديو  و م ي تخا  إلخى  مل  الساليكورنيا الصابون ، و يستصر  من نباهات

ي توي على البوهاسيو  و  الساليكورنيا مانعات هجبل ، كما أن المل  الذي يستصر  من رماد

أن  الكالسخخخخيو  و المنغنيخخخخز و اليخخخخود و ال ديخخخخد و الزنخخخخز. و يجخخخخل أن ننخخخخول منخخخخا إلخخخخى
ه توي على الصابونين ومي مادة مرة المخذاق يمكخن ان هكخون سخامة  الساليكورنيا خالصة

في بعض ال امت و في ال قيقة فبالرغم من أن مادة الصابونين مي مادة سامة فخإن يهخاز 
 نذراش يسيراش يداش من مذل المادة حيث هطرح مذل المادة من الهضم لدى اإلنسان م يمت  إم

الجسخخم دون أن هتسخخبل فخخي حخخدوة أيخخة إشخخكامت و الصخخابونين مخخادة مويخخودة فخخي بعخخض 
البقوليات التي اعتدنا على هناولها و يمكن التصل  من مذل المادة بنقص النبات في المخاء أو 

إعادة  هيم فخي مخاء يديخد و أكثخر أيخزاء  بالتصل  من الماء الذي  هي فيم النبات ومن  م
النبات غنىش بالصابونين مي البذور علماش أن معظم الصابونين المويود في البذور م يستصر  
مص الزي  بل إنم يبقى مص حثالة هلز البذور بعد استصرا  الزي  منها . اإلستصدامات الطبيخة 

لعخخال  الرومخخاهيز  و م  الملاصخخل كمخخا أنهخخا هسخختصد   السخخاليكورنيا للسخخاليكورنيا: هسخختصد 

كمسكن عا  لآلم  و كمدر للبو  كما هسختصد  كعخال  للبدانخة و الترمخل و يسختصر  منهخا 
إلى يشبم نبات السايزا   Sisal كذلز دواء للسل. هريمة السيد عمار شرقية نبات السايزا 

حد كبير نبات اليوكا البلدية أو اليوكا أليوفوليا، فأوراق مذا النبات هنتظم علخى شخكل لخولبي 
حو  الجذع و هنمو من المركز بطريقة مشابهة للطريقة التي هنموا بها نباهات اليوكخا و أوراق 
السايزا  ذات لون أخضر داكن مائل للزرقة و سط ها العلوي مغطخى بطبقخة شخمعية همنخص 

ر الماء من النبات كما هويد إبر حادة في نهايات أوراق مذا النبات هماماش كمخا مخي ال خا  هبص
في أوراق نبات اليوكا الويلوليا ولخذلز فخإن الكثيخرين يصلطخون بخين نبخات اليوكخا و بخين نبخات 
السايزا  . هنمو يذور السايزا  بشكل أفقي في التربة و يذور مذا النبات يذور سط ية م 

سنتيمتراش فخي التربخة ، كمخا أن الجخزء السخللي مخن الجخزع يت خو  مخص  60كثر من هتعما أل

الزمن إلى قرمة منتلصة ه   التربة هماماش كقرمة نبات اليوكا ، ويزمر السخايزا  مخرةش واحخدةش 
عامخاش حيخث يطلخا النبخات شخمراخاش زمريخاش يمكخن أن يصخل  12إلى  7فقط و ذلز عندما يبلغ 

ستة أمتار ،  م يموت النبخات بعخد اإلزمخار دون أن ينختج البخذور و يعخزوا  ارهلاعم إلى أكثر من
بعض النباهيين عقم مذا النبات إلى أن السايزا  عبارة عن مجين بين نوعين مصتللخين مخن 
النباهات و لذلز فإن إكثار السايزا  يتم بواسطة الريزومات األرضية و الصللات . إن أوراق مذا 

أللياف التي هتوضص ه   السط  العلخوي للورقخة مباشخرةش و مخي األليخاف النبات غنيةش يداش با
التي هبقي أوراق مذا النبات منتصبةش ، و هصب  أوراق مذا النبات يامزةش لل صاد م سختصرا  
األلياف منها عندما يت و  لون اإلبر التي هنمخوا فخي نهاياههخا مخن اللخون البنخي الخداكن إلخى 

ا مي حا  نبات اليوكا فإن يذع السايزا  أيوف ، و السايزا  ي خل اللون البني اللاه  ، وكم
التربة الكلسية و يناسبم المنخاخ الصخ راوي ال خار و الجخاف و يمكخن أن ينمخو فخي امخاكن م 

مليمتر سنوياش و يمكن أن يصل  و  الورقة الواحدة مخن أوراق  300يتجاوز معد  األمطار فيها 

أسنانَّ كأسنان المنشخار علخى حخواف األوراق اللتيخة لهخذا مذا النبات إلى مترين كما هويد 
النبات ، لكن مذل األسنان هصتلي عندما هكبخر أوراق السخايزا  ، و هنختج مخذل النبتخة  يلخة 
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ورقة قابلة لإلستصدا  الصناعي حيث ه خوي كخل ورقخى علخى حخوالي  200حياهها أكثر من 

 .ن النباتبالمائة من وز 4خيط ليلي و هشكل األلياف ن و  1000

 
و يزرع مذا النبات ألغرا  هجميلية كما يزرع م ستصرا  األلياف منم ألغرا  صناعية لمن 

مذل الزراعة في هدمور مستمر بسبل منافسة األلياف الصناعية األقل  مناش . المو ن 
األصلي للسليزا  مو المكسيز لكنم أدخل إلى إفريقيا في القرن التاسص عشر. صناعة 

بالمائة من إيمالي صناعة األلياف 65يزا : هشكل األلياف النباهية ما نسبتم ألياف السا

بالمائة من مذل الصناعة و ي تل  35العالمية أما األلياف الصناعية فإنها هشكل ما نسبتم 

السايزا  المرهبة السادسة من بين النباهات المنتجة لأللياف حيث هشكل ألياف السايزا  
أل   ن  22ة من إيمالي صناعة األلياف العالمية و هنتج هنزانيا ن و ما نسبتم إ نان بالمائ

أل   ن و ه تل البرازيل المرهبة األولى حيث  40من ألياف السايزا  سنوياش أما الصين فتنتج 

ال   ن سنوياش و نظراش لمتانة الياف السيزا  و مقاومتها لألمالح في الب ار فإنها  125هنتج 

السلن و كذلز فإنها هستصد  في صناعة اللالهر و الورق نظراش هستصد  لصناعة حبا  
لغناما بالسيليلوز و الهيميسيليلوز كما هستصد  كذلز في صناعة السجاد نظراش لمقاومتها 

العالية لعوامل اإلحتكاك و اإلمتراء و في أحيان كثيرة همز  ألياف السايزا  مص الصوف و 
ة . وفي أيامنا مذل فإن الهيئات الص ية و البيئية األكرليز لل صو  على نسيج أكثر نعوم

هنص  باستبدا  مادهي األلياف الزيايية و ال رير الصصري األسبستو  بألياف السيزا  
الطبيعية و خصوصاش بعد أن أدري  مادة األسبستو  كمادة مسر نة هم حظر استصدامها 

ألياف السايزا  م هقو  بتجميص  كأنابيل لنقل ميال الشرب ، و بصالف األلياف الصناعية فإن
الكهرباء الساكنة كما أنها م هلتقط األوساخ و األهربة و الغبار من الجو لكنها همت  الر وبة 

 .الجوية و و الماء
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