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  النشاط واهم النتائج:ملخص عن 
الوقود الحٌوي هو الحل السحري لمخاطر نفاد البترول والغاز والطاقة األحفورٌة، باإلضافة إلى أنه نظٌف وآمن على 

صحححة اإلنسححان بصححفة خاصححة وعلححى البٌئححة بصححفة عامححة، وٌمكححن زراعتححه فححً األراضححً الصحححراوٌة ودون الحاجححة 

ات الزراعٌحة المعقحدة، وأكحد الخبحرا  أن مالٌحٌن الهكتحارات محن الصححار  لمصروفات عالٌة فً االستصالح أو العملٌح

الشاسعة التً لو تم استغاللها وزراعتها بأسلوب ومنهج علمً صحٌح فهً كفٌلة وحدها بسد فجحوة الغحذا  وإصحالح 

 ٌلحححة.االقتصحححاد المتحححدهور وسحححد عجحححز المٌزانٌحححة واالسحححتغنا  عحححن المعونحححات والمحححنح االقتصحححادٌة وإنتحححا  طاقحححة بد

شحجرة البتحرول  –جحوز باربحادوس  –الجوز الملٌن  –: " ذهب الصحرا   تعرف هذه الشجٌرة بأسما  مختلفة أهمها

محححن العائلحححة  .Jatropha spوعلمٌحححاع تعحححرف باسحححم "جاتروفحححا"  األخضحححر أو زٌحححت الوقحححود الصحححدٌ  للبٌئحححة"

Euphorbiaceae . 

أمتار فلفها ورقً واالفرع غلٌظة  60إلى   7عبارة عن شجٌرة أو شجرة ٌصل ارتفاعها  الجاتروفا الوصف النباتً :

 عاما ع  50وتعٌش لمدة 

سم وعرٌضة وال ٌوجد علٌها اهداب , عن  الورقة طوله 5,5بٌضٌة خماسٌة التفصٌص غٌر مسننة طولها  األورا :

 سم 66حوالً 

فً المناط  الجافة والحدٌة و  وحاصٌل الغذائٌة عن النمو تالئم زراعتها عموماع التربة الهشة حٌث تعجز الم

األراضً المتدهورة خصوصاع فً األراضً الملحٌة بمناط  الهطول المنخفض ونواتجه قد تكون مورداع ثمٌناع من 

 أسمدة للزراعة وعلف للماشٌة أو كمورد للغاز الحٌوي أو فً صناعة الصابون أو مبٌدات اآلفات واألدوٌة.

كغ وتصل  65% زٌت وتنتج الشجرة حوالً  00-55تأتً أهمٌة هذه الشجٌرة  من كون بذورها زٌتٌة تحتوي على  

% وال ٌستخدم الزٌت فً االستهالك البشري ولكنه ٌستعمل فً 77% والغٌر مشبعة 10نسبة الدهون المشبعة إلى 

ملوثة مثل أول أوكسٌد الكربون وثانً أوكسٌد إنتا  الزٌت الحٌوي كوقود وذلك ٌعود الشتعاله دون انطال  غازات 

كغ من بذور الشجٌرة لٌتر من النفط الخالص باإلضافة إلى استخدام مخلفاتها فً صناعة 0الكبرٌت وٌنتج كل 

الصابون وكرٌمات الوقاٌة للبشرة وكذلك صناعة الشموع، علماع أن سعر زٌت الجاتروفا أغلى من الزٌت البترولً 



وٌمكن استخدام زٌت الشجرة كبدٌل للدٌزل األحفوري لغرض توفٌر موارد اإلضا ة ومواد الطهً % 50الخام بمعدل 

 لؤلسر الرٌفٌة الفقٌرة وٌمكن استخدام مخلفات النبتة سماداع زراعٌاع وعلفاع للحٌوانات.

عتدا ات كما تصلح شجٌرات الجاتروفا كحل مثالً لعال  مشكلة تدهور التربة وسٌا  للمزارع لحماٌتها من ا 

الحٌوانات وذلك إلمكانٌاتها المثٌرة فً مقاومة انجراف التربة بالرٌاح وتعمل على تثبٌت الكثبان الرملٌة وتلعب دوراع 

فً اإلدارة المتكاملة لآلفات والتنوع الحٌوي ومن الجدٌر بالذكر ترو  الجاتروفا بمٌاه الصرف الزراعً أو مٌاه 

لمالحة وهً ال تتطلب التسمٌد وال تحتا  للمٌاه والتعشٌب والتسمٌد وكأنها الصرف الصحً المعالج وفً األراضً ا

 تدرك مستو  الخمول والترهل لد  شعوب العالم الثالث

فتأتً فً أمكانٌة االستفادة منها بالحفاظ  على التربة الهامشٌة من االنجراف واالستفادة  أما األهمٌة البٌئٌة للشجرة

   منها إنتاجٌا وعدم حاجتها لعملٌات الخدمة الزراعٌة المعروفة كالتسمٌد والري وهذه األمور تناسب البلدان النامٌة.

 . مفٌدةتمت الجولة الحقلٌة للتعرف على الشجرة وكانت شاملة ووقد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


