قامت جامعة الباحة إبنشاء كرسي الشيخ العنقري" ألحباث الزيتون "الذي يهدف إىل أتسيس بنية معرفية

ترتكز عليها األحباث والتدريب و األنشطة و الفعاليات واملشاريع التطويرية لقطاع زراعة الزيتون لتحقيق زراعة
مستدامة للزيتون .وتسعى اجلامعة للتميز والرايدة حملياً وهتيئة بيئة علمية حبثية واستشارية وتدريبية ،حديثة ومتطورة

تدعم روح االبتكار واإلبداع لدى الباحثني بصفة خاصة واجملتمع بصفة عامة من خالل إثراء املعرفة وإدخال ثقافة
زراعة الزيتون ابملنطقة على أسس علمية والتعريف ابلفرص االستثمارية ألشجار الزيتون الربي مبنطقة الباحة.
كرسي الشيخ سعيد بن علي العنقري ألحباث الزيتون
كرسي الشيخ سعيد بن علي العنقري ألحباث ال زيتون هو أحد الكراسي البحثية جبامعة الباحة واملرحلة األوىل
منه خمصصة لتقومي وتطوير زراعة الزيتون ابملنطقة .وجتدر االشارة إىل أن جامعة الباحة وقعت عقد إنشاء الكرسي
بتوجيهات من أمري منطقة الباحة هبدف توجيه أنشطة البحث العلمي ابجلامعة خلدمة التنمية الشاملة ابملنطقة
والتنمية الزراعية بصفة خاصة من خالل تقومي زراعة الزيتون وتطويره ابملنطقة بدعم مايل مقداره مليونني وستمائة

آلف رايل.

ويهدف املشروع إىل خدمة الزراعة وتعزيزها؛ كركيزة من ركائز التنمية الوطنية ،وجتذير الثقافة البحثية وتشجيع
العمل املشرتك من خالل فرق البحث العلمي ،وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث التقنيات العلمية.
كما يهدف الكرسي لتنمية قدرات الباحثني وطالب الدراسات العليا واستحداث مسارات جديدة يف البحث
العلمي التطبيقي يف ضوء النظرايت اجلديدة ،تطوير أساليب زراعة الزيتون يف الباحة وحل املشاكل واملعوقات اليت
تواجه املزارعني ،ورفع مداركهم العلمية وتنمية قدراهتم املهنية وخلق عالقات تعاون مع املؤسسات البحثية والعلمية
املتميزة دولياً لتحقيق الشراكة العاملية يف تطوير أحباث زراعة الزيتون .كما يهدف الكرسي أيضا إلثراء املعرفة اإلنسانية
وإبراز دور اجلامعة يف تطوير القطاع الزراعي وترمجة وأتليف الكتب العلمية.

وتشمل جماالت حبث الكرسي علوم الغاابت واإلدارة السليمة لألراضي املغطاة ابألشجار اخلشبية لضمان
استمرار حصول األجيال احلالية واملقبلة على املنتجات واخلدمات اليت تعود على اجملتمع ابلفائدة منها بطريقة
مستمرة ويرتبط هذا العلم مبجموعة من العلوم األساسية كعلم الكيمياء و الفيزايء و الرايضيات و البيئة و العلوم
الزراعية و اهلندسة و االقتصاد و اإلحصاء واالجتماع .كما تعتمد حبوث هذا الكرسي على علم نظام املعلومات
الذي يعتمد على معطيات جغرافية من خالل برامج تسمح بتخزين هذه املعلومات وهتيئتها وتشكيلها ملعاجلة
املعطيات ومتثيلها مرئياً ،وعلم اإلحصاء ،وعلوم األرصاد اجلوية ،وعلوم فسيولوجيا ووراثة وإكثار وأمراض النبات،
وعلوم تربية وتطعيم النبات وعلوم البساتني وعلم الري والتسميد وعلوم الرتبة وعلم احلشرات واآلفات واملبيدات
ووقاية النبات وعلوم املشاتل ابإلضافة للتدريب واإلرشاد الزراعي.
سيقوم املشروع إبجراء دراسة شاملة لالستفا دة من الزيتون الربي ابملنطقة .وحصر وإعداد خارطة ألعداد وأنواع
وأماكن تواجد الزيتون الربي مبنطقة الباحة لتسهيل مهمة صناع القرار والباحثني .وتنمية الوعي أبمهية زراعة الزيتون
والقيمة الغذائية والعالجية واالقتصادية ملنتجاته .وسيتم هذا العمل عن طريق القيام بـدراسة مسحية ألشجار الزيتون
الربي ابملنطقة وذلك ملعرفة أعدادها وأنواعها وأماكن تواجدها .ويتم ذلك ابلعمل امليداين واستخدام تقنيات نظام
التموضع العاملي GPSوكذلك تقنيات االستشعار عن بعد واعداد خرائط تفصيلية هلا توضح العدد والنوع والعمر
التقرييب إىل غري ذلك من امل علومات اهلامة .كما يشمل املشروع دراسة منا املنطقة من حرارة ورطوبة وأمطار ورايح،
وكذلك االرتفاع عن مستوى سطح األرض وذلك بتجميع تلك املعلومات وعمل قياسات اخرى منتظمة هلا ومن
مث عمل ربط بينها وبني احتياجات أشجار الزيتون سواء للنمو أو لإلزهار أو لإلمثار.

كما سيتم اجراء دراسة أولية للرتبة واملياه ابملنطقة واليت على ضوئها يتم اختيار وادخال اصناف عاملية وسيم
حصر وتقيي م مزارع الزيتون ابملنطقة مبا فيها زراعة األشجار املفردة واملزارع الغري انجحة ملعرفة عدد األشجار املزروعة
واألصناف املوجودة الناجحة منها والغري انجحة وأعمارها وكمية انتاجها واألمراض واآلفات اليت تصيبها وجودة
مثارها ومعدل منوها وأماكن منوها.
وسيتم اختيار موقع مناسب لزراعة الزيتون ابملنطقة يتوفر به املياه إلنشاء مشتل منوذجي ارشادي جتري فيه
عدد من التجارب يف جمال اإلكثار والتطعيم .كما سيتم حتديد منطقة أو أكثر من مناطق الزيتون الربي لتكون
مناطق جتارب متقدمة يف التطعيم واإلكثار وزراعة األصناف احمللية والعاملية .كما سيتم إعداد كفاءات سعودية
بتدريبهم على املسح امليداين وعلى إكثار أشجار الزيتون وزراعة ورعاية أشجار الزيتون بشكل عام.
أمهية الكرسي
تكمن أمهية الكرسي يف إدخال الثقافة البحثية ابملنطقة وتشجيع العمل البحثي املشرتك من خالل فرق البحث
العلمي وخلق روح اإلبداع والتميز يف البحث العلمي التطبيقي واستحداث مسارات جديدة فيه يف ضوء النظرايت
اجلديدة لتنمية قدرات الباحثني وطالب الدراسات العليا ،واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة عاملياً وخلق عالقات
تعاون مع املؤسسات البحثية والعلمية املتميزة دولياً لتحقيق الشراكة العاملية وإثراء املعرفة اإلنسانية وإبراز دور اجلامعة
يف تطوير القطاع الزراعي ،وادخال ثقافة الرتمجة والتأليف والتدريب.

كما يهدف الكرسي إلدخال ثقافة زراعة الزيتون عند املزارعني ابملنطقة نظرا حلداثتها وذلك ابلتوعية واإلرشاد
وخدمة الزراعة وتعزيزها كركيزة من ركائز التنمية الوطنية وذلك ابلرتكيز على تطوير أساليب زراعة الزيتون يف املنطقة
وحل املشاكل واملعوقات اليت تواجه املزارعني ورفع مداركهم العلمية وتنمية قدراهتم املهنية وتنمية الوعي أبمهية زراعة
الزيتون والقيمة الغذائية والعالجية واالقتصادية ملنتجاته.
ومن أهم التطبيقات البحثية املستهدفة من هذا الكرسي هو استثمار أشجار الزيتون الربي (العتم) ابملنطقة
وكذلك استغالل الغاابت واجلبال واألودية ابملنطقة واملناسبة لزراعة الزيتون من حيث املنا والرتبة واملياه وغريها من
العوامل احملددة لزراعته ،والذي قد يساعد يف توفري األمن الغذائي مع تزايد عدد السكان وقلة االنتاج الزراعي
واتساع رقعة اجلفاف.

ورشة العمل األوىل ألحباث الزيتون جبامعة الباحة

ومؤخرا ،نظم كرسي الشيخ سعيد العنقري ألحباث الزيتون يف منطقة الباحة ورشة عمل بعنوان "الكرسي
ً
والشراكة اجملتمعية" برعاية معايل مدير جامعة الباحة وحبضور الشيخ سعيد بن علي العنقري ،وعدد من وكالء
اجلامعة ،ومديري اإلدارات احلكومية ،واملزارعني ،واملهتمني بزراعة الزيتون ابملنطقة بقاعة جامعة الباحة.
وتضمن الربانمج حمورين األول الربانمج اإلرشادي للمزارعني عن إنشاء مزارع الزيتون ورعاية أشجاره وقدمه
خنبة من املتخصصني يف علم النبات وقدم فيه الدكتور صاحل عباس آل حافظ ورقة عمل بعنوان "ملاذا الزيتون"،
وكيف تنشئ حقل زيتون؟ وكيف تعتين ابلزيتون؟" فيما حتدث الدكتور أسامه بدوي عن إنشاء مزارع الزيتون فيما
كانت الورقة األخرية مقدمه من مدير عام الزراعة ابلباحة املهندس سيعد جار هللا عن رعاية أشجار الزيتون بعد
ذلك فتح اجملال أمام االستفسارات واملناقشات من احلضور.
وتضمن احملور الثاين برانمج تعريفي ابلكرسي الذي يهتم بتقومي وتطوير وزراعة الزيتون ابملنطقة ،وفلسفة وأهداف
ونطاق ومراحل عمل الكرسي ،وحتدث به أستاذ الكرسي الدكتور عبد هللا صاحل اخلضر عن أهداف الكرسي وخطة
العمل فيه والنتائج املتوقعة منه وقدم خالله تعريفا مبمول الكرسي الذي يهتم بتقومي وتطوير وزراعة الزيتون ابملنطقة
وفلسفة وأهداف ونطاق ومراحل عمل الكرسي مث قام ابلتعريف ابلباحثني.
وأوضح املشرف العام على الكرسي الدكتور سعيد بن صاحل الرقيب أن من نواتج أعمال الكرسي البحثي
امللموسة هذه الورشة حيث ّتعد الشراكة اجملتمعية صاحبة دور هام يف حتقيق أهداف املؤسسات وان الكرسي أحد

نواتج هذه الشراكة.

وذكر الدكتور الغامدي أن هناك  19ألف عنوان مت مجعها ألحباث متخصصة يف الزيتون من مجيع دول العامل
وجيرى املسح االديب عليها حسب التخصصات املتعلقة ابلزيتون إضافة اىل ترمجة ثالثة كتب يف جمال الزيتون ونشرها
وعمل مسح جوي بدون طيار من قبل شركة عاملية متخصصة يف جمال احصاء وحتديد الغطاء النبايت يشمل املنطقة
كاملة يتم من خالله حتديد أنواع األشجار وأعمارها وغري ذلك مما يهتم به الباحثني يف هذا اجملال.

وأشار إىل أن الكرسي نفذ مشتال منوذجيا ألشجار الزيتون ومعرفة أفضل األنواع اليت ميكن زراعتها واستثمارها
إضافة إىل أن هناك خطة إلعداد ما يقارب من  200أخصائي يف جمال زراعة الزيتون ،كاشفاً عن إقامة مؤمتر عاملي

عن الزيتون ابلتنسيق ابلشراكة بني الكرسي وجامعة الباحة .وقد مت توزيع  1000شتلة زيتون على ما يزيد عن
 120مزارعاً من أفضل أنواع الزيتون يف هناية الورشة وكذلك شهادات حضور للمشاركني.
وأوضح الشيخ العنقري أن اختياره للمجال الزراعي مل يكن مبنياً على االجتهاد بل على أسس صحيحة نظراً
مل تتميز هبا املنطقة وهويتها الزراعية من آالف السنني إضافة اىل ما تتميز به شجرة الزيتون عن غريها من مميزات
دينة واجتماعية وطبيعية وصحية واستثمارية موضحاً أن ذلك الرتكيز ال يعىن التقليل من احملاصيل األخرى اليت تنمو

ابملنطقة مؤكداً أنه يف حالة جناح هذه اخلطوة ستتبعها مراحل أخرى يف اللوز وغريها من أشجار املنطقة مثمناً دور

اجلامعة من خالل احتضاهنا الكرسي ودعمه ابلباحثني وكل ما يتعلق جبوانبه اإلدارية والفنية ،وعقب ذلك دشن
الشيخ العنقري موقع الكرسي االلكرتوين على شبكة اإلنرتنت.

الشيخ سعيد بن علي العنقري
_________________

 ورشة العمل األوىل ألحباث الزيتون جبامعة الباحة -موقع الكرسي االلكرتوين

 iأستاذ التقنية احليوية املساعد كلية العلوم واآلداب ببلجرشي جامعة الباحة  -اململكة العربية السعودية.
متخصص يف الوراثة اجلزيئية والتكنولوجيا احليوية  -قسم النبات وامليكروبيولوجي ،كلية العلوم ،جامعة القاهرة.
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