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A culture showing multiple shoots 



 Soil Availability: التربة المتوفرة 

ٌاااا   األراضاااً ااسفٌفاااا إ  قصااال ااساااار اامناااارع راااً 

محتاااا اه ماااا  ااسااااار ا أميااااى ماااا  مثٌياااا  اامنااااارع رااااً   

أ  األراضً اامحت ٌا ميى نسابا مااٌاا ما   ااثقٌيا األراضً

امااا إ  نباتااات قصاال ااسااار تمٌااح إاااى . ااماا اة اانضاا ٌا 

اانضااج اامبااار رااً األراضااً ااوااةٌةع ااتماسااك ،  ا  اٌاااةع 

اارط با األرضاٌا بسابل ارتفااع اامااء األرضاً تاؤةي إااى 

ت سٌر م مة اانضج ، إل اا حظ إ  قصال ااساار ااناامً راً 

ٌنضااج مبااارا ماا  قصاال ااسااار ااجٌااةع ااصاارا  األراضااً

 .أراضً مرتفنا اارط با اانامً رً 
  



  :Water availabilityمدى توفر المٌاه 

ٌحتااج بهاا واهر حاٌارا  حتاى واهر آل إ  اافترع م  

اامحص ح إاى امٌات م  اامٌااه إلمطااء نما  سضاري 

ٌتم قطع ااماء م  اامحص ح منتصاا توارٌ  ) غاٌر 

 اابحٌااارات، ماااا ٌساااامة مياااى لااااك هااا  إنوااااء ( األ ح 

ااتاااً تسااات مل امٌاااات ضاااسما مااا  اامٌااااه  ااصااانامٌا

 ااتً ٌما  سانها سا ح رصاح ااواتاء اٌاتم اساتسةامها 

 . رً ري اامحص ح س ح رصح ااصٌا 
 



   Marketingالتسوٌق 

م  اامنر ا إ  م قع اانراي ااجغرارً ٌنطٌ  مٌاات 

اقتصاةٌا اقرب  م  أس اي نقص ااسار رً منطقا ااسيٌج 

اانربً  ااة ح اامجا رع  ة ح آسٌا األسره ، إل إ  قرب  

م  أس اي نقص ااسار ٌقيح م  ايا اانقح رايما اانت ايا 

اانقح منسفضا  ال تمثح س ه نسبا ضئٌيا م  إجمااً ايا 

 مما  . اإلنتاج  ااتس ٌي أما  ااحص ح ميى س ي أ سع 

ا  ٌمثح اانراي ااة اا اا حٌةع رً اامنطقا ااتً تنتج 

 .    تصةر ااسار 



 م مة ااحصاة  جا اامحص ح م  ااحقح



 ٌتم بنةها نقح اامحص ح إاى ماا  اانصر 



 15م  طرٌي مااٌنا اهربائٌا بق ع  بةء مميٌا اانصــر

 حصا  بإةساح ااسٌقا  مبر رتح  باامااٌنا

 



 سر ج اانصٌر 



 (  اامرجح ) ٌجمع اانصٌر ااناتج م  اانصر رً ماا  ااطبخ 



 لاك م  طرٌي   ٌتم طبس  رً هلا اامرجح امةع أربع سامات

 إوناح اانار أسفح اامرجح

 



  تستسةم مسيفات ااقصل ااجاا إلوناح اانار  ا م ا ايحٌ انات



مبارع م  براا مبطن    بنة ااطبخ ٌتم نقي  اغررا مسصصا

 باالسمنت  ٌترك حتى ٌجا



 ثم ٌنقح رً ا انً م  ااسنا اتصفٌت  م  ااو ائل



 رً هله اامرحيا ٌستسرج من  ااسمٌر  تستسةم أٌضا ابةٌح ايسار األحمر



 ٌنرا باااٌج  ٌستسةم ابةٌح انسح اانحح رً األا ت اانمانٌا  ٌتم استسراج من  ما



 بنةها ٌنقح رً ا انً منةنٌا أ  ب ستٌاٌا



 ٌستسةم ااسار األحمر رً م ج بنض أمراض اابط  اابسٌطا  امور ل 

ةارئ رً أٌام ااوتاء  بارة رً رصح ااصٌا  ٌستسةم بةرجا ابٌرع رً 

 صناما ااحي ه اانمانٌا



ٌلار اامتحمس   انصٌر ااقصل با  اافرامنا االٌ  بن  األهرام 

 اان ا ٌورب   مصٌر ااقصل 

 

 :ااف ائة ااطبٌا 

 ٌمة اإلنسا  بااطاقا -

 ٌسامة ميى ااهضم  -

 ٌنظم  ٌق ي ااايى  -

 ٌق ي ااابة -

 ٌسامة ميى تق ٌا اانظام -

 ٌح ي اافٌتامٌنات ااساصا ببناء ااجسم -



 ( 2011المصدر ) فً مصر 

 

 ا س  3000ااط  اا احة م  قصل ااسار ٌنمح 

 ٌ م /ا س ورال  1000رً بنض مناطي مصر ٌباع أاثر م  



أن شكل التطور التذي ٌستود الستوق العالمٌتة للستكر ختالل الستنوات القلٌلتة 

المقبلة سٌتحدد من ختالل التطتورات التتً تشتهدها البرازٌتل باعتبارهتا أكبتر 

والهنتد باعتبارهتتا أكبتر مستتتهلك ..  منتتج ومصتدر للستتكر الختام فتتً العتالم  

 . لتلك السلعة 

إنتتتتاج البرازٌتتتل اتجهتتتت ختتتالل الفتتتترة األخٌتتترة للتوستتتع بدرجتتتة كبٌتتترة فتتتً 

تحت إغتراء األربتاح من قصب السكر واستخدامه كوقود للسٌارات االٌثانول 

المتولدة عن ذلتك اإلنتتاج والتتً تفتوق نظٌراتهتا المتولتدة عتن أنتتاج الستكر 

 الخام

وهتتو االتجتتاه التتذي لفتتت أنظتتار الوالٌتتات المتحتتدة وبتتدأت تتوستتع أٌضتتا فتتً  

 أنتاج االٌثانول خصوصا بعد أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمٌة بدرجة كبٌرة 
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أتمنتتى أن أشتتعر فتتً هتتذا العمتتل أنتتً 

 قد أدٌت جتزء متن دوري فتً الحٌتاة

وأنتتً جتتدٌر أن أكتتون ضتتمن التتذٌن 

 كلفهم هللا بعمارة األرض 
وأقتتر أننتتً ال ابتنتتً متتن وراء ذلتتك  

 شًء سوى أن ٌكون



 نتمنى من هللا أن            

 ٌوفقنا فٌما نطمح             

 ومن هللا    .. له              

 التوفٌق                

 

  

 شكرا ألصنائكم         


