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فــي بدايــة هــذه الســنة المباركــة، نوجــــه تحيــــة لقرائنــا األوفيــاء راجيــن أن تواصــل مجلتنــا فــي عددهــا 

األول مــن ســنة 2022 شــد انتباههــم  بــكل مــا تحتويــه مــن إحصائيــات وبرامــج وأخبــار جديــدة لمنظومــات 

القــوارص والغــال.

ولقــد تزامــن صــدور العــدد الثامــن للمجلــة مــع ذروة موســم  القــوارص حيــث اتســم موســم 2021 /2022 

بتراجــع فــي اإلنتــاج بنســبة 22 بالمائــة بصابــة فــي حــدود 345 ألــف طــن مقابــل 440 ألــف طــن فــي 

ــاف وأساســا البرتقــال المالطــي الموجــه نســبة  ــع األصن ــذي ســبقه وشــمل هــذا التراجــع جمي الموســم ال

كبيــرة منــه إلــى التصديــر إذ بلــغ النقــص حوالــي 30 بالمائــة بالمقارنــة مــع الموســم الفــارط وذلــك بســبب 

ــاه الــري التــي تــم  العوامــل المناخيــة المتســمة بنقــص ملحــوظ فــي األمطــار إلــى جانــب نقــص توفيــر مي

التقليــص فيهــا فــي مناطــق اإلنتــاج خاصــة بواليــة نابــل التــي تســاهم بـــ 75 بالمائــة مــن اإلنتــاج الوطنــي.

ــى ارتفــاع درجــات الحــرارة خــال عــدة مراحــل مــن النمــو ممــا  ــاج أساســا إل ويعــزى هــذا التراجــع فــي اإلنت

تســبب فــي امتــداد فــي فتــرة االزهــرار مــع التســاقط الفيزيولوجــي الحــاد للثمــار إلــى جانــب المعاومــة 

لبعــض األصنــاف خاصــة صنــف المالطــي.

وإلنجــاح هــذا الموســم أعــد المجمــع برنامجــا لتنميــة صــادرات القــوارص وتدعيمهــا لســنة 2022 إلــى 

ــه االســتهاكية هــذا  دعــم تموقــع البرتقــال المالطــي علــى الســوق الفرنســية والعمــل علــى توســيع قاعدت

باإلضافــة إلــى اســتقطاب فئــات جديــدة مــن المســتهلكين وخاصــة منهــم الشــباب.

فبالرغــم مــن التراجــع فــي اإلنتــاج المســجل واألوضــاع الصحيــة غيــر المســتقرة بظهــور متحــورا جديــدا 

ــا يبقــى الحفــاظ علــى نفــس مســتوى الموســم الفــارط حيــث انطلــق موســم  ــا فــان هدفن لفيــروس كورون

تصديــر القــوارص علــى الســوق الفرنســية يــوم 15 جانفــي 2022 وشــارك المجمــع فــي التظاهــرات الدوليــة 

علــى غــرار الصالــون الدولــي للخضــر و الغــال »Fruit Logistica » بألمانيــا و Fruit Attraction بإســبانيا 

ــا  ــة بليبي ــات الفاحي ــون Food in Sud بفرنســا و معــرض المنتج ــة SIA وصال ــي للفاح ــون الدول والصال

بقلم السّيد المدير العاماالفتتاحية

 حلمي القلعي
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كمــا تــم تنظيــم أيــام إشــهارية ) حصــص تــذوق و حصــص تنشــيط( بالمســاحات الكبــرى و بفضــاءات البيــع 

بالجملــة وبالتفصيــل وســوق ذات المصلحــة الوطنيــة بباريــس )ســوق رانجيــس( التــي تعــد مــن أهــم أســواق 

الجملــة وأكبرهــا فــي العالــم و أمــا بالنســبة لألصنــاف األخــرى مــن القــوارص وخاصــة منهــا الكليمنتيــن 

والبرتقــال الطمســن اللــذان ســجا إنتاجهمــا تطــورا هامــا فــي الســنوات األخيــرة فقــد ســعى المجمــع 

للتعريــف بهــا فــي األســواق الخليجيــة.

كمــا تــم عقــد العديــد مــن جلســات العمــل مــع المصدريــن ومــع المورديــن فــي الســوق الفرنســية تحضيــرا 

ــة  ــر الناقل ــة فــي األســبوع عب ــة بمعــدل 5 رحــات بحري ــدد الرحــات البحري ــف ع ــم تكثي ــر وت لموســم التصدي

الوطنيــة الشــركة التونســية للماحــة تعريفــات مشــجعة، حيــث تقــوم بشــحن حوالــي 70 بالمائــة مــن الكميــات 

المصــدرة مــن البرتقــال باتجــاه مينــاء مرســيليا.

هــذا  فضــا علــى التنســيق الــدوري للمجمــع مــع المصدريــن لمتابعــة عملياتهــم التصديريــة أســبوعييا قصــد 

تحديــد الكميــات المعــدة للتســويق فــي معادلــة الحافــظ علــى جــودة المنتــوج واألســعار عنــد البيــع كمــا 

تــم تركيــز تمثيليــة بمدينــة مرســيليا بفرنســا بهــدف اإلشــراف علــى عمليــات المراقبــة النباتيــة للبضاعــة 

ــاء مرســيليا والتدخــل  ــوزارة الفاحــة الفرنســية بمين ــد الوصــول والتنســيق مــع أعــوان الصحــة التابعيــن ل عن

عنــد االقتضاء.إضافــة إلــى االتصــال المســتمر و المباشــر مــع وكاء البيــع لتنظيــم الشــحنات المــوردة مــن 

ــاء  ــوان المجمــع بمين ــز  أع ــم تركي ــا ت ــة. كم ــع بالجمل ــى أســعار البي المالطــي التونســي ســعيا للمحافظــة عل

رادس – حلــق الــوادي بالتعــاون مــع الشــركة التونســية للماحــة والشــركة التونســية للشــحن والترصيــف 

ــر القــوارص.     ــى إنجــاح موســم تصدي ووكاء النقــل للســهر عل

وفــي إطــار مزيــد تســهيل عمليــات التصديــر إلــى الســوق الليبيــة ولمزيــد اإلحاطــة بالمصدريــن ورفــع نســق 

التصديــر نحــو الســوق الليبيــة، قــام المجمــع المهنــي المشــترك للغــال بتركيــز تمثيليــة لــه بمعبــر رأس 

ــة بنــي قــردان. الجديــر بمدينــ

SIA�  أمــا علــى المســتوى الداخلــي فقــد تمــت المشــاركة فــي الصالــون الدولــي للفاحــة والصيــد البحــري

MAP فــي شــهر أكتوبــر 2021 والمشــاركة فــي التظاهــرات المحليــة والجهويــة وتنظيــم أيــام إشــهارية 

بنقــاط البيــع مــن المنتــج إلــى المســتهلك  و إعــداد دعائــم إشــهارية ، معلقــات إشــهارية ، إدماجــات ...كمــا 

تــم تركيــز نقطــة بيــع مــن المنتــج إلــى المســتهلك بحــي المهرجــان- تونــس بمشــاركة االتحــاد التونســي 

للفاحــة والصيــد البحــري. 
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إعداد : ريم الريدي     إحصائيات القوارص

ــة  ــة و االجتماعي ــاة االقتصادي ــي الحي ــة ف ــة هام ــوارص مكان ــل قطــاع الق يحت
إذ يســاهم فــي تســديد حاجيــات البــالد مــن الغــالل علــى امتــداد 8 أشــهر فــي 
الســنة خاصــة بعــد ادخــال االصنــاف الجديــدة، كمــا يوفــر الدخــل و الشــغل 
ألكثــر مــن 30 ألــف عائلــة و يســاهم بقيمــة 20 مليــون دينــار كعائــدات ســنوية.

تمســح غابــة القــوارص حاليــا حوالــي 28 ألــف هكتــار وهــو مــا يمثــل 5 % مــن 
ــا  ــة لألشــجار المثمــرة المغروســةوقد ســجلت تطــورا هام المســاحات الجملي
حيــث كانــت فــي حــدود 13 الــف هكتــار ســنة 1986 مســجلة بذلــك نســبة 

تطــور ســنوي بـــ 3.2 %.

ألــذي  المالطــي  البرتقــال  مــن  باألســاس  حاليــا  القــوارص  غابــة  وتتكــون 
بـــ 21 % ثــم  يغطــي حوالــي 25 % مــن المســاحة الجمليــة يليــه النافــال 
الكليمنتينوالمادلينــة بـــ %20 والقــارص بـــ 14 % والبرتقــال الصيفــي بـــ 3 % 

واألصنــاف االخــرى بـــ 4 %.

حيــث  الســنوات  مــدى  علــى  تطــورا  المســاحات  توزيــع  شــهد  وقــد  هــذا 
كان المالطــي يمثــل 40 % ســنة 1975 مقابــل 24 % ألصنــاف النافــال 
والمســكي والصيفــي لتتغيــر التركيبــة حيــث مثلــت هــذه األخيــرة أكثــر مــن ثلــث 
المســاحات الجمليــة )%35( مقابــل تراجــع المالطــي الــى 25 %والــذي يمكــن 
تفســيره باقبــال الفالحيــن علــى غراســة األصنــاف الجديــدة مــن القــوارص 
بنســق أســرع بكثيــر مــن المالطــي حيــث و منــذ ســنة 1999 تــم تســجيل معــدل 
تطــور تطورالغراســات الجديــدة للقــوارص بحوالــي 445 هكتــار ســنويا منهــا 75 

ــواع أخــرى. ــار أن ــار مالطــي و370 هكت هكت

وأصبحت غابة القوارص حاليا تتكون من اكثر من 30 صنف.
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نسبة تطور سنوي من سنة 2000 الى سنة 2020:

القارص بـالكليمنتين بـالنافال بـالمالطي بـ

% 124 % 175 % 224 % 25

وكنتيجــة لهــذا التوســع والتنويــع فــي الغراســات ســجل انتــاج القــوارص تطــورا متــدرج حيــث كان فــي 
مســتوى معــدل 210 ألــف طــن )ســنة 1997-1993( ليبلــغ معــدل 250 ألــف طــن )ســنة 2003 - 

ــا معــدل 420 ألــف طــن ســنويا )معــدل 2016 - 2021(. 2007( ويتجــاوز حالي
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 تطور إنتاج القوارص حسب األصناف

2022/ 2021 2021/ 2020 2020/ 2019 2019/2018 2018/2017 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 األنواع

93000 132500 109826 134678 95199 187000 111500 146500 121500 130000 المالطي

56500 74000 59945 75347 85500 95600 62500 69000 39500 32500 الكليمنتين

5600 5600 6882 9190 7500 10500 5800 6000 7000 6500 المادلينة

52300 53000 50323 54266 52000 72330 46000 49500 59500 44000 الليمون

17100 17800 17528 26812 22000 34000 32000 32000 42000 38000 المسكي

96400 130500 96710,5 110684 86500 127750 93000 97500 57000 54000 النافال

9500 11700 11734 12654 10000 13700 13000 14000 11500 10800 الصيفي

13500 15600 13470 16678 14500 18800 16000 16350 17500 14300 أنواع أخرى

345000 440700 366418 440308 346000 560000 380000 431000 355000 330000 الجملة

تطور رزنامة انتاج القوارص
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توزيع إنتاج القوارص لموسم2021 / 2022 حسب األصناف والواليات

المجموع أنواع أخرى برتقال صيفي طمسون برتقال حلو قارص مادلينة كليمنتين برتقال مالطي الوالية

240922 9383 5886 69924 10138 29065 3615 38162 74749 نابل

7984 1104 578 1899 250 1673 28 606 1846 تونس/أريانة/منوبة

25000 750 850 7500 1050 2800 500 5250 6300 بن عروس

18050 924 1400 3712 2148 2520 136 3168 4042 بنزرت

17400 300 200 5000 2900 2400 300 3800 2500 القيروان

8500 300 200 1850 400 2750 300 1500 1200 باجة

8402 804 377 3146 0 1569 0 826 1680 جندوبة

10500 0 9 3165 0 4661 390 2155 120 سيدي بوزيد

6903 0 0 179 214 4855 335 983 337 واليات أخرى

345000 13500 9500 96400 17100 52300 5600 56500 93000 المجموع

توزيع اإلنتاج الحالي حسب األصناف

هــذا وقــد ســجل االنتــاج حســب األصنــاف تطــورا ســنويا 
بنســب متفاوتــة :

النافال بـ 21 %	¢
القارص بـ 12 %	¢
الكليمنتينوالمادلينة بـ 2.5 %	¢
المالطي بـ 0.7 % ) استقرار في انتاج المالطي(	¢

وتســتقطب الســوق المحليــة حوالــي 95 % مــن االنتــاج الجملــي للقــوارص وذلــك علــى مــدى 8 أشــهر مــع 
فتــرة ذروة فــي العــرض مــن شــهر ديســمبر الــى أفريــل وهــو مــا يقابلــه معــدل اســتهالك للفــرد الواحــد ســنويا 

بـــ 31 كلــغ مقارنــة باالتحــاد األوروبــي 12,8 كلغ/الفرد/الســنة.

علــى مســتوى الترويجــي اطــار اتفاقيــة الشــراكة بيــن تونــس واالتحــاد االوروبــي يتمتــع البرتقــال التونســي 
المصــدر منــذ ســنة 2005 بحصــة فــي حــدود 39335 طــن معفــاة مــن المعاليــم الديوانيــة و 80 % تخفيــض اذا 
تجــاوزت الكميــات المصــدرة هــذا الســقف كمــا يتمتــع القــارص وأصنــاف المادلينــة بإعفــاء كلــي مــن المعاليــم 

الديوانيــة

وبالنســبة للتصديــر فقــد بلــغ المعــدل الســنوي للكميــات الموجهــة نحــو الســوق الفرنســية  خــالل الســتة 
ســنوات األخيــرة 12 ألــف طــن وهــي متكونــة باألســاس مــن البرتقــال المالطــي الــذي يمثــل حوالــي 90 % مــن 
حجــم الصــادرات رغــم بــروز تصديــر األصنــاف األخــرى للقــوارص. علــى مســتوى التوزيــع الجغرافــي اســتقطبت 
ــر خــارج  ــا مــن القــوارص مــع إرتفــاع ملمــوس للتصدي الســوق الفرنســية أكثــر مــن 87 % مــن جملــة صادراتن

فرنســا خــالل 2 مواســم األخيــرة وهــي موجهــة باألســاس للســوق الليبيــة.
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المنشآت العمومية المكلفة بمنظومة القوارص التي تم إحداثها

1960

1971

2005

2007

1973

المجمع اإلجباري للقوارص

المجمع المهني المشترك للقوارص والغالل

المجمع المهني المشترك للقوارص والغالل

المركز الفني للقوارص

مركز النهوض بالصادرات

ترويج المنتجات التونسية عبر البحث عن األسواق الخارجية	 
تنظيم إطار التسويق وضبطه	 
مراقبة سير دواليب محطات التكييف	 
مسح غراسات القوارص وإنتاج سجال في الغرض	 
اإلنتاج في البحث العلمي والحماية الصحية للنهوض بغراسات القوارص	 

جمع كل المعلومات المتعلقة باإلنتاج والتحويل والتسويق للقوارص والغالل ودراستها ونشرها	 
إعداد برامج الموازنة وترويج المنتجات	 
إعداد المقاييس الفنية والتجارية لتحسين المنتوجات	 
المساهمة في البحث العلمي	 
المساهمة في حمالت اإلعالم واإلشهار لتنمية استهالك المنتوجات وتصديرها وتحويلها	 
التصرف المباشر في المشاتل المعدة إلنتاج مغروسات القوارص واألشجار المثمرة	 
مراقبة سير دواليب محطات التكييف	 
الحماية الصحية للنهوض بغراسات القوارص والغالل	 

جمع كل المعلومات المتعلقة باإلنتاج والتحويل والتسويق للقوارص والغالل ودراستها ونشرها	 
إعداد برامج الموازنة وترويج المنتجات	 
إعداد المقاييس الفنية والتجارية لتحسين المنتوجات	 
المساهمة في البحث العلمي	 
المساهمة في حمالت اإلعالم واإلشهار لتنمية استهالك المنتوجات وتصديرها وتحويلها	 
التصرف المباشر في المشاتل المعدة إلنتاج مغروسات القوارص واألشجار المثمرة	 
مراقبة سير دواليب محطات التكييف	 
الحماية الصحية للنهوض بغراسات القوارص والغالل	 

تأمين مالءمة نتائج البحث مع الظروف الحقيقية للمستغالت الفالحية	 
تنفيذ البرامج الخاصة بتطبيق نتائج البحوث	 
تنظيم إحدى التقنيات اإلنتاجية وإرساء بنكا للمعلومات قصد االستغالل األمثل للمعلومات والمعارف الفنية	 
ضمان التأطير الفني واالقتصادي للمنتجين	 
القيام بالدراسات وجمع الوثائق العلمية والفنية قصد نشرها للمستغلين	 
المســاهمة فــي المكافحــة المندمجــة آلفــة الســيراتيت بإكثــار الحشــرات النافعــة والذكــور العقيمــة وإطالقهــا بغراســات 	 

القــوارص
المســاهمة فــي تنويــع اإلنتــاج عبــر إدخــال أصنــاف جديــدة واقتنــاء أصنــاف محليــة ذات مردوديــة عاليــة وتطويرهــا وتثبيتهــا 	 

قصــد تحســين اإلنتــاج

جمع كل الوثائق الالزمة للقيام بمهمته وتحليلها وتوزيعها على أوسع نطاق ممكن	 
إعالم المصدرين التونسيين بإمكانيات الترويج وخصائص األسواق الخارجية وإعالم الموردين األجانب بالمنتوجات التونسية 	 
مباشــرة دراســة األســواق والنشــاطات التجاريــة لحســاب اإلدارة والمنظمــات ســواء منهــا  العموميــة أو الخاصــة المتعلقــة بتصديــر 	 

المنتوجــات التونســية مــن كل نــوع
النظر في العراقيل العامة والخاصة المعلقة بالتصدير وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع المصدرين واإلدارة	 
تعزيز الصادرات التونسية إزاء المزاحمة الخارجية السيما بتنظيم الدعاية التجارية والمشاركة في المعارض واألسواق	 
المساهمة في التكوين المهني في مادة النهوض بالصادرات	 
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تحليل رباعي للمنظومة

نقاط
القوة

الفرص

 نقاط
الضعف

التهديدات

 تزويد السوق على مدى 8  أشهر مع فترة الذروة
في العرض من شهر ديسمبر إلى شهر أفريل
 مساهمة القطاع بقيمة 25 � 35 مليون دينار

كعائدات سنوية من العملة
 تنوع أصناف القوارص (أصناف بدرية وآخر

فصلية
 توفر األصول والطعوم المثبتة

لمختلف أصناف القوارص

  شيخوخة غراسات المالطي %52
تعقد األوضاع العقارية وتشتت الملكية

 قلة التحكم في تقنيات ما بعد اإلنتاج
 ( الخزن ،التكييف

تقادم شبكات الري بالوطن القبلي
 غياب وحدات تحويل لتثمين

المنتوج وامتصاص فائض اإلنتاج

(

(

(

الرفع في معدل اإلنتاجية من 18
طن/ هك حاليا إلى 22 طن/ هك

إنتاج أصول مقاومة لمرض التدهور السريع
إنجاز سوق إنتاج

بعث وحدة لتحويل القوارص
 تطور إنتاج أصناف أخرى إلى جانب المالطي

(نافال وكليمنتين

ندرة الموارد المائية
تعدد اآلفات واألمراض

 اقتصار التصدير على سوق
 واحدة (السوق الفرنسية) وعلى
(صنف واحد (البرتقال المالطي

 تراجع عدد المتدخلين في المنظومة
 التصديرية نتيجة ضعف المردودية

االقتصادية
إعداد

حلمي القلعي
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ضعف اإلنتاجية بقطاع القوارص  	

	 Tris-( والتريســتيزا )Black spot )تفشــي اآلفــات بغابــات القــوارص علــى غــرار مــرض البقــع الســوداء 
)teza

االرتفاع المشط ألسعار مستلزمات اإلنتاج وعدم تحديد هامش ربح يراعي قدرات المنتجين 	

ضعف التنظيم المهني و الصعوبات المالية للهياكل المهنية الموجودة 	

 عدم مالءمة  البحث العلمي الفالحي مع متطلبات المنظومة 	

صعوبة التمويل و عدم توفر الموارد المالية الالزمة  لدعم تشبيب الغراسات 	

قلة مراقبة المنابت الخاصة والمشاتل المروجة إلحكام التصدي النتشار اآلفات 	

ــة  	 ــل المشــاكل الصحي ــة للفــالح وتذلي ــر القــدرة اإلنتاجي ــي للقــوارص لتطوي ــة مــوارد المركــز الفن قل
للغراســات.

 ضعــف المــوارد المائيــة و غيــاب اســتراتيجية مالئمــة للتصــرف فــي المــوارد المائيــة علــى مســتوى  	
التجميــع و التوزيــع و تدنــي البنيــة التحتيــة لشــبكة توزيــع الميــاه

ضعف أداء المجامع المائية نتيجة ضعف التأطير وعدم مالءمة النصوص القانونية لتمكينها من  	
حسن التسيير وتراكم المديونية

ضعف التنظيم المهني خاصة بالنسبة  لصغار المنتجين. 	

الوضعية المادية الصعبة للشركات التعاونية للخدمات الفالحية الناشطة في قطاع  	
القوارص 

قلة التحكم في تقنيات ما بعد اإلنتاج )الخزن، التكييف( 	

عدم وجود وحدات تحويل لتثمين المنتوج وامتصاص فائض اإلنتاج. 	

ارتفــاع األداء الموظفــة علــى المبيعــات بالســوق ذات المصلحــة الوطنيــة ببئــر القصعــة ممــا  	
يدفــع بصغــار المنتجيــن للجــوء إلــى البيــع غيــر المنظــم وغيــر المراقــب.

ضعف الكميات التي يتم ترويجها عبر مسالك التوزيع الُمنظمة  30 %. 	

وفرة اإلنتاج  و العرض في بعض المواسم تؤدي إلى تراجع األسعار 	

ضعف أسعار المالطي مقارنة باألصناف األخرى. 	

ر أسواق إنتاج. 	 عدم توفُّ

اهم النقائص واشكاليات منظومة القوارص
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عدم تنظيم مهنة مجمعي القوارص وتأهيلها. 	

عدم تحقيق االهداف المرسومة بالخطة لبلوغ كمية 50 الف طن حيث تم  	
تصدير معدل 15 الف طن من القوارص منها 13 الف طن مالطي خالل 

الخمس سنوات األخيرة )2017 - 2021(

تراجع عدد المتدخلين في المنظومة التصديرية نتيجة للتوجه نحو قطاعات  	
تصديرية أخرى ذات قيمة مضافة عالية  

تراجع التصدير على السوق الفرنسية من معدل 20 ألف طن )2001 - 2009(  	
إلى أقل من 12,1 ألف طن )2017 - 2021(

اقتصار التصدير على سوق واحدة )السوق الفرنسية( وعلى صنف واحد  	
)البرتقال المالطي( باستثناء السوق الليبية التي شهدت تطورا خالل 

الموسمين االخيرين.

تفاقم اإلشكاليات اللوجستية عند التصدير و االرتفاع المشط لكلفة النقل 	

● تحيين االستراتيجية على مستوى األهداف بالنسبة لإلنتاج و التصدير و التحويل	
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● ضــرورة العمــل علــى دعــم التنظيــم المهنــي و االعتمــاد على الشــركات التعاونية لتطــور صادرات 	
القــوارص خاصــة وأن ال غايــة ربحيــة لها

● دعم المجهودات الرامية لتنويع الصادرات من الحيث األصناف و األسواق	

● مزيد تفعيل مجال التمويل للبنك الوطني الفالحي وتوسيعه و بعث خط تمويل خاص 	
بالتعاضديات الفالحية.

● التشجيع على تركيز مشاريع شراكة بين المنتجيين والتعاضديات والمصدرين ) بعث 15 	
مشروع جديد استثماري مختص في اإلنتاج الموّجه للتصدير وذلك عبر تمكينهم من أراض 

مزودة بمياه الري( إلى جانب تركيز وحدات تكييف.

● ضمان سعر مرجعي لثمار المالطي المعد للتصدير حسب األحجام 	

● التعريف بالمنتوج وتنويع األسواق واألصناف	

● تنمية النسيج التحويلي للقوارص عبر بعث وحدات تحويل و اعتماده كآلية لتعديل العرض 	
وامتصاص فائض اإلنتاج.

● تشجيع الخواص على تركيز وحدات تحويل وانتفاعها باالمتيازات الجبائية للمنتوج التونسي 	
المحّول.

● تشجيع المصنعين المحليين على استعمال المنتوج المحول محليا.	

● القيام بحمالت اشهارية للتشجيع على استهالك المنتوجات المحولة.	

● ربط الحوافز و التشجيعات المرصودة لالستثمار الفالحي بالخارطة الفالحية	

● العمــل علــى إيجــاد آليــات و حوافــز لحــث المنتجيــن علــى اعتمــاد النظــم المرجعيــة للجــودة 	
وعالمــات الجــودة و طــرق اإلنتــاج وفــق النمــط البيولوجــي لالســتجابة لشــروط األســواق 

الخارجيــة.

● العمل على إحداث أسواق  بمناطق اإلنتاج للقوارص.	

● التســريع بتفعيــل ســوق إنتــاج بمنــزل بوزلفــة وانجازهــا فــي إطــار الشــراكة بيــن القطــاع العــام 	
ــة(. ــة والّســلط المحلي ــات والمجمــع والمهن والخــاص )التعاضدي

● التسريع بتفعيل وإنجاز سوق الجملة ببني خالد 	

● تطهير  الوضعية المالية للشركات الموجودة بمنزل بوزلفة وببني خالد وبوعرقوب وسليمان 	

الحلول المقترحة للنهوض بمنظومة القوارص
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وتفعيل دورها.

● التسريع في مراجعة قانون الشركات التعاونية للخدمات الفالحية.	

● بعث شركات تعاونية جديدة تجمع صغار الفالحين وتضمن ترويج المنتوج بجل مناطق 	
اإلنتاج.

● 	GLO- )دعم التعاضديات وتكوينها وتأطيرها في مجال إقرار نظم اإلشهاد والمصادقة 
BAL GAP, Agriculture raisonnée, Agriculture biologique…( وعالمات الجودة 

)التسمية المثبتة لألصل للمالطي بالوطن القبلي(.
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لقــد دأب المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل علــى إيــالء أهميــة قصــوى لقطــاع القــوارص و ذلــك مــن خــالل 
المســاهمة فــي تنميــة هــذا القطــاع بمختلــف منظوماتــه بالتنســيق مــع مختلــف األطــراف المتدخلــة، حيــث 
عملــت مختلــف المصالــح التابعــة للمجمــع علــى المشــاركة فــي تجســيم و تنفيــذ عديــد البرامــج و الخطــط 
الوطنيــة لفائــدة منتجــي القــوارص لضمــان منتجــات ذات مردوديــة و جــودة عاليــة قــادرة علــى تلبيــة حاجيــات 

الســوق الداخليــة  مــن ناحيــة و منافســة نظيرتهــا باألســواق الخارجيــة مــن ناحيــة أخــرى. 

ومــن هــذا المنطلــق فقــد ســّخر المجمــع كل إمكانياتــه اللوجســتية و البشــرية للمســاهمة فــي النهوضبمجــال 
حمايــة النباتــات الــذي يعتبــر الركيــزة األساســية لضمــان جــودة و وفــرة محاصيــل القــوارص وذلــك مــن خــالل 
إنجــاز مختلــف البرامــج والحمــالت الوطنيــة و المشــاركة فــي إعــداد برامــج الدراســات االستشــرافية المتعلقــة 

بالمكافحــة المتكاملــة لآلفــات ذات الجــدوى االقتصاديــة مــن جهــة، 

و إدراج التقنيــات الجديــدة والوســائل المتطــورة فــي خطــط العمــل لمواكبــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
التطبيقــي فــي المجــال الفالحــي  مــن جهــة اخــرى.

و تتركــز أهــم أنشــطة المجمــع فــي مجــال الحمايــة الصحيــة لغراســات القــوارص فــي الحملــة الوطنيــة لمكافحــة 
الذبابــة المتوســطية  للفواكــه بغراســات القــوارص التــي تعتبــر مــن أخطــر الحشــرات التــي تصيــب الفواكــه 
والغالل حيــث تأثيــر ســلبيا علــى جــودة وكميــات المنتــوج ويتدخــل المجمعبالوســائل الكيميائيةعبــر توفيــر 
المبيــدات للمــداواة األرضيــة الجزئيــة فــي ثــالث مناســبات علــى مســاحة 5 آالف هــك بمختلــف مناطــق 

ــل. ــة ناب ــة بوالي ــف هــك بالوســائل الجوي ــاج و 18 أل اإلنت

          

 

ــاد المكثــف  ــة االصطي ــق بالتدخــالت البيولوجية،وفــي إطــار برنامــج تكثيــف اســتعمال تقني  أمــا فــي مــا يتعل
لحمايــة صابــة القــوارص مــن ذبابــة الفواكــه ، يقــوم المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل بإعــداد مشــروع 
ــة المــواد  ــض فــي كلف ــب التخفي ــى جان ــا ال ــا محالي ــق تصنيعه ــن طري ــد ع ــاء المصائ ــة اقتن ــى كلف للضغــط عل
المرافقــة للمصيــدة عــن طريــق القيــام بتوريدهــا المباشــر مــن الشــركات المصنعــة للتخفيــض فــي كلفــة 
ــاج حيــث  ــة تســاهم فــي الضغــط علــى كلفــة اإلنت هــذه المــواد وتقديمهــا لمنتجــي القــوارص بأســعار معقول
المبيــد  وحدةأقــراص  آالف   155 و   )Attractif(الغذائيــة الجاذبــات  وحدةمــن  آالف   155 حوالــي  توفيــر  تــم 
الحشــري)Kill Disc(و توفيــر 60 ألــف مصيــدة باإلضافــة إلــى التدخــل علــى حوالــي13.8 ألــف هــك باســتعمال 

المبيــد البيولوجــي بالوطــن القبلــي.

إعداد : يسرا مليكي الحماية الصحية لغراسات القوارص
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كمــا يقــوم المجمــع باقتنــاء المبيــدات الضروريــة للتدخــل علــى حوالــي مليــون أصــل مــن الغراســات الفتيــة 
مــن القــوارص ضــد حشــرة حافــرة أوراق الحمضيــات عــن طريــق عمليــة بيضــاء للضغــط علــى كلفــة المبيــد 

مــن خــالل توحيــد الشــراءات و تمكيــن صغــار الفالحيــن بالمبيــدات بأقــل كلفــة ممكنــة.

 هــذا وال ننــس اقتنــاء مختلــف مســتلزمات الكشــف المخبــري لمــرض التبقــع األســود بغراســات القــوارص 
إلجــراء حوالــي 10 آالف اختبــار و توفيــر المبيــدات الضروريــة بدعــم يناهــز 50 % مــن قيمتهــا لتطويــق 

المــرض علــى مســاحة 10 آالف هــك. 

المــن  الكيميائــي ضــد حشــرة  للتدخــل  الضروريــة  المبيــدات  توفيــر  الفــارط  الموســم  خــالل  تــم   كمــا 
الناقلةلمــرض التدهــور الســريع علــى مســاحة 16.5 ألــف هــك لتوزيعهــا خــالل الفتــرة الربيعيــة للموســم 

الحالــي . 

وقــد شــارك المجمــع فــي مختلــف جلســات  و ورشــات العمــل  و المنتديــات الخاصــة بالنهــوض بمنظومــة 
القــوارص عمــال منــه علــى المســاهمة فــي إرســاء حلــول جذريــة لمختلــف مشــاكل القطــاع.

املجموع )كغ) مارس فيفري جانفي     

270 150 120 -- األمونيتر %33,5

40 25 15 -- حامض فسفوري %50

100 60 40 -- سولي بوطاس %50

--      غ غ/شجرة EDDHA الحديد %6 
-- حسب الجرعة املنصو ح بها للسماد -- زينك و منغنيز ورقي

السماد
الشهر

50 50
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ــاج القــوارص لســنة 2022 بنقــص بنســبة22 % شــمل  ــز إنت تمي
ــي عرفــت  ــة الت ــة مــا عــدى المادلين ــاف بنســب متفاوت كل األصن
اســتقرارا أمــا صنــف المالطــي ) أهــم صنــف قابــل للتصديــر( فقــد 
عــرف نقصــا بنســبة 30 % والكليمنتيــن نقصــا بنســبة 24 % 
ــرة و المتوســطة.كما شــهد انطــالق  ــة األحجــام الصغي مــع هيمن
ــد االســتهالك. ــاج و عن ــد اإلنت ــع عن الموســم ارتفاعــا ألســعار البي

و فــي إطــار النهــوض بالترويــج عمــل المجمــع المهنــي المشــترك 
للغــالل  بالتنســيق مــع مختلــف المتدخليــن و أساســا المهنــة 
علــى إنجــاح موســم ترويــج القــوارص بالســوق الداخليــة وعنــد 

التصديــر.

فــكان للقــوارص حضــور الفــت بجنــاح المجمــع بالصالــون الدولــي 
 SIAMAP 2021 للفالحــة و اآلالت الفالحيــة و الصيــد البحــري
كمــا خصــص المجمــع نقطــة بيــع للقــوارص مــن المنتــج إلــى 
الفالحيــة  التنميــة  تــم وضعهــا علــى ذمــة مجامــع  المســتهلك 
علــى  هــذا  دخلهــم  تنميــة  و  منتوجهــم  بيــع  عمليــة  لتســهيل 

الداخليــة. مســتوى الســوق 

 أمــا علــى مســتوى التصديــر فقــد انطلقــت التحضيــرات لموســم 
القــوارص منــذ شــهر نوفمبــر بسلســلة مــن اللقــاءات مــع مختلــف 
قــام  كمــا  بالخــارج.  و  بتونــس  الحلقــة  هــذه  فــي  المتدخليــن 
ــز االســتهالك  المجمــع بوضــع برنامــج ترويجــي يهــدف إلــى تحفي
واســتهداف فئــات شــابة مــن المســتهلكين و إيجــاد أســواق جديدة 
و قــد تــم فــي هــذا اإلطــار إنجــاز دعائــم إشــهارية متنوعــة كمــا 
قــام المجمــع بتنظيــم يــوم ترويجــي للبرتقــال المالطــي التونســي 
بســوق الجملــة برنجيــس الــذي يعــد أكبــر ســوق جملــة دولــي فــي 
العالــم بالتعــاون مــع مــورد تونســي إذ تم تــذوق البرتقــال المالطي 
ــرواد هــذه الســوق  ــاق معــدة بالبرتقــال ل ــر البرتقــال و أطب وعصي
بهــدف إبــراز الميــزة التفاضليــة لصنــف البرتقــال المالطــي مقارنــة 
مــع األصنــاف المنافســة لــه. كمــا تــم تمكيــن تجــار التفصيــل 

إعداد : نجاح بن عمارموسم ترويج القوارص 
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الذيــن يتــزودون بالبرتقــال المالطــي مــن دعائــم إشــهارية فــي شــكل هدايــا 
ــح...(. ــي ) عصــارات – معطــر ســيارة– حامــالت مفاتي للمســتهلك النهائ

هــذا و قــد حظيــت القــوارص التونســية بنصيــب هــام مــن الحضــور الدولــي 
مــن خــالل مشــاركات المجمــع بالمعــارض و الصالونــات الخاصــة بالفالحــة 
و  بباريــس«  للفالحــة  الدولــي  »الصالــون  التظاهــرات  أهــم هــذه  لعــل  و 
»صالــون  Food in Sud بمرســيليا« و »صالــون الفالحــة و المــوارد المائيــة 
والبيئــة بالنيجــر« و »الصالــون الدولــي الليبــي لألغذيــة«و »الصالــون الدولــي 
مشــاركة  اعتمــدت  حيــث   »Fruit Logestica ببرليــن  والخضــر  للغــالل 
المجمــع فــي هــذه التظاهــرات علــى حضــور القــوارص وتنظيــم حصــص 

ــا. ــم إشــهارية  كهداي ــاح بدعائ ــذوق لهــا و مــد زوار الجن ت
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· مالطي لسان عصفور	

النضج: فصلي،  جانفي - مارس                      	 

عــادة 	  الحموضــة-  العصــارة، متوّســط   غزيــر 
بــدون بــذور.

موّجــه لالســتهالك الّطــازج أو للتحويــل إلــى 	 
عصيــر طــازج.

مــن بيــن أكثــر األصنــاف ترويجــا نحــو األســواق 	 
الخارجّيــة.

معاومة متوّسطة	 

· مالطي أحمر	

النضج: جانفي-مارس 	 

ولــون 	  حامــض  مــذاق  مــع  العصــارة  غزيــر 
َمــي. د حمر أ

صنــف موّجــه لالســتهالك الّطــازج أو للتحويــل 	 
إلــى عصيــر طــازج.

األســواق 	  نحــو  ترويجــا  األصنــاف  أكثــر  مــن 
الخارجّيــة.

معاومة متوّسطة	 

· مورو	

النضج: جانفي – فيفري 	 

عــادة 	  أحمــر ممّيــز،  لــون  العصــارة مــع  غزيــر 
بــذور بــدون 

صنــف موّجــه لالســتهالك الّطــازج أو للتحويــل 	 
إلــى عصيــر طــازج.

بعــد 	  مــا  فتــرة  فــي  الّثمــار  تســاقط  مشــكل 
لّنضــج ا

إعداد : سالم العمرونيأهم أصناف القوارص بالبالد التونسية
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· صاقصلي	

النضج:  فيفري-مارس	 

غزيــر العصــارة، عــادة بــدون بــذور، مــذاق ممّيــز 	 
ولــون أحمــر داكــن وممّيــز

صنــف موّجــه لالســتهالك الّطــازج أو للتحويــل 	 
إلــى عصيــر طــازج

· سنقينلو	

النضج: حانفي- مارس	 

 غزير العصارة، مع لون أحمر ومذاق ممّيز	 

 عادة بدون بذور	 

 ذو مردودّية عالية.	 

· تاروكو	

النضج: فيفري- مارس	 

صنف برتقال دَمي، فصلي، جانفي – مارس	 

مردودَية عالية.  	 

· شــامي 	

النضج: فيفري- مارس	 

دون بذور، غزير العصارة، متوسط الحموضة	 
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· دوبل فين محّسنة 	

النضج:  جانفي – فيفري	 

متوّســط العصارة،عــادة بــدون بــذور ، قليــل 	 
الحموضــة

ذو مردودّية عالية.	 

· فالنسيا اليت	

النضج، أفريل-جوان	 

غزير العصارة، مذاق قليل الحموضة	 

 عادة بدون بذور.	 

ذو قابلّيــة جّيــدة للخــزن, قــد تصــل هــذه المــّدة 	 
إلــى حوالــي 4 أشــهر.

· مسكي مالطي 	

النضج: جانفي- فيفري	 

غزير العصارة مع مذاق حلو، دون بذور 	 

معاومة مرتفعة.	 

· طمسن نافال	

النضج: ديسمبر-جانفي.	 

تساقط الّثمار في فترة الّنضج.	 

· واشنطن نافال	

النضج: ديسمبر-فيفري	 

حساس لذبابة الفواكه	 
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· نـافلينا	

النضج: نوفمبر – ديسمبر	 

أولى أصناف الطمسن نضجا	 

حساس جَدا لدرجات الحرارة المنخفضة	 

عرضة لإلصابة بذبابة الفواكه	 

· نيوهول	

النضج:  نوفمبر – جانفي	 

 إنتــاج جَيــد مــع جــودة عاليــة خاصــة مــن حيــث 	 
األحجــام

خــالف 	  علــى  مبَكــر   تلويــن 
الطمســن أصنــاف   باقــي 

· نافال اليت	

النضج : مارس – ماي	 

إلــى 	  يصــل  قــد  اإلنتــاج  فــي  متأخــر   دخــول 
خمســة أو 6 ســنوات juvénilité  )خاصــة مــع 

أصــل النارنــج(

 إنتاج متوَسط مع جودة عالية للثمار	 

 متحَمل للبقاء على الشجرة بعد النضج 	 

· كّسار	

النضج: نوفمبر – جانفي	 

 مردودّية  عالية - جودة حسّية ممّيزة.	 

 انتفاخ الثمار في فترة  بعد النضج.	 

· الماريصول	

النضج: أكتوبر – نوفمبر	 

الســنوات 	  خــالل  خاصــة  متوَســطة   جــودة 
مــن  ضعيفــة  )نســب  اإلنتــاج  مــن  األولــى 

) الســكريات 

 قابلَية كبيرة للتشَقق ما قبل النضج	 
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· كافان	

النضج: أكتوبر – نوفمبر	 

 لون جّذاب عند الّنضج	 

إلــى 	  صغيــرة  أحجــام  مــع  عاليــة   مردودّيــة 
ســطة متو

ــاج 	  ــارزة فــي الســنة التــي تلــي اإلنت  معاومــة ب
ــر الوفي

· نولـس	

 النضج : نوفمبر – جانفي	 

 القدرة على البقاء على األشجار بعد الّنضج.	 

· هرنندينا	

 النضج : جانفي – بداية مارس	 

 دخول مبَكر في اإلنتاج	 

معاومة ضعيفة إلى متوّسطة	 

 	

· م أ 3  )النور(	

النضج: جانفي – فيفري	 

دخول مبَكر في اإلنتاج	 

 بــروز ظاهــرة المعاومــة بدايــة مــن الدخــول فــي 	 
أوج اإلنتاج

حساسَية كبيرة لإلصابة بحشرات القرديات	 

· نوفــا	

النضج: نوفمبر – فيفري	 

األحجــام 	  حيــث  مــن  خاصــة  جَيــدة  جــودة 
الثمــار  وصالبــة  المبَكــر  والتلويــن 

حساسَية ضعيفة لإلصابة بمرض األلترناريا.	 
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· ليمون أوريكا	

النضج: أربعة فصول، سبتمبر – ماي	 

صنــف غزيــر العصــارة مــع قابليــة للتحويــل إلــى 	 
عصيــر طــازج أو مرّكــز

 	 - المنخفضــة  الحــرارة  لدرجــات  حساســّية 
المالســيكو.  لمــرض  حساســّية 

قدرة جيدة للبقاء على األشجار بعد الّنضج	 

· ليمون لوناري	

النضج: جانفي- أفريل، متوّسط العصارة	 

ــي 	  ــر ثان ــة يعتب ــة االقتصادي ــث االهمّي  مــن حي
صنــف

ليمون متواجد في تونس بعد األوريكا.	 

 تحمل األغصان بعض األشواك	 

 حساس لمرض المالسيكو	 

· ستار ريبي	

النضــج: تمتــَد مــن شــهر نوفمبــر إلــى شــهر 	 
أفريــل

دخول مبَكر في اإلنتاج	 

حَساس لإلصابة بمرض الميالنوز	 

                                                                                                                                



24

قطاع القوارص بوالية ســيدي بوزيد

 بلغــت  صابــة القــوارص بواليــة ســيدي بوزيــد للموســم الفالحــي 2022/2021 إلــى 10500 طــن مــع العلــم 
أن عــدد أشــجار  القــوارص يبلــغ حوالــي 165 ألــف موزعــة علــى  مســاحة جمليــة تقــدر ب416 هكتــارا فــي حيــن 

تبلــغ المســاحة المنتجــة  354 هكتــارا.

ــه  ــا يلي ــى 4661 طن ــث يصــل إنتاجــه إل ــة حي ــاف  القــوارص الموجــودة بالوالي ــرز أصن ــر الليمــون مــن أب ويعتب
النافــال ويصــل إنتاجــه إلــى 3165 طنــا ثــم الكليمنتيــن بـــ 2155 طنــا والمدلينــة بـــ 390 طــن ثــم المالطــي 

بـــ 120 طنــا. 

نزيهة الحمدوني 

اإلنتاج حســب الصنف 
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تطور إنتاج القوارص حســب المواســم

فتــرة بدايــة نضــج أهــم أصنــاف البرتقال النافال والكليمنتين بوالية ســيدي بوزيد )جدول عدد1(

 

جانفي  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر الشهر

30الصنف 22 14 7 30 22 14 7 30 22 14 7 30 22 14 7 30 22 14 7

Marisol  مارسول 

Caffin كافين

Navelina نافلينا

Newhall نيوهال

Cassar كسار

Ma3 م أ3

Nuless   نولس

 Navels  نافال  
Washinton

هرنندينا
Hernandina
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Agrumes 1-HernandinaAgrumes 2 -CassarAgrumes 3- Marisol

Agrumes- 4- NavelinaAgrumes 5-Ma3Agrumes 6- Nuless

                  Agrumes- 8- Newhall                   Agrumes- 7- Washington Navel

أهم األصناف
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فوائد البرتقال

فاكهــة البرتقــال علــى اختــالف أنواعهاهــي فاكهــة حمضيــة تتميــز 
اللذيــذ.  الذكيــة والطعــم  بالرائحــة 

ففضــال علــى إحتوائهــا عــدة معــادن و فيتامينــات أساســية وضروريــة 
فــي بنــاء العظــام واألســنان فهــي أيضــا تحتــوي علــى عــدة فوائــد 
عديــد  مــن  الوقايــة  فــي  تســاعده  التــي  اإلنســان  لجســم  صحيــة  

األمــراض..

لها !!!ولنســتمتع  التــي ال حصــر  الفوائــد  لنتعــرف معــا علــى هــذه 
بهــذه الفاكهــة التــي أنعــم اللــه علينــا بهــا ونســتهلكها باســتمرار حتــى 

نحافــظ علــى صحتنــا..

1 - تنظيم مســتوى الســكر بالدم  :

يســاهم محتــوى البرتقــال مــن األليــاف الغذائيــة فــي تعزيــز اســتجابة الجســم لألنســولين و تقليــل 
ــداء الســكري. ــة ب ــة مــن  خطــر اإلصاب ــدم  و الحماي مســتويات الســكر بال

2 - خفض الكولســترول : 

إن محتــوى البرتقــال العالــي مــن األليــاف القابلــة للذوبــان مفيــد جــدا في خفــض مســتوى الكلســترول 
فــي الــدم  و خاصــة لــب البرتقــال ومــا يحتــوي عليــه مــن مركبــات فالفونيــدات flavonoïdes وهــي 

مركبــات كيميائيــة نباتيــة تســاعد علــى خفــض الكولســترول الســيء.

3 - تعزيــز صحــة القلــب واألوعية الدموية :

البرتقــال فاكهــة غنيــة بالبوتاســيوم وهــو مــن المعــادن المهمــة لصحــة القلــب إذ يســاهم فــي التقليــل 
مــن معــدل ضغــط الــدم المرتفــع وإســترخاء األوعيــة الدمويــة  وبالتالــي تنظيــم وظيفة القلــب وتعزيــزه.

4 - الوقاية من اإلمســاك :

يحتــوي البرتقــال علــى نســبة عاليــة مــن األليــاف الغذائيــة التــي تســهل عمــل األمعــاء وعمليــات الهضــم 
عموًمــا، ممــا يســاعد فــي الوقايــة مــن اإلمســاك ومعالجتــه.

5 - التقليــل مــن اإلصابــة بنزالت البرد والســعال :

إن مضادات األكســدة مع  وفرة مادة البوليفينول في البرتقال تعمل على محاربة  العدوى الفيروســية 
أو التعرض إلى الفيروســات التي تتســبب في حدوث بعض األمراض ومنها البرد واالنفلونزا.

6 - عــاج فقــر الدم : 

علــى الرغــم مــن أن البرتقــال ال يحتــوي علــى عنصــر الحديــد إال أنــه يحتــوي علــى األحمــاض التــي 

إعداد :لطيفة بوشريط
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تســاعد علــى امتصــاص الحديــد بالجســم، ومنهــا حمــض الســتريك و حمــض األســكوربيك ) فيتاميــن 
ــاز  ــد للجســم مــن خــالل الجه ــى امتصــاص الحدي ــذان يســاعدان عل ج( الل
الهضمــي ممــا يســاعد علــى الوقايــة مــن اإلصابــة باألنيميــا وفقــر الــدم.

7 - فوائــد البرتقــال لصحــة العيــن  : البرتقــال يحتــوي علــى الكاروتينويد 
المهمــة  الطبيعيــة  الكيميائيــة  المركبــات  مــن  وهــو   Caroténoïde

ــن.  ــة العي لتقوي

الــذي يعتبــر مــن المغذيــات  )أ(  البرتقــال علــى  فيتاميــن  كمــا يحتــوي 
فــي  المخــاط  أغشــية  علــى  الحفــاظ  فــي  يســاعد  إذ  للرؤيــة  المهمــة 
العيــن و يمنــع أمــراض األوعيــة الدمويــة التــي تتســبب فــي الكثيــر مــن 
المشــكالت مثــل ضعــف الرؤيــة أو مــا يســمى بـــ »التنكــس البقعــي«.

8 - فوائــد البرتقــال للبشــرة  : البرتقــال غنــي بفيتاميــن )ج( الــذي 
يلعــب دورا محوريــا فــي إنتــاج  بروتيــن الكوالجيــن فــي منــح البشــرة 
الكثيــر مــن الفوائــد إذ يســاعدها علــى إزالــة الترســبات والخاليــا الميتــة 

ويمنحهــا نضــارة وحيويــة ومزيــدا مــن اإلشــراق والشــباب.

من البرتقــال  المســتخرج  الزيــت  يعتبــر  للشــعر :  البرتقــال  فوائــد   -  9
بلســمًا مناســبًا للشــعر لما يحتويــه مــن فيتاميــن )ج( وحمــض الفوليــك 
ــج الشــعر  ــرأس ويعال ــة لفــروة ال ــدورة الدموي ــذي يســاعد فــي تنشــيط ال وال

مــن القشــرة فيعمــل علــى تطويلــه ومنحهمزيــدا مــن اللمعــان.

10 - تقويــة جهــاز المناعة:البرتقــال غني بفيتاميــن )ج( الــذي يحمــي الخاليــا ويعمــل علــى تقوية المناعــة 
التــي يحتاجهــا الجســم  وتســاعده علــى مقاومــة العديــد مــن األمــراض والفيروســات مثل فيــروس كورونــا 

المستجد.

11 - التحكــم فــي الشــهية : يعتبــر البرتقــال مصــدرًا قويــًا لألليــاف  و النظــام الغذائــي الغنــي باألليــاف 
ــه يســاعد فــي تخفيــض مســتويات الكوليســترول، ويتحكــم فــي نســبة الســكر  ــدة حيــث أن ــد عدي ــه فوائ ل
فــي الــدم، و يبطــئ عمليــة الهضــم، مــا يســاعدك علــى الشــعور بالشــبع لفتــرة أطــول بعــد تنــاول الطعــام، 
ويمكــن أن يكــون هــذا مفيــًدا جــًدا خاصــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة 

ويرغبــون فــي خفــض الســعرات الحراريــة وفقــدان الــوزن.

ج  فيتاميــن  علــى  احتــواًء  الحمضيــات  أكثــر  مــن  البرتقــال  يصنــف  الســرطان:  مــن  الوقايــة   -  12
)Vitamine C( وهــو مــن مضــادات األكســدة الطبيعيــة المهمــة التــي  تعمــل علــى محاربــة الجــذور الحــرة التي 

تســبب الســرطان وتمنــع نمــو الخاليــا الســرطانية  بالجســم.

فوائــد عصير البرتقال :
يعــد عصيــر البرتقــال  مصــدرًا أساســيا لفيتاميــن )ج(، وهــو فيتاميــن قابــل 
للذوبــان فــي المــاء يتضاعــف كمضــاد أكســدة قــوي ويلعــب دورًا أساســيا 
لتنقيــة الجســم مــن الســموم وتعزيــز صحــة الجهــاز المناعــي فيســاعد فــي 
تقليــل خطــر اإلصابــة باألمــراض االلتهابيــة مثــل الربــو والتهــاب المفاصــل. 
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ــذي  ــر ال ــوالدة األم ــل ال ــن قب ــة العظــام واألســنان للجني ــى تحســين بني ــال عل كمــا يعمــل مشــروب البرتق
يقيــه مــن التعــرض لمشــاكل الهشاشــة وضعــف األســنان.

فوائد قشــر البرتقال :

يحتــوي قشــر البرتقــال علــى نســبة كبيــرة مــن الفالفونيــدات و مركــب الليمونيــن المكــّون األساســي 	·
في زيت قشــور الحمضيات والمفيــدة فــي الحمايــة مــن نمــو الجــذور الحــرة و الوقايــة مــن الســرطان.

يعمــل قشــر البرتقــال علــى التخفيــض مــن مســتوى الكوليســترول الضــار فــي الــدم  بســبب احتوائــه علــى 	·
األليــاف القابلــة للذوبــان بنســبة كبيــرة.

ــب الشــرايين و أمــراض 	· ــة مــن تصل ــة والحماي ــة الدموي ــز صحــة األوعي ــى تعزي يســاعد قشــر البرتقــال عل
ــب. القل

تحتــوي قشــور البرتقــال علــى األليــاف الغذائيــة التــي تســاعد فــي تحســين الهضــم ومنــع اإلمســاك 	·
وعــالج القولــون العصبــي واالنتفــاخ وحرقــة المعــدة.

تســاعد قشــور البرتقــال علــى مقاومــة الشــيخوخة بفضــل مــا تحتــوي عليــه مــن مضــادات أكســدة قويــة 	·
تحــارب الجــذور الحــرة الضــارة بخاليــا الجلــد والمشــجعة لظهــور تجاعيــد البشــرة.

القيمــة الغذائيــة للبرتقال :

يحتــوي البرتقــال علــى مكونــات غذائيــة عاليــة، حيــث أن حبــة برتقــال واحــدة تــزن حوالــي 154 غــرام تحتــوي 
علــى العناصــر الغذائيــة االتيــة :

72.4 سعرة حرارية الطاقة

1.45●غرام البروتين
18.1●غرام الكربوهيدرات
3.7●غرام األلياف

0.154●مليغرام الحديد
61.6●مليغرام الكالسيوم
279●مليغرام البوتاسيوم
15.4●مليغرام المغنيسيوم
21.6●مليغرام الفسفور
81.9●مليغرام فيتامين●ج

16.9●ميكروغرام فيتامين●أ
109●ميكروغرام البيتا●كاروتين
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ــا  ــزة فــي حياتن ــوت االصطناعية مــن اإلضافــات الممي ــة بخــالف الزي ــة الطبيعي ــوت العطري ــر بعــض الزي تعتب
الراهنــة و فوائدهــا ضاربــة فــي القــدم منــذ مئــات الســنين حيــث كانــت تســتخدم. فحيــن نســتعملها نرنــو إلــى  

تحســين صحتنــا الجســدية والنفســية معــا وفــي اآلن ذاتــه. 

فــي هــذا العصــر الراهــن المتســارعة أحداثــه يومــا بعــد يــوم وفــي ظــل مــا كثــر فيــه مــن الضغطــوات العصبيــة  
ــا  ــح ال مفعــول له ــة أن أصب ــى درج ــررة إل ــرة وبمــرات متك ــرون يتعاطــون المســكنات بكث ــث أمســى الكثي حي
حــري بنــا أن نبحــث عــن بدائــل طبيعيــة تكــون أفضــل وأنجــع تنفــع وال تضــر وتجلــب العملــة الصعبــة للبــالد 

عبــر تصديــر الزيــوت ولتونــس تجــارب مميــزة فــي هــذا الميــدان ومشــاريع نموذجيــة ناجحــة.

و تكون المســكنات الدوائية خياًرا غير صحي، خاصة إذا اســتخدمت بصورة مطولة،

فلنتعــرف فــي مــا يأتــي على أبرز المعلومــات والتفاصيل عن زيت البرتقال:

مــا هو زيت البرتقال؟
زيــت البرتقــال العطــري المركــز والثقيــل الــذي يمكــن اقتنــاؤه مــن أي الحوانيــت المختصــة فــي بيــع األعشــاب 
و هــو أحد الزيــوت العطريــة المركزة والتــي عــادًة مــا يتــم اســتخالصه مــن قشــرته ولــو عرفتــم ذلــك لمــا 

اكتفيتــم بثمرتــه ولمــا ألقيتــم بعــد ذلــك القشــور وال حتــى البــذور. وهــو ذو اســتخدامات مختلفــة،

فما هي أبرز طرق اســتخدامات هذا الزيت؟

ــوع  ــة خاصــة، تختلــف عــن أي ن ــة تركيب ــوت العطري ــكل زيــت مــن الزي و ل
ــة ومخففــة جــدا. وال  ــات ضئيل ــى كمي ــذا مــن المهــم الحــرص عل ــر، ل أخ
يمكــن اســتخدام زيــت البرتقــال علــى الجلــد مباشــرًة إال بعــد مزجــه بأحــد 

الزيــوت الحاملــة المخففــة، مثل: زيــت جــوز الهنــد.

فمضــادات  زيــت  أي  مــع  مزجــه  على الجلــد دون  مباشــرًة  وتطبيقــه 
المكروبــات. مــن  تحمينــا  الزيــوت  هــذه  تحتويهــا  التــي  األكســدة 

المســاهمة في استرخاء الجسم

إذا كنــت ترغــب بالشــعور باالســترخاء بعــد يــوم عمــل مضــن، 	 
الطبيعــة  توفرهــا  التــي  الخيــارات  لبعــض  باللجــوء  ننصحــك 
لتحفيــز الهــدوء واالســترخاء، مثــل زيــت البرتقــال العطــري، إذ قــد 

يســاعد هــذا الزيــت علــى:

تحســين المــزاج والتخلــص مــن مشــاعر القلــق والغضــب والتخفيــف مــن حدة االكتئــاب 	 
والتســكين مــن حــدة األلــم والتحســين مــن جــودة النــوم.

المســاهمة في عالج حب الشــباب 

يمتلــك زيــت البرتقــال خصائــص مضــادة للبكتيريــا، لــذا فإنــه قــد يســاعدك علــى مقاومة حــب الشــباب 
وعالجه مــن خــالل تعقيــم البشــرة لتخليصهــا مــن البكتيريــا المســببة  لهــذا الحب.فتصبــح  البشــرة نضــرة 

ــل مــن البقــع. ــى التقلي ــور فيســاعد عل ــوب والبث ــة مــن الحب وخالي

من اســتخدامات زيت البرتقال
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تقليــل احتمالية اإلصابة بالســرطان 

يحتــوي زيــت البرتقــال العطــري علــى مــادة تســمى »الليمونيــن«  وهــي مــادة  تــدرس حالًيــا مــن ضمــن المــواد 
الطبيعيــة التــي مــن المحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي فــي عالج مــرض الســرطان.

قــد وجــد أن زيــت البرتقــال قــد ســاعد علــى منــع نمــو الخاليــا الســرطانية وتحفيــز موتهــا فــي بعــض حــاالت 
ســرطان القولــون، كمــا وجــد أن زيــت البرتقــال كان لــه تأثيــر إيجابــي فــي عــالج ســرطان الرئــة وســرطان البروســتاتا.

تحســين صحة الفم

بســبب قــدرة زيــت البرتقــال المحتملــة علــى مقاومــة البكتيريــا ومنــع نموهــا، فــإن بضــع نقــاط مــن زيــت البرتقــال 
تعينــك علــى تحســين صحــة الفــم واللثــة واألســنان عندمــا نستخدمه كغســول للفــم. 

التخلص من الســموم 

ــدة بشــكل  ــص الجســم مــن الســموم واألمــالح والســوائل الزائ ــى تخلي ــال العطــري عل ــت البرتق ــد يســاعد زي ق
ــى تحســين صحــة جســمك العامــة، كمــا قــد تســاعدك أســرع، وهــي أمــور تســاعد عل

منافــع زيت البرتقال

مــن المنافع األخــرى المحتملة والمجربة:

تهدئة االلتهابات.

عالج بعــض االلتهابات الجلدية. 

إذ يعقمهــا  البشــرة  ِقبــل  ســهولة امتصاصــه مــن 
البكتيريــا ويســاهم فــي ترطيبهــا . مــن 

 التخفيــف  مــن حدة حرقة المعدة.

 خســارة الدهون الزائدة.

طــرق إضافــة زيــت البرتقــال إلــى روتيــن العنايــة بالبشــرة و إليــك ثــالث طــرق إلضافــة زيــت البرتقــال إلــى 
عــادات االهتمــام بالبشــرة:

- اســتخدام زيت البرتقال لعالج حب الشــباب

يســاعد زيــت البرتقــال علــى تعقيــم البشــرة مــن البكتيريــا المســببة لظهــور حــب الشــباب. ويمكنــك تطبيــق 
زيــت البرتقــال لعــالج حــب الشــباب باتبــاع الخطــوات اآلتيــة:

- تتمثــل المكونــات فــي  قطرتيــن مــن زيت البرتقــال، وأربع قطرات من زيت الزيتون.

- مــزج زيــت البرتقــال وزيــت الزيتــون، ثم توزيع الخليط عبر اســتعمال قطعــة من القطن على الوجه.

-  يتــرك خليــط الزيــوت على البشــرة لمدة خمس دقائق.

- اســتخدام زيت البرتقال لعالج تصبغات البشــرة
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يســاعد زيــت البرتقــال  فــي عــالج التصبغــات والبثــور الداكنــة علــى البشــرة، فقــط وجــب توزيــع 
القليــل مــن زيــت البرتقــال علــى البقــع الداكنــة علــى البشــرة.

- اســتخدام زيت البرتقال لتحضير غســول للوجه

يعتبــر زيــت البرتقــال مثاليــا فــي االســتخدامات كغســول يومــي للوجــه، ويمكــن إعــداده عبــر هــذا 
التمشــي فــي  المراحــل اآلتيــة:

تتمثــل المكونــات فــي ثــالث قطرات من زيــت البرتقال، و كأس من الماء.

- مــزج  قطــرات زيــت البرتقال في كوب الماء.

ــت البرتقــال واالنتعــاش  ــة لزي ــك ســتمنح  الرائحــة الزكي ــًا وبذل ــج  صباح - غســل البشــرة بهــذا المزي
للبشــرة.

توصيــات لتجنــب أضرار زيت البرتقال

لكــي تســتطيع االســتفادة مــن زيــت البرتقال وتجنب أضراره، علينــا توخي النصائح اآلتية:

* مــن األحســن اســتعمال زيــت البرتقــال خارجيــا فقــط، إذ أن هــذا الزيــت قــد يكــون ســاًما إذا مــا تــم 
اســتخدامه عــن طريــق الفــم فيتســبب فــي حــرق فــي الممــرات التنفســية.

* يمنع استنشــاق زيت البرتقال مباشــرًة من عبوة الزيت، فهذا قد يتســبب بالتهابات

 * يفضــل أن تتجنــب النســاء الحوامــل زيــت البرتقــال، فهــو كســائر الزيــوت العطريــة يحتمــل أن 
تكــون لــه مضاعفــات ســلبية علــى األم أو الجنيــن.

    يجــب التنويــه إلــى أن زيــت البرتقــال هــو زيــت عطــري، لــذا يجــب اســتخدامه بكميــات صغيــرة جــًدا 
ــة  ــوت العطري ــى أن العــالج بالزي ــدر اإلشــارة إل ــة. وتج ــوت الحامل ــد الزي ــه باســتخدام أح ــد تخفيف وبع
الطبيعيــة هــو عــالج تكميلــي، وال يكــون اســتعمالها آمنــا إال بعــد استشــارة الطبيــب ليدلنــا علــى 
طريقــة اســتخدامها والفوائــد المنتظــرة منهــا وحتــى ال نكــون عرضــة  أليــة  مضاعفــات محتملــة 

مزعجــة إذ أنهــا ال توفــر بمفردهــا عالجــًا فعــااًل ألي مــرض.
    

إعداد ســنية تومية                           
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