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تحقيقات

زراعة أسطح المنازل.. مظهر حضاري ومتنفس جيد للمواطنين
حتت رعاية وزارة البيئة

تأتى مبادره وزارة البيئة لزراعة أسطح املنازل بهدف 
تكوين مظهر حضاري ومتنفس جيد للمواطنني وتعليم 

اطفالنا باهميه اللون االخضر وحب الزرع واالهتمام به.
تقول رنا احمد ربه منزل زراعه االسطح من الحاجات 
الجميله التى تبعث منظر حضارى وخاصه مع انتشار 
اطباق الدش املنتشره فى كل مكان باالسطح وتعليم 

اطفالنا باهميه الزرع ولو حتى زراعته فى البلكونه.
ويقول احمد عبد العزيز موظف باحدى الشركات انا 
اسكن بالدور االخير ويعتبر السطح بالنسبه ليا شى 
مهم وخاصه فى نظافته واالهتمام به وخاصه ان السكان 
للالسف يقوموا بالقاء مخلفات توظيب الشقق بالسطح 
وهذا سبب لى الكثير من املشاكل من وجود حشرات لذلك 
تعبر هذه املبادره هامه جدا واتمنى ان تدعمها الدوله حتى 

نحصل على مظهر حضارى ومتنفس للجميع.
اضاف فكرى احمد موظف لالسف صعب انك تقنع 
السكان القيام بمثل بزرع السطح بالرغم من اهميه فى 
ظل الجو املليئى بالتلوث ولكن كل ما نقدر فعله هو زراعه 

بعض الخضروات بالبلكونه الخاصه بكل شقه.
من جهته يقول د مجدى عالم خبير البيئه ان تزين 
االسطح بالزرع موجود منذ فتره ولكن لالسف قل 
االهتمام بذلك ويعتبر زراعــه االسطح له اهــداف هامه 
واولها ان يكون االسطح مرتب ونظيف وتقوم الم اده 
الخضراء بامتصاص التلوث وغازات االحتباس الحرارى.
وتمتص ثانى اكسيد الكربون وتخرج االكسجني وايضا 
تكون هذه النباتات بهدف التغذيه حيث يقوموا السكان 
بزراعه اشياء مفيده كالخضروات وتكون فوائد اقتصاديه 
وبيئيه ثانيا يحدث صداقه بني اللون االخضر واالنسان 
وتحب االطفال الزرع وكيفيه الحفاظ على البيئه وعلى نظافه 
املكان املبادره مهمه واساسيه جدا خاصه اننا بدانا فى 

تحويل االسطح الى كراكيب ومخلفات الشقق.

يقول د خالد الشافعى الخبير االقتصادي مبادرة زراعة 
أسطح املنازل والبلكونات سيكون لها مردود اقتصادي 
ومــن املمكن ان توفر دخــال ماديا جيدا للسكان من 
خالل تعليم الشباب والفتيات استغالل االسطح إلنتاج 
محاصيل في املنزل والتعامل مع الناتج بشكل تجاري 

فيما بعد.
كما أنها ستعد وجه جديد للزراعة في املدن حيث تقل 
املساحات الخضراء كمتنفس طبيعى للمواطنني وتمد 
الفرد باحتياجاته من األكسجني من خالل تقليل التلوث 
البيئي الناتج عن زيادة مساحات املباني واملنشآت مع قلة 

الغطاء النباتي. 
فمن املعروف أن زراعة االسطح باملحاصيل الزراعية 
لها فوائد عديدة يجهلها الكثير فزراعة 1م2 تقوم بإزالة 
100جرام من املواد امللوثة املوجودة فى الهواء مما يساعد 

على تنقية الهواء من التلوث و الشوائب. 
كما تعمل زراعة األسطح لتقليل التأثيرات السلبية التى 
تنتج من محطات املحمول و ذلك عن طريق إمتصاص 
النباتات للموجات الكهرومغناطيسية كما تقوم على 

إمتصاص جزء كبير من الصوت. 
ــة األسطح على مساحة 1,5م2 تهدف  كما أن زراع
الى إنتاج كمية كبيرة من األكسجني إلكتفاء الشخص 
إلحتياجاته التنفسية. فاملحاصيل الزراعية تقوم على 
تنظيف أسطح املنازل و املنشآت و املبانى و القضاء على 
املواد الضارة و امللوثات و املهمالت فهى تغنى أصحاب 

أسطح العقارات على الصرف على العالجات لألمراض 
العديدة التى يتعرضون لها من التلوث و الهواء و املسببات 

الضارة.
 أيضا زراعــة األسطح تعمل على زيــادة االكتفاء من 
الغذاء والعمل على حل مشكالت نقص اإلنتاج الزراعي في 
مصر بما يعمل على املساعدة في تحقيق االكتفاء الذاتي 
بل ويجعل العديد من األسر التي تعتمد على الزراعة في 
األسطح تعمل على توفير الحاجات الغذائية والزراعية لها 
حيث يتم زراعة العديد املحاصيل الغذائية التي ال تحتاج 

إلى أشجار وإنما يتم زراعتها بأسطح املنازل. 

كما أن الزراعة على أسطح املنازل يمكن أـن تخصص 
إلنتاج الخضراوات املختلفة كالكوسة والفجل والجرجير 
والزعتر وهو ما يعد أمر إيجابي في مصر في ظل وجود 
الكثير من املساحات غير املستغلة بأسطح املنازل والتي 
في املعتاد تتحول إلى بؤر من بؤر األتربة واألغراض 

القديمة في الوقت الذي نجد في دولة مثل سنغافورة.
حيث ساهمت زراعة األسطح بها في خفض درجات 
الحرارة بصورة كبيرة بجانب االستفادة االقتصادية 
جراء الزراعة على األسطح األمر الذي ساهم في الوقت 
نفسه في تقليل نسبة ملوثات الجو وعمل على االستفادة 

االقتصادية من الزراعة في دعم األمــن الغذائي هناك 
بتوفير الخضراوات والفاكهة األورجانيك. 

وفي مصر يوجد حوالي 20 مليون منزل وبالطبع اذا 
ما قامت الحكومات بتشجيع االهالي علي زراعة االسطح 
هذة فإن العوائد املادية ستكون ممتازة وستساعد علي 
تحسني االقتصاد الوطني، فلو قمنا بضرب االربــاح 
الصافية من زراعة سطح بمساحة 100 متر مربع وهي 
“ 10 االف جنيه تقريبا » × 20 مليون سطح فإننا 
سنحصل بذلك علي ارباح طائلة تزيد عن 20 مليار جنية 
في العام الواحد هذة االموال بالطبع ستساعد الناس علي 
تحسني دخولهم واوضاعهم املعيشية ايضًا ستساعد 
زراعة االسطح الدولة علي تخفيض معدالت االستيراد من 

الخضروات من الخارج.
تقول د امنيه عبد الرحمن استاذه االعالم بجامعه بنى 
سويف هذه املبادرة تحتاج إلى جهود اكثر لالعالن عنها 
ودعمها وقد أطلقت الحمله القومية لزراعة مليون سطح 
أخضر في مصر منذ 201٦ ولكن ثمارها بسيط ومعدل 

االستجابة ضعيفه .
فالفكره تتبلور في تحويل األسطح من أماكن للقمامه 
الي بساتني جميله تنتج بعض املحاصيل الزراعيه التي 
يستخدمها املنزل من خالل الجهود الذاتية... فنحن 
نتمتع بمناخ جيد يساعد على نمو العديد من املحاصيل 
الزراعيه املختلفه... كما انها تشارك في التقليل من التلوث 

البيئي نظرا لوجود غطاء نباتي على األسطح.
 لذا يجب دعم الحمالت الخاصة بهذا املوضوع ومساند 
وزاره البيئة لهذا الهدف... السعي بكافه الجهود لتغيير 
ثقافه املواطن املصري في كيفيه استغالل اسطح املنازل 

بما يحقق الهدف املنشود. 
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العلم يبحث.. ومصر تنجو

»حقنة الدرن«.. بين الوهم واألبحاث إلثبات تقليلها لإلصابة بكورونا

د. خالد الشافعي: هلا مردود اقتصادي جيد.. وتوفر دخال ماديا للسكان
د. مجدي عالم: تمد الفرد باحتياجاته من األكسجني من خالل تقليل التلوث البيئي

 هل الحظتم سرعه شفاء الحاالت املصابة 
بفيروس كورونا املستجد.. هل الحظتم أيضا 
انتشاره في أمريكا و إيطاليا باعداد تتزايد 
يوميا ربما بسبب هذه الحقنة التي اخذناها 
تحت الجلد عندما كنا صغارا.. و تركت ذلك 

األثر اعلي ذراعنا األيسر.
يقول الدكتور اسامه حمدي , األستاذ في 
جامعه هــارفــرد و رئيس قسم امـــراض داء 
السكري في مركز جوزلني في بوسطني الواليات 
املتحده األمركيه. ربما يحمينا الله من فيروس 

كورونا بتطعيم تلقيناه جميًعا في الصغر.
 فيقول..... إنظر الى أعلى يدك اليسرى فقد 
تجد عالمة لم يمحها الزمن، وربما تتذكر ذلك 
اليوم الذي تلقيت فيه أصعب تطعيم في حياتك 
والذي ألهب يدك لعدة أيام. ولكن هذا التطعيم 
الذي تلقيته صغيًرا وتأملت منه ربما ينقذ حياتك 

 .19-Covid اآلن من فيروس كورونا
فالتطعيم ضد الدرن )السل( والذي إكتشفه 
الباحثان الفرنسيان كامليت وجورين عام 1921 
ــذي يسمي لقاح  بعد 1٣ سنة من البحث وال
BCG ينبه الجهاز املناعي بشدة ضد الكثير من 
فيروسات الجهاز التنفسي ويبقى تأثيره مدى 
الحياة في معظم الناس كما يستخدم في عالج 
بعض سرطانات املثانة لقوة تأثيره على الجهاز 

املناعي للجسم.
وقد وجدت الدراسات املعملية الحديثة والتي 
نشرت منذ أيام أنه ربما يحميك من فيروس 
كورونا الجديد. لــذا فــإن أستراليا واليونان 
ا على هذا 

ً
وبريطانيا وهولندا تجري اآلن أبحاث

اللقاح ولذلك الغرض. فأستراليا على سبيل 
املثال تقوم بتطعيم ٤000 شخص من كبار 
السن ومن األطباء واملمرضني املعرضني للخطر 

في دراسة ضخمة.
ومن حظنا نحن املصريني أن معظمنا تلقى 
هذا التطعيم في صغره . فإذا نظرت إلى خريطة 
العالم املرفقة ستجد أن الدول باللون األصفر 
مازالت تقوم بتطعيم مواطنيها في حني أن كثير 
من الدول كانت تقوم بتطعيم مواطنيها ضد 

الدرن ثم توقفت تماًما.
وتظهر في الخريطة باللون البنفسجي ومنهم 

ــا التي  أستراليا وإسرائيل ومعظم دول أورب
ينتشر فيها املــرض حالًيا. أما الــدول التي ال 
م مواطنيها على اإلطــالق وتظهر باللون  طعِّ

ُ
ت

األحمر فهم إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية 
وكندا ربما يفسر ذلك زيادة اإلصابات والوفيات 
في إيطاليا والزيادة السريعة في عدد الحاالت 

املصابة ألزيد من 100 ألف في أمريكا.
كما علق الدكتور محمد بوريك.. الصيدلي 
علي انخفاض نسبه العدوي من فيروس كورونا 
املستجد في مصر بالنسبه ألرقام الدول االخري 
قائال هناك العديد من املقاالت التي نشرت خالل 

االيام األخيرة.
تشير الي ان السبب في انخفاض العدوي 
يرجع للتطعيم الذي أخذه املصريون ضد الدرن.. 
فربما يكون هو السبب و جاري التحقق العلمي 
من هذه النتيجه.. مشيرا الي ان االخبار املنشورة 
االن تفيد ان لقاح الدرن يمكن ان يكون فعال 
في تحسني اداء الجهاز املناعي ضد فيروس 
كورونا مؤكدا ان لقاح الدرن BCG موجود من 
اكتر من 100 سنة و فيه اكتر من 1٣0 مليون 
شخص بيتم تطعيمهم بيه على مستوي العالم 
هكا التطعيم من ضمن ابحاث سابقة لعلماء 
من الدنمارك بيرفع قدرة الجهاز املناعي للجسم 

علي مقاومة العدوي بشكل عام.

و تم مناقشتها في تقريرين ملنظمة الصحة 
العاملية و في هولندا هناك فريق باحثني اثبت 
هذه النتيجه في ورقة بحثية مهمة. لذلك هناك 

دراســة ســوف تتم في مستشفيات هولندا 
مقارنه بني تأثير اللقاح علي 1000 من الفريق 

الطبي.
و سوف يتم اكبر دراسه علي اللقاح و عالقته 
 Murdoch بفيروس كورونا في استراليا في
Children’s Research Institute سيتم تطعيم 
٤000 من الفريق الطبي املشارك في عالج 

مرضي فيروس كورونا الجديد.
و لكنه يشير الي انها مازالت دراســات ليس 
لها اي نتيجة علي ارض الواقع ثانيا الصني التي 
بدأ فيها املرض و إيران اللي هي بؤرة املرض 
في الشرق األوسط الدولتني فيهم تطعيم ضد 
الــدرن مثل مصر و دول الخليج أيضا و لكن 
هناك احتمال ان تطعيم الــدرن يحسن مناعة 
بعض االشخاص ضد العدوي ) ال يحدث معهم 
مضاعفات خطيرة( لكن يبقي االشخاص 
املعرضني للخطر في نفس املشكلة ) كبار السن 
، مرضي الجهاز التنفسي و مرضي السكر 
،مرضي القلب ، املدخنني( التطعيم لم يثبت انه 

سحر ، لكن فيه امل انه يحسن من الوضع.
تحقيق: مني الشيخ

د. محمد بوريك: لقاح الدرن 
يمكن أن يكون فعال في 

تحسني أداء الجهاز املناعي

د. أسامة حمدي: يقاوم الكثير 
من فيروسات الجهاز التنفسي 

ويبقى تأثيره مدى الحياة


