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امل��ك��ورات  بكترييا  ع��ن  املبكر  الك�شف 

للمثي�شيلني  امل��ق��اوم��ة  ال��ع��ن��ق��ودي��ة 

من  احلد  يف  ت�شاهم  اجلينية  بالتقنية 

املركزة  العناية  وح��دات  يف  انت�شارها 

مبوؤ�ش�شة حمد الطبية

للمثي�سيلني امل��ق��اوم��ة  العنقودية  امل��ك��ورات  بكترييا   ت�سكل 
(MRSA) سميت� املركزة،  العناية   خطرَا طبيَا يف وحدات 
كريات �سكل  على  جمهريَا  فح�سها  عند  تبدو  لأنها   كذلك 
خطورة تكمن  1اأ).  (ال�سكل  العنب  كعناقيد  اأكرث  اأو   ثنائية 
ق��ادرة واأ�سبحت  نف�سها  ط��ورت  قد  اأنها  يف  البكترييا   ه��ذه 
بتك�سري وت��ق��وم  البن�سيلينيز  ه��و  خا�ص  ان��زمي  اف���راز   على 
يف ي�ستخدم  حيوي  كم�ساد  يعترب  ك��ان  ال��ذي   املثي�سيلني، 
من ن��وع  الن���زمي  اف���راز  يف  ويتحكم  البكترييا.  تلك   ع��اج 
اإ���س��م عليه  يطلق  البكيرتيا      .(mecA gene)  ج��ني 

M  RSA is Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus, encoded by the 
mecA gene. A bacterium belonging 

to the family Staphylococcaceae, and the genus 
Staphylococcus (Figure 1a). MRSA is usually 
acquired during exposure to hospitals and other 
health care facilities, and causes a variety of 
serious health care associated infections especially 
in intensive care units such as the TICU/ SICU/ 
NICU.  MRSA is both difficult and expensive to 
treat, therefore early screening is essential and the 
isolation of the patient is a must.

عائ�سة يعقوب مدين و الدكتورة اأ�سماء اآل ثاين
برنامج العلوم احليوية الطبية1

Early Detection of MRSA Using 
Genetic Methods Prevents the 
Spread of Infections in Intensive 
Care Units at Hamad Medical 
Corporation

By:  Aisha Yaqoob Madani &  Dr.Asma Althani, 
Biomedical Program1 

٫) MRSA ( ال�سكل (1اأ ) بكرتيا املكورات العنقودية املقاومة للمثي�سيلني

املقدمة

Figure )1a( Methicillin - resistant Staphylococcus aureus 
) MRSA (. Source: http://www.utexas.edu/safety/ehs/images/bulletin/cdc_9994.jpg

1Supervised by: Dr.Asma Althani, Dr. Sanjay H Doiphode, Miss. Hanan Ibrahim Al-Remaihi - 
Research students: Aisha Yaqoob Madani and Fatema Mayouf, Biomedical Program - Funded 
by: Research Office-Qatar University

 1اأ�سرف على هذا البحث: د.اأ�سماء ال ثاين –ا�ستاذ م�ساعد – برنامج العلوم الطبية بجامعة قطر،
 د. �سنجاي دويفود – ا�ست�ساري الأحياء الدقيقة – موؤ�س�سة حمد الطبية ، حنان الرميحي – م�سرفة 

خمتربات الفريو�سات والتحاليل اجلزيئية – موؤ�س�سة حمد الطبية ، طالبات البحث: عائ�سة يعقوب مدين
  و فطمة معيوف – العلوم الطبية ، مت متويل هذا البحث من قبل مكتب البحث بجامعة قطر.

Introduction
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Several phenotypic and genotypic methods are 
used to detect MRSA.
 
Methodology:
 
This study aimed at evaluating, comparing and 
detecting MRSA using genetic, chromogenic 
and conventional methods in admission to 
SICU/TICU/NICU at Hamad Medical 
Corporation using nasal swabs from the patients 
in these units. The study patients were chosen 
from different age groups and nationalities. 
The main aim for performing these tests is to 
detect the best method that should be used by 
which we can expedites as well as give accurate 
results thus preventing the spread of infections 

 
امل�ست�سفيات بكترييا  من  العنقودية  امل��ك��ورات  بكترييا   تعد 
بعناية الطفال، املركزة اخلا�سة  العناية   خا�سة يف وحدات 
وقد للجروح  امل��رك��زة  العناية  ووح���دة  اجل��راح��ة،   واأق�����س��ام 
الك�سف ف��اإن  ل��ذا   . الوب��ئ��ة  م��ن  العديد  انت�سار  يف   ت�سببت 
 امل��ب��ك��ر ع��ن وج����ود ه���ذه ال��ب��ك��ت��ريي��ا ي�����س��اع��د يف احل���د من
1ب (ال�سكل  للمري�ص  التام  العزل  خال  من    .(انت�سارها  
املتبعة يف ال��ط��رق  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  ال��رتك��ي��ز يف   ل���ذا مت 
بكترييا عن  البكتريية  (MRSA) الك�سف  الزراعة   بطرق 
امل��رك��زة العناية  وح���دات  يف  احلديثة  اجلينية   وال��و���س��ائ��ل 
جتويف م��ن  م�سحات  ب��اأخ��ذ  وذل��ك  الطبية  حمد   مبوؤ�س�سة 
املقارنات . كما مت اجراء  الوحدات  للمر�سى يف هذه   الأنف 

.Figure )1b( .-Isolation Rooms at HMCال�سكل (1 ب). غرف العزل مب�ست�سفى حمد العام
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through the use of isolation rooms (Figure 1b).  
The traditional method for screening uses 
selective Mannitol Salt agar plates CHROMagar 
that allows the growth of the bacterium after an 
incubation period. Bacterial colonies grown on 
the Salt Agar indicative of the presence of  S.aureus 
and are characterized by their yellow colonies. 
Confirmation tests are then performed to check 
the presence of MRSA. As for the CHROMagar, 
the colonies give mauve coloration on the agar. 
Both methods require an incubation period for 
the growth of the bacterium of one to two days.  
 
Detection of MRSA using genetic methods:
 
Two different techniques are used to detect 
MRSA: The Smart Cycler and the GeneXpert 
MRSA Assay (Figure 1c); both are qualitative 
in vitro diagnostic assays for the direct detection 
of nasal colonization by (MRSA) aiding in the 
prevention and control of MRSA infections in 
health care settings.
 

واجلهد الوقت  توفري  يف  ت�ساهم  والتي  املتبعة  الطرق   بني 
 وت�ساهم ب�سكل فعال يف الك�سف املبكر عن البكترييا ونتيجة
امل�ست�سفى يف  امل��ر���س��ى  ب��ني  انت�سارها  متنع  فهي    .ل��ذل��ك 
 
 ط���رق ال��درا���س��ة واأع�����داد الأف�����راد ال��ذي��ن اأج��ري��ت عليهم
حديثي الأط��ف��ال  �سملت  حيث  متفاوتة  كانت   الخ��ت��ب��ارات 
. اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  ال�سن  وك��ب��ار  وال�سباب    ال���ولدة 
الفحو�سات اإجراء  هو  امل�سحات  اأخذ هذه  الهدف من   وكان 
وبالطرق البكتريية  الزراعة  الطريقتني:  با�ستخدام   عليها 
الطرق واأن�����س��ب  اأدق  على  للتعرف  ومقارنتهما   اجلينية 
هذه اأن  املعروف  من  لأن��ه  عنها  الك�سف  على  ت�ساعد   التي 
اأن حيث  املناعة  وقليلي  ال�سعفاء  املر�سى  ت�سيب   البكترييا 
ف�سا  ، امل�ست�سفى  يف  طويلة  فرتات  ميكثون  ما  عادة   هوؤلء 
يف العاملني  واملمر�سني  الخرين  املر�سى  وج��ود  ذل��ك   عن 
حاملة تكون  اأن  املحتمل  من  الفئتني  وكا  الطبية،   املوؤ�س�سة 
وعلى للمر�سى  الأنف  تعي�ص يف جتويف  التي  البكترييا   لهذه 
عند ال��ع��دوى  انت�سار  �سهولة  �سبب  تف�سري  هو  وه��ذا   اجللد 

 Figure )1C( a-  Equipment used in the genetic methodال�سكل (1 ج)اأ -  اأجهزة الك�سف املبكر للبكرتيا بالطرق احلديثة
detection of MRSA.



6

  .املر�سى قليلي املناعة عند رعايتهم اأو مام�ستهم لاآخرين
 
هي الطبية  امل��خ��ت��ربات  يف  املتبعة  التقليدية  الطريقة   اإن 
مت�صلبة زراع��ي��ة  اأو���ص��اط  با�صتخدام  البكتريية   ال��زراع��ة 
عليها للتعرف  البكترييا  من��و  حتفز  مكونات  على   حتتوي 
وي�ستخدم جمهريا.  فح�سها  خال  من  او  موا�سفاتها   من 
 لبكترييا املكورات العنقودية نوعني من الو�صاط وهي: الأغار
امللحي اأغ��ار (Manitol Salt Agar) املانيتويل   وال��ك��روم 
(CHROMagar) وتتم زراعة البكترييا على هذه الو�صاط 
م�ستعمرات وتكون  لتنمو  كامل  ليوم  احلا�سنة  يف   وت��رتك 
املانيتول ل��ون  تغري  ف��اإذا  معينة  ب��األ��وان  تتميز  التي   بكتريية 
 امللحي من الأحمر الى ال�سفر مع ظهور م�ستعمرات �سفراء
 فتجرى اختبارات S.aureus فهذا ي�سري الى وجود بكترييا
اخ��ت��ب��ار ع��م��ل  خ���ال  م��ن    واخ��ت��ب��ار coagulase ت��اأك��ي��دي��ة 
catalase املقاومة العنقودية  بالبكترييا  الت�سخي�ص   لتاأكيد 
لل� بالن�سبة  اأم��ا   فالبكترييا CHROMagar للميثي�سيلني. 
كلتا اأن  واملاحظ  اللون.  زاهية  بنف�سجية  م�ستعمرات   تكّون 
 .الطريقتني تتطلب وقتًا لنمو البكترييا يرتاوح بني يوم و يومني

الطرق اجلينية:

هذا  يف  ا�ستخدمت  التي  اجلينية  للطرق  بالن�سبة  اأما 
عن  للك�سف  خمتلفتني  تقنيتني  ا�ستخدام  مت  فقد  البحث، 
 GeneXpert و   Smart Cycler وهما:   MRSA بكترييا 
وت�سخي�سية  حتليلية  اأجهزة  عن  عبارة  وهما  اج)  (ال�سكل 
جهاز  يف  املتوفرة  التقنية  وجودها.  عن  املبا�سر  للك�سف 
الت�سل�سلي  البلمرة  تفاعل  على  تعتمد   Smart Cycler
احلم�ص  مل�ساعفة   (polymerase chain reaction)

ومن   MRSA العنقودية  املكورات  ببكترييا  اخلا�ص  النووي 
ت�سهل   والتي  لتهجينها  خم�س�سة  جم�سات  ت�ستخدم  ثم 
اأما  امل�ساعف.  النووي  احلم�ص  من  البكترييا  عن  الك�سف 
متكامل  جهاز  لكونه  الأحدث  فهو   GeneXpert جهاز  
وم�ساعفة  العينة  بتح�سري  اخلا�سة  اخلطوات  وي�سم 
بطريقة  البكترييا  وجود  عن  والك�سف  النووي  احلم�ص 
اتوماتيكية. وكانت النتائج ل تتطلب من الوقت ال 64 دقيقة 
الثانية. بالطريقة  دقيقة   75 و  الولى،  اجلينية   بالطريقة 

النتائج:

التحليات  على  اأجريت  التي  واملقارنات  النتائج  اأظهرت 
الزراعة  طرق  اأن  حيث  دقتها،  يف  وا�سحا  تفاوتًا  الأربعة 
على  للح�سول  �ساعة   96 الى   72 من  وقتا  تتطلب  البكتريية 

The Smart Cycler utilizes polymerase chain 
reaction (PCR) for the amplification of MRSA 
DNA and fluorogenic which target specific 
hybridization probes for the detection of 
the amplified DNA. The GeneXpert System 
integrates and automates the three processes 
required for real-time PCR-based genetic testing: 
sample preparation, amplification, and detection. 
The first method requires 64 min while the second 
one requires 75 min.
 
Results:
 
The results obtained provided grounds for 
discussion of the advantages and disadvantages of 
each method as to how each helps, manages and 
expedites the detection of MRSA in health care 
settings. The four methods showed variations in 
the accuracy of the results: the culturing method 
requires an incubation period of 72 to 96 hrs to get 
the results followed by the confirmation tests to 
allow the physician decide on the isolation of the 
patient or otherwise. Further, false/negative results 
can be attributed to the overheating of the loops 
during culturing eventually killing the bacteria. 
Equally, a low quantity of the organism can lead 
to the failure of its growth bearing in mind that 
meanwhile, the spread of infection may continue.  
 
The use of genetic methods has solved the problems 
relating to the culturing methodology and gave 
accurate results in less time. Since these methods 
depend on the gene element of non-viable bacteria, 
all doubts regarding +/- results are removed and 
the physician can assess his cases of MRSA. 
  
Culturing methods must not underestimated 
and are still useful in differentiating between the 
resistant and non-resistant forms of MRSA thus 
aiding in the treatment and medication of the 
patient.
 
Recommendations:
 
It is suggested that the use of genetic methods is 
enforced once patients are admitted to intensive 
care units. This initial step will primarily 
guarantee the safe care of the patient and will 
save time and cost for both the corporation and 
the patient. However, these initial steps should be 
followed by the use of culturing methods for the 
further treatment and medication of the patients.
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التاأكيدية   التحاليل  اجراء  ثم  ومن  البكتريية  امل�ستعمرات 
يف  العزل  ت�ستدعي  املري�ص  حالة  كانت  ان  الطبيب  ليقرر 
ال�ساعات  . خال هذه     MRSA ببكترييا    الإ�سابة  حال 
املركزة  العناية  وحدات  يف  انت�سرت  قد  البكترييا  تكون 
لت�سبب الوبئة. فالطبيب ل ي�ستطيع اأن يقرر عزل املري�ص 
ملجرد ال�سك اأو احلد�ص لأن ذلك يزيد من ا�ستخدام غرف 
املر�سى  غرف  عن  وتختلف  حمدودة  تكون  لأنها  العزل 
الغرف  هذه  يف  امل�ستخدمة  الأجهزة  حيث  من  العاديني 
البكتريية  الزراعة  طرق  اأن  كما  بها.  اخلا�سة  والتكاليف 
يحدث  اأن  وميكن  ايجابية  حلالت  �سلبية  نتائج  تعطي  قد 
مما  طويلة  لفرتة  للحرارة  البكترييا  تعري�ص  عند  ذلك 
حتتوي  التي  العينات  واأي�سا  عليها،  الق�ساء  يف  يت�سبب 
على  النمو  عن  تعجز  البكترييا  من  �سئيلة  كمية  على  
�صلبية.  نتائج  تعطي  ان  ميكن  وعليه  الزراعية  الو�صاط 
الوبئة. انت�سار  الى  توؤدي  اأن  �ساأنها  من  الأ�سباب  هذه   كل 
تت�سم  نتائج  اأظهرت  امل�ستخدمة  الطرق اجلينية  املقابل  يف 
بالدقة وتوفر الكثري من الوقت وتبعد ال�سكوك عن الطبيب 
اأن  حيث  املري�ص.  عزل  حال  يف  قراره  اتخاذ  يف  وت�ساعده 
الطرق اجلينية ت�ستطيع ب�سهولة الك�سف عن وجود البكترييا 

وجود  عن  تك�سف  لأنها  �سئيلة  بكميات  كانت  ولو  حتى 
النووي.  احلم�ص  مع  وتتعامل  للبكترييا  الأ�سا�سي  اجلني 
ل  البكتريية  للزراعة  التقليدية  الطرق  ا�ستخدام  ولكن 
وكيفية  البكترييا  نوع  حتدد  لأنها  عنها  ال�ستغناء  ميكن 
اخلا�سة  امل�سادات  ا�ستخدام  حيث  من  معها  التعامل 
املقاومة  غري  من  املقاومة  النواع  تو�سح  فهي  للعاج 
للبكترييا. املنا�سب  العاج  معرفة  يف  دورها   فيكمن 

الإقرتاحات:

لذلك كان من املقرتح يف هذا البحث احلث على ا�ستخدام 
املركزة  العناية  وحدات  يف  احلديثة  اجلينية  الطرق 
للمر�سى  مبا�سرة  وا�ستخدامها  الطبية  حمد  مبوؤ�س�سة 
بكترييا  انت�سار  من  احلد  يف  الكبري  الأثر  لذلك  وكان 
اأنها �ساعدت على الك�سف املكرب  املكورات العنقودية حيث 
عزل  عند  قراره  اتخاذ  يف  الطبيب  ت�ساعد  وبالتايل  عنها 
املري�ص  بحالة  اخلا�سة  لديه  ال�سكوك  كل  طاعنَا  املري�ص 
ل�ستخدام  البكتريية  الزراعة  طرق  ا�ستخدام  ثم  ومن 

العاج املنا�سب بامل�سادات احليوية.

 Figure )1C( b-  Equipment used in the genetic methodال�سكل (1 ج)ب -  اأجهزة الك�سف املبكر للبكرتيا بالطرق احلديثة
detection of MRSA.
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فر�س البحر يف املياه القطرية

اإلى  ويتبع  �سكًا  البحرية  الأ�سماك  اأغرب  من  البحر  فر�ص 
عليه  احل�سول  مت  الذي  والنوع  العظمية  الأ�سماك  جمموعة 
.Hippocampus hippocampus هو  القطرية  املياه   يف 
الأ�سماك  جمموعة  �سمن  البحر  فر�ص  اإل��ى  ي�سار  ما  ع��ادة 
اأن  وميكن   (Pipefishes) الأنبوبية  بالأ�سماك  املعروفة 
اأن فر�ص  اإذا  لكليهما  منيز بني املجموعتني بطريقة احلركة 
الأ�سماك  اأن  حني  يف  ال�سرعة  وبطيئ  راأ�سيًا  يتحرك  البحر 
الأ���س��م��اك. بقية  مثل  اأف��ق��ي��ًا  وت��ت��ح��رك  �سريعة   الأن��ب��وب��ي��ة 
وهي  واملعتدلة  الدافئة  البيئة  البحر  فر�ص  اأ�سماك  تف�سل 
اإلى  اأدى  مما  ت�سائل  يف  اأع��داده��ا  اأن  اإل��ى  الإنت�سار  وا�سعة 
وهي  لاإنقرا�ص  املعر�سة  الكائنات  قائمة  �سمن  اإدراج��ه��ا 
الآن �سمن القائمة احلمراء (CITES RED LIST). ومما 
يوؤ�سف له اأن معظم املدن ال�ساحلية التي يتوافد عليها ال�سياح 
تعر�ص اأ�سماك فر�ص البحر جمففة لل�سياح ، اأ�سف اإلى ذلك 

ماأ�ساة اإعتبارها ذات قيمة يف الطب ال�سيني.

Seahorses are strange looking marine 
organisms that belong to bony fishes 
(Phylum Chordata; Class Actinopterygii; 

Order Syngnathiformes; and Family 
Syngnathidae). The species in QMZ (Qatar 
Marine Zone) is Hippocampus hippocanpus.  
 
Seahorses are commonly spoken off in connection 
with pipefish. The main difference between them 
lies in their general shapes: while seahorses 
are usually vertical using the tail to anchor 
themselves for their surroundings, pipefishes 
swim horizontally and are fast swimmers.

 بقلم د. حم�سن عبداهلل العن�سي
مركز الدرا�سات البيئية – جامعة قطر

Seahorse in Qatar marine zone

By Dr. Mehsin A. Al-Ansi 
E.S.Center - Qatar University

Plate )1( Camouflage ability of the seahorse. ال�سورة (1) تو�سح قدرة فر�ص البحر على التكيف واخلفاء مع البيئة املحيطة  
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Seahorses prefer tropical and temperature 
waters. The number of seahorses worldwide 
is on decline and they are now listed in 
CITES RED LIST as vulnerable species. 
Everywhere seahorses are considered as 
items of attraction and many seaside towns 
sell dried specimens to tourists. Their blight 
is further increased by their consideration 
as items of value in Chinese medicine.  
 
Description
 
Seahorses stand upright. The seahorse’s body 
which is made up of rings of armored plates 
comprises (not scales as in most fishes) a 
peculiar shaped head, main trunk, fins and a 
curled tail. The head resembles that of a horse 
(hence the name seahorse) and carries a pair 
of large eyes, a coronet (a crown made of bony 
plates which they use in communications by 

الو�سف
�سف  من  مكون  قائم  جزء  من  البحر  فر�ص  ج�سم  يتكون 
بع�ص  مثل  ق�سور  عليه  (وليوجد  مدرعة  حلقات  من 
مثل  دعامته  م�سدر  حول  يلفه  حلزوين  ذيل  وله  الأ�سماك) 
�سمي  (ولذا  احل�سان  راأ�ص  ي�سبه  وراأ�سه  البحر  ح�سائ�ص 
واأنف طويل  كبريتان  عينان  بالراأ�ص  و  البحر)   فر�ص  باإ�سم 
بالنقر  اإت�سال  كاأداة  ي�ستعمل  �سلب  تاج  الراأ�ص  اأعلى  وعلى 
لتحديد  ت�ستعمل  الراأ�ص  منطقة  حتت  زعانف  توجد   ، عليه 
وعند  للعوم  وت�ستعمل  الظهر  على  توجد  كما  الإجتاهات 
فتحة الكي�ص زعنفة ت�ستعمل يف توجيه احليوانات املنوية اإلى 
ي�ستعمله  الذي  اللولبي  الذيل  هو  والفريد  والأغرب  الكي�ص. 
.(1 (ال�سكل  بالأ�سياء  وللم�سك  كدعامة  البحر   فر�ص 

التكاثر
ولي�ست  النهر  فر�ص  ذكر  اأن  احليوانية  اململكة  غرائب  من 
البي�ص  الأنثى  ت�سع  اإذ  والولدة  احلمل  فرتة  يتحمل  الإنثى 
لب�سعة  ح�سانة  فرتة  وبعد  الذكر  ج�سم  على  كي�ص  داخل 
وعن  ال�سغار  من  عددًا  ويعطي  البي�ص  يفق�ص  اأ�سابيع 
الأبناء  من  "الأب"  يتخل�ص  متتالية  اإنقبا�سات  طريق 
احليوانية. اململكة  يف  "اأب"  اأف�سل  باأنه  اإليه  ي�سار   ولذلك 
يتغذى فر�ص البحر على كائنات �سغرية ومبا اأنه بطئ العوم 

فقد عو�ص ذلك بقدرته الفائقة على التخفي (ال�سورة 1).

Figure 1. General description of the sea horse. .ال�سكل 1. و�سف عام جل�سم فر�ص البحر



10

clicking) and a long snout.  
The pectoral fins are below the 
head and the dorsal fin is set 
midway – towards the end of 
the main trunk (Figure 1). The 
dorsal fin is used in swimming 
and the pectoral fins are used 
in steering. Most unique is 
their curled prehensile tail 
which is used in grasping 
and holding on objects. 
 
Reproduction 
 
Reproduction is unique in 
seahorses. The males have 
brooding pouches where 
females deposit their eggs. The 
males produce their sperms 
into the sea but they too find 
their way into the male’s pouch. 
Fertilization take place inside 
the pouch and the young are 
nourished by their eggs’ yolks 
and the nutrients released from 
the male’s body by diffusion. 
 
Pregnancy      therefore      the
function of the male seahorses. 
Fertilized eggs are hatched in 
the male pouch. Pregnancy is 
for a period of several weeks 
in which the males swell. 
When the youngs are hatched, 
they are released by series 
of contractions by the male 
through which the juveniles 
seahorses are expelled. The 
males then return to their 
normal sizes. Male seahorses 
are referred as “Best Dads” 
in the Animal Kingdom.  
Seahorses feed on small 
organisms and because they 
are poor swimmers they tend 
to hide in seagrass beds. They 
are masters of camouflage 
and blend well with their 
surroundings (Plate 1).

Figures Camouf lage ability of the seahorse.
ال�سور تو�سح قدرة فر�ص البحر على التكيف واخلفاء مع البيئة املحيطة  
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الأحافري / املتحجرات

يقدر العلماء باأن احلياة على الأر�ص بداأت منذ حوايل 550 
مليون �سنة. وكما نعلم فاإن الكائنات بجميع اأحجامها  تنتهي 
حياتها وتتحلل اأجزائها الغ�سة اأوًل ولكن العظام والأ�سداف 
والأحافريعبارة  اأطول.  لفرتات  تبقى  ال�سلبة  والأجزاء 
بعدة  الأر�ص  اأو حيوان) مت حفظها على  كائنات (نبات  عن 
قبل  فجاأة  اإندثر  ما�سي  لاأر�ص  اأن  على  دللة  وهي  طرق 
مايني ال�سنني وقد مت العثور على اأحافري لثدييات (ماموث 
وح�سان وغزال وغريهم) وقنافذ بحر واأ�سداف والعديد من 
الكائنات الأر�سية والبحرية اإندثرت ومل يبقى منها غري هذه 
يف  وجود  لها  كان  اأنه  على  دالة  لأ�سكالها  املج�سمة  الأحجار 

تاريخ الأر�ص.

وي�ستعني علماء احلفريات بهذه العينات لتقدير ما قد يكون 
�سيئًا ما قد حدث  اأن  العامة  والنظرية  املا�سي  قد حدث يف 
الكوارث  من  �صابه  ما  اأو  بركان  اإنفجار  اأو  نيزك  ك�صقوط 
والذي اأدى اإلى املوت املفاجئ خا�سة للكائنات ال�سخمة منها 

Living things inhabited the earth over the 
last 550 million years. Macro and micro 
organisms are either consumed or die and 

are recycled upon death. Upon death living things 
decay and lose all soft tissues however, bones and 
shells tend to remain. The geological Cambrian 
Period is estimated as about 540 million years 
old and the Precambrian fossils include bacteria/
microfossils. Macroscopic fossils are now known 
from millions of years ago and are numerous, 
diverse and had been collected from various 
location all over the world.

Fossils are preserved remains of the distant 
past. Fossils are evidence of a world that 
existed and was suddenly destroyed i.e. an 
instant usually naturally occurring catastrophe 
when the organisms were alive. The study 
of fossils is the science of paleontology.   

 بقلم د. اإخا�ص عبدالباري
مركز الدرا�سات البيئية – جامعة قطر

Fossil
By Prof. Ekhlas M.M. Abdel Bari 
E.S.Center - Qatar University 
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مثل الدينا�سورات واأ�سباهها والعديد من احليتان وخافهم 
الزمن  يف  وجودهم  على  يدل  وما   ، الارفقاريات  وكذلك 
مبح�ص  البع�ص  عليها  يتح�سل  التي  الأحافري  هو  الغابر 

ال�سدف اأو التنقيب.

الكارثة  بعد  احلياة  بخ�سو�ص  نظريتان  وهناك 
الأكرب  كانت  املنقر�سة  الكائنات  باأن  تفيد  ولى  الأ
ونظرية  نقرا�ص  الإ تفادى  حجمًا  الأ�سغر  واأن  حجمًا 
حجمًا  اأ�سغر  باتت  الكائنات  باأن  تفيد  اأخرى 
نقرا�ص  الإ لى  اإ اأدت  التي  الطبيعية  الكوارث  بعد 
الكائنات  من  ملجموعة  الآن  موجود  هو  ما  ومبقارنة 
الت�سابه  مع  نه  باأ جند  املنقر�سة  اأ�سافها  مع 
باأن  بذلك  وي�ستدل  ال�سفات  بع�ص  يف  تنافر  يوجد 
اأ�سافها. من  تطور  ناجت  هي  حاليًا  املوجودة   الكائنات 

الأحافري: حفظ  طرق 
يف  احلفريات  علماء  لدى  معروفة  طرق  عدة  هناك 
حتى  و  اأ �سخر  على  ك�سكل  و  اأ ك�سخر  الكائن  حفظ 
�سالت  اأحد  وجد  حيث  �سكا  الأ يف  حديثًا  اإت�سح  كما 
. كامًا  وج�سمه  ب�سكله  متجمدًا  ال�سويف   املاموث 
يف  �سريعًا  الكائن  دفن  الأحافري  حفظ  طرق  ومن 
اجلافة   املناطق  يف   (desiccation) الرمال 
مثل  والتفحم  والعنرب/كهرمان  �سفلت  الإ يف  والدفن 
التمعدن  و  اأ  (mold) والقوالب   (cast) احل�سوات 
وميكن  املوت.  بعد  اخلايا  داخل  الأماح  برت�سب 
منها  طرق  عدة  بوا�سطة  املتحجر  الكائن  عمر  حتديد 
وقد   carbon-14 dating و  اأ  radiometric
مبايني  اأزمانها  تقدر  املتحجرة  الكائنات  هذه  اأن  ثبت 

. ل�سنني ا

Fossil remains share similarities with their 
living relatives but may also show differences. 
This is taken to indicate that “newer/evolved” 
organisms are formed with change and older 
ones became extinct. Biological evolution 
explains why faunal succession exists: as different 
organisms evolve, change and go extinct, they 
leave behind fossils. Faunal succession was 
one of the chief pieces of evidence cited by 
Darwin that biological evolution had occurred. 
 
Some believe that when a catastrophe took 
place, only “small” organisms survived it. 
Others believe that as organism evolved, 
they became smaller (The Lilliput Effect)*.   
Fossil records continue to provide information on 
how life developed on Earth but fossilization is 
rather rare, because most living things decompose 
relatively quickly following death and in order for 
an organisms to be fossilized, these remains need 
to be covered by sediment immediately. However, 
there are exceptions to this, such as if an organisms 
becomes frozen, desiccated, or comes to rest in an 
anoxic (oxygen-free) environment. Fossilization 
tends to favor organisms with hard body parts and 
larger specimens (macrofossils) are actually far 
more common.
  
Fossils are preserved and formed by various 
ways: The body of the organism is replaced 
by mineral i.e. Replaced and recrystallized; 
Material is in a geochemically   altered   state 
i.e. Compression fossils and Bioimmuration is 
when one organism was over another organism 
(usually skeletal) when the catastrophe 

* Lilliput refers to the fantasy island in “Gulliver’s Travels” by Jonathon Swift and its minute people “The Lilliputians”. The term is used by paleontologists to 
mean the survivals after mass extinction are much smaller in size.
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took place. Besides, fossils are formed: 
-Freezing (best means of preservation 
of ancient materials) - Mammoth were 
found recently in ice in frozen Alaska, 
with flesh intact in a perfect frozen state. 
-Drying (desiccation) - for organisms in 
arid parts of the world possibly buried alive. 
-Asphalt (crude oil seeping through fissures 
in the earth) - acts as a preservative of bones, 
teeth, shells exoskeletons of insects. These as 
well as plant seeds have been retrieved from pits. 
-Resin in which organisms were stuck when 
the original organisms got fossilized . These 
are polymerized and hardened into amber.  
-Carbonization is the case when organisms 
decomposed and their carbon content left an 
impression in the rock of the fossil outline: 
Part of the organisms is destroyed or all the 
body is dissolved/destroyed. The former 
forms casts and the latter forms molds, 
-Permineralization after burial, the cells 
on the organisms are filled with mineral-
rich groundwater and the shape of the 
original organism is preserved as rock.  
 
Fossil records aid in determining the age of rocks 
and various dating methods have been used and 
are used today. During the twentieth century, 
more exact dating was obtained from radiometric 
dating (including potassium/argon, argon/
argon, uranium series) and for very recent fossils, 
carbon-14 dating. While there is some variance 
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"�سغر احلجم  اإلى نظرية  الإلتزام  �سنوات عديدة من  وبعد 
مع التطور بعد الكوارث الطبيعية" وجد حديثًا قواقع كبرية 
يقدر  غابر  زمن  تكون من  اأن  ويفرت�ص  املاألوف  احلجم عن 
باأكرث من 50 مليون �سنة اإل اأنه ثبت اأن عمرها حوايل مليون 
 �سنة فقط مما هّز نظرية التطور اخلا�ص بال�سغر مع التطور.
العربية على عدة عينات  الباحثون يف اجلزيرة  وقد حت�سل 
منها خا�سة يف �سلطنة عمان واململكة العربية ال�سعودية ودولة 

الإمارات العربية املتحدة.

فوق  من  قطر  من  "�سخمة"  لقواقع  عينات  جتميع  مت  وقد 
اأعمارها  حتديد  يتم  مل  اأنها  اإل  وحزوم  �سخرية  اأرا�سي 
املتح�سل عليها هي قواقع  اأن هذه املجموعة  اإلى حينه ومبا 
واأ�سداف بحرية بالإ�سافة اإلى اأ�سنان اأ�سماك القر�ص وقنافذ 
ودخان  زكريت  مناطق  من  عليها  احل�سول  يتم  التي  البحر 
اأنها  اأي  اأ�سلها بحري  �سبه جزيرة قطر  اأن  فهذه دللة على 
ناجت اإرتفاع (رمبا مفاجئ) من قاع البحر لتكون رقعة الأر�ص 

-اأر�ص قطر احلالية - واهلل اأعلم.

in the results from these dating methods, nearly 
all of them provide evidence of a very old Earth. 
The Lilliput Effect theory has gained much 
attention recently since “large” fossil gastropods 
dated only one million years ago were collected. 
This shattered the earlier theories and threw 
much doubt on the “Lilliput effect” theory.  
 
Recently, fossil records are building up in 
Arabia and numerous findings were reported 
from Oman and U.A.E. These include 
mammals, reptiles, invertebrates and others.  
 
Gastropod and Mollusk fossils were collected 
in Qatar. These belong to large-sized marine 
organisms. Marine gastropod and bivalve fossils 
can be collected from numerous Hezooms (rocky 
outcrops) in Qatar. Jacques LeBlanc (Oct. 2009) 
collected shark teeth and marine mammal bones, 
echinoderms and invertebrates from locations 
near Dukhan (S.W. Qatar). The Plates included 
show examples of some of the fossils collected 
from hezooms in Central Qatar. None have so far 
been dated. 
These marine gastropod confirm the origin of 
Qatar from a raised sea floor million of years ago.  
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البحرية  احل��زازي��ات 
ال��ق��ط��ري��ة امل���ي���اه  يف 

اإلى  وتعود  البحرية  باحلزازيات   Bryozoans ال�   تعرف 
باإ�سم  حاليا  تعرف  والتي   ،   (Bryozoa) الربايزوا  طائفة 
مائية  لفقارية  كائنات  وهي   .(Ectoprocta) اإكتوبروكتا 
الأحيان،  اأغلب  يف  وجميلة  �ساحرة  اأ�سكال  ذات  جمهرية 
من  حجرية  عظمية  هياكل  لها  تبني  عام  ب�سكل  اأنها  كما 
كاربونات الكال�سيوم. وقد كانت  هذه الطائفة  تعرف اأ�سًا  
ب�اإ�سم عديدة احليوانات (Polyzoa) . وعلى الرغم من اأن 
هناك حوايل 5000 نوعًا حيًا بالإ�سافة اإلى عدد من الأنواع 
 املتحجرة اإل اأن هذه الطائفة تعد جمهولة لكثري من النا�ص.

The Bryozoans, also known as ‘moss animals’ 
belong to the phylum Bryozoa also known as 
Ectoprocta, a phylum of small to microscopic 
but fascinating and often beautiful aquatic 
invertebrate animals.  These generally build stony 
skeletons of calcium carbonate. The phylum was 
originally called «Polyzoa», but this term was 
superseded by «Bryozoa».  Despite the fact that 
there are about 5000 living species, with several 
times that number of fossil species, the Bryozoa 
remain largely unknown to most people. 
 
 

(B.Sc.)  بقلم جناة الُعمري 
مركز الدرا�سات البيئية – جامعة قطر

Bryozoans in QMZ 
(Qatar Marine Zone)
By Najat Hussain Al-Omari (B.Sc.) 
E.S.Center, Qatar University

                                                                          �سكل 1. �سور لبع�ص كائنات من طائفة احلزازيات احليوانية التي مت التح�سل عليها يف املياه القطرية (ت�سوير الكاتب )                                                                             .
Plate 1. Examples of bryozoa in QMZ ) Photography by author( 
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Description:  
 
Bryozoans are aquatic (mostly marine) organisms, 
living in colonies of interconnected individuals 
(zooids)1. The class Cheilostomata has the largest 
number of species, possibly because they have the 
widest range of specialist zooids. All colonies 
contain autozooids, which are responsible for 
feeding and excretion. Colonies may be mistaken 
for hydroids, corals, or even seaweeds. The 
number of individuals in any colony varies from 
very few to millions and the colonies sizes range 
from millimeters to meters. However, individuals 
that make up the colonies are rarely larger than 
a millimeter. Colonies take a variety of forms, 
including fans, bushes and sheets.
 
Habitat and Distribution:
 
Most species of Bryozoan live in marine 

الو�سف: 
يف  تعي�ص  بحري  معظمها  كائنات  الربايزوا  طائفة  اأفراد 
 .(zooids) بحيوانات  تعرف  مرتابطة  كاأفراد  م�ستعمرات 
 (Class Cheilostomata) كيلو�ستوماتا  اأفراد  وتعد 
�سبب  ويعود   ، واأنواعها  الأفراد  لعدد  بالن�سبة  الأكرثتنوعًا 
كل  وحتتوي   ،  zooids لل�  الوا�سع  الإنت�سار  اإالى  ذلك 
عن  امل�سوؤولة   autozooids بال�  يعرف  ما  على  امل�ستعمرات 
من  يخطئ  وقد  الف�سات.  من  والتخل�ص  التغذية  عمليتي 
الهدريات  من  ويعتربها  الأويل  للمرة  امل�ستعمرات  هذه  يرى 
الأع�ساب  من  اأنواع  حتى  اأو  املرجان  اأو   (hydroids)
اأعداد  من  م�ستعمرة  اأي  يف  الأفراد  عدد  ويتفاوت  البحرية. 
امل�ستعمرات  حجم  يتفاوت  وكذلك   ، املايني  اإلى  جدًا  قليلة 
من مليمرتات اإلى اأمتار. وتتخذ امل�ستعمرات اأ�سكاًل خمتلفة 
م�سطحة.  اأو  متفرعة  اأ�سكال  اأو  املراوح  ماي�سبه   منها 

 1 Zooid: Individual animal or member in a bryozoan colony. 
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environments. They generally prefer warm, 
tropical waters, but are known to occur  worldwide.  
In their aquatic habitats, bryozoans may be found 
on all types of rocky surfaces or hard substrates: 
sand grains, rocks, shells, wood, blades of seaweeds 
and others. Some bryozoan colonies, however, do 
not grow on solid substrates like algae, but form 
colonies on sediment. A few species can creep 
very slowly by using spiny defensive zooids as legs. 
Most bryozoans inhabit much shallower water. 
 
Bryozoans are considered nuisances by some. 
Bryozoa are marine fouling organisms in 
warm waters growing on ships undersurfaces 
and may reduce their speed. Over 125 species 
are known to grow on the bottoms of ships. 
Heavy encrustation with bryozoans causing 
reduced efficiency in large vessels due to 
excessive fouling is reported and well known.  
In spite of being invasive species, bryozoans 
produce a remarkable variety of chemical 
compounds, some of which may find future use in 

البيئة والتوزيع:
البحرية  املائية  البيئة  يف  املجموعة  هذه  اأنواع  اأكرث  يعي�ص 
قد  املائية  بيئتها  يف  الدافئة.     الإ�ستوائية  املياه  وتف�سل 
الركائز  او  منها  ال�سخرية  االأ�سطح  جميع  على  تتواجد 
والأ�سداف  وال�سخور  الرملية  احلبيبات  مثل  ال�سلبة 
والطحالب  البحرية  الأع�ساب  وعلى  واخل�سب  والقواقع 
احلركة  على  القدرة  لها  الأنواع  هذه  بع�ص  وغريها. 
 zooids على  معتمدة  جدا  البطيئ  الزحف  بطريقة 
ال�سحلة. املياه  يف  توجد  منها  الغالبية  و   .  ك�سيقان 
وهي تعترب من الكائنات البحرية الغازية اإذ تنمو على الأ�سطح 
ال�سفلية لل�سفن مما ي�سبب يف الإبطاء من �سرعتها وهناك  اأكرث 
من 125 نوعًا معروفًا تنمو على الأ�سطح ال�سفلية لل�سفن الكبرية 
 مما يقلل من كفائتها ب�صبب النمو املفرط لهذه الكائنات عليها.
الر�سى  وعدم  الكائنات  لهذه  النوعي  الإنت�سار  من  وبالرغم 
املركبات  من  مميزة  ت�سكيلة  تنتج  اأنها  اإل  وجودها  من 

�سكل 2. �سور لبع�ص كائنات من طائفة احلزازيات احليوانية التي مت التح�سل 
عليها يف املياه القطرية (ت�سوير الكاتب)                                                                          

Plate 2. Examples of bryozoa in QMZ 
) Photography by author( 
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medicine.
 There are 2 classes: 
 
Stenolaemata with one order Cyclostomata 
forming erect or encrusting colonies. 
Gymnolaemata with 2 orders Ctenostomata and 
Cheilostomata forming erect, ecrusting or free-
living colonies.
  
Up to date 30 species have been encountered in 
sediments of QMZ. Plates 1 to 4 illustrate some 
of the bryozoans found in marine sediment from 
various studies undertaken by the E.S.Center.

References and External links:
                                                                                            
1-http://en.wikipedia.org/wiki/Bryozoa.
 
2-htt p://www.ucmp.ber kele y.edu/br yo z oa/br yo z oa. ht ml 

Plate 3. Examples of bryozoa in QMZ 
) Photography by author( 

�سكل 4. �سجل جديد لنوع من طائفة احلزازيات احليوانية يف املياه القطرية 
(ت�سوير الكاتب). 

Plate 4. Schizoporella cf. unicornis is the latest new 
record of a bryozoan in Q.M.Z. The colony resembles 
a stony coral )Photography by author(.

( �سكل 3. �سور لبع�ص كائنات من طائفة احلزازيات احليوانية 
التي مت التح�سل عليها يف املياه القطرية (ت�سوير الكاتب                                                                          

 الكيماوية والبع�ص منها قد يكون م�ستقبًا ذات فائدة طبية.
الأولى   : الربايزوا  من  جمموعتان  هناك  ويوجد 
 3 ُتكون  والثانية  وكاأ�سية  قائمة  م�ستعمرات  ُتكون 
واحلرة. والكاأ�سية  القائمة  امل�ستعمرات  من   اأنواع 
واإلى حينه مت اثبات وجود 30 نوعًا منها يف الروا�سب البحرية 
للمياه البحرية الإقليمية القطرية، وال�سكال من 1-4 تو�سح 
جمموعة خمتارة من الأنواع التي مت التح�سل عليها من الروا�سب 
البحرية من عدة درا�سات قام بها مركز الدرا�سات البيئية.
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����ش���ج���رة امل����ورجن����ا

�سمال  املحليني  ال�سكان  لدى  معروفة  املورجنا  �سجرة 
للفوائد  ونظرًا  اإفريقيا  يف  عديدة  ومناطق  الهند 
وتنقية  والدواء  الغذاء  ت�سمل  والتي  للنبات  العديدة 
لاأم! �سديق  باأف�سل  اإفريقيا  يف  �سمي  فقد  العكرة   املياه 

For centuries indigenous people in 
northern India and many parts of 
Africa have known the many benefits 

of Moringa oleifera. Its uses are as unique as the 
many names it is known by, such as Clarifier 
tree, Horseradish tree, Drumstick tree & in 
East Africa it is known as “Mother’s best friend”. 
 
Description
 
The tree has a straight whitish main stem 
with many drooping branches. The leaves 
are large and compound (tri-pinnately 
branched). The leaflets are dark green, about 
1 - 1.5  cm long and ovate-lanceolate in shape.  
 
Inflorescences appear in March and April. 
Flowers are plentiful in season and faintly sweet-
scented. The flowers are creamy to pale yellow, 
zygomorphic, large and about 2 cm long. The 
sepals are almost white and pale green at the base.  

بقلم فاطمة احلايكي*

Moringa oleifera lam
By  Fatima Al-Hayki*

Plate 1. Inflorescence of Moringa oleifera.
ال�سورة 1. َنورة �سجرة املورجنا عديدة الأزهار.

Introductionاملقدمة

* Herbarium, Department of Biological & Environmental Sciences, College of Arts & 
Sciences, Qatar University.

*مع�سبة ق�سم البيولوجية والعلوم البيئية ، كلية الآداب والعلوم ، جامعة قطر.
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The fruit is a long 3-sided capsular pod and 
may reach up to 30 cm in length. The fruit 
opens by 3 valves and inside there is one row 
of winged seed. Fruiting starts from April 
and fruits mature by mid - May to June.  
 
Moringa oleifera is one of the world’s most useful 
plants. Though apparently native only  to restricted 
areas in the southern foothills of the Himalayas, 
M. oleifera is cultivated throughout tropical and 
subtropical countries for its leaves, fruits and roots 
whether for food and/or for medicinal purposes.  
Virtually every part of the tree is beneficial 
in one way or another making the tree, 
which is of great importance in areas where 
people have a direct dependence on trees for 

الو�سف

واأفرع متدلية  اللون  �ساق قائم فاحت  له  نبات معمر  املورجنا 
طول  ي�سل  وقد  ثاثي  تركيب  مركبة  كبرية  والأوراق 
الوريقة اإلى حوايل واحد ون�سف �سنتمرت والوريقات رحمية 
يبداأ  والإزهار  عديدة  فهي  النورات  اأما  ال�سكل.  بي�سية 
اأ�سهر   3 تقارب  فرتة  اإلى  وي�ستمر  واإبريل  مار�ص  �سهري  يف 
نا�سع  اأبي�ص  ولونها  زكية  رائحة  ولاأزهار  ال�سهر  ون�سف 
الواحدة  الزهرة  طول  ي�سل  وقد  التناظر  اأحادية  وهي 
البتات.  لون  بنف�ص  ال�سبات  لون  جند  كذلك  �سم   2  اإلى 
 (Drumstick) الطبل  بع�سا  تلقب  ثمار  مورجنا  تنتج 
اجلوانب  ثاثية  والثمرة  �سم   30 اإلى  طولها  ي�سل  وقد 
مع  اإبريل  �سهر  من  يبداأ  والإثمار   ، جمنحة  بذور  وبداخلها 
ويونيو. مايو  �سهري  مابني  وتن�سج  الإزهار  فرتة   توا�سل 

Plate 2.  Glossy white flowers of Moringa oleifera. ال�سورة 2. اأزهار املورجنا نا�سعة البيا�ص.
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their livelihood. Beside its use as food and 
medicinal plant, Moringa can function as 
windbreakers, live fences and as ornamental tree. 
 
The young fruits known as drumsticks and the 
leaves are prepared in many ways as food and 
the roots as a condiment similar to horseradish. 
Recent studies focus on Moringa as a source for 
the production of compounds with antibiotic 
activity such as the glucosinolate 4 alpha-
L-rhamnosyloxy benzyl isothiocyanate, as 
well as its known use in water purification. 
 
Moringa is used in folklore medicine to treat 
various ailments. Leaves are believed to stabilize 
blood pressure, flowers to cure inflammations, 

تعد املورجنا واحدة من اأف�سل نباتات العامل لكرثة فوائدها 
اإل  الهمايا  جلبال  اجلنوبية  ال�سفوح  موطنها  اأ�سل  اأن  ومع 
اإنها تزرع يف عديد من املناطق الإ�ستوائية وال�سبه الإ�ستوائية. 
تعترب  كما  طبية  فوائد  املورجنا  وجذور  وثمار  اأوراق  ويف 
كم�سدر  ال�سكان  بع�ص  عليها  يعتمد  ولذلك  للغذاء   م�سدر 
كم�سدات  فائدتها  اإلى  بالإ�سافة  هذا  ومعي�ستهم.  حلياتهم 
ودواء. غذاء  م�سدر  كونها  اإلى  بالإ�سافة  وللزينة   هوائية 
لنتائج  يعود  ال�سجرة  لهذه  احلايل  الإهتمام  اإن 
الرتاكيب  بع�ص  على  حتتوي  باأنها  اأكدت  درا�سات 
حيوية  كم�سادات  فائدة  ذا  تكون  قد  التي  الكيميائية 
املياه.  لتنقية  املعروف  اإ�ستعمالها  اإلى   بالإ�سافة 
املورجنا  نبات  من  اأجزاء  ت�ستعمل  الطبية  الناحية  ومن 
الدم  �سغط  واإرتفاع  املفا�سل  والآم  الإلتهابات  ملعاجلة 
واملعادن. الفيتامينات  من  اأنواع  لعدة  م�سدر  اأنها   كما 

Plate 3.  Glossy white flowers of Moringa oleifera. ال�سورة 3. اأزهار املورجنا نا�سعة البيا�ص.
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جتارية  فائدة  ولثماره  ال�سبانخ  نبات  النبات  طعم  يقارب 
بوا�سطة  العكرة  املياه  لتنقية  ت�ستعمل  اإفريقيا  ففي  كربى. 
ذلك  ويتم  فعاليتها  يف  ال�سبت  ت�سبه  التي  املطحونة  بذورها 
بداية  التحريك يف  ومع  املاء  قليل من  عن طريق خلطها يف 
تخرث/تكثف  ويتم  ب�سيطة  لفرتة  بتاأين  ثم  بخفة  الأمر 
(coagulations)  جميع �سوائب املياه مبا يف ذلك البكترييا 
ومطهر. منقى  البذور  تعد  ولهذا  الوعاء  قاع  يف   وت�ستقر 

املورجنا من الأ�سجار ال�سريعة النمو وتنمو جيدًا يف املناطق 
اإ�ستجابها لدولة قطر من الهند  اجلافة بدون عناء وقد مت 
وتزرع يف الدولة كاأ�سجار زينة وعلى جوانب الطرق ويف بع�ص 

البيوت ت�ستعمل اأوراقها وثمارها.

pods for joint pains, roots to treat rheumatism 
and the bark can be chewed as a digestive. 
As a food source, most sources agree on its 
excellent nutritional benefits. Leaves produced 
during the dry season, consumed as cooked or 
dried, provide many necessary vitamins and 
minerals and are comparable to spinach in taste. 
Drumsticks are of great commercial value. 
 
Africa grows Moringa as a cash crop. The seeds 
are valuable in African countries where they 
are used as a coagulant to clarify muddy waters. 
Processing of the seed is extremely simple. The 
kernel is crushed into a powder and added to a 
small amount of water and shaken for few minutes 
then strained into the larger container of water, 
stirred vigorously for few minutes followed by, 
slow stirring for up to fifteen minutes. Solids 
attached to the powder will settle to the bottom 
of the water container. The effectiveness of the 
seeds at removing suspended solids from turbid 
water is comparable to alum. Because bacteria are 
attached to solids, this process removes particles 
and bacteria as well (Optima of Africa Ltd.). 
Moringa oleifera is a fast growing tree well adapted 
to arid conditions and does not require much 
effort. 
In the state of Qatar it is grown as an ornamental 
and avenue tree, and in homes it is grown for its 
fruit and leaves. It has been introduced from India. 

Plate 4.  Glossy white flowers of Moringa oleifera. ال�سورة 4. اأزهار املورجنا نا�سعة البيا�ص.
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توظيف العنا�شر البئيية يف النمو 

 املعريف للطفل 

منوذج : اأغاين الطفولة يف 

الثقافة املحلية

اجلزء الثالث والأخري

تنمية معارف الطفل بالظواهر الطبيعية:

وموؤثرة،  مبا�سرة  الطبيعية  بالظواهر  الإن�سان  كانت عاقة   
ففي الليل ينامون خارج الغرف  يف �ساحة املنزل طلبا للهواء 
�سناعية  م�سادر  اأي  هناك  تكن  مل  حيث  الليل،  وب���رودة 
النجوم  فت�سئ  �سديد  الإع��ت��ام  وك��ان   ، الإ���س��اءة  اأو  للتهوية 
الظواهر  تلك  اإل��ى  طفلها  انتباه  الأم  وتلفت   ، وال��ك��واك��ب 
: لطفلها  فتغني   . وم�سمياتها  والنجوم  القمر  مثل   الفلكية 

ي��������������������������ا ق��������������������م��������������������ي��������������������ر ال�����������������������������������دودو
 م�����������������ا ����س���������������������������ف�������������������������������������������ت ال��������������ب��������������اب���������اه
ال��������������������ب�������������اب��������������������اه ف�����������������ي ال�������������غ�������������ب�������������ه(1)
 ي��������������ح������������������������ف��������������ظ����������������������������������������������������������������ه رب�����������������������ه

Poems and songs in fact reflect the real 

habits and tradition of a community, 

its hopes and desires, its tragedies and 

pains, its social structure and culture deriving 

its importance from social practice and from 

continuity throughout generations (Hejazi,  

1985).

 

Mothers, grandmothers and aunts participate 

in Teaching their children many songs while 

nursing them and caring for them. This is 

 بقلم د. كلثم الغامن
ق�سم علم الإجتماع – جامعة قطر

UTILIZING ENVIRONMENTAL 
ELEMENTS IN CHILD 
KNOWLEDGE 
MODEL: CHILDREN SONGS IN 
LOCAL CULTURE 
 
THIRD & FINAL PART

By Dr. Kaltham Alghanim 
Department of Social Sciences – 
Qatar University 

1الغبة : مياه البحر العميقة

Introductionاملقدمة



24

الطفل  انتباه  تثري  لكي  القمر  مع  احل��وار  الأم  ت�ستخدم  هنا 
الأب  ب��اأن  عليها  ف��ريد  الغائب  الأب  عن  القمر  فت�ساأل  ل��ه، 
فهي  الأول��ى  الدرجة  من  تعليمية  الأغنية  وه��ذة  البحر.  يف 
وتعرف  واجل��واب  ال�سوؤال  طريق  عن  للطفل  املعلومة  تنقل 
اإدراك  على  الطفل  ت�ساعد  وكذلك  كونية  بظاهرة  الطفل 
البحر  يف  ب��اأن��ه  ت��خ��ربه  ب���اأن  معهم  الأب  وج���ود  ع��دم  �سبب 
ي�����س��ارك ال��غ��وا���س��ني يف ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ل��وؤل��وؤ ،  وت��غ��ر���ص يف 
وحب  العائلة  وق��ي��م  الطفل  يف  الإمي���ان  قيم  نف�سه  ال��وق��ت 
اهلل.  يحفظه  ب���اأن  القمر  ل�سان  على  ت��دع��و  عندما   الأب 

 ت����ع����ري����ف ال����ط����ف����ل مب������ن������ازل ال����ق����م����ر:
طفلتها:  اأو  ط��ف��ل��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ي��دخ��ل  ع��ن��دم��ا  الأم  ت��ن�����س��د 

 ي���������ا م�������رح�������ب�������ا ت�������رح�������ي�������ب�������ة ال���������ب���������دو ب�����ال�����ع�����ي�����د
 ت�������ب�������ا����س�������روا ب�����������ه ح�������ي�������ن ����س�������اف�����������و ه�����������ال�����������ه

وتر�سخ   ، القمر  منازل  لأح��د  الطفل  انتباه  الأغنية  تلفت 
الظاهرة  توظيف  يتم  فهنا   . الطفل  وج��دان  العيد يف  معنى 
 . الدينية  واملنا�سبات  الأزم��ن��ة  الطفل  تعليم  يف   الكونية 

ك�سوف القمر :

الأطفال  فيغني  النا�ص  ينزعج  للقمر  ك�سوف  يح�سل  عندما 
وهم مي�سكون باأيديهم القراآن وتدق الن�ساء يف الهواوين (2):

ال�����������ل�����������ه اإل  ال�����������������������������������������������������������������������������������������ه  ل 
اهلل ي������������ار�������������س�������������������������ول   حم�������������������������������������������������������م�������د 
حم���������������م���������������د زي������������������������������ن ك���������������ل���������������ه زي���������������ن
 م�����������������ول�����������������ود ال���������������������س����������ح����������ى الأث��������������ن��������������ني
وان�������������������������������س���������������ق ال�����������������������س�����������م�����������ا ن���������������س�������ني
اهلل ر�������������������س������������������ول  ح�������������������������س������������رة   ع������������ل������������ى 
ب���������امل�������������������س���������اح���������ف ل��������������������ك  درن��������������������������������ا   
 ن�����������������������������������������������������������������ب�����ي ار�������������س������������ى م�������������ولن�������������ا
اإدع�������������ان������ا ي����ا�����س��������������ام����عٍ   ي�����احم�����م�����د   م�����������ولن�����������ا 
 ي�����������������ا ح���������������وت���������������ه ي�����������ال�����������������م�����������ل�����������ت�����������وت�����������ه
 ه��������������������������دي ق��������������������م�������������رن��������������������ا ال�������������ع�������������ال�������������ي
درن�����������������������������ا ل�����������������ك ب�����������ال�����������م�����������������س�����������اح�����������������ف
(3) م��������������������ولن���������������������������ا  اأر����������س�������������������ى   ن�����������ب�����������ي 
ال�����������������ل��������������������������ه اإل  ال��������������������������������������������ه  ل 
اهلل ي����������������������ار�����������������������س����������������������ول   حم�����������������م�����������������د 

an educational upbringing through songs to 

the children, commending them when they 

are good and criticizing them when they are 

naughty. They pamper them, encourage chivalry, 

promote in traditional courage in boys and 

timidity, obedience, sense of beauty in girls. 

The source of these songs and lyrics is not 

known but is connected to the common feeling 

like “Hikayat Shabiah - common tales” and 

certain occasions in which the community was 

passing through. Songs to aid sleep “Tahwiah” 

are mostly connected with famous common 

tales.  Others are connected to environmental 

elements (climate, domestic animals, and 

creatures in the community’s surroundings).  

In this Third and Final part we end our series 

with lyrics linked to celestial bodies such as the 

moon and the sun and seasonality including rains 

and sunshine and the traditional practices linked 

to them such as “mushroom hunting” for desert 

truffles. The lyrics and songs are presented in 

Arabic.    

  

In ending this series we hope we succeeded in 

bringing to light the role of lyrics and songs in 

raising children’s awareness of their surrounding 

environment. We have shown the role of 

mothers and grandmothers in contributing to 

environmental knowledge. With present day 

rapid changes taking place around us, there is fear 

that our environment will change and we might 

lose much of our natural resources. There is thus 

urgent need of reviving our cultural heritage and 

using our old methods in the bringing up of our 

children with a sense of care for the environment 

and responsibility of caring for our natural 

resources.

2 الهواوين : جمع هاون وهو اأداة لدق وطحن القهوة والهيل اأو اأي نوع اأخر .
3  الراوية : ح�سة فخرو – هيمان �سالح
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اإدع���������ان���������ا ي������ا�������س������م������عٍ   ي������احم������م������د   م���������ولن���������ا 
 ي�������������������ا ح�����������������وت�����������������ه ي�����������ال�����������������م�����ل�����������ت�����������وت�����������ه
 ه�����������������������������دي ق�����������������������م�������رن�����������������������ا ال���������������ع�������ال���������������ي
ع��������������������ادت��������������������ه يف  ال��������������������ن��������������������ب��������������������ي 
ف������������������������������ار�������������������������������ص ����������������س���������������ي���������������ادت���������������ه
 وال����������������������������غ����������������������������زال����������������������������ه رادت�������������������������������������ه
ال�����������ل�����������������������������������ه اإل  ال���������������������������������ه  ل 
اهلل ي����������������������ار�����������������������س����������������������ول   حم�����������������م�����������������د 
ع��������������������ادت��������������������ه يف  ال��������������������ن��������������������ب��������������������ي 
ف������������������������������ار�������������������������������ص ����������������س���������������ي���������������ادت���������������ه
وال����������������������������غ����������������������������زال����������������������������ه رادت�������������������������������������ه

اأغاين املطر4:

ولقلة الأمطار كانوا يحتفلون ويغنون اأثناء ظهور ال�صحب و�صقوط 
 الأمطار وظهور قو�ص قزح ، كما اأنها تعرف الطفل بتلك الظواهر.

ط��������������������������اح ال�������������م�������������ط�������������ر ط��������������������������اح ط�����������������اح  
 ط��������������������������اح ال�������������م�������������ط��������������������ر ط���������������������اح ط�����������������اح
ط�����������������اح ال�����������م�����������ط�����������ر ع������ل�������������ى ال�����������ف�����������ري�����������ج
 ل�������������ع�������������وز ث�����������ي�����������اب�����������ي ف���������������ي ال�����������ط�����������ري�����������ق
ح�������������ت�������������ى ال�������������ح�������������م�������������ري م���������������ع ال�����������ب�����������ق�����������ر
 ل�����������������������ع�������وزه���������������م م��������������������������اء ال�����������������م�����������������ط�����������������ر
ن����������ا  ع����������ن����������د غ�������������ي�������������م  غ�������������ي�������������م  ي�������������ا
ن�������ا ع�������ن�������د ن��������ك  ح�����������������س��������ا ب�����������������������ط  ر اأ و
ن��������������ا ع��������������ن��������������د ت������������������ع�������������������������������������س������������������ى   و
ن����������ا  ع����������ن����������د غ�������������ي�������������م  غ�������������ي�������������م  ي�������������ا
ن�������ا ع�������ن�������د ن��������ك  ح�����������������س��������ا ب�����������������������ط  ر اأ و
ن��������������ا ع��������������ن��������������د ت������������������ع�������������������������������������س������������������ى   و

ق�������������ط������ر  ع���������������ل���������������ى  مل��������ط�����������������ر  ا ���������س��������ب 
ل��������������ع���������ه ط���������������������������������������ا ل��������������س�������������������م�����������������������������ص  ا  و
ق�������������ط������ر ع���������������ل���������������ى  مل����������ط����������ر  ا ����������س���������ب 

4  الرواية : حليمة مرزوق – موزة �سعيد – مو�سي عبداهلل – هميان �سالح
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ل��������������ع���������ه ط���������������������������������������ا ل��������������س�������������������م�����������������������������ص  ا  و
ط���������������ق م����������ط���������������������ر   ي���������������������ا  ط�������������������������ق  
ي���������������������د ج���������������������د ب���������������������ي���������������������ت���������������������ن���������������������ا 
ي�����������������������د ح�����������������������د م�������������������ن�������������������ا  ا ز  م�������������������ر
م  ز تر مي  ز ا ملر ا خ�ل  م  ز ر اأ م  ز ر اأ عد  ر يا
م  ز ر اأ م  ز ر اأ ع���������������������������������������������������������������������د ر ي���������ا
م ز ت��������������������ر مي  ز ا مل�������������������������������������������ر ا خ��������������������ل 

ا خل�������������������س���������ر ا ��������������س�������������ة  و ر ل����������ن����������ا  ن����������ز
ب �������س������ح������ا ن������ق��������������������ع  �������س������ب���������������������������ع������ن������ا  و   
ع��������ه ���������س��������ع��������ا ب�������������و  ي�������������ا م�����������ط�����������ر  ي�����������ا
ع��������ه ف��������ق��������ا و ى  ح���������������و ل���������ن���������ا  و  �����������س����������و
ع��������ه ���������س��������ع��������ا ب�������������و  ي�������������ا م�����������ط�����������ر  ي�����������ا
ع��������ه ف��������ق��������ا و ى  ح���������������و ل���������ن���������ا  و  �����������س����������و
ع��������ه ���������س��������ع��������ا ب�������������و  ي�������������ا م�����������ط�����������ر  ي�����������ا
ع��������ه ف��������ق��������ا و ى  ح���������������و ل���������ن���������ا  و  �����������س����������و

ت��ف��ك��ك  م����ع  ف����ق  ا ت����رت ة  ه����ر ظ����ا ح  ق�����ز �����ص  ق����و ن  لأ
ن  ل�����س��ا ع��ل��ى  ن  ي��غ��ن��و ف��ه��م  مل��ط��ر  ا ق��ف  ت��و و ب  ل�����س��ح��ا ا
ب��ة  ل�����س��ح��ا ا ه���ي  و م���ه  لأ ع��و  ي��د ن  ب���اأ ة  ه��ر ل��ظ��ا ا ه  ه���ذ
ع��ن  جت  ل���ن���ا ا م  ظ�����ا لإ ا ي  اأ ل��ع��م��ى  ب��ا ب  ت�����س��ا ن  ب����اأ
. مل���ط���ر ا ل  ه���ط���و و ى  خ�����ر اأ ة  م����ر ل�����س��ح��ب  ا ث���ف  ت���ك���ا
: ل�����ف�����ق�����ع  ا ت  ن������ب������ا ع�����ل�����ى  غ������ن������ي������ة  اأ ج  ذ من�����������و

ق����ف  ي����ت����و و ح  ق��������ز �������ص  ق������و ي����ظ����ه����ر  ن  اأ ب������ع������د  و
:  (5 ) ل  ط��������������ف��������������ا لأ ا ي�������غ�������ن�������ي  مل���������ط���������ر  ا
ال���������������س�������م�������ا يف  اجل���������������������������������������زوزح  خ�����������������ط 
ي�������������دع�������������ي ع�����������ل�����������ى اأم��������������������������ه ب�������ال�������ع�������م�������ى
ال���������������س�������م�������ا يف  اجل���������������������������������������زوزح  خ�����������������ط 
ي�������������دع�������������ي ع�����������ل�����������ى اأم��������������������������ه ب�������ال�������ع�������م�������ى

ب  ل�����س��ب��ا ا ل  و ن�����ز ن  ي���ح���ب���و ل  ا  ن����و ك����ا ن����ه����م  اأ ك���م���ا 
. ب ل�سبا ا د  ل��ط��ر ا  ي��غ��ن��و ن  اأ ل  ط��ف��ا لأ ا م��ن  ن  ي��ط��ل��ب��و  و
: ب ل�������������س������ب������ا ا ع�������ل�������ى  غ��������ن��������ي��������ة  اأ ج  ذ  من���������������و
ي������������ا�������������س������������ب������������اب������������ه ط���������������������������ريي ط��������������ريي
 ي������������ا�������������س������������ب������������اب������������ه ط���������������������������ريي ط��������������ريي   

اأب�������������������������وي م�������������ط�������������وع  اأب�������������������������وك م�����������س�����ف�����ع 
م���������س����ف����ع اأب������������������������وك  م������������ط������������وع   اأب������������������������وي   
ع���وي�������س���ه     دار  ...ع��������ل��������ى  ال�������س���م���ي�������س���ه  ظ������ه������رت 
 ظ������ه������رت ال���������س����م����ي���������س����ه... ع�����ل�����ى دارع�����وي�����������س�����ه
ع�����وي�����������س�����ه ب�����ن�����ت ������س�����ال�����ح ������س�����ق�����اق�����ة امل�������ال�������ح6 
ع�����وي�����������س�����ه ب������ن������ت �������س������ال������ح ������س�����ق�����اق�����ة امل������ال������ح
ع����وي���������س����ه دار  ع������ل������ى  ال���������س����م����ي���������س����ه  ظ�������ه�������رت 

ا  نو كا فقد  ملطر  ا �سم  مبو تبط  مر لفقع  ا ر  ظهو ن  لأ و
غ��ن��ي��ة  لأ ا ة  ه���ذ يف  م  لأ ا م  ت�����س��ت��خ��د و ل��ل��ف��ق��ع  ن  ي��غ��ن��و
د  ا ف��ر ب��اأ ل��ط��ف��ل  ا ي��ف  ل��ت��ع��ر ن��ت��ه��ا  م��ك��ا و ل��ف��ق��ع  ا ع  ا ن���و اأ
هو  و ي  بيد لز فا  . منهم  حد  ا و كل  نة  مكا و ئلة  لعا ا
ه  ت�سعر و لطفل  ا نه  مكا ز  تعز هنا  و بنها  لإ ف�سلها  اأ
. جل��م��ي��ع ا ع��ل��ى  ه  ي����ا اإ ت��ف�����س��ي��ل��ه��ا  ع��ن��د  ل���ه  ب��ح��ب��ه��ا 

 الخ������������������ا�������������������س������������������ي ح��������������������ق را���������������س��������������ى
وال�����������������زب�����������������ي�����������������دي ح�����������������ق اأول�����������������ي�����������������دي
ال������������ب������������اب������������اه ح������������������ق  وال����������������ي����������������ب����������������اه    
وال�����������������زب�����������������ي�����������������دي ح�����������������ق اأول�����������������ي�����������������دي
 وال������������������ي������������������ب������������������اه ح��������������������ق ال�������������ب�������������اب�������������اه
 وال����������������ه����������������وب����������������ري ول����������������������د ال�����������ع�����������ي�����������اره

ي���ن���ي���ة  ل���د ا ين  غ�����������ا لأ ا و ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة  ا ه�����ر  ا ل�����ظ�����و  ا
ح��د  اأ ي��خ��ت��م  م��ا  ع��ن��د ي  د ت��وؤ ة  ل��ت��ح��م��ي��د ا  :7 ة ل��ت��ح��م��ي��د ا
مل��ج��ت��م��ع  ا ف��ي��ح��ت��ف��ل   ، مي  ل���ك���ر ا ن  اآ ل����ق����ر ا ل  ط����ف����ا لأ ا
ي��ن��ي��ة   ل��د ا ل���ق���ي���م  ا م���ن  ع���ة  جم���م���و ت��ت�����س��م��ن  و  . ب���ه 
ت  ك���ر ذ و  ، ل��ط��ف��ل  ا ل��ف��ه��م  ���س��ب��ة  مل��ن��ا ا ت  م��ا مل��ع��ل��و ا و
ء  ل�����س��م��ا ا م���ث���ل  ن���ي���ة  ل���ك���و ا ه���ر  ا ل���ظ���و ا ب��ع�����ص  ف��ي��ه��ا 
ع���د ل���ر ا  – ل  جل���ب���ا ا  - ل ل����ه����ا ا  – ل�����س��م�����ص  ا  –

ي مل�����������ب�����������د ا حل�����������م�����������ي�����������د  ا هلل  حل����������������م����������������د ا
ع����������ِد ل����������ر ا و ل�������������س������م������ا  ا ط����������ري  ل����������ه   �������س������ب������ح 
ِب ل������ك������ر ا ج  م������ف������ر ي������ا ت  ا �����������س����������و لأ ا ������س�����م�����ع  ي�����ا
ح�����ت�����ج�����ِب اأ �������ص  ل������ع������ر ا ع�����ل�����ى  ه  ر ب�������ن�������و م������ن   ي������ا
ل������ع������ت������ِب ا م����������ع  ب��������ن��������ا  ن��������و ذ ل�������ن�������ا  غ����������ف����������ر  اأ
ل���������ل���������ه���������ِب ا و جل���������ح���������ي���������م  ا م�������������ن   جن���������ن���������ا 

5  الراوية : هيا علي ؛ قطر . - 6 �سقاقة املالح : كانوا يجففون ال�سمك بوا�سطة امللح لكي ياأكلونها فيما بعد وهو اأ�سلوب حلفظ الأطعمة لفرتات طويلة
7 الراوية : موزة اخلال
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ن���������ا ا ه���������د ي  ل���������������������ذ ا هلل  حل�������������م�������������د ا
ن�����ا ج�����ت�����ب�����ا ا م  �������������س������������ا لأ ا و ي������ن   ل������ل������د
ن����ا  �����س����ب����ح����ا ل������ق  خ������ا م�������ن  ن����ه  �����س����ب����ح����ا
ن���������ا اآ ل���������ق���������ر ا ع������ل������م������ن������ا   ف�������������س������ل������ه 
ا ي�����ح�����م�����د ن  اأ ح��������ق��������ه  و ه  ن�������ح�������م�������د
ا د ع�������د ي�����ح�����������س�����ى  ل ا  ك������ث������ري ا   ح������م������د
ا م����د �����س����ر يل  ل�����ل�����ي�����ا ا و ن  م������ا ل������ز ا ل  ط�������و
ن�����������ا مي�����������ا لإ ا ن��������ح��������م��������د  و ه  ن��������ح��������م��������د
يل م�����ث�����ا ب���������ا  ء  ����������س���������ي���������ا لأ ا ل��������ق  خ��������ا
يل ل�������ه�������ا ب�������ا ن�������ف���������������س�������ه  ّع������������ل������������ى   و
يل جل���������ا ا و د  جل�����������و ا ا  ذ ي�����������ا ب������ن������ا  ر ي������ا
ين �����س����ا ������س�����ل�����ح  اأ ث������م  ب������ي  ن������و ذ غ������ف������ر   اأ
يل ح������ا يف  ا  و ن�����������ظ�����������ر اأ ي  ل�����������د ا و ي�����������ا
يل ج������ا ل������ر ا ع���������س����ب����ه  ت������ت������ن������ي  اأ  ل�����ق�����د 
يل مل��������ا ا ل  ب�������ب�������ذ ج�������ه�������ي  و ب�����ي�����������س�����و  و
يل ل�������ه�������ا ك�������ا ي�������ل�������م�������ع  ح�������ن�������ا   ب�������ل�������و
يل جل�����ب�����ا ا ع�����ل�����ى  ل���������س����م���������ص  ا ك����م����ط����ل����ع 

اخلتام
قدمنا �سمن املقالت يف عددي اخلام�ص وال�ساد�ص 
توظيف  كيفية  تو�سح  ع��دة  من��اذج  الركيات  من 
ومما  للطفل  املعريف  النمو  يف  البيئية  العنا�سر 
�سبق ميكن القول باأن ثقافة املجتمع كانت حتتوي 
مبا�سر  ب�سكل  تاأثرت   ، فذة  تعليمية  اأ�ساليب  على 
بالظروف البيئية ، التي اأندمج مها الإن�سان ومتثلها 
يف ثقافته ووظفها يف اأ�ساليبة الرتبوية. فكان ذلك 
تغري  .وبعد  والبيئة  الإن�سان  بني  احليوي  التمازج 
فاإن  احلياة  واأ�صاليب  واملعي�صة  ال�صكنى  اأمن��اط 
كثرية  حتديات  تواجه  الطبيعية  وم��واردن��ا  بيئتنا 
مهدد  الآخ��ر  والبع�ص  بالن�سوب  مهدد  فبع�سها 
اأنقر�ست  اأن العديد من الكائنات  بالتدمري ، كما 
اأهمية  يطرح  مما   . بالإنقرا�ص  مهدد  والباقي 
اإحياء املا�سي والإطاع عليه وفهم اأ�سلوب الثقافة 
املحلية يف التعامل الإيجابي مع البيئة ، وغ�ستخدام 
تزويد  يف  ي�سهم  تعليمي  كاأ�سلوب  ال�سعبي  الرتاث 
البيئي  ح�سه  وبتعميق  البيئية  باملعارف  الطفل 

وم�سئوليته يف احلفاظ على هذه املوارد.
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