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البقول تساهم يف 
تحقيق األمن الغذايئ 

ُيعرًف األمن الغذايئ عىل 
أنه: "الوضع الذي يتحقق 
عندما يتمتع كافة الناس 
يف جميع األوقات بفرص 

الحصول املادي واالجتامعي 
واالقتصادي عىل الغذاء 

الكايف والسليم واملغذي الذي 
يلبي احتياجاتهم التغذوية 
وأذواقهم الغذائية الالزمة 

لحياة نشطة وصحية"1.

الحقائق األساسية

b  البقول هي مصدر للربوتني واملعادن
بسعر يف متناول نسبة كبرية من سكان 

الريف يف العامل.

b  للبقول صالحية طويلة األجل، األمر
الذي يعني أنه ميكن تخزينها لفرتات 
طويلة دون أن تفقد قيمتها الغذائية.

b  العديد من أنواع البقول مقاومة
الهامشية. للبيئات  للجفاف ومناسبة 

مصدر من الربوتني 
واملعادن ذو سعر مناسب

تعترب اللحوم، األلبان واألسامك باهظة الثمن 
يف العديد من الدول وهذا ما ال يجعلها يف 

متناول العديد من األشخاص، خاصة الفقراء 
منهم. لذا، فان هؤالء األشخاص يعتمدون عىل 

األغذية النباتية لتغطية احتياجاتهم من الربوتني. 
ويعترب نقص الربوتني والطاقة، من حيث الكمية 

والنوعية عىل حد سواء، السببني الرئيسني يف 
انتشار نقص التغذية عىل نطاق واسع والتي 

تتجىل يف شكيل التقزّم أو الهزال. 
 باإلضافة إىل ذلك، يعترب نقص الحديد، نقص يف 

أحد أهم امليكرو مغذيات يف أرجاء العامل، ال سيام 
بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون الحصول 

عىل غذاء متوازن2. وتتفاقم هذه 
القضايا أكرث مع الزيادة الرسيعة 

يف عدد السكان يف العامل، 
وبالتايل يجب أن يتم تكثيف 

اإلنتاج الزراعي وفقا لذلك 
إذا كان الهدف هو تلبية 

االحتياجات الغذائية 
العاملية. ومع ذلك، يجب 
أيضا أن تكون الزيادة يف 

اإلنتاج الزراعي مستدامة. 
وميكن زراعة البقول كمحاصيل 
نقدية يتم بيعها يف األسواق أو 
زراعتها كغذاء بالنسبة ملجتمع 

صغار املزارعني، حيث ميكن زراعتها 

بجانب أو بالتناوب مع املحاصيل األخرى. وتعد 
البقول مصدرا هاما للربوتني الذي يسهل 

الحصول عليه السيام بالنسبة لصغار 
املزارعني الذين يستهلكون جزءا من 
منتجاتهم الزراعية. ويف الواقع، فإن 
الربوتني املتحصل عليه من البقول 

يعد أقل تكلفة بكثري مقارنة بالربوتني 
املتضمن يف األغذية الحيوانية. ففي 

بعض البلدان، تقل تكلفة الربوتني بكثري 
مقارنة بتكلفته من مصادر الحليب. 
وباإلضافة إىل ذلك، يتحسن امتصاص 

الحديد من البقوليات وكذلك جودة الربوتني 
يف النظام الغذايئ عندما يتم تناول البقول مع 

.3C الحبوب واألغذية الغنية بفيتامني

للبقول بصمة غذائية 
منخفضة الفاقد

يعد الفاقد الغذايئ أحد املشكالت الرئيسية 
املتعلقة باألمن الغذايئ. وتشري التقديرات إىل أن 

ثلث الغذاء املنتج لالستهالك البرشي يف جميع 
أنحاء العامل يتعرض للهدر أو الفقد4. ويحدث 

الهدر والفقد خالل سلسلة التوريد الزراعي 
بأكملها. ويف البلدان النامية، يحدث معظم 

الفاقد أثناء اإلنتاج أو خالل مرحلة النقل، بينام 
يف الدول املتقدمة، تحدث نسبة كبرية من الفاقد 

الغذايئ يف مرحلة االستهالك5. وحيث أن البقول 
ممتدة الصالحية، فإن نسبة الفاقد الغذايئ يف 
مرحلة االستهالك نتيجة التلف منخفضة جدا 

وبالتايل تعترب البقول خيارا جيدا لضامن األمن 
الغذايئ لألرس. 
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مالءمة بعض أنواع البقول 
للمناطق الهامشية

مثل  للجفاف  املقاومة  البقول  من  العديد  هناك 
البازالء الهندية )Cajanus cajan )L.( Huth( والفاصوليا 

املطمورة )Vigna subterranea )L.( Verdc( وعدس ماديك
)Lens culinaris Medik(. وميكن زراعة هذه البقول يف املناطق ذات 

املناخ الجاف واملتقلب يف الغالب ومحدود األمطار من 300-450 مم/ سنة. 
وميكن أن تخفق املحاصيل األخرى بهذه األرايض أو توفر إنتاج منخفض. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن األنواع املقاومة للجفاف وذات الجذور العميقة 
مثل البازالء الهندية ال تكون قادرة عىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية 
للمزارعني يف البيئات الهامشية فحسب، بل ميكن أيضا للبقول أن توفر 

املياه الجوفية للمحاصيل املرافقة لها عند زراعتها يف أنظمة الزراعة 
البينية6. ولذلك، ميكن لألشخاص الذين يعيشون يف البيئات الجافة، حيث 
ميثل األمن الغذايئ تحديا كبريا، أن يكثفوا نظم اإلنتاج بطريقة مستدامة 

باستخدام البقول املكيفة محليا. ومع ذلك، يجب أن تشجع السياسات 
والربامج املناسبة لدعم تسويق الحبوب يف أنظمة التجارة املحلية ودعم 
عادات االستهالك الحديثة، أيضا نظم إنتاج البقول وذلك من أجل زيادة 

توافر واستهالك البقول املقاومة للجفاف. 

الصالحية طويلة األجل للبقول 
إذا تم تخزين البقول بشكل صحيح فإنها ميكن أن تظل صالحة لعدة 

سنوات. واعتاد املزارعون عىل تخزين بذور البقول ذات املعدل املنخفض 
من املياه يف األماكن الجافة والتخلص من تلك البذور التي تعرضت لهجوم 

الحرشات أو التلف. وباإلضافة إىل ذلك، تظهر البقول سلوك تخزين تقليدي 
للبذور، األمر الذي يعني أنها بذور قادرة عىل اإلنبات بعد تخزينها لفرتة 

طويلة. ويف بعض الحاالت ميكن للمزارعني تخزين البقول ومن ثم زراعتها 
يف املواسم الزراعية الالحقة. 

قضية  تعد  التي  الدول  من  العديد  هناك 
هامة  قضية  مبثابة  فيها  التغذية  سوء 

واسعة  مناطق  استخدام  وميكن  للغاية 
البقول.  إنتاج  يف  البلدان  هذه  من 
هذه  يف  البقول  إنتاج  فإن  وبالتايل، 

األمن  زيادة  عىل  يساعد  أن  ميكن  املناطق 
والتغذية. الغذايئ 

مزيد من املحاصيل من كل قطرة ماء

 )Vigna radiata )L.( R. Wilczek( عندما يتم إدخال اللوبيا الشعاعية
بالتناوب مع القمح الشتوي والقطن خالل فرتة التبوير القصرية، يحصل 

 2 1 دوالر أمرييك إىل 907 املزارعون عىل زيادة يف الدخل ما بني 384
دوالر أمرييك من 0.5 هكتار من األرايض.

املصدر: املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة. 
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