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أنهم سعداء! الرعاة سعداء    لو علموا  كم سيكون 



بفضل ساللة املارينو، أُجري يف إسبانيا، للمرة األوىل يف أوروبا، 
انتقاء جيني لتحقيق هدف محدد؛  العامل، أول  ومن ثّم يف 
وهو نعومة الصوف. متكن العلامء خالل هذه العملية من 
الصوف  وزن  وزيادة  الربع  إىل  الصوف  ألياف  قطر  تقليل 
زيادة كبرية. كل هذا يف ساللة ريفية ومرنة قادرة عىل التنقل 
ملسافة 30 كيلومرت يومياً. وبذلك، تم الحصول عىل أول ساللة 

ُمنتجة يف بالدنا، والتي ستنترش الحقاً عىل مستوى العامل.

القطعان  أول  أن  بالغ حتى  بتقدير  املارينو  حظيت خراف 
وهكذا ظهرت  ملكية.  كهدايا  إسبانيا خرجت  غادرت  التي 
ألمري  ِملكاً  كانت  التي  الشهرية  رامبوييه  مريينو  قطعان 
ساكسونيا. يف القرن التاسع عرش، أدت حرب االستقالل أوالً، 
ثم بسبب الليربالية االقتصادية، إىل خروج أعداد هائلة من 
صوف  إنتاج  احتكار  إسبانيا  فقدت  وبالتايل  الساللة،  هذه 

املارينو.

ساللة املارينو
عىل مدار تاريخنا، كانت ساللة املارينو التي تنحدر يف األصل 
من إسبانيا، ومنها خرجت إىل بقية أنحاء العامل، ساللَة أغناٍم 
وحتى  الوسطى  القرون  منذ  منازع.  بال  األول  الطراز  من 
أوائل القرن التاسع عرش، كان ملوك قشتالة وليون أوالً، ومن 
ثروة  شكلت  التي  بالساللة  يعتنون  أسبانيا،  ملوك  بعدهم 
وطنية بالغة األهمية، وذلك من خالل إنتاج أفضل الصوف 
وهكذا  وتطويرها.  عليها  الحفاظ  عىل  ويحرصون  العامل  يف 
كانت عقوبة تصدير الخراف من ساللة املارينو هي اإلعدام.
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الكرة  نصف  يف  أخرى  وبلدان  أسرتاليا  إىل  وصولها  مع 
احتلت  لذلك  أفضل،  موئالً  املارينو  الجنويب، وجدت ساللة 
هذه املناطق يف السنوات التالية املركز الرئييس لتطوير هذه 

الساللة.

يف الوقت الراهن، وعىل الصعيد الوطني، توجد هذه الساللة 
مراكز  أن  رغم  األسبانية،  املقاطعات  من   70٪ من  أكرث  يف 
التجمعات الرئيسية تقع يف مناطق إكسرتميادورا، واألندلس، 
طرويل  مقاطعة  ويف  وليون،  وقشتالة  المانشا،  وقشتالة 

مبنطقة أراغون.

األهمية  فائَق  دوراً  املارينو  ساللة  أّدت  الزمن،  مر  عىل 
نظر  وجهة  من  وكذلك  وسياسية،  تاريخية  نظر  وجهة  من 

بيولوجية؛ إذ نشأت منها معظم الخراف املوجودة حالياً.

الرثوة  بيئة  إىل  يرمز  ما  أكرث  املارينو  ساللة  تشكل   ، لذلك 
الحيوانية يف إسبانيا والعامل؛ إذ أنها ساللة الخراف الوحيدة 
التي غزت القارات الخمس بفضل قدرتها العالية عىل التكيف 

مع جميع أنواع البيئات وكذلك بفضل بساطتها الشديدة.

أنواع الصوف  إنتاج أجود  إضافًة إىل ذلك، فهي قادرة عىل 
والحليب واللحوم.

6



كان خروف املارينو، املرتبط باإلنسان منذ القدم، مبثابة غذاء 

حياته  خالل  املستمرة  الطويلة  اإلنسان  رحالت  يف  وكساء 

الرعوية.

 

وامليش  التكيف  عىل  وقدرتها  ووداعتها،  بساطتها  تجعلها 

ملسافات بعيدة ملدة أيام طويلة، الحيوان املثايل للبحث يف 

أجود  إلنتاج  تحتاجه  الذي  الطعام  عن  التضاريس  أصعب 

أنواع الصوف يف العامل.

وذلك  األلياف”،  “ملك  مبثابة  املارينو  يزال صوف خراف  ال 

البرشية  الجهود  ورغم  وكفاءته،  الطبيعية  لخصائصه  نظراً 

لصناعته، ليس هناك مثيل لصوف املارينو.

إنتاج الصوف
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عجز العلم عن إنتاج ألياٍف أخرى متتلك الخصائص الطبيعية 

لهذا الصوف الذي يُعّد “من روائع الطبيعة”.

صوف املارينو، هو أحد العنارص القليلة التي تستخدم للغرض 

الذي أوجدته الطبيعة نفسها من أجله؛ وهو أن يعمل مبثابة 

عازل بني قسوة املناخ )الربد أو الحرارة( وجسم الكائن الحي.

وعالوة عىل ذلك، ال يعتمد صوف املارينو عىل مصدٍر ينضب 

مع استغالل مصادره الطبيعية، عىل عكس الهيدروكربونات 

التي توفر املواد الخام لأللياف التي يصنعها اإلنسان.

مصنٌع  العامل،  يف  نسيٍج  مصنعِ  أفضُل  هو  املارينو  خروف 

يعمل بال كلل عىل مدار 24 ساعة يف اليوم، وملدة 365 يوماً 

يف السنة.

يف  تقريباً  ملم   0.3 مبعّدل  املارينو  صوف  ألياف  كل  تنمو 

اليوم، لذا ميكن للخروف الواحد إنتاج حوايل 9 آالف كيلومرت 

من األلياف سنوياً.

هي  الحيوانات  هذه  لدى  للصوف  األساسية  الوظيفة  تُعدُّ 

الحامية.

جسم  تغطي  التي  األلياف  من  املتسقة  املجموعة  تعرف 

الرئيسية  الوظيفة  تتمثل  وبالتايل،  الصوف.  باسم  الخروف 

للصوف يف الحفاظ عىل درجة حرارة الجسم ضمن معدالتها 

الطبيعية. وهكذا، يعمل السطح البيني الفاصل بني الصوف 

والهواء، الذي يُحول بني الجلد والبيئة املحيطة، مبثابة عازل 

حراري.

للعناية  جداً  ومفيداً  رضورياً  الصيف  بداية  يف  الجّز  يعترب 

املتوارثة، نحصل عىل األلياف  العادة  بالخراف. بفضل هذه 

الالزمة لصنع املالبس التي تتمثل وظيفتها األساسية، كام هو 

الحال مع الخراف، يف حامية جلدنا يف جميع فصول السنة.
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عىل  الصناعات  مختلف  يف  الجميع  يراهن  متزايد،  نحو  عىل 

مورد  من  فيها  األولية  املواد  أصل  يأيت  التي  البيئية  املنتجات 

مفيدة  املنتجات  هذه  اصطناعي.  مصدر  من  وليس  طبيعي 

للبيئة ومتنح العميل ميزة إضافية؛ إذ ميكنها منحه بيانات عن 

أصل وتاريخ وعملية إنتاج املواد املصّنعة التي يشرتيها.

يف  للجري  املخصصة  للمنسوجات  التجارية  العالمات  تنضم 

ومع  استدامة  األكرث  السوق  هذا  إىل  واملسارات  الطلق  الهواء 

جمهور عريض بشكل متزايد. ومن األمثلة عىل ذلك أن األحذية 

الرياضية التابعة لعالمة تجارية رياضية مهمة تُصنع من صوف 

املارينو بنسبة %100.

واليوم، ال يزال صوف املارينو معياراً لصناعة النسيج العاملية، 

وذلك بفضل خصائصه التالية:

عزٌل حراري ثنايئ؛ إذ يعزل كالً من الحرارة والربودة.	 

القليل من 	  أو  للضباب  يتعرض  أن  إذ ميكن  املاء؛  يعزل 

املطر دون امتصاص املاء، وذلك بفضل دهونه الطبيعية.

يبقى دافئاً رغم الرطوبة أو البلل.	 

الصغري 	  القطر  بسبب  كبري  بشكل  الهواء  مبرور  يسمح 

لأللياف والجيوب الهوائية التي تتكون بينها.

املارينو 	  صوف  يتمتع  يزيلها.  أو  الروائح  ظهور  يؤخر 

بخصائص طبيعية مضادة للبكترييا، مام مينع العرق من 

الترسب إىل القامش والتسبب يف انبعاث الروائح الكريهة.

يحتوي صوف املارينو عىل مادة الكرياتني التي تحميه من 	 

األشعة فوق البنفسجية، مام مينح متانة عالية للمالبس 

املصنوعة منه.

وبخالف األنواع األخرى، فإن ملمس صوف املارينو ناعم 	 

للغاية، مام مينع الحكة عند مالمسته للجلد.

األلياف، 	  من  بكثري  معالجته  عند  لالشتعال،  قابل  غري 

نحصل عىل أقىص قدر من املرونة واملقاومة للنار وأشياء 

أخرى.

ولكونها أليافاً طبيعية بنسبة 100%، فهي صديقة للبيئة 	 
 ،%100 بنسبة  الحيوي  للتحلل  وقابلة   %100 بنسبة 
بخالف نظرياتها االصطناعية، املشتقة جميعها من النفط، 

والتي ترتك تأثرياً سلبياً عىل بيئتنا.

مبرونة 	  املارينو  صوف  يتمتع  ألخرى،  األصواف  بخالف 
مام  وتجعيداتها،  األلياف  متوجات  كرثة  بفضل  كبرية 
مع  وتتكيف  بسهولة،  شكلها  تستعيد  املالبس  يجعل 
أجسامنا كام لو كانت جلداً ثانياً، وبالتايل تجعل حركتنا 

سهلة.

لذلك، مينح صوف املارينو املالبس خصائص رائعة، وبفضل 
تلك الخصائص، ميكن استخدامه لصنع جميع أنواع املالبس: 
الخاصة  واملالبس  والرسمية،  الرسمية،  وغري  الرياضية، 

باملناسبات، وغريها.

مثُة صناعة أخرى ترفع أسعار هذه املادة األولية؛ وهي األزياء 
“السنيكرز”  أو  الرياضية  األحذية  طفرة  أّدت  الرياضية. 
ودخول صوف املارينو يف صناعة الحذاء الريايض إىل زيادٍة 

يف سعر هذا الصوف بنسبة بلغت 30% يف عام 2017.
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إنتاج الحليب

النعجة  تُنتج  ال  إذ  الجودة،  عايل  املارينو حليباً  نعجة  تُنتج 

يومياً سوى 0.350 لرتاً من الحليب، والذي يحتوي عىل نسبة 

بروتني ال تقل عن %5 ونسبة دهون ال تقل عن %7. يعترب 

فاخرة  سلعة  املارينو  حليب  من  املصنوع  الكعك  أو  الجنب 

يلزم لصنع كيلوغراماً واحداً منها استخدام حليب 15 نعجة

لتحضري جنب أو كعك املارينو، يتم تخثري الحليب مع الخرشوف 

 ،)Cynara cardunculus العلمي:  )االسم  السكوليمي 

وللحصول عىل القوام الكرميي والنتيجة النهائية لهذا املنتج 

الفاخر، يُخرثَّ الحليب عند درجة حرارة منخفضة ترتاوح بني 

25 و 30 درجة مئوية. تكون طريقة التمليح يدوية؛ إذ متلّح 

غرف  20%يف  مبلح  فركها  طريق  عن  حدة  عىل  قطعة  كل 

التخزين أو املستودعات حيث يتم قلبها يومياً.
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يوفر معادن  للصحة ألنه  الجنب مفيد جداً  تناول هذا  يُعدُّ 

االمتصاص.  سهلة  وكلها  والزنك،  والفسفور  الكالسيوم  مثل 

كذلك يحتوي هذا الجنب عىل فيتامينات أ، د و هـ، إضافًة 

إىل كمية كبرية من مضادات األكسدة الطبيعية التي تحتوي 

بشكل رئييس عىل فيتامني هـ. كذلك يوفر هذا الجنب كمية 

كبرية من الببتيدات النشطة بيولوجياً التي تساعد عىل األداء 

الجيد ألجسادنا.

يرى بعض نقاد الطعام أن جنب املارينو هو األفضل يف العامل.

 

يف نهاية عام 2016، أثناء االحتفال بالدورة التاسعة والعرشين 

من جوائز الجبنة العاملية، وهي األكرب واألشهر يف العامل، تم 

تصنيف جنب املارينو املصنوع يف بلدية كامباناريو مبقاطعة 

بطليوس كأفضل جنب يف إسبانيا وثاين أفضل جنب يف العامل.



الجمهور  الجديدة  األمناط  هذه  تجذب  ذلك،  إىل  إضافًة 

املارينو،  لحوم  استهالك  بشأن  نشاطاً  واألكرث  سناً  األصغر 

عايل  منتٍج  عىل  الحصول  الشكل  بهذا  يستطيعون  ألنهم 

الجودة دون التخيل عن أسلوب حياتهم.

اللحوم  من  املعروض  تنويع  املارينو  ساللة  تتيح  بالتايل، 

أنواع  جميع  مع  يتامىش  مبا  منتجاتها  مواءمة  خالل  من 

املستهلكني، وتقديم أفضل جودة لجميع الزبائن، واالستمرار 

دامئاً يف تلبية توقعات العمالء األكرث تطلباً. وبالتايل فهي تتيح 

“إنتاج ما ميكن تسويقه بدالً من تسويق ما ميكن إنتاجه”.

إنتاج اللحم

بالنسبة للمستهلك، مينح لحم املارينو انطباعاً مبنتٍج طبيعي، 

صحي وله خواص حسية فريدة بسبب البيئة الطبيعية التي 

مخاطر  توجد  وال  لها،  املتوفر  والغذاء  الخراف  فيها  ترىب 

صحية أو غش عند إنتاجها.

رشاؤه/استهالكه،  تم  الذي  املنتج  ونسبة  سعرها  إىل  نظراً 

الضوء  فاخراً”، مام يسلط  املارينو “لحامً  اعتبار لحم  ميكن 

عىل أهمية الجودة.

تاريخياً، تم استخدام هذا النوع من اللحوم كثرياً يف املناسبات 

الخاصة، حيث يكون فيها الطلب أكرث اهتامماً بالجودة بدالً 

من السعر.

يف أيامنا هذه، وبسبب وترية حياتنا، نشأت الحاجة إىل تقديم 

الحديث،  العرص  مع  تكيفاً  للمستهلك، وأكرث  أمناٍط جديدة 

املنزل من دون إضاعة وقٍت  اليومي يف  له االستهالك  تتيح 

كثري يف التحضري.
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الدهنية  األحامض  تركيب  عىل  املاشية  تغذية  نوع  يؤثر 

الغذائية  القيمة  عىل  يؤثر  مام  العضالت،  داخل  والدهون 

والخصائص الحسية للحوم عىل النحو التايل:

يف ما يتعلق بالقيمة الغذائية، كلام ازداد الوزن فإن كل ما 

يتعلق بالتأثري املحتمل عىل سالمة استهالك اللحوم، ونسبة 

األهمية  شديد  يعترب  الغذايئ،  النظام  يف  الدهنية  األحامض 

لصحة املستهلك.

وهكذا، فإن دهون الحمالن الناشئة يف املراعي، والتي تصّنف 

ارتباطاً  املكثف  إنتاجها  يرتبط  والتي  الفصح،  عيد  كحمالن 

الغذائية  الخصائص  من  العديد  لها  املارينو،  بساللة  وثيقاً 

أحامض  من  كبري  محتوى  عىل  يحتوي  لحٍم  مثل:  املفيدة 

أوميغا 3 الدهنية مع نسبة مثالية بني أوميغا 6 وأوميغا 3، 

مثل  للرسطان  مضادة  ومركبات  األكسدة  مبضادات  وغني 

.)CLA( البيتا كاروتني وفيتامني هـ وحمض اللينوليك املقرتن

إذا  ما  األغلب  يف  تحدد  التي  املعايري  أن  املؤكد  من  ولكن 

كانت لحوم الضأن تعترب ذات نوعية رديئة أو جيدة هي تلك 

التي تتعلق بسامتها الحسية، أي تتعلق مبدى الرضا الناجم 

عن استهالكها.

الوزن  خفيفة  املارينو  حمالن  لحوم  فإن  خاصة،  بصفٍة 

واألصغر سناً، والتي تتميز بنظام غذايئ يعتمد عىل الحبوب 

حسية  جودة  ذات  تعترب  أمهاتها،  من  فطامها  بعد  والقش 

أفضل وأكرث طراوة وليونة وتتميز بنكهٍة أقل حدة مع لوٍن 

أفتح ومحتوى أقل من الدهون.

يف كل األحوال، يضمن نقاء ساللة املارينو أفضل لحٍم للطهي، 

سواء كانت مشوية يف صحن معدين أو عىل الفحم أو الشواية، 

ليس فقط بسبب الطريقة الطبيعية إلنتاج اللحم، ولكن أيضاً 

بسبب املزيج املثايل من الدهون واللحم، مام مييزها بنسيج 

وطراوة ورائحًة ونكهة لطيفة وال مثيل لها.
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تخضع سالالت املاشية األصلية لحامية خاصة من السلطات 

العامة، ليس فقط باعتبارها جزءاً من الرتاث الجيني الحيواين 

واسع  إطار  يف  الغالب  يف  ترعى  ألنها  أيضاً  ولكن  إلسبانيا، 

النطاق، مع ما ينطوي عليه ذلك من نتائج مفيدة الستدامة 

البيئة الريفية.

فأكرث  أكرث  اآلن  يطالبون  املستهلكني  فإن  ذلك،  إىل  إضافًة 

بالحصول عىل معلومات عن منشأ املنتجات التي يستهلكونها، 

مام يجعل من األفضل وضع هوية محددة من خالل شعار 

ذات  الحيوانات  من  مصدرها  يكون  التي  للمنتجات  يرمز 

السالالت األصلية.

ويف الوقت نفسه، فإن هذا التاميز يُعّد رضورة أعرب عنها 

كثرية من خالل  مناسبات  السالالت يف  لهذه  املنتج  القطاع 

جمعيات مريب السالالت النقية.

يف  والبيئة  واألغذية  الزراعة  وزارة  نرشت  السبب،  ولهذا 

 ،505/2013 رقم  املليك  املرسوَم  الرسمية  الدولة  جريدة 

شعار  استخدام  ينظم  والذي  يونيو/حزيران   28 يف  الصادر 

“الساللة األصلية” يف املنتجات الحيوانية.

 

ويف هذا السياق، فإن املرسوم املليك رقم 505/2013 ينشئ 

أصلية”،  “ساللة  لشعار  الطوعي  لالستخدام  تنظيمياً  إطاراً 

السالالت  من  القادمة  املنتجات  عىل  بالتعرف  يسمح  مام 

األصلية عىل ملصقاتها واألماكن التي ميكن فيها تسويقها أو 

استهالكها.
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