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 الشعري املسخنبج وحنميت الثروة احليىانيت
 آمنت جبار مطر درويش الذليمية الذكخىر

  الرتبيت للبناثكليت  –جامعت األنبار 
 املسخخلص

اني الزراعي، كتمثؿ الجانب الث لإلنتاجساسية الركائز األ لحدأتمثؿ الثركة الحيكانية 
ف المنتجات الحيكانية ذات قيمة غذائية عالية كمصدر أمف عناصر الدخؿ القكمي، كما 

ثركة الحيكانية ىك تكفر العمؼ كالعامؿ المحدد لتطكير كتنمية ال .لإلنسافغذائي ضركرم 
كؿ ما ىك  ستغالؿاف حسف أ ىـ مصادر تغذيتيا كتنميتيا.أىما ك خضر كالعمؼ المصنع األ

 :لىإعالؼ سيؤدم األبركة الحيكانية متاح مف مصادر تغذية الث
 نتاج الكحدات الغذائية الالزمة لمكحدات الحيكانية.إتخفيض تكمفة  -1
 عالؼ المصنعة.مف الفجكة الغذائية مف األ االنتياءك أتخفيض  -2
 لباف.أزيادة المنتجات الحيكانية مف لحكـ ك  -3
 كاالجتماعية االقتصاديةالحياة  أنشطة تتناسؽ مع مختمؼجديدة لمتنمية  نظـ اتخاذ -4

 –الرعاية  –ساسية ترتبط بالحيكاف )التغذية أربع مجاالت أ اعتبارىاخذ في ألمسكاف ت
  .الصحة( –التربية 

Barley cultivar and Livestock Development 
Dr. Amna J. Darwish al-Dulaimi 

Anbar University - College of Education for Girls 
Abstract 

Animal Wealth represents one of the pillars of agricultural production, and 
represents the second side of the elements of national income, as the animal 
products with high nutritional value of food is essential source for humans. The 
limiting factor for the development of livestock is the availability of green fodder 
and fodder factory are the most important sources of nutrition and development. 
The good use of all available sources of livestock feed production feed will lead 
to: 

1- reducing the cost of producing the necessary food units animal units 
2- reduction or the completion of the food gap of feeds 
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3- Increase of animal products from meat and dairy 
4- embrace new systems development is consistent with the various 

economic and social life of the population take into account the four key 
areas related to animals (nutrition, care, education, health). 

 :املقذمت
تمثؿ الثركة الحيكانية أحدل الركائز األساسية لإلنتاج الزراعي كتمثؿ الجانب الثاني 

األيدم العاممة، كما إف مف عناصر الدخؿ القكمي كتعمؿ مف خالليا أعداد كبيرة مف 
المنتجات البركتينية ذات قيمة غذائية عالية كمصدر غذائي ضركرم لإلنساف. لذلؾ ال يمكف 
فصؿ تربية الحيكانات عف زراعة المحاصيؿ كغالبان ما يستخدـ مقياس العالقة بيف أعداد 

إعالة الحيكانات التي تربى كمساحة األرض التي تزرع مف أجؿ معرفة قدرة األرض عمى 
 الحيكانات.

كما إف التنمية الزراعية البد اف تركز مف خالؿ برامجيا عمى تنمية الثركة الحيكانية 
ككنيا تشكؿ مكردان اقتصاديا ميمان مف الناحية الغذائية لمسكاف كتكفر مادة أكلية صناعية 

تصدر مكقعان كاأللباف كالصناعات الغذائية كالمحـك المعمبة كالمجمدة، إف الثركة الحيكانية ت
متميزان في القطاع الزراعي، كذلؾ مف خالؿ دكرىا في إمكانية تطكير ىذا القطاع بشكؿ 
خاص كعممية التنمية االقتصادية بشكؿ عاـ عمى اعتبار أنيا تشكؿ أساسان غذائيان ميمان لما 

ان بنحك تحتكيو مف مكاد بركتينية عالية، يقدر عمماء الغذاء احتياجات الفرد مف البركتيف يكمي
ف )77) %( مف ىذه االحتياجات يجب اف يشتؽ مف مصادر حيكانية مثؿ  3.2( غرامان كا 

)المحـ كالبيض كالحميب(، كاف تنمية الثركة الحيكانية كزيادة إنتاجيا لتمبية الطمب المحمي عمى 
م ىذه المنتجات ذاتيان سيؤدم إلى عدـ المجكء إلى استيرادىا مف الخارج فضالن عف الدكر الذ

تسيـ فيو الثركة الحيكانية بزيادة إنتاج القطاع الزراعي الذم يؤدم إلى زيادة الدخؿ الفردم 
كالدخؿ المادم الزراعي، كىذا يأتي مف ككف قيمة المنتجات الحيكانية كأثمانيا مرتفعة مما 

 ينجـ عف ذلؾ زيادة في إمكانات المجتمع لتحقيؽ تطكره كرفع مستكل معيشة أفراده.
نظار في األعكاـ األخيرة إلى تقانة استنبات األعالؼ الخضراء لتكفيرىا اتجيت األ

بكصفيا عمفان أخضران عمى مدار العاـ لتنمية الثركة الحيكانية كتستخدـ ىذه الطريقة في كثير 
مف دكؿ العالـ المتقدمة أكربا كالياباف كالكاليات المتحدة األمريكية كأستراليا كعدد مف الدكؿ 
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 اإلمارات العربية المتحدة، طميعتيا )جميكرية مصر العربية، المممكة السعكدية،العربية في 
 لبناف كفمسطيف(. ليبيا، الجزائر، ،تكنس

 (: The problem of studyمشكلت الذراست )
حاجة حيكانات الماشية إلى األعالؼ الخضراء عمى مدار العاـ تمثؿ مشكمة في 

الشعير في تنمية الثركة الحيكانية كمف ثـ تحقيؽ تنمية تحقيؽ تنميتيا، ىؿ يسيـ استنبات 
 زراعية؟

 (: (The hypothesis of the studyفرضيت الذراست 
استنبات الشعير األخضر سيسيـ في تحقيؽ أىداؼ تنمية الثركة الحيكانية كرفع 

 إنتاجيتيا الكمية كالنكعية كالتي تسيـ بشكؿ فاعؿ في التنمية الزراعية.
 (: (The aims of the study هذف الذراست

تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف جذكر زراعتو كمكطنو كعف طريقة استنبات الشعير 
كأىميتو الغذائية كاالقتصادية في تنمية الثركة الحيكانية كقطاع زراعي يسيـ في تحقيؽ التنمية 

 الزراعية .
 متهيذ:
 (: Barleyالشعري )

، كاالسـ العممي لو *الفصيمة النجيميةالشعير نبات عشبي حكلي ينتمي إلى 
(Hordeum spp في بعض البمداف العربية، كىك )(، كيسمى في بعض المجتمعات )حسيكة

( كفي الالتينية barley(، كفي اإلنكميزية )orgeفي التركية )آربو( كفي الفرنسية )
(Hordeum sativum)(2). 

ت عمى المكتشفات األثرية، كأىـ تعددت اآلراء حكؿ تاريخ زراعة الشعير كالتي اعتمد
 ىذه اآلراء:

( الكاقعة عمى سفكح Jarmoظيرت أقدـ الدالئؿ عمى زراعة الشعير في منطقة ) -أ 
جباؿ زاجركس، إذ كشفت الحفريات كجكدىا في ىذا المكقع كالتي يرجع تاريخيا إلى 

 .(3)( سنة قبؿ الميالد، ككانت حبكب الشعير في ىذه المنطقة مغطاة7777حكالي )
سنة كاف  يعتقد أّف الشعير أقدـ الحبكب التي  2777 أما العالـ الركماني بميني منذ -ب 

)بميني( في قكلو ىذا عمى دراساتو المستفيضة لكتب  زرعيا اإلنساف، كأعتمد
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كمخطكطات، كالراجح أنو كاف عمى صكاب فيما كتب، ىذا كيعتقد إف النبات المزركع 
كغرب آسيا كآسيا الكسطى كما يعتقد أنو نشأ مف )الشعير( ىك منطقة البحر المتكسط 

 Hordeum( أك مف الشعير )Hordeum spontaneumالشعير البرم )
ariocrithon( ىذا كقد زرع الشعير منذ أكثر مف ،)(4)( سنة7777. 

كىناؾ دراسة أخرل تقكؿ: إف زراعة الشعير قديمة ترجع إلى عصكر ما قبؿ التأريخ  -ج 
الشاـ كمصر كالعراؽ كغيرىا كُيظف أنو نشأ بريان في غرب  زرعتو األمـ القديمة في

 Hordeumآسيا، كال زاؿ يكجد الشعير البرم في بادية تدمر كيعرفو النباتيكف باسـ )
balqusum brevicatm.) 

( 1777( فإف أكؿ كثائؽ مفصمة كانت قد كتبت في )نيبكر( حكالي )Kaamrكفؽ ) -د 
الشعير زرع في الشرؽ األكسط إذ كصؼ  سنة قبؿ الميالد كبمقتضى الكثائؽ فإف

(aberg( شعيران مف أىرامات الصحراء يرجع تاريخيا إلى )سنة قبؿ الميالد، 3777 )
( سنة قبؿ 6757أما الشعير الذم كجد في بالد ما بيف النيريف فيعكد تاريخو إلى )
ؿ ( سنة قب6877الميالد، أما الشعير الذم أكتشؼ في األردف فيعكد تاريخو إلى )

الميالد، أما العينات التي عثر عمييا في )خكزستاف كاألناضكؿ( فيعكد تاريخيا إلى 
( كيقاؿ أف center of origin. المكطف األصمي )(5)( سنة قبؿ الميالد6777)

المكطف األصمي لزراعتو في بالد الرافديف، أما العالـ )فافيمكؼ( فقد أفترض أف 
ثيكبيا المكطف األصمي لمشعير ىك الحبشة كقي ؿ أنو في آسيا الصغرل األصمي كا 

. لتكاجد أنكاع برية كثيرة ىناؾ، كيرل البعض أف الشعير ربما نشأ (6)المكطف الثاني
 .(7)في جنكب شرؽ آسيا كالصيف كالتبت كالنيباؿ

 أهمية الشعري : -1
 : (8)تأتي أىمية  الشعير االقتصادية مف خالؿ استخداماتو المتعددة كىي

بيف أربعة محاصيؿ ذات أىمية عالميان بعد القمح كاألرز كالذرة، يعد الشعير مف  -أ 
كزراعتو مف أكسع زراعات الحبكب انتشارا، كذلؾ بسبب قدرتو عمى تحمؿ الجفاؼ 

 كالممكحة، كقدرتو عمى النضج أبكر مف القمح، كتحممو لمظركؼ البيئية السيئة.
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في المناطؽ البدكية  يستخدـ كغذاء لإلنساف في بعض مناطؽ العالـ ككجبة أساسية -ب 
كالصحارم مف العالـ كسكاف ىضبة التبت كيستخدـ طحيف الشعير مع الباقالء 

  .كالعدس في االستيالؾ الغذائي بالصيف
استخداـ حبكب الشعير في تغذية الحيكانات بشكؿ أساس، كيالحظ أف القيمة الغذائية  -ج 

 ة الصفراء.%( مف القيمة الغذائية لحبكب الذر  15لحبكب الشعير تعادؿ )
( كيككف الناتج مرغكبان في 3:1استخداـ طحيف الشعير مع طحيف الحنطة بنسبة ) -د 

الخبز، إذ أف طحيف الشعير غير صالح كغير مستساغ كحده في الخبز لنقص محتكل 
 بركتينو مف الجكلتيف إلى جانب لكنو األسمر.

 تستخدـ النخالة كالنكاتج الثانكية في تغذية الحيكانات. -ق 
الشعير كدريس لمحيكانات في مرحمة الطكر الجنيني ألف التكازف الغذائي يمكف حش  -ك 

فيو جيد مف حيث إنتاج المادة الجافة كمحتكل البركتيف الخاـ في النباتات. إذ يمكف 
حش الشعير في مراحؿ العقد المبكر في شير شباط أك بداية آذار كتقديمو عمفان 

 لمحيكانات كخاصة في المكاسـ جيدة المطر.
 تستخدـ حبكب الشعير في صناعة )البيرة )مشركب ركحي(( في دكؿ كثيرة مف العالـ، -ز 

 كما يصنع منو الخميرة كيدخؿ في صناعة المستحضرات الطبية.
 استخداـ تبف الشعير في تغذية الحيكانات. -ح 

يزرع الشعير في أكاخر الخريؼ كأكائؿ الشتاء، فيك نبات حكلي عشبي مف العائمة 
( أك 6.7الترب المالئمة إلنتاج الشعير ىي الترب ذات الحمكضة المتعادلة ) النجيمية، كأفضؿ

( عمى أف تككف مزيجية أك مزيجية طينية جيدة التيكية، كُيعد الشعير أكثر 8.5أكثر لحد )
 المحاصيؿ تحمالن لمممكحة كقمكية التربة مف محاصيؿ الحبكب األخرل.

 التطور التاريخي الستنبات الشعير: 1-2
( عاـ ككصؿ بيـ 5777نبالء الصيف يستخدمكف االستنبات قديمان منذ أكثر مف )كاف 

 األمر في استخدامو إنيـ كانكا يضمدكف بيا الجركح كما أستخدمو الفراعنة بكثرة.
( لتغطية النقص في 1937كفي العصر الحديث بدأ االىتماـ في )البرعمة( منذ عاـ )

الكاليات المتحدة األمريكية أمر رئيسيا العمماء بالبحث  كفي المكارد الغذائية اليامة في أكربا،
عف بديؿ لنقص البركتيف في الحرب العالمية الثانية فتكجو عمماء األحياء كالنبات بقكة إلى 
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تطكير االستنبات كتـ فعالن العمؿ بو لتغطية حاجة اإلنساف كالحيكاف كسد نقص المكاد الغذائية 
 كأمالح معدنية كأنزيمات. اليامة مف بركتينات كفيتامينات

لكف االستنبات لـ يصمد كثيران إذ كاجو مشاكؿ خطيرة مثؿ حاالت التسمـ الناتجة عف 
التعفف كأنكاع البكتريا الضارة، إال أف أىمية المستنبتات الغذائية دفعت العمماء مف جديد 

د االىتماـ لمبحث عف أسباب الفشؿ الصحي لالستنبات كتـ كضع الحمكؿ المناسبة ليا، كعا
بقكة لممشركع في أكاخر سبعينات القرف الماضي العتماده البديؿ الغذائي لمحيكاف كأعالؼ 
بديمة في ظؿ التمكث البيئي كفكضى استخداـ األسمدة الكيميائية في كافة أنكاع الزراعة 

 الحديثة.
كقد أكدت األبحاث الحديثة عمى ضركرة استخداـ المستنبتات في كافة الكجبات بؿ 
كاستبداليا بالبركتيف الحيكاني لما تحتكيو مف نسبة عالية مف البركتيف كاألحماض األمينية 

( نكع كفؽ األبحاث اليابانية كالمكاد النادرة 177كاألمالح المعدنية كاألنزيمات التي تتجاكز )
ال التي تجعميا ذات قيمة غذائية عالية جدان كاليكـ ال تكاد تكجد دكلة في العالـ المتحضر 

تستخدـ ىذه التقانة التي تعد مف أىـ أنكاع الزراعة العضكية )الزراعة المائية 
Hydroponics مف غير االعتماد عمى األرض الطبيعية كالمشاكؿ الكثيرة التي تنتج )

 .(9)عنيا
تسعى اآلف دكؿ العالـ المتحضر إلى ىذا النكع مف التقانة في إنتاج العمؼ األخضر 

مستداـ لما لو أىمية في تنمية الثركة الحيكانية كمان نكعان، كلما يتميز  عمى مدار العاـ بشكؿ
( المزركع في Barley Greenإنتاجو بجدكل اقتصادية عالية مقارنة بالعمؼ األخضر )

فقد  األرض الزراعية خالؿ مكسـ إنتاجو، كما يستيمكو مف تحضير في العممية اإلنتاجية.
السعكدية،  ر العربية نحك استخداـ ىذه التقانة )مصر،أصبح ىنالؾ تكجو لدل معظـ األقطا

المغرب(، إذ بدأت ىذه التكجيات مف خالؿ  األردف، ليبيا، ،، تكنسلبناف اإلمارات،
المستثمريف الزراعييف، ككجيت البحكث العممية بتطبيقيا في تمؾ الدكؿ مف أجؿ النيكض 

مي كالنكعي نحك تحقيؽ تنميتيا كالتي ُتعد بكاقع الثركة الحيكانية كاالرتقاء بتطكير إنتاجيا الك
 إحدل ركائز اإلنتاج الزراعي.

كبدأ تكجو في العراؽ متأخران نكعان ما قياسان باألقطار األخرل، إذ بدأ العمؿ بيذا 
في محافظة األنبار مف قبؿ أحد المستثمريف  2713االتجاه في كانكف الثاني مف عاـ 
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( جنكب غرب مركز مدينة 18فظة األنبار في الكيمك )الزراعييف بإشراؼ مديرية زراعة محا
 .(17)الرمادم

 إنتاج الشعري األخضر بدون تربة زراعية: -2

تتعرض بيئات المناطؽ الجافة كشبو الجافة لصيؼ شديد الحرارة كشتاء قارص يحكؿ 
ص دكف تكفر المادة الخضراء لحيكانات الماشية )األبقار كاألغناـ كالماعز كاإلبؿ( بشكؿ خا

ككنيا مف الثركات الكطنية الميمة مما يعرض مربييا إلى خسارة كبيرة كيضطر المربي إلى 
بيع الحيكانات بأسعار بخسة تجنبان لمخسارة لك بقي القطيع مف غير العمؼ الكافي، كىذا األمر 

 مممكس في أقطار الكطف العربي كمنيا العراؽ.
نحك تكفير العمؼ األخضر بصكرة  لذلؾ اتجيت األبحاث العممية في الدكؿ المتقدمة

مستدامة طكاؿ العاـ، كتكصمت تمؾ الدراسات إلى نتائج إيجابية اقتصادية ليذا العمؼ المنتج. 
كإلقامة المشركع البد مف دراسة المشركع كتكفير رأس الماؿ الثابت كالمتمثؿ بتكفير مستمزمات 

راية إلتماـ العممية. األمر الذم اإلنتاج كالذم يشرؼ عمى المشركع يجب أف يككف لو خبرة كد
يسيـ في إنجاح المشركع عمى الكجو األكمؿ. كيحتاج األمر إلى بناء كتييئة كحدة متكاممة 

 :(11)إلتماـ العممية تتمثؿ بغرفة االستنبات ذات مميزات ىي
( متران مع ممحؽ 3×5×8ذات أبعاد ) بناء غرفة محكمة العزؿ لمظركؼ الخارجية، -أ 

مكانية 5×2بمساحة )غرفة الخدمة  ( متران )كىذا األمر يعتمد عمى حجـ االستثمار كا 
اإلنتاج المطمكب بالنسبة لممساحة( تحتكم عمى خزاف ماء كحكض نقع الشعير 

 كتستخدـ مادة )بكلي كربكنات( في بناء الجدراف كالسقكؼ ككنيا ذات عزؿ جيد.
فكؼ لحمؿ )الصكاني تحتكم الغرفة عمى مجمكعة أعمدة  قائمة معدنية عمى شكؿ ر  -ب 

 المثقبة( التي يكضع فييا الشعير المنقكع المراد استنباتو.
( لتر صافي ذك مصاٍؼ متعددة لتنقية المياه مف الشكائب 1777خزاف مائي بحجـ ) -ج 

 كالعكالؽ.
 مفرغات ىكاء كدافعات ىكاء لغرض التبريد. -د 
 سـ( لمتخمص مف المياه الزائدة. 5أرضية الغرفة تككف بميالف ) -ق 
 زة لمسيطرة عمى درجة الحرارة كنسبة الرطكبة أكتكماتيكيان.أجي -ك 
 أجيزة تحدد أكقات الرم بالرش باستخداـ مرشات. -ز 
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 تكفير طاقة كيربائية عمى مدار اليكـ بال انقطاع. -ح 
رفكؼ لمزراعة كفؽ مساحة الغرفة المخصصة لمزراعة ككؿ كحدة مف الرفكؼ تككف  -ط 

( رفكؼ عمى عدد أياـ األسبكع، كىذا 7) ( متران 2( متران كارتفاعيا )2×1مساحتيا )
 يعتمد عمى حجـ القاعة كمساحتيا.
 أما تفاصيؿ العممية فيي كاآلتي:

)الييدركبكنيؾ( ػ االستنبات بصفة عامة ىك جزء مف الزراعة المائية أك ما يسمى ب
(Hydroponics( كاستنبات الشعير ىك: عممية نقع بذكر الشعير لمدة )ساعة في 24 )

ع داخؿ غرفة محكمة الغمؽ ليا جك يماثؿ الجك الطبيعي لزراعة الشعير ككنو نباتان حكض النق
شتكيان كذلؾ مف خالؿ التحكـ في درجة حرارة الغرفة كنسبة الرطكبة كاإلضاءة طكاؿ العاـ 
مركزيان مما يؤدم إلى تحرر األنزيمات كنبت الجنيف كمضاعفة الفيتامينات كالمعادف 

 .(12)كاألحماض األمينية
 كتتـ العممية كفؽ الخطكات التالية:

 .غسؿ بذكر الشعير جيدان كتعقيميا مف الفطريات 
 ( ساعة في حكض النقع كذلؾ مف 24( كغـ مف بذكر الشعير لمدة )125يتـ نقع )

 (.1خالؿ التحكـ في درجة حرارة الغرفة كدرجة الرطكبة كاإلضاءة، صكرة )
 لجذكركظيكر ا نقع الشعير المستنبت بعد (1صكرة )

 
 www.m.ahewar.orgالمصدر:            
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  يتـ تعقيـ )الصكاني قد تككف معدنية أك بالستيكية( المستخدمة بغاز األكزكف حراريان
مف غير استخداـ أية مادة كيميائية كيتـ إضافة حامض أميني لبذكر الشعير إلكماؿ 

 (.2) صكرة عممية اإلنبات،
 كظيكر الجذكر كاإلنبات ( الشعير المستنبت2صكرة )

 
 .www.egfodderالمصدر:               

 
 ( 32×متران  1( كغـ لكؿ صينية )1.5يتـ تكزيع البذكر المنقكعة عمى الصكاني بكاقع 

( كغـ عمفان أخضر، كالمتككنة مف سبعة رفكؼ عمى 12سـ( لتنتج ) 4بارتفاع  ×سـ 
 عدد أياـ األسبكع.

 ( كنسبة ° 19 – 18ظركؼ بيئية مماثمة لظركؼ زراعة الشعير، درجة حرارة )ـ
%( كتستخدـ الطاقة الكيربائية طكاؿ اليكـ كمبردة ىكاء لتكفير  75 – 77رطكبة )

الرطكبة متصمة بجياز تحكـ مبرمج لسحب الرطكبة باستخداـ مفرغات اليكاء إذا 
 زادت الرطكبة عف الحد المقرر.

 لرم بالرش بكساطة منظكمة مصممة ليذا الغرض مسيطر عمييا مف تستخدـ طريقة ا
حيث المدة كالكمية لرش رذاذ الماء ثالث مرات يكميان كيتـ رشيا لمدة نصؼ ساعة 

 كيتكقؼ لنصؼ آخر لمدة ثالث ساعات لكؿ مرة.
عندما تتعرض حبة الشعير لمرطكبة ينشأ إنزيـ )ألفا ميالس( الذم يعمؿ عمى تفكيؾ 

يتحكؿ البركتيف كمف ثـ جكد في حبة الشعير بصفة مشبعة إلى سكريات بسيطة النشا المك 
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أنزيمات أخرل تحكؿ حماض أمينيو سيمة اليضـ كما تنشأ المعقد إلى بركتيف بسيط بشكؿ أ
 .(13)ىذه المركبات البسيطة إلى فيتامينات كعناصر غذائية أخرل

( 12 – 3كىنا تطرأ تغيرات ىامة عمى حبة شعير إذ تتضاعؼ الفيتامينات مف )
( إلى ثالثة أضعاؼ كينشأ فيتاميف Aضعؼ كفؽ نكع الفيتامينات، كما يتضاعؼ فيتاميف )

(C بنسبة عالية كالذم ال يتكاجد في حبة الشعير الجافة، كمف جية أخرل تنشأ أحماض )
دان عمى تجديد خاليا الحيكاف المستيمؾ لمشعير، كما تتكلد أمينيو حية ىامة ليا تأثير ىاـ ج

أنزيمات حية ليا أثر إيجابي كبير عمى الجياز اليضمي لمحيكاف كال ننسى أيضان األمالح 
المعدنية مثؿ الكالسيكـ كالبكتاسيكـ كالمغنسيكـ كالفسفكر المتكاجدة في حبة الشعير المستنبت 

( أياـ تككف ىذه 7نمك حبة الشعير المستنبت عند عمر ) بنسب متفاكتة، كفي ىذه المرحمة مف
العناصر الغذائية بقيمتيا العظمى، إف ليذه البراعـ أثر كبير عمى جسـ الحيكاف إلحتكائيا 

 .(14)(Rna-Dan) عمى تركيز عاؿ لمػ
يتـ كضع الصكاني فكؽ الرفيف العمكييف عمى جانبي الكحدة الزراعية مف الداخؿ كفي 

يتـ تبديؿ الصكاني بيف الرفكؼ العمكية كالسفمية ثـ كضع الكمية الجديدة كيتـ الرم  اليـك الثاني
( ساعات 4 -3بالتناكب خالؿ الدكرة الزراعية عف طريؽ الرم مرتيف أك ثالثة باليكـ لمدة )

عمى الشعير األخضر  ( أياـ التي يمكف خالليا الحصكؿ7يكميان، كاف دكرة الشعير المستنبت )
 .ان عمفان جاىز 

 يتألؼ الشعير المستنبت مف طبقات عدة مف األسفؿ الجذكر البيضاء النظيفة المعقمة
( مع حبات الشعير كىي المحتكية عمى كمية كبيرة مف المكاد الغذائية كاأللياؼ 2)صكرة 

 تعمكىا طبقة الرشيـ الغنية بالفيتامينات كالمعادف كاألحماض األمينية ثـ تعمكىا طبقة اليخضكر
(، بعد مركر أسبكع عمى االستنبات يصبح العمؼ جاىزان لتقديمو كعميقو 4ك 3صكرة )، (13)

سـ( لمنبات مع الجذكر ذات القيمة  22 – 19مركزة لمحيكانات )عمفان أخضران( بارتفاع )
 (.1الغذائية العالية، جدكؿ )
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 الجذكر البيضاء النظيفة كطبقة الرشيـ كاليخضكر (3صكرة )

 
 .www.moa.govالمصدر                               

 
 ( الشعير المستنبت4صكرة )

 
 جنكب غرب الرمادم  18في مكقع الكيمك  3/2713/ 25التقطت الصكرة بتاريخ        

http://www.moa.gov/
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 : نسبة المكاد الغذائية كالمعدنية لمحصكؿ الشعير المستنبت(1جدكؿ )
 النسبة المواد الغذائية والمعدنية النسبة والمعدنيةالمواد الغذائية 

 % 4224 المغنسيوم % 29 – 25 البروتين
 % 4291 الفسفور % 423 الدهون
 % 4228 الكبريت % 1524 النشا

 % 11 الصوديوم % 89 المحتوى الرطوبي
 ممغم/كغم 28 النحاس % 426 النتروجين
 ممغم/كغم 235 الحديد % 4216 الكالسيوم
 ممغم/كغم 53 المنغنيز % 427 البوتاسيوم

 ممغم/كغم 22 البورون ممغم/كغم 56 الزنك
 المصدر: عمؿ الباحثة االعتماد عمى:

 .2713مشركع الراني إلنتاج العمؼ األخضر، مديرية زراعة األنبار، تقرير غير منشكر، -1
برنػػامج المبػػادرة الزراعيػػة، أحمػػد حميػػد محػػؿ الجميمػػي، مشػػاريع اسػػتثمارية مقدمػػة إلػػى مجمػػس الػػكزراء  -2

 .31،ص2713مديرية المستشفى البيطرم في محافظة األنبار، تقرير غير منشكر،
 

 :(15)مميزات الشعير المستنبت 2-1
( كغـ ما يعادؿ مساحة 125إنتاج طف كاحد يكميان مف العمؼ األخضر ناتج مف نقع ) -1

 زراعتو. ( دكنمان مف األرض المكشكفة منزرعة بالشعير خالؿ مكسـ25)
يحتكم عمى مجمكعة مف العناصر الحيكية المسؤكلة عف تحسيف مكاصفات الحيكاف  -2

 .ة كىي ال تتكاجد باألعالؼ األخرلعند التغذي
%( أعمى مف أصناؼ  95قابميتو لميضـ كمف ثـ معدؿ االستفادة منو لمحيكاف ) -3

كال يعاني  العمؼ األخرل كما إف الطاقة المخزكنة بو تتصؼ بسيكلة االنسياب لمجسـ
 مف مشاكؿ الحمكضة.

 %(. 17%( بركتيف مقارنة ببذكر الشعير ) 19 – 17يحتكم عمى ) -4
%( في البذكر،  5.7) %( ألياؼ مقارنة بػ 17.5الشعير المستنبت يحتكم عمى ) -5

 ( ميجا جكؿ طاقة لكؿ كغـ.15ك)
 طاقتو عبارة عف سكريات بسيطة بينما الحبكب تنتج طاقتيا عبارة عف نشأ معقد. -6
 ( ممغـ.7.16( ممغـ )بيكتيف( بينما الحبكب تحتكم عمى )1.15يحتكم عمى ) -7
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يقؿ فيو حمض الفاتيؾ )عامؿ مضاد لمتغذية( مع زيادة في امتصاص العناصر  -8
المعدنية مقارنة ببذكر الشعير غير المستنبتة، كلحمض الفاتيؾ القدرة عمى التفاعؿ مع 

اص )كالسيكـ كحديد كمغنسيكـ كزنؾ العناصر المعدنية كيجعميا غير قابمة لالمتص
 كغيرىا(.

 ( ممغـ.4.1( بينما الحبكب تحتكم عمى )A( ممغـ فيتاميف )42.4يحتكم عمى ) -9
%( مما يعني إفادة  25تزيد نسبة ىضـ العناصر الغذائية في الشعير المستنبت ) -17

ة في أكبر مف العناصر الغذائية بو، كيسبب زيادة في كريات الدـ الحمراء كمف ثـ زياد
 األككسجيف مما يساعد عمى أداء أفضؿ لمحيكانات.

ليس بو تمكث أما الحبكب فيكجد بيا فطريات مما يعني زيادة )االفالتككسينات( كىي  -11
مكاد سامة ال يظير أثرىا مباشرة كلكف أثرىا تراكمي فيسقط الحيكاف فجأة كبدكف 

عمى اإلضافات  تمادمقدمات، لذلؾ تزيد بو نسبة العناصر المعدنية فيقؿ االع
 .الغذائية

 عند مقارنة الشعير ببعض مكاد العمؼ نجد اآلتي: -12
%( كالدريس بو  12%(، بينما العمؼ المركز بو ) 19 – 17نسبة البركتيف ) -أ 

 %(. 8.5%( كسيالج الذرة بو ) 11.78)
%( كتتميز بارتفاع نسبة  16%( بينما العمؼ المركز ) 17.5األلياؼ الخاـ بو ) -ب 

 الذائبة القابمة لميضـ.األلياؼ 
%(  62.6%( بينمػػا العمػػؼ المركػػز تصػػؿ إلػػى ) 71.2ترتفػػع نسػػبة اليضػػـ بػػو إلػػى ) -ج 

 %(. 64.5%( كسيالج الذرة ) 66.14كفي الدريس )
 المزايا االقتصادية لمشعير المستنبت: 2-2

إنتاج طف كاحد يكميان مف العمؼ األخضر ناتج مف نقع فاالقتصاد في المساحة  -1
( دكنمان مف األرض المكشكفة مزركعة بالشعير 25ما يعادؿ مساحة )( كغـ 125)

 خالؿ مكسـ زراعتو.
 الكفرة في اإلنتاج )طف عمؼ أخضر يكميان( كىذا يعتمد عمى مساحة الكحدة الزراعية، -2

مكانية اإلنتاج كأعداد الثركة الحيكانية المستيمكة لإلنتاج.  كا 
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لتران ماء في   ((87في األرض التي تحتاج )االقتصاد في استخداـ المياه )كحدة اإلنتاج  -3
 ( لتران ماء فقط.3تحتاج ىذه إلى )

%( قياسان بالمزركع  75الجدكل االقتصادية متمثمو بقمة تكاليؼ اإلنتاج تصؿ إلى ) -4
 ( طف عمؼ أخضر باليكـ.8-7كاحد ينتج ) في المكسـ الزراعي، طف حبكب

( 577ستنبت( المنتج يكميان عمؼ )يغذم الطف الكاحد مف العمؼ األخضر )الشعير الم -5
 ( رأس مف الخيؿ.277( رأس بقر أك إبؿ، ك)75-57رأس غنـ أك ماعز ك)

االقتصاد في كمفة الكيرباء المستخدمة، فضالن عف المياه المستخدمة إذ يمـز في كؿ  -6
( لتر ماء، كيمكف إعادة استخداـ المياه بعد 357( ساعة )24دكرة يكمية مدتيا )

 شكائب.تنقيتيا مف ال
( أطناف عمؼ أخضر كفي خالؿ عاـ ينتج 8كاحد طف مف الشعير المنقكع يعطي ) -7

طف/سنة(، كمف ثـ يسيـ في  2927يكمان =  365 ×طف  8( طنان/سنة )2927)
نتاجيتيا، مما ينعكس عمى استغالؿ المساحة بالمحاصيؿ  تنمية الثركة الحيكانية كا 

 متنمية الزراعية بشقييا النباتي كالحيكاني.األخرل كالقمح، ما يسيـ في التكسع األفقي ل
 تأميف األعالؼ الخضراء عمى مدار العاـ. -8
 التقميؿ مف األيدم العاممة كتحكيميا إلى أعماؿ أكثر أىمية كأعمى مردكدا ماديا. -9
التقميؿ مف استخداـ المساحة المزركعة بالمكاد العمفية كتحكيميا إلى أرض منتجة  -17

 .(16)لمغذاء البشرم
يؿ مف اليدر الكبير لمماء لرم مساحات كبيرة إلنتاج كميات قميمة مف األعالؼ التقم  -11

 الخضراء.
التقميؿ مف ىدر األسمدة إلى األراضي لتحسيف أدائيا كىذه الكميات في تزايد مع  -12

 مركر الزمف مما يسيـ في إجياد التربة الزراعية.
الكبير لمبيئة كالمياه الجكفية، التقميؿ مف استخداـ المبيدات الزراعية التي تعكد بالتمكث  -13

 كالتقميؿ مف استيراد األسمدة كالمبيدات.
 رفع إنتاجية المربي لمثركة الحيكانية إلى الحد األعمى كبأقؿ جيد. -14
 خفض تكاليؼ إنتاج المحكـ كالحميب بخفض تكاليؼ إنتاج العمؼ. -15
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كبالذات األطفاؿ كمف إتاحة الفرصة لممربيف باالستغناء عف تشغيؿ باقي أفراد العائمة  -16
 .(17)ثـ تكجيييـ نحك التحصيؿ العممي

 %(. 17يعطي زيادة في اإلنتاجية مف الحميب كالمحـ تصؿ إلى ) -17
 .(18)يمكف خزنو في أكياس نايمكف مفرغة مف اليكاء لحيف استخدامو -18
 يسيـ في تقميؿ الخدمات البيطرية المقدمة لمحيكانات. -19

تسميف رأس كاحد مف الماشية مف العمؼ، كـ (: إذا كنت تقكـ بتربية أك 1مثاؿ )
 تككف التكمفة؟

%( مف كزف الماشية +  2تنص الدراسات عمى أف نسبة الغذاء اليكمي تككف بمعدؿ )
( كغـ 7( كغـ يككف كزف الغذاء اليكمي )377كاحد كغـ بمعنى أف لك كاف كزف الماشية )

 37 × 1477 ينار يكميان ( د1477( دينار )سعر كغـ عمؼ جاؼ( = )277) ×كغـ  7 عمؼ
 دينار 252777شيكر =  6 ×دينار  42777 دينار 42777يكمان = 

(: إذا كنت تقـك بتربية أك تسميف رأس كاحد مف الماشية مف العمؼ 2مثاؿ )
 األخضر، كـ تككف التكمفة؟

%( مف كزف الماشية +  2تنص الدراسات عمى أف نسبة الغذاء اليكمي تككف بمعدؿ )
( كغـ 7( كغـ يككف كزف الغذاء اليكمي )377بمعنى إف لك كاف كزف الماشية )كاحد كغـ 

 ( دينار يكميان 889( دينار )سعر كغـ شعير أخضر بأقصى تقدير( = )127) ×كغـ  7 عمؼ
 دينار 167727شيكر =  6 ×دينار  26677 دينار 26677يكمان =  37 × 889

ة مف العمؼ األخضر الجاؼ في الدكرة الفرؽ في التكمفة = تكمفة الغذاء لمبقرة الكاحد
 91987دينار( =  167727تكمفة الغذاء األخضر الطازج ) –دينار(  252777الكاحدة )

أف الشعير المستنبت ىك  دينار )تكفير لمرأس الكاحدة( مع مراعاة الفارؽ في العناصر الغذائية.
لحيكانات التسميف فضالن عف %( مف العميقة المقدمة  57البديؿ الكحيد الذم يكفر ما يقارب )

الفائدة بالنسبة لمحيكاف كما ذكر سابقان، كالذم يمكف تغذية حيكانات إنتاج الحميب )أبقار 
 كجامكس( بو ألنو يزيد كيحفز الخاليا المبنية عمى إدرار الحميب، كما أنو يعمؿ عمى:

 .تحسيف الخصكبة العامة، كمعدالت الحمؿ كالقدرة عمى اإلنجاب 
 الجمد أك الصكؼ. يحسف مظير 
 (19)حتكل العالي االمتصاص كسيؿ اليضـيحسف مف أداء الحيكاف كذلؾ نتيجة الم. 
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  )كيقدـ لمحيكاف الشعير المستنبت النبات كامالن )مجمكع خضرم + مجمكع جذرم
 منفردان أك يقدـ مع المكاد الخشنة مثؿ التبف.

 يؼ الرعاية البيطريةما يكفر تكاليحسف مف الحالة الصحية لمحيكاف بشكؿ كاضح م، 
 كتغذية األغناـ كالماعز عمى الشعير المستنبت تعطي نتائج كثيرة منيا: (.4صكرة )

 يرفع معدالت زيادة الكزف. -2 زيادة جكدة الصكؼ ككميتو. -1
 .يزيد معدالت الخصكبة -4 .سنافاأل يقمؿ مف إىتراء -3
  يحسف حالة العضالت كجكدة المحـ. -5

 كتحسيف الحالة الصحيةتغذية الحيكانات ( 5)صكرة 

 
 www.moa.govالمصدر:                          

 
 جتربة الشعري املستنبت يف حمافظة األنبار: -3

حافظة األنبار تحديدا يقع المشركع تعد تجربة ىذا المشركع حديثة العيد في العراؽ كم
( جنكب غرب مركز قضاء الرمادم كىك مشركع استثمارم تـ تنفيذه مف قبؿ 18) في الكيمك

إنشاءه في إذ تـ  ،المستثمر )طالب عبد الكاحد الخربيط( كبإشراؼ مف مديرية زراعة األنبار
 ×5 ×8( بمساحة )Land Saver. يتككف المشركع مف قاعة )2713كانكف الثاني لعاـ 

( متران تحتكم عمى خزاف ماء كحكض نقع 5×2بمساحة ) متران مع ممحؽ غرفة الخدمة( 3.5
الشعير كتستخدـ مادة )بكلي كربكنات( في بناء الجدراف كالسقؼ تتميز بعزؿ حرارم ال يتأثر 
بالظركؼ المناخية المحيطة قائمة عمى أعمدة ألمنيـك ال تصدأ تحتكم عمى رفكؼ مكزعة 

( 1.5سـ( يكضع ) 4سـ بارتفاع  33 × متران  1عمييا أكاني )صكاني معدنية حجـ كؿ إناء )
 (. 6( كغـ عمفان أخضر، صكرة )12كغـ مف الشعير المنقكع لينتج )
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 ( )الباحثة(18زراعة إستنبات الشعير في الكيمك )( 6صكرة )

 
 كيمك جنكب غرب الرمادم 18في مكقع  2713/ 3/ 25التقطت الصكرة بتاريخ         

 

حيكانات الماشية العائدة لممستثمر كمف ثـ تحقيؽ  كيستخدـ عمؼ ىذا المشركع لتغذية
ذا  جدكل اقتصادية في تنمية ثركتو زيدت المساحة المستخدمة الحيكانية عمى أساس فردم، كا 

نتاجيتيا كمان كنكعان كتحقيؽ  فسكؼ يزداد اإلنتاج ما يسيـ في تنمية الثركة الحيكانية كنكعيتيا كا 
أىداؼ التنمية الزراعية، كاف ىذا المشركع قائـ عمى أسس  تنمية الثركة الحيكانية التي تعد أىـ

عممية مدركسة كفؽ ما تتبعو األبحاث العممية المدركسة كالمطبقة في العالـ كبإشراؼ 
متخصصيف متمثمة بالميندس عمرك سيد إبراىيـ مف جميكرية مصر العربية كآخركف. فضالن 

ع نفسو إذا استبدلت الطاقة الكيربائية عف ذلؾ تكجد تجربة ثانية لممشركع ذاتو كفي المكق
بالطاقة الشمسية )أشعة الشمس( كأعطت نتائج مماثمة لمتجربة أك المشركع القائـ األكؿ 
فأصبحت العممية أكثر جدكل ككانت النتيجة إف الشعير المستنبت أصبح لكنو مماثالن لمشعير 

 (.7، صكرة )(21)يؼ كاإلنتاجالمزركع في األرض فضالن عف إف العممية مجدية مف حيث التكال
 18باستخداـ األشعة الشمسية في الكيمك الشعير زراعة استنبات ( 7) صكرة

 
 كيمك جنكب غرب الرمادم 18في منطقة  2713/ 4 /4التقطت الصكرة في                  
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 إف ما يحققو المشركع مف جدكل اقتصادية سيعكد بالنفع الكبير عمى المستثمر كمربي
الثركة الحيكانية طكاؿ العاـ أكالن كتنمية الثركة الحيكانية بشكؿ مستداـ ثانيان كخاصة في المناطؽ 
الصحراكية التي تربى فييا األغناـ كالماعز لذلؾ األمر الذم يسيـ بشكؿ فاعؿ في تنمية 

نتاجيتيا أفقيان كرأسيان السيما كأف كجكد ىكذا مشركع في المناطؽ  الصحراكية الثركة الحيكانية كا 
الرعكية في محافظة األنبار كالمحافظات األخرل، سيسيـ بشكؿ فاعؿ في تكفير األعالؼ 

%( عمى مدار العاـ مما يحقؽ أىداؼ تنمكية لممربي  75بجدكل اقتصادية تصؿ إلى )
كالمستثمر كبالتالي يقمؿ مف كمية األعالؼ المستكردة فيصبح المربي في مأمف مف التقمبات 

سيما المناطؽ الصحراكية تعتمد عمى الرعي لمنباتات التي تنمك في تمؾ المناطؽ المناخية، ال
كالشعير الذم يزرع باالعتماد عمى األمطار الديمية كالتي ىي في حالة تذبذب بيف مكسـ 

نتاجية الثركة الحيكانية.  كآخر مما يؤثر عمى المربي كا 
كية مف قبؿ الجيات البحثية فالحاجة الممحة لمدعـ الحككمي كتبني ىكذا مشاريع تنم

العممية في جامعة األنبار متمثمة بكمية الزراعة كمركز دراسات الصحراء بما لدييـ مف خبرات 
عممية بحثية تطبيقية إلنجاح المشاريع التنمكية الكاعدة بالدعـ كاألشراؼ العممي كالعممي كالتي 

يكاني كتحقيؽ األمف الغذائي تأخذ عمى عاتقيا تحقيؽ تنمية زراعية بشقييا النباتي كالح
كالتعاكف مع مديرية زراعة األنبار كشعبيا المتكاجدة في كافة أقضية المحافظة كمراكز مدنيا 
لما لدييا مف ككادر عممية تـ إيفادىـ إلى بمداف متقدمة ليا باع طكيؿ في ىذا المجاؿ، األمر 

 ،ار األمني لتنفيذ ىكذا مشاريعتقر الذم يتطمب بالدرجة األساس الدعـ الحككمي المرتبط باالس
إذ ال يمكف أف تككف ىناؾ تنمية في أم مجاؿ ما لـ يتحقؽ االستقرار األمني الذم ُيعد الركيزة 

 الرئيسة لمقياـ بأم مشركع تنمكم.
 إنخاج السيالج من الشعري:
( أم محصكؿ Forageك Silo( مككف مف دمج كممتيف )Silageالسيالج أك سايمج )

العمؼ األخضر الذم يحفظ ضمف ظركؼ الىكائية في سايمكات، كقد تضاؼ لو بعض المكاد 
المخمرة لتتحكؿ إلى خمطة مستساغة مف قبؿ الحيكانات كيقدـ عند الحاجة. أما العمؼ الذم 

 Green( أك العمؼ األخضر )Soilageيقدـ مباشرة كىك أخضر فيسمى بالسكيمج )
Forage)(22). 
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السيالج مف الشعير المستنبت الذم ُيعد غذاءا مناسبا كقيما لمحيكانات المدرة لعمؿ 
 :(23)لمحميب كعجكؿ التسميف كاألغناـ كالماعز كالخيكؿ كالدكاجف، البد مف عمؿ اآلتي

 .يتـ إيقاؼ الرم عف صكاني الشعير المستنبت لمدة ال تقؿ عف يكميف 
 ( سـ ف27يتـ فرد أك فرش طبقة مف القش بسمؾ ).ي حفرة السيالج 
 ( سـ ثـ يتـ 37يتـ فرد الشعير المستنبت فكؽ القش عمى أف يككف في طبقة سمؾ )

( طف مف الشعير المستنبت، عمى إف 1( كغـ لكؿ )27نثر مجركش الذرة بمقدار )
( سـ كذلؾ لرفع القيمة الغذائية 37يرش مجركش الذرة عمى كؿ طبقة شعير بسمؾ )

النتياء مف كؿ الشعير ثـ يغطى بالمشمع السميؾ كيكضع لمسيالج كىكذا إلى اف يتـ ا
عمى حكافو التراب لمنع تسرب اليكاء أسفؿ المشمع حتى يتـ التخمر الالـز لمسيالج 
مع كبس الشعير جيدان كتفريغ اليكاء كبعد شيريف ينضج السيالج كيككف جاىزان لتقديمو 

 لمحيكاف.
 كقد أظيرت الدراسات اإلحصائية عمى كجكد فركؽ ( معنكيةP< or = 0.05 بيف )

حبكب الشعير المستنبت كالمزركع في األرض الطبيعية بالنسبة لمتركيب الكيميائي 
 كالمحتكل مف العناصر الغذائية كمعامؿ اليضـ كالقيمة الغذائية.

 ( مف  18كما أشارت الدراسات االقتصادية إف تكمفة طف كاحد تعمؿ عمى تكفير )%
%( مف تكاليؼ التشغيؿ السنكية عند  77 – 67ى تكفير )مجمؿ تكاليؼ اإلنتاج كعم

%( مف مياه الرم  95زراعة األرض باألعالؼ الخضراء، كما تعمؿ عمى تكفير )
 %( مف األسمدة كالمبيدات الزراعية. 87 – 77كنحك )

 االسخنخاجاث :
االقتصاد تعد الثركة الحيكانية الركيزة الثانية لإلنتاج الزراعي كالذم يعد أحد جكانب  -1

القكمي األمر الذم يتطمب تنمية الثركة الحيكانية ككنيا مصدر لمبركتيف الحيكاني 
 )الحميب كالمحكـ( كالذم يسيـ في تحقيؽ األمف الغذائي لمسكاف.

إف تنمية الثركة الحيكانية أفقيان كرأسيان تتمثؿ بتكفير األعالؼ الجيدة عمى مدار العاـ  -2
 ر )الشعير المستنبت(.كالمتمثمة بإنتاج العمؼ األخض

%( قياسان بالمزركع في  75الجدكل االقتصادية بقمة تكاليؼ اإلنتاج تصؿ إلى ) -3
 المكسـ الزراعي الكاحد، فضالن عف ارتفاع القيمة الغذائية.
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الجدكل االقتصادية المتحققة مف تبني مشركع استنبات الشعير ستعكد بالفائدة  -4
أكثر البمداف المتقدمة إلى تبني كيذا مشاريع  مما دفع االقتصادية لممربي كالمستثمر،
 ذات مردكد اقتصادم كطني.

يسيـ مشركع االستنبات في تحقيؽ تنمية زراعية مستدامة متمثمة بتنمية الثركة  -5
الحيكانية فضالن عف تكفير رأس الماؿ كقمة األيدم العاممة كالمساحة المستثمرة بتكفير 

 لتنمكية الشاممة لممنطقة أك اإلقميـ.األعالؼ مما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ ا
 تحسيف نكعية الثركة الحيكانية اإلنتاجية كمان كنكعان كالمساىمة في استدامتيا. -6
قالؿ تكاليؼ العمؼ، -7 كبالتالي  خفض تكاليؼ البركتيف الحيكاني )الحميب كالمحكـ( كا 

 يسيـ في زيادة إنتاج المربي إلى الحد األعمى كبأقؿ جيد.
تالي مربيف باالستغناء عف تشغيؿ أفراد األسرة كبالذات األطفاؿ كبالإتاحة الفرصة لم -8

 .تكجيييـ نحك التحصيؿ العممي
التقميؿ مف ىدر المساحة المستثمرة كالمياه كاألسمدة كالمبيدات كالتي تسيـ في التمكث  -9

 الكبير لمبيئة كالمياه الجكفية كالتقميؿ مف استيراد المخصبات كالمبيدات.
( رأس غنـ أك 577عمؼ يكميان مف العمؼ األخضر يسيـ في تغذية )( طف 1إنتاج ) -17

 ( رأس مف الخيؿ.277( رأس بقر أك إبؿ ك)75-57ماعز أك )
 الخىصياث :

اعتماد تقانة استنبات الشعير تسيـ بشكؿ فاعؿ في تنمية الثركة الحيكانية كالتي ىي  -1
 الزراعية.إحدل ركائز اإلنتاج الزراعي الذم ُم عد أحد أىداؼ التنمية 

العمؿ عمى تفعيؿ ىكذا مشاريع مف قبؿ المؤسسات العممية كمية الزراعة كالمراكز  -2
 البحثية كالدكائر ذات العالقة سيسيـ في إنجاح ىكذا مشاريع.

تبني التقانات الحديثة كالعممية في تكفير األعالؼ لمثركة الحيكانية سيسيـ بشكؿ فاعؿ  -3
سيـ في رفع المستكل المادم كالربحي لممربي في تنمية الثركة الحيكانية كمف ثـ يُ 

 كالمستثمر.
العمؿ عمى تأميف األمف الغذائي لمسكاف مف خالؿ تنمية الثركة الحيكانية التي تمد  -4

.)  السكاف بإنتاج البركتيف الحيكاني )الحميب كالمحـك
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تحقيؽ االستقرار األمني مف األمكر المسمـ بيا مف أجؿ دعـ أم مشركع تنمكم  -5
قامت  و.كا 

العمؿ عمى دعـ المربي كالمستثمر مف قبؿ الجانب الحككمي مف أجؿ النيكض بالكاقع  -6
التنمكم لمثركة الحيكانية مف خالؿ تفعيؿ الدعـ المادم لرأس الماؿ الثابت كالمتحرؾ 

 لمعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية الزراعية.
ألعالؼ الخضراء نشر الكعي كاإلرشاد بضركرة استخداـ التقانات الحديثة إلنتاج ا -7

دخاؿ المربيف كالمستثمريف في دكرات تدريبية حكؿ آلية العمؿ بقياـ المشاريع  كا 
 التنمكية الرائدة التي تسيـ بشكؿ فاعؿ في تنمية الثركة الحيكانية.

العمؿ عمى تنمية األسرة الريفية مف خالؿ تشجيعيا عمى القياـ بيكذا مشاريع مف أجؿ  -8
مربي الثركة الحيكانية كالنيكض بالكاقع االقتصادم تحقيؽ الجدكل االقتصادية ل

 كالمعاشي لمسكاف.
 

 اهلىامش :
 .372،ص2772، منشكرات دار فادم برس،لندف،1زكريا،كصفي، زراعة المحاصيؿ الحقمية ،ج .1
  تضـ الفصيمة النجيمية المحاصيؿ التالية )األرز كالشعير كالذرة كالشكفاف كالدخف كالتريتيكؿ

 كالجاكدار( .
 .165زكريا،كصفي،مصدر سابؽ،ص .2
المركز الدكلي لمبحكث الزراعية في المناطؽ الجافة )ايكاردا( مدخؿ إلى القمح كالشعير في الشرؽ  .3

 .15،ص1982األكسط كشماؿ أفريقيا،
العكدات،محمد عبدك،عبد اهلل الشيخ،المحاصيؿ الزراعية في المممكة العربية السعكدية،دار  .4

 .47،ص1984المريخ،الرياض،
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