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 طالب المدرسة    نااألهل واألحبة واخوان إلى . 
   المدرسة ممثلة بإدارتها والمعلمين فيهاإلى. 
 رووا الىينن والتعلىي  التابيىة سىل  شىهدا  وخاصىة الكىاا  شىهداننا أرواح إلىى 

 . فىلسطين الزكية ثاى بدمانه 
أن   وجل   عز اهلل من نراجي والمتواضع، البسيط الجهد هيا ثماة هدين إليه  جميعاً 

 حسناتنا جميعاً. ميزان في نجعله
 

 ىنالباحث              
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 شكروتقدٌر

 

 شكــــــر وتقديــــــر

، وأنزز  علينزا سزتينته وأمنزه، لنا دينه ىضتر ا، و هعلينا نعم أسبغرب العالمين، الحمد هلل 
 التبزاع الحزو والتقزى،، ووفقنزا الغنزىعلينزا بزالعلو و تفضز  سزبحانه ووسز  تز  ءزعل علمزه، 
بالهززدى، فززالتزو أمززر  أولززو العقززو  والنهززى، وانحززر  بضزز لهو ألززو  أرسزز  رسززوله محمززدًا 

أفضزز  صزز ة وأتززو   نبيززه محمززد علززى أصززلى، و الزيززغ والعمززى، أحمززد  ديززر حمززد يرضززيه
 ، وبعد... تسليو

قزززرارًا بالفضززز  ، )ابزززن حنبززز  ) ال يءزززترهلل اهللن مزززن ال يءزززترهلل النزززاسن    انط قزززًا مزززن قولزززه  وا 
"، األهز  التزراو" األحبز تقزدو بالءزتر اليزيز  إلزى ن نزاالمعزرو  لمسزتحقيه، ف ن ينلذويه، وراد

 دصنو  العم  هذا إتماو فع ساهو من ت  إلى نعرفاالو  ءترال دالص بتقديو تءر نتما 
 :من  ً ت العميو بالءتر

  التراومدرس  الحري  األساسي  أ للبنين، ممثل  بمديرها الفاض  ويمي  المعلمين. 
 عطزالً  إال منزه ناويزد فمزا ،الرسزال  هزذ  علزى باإلءزرا  مءزتوراً  تفضز  الزذي المعلزو 

، صزدر ورحابز  ،معاملز  وطيزب ،اً سزديد اً وتوييهز، اً مسزتمر  اً حونصز ،اً زادزر  اً وعلمز، اً تبيزر 
 فيزا  اهلل دير اليزال.

 لينز  أعضزال التزراو لألسزاتذة واالمتنزان العرفزان وعظزيو والتقزدير بالءزتر تويزهن تمزا 
 بزنن ويقزين علزو علزى فزنحن ،البحزث مناقءز  لقبزو  مءزتورين تفضزلوا الزذين، المناقءز 

ثرال إغنال فع بالغ أثر لها سيتون والقيم ، النافع  م حظاتهو  .الدراس  وا 
 يزززرال تقزززدو بدزززالص الءزززتر نزززا نوعرفانزززًا باليميززز  ف ن لألفاضززز  الزززذين تزززو اللقزززال معهزززو وا 

 .  ينالتام  م  الباحث تعاونهوالمقاب ت بهو و 
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 ملخصالدراسة

 ممخص الدراسة
 أواًل: الممخص بالعربية

 " محافظة غزةمزارع أثر الحرارة عمى عممية استنبات الشعير وعالقتيا بتكمفة تربية الماشية في  "
 تربزز وع قتهززا بتتلفزز   الءززعير اسززتنبات أثززر الحززرارة علززى عمليزز هززدفت الدراسزز  إلززى التءزز  عززن  

 .ما، والوقو  على طبيع  الع ق  بينه غزة محافظ  مزارع فع الماءي 
بهزا، وقزد قزاو  والدراسز  التزع قزاملمناسزبته وذلك ل ؛التيريبعالمنهج إليرال الدراس   وناستددو الباحث

واعززدوا لزززذلك بطاقزز  م حظززز   الءزززعيرعينززز  مززن حبززوب السززتنبات داصززز   وحزززدة إنبززاتببنززال  ونالبززاحث
مزززز  عينزززز  مقصززززودة مززززن  ، تمززززا قززززاموا بزززز يرال المقززززاب تلدراسزززز  أثززززر الحززززرارة علززززى عمليزززز  االسززززتنبات

 وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:لتحقيو أهدا  الدراس ،  االدتصاصيين والمزارعين
 17ودريز  الحزرارة داصز  النبزات اإلفزع ظزرو  ف ،الءزعير المسزتنبت على عمليز  اسزتنبات للحرارة أثر .1

 .دري  مئوي  ظهر التعفن 25بينما عند يودة عالي ، دري  مئوي  توفر المنتج ب
%، ممزززا يزززدل  علزززى تفزززالة العمليززز  اإلنتاييززز  98نسزززب  الحبزززوب المسزززتنبت  مزززن الحبزززوب اليافززز  بلغزززت  .2

 للءعير المستنبت. 

تويززد أهميزز  للءززعير المسززتنبت تغززذال للماءززي  يمتززن اعتمادهززا فززع نظززاو تغذيزز  الحيوانززات، مززن د لززه  .3
 يمتن استبداله باألع   األدرى المستوردة. 

بين استدداو الءعير المستنبت وتتلف  تربي  الماءي  دادز  مززارع محافظز   مويب  ع ق  ارتباطي تويد  .4
 تهلك.غزة، تسهو فع اندفاض أسعارها للمس

 
 وبناء عميو كانت أىم التوصيات:

 فع ضول نتائج الدراس  يوصع الباحثون باألمور اآلتي :
 دري  مئوي . 20ضبط الحرارة عند استنبات الءعير بحيث ال تزيد عن  .1
 اعداد دورات للمزارعين للتوعي  حو  أهمي  الدراس  التع قدمها الباحثون تبدي  لألع   التقليدي . .2
لتموي  مءاري  الءعير المستنبت داد  المزارع بدعو من اليهات الحتوميز  والداصز ،  تقديو مقترحات .3

 وذلك لتقلي  نفقات انءال وحدات اإلنبات.
 استدداو الءعير المستنبت تغذال معتمد للماءي ، لما له من فائدة غذائي  تعود على الحيوانات. .4
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 ملخصالدراسة

 ثانيًا: الممخص باإلنجميزية
The Effect of Temperature on Barley Sprouting, and Barley Sprouting 

Important Role on the Costs of Ranching in Gaza District Farms. 
The study aimed to show the effects of temperature on barley sprouting and its 

important role in ranching in Gaza District and studying the relation between them. 
The researchers used the Experimental Method to proceed the study because 

it is suitable for their study. First, they built a cultivation unit in order to plant a 
sample of sprouted barley. Next, they prepared a note paper to study the effect of 
temperature on barley sprouting operation. In addition, they managed to proceed 
specific interviews with the plants experts and farmers to reach the purposes of 
the study and it was concluded as the following results: 

1- The temperature has shown a clear effect of the on sprouting barley, and it 
was found that we can obtain good quality for the barley when temperature is 
17C, whereas the product  has shown rotting when 25C.   

2- The growth of barley reached to 98% of the whole and this shows the 
efficiency of sprouting barley process. 

3- There is a great importance of sprouted barley on feeding livestock, and it 
could be an alternative of imported fodder. 

4- There is a close connection-relation between the usage of sprouted barley 
and the costs of ranching in the farms of Gaza District, and this lowers the 
prices for the consumer.  

According to that the recommendations were as following: 
1- In the process of sprouting barley, the temperature which is used should not 

be more than 20C.    
2- It is advisable to provide farmers more information about the importance of the 

study " barley sprouting" , and the usage of it instead of imported fodder.   
3- Obtain funding by making proposals for governmental and non-governmental 

organizations, and that lowers the costs of building sprouting units. 
4- Using sprouted barley as dependable fodder for the livestock and that 

according to benefits that was noticed during the study. 
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 الفصلاألول

 مقدمة:
إن التطززور المززذه  فززع العصززر الحززديث فززع ءززتى الميززاالت أثززر بفاعليزز  علززى أسززلوب الحيززاة فززع 

واقتصزززادي  تتزززاد تصززز  إلزززى يميززز  وزراعيززز   مناديززز افززز  الميتمعزززات ممزززا أدى إلزززى ظهزززور تحزززوالت ت
 . تسعى للرقع الفتري والصناعع الذي بدور  يؤدي إلى التطور االقتصادي التعوالمنءآت  المؤسسات

وبتزايزززد الطلزززب علزززى اسزززته ك المحاصزززي  الزراعيززز  بمعزززدالت سزززريع  نظزززرًا لتزايزززد عزززدد السزززتان، 
أصززبا الغززذال عنصززر ضززغط اقتصززادي، وسياسززع علززى ءززعوب الززدو  الناميزز ، حيززث أصززبحت الززدو  
المتقدمزز  هززع المنتيزز  والمصززدرة للغززذال، بينمززا الززدو  الفقيززرة مسززتوردة لززه، لززذا يتويززب علززى مؤسسززات 

 ق .الدول  تحقيو األمن الغذائع عبر توفير المحاصي  الزراعي  بطرو بديل  عن التقليدي  وبتتالي  أ

وبالنسب  لنا فع محافظ  غزة ف ننا بحاي  ماس  إلى تلك البدائ  لتوفير المحاصي  الزراعي ، وقد 
  أن استنبات البذور تنع   تعطع تمي  إنتاج من Al-karaki&Al-Momani 2011:19,بين )
 مرة أتثر من الزراع  التقليدي . 118-140

بينج كثير من الدراساتث أ  هناتأ أ ار فتلاث لمثاث هاشا المشاترً  ساتا   كت اج  قدللشعير المستنبج أهميت كبيرة فو

  التززع بززين فيهززا أنززه يمتززن تنفيززذ 10: 2012، )الطتًااث للااا اليااعيد اادتيااتال أو ال يااتا د ومن اات اراساات 
مءزروع اسزتنبات البزذور بتتلفز  أقز  مزن التقليديز ، بالتزالع قزد يزؤدي هزذا إلزى دفزض تتلفز  إنتزاج اللحزوو 

  واأللبان وسط ارتفاع مستوى المعيء  والبطال  العام ن األساسيان للفقر.

 التوس  فع فع مث تت ،تبيرة تطورات يءهدقد  فلسطين فعقطاع الثروة الحيواني   ونتيي  لذلك ف ن
تنفيذ مءزاري  صزغيرة مزن المزارع التع تعنى بتربي  الحيوانات وانتاج األلبان، تذلك االقبا  على   إنءال

بمزا فيهزا ارتفزاع الحزرارة الزذي  ءننها الحد مزن المءزت ت التزع يوايههزا مربزع الماءزي  فزع محافظز  غززة
 .لتوفير الغذال وتنمينه بصورة مستمرة يديدةط أنما ظهور إلى إضاف  ،يتسبب به ك المزروعات

 لتربيززز  الماءزززي   ويوهريزززاً  يعزززد أمزززرًا مهمزززاً  تاسزززتنبات حبزززوب الءزززعيرإن تبنزززع اسزززتراتيييات حديثززز  
أق  تتلف  من الطرو التقليدي  المعتمدة على استيراد األع   من الدارج التع تدض  لسياس  ولتصبا 

االحززت   الصززهيونع لفلسززطين، إضززاف  إلززى تززوفير فززرص عمزز  للقيززاو بهززذ  المءززاري  التززع قززد تتبناهززا 
 قومات االقتصاد الفلسطينع.الدول  بمؤسساتها المدتلف ، التع ينظر الهيا على أنها أحد أسس م

استراتيييات  تطبيو على الترتيز د   من تربي  الماءي  بتطوير االهتماو يال تله هذا د   نم
تعم  على توفير الغذال بتتلف  أق  تما فع استنبات حبوب الءعير، والتع مزن د لهزا يمتزن االسزتغنال 

تصزلا بهزا الزراعز ، مز  امتانيز   األمزاتن التزع العن الترب  والذي يمتن من استدداو هزذ  الطريقز  فزع 
اسززتعادة اسززتدداو الميززا  فززع نظززاو ري أتومززاتيتع، وانتززاج نبززات دززالع مززن المززرض يفيززد الماءززي  بدريزز  

 .بعيدًا عن المبيدات المستددم  بالطرو التقليدي  تبيرة وال يسبب لها المءات  الصحي 
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 الفصلاألول

 :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
 عزاو، بءزت  األطزرا  ومتءابت  متيددة تربي  الماءي  حق  فع الزراعع العم  مءت ت تانت لما

اإلنسزان  يعيءزها التزع الحيزاة لظرو  اً دصوصي ، نظر  فلسطين فع لتوفير الغذال الحيوانع وتتلفتهف ن 
علزى  المفروضز  والمريزر األلزيو الواقز  تحزديات عليزه تفرضزها اسزتثنائي  ظروفزاً  تعتبزر والتزع الفلسزطينع

إلززى البقززال  اليهززات الزراعيزز  التززع تهززتو بتربيزز  الماءززي  تسززعى إضززاف  لززذلكوغيرهززا،  الميززا  الزراعززع
 داصزز  لظززرو  الحصززار القززاهر وارتفززاع مصززاري  الزراعزز  ونززدرة الميززا  وملوحتهززاوالنمززو فززع السززوو، 
 داد مز  الزيزادة السزتاني والعم  على إيياد بدائ  للوقو  على هذ  التحديات التع تزز  والتقلبات المنادي 
 :التساؤالت التاليةلذلك يالت هذ  الدراس  للوقو  على مءتل  الدراس  من د    ،فع محافظ  غزة

 استنبات الشعير في وحدات إنتاج خاصة لإلنبات؟ أثر الحرارة على عمليةما  .1

 ما نسبة الشعير المستنبت من الحبوب داخل وحدات اإلنبات؟ .2

 الستخدام الشعير المستنبت كغذاء للماشية داخل مزارع محافظة غزة؟هل توجد أهمية  .3
هل توجد عالقة ارتباطية بين استخدام الشعير المستنبت وتكلفةة تربيةة الماشةية داخةل مةزارع  .4

 محافظة غزة؟
 :فروض الدراسة

 .توجد أهمية الستخدام الشعير المستنبت كغذاء للماشية داخل مزارع محافظة غزة 

  ارتباطيةةة بةةين اسةةتخدام الشةةعير المسةةتنبت وتكلفةةة تربيةةة الماشةةية داخةةل مةةزارع توجةةد عالقةةة

 محافظة غزة.

  :ف الدراسةاىدأ
 تهد  الدراس  إلى:

 .تحت ظرو  داص وحدات إنتاج خاصة  داخلاستنبات الشعير  أثر الحرارة على عملي بيان  .1
بعزد عمليز  اإلنبزات ومزا  نسبة الشعير المستنبت من الحبوب داخل وحةدات اإلنبةاتالتء  عن  .2

 لها من مدلوالت اقتصادي .
 .أهمية استخدام الشعير المستنبت كغذاء للماشية داخل مزارع محافظة غزة تحديد .3
استخدام الشعير المستنبت من جهة وتكلفة تربية الماشية داخل الع ق  بين  طبيع  الوقو  على .4

 .من يه  أدرى مزارع محافظة غزة
 أىميـة الدراسـة:

أهمي  متزايدة اليوو باعتبزار  أحزد المزداد  التزع تسزاعد استنبات البذور بءت  عاو يتتسب موضوع 
للميتمزز  يديززدة  منتيززاتتقززديو  مززن اآلليزز ، وتمتززن هززذ  بءززت  أفضزز  وأسززرع لألفززرادتززوفير الغززذال علززى 

تمز  داصز  فزع تما يض  حلواًل لمءتل  الميا  التع يعانع منهزا المي، تسهو فع المحافظ  على متوناته
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تزذلك تزوفير الغززذال للماءزي  بءزت  مسزتمر وعلزى طززو  العزاو، حيزث يزتو ضزبط بيئزز  و الميزا  الزراعزع، 
، تما ويقل  من تتلف  ت ءيًا للحرارة المرتفع  التع قد تضر بالءعير المستنبت اإلنبات الداص  للحبوب

التزع مزن ءزننها تنسزيس مقومزات العمز  استيراد األع   والتبعي  لسياس  االحت   والتويه إلزى الذاتيز  
 المؤسسع السليو الداص بسياس  الدول  المستقل .

والزذي  الزراعز  واالقتصزادالحديثز  فزع علزو  وعاتتما تزداد أهمي  هذا الموضوع تونه من الموضز 
استنبات الءعير على انه بدي  للطرو التقليدي  وح  لتثير مزن يحتاج إلى نقاش داص  فع ظ  ترويج 

فع نءر ثقاف  البحث العلمع لدى طلب  المزدارس تطور الءي  على اإلبداع و تما ي المءت ت المدتلف ،
 .لما له من أهمي  فع التقدو ورقع الميتمعات

 :حيث يمتن أن يستفيد من نتائيها عملياً تطبيقي  تما وتتتسب الدراس  أهمي  
مؤسسززات الو  تدزدو الطلبزز  والميتمز  المزدارس مززن دز   تحولهززا لمءزاري  بحثيزز  نظريز  وتطبيقيزز   -أ 

 من د   النتائج ووض  التوصيات. فع وزارتع الزراع  واالقتصاد المدتلف 
 . قدرات الطلب  البحثي  فع المدارسللوقو  على معرف  تطور  ؛ وذلكوزارة التربي  والتعليو العالع -ب 
لتدءزين وحزدات  الدزاصالقطزاع يمتزن اسزتثمار نتزائج الدراسز  فزع حيزث  ،الءرتات وأرباب العمز  -ج 

  إنتايي  للمنتيات وسد حاي  السوو من األع  .
 لما للعملي  من اسهاو قد يفضع لدفض تتالي  تربي  الماءي .أصحاب المزارع،  -د 
  ميا  الزراع  واالقتصاد.المتدصصون فع  نو الطلب  الباحث -ه 

 الدراسة: مصطمحات
 عرضها على النحو اآلتع:اعتمدت الدراس  على بعض المصطلحات المهم  التع يمتن 

"حبوب الءعير المدمرة بالمال الموضوع  فع ظرو   إجرائياً الباحثون  وويعرف: الشعير المستنبت -
 إنبات داص  ) تهوي  ، حرارة، ري   إلنباتها داد  وحدات إنتاج معدة دصيصًا".

غززذال الماءززي  ال " اإلنفززاو المززادي الززذي يدززص  إجرائيــاً البــاحثون ويعرفيــا تكمفــة تربيــة الماشــية:  -
  ."غير

 حدود الدراسة
 و. 2017 \ 2016من العاو الدراسع  الثانعالدراس  فع الفص   يتير أ: الحدود الزمني  .1
، مز  تتلفز  تربيز  الماءزي ب وع قتهزاآليز  اسزتنبات الءزعير  علزى الدراسز  رتززت: الحزد الموضزوعع .2

 .على الءعير المستنبت)المتغير التاب  التغير فع دري  الحرارة )المتغير المستق   لمعرف  أثرها 

مززرعتين مزرعز  اليريزاوي ومزرعز  نزايع فزع محافظز  غززة   الدراس  ت: تناول الحدود المؤسساتي  .3
نتاج األلبان.  والتع تهتمان بتربي  العيو  وا 
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 الثاني الفصل   
 لمدراسة النظري اإلطار   

 
 
 
 

 
 استنبات الشعير: األول المحور •
 تكمفة تربية الماشية: الثاني المحور •
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  استنبات الشعيرالمحور األول: 
 تقزديو إلزى أدى ممزا ،لطزرو زراعز  النباتزات ةيديزدج ذانمز المدتلفز  والحديثز  التطزورات أظهزرت

فزع بزدايات القزرن أنه اال  ،المتزايدةاالقتصادي  و  الزراعي  المتطلبات لتلبي  عنها يديدة ونظريات مفاهيو
بحوث للزراع  وتال  الفضال ناسا بعدة لزراع  بدون ترب ، وقد قامت ا العءرين تتبت بعض التتب عن

بدون ترب  ل سزتفادة منهزا فزع تزوفير الغزذال لزرواد الفضزال، وبالتزالع فز ن اسزتنبات الءزعير هزو يززل مزن 
 هذ  المفاهيو.

 :استنبات الشعير ماىية
 نقز  الحبزوب يءزم  بننزه  اسزتنبات البزذورThomas&Reddy,1962: 12عزر  تز  مزن ) 

 البزذور وضز  ثزو الميزا  تصزري  مرحلز  تليهزا اإلءزباع، حتزى مرحلز  المزال فزع )الءعير األتثر ءيوعا(
 بزالحبوب االحتفزاظ الفتزرة هزذ  فزع يزتو و أيزاو 8  إلزى 5  بزين مزا تتزراوح لمزدة األحزواض فزع المنقوعز 

 هزذ  االحتياطيزات مزن واالسزتفادة البزذرة فزع االحتياطي  للمواد الغذائع التمثي  عملي  يسه  رطب ، مما
 .النمو و لإلنبات

 يمتزن بز  داصز  معزدات البسزيط المحلزع اإلنتزاج يتطلزب   أنزه ال9: 2014ذتر )القرعزان، وقد 
 الحزرارة فزع للزتحتو أوتوماتيتيز  أنظمز  فتحزوي التياريز  الحواضزن ، أمزااً محليز المزواد المتزوفرة اسزتدداو
لتزوفير  اليزدران عزز  يزتو تمزا معزدنع، أو إسزمنتع سزطا علزى إنءزالها ويتو ,والري واإلضالة والرطوب 
 المدزازن فضز  عزن والميزا ، التهربزال علزى الحصزو  وتسزتويب النتزائج أفض  والحصو  على الطاق 
 .لتدزين الحبوب ال زم 

 عملي  استنبات الءعير تنتع على مرحلتين:أن  ونويرى الباحث
 :المرحمة األولى .1

ير الييززدة والصززالح  لإلنبززات مززن ثززو وضززعها فززع أوانززع مملززؤة عوهززع مرحلزز  تحضززير حبززوب الءزز
  بززنن رءززا المززواد مززن البززذور يبلززغ Chung&Others,1989: 32قصززيرة، حيززث أورد)بالمززال لمززدة 

التززززع ترءززززا بالبروتينززززات  المززززواد وتتمثزززز أقصززززا  فززززع بدايزززز  تءززززرب البززززذور للمززززال، ويتوقزززز  بعززززد يززززوو، 
 .واألحماض األميني  والستريات واألحماض العضوي 

طريقزز  للززتدلص التامزز  مززن مسززببات  بززالرغو مززن التقززدو التبيززر الززذي نعززيش فيززه إال أنززه ال يويززد
  أنه يمتن نق  الحبوب فع Montville&Schaffner,2004:123قد ذتر)لي ، و االمراض فع هذ  اآل
 تالسيوو وذلك للحد من االصاب  من الممرضات بءت  عاو.محلو  هيبوتلوريد ال

، وتزززذلك نقززز  الحبزززوب سزززاعات 3ب نقزززاص فتزززرة النقززز  بحيزززث ال تتعزززدى  لـــذلك ينصـــح البـــاحثون
  . دقائو ثو غسلها ييد قب  نقعها بالمال 5بمحلو  التلورتس لمدة ال تزيد عن 
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 :المرحمة الثانية .2
المنقوع  بعد رفعهزا مزن المزال فزع أوانزع مسزطح  دادز  هع مرحل  اإلنبات وذلك بوض  الحبوب 

 وحدات انبات داص  تتوفر فيها ظرو  اإلنبات من ري، وحرارة، ورطوب .
عملي  استنبات الءعير يمتن أن يقوو بها أي ءدص، بما فع ذلزك المززارع الزذي يتضا بذلك أن 

حدات االنبات الداص   داد  المزرع  يهتو بتري  الماءي ، بحيث يقوو بتوفير األدوات ال زم  إلنءال و 
 بصورة مستمرة.من ثو يمتنه إنتاج غذال الماءي  

 :أىمية الشعير المستنبت لمماشية
الءعير المستنبت غذال متتام  للماءي  لما يحتويزه مزن متونزات عاليز  تفيزد التائنزات الحيز  يعبر 

عليهززا الماءزززي ، ولززذلك سزززمع بزززالعل  التززع تتغزززذى عليززه بالمقارنززز  مزز  االعززز   األدزززرى التززع تتغزززذى 
   العل  األدضر بالنقاط التالي :  أهمي13: 2012األدضر، وقد حدد )أبوءمال ، 

 .% فع الءعير المستنبت10ارتفاع نسب  البروتين به عن الءعير اليا  منه حيث تص  الى .1
 .سهول  الهضو واالمتصاص وال يسبب حموض  للحيوان مث  االع   المرتزة االدرى .2
 .%من العل  المقدو للحيوان50توفير  .3
يحتوى على ميموع  من العناصر الحيوي  المسئول  عن تحسين مواصزفات الحيزوان عنزد التغذيز   .4

 .علي  التع ال تتوايد باألع   االدرى
 . مستوا  من الطاق  يعاد  حبوب الءعير .5
 .ا  العل  االدرى% اعلى من اصن95قابليته للهضو وبالتالع معد  االستفادة منه للحيوان  .6
 . من مءات  الحموض  ىالطاق  المدزون  به تتص  بسهول  االنسياب لليسو وبالتالع ال يعان .7
 %.18يسهو فع تنءيط الد يا المفرزة للحليب بزيادة تص  الى  .8

طازيان داليان من مسزببات  ومتتسب  فع أن الءعير المستنبت يقدالأن هذ  األهمي  ويرى الباحثون 
األمراض التزع قزد تنءزن مزن رش المبيزدات أو مزن طزرو الزراعز  التقليديز ، إضزاف  إلزى أنزه يحتزوي علزى 
أيزززال مهمزز ، وهززع القطززاع الدضززري والقطززاع اليززذري باإلضززاف  الززى الحبززوب نفسززها التززع لززو تدسززر 

 .التثير من قيم  متوناتها
ن البزززززذور المنبتززززز  تحتزززززوي علزززززى إنزيمزززززات هاضزززززم    ذتزززززر أShipard,2005:45ففزززززع دراسززززز  )

 E&Dللبروتينززات والتربوهيززدرات والززدهون، تمززاأن البززذور المنبتزز  تفززوو البززذور اليافزز  بززوفرة فيتامينززات 
 .  Chavan&Kadam,1989:76تما أظهرت دراس  )

 تغ/ملغ ( اإلنباتمن  أياو 6 بعمر المنبت الءعير فع المويودة الفيتامينات واليدو  التالع يبين تمي 
 :)ياف  مادة
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 الثاني: تكمفة تربية الماشيةالمحور  

تعد تربي  الماءزي  مزن المءزاري  ذات االهميز  لزدى الدولز ، فهزع مزن المءزاري  الزراعيز  التزع تزوفر 
وتنمن الغذال دادلها، لذلك تسزعى الدولز  لتزوفير تز  مسزتلزماتها ومقوماتهزا، إال أننزا سزو  نتحزدث عزن 

بينزت احصزائيات  قزدو تتل  الغذال المقدو للماءي  فقط، نظرًا الن الدراس  تتمحور حو  هذا الموضزوع، 
طزززن مزززن األعززز   ءزززهريًا، األمزززر الزززذي  15000  أنزززه يزززدد  محافظزززات غززززة 2016، وزارة الزراعززز )

يتطلب تدد  عاي  إلنتاج أتبر تمي  من األع   الدضرال تحقيقًا لسيادة االقتصاد الزراعع المقزاوو 
ح   الواردات  .باستدداو األع   المستوردةءيق  يوميًا  30، وأن تتلف  العي  الواحد تص  إلى وا 

أن هزذ  التتلفز  قزد تزندفض نتييز  اسزتدداو الءزعير المسزتنبت، لمزا لزه مزن أثزر فزع ويرى الباحثون 
، حيززث أن الواحززد تيلززو مززن حبززوب تززوفير الوقززت واليهززد، تززذلك التميزز  المنتيزز  مززن الءززعير المسززتنبت

بززاليوو الواحززد، وقززد ذتززر )أبززو ءززمال ،  الءززعير تنززتج تميزز  تبيززرة قززد تفززع باحتيايززات العيزز  مززن الغززذال
   عدة نقاط فع هذا األمر:15: 2012
 األع   الدضرال توفر من تتلف  تربي  الحيوانات. .1
 مدار العاو.يمتن الحصو  عليه على  .2
 يسه  التحتو فع تمي  اإلنتاج حسب عدد وحدات اإلنتاج. .3
 تيو يوميًا.4-3يتفع العي  الواحد منه تمي  من  .4
تيززو مززن الءززعير المسززتنبت، أي أن 7ءززيق  تغطززع  1.6تيززو مززن حبززوب الءززعير سززعر 1تزز   .5

   ءيق .  0.5تيو من الءعير المستنبت 1تتلف  
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 الثالث الفصل    
 السابقة لدراساتا      

 
 
 

 .العربية الدراسات •      
 .األجنبية الدراسات •      
 .السابقة الدراسات عمى التعقيب •      
 .السابقة الدراسات من االستفادة أوجو •      
 .السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميز أوجو •      

 
 
 
 
 



 الدراساتالعربٌة                                                                                             

9 
 

 الثالثالفصل

  :الدراسات السابقة
الحاليز ، إال أن  الدراسز  بمءزتل  الع قز  ذات السزابق  الدراسزات علزى بزاالط ع ونالبزاحث قزاو

 هززذ  بترتيزب ونالبزاحث وسززيقووتهزتو باليانزب التطبيقززع )مءزاري  عمليز  ، ها و الدراسزات التزع ويززدأغلزب 
 الدراسات تليها العربي ، بالدراسات م  البدل األقدو، الدراسات إلى األحدث الدراسات من اً زمني الدراسات
 :اآلتع الترتيب وفو وذلك األينبي ،

 :المحور األول: الدراسات العربية
 :فلسطين أو داريها فع باحثين وتتبت باللغ  العربي  سوال قب  من إعدادها تو التع الدراسات وهع

 .الزراعة المائية لألعالف الخضراء )البذور المنبتة("بعنوان: " (،2014،القرعاندراسة ) .1
، وظرو  االنبزات بالمملت  الهاءمي  األردني  آلي  الزراع  المائي  على التعر  إلى الدراس   هدفت

اسزتددو   الدراسز   أهزدا  ، ولتحقيزوالييزدة دطزوة بدطزوة، تزذلك أهميز  األعز   الدضزرال للحيوانزات
 وقزدالباحزث المزنهج التيريبزع مز  عينز  مزن حبزوب الءزعير فزع وحزدة انتزاج داصز  بزالحبوب المنبتز ، 

 : أهمها النتائج من ميموع  إلى الدراس  توصلت

 . تمي  الحبوب المستنبت  أضعا  تمي  الحبوب الياف 
 .الحبوب المستنبت  دالي  من الملوثات ومسببات األمراض 
 ل  الهضو بالنسب  للماءي .الحبوب المستنبت  سه 

 وخمــق االســتثمار تشــجيع فــي المنــاطقي المــنيج أىميــة: "بعنــوان ،(2012 شــمالة، أبــو) دراســة .2
 ".ابداعية مشاريع

هدفت الدراس  إلى إيياد فرص ل ستثمار والمءاري  اإلنتايي  فع محافظات غززة، اسزتددو الباحزث 
الباحزززث ميموعززز  مزززن المءزززاري  بواقززز  عملززز  فزززع وزارة اقتزززرح المزززنهج الوصزززفع لمناسزززبته للدراسززز ، تمزززا 

 الزراع ، من بينها مءروع األع   الدضرال، وفع هذا المءروع المقترح تانت أهو النتائج:
  من تتلف  تربي  الحيوان بءت  عاو.40توفير % 
   عند تناو  الءعير المستنبت.18زيادة الحليب بنسب % 
  الءعير المستنبت.طن من  8-6طن الءعير اليا  ينتج من 
  95الءعير أفض  أنواع الحبوب ل ستنبات، حيث تص  نسب  االستفادة منه إلى.% 
 . يسه  التحتو باإلنتاج من د   زيادة الوحدات اإلنتايي 
  .يحتوي على عناصر حيوي  غير مويودة باألع   األدرى، مما يعطع فائدة للحيوانات 
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الزراعة المائية في قطاع غزة وأثرىا بالحد مـن استخدام تقنية "بعنوان:  ،(2012،الطويل)دراسة  .3
 ."البطالة مشكمة
تقنيز  الزراعز  المائيز  للبزذور ودورهزا فزع حز  مءزتل  البطالز  فزع  إلزى التعزر  علزى الدراسز  هزدفت

عزادة اسزتددامها إمتانيز  قطاع غزة، تمزا أسزهمت الدراسز  فزع  تزوفير مصزادر البيئز  والمحافظز  عليهزا وا 
أنمززوذج مقتززرح مززن وحززدات وتانززت أداة الباحززث  التحليلززع الوصززفعالباحززث المززنهج  اسززتددومثزز  الميززا ، 
هززو أ، وتانززت إضززاف  لميموعزز  مززن البززذور المدتلفزز  تززوزع علززى عينزز  مززن األسززر الفقيززرة ،انتززاج داصزز  

 النتائج : 
 .يمتن تعميو الفترة لثبات نياحها فع بعض دو  العالو 
  مءتل  البطال  فع قطاع غزة. تعد الفترة نموذيًا للمساهم  فع تقلي 
 .يمتن إنتاج أءتا  مدتلف ، فهع ال تقتصر على نوع معين من البذور 
 .يسه  متابع  المءت ت التع قد تظهر وذلك لسرع  اإلنبات 
 

 :)اإلنجميزية بالمغة( األجنبية الدراسات:المحور الثاني 
 باللغز  تتبزت و عزرب لبزاحثين تانزت أو أيانزب بزاحثين قبز  مزن إعزدادها تزو التزع الدراسزات وهزع
 :اإلنيليزي 

1. (Sharif &Others ,2013): " Use of sprouted grains in the diets of 
poultry and ruminants". 

 استخدام الحبوب المستنبتة في تغذية الدواجن والحيوانات المجترة.
والميتززرات مززن الماءززي ، وقززد أثززر الحبززوب المسززتنبت  فززع تغذيزز  الززدياج  إبززراز إلززى الدراسزز  هززدفت

 استددو الباحثون المنهج الوصفع التحليلع فزع الدراسز ، وقزد اعتمزد البزاحثون علزى عزدة دراسزات سزابق 
 للتوص  إلى أهو النتائج التالي : مستددمين استبان 

 ينصا باستدداو البذور المستنبت  للدواين والماءي  بما فيها الميترة. 
   القطاع الدضري واليذري والحبوب  على عناصر تؤثر فع لحو تحتوي البزور المستنبت(

 .الدياج و لبن الميترات
 .يمتن توفير الحبوب المستنبت  داد  المزارع بتتلف  مقدورة 
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2.  (Al-Karaki & Al-Momani, 2011):" Evaluation of Some Barley 
Cultivars for Green Fodder Production and Water Use Efficiency 
under Hydroponic Conditions". 

تقييم بعض أصناف الشعير من أجل إنتاج األعالف الخضراء وكفاءة استخدام المياه في ظل ظـروف 
 الزراعة المائية

بعض أصنا  الءعير إلنتاج األع   الدضرال واستدداو الميا  بفاعلي  فزع  لتقييو الدراس  هدفت
المززنهج التيريبززع ألغززراض البحززث، تانززت أداة الدراسزز  وحززدة نظززاو الزراعزز  المائيزز ، اسززتددو الباحثززان 

 النتززائج إلززى الدراسزز  وتوصززلت ،بززننواع مدتلفزز  إنبززات داصزز ، وعينزز  الدراسزز  تميزز  مززن حبززوب الءززعير
 :التالي 

 . يمتن انتاج العل  األدضر بننواع حبوب الءعير المدتلف 
 ئي . تحقيو االستدداو األمث  للميا  فع ظ  آلي  الزراع  الما 
 . احتوال العل  األدضر المنتج من الزراع  المائي  على عناصر قد ال تتوفر بالحبوب الياف 

 
3. (Fayed,2011):" comparative study and feed evaluation of sprouted 

barley grains on rice straw versus Tamarix Mannifera on 
performance of growing Barki Lambs in Sinai". 

 في سيناء األغنام نموالمتزايد في  هثار وآزراعة الشعير في قش األرز أثر دراسة مقارنة في تقييم 

تقييو زراع  الءعير فع قش األرز تبزدي  عزن التربز ، وم حظز  أثزر  علزى نمزو  إلى الدراس  هدفت
، واسزززتددو الباحزززث أداتزززين األغنزززاو فزززع سزززينال، وقزززد اسزززتددو الباحزززث المزززنهج التيريبزززع إليزززرال الدراسززز 

الءعير، والثاني  الم حظ  لمعرف  أثر الءزعير علزى نمزو عين  من للدراس ، األولى وحدة داص  إلنتاج 
 األغناو، وقد توصلت الدراس  للنتائج التالي :عين  من 

 . يمتن إعادة تدوير المدلفات الزراعي  فع الزراع  واستددامها تبدي  عن الترب 
  المستنبت فع قش األرز يفوو الءعير المزروع بالترب  ويوفر يهد ووقت.الءعير 
  .للءعير المستنبت بقش األرز أثر إييابع فع نمو األغناو 
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 :الدراسات السابقة عمى التعقيب
 مزن أويزه العديزد رصزد تزو الدراسز ، بموضزوع الع قز  ذات السزابق  الدراسزات اسزتعراض دز   مزن
 أدوات الدراسز ، الدراسز ، منهج الدراس ، هد ( حيث من الحالي  الدراس  وبين بينها واالدت   االتفاو
 الدراسزات السزابق ، إليهزا توصزلت التزع النتزائج أهزو علزى الضزول تسزليط إلزى إضزاف ً  ،)والعينز  الميتمز 
 .الحالي  الدراس  به تتميز ما إبراز م  منها، االستفادة أويه وبيان

 
 :وأىدافيا الدراسة موضوع

حيزث أنهزا )الزراعز  المائيز    اسزتنبات الحبزوب لموضزوع تناولهزا الدراسات السابق  فزع أغلب اتفقت
 عليه الدراس  تتفقاوهذا ما  فع تربي  الحيوانات، مهو دور من ومالها ،ءامل  إلمتاني  استنبات الءعير

 . بينت أثر الزراع  المائي  فع الحد من البطال التع   2012،الطوي )دراس  الحالي  عدا 
 :المستخدم المنيج

غيزر أن  الحاليز  الدراسز تددمته سزاوهذا ما  التيريبعالدراسات السابق  فع استدداو المنهج  توافقت
 بعض الدراسات ادتلفت فع المنهج المستددو مث :

حيززث اسزززتددو البززاحثون المزززنهج   2012،الطويزز )و دراسززز   (Sharif &Others ,2013)دراسزز  
  الوصفع التحليلع فع الدراس .

 
 :الدراسة أدوات

 ونوقزززد اسزززتددو البزززاحثتزززنداة للدراسززز   وحزززدة إنبزززاتالدراسزززات السزززابق  فزززع اسزززتدداو  أغلزززب اتفقزززت
دراسزززز  عززززدا  ت، باإلضززززاف  إلزززى المقززززاب لدراسززز  الحاليزززز لنداة تززززوحززززدة إنبزززات داصزززز   الم حظززز  دادزززز 

(Sharif&Others,2013) و دراسززززززززززز   حثون االسزززززززززززتبان  إليزززززززززززرال البحزززززززززززث،التزززززززززززع اسزززززززززززتددو البزززززززززززا
 اقترح الباحث تبنع أنموذج للزراع  المائي . حيث  2012،الطوي )

 :الدراسة عينة
وهززذا مززا اتفقززت معززه الدراسزز   ،الحبززوب أو البززذورالدراسزز  مززن  عينزز  تتانززأغلززب الدراسززات السززابق  

 الحالي ، إضافً  لعين  من االدتصاصين والمزارعين إليرال المقابل ، وعين  من األغناو واألبقار.
 نتائج الدراسة:

 .ع تغذي  الحيوانات وتقلي  تتلف  تربيتهاالحبوب المستنبت  ف أهمي  على اساتر الدأتدت  .1
 إمتاني  توفر الحبوب المستنبت  بءت  مستمر فع وحدات إنبات داص . على ساتاالدر  توافقت .2
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 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجو
 الدراسزات مزن الحاليز  الدراسز  تفادتسزاو  وموضزوعها، الدراسز  أهميز  علزى السزابق  الدراسزات تزدل 
 :منها اليوانب من العديد فع السابق 

 .للدراس  النظري اإلطار صياغ   .1
 .الدراس  أهمي  وبيان الدراس ، مءتل  تحديد فع المساعدة  .2
 .الدراس  أداة تصميو فعالباحثون  توييه .3
 .الدراس  بمءتل  الع ق  ذات المفيدة المعلومات مصادر من العديد نحوالباحثون  توييه .4
 .الحالي  الدراس  نتائج مناقء  فع السابق  الدراسات نتائج من االستفادة .5

 :لدراسةا تميز
 :يلع بما السابق  الدراسات عن الدراس  هذ  تميزت

 على مستوى طلب  المدارس فع هذا الميا الدراس  األولى  أنها. 
   العملي  لمناخ محافظ  غزة من عدمه.الدراس  األولى التع تظهر أثر الحرارة، ومناسب 
 بينززت آليزز  إنتززاج الءززعير المسززتنبت فززع ظززرو  داصزز  يمتززن أن تحززد مززن آثززار الدراسزز   هززذ  أن

 الحصار المفروض على الءعب الفلسطينع 
 الدراس  األولى التع تبين أثر الءعير المستنبت على تتلف  تربي  الماءي  من حيث الغذال. 
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  :الطريقة واإلجراءات
فززع تنفيزذ الدراسزز ، ومزن ذلززك البزاحثون يتنزاو  هززذا الفصز  وصززفًا مفصزً  لإليززرالات التزع اتبعهززا  

عزداد أداة الدراسز  )  ، االسزتبان تعري  منهج الدراس ، ووص  ميتم  الدراس ، وتحديد عين  الدراسز ، وا 
وثباتها، وبيان إيرالات الدراس ، واألساليب اإلحصزائي  التزع اسزتددمت فزع معاليز  والتنتد من صدقها 

  النتائج، وفيما يلع وص  لهذ  اإليرالات.

 منيج الدراسة:
البززاحثون وهززو اسززتدداو  التيريبززعباسززتدداو المززنهج البززاحثون مززن أيزز  تحقيززو أهززدا  الدراسزز  قززاو 

الدراسزززز ، حيززززث يويززززد متغيززززر مسززززتق  وآدززززر تززززاب  )ذيززززاب للتيربزززز  العمليزززز  إلثبززززات أو نفززززع تسززززاؤالت 
 أثـر الحـرارة عمـى عمميـةوصز  الظزاهرة موضزوع الدراسز  )،وقزد قزاو البزاحثون ب  10: 2016والنويري،

مزن ثزو تنفيزذها بالتيريزب   و مـزارع محافظـة غـزة فـيتكمفـة تربيـة الماشـية ب وعالقتيااستنبات الشعير 
 لتع تطرح حولها واآلثار التع تحدثها. اآلرال ابين و  هاوبيان الع ق  بين

 مصادر الدراسة:
 اعتمدت الدراس  علع نوعين أساسيين من البيانات:

عن متونات وحدة اإلنبات الداص  ب نبات حبوب الءعير، وتتوينها بالبحث  وذلكالبيانات األولية: -1
يزززرال المقزززاب ت لتزززدوين الم حظزززات التطبيقزززعفزززع اليانزززب  المعلومزززات ال زمززز  فزززع وحصزززر ويمززز  ، وا 

 موضوع الدراس .
ــة: -2 ــات الثانوي بمرايعزز  التتززب والززدوريات والمنءززورات الداصزز  أو المتعلقزز    ونلقززد قززاو البززاحثالبيان

اسززتنبات  علززى للتعززر وذلززك ، ، والبحززث والمطالعزز  فززع مواقزز  اإلنترنززت المدتلفزز بالموضززوع قيززد الدراسزز 
ثزززرال و  ،الءزززعير وتتلفززز  تربيززز  الماءزززي  ، وأدزززذ تصزززور ءزززام  عزززن آدزززر موضزززوع الدراسززز  بءزززت  علمزززعا 

 .الدراسات والمستيدات

 مجتمع الدراسة:
 قسمين:يتكون مجتمع الدراسة من 

 وهو داص باليزل العملع التطبيقع من البحث. حبوب الءعير  القسم األول :
 و.2017مزارع محافظ  غزة المربي  للماءي  لعاو  القسم الثاني :

 عينة الدراسة:
 من:والمقصودة  تكونت العينة الفعمية    
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، تمزا اسزتددو الءزعير تيو من حبوب الءعير الياف  الصزالح  لإلنبزات والسزليم  1تمي  القسم األول: 
 .لتوافر  بتثرة، وسرع  نمو  بالظرو  الداص 

وقصد الباحثون هذ  المزرع  ألنها تهتو بتربي  الماءي  وليس  مزرع  اليرياوي للعيو ،القسم الثاني: 
ألنهزززا تنزززتج مزرعززز  وقصزززد البزززاحثون المزرعززز  نزززايع للماءزززي ، و  للتيزززارة فقزززط إضزززاف  لمعرفززز  صزززاحبها،

 .األلبان، تما أن صاحبها يعم  بالمدرس 

 أداة الدراسة:
والدراسززززات السززززابق  المتعلقزززز  بمءززززتل  الدراسزززز   المءززززاري  العلميزززز  والتطبيقيزززز بعززززد االطزززز ع علززززى 

واستط ع رأي عين  من المتدصصزين عزن طريزو المقزاب ت الءدصزي  ذات الطزاب  غيزر الرسزمع قزاو 
 وفو الدطوات اآلتي : أدوات الدراس ببنال  ونالباحث

 .(باتخاصة بوحدة اإلنبطاقة المالحظة )األداة األولى: 
وحزززدة اإلنبزززات مزززن ب سزززتك وأدءزززاب وحامززز  معزززدنع ونظزززاو ري زمززز  لبنزززال  حصزززر المتونزززات ال -

نارة.  وا 
 بنال وحدة اإلنبات تما فع الصورة. -
 اعداد بطاق  م حظ  لمعرف  أثر الحرارة على عملي  استنبات الءعير. -

 
 ) صورة لوحدة اإلنبات الداص  بالدراس  
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 محاور بطاقة المالحظة:
 .يوو االنبات -
 .دري  الحرارة -
 . التع قد تطرأ على الءعير المستنبتالتغيرات  -

 .تاألداة الثانية: المقابال
 .المقابل ت  تحديد المحاور الرئيسي  التع ءملتها  -
 .لت  مقابل  محورالتع تق  تحت ت   سئل األصياغ   -
 .عدد من األسئل فع صورتها األولي  والتع ءملت  المقابل ت  أسئل  إعداد  -
متهززا لم  ىار مززدبززمززن أيزز  ادتومعلمززين آدززرين المءززر   ى المعلززوعلزز تأسززئل  المقززاب عززرض  -

 ليم  البيانات.
 أسئمة المقابالت:

 المقابمة األولى: خاصة بأستاذ جامعي
   الءعير ستنباتاأسئل  المحور األو : ظرو 

 ماهع ظرو  االستنبات المفضل  الستنبات حبوب الءعير؟ .1
 تي  يمتن تطبيو هذ  الظرو  والتحتو بها عمليًا؟ .2
 هع المءات  التع قد تنءن أثنال العملي ، وتي  يمتن ت ءيها؟ما  .3

 أسئل  المحور الثانع: أهمي  الءعير المستنبت 
 ما هع متونات الءعير المستنبت من حيث العناصر الغذائي ؟ .1
 ه  أثبتت الدراسات أهمي  للءعير المستنبت تغذال للماءي ؟ .2
 ما هع أهمي  الءعير المستنبت تغذال للماءي ؟ .3

 المقابمة الثانية: خاصة بمختص زراعي من وزارة الزراعة      
 ماهع تمي  األع   التع تحتاج إليها مزارع محافظات غزة؟ .1
ه  قمتو باستنبات الءعير من قب ، وه  تتفع تمي  حبوب الءعير داد  محافظات غزة  .2

 ل ستنبات؟
أسززعار الماءززي  هزز  مززن يززدوى اقتصززادي  لعمليزز  اسززتنبات الءززعير، ومززا ع قتهززا بدفززض  .3

 للمستهلك؟
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 المقابمة الثالثة: خاصة بالمزارع 
 ماهع نوعي  األع   التع تستددمها فع تربي  الماءي ؟ .1
 ما هو سعر الطن من األع  ؟ .2
 ما هع تتلف  تربي  رأس من الماءي  عندك يوميًا؟ .3
 ما هو الهد  من تربي  الماءي  عندك ) لحو زززززززز حليب  ؟ .4
 قب  الءعير المستنبت تغذال للماءي ، وما مميزاته بءت  عاو؟ ه  استددمت من .5
تقزوو بم حظز  على أن  لمدة ءهر وحدة انبات داص  بالءعير المستنبت ب عارتكسنقوو  .6

 ؟تغذال وتتلف  أثر الءعير المستنبت على الماءي 

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
قاو الباحثون بتتبز  أثزر دريز  الحزرارة )المتغيزر المسزتق   علزى عمليز  اسزتنبات الءزعير 

تانزززززت )المتغيزززززر التزززززاب   مزززززن دززززز   الم حظززززز  وهزززززع االداة األولزززززى، بينمزززززا األداة الثانيززززز  
 .المقابل 

 .(خاصة بوحدة اإلنباتالمالحظة )األداة األولى: 

 إعداد األداة بصورتها النهائي . -1
 الءعير الياف  بعد نقعها بالمال داد  وحدة االنبات الداص .وض  حبوب  -2
 أياو. 8-7الحصو  على الءعير المستنبت من  -3
  3والملحو رقو )، تدوين الم حظات مرتين يوميًا؛ لسرع  النمو التع تتون فيها عملي  االستنبات -4

 يوضا بطاق  الم حظ .
ــــــابالت. ــــــة: المق ــــــالي  األداة الثاني ــــــرابط الت ــــــى ال ــــــابالت عم ــــــى المق ــــــك االســــــتماع إل مالحظــــــة / ب مكان

http://www.mediafire.com/file/lsspr751zidquv9/Horria.rar  ركممـة المـرو لمحصـول عمـى 
 (082800421) تصل عمىا

 إعداد األداة بصورتها النهائي . -1
ايزرال المقزاب ت مز   فزع ين، لتسزهي  مهمز  البزاحثالمدرسز ى تتاب مويه مزن عل ونحص  الباحث -2

 ذلك. ان  يوضح 2،1 رقو ) انملحقالو  االدتصاصين،
باحث من الباحثين إليرال ت  مقابلز  وتسزييلها ه يتويتو االتفاو على تحديد وقت المقاب ت بعد  -3

 .  توضا ذلك 6،5،4 ، والم حو رقو )أصحابها بموافق 
 توفير معلومات الدراس .لتو تفريغ المعلومات حسب الحاي  منها  -4

http://www.mediafire.com/file/lsspr751zidquv9/Horria.rar
http://www.mediafire.com/file/lsspr751zidquv9/Horria.rar
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  الدراسة نتائج          
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 األول السؤال عن اإلجابة •
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 :نتائج الدراسة
بعرض نتائج الدراس ، وذلك مزن دز   اإليابز  عزن أسزئل  الدراسز  واسزتعراض  ونسيقوو الباحث 
ــى عمميــة بيززان، بهززد  تنفيززذ األدواتنتززائج التززع تززو التوصزز  إليهززا مززن دزز   الأبززرز   أثــر الحــرارة عم

تنفيذ وبنال وحدة انتاج ، وقد تو تربة الماشية في مزارع محافظة غزةوعالقتيا بتكمفة استنبات الشعير 
يتو عرضززها وتحليلهززا فززع هززذا ، للحصززو  علززى نتززائج الدراسزز  التززع سززباإلضززاف  الززى المقززاب ت داصزز 
 .الفص 

 :اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة
اســتنبات الشــعير فــي وحــدات إنتــاج  أثــر الحــرارة عمــى عمميـةمــا  نزص السزؤا  األو :

 ؟إلنباتلخاصة 
ببنال وتتوين وحدة إنبات داص  بالدراس  وهزع تتتزون ون ولإلياب  عن هذا التساؤ  قاو الباحث

 من األدوات التالي :
 .وضابط للحرارة  حاضن  للمءروعمن النايلون واألعمدة الدءبي  ويعتبر بيت ب ستيتع  .1
 . لوض  الحبوب المستدري  من المال بعد نقعها صوانع ب ستيتي  .2
 . نظاو ري اوتوماتيتع بزمن محدد .3
 . االتحتو بهيتو اضالة مباءرة  .4
 التفريغ .و د يا ءمسي  وبطاري  للءحن  .5
 مدفئ  للحصو  على حرارة مرتفع  عند الحاي   .6

 

 
  داد  المدرس  ) صورة لوحدة إنبات الءعير التع قاو ب عدادها الباحثون        
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 لحبوباأواًل: عممية نقع 
تتناسب م  حيو  تيو من حبوب الءعير اليا  الداص  باإلنبات،1إحضار تمي  متون  من  .1

 وحدة اإلنبات.
وضعها فع محلو  التلورتس ) هيبوتلوريت الصوديوو  لمزدة دمزس دقزائو فقزط، للزتدلص مزن  .2

 مسببات األمراض.
 4تزيزد عزن  الاستدراج الحبوب وغسلها ييد من آثار محلو  التلورتس ونقعها فع المال لفترة  .3

 ساعات، لضمان عدو رءا متونات الحبوب فع المحلو .
 

 
 ساعات  4) صورة لعملي  استدراج الحبوب بعد نقعها بالمال لمدة 

 درجة مئوية ( 17) اإلنبات بدرجة حرارة  ثانيًا: عممية اإلنبات
وضزز  حبززوب الءززعير المبللزز  فززع صززوانع ب سززتيتي ، بحيززث ال يتززون ارتفززاع الحبززوب سززميتًا  .1

 عدو تعفنها.تهويتها و سو ، لضمان  1.5-2)

 
 الصوانع الب ستيتي  ) صورة للحبوب فع 
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 ومراقبتها. وض  الصوانع الب ستيتي  المحتوي  على الحبوب داد  وحدة االنبات .2
 

 
 ) صورة لوض  الحبوب بوحدة اإلنبات 

توفير الري المستمر والمنظو حسب نظاو ري يمتزن مزن د لزه إعزادة اسزتدداو الميزا  للزري مزرة  .3
 .دري  مئوي  20ال تزيد عن  ، ودري  حرارةأدرى بعد تيميعها فع إنال معين

 

 
 ) صورة آللي  الري فع وحدة اإلنبات 
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 )صورة ليهاز الري بمؤقت زمنع 

 

 
 )تصميو وتنفيذ دائرة الري األوتوماتيتع بمؤقت زمنع 

 
أيززاو مززن العمليزز ، وذلززك بعززد دززروج القطززاع الدضززري وعلززى  3تززوفير اإلضززالة المناسززب  بعززد  .4

سزاع  يوميزًا ) حايز  النبزات اليوميز  مزن اإلضزالة ، بحيزث  12تتيزاوز فترات زمني  محددة ال 
 تتون أءع  الءمس أو اللدات اإللتتروني  فع حا  غياب الءمس.

أيززاو مززن ابتززدال المءززروع، لضززمان بقززال أتبززر تميزز  مززن متونززات الحبززوب  7انتززاج الءززعير بعززد  .5
 ها.في
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) صورتان للءعير المستنبت 
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 درجة مئوية( 25)اإلنبات بدرجة حرارة 
دري   25لعملي  االنبات، م  ضبط الحرارة عند دري  حرارة ال تق  عن  ت السابق تو اعادة الدطوا

مئوي  فتو م حظ  ظهور بعض التائنات الحي  الدقيق  وظهور التعفن على مدار أياو النمو والصور 
  التالي  تظهر ذلك.

 
  ل ستنبات تظهر التعفن الراب ) صورة فع اليوو 

 
) صورة فع اليوو السادس ل ستنبات تظهر التعفن 
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من استدداو الباحثون للتيريب ف ن للحرارة أثر على عملي  استنبات الءعير،  وبناء عمى ما سبق  
ضالة، حيث  وقد ظهر هذا يليًا عند تغيير دري  الحرارة م  ضبط ظرو  اإلنبات االدرى من ري وا 

دري ، بينما تغير ظهر التعفن الذي يدل  على ويود 17تانت عملي  االستنبات ييدة عند دري  حرارة 
   دقيق  مث  الفطريات وبالتالع ف نها تؤثر على نمو الءعير المستنبت وتفالة العملي .تائنات حي

استنبات الشعير في وحدات إنتاج  بأثر الحرارة عمى عمميةالمتعلق   النتائج ولتفسير   
دري   25ظهور التعفن الرتفاع دريات الحرارة حيث بلغت  ين يعزونالباحث ف ن خاصة لإلنبات

توفر أفض  ظرو  إنبات داص  ب نبات ، بينما عند التع أدت بدورها لتوفر بيئ  الفطريات مئوي 
، حيث التعقيو ال زو والحرارة المناسب ، وتمي  الضول الم ئم  لقياو لو يظهر التعفن حبوب الءعير

 النبات بعملياته الحيوي .
، التزع بينزت آليز  اسززتنبات (2014)القرعـان،وقزد اتفقزت نتييز  هزذا السزؤا  فزع هزذ  الدراسز  مز  دراسز  

دريززز   18، وأن دريززز  حزززرارة االسزززتنبات المثلزززى هزززع فزززع ظزززرو  داصززز  الءزززعير علزززى مسزززتوى دولزززع
ر فزع التع تو فيهزا اسزتنبات حبزوب الءزعي (Al-Karaki & Al-Momani, 2011)، ودراس  مئوي 

  ظرو  داص  بوحدة إنبات لغرض البحث العلمع.

 :ل الثاني من أسئمة الدراسةاإلجابة عن السؤا
 ؟ ما نسبة الشعير المستنبت من الحبوب داخل وحدات اإلنباتنص السؤا  الثانع: 

ون بندذ عينات من الءعير المستنبت فع اليزوو الرابز  مزن ولإلياب  عن هذا التساؤ  قاو الباحث
القطزاع الدضزري لهزا، يزو مزن الحبزوب التزع بزدأت بنمزو  100مرحل  اإلنبات، حيزث تتونزت تز  عينز  

% مززن تميزز  حبززوب 98وبعززد تتززرار العمليزز  أتثززر مززن مززرة ويززد أن نسززب  الحبززوب المسززتنبت  تزيززد عززن 
فززع الظززرو  المناسززب  التززع اسززتددمها البززاحثون داصزز  دريزز   ، ممززا يززدل  علززى تفززالة العمليزز الءززعير
 .الحرارة

 داخـل وحـدات اإلنبـات بنسبة الشعير المستنبت من الحبـوبالمتعلق   النتائج ولتفسير
% من الحبوب لعملي  التعقيو التع سبقت عملي  االستنبات، وتذلك فرز 98ين يعزون انبات الباحث ف ن

لو تنمو ف ن الباحثين يعزون ذلزك لتعفنهزا أو تآتلهزا مزن  عالحبوب قب  نقعها، أما عن نسب  الحبوب الت
 قب  الحءرات وعدو فرزها ييدًا قب  النق .   

التززع بينزت تفززالة  (2014)القرعــان، وقزد اتفقزت نتييزز  هزذا السززؤا  فزع هززذ  الدراسز  مزز  دراسز 
التزع بينزت تزوفير الوقزت (Sharif &Others ,2013) العملي  فع إنتاج الءزعير المسزتنبت، ودراسز 
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واليهد فع هذ  العملي ، إضاف  إلى أن تتلف  االستنبات أق  من الزراع  التقليدي  حيث أن هناك تمي   
 سبب اآلفات النباتي . تبيرة من الحبوب لو تنمو بالزراع  التقليدي  ب

 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:
 مـزارع داخـل لمماشـية كغـذاء المسـتنبت الشـعير السـتخدام أىميـة توجـد ىل :نص السؤا  الثالث

 غزة؟ محافظة
 التالي: بصياغة الفرض ونالسؤال قام الباحث ولإلجابة عن ىذا

 .غزة محافظة مزارع داخل لمماشية كغذاء المستنبت الشعير الستخدام أىمية توجد
  يرال المقاب ت للتحقو من صح  الفرض تما يلع:بون ولإلياب  عن هذا الفرض قاو الباحث

  وهززو أسزتاذ مءززارك للتتنولوييززا الحيويزز  14/2: 2017) طززارو البءززيتع،  فزع مقابلزز  مزز  الزدتتور .1
الءززززعير المسززززتنبت تفززززوو األعزززز   باليامعزززز  االسزززز مي ، أتززززد أن األعزززز   الدضززززرال بمززززا فيهززززا 

 المصنع  من حيث األهمي ، وذلك ألنها طبيعي  وال ينتج عنها أي ضرر يذتر.
  وهو مربزع للماءزي ، قزا  أنزه قزد اسزتددو 16/2: 2017) أءر  اليرياوي،  فع مقابل  م  السيد .2

اللحزو للدزرا  فلو يظهر آثزار سزلبي  لهزا، بز  إنهزا تبنزع العل  األدضر أتثر من مرة على الدرا  
 بطريق  ييدة مقارن  باألع   المستوردة.

  وهو صاحب مزرع  أبقار للحليب، بعزد اعارتزه 20/3: 2017فع مقابل  م  السيد )عمر نايع،  .3
وحدة اإلنتاج الداصز  باسزتنبات الءزعير، وتوضزيا آليز  إنتايزه لفتزرة ءزهر، قزا  إن الحليزب المنزتج 

لمسززتنبت بززه نسززب  مززن الدسززو داصزز  عنززد صززناع  اللززبن أو مزن األبقززار التززع تتغززذى علززى الءززعير ا
تزو اعارتزه وحزدة  وقد%من التمي  التلي  للحليب، 10والحظ زيادة بنسب  الحليب تص  إلى اليبن ، 

دص إحدى األبقار عن غيرهزا فزع تنزاو   ، وقدالءعير المستنبت إلنتاجاالنتاج الداص  بالباحثين 
 ن أن يتون عوضًا لألع   األدرى من د   التيرب .الءعير المستنبت، تما أتد أنه يمت

أن للءعير المستنبت أهمي  تبيزرة فزع تغذيز  الماءزي  يمتزن تلديصزها فزع النقزاط  نستنتج مما سبق
 التالي :

ويززود عناصززر غذائيزز  فززع الءززعير المسززتنبت تدتلزز  عززن الءززعير الززذي ينمززو بالتربزز ، وذلززك  .1
 سها والقطاع اليذري عند تقديمه للماءي .الحتوائه ع  القطاع الدضري والحبوب نف

 تتوفر باألع   المصنع . ويود عناصر بالءعير المستنبت ال .2
 .عدو ظهور أي مءات  صحي  من ورال تناو  الماءي  له، لتونه طبيعع غير مصن  .3
زيادة فع نسب  الدسو للحليب عند تنزاو  أبقزار الحليزب للءزعير المسزتنبت، وذلزك بظهزور طبقز   .4

 على سطا الحليب عند صناع  األلبان. من الدسو
 % عند تناو  أبقار الحليب للءعير المستنبت.10زيادة تمي  الحليب بنسب  تص  إلى  .5
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 مـزارع داخل لمماشية كغذاء المستنبت الشعير الستخدام أىمية بوجودالمتعلقز   النتائج ولتفسير   
ين يعزون ذلك للفائدة التع تعود على الماءي  من تناولها للءعير المستنبت الباحثف ن  غزة محافظة

القطززاع اليززذري والقطززاع الدضززري إضززاف  الززى الحبززوب نفسززها التززع لززو تفقززد حيززث أنززه يتتززون مززن 
 أياو. 8قيمتها الغذائي ، حيث أن عملي  االستنبات لو تزيد عن 

التززع بينززت ويززود أهميزز  للءززعير المسززتنبت  (Fayed,2011)وقززد اتفقززت هززذ  النتييزز  مزز  دراسزز  
 عند تناو  األغناو له، وتتمن هذ  األهمي  فيما يحتويه من عناصر غذائي  عالي  القيم .

 من أسئمة الدراسة: الرابعاإلجابة عن السؤال 
ىــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين اســتخدام الشــعير المســتنبت وتكمفــة تربيــة  :نزص السززؤا  الثالززث

 ل مزارع محافظة غزة؟الماشية داخ
 :بصياغة الفرض التالي ونولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث

توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين اســتخدام الشــعير المســتنبت وتكمفــة تربيــة الماشــية داخــل مــزارع 
 محافظة غزة.

 ب يرال الحسابات التالي : ونولإلياب  عن هذا التساؤ  قاو الباحث
، علمزززا أن هزززذ  ءزززيت  70إن تتلفززز  وحزززدة اإلنبزززات التزززع قزززاو البزززاحثون ب عزززدادها لزززو تتيزززاوز  .1

 المصاري  االنءائي  تدف  لمرة واحدة فقط.
 .) سعر السوو   تقريباً  ءيت  1.5ر بز\تيو من حبوب الءعير اليا  يقد1سعر  .2
 تيو من الءعير المستنبت. 8تقريبًا تيو من حبوب الءعير الياف  1ينتج  .3
 من الءيت . 0.2سعر ا تيو من الءعير المستنبت يقدر بز  .4
تيززو مززن  1عنززد توزيزز  المصززاري  االنءززائي  علززى العمززر االفتراضززع للمءززروع؛ يصززبا تتلفزز   .5

 .% من سعر حبوب الءعير الياف 55، أي نسب  من الءيت  0.85الءعير المستنبت تقريبًا 
 %.45الفائدة االقتصادي  للمءروع فع تتلف  غذال الماءي  تقدر تقريبًا  .6

هنززاك ع قزز  ارتباطيزز  مويبزز  بززين الءززعير المسززتنبت وتتلفزز  تربيزز  الماءززي  دادزز   فــي ضــوء مــا ســبق
عالقة ارتباطية بين اسـتخدام الشـعير المسـتنبت بوجود المتعلقز   النتائج ولتفسيرمزارع محافظ  غزة، 

ذلزك إلزى اندفزاض تتلفز  الءزعير  ين يعززونالبزاحثفز ن  تربية الماشية داخل مزارع محافظة غزةوتكمفة 
المستنبت بالمقارن  م  األع   األدرى، التع يرتف  سعرها نتيي  تتلفز  تصزنيعها واسزتيرادها وظزرو  

 الحصار الذي يطبو على محافظات غزة.
ــو شــمالة،  وقززد اتفقززت هززذ  النتييزز  مزز  دراسزز  التززع بينززت اندفززاض فززع تتلفزز  تربيزز   (2012) أب

التززززع افترضززززت زيززززادة الززززربا  (2012)الطويــــل،الحيوانززززات عنززززد اسززززتدداو الءززززعير المسززززتنبت، ودراسزززز  
 للمنتيات عند استدداو مث  هذ  المءاري . 



                                                                                             

29 
 

 النتائجوالتوصٌات

 لنتائج والتوصياتا
اسـتنبات الشـعير  أثـر الحـرارة عمـى عمميـة " ، وهزعونالبزاحث بهزا قزاو التزع الدراسز  علزى بنزالً 

 وبعزد  ،الداصزو دواتهزأ فيهزا اسزتددو والتزع ،مـزارع محافظـة غـزة فـيتكمفة تربيـة الماشـية وعالقتيا ب
 أهزو الدراسز ، وتزذلك إليهزا توصزلت التزعيمتزن تلدزيص النتزائج وتفسزيرها  الدراسز  نتزائج اسزتدراج

 .والمقترحات التوصيات
 أواًل: ممخص النتائج

ودريزز  الحززرارة داصزز  النبززات اإلفززع ظززرو  ف ،الءززعير المسززتنبت للحززرارة أثززر علززى عمليزز  اسززتنبات .1
 .دري  مئوي  ظهر التعفن 25بينما عند يودة عالي ، دري  مئوي  توفر المنتج ب 17

%، ممززا يززدل  علززى تفززالة العمليزز  اإلنتاييزز  98نسززب  الحبززوب المسززتنبت  مززن الحبززوب اليافزز  بلغززت  .2
 للءعير المستنبت. 

تغذي  الحيوانزات، مزن د لزه تويد أهمي  للءعير المستنبت تغذال للماءي  يمتن اعتمادها فع نظاو  .3
 يمتن استبداله باألع   األدرى المستوردة. 

بزززين اسزززتدداو الءزززعير المسزززتنبت وتتلفززز  تربيززز  الماءزززي  دادززز  مززززارع مويبززز  ع قززز  ارتباطيززز  تويزززد  .4
 .محافظ  غزة، تسهو فع اندفاض أسعارها للمستهلك

 
 ثانيًا: التوصيات

 باألمور اآلتي : ونفع ضول نتائج الدراس  يوصع الباحث
 دري  مئوي . 20ضبط الحرارة عند استنبات الءعير بحيث ال تزيد عن  .1
 .تبدي  لألع   التقليدي  أهمي  الدراس  التع قدمها الباحثوناعداد دورات للمزارعين للتوعي  حو   .2
قزززديو مقترحزززات لتمويزززز  مءزززاري  الءزززعير المسززززتنبت دادززز  المززززارع بززززدعو مزززن اليهزززات الحتوميزززز  ت .3

 .، وذلك لتقلي  نفقات انءال وحدات اإلنباتوالداص 
 .استدداو الءعير المستنبت تغذال معتمد للماءي ، لما له من فائدة غذائي  تعود على الحيوانات  .4

 ثالثًا: المقترحات
 إيرال الدراسات التالي : ونيمتن أن يقترح الباحث

والمؤسسات األدرى المسزتفيدة  واالقتصاد الوطنعوزارتع الزراع  إيرال الدراس  الحالي  م  إءراك  .1
 .نتائج الدراس  الحالي من 

بوحزززدات انتزززاج تبيزززرة وفزززع أزمنززز  زمنيززز  مدتلفززز  عزززن الدراسززز  الحاليززز  للتنتزززد مزززن إيزززرال الدراسززز   .2
 .، وضبط ظرو  انبات أدرى غير الحرارة مث  ) اإلضالة زززززز فترة النق  زززززز محالي  مغذي  يدواها
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 :  والمصادر قائمة المراجع
  :العربيةالمراجع 

 .م14/2/2017مقابمة مع الباحثين بتاريخ  : 2017البءيتع، طارو )  1
 م.16/2/2017مقابمة مع الباحثين بتاريخ  ، 2017اليرياوي، أءر  )  2
، وزارة مشروع نشر ثقافة البحث العممي فـي التعمـيم العـام : 2016ذياب، سهي  والنويري، دالد )  3

 التربي  والتعليو العالع.
 "أهمي  المنهج المناطقع فع تءيي  االستثمار ودلو مءاري  ابداعيز "، : 2012نبي  )أبو ءمال ،   4

 ، وزارة الزراع  الفلسطيني .م2012بحث مقدم لمؤتمر وزارة الزراعة السنوي لعام 
 "اسززتدداو تقنيزز  الزراعزز  المائيزز  فززع قطززاع غزززة وأثرهززا بالحززد مززن مءززتل  : 2012الطويزز ، فززادي )  5

ــول بحــث مقــدمالبطالزز "،  ــة فــي فمســطين: المشــاكل والحم ــي مــؤتمر الشــباب والتنمي  ، اليامعزز ف
 غزة. اإلس مي ،

 بحث مقدم لممركز، ("الزراع  المائي  لألع   الدضرال )البذور المنبت " : 2014القرعان، عماد )  6
 ، وزارة الزراع ، األردن.الزراعي واإلرشاد لمبحث الوطني

 م.20/3/2017الباحثين بتاريخ مقابمة مع  : 2017نايع، عمر)  7
 و.22/2/201017، روي  بتاريخ  موقع الوزارة اإللكتروني : 2016وزارة الزراع  الفلسطيني  )  8
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 والمصادرالمراجع

 

 

 ــقـــالمالح       
        

 

  مدير عام إلى  إدارة مدرسة الحرية األساسية أ لمبنينكتاب من
 العامة بوزارة الزراعة العالقات

  مساعد رئيس إلى  إدارة مدرسة الحرية األساسية أ لمبنينكتاب من
 الجامعة اإلسالمية لشؤون البحث العممي

 المالحظة بطاقة 
 مختص جامعي أستاذ مع مقابمة بطاقة 
 الزراعة وزارة من خبير مع مقابمة بطاقة 
 (مزرعة صاحب)  مزارع مع مقابمة بطاقة 
 المقابالت وأصحاب الباحثين تجمع صور  



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

(1ملحق زقم )

 



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

 (2لحق زقم )م

 



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

 (3ملحق زقم)

 

     االنبات:رقو يوو        التاريخ:

      :رقو الم حظ      دري  الحرارة المسيل :

 

 المالحظات

 

 :ظهور العفن من عدمه         
             

 :متان ظهور العفن          
             

 :لون العفن           
             

 :ويود يرقات صغير  من عدمها        
             

  ( الءعير المستنبت :حال  المتغير التاب       
             

 : المقارن  بالم حظ  السابق         
            
            
            
            
             

 

 



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

 (4ملحق زقم)

      التاريخ        متان المقابل  

      الوقت       الءدصي  المتقاب  معها 

 أسئلة المقابلة

 االستنبات المفضل  الستنبات حبوب الءعير؟ماهع ظرو   .1
.            

            
             

 تي  يمتن تطبيو هذ  الظرو  والتحتو بها عمليًا؟ .2
.            

            
             

 ما هع المءات  التع قد تنءن أثنال العملي ، وتي  يمتن ت ءيها؟ .3
.            

            
             

 ما هع متونات الءعير المستنبت من حيث العناصر الغذائي ؟ .4
.            

            
             

 ه  أثبتت الدراسات أهمي  للءعير المستنبت تغذال للماءي ؟ .5
.            

             
 ما هع أهمي  الءعير المستنبت تغذال للماءي ؟ .6
.            

             



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

 (5ملحق زقم)

      التاريخ        مكان املقابلة 

     الوقت      الشخصية املتقابل معها 

 أسئلة المقابلة

 ماهع تمي  األع   التع تحتاج إليها مزارع محافظات غزة؟ .1
.            

            
            
             

 
دادزززز  محافظززززات غزززززة هزززز  قمززززتو باسززززتنبات الءززززعير مززززن قبزززز ، وهزززز  تتفززززع تميزززز  حبززززوب الءززززعير  .2

 ل ستنبات؟
.            

            
            
             

 
 ه  من يدوى اقتصادي  لعملي  استنبات الءعير، وما ع قتها بدفض أسعار الماءي  للمستهلك؟ .3

.            
            
            
            
            
             



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

 (6ملحق زقم)

      التاريخ        مكان املقابلة 

     الوقت      الشخصية املتقابل معها 

 أسئلة المقابلة

 ماهع نوعي  األع   التع تستددمها فع تربي  الماءي ؟ .1
.            

             
 ما هو سعر الطن من األع  ؟ .2
.            

             
 يوميًا؟ما هع تتلف  تربي  رأس من الماءي  عندك  .3
.            

             
 ما هو الهد  من تربي  الماءي  عندك ) لحو زززززززز حليب  ؟ .4
.            

             
 ه  استددمت من قب  الءعير المستنبت تغذال للماءي ، وما مميزاته بءت  عاو؟ .5
.            

            
             

بالءزززعير المسزززتنبت لمزززدة ءزززهر علزززى أن تقزززوو بم حظززز  أثزززر سزززنقوو ب عارتزززك وحزززدة انبزززات داصززز   .6
 الءعير المستنبت على الماءي  تغذال وتتلف ؟

.            
             



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

 (7ملحق زقم)

 

 )صورة تجمع الباحثين مع الدكتور طارق البشيتي(

 

 ) صورة لمباحثين في مكتبة الجامعة اإلسالمية ( 



                                                                                                             

 
 

 المالحــــــق

 

 
 ) صورة تجمع الباحثين مع السيد عمر ناجي ( 

 
(مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة )صورة تجمع الباحثين مع الدكتور نبيل أبوشمالة



 

 

 


