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 يشكهت انذراست
لظروف الحياة التي يعيشها اإلنسان الفلسطيني والتي تعتبرر ظرواراً نظراً 

اسررتاناةيت تفراررها  ليررا تحرراياث الوا ررل ايلرريم والةريررر الةفرواررت  لرر  الة ررا  

ةصرراريف الزرا ررت ونررارة الةيرراا وةلوحتهررا والت لبرراث الزرا رري وريرررار وارتفررا  

 لرر  جي رراا بررااة  تولررا لرراب البرراحاين الشررعور بةشررةلت الاراسررت والعةرر  الةناخيررت 

التحرراياث الترري تررزااا ةررل الزيررااة السررةانيت ارري ةحااظررت رررزةر لرر ل  وحلررو  لهرر ا 
:التساؤالث التاليت خال ه ا الةشةلت ةن للو وف  ل  الاراست  اءث 

ةا أار الحرارة  ل   ةليت استنباث الشعير اي وحااث جنتاج خاصت لإلنباث؟1.

ةا نسبت الشعير الةستنبث ةن الحبوب ااخ  وحااث اإلنباث؟2.

ه  تو ا أهةيت الستخاام الشعير الةستنبث ةغ اء للةاشيت ااخ  ةزار  3.
ةحااظت رزة؟

ه  تو ا  ال ت ارتباطيت بين استخاام الشعير الةستنبث وتةلفت تربيت 4.
 الةاشيت ااخ  ةزار  ةحااظت رزة؟
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 اف انبحثأهذ

:تهدف الدراسة إلى
اسرتنباث الشرعير ااخر  وحرااث جنتراج خاصرت بيان أثر الحرارة عمى عمميةة 1.

.تحت ظروف خاصة
بعةد  نسبت الشعير الةستنبث ةن الحبوب ااخ  وحااث اإلنبراثالكشف عن 2.

.عممية اإلنبات وما لها من مدلوالت اقتصادية
أهةيررت اسررتخاام الشررعير الةسررتنبث ةغرر اء للةاشرريت ااخرر  ةررزار  تحديةةد 3.

.ةحااظت رزة
استخاام الشعير الةستنبث ةن  هت الوقوف عمى طبيعة العالقة بين 4.

.من جهة أخرى وتةلفت تربيت الةاشيت ااخ  ةزار  ةحااظت رزة
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 أهًيت انبحث   

 .تىفري انغذاء نهًاشيت بشكم يستًز ػهى طىل انؼاو1.

 .تقهيم تكهفت استرياد االػالف وانتخهص ين انتبؼيت نسياست االحتالل2.

 .وضغ حم ملشكهت املياه انتي تؼاني ينها حمافظاث غزة3.
:كما وتكتسب الدراسة أهمية تطبيقية حيث يمكن أن يستفيد من نتائجها عممياً 

المدارس من خالل تحولها لمشاريع بحثية نظرية وتطبيقية تخدم الطمبة والمجتمع •
.المختمفة في وزارتي الزراعة واالقتصاد من خالل النتائج ووضع التوصياتوالمؤسسات     

.وزارة التربية والتعميم العالي؛ وذلك لموقوف عمى معرفة تطور قدرات الطمبة البحثية •
الخاصالشركات وأرباب العمل، حيث يمكن استثمار نتائج الدراسة في القطاع •

. لتدشين وحدات إنتاجية لممنتجات وسد حاجة السوق من األعالف    
.أصحاب المزارع، لما لمعممية من اسهام قد يفضي لخفض تكاليف تربية الماشية•
 . الطمبة الباحثون المتخصصون في مجال الزراعة واالقتصاد•
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 يصطهحاث انبحث 
:اعتمدت الدراسة عمى بعض المصطمحات المهمة التي يمكن عرضها عمى النحو اآلتي

حبةةةوب الشةةةعير المخمةةةرة بالمةةةا  "إجرائيةةةًا ويعرفةةةل البةةةاحثون : الشةةةعير المسةةةتنبت-
إلنباتهةا داخةل وحةدات ( تهوية ، حةرارة، ري ) الموضوعة في ظروف إنبات خاصة 

".إنتاج معدة خصيصاً 

اإلنفةةاق المةةادي الةةذي يخةةص " إجرائيةةًا البةةاحثون ويعرفهةةا : تكمفةةة تربيةةة الماشةةية-
 ".غذا  الماشية ال غير
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 انذراساث انسابقت 

:الحالية وهي عمى قسمينقام الباحثون باالطالع عمى الدراسات السابقة ذات العالقة بمشكمة الدراسة 
:الاراساث العربيت: أوالً 

(".الب ور الةنبتت)الزرا ت الةاةيت لأل الف الخاراء : "ر بعنوان(2014ال ر انر)اراست 1.

".اي تش يل االستاةار وخلق ةشاريل اباا يت الةناط يأهةيت الةنهج : "ر بعنوان(2012أبو شةالتر )اراست 2.

استخاام ت نيت الزرا ت الةاةيت اي  طا  رزة وأارها بالحا ةن ةشةلت : "ر بعنوان(2012الطوي ر)اراست 3.

".البطالت
:)باللغت اإلن ليزيت(اي نبيتالاراساث : اانياً 

1. (Sharif &Others ,2013): " Use of sprouted grains in the diets of poultry and ruminants".
.استخاام الحبوب الةستنبتت اي تغ يت الاوا ن والحيواناث الة ترة

2.  (Al-Karaki & Al-Momani, 2011):" Evaluation of Some Barley Cultivars for Green Fodder 
Production and Water Use Efficiency under Hydroponic Conditions".

ت ييم بعض أصناف الشعير ةن أ   جنتاج اي الف الخاراء وةفاءة استخاام الةياا اي ظ  ظروف الزرا ت الةاةيت

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".

اراست ة ارنت اي ت ييم أار زرا ت الشعير اي  ش ايرز وآاارا الةتزايا اي نةو ايرنام اي سيناء
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:أو ا االستفااة ةن الاراساث الساب ت

تدلل الدراسات السابقة على أهمية الدراسة وموضوعها، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في العديد 
:من الجوانب منها

.للاراستاإلطار النظري صيارت  1.
.أهةيت الاراستالاراستر وبيان تحايا ةشةلت الةسا اة اي 2.
.الاراستتصةيم أااة اي الباحاين تو يا 3.
.الةفياة  اث العال ت بةشةلت الاراستةصاار الةعلوةاث نحو العايا ةن الباحاين تو يا 4.
.ةنا شت نتاةج الاراست الحاليتاالستفااة ةن نتاةج الاراساث الساب ت اي 5.

:تةيز الاراست

:تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يلي

.أنها الاراست ايول   ل  ةستوب طلبت الةاارس اي ه ا الة ا 1.

.الاراست ايول  التي تظهر أار الحرارةر وةناسبت العةليت لةناخ ةحااظت رزة ةن  اةا2.

أن ه ا الاراست بينث آليت جنتاج الشعير الةستنبث اي ظروف خاصت يةةن أن تحا ةن 3.
آاار الحصار الةفروض  ل  الشعب الفلسطيني 

.الاراست ايول  التي تبين أار الشعير الةستنبث  ل  تةلفت تربيت الةاشيت ةن حيث الغ اء4.
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 ينهجيت انبحث 
ر بنن ين   ب  ننق در     أجننت قيق نند أ نندرا ر درر نن   نن   منن  

ر نننننق در  ر ب ينننننا  مقجربننننن  ر  مم ننننن    ننننن  
إلنبننن و أ   تنننال ق ننن ؤةو ر درر ننن ت ي نننا   جننند مق  نننر م نننققت 

ت  ننند  ننن   ر بننن ين   ( 10: 2016ذ ننن ا  ر  ننن  ر ت) آ نننر قننن ب  
أثةةةر الحةةةرارة عمةةةى عمميةةةة )ب صنننا ر رننن  رع م دننن   ر درر ننن  

اسةةتنبات الشةةعير وعالقتهةةا بتكمفةةة تربيةةة الماشةةية فةةي مةةزارع 
 منن  ننن  ق ت ننذ   ب  قجر ننا  ب نن   ر  ت نن  ب   نن  ( محافظةةة غةةزة

.  ب   رآلررء ر قال قطرح ي      رآلن ر ر قال قيدن  

 المنهج التجريبي  
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 حذود انبحث

أجريت الدراسةة فةي الفصةل الثةاني مةن العةام الدراسةي : الحدود الزمنية1.
.م 2017 \ 2016

ركزت الدراسة عمةى لليةة اسةتنبات الشةعير وعالقتهةا : الحد الموضوعي2.
( المتغيةر المسةتقل)بتكمفة تربية الماشية، مع التغير في درجةة الحةرارة 

(.المتغير التابع)لمعرفة أثرها عمى الشعير المستنبت
مزرعتين مزرعة الجرجاوي تناولت الدراسة:  الحدود المؤسساتية3.

نتاج  ومزرعة ناجي في محافظة غزة والتي تهتمان بتربية العجول وا 
.األلبان
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 الدراسً السٌىي وم

 
 جمتًغ و ػينت  انبحث

:مجتمع الدراسة
:يتكون مجتمع الدراسة من قسمين

      نن   نن ل بنن  جزء ر  ممننال ر قطب قننال يبنن ا ر ينن  ر  :القسةةم األول 
. ر بيام  

. 2017ر مرب    مم ي         مزرر  مي فر  غزع :القسم الثاني 
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 ػينت انبحث 

:تكونت العينة الفعمية والمقصودة من
ر صنن  ي   ب بنن و كجنن  منن  يبنن ا ر ينن  ر ر ج فنن   1كم نن  : القسةةم األول

 ر  نننننم م ت كمننننن  ر نننننق د  ر يننننن  ر  قننننن رفرو بكننننننرعت   نننننر    مننننن و بننننن  رر ا 
.ر   ص 

ت   صنند ر بنن ين    ننذو ر مزر نن  مزر نن  ر جرجنن     م جنن ت: القسةةم الثةةاني
أل  ننن  ق نننق  بقرب ننن  ر م ينننن     ننن س  مقجننن رع فقننننط إدننن ف   م رفننن  صنننن يب  ت 

ت   صنند ر بنن ين   ر مزر نن  أل  نن  ق ننقك رأل بنن  ت كمنن   مزر نن   نن جال  مم ينن  
.أ  ص يب     مت ب  مدر  



 يشزوع نشز ثقافت انبحث انؼهًي يف انتؼهيى انؼاو
 و2017-2016نهؼاو انذراسي  

 الٍىم املؤمتر الدراسً العلوً السٌىي الثاًً
 

 أدواث انبحث
(.خاصة بوحدة اإلنبات)المالحظة بطاقة : األداة األولى

يصر ر مك   و رةزم   ب  ء  يدع رإل ب و م  بت قك  أ ي ا  ي مت م د ال   ر   ر   ر   رع.
 رإل ب وب  ء  يدع.
.ر درد بط    متير   م رف  أنر ر يرررع  مى  مم   ر ق ب و ر ي  ر̶

.المقابالت: األداة الثانية
 قيد د ر مي  ر ر رئ     ر قال يممق   كت ر مق بم.
 ص  غ  رأل ئم  ر قال قق  قيو كت مي ر  كت مق بم.
 إ درد أ ئم  كت ر مق بم  فال ص رق   رأل      ر قال يممو  دد م  رأل ئم.
  ننرأ أ ننئم  ر مقنن بتو  مننى ر م منن  ر ميننرا  م ممنن   آ ننر   منن  أجننت ر قبنن ر منند 

.متءمق    جم  ر ب    و
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 نتائج انبحث 

النتائجممخص 
لمحرارة أثر عمةى عمميةة اسةتنبات الشةعير المسةتنبت، ففةي ظةروف اإلنبةات الخاصةة 1.

درجةةة  25درجةةة مئويةةة تةةوفر المنةةتج بجةةودة عاليةةة، بينمةةا عنةةد  17ودرجةةة الحةةرارة 
.مئوية ظهر التعفن

، ممةةا يةةدلل عمةةى كفةةا ة %98نسةةبة الحبةةوب المسةةتنبتة مةةن الحبةةوب الجافةةة بمغةةت 2.
. العممية اإلنتاجية لمشعير المستنبت

توجةةد أهميةةة لمشةةعير المسةةتنبت كغةةذا  لمماشةةية يمكةةن اعتمادهةةا فةةي نظةةام تغذيةةة 3.
. الحيوانات، من خاللل يمكن استبدالل باألعالف األخرى المستوردة

استخدام الشةعير المسةتنبت وتكمفةة تربيةة الماشةية ارتباطية موجبة بين توجد عالقة 4.
.داخل مزارع محافظة غزة، تسهم في انخفاض أسعارها لممستهمك
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 تىصياث انبحث

:في ضو  نتائج الدراسة يوصي الباحثون باألمور اآلتية
.درجة مئوية 20ضبط الحرارة عند استنبات الشعير بحيث ال تزيد عن 1.
اعداد دورات لممزارعين لمتوعيةة حةول أهميةة الدراسةة التةي قةدمها البةاحثون كبةديل 2.

.لألعالف التقميدية
تقديم مقترحات لتمويل مشاريع الشعير المستنبت داخل المزارع بةدعم مةن الجهةات 3.

.الحكومية والخاصة، وذلك لتقميل نفقات انشا  وحدات اإلنبات
استخاام الشعير الةستنبث ةغ اء ةعتةا للةاشيتر لةا لا ةن ااةاة ر اةيت تعوا 4.

. ل  الحيواناث
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