اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة
يف جمال اإلنتاج احليواني

ليبيا
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اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

التقديــم
تعد الثروة احليوانية إحدى الركائز األساسية لإلنتاج الزراعي يف الوطن العربي ،السيما أنها تتسم بالغنى
ً
ً
عامال من عوامل االستقرار
مصدرا للنمو االقتصادي الزراعي وإمنا تعد كذلك
والتنوع إىل حد كبري ،فهي ال تعد فقط
االقتصادي واالجتماعي للمجتمع .وميتلك الوطن العربي ثروة حيوانية هائلة يصل تعدادها إىل حنو ( )382.09مليون
ً
رأس كما أن للثروة احليوانية ً
مقدرايف األمن الغذائي من خالل توفري الربوتني احليواني للمواطنني ،إال أن هذه
دورا
الثروة تعاني من ضعف يف املقومات اإلنتاجية ،بسبب اعتمادها بصفة أساسية على النظـام الرعـوي التقليدي لإلنتاج
ونظم تربية احليوان.
ً
ً
بارزا يف القطاع الزراعي من خالل الصادرات والواردات للمنتجات احليوانية.
مكانا
وحيتل قطاع الثروة احليوانية
ويساهم هذا القطاع يف اقتصاديات العديد من دول الوطن العربي ،إذ تقدر مساهمته يف بعض الدول حبوالي  %20من
الدخل القومي ،باإلضافة إىل مساهمة القطاع يف احلد من الفقر بتوفري فرص العمل ووسائل كسب العيش.
هذا ويعرتض تطور قطاع الثروة احليوانية يف املنطقة العربية العديد من املعوقات البيئية والفنية واالقتصادية ،و
التسويقية ،كما أن هناك عوامل أخرى عديدة تساهم يف اخنفاض إنتاجية الوحدة احليوانية من األلبان واللحوم مثل:
النقص الكمي والنوعي يف املوارد العلفية وضعف الرتاكيب الوراثية ،وانتشار األمراض الوبائية املستوطنة والوافدة .
ً
ً
كبريا لزيادة إنتاجها احليواني ،مما يتطلب اختاذ تدابري فاعلة تضمن تعزيز قدراتها يف
حتديا
تواجه الدول العربية
ً
هذا اجملال .ويف ظل ما تشهده الساحة الدولية من تطورات عديدة وتقنيات حديثة يف جمال اإلنتاج احليواني ،وإميانا من
املنظمة بأهمية هذا القطاع يف املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي ،ويف إطار تنفيذ خطة عملها للعام 2012م عقدت
اللقاء األول ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني يف الوطن العربي ،بالتعاون مع وزارة الزراعة
والثروة احليوانية والبحرية بليبيا ،خالل الفرتة  27 – 25ديسمرب 2012م مبدينة طرابلس ومبشاركة كبار اخلرباء
املسؤولني العرب يف جمال اإلنتاج احليواني ومسئولي اهليئات احلكومية والقائمني على قطاع اإلنتاج احليواني يف
املنطقة .
وتنتهز املنظمة هذه الساحنة لتتقدم بتقديرها وشكرها إىل وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية بليبيا على
استضافتها ألعمال هذا اللقاء املهم ،والتعاون يف إجناحه ،والشكر أجزله للخرباء والعلماء الذين شاركوا يف هذا
االجتماع ،وإىل كل من ساهم فيه ،آملني أن يسهم اللقاء يف تعزيز العمل العربي املشرتك يف جمال تنمية وزيادة
اإلنتاج احليواني .
واهلل ولـي التوفيق ،،،،
الدكتور /طـارق بن موسى الزدجالـي
املـدير العـام
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اجللسة االفتتاحية
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية اللقاء الدوري األول ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال
اإلنتاج احليواني بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية بليبيا خالل الفرتة 12ـ  14صفر 1434هـ املوافق
 25ـ  27ديسمرب2012م ،وبرعاية كرمية من معالي املهندس أمحد عياد العريف وزير وزارة الزراعة والثروة احليوانية
والبحرية ومبشاركة كبار املسئولني عن قطاعات اإلنتاج احليواني بالدول العربية وخنبة من اخلرباء والباحثني
املتخصصني العرب.

فعاليات اليوم األول :
• جلسة العمل األوىل :الساعة .12:30 - 10:30
رئيس اجللسة :الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي.
مقرر اجللسة :الدكتور /أشرف برقاوي.
قدمت خالل هذه اجللسة ( ) 4أوراق عمل بيانها كالتالي:
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف ليبيا (املهندس /كامل مصباح بن عيسى).
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف اململكة األردنية اهلامشية (الدكتور/
  بسام شديفات).
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف تونس (السيد /حممد بن محودة).
ورقة حمورية حول حقوق امللكية الفكرية يف جمال الثروة احليوانية (الدكتورة /مها خبيت).

-

•

جلسة العمل الثانية :الساعة 14:15 - 12:15

رئيس اجللسة :الدكتور /عدنان فرج جربيل.
مقرر اجللسة :الدكتور/مجال الرشيدات.
قدمت يف هذه اجللسة (  )4أوراق عمل بيانها كالتالي:
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف فلسطني (املهندس /حممود عبد الفتاح
  حممود فطافطة).
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف سلطنة عمان (املهندس /خلفان بن مطر بن
  ناصر الشرجي).
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف مجهورية السودان (الدكتور /اجملتبى
  يوسف أمحد).
ورقة حمورية حول التنوع احليوي يف اإلنتاج احليواني ( الدكتورة /وفاء عامر).

-

•

جلسة العمل الثالثة :الساعة 16:50 - 15:20

رئيس اجللسة :الدكتورة /مها خبيت.
مقرر اجللسة :الدكتور /حممد فراج عبد اجلليل.
قدمت يف هذه اجللسة (  )3أوراق عمل بيانها كالتالي:
 ورقة حمورية حول آفاق واقع االستثمار يف جمال اإلنتاج احليواني (السيد /عبد اللطيف غديرة). ورقة حمورية حول مناهج وبرامج اإلرشـاد احليواني فــي مجهورية مصر العربية (الدكتور /حممد فراج عبد  اجلليل).
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فعاليات اليوم الثاني :
• جلسة العمل الرابعة :الساعة 11:00 - 9:00
رئيس اجللسة :الدكتور /بسام شديفات.
مقرر اجللسة :الدكتورة /وفاء عامر.
قدمت خالل هذه اجللسة ( )4أوراق عمل بيانها كالتالي:
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف العراق (الدكتور /نادر يوسف عبو).
ورقة حول أوضاع أنشطة اإلرشاد ونقل تقانات اإلنتاج احليواني يف مجهورية مصر العربية (الدكتورة /علية
  جودة حممود شعبان).
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف مجهورية مصر العربية (األستاذ
  الدكتور /سيد علي أمحد عيسوي).
ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف اململكة املغربية (السيد /الفضيلي موسى).

-

•

جلسة العمل اخلامسة11:20 :ـ 13:20

رئيس اجللسة :الدكتور /سيد علي أمحد عيسوي.
مقرر اجللسة :املهندس /عدنان سبيطة.
قدمت يف هذه اجللسة ( )3أوراق عمل بيانها كالتالي:
 ورقة حول أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني يف موريتانيا (الدكتور /بو بكر محدن  باباه).
 ورقة حمورية حول نقل تقانات الثروة احليوانية وأثرها يف التنمية املستدامة للثروة احليوانية (الدكتور/  مجال الرشيدات).
 -ورقة حول حتسني سالالت الثروة احليوانية يف ليبيا (الدكتور /عبد املنان الوصيف).

•

جلسة العمل السادسة15:00 :ـ 17:00

رئيس اجللسة :الدكتور /عبداللطيف غديرة.
مقرر اجللسة :الدكتورة /كوثر أمحد عوض.
قدمت يف هذه اجللسة ( )4أوراق عمل بيانها كالتالي:
ورقة حمورية حول فجوة الربوتني احليواني يف مجهورية مصر العربية  :التحديات والفرص (الدكتور /أشرف
  برقاوي).
ورقة حمورية حول واقع التغذية احليوانية يف الوطن العربي بني البدائل واملستحدثات والنقل التكنولوجي
  (الدكتور /نزار جماهد).
ورقة حول إنتاج األعالف بليبيا (املهندس /عدنان سبيطة ).
ورقة حمورية حول التغذية باستخدام خملفات النباتات (الدكتور /مصطفى عبد الرازق خليل).

-

•

اجللسة اخلتامية17:30 - 17:00:

رئيس اجللسة :الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي ـ املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
مقـــرر اجللسة :الدكتورة /وفاء عامر.
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توصيات املؤمتر:
 -1ضرورة وجود إسرتاتيجيات للتنمية املستدامة للثروة احليوانية بالدول العربية.
ً
طبقا لألولويات ،على أن يكون اللقاء التالي حول حتسني
 -2عقد لقاء دوري يف جماالت متخصصة كل عام
  سالالت اجملرتات الصغرية بالوطن العربي.
 -3الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية تفعيل شبكة األصول الوراثية احليوانية.
 -4إقامة شبكة لتبادل املعلومات ونتائج البحوث واخلربات يف جمال اإلنتاج احليواني.
 -5بناء القدرات وتنمية املهارات يف جمال اإلرشاد احليواني املتخصص .
 -6الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتنسيق مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية (إدارة امللكية
  الفكرية  -القطاع االقتصادي) وضع تصور ميكن تطبيقه يف رفع الوعي حبقوق امللكية الفكرية اخلاص
  بالثروة احليوانية.
ً
 -7حث الدول العربية على وضع برامج تضمن جودة املنتجات احليوانية املصنعة/اجملهزة حمليا مبا حيقق
  تنافسيتها يف األسواق املفتوحة.
 -8الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية االستمرار يف إعداد دليل السالالت احليوانية (إبل ،أبقار ،جاموس،
  أغنام وماعز) يف الوطن العربي).
 -9قيام املنظمة العربية للتنمية الزراعية وضمن أنشطة خطة عملها لعام 2013م بتنفيذ األنشطة التالية بقطاع
  اإلنتاج احليواني :
 تسجيل وحفظ األصول الوراثية للحيوانات احمللية. إجراء دراسة حول سبل إجياد إطار منظومي فاعل للربط بني املؤسسات البحثية واإلرشادية . إجراء دراسة حول توحيد مفهوم الوحدة احليوانية بني الدول العربية. -بناء القدرات والتدريب.
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أمساء املشاركني :
(أ) ممثلو الدول
االسم

الدولة

العنوان

اهلاتف  /فاكس

الربيد اإللكرتوني

1

الدكتور/
اجملتبى يوسف
أمحد

السودان

Tel :
رئيس قسم حبوث
ونقل التقانة بوزارة Mobile: +249911618949
Fax
الثروة احليوانية
والسمكية
واملراعي

mwjtaba@gamil.com

2

املهندس /خلفان
بن مطر بن
ناصر الشرجي

سلطنة
عمان

رئيس خمترب حبوث
تغذية احليوان

Tel :
Mobile: +96899458813
Fax :+968896885

kalarcanr@yahoo.com

3

الدكتور /بسام
الشديفات

األردن

مدير مديرية حبوث
Mobile:+962796577140
الثروة احليوانية
Fax :0647724196

Bassam_214@yahoo.com Tel :0395362175

4

املهندس /حممود
عبد الفتاح
فطافطة

فلسطني مديردائرة اإلنتاج
احليواني

Tel :+97022403307
Mobile: +970598922787
Fax :+97022403312

@MahmoudFatafta
hotmail.com

6

األستاذ
الدكتور /سيد
علي أمحد
عيسوى

مصر

مدير معهد حبوث
التناسليات
احليوانية

Tel : 023337198/
Mobile: 01006701523
Fax:0233770822/

saessawy@yahoo.com

7

األستاذة
الدكتورة /
علية جوده

مصر

رئيس اإلدارة
املركزية لإلرشاد
الزراعي والبيئة

8

السيد /الفضيلي املغرب
موسى

9

الدكتور/
بوبكر
حممدن باباه

 11السيد /حمسن
سيد ساسي

9

تونس

+2021005176610
Fax:+202237494852
Tel :+212537208846
Mobile:+212660157198
Fax:+212537706988

@elfadili.moussa
yahoo.com

Tel :
Mobile+22222245561

bouldbabah@yahoo.fr

مدير عام مؤسسة
البحث والتعليم
العالي الفالحي

Tel :+21671788244
Mobile: +21698385074
Fax :+21671796170

@Ben_hamouda2003
yahoo.com

مدير مصاحل مراقبة
اإلنتاجية والتحسني
الوراثي للماشية

Tel :+21671552125
Mobile: +21697137139
Fax:21671793603

@bensassioep
yahoo.com.fr

رئيس قسم
اإلنتاج احليواني
باملعهد الوطين
للبحث الزراعي

موريتانيا رئيس قسم
مراقبة اجلودة
بإدارة البيطرة

 10الدكتور /حممد تونس
بن محوده

AliaGauda@hotmail.com Tel :+20233374720
@ershad-caaes
Mobile:
hotmail.com
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 12الدكتور/نادر
يوسف عبو

العراق

مدير حمطة حبوث
الثروة احليوانية
– اهليئة العامة
للبحوث الزراعية
 -وزارة الزراعة

Tel :
Mobile:
+9647701763540
Fax:

Naderm784@yahoo.com

 13املهندس/
كامل مصباح
بن عيسى

ليبيا

مدير إدارة اإلرشاد
والتعاون واإلعالم
الزراعي والبحري

Tel :
Mobile:+218925093082
Fax:+ 218213632342

Benesaak@yahoo.com

مركز التلقيح
االصطناعي

Tel :
Mobile: +218925276440

 15املهندس/عدنان
أمحد سبيطة

ليبيا

املنسق الوطين
يف برنامج نقل
التقانات ومدير
مشروع حتسني
اجملرتات الصغرية
مبركز البحوث
الزراعية

Tel :
Mobile: +218916719489
+218925589006
Fax:

@Adnansbeita2
yahoo.com

 16املهندس /
مصطفى
حممد جودة

ليبيا

رئيس قسم
اإلنتاج احليواني

Tel :
Mobile:

Houda51@yamil.com
@Houda.moustaf
gamil.com

 17الدكتور /
عادل قدورة

ليبيا

Tel :
مدير مشروع
Mobile: +218925173145
حتسني وتنمية
Fax:
السالالت احليوانية

dradelmjg@ymail.com

 14املهندس  /حممود ليبيا
حممد مانيطة

باحث مبركز
البحوث الزراعية
واحليوانية يف
صحة ورعاية اإلبل

Tarhuni-aha@yahoo.com Tel :

 19املهندس/يوسف
اهلادي أبورويص

ليبيا

مدير إدارة اإلنتاج
احليواني

yosfeabrwes@yahoo.com Tel :

 20الدكتور/
رمضان مسعود
املربوك

ليبيا

عضو هيئة
تدريس جبامعة
طرابلس -كلية
الزراعة /قسم
اإلنتاج احليواني

 18الدكتور/
أبوعجيلة اهلادي
الرتهوني

10
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Tel :
Mobile:
Fax:

@Rammmdan206
yahoo.com
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 21املهندس /مراد
جنم الدين
كعبار

ليبيا

رئيس قسم الرتبية
بإدارة اإلنتاج
احليواني إدارة
حمطات تربية
األبقارمركز
التلقيح
االصطناعي

Tel :
Mobile:
218913136963+
Fax:

Khabar@agriculture.
gov.ly

 22املهندس/علي
أمحد الفيتوري

ليبيا

رئيس قسم مراقبة
اجلودة وأمراض
األمساك يف
مركز حبوث
األحياء البحرية

Tel :
Mobile: +
218913223454
Fax:

@Ali_fituri2002
yahoo.com

 23الدكتور/
عبد الناصر
صالح ديهوم

ليبيا

مدير إدارة املركز
الوطين للصحة
احليوانية

Tel :
Mobile:
Fax

adayhum@yahoo.com

 24املهندس/ناصر
عمار الدريوي

ليبيا

Tel :
رئيس قسم
العالقات واخلدمات Mobile: +218925197334
Fax
بإدارة اإلنتاج
احليواني

Nasserd64@yahoo.com

 25الدكتور/حممد ليبيا
أمحد يونس

Tel :
رئيس قسم اإلنتاج
Mobile: +218928486505
احليواني كلية
Fax:
الزراعة جامعة سبها

@Mohyou05
yahoo.com.uk

ليبيا

Tel :
مدير إدارة
التخطيط واملتابعة Mobile: +218925852258
Fax
مبشروع حتسني
السالالت

Elwisef63@yahoo.com

 26الدكتور /
عبد املنان
مصطفي
الوصيف

11

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

وفد املنظمة :
1

الدكتور  /طارق
بن موسى الزدجالي

مدير عام املنظمة
العربية للتنمية الزراعية

Tel:
+249183471374

2

الدكتور  /احلاج
عطية احلبيب

املنظمة العربية
للتنمية الزراعية

Tel :
Mobile: +249910576111

hajattia@yahoo.com

3

الدكتورة  /كوثر
أمحد عوض

املنظمة العربية
للتنمية الزراعية

Tel :
Mobil:+249912207210

kawtheraa@yahoo.com

4

الدكتورة /وفاء عامر املنظمة العربية
للتنمية الزراعية

Tel :
Mobile: +201001099445

@Wafaa_amer
hotmail.com

Tel :
مستشار املنظمة العربية
Mobile: +201005287321
للتنمية الزراعية
للتغريات املناخية

rumedany@yahoo.com
rumedany@gamil.com

6

الدكتور /حممود
عبد اهلل مدني

(ب) خرباء املنظمة اإلستشاريون:
Tel :+ 20225750511
Mobile: +20124444724
Fax:+20225740331

maha.bakheet@las.int

Tel :
Mobile:

Jmaa4@hotmail.com

 3الدكتور /حممد وكيل معهد حبوث
فراج عبد اجلليل اإلنتاج احليواني  -مصر

Tel :
Mobile:+201116559293

drmfa5@yahoo.com

 4الدكتور /أشرف أستاذ بكلية الزراعة
– جامعة القاهرة
هشام برقاوي

Tel :
Mobile: +201005244450
Fax:+2023683188

Ashrafb53@yahoo.com

 5الدكتور/
مصطفى عبد
الرازق خليل

رئيس قسم حبوث
نظم اإلنتاج احليواني
مبعهد حبوث اإلنتاج
احليواني  -مصر

Tel : +20133246656
Mobile: +201113627780
Fax:+20233359461

@khalilmostafa22
yahoo.com
@khalilmostafa
hotmail.com

 6السيد /عبد
اللطيف غديرة

املدير العام بوكالة
النهوض باالستثمارات
الفالحية  -تونس

Tel :+21671770951
Mobile: +21698365522
Fax :+21671770007

dgapia@apia.com.tn

 7الدكتور/
نزار جماهد

أستاذ وباحث جامعي  -تونس

Tel :
Mobile: +21698225949

@Nizar.moujahed
yahoo.com Nizar.
moujahed@laposte.net

 1الدكتورة/
مها خبيت

وزير مفوض جبامعة
الدول العربية – مدير
إدارة امللكية الفكرية
والتنافسية

 2الدكتور /مجال مدير اإلرشاد يف
املركز الوطين للبحث
الرشيدات
واإلرشاد  -األردن
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الكلمات

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

وعلى الرغم مما يتميز به الوطن العربي من ثروة حيوانية هائلة يصل تعدادها إىل حنو ( )382.09مليون رأس إال أنها
تعاني من نقص يف منتجاتها  ،وذلك لضعف القدرات اإلنتاجية يف قطاع الثروة احليوانية ،الذي يعتمد بصفة أساسية
على النظام الرعوي التقليدي لإلنتاج ونظم تربية احليوان ،ويعرتض تطور قطاع الثروة احليوانية يف املنطقة العربية
العديد من املعوقات البيئية والفنية واالقتصادية ،والتسويقية ،كما أن هناك عوامل أخرى عديدة تساهم يف اخنفاض
إنتاجية الوحدة احليوانية من األلبان واللحوم مثل :النقص الكمي والنوعي يف املوارد العلفية وضعف الرتاكيب
الوراثية ،وانتشار األمراض الوبائية املستوطنة والوافدة .مما يؤثر يف اإلنتاج بشكل مباشر و غري مباشر.

معالي الوزير
احلضور الكريم
يواجه قطاع الثروة احليوانية يف الوطن العربي حتديات عديدة لعل أهمها زيادة الطلب على املنتجات احليوانية
مبعدالت منو تفوق معدالت منو اإلنتاج احليواني بكثري ،باإلضافة إىل االعتماد الكلي يف البلدان ذات الثقل احليواني
على القطاع التقليدي يف الرتبية واإلنتاج والتسويق وهو ذو اقتصاد معيشي هش يهتم بالكم دون الكيف ويتعرض
إىل خماطر بيئية وطبيعية متعددة.
إن املوارد احليوانية الكبرية اليت يزخر بها الوطن العربي حباجة إىل تعزيز التعاون وتنسيق اجلهود العربية بغية تقليص
ً
ً
كبريا هلذا
اهتماما
الفجوة الغذائية يف املنتجات احليوانية ،ومن هذا املنطلق تولي منظمتكم العربية للتنمية الزراعية
الشأن ،ويأتي هذا اللقاء يف إطار اجلهود الرامية إىل التعزيز والتنسيق العربي لبلورة إسرتاتيجية عربية مستدامة للثروة
احليوانية.
ويف اخلتام نكرر شكرنا اجلزيل ملعالي الوزير وأركان وزارته املوقرة وكل من ساهم يف الرتتيب املميز هلذا اللقاء
ً
مجيعا يف حفظ اهلل،،،
واهلل نسأل أن حييط هذا البلد بكامل الرعاية والعناية دمتم
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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كلمة
معالي األخ املهندس أمحد عياد العريف
وزير الزراعة والثروة احليوانية والبحرية
يف اجللسة االفتتاحية
اللقاء الدوري األول ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة
يف جمال اإلنتاج احليواني
طرابلس ـ ليبيا ـ خالل الفرتة 2012 /12/27-25

السيد /مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
السادة /مسئولو وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال الثروة احليوانية
السادة احلضور الكريم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
نرحب بكم أمجل ترحيب ،ويسرنا استضافتكم يف بلدكم ليبيا احلرة املستقلة بوجهها اجلديد ،ونتمنى
لكم إقامة طيبة فيها ،وأن ُيكلل لقائكم هذا بالنجاح والتوفيق.
إن وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية ملهتمة أشد االهتمام مبوضوع هذا اللقاء وهو نقل التقانات إىل املزارعني
واملربني  ،واليت بها تكتمل احللقة بني البحث واإلرشاد والفالح.
شهدت ليبيا خالل السنوات املاضية وخاصة يف السبعينيات والثمانينيات من القر ن املاضي نشاطات زراعية متميزة يف
مجيع اجملاالت ،وكان هلا فضل السبق يف إدخال وتطبيق كثري من التقانات الزراعية اجلديدة واهلامة ـ واليت كانت
نتائج اخلربات الوطنية واإلقليمية والدولية ـ بالتعاون مع كثري من املؤسسات الدولية املخصصة.
ولكن البالد تعرضت لفرتة رهيبة من الركود بسبب سياسة النظام القمعي الظامل الذي سخر كل إمكانيات الدولة
يف االحتفاظ بالسلطة واالنفراد بها ،وما نتج عنه من قمع وتهميش جملاالت التنمية احلقيقية والبحث العلمي وما تاله
من تأثري كبري على قطاع الزراعة أميا تأثري.
وحنن اآلن يف مرحلة البناء من جديد ،واالستفادة من أخطاء املاضي والعمل على تالفيها ،والرتكيز على االستفادة من
كل اخلربات والكفاءات يف وضع أسس صحيحة ملرحلة جديدة لبناء بالدنا بالطريقة اليت تكفل لنا ما نسعى إليه
ً
مجيعا من حتقيق األمن الغذائي وسعادة اإلنسان.
ً
ً
كبرياً ،
أوال ألنه ينظم من قبل منظمتنا العتيدة اليت جنلها ونقدرها
اهتماما
وأحب أن أؤكد لكم أننا نولي هذا اللقاء
ً
كل التقدير ،ونذكر إجنازاتها املتميزة يف البلدان العربية ويف بالدنا بصورة خاصة  .وثانيا أن موضوع هذا اللقاء
حيظى بأهمية وتقدير كبريين ،حيث أننا نالحظ أنه توجد كثري من نتائج البحوث الزراعية والتقانات اجلديدة ما
زالت حبيسة األدراج ،أو حمدودة التطبيق لدى املزارع واملربي .ومن ناحية أخرى فإن بعض التقانات املعروفة واملشهورة يف
كثر من أحناء العامل ما زالت حمدودة التطبيق لدى املزارع اللييب مثل استعمال األمسدة الكيماوية أو املبيدات أو اآلالت
الزراعية.
ال أطيل عليكم ،وأترككم ملناقشة تفاصيل هذا األمر واإلطالع على جتارب وخربات بعضكم البعض ،واالستفادة
منها على أفضل صورة.
نأمل أن ٌيكلل لقائكم بالسداد والنجاح ،وأن خيتتم بنتائج وتوصيات نتطلع إليها بكل اهتمام ،ونثق بأنها ستكون
ذات أهمية كبرية.
زاهر.
غد أفضل
نكرر ترحيبنا بكم ،ومتنياتنا لكم إقامة طيبة يف ليبيا احلرة اجلديدة املتطلعة إىل ٍ
ٍ
ومستقبل ٍ
والسالم عليكم,,,,
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األوراق اليت قدمت خالل اللقاء :

األوراق احملورية
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حقوق امللكية الفكرية فـي جمال
الثروة احليوانية
إعداد  :د .مها خبيت زكي
وزير مفوض
مدير إدارة امللكية الفكرية والتنافسية
القطاع االقتصادي ـ جامعة الدول العربية

مفهوم امللكية الفكرية :
تشري امللكية الفكرية إىل أعمال الفكر اإلبداعية أي االخرتاعات واملصنفات األدبية و الفنية واالخرتاعات و
الرسوم و النماذج الصناعية والعالمات التجارية .
و تنقسم امللكية الفكرية إىل فئتني هما:
امللكية الصناعية واليت تشمل :االخرتاعات (الرباءات) ،العالمات التجارية ،الرسوم ،النماذج الصناعية و بيانات املصدر
اجلغرافية.
حق املؤلف الذي يضم :املصنفات األدبية و الفنية كالروايات و القصائد واملسرحيات و األفالم واألحلان املوسيقية و
الرسوم و اللوحات و الصور الشمسية والتماثيل و التصميمات اهلندسية من جهة أخرى.
و تتضمن احلقوق اجملاورة حلق املؤلف حقوق فناني األداء املتعلقة بأدائهم و حقوق منتجي التسجيالت الصوتية املرتبطة
بتسجيالتهم و حقوق هيئات اإلذاعة املتصلة بربامج الراديو و التليفزيون .

براءات االخرتاع :
ً
جديدا أو ميثل خطوة إبداعية
• متنح براءات االخرتاع عن كل اخرتاع قابل للتطبيق الصناعي يكون
ً
متعلقا مبنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق
  سواء كان االخرتاع
ً
  صناعية معروفة.كما متنح الرباءة استقالال عن كل تعديل أو حتسني أو إضافة ترد على اخرتاع سبق أن
  منحت عنه براءة أو توافرت فيه شروط اجلدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي ،ويكون قد مت منح الرباءة
  لصاحب التعديل أو التحسني أو اإلضافة.
جتدر اإلشارة إىل أن براءات االخرتاع ال متنح لألنشطة العلمية التالية:
 -1االكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات اجملردة اليت ليس هلا تطبيق صناعي.
 -2االخرتاعات اليت ينشأ عن استغالهلا إخالل باآلداب أو النظام العام.
 -3االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية واملخططات.
 -4طرق تشخيص وعالج جراحة اإلنسان أو احليوان.
 -5خمططات أو قواعد أساليب مزاولة األعمال التجارية أو ممارسة األنشطة املهنية احملضة أو ممارسة لعبة من
  األلعاب.
 -6األصناف النباتية أو الفصائل احليوانية أو العمليات احليوية املستخدمة إلنتاج النباتات أو احليوانات ويستثنى
  من ذلك عمليات علم األحياء ومنتجات هذه العمليات.

محاية األصناف النباتية يف القانون املصري :
فرضت املادة  27من اتفاقية الرتبس على الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية توفري محاية لألصناف
النباتية ،أما عن طريق  :براءة االخرتاع أو نظام من نوع خاص أو نظام ميزج بني الرباءة والنظام اخلاص.
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استبعاد النباتات من احلماية عن طريق براءة االخرتاع يف التشريع املصري:
استبعد قانون محاية حقوق امللكية الفكرية رقم  82لسنة  2002محاية األصناف النباتية عن طريق الرباءة
حيث قررت املادة الثانية من القانون أال متنح براءة اخرتاع للنباتات واحليوانات .
ً
حماوال حتقيق أقصي توازن بني مصاحل
اختار املشرع املصري محاية األصناف النباتية عن طريق نظام من نوع خاص
وحقوق املربي مبدع الصنف النباتي اجلديد ومصاحل الغري  ،حيث وضع القانون يف الكتاب الرابع ( املواد من )206 - 189
ً
نظاما خاصا حلماية األصناف النباتية يتوافق يف كثري من الوجوه مع أحكام اتفاقية اليوبوف .1991

احلماية املقررة ال تتوقف على طريقة استنباط النباتات:
ً
ً
طبقا ألحكام القانون األصناف النباتية املستنبطة يف مجهورية
ووفقا للمادة  189من القانون تتمتع باحلماية
مصر العربية أو يف اخلارج سواء مت التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غري بيولوجية وذلك متى قيدت يف السجل اخلاص
باألصناف النباتية اليت متنح حق احلماية.

مكتب محاية األصناف النباتية:
قررت املادة  190من القانون املصري إنشاء مكتب بقرار من رئيس جملس الوزراء يسمى مكتب محاية األصناف
النباتية خيتص بتلقي الطلبات املقدمة للحصول على محاية األصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة محاية،
ً
طبقا للقواعد واإلجراءات اليت حيددها قرار اإلنشاء وقد أصدر رئيس جملس الوزراء قرار رقم  492لسنة  2003بإنشاء
وذلك
مكتب محاية األصناف النباتية .

شروط احلماية :
تناولت املادة  192من القانون املصري شروط احلماية فأوجبت حلماية الصنف أن تتوافر فيه اجلدة  ،والتميز ،
والتجانس  ،والثبات وأن حيمل تسمية خاصة به .
وقد عرفت الفقرة ( )2من املادة  192املقصود باجلدة مبا يتوافق مع حكم املادة  1/6من اتفاقية اليوبوف  1991فذكرت
ً
جديدا إذا مل يقم مربو الصنف النباتي حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد اإلكثار النباتي للصنف أو
أن الصنف يكون
تداوهلا بنفسه أو مبوافقته ألغراض االستغالل  ،وال يفقد الصنف شرط اجلدة إذا مت الطرح أو التداول يف مجهورية مصر
العربية ملدة ال تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب .
• فإذا كان الطرح أو التداول قد مت يف اخلارج فيجب أال تزيد املدة على ست سنوات بالنسبة لألشجار واألعناب .
• و أال تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغريها من احلاصالت الزراعية.
ً
متميزا إذا أمكن متييزه عن غريه من األصناف املعروفة بصفة
وقد عرفت الفقرة ( )3من املادة  192أن يكون الصنف
واحدة ظاهرة على األقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره .ومن الغين عن البيان أن الصفة الظاهرة اليت متيز الصنف
جيب أن يكون هلا قيمة اقتصادية يعتد بها.
ً
متجانسا إذا كان االختالف بني أفراده يقع يف نطاق املسموح بها.
وقد عرفت الفقرة ( )4من املادة  192أن يكون
يكون الصنف ً
ثابتا ـ عند تكرار زراعته ـ إذا مل تتغري خصائصه األساسية بتكرار إكثاره لفرتة حتددها الالئحة
التنفيذية للقانون .
ً
قانونا ملستنبط الصنف النباتي الذي تتوافر فيه الشروط املتقدمة سواء أكان
ومن اجلدير بالذكر أن احلماية مقررة
ً
ً
اعتباريا (مادة  192الفقرة األخرية ).
طبيعيا أو
املستنبط
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مدة احلماية :
حددت املادة  193من القانون ،محاية امللكية الفكرية مدة محاية األصناف النباتية:
•
•

مخس وعشرون سنة بالنسبة لألشجار واألعناب .
عشرون سنة تبدأ من تاريخ منح احلماية وليس من تاريخ تقديم طلب احلماية.

أساس التفرقة يف مدة احلماية القانونية بني األشجار واألعناب وبني غريها من النباتات.
أهمية األشجار بصفة عامة الستمرار حياتها فرتة طويلة .وبالنسبة لألعناب فتكمن األهمية العلمية والعملية هلا يف
كثرة استخداماتها وتنوعها والعمل على تكاثرها خاصة يف جماالت النبيذ ومشتقاته.

مضمون احلماية املقررة للمربي:
اجلدير بالذكر أن احلماية املقررة ً
وفقا حلكم املادة  194من القانون املصري تنصب على مواد اإلكثار  ،فال
متتد إىل مواد احلصاد ما مل تستخدم مواد احلصاد يف اإلكثار  ،كما ال متتد احلماية إىل املنتجات اليت يتم تصنيعها من
الصنف احملمي.

واستثناء مما تقدم ال متنع احلماية الغري من القيام باألعمال اآلتية:
األنشطة غري التجارية واالستخدام بغرض اإلكثار الشخصي لناتج مادة اإلكثار بواسطة املزارع على أرض
حيازته اخلاصة.
وهذا االستثناء يسمح للمزارعني باستخدام مواد تكاثر الصنف احملمي مثل البذور والتقاوي الناجتة من احملصول يف
إعادة زراعة الصنف احملمي يف السنوات القادمة دون دفع أي مقابل مادي للمربي وهذا ما يعرف بامتياز املزارع  ،كما
يسنح باستخدام الصنف احملمي ألغراض غري جتارية دون دفع أي مقابل للمربي مثل تبادل البذور بني املزارعني.

األنشطة املتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي:
التزام املربي بالكشف عن املواد البيولوجية اليت اعتمد عليها يف استنباط الصنف املراد محايته:
ً
حفاظا على الثروات البيولوجية يف مصر من االعتداء عليها واستغالهلا يف استنباط أصناف نباتية جديدة
مبعرفة الشركات األجنبية متعددة القوميات دون حصول مجهورية مصر العربية على أي مقابل فقد أوجبت املادة
 1/200من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية رقم  82لسنة 2002م على املربي الكشف عن املصدر الوراثي الذي
اعتمد عليه الستنباط الصنف النباتي اجلديد.

التنوع البيولوجي :
الرؤية الدولية بشأن احلفاظ على التنوع البيولوجي واملعارف التقليدية :
• تسعى اتفاقية التنوع البيولوجي إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام  ،باإلضافة إىل املشاركة
ً
أيضا تؤكد على حقوق السيادة للدول على مواردها الطبيعية وعلى حقها يف تقرير القدرة
العادلة يف املنافع  ،وهي
ً
على الوصول إىل تلك املوارد وفقا لتشريعاتها الوطنية  ،وغايتها هي تسهيل االستعمال القابل لالستمرار لتلك املوارد
ً
قائما على أساس املوافقة املسبقة
وتشجيع الوصول إليها واالستعمال املشرتك  ،ويكون الوصول إىل املوارد اجلينية
عن علم وبنا ًء على شروط متبادلة يتم االتفاق عليها تؤدي إىل التقاسم العادل واملنصف للفوائد الناجتة سواء يف جمال
ً
أيضا
البحث والتطوير أو التسويق التجاري هلذه املوارد واستعماهلا  ،كما تقرر أنه جيب أن يتم التقاسم العادل واملنصف
للفوائد املستمدة من استعمال املعرفة التقليدية.
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• أوضحت اتفاقية التنوع البيولوجي العالقة فيما يتعلق بامللكية الفكرية حيث بينت أن احلصول على املوارد
اجلينية وحتويلها جيب أن يتوافق مع احلماية الكافية والفعالة حلقوق امللكية الفكرية ؛ وبالتالي ميكن أن
يكون لرباءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية األخرى تأثري على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ولذا جيب
على الدول أن تتعاون من خالل األنظمة الوطنية من أجل جعل حقوق امللكية الفكرية تساعد يف حتقيق أهداف
اتفاقية التنوع البيولوجي وال تتعارض معها.
• تواجه الدول صعوبات عملية ونظرية خبصوص وضع التقاسم العادل واملنصف موضع التنفيذ العملي  ،ويف ظل
هذه الصعوبات يتم التساؤل كيف ميكن جعل حقوق امللكية الفكرية تدعم القدرة على الوصول إىل املوارد
اجلينية وتقاسم املنافع.
• الدول املتقدمة ترى أنه ال يوجد تعارض بني االتفاقيتني بل اتفاقية الرتيبس تؤيد اتفاقية التنوع البيولوجي ؛ منح
ً
كثريا ما يولد التسويق التجاري الذي بدوره يولد الفوائد اليت هي األساس ألي ترتيب لتقاسم املنافع،
براءة االخرتاع
كما أن منح براءة االخرتاع املبنية على استعمال املوارد اجلينية ،مرهون بتوافر معايري منح الرباءة اجلدة أو اخلطوة
اإلبداعية القابلية للتطبيق الصناعي.
• جيب على الصناعات القائمة على أساس املوارد اجلينية أن تتأكد من أن هذه املوارد قد مت احلصول عليها بنا ًء
على املوافقة املسبقة عن علم ووجود اتفاق على تقاسم املنافع فإذا مت جتاهل هذه املبادئ يكون احلصول على هذه
املوارد غري مشروع.
• ينبغي على الدول النامية والدول املتقدمة أن يعمال ً
معا من أجل ضمان أن تكون حقوق امللكية الفكرية
ً
ً
معينا على إجناز أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وتشجيع تبادل املصاحل من خالل املوازنة بني احلقوق
سندا
ً
غالبا ممثلون يف الدول املتقدمة .ومن موجبات احملافظة على التنوع
و الواجبات  ،بني ماحني املوارد اجلينية وهم
ً
أيضا اإلفصاح عن منشأ املورد اجليين.
البيولوجي والتنمية املستدامة

اإلفصاح عن منشأ املوارد اجلينية يف طلبات براءة االخرتاع:
يوجد اقرتاح يقول :إنه جيب على املتقدمني للحصول على حقوق امللكية الفكرية  ،املؤلفة من املوارد اجلينية أو
ً
دليال على أنهم حصلوا على تلك املوارد بنا ًء على املوافقة
الناجتة من استخدامها أن حيددوا منشأ تلك املوارد وأن يقدموا
املسبقة عن علم من البلد صاحب هذه املوارد  .وقد أدخلت بالفعل بعض البلدان وجوب اإلفصاح عن مصدر املوارد اجلينية
وبلد املنشأ.
هل هناك أهمية لنقل التكنولوجيا يف الدول العربية؟
• فرصة جيدة الستغالل امللكية الصناعية واملعرفة الفنية املوجودة يف الدول املتقدمة.
• سد الفجوة القائمة يف جمال التقدم االقتصادي والصناعي والفين بني الدول العربية والدول األخرى.
• الدور احلاسم لنقل التكنولوجيا يف التنمية املستدامة االجيابية.
هل لنظام امللكية الفكرية دور رئيسي يف نقل التكنولوجيا ؟
• ال ميكن الرتخيص بالتكنولوجيا ما مل يكن أحد األطراف ميلك أصول غري مادية ـ براءات اخرتاع ـ حق
  مؤلف ـ عالمات جتارية.
• اتفاق البحث والتطوير ال يتم دون مراعاة حقوق امللكية الفكرية.
ماذا تفعل الدول العربية لالستفادة من نقل التكنولوجيا ؟
تشريعات خاصة بنقل التكنولوجيا:
يتعلق التنظيم القانوني لنقل التكنولوجيا بالتشريعات والنصوص القانونية اليت يسعى املشرع إىل فرضها
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ً
محاية للصاحل العام واقتصاد البالد ،كما يتعلق القانون بتنظيم العقود ذاتها اليت يربمها األطراف
وإلزام األفراد بإتباعها
يف خصوص نقل التكنولوجيا.
ً
نظرا ألهميته ،وقد نادى
التنظيم التشريعي لنقل التكنولوجيا قد تناوله الفقه األجنيب واملصري منذ زمن بعيد وذلك
ً
محاية لالقتصاد املصري ومساعدة للطرف املتلقي للتكنولوجيا يف
الفقه املصري بإصدار تشريع متكامل بشأنه
التعاقد بأفضل الشروط واحلصول على أعلى فائدة من تعاقده سواء من حيث الدرجة الفنية التكنولوجية حمل العقد أو
من حيث الدرجة الفنية التكنولوجية حمل العقد أو من حيث املقابل هلا أو من حيث االلتزامات املتبادلة طوال فرتة التعاقد.
القانون املصري قانون رقم  17لسنة .1999
القانون األردني قانون رقم  15لسنة .2000
•

قدرة تفاوضية للحصول على التكنولوجيا.

جهود جامعة الدول العربية يف محاية امللكية الفكرية:
مقدمة عن إدارة امللكية الفكرية والتنافسية:
• مذكرة تفاهم بني اجلامعة العربية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية  WIPOيوليو .2000
• قرار جملس جامعة الدول العربية رقم  9071بتاريخ  12مارس .2001
• قرار األمني العام جلامعة الدول العربية رقم  89/1بتاريخ  2012/4/4بشأن إنشاء إدارة تسمى إدارة امللكية
الفكرية والتنافسية ضمن اهليكل التنظيمي لقطاع الشئون االقتصادية.

اجتاهات املستقبل :
 -1اتفاق القادة العرب على أهمية البحث العلمي وزيادة اإلنفاق على البحث العلمي وتطوير التعليم
باملنطقة العربية.قمة اخلرطوم  2006ـ قمة الرياض  2007ـ قمة دمشق  2008ـ القمة االقتصادية
التنموية االجتماعية الكويت . 2009
 -2احلراك القوي يف الدول العربية بعد اقتناعها بأهمية تطبيقات العلوم والتكنولوجيا يف إطار التنافسية
العاملية حيث قامت العديد من الدول العربية بتكوين جمالس عليا للعلوم والتكنولوجيا لوضع خطط
إسرتاتيجية وحتديد األولويات الوطنية من خالل الرتكيز عليها وزيادة اإلنفاق على البحث العلمي .
ً
ً
ملموسا يف صياغة أنظمة جيدة للملكية الفكرية .وأغلب الدول العربية
تقدما
 -3أحرزت الدول العربية
أصبح لديها رؤية واضحة يف سياسات االبتكار وامللكية الفكرية.
ً
 -4يلعب نظام امللكية الفكرية ً
ً
جيدا أنه ال ميكن الرتخيص
رئيسيا يف نقل التكنولوجيا ،ونعلم
دورا
ً
أصوال غري مادية «براءات اخرتاع ـ عالمات جتارية ـ مناذج
بالتكنولوجيا ما مل يكن أحد األطراف ميلك
ً
وأيضا انفاق البحث والتطوير ال يتم دون مراعاة حقوق امللكية الفكرية .لذلك البد من
صناعية)
مراعاة حقوق امللكية الفكرية ووضع إسرتاتيجية لكيفية إدارة هذه األصول يف املؤسسات اجلامعية
ومؤسسات البحث والتطوير ،ومن هنا جند أن املؤسسات اجلامعية ومؤسسات البحث والتطوير البد من أن
ً
جيدا أن
يكون لديها رؤية واضحة وإسرتاتيجية حمددة لكيفية تسويق ما متتلكه وعليها أن تعرف
ً
ً
مساعدا لزيادة الدخل.
عامال
هذ املنتج أو االخرتاع ميكن أن يكون
 -5التعاون اإلقليمي املطلوب يف جمال االبتكار ونقل التكنولوجيا :أهم املعضالت اليت نواجهها يف املنطقة
العربية هي عملية خلق التكنولوجيا فالبد من إجياد طرق أو وسائل خللق التكنولوجيا البديلة ـ
تطوير التكنولوجيا ـ ضرورة اإلنفاق على البحث والتطوير ـ تكوين الكفاءات العربية ـ خلق خطة
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وطنية وإسرتاتيجية مع حتديد األولويات للدول العربية يف االبتكار والتكنولوجيا ،فهل هي :الزراعة
أم الصحة أم البيئة أو الطاقة» ـ مع مراعاة عدم تركز البحث العلمي يف املؤسسات التعليمية فقط فالبد
من وجود هيئات عاملة يف البحث والتطوير.
 -6التنسيق بني مراكز البحوث يف املنطقة العربية وذلك بتفعيل دور املؤسسات العربية املوجودة
وكإحتاداجلامعات العربية واحتاد جمالس البحث العلمي الغربي مع استمرار احلوار البناء واملنفتح بني
كافة األطراف ،من خالل جهود مشرتكة من اجلميع مع الإلتزام بالتبادل.
 -7إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية وذلك لدعم التعاون يف جمال امللكية
الفكرية وإقامة شراكات ملشروعات قائمة على التكنولوجيا مع النمو االقتصادي بواسطة االبتكار
ونقاللتكنولوجيا ويساهم يف استغالل املوارد املوجودة يف املنطقة العربية .وحيسن البنية التحتية
لالبتكار يف املنطقة العربية.
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التنوع احليوي يف اإلنتاج احليواني
د .وفاء حمروس عامر
خبري التنوع البيولوجي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية

أمناط التنوع البيولوجي :
 -1تنوع أنواع ) عدة أنواع يف مكان واحد(.
 -2تنوع بيئات )نوع واحد يف عدة بيئات(.
 -3تنوع جيين (تنوع بني جينات أفراد النوع الواحد يف نفس البيئة).
ً
مليونا.
• عدد األنواع البيولوجية من  100 – 20مليون وما مت وصفه ودراسته يف حدود 17
ً
نوعا يف غذائه.
• يعتمد العامل على 20

أهمية األصول الوراثية الربية بالنسبة للعامل :
ٌ
الوراثية الربية املخزون اجليين العاملي الذي ٌ
يؤمن للعامل استنباط أنواع اقتصادية جديدة ومنها
 -1متثل األصول
  الغذائية.
 -2البدائل الربية كمصدر جيين ميكن من خالله حتسني الرتكيب الوراثي لألنواع املستأنسة.
 -3بعضها له صفات اقتصادية مثل مقاومة العطش واألمراض وجودة التمثيل الغذائي.
 -4احلفاظ على األصول الوراثية يؤدي إىل االنتخاب الطبيعي لبعض اهلجن اليت قد تفوق إنتاجية األنواع قيد
  االستخدام.
 -5يليب طلب دول العامل عند البحث عن بدائل طبيعية إلنتاج الطعام والعلف وامللبس للمستحضرات الطبية
  وغريها يف حالة التغريات املناخية املتوقعة.
 -6وجود العديد من األنواع اليت هلا أهمية إنسانية وتارخيية وعقائدية على مستوى العامل.
 -7أمثلة :
•
•
•
•
•
•

 195نوع متوطن يف العراق وفقدها يعنى اختفاء هذه األنواع من العامل.
ً
بليونا /عام.
الشعاب املرجانية ـ مصايد أمساك ومحاية شواطئ ـ 30
ً
بليونا /عام.
بكترييا الرتبة ـ 33
ً
ً
تلقيح احلشرات لـ  40حمصوال ـ  30بليونا /عام.
يفقد العامل يف العام ما قيمته ـ  42بليون دوالر.
السياحة البيئية بالبحر األمحر وجوب سيناء ـ مصر ـ  %68من عائد السياحة ـ مصر.

خلفية عن اتفاقية التنوع البيولوجي :
•
•
•
•
•
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مؤمتر األمم املتحدة «للبيئة البشرية» يف ستكهومل عام 1972م.
جلنة بروندتالند قرتحت مصطلح «التنمية املستدامة».
ترتب عليه  :إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة  )UNEP( 12عام 1972م.
اعتماد فكرة « التنمية املستدامة» يف « ريو دجيانريو بالربازيل» «قمة األرض» 1992م.
ً
إعالن  27مبدأ لتقرير التنمية املستدامة.
ترتب عليه  :إعالن ريو املعروف بـ  Agenda 21بشأن البيئة والتنمية.
ومت وضع مفهوم التنمية املستدامة على اخلريطة العاملية (وافقت .)192
االتفاق على أهداف التنمية لأللفية ( )2000حبلول 2015م.
اعتماد اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي (.)CBD
املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
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-

محاية التنوع البيولوجي.
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية .
التقاسم العادل واملنصف للموارد واالستخدام الناتج عن استخدام املوارد اجلينية.
اتفاقية مكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاني من اجلفاف وخاصة يف إفريقيا.

• مؤمتر قمة األرض الثانية للتنمية املستدامة جبوهانسربج 2002م مت التوصل إىل اتفاقيات جديدة كان
  من أبرزها « إدارة املوارد الطبيعية» و « إحياء مصايد األمساك املستنفذة يف العامل» .تبنى مفهوم التنمية
  املستدامة ،وهدف إىل تقليل فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام 2010م.
• ترتب عليه  :إعالن عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل االستدامة من  2005إىل 2014م.
• قمة اإلحتاد األورومتوسطي بفرنسا (2008م) « مبادرة اإلحتاد من أجل أن يكون املتوسط األنظف ووقعت
  عليها دول حوض البحر املتوسط».
ً
هدفا
• بروتوكول ناجويا باليابان يف 2010م ـ مت وضع خطة إسرتاتيجية للتنوع البيولوجي هلا 20
ً
  إسرتاتيجيا مسيت بأهداف أشي اإلسرتاتيجية.
•

ومنها اهلدف جـ  :الذي يدعو إىل دعم املنافع واخلدمات اليت يوفرها التنوع البيولوجي والنظم البيئية.

• ولتحقيق األهداف اإلمنائية لألمم املتحدة ،فقد أعلنت أن العقد 2020 – 2011م هو عقد التنوع البيولوجي
  الذي يهتم باقتالع الفقر ومتكني املرأة.
•

إعالن ريو :20 +
 ريو دجيانريو بالربازيل يف  2012ـ مقارنة مبا مت إنـجازه منذ 1992م. االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة واقتالع الفقر. بناء اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة.Rio +20 Declarations:

world

1- Messages to Heads of State and Government, other high-level representatives, and the
community at large (rule of law, just and dependable legal orders ).
2- Principles for the Advancement of Justice, Governance and Law for Environmental
   Sustainability (CBD objectives is dynamic integrated to economic, social and
   environmental objectives) .
3- Institutional Framework for the Advancement of Justice, Governance and Law for
   Environmental Sustainability in the 21st Century (UNEPs leadership, an international
   institutional network should be established – Target chief justice & decision makers).

السالالت العربية والتنوع البيولوجي :
تتمتع سالالت املنطقة العربية بقدر أكرب من مقاومة األمراض واجلفاف والطفيليات بالنظر إىل منوها بالتوازي
يف بيئاتها الطبيعية (مراكز فافيلوف).
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الصحراء يف الوطن العربي :

التنوع البيولوجي :
الدولة الصناعية
ً
نسبيا
فقر التنوع البيولوجي

الدولة النامية
غين التنوع البيولوجي
وجود مراكز فافيلوف

ال يوجد

يعزز التنوع البيولوجي تنوع ثقايف

ال ميكن تعميم هذه القاعدة

تعتمد برامج اإلكثار على تكنولوجيات غري متطورة

توافر القواعد التكنولوجية املتطورة هلذه الربامج

األنواع الربية حممية بنموها الطبيعي

حتتفظ هذه الدول باألنواع يف بنوك

االهتمام األول بزراعة احملاصيل الغذائية

االهتمام األول بزراعة احملاصيل الصناعية

ال تتوافر العمالة الفنية املدربة لربامج احلفظ

توافر العمالة الفنية املدربة لربامج احلفظ

التنوع البيولوجي ليس من أولويات املواطن

التنوع البيولوجي من أوليات املواطن

مشكالت التنوع البيولوجي :
• يقدر االحتاد الدولي لصون الطبيعة أن  %20من الثدييات و  %12من الطيور و  %5من الزواحف  %29من
  الربمائيات و  %4من األمساك و %12.5من النباتات تعترب مهددة خبطر االنقراض بسبب املمارسات الضارة
  للبشر.
• إن خطورة التأثريات البشرية على التنوع البيولوجي يف الوقت الراهن ميكن أن تنتج عن انقراض العديد من
ً
يوميا).
  األنواع وهو الشيء الذي مل حيدث منذ انقراض الديناصورات ( 200 – 150نوع تنقرض
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التنوع يف الثديات :

بدائل غذائية واعدة :
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أنواع برية واعدة مت إكثارها يف مصر :
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أنواع هلا قيمة يف الرتاث العربي :

التنوع يف الطيور :
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األمساك :

الشعاب املرجانية وأمساكها :

نـجم البحر األمحر

اإلسفنج األمحر

مس” شقائق النعمان

فراشة السم” املتواجه

حلب سم الثعابني والعقارب :
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صناعة أدوية عالج األورام اخلبيثة :
صناعــة أدوية أمـــــــراض القلب

&

أدوية أمـــــــراض نقص املنـــاعـــة

تهديدات التنوع البيولوجي :
إدوارد ويلسون خلص تهديدات التنوع البيولوجي بكلمة HIPPO
•
•
•
•
•

 : Hوترمز إىل تدهور املواطن الطبيعية.
 : Iوترمز إىل غزو األنواع الغازية.
 : Pوترمز إىل التلوث الذي سببه العامل املتقدم
 : Pوترمز إىل التضخم السكاني الذي يعد أحد
  العوامل اهلامة لتضخم املشكلة.
 : Oوترمز إىل االستهالك اجلائر أو غري املستدام.
– •Habitat – Invasive – Pollution – Population
Overhunting & Grazing

التوصيات :
•
•
•
•
•
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تتبنى املنظمة عمل دراسات للتقييم االقتصادي لألنواع البيولوجية الربية يف الوطن العربي.
توصية الدول لعمل خطط متابعة لرصد األنواع الغازية.
ضرورة حث الدول العربية لوضع قوانني وطنية للسالمة اإلحيائية وتقاسم املنافع.
حث دول اخلليج لتبين مقرتح متكامل للحد من تلوث مياه اخلليج العربي.
تبين برنامج عربي تكاملي لصون وإكثار األنواع االقتصادية.
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آفاق واقع االستثمار يف جمال اإلنتاج احليواني
السيد /عبد اللطيف غديرة

توطئة:
 -1األمن الغذائي  :أولوية قصوى لكل الدول:
• تراجع املساحات الزراعية للفرد بني  1961و 2009حبوالي .%50

•
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تطور عدد السكان بالعامل بني  2010و 2050حبوالي %30
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• الدورة  30لسنة  2008للجمعية العمومية للمنظمة :

«تعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية»
•
•
•
•

القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية لسنة : 2009
إطالق الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.
تكليف حكومات الدول العربية املستفيدة من مكونات الربنامج ،مبنح مزايا تفضيلية خاصة لالستثمار
  يف اجملاالت احملددة بالربنامج.
الطلب من املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية واإلقليمية والدولية املساهمة يف توفري املتطلبات املالية
  الالزمة يف تنفيذ الربنامج.
دعوة القطاع اخلاص إىل االستثمار يف تنفيذ الربنامج.
تكليف املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبتابعة التنفيذ.
خطة إطارية لتنفيذ الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي على  20سنة تتضمن مرحلة أوىل عاجلة للفرتة
.2016-2011
اإلطار السلعي للربنامج يتضمن املنتجات احليوانية.
الفجوة الغذائية يف الوطن العربي ارتفعت من  12مليار دوالر سنة  2006إىل  16مليار دوالر سنة .2010

•
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 %72من االحتياجات الغذائية للبلدان العربية مستوردة.
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 -1مؤشرات اإلنتاج احليواني يف الوطن العربي:

االستهالك الفردي:
• األلبان :
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 -2واقع وآفاق القطاع احليواني بتونس:

 -1تطور امليزان التجاري الغذائي بتونس :

 أهم الصادرات  :زيت زيتون ،منتجات البحر ،متور ومحضيات. أهم الواردات  :حبوب ،زيوت نباتية وسكر.تطور االستثمارات الفالحية بتونس:

 -تساهم وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية بقرابة  %75من جمموع االستثمارات اخلاصة يف القطاع الفالحي.
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قطاع تربية املاشية بتونس:
 -يساهم قطاع تربية املاشية مبعدل  %38من قيمة اإلنتاج الفالحي .

 -يتعاطى  %73من املستغلني الفالحيني ( 516ألف) نشاط تربية املاشية ،منهم  %22بصفة أساسية.

تربية األبقــــار:
 يعد القطاع  440ألف أنثى منتجة منها  %50مؤصلة. 112 -ألف مربي منهم  %83هلم قطيع يقل عن  5إناث منتجة.
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  %90من قطيع األبقار املؤصلة مرقمة وهلا بطاقة هوية مدرجة بقاعدة بيانات وطنية تتضمن املعطيات الوراثيةوالصحية األساسية واملعطيات املتعلقة باملربني.
برامج صحية بيطرية :وهذه تتضمن ما يلي :
 محالت تلقيح سنوية جمانية ضد احلمى القالعية تغطي حوالي  %80من جمموع قطيع األبقار. مراقبة صحية ملرض السل واإلجهاض املعدي للقطيع املعتمد لقاعدة انتقاء السالالت  31 :ألف أنثى. -مراقبة وبائية لعينة بـ %5من القطيع والتدخل عند االقتضاء.

تربية األغنام واملاعز:
 يعد قطيع األغنام واملاعز  4,9مليون وحدة أنثوية، 415 -ألف مربي منهم  %65هلم قطيع يقل عن  10إناث منتجة.

اللحوم احلمراء:
 إنتاج اللحوم :تطور بـ %11خالل الفرتة  2011 - 2005ليبلغ 121ألف طن . ويتوزع اإلنتاج حسب أصناف املاشية كما يلي:•
•
•
•

األبقار 54 :ألف طن.
األغنام واملاعز 60 :ألف طن.
اإلبل واحلوافر  16 :ألف طن.
االستهالك  :تطور بنحو  %5 .4خالل نفس الفرتة ليبلغ  122ألف طن يف التسعينات.

املوازنة :نسبة تغطية لسنة  2011قدرت حبوالي . %98
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تطور إنتاج اللحوم احلمراء:

توزيع إنتاج اللحوم احلمراء لسنة :2011

تطور موازنة حلوم األبقار:
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األلبان:
 اإلنتاج  :تطور بـ % 16خالل الفرتة  2011-2005ليبلغ  1100مليون طن . مراكز التجميع لدى املنتجني  245 :مركز جتميع بطاقة  2500مليون طن موزعة مبختلف مناطق اإلنتاج وخاضعةلكراس شروط للمراقبة الصحية.
 التجميع والتصنيع :تطور بـ %23خالل الفرتة  2011-2005ليبلغ  760مليون لرت سنة  %75( 2011من اإلنتاج). -املوازنة :االكتفاء الذاتي من احلليب ومشتقاته منذ سنة  2005مقابل تغطية بـ %50يف أواسط التسعينات.

التصنيع :
 41وحدة تصنيع بطاقة مجلية يومية بـ  3ماليني لرت :

احتياجات قطيع اجملرتات من األعالف:
 -تقدر االحتياجات اجلملية لقطيع اجملرتات من أعالف حبوالي  5370مليون وحدة علفية موزعة كما يلي:
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املوارد العلفية:
 -يقدر جمموع املوارد العلفية السنوية لتغذية القطاع حبوالي  1.4مليار وحدة علفية موزعة كما يلي:

املوازنة العلفية لقطيع اجملرتات:
 -باعتبار حاجات قطيع اجملرتات املتوفرة من موارد علفية حملية ،يقدر العجز يف املوازنة العلفية بنحو .%24

 -2أهم اإلجراءات لفائدة القطاع:
 إصدار قانون تربية املاشية واملنتجات احليوانية سنة  2005والذي أرسى قواعد ممارسة نشاط تربية املاشية واخلدماتً
املرتبطة به مبا يضمن تطوير اإلنتاج والنهوض باجلودة وسالمة املنتوج (ً 54
تطبيقيا).
نصا
 التشجيع على تطوير الزراعات العلفية من خالل إسناد منحة للبذور املمتازة بـ  %30وتسعرية تفاضلية ملياه الري. مراجعة سعر احلليب ملواكبة تطور الكلفة والرتكيز على اجلودة. الرتفيع يف منحة االستثمار القتناء األبقار والتشجيع على إنتاج اإلناث املؤصلة. إخضاع مراكز جتميع احلليب ووحدات التصنيع لضرورة احلصول على شهادة املصادقة الصحية البيطرية.رغم النتائج اليت حققها القطاع ،تتمثل أهم الصعوبات احلالية يف :
 عجز يف املوازنة العلفية بــ  %24لقطيع اجملرتات. صغر حجم القطعان لدى جل املربني. نقص يف حتكم املربني يف أساليب اإلنتاج وضعف انصهارهم صلب هياكل مهنية قاعدية. ضعف استغالل الطاقات اإلنتاجية باملناطق املالئمة لرتبية املاشية وخاصة بالشمال الغربي. مت وضع خطة للنهوض باإلنتاج احليواني بهدف حتقيق االكتفاء الذاتي املستدام من اللحوم احلمراء واأللبان على مدى 5سنوات تتضمن باألساس:
 -1التدرج حنو بلوغ التوازن بني املوارد العلفية وحاجات اجملرتات من خالل تطوير إنتاج األعالف يف إطار التداول
  الزراعي واستغالل البقوليات العلفية ذات القيمة العلفية العالية وتطوير منظومة الزراعات الصناعية
40
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  واستحثاث نسق التدخل العمومي لتهيئة املراعي.
 -2الرتفيع يف إنتاجية البقر احللوب لدى صغار املربني ،بالرتكيز على جتميعهم صلب هياكل مهنية مبا
  ميكن من تقليص الكلفة وتيسري التدريب واملرافقة للتحكم يف أساليب اإلنتاج.
 -3تشجيع القطاع اخلاص إلجناز مشاريع باملناطق ذات الطاقات العلفية اهلامة واملالئمة لرتبية املاشية وخاصة
  منها الشمال الغربي.
 -4مواكبة تطور االحتياجات من األلبان واللحوم احلمراء وتغطيتها بالرتفيع يف عدد األبقار املؤصلة
  بـ %11وإنتاجية األبقار احللوب املؤصلة بـ % 26عرب الرتفيع يف نسبة التأطري بـ% 35من خالل توجيه
  حاملي الشهادات العليا حنو مهنة مسدي خدمات ملربي األبقار.
 -5إرساء نظام جودة متكامل يعتمد على نظام تعاقدي بني خمتلف املتدخلني يف املنظومة مع التشجيع على
  تركيز نظام التربيد على مستوى الضيعة لدى املربني وإرساء نظام لرتتيب الذبائح وتصنيف اللحوم احلمراء.

االستنتاجات:
وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية :
 مؤسسة حكومية تعمل على تطوير االستثمار اخلاص وحتديث اإلنتاج الفالحي للمساهمة يف حتقيق األهدافالوطنية.
ً
 توجه خدماتها جمانا للمستثمرين التونسيني واألجانب من خالل:•
•
•
•
•
•
•
•

إسناد االمتيازات املالية واجلبائية الواردة مبجلة تشجيع االستثمارات الفالحية.
إعداد الدراسات وتشخيص فرص االستثمار واملشاريع الواعدة.
مساندة الباعثني وتأطريهم يف خمتلف مراحل إجناز مشاريعهم.
تدريب الباعثني الشبان واإلحاطة بهم ومرافقتهم صلب حماضن املؤسسات وضمن الربامج اخلصوصية للتدريب.
ربط الصلة بني املستثمرين التونسيني ونظرائهم األجانب إلجناز مشاريع مشرتكة يف جماالت اإلنتاج
  والتصدير.
تنظيم التظاهرات االقتصادية والندوات واأليام اإلعالمية ولقاءات الشراكة.
املشاركة يف املعارض والصالونات املختصة.
تنشيط خاليا اجلودة على مستوى خمتلف املنظومات الفالحية.

وميكن إجراء دراسة على مستوى املنظمة العربية للتنمية الزراعية للسبل الكفيلة بإشراك الوكالة يف الربنامج
الطارئ لألمن الغذائي العربي من خالل:
 املساهمة يف حتديد اآلليات للتشجيع على االستثمار اخلاص يف قطاع اإلنتاج احليواني يف البلدان العربية. املساهمة يف رسم برنامج للتشجيع على االستثمار املشرتك بني رجال األعمال العرب وخاصة منها الشراكة الثالثيةاليت متكن من مجع أصحاب رؤوس األموال مع أصحاب التجارب واخلربة لالستثمار يف البلدان العربية اليت تتوفر لديها
إمكانيات اإلنتاج.
 املساهمة يف إجناز دراسات تربز الفرص واملكامن االستثمارية اليت ميكن استغالهلا لدفع الشراكات بني مستثمريالدول العربية والشروع يف تنظيم ملتقيات شراكة عربية على أساس فرص استثمار يف مشاريع جمدية.
 املساهمة يف تنظيم الندوات واملعارض يف البلدان العربية مبا ميكن من مزيد دفع التجارة البينية والتعريفباملنتجات الغذائية احليوانية العربية.
 املساهمة يف وضع التشاريع ورسم الربامج املتعلقة مبنظومات اجلودة واملصادقة على مدخالت املنتجات احليوانية.كما يقرتح:
 وضع جتربة الوكالة على ذمة الدول العربية عرب املنظمة العربية للتنمية الزراعية. دراسة إمكانية تنظيم امللتقى الدوري الثاني ملسؤولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال اإلنتاج احليواني بتونس.41
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تقييم االحتياجات التدريبية يف مصر
د/حممد فراج عبد اجلليل

التدريب عملية وليس حدثًا :
ً
فغالبا ما يفهم متلقو التدريب أن التدريب ما هو إال فرتة يتم يف أثنائها سلوك مسلك التدريب ,ويدرك املتخصصون
مبجال التدريب عادة أن التدريب هو عملية ذات خطوات حمددة عدة .وميكن هلذه العملية أن تكون خطية ،مبعنى
أن تبدأ بتقييم الحتياجات التدريب وأن تنتهي بالتقويم.

التدريب :هو عملية دورية وحيتوي على املراحل التالية:
-

تقييم احتياجات التدريب .
إسرتاتيجية التدريب وتصميم الربنامج مبا يف ذلك إعداد املوازنة.
تصميم الدورة التدريبية وتطوير املناهج.
تقديم التدريب (العرض).
أنشطة متابعة التدريب مبا فيها التوجيه واملشورة وتقييم أثر التدريب.

ملاذا نقيّم احتياجات التدريب؟

42

ملعرفة املستوى احلالي لألداء.
لتحديد أسباب املستوى احلالي لألداء.
إلشراك اجلهات واألفراد املعنيني باألمر يف عملية التقييم واحلصول على معونتهم.
لتحديد مستوى األداء املطلوب ونتائج حتسني األداء .
ً
مطلوبا ويف أي جمال.
لتحديد ما إذا كان التدريب
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لتحديد الفئة املستهدفة للتدريب.
لتحديد مستوى املشاركني من ناحية املعرفة واملهارات واالجتاهات املوجودة لديهم بالفعل.
لوضع معايري اختيار املشاركني.
لوضع أسس لتقييم وقياس نتائج التدريب.

-

ينبغي أن تقدم نتيجة تقييم احتياجات التدريب حلو ًال لالسئلة التالية  :؟ ملاذا ؟ من ؟ ما ؟
ملاذا؟  :إن معرفة ملاذا يدرب االفراد يفسر أسباب احتياجات التدريب احملددة واليت ميكن أن تقوم على واحد أو جمموعة
من التالي:

عدم رضا العميل عن اخلدمات/املنتجات اليت حيصل عليها من القطاع.
سياسات /برامج /منتجات /خدمات وطنية/حملية/تنظيمية جديدة يتم تنفيذها.
استحداث تكنولوجيات وطرق وأدوات جديدة يف قطاعات  /منظمة.
قصور املخرجات اإلدارية الوظيفية من حيث الكم  /أو الكيف.
االحتياجات املنفردة لتحسني األداء أو التنمية املهنية.

-

من ؟ معرفة من ينبغي تدريبه وتتمثل يف معرفة م ْ
َن املسؤولني املعينني أو املنتخبني يف القطاع احلكومي أو غري احلكومي
الذين ينبغي تدريبهم  ,مع مراعاة مايلي:
 حتديد مواصفات ومؤهالت اجملموعات املستهدفة املختلفة الحتياجات التدريب املتنوعة من أجل تعزيز تطويرً
التدريب،اعتمادا على طبيعة تقييم احتياجات التدريب.
  إسرتاتيجية برنامج
 -من املهم البدء بتحديد املؤهالت قبل أن يبدأ مسح تقييم احتياجات التدريب.

ما؟ معرفة ”ما “ هو املوضوع الذي ينبغي ان يتم تدريب الفئات املختلفة من املوظفني /املسؤولني املعينني  /أو املنتخبني عليه ,
ومن ثم معرفة مايلي:
 معرفة اخللل باملعريف واملهارات واملواقف اليت ينبغي تناوهلا لتمكني األفراد من حتسني أدائهم حبيث يزداد  رضى العميل.
 تنفيذ الربامج والسياسات /أو تطبيق التكنولوجيات والطرق احلديثة  /أو زيادة عدد املخرجات وحتسني  نوعيتها.
ً
 -ميكن حتديد ”ما “ من خالل جمموعات واسعة نسبيا من االختصاصات واملوضوعات.

احتياجات غري متعلقة بالتدريب :
تؤخذ بنظر االعتبار عند حتديد احتياجات التدريب مثل :
املعوقات التنظيمية .
التكنولوجية.
االخالقية.

-

التقدير الفعال لالحتياجات التدريبية :
 هناك الكثري من الصعوبات اليت قد حتول دون التنفيذ الفعال لتقدير االحتياجات التدريبية على أرض الواقعفهناك مشاكل متعلقة باملوارد من حيث الوقت والتكاليف إضافة إىل العديد من الصعوبات املختلفة واملتعلقة
باملفاهيم والسمات املؤسسية .وإدراك هذه األمور يف املراحل األوىل يساعد بشكل عام يف تصميم إجراءات عملية
لتقدير االحتياجات التدريبية بشكل مالئم .فاالحتياج يعرب عن الفجوة بني الوضع الراهن (ما هو كائن) والوضع
املأمول أو املثالي (ما جيب أن يكون).
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إذا طبقنا هذا املفهوم على متدرب ما فإن ذلك حيدد (الفجوة يف القدرات) وهي النقص يف املعارف واخلربات والسلوك
واالجتاهات اليت حتول دون القيام بأداء املهام الوظيفية باملستوى املطلوب.

مناهج تقييم احتياجات التدريب :
 توجد مناهج متنوعة لتحديد احتياجات التدريب وميكن التمييز بني نوعني منها: -1يقيم العالقة بني الوظائف واالختصاصات املرجوة.
 -2يقيم العالقة بني الوظائف واألداء الفعلي.

املناهج القائمة على الوظائف واالختصاصات املرجوة :
 -1منهج تطوير املسار املهين.
 -2املنهج اإلسرتاتيجي أو العرضي لالختصاصات املطلوبة حديثاً.
 -3منهج متطلبات االختصاص من خالل األداء املثالي.
 -4منهج متطلبات االختصاص من خالل جمموعة من شاغلي الوظيفة.
 -5منهج الفجوات يف االختصاص.
 -6املنهج الشامل .
 -7تباين األداء منهج موجه حلسم املشاكل.
 -8منهج حتسني األداء الشخصي .
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اختيار مناهج تقييم احتياجات التدريب :
 الوقت. القوى العاملة املتاحة للدراسة . -توفر أعداد كافية من البيانات الثانوية ذات الصلة ميثل مؤشرات هامة الختيار املنهج واألساليب.

أساليب مجع البيانات :
• ميكن استخدام أدوات املسح التالية:
-

مسوح قائمة على املستندات (تقارير  ,وثائق سياسات  ,سجالت شكاوى ,ملفات مظامل).
مقابالت غري منظمة مع كبار املديرين والرؤساء وخرباء املوضوع.
تقنيات /عصف ذهين للجماعات األساسية.
تشكيل جمموعة استشارية أو االجتماع بلجان التدريب واللجان الفنية.
املالحظات.

جلمع بيانات أولية تفصيلية ميكن استخدام اآلتي:
 مقابالت منظمة. اجتماعات جملموعات. استبيانات . -مالحظات منظمة.

فوائد وأهمية تقدير االحتياجات التدريبية لألفراد واملؤسسات:
 توفر معلومات أساسية يتم بنا ًء عليها وضع املخطط. تقود إىل التحديد الدقيق ألهداف التدريب. تساعد على تصميم برامج تدريب موجهة للنتائج. تؤدي على حتسني فعالية وكفاءة التدريب من خالل االستهداف األفضل. حتدد املستهدفني من التدريب. حتدد نوعية التدريب. توفر املعلومات عن العاملني من حيث العدد ،العمر ،االهتمامات ،اخللفيات األكادميية والعملية ،الوظائف،املسئوليات واالجتاهات فيما يتعلق بالتدريب.
 حتدد الصعوبات ومشاكل األداء اليت يعانيها العاملون باملؤسسة. توفر وثائق ومواد للتدريب. تزيد من مشاركة العاملني يف مناقشة األمور املتعلقة بالعمل. تساعد املدربني على تصميم برامج تليب احتياجات املتدرب بدقة. تساعد على جتنب األخطاء الشائعة يف التدريب وهي إضاعة الكثري من الوقت يف تناول بعض املوضوعات املعقدةً
نسبيا ً
بدال عن املوضوعات كبرية األهمية وغري املعقدة.
غري اهلامة

معايري وعوامل تؤخذ يف االعتبارعند اختيار وسائل تقييم االحتياجات:
 الوقت. التكلفة. عدد األشخاص.45
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 درجة الصعوبة للوسائل املختلفة. مدى سرية وحساسية البيانات وكذلك مدى سهولة الوصول إليها وتوافرها. مستوى الراحة. -خربة املقيم مقابل األساليب املختلفة.

املعلومات اهلامة اليت يوفرها تقدير االحتياجات التدريبية:
 حتديد نوع التدريب املطلوب ومكان إجراء التدريب. اجلدول الزمين لألنشطة التدريبية. املوارد املطلوبة للتدريب (مواد بشرية ،مالية ... ،اخل). اختيار وتصميم مواد وأساليب التدريب املناسبة. تيسر االتصال بني املؤسسة واجلهات التدريبية. -الرتويج للمجاالت اجلديدة يف التدريب.

وسائل وأدوات تقييم االحتياجات التدريبية ومناقشة املزايا والعيوب :
الوسيلة

املزايا

العيوب

املالحظة املباشرة
عقد لقاءات فردية مع األفـراد املعنيني
أو مع بعض أعضاء اجلمهور املستهدف
حبوث ميدانية يستخدم فيها مناذج
االستبيان واستفتاء الرأي
عقد لقاءات مع اجملموعات املركزة أو
البؤرية لتحديد وتنقيح االحتياجات
االختبارات
مراجعة الوثائق
حتليل عمل وإنتاج الفئات املستهدفة
املالحظة املباشرة

• تعطي بيانات واقعية عن األداء
احلالي
• اختيار غري مكلف
• تلقي الضوء على املتغريات
اخلارجية واليت تؤثر على األداء
• ميكن استخدام قوائم مرجعية
للمالحظة املوجهة

عقد لقاءات فردية مع األفراد املعنيني • تعطي الفرصة لالستكشاف
أو مع بعض أعضاء اجلمهور املستهدف وطرح أسئلة
• غري خمطط هلا للوصول لبيانات أو
أفكار معينة
• ميكن أن تؤدي للحصول على
معلومات مل تكن متوقعة
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ً
• تستهلك ً
كبريا
وقتا
• تشعر الذين حتت املالحظة بعدم
االرتياح
• تؤدي بأولئك الذين حتت املالحظة
بالقيام بأداء معني ملعرفتهم بأنهم
حتت املالحظة
• ميكن أن تكون هذه الوسيلة غري
حمايدة
ً
• تستهلك ً
كبريا
وقتا
• تعتمد على توفر الوقت لدى من
جيري معهم املقابالت واستعدادهم
إلعطاء املعلومات
• ميكن أن تؤدي إىل معلومات غري
دقيقة
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حبوث ميدانية يستخدم فيها مناذج • حمددة اهليكل وبالتالي تعطي
بيانات مماثلة للتحليل
االستبيان واستفتاء الرأي
• تعطي إجابات يسهل وضعها يف
صورة جداول وحتليلها
عددا كبرياً
ً
• ميكن أن تضم
من املشاركني قد ال ميكن عقد
مقابالت معهم أو مالحظتهم مجيعاً

• يف بعض األحيان تكون
االستبيانات صعبة الفهم
• قد حتتوي على بنود غري واضحة
تؤدي إىل سوء فهم املشارك
ً
أحيانا تكون صعبة التجميع من
•
املشاركني

اختيار الوسائل واألدوات الالزمة لتقييم فعال لالحتياجات:
إرشادات :العمل يف ثنائيات أو جمموعات صغرية .حدد يف هذه اجللسة أي من وسائل وأدوات تقييم االحتياجات
ستستخدم يف كل حالة من احلاالت التالية مع إبداء ومناقشة أسبابك.

احلالة األوىل:

تود حتسني مستوى التدريس يف مدارس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على مستوى البالد .أحد العناصر اليت جيب أن
مدرس).
تركز عليها هي خربات ومهارات املدرسني املتعاملني مع هؤالء األطفال (حوالي 500
ٍ
الوسيلة أو الوسائل املختارة يف تقييم االحتياجات............................................................................:
األسباب...................................................................................................................................... :
......................................................................................................................................

احلالة الثانية:

تود تقديم املساعدة للمشاريع الصغرية واملشاريع األهلية ومشروعات األسر الصغرية واليت تنتج املالبس اليدوية وذلك
ً
تنافسا يف السوق ،وبالتالي مساعدة هذه العائالت على حتقيق دخل أعلى من
بتحسني جودة إنتاجهم جلعلهم أكثر
مشاريعهم الصغرية.
الوسيلة أو الوسائل املختارة يف تقييم االحتياجات............................................................................:
األسباب...................................................................................................................................... :
......................................................................................................................................

احلالة الثالثة:

تود مساعدة املؤسسات األهلية واملنظمات غري احلكومية يف فلسطني على حتسني مهاراتهم يف إجياد فرص متويل.
الوسيلة أو الوسائل املختارة يف تقييم االحتياجات............................................................................:
األسباب...................................................................................................................................... :
......................................................................................................................................
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• تعطي الفرصة ملقابلة عينة متثل
• يكون من الصعب يف بعض
األحيان إجياد الوقت املالئم الجتماع الفئة املستهدفة واجلهات املعنية
بتحسني أدائها واليت تطرح
مجيع أفراد اجملموعة إذا مل يكن
ً
أفكارها اخلاصة باالحتياجات
موضوعا يف هيكله
اللقاء
ً
ً
ً
الصحيح ومنظما تنظيما جيدا قد • تعطي املشاركني الشعور بأنهم
جزء من عملية ختطيط وتصميم
يؤدي ذلك إىل خروج املناقشة عن
التدريب مما يعظم لديهم اإلحساس
موضوعها الرئيسي
بامللكية

عقد لقاءات مع اجملموعات املركزة أو
البؤرية لتحديد وتنقيح االحتياجات

• تعطي معلومات دقيقة خاصة
• قد يؤدي إىل شعور اجمليبني على
االختبار بعدم االرتياح وحيوهلم ضد مبستوى حمدد من املعرفة أو
املهارات أو االجتاهات لدى
التدريب
املشاركني املستهدفني

االختبارات

• قد ال تتوافر الوثائق أو يكون من • تعطي صورة لألداء احلالي من خالل مراجعة الوثائق
وثائق ومصادر خمتلفة
الصعب الوصول إليها
• ذات أهمية كبرية للقائم بالتقييم
• قد تكون الوثائق غري حديثة
والتحليل إذا ما كان غري متواجد
وبالتالي ال تعرب عن ا لوقت احلاضر
يف نفس املكان املراد عمل تقييم
• قد ال يتم اختيارها بطريقة سليمة
له أو لتحسني األداء فيه
وبالتالي تعطي صورة حمدودة
وغري سليمة لألداء احلالي
• تعطي بيانات عملية خاصة
• قد يتم إعطاء مناذج منطية
تعطي صورة أعلى لألداء عن األداء باملخرجات واألداء
احلقيقي.

حتليل عمل وإنتاج الفئات املستهدفة

مقرتح برنامج تدرييب إلعداد مرشد إنتاج حيواني :
اهلدف من هذا الربنامج التدرييب هو الوصول إىل مرشد متخصص يف اإلنتاج احليواني على مجيع املواقع اليت
يشغلها مهندسو اإلنتاج احليواني بغرض حتقيق تطور إجيابي للنهوض بالثروة احليوانية بالبالد عن طريق ربط البحوث
باإلرشاد ونقل التكنولوجيا واحلزم الفنية املتطورة وسوف يتم التدريب على التطبيقات العملية لرعاية احليوان
وتقنيات تصنيع األلبان املختلفة وميثل اجلزء النظري من التدريب  %30من الوقت املخصص للتدريب ويتضمن التدريب
ً
فضال عن زيارات ميدانية للتعرف على العمليات املزرعية اليومية
العملي املباشر مع احليوانات ومعدات تصنيع األلبان
اليت تتم على احليوان يف حمطات املعهد كذلك وحدات تصنيع األلبان التابعة للمعهد.

مسمي الربنامج:
ــ مرشد عام.
ــ مرشد إنتاج داجين.
ــ مرشد جمرتات كبرية ( أبقار وجاموس).
ــ مرشد أغنام وماعز وإبل.
ــ مرشد تصنيع ألبان.

مستويات اإلرشاد:
املستوى األول:
يتضمن مديري عموم اإلنتاج احليواني والدورات املقرتحة هلم دورات «مرشد عام».
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املستوى الثاني:
ً
طبقا لطبيعة نشاط
يتضمن العاملني بإدارات اإلنتاج احليواني باحملافظات والدورات املقرتحة هلم» دورات متخصصة»
احملافظة.
املستوى الثالث:
ً
طبقا
يتضمن مديري إدارات اإلنتاج احليواني باحملافظات واملراكز واألقسام والدورات املقرتحة هلم» دورات متخصصة»
لنشاط املركز أو القسم التابعني له.
املستوى الرابع:
يتضمن مهندسي اإلنتاج احليواني أو املرشد الزراعي واملرشدة الريفية بالقرى والدورات املقرتحة هلم» دورات متخصصة»
ً
طبقا لنشاط القرية التابعة هلم.
ً
طبقا لتعداد الثروة احليوانية:
املرشد املطلوب لكل حمافظة

املرشد العام:
مجيع احملافظات.

مرشد اجملرات ( أبقارــ وجاموس):
أ /األبقار:
البحرية ــ املنيا ــ بنى سويف ــ الشرقية ــ املنوفية.
ب/اجلاموس:
البحرية ــ الشرقية ــ املنوفية ــ سوها.
ج /أسيوط ـ كفر الشيخ.

مرشد األغنام واملاعز واإلبل:
1ــ األغنام:
قناـ البحريةــ سوهاج ــ مطروح ــ الشرقية ــ دمياط ــ أسيوط.
2ــ املاعز:
املنيا ــ سوهاج ــ قنا ــ أسيوط ــ الشرقية ــ البحرية.
3ــ اإلبل:
البحر األمحر ــ مطروح ــ سوهاج ــ الدقهلية ــ اجليزة ــ املنيا ــ أسيوط ــ قنا.

مرشد تصنيع األلبان:
أ /تصنيع ألبان أبقار وجاموس:
البحرية ــ املنيا ــ الشرقية ــ املنوفية ــ بنى سويف ــ سوهاج ــ أسيوط ــ كفر الشيخ.
ب /تصنيع ألبان أغنام وماعز:
البحرية ــ سوهاج ــ مطروح ــ املنيا ــ أسيوط ــ الشرقية ــ دمياط.

مرشد إنتاج دواجن وأرانب:
القليوبية ــ دمياط ــ الغربية ــ اإلسكندرية ــ القاهرة ــ اجليزة ــ الفيوم.
احملتوى التدرييب للمستويات املختلفة من مرشد اإلنتاج احليواني والداجين.
49

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

أوال :املرشد العام:
القسم

الربنامج
1ــ األهمية االقتصادية للمنتجات اللبنية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ حساب اقتصاديات إنتاج اجلنب الطري.
ــ حساب اقتصاديات إنتاج اجلنب اجلاف واملطبوخة .
ــ حساب اقتصاديات إنتاج الزبادي واللبنة.
ــ حساب اقتصاديات إنتاج القشدة والزبد.
ــ حساب اقتصاديات إنتاج املنفحة.
 2ــ تغذية األبقار واجلاموس:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ اقتصاديات تغذية األبقار واجلاموس.
ــ املصطلحات األساسية املستخدمة يف تغذية احليوان.
ــ اقتصاديات استخدام املخلفات الزراعية.
ــ معاملة املخلفات الزراعية.
 3ــ رعاية األبقار واجلاموس :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ حساب مقاييس الكفاءة التناسلية.
ــ حساب تكاليف تنشئة العجول.
ــ حساب قيم التحسني الوراثي.
ــ برامج التحصينات واالختبارات الصحية.

 5ــ إنتاج األغنام واملاعز واإلبل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ اجلدوى االقتصادية ملشاريع تربية األغنام واملاعز.
ــ الرعاية الوقائية لقطعان األغنام واملاعز.
ــ اقتصاديات إنتاج اإلبل ( ألبان وحلوم)
ــ االستفادة من املخلفات الزراعية يف تغذية اجملرتات
الصغرية
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األبقار واجلاموس وتغذية احليوان
واملخلفات

األبقار واجلاموس والنظم

 4ــ األساليب احلديثة يف جمال الدواجن :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ الرتبية اآلمنة للدواجن بالقرية.
ــ تغذية الدواجن وتوعية املرأة الريفية.
ــ كيفية رفع اإلنتاجية لدى صغار املربني.
ــ إنتاج األرانب ورعايتها.
ــ إنتاج الطيور املائية.

ــ جولة ميدانية ملزرعة سخا
ــ مناقشة عامة وتقييم
ــ ختام

تكنولوجيا األلبان

تربية وتغذية الدواجن واألرانب

األغنام واإلبل واملخلفات

التدريب واإلرشاد
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املدة

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد
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ً
ثانيا :مرشد اإلنتاج الداجين :
القسم

الربنامج
ــ دور القرية يف النهوض بإنتاج الدواجن.
ــ الرتبية اآلمنة للدواجن بالقرية املصرية.
ــ تربية الدواجن ــ مشاكل وحلول.

تربية وتغذية الدواجن

ــ أمناط تغذية الدواجن عند صغار املربني.
ــ أساسيات تغذية الدواجن.
ــ الطرق واألساليب احلديثة لتطوير ومحاية اإلنتاج الداجين.

تربية وتغذية الدواجن

ــ نظم تغذية األرانب.
ــ تغذية ورعاية البط والرومي.
ــ نظم اإلسكان يف األرانب.

األرانب

ــ جولة ميدانية حمطة سخا.
ــ مناقشة عامة وتقييم
ــ ختام.

اإلرشاد والتدريب

املدة
يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

ً
ثالثا :مرشد اجملرتات :
القسم

الربنامج
ــ أساسيات تغذية احليوان وتركيب العالئق.
ــ طرق حفظ وختزين األعالف اخلضراء.
ــ معاملة املخلفات املزرعية.

تغذية احليوان واملخلفات

ــ التلقيح الصناعي كأداة للتحسني الوراثي.
ــ اكتشاف الشياع.
ــ حساب مقاييس الكفاءة التناسلية.

األبقار واجلاموس

ــ تصميم إسكان العجول.
ــ رعاية العجول الصغرية.
ــ أسباب األمراض املعدية وطرق الوقاية والعالج.

األبقار واجلاموس

ــ جولة ميدانية حمطة سخا.
ــ مناقشة عامة وتقييم.
ــ ختام.

اإلرشاد والتدريب
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املدة
يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

ً
رابعا :مرشد األغنام واملاعز واإلبل :
القسم

الربنامج
ــ تربية ورعاية األغنام.
ــ إنتاج املاعز واجلدوى االقتصادية منها.
ــ اجملرتات الصغرية وأهميتها يف سد الفجوة الغذائية.

املدة

األغنام واملاعز

يوم واحد

ــ االحتياجات الغذائية لألغنام.
األغنام واملاعز
ــ االحتياجات الغذائية للماعز.
ــ االستفادة من املخلفات الزراعية يف تغذية اجملرتات الصغرية.

يوم واحد

ــ تربية ورعاية اإلبل.
ــ تغذية اإلبل.
ــ اقتصاديات تربية اإلبل.

اإلبل

يوم واحد

ــ جولة ميدانية.
ــ مناقشة عامة وتقييم
ــ ختام.

اإلرشاد والتدريب

يوم واحد

ً
خامسا :مرشد ( مرشدة ) تصنيع األلبان:
القسم

الربنامج
ــ إنتاج اجلنب من لنب املاعز.
ــ تصنيع املشروبات اللبنية واملثلجات القشدية.
ــ إنتاج اجلنب القريش.

األلبان

ــ إنتاج اجلنب اجلاف.
ــ إنتاج اجلنب املطبوخة.
ــ إنتاج الكرمية من الشرش.

األلبان

ــ إنتاج املوزاريال.
ــ إنتاج الزبادي.
ــ عملية بسرتة اللنب.

األلبان

ــ جولة ميدانية.
ــ مناقشة عامة وتقييم
ــ ختام.

اإلرشاد والتدريب

املدة
يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد

األقسام املشاركة:
األبقار – اجلاموس – األلبان  -تغذية احليوان – املخلفات  -األغنام واملاعز – اإلبل – النظم  -تربية الدواجن-تغذية الدواجن
– األرانب.
القائمون على التدريب:
السادة أعضاء اهليئة البحثية من األقسام املذكورة عاليه.
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مكان التدريب:
وحدة التدريب بسخا.
تكلفة التدريب:
ً
وطبقا لالئحة املنصوص عليها بتكلفة الفرد
تشتمل تكلفة التدريب على اإلقامة واإلعانة والتنقالت الداخلية.
ضمن جماميع كبرية.
األعداد املتوقع تدريبها:
العدد املتوقع

عدد الدورات

عدد األيام التدريبية

إمجالي ليالي اإلقامة

الدورة
مرشد عام

30

2

6

180

مرشد إنتاج داجين

100

5

4

400

مرشد جمرتات كبرية

150

6

4

600

مرشد جمرتات صغرية

150

6

4

600

مرشد(مرشدة) تصنيع ألبان

200

10

4

800

اإلمجالي

630
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نقل تقانات اإلنتاج احليوانية
وأثرها يف التنمية املستدامة للثروة احليوانية
الدكتور /مجـال الرشـيدات

املقدمة:
تلعب الثروة احليوانية ً
دورا بالغ األهمية يف أغلب النظم الزراعية يف العامل .وذلك الستخدامها للموارد وخملفات
احملاصيل .وال خيتلف األمر يف الدول العربية ،إذ يزداد االعتماد على األغذية من مصادر حيوانية للحصول على
ً
أرقاما خيالية .إذ أن عدد سكان العامل العربي ميثلون
الربوتينات الضرورية للجسم ،مما زاد يف حجم االسترياد ليصل
 %4فقط من سكان ( )faculty. ksa. edu.saالعامل ولكنهم يستوردون حوالي  %25من فائض العاملي.
وال خيتلف اثنان على أن األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي هما من أهم املصطلحات املتداولة يف معظم مشاريع وبرامج
واتفاقيات التعاون ملعظم املؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية .فالتطور الزراعي يرتافق معه التطور الصناعي والذي
يؤثر يف مستوى معيشة الفرد وغذائه وصحته ،فاقتصاد البلد بالتالي هو أمنه واستقراره.
ارتفعت فاتورة استرياد األغذية يف العامل العربي لتصل إىل  37مليار دوالر ،تستحوذ احلبوب على أكثر من نصفها
ً
عامليا( .عبد العزيز جريه .) 2010
( )%56واأللبان  ،%9وارتفعت هذه الفاتورة بسبب ازدياد أسعار املنتجات الغذائية
وأوضح تقرير أصدرته املنظمة العربية للتنمية الزراعية ( )2011أن نصيب الفرد من القيمة اإلمجالية لفجوة السلع
الغذائية خيتلف من دولة ألخرى ،حيث يصل إىل  280دوالر يف ليبيا 266 ،يف البحرين ليصل إىل  489دوالر يف اإلمارات
.وتلتهم فاتورة األغذية أكثر من  35%من دخل األسرة يف املغرب و %45يف األردن و  %48يف سوريا و  %49يف مصر،
و  %71يف العراق (عبد العزيز جريه .)2010
كما أوضح التقرير أن املساحة الزراعية يف الوطن العربي تصل إىل  71.4مليون هكتار من إمجالي  1406ماليني
هكتار لتشكل  %4.4من إمجالي املساحة الكلية للوطن العربي وحوالي  %5من إمجالي املساحة الزراعية يف العامل
(عبد العزيز جريه .)2010
وملواجهة االرتفاع املستمر يف أسعار املواد الغذائية ،فقد اختذت الدول العربية عدة إجراءات من أجل املساهمة يف خفض
سعر السلع الغذائية ومتكني األسر الفقرية وحمدودي الدخل من احلصول عليها .ومشلت هذه اإلجراءات زيادة الدعم
ً
وأحيانا فرض
احلكومي وتنفيذ برامج خاصة باألمن الغذائي وشبكات األمن االجتماعي وختفيف الضرائب والرسوم
رسوم على تصديرها.
تعداد الدول العربية باملليون
79.9
41.2
36.7
32.8
32.2
26.7
25.1
10.7
8.0

مصر
السودان
اجلزائر
العراق
املغرب
السعودية
اليمن
تونس
اإلمارات

ليبيا
األردن
لبنان
الكويت
موريتانيا
عمان
قطر
البحرين
جيبوتي

www.alamiya.org
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6.3
4.0
3.7
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3.1
1.8
1.1
0.8
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تعد مشكلة البطالة يف العامل العربي من أكثر املشاكل املعقدة اليت تواجه شعوبها ،حيث وصلت نسبه
ً
ً
مليونا من إمجالي القوى
%عامليا ،ويصل عدد العاطلني عن العمل إىل حوالي 25
البطالة ما بني  15-%20مقابل 6
ً
العاملة ،واليت يبلغ تعدادها  120مليون عامل ،يضاف إليهم سنويا  3.4مليون عامل .ومن اجلدير بالذكر أن أكثر
من  %60من سكان الوطن العربي هم دون سن الـ  25سنة .وهناك توقعات بأن يصل عدد العاطلني عن العمل يف عام
 2025إىل حوالي  80مليون عاطل (ادمون عيسى .)2012
ً
ً
وجهودا مميزة لوضع السياسات
أعماال جبارة
وبنا ًء على ما سبق يستوجب القول أن حلول مشاكل نقص الغذاء يتطلب
والتشريعات الضرورية لزيادة اإلنتاج النباتي الزراعي واحليواني وحفظ ما تبقى من األراضي الزراعية اليت التهمها الزحف
العمراني ومحاية احملميات واملراعي من االندثار ،إضافة إىل إنشاء مشاريع وبرامج إنتاجية متخصصة يف كافة الدول
ً
أيضا لتغيري النمط االستهالكي للشعوب العربية وخاصة فيما يتعلق باالستهالك
العربية .فاحلاجة أصبحت ملحة
الكبري للحبوب ،إذ أن استهالك دولة عربية واحدة يضاهي على األغلب استهالك عشر دول أوروبية .فاحلل يكمن
بزيادة وعي املواطن واملزارع ليصال إىل مرحلة متقدمة من العلم والدراية واخلربة .كما أن زيادة تأهيل وزيادة أعداد
املرشدين الزراعيني أصبح ضرورة ملحة وذلك لنقل حزم تقانات متقدمة واستخدام أساليب علمية حديثة جلمهور
املزارعني .وجيب أن ال ننسى دور البحث العلمي الزراعي يف إجياد احللول املناسبة لألمراض واألوبئة واملشاكل األخرى
اليت تصيب قطاعات الزراعة املختلفة .وتؤكد الدراسات على وجود مشاكل حبثية عديدة ونظم إنتاج متعددة للثروة
احليوانية ميكن دراستها عن طريق التجارب احلقلية واستخدام التقنيات احلديثة يف حل معظمها (توماس نورد بلو،
عوض الكريم حامد أمحد ،جوردن بوطس.)1985 ،
أما عن البطالة فباإلمكان إجياد حلول هلا عن طريق تشغيل اآلالف بل املاليني من العاطلني عن العمل يف مشاريع
إنتاجية تساهم يف حل املشكلتني اهلامتني اللتني تواجهان معظم الدول العربية وهما مشكلة النقص الشديد يف
ً
ً
عربيا.
مليونا
اإلنتاج الزراعي ومشكلة البطالة اليت يواجهها 25

 -1دور اإلرشاد الزراعي:
 دور كادر اإلرشاد:يعترب قطاع اإلنتاج احليواني أحد أهم أولويات أجهزة اإلرشاد الزراعي يف الدول العربية ،فهو أساس للتنمية
ً
مولدا لألنشطة واملشاريع
الريفية املتكاملة ومصدر مهم للغذاء والدخل وتشغيل سكان األرياف ،كما أنه يعترب
ً
ونظرا ملا يتمتع به من أهمية يف األمن الغذائي كان لإلرشاد الزراعي الدور األكرب يف
واملصانع لقطاعات كبرية .
نقل التقانات الزراعية ملربي الثروة احليوانية حيث ساهم بشكل كبري يف زيادة معرفتهم وحتسني مهاراتهم وخاصة
للمربني الصغار .وكان للدورات التدريبية والربامج الزراعية وأيام احلقل واملشاهدات األثر األكرب يف جتاوب املزارعني مع
التقنيات اجلديدة .وال شك أن ازدياد العبء امللقى على عاتق اإلرشاد الزراعي /اختصاصيي الثروة احليوانية هو بازدياد
ً
نظرا لزيادة أعداد مربي الثروة احليوانية مقارنة بأعداد املرشدين الزراعيني مع األخذ باالعتبار أن ذلك ينعكس وال شك
على أدائه العملي .وتزداد احلاجة لزيادة فرص تدريب الكادر اإلرشادي بزيادة االعتماد على املنتجات الربوتينية من
أصل حيواني وخاصة الفنيني واألطباء البيطريني.
وخلصت دراسة يف مصر أجراها أمحد إمساعيل حسني إمساعيل ( )2005أن متوسط عمر املرشد/اختصاصي الثروة
ً
ً
كبريا للقيام بأعباء املرشد الزراعي.
عمرا
احليوانية هو  49.9سنه وهذا يعترب

 الربامج الزراعية:وتركز الربامج الزراعية املنفذة يف جمال الثروة احليوانية على النهوض بالقطاع الزراعي وتأمني متطلبات
الغذاء والقضاء على الفقر والوصول إىل األمن الغذائي عن طريق رفع كفاءة العاملني يف القطاع وخاصة أولئك الذين
يعيشون يف قرى صغرية قليلة اخلدمات والذين يعيشون حتت أو على خط الفقر  .كما تساهم مثل هذه الربامج يف احلد
من البطالة عن طريق تشجيع املشاريع الصغرية املدرة للدخل .وتغلب صفة الفقر على معظم املناطق النائية والريفية
يف معظم دول العامل العربي بال استثناء .فاالعتماد على تربية الدجاج واألغنام واألبقار ويف أحيان كثرية األرانب هي
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ً
ونظرا لقلة زيارات املرشد ملثل هذه املناطق فإن معظم املربني يعانون من فقدانهم لقطعانهم بسبب
مسة املناطق الريفية.
األمراض اليت تفتك بها .إضافة إىل ما سبق فإن الربامج الزراعية تساهم إىل حد كبري على تشجيعهم على البدء مبشاريع
مدرة للدخل كانوا عازفني أو مرتددين للبدء مبثل هذه املشاريع لقلة خرباتهم ومعرفتهم.
وال شك أن مثل هذه الربامج تساعد على:
-

زيادة الوعي واخلربة لدى املربني.
نشر وتبين التقنيات احلديثة.
الرتبية على أسس اقتصادية ورحبية.
ً
ً
وصحيا.
ماديا
حتسني دخل األسرة
تقليل االعتماد على املستورد من اللحوم احلمراء والدجاج والبيض واحلليب ومشتقاته.
الوصول إىل االكتفاء الذاتي ولو على مستوى األسرة الريفية.
حتقيق األمن الغذائي ولو على مستوى األسرة الريفية.
القضاء على البطالة.
إشراك العنصر النسائي يف النشاطات املختلفة ومنحهم فرص االعتماد على الذات.
استخدام أفضل للمخلفات الزراعية وخملفات املصانع.
ختفيف تلوث البيئة بالعديد من خملفات املصانع واملعامل ومعاصر الزيتون.
االستخدام األمثل للمواد املتاحة.
القضاء على األمراض واألوبئة واحلشرات والقوارض واليت يتوجب على احلكومات صرف ماليني الدوالرات
  عليها.
املساهمة يف احلد من التغري املناخي عن طريق ختفيض االسترياد وختفيض اآلثار املنبعثة من املصانع واملعامل.

 مدارس املزارعني احلقلية:وهي عبارة عن برنامج تدرييب طويل يستمر ملوسم كامل خاص مبزارعي حمصول معني ويتم فيه متابعة
احملصول منذ اليوم األول لزراعته وحتى نهاية املوسم .ويتابع املتدربون (املزارعون) العمليات الزراعية من زراعة ورش
وتسميد وجين احملصول وانتهاء بعمليات ما بعد احلصاد .وهناك العديد من أنواع املدارس احلقلية ،إال أنها كلها تشرتك
يف هدف واحد وهو رفع كفاءة املزارع وزيادة مهاراته ومعلوماته ليقوم بإدارة مزروعاته لوحده وبدون االعتماد على
املرشد إال يف احلاالت املستعصية.
ً
نظرا لقلة أعداد املرشدين الزراعيني وقلة وسائل املواصالت واليت تستوجب زيارات متكررة
وقد نشأت هذه املدارس
حلقول املزارعني ،إضافة إىل عدم متكن املرشد من تغطية كافة املزارع واليت تقع ضمن مناطق عمله.
وعند اخنراط جمموعة من املزارعني يف مدرسة حقلية ،فإنهم يعتمدون على التدريب املستمر وملوسم زراعي كامل
وباجتماعات دورية منتظمة يتدارسون فيها الطرق املتكاملة إلدارة مزارعهم .وقد أثبتت هذه املدارس جناعتها وخاصة
ً
غالبا ما يبالغون يف بيعها
أنها حيدت مرشدي القطاع اخلاص بشكل كبري والذين ال يهتمون بتسويق منتجاتهم واليت
ً
ً
ً
رافضا مبيعات مرشد القطاع اخلاص مما جعله أكثر استقالال واعتمادا على
للمزارع .وبدأ املزارع يعتمد على نفسه
معلوماته وخربته اليت اكتسبها .وكان من نتيجة ذلك أن وفر املزارع مئات الدوالرات يف املوسم الواحد نتيجة اعتماده
على خربته ورفضه للكميات الكبرية اليت عادة ما يبيعها له مرشد القطاع اخلاص واليت تزيد يف الغالب عن احتياجاته.
ً
أيضا دراسات حقلية تعتمد على املشاكل املوجودة باحلقل وطرق حلها .وال شك أنها تعتمد
وتتضمن مدارس املزارعني
ً
على املشاركة والتجريب واملشاهدة ،ويف الغالب يستفيد املزارع بشكل كبري نظرا ملشاركة أطراف عدة يف مثل
ً
مجيعا
هذه اللقاءات .فاملزارع واملرشد والباحث يلتقون بشكل منتظم وهم شركاء يف تنفيذ هذا الربنامج وعليهم
مسؤوليات كبرية يف إجناحه والوصول إىل نتائجه املرسومة ومن خالل احللقات الدراسية واملشاهدات على الواقع
يصبحون أكثر قدرة على اختاذ القرارات الفعالة وحل مشاكلهم بأنفسهم.
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 وحدة النوع االجتماعي:إن قدرة املرأة يف اجملتمعات الريفية على توصيل املعلومة الزراعية يعتمد على ما تناله من معلومات وتدريب ومهارات
مكتسبة من اجملتمع والبيئة .لذا بات من الضروري أن يتم الرتكيز على العنصر النسائي يف األرياف ملا هلن من قدرة
على العمل واملشاركة وإرشاد اجملتمعات احمليطة وإدارة أمورها اإلنتاجية واملنزلية لرفع مكانتها ومستوى معيشة
أسرتها.
وهناك العديد من النشاطات اليت ميكن أن تساهم املرأة بتوصيلها إىل حميطها ،فمشاركة املرأة تساهم إىل حد كبري
بالقضاء على الفقر وحتقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة .فهي تقوم بتنفيذ نشاطات اإلنتاج
الزراعي النباتي واحليواني والتصنيعي املوروثة ً
أبا عن جد ،وهي املسؤولة عن األمن الغذائي لألسرة.
فهناك مشاركات حثيثة للمرأة يف صناعات األلبان واألجبان وجتفيف املواد الغذائية وحفظها ،إضافة إىل إشرافها على
معاجلة املاعز واألبقار والعناية باملواليد والفطام املبكر وصناعة اخللطات العلفية وصناعة التدريس وزراعة الفطر
وإنتاج العسل .كما وهناك للمرأة دور يف زراعة األعالف واالستفادة من اخللطات واإلضافات العلفية والعناية بالدواجن
إضافة إىل العديد من األنشطة األخرى.
وتساهم اجلمعيات التعاونية والنسائية جبهود كبرية يف جماالت توصيل املعلومات للسيدات الريفيات ،إذ مت االعتماد
عليهن يف مواضيع كثرية ،وأصبحت اجلمعيات هي املدرسة الريفية حبق ،بواسطتها يتم تنفيذ األنشطة التعليمية
املختلفة .فإنتاج األطعمة املختلفة كاأللبان واألجبان واملخالالت واحللويات إضافة إىل الصابون ،كلها أصبحت من
ً
ً
خاصة يف املؤسسات واملوالت للجمعيات تسوق إنتاجهم وبإقبال جيد من
رفوفا
مهام اجلمعيات ونشاطاتها حتى أن هناك
املشرتين والذين أصبحوا يدعمون هذه اجلمعيات عن طريق شراء منتوجاتها .فالنقابات الزراعية على سبيل املثال يف
ً
األردن أفردت ملثل هذه اجلمعيات ً
أيضا عدة
غرفا خاصة يف أبنيتها لبيع وتسويق منتجات املرأة .كما ويقام يف األردن
معارض ملنتوجات املرأة الريفية يف العاصمة وبقية املدن األردنية وبدعم ومتويل من املركز الوطين للبحث واإلرشاد
الزراعي ووزارة الزراعة ونقابة املهندسني الزراعيني .وكان اهلدف والشك استدامة هذه األعمال والنشاطات حبيث يصار
إىل االستفادة منها على مدى الزمن وحتقيق األمن الغذائي لكافة أفراد األسرة.

 -2دور املدارس وطلبة اجلامعات:
ً
ً
أهدافا لإلرشاد الزراعي ووحدة النوع االجتماعي
أيضا
مل تعد املدارس أماكن تلقى املناهج املدرسية فقط  ،بل أصبحت
وبقية املؤسسات األخرى .فاالعتماد على طلبة املدارس يف توصيل املعلومات الزراعية والطبية واالجتماعية وغريها أثبت
جناعتها .وهناك مؤسسات صحية تبعث برسائلها للطلبة علهم يكونوا الوسطاء إلرسال الرسائل لذويهم .فهناك رسائل
تلم مبواضيع حتديد النسل والكشف املبكر عن السرطان وتطعيم األطفال وترشيد املياه والكهرباء واحملافظة على
النظافة وعلى البيئة وغريها.
ويستهدف اإلرشاد الزراعي طلبة املدارس لتعليمهم ً
أوال ثم لتوصيل الرسائل لذويهم .فهناك رسائل حول زيادة استخدام
زيت الزيتون واستبدال السكر بالعسل ،وزراعة األسطح وإجراء احلصاد املائي عن األسطح واستخدامها وزيادة االستخدام
للمياه الرمادية ،وتطعيم قطعان األغنام واملاعز والدجاج والتعريف باألمراض اليت تصيب احليوانات والوقاية من األمراض
السارية بني احليوان واإلنسان ومكافحة احلشرات يف احلدائق املنزلية وحفظ وختزين األطعمة وإنتاج األجبان واأللبان
وختزين وحفظ خل العنب وإنتاج الفطر ،والعديد من األنشطة والربامج األخرى.
وتهدف كل هذه الربامج إىل استدامة العمل باجملالني الزراعي واحليواني وحتقيق األمن الغذائي على مستوى األسرة
واجملتمع احمللي .فاملواد متوفرة واخلربة موجودة والتصميم والعزم موجودان إضافة إىل احلاجة إلجياد دخل إضايف لألسرة
يساهم يف رفع سوية األحوال املعيشية.
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 أهم التقنيات:• املكعبات العلفية:
وتتلخص فكرة املكعبات العلفية بتطوير مصادر علفية غري تقليدية بغرض سد النقص احلاصل يف األعالف
املركزة ولو بشكل جزئي وخفض كميات املخلفات الزراعية وخملفات املصانع ومعاصر الزيتون وتعترب هذه
ً
أعالفا تكميلية ذات قيمة غذائية عالية الحتوائها على بروتني خام يصل إىل  ،%35إضافة إىل األمالح
املكعبات
املعدنية ،كالكالسيوم والفسفور والصوديوم واملغنيسيوم وكذلك العناصر النادرة مثل الزنك واحلديد والنحاس
واملنغنيز وغريها .إضافة إىل ما سبق تتميز هذه املكعبات بسهولة تصنيعها ورخص ثـمنها واستمرارية وجودها،
فاالستدامة حاصلة واملوارد متوفرة بشكل كبري .كما أن استعماهلا يؤدي إىل حتسني كفاءة احليوان لالستفادة
من األعالف اخلشنة ذات القيمة الغذائية املنخفضة وكذلك تقليل االعتماد على احلبوب واألعالف املركزة بنسب
تصل .%50 - 20
أما خملفات املصانع ،وخاصة تفل البندورة والشعري وجفت الزيتون فهي ذات قيمة غذائية عالية إذ حتتوي على الدهون
بنسب  %16 - 8وألياف بنسبة تزيد على  %40كما ميكن حتسني ورفع القيمة الغذائية بإضافة احلبوب والدريس
واليوريا (حممد البدور و مسنات احلياري.)2000 ،
ً
ً
ً
حمفوظا يف وسط حامضي يساعد على حتقيق
رطبا
علفا
وختتلف املكعبات العلفية عن السيالج كون السيالج
توازن العليقة ومتواجد طوال العام ويقي القطيع من االضطرابات الغذائية النامجة عن القطيع بسبب غياب العلف
األخضر.
ونتيجة ملا تقدم فإن بإمكان املربي أن حيصل على املكعبات العلفية بطرق حتضري بسيطة ومستدامة تساهم
وبشكل كبري يف حتسني صفات القطيع وتغذيته وميكن خزن عدة أصناف من الزراعات العلفية مثل الشعري،
الذرة العلفية والبنجر السكري والعديد من النباتات العلفية األخرى.

• التحسني الوراثي:
وتتلخص يف تطوير القدرة املتوارثة (الصفات) لتحسني اإلنتاجية يف ظل نفس ظروف اإلنتاج واحملافظة على نفس
املوارد العلفية .وتركز هذه العملية على اختيار أحسن احليوانات يف القطيع على أساس مقدرتها اإلنتاجية املتوارثة
كإنتاج احلليب ونسبة اللحوم احلمراء وغريها وبالتالي الوصول إىل سالالت جديدة عن طريق تلقيح حيوانات حملية
متأقلمة وذات إنتاج حمدود بفحول ذات قدرة إنتاجية عالية .وينبغي الذكر أنه وللحصول على أنواع جينية مستقرة
ينبغي مواصلة التهجني ملدة جيلني على األقل .

• استنبات األعالف اخلضراء:
نتيجة لظروف اجلفاف والتغيري املناخي اليت متر بها معظم الدول العربية واحنسار وتذبذب األمطار خالل العقدين
ً
ً
كبريا بهذا وأثر يف إنتاجية القطاع بشكل عام.
تأثريا
املاضيني ،فقد تأثر القطاع الزراعي
وكان قطاع تربية األعالف األكثر ً
تأثرا بهذه الظروف ،فاحنسرت املراعي واختفت يف بعض األحيان نباتات رعوية
كثرية أدت إىل انعكاسات سلبية على املردود العام لقطاع الثروة احليوانية وخاصة اخنفاض عدد املواليد وكميات
احلليب املنتجة وخصوبة القطعان.
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ً
ونظرا لكل هذه الظروف ،فقد مت التوجه إىل بدائل تزود القطعان باحتياجاتها من األعالف على مدار العام وبتكلفة
مقبولة مع ضرورة توفر العناصر الغذائية الضرورية لنمو وإنتاج اللحوم احلمراء .وقد أجريت التجارب والدراسات على
ً
نظرا إلمكانياتها البسيطة وقصر فرتة
استنبات األعالف اخلضراء وهي تقنية تستوجب زيادة االهتمام بها ودعمها
ً
عجزا يف األعالف اخلضراء عند مربي الثروة احليوانية .وبواسطة هذه التقنية ميكن
منو األعالف ،إضافة إىل أنها تسد
احلصول على العلف األخضر وعلى مدار العام وبتكلفة بسيطة وذات جودة عالية.

وتتم زراعة بذور الشعري وبذور األعالف باملاء ودون استخدام الرتبة للوصول إىل منو خضري وجذري وتقدميه كعلف
طازج يومي للقطيع .وينبغي الذكر أن استنبات هذه البذور يتم ضمن اإلمكانات املتاحة داخل املزرعة وضمن الظروف
البيئية العادية املتوفرة وخاصة لدى صغار املزارعني /املربني.
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مجيع صور االستنبات من إعداد املهندس :وليد الصمادي

ومن أهم أسباب استخدام هذه التقنية قلة املساحات املزروعة باألعالف يف العامل العربي وتذبذب األمطار و توفريها العلف
األخضر بكميات جيده وعلى مدار العام بغض النظر عن الظروف اجلوية احمليطة ،توفري األمسدة واملبيدات لعدم احلاجة
إليها ،ارتفاع القيمة الغذائية لألعالف اخلضراء وكذلك معامل اهلضم ،قصر الثروة اإلنتاجية واليت تصل  10 - 8أيام.
إضافة إىل كل ما سبق فاحتياجاتها املادية قليلة ً
جدا وتطبيقها سهل وال حيتاج إىل خربات طويلة .كما أن إنتاج
الكغم الواحد يعطي  5أضعاف من األعالف اخلضراء.

 -3اإلنتاج املكثف لألغنام باستخدام اإلسفنجيات:
وتهدف هذه التقنية إىل زيادة عدد التوائم يف القطيع وكذلك زيادة عدد مرات احلمل والوالدة يف العام الواحد.
وترتكز هذه التقنية على تنظيم عملية التناسل يف موسم معني وزيادة عدد البويضات الناضجة خالل فرتة الشبق
إضافة إىل زيادة أعداد البويضات املخصبة من إمجالي البويضات املفروزة وبالتالي زيادة عدد احلمالن املولودة (عبد
الرمحن إبراهيم زنوبي .)2000
ويتم تنظيم الشياع أو ما يسمى إحداث التزامي الشبقي عن طريق إطالة فرتة بقاء اجلسم األصفر على املبيض والتغذية
يوميا وملدة ً 14
ً
على مواد حتتوي الربوجسرتون وملدة ً 14
يوما متصلة.
يوما ،يتم بعدها حقن النعاج بنفس اهلرمون
تستخدم اإلسفنجيات املهبلية احملتوية على الربوجسرتون برتكيزات خمتلفة  ،60 ،40 ،20ملجم تنتزع بعد 14 - 12
ً
يوما حيث تعمل اإلسفنجيات كجسم أصفر .وبعدها تنتزع اإلسفنجيات وحتقن جبرعة  750 - 500ملجم من هرمون دم
األفراس .
وتهدف تقنية استخدام اإلسفنجيات إىل جعل الوالدات حتدث يف وقت متقارب مما يقلل اجلهد والوقت املصروف .كما أن
هذه التقنية تساهم يف جعل اخلراف بعمر متقارب فتسهل عملية البيع إضافة إىل أن هذه التقنية تساهم إىل حد كبري
يف احلصول على التوائم الثالثية مما يزيد من رحبية املزارع.

• الفطام املبكر:
حيث ينصح بإتباع هذا األسلوب عند تواجد القطيع قرب املدن وأماكن استهالك احلليب حبيث يكون املولود على
مستساغا وأن تبدأ التغذية املبكرة من عمر ً 14 - 10
ً
يوما وأن يكون
عمر  8أسابيع حبيث يراعى أن يكون العلف
ً
مطحونا .وجيب أن يراعى عند تقديم الدريس املقطع بطول 3سم على أن يكون عالي اجلودة ،كثري األوراق
العلف
اخلضراء( .اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي – مصر .)2000
ً
تدرجييا.
وعادة ما يتبع فصل احلمالن عند وزن 15 - 12كغم أو عمر  3 - 2.5أشهر حبيث يتم تقليل فرتة الرضاعة
وحيب حتضري العالئق سهلة اهلضم قبل فطم املواليد مثل الدريس والشعري والربسيم والذرة اجملروشة.
وينبغي أن ال ننسى أن التحصني ضد األمراض والطفيليات بالغ األهمية يف هذه املرحلة وذلك لتفادي إصابة احلمل
باألمراض.
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• زراعة الفطـر:
ً
أيضا لتحسني غذاء األسرة وتزويدها
تعترب زراعة الفطر من املشاريع الصغرية املدرة للدخل واليت ميكن االستفادة منها
بالربوتني الذي حيويه الفطر بكميات جيدة .فزراعة الفطر ال حتتاج خلربة كبرية ،كما أن إنتاجيته ميكن أن تسد
احتياجات األسرة.
وتصل نسبة الربوتني إىل حوالي  %20من وزنه اجلاف إضافة إىل العديد من األمحاض األمينية واأللياف والفيتامينات ،أما
نسبة الدهون فال تتعدى .%3

وجيدر الذكر أن بإمكان أي أسرة أن تبدأ مبشروع صغري ويف غرفة صغرية ،إذ أن احتياجاته ليست بالكثرية .ويلزم
يف العادة حتضري وسط زراعي نظيف يوضع به تنب أو قش مرطب يف برميل ورفع درجه حرارته  90 - 60درجة ملدة ساعة
على األقل  .وبعد تصفية التنب من املاء خيلط بابواغ الفطر ويعبأ يف أكياس مثقوبة للتهوية ثم ترتك يف مناطق
ً
درجة مئوية مع ضرورة ترطيبه بشكل مستمر.
مظلمة بدرجة حرارة ال تزيد على 25
وتصل إنتاجية الكيس الواحد إىل  3كغم حيث تقطف  5 - 4مرات خالل فرتة النمو واليت تستمر لغاية ً 60
يوما .وجيدر
ً
أيضا أن زراعة الفطر ال تستوجب أية مواد كيماوية للرش ،إذ أن أمراضه قليلة باستثناء األعفان واليت ميكن
الذكر
القضاء عليها بالتهوية اجليدة.

• التلقيح الصناعي:
ً
نظرا لتميز املاعز بتعدد دورات الشبق واخلصوبة العالية وخاصة والدة التوائم ووجود املبيض يف حالة فسيولوجية
ً
متداوال يف العديد من املزارع للحصول على مواليد طوال العام.
نشطة ،فقد أصبح التلقيح الصناعي
ويصار إىل توقيت احلمل حبيث حتصل الوالدة يف فرتات موسم توفر املراعي اخلضراء.وينتشر التلقيح االصطناعي يف
األبقار بشكل أكرب مقارنة بالتلقيح االصطناعي يف األغنام واملاعز وذلك بسبب التكلفة واملهارات العالية اليت
حيتاجها يف األغنام إضافة إىل تركيبة (تشريح) عنق الرحم املعقدة يف األغنام.
ناجحا ً
ً
جدا يف معظم املشاريع والربامج
إال أن هذا ال يستدعي عدم استعماله ،فالتدريب اخلاص بهذا اجملال للفنيني كان
اليت تنفذ (خليل جواسره ،هاني الشبول ،بسمان دقامسه ،فيصل الربكة . )2007
وهناك العديد من املزايا اليت جتعل من التلقيح االصطناعي وسيلة ناجحة لالستعمال من قبل مربي الثروة احليوانية.
فهو من أجنح الطرق يف تنظيم برامج الرتبية وتقصري الفرتة بني الوالدات إضافة إىل سهولة نقل املادة الوراثية والسائل
املنوي وإجراء عملية التلقيح يف أي وقت من السنة .كما أن التحسني الوراثي واحلصول على قوة اهلجني هما من مميزاته.
يضاف كل ذلك إىل تقليل اعتداءات الكباش على اإلناث وتقليل أعدادها وخدمتها.
إال أن هذه الطريقة ال ختلو من العيوب أو السلبيات ،فهي حتتاج إىل تكلفة عالية وخربة جيدة يف هذا اجملال إضافة إىل
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جتهيز مسبق لإلناث والتكلفة العالية .إال أن املزايا تفوق العيوب يف معظم احلاالت ،وعليه فإن انتشارها يف تزايد ملا هلا
من أثر كبري يف زيادة املواليد وتنظيم أعمال الوالدة يف املزرعة( .خليل جواسره ،هاني الشبول ،بسمان دقامسه ،فيصل
الربكة .)2007 ،وتساهم املشاريع املمولة من اخلارج يف تعميم هذه الطريقة بني املربني يف مناطق عديدة من الوطن
العربي كاألردن حيث مت تعميمها بشكل جيد بني املربني وأصبحوا يطالبون بها يف معظم مناطق اململكة.

• االستزراع السمكي:
ً
نظرا ألهمية األمساك يف غذاء اإلنسان والزدياد الطلب عليه بشكل كبري ملا حتويه من مواد بروتينة ()%18.5
(املنظمة العربية للتنمية الزراعية  .)1979فقد ازداد عدد املشاريع التنموية يف الدول العربية بشكل ملموس.
حقق االستزراع السمكي نتائج ملموسة يف إنتاج كميات جيده من األمساك ،حيث بدأ االستزراع السمكي
كوسيلة لتحقيق إنتاجية مسكية تساهم يف تلبية حاجات السكان املتزايدة وخاصة الربوتينية .وقد نشأ هذا النوع
ً
نظرا ملا تالقيه الصناعة السمكية الطبيعية من مشاكل ومعوقات ،فكان االجتاه إىل استزراع األمساك
من الزراعة
يف برك ذات أحجام خمتلفة داخل املزرعة ،حيث يصار إىل االستفادة من هذه املياه عند تغيريها لري النباتات يف املزرعة
ً
نظرا ألنها غنية بالنرتوجني.
وكان لسهولة هذه الوسيلة األثر األكرب يف انتشارها بسرعة ( املنظمة العربية للتنمية الزراعية  .)1997وميكن
ً
وأحيانا املياه املستصلحة بشكل جيد .أما بالنسبة للكلفة
استخدام االستزراع باستخدام املياه املاحلة والعذبة
االقتصادية فهي ال تشكل ً
عبئا على املزارع إذ أن متطلباتها حمصورة يف حفر بركة خاصة يف املزرعة ووضع األنابيب
اليت خترج منها لري النباتات.وميكن استخدام االستزراع يف جمال البيوت احملمية وزراعة األسطح ،حيث حتتاج زراعة
األسطح إىل مساحات بسيطة لوضع األمساك (برميل ً
مثال) ،وبيت بالستيكي لزراعة اخلضروات.
ً
ً
كبريا وخاصة يف الدول اليت ال يوجد فيها منافذ على البحر
رواجا
وقد جنحت هذه الفكرة يف معظم الدول ،وهي تلقى
أو احمليط كاألردن ً
مثال ،حيث أصبحت تعمم على املدارس يف املدن واملؤسسات احلكومية.
أما يف املزارع الصغرية فقد أصبحت تنشأ وبشكل سريع حيث يستفيد أصحابها من إنتاج األمساك يف تغذية أفراد
ً
وأحيانا تزود املزارع باإلصبعيات (أفراخ السمك) إلكثارها
العائلة .وهناك عدة مشاريع يف األردن تشجع هذا النوع
وتربيتها .ويؤمل أن تنتشر لتغطي كافة املزارع يف مناطق األغوار يف األردن حيث ينشط اإلرشاد الزراعي يف هذا اجملال.

 - 4اإلسرتاتيجية املقرتحة للنهوض بقطاع الثروة احليوانية:
ً
نظرا للتحديات الكثرية اليت تواجه قطاع الثروة احليوانية فإن احلاجة باتت ملحة لوضع إسرتاتيجيات ضرورية
  يكون من أهم أهدافها الوصول لالكتفاء الذاتي من منتجات األلبان واللحوم احلمراء ،وتساهم يف الوصول إىل
  األمن الغذائي .وبنا ًء على ما سبق فإنه يقرتح أن يكون للتوصيات املبينة أدناه مكان يف مشاريع
  ومقرتحات وزارات الزراعة ومؤسساتها يف الدول العربية.
 إنشاء جملس أو هيئة عليا للزراعة والغذاء يف الوطن العربي تتكون من خمتصني يف كافة برامج الثروة  احليوانية حبيث متثل القطاعني العام واخلاص حبيث يتفرغ اجمللس /اهليئة لوضع السياسات الزراعية
  ومناقشتها وحتديثها مبا يتناسب وإمكانيات كل بلد .كما يفضل أن يتفرع عنها جلان متخصصة
  استشارية لكل قطاع لتسهيل عملية حتديثها .كما يتوجب على هذه اهليئة مراجعة التشريعات املعمول
  بها وتعديلها حسب حاجة واحتياجات القطاع .كما ويفرتض بهذا اجمللس /اهليئة أن يدرس االقرتاحات
  املختلفة اليت تقدم لتحسني أداء القطاع عن طريق التنسيق بني اجلهات ذات العالقة.
 إعادة النظر بالتشريعات ومراجعتها وحتديثها مبا يتماشى مع سياسات كل بلد ،حبيث يراعى تطبيق  سياسيات وتشريعات إقليمية عامة ما بني الدول العربية كتشريعات احلفاظ على األرض الزراعية من الزحف
  العمراني ومنع تفتت احليازات إضافة إىل منع الرعي اجلائر واملبكر وتغريم املعتدين على الغابات واملراعي
  واحملميات.
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 إنشاء جمالس إقليمية على مستوى الوطن العربي يف جماالت القطاع تكون مهامها مناقشة املشاكل اليت  تواجهها وطرق حلها .فعلى سبيل املثال يتم تشكيل جملس خاص باملراعي وآخر بقطاع الدواجن واألغنام
  واألمساك واألبقار والصحة احليوانية وسالمة الغذاء وغريها ،على أن جتتمع بشكل دوري كل مرة يف قطر
  آخر وحبيث تتوىل الدولة املضيفة كافة الرتتيبات والنفقات املرتتبة على مثل هذه االجتماعات.
 تشجيع إقامة وتنفيذ الربامج الزراعية اخلاصة بقطاع الثروة احليوانية مثل برامج التصنيع الغذائي واألغذية  واهلرمونات وصناعة األجبان واأللبان وحفظ وجتفيف األغذية ومكافحة األمراض السارية ما بني اإلنسان
  واحليوان وتربية الدجاج البلدي والبياض والتحصني والطعوم ضد أمراض الدواجن والعناية باملواليد ومكافحة
  الطفيليات ومكافحة التهاب الضرع واخللطات العلفية وغريها.
ً
تدرجييا مبرور الزمن على
 إقامة احملميات الداخلية واإلقليمية (ما بني الدول) حبيث يصار إىل زيادة مساحاتها  أن يتم وضع قوانني ودراسات خاصة باستخداماتها.
 تسهيل عملية تسويق املنتجات ما بني الدول على أن يراعى التخصص لكل دولة بنا ًء على مقوماتها ،كأن  تتخصص دولة بإنتاج األعالف وأخرى برتبية األبقار وثانية باملاعز وثالثة باللقاحات البيطرية ورابعة
  باهلرمونات واألدوية وخامسة باألمساك وهكذا .كما وينصح بإعفاء املنتجات من الرسوم اجلمركية.
 تشكيل هيئة حبث عليا إقليمية يكون من مهامها دراسة ا ملشاكل املستعصية وتقديم احللول املناسبة هلا. تشكيل جلنة من خرباء اإلرشاد يف كال القطاعني على أن جتتمع اهليئة واللجنة بشكل دوري ليتم نقل  نتائج البحوث للمرشدين.
 تبادل اخلربات بشكل جدي ،حبيث يصار إىل تبادل زيارات اخلرباء ما بني كافة الدول. تعميم فكره  Agr Resource AGRIS Inf. Systemو  NAIS National Agr. Inf. Systemحبيث  تكون املعلومات املتوفرة على النظامني مطورة بشكل يومي وأن يتم تبادل املعلومات ما بني الدول العربية.
   تشكيل هيئات تشجيع استثمار يف جماالت القطاع الزراعي املختلفة.   تشجيع الباحثني على كتابة مقرتحات املشاريع على املستوى اإلقليمي والعاملي يف جماالت القطاعات  املختلفة واالستفادة القصوى من برامج املؤسسات واملنظمات الدولية.
 تأسيس جمالت ودوريات حمكمة تعمل على نشر نتائج األحباث. تشجيع ما بني الدول . Post-Doc Training إقامة برامج دكتوراه وماجستري وأحباث الدراسات العليا يف اجلامعات اليت ال حتوي مثل هذه الربامج. تأسيس شركة تصوير وإخراج عربية ختتص بإخراج برامج وأفالم عربية متخصصة بالقطاع وتوزيعها على  الدول العربية.
 إقامة مؤمترين على األقل كل سنة ،على أن يقام كل مرة يف دولة أخرى حبيث تناقش مواضيع القطاع  املختلفة.
 تشجيع استخدام املياه املستصلحة واملعاجلة يف زراعة األعالف. -االستخدام األمثل للمخلفات الزراعية وخملفات املصانع والصبار األملس يف عمل اخللطات العلفية.
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• معوقات تنمية الثروة احليوانية:
ً
عددا من املعوقات واملشاكل واليت ختتلف حدتها بني دولة وأخرى إال أن أهمها
تواجه الثروة احليوانية يف الدول العربية
يتلخص مبا يلي:

املراعـي واألعـالف:
تشكل املراعي واألعالف العائق األهم لتطور الثروة احليوانية وذلك لوجود فجوه كبريه بني موارد األعالف
واالحتياجات الغذائية للثروة احليوانية ،حيث تتصف املراعي الطبيعية باخنفاض يف إمكاناتها اإلنتاجية من املواد
العلفية نتيجة الرعي اجلائر واملبكر وسوء استخدامها إضافة إىل قطع األشجار والشجريات وعدم وجود سياسات محاية.
وتفتقر معظم الدول العربية إىل التكامل يف ختطيط وتنمية املشاريع اإلنتاجية لكال القطاعني ،والذي بدوره
خيفض من مردود وحدة املساحة ،ناهيك عن قلة االستفادة من املخلفات الزراعية .كما أن ندرة املياه جتعل من الصعب
استغالل هذه املساحات الشاسعة وزراعتها باألعالف ،فأصبح االعتماد على األعالف املستوردة واليت يف الغالب ختضع
لتقلبات األسعار وبالتالي تأثري املربني وإنتاجياتهم.

العوامل البيئيـة:
ً
وتلعب ً
كبريا يف تذبذب إنتاجية الثروة احليوانية وذلك لوجود مناطق جافة وشبه جافة مبساحات شاسعة يف
دورا
ً
وأحيانا ندرة األمطار  .كما أن عدم وجود موارد شرب
معظم الدول العربية حيث تتميز بدرجات حرارة قصوى مع قلة
للحيوانات وندرة املوارد املائية كاألنهار واجلداول والربك حتد من استغالهلا بالشكل الصحيح .
كما أن سوء إدارة املناطق اليت ميكن استغالهلا جعلت هذه املناطق صعبة االستصالح ،فغطت الصحراء معظمها
وأصبحت غري مستغلة ً
أبدا بعد أن كان باإلمكان إعادة استصالحها.

العوامل االجتماعية:
إن اعتماد نظام اإلنتاج احليواني يف معظم الدول العربية وخاصة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة على الرتحال
املومسي وشعور الرعاة بتناقص أدوارهم بعد أن ضاعت مكانتهم االقتصادية اليت كانوا يتمتعون بها لقرون مضت
عندما كانت الثروة احليوانية متثل دعامة وركيزة االقتصاد .إضافة إىل إن دخوهلم بدأت بالتالشي يف ظل الظروف
االقتصادية الصعبة اليت متر بها املنطقة والعامل بشكل عام  ،فاختار العديد منهم االستقرار يف املدن واالعتماد على
فرص أفضل للعمل يستطيعون مواكبة التطور احلضاري.

السياسات واخلدمات:
تفتقر معظم الدول العربية لسياسات وخطط متكاملة لتنمية القطاع احليواني ،إذ أن معظمها تنفذ مشروعات
وبرامج مشتتة وبعيدة كل البعد عن التخطيط املستقبلي ،إضافة إىل أنها ال تعمل إي حساب للجدوى االقتصادية
للمشاريع مما أدى إىل انعدام النمو والتنمية يف القطاع .
وعليه ميكن تلخيص أهم العوامل احملددة لتنمية هذا القطاع باآلتي:
-

قلة املوارد املالية يف معظم الدول العربية.
ضعف القدرات التسويقية للمنتوجات احليوانية.
قلة االستثمار احمللي واخلارجي.
عدم مالءمة سياسات التسعري مع التطور املرغوب للقطاع.
ً
أحيانا.
ضعف البحث الزراعي وانعدامه
ضعف اخلدمات املساندة كالصحة البيطرية واللقاحات والطعوم.
ضعف الدراسات االقتصادية وخاصة فيما يتعلق باجلدوى االقتصادية مما صعب وضع خطط إمنائية ذات
  جدوى.
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-

قلة املعلومات املتوفرة بشكل عام عن الثروة احليوانية وانعدام بنوك املعلومات اخلاصة بالقطاع.
عدم وجود سالالت ذات إنتاجية عالية والتمسك بالسالالت احمللية ذات اإلنتاج املنخفض.
االستمرار يف ذبح األبقار واخلراف على أعمار صغرية وعدم االنتظار لنموها بشكل كامل.
االعتماد على أساليب الرتبية القدمية وعدم اعتماد الوسائل احلديثة.
ازدياد فتك األمراض احليوانية وسرعة انتشارها .
التغري املستمر يف أمناط االستهالك يف الدول العربية.

 التوصـيات:• يف جمال األغنام واملاعز:
-

استخدام التقنيات احلديثة كالتلقيح الصناعي والفطام املبكر واستخدام اإلسفنجيات واهلرمونات وغريها.
تشجيع املزارعني على تأسيس نظم التغذية احملصورة لتفادي الرعي اجلائر.
تأسيس شركات تسويق ختتص مبنتجات املاعز واألغنام .
تأسيس مجعيات تربية.
عدم ذبح اخلراف على عمر صغري أو وزن قليل.
تأهيل الكوادر اإلرشادية واألطباء البيطريني.
توفري اللقاحات واألدوية بسعر مناسب.
استخدام احلزم املتكاملة لرتبية املواشي.
توسيع التكامل ما بني اإلنتاج احليواني والنباتي.

• يف جمال الدواجن:
-

توفري أخصائيني يف الرتبية والتغذية.
توفري املختربات اخلاصة والضرورية لتشخيص األمراض.
توفري اللقاحات الضرورية واألدوية الالزمة.
تشجيع إقامة املشاريع املتكاملة.
تشديد الرقابة على عملية ترخيص املزارع ملراعاة التقيد باملواصفات املطلوبة.

• األمساك:
-

تشجيع عملية االستزراع السمكي.
إنشاء مديريات خاصة باألمساك يف وزارات الزراعة.
احملافظة على املسطحات املائية من التلوث.
حتديد فرتات الصيد مع وضع غرامات للمخالفني.
إنشاء خمتربات خاصة.
إنشاء مفرخات لألمساك وتوزيعها على املربني بأسعار رمزية.

•

األعالف:

-

تشجيع استخدام املياه املستصلحة لزراعة األعالف.
استخدام أعالف جديدة تتناسب وطبيعة ومناخ البلد.
االستفادة من خملفات املزارع واملصانع ومعاصر الزيتون يف عمل مكعبات علفية كغذاء مكمل.
استخدام السيالج أثناء فرتات توفر املادة اخلضراء وحفظها لفرتات اجلفاف.
التوسع يف زراعة احملميات الزراعية.
التوسع يف تعميم فكرة استنبات األعالف يف الغرف للمزارعني الصغار .
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 استغالل كافة األراضي الصاحلة لزراعة األعالف واستخدام أنظمة احلصاد املائي والستائر الرتابية والسدود. استخدام الصبار األملس يف برامج األعالف واخللطات.ويستدعي حتقيق االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء واحلليب إجياد نظام غذائي متوازن لألبقار واملاعز ووجود نظام
إنتاج أعالف دائمة غنية بكافة احملتويات الغذائية .ويساعد املناخ املتوسطي ملعظم الدول العربية على توفر متطلبات
القطيع خالل فصل الربيع .ولالستفادة من وفرة اإلنتاج يستوجب على املربي ختزين الفائض لتكوين خمزون علفي
ميكن االستفادة منه يف فرتات اجلفاف مما يقلل من استخدام األعالف املركزة وبالتالي خيفف من األعباء املادية
للمزارع.
فإنتاج السيالج وختزينه أصبح من الطرق الشائعة املستعملة يف كثري من الدول ،إذ ميكن اللجوء إىل طريقتني
خمتلفتني وهما الطريقة اجلافة برطوبة ال تتعدى  %15أو الطريقة الرطبة برطوبة تصل ما بني  %70 - 60ويف كلتا
احلالتني ميكن احلصول على باالت قش أو أعالف خضراء  ،حيث تعترب األخرية األفضل من حيث املكونات الغذائية
للعلف األخضر الستخدامها عند احلاجة( .صاحل بن يوسف.)2011 .

•

الصحة احليوانية:

-

زيادة أعداد املختربات البيطرية وخاصة يف املراكز احلدودية.
تأهيل الكوادر البيطرية املدربة واملتخصصة.
تشجيع البحث يف جماالت الثروة احليوانية.
تأهيل الكادر اإلرشادي بشكل جيد وتزويده باالحتياجات الضرورية.
حتسني فرص تسويق منتجات الثروة احليوانية.

• األبقار:
-
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استرياد السالالت اجليدة مثل السالالت اهلولندية واألمريكية ذات اإلنتاج العالي.
تشجيع تأسيس اجلمعيات الزراعية ملربي األبقار.
حتسني فرص تسويق منتجات األلبان واللحوم احلمراء.
منع استرياد اللحوم احلمراء إال عند الضرورة .
زيادة املساحات املزروعة باألعالف .
تشجيع استخدام تقنيات الرتبية احلديثة مثل التلقيح الصناعي .
تشجيع استخدام السيالج يف مواسم الوفرة.
التوسع يف استخدام التلقيح الصناعي.
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فجوة الربوتني احليواني فـي مجهوريةمصر العربية
التحديات والفرص
أ.د .أشرف هشام برقاوي
قسم اإلنتاج احليواني – كلية الزراعة – جامعة القاهرة
عميد كلية الزراعة األسبق جبامعة القاهرة
ورئيس اجلمعية املصرية لإلنتاج احليواني

مقدمة:
متثل الفجوة يف الربوتني احليواني الفرق ما بني متوسط استهالك الفرد اليومي من الربوتني احليواني وبني ما
وصت به منظمة الصحة العاملية واليت حددت احلد األدنى لالستهالك اليومي للفرد من الربوتني احليواني حبوالي  29جم.
وختتلف الرؤى يف تنمية نصيب الفرد من الربوتني احليواني ما بني مؤيد يدعو لدفع التنمية يف هذا القطاع لالقرتاب من
االكتفاء الذاتي ،وبني متحفظ يدعو إىل استرياد فارق امليزان من اخلارج  ،ولكل من اجلانبني مربراته الوجيهة يف رؤيته.
وما بني هاتني الرؤيتني ،تأتي هذه الورقة لتناقش حجم الفجوة يف الربوتني احليواني يف مصر وما هي أهم التحديات
للتنمية يف هذا القطاع وكذلك أهم الفرص املتاحة يف ظل إدارة منظومة الزراعة يف مصر من خالل اإلجابة على عدة
تساؤالت:
•
•
•
•

هل هناك فجوة يف متوسط نصيب الفرد من الربوتني احليواني مقارنة باملتوسطات العاملية؟
يف ظل املوارد املتاحة هل جيب وضع تنمية اإلنتاج احليواني ضمن أولويات الدولة؟
هل ميكن الوصول لالكتفاء الذاتي  ،وما هو املستهدف للوصول إليه؟
ما هي الفرص وما هي التحديات لتحقيق اهلدف؟

 -1توصيف للموارد الزراعية يف مصر:
تقع مصر يف املنطقة شبه االستوائية يف القارة اإلفريقية ،وتبلغ مساحتها حوالي  100000مليون كيلو مرت
ً
نظرا الرتفاع نسبة األراضي الصحراوية
مربع ،تشغل األراضي املزروعة نسبة منها حوالي ( % 3.7إحصائية الفاو )2012
بالدول ممثلة يف الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء .وتعتمد الزراعة يف مصر على الري من مياه النيل حيث
يبلغ اإليراد السنوي من مياه النيل حوالي  55.5مليار مرت مكعب .وخالل املائة سنة األخرية ( )2008 – 1908اخنفض
ً
ً
سنويا إىل حوالي 880م3
نصيب الفرد من املياه من حوالي  4400م3
سنويا ( ،) www.ahewar.comكما ال توجد
زراعة مطرية يف مصر ً
نظرا لندرة األمطار وعدم انتظام سقوطها .ويف ضوء املوارد املائية املتاحة تعد مصر من الدول فقرية
ً
أيضا بشكل عشوائي غري خمطط.
املراعي الطبيعية ،حيث تنشأ مناطق للرعي بشكل عشوائي ويتم الرعي فيها
وتعتمد نظم الزراعة احليوانية يف مصر على نظم رئيسية هي:
• نظام الزراعة املكثف :وهي زراعة متخصصة يف جمال اإلنتاج النباتي أو اإلنتاج احليواني.
• نظام الزراعة النباتي/احليواني املختلط :وهو ميثل عماد الزراعة النباتية واحليوانية ً
معا ،حيث ميثل هذا
  النظام معظم أمناط احليازة الزراعية واحليوانية  ،ويتميز هذا النمط باخنفاض حيز مساحة أراضي (أقل من
   5أفدنة) واحليازة الزراعية (أقل من  5رؤوس حيوانية) ،وهذا النمط ميثل حوالي  %85من النظام الزراعي
  املصري ،حيث يوجد تكامل يف طبيعة النشاط احليواني والزراعي.
• النظام الرعوي وهو نظام متنقل بني مناطق منو األعشاب القريبة من مصادر مياه الشرب  ،وينتشر هذا
  النظام يف رعي اجملرتات الصغرية يف كل من السواحل الشمالية ملصر  ،ويف مناطق الواحات وسيناء.
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 -2توصيف للموارد احليوانية يف مصر:
 1-2تطور أعداد املصادر الوراثية الرئيسية املنتجة للربوتني احليواني:
يوضح جدول ( )1تطور أعداد مصادر الربوتني احليواني يف مصر خالل الفرتة من عام  2000إىل عام  ،2010ويتضح من
اجلدول ما يلي :
• أن هناك زيادة يف أعداد كل املصادر الوراثية املنتجة للربوتني احليواني يف مصر .
• إن أعداد الدواجن مثلت أعلى معدل للزيادة ( )%426بينما سجلت أعداد اجلاموس أقل معدل للنمو يف
  األعداد (.)%18.3

 2-2تطور مصادر الربوتني احليواني يف مصر:
ً
تطورا يف كميات الربوتني احليواني
خالل الفرتة من عام  2000إىل عام  2010شهدت مصادر الربوتني احليواني
ً
حمليا (جدول  ، )2وقد أظهرت البيانات يف اجلدول أن أعلى معدل للنمو يف املنتجات احليوانية كان يف إنتاج
املنتجة
بيض املائدة ( ، )%708بينما سجل قطاع إلنتاج حلوم الدواجن أقل معدل للنمو (. )%35.6

 3-2تطور معدل االسترياد من املنتجات احليوانية يف مصر:
يوضح شكل ( )1كميات املنتجات احليوانية املستوردة خالل عام  ،2010ويبني الشكل أن األمساك متثل
أكرب نسبة من املنتجات احليوانية املستوردة ،تليها الدواجن واللحوم احلمراء ثم األلبان اجملففة ،ثم يأتي بيض املائدة
ً
كثريا.
واألجبان يف ذيل القائمة بكميات تقل

 -3نصيب الفرد من الربوتني احليواني يف مصر:
يوضح جدول ( )3كميات الربوتني احليواني املنتجة واملستوردة يف مصر خالل عام  .2010وتوضح إحصائيات
الفاو ( )2012أن متوسط استهالك املواطن املصري حوالي  24.2جم من الربوتني احليواني /يوم  ،بينما وضحت توصيات
منظمة الصحة العاملية إن احلد األدنى ملتطلبات تغذية اإلنسان هي  29جم بروتني يوم  ،مبا يعين أن حجم الفجوة احلالية
ً
حاليا هي حوالي  5جم بروتني /يوم.
من الربوتني احليواني يف مصر
وحتليل البيانات يوضح أن اللحوم احلمراء متثل  10.2( %42.2جم) من االستهالك اليومي من الربوتني احليواني بينما
ميثل اللنب ومنتجاته حوالي  5( %20.5جم) ،واألمساك حوالي  4.7( % 19.3جم) ،والدواجن  3.4( %13.9جم)  ،أما بيض
املائدة فيمثل حوالي  1( % 4.1جرام).

 -4رؤية تنمية الثروة احليوانية:
تهدف رؤية تنمية الربوتني احليواني إىل حتقيق التالي:
 تغطية احتياجات املواطن املصري من الربوتني احليواني  :ويساعد ذلك يف الوصول إىل التوصيات العاملية يف  جمال تغذية اإلنسان مبا له من انعكاسات على صحة اإلنسان وهو ما يقلل دعم الدولة يف جمال الصحة،
  كما يساعد على توفري الغذاء ،وعلى استقرار أسعار السوق احمللي ،وتوفري املنتج دون أزمات مومسية ،إىل
  جانب ضبط امليزان التجاري السالب ،بتقليل االسترياد وتوفري العملة الصعبة.
 إعادة تشكيل سلة الربوتني احليواني يف ضوء الكفاءة التحويلية لتقليل سعر وحدة املنتج للمستهلك:ً
طبقا ملا هو موضح يف شكل (.) 2
  ويف ضوء ذلك تعطي األولويات
 ربط اإلنتاج بربامج للتنمية الشاملة للريف املصري :حيث تعد مشروعات اإلنتاج احليواني وسيلة حملاربةً
نظرا لسرعة املردود  ،وتوفري السيولة
  البطالة من خالل تشجيع املشروعات الصغرية واملتوسطة  ،وحماربة الفقر
  املالية اليومية للمنتج.
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 وضع سياسات تضمن احلفاظ على اإلنتاج احمللي :وذلك للحفاظ على االستثمارات احلالية يف قطاع اإلنتاج  احليواني واليت يبلغ تقديرها إىل حوالي  90مليار جنيه ،إىل جانب احلفاظ على املنتج الصغري واملتوسط وذلك
  من خالل صندوق لألزمات لدعم صغار املنتجني يف حالة وجود أزمات.
ً
نظرا الخنفاض متوسط
 عدم الرتكيز على املنتجات احليوانية الشرهة للمياه :مثل إنتاج اللحوم احلمراء  نصيب الفرد من املياه .

 -5معوقات تنمية الناتج القومي من الربوتني احليواني:
تتمثل معوقات تنمية الناتج القومي من الربوتني احليواني يف مصر يف ستة حماور رئيسية :
ً
سنويا ،وصعوبة تغيري النمط
أ -دميوجرافية واجتماعية :ممثلة يف معدل منو سكاني يصل إىل % 1.8
ً
نظرا الخنفاض مستوى الدخول ،مما جيعل من الصعوبة إعطاء األولويات للمنتجات
  الغذائي للشعب املصري
  احليوانية ذات معدل التحويل الغذائي العالي.
ب -فنية :وتتمثل يف غياب األهداف املرحلية للدولة  ،والسياسات العشوائية يف االسترياد ومحاية اإلنتاج احمللي من
  املزارع الصغري ،وضعف املوارد البشرية املؤهلة واملدربة .
ج -املوارد املتاحة :اخنفاض إنتاجية السالالت احمللية ،واخنفاض متوسط نصيب الفرد من املاء ،وحمدودية األراضي
  الزراعية ،وغياب الزراعات املطرية ،وضعف املراعي ،وتشتت احليازات احليوانية.
د -تنموية :وهي تتمثل يف ضعف متويل البحث العلمي وضعف البنية األساسية يف اجملازر واألسواق وغياب
  خطط مستدامة للتحسني الوراثي.
ه -مهنية  :وتتمثل يف وجود أمراض بيطرية متوطنة ،وضعف جتهيزات معامل التشخيص ،وعدم وجود إنتاج
كاف لألمصال واللقاحات ،وضعف تطبيق التكنولوجيات احلديثة ،وعدم كفاية املوارد العلفية،
  حملي
ٍ
  وعدم الثقة يف البيانات واإلحصاءات ،وغياب نظم التسجيل والرتقيم القومية.
و -ضعف االستثمارات :ويتمثل يف ضعف االستثمارات يف الزراعة عامة واإلنتاج احليواني خاصة  ،حيث ميثل
  إمجالي االستثمارات يف قطاع الزراعة حوالي  %8من إمجالي االستثمارات يف مصر ،وميثل االستثمار يف
  جمال اإلنتاج احليواني حوالي  %25من إمجالي االستثمار الزراعي ( %2من إمجالي االستثمار الكلي
  للدولة) ،وهي نسبة منخفضة ال شك ،قد يربرها حجم املخاطر الناجتة من تقلب سياسات الدولة يف جمال استرياد
  املنتجات احليوانية ،وكذا اخلسارة الناجتة من األمراض الوافدة والوبائية .ويتمثل حجر الزاوية يف تنمية
  الناتج القومي من الربوتني احليواني يف زيادة االستثمارات يف هذا القطاع ،وميكن حتقيقه من خالل عدة
  حماور:
• احلفاظ على بقاء كافة املستثمرين داخل سلسة اإلنتاج.
• تشجيع االستثمار يف جمال اإلنتاج احليواني وخباصة املشروعات املتوسطة.
• وضع نظام حلماية املنتجني ضد تقلبات األسعار وضد الكوارث.
ً
• وضع نظام تسويقي حيافظ على قيمة املنتج ،ويقلل من انتشار األمراض واألوبئة ،وخصوصا على
  مستوى املزارع الصغري.
• محاية االستثمارات احلالية يف جمال اإلنتاج احليواني.

 -6فرص تنمية اإلنتاج احليواني يف مصر:
يبني حتليل البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية  ،جمموعة من نقاط القوة يف النظام الزراعي املصري تتمثل يف:
• نظام نباتي  /حيواني خمتلط  ،مبا حيقق كفاءة اقتصادية عالية لكل من اإلنتاج احليواني والنباتي،
  وميكن تطويره وحتسينه.
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• طاقة وراثية كامنة يف بعض األفراد ،حيث يوجد تباين وراثي واضح بني السالالت احمللية يف إنتاج البيض
  (يف قطاع الدواجن) وإنتاج اللنب (يف اجلاموس املصري) ،مما ميكن من خالله البناء عليه لتحسني الناتج
  احمللي من الربوتني احليواني.
• سالالت حيوانية مقاومة لبعض األمراض ،وتتميز السالالت احمللية من مقاومتها لكثري من األمراض
  املستوطنة ،وهو ما ال مييز كثري من السالالت املستوردة.
ً
ً
واعدا لتنمية الثروات السمكية.
مستقبال
• جماري مائية وسواحل وحبريات كبرية ،وهو ما يعطي

 -7متطلبات تنمية الثروة احليوانية والسياسات املقرتحة:
 -1إعادة هيكلة قطاع اإلنتاج احليواني.
 -2تشجيع االستثمار.
 -3إعادة النظر يف بعض التشريعات.
 -4تشجيع إنشاء احتادات للمنتجني واملصنعني.
 -5خطط طويلة األجل للتحسني الوراثي واحلفاظ على املصادر الوراثية.
 -6دعم صغار املزارعني (صندوق مواجهة الكوارث).
 -7تطوير التعليم الفين الزراعي والبيطري ،ودعم البحث العلمي.
 -8دعم البنية التحتية والتحكم يف تداول احليوانات والطيور احلية.
جدول  :1تطور أعداد املصادر الوراثية املنتجة للربوتني احليواني
خالل الفرتة من عام  2000إىل 2010

2000

2002

2004

2006

2008

2010

معدل النمو
*%

األعداد (مليون رأس )

املصدر الوراثي
اجلاموس

3.38

3.55

3.85

3.94

4.05

4.00

18.3

األبقار

3.53

4.00

4.37

4.61

5.02

5.53

56.7

األغنام

4.47

5.11

5.04

5.39

5.50

5.65

26.4

املاعز

3.42

3.58

3.89

3.96

4.47

4.20

22.8

الدواجن

19

92

95

97

99.4

100

426.3

الرومي

0.97

1.34

1.41

1.40

1.43

1.36

40.2

الطيور املائية

15.7

15.9

17.5

19.8

21.6

22.7

44.6

املصدر  :إحصائية الفاو ( )2012م

* مت حسابها من خالل الفرق ما بني أعداد عام  2010وعام  2000مقسومة على أعداد .100 X 2000
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ً
حمليا خالل الفرتة من عام  2000إىل 2010
جدول  :2تطور كميات املنتجات احليوانية املنتجة

2000

2002

2004

2006

2008

2010

معدل النمو
*%

األعداد (مليون طن )

املصدر الوراثي
أمساك

0.34

0.37

0.47

0.60

0.69

0.71

108.8

حلوم محراء

1.32

1.27

1.41

1.62

1.80

1.84

39.4

ألبان

3.8

4.19

4.50

5.21

5.96

5.77

51.8

حلوم الدواجن

0.59

0.63

0.65

0.72

0.74

0.80

35.6

بيض املائدة

0.00024

0.00042

املصدر  :إحصائية الفاو ( )2012

0.00041 0.00035 0.00026 0.00035
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* مت حسابها من خالل الفرق ما بني أعداد عام  2010وعام  2000مقسومة على أعداد 100 X 2000
جدول  :3كميات الربوتني احليواني املتاحة من السوق احمللي واملستوردة
خالل عام 2010
السلعة

اإلمجالي

مصادر الربوتني احليواني (طن)
الناتج احمللي

املستورد

اللحوم البيضاء

266832

17932

284764

بيض املائدة

71663.4

330

71993.4

اللنب

173220

0

173220

0

17049

17049

اللحوم احلمراء

139285

10103

149388

األمساك

63495

37455

100950

لنب جمفف

797364.4

اإلمجالي

شكل  :1كميات املنتجات احليوانية (طن ) املستوردة خالل الفرتة من 2010-2000
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شكل  :2الكفاءة التحويلية إلنتاج الربوتني احليواني (جم بروتني حيواني 1/كجم مادة جافة)

املراجــــع:
 -1إحصائيات منظمة األغذية والزراعة العاملية (.)FAOSTAT 2012( )2012
 -2إسرتاتيجية وزارة الزراعة واستصالح األراضي (.)2030 - 2010
www.ahewar.com -3
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ورقة حول واقع التغذية احليوانية يف الوطن العربي
بني البدائل واملستحدثات والنقل التكنولوجي
الدكتور /نزار جماهد
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:أهم خملفات احملاصيل الزراعية و املصانع الغذائية
By-products

إنتاج
()طن

أماكن و فرتات إنتاجها

فرتات إنتاجها

Cereal straws

1.5 million

North

June - August

Pressed olive cakes

200 000

North and center

November -February

Olive leaves and twigs 750 000

North and center

January - March

Grape kernels

10 000

North-east

September
November

Tomato pulp

19 000

North-east

July - August

Brewers grain

4 600

Tunis

All the year

Wheat bran

400 000

North - east

All the year

Date fruit residues

10 000

Southern oasis

November - January

Poultry litter

700 000

North and centre

All the year

-

:أهم خملفات احملاصيل الزراعية و املصانع الغذائية
By - products

DM
(%)

Ash
(%DM)

Nx6.25
(%DM)

ADF OMD
(%DM)
(%)

Gas
ml /g
OM

VFA
mmol /
gOM

UFL

Wheat Straw

89.0

7.4

3.7

40.7

40.1

70.7

3.6

0.38

Olive cakes

45.5

11.5

4.0

46.5

36.3

45.4

1.6

0.34

Olive leaves

56.8

3.6

10.5

29.9

60.3

54.5

3.2

0.65

Raisin kernels

37.1

9.2

13.8

45.7

52.2

73.7

6.6

0.35

Tomato pulp

25.5

4.5

21.5

35.0

59.9

100.3

5.3

0.61

Brewery grains

24.3

4.0

28.5

22.1

75.4

208.6

8.9

0.80

Wheat bran

89.1

7.0

16

13.7

71.9

166.7

8.5

0.73

Dates residues

87.6

2.5

3.2

7.8

93.8

178.6

10.1

1.11

Poultry litter

70.6

15.4

23.5

24.9

65.9

120.5

6.5

0.68
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حتسني القيمة الغذائية للمصادر رديئة النوعية:
 حتسني القيمة الغذائية لألعالف اخلشنة رديئة النوعية يتم بطرق عدة ومنها إجراء املعامالت الفيزيائية  والكيمياوية والبيولوجية .
 اهلدف الرئيس هلذه املعامالت هو تعريض أكرب قدر ممكن من الكربوهيدرات اجلدارية (بالسليلوز  واهليميسليلوز) لإلنزميات اليت تفرزها األحياء الدقيقة ( البكرتيا واألوليات) يف الكرش .
 تستخدم املعامالت الكيمياوية لتحسني القيمة الغذائية عن طريق الرفع يف معامل هضمها باستخدام أنواع  معينة من املواد الكيمياوية.

املعامالت الكيمياوية للتنب:
هيدروكسيد الصوديوم . NaOH
هيدروكسيد األمونيوم . NH4OH
( االمونيا . )NH4
اليوريا . CO( NH2( 2

-

األمونيا NH3أو هيدروكسيد األمونيوم NH4OHاملعاملة ب:
-

استعمال سائل األمونيا ( )NH4OHمع أكوام باالت التنب ( 3ل  100كغ من التنب) املغطاة بالبالستيك
  السميك( 0.2ملم) .
عند تبخر األمونيا فإنها تنتشر خالل الباالت ،ويبقى الغطاء فوق أكوام الباالت لفرتة زمنية معينة ،حسب
  درجة حرارة احمليط ،بعد ذلك يرفع الغطاء إلزالة األمونيا احلرة ويرتك التنب لكي جيف حتت أشعة الشمس
  ومن ثم يقدم كعلف للحيوانات.
ال تظهر خملفات قاعدية مع فضالت احليوان.
املعاملة باألمونيا تزيد من حمتوى النرتوجني يف العلف املعامل إىل ضعف املستوى املوجود عليه أصالً.
ارتفاع معدل اهلضم بسبب انتفاخ اخلاليا النباتية الذي يزيد من إمكانية حتطيم جدار اخللية من قبل األحياء
  اجملهرية يف الكرش وكسر بعض الروابط اجلزيئية مع اللحنني.
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املعاملة باليوريا:
ً
حقليا هو الدافع وراء استخدامها يف معاملة
 إن توفر اليوريا واخنفاض تكاليف إنتاجها وسهولة استعماهلا  األتبان واألعالف اخلشنة كمصدرغري مباشر لألمونيا.
 يكون االستعمال بواقع  5كغ من اليوريا  50 +لرت من املاء لكل  100كجم من التنب اجلاف. حتلل اليوريا حيدث بفعل وجود إنزيم ( )Ureaseالذي تفرزه األحياء الدقيقة املتوفرة على خملفات احملاصيل  الزراعية واليت مصدرها إما من الرتبة أو من اجلو ,ومع إضافة املاء واخلزن يف ظروف الهوائية ،فإن اليوريا سوف
  تتحلل إىل أمونيا وثاني أوكسيد الكربون.
 وميكن إضاقة إنزيم ( )Ureaseأو مصادره (مثل خملفات احليوان احلاوي على األحياء اجملهرية احملللة لليوريا  إىل التنب املعامل أو زيادة درجة حرارة املعاملة مما يؤدي إىل تقليل مدة املعاملة وزيادة يف معامل هضم املادة
  اجلافة للمادة العلفية املعاملة.

 -1االثراء وإغناء األعالف يكون يف شكل مكمالت حمفزة من الربوتني والطاقة و املعادنcatalytic compounds ,,
 -2تعتمد هذه الطريقة على إمداد األحياء الدقيقة يف كرش اجملرت باملواد املغذية الرئيسية املفيدة لنموها لتحسني
كسر األلياف .cellulolysis
 -3لقد طبقت العديد من األساليب للحيوانات اجملرتة ،منها إضافة الشعري أو اليوريا وصوغ خالئط اليوريا  -موالس -
معادن كمضاف سائل أو يف شكل قوالب صلبة.
 -4هذا النوع من التكملة مالئم للظروف الغذائية العسرية و ال يتماشى مع نظم اإلنتاج املكثف.
 -5ميكن احليوانات من سد االحتياجات احلافظة وحتقيق مستوى إنتاج بسيط أو متوسط.
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مثال من تركيبة القوالب :
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ّ
الزيوت العطرية :
ً
خصوصا منها النباتات
 تعترب الزيوت العطرية من أهم املركبات الثانوية املوجودة يف عدد كبري من النباتات،ّ
ّ
التلقائية.
الرعوية
  العطرية والطبية أو بعض النباتات
 تستخلص عادة عن طريق التقطري أو باستعمال احملالت العضوية. تركيبة كيميائية ّمعقدة ومتعددة اجلزيئات واألجسام ختتلف باختالف األنواع واألصناف النباتية و
  األعضاء املستخلصة منها ،كما تتأثر باحمليط الذي تنشأ فيه النباتات.

84

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

بعض اجلزيئات املعروفة للزيوت الروحية :

تتميّز هذه املستخلصات مبجموعة من اخلصائص ذات التأثري الغذائي والصحي بالنسبة للحيوانات:
ً
ً
حسب الدراسات احلديثة يبدو أن هلا مفعول مضاد حيويّ ،
ممكنا لبعض األدوية املستعملة
بديال
مما جيعلها
ً
عموما.
لدى احليوانات املعدة لإلنتاج
ّ
 حتسني االستعمال التمثيلي للنيرتوجني والطاقة لدى اجملرتات إىل جانب تأثريها على اجتاهات اهلضم  البيولوجي لديها.
 -تغيرّ انتقائي ألداء األحياء الدقيقة يف الكرش .
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لوحظ أن استعمال املستخلصات بشكل ّ
موسع يتطلب السيطرة على بعض اإلشكاليات العلمية القائمة:
ّ
 بينت بعض التجارب ّّ
الغنية بهذه املركبات قادرة على التأقلم حبيث
اجملرتات املتعرضة الستهالك النباتات
أن
  ينعدم هذا املفعول على املدى القريب و املتوسط.
 وضح أنه ال ّبد من التحكم يف اجلرعات املقدمة للحيوان حتى ال تقع يف جمال املفعول العكسي والسليب
ّ
اجملرتات.
  خاصة بالنسبة لنظام اهلضم احليوي لدى

مثال لبحث:
 دراسة مفعول الزيوت العطرية املستخرجة من نباتات تلقائية يف منطقة القريوان للبالد التونسية ،على اهلضم  البيولوجي لدى األغنام.

اإلكليل Rosmarinus officinalis

ّ
الزعرت Thymus capitatus

استخالص الزيوت العطرية عن طريق التقطري :

86

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

ّ
تصاعدية من الزيوت العطرية ( ) µl 120 ,80 ,40 ,20 ,10على مؤشرات اهلضم املعملي
* قياس مدى تأثري جرعات
ّ
باملقارنة مع اجلرعة ( )0بطريقة  Menkeحتضني ملدة  24ساعة.
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أهم النتائج:
ّ
بينت النتائج ّ
أن الزيوت ّ
كمركب كيميائي ّ
 ّمميز لديها
الروحية للزعرت و اليت يغلب عليها cavacrol
ّ
  القدرة األقوى على إحباط عمل بكترييا الكرش لدى اجملرتات.
ّ
الروحية لإلكليل و اليت ّ
 أ ّما بالنسبة للزيوت ّتتمتع ب  - 1,8-cineol 1 -كمركب كيميائي ّ
مميز فإنها
ّ
  تتمتع بتأثري معتدل على إبطاء عمل بكترييا الكرش لدى اجملرتات.

نقل التكنولوجيات احلديثة و املالئمة:
على املستوى العر بي واإلقليمي :
 التشجيع على احداث الشبكات العربية اخلبرية املتخصصة و املتنوعة على املستوى العربي أو اإلقليمي  اجلهوي (جمموعات الدول املتجاورة ذات العوامل الطبيعية املتقاربة واالهتمامات املشرتكة).

-

وضع كشوفات حمينة للموارد احليوانية و العلفية يف العامل العربي.
وضع جداول القيمة الغذائية لألغذية احليوانية.
وضع جداول االحتياجات احليوانية ملختلف االنواع و االصناف.
وضع سياسات عربية صائبة و متكاملة:

تــوحيد لغـة
التخــاطب

توحيد وحدات القياس مثال النظام الفرنسي:
 وحدات املال أو احلجمية للقياس وتوقع االستهالك املال =  /1استهالك بالنسبة لألبقار UEBوحدة املال هي كمية ما تستهلكه بقرة منوذج من عشب منوذج للكغ من الوزن  التمثيلي ( P0.75غ / )122,6ما تستهلكه البقرة من علف ما.
 بالنسبة لألغنام  UEMوحدة املال هي كمية ما يستهلكه كبش منوذج من عشب منوذجي للكغ منً
منوذجا من علف ما .
  الوزن التمثيلي ( P0.75غ / )75ما يستهلكه الكبش
ً
أيضا للتعبري عن مقدرة االستهالك (م.اء) لدى اجملرت حبيث ميكن توقع الكميات
 وتعتمد هذه الوحدة  املستهلكة كما يلي:
ك.م.ج.م = م.اء  UE /كغ م.ج
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وحدات الطاقة :
 وحدة الطاقة إلنتاج احلليب  UFL:حمتوى كغ من الشعري القار من الطاقة الصافية إلنتاج احلليب Kcal 1700و.ط .ا.ح ألي علف = حمتواه من الطاقة الصافية إلنتاج احلليب 1700 /
 وحدة الطاقة إلنتاج اللحم  UFV:حمتوى كغ من الشعري القار من الطاقة الصافية إلنتاج احلليب Kcal 1830  و.ط .ا.ح ألي علف = حمتواه من الطاقة الصافية إلنتاج اللحم 1880 /

على املستوى احمللي:
 حث املربني على االنتظام يف شكل تعاونيات و/أو مجعيات مما يسهل نشر االبتكار التقين والتحكم يفً
فضال عن مرونة التنظيم والربجمة واملراقبة.
  التطبيقات،
 إدماج املزارع يف عمية نقل وتكييف واستيعاب التكنولوجيا عرب مقاربات اخنراطية وتشاركية و حسبً
ضمانا لنجاح العملية.
  االحتياجات اخلصوصية
اختيار التقنيات اجلديدة والسبل والوسائل الالزمة لتمريرها ينبغي أن تراعى فيه احلقائق االجتماعية واالقتصادية،
والثقافية والطبيعية للمنطقة.

89

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

التقييم االقتصادي لتطبيق استخدام املخلفات النباتية يف اإلنتاج احليواني
الدكتور /مصطفى عبد الرازق خليل

املقدمة:
يعترب قطاع اإلنتاج احليواني أحد القطاعات اإلنتاجية اهلامة بالقطاع الزراعي  ،إذ يبلغ الدخل املتولد من هذا
القطاع حوالي  39.31مليار جنيه متثل حنو  %35.24من إمجالي الدخل الزراعي عام  ، 2010كما يعد قطاع إنتاج
األلبان من أهم القطاعات داخل قطاع اإلنتاج احليواني حيث يبلغ الدخل الذي حققه هذا القطاع يف نفس العام حوالي
 9.851مليار جنيه تعادل ما يقرب من  %25.1من قيمة الدخل املتولد من قطاع اإلنتاج احليواني(. )13
وباستقراء البيانات الرمسية( )12اخلاصة بإنتاج واستهالك األلبان على مستوى اجلمهورية يتضح ضعف قدرة اإلنتاج
احمللي على مواكبة االستهالك مما أدي إىل وجود فجوة يف إنتاج األلبان بلغت حنو  1279ألف طن ملتوسط الفرتة من
 ، 2010 – 2007وبالتالي أدى العجز يف اإلنتاج احمللي من األلبان إىل زيادة العبء على امليزان التجارى وميزان املدفوعات
املصري .
وأمر هذا شأنه يتطلب ضرورة تطوير وتنمية قطاع اإلنتاج احليواني بصفة عامة وقطاع إنتاج األلبان بصفة خاصة من
خالل عدة حماور لعل أهمها  :رفع الكفاءة التناسلية حليوانات اللنب وحتسني احلالة الصحية واألسكان احليواني
املالئم هلا ثم احملور اهلام واجلوهري وهو جمال هذه الدراسة وهو التحسني الغذائي هلا من خالل تقديم عالئق كافية ومتزنة
ً
متمثال يف
ومرتفعة يف قيمتها الغذائية باستخدام بعض التقنيات احلديثة واحلزم الغذائية كسيالج الذرة الشامية
العود األخضر بالكيزان  ،قش األرز املعامل باليوريا أو األمونيا  ،ويعد استخدام هذه احلزم الفنية كبديل لألعالف
التقليدية ضرورة ملحة لتنمية قطاع إنتاج األلبان خاصة وأن البيانات الرمسية والدراسات السابقة تؤكد أن املعروض
ً
كثريا عن االحتياجات الغذائية حليوانات اللنب  ،ويف نفس
واملتاح من األعالف الصيفية واألعالف املركزة ينخفض
ً
الوقت ميكن توفري كميات كبرية من استهالك الربسيم شتا ًء (حيث يسرف املزارعون يف استخدامه نظرا الخنفاض
ً
مقارنا بغريه من العالئق املركزة و اجلافة) عن طريق تطبيق احلزم الفنية املشار
تكاليف إنتاجه و أسعاره املزرعية
إليها ،ويف ظل هذه الفجوة الغذائية حليوانات اللنب تتوفر منتجات ثانوية حملاصيل حقلية متاحة ومتوفرة لدى املزارع
(خملفات احملاصيل الزراعية) بعضها يستخدم يف تغذية حيوانات التسمني و األلبان كتنب القمح (بلغت الكميات
املنتجة منه على مستوى اجلمهورية حنو  7.4مليون طن عام  )13()2008إال أن أسلوب استخدام هذا املورد قد ال يعكس
أفضل فرصة بديلة الستخدامه حيث ميكن إجراء بعض املعامالت عليه كحقنه باألمونيا أو معاملته باليوريا مما قد
يرفع من اقتصاديات استخدامه و على حني تبينّ أن النسبة الغالبة من املنتجات الثانوية هلذه احملاصيل (كقش األرز،
حطب الذرة و القطن ،عيدان الذرة اخلضراء ،و اليت بلغت جمتمعة حنو  9.6مليون طن عام  .)13()2008ال يسعى املزارع
حنو االستفادة منها باستخدامها يف تغذية حيواناته بعد إجراء التحسني الغذائي هلا و رفع قيمتها الغذائية مبعاملتها
باليوريا أو األمونيا ،بل يعمل على التخلص من بعضها بأساليب هلا مضارها و آثارها السلبية على البيئة فيقوم حبرق
قش األرز والذي يعد أهم أسباب السحابة السوداء (بلغت الكمية املنتجة من قش األرز على مستوى اجلمهورية حنو
 3.46مليون طن عام  )13()2008كما يقوم بتخزين البعض اآلخر بطريقة خاطئة مما جيعلها بيئة مالئمة لتكاثر
احلشرات وانتشار اآلفات الزراعية كحطب الذرة والقطن  ،ومن ثم كانت الضرورة امللحة لسد العجز يف العلف احليواني
عن طريق االستخدام األمثل ملواد العلف واملنتجات الثانوية املزرعية املتاحة واملتوفرة لدى املزارع املصري من خالل استخدام
وإدخال بعض احلزم الغذائية اهلامة يف عالئق حيوانات اللنب كسيالج الذرة الشامية بالكيزان وقش األرز املعامل
باليوريا أو األمونيا .
اهلدف:التعرف على اآلثار االقتصادية والفنية الستخدام سيالج عيدان الذرة الشامية بالكيزان وقش األرز املعامل
باليوريا يف عالئق حيوانات اللنب ،من خالل التقييم الغذائي للعالئق اليت تضمنت احلزمتني مقارنة بنظريتها التقليدية،
وتقدير إمجالي العوائد والوفورات االقتصادية املمكن حتقيقها باستخدام هذه احلزم على مستوى املزارع الصغرية
التقليدية وعلى املستوى القومي .
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املنهج البحثي املستخدم ومصادر البيانات :
اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي ،حيث مت حساب األهمية النسبية
واملتوسطات للمتغريات االقتصادية والفنية اهلامة ذات الصلة مبوضوع الدراسة ،و اختبار الفرق بني متوسطني «»T test
كما مت استخدام مؤشرات ومعايري الكفاءة االقتصادية للتعرف على اقتصاديات استخدام احلزم الفنية يف عالئق
حيوانات اللنب .
كما اعتمد البحث على نوعني من البيانات هما  :البيانات املنشورة من املصادر الثانوية مثل نشرات اجلهاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء ،والنشرات االقتصادية اليت يصدرها قطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة واستصالح
االراضي ،كما مت االستعانة ببعض البحوث والدراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة  .أما النوع الثاني من البيانات والذي
اعتمدت عليه الدراسة بدرجة أكرب وبصفة أساسية هي البيانات األولية حيث مت إجراء استبيان ميداني على منتجي األلبان
الذين قاموا باستخدام سيالج الذرة الشامية وقش األرز املعامل باليوريا يف تغذية حيوانات اللنب يف حمافظة البحرية .

أسلوب اختيار عينة الدراسة امليدانية :
لقد مت تصميم استمارة استبيان تتضمن البيانات األولية املتعلقة مبوضوع البحث  ،كما مت التأكد من إمكانية
ً
نظرا؛
حتقيق االستمارة هلدف الدراسة بإجراء اختبار مبدئي عليها “ ”Pretestوقد وقع االختيار على حمافظة البحرية
ألنها تعد احملافظة األوىل من حيث عدد حيوانات اللنب حيث بلغ إمجالي أعداد إناث األبقار واجلاموس بها حنو 690.5
ألف رأس متثل حوالي  %11.86من إمجالي أعداد إناث املاشية على مستوى اجلمهورية والبالغ حنو  5.820مليون رأس
عام  ، )13(2008وذلك عالوة على أن احلزم الفنية موضع الدراسة تطبق إىل حد كبري بهذه احملافظة بينما قد ال تطبق
يف معظم حمافظات اجلمهورية باستثناء بعض املراكز باحملافظات اليت كانت مناطق مستهدفة مبشروع إمناء قطاع
الغذاء( ) .F.S.D.P( )11وقد مت اختيار مركزي الدلنجات وإيتاى البارود بأسلوب «املعاينة العشوائية» كما مت اختيار
مفردات العينة بنفس األسلوب من منتجي األلبان باملركزين القائمني باستخدام سيالج الذرة الشامي بالكيزان وقش
األرز املعامل باليوريا يف تغذية حيوانات اللنب وذلك من خالل اإلحصاءات واحلصر املتاح مبديرية الزراعة بالبحرية واليت
اختذت كإطار لعينة الدراسة .
وقد بلغ عدد مزارع األلبان املختارة بعينة الدراسة حنو  50مزرعة (متثل حوالي  %5.56من إمجالي عدد املزارع القائمة
بتطبيق هاتني احلزمتني و البالغة حنو  900مزرعة على مستوى اجلمهورية)  ،ثالثون مزرعة قامت باستخدام السيالج،
وعشرون قامت باستخدام قش األرز املعامل باليوريا يف تغذية حيوانات اللنب  ،وقد تساوت عدد املزارع موضع الدراسة
باملركزين املختارين بالعينة  ،وقد مت إجراء االستبيان امليداني خالل الفرتة من أكتوبر  2008وحتى مارس ً 2010
نظرا ألن
تغذية حيوانات اللنب على احلزم املذكورة حتتاج إىل فرتة زمنية تتغذى فيها احليوانات على عالئق التتضمن احلزم
وفرتة زمنية أخرى بلغت حنو ً 90
يوما تتغذى فيها احليوانات على عالئق تتضمن احلزمتني املذكورتني ،ولقد حرصت
الدراسة على أن يتضمن االستبيان امليدانى املزارعني الذين قاموا باستخدام سيالج الذرة الشامية بالكيزان بعليقة
ً
ً
نظرا لندرة الدراسات اليت أجريت لتقييم هذه احلزمة الغذائية ً
واقتصاديا حيث تناولت بعض الدراسات
فنيا
حيوانات اللنب
السابقة التقييم الفين واالقتصادي لعيدان الذرة اخلضراء فقط واليت التقارن يف قيمتها الغذائية من حيث حمتواها من
الربوتني اخلام  ،C.Pجمموع املركبات الغذائية املهضومة  T.D.Nذات التأثري اإلجيابي على إنتاجية حيوانات اللنب
باحلزمة موضع الدراسة ،ومن ثم كان من األهمية مبكان أن تسعى الدراسة حنو تقييم هذه احلزمة الغذائية اهلامة.

حتليل نتائج أهم الدراسات املتعلقة بأثر استخدام احلـزم الفنية املستحدثة على الكفاءة اإلنتاجية حليوانات اللنب :
باستقراء نتائج الدراسات اليت تناولت أثر استخدام احلزم الفنية على الكفاءة اإلنتاجية حليوانات اللنب سواء كانت
دراسات ميدانية على مزارع تطبق هذه النظم الغذائية أو نتائج الدراسات التطبيقية اليت توصل اليها الباحثون والفنيون
مبعهد حبوث اإلنتاج احليواني وكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية ميكن إجيازها فيما يلي :
قام مسور بدراسة اقتصادية( )1وفنية ألثر استخدام سيالج الربسيم يف عليقة بعض حيوانات اللنب  ،وبتحليل البيانات
الواردة بعينة الدراسة امليدانية تبني أن أساليب ونظم التغذية اليت يتبعها مزارعو العينة لتغذية اجلاموس احلالب ميكن
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تقسيمها إىل جمموعات ثالث ً
وفقا لنوع ومكونات العليقة املستخدمة قبل وبعد تغذية احليوانات على السيالج  ،وقد
توصلت نتائج الدراسة إىل أن إدخال السيالج ضمن مكونات عليقة حيوانات اللنب قد حقق املميزات التالية :
 إن العالئق اليت تضمنت السيالج قد تفوقت على نظائرها يف قيمتها الغذائية متمثلة يف ارتفاع كمية  ونسبة الربوتني اخلام واملهضوم وجمموع املركبات الغذائية املهضومة على أساس املادة اجلافة  ،األمر الذي جعل
  مكونات هذه العالئق كافية ومتزنة الرتفاع حمتواها من هذه املركبات الغذائية مما أدي إىل إرتفاع
  معدل اإلدرار السنوي للجاموس احلالب .
 أوضحت معايري ومؤشرات الكفاءة االقتصادية أن إمجالي املنافع االقتصادية اإلضافية اليت حتققت باستخدامً
أساسا إىل عاملني هما  :زيادة الفائض احلدي
  السيالج قد بلغت حنو  1.87جنيه للرأس يف اليوم واليت ترجع
  اإلمجالي ( )Gross marginنتيجة ارتفاع إنتاجية احليوان من اللنب والذي بلغ حنو  1.23جنيه  /رأس  /يوم ،
  الوفورات االقتصادية اليت تعزى إىل اخنفاض متوسط تكاليف التغذية للرأس يف اليوم واليت بلغت حنو 0.64
ً
  جنيها .
كما أوضحت نتائج الدراسة أن إمجالي العوائد والوفورات االقتصادية اليت حتققت على مستوى املزرعة وعلى أساس
ً
جنيها للمزرعة إلمجالي مدة التغذية على
أن متوسط حجم احليازة احليوانية قد بلغ حنو مخسة رؤوس بلغت حنو 509
السيالج واليت بلغت حنو شهرين .
ويف دراسة أجراها بنداري ( )7عن مدى االستفادة من عروش بنجر السكر يف تغذية أبقار الفريزيان احلالبة قام بإجراء
ً
أسبوعا على أبقار فريزيان بعد الوالدة بنحو شهر ونصف (إبتدا ًء من الوصول إىل أعلى إدرار
جتارب تغذية استمرت 16
يومي) يف تصميم إحصائي مناسب وذلك لدراسة األداء اإلنتاجي لألبقار احلالبة املغذاة على عالئق حتتوي على أنواع
خمتلفة من عروش بنجر السكر وقد قسمها إىل أربعة أمناط من العالئق منها عالئق تتضمن السيالج وأخرى للمقارنة
تتضمن عالئق تقليدية خالية من أنواع السيالج وقد أوضحت نتائج جتارب التغذية أن العالئق اليت حتتوي على سيالج
عروش بنجر السكر يف صوره املختلفة قللت تكاليف تغذية احليوانات احلالبة مبقدار  %17.3يف املتوسط نتيجة
لتوفري جزء من العلف املركز املرتفع الثمن .
وعند مقارنة الكفاءة اإلنتاجية لألبقار احلالبة اليت مت تغذيتها على أمناط العالئق املشار إليها كانت العليقة احملتوية
على سيالج عروش بنجر السكر قد حققت معدالت إنتاجية أفضل من عالئق املقارنة .
ويف دراسة أخرى ( )8قام بها بندارى و يونس عام  1997عن تأثري استخدام سيالج عيدان الذرة الشامية بدون كيزان على
إنتاجية حيوانات اللنب توصلت نتائجها إىل أن إحالل سيالج عيدان الذرة الشامي ً
بدال من بعض الكميات املستخدمة
من التنب والعلف املركز مرتفع الثمن قد أدى إىل خفض تكاليف تغذية الرأس بنحو % 30عن العالئق املقارنة اليت
التتضمن السيالج .
ُ
ويف جتربة أجريت مبحطات( )4معهد حبوث اإلنتاج احليواني لدراسة تأثري إحالل سيالج بنجر العلف حمل  %30 – 20من
طاقة املواد املركزة بعليقة املقارنة (احملتوية على  %70خملوط مركز  %30 ،قش أرز) على اإلدرار وصفات اللنب يف
األبقار احلالبة ،وقد أوضحت نتائج جتربة التغذية أن العليقة احملتوية على أعلى نسبة من سيالج بنجر العلف كانت
الوحيدة اليت تسببت يف زيادة إنتاج اللنب ونسبة الدهن يف اللنب البقرى.
وقد أجريت العديد من التجارب( )6بكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية على تغذية حيوانات اللنب على درنات بنجر
العلف األخضر واجلاف وقد أثبتت التجارب أنه عند إحالل بنجر العلف اجملفف حمل العلف املركز بنسبة 5(% 100كجم
بنجر العلف ً
بدال من 5كجم علف مركز) باإلضافة إىل التنب والعلف األخضر فإن ذلك يؤدي إىل زيادة إدرار اللنب يف
األبقار بنسبة  %33ويف اجلاموس بنسبة  ، %25كما أدي إىل زيادة نسبة الدهن يف اللنب البقري من  %2.3إىل %3.3
ويف اللنب اجلاموسي من  %7إىل . %7.1
كما مت إجراء عدة جتارب( )6على تغذية مواشي اللنب مبحطيت وزارة الزراعة وكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية
حيث قورنت التغذية احلرة على الربسيم مع نظام مقرتح للتغذية الشتوية يعطى فيها نصف مقرر الربسيم املعطى
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للمجموعة األوىل واستكمال احتياجات التغذية من خملوط جاف يعد من حطب الذرة املقطع  +بعض املوالس  +كمية
قليلة من العلف املصنع وذلك جملموعة ثانية من األبقار  ،وقد أثبتت النتائج أن اجملموعة التجريبية اليت استخدمت العليقة
ً
نوعا عن حيوانات
املقرتحة أعطت نفس إنتاج اللنب كمجموعة املقارنة إال أن نسبة بعض مكونات اللنب متفوقة
عليقة املقارنة  ،عالوة على أن هذا النظام يؤدي إىل توفري نصف كمية الربسيم كما أن العليقة املقرتحة قد خفضت
ً
جنيها للرأس يف اليوم .
تكاليف التغذية عن نظريتها التقليدية بنحو 0.86
ويف جتربة أخرى( )4مت خالهلا مقارنة عليقتني إحداهما تتكون من خملوط حيتوي على  %24كسب قطن غري مقشور
باإلضافة إىل  %1.5يوريا  ،قورن مبخلوط حيتوي على  %48كسب قطن غري مقشور يف تغذية حيوانات اللنب ،وقد
أثبتت النتائج أن العليقة املتضمنة املخلفات الزراعية املعاملة باليوريا قد اخنفضت تكلفتها بنحو  % 53من تكلفة
العليقة التقليدية .
ويف دراسة ميدانية( )3مبحافظة الدقهلية قام بها العشماوي عام  2003تهدف إىل التعرف على العائد االقتصادي الستخدام
املخلفات املزرعية يف تغذية حيوانات اللنب واللحم وقد قام الباحث باختيار مركزين باحملافظة بأسلوب املعاينة العشوائية
ً
طبقا لنمط التغذية  ،وقد توصلت الدراسة إىل أن عليقة التغذية اليت حتتوي
وتوزيع مزارع العينة إىل جمموعات ثالث
على قش األرز املعاجل باألمونيا تعترب من أفضل العالئق املستخدمة يف إنتاج اللنب واللحم إذ حققت زيادة يف القيمة
املضافة للمزارع قدرت بنحو  %94للجاموس احلالب  %100 ،لألبقار احلالبة  %94.5 ،بالنسبة ملاشية التسمني  ،وذلك
نتيجة الخنفاض تكلفة التغذية بنسبة بلغت حنو  %38.4 ، %40 ، %44للرأس من اجلاموس واألبقار احلالبة وماشية
التسمني على الرتتيب ،وزيادة اإلنتاج اللبين واللحم للرأس بنحو  %21.3 ، %22.3 ، %16.5ألنواع احليوانات املذكورة .
كما أوضحت نتائج الدراسة أن عليقة التغذية اليت تضمنت سيالج عيدان الذرة الشامية قد حققت زيادة يف القيمة
املضافة للمربني بلغت حنو  %76.6 ، %73.2 ، %56.8ملاشية اللنب من اجلاموس واألبقار احلالبة وعجول التسمني على
الرتتيب  ،وذلك كنتيجة الخنفاض تكاليف التغذية وزيادة إنتاج اللنب واللحم  ،حيث ارتفع إنتاج اللنب للرأس بنحو
 %17.3 ،% 4.2للجاموس واألبقار  ،كما زاد إنتاج اللحم حبوالي  ، %15بينما اخنفضت تكاليف التغذية للرأس بنحو
 %37 ،% 26.7 ، %37.1للحيوانات املزرعية سالفة الذكر على الرتتيب  ،وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على
تشجيع الزراع على استخدام قش األرز املعاجل باألمونيا وسيالج عيدان الذرة اخلضراء يف تغذية حيواناتهم املزرعية عن
طريق التوعية اإلعالمية وتوفري اآلالت الالزمة هلذه التكنولوجيا لسهولة تطبيقها .
كما قام برنامج إمناء قطاع الغذاء( )11خالل الفرتة من  2001 - 1993بتنفيذ حزم فنية باستخدام تقنيات وتكنولوجيات
ً
ً
كبريا من احملافظات (الغربية  ،كفر الشيخ
عددا
حديثة يف جماالت متعددة باملناطق املستهدفة باملشروع واليت مشلت
 ،الدقهلية  ،دمياط  ،البحرية  ،املنوفية  ،بنى سويف  ،قنا) بهدف زيادة معدالت ادرار ماشية اللنب بأنواعها املختلفة  ،ويف
جمال تغذية احليوان قام الربنامج بتنفيذ ونشر عدة حزم غذائية كان أهمها تأثري استخدام أنواع السيالج املختلفة ،
وقش األرز وتنب القمح املعامل باليوريا واألمونيا على الكفاءة اإلنتاجية وعوائد حيوانات اللنب  ،ولقد توصل الربنامج
إىل نتائج جوهرية ميكن إجيازها فيما يلي  :ارتفعت كميات قش األرز والتنب املعامل باليوريا واألمونيا خالل سنوات
الربنامج من حوالي  162طن عام  1994إىل حنو  706طن عام  ، 1997و حوالي  2.61ألف طن إلمجالي الفرتة من -1994
 1997وقد استفاد من هذه التقنية حوالي ثالثة آالف مربي للماشية ،كما بلغ إمجالي العائد املتحقق نتيجة تنفيذ هذه
التقنية يف عالئق حيوانات اللنب باملناطق املستهدفة باستبدال العلف املركز مرتفع السعر بالكميات املالءمة ً
فنيا من
ً
جنيها خالل السنوات األربع املشار اليها .
القش والتنب املعامل حوالي  260ألف
أما فيما يتعلق باحلزم الفنية اخلاصة بسيالج الذرة الشامية واألنواع األخرى من السيالج فقد أظهرت نتائج الدراسات
اليت أجريت لتقييم أداء الربنامج أن الكميات املصنعة من السيالج قد ارتفعت من  1.240ألف طن عام  1993إىل حوالي
 37.70ألف طن عام  ،1997و حنو  77.47ألف طن إلمجالي الفرتة من 1997-93ذلك باإلضافة إىل كميات السيالج
اليت مت تصنيعها مبحطات حبوث اإلنتاج احليواني واليت بلغت حنو ثالثة آالف طن سيالج  ،كما أن إمجالي العائد
االضافى الذي حتقق نتيجة الستبدال العلف املركز بالسيالج يف عالئق حيوانات اللنب باملناطق املستهدفة ومبزارع
األلبان خارج املناطق املستهدفة قد بلغ حنو  242.2ألف جنيه عام  1993ارتفع إىل حوالي  5.03مليون جنيه عام ،1997
ً
مزارعا عام  1993إىل حوالي
كما تضاعف عدد املزارعني القائمني بعمل السيالج مبحافظات املشروع من حوالي62
ً
مزارعا عام .1997
1203
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و لقد قام االقتصاديون العاملون بـالـربنامج بإجراء تقييم اقتصادي ألثر استخدام سيالج الذرة الشامية بالكيزان يف
عليقة حيوانات اللنب مبنطقتني من املناطق املستهدفة باملشروع هما منطقتا شنشور (مبحافظة املنوفية) و النوبارية ،و
قد بلغ حجم العينة اليت أجري عليها االستبيان امليداني حنو  25 ،40مزرعة باملنطقتني على الرتتيب ،وقد أوضحت نتائج
التحليل االقتصادي للعينة املختارة أن إدخال سيالج الذرة الشامية بالكيزان ضمن عالئق حيوانات اللنب (لفرتة تغذية
بلغت حنو ثالثة أشهر) قد أدى إىل زيادة متوسط اإلنتاج اليومي من اللنب للرأس من اجلاموس و األبقار اخلليط حبوالي 1.6
 1.22 ،كجم عن نظريتها قبل التغذية على السيالج مبنطقة شنشور ،بينما ارتفع بنحو  1.5 ، 1.25كجم للرأس من
اجلاموس و األبقار اخلليط على الرتتيب مبنطقة النوبارية.

أهم النتائج:
تتناول نتائج البحث تكاليف تصنيع الطن من سيالج الذرة الشامي بالكيزان و قش األرز املعامل باليوريا ،والتقييم
الغذائي ملكونات العالئق احملتوية على سيالج الذرة الشامي و قش األرز املعامل باليوريا ،و اقتصاديات استخدام
السيالج و القش املعامل يف عالئق حيوانات اللنب على مستوى املزارع الصغرية و املستوى القومي.
ً
أوال  :تكاليف تصنيع الطن من سيالج الذرة الشامية بالكيزان وقش األرز املعامل باليوريا :
يشري اجلدول رقم ( )1إىل بنود وعناصر تكاليف تصنيع سيالج الذرة الشامية ومنه يتضح أن إمجالي تكاليف
تصنيع السيالج حملصول الفدان من الذرة الشامية بالكيزان قد بلغت حنو  1979.5جنيه متضمنة قيمة حمصول الذرة
الشامية بالكيزان والذي بلغ حنو  1466جنيه (متوسط سعر حمصول الفدان ملساحة الذرة الشامية اليت مت عملها سيالج
واليت بلغت حنو  38.5فدان بعينة الدراسة امليدانية) ،وتكاليف عمل السيالج واليت بلغت حنو  513.51جنيه.
وبتقدير تكلفة إنتاج الطن من سيالج الذرة الشامية (بفرض نسبة فقد بلغ حنو  %15من وزن حمصول الفدان من
الذرة الشامية اخلضراء عند تصنيعها سيالج) يتضح أنه قد بلغ حنو  116.44جنيه ميثل ثـمن احملصول النسبة األكرب
حبواىل  %74.1بينما التزيد تكلفة تصنيع السيالج متضمنة مجيع بنود تكاليف التصنيع على  %25.9من إمجالي
تكلفة الطن .
وأما فيما يتـعلق باألهمية النسبية لعناصر تكاليف تصنيع الطن من سيالج الذرة الشامية واليت تتضمن العمل البشري
 ،ثـمن البالستيك  ،واإلضافات املختلفة (احلجر اجلريي ،القش ،املوالس  ،اليوريا ،ملح الطعام  ،أمالح معدنية) والعمل
ً
شامال تكلفة ساعات عمل اجلرار وماكينة تقطيع الذرة ،فقد لوحظ أن تكلفة العمل اآللي متثل النسبة
اآللي
األكرب من تكلفة تصنيع الطن سيالج حيث بلغت حنو  %40.42بينما تقاربت إىل حد كبري األهمية النسبية لباقي
بنود تكاليف عمل السيالج حيث بلغت حنو  %20.06 ، %20.12 ، %19.4لكل من العمل البشري ،البالستيك،
واإلضافات على الرتتيب.
جدول رقم ( : )1تكاليف تصنيع الطن من سيالج الذرة الشامية بالكيزان
واألهمية النسبية لبنود تكاليف التصنيع

(القيمة باجلنيه)

تكاليف تصنيع تكاليف تصنيع  %من التكاليف  %من تكاليف
بنود وعناصر التكاليف
تصنيع السيالج
الكلية
الطن سيالج
حمصول الفدان
19.40
5.03
5.86
99.60
العمل البشري
20.12
5.22
6.08
103.32
البالستيك
20.06
5.20
6.06
103.00
اإلضافات
33.17
8.60
10.02
170.32
تكلفة اجلرار
7.25
1.88
2.19
37.27
أجر ماكينة التقطيع
100
25.94
30.21
513.51
إمجالي تكاليف التصنيع
74.06
86.23
ثـمن حمصول الذرة الشامية بالكيزان 1466
100
116.44
1979.51
إمجالي التكاليف
املصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام . 2010
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ويتضح من اجلدول رقم ( )2أن التكاليف الكلية لتصنيع قش األرز املعامل باليوريا ملتوسط الكميات من القش اليت
قام بتصنيعها مزارعو العينة ( 2.59طن للمزرعة) قد بلغت حنو  302.04جنيه ،و بالتالي فإن تكلفة تصنيع طن قش
األرز املعامل باليوريا قد بلغت حنو  116.63جنيه  ،ميثل منها ثـمن الطن من قش األرز اخلام املرتبة األوىل بأهمية نسبية
بلغت حنو  ، %41.6بينما تأتي تكلفة البالستيك املستخدم يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي  ، %33.2ثم تكلفة
العمل البشري وثـمن اليوريا بنسبة قدرت بنحو  %9.6 ، %15.7على الرتتيب .
جدول رقم ( : )2تكاليف تصنيع الطن من قش األرز املعامل باليوريا

(القيمة باجلنيه)

كمية/عدد

السعر باجلنيه

القيمة

تكلفة الطن

 %من التكاليف
الكلية

البالستيك (م)2

20.88

4.80

100.20

38.70

33.18

العمل البشري/رجل/يوم

2.59

18.24

47.24

18.24

15.65

القش  /طن

2.59

48.50

125.62

48.50

41.58

اليوريا  /كجم

38.13

0.76

28.98

11.19

9.59

302.04

116.63

100

بنود التكاليف

التكاليف الكلية
املصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام . 2010

ً
ثانيا  :التقييم الغذائي ملكونات العالئق احملتوية على سيالج الذرة الشامية بالكيزان وقش األرز املعامل باليوريا :
يشري اجلدول رقم ( )3إىل القيمة الغذائية ومكونات عالئق ماشية اللنب قبل وبعد استخدام سيالج الذرة الشامية ،
ويتضح من هذا اجلدول أن مزارعي العينة بعد إدخال السيالج بالعليقة قد قاموا خبفض الكميات املستخدمة من العلف
ً
متمثال يف الربسيم  ،وقد مت استبدال الكميات املتوفرة من هذه األعالف
املركز والتنب مرتفعي السعر والعلف األخضر
بكميات من السيالج بلغت حنو  16.72 ، 16.17 ، 15كجم  /للرأس  /يوم لألبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط
على الرتتيب  ،وقد بلغت نسبة االخنفاض يف الكميات املستخدمة من العلف املركز والربسيم والتنب بعد استخدام
السيالج منسوبة إىل نظريتها قبل استخدامه حوالي  % 44.78 ،% 41.67 ، %45.54للعلف املركز % 36.1 ، % 29 ،
 % 30.8 ،للربسيم  % 28.46 ، % 29.98 ، % 34.95 ،للتنب لكل من األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على
الرتتيب .
ً
سنويا قبل استخدام
وقد تبني من بيانات عينة االستبيان امليداني أن مساحة الربسيم اليت اعتاد املزارعون بالعينة زراعتها

سيالج الذرة الشامية بالكيزان بعليقة احليوان قد بلغت حنو  73.25فدان  ،وقد قاموا بتخفيض هذه املساحة نتيجة
إلدخال السيالج بالعليقة بنحو  24.08فدان متثل حوالي  % 32.87من إمجالي مساحة الربسيم قبل استخدام السيالج
 ،وقد زرعت املساحة املتوفرة لدى املزارعني ببعض احملاصيل الشتوية كان أهمها القمح مبساحة بلغت حوالي 21.33
فدان متثل حنو  % 88.58من مساحة الربسيم اليت مت توفريها ،وحوالي  % 29.12من إمجالي مساحة الربسيم بالعينة قبل
إدخال السيالج بالعليقة .
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جدول رقم ( : )3القيمة الغذائية ومكونات عالئق ماشية اللنب قبل
وبعد استخدام سيالج الذرة الشامية بالكيزان

(الكمية  :كجم  /رأس  /يوم)

العليقة بعد استخدام سيالج الذرة (كجم)
العليقة قبل استخدام السيالج (كجم)
مكونات
العليقة
برسيم تنب قمح سيالج تكلفة
علف
برسيم تنب قمح تكلفة
علف
العليقة
العليقة مركز مستديم
مركز مستديم
حيوانات اللنب
باجلنيه
باجلنيه
6.39 15.00 2.14
35.00
1.71
7.39
3.29
49.29
3.14
بقر بلدي
7.17 16.17 3.41
33.94
2.31
8.72
4.87
53.11
3.96
جاموس
7.30 16.72 2.69
35.79
2.17
8.57
3.76
51.72
3.93
بقر خليط
القيمة الغذائية بعد عمل السيالج
القيمة الغذائية قبل عمل السيالج
القيمة
الغذائية
جمموع
جمموع املواد الغذائية املادة
املادة
للعالئق
املواد
بروتني
اجلافة
املهضومة%
بروتني
اجلافة
(كجم) خام %الغذائية
(كجم) خام%
املهضومة
%
61.57 11.43
13.92
57.65
13.10
14.17
بقر بلدي
60.62 11.00
15.77
56.92
13.58
16.98
جاموس
61.37 11.26
15.47
57.68
13.08
15.71
بقر خليط
القيمة الغذائية بعد عمل السيالج
القيمة الغذائية قبل عمل السيالج
االحتياجات
واملقننات
جمموع
جمموع املواد الغذائية املادة
املادة
الغذائية
املواد
بروتني
اجلافة
املهضومة%
بروتني
اجلافة
(كجم) خام  %الغذائية
(كجم) خام%
املهضومة
%
62.86 12.49
8.03
62.86
11.55
8.24
بقر بلدي
64.66 13.76
13.03
64.17
13.47
12.56
جاموس
63.13 13.19
10.75
62.86
12.76
10.25
بقر خليط
ً
طبقا للمقررات الغذائية اليت وضعها اجمللس القومي األمريكي عام . 1989
 مت حساب االحتياجات الغذائية حليوانات اللنباملصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام 2010م .

وبتقدير القيمة الغذائية لعالئق ماشية اللنب بعد استخدام السيالج مقارنة بنظريتها قبل استخدامه يتضح
من اجلدول السابق أن القيمة الغذائية للعالئق قبل استخدام السيالج كانت مرتفعة يف كميات املادة اجلافة
“ ، ”Dry Matterونسبة الربوتني اخلام “ ”Crude Proteinومنخفضة بنسبة كبرية يف جمموع املركبات الغذائية
املهضومة “ ”Total Digestible Nutrientsعلى أساس املادة اجلافة عن االحتياجات الغذائية حليوانات اللنب “Feeding
 ، ”Requirementsولكن بعد إدخال السيالج بالعليقة قد حدث حتسن كبري يف القيمة الغذائية للعليقة حيث ارتفعت
قيمة جمموع املركبات الغذائية املهضومة “ ”.T.D.Nعن نظريتها قبل استخدام السيالج ويف نفس الوقت كانت قيمتها
أقرب ماتكون إىل االحتياجات الغذائية حليوانات اللنب (حسب املقننات واملقررات الغذائية اليت وضعها اجمللس القومي
األمريكي“ ”NRCعام  ، )10()1989وقد بلغت نسبة جمموع املواد الغذائية املهضومة على أساس املادة اجلافة بعد إدخال
السيالج بالعليقة حنو  % 61.37 ، % 60.62 ، %61.57وبنسبة زيادة (بقسمة الفرق بني النسبتني قبل وبعد على
نسبة  T.D.Nاليت متثل قبل) من نظريتها قبل استخدام السيالج بلغت حنو  % 6.4 ، % 6.5 ، % 6.8لكل من األبقار
البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب .
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كما كانت نسبة جمموع املركبات الغذائية املهضومة أقرب ما تكون إىل االحتياجات الغذائية بعد تغذية احليوانات
على السيالج  ،حيث بلغت نسبة جمموع املركبات الغذائية املهضومة إىل االحتياجات الغذائية حنو 88.7 ، % 91.71
 % 91.76 ،%قبل التغذية على السيالج  ،فارتفعت وبلغت حنو  % 97.21 ، % 93.75 ،%97.95بعد التغذية على
السيالج  ،ومبعدل زيادة بعد إدخال السيالج بلغ حنو  % 5.45 ، % 5.05 ، % 6.24للعالئق املقدمة لألبقار البلدية
واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب.
وأما خبصوص نسبة الربوتني اخلام “ ”C.Pمن املادة اجلافة قبل إدخال السيالج بالعليقة فكما يتضح من اجلدول أنه
ارتفع عن االحتياجات الغذائية (خالل فصل الشتاء) بقدر يسري يف حالة اجلاموس واألبقار اخلليط (ارتفع بنحو ،% 0.11
 % 0.32على الرتتيب) وبفرق أكرب يف حالة األبقار البلدية حيث بلغ حنو  ، % 1.55وقد يرجع ذلك؛ ألن مكونات
العليقة غري متوازنة حيث أن مزارعي العينة استخدموا الربسيم بكميات جتاوزت االحتياجات احليوانية خاصة
ً
أيضا الكميات املستخدمة من العلف املركز وهي مواد علف غنية بالربوتني
بالنسبة لألبقار البلدية كما ارتفعت
مما جعلها تتجاوز االحتياجات احليوانية ويف نفس الوقت ترفع من تكاليف تغذية الرأس دون أن تقابل هذه الزيادة يف
مواد العلف والتكاليف زيادة يف إنتاج اللنب  .وأما عن نسبة الربوتني اخلام  C.Pبعد استخدام السيالج بالعليقة فقد
اخنفضت عن االحتياجات الغذائية للحيوان إال أن هذا االخنفاض يف الربوتني مل يكن بالدرجة اليت تؤثر يف إنتاجية
ً
نظرا ألن هذه العالئق كانت غنية مبجموع املركبات الغذائية املهضومة ( T.D.Nعن نظريتها
احليوانات من اللنب
بدون السيالج) مما أدي إىل زيادة إنتاجيتها من اللنب .
كما يتضح من اجلدول رقم ( )4أن مزارعي العينة بعد إدخال قش األرز املعامل بالعليقة قد قاموا خبفض الكميات
املستخدمة من العلف املركز ولكن بنسبة ضئيلة والكميات املستخدمة من الربسيم والتنب بنسبة كبرية  ،وقد مت
استبدال تلك الكميات من األعالف بكميات من قش األرز املعامل بلغت حنو  5.5 ، 6.5 ، 5.5كجم للرأس يف اليوم
لألبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب .
وقد بلغت نسبة االخنفاض يف الكميات املستخدمة من العلف املركز  ،والربسيم  ،والتنب بعد استخدام القش املعامل
بالعليقة من نظريتها قبل استخدامه حوالي صفر  % 9.18 ، % 3 ،للعلف املركز  % 14.7 ، % 10.8 ، % 20 ،للربسيم ،
 % 57.14 ، % 90.62 ، % 57.14للتنب لألبقار البلدية واجلاموس والبقر اخلليط على الرتتيب  ،وعلى ذلك فإن مزارعي
العينة قد قاموا باستبدال العلف املركز مرتفع السعر وإن كانت أكرب نسبة استبدال مل تتجاوز  ، % 9.2كما قاموا
ً
ً
جنيها للكيلو) واملنخفض يف قيمته الغذائية إذا ما قورن بسعر
نسبيا (بلغ حنو 0.20
باستبدال التنب مرتفع السعر
ً
القش املعامل الذي بلغ حنو  0.12جنيها للكيلوجرام رغم ارتفاع قيمته الغذائية عن االتبان  ،وبالتاىل فإن عملية
ً
يوميا .
االستبدال يف مكونات العالئق بعد استخدام القش املعامل بالعليقة قد أدت إىل ختفيض متوسط تكلفة الرأس
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جدول رقم ( : )4القيمة الغذائية ومكونات عالئق ماشية اللنب قبل وبعد استخدام قش األرز املعامل باليوريا
(الكمية  :كجم  /رأس  /يوم)

مكونات
العليقة

العليقة قبل استخدام قش األرز
املعامل باليوريا (كجم)
علف
مركز

برسيم
مستديم

بقر بلدي

2.00

51.00

4.50

جاموس

2.63

60.00

5.00

7.75

بقر خليط

2.94

60.56

5.00

8.15

ماشية اللنب
احلالبة

القيمة
الغذائية
للعالئق

العليقة بعد استخدام قش األرز
املعامل باليوريا (كجم)
علف
مركز

برسيم
مستديم

قش أرز
معامل

تكلفة
العليقة
باجلنيه

تنب قمح تكلفة
العليقة
باجلنيه
6.38

2.37

40.00

5.50

5.92

2.55

53.85

6.50

7.07

2.90

51.67

6.00

7.30

القيمة الغذائية بعد استخدام
قش األرز املعامل باليوريا

القيمة الغذائية قبل استخدام
قش األرز املعامل باليوريا
املادة
اجلافة
(كجم)

بروتني
خام%

بقر بلدي

14.52

12.18

56.16

جاموس

17.49

12.39

56.44

17.30

بقر خليط

17.82

12.47

56.57

16.79

االحتياجات
واملقننات
الغذائية

جمموع املواد الغذائية
املهضومة%

املادة
اجلافة
(كجم)

بروتني
خام%

13.88

13.45

57.20

13.62

57.28

13.78

57.56

القيمة الغذائية قبل استخدام
قش األرز املعامل باليوريا

جمموع املواد
الغذائية
املهضومة%

القيمة الغذائية بعد استخدام
قش األرز املعامل باليوريا

املادة
اجلافة
(كجم)

بروتني
خام%

بقر بلدي

8.24

11.55

62.86

جاموس

12.56

13.47

64.17

13.03

بقر خليط

10.25

12.76

62.86

10.75

جمموع املواد
الغذائية
املهضومة%

جمموع املواد الغذائية
املهضومة%

املادة
اجلافة
(كجم)

بروتني
خام%

8.03

12.49

62.86

13.76

64.66

13.19

63.13

املصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام . 2010

وبتقدير القيمة الغذائية لعالئق ماشية اللنب بعد استخدام القش املعامل مقارنة بنظريتها قبل استخدامه يتضح أن
القيمة الغذائية للعالئق قبل استخدام قش األرز املعامل كانت مرتفعة يف كميات املادة اجلافة “ ”D.Mونسبة الربوتني
اخلام “ ”C.Pتغطي االحتياجات الغذائية إىل حد ما  ،ومنخفضة بنسبة كبرية يف جمموع املركبات الغذائية املهضومة
“( ”T.D.Nبلغت نسبة اخنفاضها عن االحتياجات احليوانية حبوالي  )%4.6 ، % 7.37 ، % 6.2لألبقار البلدية واجلاموس
واألبقار اخلليط على الرتتيب عن االحتياجات واملقننات الغذائية حليوانات اللنب  ، F.Rولكن بعد إدخال القش املعامل
بالعليقة قد حدث بعض التحسن يف القيمة الغذائية للعليقة ،حيث ارتفعت نسبة جمموع املواد الغذائية املهضومة على
أساس املادة اجلافة عن نظريتها قبل استخدام القش املعامل حبواىل  % 1 ، % 0.84 ، % 1.04لألبقار البلدية واجلاموس
واألبقار اخلليط على الرتتيب  ،كما كانت نسبة جمموع املواد الغذائية املهضومة أقرب إىل االحتياجات الغذائية بعد
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التغذية على القش املعامل حيث بلغت نسبة جمموع املواد الغذائية املهضومة إىل االحتياجات الغذائية حنو ، % 89.34
 % 90 ، % 87.95قبل التغذية على القش املعامل  ،فارتفعت وبلغت حوالي  % 91.18 ، % 88.59 ، % 91بعد التغذية
على قش األرز املعامل  ،ومبعدل زيادة بلغ حنو  % 1.18 ، % 0.64 ، % 1.66للعالئق املقدمة لألبقار البلدية واجلاموس
واخلليط على الرتتيب .
كما ارتفعت نسبة الربوتني اخلام بالعالئق املتضمنة القش املعامل عن تلك غري احملتوية عليه (بنسبة زيادة بلغت
ً
سابقا)  ،كما تساوت إىل حد كبري مع االحتياجات واملقننات
حوالي  % 1.31 ، % 1.23 ، % 1.27للحيوانات املذكورة
الغذائية  ،ومن ثم كان للتحسن النسبى يف جمموع املواد الغذائية املهضومة وارتفاع نسبة الربوتني اخلام بعد إدخال
القش املعامل بالعليقة عن نظريه قبلها وتوافقه مع االحتياجات الغذائية حليوانات اللنب أثر يف زيادة إنتاجيتها من اللنب .
وقد ترجع أسباب ارتفاع نسبة جمموع املواد الغذائية املهضومة والربوتني اخلام بالعليقة إىل املميزات العديدة اليت
تكتسبها األعالف اخلشنة عندما تعامل باليوريا أو األمونيا حيث أن قش األرز املعامل باليوريا من املواد الغذائية ذات
التأثري املمسك يف أمعاء احليوان بينما الربسيم ذو تأثري مسهل للحيوان فوجود هذه املادة بالعليقة حيدث توازن يف
التأثري يف معدة احليوان فتستمر الكتلة الغذائية متضمنة املكونات املختلفة للعليقة ملدة أطول باملعدة وبالتالي
تتاح للحيوان فرصة كافية المتصاصها ومن ثم زيادة معدل استفادة احليوان الذي ينعكس على زيادة معدل إدراره
من اللنب  ،كما أن معاملة القش باليوريا يؤدى إىل ارتفاع معامل هضم املادة العضوية وبالتالي زيادة الطاقة بالقش
كما حتسن من درجة استساغة حيوان اللنب للقش املعامل وبالتاىل تزيد الكمية اليت يأكلها فيزيد حمتوى الكمية
ً
نظرا ألن املعاملة
املأكولة من الطاقة والربوتني ،كما يرجع ارتفاع نسبة الربوتني بالعالئق اليت تضمنت القش املعامل
باليوريا ترفع نسبة الربوتني يف القش من  % 3قبل املعاملة إىل حنو  % 6.5على أساس املادة اجلافة بعد املعاملة باليوريا
أو األمونيا.
ً
ثالثا  :اقتصاديات استخدام السيالج والقش املعامل يف عليقة حيوانات اللنب باستخدام معايري الكفاءة
االقتصادية :
ميكن التعرف على اقتصاديات استخدام السيالج والقش املعامل باليوريا يف عليقة حيوانات اللنب باستخدام
معايري الكفاءة االقتصادية حيث تعترب من املقاييس اهلامة اليت ميكن االستفادة بها يف التعرف على ما إذا كانت
الوحدة اإلنتاجية تدار بطريقة اقتصادية أم ال  ،وبالتالي يعد القرار اخلاص باستخدام السيالج والقش املعامل يف عليقة
حيوانات اللنب أحد قرارات االدارة املزرعية اهلامة اليت رمبا تعكس اإلدارة االقتصادية ملزارع األلبان  ،وذلك يف حالة ظهور
وفورات اقتصادية ومميزات فنية عند استخدام هذا النمط الغذائي ضمن عليقة حيوانات اللنب .
ويقصد مبفهوم الكفاءة االقتصادية (على مستوى الوحدة اإلنتاجية أو املزرعة) احلصول على أقصى ربح من املوارد
املزرعية املتاحة  ،أو االستخدام األمثل للموارد الذي حيقق أفضل املعدالت املطلوبة لإلنتاج لتعظيم الربح املزرعي .
وتتمثل معايري الكفاءة االقتصادية اليت مت استخدامها يف هذه الدراسة يف املعايري التالية :إمجالي الوفورات االقتصادية
أو إمجالي العوائد االقتصادية اإلضافية واليت تعزى إىل الوفر يف تكاليف التغذية والزيادة يف إنتاج اللنب ،مقياس نسبة
العائد اإلمجالي /إمجالي تكاليف التغذية ،ومعيار نسبة تكاليف التغذية  /كمية اللنب الناتج  ،والذي يعكس
متوسط تكاليف التغذية لكل كجم منتج من اللنب .
ً
ً
ً
ً
معينا وبالتالي فإن
اقتصاديا
جانبا
نظرا ألن كل معيار يتناول
وقد مت استخدام عدة معايري للكفاءة االقتصادية
ً
املعايري اليت تضمنها التحليل اإلقتصادي تعكس اجلوانب االقتصادية املختلفة واليت تعطي نتائج أكثر مشـوال عن
اقتصاديات استخدام احلزم الغذائية املذكورة يف عليقة حيوانات اللنب.
 -1أثر استخدام سيالج الذرة الشامية والقش املعامل على تكاليف تغذية حيوانات اللنب:
يقارن اجلدول رقم ( )5بني تكلفة عليقة حيوانات اللنب احملتوية على سيالج ونظريتها املستخدمة بدون
سيالج ،كما يقارن بني تكلفة عليقتني إحداهما قد تضمنت قش األرز املعامل باليوريا بينما التتضمنه العليقة
األخرى .
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وبدراسة تكاليف تغذية الرأس من حيوانات اللنب قبل وبعد استخدام السيالج يف العليقة يتضح أن إمجالي تكلفة
العليقة للرأس يف اليوم قد بلغت حنو  8.57 ، 8.72 ، 7.39جنيه قبل التغذية على السيالج لألبقار البلدية واجلاموس
واألبقار اخلليط على الرتتيب ،وقد اخنفضت تكاليف تغذية الرأس يف اليوم بعد إدخال السيالج ضمن عليقة
حيوانات اللنب مما حقق وفورات اقتصادية بلغ مقدارها حنو  1.27 ، 1.55 ،1جنيه ،متثل حوالي ، % 17.78 ، %13.53
 % 14.82من تكلفة العليقة قبل التغذية على السيالج ألنواع احليوانات الثالثة املذكورة على الرتتيب .
جدول رقم ( : )5متوسط تكاليف التغذية للرأس من ماشية اللنب للعالئق احملتوية على سيالج الذرة الشامية
وقش األرز املعامل باليوريا وتلك غري احملتوية عليهما
(جنيه  /رأس  /يوم)

تكاليف العليقة قبل وبعد
استخدام سيالج الذرة الشامية

تكاليف العليقة قبل وبعد استخدام
قش األرز املعامل باليوريا

قبل

بعد

الوفر يف
تكاليف
التغذية

قبل

بعد

الوفر يف
تكاليف
التغذية

بقر بلدي

7.39

6.39

1.00

6.38

5.92

0.46

جاموس

8.72

7.17

1.55

7.75

7.07

0.68

بقر خليط

8.57

7.30

1.27

8.15

7.30

0.85

املصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام . 2010

ورمبا يرجع االخنفاض يف تكاليف تغذية الرأس بعد استخدام السيالج ألن مزارعي العينة قد قاموا خبفض
الكميات املستخدمة من العلف املركز والتنب مرتفعي السعر واستبداهلما بكميات من السيالج منخفض السعر
واملرتفع يف قيمته الغذائية (بلغ سعر الكيلو من العلف املركز والتنب والسيالج حوالي  0.12 ، 0.20 ، 1.2جنيه على
الرتتيب) .
وبتقدير تكاليف التغذية للرأس يف اليوم حليوانات اللنب قبل وبعد تغذيتها على قش األرز املعامل باليوريا تبني أن
متوسط تكاليف التغذية للرأس قبل التغذية على القش املعامل قد بلغ حنو  8.15 ، 7.75 ، 6.38جنيه لألبقار البلدية
واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب  ،وبإدخال القش املعامل باليوريا ضمن عليقة حيوانات اللنب اخنفض متوسط
تكاليف تغذية الرأس مبقدار بلغ حنو  0.85 ، 0.68 ، 0.46جنيه ميثل حوالي  % 10.43 ،% 8.8 ، %7.21من تكلفة
العليقة قبل التغذية على القش املعامل ألنواع احليوانات الثالثة املذكورة على الرتتيب .وقد يعزى اخنفاض تكلفة
تغذية الرأس بعد إدخال القش املعامل ضمن عليقة حيوانات اللنب لقيام مزارعي العينة خبفض الكميات املستخدمة
ً
ً
مقارنا بسعر قش األرز املعامل الذي مت إحالله بالعليقة ً
بدال من
نسبيا
من العلف املركز مرتفع السعر والتنب املرتفع سعره
هذين املكونني ذلك باالضافة إىل ختفيض الكميات املستخدمة من الربسيم املستديم .
وقد أكدت نتائج التحليل اإلحصائي نتائج التحليل االقتصادي اليت توصلت إليها الدراسة حيث أشارت نتائج اختبار
ً
إحصائيا على مستوى معنوية  % 1بني تكاليف
الفرق بني متوسطني (جدول ( )2بامللحق) إىل معنوية االختالف
التغذية للرأس جلميع أنواع حيوانات اللنب قبـل و بعد التغذية على السيالج و القش املعامل.
وجتدر اإلشارة إىل أن تكلفة الطن من السيالج والقش املعامل قد تضمنت ثـمن حمصول الذرة األخضر بالكيزان وقش
ً
نظرا ألن الدراسة تضع يف اعتبارها عند
األرز ومت أخذ ذلك يف االعتبار عند حساب تكاليف التغذية حليوانات اللنب
إجراء التحليل فرض أن هذه احلزم الفنية من املمكن أن تنتشر يف املستقبل على نطاق متسع وبالتالي يصبح هناك
ً
ً
أساسا على أسلوب
فضال على أن الدراسة تعتمد
طلب أكرب على عيدان الذرة اخلضراء بالكيزان وقش األرز  ،ذلك
التحليل االقتصادي وليس املالي  ،األمر الذي يعطي القيمة احلقيقية ويعكس تكلفة الفرصة البديلة لكل من
موارد اإلنتاج واملنتجات.
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 -2أثر تغذية حيوانات اللنب على السيالج والقش املعامل على متوسط إنتاجية الرأس من اللنب والعائد اإلمجالي:
يشري اجلدول رقم ( )6إىل متوسط اإلدرار اليومي للرأس ومعدل الزيادة يف العائد الذي يعزي إىل زيادة إنتاج
اللنب بعد تغذية حيوانات اللنب على السيالج  ،ويتضح من هذا اجلدول أن متوسط اإلدرار اليومي للرأس من حيوانات
اللنب بعد التغذية على السيالج قد تفوق على نظريه قبل إدخال السيالج بالعليقة حيث بلغ متوسط إنتاجية الرأس من
اللنب حنو  8.87 ، 7.32 ، 5.20كجم  /يوم قبل التغذية على السيالج وارتفع إىل حنو  9.65 ، 8.23 ، 5.78كجم  /يوم
بعد التغذية على السيالج ومبعدل زيادة يومية للرأس بلغ حنو  0.78 ، 0.91 ، 0.58كجم لكل من األبقار البلدية
واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب.
جدول رقم ( : )6متوسط إنتاج الرأس والعائد من اللنب قبل وبعد استخدام سيالج الذرة الشامية
وقش األرز املعامل باليوريا

(جنيه  /رأس  /يوم)

نوع
احليوان

قبل استخدام السيالج

بعد استخدام السيالج

قبل استخدام
القش املعامل

بعد استخدام
القش املعامل

متوسط
إنتاج اللنب
(كجم)

العائد
من اللنب
باجلنيه

متوسط
إنتاج اللنب
(كجم)

العائد
من اللنب
باجلنيه

متوسط
إنتاج اللنب
(كجم)

العائد
من اللنب
باجلنيه

متوسط
إنتاج اللنب
(كجم)

العائد
من اللنب
باجلنيه

بقر بلدي

5.20

7.02

5.78

8.09

4.00

5.40

4.25

5.74

جاموس

7.32

14.27

8.23

16.87

7.44

14.51

7.81

15.23

بقر خليط

8.87

11.97

9.65

13.51

8.06

10.88

8.45

11.41
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كما يتضح من نفس اجلدول أن متوسط العائد اليومي للرأس من حيوانات اللنب والذي يعزي إىل الزيادة يف
إنتاج اللنب فقط بعد استخدام السيالج قد ارتفع عن نظريه قبل استخدام السيالج حيث بلغت قيمة هذا املعيار حنو 8.09
 13.51 ، 16.87 ،جنيه للرأس بعد التغذية على السيالج مبعدل زيادة للرأس بلغت حنو  1.54 ، 2.6 ، 1.07جنيه متثل
حنو  % 12.9 ، % 18.2 ، % 15.2من متوسط عائد الرأس اليومي قبل استخدام السيالج لكل من األبقار البلدية
واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب .
َ
أيضا يف حالة احليوانات
كما يتضح من اجلدول رقم ( )6أن متوسط إنتاجية الرأس من حيوانات اللنب احلالبة قد ارتفعت
اليت مت تغذيتها على عليقة تضمنت قش األرز املعامل باليوريا عن نظريتها اليت تضمنت العالئق التقليدية حيث ارتفعت
إنتاجية الرأس احلالبة بعد التغذية على العالئق املتضمنة القش املعامل بنحو  0.39 ، 0.37 ، 0.25كجم يف اليوم متثل
حنو  % 5 ، % 5 ، % 6.25من إنتاجية الرأس بالعالئق التقليدية لكل من البقر البلدي واجلاموس والبقر اخلليط على
الرتتيب .
كما ارتفع متوسط العائد اليومي للرأس من حيوانات اللنب بعد استخدام القش املعامل بالعليقة عن نظريه املتحقق
بالتغذية على العالئق التقليدية حيث بلغت مقدار الزيادة يف العائد حنو  0.53 ،0.72 ، 0.34جنيه للرأس يف اليوم
ومبعدل زيادة بلغ حنو  % 5 ، % 5 ، % 6.30عن متوسط العائد الذي حتققه الرأس اليت مت تغذيتها على العالئق
التقليدية لكل من األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب .
ً
إحصائيا على مستوى ( % 1باستثناء متوسط إنتاجية
وقد أكدت نتائج اختبار الفرق بني متوسطني معنويي الفرق
الرأس لألبقار البلدية حيث ثبتت معنويتها على مستوى  )%5بني متوسط إنتاجية الرأس من اللنب يف اليوم لكل من
األبقار البلدية و اجلاموس و األبقار اخلليط كل على حدة قبل وبعد إستخدام السيالج و القش املعامل باليوريا يف
عليقة حيوانات اللنب.
101

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

 -3إمجالي العوائد االقتصادية اإلضافية :
يتضح من البيانات الواردة باجلدول رقم ( )7أن إمجالي العوائد االقتصادية اإلضافية (إمجالي املنافع االقتصادية
اإلضافية “ )”Extra Total Benefitاليت حتققت نتيجة الستخدام سيالج الذرة الشامية ضمن عليقة حيوانات اللنب قد
بلغ حنو  2.81 ، 4.15 ، 2.07جنيه للرأس يف اليوم لكل من األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب ،
وترجع هذه العوائد اإلضافية إىل عاملني هما  :الزيادة يف العائد اليت تعزى إىل الزيادة يف متوسط إنتاجية الرأس من اللنب
 ،الوفر يف تكاليف التغذية للرأس  ،وقد أشار حنو  % 56من مزارعي العينة املستخدمني للسيالج أن استخدام السيالج
بالعليقة أدى إىل رفع نسبة الدهن باللنب مما رفع أسعار اللنب املباع بنحو  0.10 ، 0.05جنيه للكيلوجرام لكل من اللنب
البقري واجلاموسي على الرتتيب  ،وقد بلغ عدد املزارعني الذين ذكروا ارتفاع أسعار األلبان بعد استخدام السيالج حنو
 % 44من مزارعي العينة.
جدول رقم ( : )7إمجالي العوائد االقتصادية اإلضافية املتولدة من إنتاج اللنب والوفر يف تكاليف التغذية
(جنيه  /رأس  /يوم)

نوع احليوان

إمجالي العائد االضافى بعد
استخدام قش األرز املعامل

إمجالي العائد اإلضايف بعد
استخدام سيالج الذرة الشامية

الوفر يف
تكاليف
التغذية

إمجالي العائد
اإلضايف

إمجالي العائد العائد من اللنب
اإلضايف

العائد من اللنب

الوفر يف
تكاليف
التغذية

0.34

0.46

0.80

بقر بلدي

1.07

1.00

2.07

0.68

1.40

جاموس

2.60

1.55

4.15

0.72

0.85

1.38

بقر خليط

1.54

1.27

2.81

0.53

املصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام . 2010

كما يتضح من نفس اجلدول أن إمجالي العوائد اإلضافية اليت ترجع الستخدام قش األرز املعامل باليوريا ضمن
عليقة حيوانات اللنب قد بلغ حنو  1.38 ،1.40 ، 0.80جنيه للرأس يف اليوم لكل من األبقار البلدية واجلاموس واألبقار
اخلليط على الرتتيب .
وبصفة عامة فإن إمجالي العوائد اإلضافية اليت حتققت عند استخدام السيالج يف عليقة حيوانات اللنب قد تفوقت على
نظريتها يف حالة استخدام القش املعامل بالعليقة حيث ارتفعت عنها بنحو  2.04 ، 2.96 ،2.59مرة لكل من األبقار
البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب .
 -4معيار نسبة العائد اإلمجالي  /إمجالي تكاليف التغذية :
كما يتضح من اجلدول رقم ( )8أن قيمة املعيار اخلاص بنسبة العائد اإلمجالي  /إمجالي تكاليف التغذية
بعد عمل السيالج قد تفوقت على نظريتها قبل عمله حيث بلغت قيمة هذا املعيار حنو  1.85 ، 2.35 ،1.27بعد عمل
السيالج ومبعدل زيادة بلغت حنو  0.45 ، 0.71 ، 0.32جنيه للرأس يف اليوم لألبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط
على الرتتيب  ،األمر الذي يشري إىل أن االيرادات اليت حققتها الرأس الواحدة على مستوى مجيع مزارعي العينة قد ارتفعت
عن تكاليف التغذية للحيوانات املذكورة بعد استخدام السيالج  ،كما أن اجلنيه املنفق على تغذية الرأس قد حقق
ً
ً
صافيا بلغ حنو  0.85 ، 1.35 ، 0.27جنيه لكل من األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب .
رحبا
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جدول رقم ( : )8معيار نسبة العائد اإلمجالي  /إمجالي تكاليف التغذية

(رأس  /يوم)

قبل استخدام
السيالج

بعد استخدام
السيالج

معدل الزيادة
الستخدام
السيالج

قبل استخدام
اليوريا

بعد استخدام
اليوريا

معدل الزيادة
الستخدام
اليوريا

بقر بلدي

0.95

1.27

0.32

0.85

0.97

0.12

جاموس

1.64

2.35

0.71

1.87

2.15

0.28

بقر خليط

1.40

1.85

0.45

1.33

1.56

0.23

املصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام . 2010

وأما عن قيمة هذا املعيار قبل استخدام السيالج بالعليقة فقد بلغت حنو  1.40 ، 1.64 ، 0.95وهو األمر الذي
ً
يوضح أن اجلنيه املنفق على تغذية الرأس قد حقق ً
صافيا بلغ حنو  0.40 ، 0.64جنيه للرأس لكل من اجلاموس
رحبا
واألبقار اخلليط (وهو ينخفض عن نظريه بعد تغذية احليوانات على السيالج) على الرتتيب  ،بينما اخنفض عائد
الرأس من اللنب يف حالة األبقار البلدية عن تكاليف تغذيتها كما أن اجلنيه املنفق على تغذية الرأس قد حقق خسارة
بلغت حنو  0.05 -جنيه ،إال أن إدخال السيالج ضمن عليقة األبقار البلدية قد أدى إىل حتقيق أرباح صافية موجبة
ً
جنيها للرأس يف اليوم .
بلغت حنو 0.27
ً
أيضا عن نظريتها
كما يتضح من نفس اجلدول أن قيمة هذا املعيار بعد استخدام القش املعامل بالعليقة قد ارتفعت
ً
جنيها للرأس يف اليوم لكل من البقر البلدي واجلاموس
قبل استخدامه حيث بلغ مقدار الزيادة حنو 0.28 ، 0.28 ، 0.12
والبقر اخلليط على الرتتيب .
وعلى الرغم من الزيادة املتحققة يف عوائد الرأس من اللنب بعد استخدام القش بالعليقة إال أنها ظلت أقل من تكاليف
التغذية للرأس يف حالة األبقار البلدية حيث حققت خسائر بلغت حنو  0.03 - 0.15جنيه لكل جنيه منفق على تغذية
الرأس قبل وبعد تغذيتها على القش املعامل  ،وعلى العكس من ذلك فإن اجلنيه املنفق على تغذية الرأس يف حالة
ً
اجلاموس واألبقار اخلليط قد حقق ً
صافيا بلغ حنو  0.33 ، 0.87جنيه قبل استخدام القش ارتفع إىل حنو 0.56 ،1.15
رحبا
جنيه بعد استخدام القش املعامل بالعليقة .
 -5معيار نسبة تكاليف التغذية  /كمية اللنب الناتج :
كما يتبني من اجلدول رقم ( )9أن متوسط تكاليف التغذية لكل كيلوجرام منتج من اللنب قد بلغ 1.19 ، 1.42
 0.97 ،جنيه قبل التغذية على السيالج اخنفض إىل حنو  0.76 ، 0.87 ، 1.11جنيه بعد التغذية على السيالج مما
ً
اخنفاضا يف متوسط تكاليف التغذية لكل
يشري إىل أن استخدام السيالج ضمن عليقة حيوانات اللنب قد حقق
كيلوجرام منتج من اللنب بلغ حنو  0.21 ، 0.32 ، 0.31جنيه لألبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب .
جدول رقم ( : )9متوسط تكاليف التغذية لكل كجم منتج من اللنب

(جنيه/كجم)

نوع احليوان

قبل استخدام
السيالج

بعد استخدام
السيالج

الوفر يف
متوسط
تكلفة
الكيلو

قبل استخدام
اليوريا

بعد استخدام
اليوريا

الوفر يف
متوسط
تكلفة
الكيلو

بقر بلدي

1.42

1.11

0.31

1.60

1.39

0.21

جاموس

1.19

0.87

0.32

1.04

0.91

0.13

بقر خليط

0.97

0.76

0.21

1.01

0.86

0.15

املصدر  :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام . 2010
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ً
أيضا إىل أن متوسط تكلفة الكيلوجرام املنتج من اللنب قبل وبعد استخدام السيالج
كما تشري قيمة هذا املعيار
يف العليقة قد اخنفض عن متوسط سعر بيع الكيلو من اللنب لكل من اجلاموس واألبقار اخلليط (بلغ سعر الكيلو
حنو  1.95 ، 1.35جنيه لكل من األبقار واجلاموس قبل عمل السيالج  ،فارتفع إىل حنو  2.05 ، 1.40جنيه بعد التغذية
ً
نظرا الرتفاع متوسط إنتاجية الرأس من اللنب لكل منهما يف اليوم  ،بينما ارتفعت قيمة هذا املعيار عن
على السيالج)
سعر بيع الكيلو من اللنب يف حالة األبقار البلدية قبل التغذية على السيالج ،حيث (بلغا حنو  1.35 ، 1.42جنيه على
الرتتيب) ثم اخنفض عنه بعد التغذية على السيالج حيث بلغت حنو 1.11جنيه.
كما يشري نفس اجلدول إىل أن قيمة املعيار اخلاص مبتوسط تكاليف التغذية لكل كجم منتج من اللنب بعد
ً
أيضا عن نظريتها قبل استخدامه مما أدى إىل حتقيق وفر يف متوسط تكلفة
استخدام القش املعامل قد اخنفضت
التغذية لكل كجم منتج من اللنب بلغ حنو  0.15 ، 0.13 ، 0.21جنيه ألنواع احليوانات الثالثة املذكورة على الرتتيب،
ورغم هذا االخنفاض يف متوسط تكلفة الكيلوجرام املنتج من اللنب يف حالة األبقار البلدية بعد استخدام القش املعامل
بالعليقة إال أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلو من اللنب سواء قبل أو بعد استخدام القش املعامل ظلت مرتفعة عن سعر
بيع الكيلو من اللنب البقرى حيث بلغ متوسط تكلفة الكيلو حنو  1.39 ، 1.60جنيه قبل وبعد استخدام القش
املعامل على الرتتيب ،ويرجع ذلك بطبيعة احلال إىل اخنفاض متوسط اإلنتاج اليومي للرأس من اللنب للبقر البلدي قبل
وبعد استخدام القش املعامل حيث بلغ حنو  4.25 ،4كجم على الرتتيب .
وأما بالنسبة للجاموس احلالب واألبقار اخلليط فقد أشارت قيمة هذا املعيار إىل اخنفاض متوسط تكلفة إنتاج
الكيلوجرام من اللنب قبل وبعد استخدام القش املعامل وإن كانت قد اخنفضت قيمة هذا املعيار بدرجة أكرب بعد
ً
أيضا الرتفاع متوسط إنتاجية الرأس من اللنب هلذه احليوانات .
استخدامه ،ورمبا يرجع ذلك
ً
رابعا  :اآلثار االقتصادية الستخدام السيالج والقش املعامل يف عليقة حيوانات اللنب على مستوى املزارع الصغرية
واملستوى القومي:
يف ضوء نتائج االستبيان امليداني والدراسات السابقة يف جمال تأثري استخدام احلزم الفنية على الكفاءة
اإلنتاجية ملاشية اللنب ،والبيانات املتاحة على املستوى القومي ميكن تقدير اآلثار االقتصادية الستخدام هاتني احلزمتني
على مستوى الوحدة اإلنتاجية وكذا على املستوى القومي .
 -1العوائد االقتصادية اإلضافية على مستوى املزارع الصغرية :
ً
نظرا ألن مزارع األلبان الصغرية ( 5رؤوس فأقل) على مستوى اجلمهورية متثل ما يزيد على  %90من إمجالي
أعداد احليوانات احلالبة ،لذا هدفت الدراسة يف هذا اجلزء إىل تقدير العوائد االقتصادية اإلضافية بهذه املزارع بفرض
أن متوسط عدد الرؤوس بها حنو مخسة رؤوس ومن خالل نتائج االستبيان امليداني يتضح أن استخدام سيالج الذرة
الشامية ضمن عليقة حيوانات اللنب ميكن أن حيقق عوائد اقتصادية اضافية تبلغ حنو  14.05 ، 20.75 ، 10.35جنيه
للمزرعة ( 5رؤوس) يف اليوم لكل من مزارع األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب (سلفت اإلشارة إىل
أن العوائد االقتصادية اإلضافية للرأس تعزى إىل اخنفاض تكاليف التغذية وزيادة إنتاجية الرأس من اللنب يف اليوم
قد بلغت حنو  2.81 ، 4.15 ، 2.07جنيه للحيوانات املذكورة على الرتتيب) كما تبلغ العوائد االقتصادية اإلضافية
للمزرعة إلمجالي فرتة تغذية احليوانات على السيالج (أوضحت بيانات العينة أن مزارعي ماشية األلبان قاموا بتغذية
حيواناتهم على السيالج ملدة ثالثة أشهر) حنو 1264.5 ،1867.5 ،931.5جنيه ملزارع األبقار البلدية و اجلاموس و األبقار
اخلليطة على الرتتيب ،وعلى ذلك فإن الغالبية العظمى من منتجي األلبان متمثلني يف صغار املنتجني من املمكن أن
يرفعوا من مستوى دخوهلم املزرعية بقدر الوفورات االقتصادية املشار إليها لو اقتنعوا بهذه احلزمة الفنية وقاموا بإدخال
السيالج ضمن عليقة حيوانات اللنب .
ً
أيضا لو مت استخدام قش األرز املعامل باليوريا ضمن
كما ميكن ملزارع األلبان الصغرية أن حتقق وفورات اقتصادية
عليقة حيوانات اللنب حيث قدرت العوائد االقتصادية اإلضافية بنحو  6.9 ، 7 ، 4جنيه يف اليوم على مستوى مزارع
األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب  ،كما تقدر العوائد االقتصادية اإلضافية للمزرعة إلمجالي
ً
جنيها للمزارع املذكورة  ،وعلى ذلك فإن
فرتة تغذية حيوانات اللنب على قش األرز املعامل بنحو 621 ، 630 ، 360
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ً
أيضا لو قاموا بإدخال هذه احلزمة الغذائية ضمن نظامهم
منتجي األلبان من املمكن أن يرفعوا من مستوى دخوهلم املزرعية
الغذائي حليوانات اللنب .
 -2تقدير العوائد والوفورات االقتصادية على املستوى القومي:
يتضح من إحصاءات قطاع تنمية الثروة احليوانية على مستوى اجلمهورية لعام  2010أن عدد إناث األبقار
البلدية واخلليط واجلاموس اليت يزيد عمرها على عامني قد بلغ حنو  1619 ، 573 ، 986ألف رأس على الرتتيب ،وبفرض
أن نسبة الوالدات متثل حنو  %70 – 65من عدد اناث األبقار البلدية واجلاموس فوق عامني ،وحوالي  % 80نسبة
ولدات إلناث األبقار اخلليط مت حساب أعداد اإلناث احلالبة املمكن تغذيتها على سيالج الذرة الشامية والقش
ً
طبقا
املعامل باليوريا على مستوى اجلمهورية ،كما مت تقدير كميات قش األرز املنتجة على مستوى اجلمهورية
إلمجالي مساحة األرز الصيفي والنيلي لعام ( 2010بلغ حنو  1.537مليون فدان) فبلغت حنو  3.458مليون طن ميكن
استخدامها يف تغذية الثروة احليوانية مبا فيها حيوانات اللنب بعد معاملتها باليوريا أو األمونيا.
وبتقدير كميات الذرة الشامية بالكيزان املنتجة على مستوى اجلمهورية على أساس أن إمجالي مساحة الذرة الشامية
الصيفية والنيلية عام  2010قد بلغت حنو  2.033مليون فدان تبني أن وزن الذرة الشامية قد بلغ حنو  34.561مليون
ً
طن (ذرة خضراء بالكيزان بفرض أن وزن حمصول الفدان املقدر حوالي ً 17
ونظرا ألن إحصاءات قطاع الشئون
طنا)
االقتصادية تشري إىل أن حمصول حبوب الذرة الشامية املخصصة للثروة احليوانية متثل حنو  % 33من حجم اإلنتاج
السنوي بينما ختصص النسبة الباقية لالستهالك البشري لذا فإن الدراسة افرتضت أن كمية الذرة الشامية بالكيزان
اليت ختصص لتصنيع السيالج متثل  % 33فقط من إمجالي إنتاج الذرة السنوي (حتى ال تؤثر الكمية املخصصة لقطاع
اإلنتاج احليواني على معدالت االستهالك اآلدمي) واليت قدرت بنحو  11.405مليون طن لتغذية األبقار واجلاموس وعجول
التسمني على مستوى اجلمهورية مبا فيها حيوانات اللنب احلالبة (جدول رقم ( )1بامللحق) .
ويف ضوء نتائج التحليل بعينة الدراسة امليدانية ونتائج الدراسات امليدانية السابقة والبيانات املشار إليها على املستوى
القومي ميكن تقدير الزيادة املتوقعة يف إنتاج األلبان واملنافع االقتصادية على املستوى القومي بالرجوع إىل جدول ()10
بالدراسة وجدول ( )1بامللحق .
وفيما يتعلق بتقدير العوائد والوفورات االقتصادية املتوقعة بفرض تعميم استخدام سيالج الذرة الشامية بالكيزان
ضمن عليقة حيوانات اللنب فقد أشارت البيانات الواردة جبدول ( )10إىل أن إمجالي الزيادة املتوقعة يف إنتاج اللنب البقري
واجلاموسي على مستوى اجلمهورية تقدر بنحو  202.756ألف طن (خالل مدة زمنية بلغت حنو ً 120
يوما وقد حسبت
على أساس أن إنتاج الذرة الشامية بالكيزان على مستوى اجلمهورية واملخصص للثروة احليوانية يكفي حيوانات
اللنب والتسمني خالل هذه املدة) وهي تغطي حنو  % 15.85من إمجالي كميات األلبان املستوردة واليت تعكس الفجوة
يف إنتاج األلبان يف مصر (بلغت الفجوة حنو  1279ألف طن ملتوسط السنوات من  2007إىل  ، )2010كما بلغت إمجالي
الزيادة يف قيمة األلبان حنو  351.11مليون جنيه متثل حوالي  % 6.92من صايف الدخل من قطاع األلبان على مستوى
اجلمهورية والذي بلغ حنو  5077مليون جنيه لعام . 2010
كما تشري التقديرات إىل أن إمجالي العوائد اإلضافية املتولدة عن الزيادة يف إنتاج األلبان وخفض تكاليف التغذية
للحيوانات احلالبة على مستوى اجلمهورية قد بلغت حوالي  822.076مليون جنيه تعادل حنو  % 16.19من صايف الدخل
من قطاع األلبان على مستوى اجلمهورية .
وأما خبصوص مدى تأثري تعميم هذه احلزمة الفنية على خفض الفجوة يف إنتاج القمح أو خفض الواردات منه فإن
الدراسة قد قامت بوضع مقرتحات ثالثة يقوم املقرتح األول على أساس تقدير كميات الربسيم اليت ميكن توفريها
على مستوى اجلمهورية باالعتماد على الوفر يف كمية الربسيم املقدمة حليوانات اللنب نتيجة الستخدام السيالج
بالعليقة واليت سلفت اإلشارة إليها من خالل نتائج عينة الدراسة امليدانية ،ومع األخذ يف االعتبار عدد حيوانات اللنب
احلالبة على مستوى اجلمهورية ومدة تغذيتها واليت قدرت بنحو أربعة أشهر (فرتة الشتاء) فتبني أن كمية الربسيم
اليت ميكن توفريها على مستوى اجلمهورية قد بلغت حنو  4.414مليون طن وهي تنتج من مساحة مزروعة تقدر بنحو
طنا جلميع احلشات ً
 147.144ألف فدان (على أساس أن متوسط إنتاجية الفدان من الربسيم بلغت حنو ً 30
وفقا لبيانات
ً
قمحا بلغ إمجالي إنتاجها من القمح حنو  410.53ألف طن
وزارة الزراعة)( ، )13وباستبدال هذه املساحة املتوفرة بزراعتها
واليت تغطي حنو  % 9.71من الفجوة القمحية واليت بلغت حنو  4229ألف طن (كمتوسط للسنوات من . )2010 – 2007
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جدول رقم ( : )10تقدير العوائد والوفورات االقتصادية املتوقعة الستخدام قش األرز املعامل
وسيالج الذرة الشامية بالكيزان يف عليقة حيوانات اللنب على مستوى اجلمهورية
(الكمية باأللف طن  ،القيمة باملليون جنيه)

نوع املتغريات االقتصادية والفنية

سيالج الذرة الشامية بالكيزان

قش األرز املعامل باليوريا
األبقار
البلدية
واخلليط

اجلاموس

اإلمجالي

األبقار
البلدية
واخلليط

اجلاموس اإلمجالي

الزيادة يف إنتاج األلبان

38.640

48.41

87.05

83.695

202.756 119.061

قيمة الزيادة يف إنتاج األلبان

52.164

96.820

الفجوة يف اإلنتاج* (الواردات)
كمية الزيادة يف إنتاج األلبان من
الواردات%
صايف الدخل من قطاع األلبان**
قيمة الزيادة يف إنتاج األلبان من صايف
الدخل%

351.11 238.122 112.988 148.984

-

-

1279

-

-

1279

3.02

3.78

6.80

6.54

9.31

15.85

-

-

5077

-

-

5077

1.03

1.91

2.94

2.23

4.69

6.92

183.171

313.11

إمجالي العوائد اإلضافية والوفورات 129.939
االقتصادية

822.076 542.972 279.104

2.56

3.61

6.17

5.50

10.69

16.19

الفجوة يف إنتاج القمح* (الواردات)

-

-

4229

-

-

4229

الزيادة املتوقعة يف حمصول القمح***

-

-

-

-

-

1056

من الفجوة
(الواردات من القمح)%
مقرتح أول

-

-

مقرتح ثان

-

-

للعوائد اإلضافية من صايف الدخل من
قطاع األلبان%

5.15

-

-

9.71
24.98

(*) متوسط السنوات . 2010 ، 2008 ، 2007
(**) بيانات عام . 2010
(***) مت حسابها على أساس إحالل مساحة من القمح ً
بدال من  20%من مساحة الربسيم واليت تقدر بنحو  391ألف فدان يف العام ملتوسط الفرتة من – 2008
. 2010
املصدر -1 :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية عام . 2010
    -2وزارة الزراعة واستصالح األراضي  ،قطاع الشئون االقتصادية  ،النشرات اخلاصة بالثروة احليوانية  ،األمن الغذائي  ،أعداد متفرقة  ،أعوام – 2007
    . 2010

وفيما يتعلق بالتقديرات اخلاصة باملقرتح الثاني فقد مت حسابها على أساس أن  % 67من مزارعي العينة قد
أشاروا إىل أنهم قاموا خبفض املساحة املزروعة بالربسيم بنحو  % 33واستبداهلا مبحصول القمح وحماصيل أخرى ميثل
معظمها حمصول القمح  ،وعلى هذا األساس ومبزيد من التحفظ واحليطة افرتضت الدراسة أن مساحة الربسيم املمكن
استبداهلا بالقمح (تقدر بنحو  391ألف فدان) وهى متثل حنو  % 20من مساحة الربسيم احلالية (متوسط مساحة الربسيم
ً
إنتاجا من القمح يبلغ حنو 1053
للفرتة من  2010 – 2008والذي بلغ حنو  1956ألف فدان) واليت ميكن أن حتقق
ألف طن متثل حنو  %25من إمجالي الفجوة القمحية .
ً
أساسا على تقدير كميات الذرة الشامية (العود األخضر بالكيزان املنتجة على
وأما خبصوص املقرتح الثالث فيقوم
مستوى اجلمهورية) واليت افرتضت الدراسة من قبل ختصيص حنو  % 33منها لتغذية حيوانات اللنب وعجول التسمني
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وقد قدرت بنحو  11.405مليون طن لعام  2010آخذين يف االعتبار مساحة الذرة الشامية يف هذا العام ومتوسط إنتاجية
الفدان (العود األخضر بالكيزان) بنحو ً 17
طنا للفدان (جدول رقم ( )1بامللحق)  ،وبفرض  % 15فقد من وزن احملصول
عند تصنيعه سيالج  ،فإن كمية السيالج املصنعة تبلغ حنو  9.694مليون طن  ،ومبعادلة هذه الكمية مبا يساويها
ً
وفقا للقيمة الغذائية ( )C.P , T.D.Nلكال احملصولني فإنها تساوي حنو  19.388مليون طن
من حمصول الربسيم
برسيم  ،تنتج من مساحة مزروعة بالربسيم ترتاوح بني  553.943 ، 484.7ألف فدان (على أساس أن حمصول الفدان من
الربسيم جلميع احلشات يرتاوح ما بني ً 40-35
طنا)( ، )11وبفرض تغذية حيوانات اللنب والتسمني على السيالج يف
فصل الشتاء أو يف فرتات أخرى من العام ميكن توفري مساحة من الربسيم تزرع بالقمح  ،ومبزيد من التحفظ يف احلساب
مت تقدير إنتاج حمصول القمح الذي مت إحالله ً
بدال من الربسيم على أساس احلد األدنى للمساحة املمكن توفرها من
الربسيم  ،وقد قدر إنتاج القمح بهذه املساحة بنحو  1.309مليون طن (آخذين يف االعتبار متوسط إنتاجية الفدان على
مستوى اجلمهورية والذي بلغ حنو  2.7طن لعام  )2010تغطي حوالي  % 30.95من إمجالي الفجوة القمحية واليت بلغت
حنو  4.229مليون طن ملتوسط الفرتة من . 2010 – 2007
وأما خبصوص تقدير العوائد االقتصادية اإلضافية املتوقعة بفرض تعميم استخدام قش األرز املعامل باليوريا أو األمونيا
ضمن عليقة حيوانات اللنب على مستوى اجلمهورية فقد أشارت البيانات باجلدول السابق إىل أن إمجالي الزيادة املتوقعة
يف إنتاج اللنب البقري واجلاموسي قد بلغت حنو  87.05ألف طن تغطى حنو  % 6.8من إمجالي واردات األلبان  ،كما
متثل قيمة الزيادة يف إنتاج األلبان حنو  % 3من صايف الدخل من قطاع األلبان ،كما بلغت إمجالي العوائد والوفورات
االقتصادية املتوقعة حنو  313.11مليون جنيه متثل حوالي  % 6.17من صايف الدخل من قطاع األلبان  ،وأما خبصوص
تأثري تعميم هذه احلزمة الغذائية على خفض الفجوة يف إنتاج القمح فقد مت استخدام املقرتح األول فقط والذي يوضح
أن استخدام هذه التقنية ميكن أن يوفر مساحة من الربسيم بلغت حنو  78.016ألف فدان من املمكن أن تنتج حنو
 217.66ألف طن قمح تغطي حنو  % 5.15من إمجالي الفجوة القمحية.
ونستنتج من العرض السابق أن تعميم استخدام هاتني احلزمتني الفنيتني بعليقة حيوانات اللنب قد يساعد إىل حد
كبري يف زيادة حجم اإلنتاج احمللي من األلبان وبالتالي زيادة املعروض من األلبان على مستوى اجلمهورية (قد يؤدي
زيادة املعروض إىل اخنفاض أسعار األلبان خالل املسالك التسويقية املختلفة) وخفض الكميات املستوردة منها مما
يقلل بعض العبء على ميزان املدفوعات وامليزان التجارى املصري ،كما قد يؤدي إىل زيادة الدخل املتحقق يف جمال
قطاع األلبان بصفة خاصة والدخل الزراعي السنوي بصفة عامة .

توصيات الدراسة:
ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن بلورة بعض املقرتحات والتوصيات اليت ميكن اختاذها
كآليات قد تسهم إىل حد كبري يف تنفيذ وتطبيق احلزم الفنية موضع الدراسة :
 -1تفعيل دور اإلرشاد الزراعي خاصة يف جمال اإلنتاج احليواني لتوعية وتعريف منتجي األلبان بأهمية
استخدام سيالج الذرة الشامية وقش األرز املعامل باليوريا أو األمونيا يف تغذية حيوانات اللنب ومميزاته الفنية
واالقتصادية من خالل األجهزة اإلرشادية التابعة ملديريات الزراعة على مستوى حمافظات اجلمهورية  ،مع ضرورة
صرف مكافآت أو حوافز ولو رمزية هلؤالء املرشدين لتحفيزهم ودفعهم للتنافس يف أداء دورهم اإلرشادي .
 -2حتسني وتطوير الدور اإلرشادي للمرشدين الزراعيني بضرورة قيامهم كهمزة وصل بني مراكز البحوث
واجلامعات واملزارعني لنقل نتائج األحباث التطبيقية يف جمال اإلنتاج احليواني باستمرار لتنمية ورفع الكفاءة
الفنية واالقتصادية ملنتجي األلبان وباألخص صغار املنتجني  ،وميكن أن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون بني وزارة
الزراعة ومركز البحوث الزراعية .
 -3يفضل عقد ندوات إرشادية ويوم حقلي يف حقول املزارعني الذين قاموا بعمل السيالج والقش املعامل
أثناء تصنيعه لتدريب املزارعني اآلخرين بالقرى على طريقة عمله وتعريفهم بنظام تغذية حيوانات اللنب على
العالئق املتضمنة هذه احلزم الغذائية وحتفيزهم على استخدام هذه التقنية املستحدثة .
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 -4إعداد برامج تليفزيونية متخصصة يف جمال نقل التكنولوجيا ونتائج األحباث يف جمال اإلنتاج احليواني
بأساليب مالئمة وسهلة الفهم وتتفق مع إمكانات وفكر صغار املنتجني بالقطاع الريفى .
 -5التعاون والتنسيق بني املؤسسات احلكومية واملراكز البحثية (وزارة الزراعة  ،وزارة البيئة  ،مركز البحوث
الزراعية) لتنفيذ وتطبيق التقنيات املستحدثة يف جمال تغذية احليوان على مستوى اجلمهورية لالستفادة من
خملفات احملاصيل الزراعية كاألحطاب وقش األرز واليت يتخلص منها معظم املزارعني باحلرق أو قد يكون
بعضها بيئة مساعدة لنقل احلشرات واآلفات اليت قد تصيب احملاصيل الزراعية  ،وبالتالي حيدث تلوث بيئي
كبري  ،كما ميكن للحكومة أن تقوم بتوفري اآلالت واملكابس الالزمة بالقدر الكايف لكبس قش األرز
وحطب الذرة لسهولة معاملتها باليوريا أو األمونيا وملنع املزارعني من حرقها مما يلوث البيئة .

املراجـع:
 -1حسن حممود بيومي مسور «دكتور»  ،دراسة اقتصادية وفنية ألثر استخدام سيالج الربسيم يف عليقة بعض
حيوانات اللنب «دراسة ميدانية»  ،اجمللة املصرية للعلوم التطبيقية  ،اجمللد السابع عشر  ،يوليو . 2002
 -2حسن حممود بيومى مسور «دكتور» وآخرون  ،دراسة اقتصادية لألنواع املختلفة ملاشية اللنب يف ظل نظام
الزراعة املختلطة يف مصر  ،املؤمتر الثاني ملعهد حبوث اإلنتاج احليواني  ،سخا  ،كفر الشيخ  29 – 27 ،سبتمرب
. 2005
 -3خريى حامد العشماوى «دكتور»  ،العائد االقتصادي الستخدام خملفات املزرعة يف تغذية احليوانات (دراسة
حالة قش األرز وعيدان الذرة الشامية مبحافظة الدقهلية)  ،اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعي  ،اجمللد الثالث عشر
 ،العدد الرابع  ،ديسمرب. 2003
 -4سهري خمتار مصطفى «دكتور»  ،جنوى مسعد العجرودى «دكتور»  ،دراسة اقتصادية حملاصيل العلف
يف مجهورية مصر العربية ومقارنة التكاليف لبعض بدائلها يف تغذية احليوانات املزرعية  ،اجمللة املصرية
لالقتصاد الزراعي  ،اجمللد السابع  ،العدد الثاني  ،سبتمرب . 1997
 -5فرج عبداهلل فرج «دكتور» ،إنتاج السيالج يف مصر  ،مركز البحوث الزراعية  ،مصلحة الثقافة الزراعية ،
. 1978
 -6كلية الزراعة  ،جامعة اإلسكندرية  ،جملة املزارعني للتنمية الريفية  ،الزراعة احلديثة  ،أعداد متفرقة ،
. 1994 ، 1990 ، 1989
 -7حممود البندارى «دكتور»  ،دراسة فنية الستخدام عروش بنجر السكر يف تغذية حيوانات اللنب  ،اجمللة
املصرية لعلوم اإلنتاج احليواني  ،اجمللد التاسع والثالثون . 2001 ،
 -8حممود البندارى «دكتور»  ،حممود يونس «دكتور»  ،تقييم عيدان الذرة الشامية يف تغذية حيوانات اللنب
 ،اجمللة املصرية لعلوم اإلنتاج احليواني  ،اجمللد اخلامس والثالثون .1997 ،
 -9حممود فؤاد بدر «دكتور»  ،تغذية احليوانات املزرعية  ،كلية الزراعة  ،جامعة اإلسكندرية.1969 ،
ً
ً
وعمليا ،الطبعة األوىل ،
علميا
 -10مركز البحوث الزراعية  ،معهد حبوث اإلنتاج احليواني ،تغذية احليوانات
. 1997
-11

مركز البحوث الزراعية ،معهد حبوث اإلنتاج احليواني ،مشروع إمناء قطاع الغذاء.2001 – 1993 ،

 -12وزارة الزراعة واستصالح األراضى  ،قطاع الشئون االقتصادية  ،اإلدارة العامة للموارد االقتصادية الزراعية ،
نشرة امليزان الغذائي جلمهورية مصر العربية  ،أعداد متفرقة  ،أعوام 2010 – 2007
 -13وزارة الزراعة واستصالح األراضى  ،قطاع الشئون االقتصادية  ،اإلدارة املركزية لالقتصاد الزراعي  ،املعامل
اإلحصائية للثروة احليوانية والداجنة واألمساك والنحل  ،العدد العاشر . 2008 ،
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امللخص:
يعد قطاع إنتاج األلبان من أهم القطاعات داخل قطاع اإلنتاج احليواني حيث يبلغ الدخل الذي حققه هذا القطاع عام
 2010حوالي  9.85مليار جنيه ميثل حنو  % 25من قيمة الدخل املتولد من قطاع اإلنتاج احليواني .
وتشري البيانات الرمسية إىل عجز اإلنتاج احمللي من األلبان عن مواكبة االستهالك مما أدى إىل وجود فجوة يف إنتاج األلبان
على مستوى اجلمهورية بلغت حنو  1279ألف طن ملتوسط الفرتة من  ،2010 – 2007كما يتضح من البيانات الرمسية
ً
كثريا عن االحتياجات
والدراسات السابقة أن الكميات املتاحة من األعالف الصيفية واألعالف املركزة تنخفض
الغذائية حليوانات اللنب  ،ومن ثم كانت الضرورة امللحة لسد العجز يف العلف احليواني هي االستخدام األمثل ملواد العلف
واملنتجات الثانوية املزرعية املتاحة واملتوفرة لدى املزارع املصري من خالل استخدام وإدخال بعض احلزم الغذائية اهلامة يف
عليقة حيوانات اللنب كسيالج الذرة الشامية بالكيزان وقش األرز املعامل باليوريا أو األمونيا .
وعلى ذلك فإن الدراسة تهدف إىل التعرف على اآلثار االقتصادية والفنية الستخدام سيالج الذرة الشامية بالكيزان وقش
األرز املعامل باليوريا يف عليقة ماشية اللنب .
وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي حيث مت حساب األهمية النسبية واملتوسطات
للمتغريات االقتصادية والفنية اهلامة ذات الصلة مبوضوع الدراسة  ،كما مت استخدام مؤشرات ومعايري الكفاءة
االقتصادية للتعرف على اقتصاديات استخدام احلزم الفنية يف عليقة حيوانات اللنب .
كما اعتمد البحث على نوعني من البيانات  :البيانات الثانوية املنشورة  ،وبصفة رئيسية على البيانات األولية حيث
ً
نظرا
مت إجراء استبيان ميداني على مزارع األلبان املستخدمة للحزم الفنية املشار إليها مبحافظة البحرية واليت مت اختيارها
ألنها تعد احملافظة األوىل من حيث عدد حيوانات اللنب  ،فقد أوضحت البيانات أن األهمية النسبية ألعداد إناث األبقار
واجلاموس باحملافظة متثل حنو  % 11.86من إمجالي عدد إناث املاشية على مستوى اجلمهورية  ،ذلك باإلضافة إىل أن
احلزم الفنية موضع الدراسة تطبق إىل حد كبري بهذه احملافظة دون غريها من احملافظات .
وقد مت اختيار مفردات العينة ومركزين باحملافظة بأسلوب املعاينة العشوائية من منتجي األلبان القائمني باستخدام
سيالج الذرة الشامية بالكيزان وقش األرز املعامل باليوريا يف تغذية حيوانات اللنب  ،وقد بلغ حجم العينة املختارة حنو
ً
مزارعا مقسمة على املركزين بالتساوي .
50
وقد أوضحت نتائج الدراسة أن تكلفة إنتاج الطن من سيالج الذرة الشامية قد بلغت حنو  116.4جنيه ،ميثل منها ثـمن
احملصول النسبة األكرب حوالي  ،% 74بينما ال تزيد تكلفة تصنيع الطن عن  % 26من إمجالي تكلفة الطن  ،كما
بلغت تكلفة عمل طن قش األرز املعامل باليوريا حنو  116.6جنيه ميثل منها قيمة قش األرز املستخدم النسبة
األكرب حبواىل  % 41.6يليها يف األهمية ثـمن البالستيك بنسبة بلغت حوالي  ، % 33.2بينما متثل تكلفة العمل
البشري وثـمن اليوريا النسبة الباقية .
وقد أوضحت نتائج التحليل املتعلقة بالتقييم الغذائي ملكونات العالئق احملتوية على سيالج الذرة الشامية بالكيزان
وقش األرز املعامل باليوريا مقارنة بنظريتها قبل استخدام هاتني احلزمتني ،أن استخدام السيالج بالعليقة أدى إىل حتسن
كبري يف القيمة الغذائية للعليقة حيث ارتفعت قيمة جمموع املواد الغذائية املهضومة عن نظريتها قبل استخدامه ،ويف
نفس الوقت كانت قيمتها أقرب ما تكون إىل االحتياجات الغذائية حليوانات اللنب ،كما ارتفعت نسبة الربوتني اخلام
من املادة اجلافة عن االحتياجات الغذائية قبل إدخال السيالج بالعليقة خالل فصل الشتاء  ،ثم اخنفضت بعد استخدام
السيالج عن االحتياجات الغذائية للحيوان بقدر يسري مل يؤثر يف إنتاجية احليوانات من اللنب ً ،
نظرا ألن العالئق املتضمنة
السيالج كانت غنية يف جمموع املواد الغذائية املهضومة مما أدى إىل زيادة إنتاجية حيوانات اللنب .
كما أوضحت نتائج التحليل الغذائي لعالئق ماشية اللنب املتضمنة القش املعامل باليوريا مقارنة بتلك غري احملتوية
عليه أن استخدام القش املعامل باليوريا بالعليقة قد أدى إىل حتسن نسيب يف جمموع املواد الغذائية املهضومة وارتفاع
نسبة الربوتني اخلام بها وتقارب هاتني النسبتني من املادة اجلافة من االحتياجات الغذائية حليوانات اللنب أدى إىل زيادة
إنتاجيتها من اللنب عن نظريتها اليت خلت عالئقها من القش املعامل باليوريا .
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وبدراسة اقتصاديات استخدام السيالج والقش املعامل باليوريا يف عليقة احليوانات أوضحت معايري ومؤشرات الكفاءة
االقتصادية أن إمجالي العوائد االقتصادية اإلضافية اليت حتققت نتيجة الستخدام سيالج الذرة الشامية ضمن عليقة
حيوانات اللنب واليت تعزى إىل الزيادة يف متوسط إنتاجية الرأس من اللنب  ،والوفر يف تكاليف التغذية قد بلغت حنو
 2.81 ، 4.15 ، 2.07جنيه للرأس يف اليوم لكل من األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب ،بينما بلغت
إمجالي العوائد االقتصادية اإلضافية باستخدام القش املعامل باليوريا حوالي  1.38 ،1.40 ،0.80جنيه /رأس  /يوم لنفس
احليوانات سالفة الذكر على التوالي .
وباستخدام معيار نسبة تكاليف التغذية إىل كمية اللنب الناتج تبني أن استخدام السيالج بعليقة حيوانات اللنب
ً
اخنفاضا يف متوسط تكاليف التغذية لكل كيلوجرام منتج من اللنب بلغ حنو  0.21 ،0.32 ، 0.31جنيه
قد حقق
لألبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب  ،كما اخنفضت قيمة هذا املعيار بعد استخدام القش املعامل
بالعليقة عن نظريتها قبل استخدامه مما حقق ً
وفرا يف متوسط تكاليف التغذية لكل كجم من اللنب بلغ حوالي
 0.15 ، 0.13 ، 0.21جنيه ألنواع احليوانات الثالثة املذكورة على الرتتيب .
وبتقدير العوائد االقتصادية اإلضافية على مستوى املزرعة بفرض أن متوسط عدد الرؤوس بها يبلغ حنو مخسة رؤوس
ً
نظرا ألن مزارع األلبان الصغرية على مستوى اجلمهورية متثل ما يزيد على  % 90من إمجالي أعداد حيوانات اللنب
ـ
احلالبة – تبني أن استخدام سيالج الذرة الشامية بالكيزان بعليقة حيوانات اللنب ميكن أن حيقق عوائد اقتصادية
اضافية تبلغ حنو  14.05 ، 20.75 ، 10.35جنيه للمزرعة يف اليوم  ،كما تبلغ حنو  1265 ، 1868 ، 932جنيه إلمجالي
فرتة التغذية على السيالج واليت بلغت حنو ثالثة أشهر بعينة الدراسة لكل من مزارع األلبان لألبقار البلدية واجلاموس
واألبقـار اخلليط على الرتتيب.
كما قدرت العوائد االقتصادية اإلضافية للمزرعة إلمجالي فرتة تغذية حيوانات اللنب على قش األرز املعامل فبلغت حنو
ً
جنيها ملزارع األبقار البلدية واجلاموس واألبقار اخلليط على الرتتيب  ،وعلى ذلك فإن الغالبية العظمى
621 ، 630 ، 360
من منتجي األلبان متمثلني يف صغار املنتجني على مستوى اجلمهورية من املمكن أن يرفعوا من مستوى دخوهلم املزرعية
لو قاموا بإدخال هاتني احلزمتني الغذائيتني ضمن نظامهم الغذائي حليوانات اللنب .
ويف ضوء نتائج التحليل بعينة الدراسة امليدانية ونتائج الدراسات السابقة والبيانات املتاحة على املستوى القومي مت
تقدير الزيادة املتوقعة يف إنتاج األلبان واملنافع االقتصادية اإلضافية على املستوى القومي بفرض تعميم استخدام
احلزمتني املذكورتني على مستوى اجلمهورية  ،وقد أوضحت نتائج التحليل أن إمجالي الزيادة املتوقعة يف إنتاج اللنب
البقري واجلاموسي يف حالة تعميم استخدام سيالج الذرة الشامية بالكيزان على مستوى اجلمهورية تقدر بنحو 203
ألف طن وهي تغطي حوالي  % 15.85من إمجالي كميات األلبان املستوردة ،وأما يف حالة تعميم استخدام قش األرز
املعامل باليوريا مبزارع األلبان فقد أشارت البيانات إىل أن إمجالي الزيادة املتوقعة يف إنتاج األلبان قد بلغت حنو  87ألف
طن تغطى حوالي  % 6.8من إمجالي الواردات من األلبان .
وأما خبصوص تأثري تعميم هاتني احلزمتني على خفض الفجوة الغذائية يف إنتاج القمح فقد أوضحت النتائج أن استخدام
السيالج بعليقة حيوانات اللنب من املمكن أن يؤدي إىل خفض املساحات املزروعة من الربسيم بنحو  % 20من املساحة
ً
قمحا (تقدر املساحة املستبدلة من الربسيم بنحو  391ألف فدان ملتوسط الفرتة
املزروعة احلالية واليت ميكن زراعتها
من  )2010 – 2008والذي تقدر إنتاجيته بنحو  1053ألف طن متثل حوالي  % 25من إمجالي الفجوة القمحية ،كما
أوضحت نتائج التحليل أن تعميم استخدام قش األرز املعامل باليوريا مبزارع األلبان على مستوى اجلمهورية ميكن أن
يوفر مساحة من الربسيم تبلغ حنو  78ألف فدان واليت يقدر إنتاجها من القمح بنحو  218ألف طن تغطي حوالي  % 5.2من
إمجالي الفجوة القمحية .
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ملحق  :جدول رقم ( )1بعض املتغريات االقتصادية والفنية
املتعلقة باقتصاديات استخدام السيالج والقش املعامل على املستوى القومي
الوحدة

املتغريات االقتصادية والفنية
إمجالي مساحة األرز الصيفي والنيلي عام 2010

ألف فدان

1537

إمجالي إنتاج قش األرز عام 2010

مليون طن

3.458

إمجالي مساحة الذرة الشامية عام 2010

ألف فدان

2033

إمجالي اإلنتاج املقدر حملصول الذرة الشامية األخضر بالكيزان عام 2010

مليون طن

34.561

إنتاج الذرة الشامية املمكن عملها سيالج على أساس  33%من وزن احملصول
خيصص للثروة احليوانية عام 2010

مليون طن

11.405

متوسط مساحة الربسيم املستديم للفرتة من 2010 – 2008

ألف فدان

1956

 20%من مساحة الربسيم املمكن استبداهلا مبحصول القمح (من متوسط
الفرتة)

ألف فدان

391

إنتاج حمصول القمح باملساحة املستبدلة

ألف طن

1056

الفجوة يف إنتاج القمح (إمجالي الواردات) ملتوسط الفرتة من 2010 – 2007

ألف طن

4229

الفجوة يف إنتاج األلبان للفرتة من 2009 – 2007

ألف طن

1279

أعداد ماشية اللنب عام 2010
أبقار حملية أكرب من سنتني

ألف رأس

986

أبقار خليط أكرب من سنتني

ألف رأس

573

جاموس أكرب من سنتني

ألف رأس

1619

املصدر :مجعت وحسبت من :وزارة الزراعة ،قطاع الشئون االقتصادية ،النشرات والتقارير السنوية اخلاصة بالثروة احليوانية واحملاصيل احلقلية ،
   ومشروعات األمن الغذائي  ،أعداد متفرقة ،أعوام .2010 – 2007
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ملحق جدول رقم ( )2نتائج إختبار الفرق بني متوسطني» »T testملتوسط إنتاجية و تكلفة تغذية الرأس من
حيوانات اللنب قبل و بعد تغذيتها على سيالج الذرة الشامية بالكيزان و قش األرز املعامل باليوريا.
جماالت املقارنة باستخدام
إختبار الفرق بني متوسطني

قيمة  Tاحملسوبة

قيم  Tاجلدولية عند مستوى
%5

ً
أوال :يف حالة استخدام السيالج يف
عليقة حيوانات اللنب

%1

معنوية الفرق
عند مستوى % 1

أ -متوسط إنتاجية الرأس قبل وبعد
استخدام السيالج
 األبقار البلدية اجلاموس -األبقار اخلليط

2.74

1.94

3.14

معنوية عند% 5

10.49

1.68

2.42

معنوي

8.17

1.73

2.53

معنوي

ب -متوسط تكاليف التغذية
للرأس قبل و بعد استخدام السيالج
 األبقار البلدية اجلاموس األبقار اخلليطً
ثانيا :يف حالة إستخدام القش
امل��ع��ام��ل ب��ال��ي��وري��ا يف عليقة
حيوانات اللنب

3.26

1.94

3.14

معنوي

5.45

1.68

2.42

معنوي

8.71

1.70

2.46

معنوي

أ -متوسط إنتاجية الرأس قبل و بعد
إستخدام القش املعامل
 اجلاموس -األبقار اخلليط

7.02

1.76

2.62

معنوي

7.07

1.75

2.58

معنوي

ب -متوسط تكاليف التغذية
للرأس قبل وبعد استخدام القش
املعامل
 اجلاموس -األبقار اخلليط

7.84

1.67

2.39

معنوي

6.68

1.74

2.57

معنوي

املصدر :مجعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة البحرية عام .2009

112

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

An economic and technical study of the effect of using some feeding
packages in dairy animal rations in Behaira Governorate
ABSTRACT:
Fifty farms under mixed farming system at El-Behaira Governorate were identified as farms
are commonly use whole corn silage and/or urea treatment in animal feeding. A questionnaires
format were designed to collect the economical and technical data in dairy farm concerning
animal feeding (corn silage and/or urea treatment) and milk revenue before and after use one
of two feeding packages. The study was conducted from October 2005 to March 2006. The
objective of this study was to evaluate the impact of two technical packages (corn silage and/
or urea treatment) on dairy farm income under traditional dairy farming system in El-Behaira.
Statistical descriptive and quantitative analysis were been used in this study.
The result of the analysis cleared the extra total revenue due to feeding costs saving on ration
included whole corn silage and increase in milk production were L.E. 2.07, 4.15 and 2.81 per
day. While animals feed ration has treated rice straw with urea in extra total revenue were
L.E. 0.80, 1.4 and 1.38 per day for local cows, Buffalo and cross cows respectively. The farmer
observed an increase in milk fat in 56% of surveyed farms, 42% of farmers found fat percent
the same and 2% of farmers do not observed less milk fat. For milk price was higher in 44% of
studied farms and had the same price in 56% of farms.
The total cultivated areas with berseem before corn silage in studied farms was 73.25 feddan
while after corn silage making, the berseem area was reduced to 49.17 feddan, the total reduction
of berseem area represented about 32.88%. The increasing in other crops was 24.08 feddan the
reduction of cultivated area changed to 21.33, 1.5, 1 and 0.25 feddan for Wheat, Potatoes, Pea
and Bean respectively. Thirteen farmers keep the same berseem areas as before using corn silage.
In conclusion, using whole corn silage and/or urea treated rice straw enhance the profitability
for dairy farms through feeding costs reduction and increase milk production. Berseem area
was reduced by one third of the total winter green forage area this reduced area in berseem can be
used in cultivating other winter crops specially wheat or the most important crops on national
level.
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األوراق القطرية

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
فـي اململكة األردنية اهلامشية
إعداد  :د .بسام الشديفات
يعترب قطاع اإلنتاج احليواني من أهم قطاعات الزراعة يف األردن ،وتتشكل هذه األهمية مبا يقدمه هذا القطاع
من مصادر دخل لألسر الريفية املنتشرة يف األرياف والبادية األردنية ،أو املشاريع االستثمارية الكبرية واليت تتمثل
اما بالشركات اخلاصة ،أو اجلمعيات التعاونية ،فتسهم هذه املشاريع بتقليل البطالة يف اجملتمع األردني ،ورفد السوق
ً
ً
ً
تكامليا مع قطاع املراعي اليت
ارتباطا
ونظرا ألهمية قطاع اإلنتاج احليواني وارتباطه
األردنية باملنتجات احليوانية.
تشكل أحد املصادر الطبيعية املهمة لتغذية احليوان ،جاء اهتمام وزارة الزراعة و املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي
بهذا القطاع إذ يعمل املركز على دعم البحوث العلمية التطبيقية اليت تهدف إىل خدمة املزارع على مجيع األصعدة.
يساهم اإلنتاج احليواني بأكثر من  %55من اإلنتاج الزراعي الكلي ،حيث تقدر إنتاجية قطاع الثروة احليوانية بـنحو
 376مليون دينار أردني.
هذا ويقدر حجم االستثمار يف قطاع الثروة احليوانية بالتالي:
 الدواجن  ...................مليار دينار أردني. اجملرتات الصغرية  350مليون دينار أردني. -األبقار  250مليون دينار أردني.

أو ًال :اجملرتات الصغرية:
-

يقدر تعداد اجملرتات الصغرية يف األردن بنحو  3.665مليون ً
رأسا ،منها  2.541مليون رأس من األغنام و 1.124
  مليون رأس ماعز.
يبلغ عدد املربني يف األردن بنحو  29650مربي.
يقدر معدل عدد احليازات بنحو  124رأس لكل مربي.
ً
وحصرا يف األزرق ,القطرانة ,معان ,رويشد والبادية الشمالية.
يربى يف الصحراء ما يقارب  %27.8من األغنام
يقدر متوسط اإلنتاج احمللي من اللحوم احلمراء حبوالي  192290طن يف العام منها  %77.3من اجملرتات الصغرية.
تبلغ نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء حوالي  % 38.5فقط ،ويقدر معدل نصيب الفرد منها حبوالي
ً
سنويا.
   4.8كغم

يقدر إنتاج اململكة األردنية اهلامشية من احلليب اخلام بنحو( )317.6ألف طن ،ينتج الضأن واملاعز منها حوالي
( ،53227ألف طن  )45.144ألف طن على التوالي أي بنسبة ( %16.76و )%14.21من إمجالي إنتاج اململكة من احلليب
اخلام على التوالي ،كما تبلغ نسبة االكتفاء الذاتي حوالي  %63.5ويقدر معدل استهالك الفرد من احلليب حبوالي
 84كغم/فرد/السنة.
مت خالل هذا العام استرياد حنو  32128ألف طن حلوم محراء ( %68منها يف شكل حلوم جممدة ,إضافة إىل إسترياد
 844747رأس من احليوانات احلية (أغنام و ماعز حي) ،و بكاكري وعجول للذبح بعدد 39207رأس.
ً
سنويا ،ألسواق اخلليج العربي يف الغالب.
أما الصادرات فإن األردن يصدر ما يقارب  300000رأس من األغنام
جتدر اإلشارة إىل أن حنو ( )% 99من األغنام املرباة يف األردن هي من ساللة العواسي ،اليت تتصف بتكيفها مع الظروف
احمللية ،إال أن إنتاجيتها تعد منخفضة ً
نوعا ما من احلليب واللحم مقارنة بالسالالت العاملية.
هناك سالالت متنوعة من املاعز منها املاعز الشامي ،الذي تشكل نسبته  %20من التعداد العام للماعز ،باإلضافة إىل
البلدي اجلبلي األسود والدحيوي والصحراوي وغريها .ويالحظ أن كل سالالت املاعز األردني تكون فيها نسبة التوائم
ً
نسبيا مقارنة باألغنام ،ولكن بتفاوت فيما بينها يف هذه النسبة.
عالية
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ً
شيوعا
تتعدد وتتنوع أنظمة اإلنتاج احليواني باالردن ،فمنها الرتبية السرحية وشبه املكثفة واملكثفة وأكثرها
النوع األول ،والذي ميثل أكثر من .%95
بدأت عملية تضريب األغنام مع ساللة النجدي يف حمطة اخلناصري عام  2009وما زالت العملية مستمرة ،من أجل
اإلستفادة من الصفات املتفوقة يف النجدي.
ً
فعليا سوى يف حمطة
بدأت منذ عام  2003دراسات لالنتخاب الوراثي يف حمطات اململكة (ماعز وأغنام) ومل يطبق
اخلناصري ومل تستغل النتائج يف باقي احملطات.

ثانيًا :األبقار:
 تعدادها  650000رأس ومعدل االستثمار بها حوالي  250مليون دينار أردني. عدد املربني  3600منها  600مزرعة نظامية تربي من  20ـ  2700رأس و  3000مزرعة تربية منزلية ( 1ـ )10  رؤوس.
  % 45من األبقار تربى يف الزرقاء (منطقة الضليل).يقدر إنتاج احلليب يف اململكة بـ  222000طن تنتج من األبقار حيث تقدر ب  % 76من إنتاج احلليب الكلي.
تقدر نسبة االكتفاء الذاتي بـ  %60من احلليب احمللي ومعدل استهالك الفرد حبدود  76كغم حليب /شخص /سنة
كحليب طازج.
معدل إنتاج اللحم من األبقار الالمحة  7000طن.
ً
سنويا ما يقارب  53927رأس من العجول للذبح احمللي وعجول تربية حبدود  3481رأس لغايات الرتبية
االسترياد :يستورد
و 15863كلحم جممد وطازج ،غالبية السالالت املستوردة هي من ساللة الفريزيان ولكن من مناشئ خمتلفة يف
ً
أوتوماتيكيا و  850مصنع شبه أوتوماتيكية.
األردن حوالي  23مصنع ألبان جمهزة

قطاع الدواجن:
معدل االستثمار يف قطاع الدواجن هو مليار دينار أردني.
ويساهم قطاع الدواجن حبوالي  280مليون دينار أو ما نسبته  62%من قطاع اإلنتاج احليواني ككل.
معدل استهالك الفرد من بيض املائدة حوالي  165بيضة يف العام الواحد وحوالي  26.7كغم حلم دواجن وتشكل ما
نسبته  % 100و  % 88من االكتفاء الذاتي للبيض واللحم على التوالي.
بلغ عدد مزارع دجاج اللحم ( )1887مزرعة بسعة إمجالية مقدارها (  )22.028مليون طائر يف الدورة وبطاقة إنتاجية
ً
سنويا و كان إنتاج اململكة الفعلي من حلوم الدواجن هلذا العام ()125.61
مقدارها ( )136.3ألف طن من حلوم الدواجن
ألف طن على أساس أن معدل النفوق ( )%10ومعدل وزن الطائر احلي املباع ( )1.65كيلو جرام .باإلضافة ( )9.00أالف
طن من حلوم الدواجن الناجتة من عملية ذبح الدجـاج البياض ودجاج األمهات بعد انقضاء عمرها اإلنتاجي باإلضافة إىل
استرياد ( )25.729ألف طن من الدجاج اجملمد ،أي أن إمجالي استهالك اململكة من حلوم الدجاج يصل إىل ( )152.93
ألف طن حلوم وعليه فيكون معدل استهالك الفرد يقدر حبوالي ( )26.7كغم يف السنة.
ً
سنويا.
بلغ عدد مزارع دجاج البيض يف اململكة ( )277مزرعة بطاقة إنتاجية مقدارها ( )1202مليون بيضة
وبلغ اإلنتاج الفعلي للمملكة من مادة بيض املائدة حوالي ( )975.4مليون بيضة موزعة كما يلي:
ً
أصال من قطعان دجاج البيض.
 ( ) 951.80مليون بيضة أنتجتً
 ( )23.6مليون بيضة أنتجت أصال من قطعان أمهات دجاج اللحم ودجاج البيض واستعملت كبيض مائدة لعدم  صالحيتها للتفريخ.
 مت تصدير ( )30مليون بيضة117
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ً
سنويا.
 وعليه فيكون االستهالك احمللي ( )945.4مليون بيضة ويكون معدل استهالك الفرد ( )165بيضة  بدء العمل يف املركز الوطين يف عملية حتسني الدجاج البلدي وهذه حماولة إلنتاج هجني ثالثي مع سالالت
  متفوقة للرتبية املنزلية.
بتحسني الظروف البيئية للدجاج البلدي أنتج  180بيضة يف املوسم (دراسة يف حمطة اخلناصري ،مديرية حبوث الثروة
احليوانية واملراعي).

التحديات واملعوقات اليت تواجه قطاع تربية األغنام:
-

-

قلة املخصصات املالية املرصودة لدعم وتطوير برامج تربية األغنام.
اخنفاض معدالت تساقط األمطار وتذبذبها من عام آلخر األمر الذي أدى إىل االخنفاض الشديد يف أعداد األغنام
  يف اململكة خالل العشر سنوات األخرية كنتيجة لتدهور املراعي.
عدم استغالل برنامج التحسني الوراثي لسالالت األغنام يف األردن (املطبقة يف املركز الوطين للبحث واإلرشاد
  الزراعي) داخل وخارج احملطات األمر الذي يؤدي إىل جعل عمليات الرتبية والرعاية تقليدية وال تتواكب مع
  واقع تطور هذا القطاع.
عدم املعرفة الكافية لدى مزارعي األغنام باألساليب والتقنيات احلديثة يف الرتبية كاستخدام األسفنجات
  املهبلية يف تكثيف الشياع عند األغنام والفطام املبكر والتدرجيي وغريها من التقنيات.
قلة الدعم املوجه حملطات تربية األغنام وذلك لتحقيق األهداف املطلوبة منها.
التناقص التدرجيي واملستمر يف مساحات األراضي الرعوية نتيجة للرعي اجلائر وقلة األمطار.
ضعف االستثمار يف تربية األغنام.
االرتفاع يف أسعار األعالف واليت يتم استرياد أغلبها.
ً
ضعف اإلنتاجية لدى السالالت احمللية من األغنام مقارنة مع السالالت احملسنة وراثيا واملرباة لدى الدول اجملاورة.
عدم وجود احتادات نوعية للحيوان.

الوسائل العلمية املقرتحة لتذليل هذه العقبات و التحديات:
-

توفري املخصصات املالية لدعم قطاع الثروة احليوانية وخباصة قطاع األعالف.
الزيـادة يف إنشاء احملميات الرعوية وخاصة يف مناطق الرعي اليت يقل فيها معدل هبـوط األمطـار عن  250ملم
  لتطويرها وتنظيم عملية الرعي بها.
التوسع يف إنشاء السدود لتجميع املياه يف مناطق خمتلفة من اململكة بهدف توفري املياه من خالل مجع املياه
  السطحية.
حتسني إمكانية زراعة احملاصيل الرعوية.
إجـراء املشاهدات لدى مربي املاشية بهدف حتسني االستفادة من املواد العلفية املتاحة وخاصـة األتبان.
إجراء البحوث التطبيقية واملشاهدات لدى مربي املاشية لالستفادة مـن خملفات مزارع الدواجن وخملفات مصانع
  األغذية.
العمل على إدخال حماصيل علفية جديدة تتناسب والظروف احمللية السائدة.
اختيار احملاصيل العلفية ذات اإلنتاجية العالية والقيمة الغذائية املرتفعة.
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أحباث الثروة احليوانية ،وأهم أهدافها:
التحسني الوراثي للسالالت احمللية من األغنام ,واملاعز ,والدواجن واألبقار عن طريق االنتخاب واختيار إنتاجية
بعض السالالت املستوردة حتت الظروف األردنية كخطوة أوىل للتضريب معها .
 حتسني إدارة وإنتاجية األغنام واملاعز . استخدام املخلفات الزراعية ذات القيمة الغذائية العالية واستعماهلا كأعالف بديلة يف تغذية اجملرتات . نقل التقنات احلديثة إىل مربي الثروة احليوانية لتحسني وزيادة إنتاجية قطعانهم . -حتسني إنتاجية الدجاج البلدي عند األسرة الريفية لتوفري مصدر غذائي واقتصادي لسكان البادية والريف.

أحباث املراعي ،واهم أهدافها:
 تهدف أحباث املراعي بشكل عام إىل تعظيم االستفادة من املصادر الطبيعية املوجودة يف املناطق قليلة األمطار  ذات اخلصوبة املتدنية .ومن أهم أهداف تلك البحوث ما يلي :
• تعزيز التكامل ما بني اإلنتاج النباتي واحليواني.
• رعي األغنام ضمن خطة رعوية مناسبة تشمل احلمولة الرعوية واحليوانات املناسبة للرعي.
• تدريب وتأهيل العاملني يف جمال املراعي ،وكذلك اجملتمعات احمللية ،وزيادة التوعية الرعوية
  والبيئية يف مناطق البادية.
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أوضاع البحوث وأنشطة نقــل ّتقانــات
اإلنتاج احليوانـي يف تونس
حممد بن محودة (مؤسـسة البحث والتعليم العالي الفالحي)
حمسن بن ساسـي (ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى)

عناصـر املداخلـة:
•
•
•
•
•
•
•
•

الثروة احليوانية.
املنتجات احليوانية.
منظومة البحث والتعليم العالي الفالحي.
هياكل ّ
الدعم (اإلرشاد).
مناذج من نتائج البحث.
إجراءات دعم.
تقانات دعم.
اإلشكاليات.

الثروة احليوانية:
أبقار

 429500وحدة أنثوية

أبقار مؤصلة 221500
مهجنة و حملية 208000

أغنام

 3964000وحدة أنثوية

ماعز

 703600وحدة أنثوية

أرانب

 70000وحدة أنثوية

اإلبل

80000

وحدة أنثوية منتجة

النحل

 207100جبح

الدواجن

 9131000وحدة منتجة للبيض

عصرية 205000
تقليدية 2100
تقليدية 2773000
عصرية 6358000

 72516000وحدة منتجة للحم

تقليدية 1522000
عصرية 73681000
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املنتجــات احليوانيــة:
اللحوم

أبقار
أغنام
ماعز
حلوم محراء أخرى
الدواجن
ديك رومي
أرانب
إبل

 54000طن
 50000طن
 9000طن
 8000طن
 108000طن
 42000طن
 1930طن
 3800طن

األلبان

أبقار

 1076000طن
 20000طن
 664.4مليون لرت
( % 60.6من اإلنتاج)

أغنام
الكميات اجملمعة
البيض

 1700000000وحدة

العسل

 1440طن

حجم برامج انتقاء وتهجني األبقار واألغنام:
انـتقـاء
مراقبة إنتاجيـة
أبقار حلوب

30000

تهـجني

تلقيح اصطناعـي
ّ
معمم

12000

أبقار حملية
أغنام حلم

60000

2000

أغنام حلوب

3000

1000
600

ماعز

منظومة البحث والتعليم العالي الفالحي:
معاهد التعليم العالي الفالحي:
املعهد الوطين للعلوم الفالحية بتونس.
 -1املدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت.
 -2املعهد األعلى للعلوم الفالحية بشط مريم.
 -3املدرسة العليا ملهندسي التجهيز الريفي مبجاز الباب.
 -4املدرسة العليا للفالحة مبقرن.
 -5املدرسة العليا للفالحة مباطر .
 -6املدرسة العليا للفالحة بالكاف.
 -7معهد الغابات واملراعي بطربقة.
 -8املدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس.
 -9املعهد األعلى للصيد البحري و تربية األحياء املائية ببنزرت.
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معاهد البحث الفالحي:

ّ
الزراعية بتونس.
 -1املعهد الوطين للبحوث
ّ
الريفية واملياه والغابات.
 -2املعهد الوطين للبحوث يف اهلندسة
 -3معهد الزيتونة.
 -4املعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا البحار.
 -5معهد املناطق القاحلة.

األقطاب اجلهو ّية:

 -1القطب اجلهوي للبحث التنموي الفالحي للشمال الشرقي مبرناق.
 -2القطب اجلهوي للبحث التنموي الفالحي للشمال الغربي شبه اجلاف  -الكاف.

املراكز اجلهو ّية للبحوث:

ّ
الواحية ـ دقاش.
 -1املركز اجلهوي للبحوث يف الفالحة
ّ
البيولوجية  -شط مريم.
 -2املركز اجلهوي للبحوث يف البستنة والفالحة
 -3املركز اجلهوي للبحوث بالوسط الغربي ـ سيدي بوزيد.
 -4املركز اجلهوي لبحوث الزراعات الكربى ـ باجة.

مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي ومهامه:

 تنسيق وتقييم البحوث يف إطار برجمة هادفة ملالئمة ّأولويات التنمية.
ً
ّ
 استحداث الكفاءات من باحثني كامل الوقت ومدرسني  -باحثني ينشطون جزئيا يف جمال البحث. -توثيق روابط الصلة باهلياكل التنموية واملهنية من أجل تبسيط و تثمني نتائج البحوث وتوظيفها.

األولويات اإلسرتاتيجية للبحث:

 الرفع من القدرة التنافسية للقطاع. احملافظة على املوارد الطبيعية بإعتبارها ركيزة للتنمية. التصدير  :محُ ّرك التنمية الفالحية. -توفري األمن الغذائي :دعامة للسيادة الوطنية.

تنفيذ إسرتاتيجية البحث:
 تكوين  10جلان برجمة وتقييم البحث يف هذه امليادين. تشريك هياكل التنمية و املهنة يف جلان الربجمة والتقييم .ً
ً
ّ
ّ
متعدد االختصاصات وتنفذ يف صلبها  150عملية حبث مبشاركة
جامعا
مشروعا
 تبويب البحوث يف إطار37خمتلف املؤسسات.

توزيع املشاريع اجلامعة وعمليّات البحث حسب امليادين:
عدد املشاريع اجلامعة

عدد عمليّات البحث

ميادين البحث
الزراعات الكربى

5

22

املياه

4

13

تربية املاشية

4

18
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األشجار املثمرة

5

21

اخلضروات

5

22

ّ
الطبيعية
املوارد

5

24

ّ
الفالحية
امليكنة
ّ
ّ
احليوانية
الصحة

3

9

2

17

الصيد البحري و تربية األحياء ّ
املائية

2

2

البحوث األفقية

2

2

اجملموع

37

150

هيكلة منظومة البحث:

 11مؤسسات تعليم
فالحي عال�

 6مؤسسات وطنية
للبحث

 400مدرس مبعاهد
التعليم العالي الفالحي

 4مراكز
جهوية للبحث

قطبان جهويان
للبحث التنموي

 300باحث كامل الوقت

 28خمرب حبث و  20وحدة حبث

هياكل ّ
الدعم (اإلرشاد):
 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي. املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية. الدواوين (ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى). اجملامع (اجملمع املهين املشرتك للحوم احلمراء واأللبان) (اجملمع املهين املشرتك للدواجن واألرانب).وتعتمد هذه اهلياكل طريقة اإلرشاد العام عرب أنشطة إرشادية:
 مجاهريية :دعائم إرشادية مسعية وبصرية ومكتوبة. ميدانية :تأطري فردي مباشر واتصال مجاعي مبجموعات من الفالحني حسب املنهجية التشاركية. توفري اإلحاطة الفنية والبيطرية واإلرشاد الفالحي. -تأطري حوالي  % 25من مربي الدواجن.
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التدخل  :تكامل بني ثالث حلقات:
 منظومة البحث والتعليم العالي املنجزة لربامج البحوث. النسيج املهين (املستغالت الفالحية ،التعاضديات ،جمامع التنمية ،واجملامع املهنية املشرتكة ،املراكز الفنية). -هياكل الدعم واملساندة (املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي والدواوين).

إعداد وتنفيذ الربامج:
 -1إبرام بروتوكول اتفاق بني مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي :
-

االحتاد التونسي للفالحة و الصيد البحري.
املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية.
الدواويني املختصة.
املراكز الفنية.

 -2حتديد حاجيات اجلهات و القطاعات من البحث التنموي.
 -3تنفيذ حبوث تتماشى و ّ
حاجيات كل طرف.
 -4ضمان أوفر احلظوظ الستغالل النتائج املسجلة و تثمينها.

إعداد وتنفيذ الربامج:
 تنفيذ برامج شراكة مع اجملامع املهنية املشرتكة 14 :مشروع حبث تنموي يف ميادين جودة اللحوم احلمراءواأللبان والدواجن ومنتجات الصيد البحري واخلضروات والغالل وذلك بطلب من املستفيدين.
 تنظيم ورشات عمل و ندوات وطنية و جهوية للتعريف بنتائج البحوث التنموية اليت أجنزت بطلب من اجلهاتو اهلياكل املهنية والتنموية.
ّ
السنوية ملؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي لتقديم مستجدات البحث الفالحي
 تنظم األيام الوطنيةحيضره قرابة الـ  600باحث و فين من اجلهات و هياكل التنمية و املهنة والصحافة.

مناذج من نتائج البحث :اإلنتاج احليواني:
 تقييم املوارد العلفية واملواد األولية البديلة وضبط طرق استعماهلا يف العالئق الغذائية ملختلف احليوانات. جرد املوارد الوطنية ( أعالف ،مواد أولية ،خملفات زراعية و صناعية). حتديد القيمة الغذائية ملختلف املوارد و تدوينها جبداول مرجعية. إعداد عالئق منوذجية تعتمد املوارد احمللية موجهة ملختلف أمناط اإلنتاج. تطوير تقنية القوالب العلفية و ترشيد استعماهلا سواء على مستوى اإلنتاج أو خالل فرتات اجلفاف. تطوير طرق االنتقاء الوراثي لألبقار واألغنام الصاحلة للرتبية. تبسيط مناذج مراقبة إنتاجية احليوانات ( ألبان ،حلوم) مما خيفض من كلفة هذه العملية وتوسيع قاعدة االنتخاب. حتديث طرق انتقاء باعتماد « النموذج احليواني» مما مكن من حتسني دقة املؤشرات الوراثية ورفع نسق التطورالوراثي.

ضبط الطريقة املثلى لرتبية األغنام:
 حتديد النمط األمثل لإلنتاج املزدوج و النمط املوجه إلنتاج احلليب.ّ
متطلبات النمط املكثف لرتبية أغنام (الدمان).
 -ضبط

مضاعفة القدرة اإلنتاجية لإلبل:
 الفطم ّاملبكر.
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 تسمني القعدان يف حظائر . تكثيف منط الرتبية واحللب اآللي للنوق. حصلت معظم النتائج يف إطار شراكة مع ديوان تربية املاشية و توفري املرعى حبيث يتم إدراج النتائج بصفة آلية يفبرامج تدخل الديوان.
إفراز لقاح ناجع ضد احلمى املدارية والتكيس املائي:
 أن احلماية الصحية البيطرية للثروة احليوانية بتلقيح األبقار ،قد مكنت بالتالي من زيادة إنتاج األلبان  واللحوم.
 تشريك املؤسسات اخلاصة يف صناعة اللقاح من العرتات املعزولة  :مشروع برنامج مع القطب التكنولوجي  بسيدي ثابت.

تطوير طرق تشخيص األمراض الفريوسية مثل اللسان األزرق وإنفلونزا الطيور:
 قام معهد البحوث البيطرية بتونس يف السنوات األخرية بتطوير طرق التشخيص و العزل مما مكن من محاية الثروةاحليوانية عرب احلماية الصحية البيطرية بالتشخيص الفوري لألمراض وكذلك محاية صحة اإلنسان وكسب
مصداقية الدول لتصدير املنتوج التونسي.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كمادة ّأو ّلية يف برامج التحسني الوراثي.
احليوانية من أجل احملافظة عليها واستغالهلا
النباتية و
الوراثية
 جرد املوارد -تكوين فرق حبثية خمتصة بالتعاون مع البنك الوطين للجينات لتقييم املوروث اجليين النباتي واحليواني.

مناذج من نتائج البحث :تبسيط نظام مراقبة منو اخلرفان:

126

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

متابعة التبييض عند األغنام:

تلقيح اصطناعي لألغنام:
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نقل ّ
األجنة عند األغنام:

تهجني أغنام تيبار:
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تهجني املاعز احمللي:

تلقيح إصطناعي لألرانب:
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التلقيح االصطناعي لطائر احلبارى:

تصنيع القوالب العلفيّة:

إجراءات دعــم:
 تعزيز الشراكة بني هياكل البحث واملؤسسات االقتصادية واملراكز الفنية القطاعية إلجناز مشاريع جمددة يفإطار الربنامج الوطين للبحث والتجديد.
 وضع آلية تنقل للباحثني بغرض حتفيزهم على التنقل بني املؤسسات االقتصادية للمساهمة يف إجناز املشاريعالبحثية اهلادفة.
 تعميم وتشبيك حماضن املؤسسات الستغالل اإلمكانيات املتاحة يف األقطاب التكنولوجية ،واليت توفرها هياكلالبحث والتكوين واإلنتاج ومراكز املوارد.
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تقانات دعــم:
 املرصد الوطين للفالحة.ّ
الفالحية.
 اخلارطةّ
الصحية.
 نظام اليقظةّ
اإلفرتاضية ـ خباصة نتائج البحوث ّ
ّ
املوجهة للتنمية.
 املكتبةّ
املعلوماتية لرتبية املاشية  /للمراقبة الصحية واسرتسال املنتوجات.
 -القاعدة

http : // www.Onagri.nat.tn
اآلفـــاق:
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 اعتماد تقانات الكشف بالصدى.ّ
الوراثية.
 اعتماد اهلندسة اعتماد ّالتقانات احلديثة يف جمال تغذية احليوانات.
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اإلشكاليات:

اإلشاليّات على مستوى البحث:

اإلشكاليّات على مستوى هياكل ّ
الدعم و املهنة:
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أوضاع البحوث و أنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
فـي مجهورية السودان
د .اجملتبى يوسف أمحد

نبذة عن السودان :
ً
(رمسيا ،مجهورية السودان) وعاصمته اخلرطوم دولة يف مشال شرق إفريقيا حيدها من الشرق أثيوبيا
السودان
وأريرتيا والبحر األمحر ومن الشمال مصر ومن الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب تشاد ومن اجلنوب الغربي مجهورية إفريقيا
الوسطى ومن اجلنوب دولة جنوب السودان.
يقسم نهر النيل أراضي السودان إىل شطرين شرقي وغربي وينساب حنوه رافداه :النيل األزرق والنيل األبيض ليلتقيا
يف اخلرطوم .ويتوسط السودان حوض وادي النيل الذي يلعب ً
ً
حيويا يف حياته االقتصادية واالجتماعية والثقافية
دورا
ويف عالقاته اخلارجية.
ً
ً
شرقا ،يف
مشاال ،وخطي طول  21.49درجة إىل  38.24درجة
يقع السودان بني خطي عرض  8.45درجة و  23.8درجة
موقع جيوسياسي مهم بني إفريقيا والشرق األوسط ،كما كان حتى منتصف القرن املاضي املمر الرئيسي لقوافل
احلجيج والتجارة من غرب إفريقيا إىل األرضي املقدسة وشرق إفريقيا.
استوطن اإلنسان يف السودان منذ  5000سنة قبل امليالد تداخل تاريخ السودان القديم مع تاريخ مصر الفرعونية واليت
ً
ً
سياسيا على مدى فرتات طويلة ،السيما يف عهد األسرة اخلامسة والعشرين )الفراعنة
متداخال معها
كان السودان
السود) اليت حكمت مصر ومن أشهر ملوكها طهراقة وبعنخي.
استقل السودان عن بريطانيا ومصر يف األول من يناير  ،1956واشتعلت
فيه احلرب األهلية منذ قبيل إعالن االستقالل حتى  2005عدا فرتات
سالم متقطعة ،وانتهت بالتوقيع اتفاقية السالم الشامل اليت وضعت
ً
حدا للحرب األهلية ،بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير
السودان ،وأصبح إقليم جنوب السودان يتمتع حبكم ذاتي أعقبه
ً
موحدا مع السودان أو االنفصال.
استفتاء عام يف عام  2011حول البقاء
وجاءت نتيجة االستفتاء هلذا اخليار األخري.
يقع السودان يف املنطقة املدارية وتتنوع فيه األقاليم املناخية على النحو
التالي:
•
•
•
•
•

املناخ الصحراوي احلار يف مشال السودان.
مناخ البحر األبيض املتوسط على ساحل البحر األمحر ومنطقة جبل مرة يف دارفور.
املناخ شبه الصحراوي يف مشال أواسط السودان.
مناخ السافانا الفقرية يف جنوب أواسط وغرب السودان.
مناخ السافانا الغنية يف التخوم اجلنوبية للسودان.

ويتسم املناخ املداري بارتفاع درجة احلرارة يف معظم أيام السنة ،خاصة يف الصيف ويتدرج من مناخ جاف ً
جدا يف أقصى
الشمال ،إىل حار ماطر يف الصيف ومعتدل يف الشتاء يف مناطق السافانا يف الوسط وشبه رطب يف أقصى جنوب كردفان
ً
صيفا ،ممطر بارد شتا ًء على ساحل البحر األمحر ومنطقة جبل مرة.
وجنوب النيل األزرق ،وحار جاف
وترتاوح معدالت األمطار السنوية ما يقارب الصفر يف أقصى الشمال ،حيث تتساقط األمطار يف تلك املناطق مرة كل
مخس أو ست سنوات ،إىل  500مليمرت إىل  1000مليمرت يف مناطق الوسط واجلنوب الغربي.
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وزارة الثروة احليوانية :
هي إحدى وزارات القطاع اإلنتاجي االقتصادي جبمهورية السودان و تعين بإدارة شأن الثروة احليوانية والسمكية
و املراعي بالسودان وفق املهام و االختصاصات التالية:

اختصاصات ومهام الوزارة:
 -1وضع السياسات واخلطط لتنمية الثروة احليوانية والسمكية والدواجن يف إطار السياسات العامة للدولة .
 -2تطوير برامج وأساليب اإلرشاد البيطري وتطوير اخلدمات البيطرية وحتسني صحة احليوان .
 -3مكافحة أمراض املاشية واألمراض احليوانية بالتنسيق مع السلطات املختصة يف الواليات .
 -4اإلشراف على خطط إدخال احليوان يف الدورة االقتصادية وتطوير برامج تسويق املاشية واللحوم مع اجلهات األخرى .
 -5إدارة احملاجر البيطرية واملشروعات القومية يف جمال الثروة احليوانية.
 -6اإلشراف على استرياد وتصدير واستخدام مدخالت اإلنتاج احليواني والتنسيق مع اجلهات األخرى ذات العالقة فيما
خيص األدوية البيطرية وضبط جودتها .
 -7إقرار املواصفات الفنية للسلخانات واحملاجر واإلشراف الفين على سلخانات الصادر .
 -8تطوير اإلنتاج احليواني ورفع القدرات التنافسية للثروة احليوانية ومنتجاتها ومدخالت إنتاجها يف األسواق إقليمياً
ً
وعامليا.
 -9السعي لتحقيق التكامل يف اإلنتاج واستغالل املوارد بالتنسيق مع اجلهات األخرى ذات االختصاص.
 -10تطوير ثروة البالد السمكية واألحياء املائية ووضع الضوابط الالزمة للحفاظ عليها وحسن استغالهلا .
 -11تطوير املراعي وصيانتها بالتنسيق مع اجلهات االخرى ذات الصلة.
 -12تنمية التعاون الدولي واإلقليمي يف جمال الثروة احليوانية.
 -13أي مهام أخرى يكلفها بها جملس الوزرء.

السياسات العامة للوزارة:
 -1السياسات املؤسسية:
 -1اعتماد سياسات جتاه قطاع الثروة احليوانية السمكية اليت ختدم تطوير اإلنتاجية يف القطاع التقليدي ،شبه
احلديث واحلديث .
 -2اعتماد التمويل املصريف تطوير قطاع الثروة احليوانية والسمكية .
 -3توسيع مظلة تأمني قطاع الثروة احليوانية والسمكية.
 -4اعتماد التمويل األصغر لتطوير القطاع التقليدي خللق قواعد إنتاج وصادر.
 -5تطوير البنية التحتية للثروة احليوانية.
 -6تعزيز جهود مكافحة األوبئة واخلدمات املساعدة.

 -2سياسات اإلصــالح املؤسسي:
 -1إنشاء معامل ضبط جودة للمنتجات احليوانية والسمكية ومدخالت اإلنتاج.
 -2إنشاء جهاز مركزي يقوم بإدارة وتنظيم أسواق املاشية واألمساك واألحياء املائية واملنتجات احليوانية.
 -3محاية القطيع القومي ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتوفري متطلبات السالمة واجلودة بإصدار القوانني املنظمة لذلك.
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 -3سياسات اإلنتاج واإلنتاجية:
 -1العمل على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتأسيس صناعة إنتاج حيواني ومسكي متطور قادر على تلبية احتياجات
األسواق احمللية واإلقليمية.
 -2حتويل السودان ملركز عاملي إلنتاج وتسويق اللحوم احلالل واللحوم الصحية السمكية .
 -3استئصال األمراض الوبائية واملستوطنة وحماصرة األمراض الوافدة.
 -4تعزيز خدمات البحث العلمي واإلرشاد يف جمال اإلنتاج احليواني واخلدمات البيطرية.
 -5محاية املوارد السمكية يف املصايد الطبيعية واحملافظة عليها وإعادة تدعيم املخزونات السمكية ومكافحة
التلوث والصيد اجلائر.
 -6توسيع قاعدة االستزراع السمكي بأمناطه املختلفة وتطوير التقانات.
 -7تطوير صناعات املنتجات احليوانية والسمكية.
 -8تطوير نظم التغذية وإنفاذ تكامل احليوان يف املشاريع املروية.
 -9تنمية وتطوير البحث العلمي يف جمال الثروة احليوانية والسمكية وتوجيه برامج البحوث خلدمة أهداف وأسبقيات
النهضة الزراعية.
 -10تطوير نظم اإلرشاد ونقل التقانة وإتباع الالمركزية يف نشاطها.
 -11استحداث نظام حتفيزي مشجع لإلنتاج .

 -4سياسات التمويل:
 -1املطالبة بتوسيع نسبة التمويل واخلصخصة لقطاع الثروة احليوانية والسمكية.
 -2العمل على استقطاب التمويل إلنشاء البنية التحتية لقطاع الثروة احليوانية طرق ,آبار ،مساخل ،كهرباء وخدمات
بيطرية .
 -3استقطاب التمويل للصناعات التحويلية للمنتجات احليوانية ومدخالتها.

 -5سياسات التسويق:
 -1الرتكيز على تطوير وإنشاء البنيات التحتية املساندة لقطاع الثروة احليوانية والسمكية.
 -2تشجيع قيام شركات وهيئات متخصصة يف خدمات التسويق والرتويج للصادرات.

 -6سياسات الصادر:
 -1دعم برامج إحالل الواردات يف جمال املنتوجات احليوانية.
 -2تشجيع تطوير وسائل الرتحيل والتربيد والتخزين.
 -3املطالبة بإلغاء ضريبة القيمة املضافة على أعالف احليوان اجلاهزة املصنعة داخلياً.

 -7سياسات املعلومات واملعلوماتية:
 -1إنفاذ مشروع اإلحصاء احليواني والسمكي.
 -2تطبيق نظام لإلنذار املبكر وإدارة املخاطر يف جمال الثروة احليوانية والسمكية.

 -8سياسات االستثمار:
 -1وضع سياسات استثمار مشجعة جلذب املستثمرين يف قطاع الثروة احليوانية والسمكية بالتنسيق مع اجلهات
األخرى.
 -2تشجيع الشراكات اإلسرتاتيجية يف جمال اإلنتاج وخدمات الصادر.
 -3تشجيع االستثمار يف البنيات األساسية واخلدمات املساندة.
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 -9سياسات األمن الغذائي:
 -1االهتمام بالتدريب وبناء القدرات البشرية يف جمال قطاع الثروة احليوانية والسمكية.
 -2اتباع سياسات لكسر قاعدة اإلنتاجية التقليدية من اإلنتاج لالكتفاء الذاتي إىل اإلنتاج للتسويق وبالتالي دخول
آلية السوق وذلك من خالل توفري اخلدمات األساسية وزيادة الدخول.
 -3العمل على إعداد دراسات داعمة لألمن الغذائي والتنمية الريفية.

 -10سياسات الثروة احليوانية ملكافحة الفقر:
 -1صياغة األوراق اإلسرتاتيجية ملكافحة الفقر
 -2وحدة معلومات سياسات الثروة احليوانية ملكافحة الفقر.
 -3اإلطار اإلقليمي لصحة احليوان و التجارة يف سياق حماربة الفقر.

نظم اإلنتاج احليواني يف السودان:
الثروة احليوانية يف السودان تشكل امليزة االقتصادية الرئيسية اليت عرف بها حيث تبلغ تقديراتها 104.9
مليون رأس تشكل فيها األبقار  29.8مليون رأس والضأن  39.3مليون رأس و املاعز  30.8مليون رأس و اإلبل  4.75مليون
رأس باإلضافة إىل خمزون هائل من الثروة السمكية و األحياء املائية وتقدر حبوالي  72ألف طن يزخر بها نهر النيل و
البحر األمحر و املسطحات املائية.
ً
عموما من مخس أمناط:
و هذا الكم املقدر من الثروة احليوانية يدار وفق نظام إنتاجي يف السودان يتألف
 -1النظام الرعوي ( الرحل و املتنقل).
 -2نظام الرتبية املستقر و شبه املستقر.
 -3نظام احليازة املنزلية داخل املدن.
 -4نظام الرتبية املكثف للماشية و احملاصيل.
 -5نظام إنتاج األلبان و التسمني.
تعد النظم الثالثة األوىل نظم تقليدية تعتمد كلية على املراعي و احليوانات الرئيسية اليت تربى فيها وهي
اجلمال والبقر يف أقاليم جغرافية معينة يف والييت دارفور و كردفان و ميلك سكانها  %100من اجلمال و من 90 – 80
 %من إمجالي األبقار و  % 80من الضأن و  % 60من املاعز يف السودان.
و ميارس الذين يعيشون يف نظام الرتبية املستقر و شبه املستقر الزراعة املطرية أو كمزارعني يف املشاريع املروية و
يطعمون حيواناتهم على املخلفات الزراعية أو يرسلون حيواناتهم اجلافة مع الرعاة.
ينتشر نظام احليازة املنزلية داخل املدن يف األرياف وحول املدن الرئيسية و احليوانات اليت تربى يف هذا النظام هي املاعز.
أما بالنسبة لنظام اإلنتاج التجاري و املكثف وهي نظم حديثة حمسنة .و تضم إنتاج األلبان املكثف وتعاونيات ألبان
متخصصة و أفراد ميتلكون أبقارهم احللوب اخلاصة بهم و تكون هذه النظم بصورة رئيسية حول املدن الكبرية.

حبوث اإلنتاج احليواني والوضع الراهن و الرؤى املستقبلية:
غنى عن القول أن البحث العلمي كان وما يزال هو رأس الرمح فيما حتقق من إجنازات يف هذا القطاع وما يتوقع
ً
مستقبال من تنمية مستدامة  ،من خالل خمرجات وتوصيات البحث العلمي لالرتقاء بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
للعاملني بالقطاع.
و يدار شأن البحث العلمي يف جمال اإلنتاج احليواني عرب هيئة حبوث الثروة احليوانية و اليت تضم يف هيكلها مخسة
مراكز حبثية متخصصة وهي معهد البحوث البيطرية املركزية بسوبا ومركز حبوث اإلنتاج احليواني بكوكو
ومركز حبوث األمساك بالشجرة ومركز حبوث احلياة الربية بشمبات ومركز حبوث اإلبل بتمبول  ،عالوة على 16
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ً
معمال للبحوث البيطرية منتشرة يف كافة واليات السودان جبانب  10حمطات لبحوث اإلنتاج احليواني و  6حمطات
ألحباث األمساك و 3حمطات حبوث احلياة الربية يف الواليات.
تنسق اهليئة كل أنشطتها البحثية مع إدارات وزارة الثروة احليوانية والسمكية واملراعي واجلهات األخرى ذات الصلة
 .كما أنها معنية ببناء القدرات البحثية يف جماالت ختصصاتها املختلفة .اكتسبت اهليئة ثقة كبرية يف األوساط
العلمية احمللية واإلقليمية والعاملية وظلت تقدم إسهاماتها يف احملافل الدولية.
ً
ً
ضخما للبحث العلمي يف ختصصاتها املختلفة وهياكلها اإلدارية والبحثية املتناسقة يف املراكز
موروثا
متتلك اهليئة
ً
واملعامل واحملطات البحثية املنتشرة يف املراكز ويف شتى بقاع السودان ويقوم على هذا العمل كوادر مقتدرة عددا إذ
تضم  271من الباحثني ومن التقنيني 119والفنيني  302و 255من العمالة املهرة و 115من الكوادر املساعدة.

اختصاصات اهليئة:
• احملافظة على القطيع القومي بتحديد األمراض والوبائيات ذات التأثري على الثروة احليوانية وتطوير أساليب
  السيطرة عليها مع تقديم اخلدمات املعملية لتشخيص األمراض والتقصي احلقلي وتوظيف البحث العلمي
  لتطوير حبوث وإنتاج اللقاحات واملنتجات البيولوجية األخرى .
• تطوير حبوث اإلنتاج احليواني مبا حيقق تأصيل وحتسني السالالت احمللية املتميزة وذات اإلنتاجية العالية
  باستخدام التقنيات احلديثة املناسبة وإجراء البحوث لزيادة اإلنتاج يف جماالت اللحوم واأللبان والدواجن .
• االهتمام بالبحوث املختصة بالتغذية ومصادر غذاء احليوان من األعالف واملراعي واالستفادة من املخلفات
  الزراعية وترقية القيمة الغذائية فيها .
• تطوير حبوث األمساك واألحياء املائية يف جماالت املصايد الطبيعية واالستزراع السمكي مبا حيقق زيادة
  إنتاجها ومحايتها ويلي متطلبات ضبط اجلودة وتقليل الفاقد يف معامالت ما بعد احلصاد .
• تطوير حبوث احلياة الربية يف بيئاتها الطبيعية يف احلظائر القومية واحملميات وحرم الصيد للحفاظ عليها
  ومحايتها من االنقراض وتطوير أساليب تربيتها وزيادة إنتاجها .
• مجع وحتليل املعلومات اخلاصة بالثروة احليوانية وتوفريها لوحدات اإلنتاج واخلدمات واالستفادة من كل
  اإلمكانيات املتاحة يف كل املراكز واألقسام باهليئة وبصورة متكاملة.
• تقديم االستشارات بصالحية األدوية واللقاحات البيطرية واملنتجات البيولوجية بغرض تسجيلها يف
  السودان وإبداء الرأي بشأنها جلهات االختصاص .
• تقديم املشورة الفنية جلهات االختصاص وتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف كافة جماالت الثروة
  احليوانية .

مشاريع و برامج اهليئة :
وضعت هيئة حبوث الثروة احليوانية جمموعة املشاريع البحثية و الربامج وفق حماور حمددة تستهدف ترقية
اإلنتاج احليواني و اجلوانب احمليطة به يف مجهورية السودان وفق التالي:

 -1حمور التنمية املستدامة:
و يضم املشاريع التالية:
 حصاد مسوم الثعابني اخلام وإنتاج ترياقها. تغذية اإلبل باملوالس واليوريا. دراسة مرض الربوسيال. دراسة خملفات األدوية والسموم واملبيدات واألمسدة يف املنتجات احليوانية.138
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 توفري اللقاحات واألمصال. مشروع مكافحة مرض احلمى القالعية وإنتاج لقاحاتها. رفع قدرات تشخيص أمراض الدواجن. إنتاج وتصنيع اللحوم باستخدام خملفات زراعية وخملفات التصنيع الزراعي واملراعي. -إنتاج وتصنيع اللحوم.

 -2حمور مكافحة الفقر وأهداف األلفية:
و يضم املشاريع التالية:
 دراسة التمساح النيلي مبنطقة عربي وحبرية النوبة. حتسني املاعز النوبي وإنشاء مركز حبوث املاعز برببر. تأصيل وحتسني سالالت املاشية ( 8حمطات والئية لبحوث اإلنتاج احليواني). دراسة تأثري العوامل البيئية احمللية على سالالت الدجاج البلدي واملستورد. تربية وإنتاج الغزال حتت األسر. إنتاج حلوم اإلبل العربية ذات اجلودة العالية واملواصفات العاملية. إنتاج حليب اإلبل املبسرت. االستغالل األمثل للموارد العلفية الطبيعية واملروية واملخلفات لتغذية اإلبل. السيطرة على األمراض الوافدة العابرة للحدود واملتناقلة بني اإلنسان واحليوان. توفري قاعدة معلومات عن األمراض املتناقلة بني احليوانات األليفة والربية . دراسة األمراض املتناقلة بني اإلنسان واحليوان (احلمى القالعية ـ محى الوادي املتصدع ـ إنفلونزا الطيور  -السعر). دراسة التغيريات البيئية وأثرها على األحياء الربية. مكافحة ذبابة التسي تسي ومرض النوم. حبوث تنمية وإنتاج األمساك. تفريخ مسكيت الدبس والقرموط. حصر ورصد إنزال األمساك وجهد الصيد على الساحل السوداني للبحر األمحر. دراسة املخزون السمكي بالسودان. التحسني الوراثي لسمكة البلطي النيلي. معامالت ما بعد احلصاد. برنامج حبوث األمراض اليت تؤثر يف اإلنتاج واإلنتاجية. أمراض العقم والتهاب الضرع. السل ونظري السل. -األمراض املنقولة بالقواقع.

 -3حمور تطوير آليات البحث العلمي:
و يضم املشاريع التالية:
 التصنيف والتوصيف الوراثي للماشية واحلياة الربية. مشروع التباين الوراثي للنعام السوداني. تصنيف وتوصيف سالالت اإلبل السودانية. رسم اخلريطة املرضية لإلبل مبناطق تربيته. تطبيق تقنيات التناسل (التلقيح االصطناعي – نقل األجنة).139
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 االستفادة القصوى من الذكور واإلناث ذات الصفات الوراثية املمتازة للحصول على أعداد كبرية من احليواناتاملنتجة يف وقت وجيز.
 مسوحات وحتسني جودة األعالف املستزرعة واملصنعة وخملفات التصنيع الزراعي واملخلفات احليوانية والنباتية. -إنتاج وتصنيع ألبان املاشية.

 -4حمور املعرفة واملعلوماتية:
و يضم املشاريع التالية:
 التوزيع اجلغرايف للبيئات الطبيعية لألنتلوبات مبحمية الدندر. دراسة الطيور الربية واملهاجرة. -دراسة الطيور الربية املهاجرة عرب وضع احللقات التعريفية.

نقل التقانة و نشر املعرفة:
ً
علميا أن عملية نقل التقانة و نشر املعرفة هي اآللية اليت يتم عربها تنزيل احللول العلمية
كما هو متعارف
من مصدر إنتاج املعرفة واليت متثل املراكز البحثية واملعامل حلمته وسداته إىل مجهور املستهدفني ،ومن الضروري أن
يتوىل ذلك األمر جهاز فعال يعين بذلك له األدوات و اخلربات والقوانني واآلليات والسياسات و الرؤى الضرورية اليت تتيح له
الربط الثنائي مابني مراكز البحوث كمصدر للتقانة و مجهور املستهدفني من املربني والرعاة واملنتجني واملرأة الريفية
كغاية مرجوة من أجل البحث ويكون بطريقة مزدوجة االجتاه .و الذي ميثله اإلرشاد ونقل التقانة يف هذا الصدد.
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻘﺎﻧﺔ
)ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺝ(

ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ
)ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﻧﺔ (

ﺍﻟﻣﺭﺑﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ
ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ ) ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ (

اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة:
هي إحدى اإلدارات العامة لوزارة الثروة احليوانية والسمكية االحتادية وهي مسئولة يف إطار ختصصها ومهامها
يف إطار االختصاصات و املهام املنصوص عليها يف الدستور االنتقالي لوزارة الثروة احليوانية و السمكية االحتادية عن
بث الرسالة ونقل التقانات لقطاع الثروة احليوانية و السمكية واإلشراف والتنسيق التنظيمي والفين مع اإلدارات الوالئية
لإلرشاد ونقل التقانة وفق مقتضيات اهليكل الوظيفي لوزارة الثروة احليوانية والسمكية االحتادية ومستويات
احلكم املختلفة للحكم االحتادي احمللي  .تنبع اختصاصات ومهام اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاة
يف مهام واختصاصات وزارة الثروة احليوانية والسمكية االحتادية وهي :
 وضع السياسات اخلاصة بتنمية الثروة احليوانية والسمكية للدولة. تطوير برامج وأساليب اإلرشاد البيطري ونقل التقانات اجملـــازة وتنمية الرعاة لتطوير اخلدمات البيطرية  لتحسني صحــــة احليوان وتطوير اإلنتاج احليواني والسمكي .
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مهام واختصاصات اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاة هي :
 -1تنفيذ الرسالة اإلرشادية وبالتنسيق والتكامل مع اإلدارات األخرى املختصة للوزارة االحتادية والوزارات الوالئية
واالحتادية واملؤسسات الرمسية املعنية بتطوير قطاع الثروة احليوانية والسمكية.
 -2نقل التقانات اجملازة عرب األنظمة واملناهج املعروفة واستخدام الوسائل واألساليب اإلرشادية للمستهدفني يف القطاع
التقليدي واحلديث وشبه احلديث.
 -3حتديد وتصميم وجتريب وعرض وترويج التقانات اجملازة من قبل هيئات البحوث واملراكز األكادميية وبيوت
اخلربة وبث وتوثيق الرسالة اإلرشادية للمستهدفني لتحقيق األهداف املعلنة للنهضة الزراعية واملعنية بالتحول
النوعي للرعاة واملنتجني.
 -4تقوية البنيات التحتية وبناء القدرات جلهاز اإلرشاد ونقل التقانة يف إطار التكامل والتنسيق لتطوير قطاع الثروة
احليوانية والسمكيــة على املستوى االحتادي والوالئـي.
 -5تنمية اجملتمعات الرعوية وذلك بتقديم اخلدمات املساندة ورفع املستوى االجتماعي واالقتصادي للرعاة واملنتجني
لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية .
 -6متليك املعلومات والتقانات احلديثة للرعاة واملنتجني وإشراكهم يف وضع وتنفيذ اخلطط والربامج اهلادفة ملواكبة
التغيريات القومية واإلقليمية والدولية يف االقتصاد والتجارة ومحاية املوارد الطبيعية والتعايش السلمي.

رؤية اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاة:
ترتكز رؤية اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاة على ثالثة حماور أساسية وهي:
 -1تنفيذ الرسالة اإلرشادية باستصحاب رؤية اجلهات الفنية واملتخصصــة للمستهدفني يف قطاع الثروة
  احليوانية والسمكية .
 -2نقل التقانات اجملازة ملستويات اإلنتاج املختلفة واملتنوعــة واملتمثلــــة يف القطاع التقليدي واحلديث وشبه
  احلديث ويف اجملاالت املختلفة (األلبان واللحوم والدواجن واألمساك والتصنيع) ومكافحة األمراض املعدية
  واألوبئة واألمراض املشرتكة لإلنسان واحليوان .
 -3تقديم اخلدمات اإلرشادية و نقل التقانة يف إطار مفهوم شامل للتنمية احمللية.

األهداف:
اهلدف العام هو استخدام اإلرشاد ونقل التقانات لتنمية القطاع الرعوي وللمنتجني إلجناز مشروعات وبرامج
التنمية املستدامة والنهضة الزراعية ويتم حتقيق هذا اهلدف العام عرب حتقيق مخسة ( )5أهداف فرعية وهي :
 -6إحداث زيادة اإلنتاج واإلنتاجية يف قطاع الثروة احليوانية والسمكية .
 -7احملافظة على صحة وسالمة القطيع القومي وتنميته .
 -8نقل التقانات اجملازة وإدخال املواصفات احلديثة يف جمال اإلنتاج واالستهالك والتصدير ومواكبة املتطلبات
  العاملية .
 -9تنمية وتطوير القطاع الرعوي بإدخال النظم احلديثة يف الرتبية واإلنتاج وزيادة فاعلية ومشاركة جمتمعات
  الرعاة واملنتجني يف التخطيط واإلنتاج والتسويق .
 -10تنمية وترقية تصنيع املنتوجات احليوانية والسمكية ودعم اقتصاد األسر وصغار املنتجني ومكافحة الفقر .
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وسائل وآليات تنفيذ اهلدف العام:
الوسائل:
• دعم وتقوية اإلرشاد البيطري يف املركز والواليات وربطه باجلهات ذات الصلة بالقطاع كمراكز البحوث
واجلامعات ومراكز التدريب ،مبستويات احلكم االحتادي واحمللي واحتادات وروابط الرعاة واملنتجني ومنظمات
اجملتمع املدني ،إلحداث التحول الالزم حنو مفاهيم ووسائل علمية واقتصادية لإلنتاج واإلنتاجية .
• إدخال التقانات اجملازة لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ومحاية القطيع القومي ومتكني الرعاة واملنتجني من بناء
قدراتهم و احلصول على اخلدمات املساندة واملعلومات الالزمة ملواكبة التحوالت واملتغيريات على كافة األصعدة .
• ختطيط و تنفيذ الربامج و اخلطط باملشاركة مع املنتجني ووضع أولويات و مصاحل اجملتمعات الريفية يف قمة
هرم االعتبارات .

اآلليات:
لتحقيق األهداف عرب الوسائل تتبع اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة العديد من اآلليات الناجعة واملتعارف
عليها يف عملية نقل التقانة و اليت تأتي وفق التالي:
-

التوعية والتعليم اإلرشادي للمستهدفني على املستوى القاعدي عرب املخيمات اإلرشادية كفعالية حقلية
  مكثفة.
الزيارات و املسح اإلرشادي للمزارع.
التدريب للكوادر اإلرشادية باملركز و الواليات.
إنتاج املواد اإلرشادية التعليمية املقروءة و املرئية و املسموعة.
مدارس الرعاة و املنتجني احلقلية.
برامج التوعية اجملتمعية عرب وسائل اإلعالم اجلماهريي ( التلفاز و الراديو و الصحف).

مناذج لنقل التقانة والبحوث يف السودان:
نتيجة للمجهود املبذول طوال احلقب و السنوات اليت مرت على الثروة احليوانية بالسودان منذ دخوله فجر احلداثة
أبان احلكم اإلجنليزي شهدت أمثلة عملية على نتاج البحث ونقل التقانة  ،و على سبيل الذكر ميكننا اإلشارة إىل:
 حتسني خيول السباق وذلك بإدخال الدم اإلجنليزي إبان العشرينيات والثالثينات من القرن املاضي و خري مثال  شاهد على ذلك اخليول بوالية جنوب دارفور.
 أدي إدخال الدم األجنيب ألبقار اللنب احمللية ( الكنانة و البطانة) إىل تطوير و زيادة إنتاجية األلبان حول املدن  الرئيسية وأضحت تقنية التلقيح االصطناعي من املمارسات الروتينية يف مزارع األلبان التقليدية و شبه
  التقليدية و قليل من احلديثة يف جممعات األلبان مبدينة اخلرطوم و املدن الرئيسية كمدينة كسال و ود
  مدني و نياال و عطربة و شندي وذلك على سبيل املثال.
 ومن األمثلة البارزة تصنيع منتجات األلبان من األجبان بأنواعها يف منطقة كازقيل بوالية مشال كردفان  و اليت تعد إحدى ثـمرات ما يعرف بفرق صناعة اجلبنة اليت تنتشر يف اخلريف حيث توجد وفرة يف األلبان
  للرعاة واملربني يف تلك املنطقة ونتيجة للتدريب و اإلرشاد املصاحب احرتف املربون بتلك املنطقة و أصبحت ميزة
  اقتصادية يتميزون بها.
 ساهم مركز تدريج و جودة اللحوم يف تدريب كثري من الكوادر العاملة يف تصنيع منتجات اللحوم بالقطاع  اخلاص يف املدن الرئيسية.
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املعوقات:
هنالك كثري من املعوقات اليت قد تؤثر يف فعالية و مردود نقل تقانات اإلنتاج احليواني بالسودان ميكن إمجاهلا فيما
يلي:
ً
 ضعف العالقة فيما بني املراكز البحثية و اجلهاز اإلرشادي الشيء الذي جعل كثريا من البحوث ذات صلة  ضعيفة بالواقع اإلنتاجي على األرض.
 ضعف التدريب املستمر و التأهيل للمرشدين باملركز و الواليات. ضعف الدعم املالي للخطط و املشاريع البحثية و مشاريع نقل التقانة. ضعف البنيات التحتية مع تباعد املسافات بني مصدر التقانات و املستهدفني من مالك احليوان بالنظم التقليدية. -ضعف األجهزة اإلرشادية الوالئية من ناحية عدد و تأهيل الكادر العامل بها و من ناحية الدعم املالي.

آفاق مستقبلية:
ً
استشرافا للمستقبل حيدونا األمل بواقع أفضل لتقانات اإلنتاج احليواني يضاهي الدول الناهضة اليت جتاوزت
عثراتها اإلنتاجية و اكتفت من األغذية ذات املصدر احليواني .حيث وضعت اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة إطار
تنفيذي للعمل يف العام القادم ( )2013و األعوام التالية يف شكل مخسة مشاريع نوعية تعين جبميع مناحي نقل
ً
ً
ً
تغيريا الجتاهات السلوك اإلنتاجي عرب العمل
وتوعية و
تثقيفا
التقانة و النهوض بالقطاعات التقليدية عرب إنسانها
اإلرشادي احملرتف ،وميكن إمجاهلا فيما يلي:

 -1مشروع تطوير قدرات صغار املنتجني:
و يهدف إىل :
 إحداث التحول النوعي يف املمارسات اإلنتاجية ورفع مستوى الوعي اإلنتاجي للمنتجني و ذلك بإدخال املفاهيم  احلديثة عرب برامج التوعية املستمرة.
 تشجيع إنشاء روابط املنتجني الصغرية وسط املنتجني إلضفاء قيمة مضافة إىل منتجاتهم عرب مجعيات تسويق  احليوان و منتجاته و احتادات و روابط تنظيم اإلنتاج و جلب اخلدمات.
 تقديم خدمات إرشادية مستدامة عرب آليات التدريب اإلرشادي احلقلية إلدخال و توطني مفاهيم تقانات الرتبية  واألساليب احلديثة واإلنتاج.
 نشر الوعي لدى مجهور ّمربي املاشية و العاملني يف قطاع الرتبية بشقيه التقليدي و احلديث مبا يتعلق بآليات
ً
  إدارة احليازات الصغرية للحيوان و بث روح التعاون بني املنتجني الصغار واملرأة الريفية دعما لألسر املنتجة و
  ذلك عرب إنشاء التعاونيات اليت تنظم اإلنتاج و التسويق.
نِّ
واملربي تقانات الرتبية احلديثة اليت تدعم زيادة اإلنتاجية من األلبان والدواجن واللحوم و
 متليك املنتجني  األمساك عرب تنظيماتهم اإلنتاجية.
 -نقل تقانات الثروة احليوانية الوسيطة و البسيطة يف جمال الصناعات التحويلية املتعلقة باملنتج احليواني.

 -2مشروع رفع قدرات اإلرشاد الوالئي:
و يهدف إىل :
 رفع قدرات الكوادر اإلرشادية يف الواليات املستهدفة بتمكني مهارات لنقل التقانات بالعرض والتجريب. تدريب الكوادر اإلرشادية يف الواليات املستهدفة على مهارات نقــل التقانـات وعرضها وجتريبها ويشمل  ذلك صغار املنتجني و املرأة الريفية و الكوادر اإلرشادية الوسيطة.
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 -3مشروع الدعم املؤسسي لإلرشاد البيطري االحتادي:
و يهدف إىل :
 بناء قطاع ثروة حيوانية متني و مستدام كأساس لسودان ينعم باألمن الغذائي حيث يعمل املشروع على  تعزيز قدرات اجملتمعات الريفية و الوزارات و اهليئات احلكومية املختصة خاصة يف مناطق جنوب كردفان و
ً
توطيدا للسالم و األمن ويكمن جوهر هذه اإلسرتاتيجية
  النيل األزرق و نهر النيل و البحر األمحر وذلك
ً
ً
شامال على الصعيد االجتماعي ومستداما على املستوى البيئي من خالل خدمات
  يف ضمان أن يأتي النمو
  إرشادية فاعلة للجميع.
 ترقية بيئة العمل و حتديث األساليب األدائية وفق املواصفات العاملية لتطوير اإلرشاد االحتادي للعب الدورً
تأمينا الستدامة التوعية وفض النزاعات مع شبكة التواصل اإلعالمي اإلرشادي ليشمل الفئات
  اإلسرتاتيجي
  املستهدفة يف بقاع السودان.

 -4مشروع تفعيل واستدامة دور املدارس الريفية:
و يهدف إىل :
 إعادة تأهيل القدرات املنتجة و بناء القدرات كمشروع شراكة تنفذ على عامني مع عدد  80مدرسة ريفيةً
سويا على
  و إعادة تأهيل  42مدرسة من خالل تعزيز النمو الريفي املستدام للنهوض حبياة الفقراء و العمل
  أرض الواقع لتعزيز األمن الغذائي يف حاالت الطوارئ و استخدام البحوث لصيانة األغذية وجودتها وحتفيز مجع
  املعلومات لبناء أطر السياسات و تبادل املعارف وبتضمني الشركاء.

 -5مشروع تفعيل دور التنظيمات و االحتادات
و اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية و الرعوية:
و يهدف إىل :
العمل على تفعيل دور التنظيمات و االحتادات و اجلمعيات التعاونية من خالل ربطها بالوحدات اإلرشادية
ً
حتقيقا لرفع القدرات اإلنتاجية لصغار املنتجني و الرعاة و املساهمة قي نشر مبادئ مفاهيم التعايش
باملركز و الواليات
السلمي هلذه اجملتمعات و من خالل املشاركة يف وضع أطر السياسات.
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أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
فـي العراق
نـادر يوسـف عبـو

أو ًال :الفسلجة:
 -1مشاهدة أثر استخدام اإلسفنجات املهبلية واهلرمونات لتوحيد الشبق وزيادة نسبة التوائم يف األغنام:
ً
ً
نعجـــــة يف املناطق املختلفة من املنطقة الدميية من
مربيا وبواقع ()50 - 25
مت تنفيذ هذا النشاط لدى أكثر من ()75
القطر  ،وأظهرت النتائج أن جمموعة النعاج املعاملة أعطت نسبة توائم (.)%44

اهلدف:
 احلصول على مواليد بأعمار وأوزان متقاربة. سهولة اإلدارة. تقليل األيدي العاملة. فطام احلمالن بعمر واحد لغرض تهيئتها للتسويق. -زيادة إنتاج اللحوم.

 -2كيفية اختيار كباش التسفيد من قبل الفين واملربي:
لقد مت تدريب أكثر من ( )100مربي من خالل تنفيذ هذا النشاط يف حقول مربي أألغنام ومن خالل نشاطات املشروع
أليام احلقل.
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 -3تأثري استخدام احلقن بـ  VAD3Eلتحسني اخلصوبة وزيادة إنتاجية األغنام:
النتائج:
• أظهرت النتائج أن النعاج والكباش اليت حقنت بـ  VAD3Eأعطت نسبة والدات أعلى من النعاج اليت مل
  حتقن بالفيتامني .

 -4إنتاج الكباش احملسنة يف احملطات البحثية يف العراق وتوزيعها على مربي األغنام:
• لغرض نشر الرتاكيب الوراثية اجليدة يف قطعان املربني لتسريع التحسني يف إنتاجية األغنام (إنتاج احلليب ،التوائم
وأوزان املواليد وغريها).

 -5عزل الكباش عن النعاج لغرض حتديد موسم التسفيد:
النتائج:
• حيث أعطت هذه الدراسة نسبة والدات أعلى لصاحل جمموعة النعاج اليت مت فيها عزل الكباش عن
  اجملموعة الثانية اليت مل يتم فيها عزل الكباش عن النعاج.
• إضافة إىل حصر موسم الوالدة للحصول على املواليد وسهولة اإلدارة وتقليل األيدي العاملة.

ثانيًا :التغذية:
 -1تأثري استخدام البلوكات العلفية كعلف تكميلي على أداء النعاج العواسية خالل مرحلة التسفيد:
يعتمد املربون يف تغذية النعاج خالل مرحلة التسفيد على خملفات احلصاد (احلنطة والشعري) وهذه املخلفات
غري كافية لسد احتياجات النعاج من الربوتني خالل هذه املرحلة ،لذا تقدم البلوكات العلفية كعلف تكميلي
الحتوائها على نسبة بروتني خام عالية ترتاوح من .% 35 - 30
ُ
ً
موقعا عند املربني يف املنطقة الدميية من العراق .ومت احلصول على حتسن يف الكفاءة
وأجريت هذه الدراسة يف مخسني
التناسلية لألغنام.

 -2تأثري استخدام البلوكات العلفية يف تسمني احلمالن:
النتائج:
ً
حتسنا يف معدل الزيادة الوزنية اليومية حيث بلغت ( 195غم /يوم/حيوان)
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك
وكفاءة حتويل غذائي مقداره ( 6.15كغم) جملموعة احلمالن اليت كانت تتناول الشعري مع البلوكات العلفية
مقارنة مع جمموعة محالن السيطرة اليت كانت تتغذى على الشعري فقط حيث بلغت الزيادة الوزنية اليومية هلا (174
غم/يوم/حيوان) وكفاءة حتويل غذائي مقداره ( 6.54كغم)  .ونفذت هذه الدراسة يف أكثر من ( )6مواقع.
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 -3إمكانية تسفيد الفطائم عند عمر سنة:
مت تقسيم الفطائم إىل جمموعتني اجملموعة األوىل غذيت على البلوكات العلفية من بعد الفطام حتى موسم
التسفيد أما اجملموعة الثانية غذيت حسب طريقة املربي ،فأظهرت النتائج للمجموعة األوىل (املعاملة) أن نسبة اخلصوبة
فيها ( )%82أعلى من جمموعة السيطرة اليت بلغت فيها نسبة اخلصوبة(.)%47

 -4استخدام التنب املعامل باليوريا يف تغذية األغنام:
إن املعاملة تؤدي إىل حتسني القيمة الغذائية لألتبان مما ينعكس ذلك على حتسن األداء اإلنتاجي يف األغنام.

 -5تصنيع الدريس من املخاليط العلفية(الشعري+البيقيا):
ً
ً
مصدرا للربوتني وعملية اخللط مع
مصدرا للطاقة والبيقيا
إن سبب استخدام هذه التقنية لكون الشعري
بعضهما جعل ً
نوعا من التوازن بني مصدر الطاقة والربوتني.
واهلدف هو زيادة يف إنتاج احلليب اليومي والزيادات الوزنية للحمالن.
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 -6تأثري رعي األغنام على الشجريات الرعوية (الرغل) خالل مرحلة التسفيد وتأثريه على اخلصوبة:
إن الرغل من النباتات املعمرة وحيتوي على نسبة بروتني عالية ويتحمل الزراعة يف املناطق اجلافة ويزرع على
شكل خطوط يف حقول زراعة الشعري.
النتائـج:
لقد أظهرت النتائج األولية جملموعة النعاج اليت كانت ترعى على خملفات احلصاد والشجريات الرعوية نتيجة
أفضل من نسبة التلقيح من جمموعة نعاج السيطرة اليت كانت ترعى على خملفات احلصاد فقط.

رعي األغنام على الشجريات الرعوية (الرغل) املزروع بشكل خطوط مع الشعري.
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أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
يف سلطنة عمان

(اخلربة العمانية يف تطوير استغالل خملفات أشجار النخيل كأعالف بديلة
يف تغذية احليوانات اجملرتة)
املهندس /خلفان بن مطر بن ناصر الشرجي
مركز حبوث اإلنتاج احليواني  -الرميس

 -1متهيد:
متتلك سلطنة عمان أعداد من احليوانات الزراعية تقدر ب 2.5مليون رأس منها األبقار ،األغنام ،املاعز واإلبل)
وبالرغم من توفر هذه األعداد اجليدة من احليوانات الزراعية إال أن إنتاجيتها منخفضة مقارنة مع الدول املتقدمة وبعض
الدول النامية إذ أن نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم واأللبان ال تتجاوز  % 21و % 25على التوالي .ويبلغ معدل
ً
سنويا على الرتتيب .االخنفاض
إنتاج اللحوم احلمراء واأللبان يف السلطنة ما يقارب  9.200ألف طن  46.70ألف طن
احلاصل يف املنتجات احليوانية (اللحم واحلليب) يعزى لعدة أسباب أهمها اخنفاض إنتاجية احليوانات احمللية والعجز يف
املصادر العلفية الالزمة لسد احتياجاتها من العناصر الغذائية وكذلك إىل النمط التقليدي يف تربية هذه احليوانات.
كما أن اعتماد احليوانات اجملرتة يف النمط التقليدي على املراعي الطبيعية كمصدر رئيسي يف تغذيتها ميكن
ً
سببا الخنفاض إنتاجيتها حيث اجتاه عام يف سلطنة عمان واملنطقة العربية باخنفاض مساهمة املراعي يف
أن يكون
تغذية احليوانات.
ً
ً
مالئما يف تغذية
استغالال
تتوفر يف السلطنة كميات من املخلفات الزراعية والصناعية غري املستغلة أو اليت مل تستغل
احليوانات اجملرتة .كثرة أشجار النخيل وفرت كميات كبرية من خملفات أشجار النخيل و صناعة التمور كسعف
النخيل وتفالة التمور والنوى واألنواع غري املرغوبة من التمور بكميات اقتصادية إضافة إىل توفر كميات من أمساك
السردين اجملففة بصورة تقليدية أتاح الفرصة للباحثني الستغالل هذه املخلفات الزراعية  -الصناعية وكذلك أمساك
السردين اجملففة كمدخالت بديلة يف تصنيع أعالف لتغذية احليوانات اجملرتة من خالل إجراء سلسلة من التجارب
املختربية واحلقلية لدراسة إمكانية استخدامها كمدخالت بديلة يف عملية تصنيع األعالف املركزة تساهم يف
ً
أيضا يف سد العجز يف
احلد من االرتفاع املستمر يف أسعار األعالف املركزة املعتمدة على املدخالت املستوردة وتساهم
الفجوة العلفية وحتقيق األمن الغذائي وإعادة تدوير املخلفات مبا يؤدي إىل حتقيق التوازن البيئي على املدى القصري
والطويل يف السلطنة .خالل العقد السابق قامت املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية التابعة لوزارة الزراعة
والثروة السمكية بتنفيذ سلسلة من البحوث والدراسات تهدف إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية للحيوانات من خالل التحسني
ً
حمليا واستخدامها كمصادر أعالف بديلة تساهم
الوراثي للسالالت احمللية و كذلك استغالل مصادر األعالف املتاحة
يف سد قسم من الفجوة العلفية.
نستعرض يف هذه الورقة القطرية املنهجية اليت مت استخدامها يف تطوير تقنية استخدام خملفات أشجار النخيل وأمساك
السردين اجلاف كمدخالت أعالف مركزة لتغذية احليوانات اجملرتة ونقل هذه التقانة من مستوى البحث إىل مستوى
اإلنتاج التجاري.

 -2أعداد احليوانات اجملرتة واحتياجاتها الغذائية يف سلطنة عمان:
يظهر جدول رقم ( )1أعداد احليوانات اجملرتة يف سلطنة عمان واحتياجاتها الغذائية .جمموع االحتياجات الكلية
ً
سنويا .تشكل احتياجات األغنام واملاعز ما مقداره  % 47من االحتياجــات
من املادة اجلافة يقارب  2.007مليون طن
الكلية يف حني تشكل احتياجات األبقـار و اإلبل  % 34و % 19على التوالي.
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جدول  : 1أعداد احليوانات اجملرتة واحتياجاتها الغذائية يف سلطنة عمان
العدد (ألف)

وحدة حيوانية (ألف)*

مادة جافة (ألف طن)

%

األغنام

380.990

61

183

9

املاعز

1685.420

253

759

38

األبقار

326.240

228

684

34

اإلبل

127.010

127

381

19

اجملموع

2519.660

669

2007

100

النوع

* الوحدة احليوانية تعادل بقرة بوزن  300كغم ومتوسط إنتاجها  1000كغم حليب بنسبة دهن  % 5وتعادل األغنام
ٌ
سنويا هي
 0.16واملاعز  0.15واألبقار  0.70واإلبل  1.0وحدة حيوانية وإن احتياجات الوحدة احليوانية من املادة اجلافة
 3أطنان.

 -3املصادر العلفية املتاحة للحيوانات اجملرتة:
يظهر جدول رقم ( )2املصادر العلفية املتاحة للحيوانات اجملرتة يف السلطنة .تشكل املراعي الطبيعية % 71.5
من املصادر العلفية يف حني األعالف اخلضراء تشكل  % 24أما خملفات احملاصيل الزراعية وأمساك السردين فأنها
تشكل ما مقداره .%4.5
ٌ
ٌ
سنويا يف سلطنة عمان
حاليا للحيوانات اجملرتة
جدول  : 2املصادر العلفية املتاحة
مادة جافة (ألف طن)

%

املراعي الطبيعية

575

71.5

خملفات احملاصيل الزراعية

12

1.5

األعالف اخلضراء

190

24

أمساك السردين

25

3

اجملموع

802

100

املصدر

 -4املوازنة العلفية للحيوانات اجملرتة:
يظهر اجلدول رقم ( )3املوازنة العلفية احلالية بني االحتياجات الغذائية للحيوانات اجملرتة واملصادر العلفية املتاحة
ً
ً
سنويا واليت تعادل ما يقارب
عجزا مقداره  1.205مليون طن مادة جافة
هلذه احليوانات يف السلطنة .حيث يظهر بأن هناك
 % 60من االحتياجات الغذائية .ولغرض سد هذا العجز يف املصادر العلفية يتم االعتماد على األعالف املركزة التجارية
ً
حمليا يف السلطنة تستورد موادها األولية من خارج السلطنة (.)%100
املستوردة أو املصنعة
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جدول  :3املوازنة العلفية احلالية لسلطنة عمان
املادة اجلافة (ألف طن)

بيان

2007

االحتياجات الغذائية للحيوانات اجملرتة
ٌ
حاليا
املصادر العلفية املتاحة

802
املوازنة

العجز

1205

نسبة العجز من االحتياجات

% 60

 -5نظم اإلنتاج احليواني يف سلطنة عمان:
أظهرت املسوحات والدراسات االستشارية اليت قامت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية يف السلطنة وكذلك
املنظمات الدولية بأن هنالك  4نظم لإلنتاج احليواني يف السلطنة تشمل ما يلي:
•
•
•
•

البدوي (.)Nomadic
شبه بدوي (.)Transhumance
مقيم (.)Sedentary
مكثف (.)Intensive

األنظمة السائدة يف تربية احليوانات اجملرتة يف السلطنة هي نظام شبه البدوي ( )Transhumanceونظام املقيم
ً
أساسا على
( )Sedentaryحيث تعتمد األبقار ونسبة كبرية من املاعز واألغنام على هذه األنظمة يف حني تعتمد اإلبل
النظام البدوي ( )Nomadicوكذلك أعداد معينة من املاعز على هذا النظام.

 -6خملفـات أشـجار النخيـل:
ُ
نظرا للتطور الواسع يف أعداد أشجار خنيل التمور يف سلطنة عمان واليت حتتل حوالي  % 60من املساحة املزروعة
حيث يقدر عدد أشجار النخيل حوالي  8ماليني خنلة منها حوالي  6ماليني خنلة مثمرة ينتج عنه توفر كميات
ً
ً
سنويا من سعف
سنويا منها ما يقارب  150ألف طن
كبرية من خملفات أشجار النخيل (جدول  )4تبلغ  213ألف طن
النخيل وأظهرت الدراسات اليت أجريت يف املنطقة بأن معدل إنتاجية النخلة الواحدة من سعف النخيل نتيجة لعملية
ٌ
سنويا وكذلك املخلفات األخرى كمخلفات تصنيع التمور وتشمل
اخلف السنوي ميكن أن تصل إىل  20-18كغم
تفل التمر و النوى  .وينتج يف السلطنة كميات كبرية ( 21ألف طن) من أنواع التمور الرديئة غري الصاحلة لالستهالك
البشري واليت يستخدم بكميات قليلة ( )%10يف تغذية احليوانات .وتوجد يف السلطنة كميات هائلة من أمساك
ً
قسما منها يف تغذية احليوانات يف حمافظة ظفار إال أن
السردين ( 25000طن) اجملففة بصورة تقليدية وتستخدم
استعماله غري كفؤ يف تغذية احليوانات خالل فرتة شحة األعالف.
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ٌ
سنويا يف سلطنة عمان
جدول  :4خملفات أشجار النخيل املنتجة
مادة جافة (ألف طن)

%

150

71

نوى التمر ()Date Stones

5

2.5

تفل التمر ()Date Pulp

5

2.5

متور غري صاحلة لالستهالك البشري () Dates

21

10

بسور (متور مطبوخة وجمففة) ()Bussor

2

1

خوص (أوراق النخيل فقط) ()Date leaves only

30

13

213

100

املصدر
سعف النخيل ()Date Frond Leaves

اجملموع

 -7آلية تنفيذ املشروع:
إن اهلدف األساسي لتنفيذ املشروع هو استغالل خملفات أشجار النخيل باإلضافة للربوتني و املعادن املوجودة
يف أمساك السردين بصورة علمية لتصنيع أعالف حيوانية كاملة لتغذية احليوانات اجملرتة بهدف تقليل تكاليف
التغذية وبالتالي خفض كلفة املنتجات احليوانية تلخصت اإلسرتاتيجية البحثية لتنفيذ هذا املشروع يف ثالثة حماور
أساسية:

 1-7حصر وحتديد نوعيات خملفات النخيل وكمياتها واليت ميكن استغالهلا يف تغذية احليوانات يف السلطنة:
ً
سنويا من خملفات أشجار النخيل يف السلطنة واليت تشمل سعف النخيل
يظهر جدول رقم ( )4الكميات املتاحة
و خملفات تصنيع التمور (تفالة التمور والنوى) بالرغم من توفر هذه املخلفات بكميات اقتصادية إال أنها غري مستغلة
يف تغذية احليوانات اجملرتة بصورة علمية و اقتصادية.

 2-7التقييم املختربي للقيمة الغذائية ملخلفات أشجار النخيل:
أهم خملفات أشجار خنيل التمور واليت أجريت عليها دراسات خمتربية يف السلطنة لتقييم القيمة الغذائية يف
السعف  ) )Date Leavesوتفالة التمور ( )Date Pulpونوى التمور ( .)Date Stoneويظهر اجلدول رقم ( )5القيمة
الغذائية هلذه املخلفات واليت تؤشر بأن السعف والذي يشمل األوراق ( )Leavesوالساق ( )Midribحيتوي على نسبة
عالية من األلياف السلليوزية ( )%55ونسبة ال بأس بها من الدهون ( )%4 - 3ونسبة الربوتني اخلام ( .)%4 - 3على هذا
األساس ميكن تصنيف سعف النخيل على أنه مصدر لألعالف اخلشنة .أما خملفات تصنيع التمور فهي تفل التمر
ً
كال من تفل التمر و نوى التمر
و نوى التمر كناتج عرضي لصناعة عصري التمر (الدبس) وصناعة الكحول .يعترب
من املصادر اجليدة يف الطاقة ( )kg / MJ 10 - 9.5وذلك الحتوائهما على نسبة عالية من السكريات واأللياف العالية
اهلضم واليت متثل ما يقارب  % 80من القيمة الغذائية حلبوب الشعري.
جدول  :5القيمة الغذائية لسعف النخيل و خملفات تصنيع التمور
التحليل الغذائي ()%
املادة اجلافة
الربوتني اخلام
ألياف خام
اللكنوسليلوز ِ()ADF
152

سعف النخيل

تفل التمر اجملفف

نوى التمر

متور

90.0
3.5
38.0
55.0

85.3
5.0
12.5
31.0

89.5
6.9
20.0
52.8

84.4
4.0
5.7
29.3
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-
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دهن خام
رماد
الطاقة املمثلة()Kg DM /MJ

3.0
11.8
5.5

8.5
1.9
10.5

3.5
4.0
10.0

4.0
25.9
14.0

1.6
2.6
12.5

 3-7تقنية تصنيع األعالف اليت تعتمد على خملفات أشجار النخيل:
بالنظر لكون سعف النخيل مادة خفيفة الوزن الحتوائها على نسبة عالية من األلياف السليوزية فإن هنالك
صعوبة كبرية للنقل امليكانيكي ملادة سعف النخيل خالل عملية التصنيع و كذلك اخللط و ينطبق هذا كذلك
على خط تصنيع األقراص )  )Pellet Lineللتعامل مع هذا اجلانب مت إنشاء وحدة متخصصة لتصنيع أعالف مكتملة
ومشلت أجهزة تقطيع  ،طحن  ،خلط وكبس على شكل أقراص ( .) Pelletحيث مت توفري أجهزة لتقطيع سعف
النخيل من خالل استخدام جهاز متخصص هلذا الغرض ( )Heavy Duty Chopping Machineوكذلك جهاز لطحن
( )Grinderالسعف املقطع إىل حجم  2ملم.

 4-7تراكيب األعالف البديلة (:)Alternative Feeds Formulae
مت تركيب خلطات علفية كاملة يدخل يف تكوينها سعف النخيل اجملروش ،تفالة التمور وأمساك السردين
اجملفف (جدول  )6تفي باحتياجات احليوانات اجملرتة من العناصر الغذائية املشابهة لألعالف التجارية املركزة و بأقل
كلفة.
جدول  : 6اخللطات العلفية اليت مت استنباطها وتقيمها يف املشروع البحثي
علف تسمني اجملرتات
الصغرية ( املاعز و األغنام )

علف تسمني العجول

علف أبقار احلليب

املكونات
()%
سعف النخيل اجملروش

25

25

4

تفل التمور

7.5

7.5

8.5

امساك السردين اجملففة

12

17

-

شعري جمروش

55

50

75

دريس الربسيم اجملروش

0

0

10

0.5

0.5

0.5

0

0

2

100

100

100

ملح الطعام
يوريا
اجملموع

 5-7التجـارب احلقلية (: )Field Trials
مت إجراء سلسلة من التجارب احلقلية مبحطات البحوث لتقييم أثر استخدام هذه الرتاكيب املصنعة على أداء
احليوانات و مقارنتها مع األعالف املركزة التجارية .بإمكانية استخدام سعف النخيل كمصدر علفي بديل يف تغذية
احليوانات اجملرتة أثبتت نتائج التجارب احلقلية جدواها الفنية (جدول  )9 ، 8 ، 7حيث ميكن استخدام سعف النخيل
اجملروش ( )Date Frond Leavesبنسبة  % 25من تراكيب العالئق املستخدمة يف تسمني ّذكور املاعز والعجول
وكذلك بنسبة  % 4يف تغذية أبقار احلليب وكذلك أظهرت هذه التجارب احلقلية إمكانية استخدام تفل التمور(
 ) Dates Pulpبنسبة  % 8.5 - 7يف عالئق تسمني ذكور املاعز (جدول  )7و العجول (جدول  )8وأبقار احلليب (جدول
.)9
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جدول  :7تأثري استخدام العلف البديل على أداء ذكور املاعز احمللي
العلف التقليدي ()Conc

العلف البديل (By-
)product

عدد احليوانات

12

12

مدة التجربة (يوم)

84

84

معدل الوزن االبتدائي (كغم)

23.3

23.3

معدل الوزن النهائي (كغم)

27.5

36.6

معدل الزيادة الوزنية (غم/يوم/حيوان)

100.0

158.0

معدل استهالك العلف (غم/يوم/حيوان)

1134.0

1222.0

معدل التحويل الغذائي (غم علف/غم زيادة وزنية)

11.0

7.7

كلفة الطن (ر .ع)

84.0

63.5

كلفة /كغم اللحم (ر.ع)

1.705

1.172

الصفات املدروسة

ً
حمليا كمصدر للربوتني يف تراكيب
أظهرت هذه الدراسات إمكانية استخدام أمساك السردين اجملففة املتوفر
عالئق تسمني ذكور املاعز و تسمني العجول وبنسبة  % 12و  % 17على التوالي .كما أظهرت هذه التجارب اجلدوى
االقتصادية الستغالل خملفات أشجار النخيل وأمساك السردين يف تراكيب األعالف املستخدمة يف تغذية احليوانات
اجملرتة حيث ساهمت بتقليل كلف التغذية بنسبة  % 24و  % 29يف تغذية ذكور املاعز والعجول املسمنة على
التوالي .كما ساهمت يف تقليل كلف تغذية أبقار احلليب بنسبة  % 25مقارنة مع التغذية التقليدية اليت تعتمد
على األعالف التجارية.
جدول  :8تأثري استخدام العلف البديل على أداء عجول الرباهما ()Brahman Calves
العلف التقليدي ()Conc

العلف البديل (By-
)product

عدد احليوانات

6

6

مدة التجربة

84

84

معدل الوزن االبتدائي (كغم)

189.2

188.4

معدل الوزن النهائي (كغم)

283.3

226.7

معدل الزيادة الوزنية (كغم/يوم/حيوان)

1.12

0.91

معدل استهالك العلف (كغم/يوم/حيوان)

7.2

6.6

معدل التحويل الغذائي (كغم علف/كغم زيادة وزنية)

6.4

7.3

كلفة الطن (ر .ع)

97.0

69.0

كلفة /كغم اللحم (ر.ع)

1.081

0.988

الصفات املدروسة
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جدول  :9تأثري استخدام العلف البديل على إنتاج احلليب ألبقار اجلرسي ()Jersey Dairy Cow
العلف التقليدي ()Conc

العلف البديل (By-
)product

عدد احليوانات

5

5

مدة التجربة

70

70

معدل الوزن االبتدائي (كغم)

440

450

معدل استهالك العلف (كغم/يوم/حيوان)

283.3

226.7

معدل إنتاج احلليب (كغم/حيوان)

1.12

0.91

نسبة الدهن يف احلليب ()%

7.2

6.6

نسبة املواد الصلبة غري الدهنية يف احلليب ()%

6.4

7.3

كلفة الطن (ر .ع)

108.0

81.0

كلفة /كغم احلليب (بيسة)

97.0

92.0

الصفات املدروسة

 6-7نشــر التقنيـة:
بعد أن أثبتت نتائج التجارب احلقلية جدواها الفنية واالقتصادية مت استغالل هذه النتائج بواسطة القطاع
ً
مستغال نتائج هذه الدراسة .وكذلك استفادت شركات تصنيع األعالف
اخلاص وقد مت إنشاء مصنع لألعالف احليوانية
الكربى يف حمافظة ظفار من هذه النتائج من خالل إنتاج أعالف كاملة ( )Complete Feedيدخل يف تركيبها مسك
ً
ً
حديثا قامت املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بإنشاء
حمليا كمصدر للربوتني.
السردين اجملفف واملتوفر
وحدة حبثية تنتج أعالف مركزة بطاقة ترتاوح بني  4 – 3أطنان/ساعة .اهلدف الرئيسي هلذه الوحدة هو تصنيع أعالف
ً
حمليا لسدحاجة احملطات البحثية يف السلطنة من األعالف وكذلك
باستغالل املخلفات الزراعية  -الصناعية املتوفرة
توفري بعض املخرجات البحثية لصغار مربي احليوانات يف السلطنة.

 -8االستنتاج (:)Conclusion
إن النجاح الذي حتقق يف سلطنة عمان يف تطوير تقنية استغالل خملفات أشجار النخيل كمصدر علفي
ً
حمليا يف تغذية احليوانات اجملرتة يعترب من أفضل النتائج اليت مت احلصول عليها يف جمال استغالل هذه
بديل متوفر
املخلفات يف املنطقة وخارجها .و تعترب نقلة نوعية يف جمال تغذية احليوانات اجملرتة يف السلطنة .كما شكلت نتائج
إرشاديا ً
ً
ً
هاما ملربي احليوانات واملستثمرين يف جمال اإلنتاج احليواني وتصنيع األعالف يف السلطنة
جماال
هذه الدراسة
ً
وحفزهم لالستثمار يف هذا اجملال .إن اخلربة العمانية يف جمال استغالل خملفات أشجار النخيل أصبحت مرجعا للعديد
من دراسات اجلدوى الفنية و االقتصادية اليت أجريت يف هذا اإلطار.
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أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
فـي فلسطني
املهندس /حممود عبد الفتاح حممود فطافطة

مقدمة:
فلسطني (باإلجنليزية والفرنسية Palestine :؛ باليونانية Παλαιστίνη :؛ بالالتينية :)Palaestina:
هي منطقة تارخيية يف قلب الشرق األوسط ،وجزء طبيعي من اهلالل اخلصيب حيث تشكل اجلزء اجلنوبي
ً
ً
ودينيا بالنسبة للديانات التوحيدية
تارخييا
الغربي من بالد الشام ،وحتتوي هذه املنطقة على عدد كبري من املدن اهلامة
الثالثة ،وعلى رأسها القدس واخلليل وبيت حلم والناصرة وأرحيا وطربيا.
متنوعة ً
ً
ً
أرضا ّ
جغرافيا إىل أربع مناطق ،وهي من الغرب إىل الشرق :السهل الساحلي ،التالل،
جدا ،وتقسم
متتلك املنطقة
اجلبال (جبال اجلليل ،جبال نابلس ،جبال القدس وجبال اخلليل) واألغوار (غور األردن) ،ويف أقصى اجلنوب هناك صحراء
ً
مشاال
النقب ،بني جبال نابلس وجبال اجلليل ،حيث يقع مرج بن عامر ويقطع جبل الكرمل ،الذي ميتد من جبال نابلس
وغربا ،حتى السهل الساحلي .ترتاوح االرتفاعات من ً 417
ً
مرتا حتت مستوى البحر يف البحر امليت (وهي أخفض نقطة على
سطح اليابسة يف العامل) إىل حنو  1204مرت فوق مستوى البحر يف قمة جبل اجلرمق .من ناحية جغرافية متتد منطقة
فلسطني عرب حدود لبنان واألردن لتشمل املنطقة جنوبي نهر الليطاني واملنطقة اجملاورة لنهر األردن من الشرق ،ولكن
منذ عشرينات القرن املاضي ،أي منذ االنتداب الربيطاني على فلسطني يستخدم مصطلح فلسطني إشارة إىل املنطقة
شرقا والبحر األبيض املتوسط ً
ً
غربا ،وبني احلدود اللبنانية اجلنوبية
املمتدة على  26990كم مربع ،ما بني نهر األردن
مشاال ورأس خليج العقبة جنوباً.
ً
املرسومة عام 1923
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الضفة الغربية وقطاع غزه:

ً
ً
حمافظة ،وتعترب احملافظة أعلى مستوى يف اهليكل اإلداري من
إداريا إىل ()16
تنقسم األراضي الفلسطينية
التقسيمات اإلدارية يف األراضي الفلسطينية ،حبيث تضم احملافظة العديد من التجمعات السكانية ،ويبلغ عددها 11
ً
حمافظة يف الضفة الغربية و  5حمافظات يف قطاع غزة.

خارطة الضفة الغربية وقطاع غزه:
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السكان:
بلغ عدد الفلسطينيني املقدر يف نهاية عام  2010يف العامل حوالي  11مليون فلسطيين ،يتوزعون حسب مكان
اإلقامة بواقع  4.1مليون يف األراضي الفلسطينية أي ما نسبته  ٪ 37.5من إمجالي عدد الفلسطينيني يف العامل ،وحوالي
 1.4مليون فلسطيين يف إسرائيل أي بنسبة  ،٪ 12.4وبلغ عدد الفلسطينيني يف الدول العربية  4.9مليون فلسطيين أي
بنسبة  ،٪ 44.4يف حني بلغ عدد الفلسطينيني يف الدول األجنبية حوالي ً 627
ألفا أي ما نسبته  ،٪ 5.7من إمجالي عدد
الفلسطينيني يف العامل (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .)2010 ,
يقدر عدد السكان يف نهاية عام  2010يف األراضي الفلسطينية حبوالي  4.1مليون فرد يتوزعون بواقع  ٪ 62يف
الضفة الغربية و  ٪ 38يف قطاع غزة.
ً
سنويا حسب اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ويرافق
إن عدد السكان يف فلسطني يف ازدياد مستمر ومبعدل 3%
هذا النمو ظروف اقتصادية صعبة مصحوبة بفرتات جفاف طويلة ,باإلضافة إىل زيادة الطلب على املواد الغذائية.

األمطار:
ّ
تعد األمطار املصدر الرئيسي للمياه يف فلسطني ،فهي املغذي للخزان اجلويف واجملاري املائية واألودية والسيول،
ً
ُ
ويستفاد منها يف ري مساحات واسعة من األراضي الزراعية خصوصا البعلية منها ،وتتذبذب كمية األمطار يف فلسطني
من سنة ألخرى ومن منطقة ألخرى ت ً
بعا للظروف الطبوغرافية من حيث االرتفاع واالخنفاض عن سطح البحر وظروف موقع
ِ
املنطقة ،ومتتد فرتة سقوط األمطار يف فلسطني من شهر أيلول (سبتمرب ) إىل شهر أيار (مايو) ،وتبلغ ذروتها يف الفرتة من
كانون أول (ديسمرب) وحتى آذار (مارس ) من كل عام.
وتكثر األمطار على شريط املرتفعات يف املنحدرات الغربية ،وتقل يف منطقة غور األردن ،وكمية املطر الساقطة على
املرتفعات اجلبلية أكثر من كمية األمطار الساقطة على الشريط الساحلي.

األمطار يف الضفة الغربية:
يرتاوح معدل كمية األمطار الساقطة على الضفة الغربية ما بني  700ملم و 100ملم يف منطقة البحر امليت،
و 600 - 500ملم يف املنحدرات الغربية ،و 450 - 100ملم يف املنحدرات الشرقية ،وترتاوح كمية األمطار الساقطة على
املنطقة ما بني  2900 - 2700مليون مرت مكعب.

األمطار يف قطاع غزة:
تقل كمية األمطار الساقطة على قطاع غزة عن تلك الساقطة على الضفة الغربية ،كما أنها ختضع للنمط
العام لألمطار يف فلسطني؛ فهي متذبذبة من سنة ألخرى ومن منطقة ألخرى ،ويرتاوح معدل املطر السنوي يف قطاع غزة
ما بني  900 - 200ملم ،إال أن التفاوت يف كمية األمطار يؤدي إىل وجود سنوات ممطرة وأخرى جافة.
بشكل عام يبلغ معدل األمطار الساقطة على قطاع غزة  450ملم يف الشمال ،تنخفض لتصل إىل  200ملم يف اجلنوب،
فيما تزداد كمية األمطار كلما اجتهنا إىل الداخل؛ بسبب االرتفاع عن سطح البحر .وتقدر كمية األمطار الساقطة
ً
سنويا.
على قطاع غزة ما بني  130-100مليون مرت مكعب

اإلنتاج الزراعي يف الضفة الغربية وقطاع غزه:
العام الزراعي :يبدأ يف تشرين أول من كل عام وينتهي يف أيلول من العام التالي.
يعترب النشاط الزراعي يف األراضي الفلسطينية من األنشطة اإلنتاجية اهلامة ،تقدر مساهمة القطاع الزراعي يف الضفة
الغربية وقطاع غزة مبا يقرب من  % 5.6من إمجالي الناتج احمللي لعام 2010م باألسعار الثابتة :سنة األساس2004 ،م
ومبا يزيد على ذلك يف جمال االستخدام ،ومن املعروف أن القطاع الزراعي يؤدي ً
ً
مهما يف االقتصاد القومي حيث
دورا
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تساهم الصادرات الزراعية بنصيب هام يف التجارة اخلارجية ،وتوفري العمالت األجنبية ،كما يوفر القطاع الزراعي
الكثري من املواد األولية ملختلف القطاعات االقتصادية األخرى.

اإلنتاج الزراعي:
بلغ إمجالي املساحة املزروعة باحملاصيل احلقلية وأشجار الفاكهة واخلضراوات يف األراضي الفلسطينية خالل
العام الزراعي  2008/2007حوالي  1,854ألف دومن ،منها  % 91.4يف الضفة الغربية مقابل  % 8.6يف قطاع غزة ،أما من
حيث عدد املواشي ،فتشري النتائج إىل أن هناك ما جمموعه  34,284رأس من األبقار و  823,947رأس من األغنام واملاعز،
من جهة أخرى بلغت أعداد الدواجن الالحم  43,533,000والدجاج البياض  3,372,000وأمهات الدواجن الالحم 400,000
وطيور احلبش  500,000طائر.

أ -اإلنتاج النباتي:
تشري النتائج إىل أن املساحة املزروعة بأشجار الفاكهة شكلت النسبة األكرب من جمموع مساحات األراضي
املزروعة حيث بلغت  ،%63.2وأما نسب املساحات املزروعة باخلضراوات واحملاصيل احلقلية فكانت  % 10.1و% 26.7
على التوالي ،ويالحظ تركز الزراعة املروية يف قطاع غزة حيث حتتل  % 72.0من جمموع املساحة املزروعة يف قطاع
غزة .أما يف الضفة الغربية فان نسبة الزراعة املروية ال تتجاوز  % 8.7من إمجالي املساحة املزروعة خالل العام الزراعي
.2008/2007

ب -الثروة احليوانية:
 .1األبقـار :بلغ عدد األبقار يف األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي ً 34,284 ،2011
رأسا من خمتلف السالالت
رأسا يف الضفة الغربية وً 4,807
واألعمار منها ً 29,477
رأسا يف قطاع غزة .ويالحظ تركز تربية األبقار يف حمافظات
اخلليل ،وجنني ،ونابلس على التوالي ،أما من حيث سالالت األبقار فقد تركزت تربية األبقار البلدية يف حمافظة طوباس،
بينما تركزت األبقار اهلولندية يف حمافظة اخلليل.
 .2األغنام واملاعز :بلغ إمجالي عدد األغنام يف األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي ً 823,947 ،2011
رأسا من
كل السالالت البلدية واملهجنة (األمهات واملواليد) ،منها ً 774,207
رأسا يف الضفة الغربية و 49,740رأسا يف قطاع غزة.
ً
تربية لألغنام إذ بلغت نسبة األغنام فيها  % 27.6من إمجالي أعداد األغنام
وتعترب حمافظة اخلليل أكثر احملافظات
يف األراضي الفلسطينية ،تليها حمافظات جنني ،ونابلس ،وبيت حلم .أما من حيث أعداد املاعز فقد بلغ إمجالي العدد
 322,082رأسا (بلدي ومهجن) ،منها  % 96.5يف الضفة الغربية ،و % 3.5يف قطاع غزة ،وقد تركزت تربية املاعز يف
كل من اخلليل ،وجنني  ،وبيت حلم على التوالي.
ٍ
 .3الدواجن :بلغ إمجالي عدد الدجاج الالحم يف األراضي الفلسطينية  43,533,000طائر للعام الزراعي  2011منها
 % 54.1يف الضفة الغربية ،و % 45.9يف قطاع غزة ،وتعد حمافظة اخلليل من اكثر احملافظات تربية للدواجن الالحم،
أما فيما يتعلق بالدجاج البياض فقد بلغ العدد اإلمجالي يف األراضي الفلسطينية  3,372,000طري ،وقد َّ
شكل عدد
الدجاج البياض يف حمافظة رام اهلل والبرية ما نسبته  % 19.7من إمجالي الدجاج البياض يف األراضي الفلسطينية تليهما
حمافظيت غزة ،وطولكرم.
 .4النحــل :بلغ إمجالي عدد خاليا النحل للعام الزراعي  2011يف األراضي الفلسطينية  66,733خلية حنل منها 63,782
ً
تربية للنحل حيث بلغت نسبة خاليا
خلية حديثة و 2,951خلية قدمية (بلدية) .وتعترب حمافظة جنني أكثر احملافظات
النحل فيها  % 12.7من إمجالي أعداد خاليا النحل يف األراضي الفلسطينية ،تليها حمافظيت اخلليل وقلقيلية.
 .5الثروة السمكية :بلغت كمية األمساك املصطادة عام  2008يف األراضي الفلسطينية  2,844طن ،مجيعها من
حمافظات قطاع غزة ،وقد تركز صيد األمساك يف حمافظة غزة حيث بلغت كمية األمساك املصطادة فيها ما نسبته
 % 82.5من إمجالي كمية الصيد ،ويوجد يف الضفة الغربية العديد من مشاريع االستزراع السمكي واليت ترتكز
على أمساك املشط.
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قيمة اإلنتاج الزراعي:
بلغ إمجالي قيمة اإلنتاج الزراعي يف األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي  2008/2007حوالي1,366.6
مليون دوالر أمريكي موزعة بنسبة  % 60.9لإلنتاج النباتي مبساهمة مقدارها  % 44.4للضفة الغربية و % 16.5يف
قطاع غزة من إمجالي قيمة اإلنتاج الزراعي يف األراضي الفلسطينية ،وبلغت النسبة  39.1%لإلنتاج احليواني ومبا
مقداره  % 31.2للضفة الغربية و % 7.9يف قطاع غزة من إمجالي قيمة اإلنتاج الزراعي يف األراضي الفلسطينية.
ٌ
كل من حمافظات اخلليـل وجنيـن يف قيمة اإلنتاج الزراعي بنسبة % 17.1
أما على مستوى احملافظات فقد ساهمت
و % 14.7على التوالي.

قيمة اإلنتاج النباتي:
بلغ إمجالي قيمة اإلنتاج للمحاصيل الزراعية يف األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي  2008/2007حوالي
ً
كال من إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة حوالي  ،%31.7واخلضراوات مبا يشمل أزهار
 831.9مليون دوالر واليت تشمل
القطف بنسبة حوالي  ،%55.6واحملاصيل احلقلية بنسبة حوالي  .%12.7وقـد بلغت نسبة مساهمـة الضفة الغربية
يف قيمة اإلنتاج النباتي  .%72.9وتشري النتائج إىل أن أعلى قيمة إلنتاج أشجار الفاكهة كانت يف حمافظات اخلليل
بنسبة  % 24.3ونابلس بنسبة  .13.5%يف حني بلغت أعلى قيمة إلنتاج اخلضراوات (متضمنا أزهار القطف) يف
حمافظات جنني بنسبة  18.1%وطولكرم بنسبة  % 14.2مقارنة مع باقي احملافظات .أما بالنسبة إلنتاج احملاصيل
احلقلية فقد ساهمت حمافظة جنني بنسبة  % 31.3من إمجالي قيمة إنتاج األراضي الفلسطينية من احملاصيل
احلقلية ،تليها حمافظة خانيونس بنسبة .%12.1

قيمة إنتاج الثروة احليوانية:
بلغ إمجالي قيمة اإلنتاج احليواني يف األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي  2008/2007حوالي 534.7
مليون دوالر والذي يتضمن كل من إنتاج اللحوم واحلليب والبيض بالنسب اآلتية % 55.2 :و % 29.5و % 11.1على
التوالي من إمجالي قيمة اإلنتاج احليوانـي يف األراضي الفلسطينية .وتشكل قيمة اإلنتاج احليواني يف الضفة
الغربية ما نسبته  % 79.7من قيمة اإلنتاج احليواني يف األراضي الفلسطينية ،مقابل ما نسبته  % 20.3يف قطاع
غزة .وكانت أعلى قيمة لإلنتاج احليواني يف حمافظات اخلليل وجنني ونابلس ،حيث كانت نسبة مساهماتها:
 % 27.3و % 13.0و % 9.0على التوالي .أما فيما خيص اللحوم واحلليب فقد تركزت قيمة إنتاجها يف حمافظات
اخلليل ،وجنني ،ونابلس على الرتتيب .كما تركزت قيمة إنتاج البيض يف حمافظات رام اهلل والبرية ،واخلليل ،وغزة،
وطولكرم.

قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي:
بلغ إمجالي قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي يف األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي 490.4 ،2008/2007
مليون دوالر منها  % 37.2لإلنتاج النباتي و % 62.8لإلنتاج احليواني ،وقد تضمنت أعلى قيمة ملستلزمات اإلنتاج قيمة
املستلزمات اآلتية :األعالف  ،%46.0واألمسدة  ،%9.6واألدوية البيطرية  ،%7.7واملبيدات  ،%7.3واملياه والكهرباء
.%7.0

الناتج احمللي اإلمجالي للقطاع الزراعي (القيمة املضافة):
بلغ إمجالي القيمة املضافة للقطاع الزراعي يف األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي  2008/2007حوالي
 876.2مليون دوالر .بلغت القيمة املضافة لإلنتاج النباتي حوالي  649.3مليون دوالر موزعة بنسبة  % 71.2يف الضفة
الغربية و % 28.8يف قطاع غزة ،أما مساهمة اإلنتاج احليوانـي من إمجالي القيمـة املضافة فقد بلغت % 25.9
موزعة بنسبة  % 76.1يف الضفة الغربية و % 23.9يف قطاع غزة ،ومن اجلدير بالذكر أن حمافظات اخلليل وجنني
وطولكرم أكثر احملافظات مساهمة يف القيمة املضافة للقطاع الزراعي.
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عدد األغنام واملاعز وخاليا النحل والدجاج الالحم والبياض يف األراضي الفلسطينية2007/2008 ,
احملافظـــة

األغنـــام
أخـرى

بلـدي

املـاعـز
بلـدي

اجملمـوع

خـاليا حنـل
اجملمـوع

أخـرى

حديثـة

الدجـاج (باأللف)

قدميـة اجملمـوع الالحــم البيـاض

األراض������ي 2,695 27,682 66,733 2,951 63,782 322,082 47,194 274,888 688,899 235,345 453,554

الفلسطينية

ال���ض���ف���ة 1,995 14,982 51,698 2,951 48,747 310,802 40,804 269,998 639,159 203,990 435,169
الغربية

18,385

قطاع غزة

31,355

4,890

49,740

11,280

6,390

15,035

-

12,700 15,035

700

عدد األبقار يف األراضي الفلسطينية حسب الساللة واجلنس والعمر واحملافظة2007/2008 ،
األبقـــارالبلديـــة

احملافظة
أبقار

األبقـــاراهلولنديـــة

عجول

عجالت

ثريان

األراض������ي 2,910

918

638

32,986 565 4,948 8,059 19,414 28,335 380 4,310 7,141 16,504 4,651 185

ال���ض���ف���ة 2,910

918

638

28,477 424 4,114 6,980 16,959 23,826 239 3,476 6,062 14,049 4,651 185

-

-

الفلسطينية
الغربية

قطاعغزة

-

اجملموع

-

أبقار

2,455

-

عجالت

عجول

اجملمـــــوع

834

1,079

اجملموع

ثريان

4,509

141

أبقار

2,455

عجـول

1,079

عجالت

834

ثريان

اجملمــوع
العـــام

141

4,509

قيمة إنتاج الثروة احليوانية يف األراضي الفلسطينية حسب احملافظة والنوع2008 /2007 ،م
حلــــــوم
أبقار

أغنام

ماعز

حليــب
دجاجالحم

أبقار

اجملموع

أغنام

بيض

ماعز

عسل

مسك

أخرى*

اجملموع العام

اجملموع

33,034 57,451 67,183 295,094 113,429 42,260 116,229 23,176

157,668

59,340

2,874

10,054

9,653

534,683

40,780 107,837 20,245

61,390

31,877 53,302 57,676 230,252

142,855

43,926

2,287

-

6,973

426,293

1,480

52,039

1,157

14,813

15,414

587

10,054

2,680

108,390

2,931

8,392

64,842

9,507

4,149

القيمة :ألف دوالر أمريكي.
* أخرى تشمل السماد العضوي والصوف والشعر.
القيمة املضافة لإلنتاج احليواني يف األراضي الفلسطينية حسب احملافظة2008/2007 ،

قيمـة اإلنتاج احليوانـي

مستلزمـات اإلنتاج احليوانـي

القيمة املضـافـــة

احملافظــة
األراضي الفلسطينية

534,683

307,785

226,898

الضفة الغربية

426,293

253,667

172,626

108,390

54,118

54,272

قطاع غزة

القيمة :ألف دوالر أمريكي
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تكاليف مستلزمات اإلنتاج احليواني يف األراضي الفلسطينية حسب احملافظة والنوع2008/2007 ،

احملافظــة

امليـاه
والكهرباء

الزيوت
والشحوم
والوقـود

الصيانة
والتصليح

األعـالف

األدوية
البيطريـة

الصيصـان
املشرتاة

أخـرى

اجملمــوع

األراض�������ي
الفلسطينية

7,492

245

8,002

225,728

37,740

17,538

11,040

307,785

ال���ض���ف���ة
الغربية

6,316

207

7,129

187,043

34,437

9,939

8,596

253,667

قطاع غزة

1,176

38

873

38,685

3,303

7,599

2,444

54,118

التكلفة :ألف دوالر أمريكي

واقع الثروة احليوانية يف الضفة الغربية:
ً
نوعا من أنواع
تعترب الثروة احليوانية من أهم القطاعات يف األراضي الفلسطينية وتعد تربية الثروة احليوانية
املقاومة اليت يستخدمها املربي الفلسطيين للحفاظ على أرضه من غول االستيطان وسرقة األراضي ،حيث أن معظم مربي
الثروة احليوانية يتواجدون يف مناطق السفوح الشرقية  ،وبهذه املهنة يقوم املربي الفلسطيين مبنع االحتالل من التوسع
ً
جهدا يف التضييق على املربي الفلسطيين فاملزارع الفلسطيين ممنوع من التوسع
يف االستيطان  ،وبدوره ال يألو االحتالل
يف مزرعته وممنوع من بناء مزرعته باألدوات املناسبة فمعظم مزارع الثروة احليوانية يف هذه املناطق أما أن تكون من
الصفيح أو الكهوف أو الشوادر البالستيكية أو العرائش املصنوعة من احلجارة  ،وهذا بدوره يؤدي إىل منع املربي من
تطوير أدائه وحتسني مزرعته فتبقى الرتبية تربية تقليدية وهذا ينطبق على مزارع األغنام واملاعز ،أما الدواجن واألبقار
فهي تربى يف األراضي الداخلية واليت ختضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية وهذه املزارع متطورة ً
جدا يف أغلبها
ً
قطاعا صناعيا حيث يتوافر يف فلسطني احللقة الكاملة يف تربية الدجاج الالحم
حيث يعد قطاع الدواجن يف فلسطني
تقريبا إىل معدل االكتفاء الذاتي من هذه السلعة  ،وعلى صعيد األبقار فتعد مزارع األبقار األكثر تطوراً
ً
وقد وصلنا
100رأس إىل  1200رأس يف بعض
يف قطاع الثروة احليوانية وعدد املزارع ليس بكبري لكن حجم املزارع يرتاوح ما بني
ٍ
املزارع ويرتكز إنتاج هذه املزارع على إنتاج احلليب حيث يصل معدل اإلنتاج للرأس الواحد  8500لرت يف املوسم.
ً
مربيا للديك الرومي يربون قرابة
وتعد تربية احلبش حديثة يف فلسطني ترجع إىل عشر سنوات ،حيث يوجد قرابة 60
ً
سنويا  ،وأصبح هناك إقبال كبري على تناول حلوم احلبش والدواجن يف ظل االرتفاع الكبري ألسعار
نصف مليون طائر
ً
اللحوم احلمراء  ،حيث وصل معدل استهالك الفرد من اللحوم البيضاء إىل  30كغم سنويا مقارنة مع  12كغم من اللحوم
احلمراء.
يعد قطاع الثروة احليوانية من أهم القطاعات الزراعية يف فلسطني ،ويساهم مبا نسبته  % 39.1من الدخل الزراعي ،
وتعد األغنام واملاعز العمود الفقري هلذا القطاع وكذلك األبقار تأتي يف املرتبة الثانية  ،وتربى الثروة احليوانية على
اختالف مواقعها يف الوطن كرتبية ثانوية أو دخل إضايف يف أغلب األحيان لتزويد األسر الريفية باحتياجاتها اليومية،
وتعد اجملرتات الصغرية من أهم مكونات قطاع الثروة احليوانية فهي مصدر دخل لكثري من العائالت الفلسطينية ،من
خالل العديد من املنتجات ذات القيمة العاملية ،كما أن القطاع يعترب أكرب مشغل لأليدي العاملة ،وخباصة املرأة اليت
تعمل إىل جانب الرجل يف تربية اجملرتات وتصنيع األجبان واأللبان.
وللحديث عن الثروة احليوانية واجلوانب الفنية واملشاكل املتعلقة بالقطاع واحللول املقرتحة والتقنيات ،فإننا نعترب
القطاع حباجة إىل كثري من الدعم والتطوير يف ظل ارتفاع مدخالت اإلنتاج احلاد والتحول الكبري من قبل املواطنني
للعمل يف هذا القطاع يف ظل قلة فرص العمل وكذلك املضايقات اإلسرائيلية ،حيث دأبت السلطة الوطنية الفلسطينية
ومنذ أن قامت على النهوض بهذا القطاع وتطويره وتنويع مصادره لتأمني االستدامة هلذا القطاع ولتحقيق األمن الغذائي
وكذلك لتعزيز صمود املزارعني يف أراضيهم ،فبدأ العمل يف توظيف الكوادر والطاقات وتدريبها وإعداد اخلطط
اإلسرتاتيجية وجلب التمويل وتوظيف اإلمكانيات واالستغالل األمثل للموارد الزراعية املتاحة ،وفتح جماالت التعاون
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الدولي واإلقليمي والعربي لرفد القطاع بالعديد من التقنيات اليت بدورها تساهم يف حتقيق الربح واالستدامة والتطوير .
وكان من أهم هذه اإلسرتاتيجيات اليت قامت على إعدادها وزارة الزراعة التوسع الرأسي يف الرتبية املكثفة وإدخال بعض
األصناف اإلنتاجية وإجراء العديد من األحباث التطبيقية وتنفيذها كمشاهدات لدى املزارعني لكي يتم اإلستفادة
منها يف حتسني إدارة املزرعة وبالتالي زيادة اإلنتاجية وحتقيق الربح واالستدامة.
ً
ً
قطاعا ً
ً
فاعال يتطلب منا الكثري من التدخالت يف ظل استمرار
وقطاعا
هاما
لذا فإن قطاع الثروة احليوانية يف فلسطني
مضايقات االحتالل وسرقة األراضي واملياه ناهيك عن إغالق املعابر واحلدود اليت حتد من استقدام كثري من احتياجات
القطاع مما حدا بنا االعتماد على مصادرنا وتطويرها لتحقيق االستمرار وهناك عامالن أساسيان مرتبطان حبيوانات
املزرعة من الناحية اإلنتاجية وهما:
ً
أوال :ساللة احليوان:
ً
ثانيا :بيئة احليوان واليت تشمل ما يلي:
 -1اإلدارة (التغذية ,املباني ,التناسل ....اخل).
 -2الظروف الصحية (التطعيمات ,اللقاحات البيطرية ,الرعاية الصحية ....اخل).
وعند توفر العوامل السابقة بشكل مثالي يصل أداء احليوان إىل أقصى درجات اإلنتاج ويبقى العامل الوحيد الذي
يتحكم يف الربح أو اخلسارة هو السوق من حيث العرض والطلب وإمكانية الوصول إليه.
وتقسم الضفة الغربية إىل أربع مناطق جغرافية متقاربة يف البيئة االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بنمط وطريقة
حيازة وتربية احليوانات يف الضفة الغربية:

 -1املنطقة اجلنوبية (اخلليل ,دوراً ,بيت حلم ,القدس):

ً
ً
ً
نظرا الحتوائها على النسبة األكرب من
وتشابكا
تعقيدا
تعترب هذه املنطقة من أكثر مناطق الضفة الغربية
أعداد الثروة احليوانية يف الضفة الغربية ولوجود عوامل خارجية وداخلية كثرية تؤثر يف منط الرتبية يف خمتلف فروع
الثروة احليوانية ,كما يوجد تباين واضح وكبري بني االستثمار يف كل من قطاعي الدواجن واألبقار والتهميش يف
قطاع اجملرتات الصغرية (األغنام واملاعز).

 -2املنطقة الوسطى (رام اهلل ,سلفيت):
تتشابه حمافظة رام اهلل وسلفيت من حيث البيئة اجلغرافية ومن حيث املناخ وختتلف من حيث املساحة ,فرتبى يف
كل من احملافظتني بشكل أساسي الدواجن باإلضافة إىل األغنام وبدرجة أقل األبقار .ومن أهم املشاكل اليت تواجه
وخاصة منطقة سلفيت هو مصادرة األراضي لصاحل االستيطان ,وتذبذب أسعار الدواجن وارتفاع أسعار مدخالتها وعدم
استقرار أسعارها.

 -3املنطقة الشمالية (نابلس ,طولكرم ,جنني ,قلقيليه ,طوباس):

ً
تطورا يف جمال تربية األغنام والدواجن
تعترب املناطق الشمالية من الضفة الغربية من أكثر مناطق الضفة
نسبيا ,وتعتمد على الرتبية املكثفة وبالتالي عدم االعتماد على الرعي مما يزيد من تكاليف التغذية واملباني مما
يقلل من هامش الربح فعلى سبيل املثال يف جنني وقلقليه تشكل قيمة مستلزمات اإلنتاج يف حدود  %70من القيمة
الكلية للثروة احليوانية وهي أعلى نسبة موجودة يف الضفة الغربية.

 -4منطقة األغوار ( أرحيا ,أجزاء من نابلس ,أجزاء من طوباس).
تعترب حمافظه أرحيا واألغوار من احملافظات اليت حتتوي على مساحات كبريه وعدد قليل من الثروة احليوانية
باملقارنة مع حمافظات الضفة األخرى كما أن معدل سقوط األمطار منخفض يف هذه املنطقة ,ويوجد يف احملافظة
الكثري من املخلفات الزراعية اليت ميكن استخدامها يف تغذية اجملرتات ,كما وميكن استغالل مناخ أرحيا يف تربية
األبقار واحلبش إضافة إىل الدواجن يف مزارع مفتوحة وشبه مفتوحة.
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أو ًال ـ قطاع الدواجن يف الضفة الغربية:

توزيع الدواجن يف الضفة الغربية 2010
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الساللة :السالالت املوجودة سواء كانت الالحم أو البياض هي سالالت جتارية .ذات إنتاجية عالية حيث يقدر وزن
الصوص الالحم بعمر ً 35
يوما حوالي  1.750جم أما معدل إنتاج الدجاج البياض فيقدر ب  300بيضة يف السنة وبعمر
ً
شهرا.
إنتاجي حوالي 14
الدجاج الالحم

الدجاج البياض

اإلدارة :تعتمد يف معظمها على الرتبية املكثفة وحتولت يف السنوات األخرية إىل صناعة متتلكها شركات كبريه،
وتوجد شركات للدواجن الالحم املتكاملة واليت متتلك األمهات ،الفقاسات ،مصانع األعالف ،عنابر الرتبية ،املساخل،
إضافة إىل قدرة عالية لتحقيق مستويات دخل عالية واملنافسة يف السوق احمللي.

املشاكل واملعوقات:
ً
حتوال يف تربية الدواجن إىل صناعة الدواجن وبالتالي خروج املزارع الصغري
شهدت السنوات األخرية كما ذكرنا
من هذا القطاع لعدم قدرته على املنافسة ومن أهم املشاكل اليت تواجه قطاع الدواجن :
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املشاكل الفنية:
 -1من أهم املشاكل اليت تواجه قطاع الدواجن يف الضفة الغربية من الناحية الفنية هو عدم وجود خمتربات خاصة
لفحص أمراض الدواجن إلعطاء العالج املناسب ،فتأخر الكثري من نتائج العينات اليت تفحص يف املخترب التابع
لإلدارة العامة للخدمات البيطرية إضافة إىل عدم وجود خمتصني يف أمراض الدواجن ،وهذا يؤدي إىل خسائر كبرية
بسبب عدم إعطاء العالج املناسب يف الوقت املناسب.
 -2عدم صالحية املباني وخاصة مباني الدجاج الالحم للرتبية يف معظم األحيان مما يعرض القطيع لألمراض
وارتفاع يف نسبة النفوق عند املزارع التقليدية.
 -3يشكو املزارعون يف كثري من األحيان من عدم جتانس الصيصان من الفقاسات احمللية إضافة إىل إصابة الكثري
منها باألمراض كالتهاب الصرة وغريها.

املشاكل اإلنتاجية والتسويقية:
 -1ارتفاع أسعار الصوص الالحم عمر يوم ،إضافة لقلة جودة الصيصان يف كثري من األحيان لغياب الرقابة الفعالة
على الفقاسات.
 -2حتكم التجار يف املزارع الصغري لعدم امتالكه رأس املال الكايف للرتبية.
 -3ارتفاع تكاليف الرتبية وخاصة األعالف والعالجات البيطرية.
 -4تذبذب األسعار ووجود ظاهرة التهريب من الطرف اآلخر ،وحبسب اإلحصائيات املذكورة يوجد حوالي  43مليون
سنويا يف الضفة الغربية وهذا الرقم اقل من معدل االستهالك السنوي ,وهذا يعين أن هناك دجاجاً
ً
صوص الحم يربى
ً
المحا يدخل إىل الضفة الغربية بصوره غري شرعية.
 -5ويف ظل هذه املعطيات هناك خياران للمزارعني الصغار أما اخلروج من هذا القطاع الزراعي أو تنظيم أنفسهم يف
ً
ً
استثماريا ال جمال فيه للمربني الصغار.
قطاعا
احتادات والتحول إىل صناعة الدواجن ،ألن قطاع الدواجن أصبح

ومن أهم التقنيات املستخدمة يف قطاع الدواجن:
 الرتبية املغلقة باستخدام بيوت الرتبية املغلقة واملدارة أما نصف آىل أو ًآليا بشكل كامل حيث بدأ العمل
  بهذا النظام للدواجن الالحم منذ قرابة سبع سنوات وبلغ عدد املزارع اليت تطبق هذا النظام قرابة  30مزرعة يربى
ً
ً
حكرا على الشركات واملزارعني القياديني وتعد
صوصا  ،وهذا النوع أصبح
  يف املرت الواحد على األقل 20-17
ً
عال مقارنة مع بيوت الرتبية التقليدية ،وهذه األنظمة مت استريادها من
  كلفته عالية جدا ولكن مردوده ٍ
  فرنسا وهولندا وتركيا .
ً
أيضا .
 استخدم النظام اآللي يف الرتبية يف مزارع الدواجن البياضً
مزرعة تدار بشكل مكثف وتوفر هذه املزارع  % 85من حاجة
 وهناك يف فلسطني مزارع أمهات عدد 20  القطاع من بيض التفقيس.
 ويوجد يف فلسطني  21فقاسة تعترب حديثة وعلى طراز عاملي ،وتبلغ الطاقة التشغيلية األسبوعية مليون  وثـمامنائة ألف بيضة.
 ويربى يف فلسطني الديك الرومي ( احلبش ) كرتبية تعترب منذ  10سنوات وتعد هذه الرتبية متقدمة كونها  تغطي  % 25من حاجة املستهلك الفلسطيين.
ً
أيضا.
 -وتوجد يف فلسطني مساخل أوتوماتيكية للدواجن وللديك الرومي
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ثانيا :اجملرتات الكبرية (األبقار):

السالالت:
ساللة األبقار اهلولندية إلنتاج احلليب ويرتاوح معدل اإلنتاج من  7000لرت إىل  10000لرت للرأس الواحد يف املوسم.

ساللة األبقار البلدية إلنتاج احلليب ويرتاوح معدل اإلنتاج من  1000لرت إىل  1500لرت للرأس الواحد يف املوسم.

اإلدارة :تعتمد على الرتبية املكثفة وعلى التغذية على العليقة الغذائية الكاملة اليت يتم شراؤها أو جتهيزها داخل
املزرعة.
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املشاكل واملعوقات:
 -1عدم كفاية مراكز التحسني الوراثي والتلقيح الصناعي.
 -2ال يوجد مصدر ألبقار احلليب ومعظم األبقار القادمة من الطرف اآلخر مستبعدة من مزارعها وغري صاحله للرتبية.
 -3املنافسة من قبل منتجات الطرف اآلخر حيث أن اجتاه السوق من الطرف اآلخر إىل الضفة وليس العكس.
 -4االعتماد على استرياد األعالف أو املواد اخلام من الطرف اآلخر ,باإلضافة إىل ارتفاع أسعار أعالف األبقار والذي أثر
بشكل كبري على اخنفاض رحبية املزارعني الذين ميتلكون حيازات صغريه.
 -5اخنفاض سعر احلليب حيث يصل سعر اللرت الواحد إىل أقل من  2.1شيكل نتيجة إىل وجود فائض يف اإلنتاج وقلة
الطلب وإغراق السوق الفلسطيين مبنتجات الطرف اآلخر .
 -6غياب االحتادات اليت تقوم بتطوير وتنظيم قطاع األبقار.

احللول املقرتحـة:
 -1يف حالة األبقار جيب أن تكون هناك سياسة حكومية ملنع استرياد منتجات األبقار من الطرف اآلخر كما يف
الدجاج الالحم.
 -2إنشاء احتاد ملربي األبقار يقوم على تنظيم وتطوير هذا القطاع وخاصة القدرة التسويقية.
 -3عمل مراكز للتحسني الوراثي والتلقيح االصطناعي.

ومن أهم التقنيات املستخدمة يف قطاع األبقار:
 -1تقنية الرتبية املكثفة باستخدام احلاسوب  ،حيث إن معظم مزارع األبقار يف فلسطني مزارع حليب ويصل معدل
ً
سنويا ،ومعظم األبقار املرباة من األبقار اهلولندية الفريزيان .
إنتاج احلليب  8500لرت
 -2الرتقيم باستخدام أرقام الكي على اجلسم والوسم وكذلك األرقام اإللكرتونية أما يف الرقبة أو يف األرجل.
 -3احملالب اآللية معظم مزارع األبقار يف فلسطني تستخدم احملالب اآللية واألوتوماتيكية واليت من خالهلا يتم إدارة
القطيع وإدارة الشبق وكذلك التعرف على املشاكل الصحية يف الضرع أو بشكل عام .

ً
مركزا للتلقيح االصطناعي
 -4التلقيح االصطناعي بشقيه الطازج واجملمد ،حيث أقامت وزارة الزراعة الفلسطينية
يقدم اخلدمة لقطاع مربي الثروة احليوانية بسعر مدعوم  ،وكذلك يزود القطاع اخلاص وامللقحني اخلاصني
باحليامن.
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 -5تقنية استخدام العالئق العلفية البديلة  ،حيث أن معظم مزارع األبقار تستخدم هذا النوع من العالئق والذي يعد من
أفضل العالئق من الناحية اإلنتاجية والسعرية والصحية .
 -6استخدام املخلفات الزراعية يف تصنيع السيالج واستخدامه يف العالئق املتكاملة.
 -7يوجد لدى وزارة الزراعة مركز لتحسني السالالت حيث يعمل هذا املركز على زيادة إنتاجية األبقار اهلجني
واألبقار البلدية.

ثالثًا :اجملرتات الصغرية (األغنام واملاعز):

يتبني لنا أن كل ما تبقى للمزارع الفلسطيين يف جمال الثروة احليوانية هو األغنام واملاعز فبالرغم من املشاكل
متمسكا به ً
ً
نظرا ملا يعين له من أهمية اجتماعية واقتصادية ووطنية.
واملعيقات اليت تواجه هذا القطاع إال أن املزارع مازال
هناك تباين واضح بني الرتبية يف جنوب الضفة الغربية اليت تعتمد على الرتبية املفتوحة وشبه املكثفة وبني مشال
الضفة اليت تعتمد على الرتبية املكثفة إال أنه وبشكل عام هناك مشاكل وحمددات تواجه مجيع مربي اجملرتات يف
الضفة الغربية.
سالالت األغنام :ساللة األغنام العواسي البلدية ،ساللة العساف ،الساللة اهلجينة بني العواسي والعساف اليت تزايدت
أعدادها بشكل كبري يف السنوات القليلة املاضية على حساب الساللة البلدية وكذلك مت إدخال هجني جديد
يسمى اإليفك عواسي أو اإليفك عساف حيث مت إدخال جني البوروال على األغنام العواسي واألغنام العساف وهذا اجلني
جني توأمة وإنتاج احلليب بالعادة ال يكفي املواليد ،وبشكل عام فإن مجيع سالالت األغنام يف فلسطني مشتقه من
األغنام العواسي واليت من أهمها:
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 -1العواسي البلدي:
-

معدل إنتاج احلليب من  177-107لرت يف املوسم.
معدل الوالدات من  1.13إىل  1.22يف الولدة الواحدة

 -2العواسي احملسن :وهو عبارة عن عواسي مت حتسينه عن طريق االنتخاب.
-

معدل إنتاج احلليب  171لرت يف املوسم.
معدل الوالدات  1.25يف الولدة الواحدة.

 -3العساف :وهو عبارة عن هجني بني االيست فريزيان والعواسي احملسن.
-

معدل إنتاج احلليب من  245 - 158لرت يف املوسم.
معدل الوالدات من  1.21إىل  1.38يف الولدة الواحدة.

 -4األغنام اهلجني :وهي عبارة عن هجني بني العساف والبلدي.
-
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باإلضافة إىل أنه مت إدخال ساللة العواسي احملسن الذي حيتوي على جني البوروال (االيفك عواسي) من قبل وزارة الزراعة
الفلسطينية ،وجيري تقييم هلذه الساللة قبل نشرها بني املزارعني.

سالالت املاعز :الساللة البلدية ،املاعز اهلجني (بني البلدي والشامي) ،الشامي بأعداد قليلة وكذلك السعانني بأعداد
أقل.

اإلدارة :هناك ثالثة أمناط من الرتبية:
 -1الرتبية املفتوحة :حبيث ترعى األغنام يف مساحات مفتوحة ويعتمد البدو املنتشرون يف املناطق اجلنوبية (اخلليل،
بيت حلم والقدس إضافة إىل أرحيا واألغوار) على هذا النظام.
 -2الرتبية شبه املفتوحة وتتبع هذه الرتبية يف شرق وجنوب شرق اخلليل ومناطق يف طوباس وبيت حلم والقدس.
 -3الرتبية املكثفة :وينتشر هذا النوع من الرتبية يف املناطق الشمالية من فلسطني وخاصة يف قلقيليه ,طولكرم
ومناطق يف جنني ونابلس ,كما بدأ هذا النظام باالنتشار يف اخلط الغربي ملدينة اخلليل ومناطق يف بيت حلم.

املشاكل واملعيقات اليت تواجه قطاع اجملرتات الصغرية:
مشاكل ومعيقات خارجية:
 -1اخنفاض إنتاجية السالالت احمللية:
تعد هذه املشكلة أحد أهم املشاكل اليت يعاني منها قطاع اجملرتات الصغرية ،والذي يرجع إىل منط الرتبية
املتبع واالستمرار يف الرتبية التقليدية وعدم إتباع النظم اجلديدة يف الرتبية ،فعدم تطبيق هذه النظم واالستمرار بعدم
القيام باالنتخاب واالستبعاد وتغيري الكباش وكذلك جتنب التزاوج الداخلي أدى إىل استمرار هذه املشكلة ،وهذا
حدا بنا يف وزارة الزراعة إىل تطبيق العديد من الربامج للحد من هذه املشكلة فتم تكيف اإلرشاد والتوعية ومت إدخال
كباش حمسنة وكذلك عروق عالية اإلنتاجية ومت تطبيق العديد من برامج إدارة املزرعة املكثفة استخدام العديد من
ً
الحقا ،إىل أن وصلنا إىل وجود كم كبري من القطعان اجليدة واملنتجة واليت أدت
التقنيات الزراعية اليت سيتم سردها
ً
ً
ً
ونوعا ،مع أننا يف فلسطني نشهد سنويا اخنفاض يف أعداد الثروة احليوانية إال أن اإلنتاجية
كما
إىل حتسني اإلنتاج
اليت يتم حتسينها سنة بعد سنه تغطي هذا النقص .
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 -2ارتفاع أسعار األعالف وكذلك مدخالت اإلنتاج بشكل كبري:
مع استمرار تبعية االقتصاد الفلسطيين إىل اقتصاد الطرف اآلخر وعدم وجود أو عدم السيطرة على احلدود أدى
إىل تضييق اخلناق على املزارع الفلسطيين وكذلك على صاحب القرار الفلسطيين ،وكذلك التغيريات املناخية وارتفاع
ً
عامليا أدى إىل تراكم هذه املشكلة على قطاع الثروة احليوانية بشكل عام ،إضافة إىل قلة
األسعار املتعلقة باألعالف
املساحات الرعوية يف فلسطني وسيطرة الطرف اآلخر عليها من خالل االستيطان وإقامة جدار الفصل العنصري ومناطق
التدريب ،كل ذلك فاقم املشكلة مما أدى أن تكون نسبة كلفة األعالف من الرتبية قرابة  ،%75 – 70وهذا أدى إىل
رفع تكاليف الرتبية وقلل املردود وساعد يف تدهور املراعي وقلة اإلنتاجية وأدى إىل خروج الكثري من املربني من املهنة
وحدا بعدد كبري منهم خبفض أعداد قطعانهم لكي يتمكنوا من إطعام الباقي ،هذا بدوره حدا بوزارة الزراعة التدخل
لوضع احللول اليت تساعد يف التخفيف من آثار املشكلة فأجريت العديد من األحباث والدراسات ومت اللجوء إىل استخدام
البدائل العلفية واملخلفات الزراعية وتطبيق عدد من التقانات إضافة إىل التحول من تربية األغنام قليلة اإلنتاجية إىل
عالية اإلنتاجية وكذلك زراعة عدد من املناطق بالشتول واحملاصيل الرعوية واستخدام املياه الرمادية يف إنتاج األعالف
ً
الحقا.
وزراعة األصناف املقاومة للجفاف وهناك عدد من التقانات مت تطبيقها سيتم احلديث عنها

 -3املراعي الطبيعية:
هناك نقص متزايد يف مساحات املراعي بسبب املصادرة ألغراض عسكرية وألغراض االستيطان وعزل مساحات
من األراضي الرعوية خلف اجلدار إضافة إىل اجلفاف املستمر وقلة األمطار كل ذلك أدى إىل التحول من الرتبية املفتوحة
ً
إنتاجا كالعساف
إىل الرتبية املكثفة وشبه املكثفة وإىل التحول من تربية السالالت البلدية إىل سالالت أكثر
واملهجن.
كما أن قلة االعتماد على الرعي أدت إىل استخدام األعالف املكملة سواء مركزة أو مالئة مع بطء التحول إىل السالت
احملسنة املنتجة وعدم وجود برامج انتخاب لدى املزارعني ,كل ذلك أدى إىل زيادة التكاليف اإلنتاجية وإىل خسائر لدى
املزارعني اضطرهم يف كثري من األحيان إىل التقليل من أعداد األغنام لديهم أو بيع القطيع بشكل كامل.
ً
إنتاجا ،قد أدى إىل زيادة األمراض نتيجة قلة مقاومتها
كما أن التحول غري املدروس إىل سالالت أو هجن يعتقد أنها أكثر
لألمراض وبالتالي ارتفاع معدالت النفوق وزيادة استخدام العالجات البيطرية وبالتالي زيادة التكاليف وقلة الرحبية.

 -4النقص يف جمال اخلدمات البيطرية وعدم وجود التخصص يف اإلرشاد الزراعي احليواني:
إن توجه اخلدمات البيطرية احلكومية إىل الرتكيز على برامج التطعيم والنقص الكبري يف األطباء البيطريني يف
القطاع اخلاص أدى ذلك إىل ارتفاع نسبة النفوق عن املعدل الطبيعي بسبب ضعف الرعاية الصحية وانتشار األمراض.
ً
نقصا يف املختربات البيطرية املتخصصة وبطء وصول األطباء البيطريني إىل احليوانات املصابة يف الوقت
كما أن هناك
املناسب.

 -5صناعة األعالف:
تعتمد مصانع األعالف العاملة يف فلسطني على املواد اخلام املستوردة عن طريق الطرف اآلخر مما يزيد يف سعر
املنتج بنسبة  % 10 - 5مما يعزز الطلب على املنتج القادم من الطرف اآلخر على حساب املنتج احمللي.
كما أن غياب الرقابة على متابعة مصانع األعالف والتذبذب الواضح يف أداء املنتوجات العلفية من مصنع إىل آخر كل
ً
سلبا يف كثري من األحيان على كفاءة األعالف وعلى مدى استفادة احليوانات منها وبالتالي على رحبية
ذلك يؤثر
املزارع .

 -6صـناعة األدويـة البيطريـة:
يشكو الكثري من املزارعني من عدم كفاءة األدوية املصنعة يف املصانع العربية مما يضطرهم إىل شراء األدوية من
الطرف اآلخر واليت تصلهم بأسعار مرتفعة تزيد من تكاليف اإلنتاج.
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 -7التسويق:
تعترب من أهم املشاكل اليت تواجه وتعيق تطوير القطاع الزراعي وبشكل خاص قطاع اجملرتات فمومسية
اإلنتاج وضعف وصول املنتج لألسواق يؤدي إىل حدوث اختناقات تسويقية يف بعض األوقات وإىل زيادة الطلب على
املنتوج يف أوقات أخرى ،وبالرغم من الطلب على املنتوج احمللي سواء من اللحم أو منتجات األلبان بسبب رغبة املستهلك
عليها إال أن جودة هذا املنتج وخاصة يف جمال منتجات األلبان حتول دون تسويقه ،باإلضافة إىل غياب التنظيم والتوزيع
وعدم وجود تصنيع يشجع املزارع لالستثمار يف هذا اجملال.

مشاكل ومعيقات داخلية:
 -1إدارة املزرعــة:
عدم إعطاء أولوية إلدارة القطيع بشكل جيد يؤدي إىل حدوث خسائر كبرية ،فعدم التغذية املناسبة حسب
احلالة الفسيولوجية ،عدم وجود حظائر جيده  ،عدم تبين تقنات حديثة من إسفنجيات وغريها ،واألهم من ذلك غياب
برامج انتخاب وحتسني وراثي ،كل ذلك يؤدي إىل نقص يف إنتاجية احليوانات عن املستوى املطلوب لتصبح جمدية
ً
اقتصاديا ،ومن املالحظ وجود خلل أو أكثر يف إدارة املزرعة عند املزارعني وخاصة أن معظم احليوانات مملوكة للبدو
أو ملزارعني على منط البدو.

 -2مشكلة صغر حجم احليازة الزراعية (حجم القطيع):
ً
عائقا
إن صغر حجم القطيع لدى املزارع يقلل من االعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل ،كما يشكل
ً
رئيسيا يف تطوير القطيع من الناحية الوراثية والتكنولوجية ،ومن ناحية أخرى فإن القطعان الكبرية موجودة لدى
البدو أو تعتمد على الرتبية املفتوحة ،ويف هذه احلالة تسيطر العقلية التقليدية على املربني ويصبح الوصول إىل عدد
حمدد من احليوانات على حساب النوعية وبالتالي ضعف املردود واإلنتاج.

 -3املشاكل االقتصادية املتمثلة يف نقص السيولة املادية لدى املزارعني:
تعترب املشاكل االقتصادية من املشاكل احلقيقية اليت تواجه املزارعني فعدم توفر املال يؤدي إىل عدم القدرة
على توفري االحتياجات الغذائية الضرورية ،وبالتالي إىل ضعف اإلنتاج وظهور الكثري من األمراض النامجة عن سوء
ً
التغذية ،إضافة إىل عدم قدرة املزارع على تسمني خرافه إىل العمر املثالي مما يفقده ً
كبريا من املردود االقتصادي.
جزءا

 -4ارتفاع أسعار املياه:
ً
شيكال,
تتفاوت أسعار املياه من منطقة إىل أخرى فقد تصل سعر الكوب الواحد من املياه إىل أكثر من 30
كما أن اجلفاف وقلة األمطار يف األعوام السابقة أدى إىل نقص يف كفاءة استغالل احلصاد املائي ،وإىل ارتفاع
تكاليف اإلنتاج واخنفاض يف الربح.

ومن أهم التقنيات املستخدمة يف اجملرتات الصغرية:
 -1الرتبية املغلقـة:
يف ظل تزايد الطلب على اللحوم احلمراء وكذلك ارتفاع األسعار وعدم قدرة املستهلك على شراء هذه اللحوم
الرتفاع أسعارها وقلة العرض من اللحوم احلمراء ،ويف ظل ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج مت التحول إىل الرتبية املغلقة
واملكثفة كأحد احللول اليت تساعد يف حتقيق زيادة يف اإلنتاجية وزيادة يف الرحبية وحتقق األمن الغذائي  ،فكثري
ً
نظرا إىل املضايقات واملمارسات من الطرف اآلخر على األراضي الرعوية
من املزارعني الفلسطينيني جلأوا هلذا النمط
ً
والعديد من املربني يتحولوا إىل هذا النظام يوما بعد يوم.
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 -2استخدام البدائل العلفية والسيالج:
يف ظل االرتفاع احلاد ألسعار األعالف مت اللجوء إىل استخدام البدائل العلفية للتخفيف على املزارعني من ارتفاع
أسعار األعالف ،وكذلك كون هذه البدائل يف بعض األحيان أقل كلفة ،ومنها استخدام:
-

العالئق العلفية املتكاملة.
السيالج.
استخدام املكعبات العلفية.
استخدام املخلفات الزراعية يف التغذية.
العالئق العلفية رخيصة الثمن باستخدام الفطر مع بقايا احلصاد.
استخدام تقنية الشعري املستنبت.
زراعة احملاصيل العلفية املقاومة للجفاف.
املراعي الصناعية.

 -3استخدام تقنيات لزيادة اإلنتاجية:
يف ظل استمرار قلة اإلنتاجية وعدم تطبيق املربني لربامج التحسني واالنتخاب واالستبعاد مت اللجوء إىل العديد
من التقانات لزيادة اإلنتاجية ولتقليل خسائر املزارعني ومن هذه التقانات:
-

توزيع الكباش احملسنة واحلرص على استبدال الكباش بشكل دوري.
جتنب التزاوج الداخلي.
االنتخاب واإلحالل واالستبعاد.
تزامن الشبق باستخدام اإلسفنجات واهلرمونات.
الدفع الغذائي.
التلقيح االصطناعي.
إدخال أصناف جديدة وعروق جديدة مثل العساف والبلدي احملسن وااليفك بلدي.
الرتقيم والسجالت.
استخدام نظام التزاوج املكثف للحصول على ثالث والدات يف العامني.

 -4استخدام احملالب األوتوماتيكية واحلالبات الفردية:
هذا النظام جلأ له العديد من مربي اجملرتات الصغرية أصحاب احليازات الكبرية واحليازات التجارية ويعد هذا
ً
ً
مكلفا وحباجة إىل أرضية جيدة لالستخدام وعمالة ماهرة ،إال أنه يعمل على حتسني إدارة
جديدا كونه
النظام
املزرعة وإنتاج حليب عالي اجلودة .
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 -5استخدام الرضاعة االصطناعية:
إن الستخدام الرضاعة الصناعية أهمية من حيث حتسني إدارة القطيع وزيادة اإلنتاجية وزيادة الرحبية كون
مقارنة استخدام الرضاعة الصناعية بالرضاعة التقليدية أعطى األسبقية للرضاعة الصناعية من عدة نواحي أهمها:
 النواحي اإلدارية من حيث املراقبة اجليدة للمواليد وكذلك إعطاء األم الوقت الكايف لالستعداد للموسم التالي . النواحي الصحية إلعطاء قدرة عالية للتحكم يف األمراض ومراقبتها بشكل أفضل. -النواحي االقتصادية أعطت أرحبية استخدام احلليب البديل كون كلفته أقل من تكلفة حليب األم.

استخدام احلليب البديل

رابعًا :اإلبل يف األراضي الفلسطينية:
ً
ومصدرا للغذاء واملعني هلم على التنقل يف أرجاء البوادي والصحاري حيث
وتعترب اإلبل بالنسبة للبدو الرحل ثروة
ً
ً
وثيقا حبياتهم اخلاصة.
ارتباطا
ترتبط
ً
ونظرا لظروف
ترتكز اإلبل يف األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية يف برية القدس واخلليل وبيت حلم واألغوار
االحتالل اإلسرائيلي فإن هذا القطاع يعاني من املشاكل التالية:
 -1اخنفاض مساحات املراعي الطبيعية وذلك لألسباب التالية:
• مصادرة مساحات شاسعة من األراضي الرعوية لصاحل جدار الضم والتوسع العنصري.
• تدمري مساحات من املناطق الرعوية لصاحل بناء املستوطنات.
• إعالن العديد من املناطق الرعوية بأنها مناطق عسكرية مغلقة.
 -2االرتفاع الكبري يف أسعار األعالف املركزة واملالئة.
 -3عدم وجود مشاريع أو دراسة عن اإلبل يف الضفة الغربية.
ً
حاليا وأن أغلب العائالت تركت تربية اإلبل
وتفيد العائالت البدوية أنها كانت يف السابق متلك أضعاف اإلبل املوجودة
ً
نظرا لألسباب السابقة ويقدر عدد اإلبل يف األراضي الفلسطينية  1500يف الوقت احلالي .معدل أعمار اإلبل يف
وذلك
ً
ً
األراضي الفلسطينية  25عاما وتلد يف فرتة حياتها  11مرة .
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النمــو:
يبلغ وزن املولود عند والدته  40-28كغم.

البلـوغ اجلنسـي:
يتأثر بالعديد من العوامل الوراثية والبيئية وعمر احليوان ووزنه وتغذيته ويكون البلوغ اجلنسي يف اإلناث
بعمر ثالث سنوات والنضج اجلنسي على أربع سنوات ،يصل الذكر ملرحلة البلوغ اجلنسي بعمر سنتني إىل ثالث
سنوات ،للنضج اجلنسي الكامل من  6-5سنوات.

موسـم التناسـل:

ً
قليال من اإلناث ويطول يف الذكور
موسم التناسل ميتد من تشرين الثاني حتى آذار ،ويكون يف الذكر أطول
مع تقدم العمر ،ويتوقف طول موسم التناسل على جودة تغذية وصحة احليوان.

عالمـات احلمـل عند اإلبـل:

حيث يتم عرض الناقة على اجلمل فإذا مبسمى املربني (تشول) أي ترفع ذيلها وال تصدر رغا ًء وخترج ً
بوال وترفض
ً
حامال ،وعكس هذه الصفات يعرف املربي أنها حباجة لتلقيح.
أن جتلس (تربك) للذكر فإنها تكون

اجلماع:
يبدأ الذكر بالتقرب من األنثى الشبقة ثم يقوم بشم املهبل وقد يعضها من خلفها أو من أفخاذها ثم يدفعها
لتجلس على األرض وجيلس فوقها على قوائمه اخللفية فقط وبالتالي يعلوها ويضمها بقوائمه األمامية ثم يتم اإليالج
ً
ً
دقيقة .
غالبا بدون مساعدة أحد ويستمر من 25 – 15

احلمـل:

ً
وغالبا ما تكون الوالدة يف فرتة توفر الغذاء ومنو
إن فرتة احلمل للناقة هي ( )370يوم باملتوسط ()389-355
ً
ً
املراعي ،وعادة حتمل األنثى كل عامني مرة واحدة ،وترضع النوق حوارها عاما كامال  .واخلالصة فإن النوق ترضع
عاما وحتمل ً
ً
عاما.

إنتاج احلليب:

ً
شهرا ومعدل إنتاج احلليب من  15 – 6كغم.
طول موسم احلالبة يف اإلبل يكون من 15-10

اخلصائص الغذائية لإلبل:
تتميز اإلبل بقدرة كبرية على املعيشة يف املناطق اجلافة اليت تندر فيها مصادر الغذاء ومياه الشرب ويستطيع
ً
معتمدا فقط على ماحيصل عليه من نباتات املراعي ,اإلحتياجات الغذائية 10كغم
اجلمل الذي ال يعمل أن يعيش
علف مركز و 14كغم علف ماىلء.

طبائـع اإلبـل:
تتمتع اجلمال بشكل عام بطبائع هادئة ذات ذكاء كما تتميز بالصرب واجللد وحتمل املشاق والشعور
بالالمباالة عند تعرضها للعوامل املناخية القاسية حيث تستمر يف عملها حتت أشد الظروف حتى الرمق األخري واإلناث
ً
طبعا من الذكور واإلبل حتزن وخصة عندما يذبح أمامها مجل فتصاب حباله نفسية ومن آثارها عدم األكل
أهدأ
والعزوف عنه ،كما أن اإلبل تشارك صاحبها اخلوف فإذا خاف اضطربت فإذا ما شعرت اإلبل حباجة أهلها للرحيل خوفاً
ً
وأحيانا جتدها تنذر
من خطر قادم شنفت آذانها ومدت أعناقها تتحسس مصدر اخلطر وجهته وأسرعت املشي يف الرحيل
178

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

أهلها باخلطر والرحيل قبل وقوعه ألنها إذا أحست به نهضت واجتهت بأعناقها يف جهة العدو املهاجم فقط وتبدو عليها
ً
ً
قادما فيستعد له.
عدوا
االضطرابات فيدرك صاحبها أن هناك

أعمــار اإلبــل:

ً
ً
خملوال
حوارا .ويف عمر سنة حيث يبدأ بشرب املاء واألكل يسمى
عمر ستة شهور ويعتمد على أمه يسمى
ً
ً
وعند عمر سنة إىل سنتني بعد أن يعتمد على نفسه كليا يسمى مفرودا وعندما تصل عمر سنتني إىل ثالث سنوات
يكون قد تلتقي مع أخيه يف الوالدة الثانية لألم يسمى ً
لقيا وعند عمر ثالثة سنوات إىل أربع ويكون قد بدأحيمل
ً
األثقال على ظهره يسمى ً
جذعا وعند عمر مخس سنوات إىل ست سنوات
حقا وعند عمر أربع سنوات إىل مخس يسمى
يكون قد بدل الزوج األول من القواطع يسمى ثنى .وعند عمر ست سنوات إىل سبع وبعد تبديل الزوج الثاني من القواطع
ً
ً
سديسا.
رباعا وعند عمر سبع سنوات إىل ثـماني وبعد تبديل الزوج الثالث من القواطع يسمى
يسمى

سالالت اإلبل وأنواعها يف األراضي الفلسطينية:
املـغاتـري :
هي :الشامية :وهي صغرية احلجم وبرها طويل ويستفاد منها للحليب والوبر معظمها صفراء أو واضحة (مغاتري).
ً
وشأنا يف الوقت احلاضر ،
 -1الوضحاء :وهي ذات اللون األبيض الناصع البياض  ،وهي عادة أرفع املغاتري قيمة
  وكانت أكثر األلوان رغبة وحمبة لدى املربيني يف البادية.
ً
ً
ونادرا ما توجد برعية واحدة ،ففي الغالب تكون خمتلطة مع الوضح
بياضا من الواضح،
 -2الشقحاء :وهي أقل
  بشكل كبري ،ومع الشعل يف أحيان أخرى إذ أنها وسط يف لونها.
 -3الشعالء.
 -4الصفراء :وهي مرتبة من األبيض (األوضح) إىل اللون األمحر أو البين حسب الدرجة ونسبة اللون األبيض إىل
  األمحر أو البين (الصفر).

تكاليف مستلزمات اإلنتاج احليواني يف الضفة الغربية (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين :)2008/2007
تشري الدراسات إىل أن التغذية تشكل  % 70من تكاليف اإلنتاج احليواني ,وعليه فن التقليل يف نسبة
التكاليف الغذائية يزيد من رحبية املزارع والزيادة فيها تقلل من رحبية املزارع.
الرسم البياني التالي يوضح تكاليف مستلزمات اإلنتاج احليواني يف الضفة الغربية.
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يتبني لنا من خالل الرسم البياني أن األعالف تشكل  % 74من جمموع تكاليف اإلنتاج احليواني وهو أعلى من املعدل
الطبيعي ,ويعود السبب يف ذلك الرتفاع أسعار األعالف مما يقلل من رحبية املزارع ,تليها األدوية والعالجات البيطرية
 % 14فيما كانت تكاليف املياه  .%2كما يتبني لنا أن املزارع يدفع حبدود  % 10أكثر من النسبة الطبيعية على
العالجات البيطرية وهذا يدل على وجود خلل كبري يف الرعاية الصحية ,وكثرة اإلصابة باألمراض.

تكاليف مستلزمات اإلنتاج احليواني حسب احملافظة يف الضفة الغربية:

يتبني لنا من خالل الرسم أن تكاليف مستلزمات اإلنتاج احليواني اليت تعود إىل التغذية ترتاوح ما بني % 71
يف اخلليل  ,أرحيا واألغوار ,و طوباس إىل  % 79يف قلقيلية ,وهذا يعود إىل طريقة الرتبية حيث إن الرتبية املكثفة
املتبعة بشكل أكرب يف مشال الضفة (طولكرم ,قلقيلية ,نابلس) واليت تعتمد على األعالف املركزة بشكل
أكرب مما يزيد من تكاليف التغذية ,أما تكاليف العالجات البيطرية فرتاوحت ما بني  % 9يف قلقيليه وطولكرم
إىل  % 20يف طوباس ,ويتبني لنا أن تكاليف األدوية البيطرية يف جنوب الضفة كانت أعلى منها يف مشال الضفة أي
أنه كلما كانت الرتبية مكثفة أكثر زادت الرعاية الصحية وقلت األمراض وقلت العالجات البيطرية.

النسب املئوية لقيمة إنتاج الثروة احليوانية يف الضفة الغربية (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .)2007/2008

ﻟﺣﻭﻡ
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* أخرى تشمل السماد العضوي والصوف والشعر.
نالحظ من خالل الرسم البياني أن مساهمة األغنام يف قيمة اإلنتاج احليواني هي األعلى يف الضفة الغربية
 % 45تليها الدجاج الالحم والبياض  % 24ثم األبقار  .%19وألن عدد مربي األغنام واملاعز أضعاف عدد مربي الثروة
احليوانية يف الضفة الغربية فإن قيمتها تتوزع على عدد كبري من املزارعني بعكس األبقار اليت يتوزع رحبها على
عدد حمدود من املزارعني ويليها قطاع الدواجن.
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أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
فـــي ليبــيا
املهندس /كامل مصباح بن عيسى

تتمثل أهم اإلجراءات املتبعة حاليًا يف حتسني نظم إدارة قطيع اإلنتاج احليواني يف ليبيا يف التالي:
 تسجيل حركة القطيع. التخلص من األغنام املسنة. تنظيم الوالدات . -استعمال الكباش احملسنة .

يضاف إىل ذلك العمل املنظم واملنسق على تطوير كافة اجلوانب املرتبطة بتحسني ظروف وبيئة اإلنتاج وخباصة اجملاالت
التالية :
أو ًال  :التغذية  :تشمل :
 معاملة التنب باليوريا. تصنيع القوالب العلفية. استعمال مكعبات األمالح . حتسني إنتاجية حماصيل األعالف. إدخال حماصيل علفية جديدة. إنتاج خماليط علفية .ثانيًا  :الرعاية الصحية  :من بني أهم املعامالت املرتبطة بتحسني الرعاية الصحية للحيوان ما يلي :
 التغطيس والتحصني و التجريع ،محاية من الطفيليات الداخلية واخلارجية. تقليم األظالف .ً
 جز الصوف بطرق آمنة ،منعا حلدوث اجلروح والتقرحات والتشوهات اجللدية .ثالثًا  :اإلرشاد الزراعي  :ويتم من خالله إقامة األيام احلقلية والتدريبية بغرض تدريب املربني على :
 -1معاملة التنب باليوريا .
 -2جز الصوف والتغطيس وتقليم األظالف والتحصني والتجريع .
 -3إصدار النشرات اإلرشادية وإعداد الربامج اإلعالمية واجلوالت العلمية امليدانية للمربني .
 -4االهتمام بتنمية األراضي الرعوية باملقاربة التشاركية .

رابعًا  :البحوث الزراعية:
 هنالك عدد من التجارب اخلاصة بتحسني اإلنتاج احليواني وخباصة يف جمال حتسني السالالت ،حيث أشرف مشروعحتسني وتنمية السالالت احليوانية على إقامة عدة دورات تدريبية يف جمال التلقيح االصطناعي لألبقار واألغنام
واملاعز .
 إجراء جتربة عن استعمال تقنية السيالج لتحسني االستفادة من خملفات عصر الزيتون ( الفيتورة) يف تغذيةاجملرتات الصغرية .
 إجراء جتارب يف جمال التلقيح االصطناعي لألبقار واألغنام واملاعز بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركزحبوث التقانات احليوانية .
 مت جتميع  750ألف جرعة سائل منوي من طالئق األبقار ذات الصفات الوراثية العالية خالل العقدين املاضيني.182
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رابعًا  :تنمية الثروة البحرية:
 استخدام تقانات عديدة منها ما هو متعلق بالزراعات املائية كاستخدام اهلرمون يف تفريخ األمساك ،أو قلب اجلنسيف األمساك ،استخدام التقنية يف تقدير خمزونات األحياء البحرية ،باإلضافة إىل إدخال تقانات حديثة للصيد
تتناسب مع البيئة وغريها من التطبيقات .
هذا وتوجد بليبيا العديد من املؤسسات التابعة للدولة واليت تشرف على نقل التقانات :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كمركز البحوث الزراعية واحليوانية.
مشروع حتسني وتنمية السالالت احليوانية.
املركز الوطين للصحة احليوانية.
مركز حبوث التقنيات احليوية.
مركز حبوث األحياء البحرية.
اهليئة القومية للبحث العلمي.
املركز العربي ألحباث الصحراء.
مركز دراسات الطاقة الشمسية .
املركز اللييب لعلوم الفضاء واالستشعار عن بعد.
إدارة اإلرشاد الزراعي .
مؤسسات التعليم الزراعي العالي
كلية الزراعة – جامعة طرابلس.
كلية الطب البيطري – جامعة طرابلس .
كلية الزراعة – جامعة عمر املختار.
كلية البيطرة – جامعة عمر املختار.
كلية الزراعة – جامعة سبها .
املعهد العالي لإلنتاج احليواني /سرت.
املعهد العالي للتقنيات الزراعية /الغريان.
املعهد العالي للعلوم البيطرية والزراعية /الزنتان.
صور خمتارة من بعض مراكز تطوير معامالت اإلنتاج احليواني بليبيا
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حتسني سالالت الثروة احليوانية يف ليبيا
الدكتور /عبد املنان الوصيف
مدير إدارة التخطيط واملتابعة
إدارة مشروع حتسني وتنمية السالالت

املقدمة:
ً
ً
مشاال وعلى امتداد ساحل
شرقا وخط الـعرض ()33-19
تقع ليبيا يف الشمال اإلفريقي عند خط طول ( )25-9
غربا تونس واجلزائر وجنوباً
ً
ً
طوله حوالي ( )2000كم جنوبي البحر األبيض املتوسط وجياورها شرقا مصر والسودان
تشاد والنيجر وتبلغ مساحتها حوالي (  )1.775.000كم 2ويقـدر عدد سكانها حوالي  6ماليني نسمة لسنة 2005م
ً
تقريبا ويشكل السكان احلضر  % 86والريف  % 14من إمجالي عدد السكان
ومبعدل منو سكاني وقدرة 4.2%
2
وتقدر الكثافة السكانية حبوالي  %3.1نسمة  /كم .
ً
جنوبا ومييل إىل االعتدال كلما اجتهنا
ويرتاوح مناخ ليبيا بني البحري والصحراوي حيث يتزايد تأثري الصحراء باالجتاه
ً
مشاال .

أوضاع الثروة احليوانية يف ليبيا:
يدخل االهتمام بتطوير وتنمية الثروة احليوانية ضمن اإلسرتاتيجية العامة لوزارة الزراعة لتنمية القطاع
ً
ً
وكيفا باعتباره الدعامة األساسية يف حتسني وزيادة الدخل واالقتصادي القومي العام  .إضافة إىل رفع
كما
الزراعي
مساهمة هذا القطاع لتوفري اللحوم والبيض واأللبان ومشتقاتها .
وتهدف خطة حتسني السالالت احليوانية وتطويرها يف ليبيا إىل زيادة حجم املنتجات احليوانية من اللحوم واأللبان والبيض
مبعدالت جيدة للتقليل من االسترياد .
أهم السالالت احمللية الواعدة واملرباة ومميزاتها االقتصادية جند أن األغنام واملاعز واإلبل والدواجن واألبقار هي األكثر
ً
خصوصا األغنام واملاعز واإلبل وتربى الدواجن برتبية مكثفة .
مالءمة للظروف البيئة يف ليبيا

أوضاع التغذية واخلدمات الصحية املتوفرة:
ً
حمليا واملستوردة.
• املوازنة العلفية وكمية األعالف املنتجة
• تشكل املراعى الطبيعية أهم مصدر غذاء لألغنام واملاعز واإلبل وإىل حد ما األبقار حيث تساهم مبا يزيد على
 %60من إمجالي الكميات املنتجة من األعالف .
• اخلدمات الصحية البيطرية :للصحة احليوانية دور هام يف خدمة الثروة احليوانية ويستند هذا الدور إىل مكافحة
األمراض املعدية وإجراء االختبارات والتحصينات البيطرية الالزمة لذلك .
• أهم األمراض املهددة لصحة القطعان يف ليبيا :احلمى القالعية واإلجهاض املعدي والسل الرئوي ومرض تعفن
احلافر والتهاب الضرع والتسمم املعوي يف األغنام والطفيليات اخلارجية والداخلية وجدري األغنام واإلبل .

التجارب الليبية يف التحسني الوراثي للسالالت احليوانية:
الربامج القائمة واملخططة يف جمال التحسني الوراثي :
األبقار :
ً
ً
ً
ونظرا ألهمية التلقيح االصطناعي،
كبريا يف احملافظة على سالالت األبقار احمللية،
اهتماما
أولت الدولة الليبية
مت إنشاء حمطة للتلقيح االصطناعي ونقل األجنة وذلك لنشر الصفات الوراثية املمتازة وبالتعاون مع اجلمعية الوطنية
ملربى أبقار الفريزيان اإليطالية نفذت برنامج سجل النسب لألبقار ويهدف هذا الربنامج إىل نشر وتعميم التقنيات
184
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احلديثة للتحسني الوراثي للرفع من كفاءة احليوان اإلنتاجية والوراثية .

األغنام واملاعز:
متت حماوالت جادة تهدف للمحافظة على الساللة احمللية (الرببري) يف صورتها النقية من تلك احملاوالت مت تنفيذ
برنامج خالل الفرتة من  1982 - 1975بالتعاون مع أسرتاليا مبشروع احلبوب يف منطقة سهل اجلفارة  .وكذلك هنالك
عدة برامج للتحسني الوراثي للقطعان إال أنها مل تستمر وفق الربنامج احملدد هلا .

املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية اليت مت االستفادة منها يف حتسني اخلدمات الصحية والتناسلية:
 -1منظمة األغذية والزراعة . FAO
 -2منظمة إيفاد  IFADاملصرف الدولي للتنمية الزراعية .
 -3املنظمة العربية للتنمية الزراعة .
 -4املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة ( أكساد ) .
 -5املركز الدولي للبحوث الزراعية واملناطق اجلافة ( ايكاردا) .

املعوقات والصعوبات اليت حتول دون استمرارية تطبيق األحباث والتجارب:
 -1يف التقنيات احليوية يف جمال حتسني السالالت احليوانية.
 -2قلة املخصصات املالية الالزمة لذلك .
 -3تواضع البنية التحتية للمحطات والتجهيزات واملختربات ومستلزمات البحوث .
 -4قلة العناصر الفنية املتدربة واملؤهلة لتنفيذ تلك الربامج .
 -5تباطؤ مواكبة التطور العلمي باإلضافة إىل نقص اخلربة .
 -6عدم توفري االستقرار اإلداري يف املؤسسات البحثية .
 -7عدم أو ضعف التعاون بني املراكز البحثية واجلامعات واملؤسسات األخرى ذات العالقة .

إمكانية تبين تقنيات جديدة مالئمة لليبيا يف جمال التحسني الوراثي:
 -1حمطة التلقيح االصطناعي ونقل األجنة  :ميكن أن تتبنى إدخال تقنيات حيوية جديدة من حيث تطوير احملطة
وتأهيل الكوادر الفنية املوجودة بها .
 -2إمكانية إنشاء معمل حتليل احلمض النووي للرفع من كفاءة التحسني الوراثي للقطعان .
 -3يتبنى مشروع حتسني السالالت احليوانية إجراء دراسات للمحافظة على الساللة احمللية (الرببري ) يف صورتها
النقية من خالل إعداد برنامج عمل يتلخص يف ثالث مراحل :
 املرحلة األوىل :تكوين قطيع نواة بانتخاب (  )2000نعجة صاحلة للوالدة . املرحلة الثانية :إجراء عملية انتخاب سنوية يف كافة القطعان للحمالن ذات صفات وراثية جيدة وحتويلها  إىل قطيع نواة .
 -املرحلة الثالثة  :مرحلة قطيع النواة املغلق ويتم التحسني داخل القطيع وإنتاج كباش حمسنة .

التوصـــــيات:
 -1الرتكيز على التعاون التام مع املنظمات العاملية والدولية ذات االختصاص ومتابعة البحوث والدراسات .
 -2إنشاء حمطات متخصصة لتحسني السالالت لكل نوع من احليوانات .
 -3الرتكيز على استمرارية الربامج املقرتحة خلطة حتسني السالالت احليوانية يف ليبيا .
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إنتاج األعالف بليبيا
عدنان أمحد سبيطة
مركز البحوث الزراعية

مقدمة عامة:
 حملاصيل األعالف أهمية كبرية يف توفري املادة العلفية لإلنتاج احليواني بطريقة مباشرة. هلا أهمية كبرية يف ختفيف الضغط على الغطاء النباتي الطبيعي واستنزافه وتدهوره ،واملساهمة بالتالي يفاحملافظة على املوارد الطبيعية وحفظ التوازن البيئي املهدد واهلش يف املنطقة.
 املساهمة يف تنوع دخل املزارع. هلا دور هام يف تطبيق الدورة الزراعية وحتقيق الفائدة منها.ً
جيدا من الدراسات والبحوث ،ولكن ذلك توقف منذ نهاية السبعينيات تقريباً.
 كانت حماصيل األعالف تنال ًحظا
 رغم األهمية الكربى حملاصيل األعالف ،وزراعة مساحات كبرية منها حتت نظام الزراعات املروية أو املطرية إال أنهامل حتظ باالهتمام املطلوب.
 قلة املختصني بالبحث فيها أو معاجلة املعوقات اليت تعرتضها والعمل على زيادة اإلنتاج منها. -توجد بعض الدراسات اجليدة ولكنها قدمية وغري متواصلة.

مساحات وإنتاج حماصيل األعالف:
الصفصفة ِ()Alfafa
750,000

أعالف صيفية

الشوفان ()Oats

اجملموع

1,076,000

872,000

2,698,533

املساحة (هـ) (تقديرية)

50,000

90,000

174,000

314,000

اإلنتاجية (طن/هـ)

15.00

11.96

5.00

31.96

احملصول
اإلنتاج (طن)

الربنامج البحثي:
 مل جتر حبوث كثرية حول حماصيل األعالف منذ مدة طويلة ،واقتصر العمل فيها على بعض احملاصيل املعروفة منذفرتة سابقة.
 رغم انتشار زراعة بعض احملاصيل العلفية يف مساحات كبرية مثل الشوفان والصفصفة إال أنه مل يتم تقييماألصناف املتداولة بصورة كافية بعد.
 توقفت منذ فرتة طويلة زراعة بعض حماصيل األعالف البقولية احلولية مثل اجللبان والربسيم املصري (ترايفوليا)ألسباب متعددة أهمها عدم توفر البذور.
 من املهم استنباط أصناف جيدة من حماصيل األعالف للزراعة حتت النظام املطري والري التكميلي وللزراعة املفردة أويف خماليط علفية.
ً
متشيا مع إسرتاتيجية احملافظة على املوارد الطبيعية غري املتجددة واحملدودة وأهمها املياه فمن الضروري االهتمام
والرتكيز على احملاصيل العلفية احلولية الشتوية اليت حتتاج لكميات أقل من املياه.
– مت منذ عدة مواسم العمل يف املشروع البحثي ( تقييم وانتخاب حماصيل علفية جديدة).
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األهداف :
 توسيع القاعدة الوراثية من حماصيل األعالف بإدخال حماصيل جديدة والتوسع يف تقييم احملاصيل املعروفةكالشوفان واجللبان والربسيم وغريها.
 االهتمام باحملاصيل العلفية احلولية (الشتوية) احملافظة على املوارد املائية. انتخاب األصناف املالئمة للزراعة حتت النظام املطري والري التكميلي ،الستعماهلا مفردة أو كمخاليط علفية ويفالدورة الزراعية.
 -املساهمة يف إنتاج بذور األصناف املنتخبة بالتنسيق مع املركز الوطين إلنتاج البذور احملسنة.

ملخص األعمال السابقة:
 جرت أعمال حبثية منذ فرتة طويلة (الستينيات والسبعينيات) حول العمليات الزراعية وطرق استغالل بعضحماصيل األعالف (الصفصفة ،الشوفان) ولكن مل جير عمل كثري حول انتخاب األصناف املناسبة منها.
 مت يف املنطقة الشرقية عمل حمدود حول تقييم األصناف املدخلة واحمللية من اجللبان إال أن العمل مل يكتمل فيها. بالتعاون مع املركز الدوىل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (ايكاردا) مت انتخاب بعض األصناف من اجللبانوالقرفالة (التريس) حتت نظام الري التكميلي.
 -من خالل شبكة الشوفان واجللبان املغاربية مت تقييم بعض األصناف املنتخبة من الدول املغاربية وجاري العمل فيها.

مواقع تنفيذ املشروع البحثي:
• املنطقة الغربية:
 حمطة حبوث الزهراء . حمطة حبوث اهلرية. حمطة حبوث صفيت (اجلبل الغربي).• املنطقة الوسطى :حمطة حبوث مصراتة.
• املنطقة اجلنوبية :حمطة حبوث سبها.
• املنطقة الشرقية:
 حمطة حبوث بنغازي. -حمطة حبوث الفتائح (درنة).

طريقة تنفيذ البحث:
 االتصال باملراكز الدولية واإلقليمية والوطنية من الدول اجملاورة لتوفري القاعدة الوراثية من احملاصيل العلفية،باإلضافة إىل جتميع األصناف املتوفرة بالسوق احمللي ولدى املزارعني.
 جتربة األصناف املتوفرة يف املواقع املقرتحة حسب الصفات واملعايري الالزمة.ً
متهيدا إلكثارها على نطاق واسع بالتنسيق مع املركز
 العمل على إكثار األصناف املنتخبة من كل حمصولالوطين إلنتاج وإكثار البذور احملسنة.
 العمل على إنتاج كتيب حيوي املعلومات التوصيفية واإلنتاجية لكل صنف باإلضافة إىل املالءمة البيئية وطريقةاالستعمال.
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مراحل تنفيذ البحث:
ً
حمليا ،بالتعاون مع املصرف الوطين لألصول
 جتميع األصول الوراثية من املراكز الدولية واإلقليمية والوطنية واملتوفرةالوراثية النباتية.
 إجراء التقييم املبدئي واالنتخاب حسب معايري حمددة ،ثم إجراء جتارب اإلنتاجية املتقدمة لألصناف الواعدة حتتظروف الري التكميلي والنظام املطري يف املواقع املختلفة.
 إكثار بذور األصناف املنتخبة والتنسيق مع املركز الوطين إلكثار وإنتاج البذور احملسنة. -إصدار كتيب عن األصناف اجلديدة بالبيانات واملعلومات الالزمة عنها (كتالوج).

مت تقييم عدد  25صنفًا من مصادر خمتلفة كاآلتي:
عدد األصناف

أمساء األصناف

املصدر
السوق احمللي

12

زهراء  ،1زهراء  ،2مصراتة  ،1مصراتة  ،2صرباتة أبيض ،صرباتة أمحر،
زمزم ،حملي .الزاوية أبيض ،الزاوية أمحر ،وادي احلي ،القضامة.

املغرب

7

املل ،زهري ،تيسري ،رمحة ،سوامل ،فرس ،غالي.

تونس

2

جمردة ،مليانة.

أسرتاليا

4

انرتبرايز ،افون ،سوان ،أس .5

إنتاجية بعض األصناف:
الوزن األخضر
(طن/هـ)

الوزن اجلاف
(طن/هـ)

التزهري (يوم)

الوزن اجلاف
الكلي
(طن/هـ)

وزن التنب
(طن/هـ)

وزن البذور
(كجم/هـ)

الصنف

زمزم

18.1

6.4

108

4.0

3.2

790

صرباتة أمحر

18.0

6.1

113

4.1

3.1

933

15.9

5.1

108

3.7

3.0

676

املل

18.3

5.1

108

3.6

2.8

773

تيسري

21.5

5.0

111

4.3

3.7

717

17.3

5.3

105

3.4

2.7

702

15.1

4.7

102

2.4

2.0

467

23.7

7.9

118

4.3

3.5

450

9.3

2.6

104

2.4

1.9

527

املتوسط

17.1

5.6

108

3.3

2.7

548

املتوسط العام

16.6

5.2

107

3.5

2.8

655

احمللية ()9
املتوسط
املغربية ()7
املتوسط
التونسية ()1

جمردة

األسرتالية ( )3انرتبرايز
سوان
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إنتاجية بعض أصناف الشوفان فـي املواقع املروية واملطرية:
نظام الري

ري تكميلي

املوقع

الزهراء

مطري
صفيت

جليلية

بذور
اإلنتاجية خرطان بذور خرطان
(طن/هـ) (ك/هـ) (طن/هـ) (ك/هـ)

خرطان
(ك/هـ)

الفتائح

بنغازى

بذور
خرطان بذور خرطان
بذور
(ك/هـ) (طن/هـ) (ك/هـ) (طن/هـ) (ك/هـ)

زمزم

6.4

807

2.9

653

1.3

525

9.9

1705

3.3

47

املل

5.1

773

3.8

1358

1.1

242

12.2

1464

4.2

86

انرتبرايز

7.9

450

2.0

83

0.6

0

-

-

-

-

املتوسط

5.2

655

2.9

647

1.2

259

11.4

819

3.1

68

نتائج جتربة تقييم أصناف مغاربية من الشوفان:
الوزن الكلي
(طن/هـ)

وزن القش (طن/هـ)

بذور (طن/هـ)

اإلنتاجية

وزن أخضر (طن/هـ) خرطان (طن/هـ)

انرتبرايز

19.2

4.5

4.8

4.6

1.2

أس 5

20.8

5.0

8.0

5.5

1.0

تيسري

22.3

6.0

5.7

4.7

0.6

املل

21.2

5.8

6.0

4.3

1.4

مليانة

23.8

5.7

6.2

5.1

1.1

جمردة

15.3

5.7

4.8

4.4

0.4

شعري (ضامن)

20.9

6.0

7.3

5.6

1.8

املتوسط

20.3

5.5

6.1

4.9

1.1

إنتاج البذور احملسنة من حماصيل األعالف :
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األصناف املتداولة من الصفصفة:
 -7حملية (وادي عتبة).
 -8ديابلو فريدى (إيطالية).
 -9دينامو فريدى (أمريكية).
 -10سرييفري (.)Siriver
 -11هنرت ريفر (أسرتالية).
 -12كوهينور (باكستانية).

 -1حملية (تاجورية).
 -2حملية (زليطنية).
 -3حملية (مصراتية).
 -4حملية (زاوية).
 -5حملية (سبها).
 -6حملية (مرزق) .

احملاصيل العلفية اجلديدة حتت التقييم:
• اجللبان
• القرفالة (التريس)
• الربسيم املصري
• الشيقم
• الرتمس
• النفل احلولي
• اهلندي األملس
• حشيشة الرودس
• السلة

(.).Vicia spp
().Lathyrus spp
(.)Trifolium alexanderium
(.)Triticale
(.).Lupinus spp
(.).Medicago spp
(.)Opuntia ficus-indica
(.)Rhodes gayana
(.)Hedysarium coronarium

اجللبان (:).Vicia spp
 حمصول علفي حولي بقولي. يستعمل كمخلوط علفي مع الشوفان.ً
 يوجد منه ً 13حمليا.
نوعا
 ال توجد مشكلة يف تكوين العقد البكتريية. -جيرى العمل على  3أنواع هي اجللبان الفولي ( ، )VNاجللبان العادي ( )VSواجللبان (.)VE
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اجللبان العادي (: ))VS) Vicia sativa

إنتاجية بعض املدخالت املتميزة يف موقعي صفيت وبنغازي:
نظام الري

مطري

تكميلي خفيف ()16+200

املوقع

صفيت

بنغازي

وزن أخضر
(طن/هـ)

خرطان
(طن/هـ)

بذور (ك/هـ)

وزن أخضر
(طن/هـ)

خرطان
(طن/هـ)

بذور (ك/هـ)

اإلنتاجية
مدخل 1

10.1

2.0

384

39.7

8.4

664

مدخل 10

12.4

2.4

579

44.9

6.8

115

املتوسط

10.0

2.0

369

31.2

6.6

183

نتائج جتربة تقييم ( )14صنفًا من اجللبان (: )Vicia sativa
الوزن األخضر (طن/هـ)

اخلرطان (طن/هـ)

الصنف
أعلى إنتاجية

مدخل رقم ()5

23.6

6.3

أدنى إنتاجية

مدخل رقم ()1

8.8

2.9

الشاهد

14.1

5.1

17.2

4.4

املتوسط

اجللبان الفولي ( : )Vicia narbonensis
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العقد البكتريية يف اجللبان الفولي :

اجللبان ( : )Vicia ervilla

نتائج جتربة تقييم ( )13صنفًا من اجللبان من الصنف ()Vicia ervilla
الوزن األخضر (طن/هـ)

اخلرطان (طن/هـ)

الصنف
أعلى إنتاجية

اخلط رقم ()2

13.2

2.7

أدنى إنتاجية

اخلط رقم ()11

7.7

1.9

الشاهد

10.1

2.0

10.4

2.3

املتوسط
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الالتريس :
• حمصول علفي بقولي حولي.
ً
ً
حمليا.
نوعا
• يوجد منه 12
• أكثر مالءمة للظروف البيئية اجلافة.
 -ال توجد مشكلة يف تكوين العقد البكتريية.

نبات الالتريس )Lathyyrus sativus( :

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
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العقد البكتريية يف الالتريس
الربسيم املصري (ترايفوليا) :
 حمصول علفي حولي بقولي.ً
 يوجد منه ً 22حمليا.
نوعا
 تكون العقد البكتريية قليلة. ميكن أن حيصد أكثر من مرة خالل املوسم ،وإنتاجه جيد من العلف. -سبق إدخاله وزراعته يف الشريط الساحلي.

الربسيم املصري (ترايفوليا)

الشيقم (تريتيكالي):
 مت إدخاله منذ فرتة طويلة إلنتاج احلبوب املستعملة كعلف. يتميز باالستساغة العالية ،واإلنتاج العالي من احلبوب. -ميكن حصاده (الرعي) وإنتاج احلبوب منه (ثنائي الغرض).
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تأثري عدد احلشات على اإلنتاجية من الشيقم:

جتربة تقييم ( )9أصناف من الشيقم يف موقع ابن زيدون:
إنتاجية بعض األصناف املتميزة:
وزن أخضر (طن/هـ)

خرطان (طن/هـ)

الوزن اجلاف الكلي (طن/هـ)

بذور (طن/هـ)

الصنف 2

40.2

14.3

16.3

1.9

الصنف 7

33.3

13.2

12.5

1.9

الصنف 8

24.8

8.8

19.2

2.3

املتوسط

16.2

5.7

5.9

1.6

الرتمس :
 حمصول علفي حولي بقولي. تستخدم احلبوب يف إنتاج األعالف املركزة. تستخدم احلبوب لإلستهالك البشري. يوجد منه  4أنواع حملية منها يف قصر خياروالوشكة.-حيتاج للقاح البكتريي املناسب.
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مالءمة البكترييا احمللية لألصناف غري احمللية من الرتمس:

السلة (: )Hedysarium coronarium
 حمصول علفي حولي بقولي. توجد منها  3أنواع حملية. يزرع يف دول جماورة كمحصول علفي مهم. -متت زراعته ألول مرة يف .07/06

الزهور :

الثمار:
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النفل احلولي (امليديك):
 نبات علفي حولي بقولي.ً
 يوجد منه ً 20حمليا.
نوعا
 مت انتخاب أصناف حملية جيدة منه. سبق زراعته على نطاق واسع يف مشاريع احلبوب واملراعي. يتميز بقدرته على اإلنبات التلقائي يف املواسم الالحقة. -ميكن زراعته يف دورة زراعية مع حماصيل احلبوب يف املناطق الساحلية.
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القراءات :
 نسبة اإلنبات الوزن األخضر -الوزن الكلي

 مدة التزهري الوزن اجلاف -وزن القش

 طول النبات مدة نضج البذور -وزن البذور

أهم النتائج اليت مت التوصل إليها:
 التوصل إىل أصناف جيدة من اجللبان العادي والفولي والالتريس. إمكانية زراعة حمصول اجللبان والالتريس بكل أنواعهما دون احلاجة للحقن بالبكترييا العقدية. حيتاج الربسيم املصري والرتمس والسلة للحقن بالنوع املالئم من العقد البكتريية. -حيتاج الرتمس والربسيم املصري إىل برنامج ملكافحة اآلفات.

برنامج العمل :
 املزيد من التجارب النتخاب أصناف جديدة من خمتلف احملاصيل العلفية. إجراء تقييم حملاصيل علفية أخرى كالسلة وحشيشة الرودس. دراسة العمليات الزراعية املناسبة إلنتاج اهلندي األملس. إمكانية تطبيق عملية حفظ العلف األخضر وإنتاج السيالج. إكثار بذور األصناف املنتخبة. -التعاون مع املركز الوطين للبذور احملسنة يف إنتاج بذور بعض األصناف اجليدة.

اهلندي األملس :
 سبق إدخاله منذ فرتة طويلة وإستعماله كسياج شوكي يف حدود املزارع. مل يستعمل لتغذية احليوان على نطاق واسع. تثبيت أهميته كمحصول علفي مالئم للظروف احمللية وقيمته الغذائية اجليدة ،مع استعماله لالستهالك البشري. اهتمام عاملي به للتوسع يف غراسته باملناطق اجلافة. من احملاصيل اليت جرت عليها كثري من الدراسات يف السابق ،ومن املهم إجراء دراسات اإلدخال واإلستعمال حملياً. سبق إدخاله منذ فرتة طويلة واستعماله كسياج شوكي يف حدود املزارع. مل يستعمل لتغذية احليوان على نطاق واسع. تثبيت أهميته كمحصول علفي مالئم للظروف احمللية وقيمته الغذائية اجليدة ،مع استعماله لإلستهالك البشري. اهتمام عاملي به للتوسع يف غراسته باملناطق اجلافة. من احملاصيل اليت جرت عليها كثري من الدراسات يف السابق ،ومن املهم إجراء دراسات اإلدخال واالستعمال حملياً.198
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التواجد:
 يف األصل مت إدخاله إىل أوروبا من وسط وجنوب أمريكا يف القرن السادس والسابع. مازال يتواجد بكثافة يف جنوب إيطاليا ويف اسبانيا. انتشر إىل كثري من بقاع العامل ومنها مشال إفريقيا. يوجد يف مشال أفريقيا منه حوالي  385ألف هكتار؛ منها  300ألف هكتار يف تونس 50 ،ألف هكتار يف املغرب، 25ألف هكتار يف اجلزائر ،ويقدر يف ليبيا حبواىل  10آالف هكتار.
ً
مقتصرا على احلماية واستهالك الثمار يف األكل.
 رغم أهميته وتواجده يف أماكن كثرية إال أن استعماله كان املتوفر على نطاق واسع هو اهلندى الشوكي الذي ال يستعمل بسهولة يف تغذية احليوان. مت التوسع يف زراعته يف مشروع مراعى بئر الغنم خالل السبعينيات ولكنها جتربة مل تنجح بسبب الرعي غري املنظم،اجلفاف يف املواسم األوىل لغراسته واحتمال وجود بعض اإلصابات املرضية.
 مت غرسه خالل السنوات املاضية يف حمطة حبوث بئر الغنم التابعة للثروة احليوانية ،وما زالت تتطور بصورة جيدة ًجدا،
وهنالك موقع يف بئر مداكم ومواقع أخرى لبعض املزارعني يف الوادي احلي.
 يف اجملال البحثي مت غراسته يف عدد  10مواقع باملنطقة الشرقية (درنة ،البيضاء ،املرج ،بنغازي).ًَ
أخريا غراسة كمية منه يف منطقة الكفرة.
 ومت يتواجد بكثرة يف مناطق الزاوية والزهراء ويف ترهونة  ،اخلمس ،زليطن ومصراتة حتت النظام املطري .وكذلك يفالبيضاء واحلنية باجلبل األخضر.

األهمية:
 إنه من النباتات املهمة يف املناطق اجلافة من خالل اخلربات املتوفرة وجتارب العديد من الدول. من خالل اإلستبيانات يف املناطق اجلافة اليت يتوفر فيها اهلندي ثبت أنه يستعمل بدرجة كبرية يف تغذية احليوان يفالسنوات واملواسم اجلافة.
 تعدد طرق االستغالل وإمكانيات االستفادة منه. سهولة تقنيات الزراعة واحلصاد واالستعمال. توفر خربة حملية مهمة حوله. توفر األظالف بدرجة كبرية ميكن بها التوسع يف زراعته بسهولة. -قيمته الغذائية املهمة للحيوانات وخاصة يف فصلي الصيف واخلريف.

معوقات االستعمال:
 احلاجة للحماية وخاصة يف املراحل األوىل من النمو. ضرورة توفر الري التكميلي يف املناطق أو املواسم اليت يقل فيها معدالت هطـول األمطـار عن  200مم/سنة. احلاجة إىل اجلين والتقطيع لتمكني احليوانات من االستفادة منه بالصورة املطلوبة. قد تسبب األنواع الشوكية منه بعض الضرر لإلنسان أو احليوان وخاصة يف حالة عدم توفر اخلربة املناسبة يف إدارته. قد يكون مأوى لبعض احليوانات الربية غري املرغوبة. احلاجة املاسة لتوفري مصدر علفي يف املناطق اجلافة. مالءمته املتميزة للظروف البيئية يف املناطق اجلافة. توفر اخلربة يف غراسته والتعامل معه. سهولة الغراسة ،وإمكانية التوسع فيها. إمكانية االستفادة من تقنيات حصاد املياه يف إنتاجه. مالءمته الستعمال اآللة يف الزراعة والري واجلين وغريها. تعدد طرق االستغالل للحماية وتغذية احليوان والثمار لالستهالك البشري.املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
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زراعة احلبوب يف املسافات البينية تساعد يف تثبيت الرمال :
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يف املناطق اجلافة واحلجرية :

يستخدم ملكافحة االنـجراف والتصحر :

استعمال اهلندي األملس يف تغذية احليوان:

استعمال اهلندي األملس يف تغذية األبقار :
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إنتاج ثـمار اهلندي وتعليبه وتصديره:

مواد غذائية وصناعية من اهلندي :

الغراسات يف سطور مفردة أو مزدوجة :

الري بالتنقيط يف املناطق اجلافة :

202

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

حقل اهلندي األملس يف حمطة بئر الغنم (ري تكميلي) :

حقل اهلندي األملس يف حمطة صفيت (نظام مطري) :

غرس اهلندي األملس يف املناطق اجلافة:

جتربة غراسة اهلندي األملس يف حمطة صفيت :
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يف جانب آخر من املزرعة  -احملافظة على الغطاء النباتي الطبيعي :
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حشيشة الرودس :
 نبات علفي جنيلي معمر. يتميز بغزارة اإلنتاج ومقاومته النسبية للملوحة. جيد للرعي املباشر وإلنتاج اخلرطان. مت إدخال زراعته يف بعض املناطق الساحلية واملشاريع الزراعية الصحراوية. يتكاثر بالبذور والسيقان. -ينشط ويرتكز اإلنتاج يف الربيع والصيف.

القطف األسرتالي :
– يتميز بتحمله للجفاف وقيمته الغذائية اجليدة.
– يتواجد منه صنف حملى باألراضي امللحية.
– ثبت جناحه ومالءمته للظروف اجلافة ،ومت غراسته يف مساحات
شاسعة من األراضي الرعوية.
– يوجد منه عدة أصناف ذات صفات جيدة.
– يتم غراسته كمحصول رعوي يف عدة دول.
– ميكن استعماله للرعى املباشر أو يف تغذية احليوانات يف احلظائر.

غراسة القطف احمللي واألسرتالي مع السنط يف مشروع مراعي وشتاتة:

غراسة القطف األسرتالي بني سطور اهلندي األملس يف حمطة بئر الغنم:
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غراسة القطف األسرتالي يف موقع مشروع بئر الغنم:

إعداد :فريق تنمية املراعي
مشروع حتسني اجملرتات الصغرية مركز البحوث الزراعية
تاريخ الغراسة

اهلندي األملس

البطوم
مغروس مستلم

اكاسيا فكتوريا

اسم املزارع

قطف أسرتالي

مغروس

مستلم

املغروس

املستلم

العدد
املغروس

العدد
املستلم

2009/12/10-3

-

-

-

-

0

250

906

1,000

سعيد

2010/2/5

-

-

-

-

70

250

480

500

عمران

2010/12/6-3

-

-

-

-

-

1,600

1,850

حممد

2010/1/20-19

-

-

-

-

-

-

822

1,000

املربوك

2010/1/20-18

-

-

-

-

-

-

1,880

2,000

الشارف

2010/1/24-21

-

-

-

-

-

-

1,620

2,200

حممد سامل

2010/1/28-25

-

-

-

-

-

-

2,123

2,270

خليفة

2010/2/2-1/28

-

-

-

-

-

-

1,616

1,750

عمر

2010/3/2-1

-

-

-

-

-

-

1,105

1,120

رمضان

2010/3/6-4

-

-

-

-

-

-

1,407

1,500

سامل

250

250

-

-

الغروس

500

500

600

600

550

550

500

500

جندوبة

-

-

-

-

-

-

-

1,000

500

500

600

600

870

1,300

14,059

16,690

-
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بعض املزارعني وأبناؤهم قاموا بتنفيذ عملية الغرس والسقي (املزارع سعيد شرير  -القبري):

يف السنة األوىل يف (متاسرت) -حتسن الغطاء النباتي نسبيًا :

عند املزارع سامل أبو دية (متاسرت) :

املزارع سامل الطوير (طريق مزدة) – حتسن الغطاء النباتي

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
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زراعة الشعري بني سطور القطف (حممد الفيض -متاسرت) :

منو غري جيد للهندي األملس يف متاسرت :

حمصول الشعري بني سطور القطف يف املناطق جيدة الرتبة :

الشعري بني القطف يف املناطق جيدة الرتبة :
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حمصول الشعري بني سطور القطف يف املناطق جيدة الرتبة :

الشعري بني القطف يف املناطق جيدة الرتبة :

البذر خبلط البذور مع السماد املركب :
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أوضاع أنشطة اإلرشاد ونقل تقانات اإلنتاج احليواني
يف مجهورية مصر العربية
د .علية جودة حممود
رئيس اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي

اهليكل التنظيمي احلالي لإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي :
وزارة الزراعة واستصالح األراضي

مركز البحوث الزراعية

إدارة املكتب الفين

إدارة املكتب الفين

اإلدارة املركزية لإلرشاد
الزراعي

إدارة تكنولوجيا
املعلومات

إدارة
الربامج
اإلرشادية

إدارة
النهوض
بالقطن
واأللياف

منطقة اإلرشاد
الزراعي
بشمال الدلتا
(كفر الشيخ)

إدارة
النهوض
باحلبوب

إدارة احملاصيل
الزيتية
والبقولية

منطقة
اإلرشاد
الزراعي
بغرب الدلتا
(النوبارية)

إدارة
املتابعة
والتوجيه

إدارة
احملاصيل
السكرية

منطقة اإلرشاد
الزراعي
بشمال ووسط
الدلتا
(الدقهلية)

مركز الدعم
اإلعالمي
باإلمساعيلية
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إدارة
اإلرشاد
البستاني

إدارة
اإلرشاد
احليواني

إدارة
املراكز
اإلرشادية

منطقة
اإلرشاد
الزراعي
بشرق الدلتا
(الشرقية)

إدارة تكنولوجيا
املعلومات

إدارة
اإلرشاد
التسويقي

إدارة
األرصاد
اجلوية

إدارة
الوحدات
الزراعية

إدارة
األراضي
اجلديدة

إدارة
التنمية
الريفية

إدارة
اجملالس
الزراعية

منطقة اإلرشاد
الزراعي
õنوب ووسط
الدلتا
(الغربية)

منطقة اإلرشاد
الزراعي
بشمال
الصعيد
(بين سويف)

منطقة اإلرشاد
الزراعي
مبصر
الوسطي
(املنيا)

مركز الدعم
اإلعالمي
بدكرنس

مركز الدعم
اإلعالمي حبلوي

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

إدارة وسائل
اإلعالم

منطقة
اإلرشاد
الزراعي بصر
العليا
(األقصر)

مركز الدعم
اإلعالمي
مبرببوº

إدارة
املطبوعات
اإلرشادية

إدارة اإلعداد
الفين
واملعينات

منطقة اإلرشاد
الزراعي
بالساحل
الشمالي
(العريش)
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أخصائي الربامج اإلرشادية
اختصاصيون على مستوى
احملافظات واإلدارات الزراعية

أخصائي األراضي اجلديدة

• أخصائي النهوض بالقطن • أخصائي اإلرشاد التسويقي
واأللياف
• أخصائي النهوض باحلبوب • أخصائي التنمية الريفية
• أخصائي احملاصيل الزيتية • أخصائي حماصيل سكرية
والبقولية
• أخصائي اإلرشاد احليواني • أخصائي اجملالس الزراعية
• أخصائي املراكز اإلرشادية • أخصائي الوسائل اإلرشادية

مرشدو القرى واألحواض

• أخصائي اإلرشاد البستاني • أخصائي األرصاد اجلوية

املقدمة :
تـتـركز رؤية اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي يف تطوير وحتديث اإلرشاد الزراعي يف مصر حيث تتضافر
اجلهود يف وقتنا الراهن إىل االرتقاء بالزراعة املصرية وحتديث أساليب اإلنتاج مبا يكفل االرتقاء بإنتاجية املوارد
الطبيعية الزراعية .
واألمر الذي كان والبد معه السعي إىل تنمية وتطوير الزراعة بقصد رفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للمنتجات
الزراعية ،وكذلك االستغالل األمثل للموارد الزراعية عن طريق تطبيق األساليب اإلنتاجية احلديثة وتعريف املنتجني
والعاملني بالقطاع الزراعي بالفنون الزراعية اجلديدة وأهمية األخذ باألساليب العلمية.
واهتم اإلرشاد الزراعي بتوفري كافة الوسائل السمعية والبصرية وخدمة اإلرشاد باحملمول وانطالق املوقع اإللكرتوني
لإلرشاد الزراعي بدأ يف استخدام أسلوب اإلرشاد باملشاركة ملواجهة متطلبات املرحلة احلالية والقناة الزراعية كقناة
ً
ً
فعاال يف جمموعة
عضوا
إرشادية .حتى يسهم املزارع يف املنظومة اإلرشادية فال يكون فقط صاحب املشكلة ولكن
ً
نابعا منه وكذلك االستفادة من اخلربات املتوارثة للزراع .
حل هذه املشكلة  ،ويكون القرار
وشاركت اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي يف احلملة القومية لتدوير املخلفات وبرامج االستزراع السمكي واألعالف
الصيفية والشتوية واألعالف غري التقليدية  ،كما نفذت برامج األمراض املشرتكة بني اإلنسان واحليوان ومؤمترات
إنفلونزا الطيور .

• املؤمترات املوسعة لالستزراع السمكي :
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 يتم عقد مؤمتر موسع مبفرخة العباسة لتحـديد املساحات املستهدف استزراعها بأمساك املربوك. ثم تعقد اجتماعات إرشادية موسعة على مستوى احملافظات عن أهم التوصيات الستزراع مسك املربوك . -يتم عمل يوم حصاد لالستزراع السمكي .

• القوافل اإلرشادية :
• القوافل اإلرشادية للتحصني ضد مرض احلمى القالعية .

• القوافل اإلرشادية للتحصني ضد مرض إنفلونزا الطيور .

• احلملة القومية لتدوير املخلفات الزراعية
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وتتلخص األنشطة اليت تقوم بها اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي فيما يلي :
 وضع اخلطط اإلرشادية للوصول إىل أقصى حد من الكفاءة يف جمال اإلنتاج احليواني والثروة الداجنة بتعميم  السالالت املمتازة وتوعية الزراع يف هذه اجملاالت .
 وضع الربامج اهلادفة للوصول إىل أقصى حد من الكفاءة اإلنتاجية لألسرة الريفية واملساعدة على زيادة دخلها   ،وختطيط الربامج اليت تهدف إىل إعادة تأهيل شباب اخلرجيني ً
وفقا الحتياجات سوق العمل .
 -استخدام أحدث الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة يف ختطيط وتنفيذ الربامج اإلرشادية .

• التدريب :
 يتم تدريب األختصاصيني مبعرفة السادة الباحثني كل يف ختصصه . -يتم تدريب املرشدين مبعرفة األختصاصيني الذين مت تدريبهم من قبل مبعرفة السادة الباحثني .

• التوعية اإلرشادية :
 عقد اجتماعات على مستوى املديرية واملراكز اإلدارية . -عقد ندوات على مستوى القرية واألحواض .

• بالنسبة لتدوير املخلفات الزراعية :
 يتم عمل اجتماعات إرشادية على مستوى القرى خالل موسم استخدام قش األرز ،يتبعه بيان عملي على مستوىاملزارعني والقادة الريفيني لعمل الكومات (السمادية والعلفية).
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• السيارات اجملهزة :
 يتم استخدام السيارات اجملهزة مبيكرفون واملتوفرة باملراكز اإلدارية ومبشاركة مرشدي وأخصائي ومديري اإلداراتالزراعية ومتابعي اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي إلذاعة النداء املعتمد من اجلهات البحثية املختصة يف أماكن
التجمع .

زيارات منزلية للريفيات :
 حيث تقوم املرشدات الزراعيات بتنفيذ عدد من الزيارات املنزلية لتوعية املرأة الريفية  ،ويتم إعداد تلك الربامج بإداراتاإلرشاد الزراعي مبديريات الزراعة باحملافظات .
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• احلقول اإلرشادية (لألعالف اخلضراء الشتوية والصيفية):
 حيث يتم اختيار وزراعة حقول إرشادية موزعة على حمافظات اجلمهورية ،تقوم بتوزيع التقاوي املعتمدة من معهدحبوث احملاصيل احلقلية على املزارعني كخدمة إرشادية .

• املراكز اإلرشادية :
قامت اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي بإنشاء عدد  202مركز إرشادي لتكون ً
ً
الئقا لإلرشاد الزراعي
مقرا
ً
طلبا للنصح واإلرشاد حيث أنها جمهزة بقاعات تدريب تتوافر فيها
بالقرى األم باحملافظات ومبثابة منارة يقصدها الزراع
املعينات التدريبية والوسائل اإلرشادية السمعية والبصرية  ،باإلضافة إىل مكتبة تضم النشرات واألفالم اإلرشادية
لالستعانة بها يف الندوات واالجتماعات اإلرشادية ومعظمها مزودة بأجهزة كمبيوتر ومت ربطها بشبكة املعلومات
الدولية وشبكة الفريكون للربط بني البحوث واإلرشاد .

• مراكز التنمية الريفية :
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ً
مركزا للتنمية الريفية موزعة على القرى الرئيسية يف  16حمافظة جمهزة مبعدات وأدوات التصنيع
 يوجد عدد 60الغذائي واأللبان واملخبوزات واحلرف اليدوية ...اخل  ،بهدف تنمية املرأة الريفية والشباب الريفي  ،وذلك بالتنسيق مع
اجلهات األخرى املعنية بالتنمية الريفية الشاملة واملستدامة .
 تقوم مراكز التنمية الريفية بتدريب وتأهيل املرأة الريفية والشباب الريفي على إقامة مشروعات صغرية باستغاللاخلامات واملنتجات املتوفرة يف البيئة ،للحد من البطالة وزيادة الدخل  ،ورفع الوعي الصحي والبيئي والسكاني
ألهالي الريف.
 ومن أهم أنشطتها يف جمال اإلنتاج احليواني ما يلي :•
•
•
•

رفع الوعي الصحي والبيئي والسكاني ألهالي الريف من خالل أنشطة التوعية اليت تقوم بها املراكز
  مبناطق عملها.
تسمني عجول وتربية أغنام .
تصنيع األعالف غري التقليدية .
تربية األرانب .

• الوسائل اإلرشادية ( املطبوعات ووسائل اإلعالم) :
تعترب األجهزة املرئية واملقروءة واملسموعة والسيارات اجملهزة من أهم الوسائل اإلرشادية الفعالة لالتصال املباشر
ً
ً
زراعيا
إنتاجا
مع مجهور الزراع لبث ونشر أهم التوصيات الفنية اخلاصة باجملاالت املختلفة لألنشطة الزراعية سواء كان
ً
ً
حيوانيا .
إنتاجا
أو

• املطبوعات اإلرشادية :
 -جملة اإلرشاد الزراعي  ،جملة اإلرشاد الزراعي يف األراضي اجلديدة .

 -نشرات إرشادية يف جمال ( األمراض ـ الطيور الداجنة ـ املاشية ـ االستزراع السمكي).
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• قناة مصر الزراعية:
أول قناة فضائية مصرية متخصصة يف جمال الزراعة على الرتدد 11227رأسي.
شهد االحتفال بعيد الفالح يوم  2011/9/9افتتاح أول قناة زراعية فضائية مصرية حيث
تقدم التوصيات الفنية واإلرشادية للزراع مبا حيقق زيادة إنتاجية كافة احملاصيل
الزراعية وحتسني معيشة سكان الريف املصري  ,كما ختاطب القناة كل فئات اجملتمع
املصري حيث تقدم نصائح للمستهلك الذي يشرتى املنتجات الزراعية.

• اإلرشاد باحملمول :
للتغلب على نقص عدد املرشدين الزراعيني والوصول إىل املزارعني بشكل أسرع
وبتكاليف أقل مت استخدام تكنولوجيا االتصاالت يف الزراعة بتنفيذ مشروع اإلرشاد
الزراعي عن طريق احملمول الذي خيدم حنو  6ماليني فالح مصري.
إن هذه التجربة رائدة على مستوى العامل وتكون مبثابة خط ساخن حيث يتم بث الرسائل
اإلرشادية املعتمدة من مركز البحوث الزراعية لكل مشرتك يف أحناء اجلمهورية من
اإلسكندرية حتى أسوان بصفة منتظمة ومالئمة لكل مزارع حيث يسبقها عمل
استمارة استبيان عن كل فالح وما يقوم بزراعته حتى يتم توجيه الرسائل اإلرشادية اليت
تناسبه.

• املوقع اإللكرتوني لإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي :
www.caae-eg.com

لتطوير أداء اإلرشاد الزراعي يف ظل نقص أعداد العاملني باجلهاز اإلرشادي واختصار كثري من اإلجراءات املعقدة
باستخدام ثورة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات مت افتتاح املوقع االلكرتوني لإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي يف
ً
ً
جديدا للتواصل بني اإلدارة املركزية لإلرشاد
شريانا
نوفمرب  2010والذي وافق العيد الـــ 57لإلرشاد الزراعي ليصبح
الزراعي ومجهور الزراع.

• قناة اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي على
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* صفحة اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي على
ً
نظرا للدور الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي وأهميتها يف حياة األفراد واجملتمعات حيث أنها فتحت ً
آفاقا
جديدة وغري حمدودة يف عملية االتصال والتواصل بني بيئات خمتلفة استطاعت يف فرتة وجيزة أن تصل بعدد
املشرتكني إىل أعداد خيالية جعلت هذه املواقع بديال لإلعالم التقليدي  .لذا فقد مت إنشاء صفحة لإلدارة املركزية
لإلرشاد الزراعي على موقع التواصل االجتماعي .face book

 حلقات سر األرض . األفالم اإلرشادية . -التنويهات اإلرشادية .
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أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
يف مجهورية مصر العربية

								
								

األستاذ الدكتور /سيد علي أمحد عيسوي
مدير معهد حبوث التناسليات احليوانية

لقد أثبتت األيام أن العلم هو املقياس الذي تقاس به النهضات والسبق يف ميادين احلياه وليس يف استطاعة أي
فرد أو مجاعة أن ختطو يف احلياه دون أن يكون العلم مستندها .وملا كانت الثروة احليوانية متثل دعامة أساسية من
دعائم اإلنتاج الزراعي مبصر وترتكز جهود وزارة الزراعة ومجيع العاملني يف اجملال الزراعي عامة والثروة احليوانية
خاصة يف العمل على زيادة حجم الثروة احليوانية ورفع القدرات اإلنتاجية للحيوان الزراعي ،فالبد من مراعاة تطبيق
التقنيات احلديثة يف كافة القطاعات اإلنتاجية.
سوف يتم إلقاء الضوء على أعداد الثروة احليوانية وتوزيعها.
أعداد الثروة احليوانية :
مجلة األبقار

أبقار
بلدية

خليط

أجنيب

2698491

1937965

143287

4779743

جاموس
3983167

(رأس)
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أغنام

ماعز

إبل

دواب

5365065

4258175

136930

1372059

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف جمال اإلنتاج احليواني

ً
طبقا للفئات :
أعداد مزارع ماشية التسمني العاملة
مزارع من  10إىل
أقل من  25رأسًا

مزارع من  25إىل
أقل من  50رأسًا

مزارع  50رأسًا فأكثر

اجلملة

2113

2262

2222

6597

ً
طبقا للفئات :
أعداد املزارع العاملة
مزارع من  10إىل
أقل من  25رأسًا

مزارع من  25إىل
أقل من  50رأسًا

مزارع  50رأسًا فأكثر

اجلملة

1734

1439

1515

4688

ً
طبقا للفئات (رأس) . 330990
 الطاقة الكلية ملزارع ماشية األلبانحاالت التلقيح اإلصطناعي مبحافظات اجلمهورية عام 2011
أبقار

جاموس

العدد امللقح

العدد امللقح

221686

45931

التقنيات احلديثة اليت يتم استخدامها يف مصر يف اجملاالت اآلتية :
-

التناسليات.
الوراثة والرتبية .
تغذية احليوان .
صحة احليوان والتحصينات.
املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
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 -1حتديث الوسائل احلقلية لتشخيص وعالج اإلضطرابات التناسلية يف حيوانات املزرعة.

املوجات الصوتية و تناسليات األبقار و اجلاموس:
 تشخيص احلمل املبكر ( ً 25يوما بعد التلقيح ).
 سرعة تلقيح االبقار غري العشار . -معرفة عمر و عدد و حيوية و جنس األجنة بدقة و سرعة .

 تشخيص مشاكل اجلهاز التناسلي بدقه كبرية و من ثم حتديد العالج املناسب مما يؤدي إىل حتقيق أفضل  نتائج بأقل تكلفة.
 اختاذ القرار السريع و الدقيق يف استبعاد احليوانات اليت ال تصلح تناسلياً. حتديد مدى استجابة املبايض لربنامج تعدد التبويض و عدد األجسام الصفراء أثناء نقل وزراعة األجنة.املوجات فوق الصوتية و تناسليات األغنام و املاعز :
 تشخيص احلمل املبكر ( ً 30 - 25يوما بعد التلقيح ).
 سرعة عمل تزامن شبقي و تعدد تبويض لألغنام غري العشار ومن ثم سرعة تلقيحها.ً
تناسليا .
 -اختاذ القرار السريع و الدقيق يف استبعاد احليوانات اليت ال تصلح
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 -معرفة عمر وعدد األجنة و ذلك لتحديد مستوى التغذية املناسب وكذلك حيوية وجنس األجنة بدقة و سرعة.

 -2نقل البويضة املخصبة :
تعترب عملية نقل البويضة املخصبة إحدى وسائل التكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف جمال اإلنتاج احليواني
وتهدف هذه العملية إىل التحسني الوراثي ورفع الكفاءة اإلنتاجية .وهي العملية اليت يتم فيها نقل األجنة من رحم األم
(وتسمى األم املعطية) وقبل انغراسها يف الطبقة املبطنة للرحم إىل رحم أنثى أخرى (تسمى األم املستقبلة) لتكمل
مراحل تطورها حتى متام منو اجلنني ووالدته.

 -3استخدام التقنيات احلديثة يف إعداد برامج الرعاية للعجول حديثة الوالدة (برامج تغذية ومناعة).

 -4تقييم الربامج احلديثة ملقاومة التهاب الضرع.
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 -5تشخيص وعالج العيون التناسلية.

 -6التشخيص املبكر ملسببات أمراض احليوانات حديثة الوالدة.

جمال الوراثة والرتبية :
ومن التطبيقات اليت تستخدم فيها التقنيات احليوية حتسني السالالت احليوانية هناك طريقان لتحسني
السالالت احليوانية األوىل عن طريق التحسني الوراثي بالطرق التقليدية مثل االنتخاب يف احليوانات على أساس
القيمة الرتبوية وخاصة على أساس الكفاءة التناسلية ،والطريقة الثانية فبواسطة اجياد التفوق الوراثي بوسائل
التكنولوجيا احليوية مثل تكنولوجيا التعديل الوراثي لتكوين أفراد ذات تراكيب وراثية مطلوبة لتكوين قطعان
النواة ثم يتم استخدام طرق أخرى من التكنولوجيا احليوية مثل التلقيح االصطناعي ،واحلفظ بالتربيد وبرامج نقل
األجنة واالستنساخ لنشر هذه الرتاكيب الوراثية املمتازة بأوسع نطاق ممكن.
 -1استنباط دالالت جديدة النتخاب الطالئق املستخدمة يف التلقيح االصطناعي.
 -2رفع الكفـاءة اإلخصـابية للسـائل املنـوي اجملمد.
 -3تطوير تكنولوجيا اإلخصاب املعملي واجملهري وحفظ ونقل األجنة يف حيوانات املزرعة.
 -4حل مشاكل التطبيق احلقلي لنتائج نقل األجنة واإلخصاب املعملي يف حيوانات املزرعة.
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 -1دراسة الرتاكيب الدقيقة للحيوانات املنوية واألجنة بغرض تطوير برامج نقل األجنة.

 -2دراسات عن الكروموسومات حاملة اجلينات الوراثية املتميزة وعالقتها باملستويات اإلنتاجية يف إناث القطيع .

تغذية احليوانات واإلنتاج احليواني:
 تعتمد يف أغلب احلاالت على استخدام الكائنات احلية الدقيقة ،مبا يف ذلك تلك املنتجة من خالل تكنولوجيااحلمض النووي (الدنا) معاد االحتاد .وتستخدم تقنيات التخمري إلنتاج املغذيات (مثل أمحاض أمينية أساسية معينة
أو بروتينات كاملة) أو لتحسني هضم األعالف احليوانية .وتستخدم الزراعات امليكروبية لزيادة جودة العلف
األخضر املطمور أو لتحسني اهلضم.
 يف حال استخدام األعالف احملتوية على املدعمات احليوية (الربوبيوتيك) .وقد مت تطوير بكترييا ذات احلمض النووياملعاد اإلحتاد النتاج إنزميات وهرمونات معينة تساعد على حتسني استخدام املغذيات ،واليت ميكن أن تزيد من إنتاج
ً
أيضا اإلنزميات احملللة
هرمون النمو سوماتوتروبني على سبيل املثال أو خفض األثر البيئي أو إنزيم الغيتيز وتستخدم
لأللياف لزيادة إنتاجية احليوانات وختفيض امللوثات البيئية.

أعالف غري تقليدية:
 سيالج عيدان الذرة (تصل كمية عيدان الذرة اخلضراء الناجتة عن زراعة  2مليون فدان ذرة مايساوي  900000طن ). سيالج الربسيم (توفري كميات علف لفصل الصيف). سيالج لب الربتقال . سيالج تفل الطماطم ( 5.5مليون طن طماطم و نسبة الفقد قد تصل إىل .)40% سيالج بنجر العلف و بنجر السكر. سيالج خملفات صناعة البطاطس. -سيالج زعازيع (قلوح) القصب .

نواتج تصنيع احلبوب:
 اجللوتوفيد. خملفات تصنيع الذرة (رطب  ,جاف).املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
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 حيتوي على :•  % 18بروتني خام.
• . TDN % 72
• غين بالفسفور.
• )DDGS (Dried Distillers Grains with soluble
• برروتني خام .%36 - 28:
• .TDN:%82
• غين بالفسفور.

خملفات مصانع البرية:
 تفل الشعري حيتوي على:• حتى  % 75رطوبة.
•  % 14 – 12بروتني خام.
• .TDN % 74
• ميكن جتفيفها .
خملفات جتفيف أو عصري البصل حتتوي على رطوبة مرتفعة ( )%90وهي مرتفعة القيمة الغذائية وحتتوي املادة
اجلافة على:
•  % 13 - 9بروتني خام.
• .TDN % 83
• تستخدم بنسبة أقل من  % 25من املادة اجلافة املأكولة (لعجول التسمني والعجالت النامية).

عروش بنجر السكر:
 ينتج الفدان يف املتوسط  12 - 10طن عروش خضراء.• هلا تأثري ملني فيجب احلرص عند التغذية عليها (بالتدريج على 10أيام).
• ميكن التغذيه عليها خضراء.
• ميكن عمل دريس منها (خالل أبريل إىل يونيو تنشر ملدة  10 – 5أيام) ميكن التغذية عليها حتى 4
كجم للرأس يف اليوم.
• أو عمل سيالج بإضافتها (بنسبه  ) % 50بعد تركها لتذبل و جتف ( % 60رطوبة) أو حملصول آخر مثل
الربسيم ويضاف اليها  % 5 - 3حجر جريي) .تغذى حتى  13كجم للماشية.

قصب السكر:
• تنب شفري القصب.
• سيالج قلوح القصب.
عالج مشاكل التمثيل الغذائي حليوانات املزرعة :
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استخدام التكنولوجيات احليوية يف جمال الصحة احليوانية :

ُ
 لزيادة دقة تشخيص األمراض ومكافحتها باإلضافة إىل العالج .يتم استخدام األجسام املضادة أحادية الكلون يفطرق التشخيص املعتمدة على املناعة ،مبا يف ذلك الفحص املناعي املرتبط باإلنزيم والفحص املناعي اإلشعاعي .هذه
األساليب قد ال تسمح بتمييز احليوانات املطعمة من تلك املصابة ،لذلك أصبحت نهوج البيولوجيا اجلزيئية القادرة
على كشف تسلسل محض نووي معني مفضلة اآلن.
ً
أيضا وسيلة ال غنى عنها للحفاظ على صحة احليوان ،واللقاحات املعادة االحتاد توفر مزايا إجيابية
 التطعيم هوباملقارنة مع اللقاحات التقليدية ،من حيث النوعية واالستقرار والسالمة.
 -1استخدام التقنيات احلديثة لتأكيـد نتائــج الفحـوص التقليديـة ملسببات األمراض.

 -2استخدام تقنيات التكنولوجيا احليوية يف تشخيص مسببات األمراض يف األنسجة احليوانية.
 -3دراسة العالقة بني الكفاءة املناعية والقدرة التناسلية حليوان املزرعة.

 -4دراسة تأثري متبقيات األدوية البيطريـة على األداء اإلنتاجي والتناسلي حليوانات املزرعة.

 -5وباإلضافة إىل ذلك ،يتم استخدام تقنية احلشرة العقيمة ،عادة كجزء من نهج شامل لإلدارة املتكاملة لآلفات،
لتحسني صحة املواشي ضمن منطقة جغرافية معينة من خالل التحكم يف احلشرات اليت تسبب أو تنقل أمراض معينة
إىل املاشية .كما تستخدم التقنيات اجلزيئية املصلية على نطاق واسع يف البلدان النامية .ويتم استخدام عمليات
التشخيص املعتمدة على تفاعل بوليمرييز املتسلسل بشكل متزايد للسماح بالتشخيص املبكر لألمراض ،ولكن
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ً
أساسا على املختربات ومؤسسات البحوث وخمتربات التشخيص احلكومية .وقد مت استخدام
هذا االستخدام يقتصر
ً
ً
التطعيم على نطاق واسع ،باعتباره تدبريا فعاال من حيث التكلفة ملكافحة األمراض املعدية.
 -6تقييم استخدام اللقاحات املنتجة لبعض األمراض التناسلية مثل الربوسيال والفريوسات.

 -7قياس مستوى األجسام املناعية للحيوانات املصابة واحملصنة.
تتلخص أهم اإلجنازات فيما يلي :
 -1استخدام التكنولوجيا احلديثة للتشخيص السريع لألمراض املعدية.
 -2تطبيق تكنولوجيا جتميد السائل املنوي باملزارع.
 -3اختزال الفرتة بني والدتني يف األبقار واجلاموس.
 -4وضع برامج للتحكم يف التبويض للقضاء على مشكلة التفويت يف اجلاموس.
 -5استخدام منشطات املناعة النوعية وغري النوعية حلماية احلمالن والعجول الرضيعة من اإلصابة باالسهاالت
وااللتهابات الرئوية.
 -6الكشــف عـن متبقيـات األدويـة البيـطرية فـي املنتجات احليوانية.
 -7التحسني الكمي والنوعي لأللبان يف القطعان احلالبة عن طريق اختبار تنكات اللنب.
 -8استخدام تكنولوجيا الفحص باملوجات فوق الصوتية ومنظار البطن لتشخيص احلمل املبكر ومسببات التخلفات
التناسلية يف املاشية املصرية.
 -9تطوير وسائل فحص رسائل السائل املنوي املستورد من اخلارج لضمان خلوها من األمراض التناسلية املعدية الوافدة
حلماية الثروة احليوانية.
 -10تنفيذ القوافل البيطرية اإلرشـادية اجملانية يف ربوع القرى املصرية.
 -11تدريب شباب اخلرجيني واملربني ومرشدي اإلنتاج احليواني يف جمال الرعاية التناسلية للتلقيح االصطناعي.
 -12تطبيق نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا إىل صغار املربني.
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أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
باململكة املغربية
الدكتور /الفضيلي موسـى
رئيس قسم اإلنتاج احليواني باملعهد الوطين للبحث الزراعي

 -1أهمية قطاع تربية املواشي باملغرب:
يتوفر قطاع تربية املواشي باململكة املغربية على مؤهالت متكنه من احتالل املرتبة األوىل ضمن القطاعات
ً
سنويا ،وهو ما ميثل أزيد من  % 44من رقم معامالت
الرئيسية للفالحة برقم معامالت يصل إىل حواىل  35مليار درهم
القطاع الفالحي.
إن هذا القطاع يساهم بشكل كبري يف التنمية االقتصادية باململكة من خالل خلق فرص العمل حيث يشغل أزيد
من  2.5مليون شخص يعملون يف فرع سلسلة اإلنتاج احليواني .كما أن تربية األغنام واملاعز تستقطب%67من مناصب
الشغل ،متبوعة بإنتاج احلليب ( )%18وتربية األبقار (.)%15
كما يساهم قطاع تربية املواشي يف اململكة املغربية يف :
• احلفاظ على األمن الغذائي للبالد و حتقيق االكتفاء الذاتي.
• حتسني الدخل لدى مربي املاشية و تقليص الفقر يف املناطق اجلبلية ،وشبه اجلافة و اجلافة.
• احلفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الوراثية احليوانية داخل نظم الكسب املتواجدة باملغرب.
• اخلفض من العجز احلاصل من الربوتينات احليوانية للمستهلك.
يتوفر قطاع تربية املواشي يف املغرب على ثروة حيوانية هامة ،تتكون من  17. 5مليون رأس من األغنام ،و  5.5مليون
رأس من املاعز و  2 .7مليون رأس من األبقار و  190من األفراس اإلبل إىل جانب قطاع الدواجن املتطور بشكل كبري .كما
ً
مؤهال
ميتاز قطاع تربية املواشي بتنوع املوارد اجلينية املمثلة يف السالالت اليت تتأقلم مع الظروف البيئية ،و تشكل
ً
رئيسيا هلذا القطاع من بني َسالالت قطيع اجملرتات باملغرب يذكر اآلتي :
• األبقار :السالالت احمللية واملاس زعري ،مسراء األطلس ،و كذا السالالت املستوردة (إلنتاج احلليب واللحوم).
بوجعد ،الد ّمان ،بين ْ
السردي ،بين كيلّ ،
• األغنام 6 :سالالت حملية معروفة و منتقاة :مِتحضيتَّ ،
احسـن،
ُسالالت األطلس و َسالالت من أصل أوروبي.
• املاعزُ :سالالت األطلس والشمال والواحات.
لكن قطاع تربية املواشي يواجه إكراهات حتد من تطوره و تعيق منوه وجتعل إدخال التكنولوجيات احلديثة ً
أمرا
ً
صعبا نذكر منها:
ً
متاشيا مع تطور طلب املستهلك.
• ضعف اإلنتاجية وتثمني املنتوجات احليوانية
• ارتفاع أسعار املواد األولية.
• التغريات املناخية.
• ضعف التقنيات السائدة لدى أغلبية مربي املواشي.
• صعوبات يف حتويل التكنولوجيا وتعميم نتائج البحث عند مربي املواشي.

ولكي يتمكن هذا القطاع من ختطي الصعوبات واحتالل املوقع الذي يستحقه وضعت إسرتاتيجية خمطط املغرب
ً
أهدافا طموحة وبرامج وإجراءات خاصة وفق مقاربة مندجمة وشاملة من أجل النهوض بقطاع اإلنتاج احليواني،
األخضر،
وعصرنته ،وخلق الثروات و كذا الرفع من العرض بالنسبة جلميع سالسل اإلنتاج احليواني وذلك بـ :
• حتسني اإلنتاجية واملنافسة.
• تثمني املنتجات احليوانية والرفع من اجلودة.
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• توفري حتفيزات مالية بأزيد من  % 80للمشاريع ذات القيمة املضافة وكذا للفالحني الصغار واملتوسطني.
• تأطري صغار مربي املاشية يف إطار سياسة القرب وتنظيم أيام حتسيسية للتحفيز على اعتماد تقنيات حديثة.
• دعم البحث العلمي و البحث التطبيقي.

 -2البحوث يف جمال اإلنتاج احليواني باململكة املغربية:
يعترب املعهد الوطين للبحث الزراعي من أبرز املؤسسات الوطنيـة املخول هلا إجناز برامج األحباث العلميـة والتقنية
والبحث التنموي لتطوير الزراعة وتربية املاشية باململكة املغربية ،باإلضافة إىل مؤسسات التعليم العالي الفالحي
كمعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرية و املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس ،لقد ساهم املعهد يف تطويره للقطاع
بإجناز البحوث من خالل وضع جمموعة من التكنولوجيات واملعارف من طرف الباحثني مت إجنازها داخل احملطات أو
خارجها يف ظروف واقعية .وكذلك بتفويت النتائج إىل املربني والفاعلني يف امليدان ،متكنه من مواكبة إسرتاتيجية
التنمية الفالحية اليت تبنتها احلكومة وأطلق عليها اسم خمطط املغرب األخضر٠
من بني أهم التوجهات البحثية يف ميدان اإلنتاج احليواني من أجل مواكبة تنمية القطاع الفالحي نذكر:
• التسيري الدائم للموارد الطبيعية من تنوع بيولوجي نباتي وحيواني.
• حتسني اإلنتاجية و تنوع اإلنتاج احليواني.
• رفع اجلودة وتثمني املنتجات احليوانية احمللية.
• تقوية أنشطة البحث التنموي يف ميدان اإلنتاج احليواني.
• نقل تكنولوجيات وتأطري الشركاء.
فهكذا من بني أهم البحوث املنجزة يف جمال اإلنتاج احليواني من أجل استغالل التنوع الوراثي وحتسني نسل
السالالت نذكر:
• دراسات اخلاصيات واملؤهالت داخل احملطة يف مناطق األصل لسالالت األغنام احمللية الدمـان ،السـردي،
تيمحضيت ،بين كيل ،و بوجعد يف إطار الساللة النقية.
ً
بعيدا عن مناطق األصل لسالالت األغنام احملليـة الدمـان ،السـردي،
• دراسات ومقارنة خاصيات داخل احملطة
تيمحضيت ،بين كيل ،و بوجعد يف إطار الساللة النقية.
• دراسات مؤهالت سالالت األغنام احمللية  :الدمان ،السردي ،تيمحضيت ،بين كيل ،وبوجعد خارج مناطق
األصل يف إطار برامج التهجني مع السالالت احملسنة اللحوم من أصل أوروبي.
• خلق سالالت أغنام جديدة بإمكانها التكثيف و الرفع من اإلنتاجية يف املناطق الصاحلة للزراعة.
• تثمني ونقل ساللة األغنام اجلديدة أنرا  180للمستفيدين يف املناطق الصاحلة للزراعية.
• دراسات خاصيات مؤهالت سالالت املاعز احمللي يف مشال املغرب وواحات اجلنوب الشرقي.
• تنمية و ضبط التقنيات التوالدية (التلقيح االصطناعي ،التشخيص املبكر للحمل )...متأقلمة مع سالالت
األغنام و املاعز احمللية.
• توصيف املوارد الوراثية لدى اجملرتات الصغرية على الصعيد الوطين باستعمال الومسات الوراثية.
• دراسة مميزات ساللة األبقار احمللية « وملاس» .
• دراسة نظم التهجني بني السالالت ميكنها من الرفع من اإلنتاجية عند األبقار ،املاعز واألغنام.
• توصيف و تثمني حليب املاعز يف منطقة الشمال و اجلنوب الشرقي للمملكة.
كما أن من بني أهم البحوث املنجزة من أجل استغالل التنوع يف املوارد الطبيعية يف التغذية احليوانية:
• دراسة نظم تربية اجملرتات الصغرية يف عدة مناطق زراعية ـ أيكولوجية.
• إنتاج وتنويع أصناف األعالف والكأل متأقلمة حسب املناطق الزراعية.
• إنتاج أعالف (احلبوب ،البقوليات) يف إطار زراعة الصنف الواحد أو كخليط من عدة أصناف.
• إنتاج الرتمس كعلف بديل يف تغذية اجملرتات على النقص احلاصل يف الربوتينات.
• إنتاج الصباركعلف بديل يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة.
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• تطوير طرق وتقانات االحتفاظ على األعالف باملناطق الزراعية.
• دراسة أحسن طرق السلوجة وجتفيف الكأل.
• تصنيف و تثمني العديد من خملفات املواد الزراعية املستعملة يف التغذية احليوانية.
• حتسني اجلودة الغذائية لألعالف واملنتجات الزراعية الرئيسية أو الثانوية.
• تنويع املواد العلفية و تثمني املنتجات الثانوية الفالحية و الصناعية لسد النقص العلفي للحيوانات اجملرتة.
• حتسني املراعي واحلفاظ على املوارد الطبيعية يف املناطق اجلافة الشرقية للمملكة.
• حتسني و توفري املوارد الغذائية للقطيع يف منطقة الوسط الغربي.

 -3نقل التقانة ونتائج البحث باملعهد:
ً
وجناحا لإلسرتاتيجية الفالحية اليت تبنتها وزارة الفالحة والصيد البحري،
من أجل تنمية فالحية مستدامة
ً
حاليا مديرية التعليم والتكوين والبحث على التحضري لتصور جديد هليكلة نظامي البحث الفالحي و اإلرشاد
تعمل
ُ
الفالحي ووضع آليات للتوجيه والتنسيق متكن من العمل بكيفية متكاملة حول املوضوعات اليت تندرج ضمن
أولويات خمطط املغرب األخضر،وهدفها األساسي يتمثل يف املساهمة يف تفعيل املخططات الفالحية اجلهوية للمملكة.
أما بالنسبة للمعهد الوطين للبحث الزراعي فهو مؤسسة منفتحة على حميطها،وقد استطاع نسج عالقات شراكة مع
خمتلف الفاعلني يف البحث والتنمية على املستوى الوطين و الدولي.على الصعيد الوطين ومن أجل حتقيق التعاون
الفعلي بني املعهد الوطين للبحث الزراعي و مجيع الفرقاء العاملني يف القطاع (من مصاحل التنمية الفالحية احمللية و
اجلهوية للوزارة الوصية و كذلك خمتلف اجلمعيات املهنية العاملة يف جمال اإلنتاج احليواني) عمد بعد 1990إىل
االنفتاح حول احمليط على الصعيد اجلهوي وذلك خبلق:
* مصلحة لنقل التكنولوجيات يف كل مركز جهوي للبحث ،حيث تقوم مصاحل البحث والتنمية بدعم من وحدات
حبث املعهد بدور الوسيط بني البحث و اإلرشاد الفالحي هي تعمل على:
• حتديد احلاجات احملتملة من التكنولوجيا.
• اقرتاح جمموعة من احللول.
• نشر نتائج البحث.
• متابعة و تقييم مدى تأثري هذه التكنولوجيات املقرتحة على إنتاج و دخل الفالح.
* جملس جهوي استشاري كمقاربة تشاركهم منهجية لتحديد حاجيات البحث الزراعي وتقييمها وتثمينها بتوافق
مـع الزبنـاء و الشركاء الذين يشاركوا املعهد يف توجيه البحث وتبادل املعلومات حول مالءمة البحث .إن اجملالس
االستشارية تشكل أعضاءها من اهلياكل اجلهوية واإلقليمية التابعة لوزارة الفالحة ،التنظيمات املهنية،
املنتخبني احملليني اجلامعات ومؤسسات التكوين واجملتمع املدني.

= اقتسـام املعرفة:
من أجل اقتسام املعرفة يعمل املعهد على:
• إجناز جتارب عينية و ميدانية داخل ضيعات نِّ
املربي.
• تنشيط األيام املفتوحة لنقل التكنولوجيات لدى مربي املاشية على صعيد الرتاب الوطين داخل احملطات
التجريبية.
• إصدار النشرات العلمية والتقنية و كذا حث الباحثني على املشاركة يف املؤمترات الوطنية والدولية.
• وضع شراكة على الصعيد اجلهوي مع اجلمعيات املهنية واملديريات اجلهوية للفالحة.
• إعداد وثائق تقنية باللغتني العربية و الفرنسية.
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= موارد بشرية مؤهلة و بنيات مالئمة:
من أجل مواكبة البحث للتنمية الفالحية باململكة يتوفر املعهد على:
• مراكز جهوية للبحث تغطي أغلب املناطق الزراعية – البيئية.
• قسم علمي يسهر على التأطري و التوجيه العلمي و تتبع البحوث يف قطاع اإلنتاج احليواني.
• قسم علمي للبحث و التنمية و نقل التكنولوجيات.
• وحدات حبث متخصصة يف أنشطة البحث و البحث التنموي.
• مصاحل للبحث والتنمية يف الواجهة بني البحث والتعميم الفالحي ومصاحل التنمية على الصعيد اجلهوي و
احمللي.
• حمطات جتارب حتتوي على قطعان حيوانات من خمتلف األصناف.
• عدة خمتربات متخصصة.
• باإلضافة إىل كل هذا و من أجل إشراك كل الطاقات يفضل املعهد العمل يف إطار شبكات الستعمال و
ً
دائما يف إطار شراكات
توظيف كفاءات مجيع الباحثني من داخل املعهد أو خارجه و كذلك يعمل املعهد
و عقود مع املهنيني و اخلواص الفاعلني يف قطاع اإلنتاج احليواني.

خالصـــة:
ً
دائما رهن اجلمعيات املهنية
إن حصيلة نتائج البحث واخلربة اليت يتوفر عليها املعهد يف قطاع اإلنتاج احليواني هي
و الفاعلني العاملني يف القطاع اليت تعمل يف هذا امليدان .كما أن املعهد مفتوح إىل مجيع التوجيهات لشركائه للعمل
واالخنراط يف الربامج اليت ميكن أن تعود بالنفع على مربي املاشية و قطاع اإلنتاج احليواني بصفة عامة باململكة
املغربية .كما أن له كامل االستعداد إلنشاء شراكة وتبادل اخلربات مع مجيع الدول العربية الشقيقة.
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أوضاع البحوث وأنشطة نقل تقانات اإلنتاج احليواني
فـي موريتانيا
د .بوبكـر حممدن باباه

متهيد:
تعترب موريتانيا دولة رعوية بامتياز ،حيث تتوفر بها ثروة حيوانية معتربة مقارنة مع عدد السكان وتشكل
الرتبية احليوانية إحدى دعائم االقتصاد الوطين حيث تساهم بنسبة  % 14من الناتج الوطين اخلام و  % 70من القيمة
املضافة للقطاع الزراعي ،و ال تزال الرتبية احليوانية متارس حبسب األمناط التقليدية بالرغم من عدة حماوالت لتحديث
أمناط الرتبية ،وجتدر اإلشارة أن نسبة االستثمار يف هذا القطاع ال تزال حمدودة حيث ال تتعدى نسبة  4%من جممل
االستثمارات يف موريتانيا.

معلومات عامة:
تعترب موريتانيا نقطة وصل بني بلدان املغرب العربي و دول الساحل ،تقدر مساحتها بـ 1.030.700:كيلو مرت
مربع حيدها من الغرب احمليط األطلسي ومن الشمال الصحراء الغربية و اجلزائر ومن الشرق مالي و من اجلنوب مالي و
السنغال.
عدد السكان يقدر بـ 3,5:مليون نسمة ،نسبة  % 46منهم تعيش يف الوسط الريفي.
على الصعيد اإلداري البلد يتكون من  13والية (حمافظة) ،و  56مقاطعة ،و  205بلدية منها  163ريفية.
املناخ :يعترب مناخ موريتانيا صحراوي يف الشمال و ساحلي يف اجلنوب ،حيث تقدر املناطق القاحلة بـ  % 78من جممل
املساحة ،ومن املالحظ تناقص يف التساقطات املطرية و عدم انتظامها حيث قد يصل الفارق  % 80باملقارنة مع املعدل
السنوي ،كما من املالحظ زحف التصحر على املناطق الرعوية مع تتابع موجات اجلفاف.
تقدر املساحة الرعوية بـ  102 :مليون هكتار و تعاني من ندرة يف النقاط املائية مما جنم عنه بقاء مساحات كبرية
غري مستغلة.
ً
تتبعا ملواطن الكأل ،منط االنتجاع وهو النمط السائد
أمناط الرتبية :هناك منط الرتحال و الذي يقوم به البدو الرحل
حيث يف فصل شح األمطار تذهب احليوانات إىل مواطن الكأل  ،النمط شبه املكثف وهو حديث صاحب اهلجرة من الريف
إىل املدن و رافقته حتوالت عميقة يف بنية اجملتمع جنم عنها تغري يف طرق الرتبية و اإلنتاج و تثبيت احليوانات قرب
حمدودا ً
ً
جدا.
املدن ،و النمط املكثف وهو ال يزال
يف غياب إحصاءات دقيقة فإن تقديرات إدارة الرتبية احليوانية للثروة احليوانية كالتالي:
 اإلبل  1,4 :مليون رأس. البقر  2,5 :مليون رأس. -املاعز و األغنام  16 :مليوناً.

البنية اهليكلية للمصاحل املعنية بإدارة الثروة احليوانية:
على املستوى املركزي هناك إدارة الرتبية احليوانية و هي مسئولة عن وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة بالثروة
احليوانية يف موريتانيا وهي تتبع لوزارة التنمية الريفية ،و على املستوى اجلهوي هنالك املندوبيات اجلهوية للوزارة و فيها
املصاحل البيطرية و على مستوى املقاطعات هنالك املفتشيات البيطرية و مكاتب التفتيش.
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األطر اإلدارية العاملة يف ميدان اإلرشاد و نقل التقانة:
إن إدارة البحث و اإلرشاد هي إحدى اإلدارات املركزية بالوزارة يوكل إليها مهام وضع السياسات العامة يف
جمال اإلرشاد الزراعي بشكل عام و هي تقوم بدور أساسي يف هذا اجملال ،حيث هي املسئولة عن وضع املخططات العامة
املتعلقة بالتثقيف و اإلرشاد و تنظيم امللتقيات و الندوات كما تعمل مع اإلذاعات اجلهوية و الريفية على إعداد برامج
تثقيفية ختدم مشاكل املنمني ،وكذالك هي املسئولة عن الرتخيص للتعاونيات الزراعية و الرعوية و اليت تعترب إحدى
األطر األساسية لتنظيم و تأطري املنمني يف منظمات مهنية تسهل التعامل معهم.
باإلضافة إىل ذلك هنالك عدة أطر أخرى تعمل بالتوازي مع هذه اإلدارة يف ميدان نقل التقانة و اإلرشاد البيطري نذكر
منها إدارة الرتبية احليوانية و برامج التنمية القاعدية و اليت تعمل يف الوسط الريفي لتنمية القدرات اإلنتاجية للسكان.
كما ميكن اإلشارة إىل دور املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال النهوض بالثروة احليوانية وكذلك األطر
التنظيمية للمنمني املتعاونني مع مصانع احلليب للخواص.

مقتطفات عن أهم ما مت مبيدان نقل التقانة:
وجتدر اإلشارة إىل أن قطاع الثروة احليوانية قطاع حيوي بالنسبة لالقتصاد الوطين وعليه فإنه للنهوض به البد
من تثقيف و تأطري املنمني حول أساليب الرتبية اليت تتواءم مع ظروفهم احمللية و حتصني مواشيهم ضد األمراض و اجلوائح
اليت قد تقضي عليها و يف نفس الوقت حثهم على الرفع من الكفاءة اإلنتاجية حليواناتهم و دجمها يف الدورة االقتصادية
الوطنية ،و يف هذا اإلطار قامت الدولة بدور كبري منذ فجر االستقالل بتوفري الصحة للقطعان يف كل مناطق موريتانيا
عرب وسائل الدولة ،إال أنه يف بداية التسعينات انتهجت سياسة اخلصخصة هلذا القطاع وما رافقها من سياسة تكوين
للمرشدين البيطريني يف كل القرى والريف وذلك باالعتماد على املنظمات الرعوية املعتمدة من قبل الوزارة واليت هي
يف احلقيقة الرافعة احلقيقية للقطاع الريفي ملا تلعبه من دور كبري يف توصيل املعلومة الصحيحة للمنمني و يف
نفس الوقت رفع مشاكل املنمني للجهات املختصة.
ويلعب قطاع اإلعالم ً
ً
أساسيا يف تثقيف املنمني من خالل اإلذاعة الريفية و براجمها املتنوعة واملتعددة و اليت تتطرق
دورا
ً
ً
كبريا لإلرشاد و التثقيف
حيزا
لكل املشاكل اليت متس الوسط الريفي ،وكذلك اإلذاعات اجلهوية اليت تعطي
للمنمني ،و تعترب حبق هاتان الوسيلتان من أهم وسائط نقل املعلومة للمنمني ورفع تطلعاتهم.
و يف العشرية األخرية مت من خالل أحد برامج التنمية التابعة لوزارة التنمية الريفية الشروع يف إدخال مكونة التلقيح
الصناعي يف املناطق اليت يكثر فيها إنتاج احلليب (منطقة الضفة) ،و بعد انتهاء فرتة املشروع أخذت إدارة الثروة
احليوانية على عاتقها مهام متابعة هذه العملية حيث أصبحت تقوم حبمالت مومسية و بناء مزارع منوذجية يف مناطق
متعددة من موريتانيا تعترب حبق حمطات توضيح للمنمني حيث تستقبل أبقار املنمني ويتم تلقحها و رعايتها حتى
تولد ومن ثم يتم إعادتها ألصحابها مما ساهم يف تقبل املنمني هلذه العملية و اآلن جاري اإلعداد لبناء حمطات للتلقيح
الصناعي يتم فيها إنتاج السائل املنوي وجتهيزه بدل استرياده من اخلارج.
و يتم اإلعداد اآلن لبناء مركز مندمج لنقل التقانة و اإلرشاد بالتعاون مع التعاون الصيين حيث سيقوم بإعداد املرشدين
على تقنيات اإلنتاج من زراعة لألعالف ،ومعامل البسرتة للحليب ،و معاملة اللحوم وجتهيزها باإلضافة للجانب الصحي
و متعلقاته ،أضف إىل ذلك علوم صحة الغذاء و مراقبة اجلودة و هو اآلن يف طور اإلنشاء ومن املتوقع أن يرى النور نهاية
.2013
و هناك محلة إرشادية سنوية تواكب احلملة السنوية لتحصني املواشي و اليت متتد ملدة أربعة أشهر كل سنة حيث
يتم ابتعاث الكثري من املرشدين ملناطق تركز الثروة احليوانية لالتصال باملنمني والشرح هلم مدى أهمية حتصني
حيواناتهم و وقايتها من األمراض الفتاكة ،كما أنه يف حالة تسجيل بؤرة مرضية يف منطقة ما تقوم الدولة بتدخل
صحي يواكبه برنامج إرشادي يوضح للسكان اإلجراءات املتبعة و مدى أهميتها حلماية أنفسهم ومحاية حيواناتهم.
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اآلفاق املستقبلية:
يتم اآلن إعداد إسرتاتيجية جديدة لوزارة التنمية الريفية بأفق  2025تهدف إىل حتديث القطاع و الرفع من
كفاءته و يف نفس الوقت يتم اإلعداد إلعادة هيكلة الوزارة و إعادة توزيع املهام يف إطار بنى إدارية جديدة و عليه
فإنه سيعطي أهمية قصوى جملال اإلرشاد و نقل التقانة؛ ألنه هو حجر الزاوية يف أية تنمية للقطاع.
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