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اج بهدف تخفيض كلفة اإلنتتكنولوجيا الزراعة المائية بإستخدامالشعير إستنبات

الحيواني والحّد من تدهور المراعي



مقّدمة

تحكم تام–زراعات محميّة رتبّدل مناخي وخطورة تصحّ 

إنتاج مستدام وثابت ةمراعٍ  موسميّ –مزارع جبليّة 

ف مشاكل تغذية عدم كفاية األعال

المالئة
خلطة متوازنة–إنتاج كاٍف 



ميزات المشروع

أيام8= حصاد زرع 

دقيقة30= العمل اليومي

يوم365= علف أخضر
عدم التأثر بالعوامل الخارجيّة

 كلفة رّي
 (طبابة)+ كلفة األعالف

مياه جوفيّةزراعة عضوية 
دونم1~2م1

 (مالئة)مشاكل التغذية
تحسين المنتج النهائي

إلستخدامإيجاد حلول 
األراضي في لبنان



مبادئ الزراعة
في العام

.بالرطوبةالحبوبإمداد1.

.الالزمةالمغذياتإضافة2.

كالتراب)متينوسطغياب3.

آخروسيطمنأيّ أو

.(الزرع

إنبات4.

.الجذوروتداخلتشبيك5.

30اليقاربخضرينموّ 6.

5منتتراوحفترةخاللسم

.أيام8إلى

الخضراءالبراعمتُحصد7.

الجذوروحصيرةالناتجة
للحيواناتبأكملهاتُقّدم8.

أنواع الحبوب

.النموذجالزراعةهوالشعير1.

منالعديدإستخداميُمكن2.

كرالذسبيلعلىمنهااألنواع

:الحصرال

الشوفان1.

القمح2.

الذرة3.

العدس4.

الجلبانة5.

البيقية6.

العلفيّةالخالئط7.

التغيرات الداخليّة

منمجموعةاإلنبات،فترةخالل

كليةوالهيالكيميائيةالتغييرات

خاللمنالحبوبداخلتحدث
:ومنهاالمائية،الزراعةعملية

داخلاإلنزيماتتنشيط1.

إلىيؤديالذي:الحبوب

البروتيناتتحلل

والدهونوالكربوهيدرات

.البسيطةمكوناتهاإلى
األحماضتركيززيادة2.

ابلةالق:والسكرياتاألمينية

الدهنيةواألحماضللذوبان
.الحبوبداخل



ركائز اإلنتاج المستدام

إدارة غرفة النموبيئة اإلنباتالحبوب



ركائز اإلنتاج المستدام

البذور

،اإلنباتنسبةحيثمن:جودتها1.

.الحيويّة

الحبوبمنخلّوها:نظافتها2.

األجرام،الشوائب،الضامرة،

والحبوبالضارة،األعشاببذور

.المكسورة

.اإلنباتسرعةلناحية:صنفها3.

:واألمراضالحشراتمنخلّوها4.

ة،الحيّ المخازنحشراتباألخصّ 

واألمراض،السونةحشرة
.والتفحمالفطريّة

بيئة اإلنبات

التي:اإلنباتغرفةحرارةدرجة1.

22و18بينتتراوحأنيجب

ºاإلنباتفترةطيلةم.

أنيجبالتي:المياهحرارةدرجة2.
طيلةم21ºو19بينتتراوح

.اإلنباتفترة

أنيجبالتي:النسبيّةالرطوبة3.

طيلة%70و40بينتتراوح

هلهذويُستخدم؛اإلنباتفترة

جهازمعللرطوبةمزيلالغاية
.آليتحكم

.نالعفومناألوساخخالية:نظيفة4.

تكونأنيجبالتي:الهواءحركة5.

غايةاللهذهيُستخدم.ومتجددةدائمة
.المكيفاتأوالمراوح

إدارة غرفة النموّ 

درجةباألخصّ :المياهنوعية1.
،(pHاليدس)الحموضة

،(Conductivity)الموصلية

.الكيميائيّةوالتركيبة

لتخلصلالُمتّبع:األوليالنقعوقت2.
.البذوروتعقيمالشوائبمن

:الزرعأحواضداخلالنقعوقت3.

كميّةالوتأمينالمياهركودلتحاشي
.البذورلريّ الالزمينوالوقت

تقّدممعالالزمة:المغذياتإمداد4.
.النمومراحل

أحواضفيالحبوبوكثافةعمق5.

تاإلنباتأخردونللحؤول:الزرع

غيرالبذوروتعفنوإختناق
.المنبتة

عدىتتالأنيُستحسن:النمومّدة6.
.أيامالثمانية



إعداد موقع المشروع

مخصص لتخزين البذور، 

"(.أ)"األسمدة 

مخصص إلعداد 

ء منه الحبوب للزرع يتضّمن بجز

ائب مكان لتنقية الحبوب من الشو

نقع وإعداد الحبوب للبَذر، وجزء ل
"(..ب)"البذور تمهيداً للزرع 

ل مخصص للزرع ويشتم

سقاالتأو )سقالةعلى 

(  بحسب مساحة للمشروع

حاملة لرفوف الزرع 
"(.ت)"

سقيفة يُستحسن أن تكون معزولة



إعداد موقع المشروع

18-22م

40–70%

15-30م

30–40%

15-30م

30–50%



جهاز غرفة النموّ 
.الزرعورفوفسقالة1.

.المياهجمعخزان2.

.وائبالشوإزالةالمياهترشيحفالتر3.

.مضّخة4.

دفئةوالتالريّ بأوقاتتحّكمأجهزة5.

.والتبريد

الرطوبةومزيلمكيّف6.

إنارة7.

الغرفةهواءتبديلمروحة8.

أسمدةخالط9.

مياهمصدر10.

“U”للحرارةميزان11.

10

مياه من الطاقة يمكن أن يكون عبر توليدها من الطاقة الشمسيّة والإستهالكإن 
.  حصادها من األسطح

11



الحاملة للرفوفالسقالة

فسحيتوجب.تاجيّةإنلوحدةٍ النموذجهيأعالهالمبيّنةالقياسياتإن.إنتاجهاالُمراداإلنتاجيّةالقدرةبإختالفالسقاالتقياسيختلف

.ناحيةكلمنم1قرابةللعملمجال

م1



أِسّرةُ البذر
الرفوف

TOTNFT Channel 
تقنية الغشاء المغذي المفتوح

NFT Channel 
تقنية الغشاء المغذي المقفل جنبه

الصواني

ستيلستانلسأو المزيبقصواني من الحديد صواني بالستيكيّة 

رالحصالالذكرسبيلعلى

رالحصالالذكرسبيلعلى



نظام الرّي المقفل

ً مسلّطةالالبذرأسّرةإلىالمغذّيةالموادمعالمياهتنقلغاطسةومضّخةالمياهلجمعخزانمنالمقفلالنظاميتكّون مسبقا

.الجمعخزانإلىبدورهيؤديالذيالشوائبوإزالةالترشيحنظامنحوالمياهمنالزائدلتصريف

ً األسمدةكميّةتُعّدلكماالرئيسي،الخّزانإلىالنباتاتمنالُمستهلكةالمياهكميّةتُضاف الخّزانحجميُحدد.حاجةللوفقا

.القصوىالنباتاتحاجةبحسبالرئيسي

Source: Gardener



إعداد موقع المشروع

دام ينتج أثبتت الدراسات أن تأمين الشروط المنّوه عنها أعاله تؤمن وضع إنبات مثالي ومست

سم 30إلى 20يتراوح بين بإرتفاعمؤلفة من جذور بيضاء وإنباٍت أخضر " حصيرة"عنه 
.  تُقّدم الحصيرة بأكملها للحيوانات. أيام8إلى 5خالل فترةٍ تتراوح من 

Source:  Alibaba







الحصاد
ً مستسالمنتجيُعتبر.للحيواناتبأكملهاتقّدممتينة“سجادة”لتكّونالبعضبعضهابينبأكملهاالجذورتتماسك الحيواناتأنواعكافةمناغا

.متواضعةجافةومادةٍ مرتفعةغذائيّةقيمةٍ علىويحتوي

منالهواءلتمكينالحصادبعدساعات4إلى3قرابةهيللحيواناتالشعيرسجادةلتقديموقتأفضلأنالميدانيّةالتجاربأثبتت

مخّزنةكانتحالفيالحصادمنساعة24بعدللحيواناتالسجادةتقديميُستحسنال.الزائدةالمياهكميّةوتصريفبداخلهاالتغلغل

.بهاأُنتجتالتيكتلكمثاليةغيربشروطٍ 

.للحيواناتتقديمهباتا  منعا  يُمنعالعفن،عالماتظهورحالفي



القيم الغذائية للشعير المستنبت

.وآخرنوعبينتختلفأنويُمكنالشعيرمنمحليّةأصنافٍ علىأجريتتقريبيّة،هيالتحاليلهذه

رطوبة

%
مادة جافة 

 %D.M
مادة عضوية 

 %O.M
بروتين خام

 %C.P
%االيترمستخلص 

E.E( دهن خام)
خام الياف

 %C.F

مستخلص خالي

%  االزوتمن 
N.F.E

يُق
ا 
كم

م 
ّد ت
نا
وا
حي
لل

81.218.811.122.890.92.484.85

س 
سا
أ

فة
جا
ة 
اد
م

010059.1515.374.7913.1925.79



القيم الغذائية للشعير المستنبت

Eفيتامين IUكاروتين 
Cفيتامين 

mg

ن الريبوفالفي

ppm

الثيامين

ppm
ppmالنياسين

أساس مادة 

جافة
25.4026.124.521.981.098.82

استنباتعندولكنواالمتصاص،الهضمقليليكونالذيEفيتامينعلىتحتويالجافةالشعيرحبوبانإلىالدراساتبعضتشير

ً ينعكسمماواالمتصاصللهضمقابلالفيتامينهذايصبحاألخضرالشعيرعلفإلنتاجالحبوبهذه تتغذىالتيالماشيةعلىايجابيا
,Newman,1983)و(1988حسن،)و(Hagiwara،1998،1997)و(Bready،1993)التزاوجفترةخاللعليه al

et).

ppmزنك ppmمنغنيز  %مغنيزيوم %بوتاسيوم %فوسفور %  كالسيوم  

أساس مادة 

جافة
0.1050.473.10.13830.133.1



أداء الحيوانات

%  مادة جافة 
D.M

مادة عضوية 
 %O.M

بروتين خام 

 %C.P

مستخلص 

%  االيتر

(  دهن خام)
E.E

خام الياف

 %C.F

مستخلص خالي

%  االزوتمن 
N.F.E

المأكول يوميا 

(غ)
593350.7591.1628.3978.23152.98

الخارج  في 

الروث يوميا 

(غ)

118.673.6516.865.9633.6429.08

474.4277.174.322.4344.59123.91(غ)المهضوم  

معامل الهضم 

)%(
807981.5795781

.أكباشعلىميدانيّةتجربةنتائج



هل هذه التقنيّة قابلة للتعميم؟؟؟



التحليل الرباعي للتعميم

الضعف القوة

.للمزارعينالصغيرةالحيازات✓

.اإلنتاججهازكلفة✓

.الحديثةالتغذيةألنظمةالوعيغياب✓

.التعاونيالعملغياب✓

.االجتماعيالمزارعينوضع✓

ةاألرشاديّ البحثية،المؤسساتبينالروابطفقدان✓

.والمزارعين

.اإلنتاجتقنيّةإتقان✓

.البذارتوفر✓

.الحيواناتعلىمشجعةنتائج✓

.المزارعينمنالقريبةاألبحاثمصلحةسياسة✓

.الشمسيّةالطاقةبإستخداماإلنتاجتقنيةنجاح✓

التهديد الفرص

.المناخيالتبدل✓

.المستقرغيروالسياسياالقتصاديالوضع✓

.المراعيعلىالرقابةغياب✓

.الزراعياإلستثمارفيالثقةإنعدام✓

منليجعممااإلنتاجتصريفأسعارعلىالرقابةغياب✓

.يالمراععلىيجوروبالتالياألضعفالحلقةالمزارع

.الحديثةبالتقنياتاالهتمامزيادة✓

.مباشرالالتدريبعبرللمزارعينالمعلوماتنقلإمكانية✓

.مسيّةالشالطاقةعبرالتشغيليّةالطاقةإنتاجأمكانية✓

رةالوزامعبالتنسيقالمعقّمالبذارتوزيعإمكانية✓



خالصة

يسيالرئالغذاءهيالتيالطازجةالخضراءلألعالفكمصدرالعاممدارعلىإصطناعياالمستنبتاألخضرالشعيرإنتاجإن

الجفاف،نواتسفيوبخاصةاألعالفتوفيرمشكالتمنالعديدحلفيوتساهماقتصاديةعمليةالمجترةللحيواناتالهاموالطبيعي

.الريومياهالزراعيةاألراضيمنكبيرةمساحاتتوفيرحيثمنالمائيواألمنالغذائياألمنمشكلةحلفيتساهمكما

حيوينشاطبمتميزةالحيواناتيجعلسوفالكيميائيةوالملوثاتاألمراضمنوالخاليةالطازجةالخضراءاألعالفعلىالتغذيةإن

الحيواناتنأوبخاصةالتناسلية،الكفاءةوتحسينالبيطريةالخدماتتكاليفإنخفاضإلىيؤديماوهذاجيدة،عامةوصحةكبير
.المستنبتكاملعلىتتغذى

عواملبتتأثرالاإلنتاجعمليةأنحيثالجويةالظروفكافةوتحتالسنةمدارعلىاألخصرالعلفمنالنوعهذاإنتاجيمكن

ويتأثركما،األمطارومعدالتوالبرودةالحرارةمنمحددةشروطفيإالالطبيعيةاألرضفياألخضرالعشبينموالبينماالطبيعة،

.األخرىالضارةالطبيعةوعواملكالصقيعالخارجيةالطقسبعوامل

منماشيةللاليوميةالغذائيةاإلحتياجاتنصفإلىثلثمنيغطيأنيمكنانهعلىتدلاألخضرالعلفلهذاالغذائيةالقيمةإن

ذاتكزةالمرالعلفموادإستيرادمناإلقاللعلىيعملكماجداً،رخيصةالتغذيةتكاليفيجعلماوهذاالجافة،المركزةاألعالف

.الذاتعلىاالعتمادسياسةفيويساهمالعاليةالتكلفة


