
 
 
 

 

 

 

 في فلسطین  الحیوانیة الثروة أعالف سوق نظامدراسة: 

 

  2015 حزیران



  

2 | P a g e 
 

  



  

3 | P a g e 
 

 قائمة المحتویات 

 4 الملخص التنفیذي

 12  .المقدمة1

 13  المستخدمة واالدوات لدراسةا .منھجیة2

 20  العرض .جانب3

 31  .قنوات التسویق لإلعالف في السوق الفلسطیني4

 37  المجترات أعالف على الطلب سمات .أبرز5

 37  الطلب .جانب6

 40  فلسطین في راتالمجت تغذیة بممارسات یتعلق فیما المسح .نتائج7

 44  االعالف سوق نظام في المرأة ودور االجتماعي .النوع8

 45  السوق نظام في الموجودة والمعیقات المشكالت وأھم .أبرز9

 47 تأثرا والمشكالت المعیقات ھذه أكثر لتجاوز .التوصیات10

 52 السوق نظام في الفجوة .تحلیل11

 56 المالحق

 56 غزة قطاع من مقابلتھم تمت الذین والموّردین بالخبراء قائمة  :1 ملحق

 57 الغربیة الضفة من مقابلتھم تمت الذین ّردینوالمو بالخبراء قائمة :2 ملحق

 59 الغربیة الضفة في األعالف سوق في الطلب لجانب التحلیل نتائج  :3 ملحق

 96 2015لمسح المیداني لجانب الطلب في قطاع غزة شباط . نتائج ا4ملحق 

 في الواحد) /رأس/الیوم (كیلوغرام التربیة حالة حسب التسمین وجدیان خراف تغذیة في المستخدمة للكمیات الموزونة المعدالت :5 ملحق
 133 الغربیة الضفة

 134 الغربیة الضفة في الواحد) /رأس/الیوم (كیلوغرام الحلیب وماعز أغنام لدى تواجداً  األكثر التغذیة لممارسات الموزون المعدل :6 ملحق

 

  



  

4 | P a g e 
 

 
 الملخص التنفیذي 

 خلفیة عامة

 عالفي ھذه الدراسة في إطار سعي برنامج تطویر األسواق الفلسطیني لدراسة وفھم االخفاقات في نظام سوق األتأت

 على تحلیل نظام السوق بناءً  بحیث یسھم ،المرّكزة بغرض تصمیم تدخالت وأنشطة مبنیة على أساس متین من المعرفة

للتأثیر بھ لیعمل لصالح الفقراء  عالففي نظام سوق األ نھا عالج االخفاقات الجذریةأتدخالت محددة من ش  في تصمیم

" مزارعین ومربین للثروة الحیوانیةمن الفئات ذات الصلة المباشرة " ،حیث یرتبط ھذا السوق بعدد كبیر جدا من الفقراء

 . ومشتقاتھا بشكل غیر مباشر من المستھلكین لمنتجات الثروة الحیوانیةوأ

بھ عبر سنوات االنتفاضة ألم رز القطاعات المھمة في القطاع الزراعي رغم االھمال الذي الحیواني من اباإلنتاج ویعد 

الثروة الحیوانیة المنتجة فلسطینیا بعدة عوامل منھا ما لھ عالقة بالصحة الحیوانیة أعداد تأثرت إذ  .الثانیة وما بعدھا

واخرى بممارسات االحتالل ، والتغیر المناخي ومنھا ما لھ عالقة بالكوارث الطبیعیة وتغذیة الحیوانات واألمراض،

 . تربیة الحیوانات المتبعة في  واخرى تتعلق بسوء الممارسات

تغذیة الماشیة بشتى انواعھا سواء   الى االعتماد على الحبوب في 1988اعتاد مربي الماشیة الفلسطینیین لما قبل العام 

وق العامل في تلك المرحلة یعتمد على المدخالت المحلیة سواء حیث كان نظام الس .لغرض إنتاج الحلیبوكانت للحم ا

على المنتج الفلسطیني بشكل عام كما كان لذوق المستھلك الفلسطیني للحوم الحمراء وعلى صعید المزرعة الواحدة أ

بتلك التي  فقد كان الطلب أعلى على اللحوم التي تتغذى على الحبوب مقارنةاإلنتاج لمسة مھمة في الحفاظ على نوعیة 

بسبب المتغیرات المختلفة من زیادة سكانیة وتناقص لمساحات الرعي وإنتاج الحبوب وتربى على االعالف المصنعة، 

فقد حصل تغییر مھم من جانب الطلب في نظام السوق لیتقبل اللحوم المتوفرة دون القدرة على فرض مواصفة لنوعیة 

عة) وقد كان للتقدم في الزراعة وادخال اصناف جدیدة من الخضار اعالف مصنوالغذاء المقدم للحیوانات (حبوب أ

المساھمة بتحول لمربي الماشیة من   استبدال زراعات الحبوب العلفیة بزراعات اكثر جدوى وبالتالي  والفواكھ أثر في

ما كان للتغیرات التسمین الى االعتماد على االعالف المصنعة. ك 1االعتماد الكلي على الحبوب المركزة ضمن العالئق

 .انماط التربیة والتغذیة للمجتراتعلى المراعي واالعتماد من الرعي التام الى الرعي الجزئي أثر بارز في تغییر 

في تربیة المواشي ھما النمطین السائدین  3وشبھ المكثف  2كثفبأن النموذج الم وقد أظھرت نتائج دراسة نظام السوق ا

% من واقع الحال لمربى الثروة الحیوانیة في 98% لواقع الحال في غزة بینما یمثالن 100في فلسطین فھما یمثالن 

رة، وبالعادة من التربیة الصغیرة فإن الغالبیة العظمى منھا تدار من قبل أفراد األس4الضفة الغربیة. أما لناحیة حیازات

قبل النساء واألطفال. بالنسبة لھذه األسر، تتعدد وظائف تربیة األغنام والماعز (وأحیانا األبقار) ومنھا تحسین السیولة 

                                                           
أي نوع من األغذیة الحیوانیة وتعود التسمیة ألن واالثنین معا أواالتبان أوتعرف العلیقة بأنھا الوجبة الغذائیة المقدمة للحیوانات سواء كانت من الحبوب المركزة أ 1

 یعلقون الغذاء للخیول كل رأس على حدا.والمزارعین كان
ت= ظام الذي یعتمد على تقدیم األعالف المرّكزة كمدخل أساسي في عملیة االنتاج ویسمى بنظام التغذیة المغلق أحیاًن (نسبة الرعي للحیواناالنونظام التربیة المكثف، ھ 2

 صفر%).
 ات في مواسم معینة. نظام یعتمد فیھ المربون على تقدیم وجبات من االعالف المركزة إضافة لقیامھم بالرعي الجزئي للحیوانونظام التربیة شبھ المكثف ھ 3
 الحلیب).وأكثر من أصناف الماشیة (أغنام، أبقار وماعز لغرضي انتاج اللحم أوالحیازة في الدراسة تعني أنھ یوجد لدى مربي الثروة الحیوانیة واحد أ 4
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واالستھالك، كذلك وسیلة لتخزین الثروة. تمیل النساء إلى أن تكون جزًء فعاال في ھذه العملیات الدخل واستقرار 

نات وتنظیف الحظائر وصناعة المنتجات البیتیة من االلبان ومشتقاتھا. فیما لم تكشف نتائج وباألخص في تغذیة الحیوا

 الدراسة عن دور مباشر للنساء بممارسة أي من العملیات التجاریة المرتبطة بنظام سوق االعالف على وجھ التحدید.

في األسواق الخام تذبذبات في أسعار المواد ومن  ،المستوردةاإلنتاج یعاني ھذا القطاع من اعتماده أساسا على مدخالت 

المصّنعة وشبھ المصّنعة. كذلك یعاني القطاع  عالفینعكس على أسعار األما األخرى اإلنتاج ومدخالت  العالمیة

الفلسطیني من اإلنتاج نظرا لعدم كفایة ، األخرىاإلنتاج المحلي من الحبوب ومدخالت اإلنتاج انخفاضاً وتذبذباً في 

 .عالفاأل

أقل جودة، إما عن طریق  أعالفون إلى استخدام أ، یلج5عالفُیعتقد أن المزارعین وللتعایش مع زیادة في تكالیف األ

. یلجأ 6المالئة عالفعن طریق خفض كمیة خلیط البروتین وزیادة كمیة األوأقل جودة، أمن الحبوب اختیار خلیط 

حتى الخروج المؤقت من السوق. وفقاً إلى دراسة برنامج وأ إلى التقلیل من عدد رؤوس القطیع لدیھ،بعضھم بالفعل 

، عندما 2010األغذیة العالمي: مسح األمن الغذائي والتغذیة في المجتمعات الرعویة الفلسطینیة في المنطقة "ج"، لسنة 

 : االتيإلى عمل  ارتفاعاً في االسعار بلجأونیعاني المزارعون 

 كوجبات غذائیة ماعزھموألغنامھم أالتي تعطى  عالفمن كمیة األ التقلیل. 

 جودة منخفضة وسعر منخفض أیضاً.  يستخدام علف ذإ 

 سھلة الوصول إلى أقصى حد كوسیلة  جزئیاً"و"خاصة للذین یمارسون الرعي ولاالستفادة من مناطق الرعي

ي تنتجھا ھذه المشتراة، لكنھم ال یأخذون بعین االعتبار التأثیرات السلبیة الت عالفللحد من استخدام األ

الممارسات على البیئة واالستدامة. ویمیل بعض المزارعین لرعي الحیوانات على محاصیل بستانیة مختلفة 

 مثل العنب والزیتون وغیرھا، والتي یمكن أن تكون ضارة ومؤذیة للموسم المقبل لتلك المحاصیل.

 ض تكالیف التشغیل، وخاصة لخفویقوم الرعاة ببیع جزء من قطعانھم إما للحصول على دخل إضافي أ

النقدي من بیع الدخل  الكباش والحمالن مع المحافظة على األمھات التي تشكل مصدر للحلیب وبالتالي

 .منتجات األلبان

  انفاق أقل على الرعایة الطبیة والتعلیم داخل أسرھم، وما لھ من آثار سلبیة كبیرة على المستوى الصحي

والثروة  یة واآلمال المستقبلیة في تطویر عمل األسرةاإلنتاجستوى والتعلیمي ألفراد األسرة كذلك م

 .الحیوانیة

  ةمشاریع تنمویة ذات صلة بقطاع الثروة الحیوانیلمحة ل

تنفذ عدد من المؤسسات الدولیة والمحلیة بتمویل من االتحاد األاوروبي عددا من المشاریع التنمویة ذات الصلة بقطاع 

"ومشروع مشروع تعزیز سبل العیش لمربي الثروة الحیوانیة في مناطق ج "رواسيرزھا الثروة الحیوانیة ومن أب

االرتقاء بمربي المواشي من االعتماد على المساعدات الخارجیة إلى مرحلة االكتفاء الذاتي من خالل تطویر إدارة 
                                                           

  عامالتي تقدم للثروة الحیوانیة بشكل  األغذیة 5
 المركزة عالفغذائي من األ محتىا من المخلفات النباتیة التي تقدم للحیوانات بغرض ملء الكرش وھي في العادة أقل المالئة ویقصد بھا االتبان والقش ومثیالتھ األعالف 6
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ون مع وزارة الزراعة وبالشراكة مع (ساللة)والذي ینفذه إتحاد لجان العمل الزراعي بالتعا الثروة الحیوانیة وتسویقھا"

كما تقوم "الفاو" بتنفیذ برنامج دعم سبل العیش القائمة على الثروة الحیوانیة على .مجموعة الھیدرولوجیین وأخرین

المستوى المؤسساتي، ویستھدف المشروع وزارة الزراعة الفلسطینیة وفروعھا ودوائرھا والقطاعات العامة الفاعلة في 

ذات االثر المباشر لتقلیل تكلفة دور مھم في تنفیذ عدد من المشاھدات   ACFكما كان لمؤسسة .الحیوانیةقطاع الثروة 

أدوات ومیكنة تغذیة األغنام وخاصة في جنوب الضفة الغربیة، كما كان لمؤسسة جایكا الیابانیة جھود نوعیة بتقدیم 

 المالئة. متخصصة في توفیر فرص إستخدام المخلفات الزراعیة في االعالف

   إخفاقات السوق في سلسلة القیمة

الن االعالف ھي المكون االكبر لتكالیف التشغیل لمشاریع الثروة الحیوانیة والدواجن اذ  7أشارت العدید من الدراسات

%من تكالیف التشغیل. حیث ترتفع حصة االعالف المركزة في قطاع الدواجن كونھا المكون  88الى  60تتراوح بین 

% من التكلفة التشغیلیة لمزارع المجترات على 70وبالمعدل فھي تفوق ال .% )88من التكالیف لتصل الى (  االكبر

 اللحم.واختالف أغراض التربیة. سواء كان الغرض من التربیة موجھة إلنتاج الحلیب، أ

 
 تكلفة انتاج زاحد كغم لحم خروف حي  1كلش

  عالفدراسة نظام سوق األأھداف 

 :في االتي عالفتتلخص اھداف دراسة نظام سوق األ

 )؛ عالفومشتري األ عالفوضیح آلیات العمل في السوق وخصائص االطراف االساسیة (مزودي األأوال، ت

 ثانیا، تحدید العوامل والدوافع لضعف األداء وأوجھ القصور لجانبي العرض والطلب؛

 التجاري ؛وذات قیمة غذائیة أعلى وتكلفة أقل على مستوى الفردي  أعالفثالثاً، تحدید فرص إنتاج 

                                                           
7A Roadmap for Agribusiness Development in the Occupied Palestinian Territories, Technoserve Inc and Oxfam with suppport from Portland 

Trust, submitted by DAI under FNMD Promgramme.Prof Abu Omar  Al qab 2015. 
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في التعرف على أكثر أنماط الممارسات المتبعة لدى المزارعین في وقت الدراسة (جانب الطلب) خصوصا رابعا، 

 التغذیة للمجترات؛موضوع 

 وتحسین أدائھ. السوق تطویر نظامفي تسھم لخامسا، بناء تصور لتدخالت ذات داللة 

  ماذا تستعرض ھذه الدراسة

التي تم تنفیذھا   یة والفنیة لنظام سوق االعالف المركزة في فلسطینأبرز المخرجات المیدان  تستعرض ھذه الدراسة

إذ یظھر ھذا الملخص نتائج دراسة جانب ، في الضفة الغربیة وقطاع غزة 2015خالل شھري شباط وآذار للعام 

راسة جانب كما یعرض أیضاً نتائج د، وممارسات المزارعین والمربین في التربیة والتغذیة للحیوانات،لألعالف الطلب 

من الحبوب العلفیة والقمح وكذلك بخصوص اإلنتاج العرض من األعالف الكمیة منھا والنوعیة إضافة لرصد كمیات 

كما تبین ھذه الدراسة تحلیل  .وتوصیف لخصائص وسمات جانب العرض، كمیات القش المنتج محلیاً رغم تواضعھا

  جانبي العرض والطلب " الموجودة في نظام سوق األعالفالفجوة وعرض ألبرز المشكالت والمعیقات "االخفاقات ل

وصوال لعرض أھم التوصیات ذات الصلة بتطویر نظام سوق االعالف لتحقیق مستوى أفضل ، والبیئة المحیطة بھ

 .بسوق األعالف في فلسطینالخاصة لخدمة مصالح الجھات الفاعلة على سلسلة القیمة 

  منھجیة الدراسة واالدوات المستخدمة

تنفیذ ؛ ومن اھمھا؛ مراجعة االدبیات والمنشورات عالفمن االدوات لتنفیذ دراسة شاملة لنظام سوق األعدد تم استعمال 

ولمشاریع التي اھتمت بتقدیم مساعدات لقطاع الثروة  ،وتجار مجموعة من الزیارات لمستوردین ومصّنعین ومنتجین

 زراعیین،و(حكومي وشبھ حكومي وقطاع خاص) من أكادیمین من االطراف الفاعلة بنظام السوق الحیوانیة وعدد 

اجراء مسح  ؛مراكز فحص ومختبرات، والدوائر الحكومیة ذات الصلة في وزارتي الصحة والزراعة الفلسطینیةو

نتائج االولیة لعرض العمل تي ورش وعقد الغنام والماعز واألبقار لغرضي إنتاج الحلیب واللحماإستھدف مربي  میداني

بغرض  التقلیدیةلألعالف والبدائل العلفیة وتصمیم خلطات علفیة منافسة  عالفاستشارة خبراء في تصنیع األ ؛راسةللد

 .ذات قیمة غذائیة أعلى بتكالیف أقل أعالفتوسیع خیارات المزارعین وتمكینھم من الحصول على 

 منھجیة تطویر األسواق 

إلى تقویة ھذه األسواق من والح الفقراء وھي منھجیة تنمویة تدعیقوم ھذا البحث على منھجیة جعل األسواق تعمل لص

المقدرة على الحصول على السلع والخدمات بسعر اقل. ھذا المنھج یستخدم تحلیل انظمة وناحیة تأمین دخل أعلى أ

ى ارضیة االسواق كوسیلة لتشخیص ومعالجة المعوقات التي تواجھ الفقراء مما یمًكن المعنیین من بناء التدخالت عل

الحقیقیة، كما یتضمن التحلیل فھم معمق للبیئة  ھالمعرفة بأسباب المشكالت والتمییز بین األعراض واسباب صلبة من ا

المحیطة لنظام السوق لجانب الوظائف االساسیة والمساندة لعمل السوق ؛مثل القواعد الرسمیة وغیر الرسمیة التي تؤثر 

نھج شامل في التنمیة یوفر للوكاالت والحكومات االتجاه ولصالح الفقراء ھ على عمل النظام. فجعل األسواق تعمل

الالزم لتحقیق تغییر مستدام واسع النطاق في سیاقات مختلفة. وتراعي ھذه المنھجیة في تصمیم التدخالت أن تبنى على 

  .راض المشاكلعأساس مستدام یعنى بإزالة أسباب المشكالت الجذریة ال لتقدیم حلول أل
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  في السوق الفلسطینيألعالف ا ینمنتجبرز سمات أ

وھم  في فلسطین  لألعالفمن إجمالي المنتجین  الحصة االكبرلألعالف ومحالت التعبئة والتغلیف  8تمثل الجواریش

أكثر من نصف  9بینما یعد أقل من النصف من المزودین ھي مصانع ویمثل العلف المجروش ،منشئة عاملة 44حوالي 

 7وال تتجاوز  10ویذكر ان المصانع األكثر تطوراً ھي التي تنتج اعالف الدواجن بشكل رئیسع محلیاً العلف المصن

% 40-%30كل المصانع تعمل بطاقة إنتاجیة بین كما أن  .في قطاع غزة 3في الضفة الغربیة و 4مصانع منھا 

ال تملك   الفلسطینیةاالعالف انع مصفیما وجدت الدراسة أن  من إسرائیل،الخام وتعتمد كل المصانع على المواد 

نوع من یملك أي مصنع منھا أي  بعد البیع كما انھ ال خدمات ماائر خاصة بمتابعة الدووأمختبرات فحص جودة 

عدد الموظفین للمصانع الكبیرة معدل یبلغ فیما  المحلیة(المواصفات والمقاییس الفلسطینیة ).والجودة العالمیة أشھادات 

 عمال للمصنع الواحد. 8موظف بینما المعدل اقل من "عامل و 15حوالي

 جانب العرض

تبّین أن حجم وكمیة األعالف المرّكزة المخصصة للمجترات فقط والمعروضة في السوق الفلسطیني تصل لحوالي 

ألف طن سنویاً (كما ھي في عام  234الضفة الغربیة حوالي   الغالبیة العظمى تعرض في سوق ألف طن284,000

 طن 50,000،أما الباقي فتعرض في قطاع غزة وتقدر بحوالي )2014

ألف 70ألف طن فقط منھا 76في فلسطین حوالي   فیما تبلغ الكمیة المصنعة محلیاً من االعالف المخصصة للمجترات 

 من إستیرادهیتم  بینما بلغ ما % من المعروض في أسواق الضفة الغربیة.30أي ما نسبتھ   في سوق الضفة الغربیة

% من حجم التزوید 70طن أي حوالي  ألف160حوالي  للمجتراتاألعالف المركزة المخصصة  تلك إسرائیل من

طن أعالف مخصصة للمجترات والباقي یتم إستیراده 6,000أما في قطاع غزة فیتم إنتاج حوالي  ألعالف المجترات.

 ألف طن.44ویقدر ب

طن  281,200لیاً لتربیة كل من المجترات والدواجن، فتقدر بحواليعلماً بان كامل األعالف المرّكزة والتي تصنع مح 

طن) لتغذیة  149,600%(أي 68طن موزعة بنسبة 220,000منھا في الضفة الغربیة  .2014في فلسطین للعام

طن لتغذیة  55,000طن ویخصص منھا  61,200 اإلنتاجأما في غزة فتبلغ كمیة .% للمجترات32الدواجن و

الفعلي للمصانع المحلیة ال یتجاوز حالیا قدر الخبراء والمنتجون أّن اإلنتاج  كما. ف طن للمجتراتستة أالودواجن ال

وال یختلف الحال في قطاع غزة عنھ في الضفة الغربیة حیث تعمل المصانع بطاقة  یة الكاملة.اإلنتاج% من الطاقة 40

 . %30انتاجیة تقدر ب حوالي

 

 
                                                           

   مطاحن میكانیكیة بإستخدامبدائیة تعمل على طحن الحبوب المختلفة  مصانع 8
تعطي نتائج  ألنھاحببة الم عالفوبالتجربة یفضلون األ ارعینزالمالمجروش علف ینتج من خلط الحبوب المطحونة دون اي معامالت خاصة ویعد أقل جودة بنظر  العلف 9

 افضل وتمر في تصنیعھا بمعاملة حراریة 
 الدراسة تنفیذ اثناء المنتجة للمصانع المیدانیة الزیارات من 10
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  :أبرز سمات الطلب على أعالف المجترات

م المكثف دمون النظایستخ  المركزة بأن الغالبیة العظمى من المربینلألعالف سمات المرتبطة بجانب الطلب اللعل أبرز

ید من الحصة األكبر من الطلب على االعالف یأتي من الضفة الغربیة وبالتحد ،الحیوانات شبھ المكثف في تربیةوأ

ن % م40بة ملموسة قدرھا أصحاب المصانع بنسبة إنخفاض تصل لتؤثر الموسمیة بنس،  النظام المكثف في التربیة

 شیكل شھریاً. 2000االقل من الدخل ھم من ذوي لألعالف وتجدر االشارة الن معظم المشترین  .اإلنتاج

:الطلبمؤشرات     

وزعة م 2015للعام طن 498413بحوالي فقط بالمجترات الخاصة مركزة البروتین  عالفاأل مجموع االستھالكیقدر 

÷  427,886% فقط (35.12تمثل طن غزة  70527طن غزة حوالي  427,886 الغربیة الضفةبین 

المقدر استھالكھا من قبل المجترات المرّباة في الضفة الغربیة لھذا العام.  عالف) من كامل كمیات األ1,218,390

% بروتین 18وتمثل الخلطة المرّكزة المرّكزة تذھب لتغذیة أغنام الحلیب فقط،  عالف% من ھذه األ40.74على أن 

بما  2015مرّكزة البروتین للعام الخلطات من  فلسطینیقدر استھالك  %.60.58بنسبة  عالفالنسبة األكبر من ھذه األ

حیث یقدر استھالك ملیون دوالر أمریكي) خاصة فقط بالمجترات،  245.1ملیون شیكل إسرائیلي ( 930.3قیمتھ 

المقدر  عالف% من كامل قیمة األ .44تمثل ملیون دوالر)  205.1یون شیكل إسرائیلي (مل 820.3الضفة الغربیة 

ملیون دوالر) في  40ملیون شیكل اسرائیلي ( 160و، استھالكھا من قبل المجترات المرّباة في الضفة الغربیة لھذا العام

 قطاع غزة

:عالفودور المرأة في نظام سوق األ النوع االجتماعي  

الدور البارز للمرأة في المجاالت المرتبطة بالثروة الحیوانیة وخاصة لدى صغار ومتوسطي ریق الدراسة فیما تبین لف

تمثیل المرأة یصل رغم ان نسبة على المنتج (مربي الماشیة ) الحجم من مربي الثروة الحیوانیة (في جانب الطلب )

ن االنشطة ذات العالقة ان للمرأة دور مھم في عدید مإال انھ كان من الالفت % من العینة المستجیبة للمسح،10لحوالي 

من  في مجال التربیةوأكعملیات الحلب وصناعة االلبان واالجبان من ناحیة .الحیواني والتصنیع الزراعياإلنتاج ب

 وفيوالمساعدة المباشرة في ادارة المزرعة كان ھناك دور بارز للمرأة في تقدیم الغذاء للمواشي  الناحیة االخرى فقد

قرار الشراء   أكبر فياالرامل" دور وكان للنساء المعیلة لألسرة "أبینما .بعض القرارات المیدانیة الیومیة ذات الصلة

أولت إذ أما بالنسبة للمشاریع التنمویة واالغاثیة الداعمة لقطاع الثروة الحیوانیة وكذلك في اتخاذ قرارات الألعالف 

 .لویة في إختیار المستفیدین من النساء على وجھ الخصوصاھتماماً خاصاً للمرأة وأعطت االو

 تحلیل الفجوة في نظام السوق

المخصصة للمجترات سواء  عالفالتي تحد فرص تطور قطاع األ الجذریة معیقاتالبرز المشكالت وألفیما یلي عرض 

 . الطلبومن ناحیة العرض أ
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 جانب الطلب جانب العرض

ا یسببھ من سوء عدم االنتظام بجودة المنتج وم -

 السمعة المرتبط بصناعة العلف المحلیة.

 ضعف المستوى التكنلوجي المستخدم في التصنیع. -

االغراق للسوق الفلسطیني بمنتجات األعالف  -

 االسرائیلیة ذات االمتیازات النوعیة والسعریة.

 ضعف الثقة بالمنتج الفلسطیني من العلف. -

 الموسمیة في الطلب. -

 ومات وعدم توفرھا احیاناضعف المعل -

 ضعف السیولة النقدیة وقلة الضمانات -

 التوصیات لتجاوز أكثر ھذه المعیقات والمشكالت تأثرا

وفي متن خلص فریق الدراسة لضرورة تنفیذ تدخالت نوعیة ومحددة على مجالي العرض والطلب لسوق االعالف 

المد القصیر والمتوسط اسباب االخفاقات على االدراسة توصیف لمجموعة من التدخالت ذات الصلة بإزالة 

اإلنتاج طراف المباشرة في عملیة التدخل بالنواحي التالیة (المعرفة والمعلومات لألمواضع ویمكن تلخیص .والطویل

وكذلك االستخدام لدى مربي المجترات والبیئة المساندة وإشراك االطراف ذات الصلة مثل المواصفات والمقاییس، 

  وجھات أخرى.زراعة ووزارة ال

 على المدى القصیر 

لعدد من األطراف ذات  نشر معلومات الدراسةوأولھا  والمعرفة ھناك حاجة فوریة تتعلق بما لھ عالقة بالمعلومات

الصلة بموضوع األعالف.أما على صعید الجودة فھناك حاجة فوریة لتدخالت على مستوى المصانع وتطویر قدرات 

ویتطلب ذلك معرفة كافیة وامتالك تكنلوجیا مناسبة إنتاج االعالف ثابتة المحتوى البروتیني،لحفاظ على لالمصنعین 

مناسبة قبل تسویق المنتج للزبائن وتبرز  ثقةوتوفیر مختبرات خاصة بالمصانع لتسھیل الحصول على مستویات 

تبین  وة بین العرض والطلبولجسر الفج،  في مجال صناعة االعالف بالمعرفة من دول متقدمةالحاجة لالستعانة 

بمنتجاتھم العلفیة (علماً بأن ھذا  لتعزیز الثقةحجم الحاجة لتنفیذ مشاھدات نوعیة من قبل أصحاب مصانع االعالف 

كما ظھرت الحاجة لتأسیس  النشاط سیكون لھ األثر االكبر بزیادة مستویات الثقة بالمنتج المحلي من الناحیة العملیة )

وكذلك  .البیع لدى مصانع االعالف المتخصصة بأعالف المجترات بشكل خاص وخدمات مابعد دائرة لضبط الجودة

المركزة  من االعالف مواصفات جدیدةوإعداد المركزة لألعالف الحالیة  تحدیث المواصفةمن بیئة االعمال البد من 
.ویرتبط بھذه ي قطاع غزةكما البد من إعادة تفعیل دور مؤسسة المواصفات والمقاییس ف 11والمالئة والكاملة

أما على صعید تشجیع االستثمار بقطاع االعالف فالبد من تنفیذ .التدخالت عدد من االنشطة التدریبة وبناء القدرات

لكل من إنتاج االعالف الكاملة  دراسات جدوى إقتصادیة على صعید وطني ومناطقي كذلك وبأحجام مختلفة

ستنبت ( یذكر أن مؤسسة االغذیة والزراعة العالمیة "الفاو")بصدد تنفیذ وكذلك الشعیر الم 13والھیالج 12والسیالج

.أما على جانب الطلب فإن ابرز التدخالت التي بینتھا الدراسة دراسة جدوى ولم تنشر النتائج حین صدور ھذه الدراسة
                                                           

 العالئق الكاملة ھي تولیفات علفیة ذات محتوى من االلیاف والقش " أعالف مالئة معاملة " مضاف الیھا كمیات محددة من األعالف والحبوب 11
 مخلفات النباتیة وغیرھا "تخمیر الھوائي " مما ینتج عنھ علیقة علفیة تقدم للمجترات بنسب معینة ضمن وجبات علفیة متوازنةتخمیر ال 12
 تخمیر المخلفات النباتیة "قش " الجافة لتكون عالئق جاھزة للتقدیم ضمن وجبات غذائیة للمجترات  13
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لحیوانات والغرض تتمحور حول تنفیذ إرشاد متخصص بالتغذیة وتدریبات عملیة مرتبطة بمجال التغذیة حسب نوع ا

رفع القدرة   أما في قطاع غزة فھناك حاجة لتدخالت ذات خصوصیة مثلیة والساللة.اإلنتاجمن التربیة والمرحلة 

الخلطات القسائم الشرائیة لشراء والشرائیة لدى المزارعین (خاصة الصغار) من خالل برامج المساعدات النقدیة و/أ

مارسات المتعلقة بالتغذیة. مساعدة المزارعین المتضررین للعودة إلى العمل من العلفیة مع برامج تدریبیة لتحسین الم

خالل تأھیل الباركسات، توفیر مصادر المیاه والعمال، مع توفیر سالالت محسنة من المجترات لتعویض الفاقد بعد 

 الحرب األخیرة.

 على المدى المتوسط

المساھمة بتنظیم صناعة وسوق االعالف بشكل عام،كتأسیس من ناحیة و لشھادات جودة عالفدعم إمتالك مصانع األ

جسم ممثل للمنتجین وبدور خاص االھتمام بتعزیز قدرات الجھات الرقابیة للقیام بدور فاعل یحد من التھریب على حد 

قتصاد لجبایة الضریبیة.وتحسین التنسیق بین وزارة الزراعة واالالبد من االھتمام بترمیم نظام ا.وبنفس السیاق سواء

حیث البد من تطویر قاعدة بیانات خاصة باالعالف في كل من الضفة الغربیة ، لتحقیق كفاءة في الرقابة والتشغیل

بحث إمكانیة ترخیص مصانع تنتج البروتین الحیواني لالستخدام في أنواع معینة من وقطاع غزة. 

  االعالف.(السمك،الحبش...إلخ).

 على المدى الطویل

الفرصة لتنفیذ مشروع كتھیئة .البنیة التحتیة للتخزین على البعد االقلیمي والوطنيب المرتبطةتدخالت ھناك عدد من ال

المختلفة من الثروة لألنواع وبالتوازي ھناك فرصة للعمل على تحسین السالالت المحلیة ، تخزین مدخالت علفیة

 العمل على ومن الضرورة مھجنة ذات أنتاجیة أفضل"تبین ان الماعز المھجن أقل إنتاجیة" بینما االغنام ال الحیوانیة

ومن عادة تأسیس مزارع أمھات من ساللت ذات إنتاجیة عالیة من أبقار وأغنام وماعز (ألغراض الحلیب واللحم)إ

تحسین البیئة التشریعیة والقانونیة لنظام االعالف اللتي تتیح استخدام سلة من الخیارات من شأنھا تقلیل  الضرورة بمكان

وبسیاق موازي ھناك حاجة لتعدیل القانون بشرط إستخدام تكنلوجیا معتمدة في بلد المنشأ.لألعالف اإلنتاج تكلفة 

 .تم معامالتھا حراریاً  ومخلفات ام مدخالتلیتیح استخد فیما یخص األعالف الفلسطیني
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 قدمة الم .1
عة خالل السنوات االخیرة، اضافة الى عدم توفر لمیاً ومحلیاً لقد تضاعفت اسعار الحبوب المختلفة واالعالف المصناع

المراعي الطبیعیة مما أدى الى االرتفاع المستمر في اسعار االعالف. وقد كان للنشاطات الخاصة باالحتالل من اغالق 

االثر االكبر في تضییق رقعة المراعي والمساحات المزروعة بالمحاصیل، ونتیجة لذلك فقد ادت  لألراضيومصادرة 

لذا فان االرتفاع المستمر في سعر   ).2012% (ابوعمر واخرون, 30ة االعالف الى تدني االنتاجیة بحوالي مشكل

القطاع المتمثل في ممارسات یتبناھا مربوا  ھدید ھذااالعالف یشكل حجر الزاویة في تدني ربحیة المشاریع الحیوانیة وت

فیض مصاریف التغذیة. خالثروة الحیوانیة لمواجة ھذا التھدید، مثل تخفیض عدد الحیوانات المرباة في محاولة لت

وتخفیض كمیة العلف المقدمة للحیوانات، وخاصة كمیة العلف المركز. وتقدیم اعالف منخفضة النوعیة، كاالعالف 

محاولة الحصول على قروض وئة. وكذلك التخلي عن تربیة الحیوانات والبحث عن مصادر دخل اخرى. المال

اعانات من ووتسھیالت من البنوك. وبیع بعض المقتنیات المنزلیة الخاصة بالمزارع. والسعي للحصول على مساعدات أ

 كاإلنفاقاالنفاق على البنود الالزمة للبیوت الحكومة والمؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في البالد. وتقلیل 

ھذه الحالة الى اعتماد خطة استراتیجیة لمواجھة مشكلة االعالف، وتعتمد ھذه الخطة وعلى الطعام والعالج...الخ. وتدع

على توفیر اعالف بدیلة رخیصة الثمن من خالل استغالل المخلفات الزراعیة والصناعیة وادخالھا في خلطات االعالف 

مثبت فان كمیات الیستھان بھا من ھذه المخلفات وعلى مدار العام، وتتمتع ووكماھ خاصة اعالف الحیوانات المجترة.و

التي من الممكن ادخاھا في وجبات حیوانات وبقیم غذائیة جیدة. تتوفر كمیات كبیرة من المخلفات الزراعیة في فلسطین 

طن سنویا (كما ھي)، بینما تقدر مخلفات الخضار  680ة بحوالي المزرعة، وتقدر كمیة المخلفات من البیوت المحمی

طن سنویا،  1696و 377طن سنویا (وعلى اساس المادة الجافة ( 3052من الزراعة المكشوفة الطازجة) بحوالي 

 على الترتیب).

یال عن % بد45فان ھذه المخلفات یمكن ان تستخدم في االعالف بنسب تصل الى  14وبناء على ما سبق من ابحاث

االعالف المالئة التقلیدیة كما اشارت العدید من االبحاث. ھذا وقد اشارت االبحاث ایضا الى امكانیة استخدام بعض 

  %.20المخلفات كبدیل عن االعالف المركزة وبنسبة تصل الى

 مشاریع تنمویة ذات صلة بقطاع الثروة الحیواني 

حاد األاوروبي عددا من المشاریع التنمویة ذات الصلة بقطاع الثروة تنفذ عدد من المؤسسات الدولیة بتمویل من االت 

منظمة  ه"والذي تنفذرواسيمشروع تعزیز سبل العیش لمربي الثروة الحیوانیة في مناطق ج "؛ الحیوانیة ومن أبرزھا

 .ملیون یورو 3.33 ةمن اإلتحاد األوروبي وبقیمكاردا واإلغاثة الزراعیة بتمویل بالشراكة مع مؤسسة "ای، كیر الدولیة

مستھدفاً مناطق قرى رام هللا وأریحا واألغوار الشمالیة، ونابلس وقراھا، وجنین، وطوباس، وكافة التجمعات البدویة في 

 .المناطق المصنفة "ج" ضمن المحافظات المذكورة

                                                           
/ الصغیر واخرون, 2012, ابوعمر واخرون, 2015: ابوعمر والصعیدي, 2015ابوعمر والقب, ( ، )2012، حرب, 2013, حرب، 2010(حجازي وابوعمر,  14

 )، 2013: ابوعمر واخرون, 2011: ابوعمر واخرون, 2012
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ء الذاتي من خالل تطویر االرتقاء بمربي المواشي من االعتماد على المساعدات الخارجیة إلى مرحلة االكتفا: مشروع 

) الممول من االتحاد األوروبي وبإدارة وتنفیذ اتحاد لجان العمل الزراعي، ساللةإدارة الثروة الحیوانیة وتسویقھا" (

بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالشراكة مع المجموعة الطوعیة المدنیة اإلیطالیة ومجموعة الھیدرولوجیین الفلسطینیین 

اإلیطالیة ومؤسسة قطر الخیریة وجمعیة التعامرة التعاونیة لتطویر الثروة الحیوانیة وجمعیة   دینیاساروالور  وجمعیة

موقعاً، مجال الثروة الحیوانیة والعمل  64 ویستھدف المشروع المنفذ في.أریحا التعاونیة إلنماء وتطویر الثروة الحیوانیة

وتطویر مربي اإلنتاج سیاسات الزراعیة وطرق التربیة وعلى تطویرھا من خالل عدة محاور أساسیة تشمل تطویر ال

 .ومربیات الثروة الحیوانیة في المناطق األكثر تھمیشاً في السفوح الشرقیة لمحافظات القدس وبیت لحم والخلیل وأریحا

ھم یة وتحسین وصولاإلنتاجویھدف المشروع إلى تحسین مقاومة مربي المواشي األكثر ضعفاً، عبر تحسین قدراتھم 

 .لممتلكاتھم الثابتة وزیادة فرص دخلھم من منتجات الثروة الحیوانیة

كما تقوم "الفاو" بتنفیذ برنامج دعم سبل العیش القائمة على الثروة الحیوانیة على المستوى المؤسساتي، ویستھدف 

م، وزارة الزراعة والذي ینفذ على مدى ثالث أعواوملیون یور 3.45المشروع الممول من اإلتحاد األوروبي بقیمة 

یھدف المشروع بشكل عام الى دعم  .الفلسطینیة وفروعھا ودوائرھا والقطاعات العامة الفاعلة في قطاع الثروة الحیوانیة

 . االمن الغذائي واستمراریة سبل العیش للسكان االكثر تعرضا للخطر وخاصة سكان المناطق ج

بشكل خاص في العدید ) أنشطة متعددة وقد اھتمت باإلرشاد JICAلدولي (فیما نفذت الوكالة الیابانیة للتنمیة والتعاون ا

كما قدمت مجموعة من الماكنات .من االنشة التي اختصت بالتلقیح الصناعي لألغنام وذلك بالشراكة مع وزارة الزراعة

ي االغوار.ولم یتمكن والتي تخدم اغراض انتاج العلف الماليء وبالتحدید السیالج في محافظات الضفة الغربیة ومنھا ف

 االعالف الكاملة في الضفة الغربیة وقطاع غزة.وفریق الدراسة من التوصل لما یثبت وجود نظام سوق للسیالج أ

مشكلة األعالف  تناولفي قطاع غزة تم تنفیذ عدد من دراسات سالسل قیمة لقطاع األلبان من خالل أكسفام وقد تم 

في السنوات أكسفام تدخالت ید من بان والثروة الحیوانیة عموما، وسترتكز العدكأكبر المشاكل التي تواجھ قطاع األل

دعم المزارعین لزراعة أصناف جدیدة من األعالف مثل المورینجا القادمة لحل ھذه المشاكل وخاصة من خالل 

 التوسع في األصناف الحالیة مثل البرسیم، ومن ثم إدخالھا لمراحل التصنیع. وأ

  المستخدمة واالدوات الدراسة منھجیة .2

 تم استعمال العدید من االدوات لتنفیذ دراسة شاملة لنظام سوق االعالف ومن اھمھا ؛ 

 (بحث مكتبي) ؛ مراجعة االدبیات والمنشورات ذات الصلة من مصادر محلیة وعالمیة 

  تم من .والتجزئة كذلك لتّجار الجملة،  تم تنفیذ مجموعة من الزیارات لمستوردین ومصّنعین ومنتجي األعالف

 ؛خاللھا التعرف جانب العرض

    تنفیذ زیارات منظمة لعدد من المشاریع الممولة من المانحین والتي اھتمت بتقدیم مساعدات لقطاع الثروة

 ؛الحیوانیة
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  زیارات میدانیة منظمة لعدد من االطراف الفاعلة بنظام السوق (حكومي وشبھ حكومي وقطاع خاص) من

، مراكز فحص ومختبرات، والدوائر الحكومیة ذات الصلة في وزارتي الصحة والزراعة أكادیمین زراعیین

 ؛الفلسطینیة

   أما لدراسة جانب الطلب، فقد تم اجراء مسح میداني إستھدف مربي أالغنام والماعز واألبقار لغرضي إنتاج

سوق الضفة الغربیة بینما نفذ الحلیب واللحم حیث تمت اإلستعانة بخدمات شركة حلول التنمیة االستشاریة، في 

لغرض الوصول  15طاقم البرنامج نفس المسح في سوق غزة. إذ تم استخدام منھجیة العینة العنقودیة الطبقیة

 ؛حیازة " بین الضفة الغربیة وقطاع غزة  500  إلى تمثیل عالي الدقة لمجتمع الدراسة "اكثر من

   ؛الغربیة وقطاع غزة )ورش عمل وعرض للنتائج االولیة للدراسة (الضفة 

   التقلیدیة بغرض   لألعالفاستشارة خبراء في تصنیع االعالف والبدائل العلفیة وتصمیم خلطات علفیة منافسة

 توسیع خیارات المزارعین وتمكینھم من الحصول على أعالف ذات قیمة غذائیة أعلى بتكالیف أقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى فھم القیود الكامنة التي تعیق التنمیة الفّعالة لنظام سوق األعالف التي قد في ھذا السیاق، فقد ركز فریق الدراسة ع

في الوظائف وأ تستبعد الفقراء، حیثما وجدت سواء على مستوى "الوظائف المساندة" و"قواعد واحكام"وتشرك أ

ھم من صغار المزارعین  األساسیة لنظام السوق بین المزودین والمشترین. وحیث أن أغلبیة مربي المواشي الفلسطینیین

والمربین فقد اھتمت الدراسة بأن یتم شمل ھؤالء في جمیع مراحل جمع البیانات لتشمل النتائج انعكاسا للممارسات 

الحالیة بشقیھا اإلیجابي والسلبي، بما فیھا من ممارسات صغار ومتوسطي وكبار المربین، كذلك في إشراك جانبي 

؛ من أجل تحدید أبرز ) را) والخبراء (من أكادیمیین وفاحصین، ومرشدینالعارضین (صغارا ومتوسطین وكبا

من وومن ثم تطویر تدخالت لتجاوزھا سواء من خالل البرنامج أ .السوقوالمشكالت والمعیقات الجذریة التي تعیق نم

 خالل برامج وأطراف أخرى ذات عالقة بنظام سوق االعالف (حكومیة وغیر حكومیة وقطاع خاص).

                                                           
الحائزین الزراعیین : النسبة المئویة ألصحاب الحیوانات من جمیع n: Pھذه المنھجیة أخذت باالعتبار عدد من العوامل تحسب ضمن المعادلة لتقدیر حجم العینة  15
 ٪5: عدم االستجابة = NR، 1: تأثیر التصمیم الدراسة = D.E٪، 5(معامل الثقة) = الخطأ : ھامش e٪)، 95(لمستوى ثقة  Z= قیمة  ٪1.96، 9.94= 

 مخطط منھجیة تطویر األسواق 2شكل  

القواعد

املش��ي  املزّود

الع���السوق 

التجه�� والتطبيق

االتصال وتزو�د 
املعلومات

وظائف�مساندة

ا��دمات 
املرتبطة

الب�ى التحتية

املعلومات

القوان�ن القواعد واملعاي�� 
غ�� الرسمية

اللوائح والنظم 
واملعاي��  القطاع 

�عينھ

اللوائح غ�� 
القانونية

القطاع ا��اص

املنظمات األعضاء 
املشاركة/ 

ا�ح�ومة

الشب�ات غ�� 
الرسمية

املنظمات غ�� ا�ح�ومية

: الوظيفة�األساسية
�عامالت�السوق 

تنفيذ أو توف�� املصادر للوظائف 
املختلفة
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 عینة الدراسة لجانب الطلب توزیع

تم توزیع عینة البحث على المناطق الجغرافیة  التوزیع الجغرافي.: واصفات الدیموغرافیة لعینة البحثفیما یلي أھم الم

 :عاله، فجاءت كما في الشكل التاليلتتوافق مع منھجیة البحث أ

 

 

%منھم ھم من الذكور في الضفة 93% و91أكثر من  أما لناحیة نوع الجنس من تمت مقابلتھم، فقد تبین أنّ  الجنس.

 بینما الباقي ھم من اإلناث.  الغربیة وقطاع غزة على التوالي

% في الضفة 57.1%،60.1سنة" بنسبة  65-41كان معظم من تمت مقابلتھم من الفئة العمریة "بین  الفئة العمریة.

%، أما 37.1%و36.0سنة" بنسبة  40-26لعمریة "بین الغربیة وقطاع غزة على التوالي، تالھم من ھم من الفئة ا

 سنة". 25-18% من العینة كانوا من الفئة العمریة "بین 5.7% و3.9المتبقون وھم 

% في الضفة الغربیة وغزة على التوالي 91%و92أغلب من تمت مقابلتھم من المتزوجین، وبنسبة  الحالة االجتماعیة.

% منھم فقط من األرامل في 2% من العّزاب، و6%، بینما كان 4.3ي غزة لتبلغفیما تساوت نسبة العزاب واالرامل ف

 الضفة الغربیة.

مبین وكما ھ  أشارت نتائج البحث الن غالبیة المستجیبین للمسح ھم من المتعلمین بمستویات مختلفة المستوى التعلیمي.

 أدناه.

 الغربية الضفة في البحث عينة توزيع 4  شكل غزة لقطاع البحث عينة توزيع 3  شكل
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% من 62%و56.7فقد كان ھناك تقارب نسبي إذ أن حوالي وبمقارنة لحجم األسر المستجیبة للمسح   حجم األسرة.

في عینتي  % من األسر30.0% و34.7أفراد وأكثر. بینما كانت  7عینة الضفة الغربیة وغزة ینتمون ألسر تضم 

فقط من األسر  %7.1% و8.6أفراد. فیما كان  6-4ضمن المعدل الفلسطیني لحجم األسرة بین   الضفة الغربیة وغزة

ما یدل على ووھ .أفراد في كل من الضفة الغربیة وغزة على التوالي 3-1سر الصغیرة نسبیا وتحتوي بین ھي من األ

الطبیعة التقلیدیة لألسر التي تعمل في مجال تربیة المواشي وخاصة أن أغلب أرباب األسر ھم ممن تزید أعمارھم عن 

 سنة.  41

توى المعیشة لدى مربي المجترات في قطاع غزة اذ حوالي جاءت نتائج الدراسة لتؤكد تدني مس مستوى دخل األسر.

% من مربي االغنام في الضفة 36شیكل شھریاً فیما كان حوالي  2000االقل من الدخل % العینة من ذوي 97

شیكل إسرائیلي. ونظراً ألن ھذه األسر تحتوي  5000% منھم تحت48ینتمون لنفس الشریحة وحوالي   الغربیة

 فراد وأكثر فھذا یدل على مستوى معیشي متدني لمعظم مربي المجترات في فلسطین.أ 7بأغلبیھا على 

 
 

 

 

 توزیع عینة البحث "الضفة الغربیة" حسب المستوى التعلیمي 6شكل   توزیع عینة البحث حسب المستوى التعلیمي غزة 5شكل  

 توزیع العینة حسب مستوى دخل األسرة "الضفة الغربیة 8شكل   ستوى دخل األسرة "قطاع غزةتوزیع العینة حسب م 7شكل  
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 فلسطینمخطط سلسلة القیمة لسوق األعالف في 

یتشكل قطاع األعالف الفلسطیني من مجموعة من الوظائف األساسیة المترابطة ضمن تسلسل یبدأ من توفیر مجموعة 

، مرحلة التصنیع الفعلي ألصناف مختلفة من اإلنتاجلمعروفة بمرحلة ما قبل من الخدمات والتحضیرات اإلعدادیة ا

شرائھا من واألعالف بمستویات مختلفة من التعقید، تجارة منتجات األعالف المختلفة سواء باستیرادھا المباشر أ

نف في بعض األدبیات إسرائیل (على اعتبار أن التصنیف الدولي للعالقة التجاریة بین فلسطین وإسرائیل ال زالت تص

عن طریق تّجار ومن المنتجین المحلیین، توزیعھا للمربین والمزارعین إما مباشرة أوعلى أساس التجارة البینیة) أ

التجزئة والموزعین، وصوالً إلى االستھالك بأنماطھ المختلفة. قد تختلف الوظائف في تفصیالتھا تبعا الختالف المنتج 

تلك، كذلك تختلف تبعا لسلوك وحتى خلیطا من ھذه أو"أعالف مرّكزة" أوالف مالئة" أ"أعومن حیث كونھ "حبوبا" أ

المستھلك، أفضلیاتھ، أنماط استھالكھ، الخبرات الموروثة والمكتسبة ومجموعة كبیرة من عوامل التأثیر األخرى. 

قدمة الخدمات المساندة التابعة یة األساسیة كذلك الجھات الفاعلة وتلك ماإلنتاجأدناه الوظائف  8یستعرض الشكل رقم 

 لكل وظیفة أساسیة.
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 قطاع األعالف في فلسطین -مخطط سلسلة القیمة  9  شكل
 

ُتحدد سلسلة القیمة مجموعة من الوظائف والجھات الفاعلة لكل وظیفة. فیما یخص قطاع تصنیع وتجارة األعالف، تمتد 

، وصوالً إلى المستھلك النھائي. یمكن أن تشكل سلسلة القیمة روابط اإلنتاجة لمدخالت السلسلة لتشمل الجھات المزود

عمودیة (رأسیة) وروابط أفقیة (بینیة) بین مختلف الجھات الفاعلة ومزودي الخدمات المساندة. یفترض أن یضیف كل 

تنفیذ عدد من النشاطات المرتبطة  من الجھات الفاعلة ومزودي الخدمات المساندة قیمة إلى المخرج النھائي من خالل

اإلنتاج بكل وظیفة من الوظائف على سلسلة القیمة. یتمثل الفارق بینھما في أّن الجھات الفاعلة تمتلك عناصر 

 الخدمات المساندة في إضافة القیمة دون التملُّك.وأكثر، بینما یكتفي مزودوالمنتجات خالل تنفیذھا لوظیفة أوأ

لمشاھدات األولى التي یوضحھا مخطط سلسلة القیمة یعتبر خطوة أولى في إطار فھم نظام إن التمثیل النظري وا

یمكن االستدالل من خالل سماكة األسھم (في الشكل أعاله) واتجاھاتھا إلى مستوى أھمیة وقّوة الجھات و، السوق؛
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فاعلة على أكثر من مرحلة من مراحل الفاعلة المسؤولة عن تنفیذ الوظائف المتعلقة بھا. كذلك فإن تواجد نفس الجھة ال

سلسلة القیمة (بمعنى تنفیذھا ألكثر من وظیفة من وظائف سلسلة القیمة) یعني أنھ على األغلب تستفید وتؤثر بشكل أكبر 

التحلیل الذي سیلي) مالحظة وفھم الخلل في نظام السوق والمرتبط بأكثر أثناء في بناء وتراكم القیمة. من ھنا فإن (وفي 

ھات الفاعلة تأثیرا یمكن أن یشكل داعیا للخروج بتوصیة تؤدي إلى تجاوز ھذا الخلل المرتبط بھ. في نفس اإلطار الج

یمكن لفھم حجم الخلل المرتبط بوظیفة معینة وتقدیر مستوى أھمیة ھذه الخطوة أن یدل على مستوى ودرجة التدخل 

 المطلوب.

فلسطین (الضفة الغربیة وقطاع غزة ) بغرض الكشف عن مكامن  تم تنفیذ دراسة تحلیلیة لنظام سوق االعالف في

ومن جھة اخرى   الضعف ذات االثر االبرز والتي تعیق نظام السوق وتطور قطاع الثروة الحیوانیة بشكل مباشر

لتعزیز .نیةوااللبان بمشتقاتھا كونھا تمثل احد اركان المائدة الفلسطی للمساھمة في تقلیل كلفة المنتج النھائي من اللحوم

 .القطاع وفیما یلي أبرز السمات لجانب العرض والطلب لسوق االعالفوفرص نم

 
  2014-2000الحلیب بین و (خروف او سخل) نعكاسھ على اسعار اللحماتغیر باسعار االعالف و 10كل ش

 في السوق الفلسطیني   لألعالفأبرز سمات المنتجین 
 الحصة االكبر بینما یعد أقل من النصف من المزودین   لألعالفومحالت التعبئة والتغلیف  16تمثل الجواریش

 ثر من نصف العلف المصنع محلیاً.أك 17ھي مصانع ویمثل العلف المجروش

  ذات تقنیات   في قطاع غزة "3و" في الضفة الغربیة" 4"مصانع 7یوجد   لألعالفمنتج فلسطیني  44من بین

  18متقدمة تعد كلھا متخصصة في صناعة اعالف الدواجن

                                                           
 مصانع بدائیة تعمل على طحن الحبوب المختلفة بإستخدام مطاحن میكانیكیة  16
ب المطحونة دون اي معامالت خاصة ویعد أقل جودة بنظر المرارعین وبالتجربة یفضلون االعالف المحببة النھا تعطي نتائج العلف المجروش علف ینتج من خلط الحبو 17

 افضل وتمر في تصنیعھا بمعاملة حراریة 
 من الزیارات المیدانیة للمصانع المنتجة اثناء تنفیذ الدراسة 18
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  تفتقر مصانع االعالف المخصصة إلنتاج علف و 19%40-%30كل المصانع تعمل بطاقة انتاجیة بین

   .لى القدرات التخزینیةإالمجترات 

  100المستوردة من إسرائیل بنسبة الخام كل المصانع تعتمد على المواد% . 

 قطاع غزة حاصل على شھادات جودةوال یوجد اي مصنع في الضفة الغربیة أ . 

  عامل وموظف. 15معدل عدد العاملین في المصانع الكبیرة 

 برات لفحص االعالف قبل ادخالھا للسوقال یوجد لدى اي من مصانع االعالف مخت.   

 العرض جانب .3

  تبّین أن حجم وكمیة األعالف المرّكزة المخصصة للمجترات فقط والمعروضة في السوق الفلسطیني تصل لحوالي

ألف طن سنویاً (كما ھي في عام  234الضفة الغربیة حوالي   ألف طن الغالبیة العظمى تعرض في سوق 284,000

 . طن 50,000الباقي فتعرض في قطاع غزة وتقدر بحوالي أما  )،2014

 70ألف طن فقط منھا  76في فلسطین حوالي   فیما تبلغ الكمیة المصنعة محلیاً من االعالف المخصصة للمجترات 

  إستیرادهبینما بلغ ما یتم .% من المعروض في أسواق الضفة الغربیة30أي ما نسبتھ   ألف في سوق الضفة الغربیة
% من حجم التزوید 70طن أي حوالي  ألف160حوالي  للمجتراتإسرائیل من األعالف المركزة المخصصة من 

  طن أعالف مخصصة للمجترات والباقي یتم إستیراده 6,000أما في قطاع غزة فیتم إنتاج حوالي  ألعالف المجترات.

 ألف طن. 44ویقدر ب

طن  281,200اً لتربیة كل من المجترات والدواجن، فتقدر بحواليعلماً بان كامل األعالف المرّكزة والتي تصنع محلی 

طن) لتغذیة  149,600(أي  %68طن موزعة بنسبة  220,000 . منھا في الضفة الغربیة2014 في فلسطین للعام

طن لتغذیة  55,080طن ویخصص منھا  61,200 اإلنتاجأما في غزة فتبلغ كمیة .% للمجترات32الدواجن و

الفعلي للمصانع المحلیة ال اإلنتاج  یؤكد أن الخبراء والمنتجون  بأن تقدیر علماً الف طن للمجترات.ستة أوالدواجن 

وال یختلف الحال في قطاع غزة عنھ في الضفة الغربیة حیث تعمل  یة الكاملة.اإلنتاج% من الطاقة 40یتجاوز حالیا 

 . %30 المصانع بطاقة انتاجیة تقدر ب حوالي

والجواریش على الموردین اإلسرائیلیین بشكل أساسي في الحصول على المواد الخام. ھذا ما  وتعتمد ھذه المصانع

یجعل المصانع الفلسطینیة أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالوضع السیاسي واالقتصادي في إسرائیل، تحّكم الموردین 

 اإلسرائیلیین بالكمیة والسعر، كذلك عرضة لمخاطر اختالف أسعار الصرف.

%) وذلك اعتماداً على 10 -% 3تاجر بالتجزئة) على ھامش ربح یتراوح ما بین (ول التاجر (تاجر جملة أیحص

الصنف نفسھ وعلى طریقة الدفع وطریقة البیع (بائع التجزئة یحصل على ھامش ربح أكثر عندما یقوم بتجزئة الكمیة 

ة البضائع التي یقوم بتدویرھا وبیعھا في فترة زمنیة كغم). في حین أن تاجر الجملة یعتمد على كمی 50 والبیع بالكیس (

قصیرة نوعاً ما. وھم یحصلون من المّصنعین الفلسطینیین على تسھیالت في الدفع وخصومات على الدفع النقدي وعلى 
                                                           

  بحسب تقدیرات الخبراء والمصنعون لألعالف. 19
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ع المصنع االسرائیلي ھي أكبر من التسھیالت التي یمكن للمصنوأن التسھیالت التي یمنحھا التاجر أ االكمیات. علمً 

 .الفلسطیني تقدیمھا للتاجر

یتأثر بیع األعالف بشكل كبیر بالموسمیة والفترة من السنة، حیث بینت المعلومات المقدمة من أصحاب المصانع 

% عن معدلھا السنوي في فترات الربیع، وذلك ألن الكثیر من المزارعین 40والتّجار أن نسبة المبیعات تنخفض بمعدل 

 لمراعي الطبیعیة في تغذیتھم للمواشي وخاصة الذین یعتمدون على نمط التغذیة المختلط.یستغلون توفر األعشاب وا

یرى المصّنعون الفلسطینیون ومثلھم التّجار الفلسطینیون أنھ من أكبر العوائق التي تواجھھم ھي التھریب "التھرب 

عالف التي یتم تھریبھا من "المقاصة" الضریبي" من قبل التّجار الذین یتعاملون مع المصانع اإلسرائیلیة، وكمیة األ

لضریبة القیمة المضافة التي تفرض على التّجار جمیعاً عند الشراء من إسرائیل وخاصة في الضفة الغربیة، من وجھة 

% من تكلفة الشراء، وذلك یؤدي إلى مقدرتھ 18نظر المصّنعین المحلیین أن التھریب قد یوفر على التاجر بما مقداره 

ألعالف الموجودة بالسوق عن طریق تخفیض األسعار. فیما ال تشكل الحبوب العلفیة المنتجة محلیاً "في بمنافسة ا

بمدخالت الحبوب المستوردة من إسرائیل وفیما یلي والضفة" أي منافسة بسبب ارتفاع اسعارھا مقارنة باالعالف أ

   .فة الغربیة وقطاع غزةیبین اجمالي الكمیات المنتجة من الحبوب في كل من الض )10، 9(شكلي

 
 

في قطاع غزة یرى المصنعون الفلسطینیون أنھم یواجھون صعوبة بالغة في منافسة المنتجات االسرائیلیة بنفس الجودة 
مقارنة بالمصانع االسرائیلیة، ومع ذلك فتبقى أسعار المنتجات المحلیة الخام والسعر خاصة بسبب ارتفاع تكالیف المواد 

قارنة متواضعة موب ،من المنتجات االسرائیلیة المستوردة مع الفرق في الجودة لصالح المنتجات االسرائیلیة أقل  الصنع
إنتاج الضفة الغربیة من الحبوب العلفیة والقمح نجد أن كمیات القمح تمثل حصة االسد من الحبوب ومن لكمیات 

في قطاع  وكذلك الحاللمنتج منھ فیستخدم كعلف ماليء. المعروف أن القمح ال یعد محصوال علفیاً بحد ذاتھ أما القش ا
ومن الجدیر بالمالحظة ان معدل ، خضرالعلف األأكثر الحبوب انتاجا، والقمح رغم محدودیة كمیات االنتاج ھغزة فیعد 

  لألعالفشیكل) والذي یفوق المعدل السعري  4.8جرام من االصناف المذكورة یصل الى (واالسعار لمزیج واحد كیل
كغم من الشعیر  1%. اما فیما یتعلق بأسعار الحبوب المستوردة مقارنة بالمنتجة محلیاً فإن تكلفة 240المركزة بنسبة 

شیكل والجدول  2 كغم من العلف ل 1بینما یصل سعر   شیكل 1شیكل والقمح یصل الى  1.2المستورد تصل الى 
 اً.التالي یبین معدالت االسعار ألبرز الحبوب المنتجة محلی

 

إنتاج الحبوب العلفیة في الضفة الغربیة طن لعام  121شكل  
2013 

 انتاج الحبوب في قطاع غزة 11شكل  
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 غزة\كغم \معدل سعر  الضفة الغربیة\كغم\معدل سعر  نوع الحبوب

 1.4 1.8 قمح

 1.3 1.7 شعیر

 * 6.5 كرسنة

 * 7.5 بیقا

 * 6.5 برسیم

 تقدیرات اسعار السوق الفلسطیني بالكیلوجرام للحبوب العلفیة والقمح المنتجة محلیاً  1جدول  
 ).2014سوق المحلي للحبوب البلدیة المصدر: (اسعار ال

 

من اإلنتاج ) طن وبالتمعن بكمیة 62,294بحوالي (  لألعالفالموازي من القش المستخدم اإلنتاج بینما یقدر إجمالي 

البلدیة یتضح ان ھذه الكمیة تدل على تدني انتاجیة ھذه المحاصیل مما یقتضي البحث عن   لألعالفالقش المرافقة 

استخدام اصناف جدیدة ذات انتاجیة اعلى) ومن نفس المساحة المزروعة (بتحسین االصناف أاإلنتاج وسائل لمضاعفة 

والتي   ومن المھم السعي الستخدام تقنیات علمیة مثبتة في تحسین انتاج االراضي المالحة كتلك المنتشرة في االغوار

یبین انتاج الضفة الغربیة من القش الناتج من لي والشكل التا.مرویة بسبب شح میاه الريتوقف اصحابھا عن زراعتھا ال

 .الحبوب العلفیة والقش

 

  

 فلسطینفي الكمیات المعروضة من األعالف المرّكزة المخصصة للمجترات في سوق  ومعدل النم. 3.1

الغربیة،تم في عدد رؤوس المواشي في فلسطین ففي الضفة وفي الكمیات المعروضة ارتباطاً طردیاً بالنمویرتبط النم

كمیات المعروضة لفإن ا 2013طن لعام  228,943فعند إعتبار  % سنویاً.2.5بما یعادل وتقدیر النم

بالكمیات المعروضة من أعالف تناقص وأما فیما یخص قطاع غزة فیظھر ثبات أ 20120طن لعام  272,141ستكون

الف واألعالف البدیلة لالغنام بغرضي انتاج العاجول التسمین فیما یتوقع زیادة ملموسة على األبقار والماعز وع

 اللحم.والحلیب 

 

 انتاج الضفة الغربیة من القش واالتبان 13شكل   إنتاج قطاع غزة من القش  واالتبان قطاع غزة 14شكل  
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 عدد المصانع والجواریش في فلسطین . 3.2

فیما وصل عدد  1969سیسھ عام ذ أن أول مصنع أعالف فلسطیني تم تاوبالعودة لتاریخ صناعة االعالف في فلسطین إ

فیما   20طن شھریا 11000لك المصانع حوالي یة لتاإلنتاجمصنعا حیث بلغت  16ل  1997في عام   المصانع الفاعلة

ألف طن 100ألف طن سنویا إضافة ل حوالي  300كان حجم الطلب السنوي من االعالف المركز آنذاك یصل لحوالي 

 العاملة والمرخصةفقد بلغ مجموع عدد مصانع األعالف المتكاملة وجواریش األعالف  2015أما في أذار .من الشعیر

في الضفة الغربیة (نتائج المسح المیداني)، یتركز معظمھا في  41منھا  وجاروشة  مصنع 44فلسطین حوالي   في

سباع (اعالف وأب أعالفمناطق شمال الضفة الغربیة. ومن أكبر مصانع األعالف المرّكزة: مصنع عزیزا، مصنع 

شركة المراعي، شركة المواسم، رام هللا، شركة الشعار، شركة سنقرط،  –دواجن )، الجمعیة التعاونیة لمربي الدواجن 

، یتركز ثالثة مصانع في قطاع غزة (نتائج المسح المیداني)كانت المصانع العاملة والمرخصة فیما شركة الحمدان. 

 4000حیث ینتج بما معدلھ ومعظمھا في مناطق وسط قطاع غزة. ومن أكبر مصانع األعالف المرّكزة: مصنع نافك

یة حیث اإلنتاجالمصنع األكبر في قطاع غزة، المصنعین المتبقیین أقل في القدرة ووھطن شھریا غالیا أعالف دواجن، 

طن شھریا، وھما مصنع حیفا ومصنع اللورد، مصنع اللورد یختص بأعالف الدواجن، بینما  1100تصل قدرتھما إلى 

نسبة أقل. أما أبرز شركات ینتج مصنع حیفا كال من أعالف الدواجن والمجترات وإن كان إنتاجھ من أعالف المجترات ب

األعالف اإلسرائیلیة التي تمثل منتجاتھا حصة األسد في السوق الفلسطیني: شركة عمیر دجان، عنبر، سامي عوز، 

 سمخ. ، مولیدت، كفار یشوعمولیبار، 

الف الحصة االكبر ألع قد احتلت شركة سمخوأشار عدد من أصحاب من المستخدمین لالعالف في محافظة نابلس بأن  

رغم كونھا االعلى سعرا بین المنتجات االسرائیلیة،  مضت المجترات وبالتحدید في مجال التسمین عبر ثالث سنوات

نجد أن الشركات لألعالف ومن الصعب إجراء مقارنة موضوعیة بین الشركات الفلسطینیة واإلسرائیلیة المصنعة 

ومن ثم  مد على زبائنھا من السوق الداخلي بالدرجة األولىتعتواالسرائیلیة ھي أكبر حجماً من الشركات الفلسطینیة 

مما یجعلھا أكثر قدرة  یضخ بالسوق الفلسطیني،لألعالف االسرائیلي اإلنتاج % من 20وكالئھا في السوق الفلسطیني (

علیھ وتبد على تحمل تحدیات السوق المفتوحة بینما یمكن القول بأن المصانع الفلسطینیة تمر بظروف أكثر تعقیداً مما

ال.وتلجاْ بعض الشركات المتالك أكثر من وظیفة على سلسلة القیمة كأن تملك مزارع الدجاج وفي نفس الوقت الح

وعند التعمق بتفاصیل واقع التوثیق تصنع االعالف إلستخدامھا بینما ال یوجد نماذج مماثلة على صعید تربیة المجترات.

بین ان معظم االعالف المتواجدة في السوق لم تخضع لنظام الضریبة إذ ان والتسجیل لألصناف المتواجدة في السوق یت

% من حجم 16% من الكمیات المعروضة والذي یعبر عن 30ما صرح اصحاب المصانع عن تصنیعھ یعبر عن 

من حجم التزوید من  %70تمثلوبالتالي فإن المنتجات االسرائیلیة المخصصة للمجترات المركزة  عالفألالسوق ل

 .عالف المخصصة للمجتراتاأل

لیھ حصة ما تنتجھ المصانع االسرائیلیة من إمضافا   لألعالفوقد یتسائل أحدھم عن الفارق بین التصنیع الفلسطیني 

% من حجم السوق والذي یعبر عن فجوة بین العرض والطلب على االعالف 17حجم السوق نجد ان ھناك فرق بقیمة 

                                                           
20 http://blogs.najah.edu/staff/agri-18/article/FEED-INDUSTRY-IN-PALESTINE/file/FEED-INDUSTRY-IN-PALESTINE.pdf  

http://blogs.najah.edu/staff/agri-18/article/FEED-INDUSTRY-IN-PALESTINE/file/FEED-INDUSTRY-IN-PALESTINE.pdf
http://blogs.najah.edu/staff/agri-18/article/FEED-INDUSTRY-IN-PALESTINE/file/FEED-INDUSTRY-IN-PALESTINE.pdf


  

24 | P a g e 
 

المستورد لسد ھذه الفجوة ونظراً لتدني والمحلي ااإلنتاج سواء من   الخامحبوب حیث یلجأ المزارعون الستخدام ال

ھناك ضرورة للتوصیة بتوسیع الرقعة الزراعیة المخصصة لزراعة المحاصیل   من الحبوب البلدیة فإناإلنتاج كمیات 

 العلفیة

 مصادر المواد الخام. 3.3

وذلك إما الخام سرائیلیین بشكل أساسي في الحصول على المواد على الموردین اإل  لألعالفتعتمد المصانع المحلیة 

عدم وككمیات كبیرة تنقل بسیارات شحن خاصة تسمى "الصوبات"، وذلك كنتیجة طبیعیة لضعف أوبشرائھا بالشواالت أ

نتاج اإلكمدخالت لعملیة الخام توفر تلك المنتجات في فلسطین. تشترك تلك المصانع في استخدامھا ألصناف المواد 

 . اإلنتاجولكنھا تختلف بمقادیر وكمیات ومعادالت 

 تواجھ المصانع الفلسطینیة عدة مشاكل عند حصولھم على المواد الخام، ولعل من أبرزھا:

تعتمد على إسرائیل  21جمیع المصانع الفلسطینیة التي تمت زیارتھا من قبل فریق "الدراسة"  لخام:امصدر المواد  .أ 

المستخدمة في عملیة التصنیع، وھذا ما یجعل المصانع الفلسطینیة أكثر الخام لمواد بشكل أساسي في شرائھا ل

عرضة للمخاطر المرتبطة بالوضع السیاسي واالقتصادي في إسرائیل، ولمواجھة ھذا الخطر تقوم بعض المصانع 

 المواد. لتفادي حصول مشاكل بوفرة تلكالخام "كبیرة الحجم خصوصاً" بتخزین كمیات كبیرة من المواد 

(وخاصة الحبوب منھا) بالسعر العالمي اإلنتاج الرئیسیة الداخلة في الخام ترتبط أسعار المواد  أسعار المواد الخام: .ب 

لتلك السلع كونھا من السلع التي یتم تداولھا في البورصة العالمیة، وترتبط أیضاً بسعر صرف العمالت حیث یقوم 

ر األمریكي ویقوم ببیع المنتج بعملة الشیكل اإلسرائیلي، ھذا ما یؤدي إلى المصنع بشراء تلك المواد بعملة الدوال

من ناحیة أسعار البیع. من وأاإلنتاج عدم استقرار أسعار األعالف في السوق الفلسطیني سواًء من ناحیة تكالیف 

فإنھ یقوم الخام لمواد بالتغیر في أسعار اوناحیة أخرى، عندما یقوم التاجر اإلسرائیلي بالتنبؤ بأسعار العمالت أ

بتخزین المواد وعدم بیعھا ما یؤدي إلى تذبذب وعدم وفرة تلك المواد في السوق الفلسطیني، ما یؤدي إلى العجز 

على حد سواء، وھذا ما یقوم بھ التّجار الخام في العرض وتراكم الطلب مما یرفع من سعر األعالف والمواد 

 وجھة نظر المصّنعین الفلسطینیین).اإلسرائیلیین ما بین فترة وأخرى (من 

كما ذكر سابقاً، یملك كل مصنع من مصانع الضفة الغربیة خلطة من  أكثر من المواد الخام:وعدم توفر واحد أ .ج 

لخلطة یجعلھ أمام ثالثة اعدة مواد من تلك وتختلف بمعادالتھا عن المصانع األخرى، عدم توفر مادة أالخام المواد 

بتغییر المعادلة المستخدمة فبالتالي یقوم باالستغناء عن المادة الغیر متوفرة مقابل زیادة كمیة خیارات: إما أن یقوم 

أن یقوم باستبدال تلك المادة (الغیر متوفرة) بمادة أخرى ومادة أخرى بدیلة لھا في نفس إلخلطة، إلخیار الثاني ھ

أن یتوقف المصنع والثالث (األقل استخداماً) وھ لخیاراتحل محلھا من خارج التركیبة المتعارف علیھا عند المصنع، 

عن التصنیع حتى تتوفر تلك المادة. تؤدي ھذه المشكلة إلى انخفاض في جودة المنتج وعدم استقراره من جھة، ومن 

 جھة اخرى، ارتفاع االسعار على المستھلك النھائي.

                                                           
21
 .17ها عددو  الغر�ية الضفة ��األعالف  مصا�ع لك��ى  املمثلة العينة �� ااملصا�ع ال�ي تمت ز�ار�� 
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من الشركات االسرائیلیة بدون مقابل مادي  عادة تستمد المصانع المحلیة تراكیب الخلطات المختلفةفي قطاع غزة 

استبدال بعض المواد الخام إال باستشارة الشركات االسرائیلیة، في حال ووال تقوم بأي جھد لتغییر ھذه الخلطات أ

یتوقف المصنع عن التصنیع حتى تتوفر تلك المادة. تؤدي ھذه المشكلة   عدة مواد من تلك الخلطةوعدم توفر مادة أ

ض في جودة المنتج وعدم استقراره من جھة، ومن جھة اخرى، ارتفاع االسعار على المستھلك النھائي. إلى انخفا

 وحینھا یعمد المصنع الستیراد الخلطات الجاھزة من الشركات االسرائیلیة وبیعھا في السوق المحلي. 

المنتج الفلسطیني، تذبذب  نتیجة للعوامل سابقة الذكر فإن تذبذب المعروض من ضعف ثقة المربین والمزارعین: .د 

یؤدي إلى ضعف في ثقة المربین اإلنتاج وارتفاع أسعار المنتجات الفلسطینیة، كذلك تذبذب في تولیفة مدخالت 

ما توافق مع كون الثقة بالمّورد ومصادره تمثل األولویة ووالمزارعین الفلسطینیین بالمنتجات الفلسطینیة، وھ

لناحیة التأثیر في قرار شراء األعالف الضفة الغربیة وقطاع غزة على التوالي  والثالثة لدى المربین فيالرابعة 

 المرّكزة (التفاصیل تأتي الحقا في جانب الطلب من ھذا التقریر).

 المرّكزةالخلطات الداخلة في عملیة إنتاج الخام المواد . 3.4

ي: الذرة، القمح، فول الصویا، عباد الشمس، من أھم المواد الخام الداخلة في خلطات األعالف المرّكزة فلسطینیا ھ

 الشعیر، النخالة، فیتامینات، الیسین، میثالین، ملح.

% تختلف فیھا نسب المواد الداخلة عن خلطة البروتین 20تختلف تركیبة تلك المواد باختالف إلخلطة، فخلطة البروتین 

الحلیب). وسباب التربیة عند المزارع (التسمین أ% وكذلك باقي إلخلطات. وتختلف أیضاً تلك المعادالت ما بین أ18

عدم استخدام المنتجین الفلسطینیین لمدخالت اإلنتاج من المخلفات الحیوانیة والتي تعتبر ممنوعة حسب وغیر أن األكید ھ

مواصفات الصحة والسالمة المحددة من قبل السلطة الفلسطینیة. وفي قطاع غزة ھناك قیود من قبل وزارة الزراعة 

على استخدام مصادر آزوتیة غیر بروتینیة مثل الیوریا، كما وأنھا ال تتوافر بسھولة باعتبارھا مواد ثنائیة االستخدام 

 لذلك ھناك قیود على استیرادھا عبر المعابر الرسمیة.
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 طن علف لمصنع فلسطیني ومصنع اسرائیلي 1: مقارنة بین تكالیف انتاج 15كل ش

 أسعار األعالف وھوامش الربح. 3.5

المخزن، مع األخذ بعین وباب المصنع أأدناه نطاق أسعار األعالف المرّكزة كما تباع من  2یعرض الجدول رقم 

 الیف التوصیل والكمیات المشتراة.االعتبار فروقات تك

 سوق قطاع غزة سوق الضفة الغربیة لخلطةانوع 

 إلى من الى من
 1,600 1,500 1,650 1,600 حلیب -% 14خلطة مرّكزة بروتین 
 1,650 1,600 1,650 1,600 حلیب -% 16خلطة مرّكزة بروتین 

 1,750 1,650 1,750 1,650 تسمین -% 16طة مرّكزة بروتین خل
 1,750 1,700 1,850 1,760 حلیب -% 18خلطة مرّكزة بروتین 
 1,850 1,800 1,900 1,800 تسمین -% 18خلطة مرّكزة بروتین 
 1,900 1,800 1,980 1,900 حلیب -% 20خلطة مرّكزة بروتین 

 2,000 1,900 2,050 2,000 تسمین -% 20خلطة مرّكزة بروتین 
 أسعار األعالف المرّكزة في السوق الفلسطیني (أسعار البیع النھائي "من باب المصنع أوالمخزن" بالشیكل لكل طن) 2جدول  

 المصدر: نتائج المسح المیداني، مقابالت مع أصحاب مصانع وتّجار وموزعي األعالف في فلسطین

%) وذلك اعتماداً على 10 -% 3تاجر بالتجزئة) على ھامش ربح یتراوح ما بین (وجر جملة أیحصل التاجر (تا

الصنف نفسھ وعلى طریقة الدفع وطریقة البیع (بائع التجزئة یحصل على ھامش ربح أكثر عندما یقوم بتجزئة الكمیة 

یقوم بتدویرھا وبیعھا في فترة زمنیة  كغم). في حین أن تاجر الجملة یعتمد على كمیة البضائع التي50والبیع بالكیس (

قصیرة نوعاً ما. من الجدیر بالذكر أن عدد من المصانع المحلیة وحتى أصحاب الجواریش یقومون بإعداد خلطات 
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خاصة بھم (غیر مذكورة أعاله)، من أشھر الخلطات الخاصة ھي "إلخلطة الشعبیة" التي تحتوي على تركیز بروتین 

للطن" كسعر نھائي یحصل علیھ /شیكل 1,300ر أدنى من الخلطات السابقة الذكر "% وھي خلطة تباع بسع13

 المزارع.

 المركزة لألعالف مقارنة سعریة ونوعیة . 3.6

 العلفیة وكذلك االعالف الجاھزة الخلطات الداخلة في صناعة الخام وسعریة لتكالیف المواد   وفیما یلي مقارنة نوعیة

 ،نعة في فلسطین واالخرى المصنعة في إسرائیل من ناحیة واالردن من ناحیة اخرىالمصلألعالف بخصوص النوعیة 

تزید ماعز، ابقار ) ال یوجد فرق في اسعار الحبوب والتي ، معظم االعالف المصنعة ألغراض الحلیب (اغنام

روتیني نجد ان المنتج أما الفرق الوحید والمرتبط بالمواصفة للمحتوى الب .الخام% من التكلفة المباشرة للمواد 90عن

من العلف االسرائیلي یحتوي على بروتین من مصادر حیوانیة والذي یشكل سببا مھما النخفاض التكلفة المباشرة في 

الداخلة في انتاج االعالف المركزة في االسواق الثالث، الخام اما بخصوص مقارنة اسعار المواد  تصنیع العلف المركز.

في اسرائیل وفي فلسطین للمدخالت حسب سعر المصنع بینما ھناك فروقات الخام ر للمواد نجد ان ال فرق بین االسعا

بذلك في فلسطین العلفیة في االردن ویسمح الخلطات علما ان القمح ال یسمح بإدخالھ في ،  مع االسعار في االردن

 .التالي یوضح ذلكالشكل وواسرائیل 

 

 تكالیف المواد الخام الداخلة في صناعة االعالف بین فلسطین واالردن وإسرائیلمقارنة ل 162  شكل
 ).2015عمر (برنامج تطویر السوق الفلسطیني والمصدر: دراسة الخلطات العلفیة وامكانات التطویر لزیادة القیمة الغذائیة والمردود االقتصادي د. جمال اب

ق ملموس في االسعار بین االعالف المركزة الجاھزة المستوردة من أما بخصوص االعالف الجاھزة فقد تبین وجود فر

الداخلة في انتاج العلف الخام فرغم التشابھ في معظم المواد  المصانع االسرائیلیة واالعالف المركزة المصنعة فلسطینیاً،

 : ليان ھناك فرق في االسعار في غالب االحیان والذي یتمثل بالتاإال المركز في الدول الثالث 

  ؛شیكل1800یتساوى سعر علف تسمین الخراف والجدیان الفلسطیني واالسرائیلي عند سعر   

  المخصصة ألغراض التربیة المختلفة لألغنام والماعز وأبقار الحلیب وتتراوح لألعالف تتشابھ االسعار

لسعر الطن عن شیكل  100الى  50شیكل بزیادة العلف االسرائیلي بین  1800الى  1650بین  ما  االسعار

سعر العلف المنتج فلسطینیاً. وھنا البد من توضیح أن ھذه األسعار الرسمیة ال تأخذ باإلعتبار الممارسة الحالیة 

  ص؛%) والتي تجعل المنتج االسرائیلي أرخ18في السوق (التھرب الضریبي 
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   ر العلف االسرائیلي%) اذ یزید سع18% و16فیما نجد فرقاً ملموس في اعالف تسمین العجول (بروتین  

 ؛شیكل لكل طن حسب نسبة البروتین على الترتیب 500 -شیكل  350

 .وذلك یبقى معدل سعر االعالف المركزة المنتجة في االردن اقل سعراً من االعالف الفلسطینیة واالسرائیلیة  

ل اكبر في المزرعة ماعز، ابقار ) تتم بشك، لحم من الماشیة (اغناموالن صناعة العلف لغرض انتاج حلیب ا

 22بدال من الشراء الجاھز للخلطات.

االحیان عن العلف المنتج فلسطینیا الى ان نسبة ما تزوده المصانع   رغم ارتفاع اسعار العلف االسرائیلي في بعض

كل واضعاف لما تزوده المصانع الفلسطینیة من اعالف ویعود السبب الحد ا 3االسرائیلیة للسوق الفلسطیني تفوق ب

 : االسباب التالیة

  امكانیة دخول العلف االسرائیلي لألراضي الفلسطینیة دون الخضوع الى الرقابة الضریبیة (بدون فاتورة

 %).18المقاصة 

   االسرائیلیة للمزارعین االسرائیلیة (دفع على اقساط لألعالف التسھیالت التي یمنحھا الوكالء الموزعین

 مؤجلة).

 رائیلیة ال یتحمل اي تكالیف تشغیلیة تتعلق بالتخزین فقد یقوم بالتنسیق لتنزیل احیاناً موزع االعالف اإلس

 .الحمولة للمستخدم مباشرة بدون تخزینھا لدیھ

  بسبب الدفع واحیانا الموزع (الوكیل للشركة االسرائیلیة ) یحصل على خصم بسبب شراء كمیات معینة ا

 .النقدي ما یجعل لدیھ فرصة اكبر في المنافسة

 تقلیل سعر االنتاج فرص

 اقلمیاً).وشراء كمیات تجاریة اكبر مما یتطلب طاقة تخزینیة عالیة (محلیا أ .1

 تسھیالت نقل مباشر دون تفریغ الحمولة مرة في اسرائیل ومرة في حدود السلطة الفلسطینیة .2

  ذات قیمة غذائیة عالیة وبأسعار منافسة (قشور السمسم،ولحاء ثمار الزیتون) ادخال مواد خام .3

 لتجنب الوقوع بصدمات سعریة عالمیةمعرفة االسعار العالمیة للحبوب أول بأول وساعة بساعة  .4

(إعالن قطاع االعالف معفى ضریبیاً مما یسھل على المصانع  تحصیل اعفاءات ضریبیة على مدخالت االنتاج .5

 الموجود التوسع بطاقتھا االنتاجیة ).

  تحصیل اعفاءات جمركیة للتقنیات المستوردة .6

في حال استعمال مدخالت انتاج اخرى في الخلطات العلفیة المقدمة للماشیة باإلمكان توفیر ملموس بتكالیف االنتاج 

الناتجة عن استخدام االعالف المركزة التقلیدیة مما یسھم بزیادة ھامش الربح لمربین الثروة الحیوانیة في قطاعات انتاج 

% حسب التولیفة "مكونات 28% و17من الممكن تقلیل بتكالیف االنتاج بین ف، اللحوم الحمراء وااللبان على حد سواء

ویعد ھذا  .شیكل470طن من العلف عند استخدام السیالج بحوالي 1الخلطة" وتجدر االشارة النخفاض تكالیف انتاج 

                                                           
 إتصاالت مع منتجین ومزارعین في االردن وتم التحقق مع خبراء من فلسطین واالردن  22
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 من االعتماد على الفرق بالتكلفة فرصة متاحة لجمیع مربي الثروة الحیوانیة الراغبین بتغیر الممارسة الحالیة بدال

 % من تكلفة التشغیل.70اعالف تقلیدیة تستحوذ على 

 من اعالف االبقار بإستخدام السیالج وأنواع أخرى فرق السعر لخلطات علفیة مختلفة یبین شكل التالي وال

 
 عمرود. جمال اب.المصدر: تطبیقات عملیة وابحاث منشورة

 االبقار اعالف من أخرى وأنواع السیالج بإستخدام مختلفة علفیة لخلطات السعر فرق: 17كل ش 
 

 وسائل الترویج المتبعة من قبل العارضین. 3.7

یمكن القول أن جمیع مصنعي وبائعي األعالف المرّكزة في فلسطین یروجون لبضائعھم عن طریق البیع بالدفع اآلجل، 

الخصم وخاصة مع الزبائن ذوي المشتریات الكبیرة والزبائن المعروفین بالنسبة لھم. أما الطریقة الثانیة للترویج وھي 

على الدفع النقدي لتشجیع الزبائن على دفع ثمن مشتریاتھم نقدیا صم الخعلى الدفع النقدي، یستخدم العارضون أسلوب 

% على قیمة المشتریات، وھذه الوسیلة یقوم باستخدامھا الغالبیة من مصانع 5 -%4مقابل خصومات تتراوح ما بین 

لثالثة المستخدمة الطریقة ا اوموزعي األعالف، مع مالحظة أن المصانع تقوم أیضا بالبیع مباشرة للمستھلك النھائي. أم

الموزع على القیام بشراء كمیات كبیرة وعلى الكمیات، ھذه الوسیلة تشجع المزارع أالخصم في الترویج للبضائع ھي 

 من األعالف مقابل خصومات یقدمھا لھ البائع.

 سلسلة العرض وقنوات التوزیع . 3.8

تجات إلى السوق المحلي، تبین وجود طریقتین؛ عند سؤال المصّنعین والتّجار عن القنوات المتبعة في توزیع المن

األولى: التوصیل المباشر عن طریق سیارات تابعة للشركة تقوم بتوصیل األعالف للزبائن. الثانیة: من خالل سیارات 

سیارات نقل باألجرة). في األساس فإن سعر األعالف یكون غیر شامل للنقل والمواصالت، على أنھ وخاصة بالزبائن (أ

 عض الحاالت والتي تقوم المصانع فیھا بالبیع بالجملة وبكمیات كبیرة تقدم سعرا یشمل التوصیل للمزارع مباشرة.وفي ب
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من أصحاب محالت البیع في قطاع غزة والغالبیة الغربیة في الضفة % 40بین البحث المیداني أن ما یقارب من 

دون على البیع داخل المتجر، مما یجعل أسعارھم منافسة بالتجزئة ال یملكون سیارات لنقل البضائع للزبائن. اذ یعتم

قیام ھؤالء ببیع األعالف لزبائنھم الدائمین ومقابل باقي الموزعین، وما یجعل بعضم أكثر تنافسیة وجذبا للمزارعین ھ

 .ابل شیكات آجلھ وبالتقسیطمقوبطریقة الدفع ألجل أ

مروراً بعملیة التصنیع ومن الخام من الحصول على المواد  یتعمق القسم التالي في عرض حلقات سلسلة العرض (بدءاً 

 ثم بیع المنتج النھائي).

املزارعون

تّجار ألاعالف بالتجزئة

مستوردي ألاعالف 
وتّجار ا��ملة

ف املركّزة
ال

ألاع

مصا�ع  جوار�ش / 
فلسطي�ية

أعالف مهّر�ة إ�� الضفة 
الغر�ية

مصا�ع أعالف 
إسرائيلية

منت��  موّردي املواد / 
ا��ام

السوق�الفلسطي��

السوق�الاسرائي��

 
 سلسلة العرض في سوق األعالف المرّكزة في الضفة الغربیة 18 شكل

لمستوردین والموزعین، وتّجار التجزئة. الشكل رقم بناًء على سلسلة العرض، تم تقسیم السوق لثالثة أقسام: المصّنعین، ا

أعاله یبین العالقات ما بین الثالثة جھات أما الجدول أدناه فیوضح ھوامش الربح وأسعار المنتجات، مع تبیان أعداد  18

 ن األساسیین في السوق الفلسطیني.الالعبی

 تّجار التجزئة المستوردون والموزعون المصّنعون

 وبرنامج تطویر االسواق  ه ھي من نتائج المسح المیداني والمقابالت النمطیة التي قام بھا فریق "حلول"المعلومات أدنا

 عددھم:
كما ذكر سابقاً فإن عدد المصانع والجواریش 

مصنع وجاروشة  44في الضفة الغربیة یبلغ 

وقطاع  موزعین على مناطق الضفة الغربیة

 غزة 

 عددھم:
بین تجار جملة موزع ما  30ھناك أكثر من 

یتعاملون مع المصانع الفلسطینیة وتجار 

جملة یستوردون األعالف اإلسرائیلیة 

 ویقوموا بتسویقھا في السوق الفلسطیني.

 عددھم:
تجار التجزئة یقوموا بشراء األعالف إما من 

من تاجر الجملة. ویبلغ والمصنع مباشرة أ

تاجر موزعین على  70عددھم أكثر من 

 23.ةالمدن الفلسطینی

 التكلفة:
تختلف المصانع عن بعضھا البعض من 

 التكلفة:
یقوم تاجر الجملة بالحصول على األعالف 

 التكلفة:
یحصل تاجر التجزئة على األعالف إما عن 

                                                           
 .ھذا ال یشمل عدد الباعة غیر المتخصصین أي الذین یبیعون العدید من المواد الزراعیة وبشكل جزئي یبیعون االعالف ایضاً  23
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 تّجار التجزئة المستوردون والموزعون المصّنعون

ناحیة تكلفة العملیة الصناعیة وذلك حسب 

وسعر الشراء باختالف الخام نوعیة المواد 

أسعارھا تجاوباً مع األسعار العالمیة لتلك 

السلع وأسعار الصرف أیضاً، وتختلف أیضاً 

من ناحیة كمیات المواد المكونة للخلطات 

ي المعدل تبلغ تكلفة المواد العلفیة، لكن وف

التي تدخل في صناعة طن واحد من الخام 

% بروتین سعر 18الخلطات المرّكزة 

 شیكل. 1,730 -1,680یتراوح ما بین 

من المصنع مباشرة، وذلك سواء كان من 

المصنع اإلسرائیلي، والمصنع الفلسطیني أ

الجملة على األعالف بمعدل  یحصل تاجر

 شیكل للطن الواحد. 1,755تكلفة حوالي 

عن وطریق الشراء المباشر من المصنع أ

طریق تاجر الجملة، في كلتا الحالتین یقوم 

بالشراء بنفس السعر. تكلفة األعالف التي 

كل شی 1,825یدفعھا تاجر التجزئة بمعدل 

 للطن الواحد.

 العائد:
 1,780 – 1,730سعر البیع لتاجر الجملة: 

 شیكل للطن الواحد.

 1,850-1,800سعر البیع لتاجر التجزئة: 

 شیكل للطن الواحد.

سعر البیع للمزارع: یتراوح سعر البیع 

 1,950 – 1,900للمستھلك النھائي ما بین 

 2,050شیكل للطن الواحد، وقد یصل حتى 

 حیان.في بعض األ

 العائد:
 1,850-1,800سعر البیع لتاجر التجزئة: 

 شیكل للطن الواحد.

سعر البیع للمزارع: یتراوح سعر البیع 

 1,950 – 1,900للمستھلك النھائي ما بین 

 شیكل للطن الواحد.

 العائد:
سعر البیع للمزارع: یتراوح سعر البیع 

 1,950-1,900للمستھلك النھائي ما بین 

 د.شیكل للطن الواح

 ھامش الربح:
 شیكل في الطن الواحد. 40-60

 ھامش الربح:
 في الطن الواحد. 70حوالي 

یقوم تاجر الجملة بالبیع سواء بالطن 
 بالشواالتوأ

 ھامش الربح:
 شیكل في الطن الواحد. 100

تاجر التجزئة یقوم بالبیع بالشوال الواحد 
كغم) وأحیاناً یقوم بتجزئة الشوال إلى  50(

 كیلوغرامات.

%، على اعتبار أنھا إلخلطة األكثر إنتاجا ومبیعا في انتاج الحلیب 18األسعار أعاله أخذت من معدل أسعار البیع لخلطة بروتین مرّكزة 

 واللحوم.
 الالعبون األساسیون في السوق الفلسطیني لجھة العرض 3  جدول

 ي قنوات التسویق لإلعالف في السوق الفلسطین .4

" أدناه تفصیالً لقنوات التوزیع التي یمر بھا العلف المركز في السوق الفلسطیني كما یوضح 19ویظھر في الشكل "

أن الشكل أدناه یبین مسارات مختلفة للعلف حسب المصدر وجھة  لإلنتاج علماالتكالیف االساسیة عبر المراحل المختلفة 

 طن علف بروتین1لالخام تم تقدیر تكالیف المواد مجترات. حیث وحسب الفئة، دواجن أالتصنیع من ناحیة وكذلك 

 شیكل. 1150 -1100% لتصل 18

العمود االول الى الیسار یصف الفئات التي تلعب دورا اساسیا في تزوید العلف بأشكالھ المصنع وغیر المصنع ألعلى 

 ألغراضب واللحم وكذلك الدواجن الحلی ألغراضالمختلفة من تربیة "المجترات  ولألغراضصف في سلسلة القیمة 

" تصف حركة االعالف عمودیا وعبر 1القناة "  یلیھا أربع قنوات تسویق تبعٍا لمتغیرات مختلفة  البیض والحلیب"
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مجترات). وتقدر كمیة االعالف التي تمر ومستوردي األعالف والمواد الزراعیة الى المزارع (سواء مربي دواجن أ

طن  1أما تكلفة   طن 450ردة من السوق االسرائیلیة (من كل اصناف االعالف ) حوالي بھذا المسار كأعالف مستو

شیكل وقد تصل للمزارع بین  1700-1600شیكل لدى المستورد لتصل للبائع النھائي عند  1400-1300فتبدأ عند 

التنزیل وكذلك أجور شیكل حسب الكمیة ومسافة النقل إذ تنحصر التكالیف بالنقل والعمالة للتحمیل و 1800-2000

التخزین المؤقت احیاناً. بینما باقي القنوات الثالث والتي تمثل حركة المنتج الفلسطیني المنتج في مصانع وجواریش 

% 73ألف طن موزع بین اعالف الدواجن بنسبة تصل لحوالي  280فیقدر حجمھ بحوالي   الضفة الغربیة وقطاع غزة

" 3" وقناة "2%.تجدر االشارة ألن قناة "27حصة أعالف المجترات تصل الى من إجمالي االعالف المصنعة بینما 

" فتعبر عن المصانع المتقدمة 4یعبران عن حال المصانع الفلسطینیة المتوسطة وصغیرة الحجم "أي الغالبیة" أما القناة "

سلة القیمة إذ تتكامل العملیة وفي الغالب ھي التي تنتج أعالف الدواجن، إذ یتواجد المصنع على أكثر من موقع على سل

ولم نجد نماذج لمزارع تسمین .یة كتربیة الدواجن البیاض والدواجن الالحمةاإلنتاجمع العملیة لألعالف التصنیعیة 

 االبقار الحلیب وما شابھ ذلك.والخراف أ والعجول أ
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اغنام وماعز وابقار لحم وحلیب دواجن

مزارعین صغارمزارعین متوسطینمزارعین كبارصغار المنتجینكبار المنتجین

تجار تجزئة 

مستوردین ووكالء

مواد خام 

شركات تصنیع اعالف

بائع تجزئة ومواد 
زراعیة 

مستوردي االعالف 
والمواد الزراعیة 

قناة  1
اعالف مستوردة  

قناة  2
اعالف مصنعة 
محلیا وكمیات 

محدودة

قناة  3 
منتجین متوسطي 

الحجم 

قناة  4 
التكامل العمودي

شركات لتصنیع 
اعالف  \طن 50

یومیا  
نظام یدوي

اللورد  )غزة(

شركات لتصنیع 
اعالف  \طن 20

یومیا  
خلط یدوي

بائع تجزئة ومواد زراعیة

تكامل عمودي وإنتاج 
یومیا نظام \طن 300

الي متقدم  

أبو السباع وعزیزة
نافكو  )غزة(

ش 1500 ش 1500
ش 1100-1150

ش 1300-1400

كطن 450

كطن 30 كطن 46

ش 1600-1700

ش 1800-2000

ش 700
كطن 200

كطن 110كطن 80-100

 

 .المركزة (دواجن ومجترات في السوق الفلسطیني ) عبر سلسلة القیمة ت السوق لألعالفمخطط یبین قنوا 19 شكل

 طریقة الدفع

وضح أصحاب المصانع وموزعي األعالف أن طرق الدفع الحالیة ھي من أبرز المشاكل التي یواجھون على الصعید 

آجلة أقل زمنا من تلك التي یقبضون  بدفعاتوالمالي. حیث أنھم یشترون مدخالت الخلطات العلفیة على أساس نقدي أ

فیھا مقابل مبیعاتھم والتي تكون في معظمھا على شكل دفعات آجلة بعیدة، وأن المشترون كذلك یقومون عادة بطلب 

ما یؤثر سلبا على السیولة المالیة ویمنع المصّنعین وطلب تأخیر تقدیم الشیكات للبنوك، وھوتأجیل الدفعات أكثر وأكثر أ

في األسواق العالمیة. من جھة أصحاب المصانع الخام ین من اغتنام فرص من انخفاض في أسعار المواد والمستورد

 من الزبائن یقومون بالدفع النقدي مقابل مشتریاتھم% 50و% 44والموزعین وأصحاب محالت تجارة األعالف فإن 

بالدفع عن ویقومون بالدفع المؤجل أمن الزبائن % 50و% 56فیما تبین ان ،  في كل من الضفة وغزة على التوالي

  في الضفة الغربیة وقطاع غزة على التوالي. طریق "الشیكات"
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 التأثر بالموسمیة

بناًء على المسح التفصیلي للسوق الفلسطیني تبین أن بیع األعالف یتأثر بشكل كبیر بالموسمیة والفترة من السنة، حیث 

% عن معدلھا السنوي في 40التّجار أن نسبة المبیعات تنخفض بمعدل بینت المعلومات المقدمة من أصحاب المصانع و

فترات الربیع، وذلك ألن الكثیر من المزارعین یستغلون توفر األعشاب والمراعي الطبیعیة في تغذیتھم للمواشي 

المراعي وخاصة الذین یعتمدون على نمط التغذیة المختلط، وقد تزید المبیعات في فترات نھایة الصیف لعدم توفر 

الطبیعیة واألعشاب في تلك الفترات، كذلك یرى المصّنعین والتّجار أن المزارع ُیقلل طلبھ على األعالف في فترة 

الشتاء وذلك ألن المزارع یقوم بتحمل تكالیف أخرى تخفض من قدرتھ الشرائیة. أما في فترة التكاثر، یختلف الطلب 

 لطلب على خلطات التسمین عالیة التركیز.على أنواع الخلطات البروتینیة بحیث یزید ا

 
 2014 –أثر الموسمیة على اإلنتاج الفلسطیني من األعالف المرّكزة  20 شكل

 المواصفات والرقابة

 ، فقد تبین أن وزارةالفلسطینیةمصانع األعالف وحسب المعلومات من دائرة األعالف في وزارة الزراعة الفلسطینیة، 

دائرة األعالف تقوم بدور رقابي على المصانع وعلى األعالف المستوردة بشكل دوري یتمثل بزیارة  –الزراعة 

ثالثة أشھر تقوم فیھا اللجنة بأخذ عینات للفحص وإرسالھا لمركز الفحص في جامعة شھر الى المصانع مرة كل 

شمل نسبة البروتین ت اتصوكز بعمل فحاالمر ذهھوم حیث تق لمركز الفحص في الجامعة اإلسالمیة بغزة.وأ 24بیرزیت

ومصادر الكلس والفسفور والتركیبة الكیماویة للعلف ومقارنتھ مع المواصفات المكتوبة على المنتج، ومقارنتھ أیضاً مع 

المواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة. ولكن تبین أیضا، أنھ یوجد كمیات كبیرة من 

ألعالف التي ال تخضع للفحص الدوري ومن أھمھا المنتج اإلسرائیلي لدى الوكالء الفرعیین إذ یتم الفحص ایضاً لدى ا

في حال لم وعلماً بأنھ .الوكالء الرئیسیین للمصانع االسرائیلیة. وحتى تاریخھ لم یتم احصاء ایة حالة احالة للنیابة العامة

فات فإن لجنة األعالف في وزارة الزراعة الفلسطینیة تملك الصالحیة لتحویل تكن التركیبة "إلخلطة" مطابقة للمواص

 النتائج غیر المطابقة إلى النیابة العامة لمحاكمة وتغریم المخالفین.

                                                           
وھوالمختبر المعتمد من السلطة الوطنیة الفلسطینیة والنیابة  ISO 17025مختبر فحص األعالف في جامعة بیرزیت ھوالمختبر الفلسطیني الوحید الحاصل على شھادة  24

 العامة.
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وفي ھذا السیاق فقد اتضح مدى الحاجة لتقویة وتمكین دائرة األعالف ألداء الدور المناط بھا لخدمة كافة المحافظات، 

مما یؤكد الحاجة لكادر ، ولیس الدور الوحید الرقابة وفحص االعالف، عاتق ھذه الدائرة مسؤولیات جمةحیث یقع على 

 .مدرب للقیام بالمھمات المطلوبة لكافة مناطق التغطیة

الخلطات والتركیبات الكیماویة وتقوم اللجان الزراعیة الفرعیة التابعة لوزارة الزراعة بإرشاد المصانع الفلسطینیة نح

فضلى للمنتجات، ومن ناحیة أخرى تقوم بإرشاد المزارعین أنفسھم حول أھمیة اختیار نوعیة الخلطات التي تناسب ال

المواشي التي یملكونھا. ولكن في المقابل، وضحت نتائج المقابالت مع المزارعین أنھ یوجد صعوبة في الحصول على 

اإلرشاد المقدمة لھم تتمحور حول األمراض التي تصیب االرشاد المناسب بشكل سھل وفعال، حیث أن غالبیة خدمات 

القطیع وطرق عالجھا مع تنفیذ حمالت لتقدیم التطعیم بشكل موسمي، أما فیما یتعلق بنظم التغذیة وتراكیز األعالف 

 المستخدمة فخدمات اإلرشاد المقدمة لھا قلیلھ.

 تلف األعالف 

موجود للرطوبة، یقوم وتعرض ما ھوحدوث تسوس أولتخزین أبسبب قابلیة األعالف السریعة للتلف نتیجة سوء ا

أصحاب المصانع الفلسطینیة وموزعي البضائع بالحفاظ على المدخالت واألعالف بشكل سلیم. ومع ذلك، ذكر عن 

 حدوث حاالت فردیة من التلف، وصفت بالنادرة ولكنھا كانت مكلفة وموجعة لمن أصابتھم من المصّنعین المحلیین. 

اجھة ھذه اإلشكالیة یقوم المھندس الزراعي في المصنع بمحاولة معاملة تلك المواد (إعادة تصنیعھا ضمن شروط عند مو

 معینة) إذا استطاع، وإما اتالفھا بشكل نھائي إذا تعذر لھ إعادة معاملتھا.

مصنع والتي تكون للحفاظ على سالمة االعالف لكن المشكلة دوما في خارج حدود ال  في حدود المصنع تتم السیطرة

ھي في الغالب االكثر عرضة للتلف. وھنا تجدر االشارة الن كتابة تاریخ الصالحیة على الغالف إلخارجي لألكیاس ھي 

من االمور االساسیة التي یجب توفیرھا للزبائن. في الوقت التي تقع المسؤولیة على عاتق المربي ان یحتفظ بسالمة 

 لمنتج.المنتج للمدة المتبقیة من عمر ا

 التخزین الجماعي 

المستوردین بتخزین األعالف بشكل جماعي في مخازن ویعرف التخزین الجماعي بقیام مجموعة من المنتجین أ

بأسعار أفضل عند شرائھم كمیات كبیرة. ولكن لم ُیبد أحد من الخام جماعیة، بحیث یمكنھم الحصول على المواد 

لفكرة التخزین الجماعي، حیث عبر المصنعون عن التكلفة المرتفعة  أصحاب المصانع الذین تمت مقابلتھم تشجعھ

 إلنشاء المخازن وعن المشاكل المحتملة من مشاركة مخازن موحدة.

 صعوبة الدخول إلى السوق

بشكل مجرد، تعتبر تكلفة إنشاء مصنع جدید لتصنیع األعالف المرّكزة متواضع إذا ما قورن باالستثمارات في المجاالت 

حتى أكثر من ذلك بقلیل لیست بالتكلفة التي تشكل عائقا أمام كبار رجال ویة، فمبلغ ملیوني دوالر أمریكي أالزراع

الشركات االستثماریة. غیر أن ھذه التكلفة تعتبر ومن وجھة نظر المصّنعین الحالین باھظة مقارنة مع حجم واألعمال أ
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افسین جدد قد یدخلون إلى السوق الفلسطیني ومنافسة المصانع ما یجعلھم غیر قلقین من مواجھة منوواحتیاج السوق، وھ

. حتى وأن بعض لألعالفالموجودة فعلیاً. منھم من رأى أنھ من غیر المجدي في ھذه الفترة دخول مصانع جدیدة 

سرائیلیة عدم القدرة على منافسة المنتجات اإلوإغالقھا لعدة أسباب، لعل أھمھا ھومصانع األعالف القدیمة قد تم بیعھا أ

 التجار.ووتزاید الدیون المستحقة لھم من المزارعین أ

 تأثیر التھریب

یرى المصّنعون الفلسطینیون ومثلھم التّجار الفلسطینیون أنھ من أكبر العوائق التي تواجھھم ھي التھریب "التھرب 

التي یتم تھریبھا من "المقاصة" الضریبي" من قبل التّجار الذین یتعاملون مع المصانع اإلسرائیلیة، وكمیة األعالف 

لضریبة القیمة المضافة التي تفرض على التّجار جمیعاً عند الشراء من إسرائیل، من وجھة نظر المصّنعین المحلیین أن 

% من تكلفة الشراء، وذلك یؤدي إلى مقدرتھ بمنافسة األعالف الموجودة 18التھریب قد یوفر على التاجر بما مقداره 

وھذا االخفاق یشجع اصحاب رأس ، أیة أشكال اخرىومنح تسھیالت بالدفع أوا  ق تخفیض االسعاربالسوق عن طری

% 18%. (25یحققون ھوامش ربح تفوق   في بعد االحیان أصحاب المصانع للتحول من منتجین الى تجاروالمال أ

 للدفع النقدي عند الشراء).الخصم +حصولھم على 

التاجر الفلسطیني األعالف من المورد اإلسرائیلي وإدخال األعالف إلى السوق یتم التھرب الضریبي عن طریق شراء 

% من قیمة 18الفلسطیني بطریقة غیر شرعیة (بدون دفع رسوم الضریبة "المقاصة") ومن خالل ذلك یقوم بتوفیر 

اف سیارات وزارة الزراعة الفلسطینیة بأن الوزارة غیر مخولة وال تملك صالحیات إیقو. یرى ممثل25مشتریاتھ

األعالف المھربة وتقول أن ھذا جزء من عمل "جھاز الضابطة الجمركیة". من خالل مقابلة دائرة األعالف في وزارة 

الزراعة الفلسطینیة تبین أنھ من الصعب حصر كمیات األعالف المھربة التي تدخل إلى السوق الفلسطیني ولكنھا تدخل 

 بكمیات كبیرة وبطرق شتى.

 السیالج

وال   السیالجو% من أصحاب المصانع ال یعرفون ما ھ40تیجة مقابالت أصحاب مصانع األعالف الفلسطینیة أن تبین ن

ویعرفون فوائده على المزارعین من ناحیة زیادة   السیالجو% منھم یعرفون ما ھ60یواجھون طلب المزارعین علیھ، 

مراكز وغیر مستعدین إلدخال خطوط إنتاج جدیدة أ فلألعال% من المصانع الفلسطینیة 90یة والتوفیر. غیر أن اإلنتاج

جدیدة إلنتاج السیالج، إذ یرون أنھ من غیر المجدي تصنیع السیالج ألنھم ال یواجھون الطلب الكافي علیھ مقابل تكلفة 

كن من األمور الضروریة ولو% من المصانع الفلسطینیة یرون أن إدخال تكنولوجیا إنتاج السیالج ھ10. أما اإلنتاج

سنوات" ویرون أنھم یواجھون الطلب الكافي علیھ وخاصة من مربي  3یفكرون بھ على المدى الطویل "بعد أكثر من 

وقد تبین لفریق الدراسة أن ھناك إخفاقاً في  أبقار الحلیب وأصحاب الحیازات الكبیرة (موردي الحلیب للمصانع).

یة وتحد من اإلنتاجأھم البدائل الغذائیة التي تسھم بزیادة  حیث یعد السیالج من المعلومات والمعرفة بھذا الخصوص،

                                                           
 في بعض االحیان تكون ھذه النسبة موزعة على التاجر الفلسطیني واإلسرائیلي. 25
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یة اإلنتاجتكالیف التربیة، عند توفر المعرفة المرتبطة بالنواحي التصنیعیة واالستخدام الكمي والنوعي حسب الحالة 

   .للماشیة

 االرشاد

التجاریة" أن جمیع أصحاب  المحالوالفلسطینیین "سواء أصحاب المصانع أ العارضینتبین نتیجة المقابالت مع 

المصانع والتّجار یقومون بدور "المرشد" للمزارعین وخاصة الذین ال یملكون خبرة في تربیة المواشي والمربین 

الحفاظ على الزبائن وإتمام عملیة البیع. یرى جمیع و"الجدد". یرى ھؤالء أن الھدف من وراء قیامھم باإلرشاد ھ

یحملونھا ھي مرجعھم الوحید في إعطاء المزارعین اإلرشادات المتعلقة بكمیات وأنواع برة التي الخ أصحاب المحال أن

 األعالف الواجبة استخدامھا من قبل المزارع وإن كانت األقل ربحیة بالنسبة لھم.

مع أما بالنسبة ألصحاب المصانع فھم ال یتعاملون مع المزارع بقدر تعامل المّوردین والتجار، ولكنھم وإن تعاملوا 

المزارع مباشرة فإن متخصصي الخلطات العلفیة في المصانع یقدمون اإلرشاد واالستشارة المطلوبة للمزارعین وكل 

أن المزارع  عموماً  نومن جھة أخرى اتفق العارضف من ھذه التربیة (حلیب، تسمین).حسب ما یقوم بتربیتھ والھد

ف للمواشي ونوعیة األعالف التي یجب استخدامھا مع كل فئة أصبح أكثر تنوراً وعلماً من ناحیة طریقة إعطاء األعال

المزارعین أن المعضلة الحقیقیة التي یواجھھا المزارعون ھي عدم   فیما یعتقد اغلب. التربیةمنھم بحسب الغرض من 

  باالرشاد.مل مرتبط بالجودة الع. وھذا بحاجة لاإلنتاجوإستمرار التغیر الذي ینعكس على لألعالف الثبات في النوعیة 

  المجترات أعالف على الطلب سمات أبرز .5

یستخدمون النظام   المركزة بأن الغالبیة العظمى من المربین  لألعالفلعل أبرز السمات المرتبطة بجانب الطلب 

شبھ المكثف في تربیة الحیوانات، الحصة األكبر من الطلب على االعالف یأتي من الضفة الغربیة وبالتحدید والمكثف أ

% 40تؤثر الموسمیة بنسبة ملموسة قدرھا أصحاب المصانع بنسبة إنخفاض تصل ل،  من النظام المكثف في التربیة

 شیكل شھریاً. 2000االقل من الدخل ھم من ذوي   لألعالفوتجدر االشارة الن معظم المشترین  .اإلنتاجمن 

 الطلب جانب .6

یة حیث أمكن كما اإلنتاجیین إلى تربیة األصناف األعلى في تبین نتائج الدراسة میال واضحا لدى المربین الفلسطین

یة اإلنتاجالضفة الغربیة. فقد تبین توفر األصناف النقیة والھجینة من أبقار الحلیب واألصناف النقیة عالیة   واضح فيوھ

ّساف والسالالت الحال بالنسبة ألغنام الحلیب وخراف التسمین حیث توفرت ساللة العومن عجول التسمین. كذلك كان ھ

الھجینة بصورة أكبر مما توفر العّواسي البلدي. تغیر الحال نوعا ما فیما یتعلق بالماعز، فمع أن ساللة الّشامي النقي 

ما یمكن تبریره باالرتفاع الواضح في أسعار وتوفرت بصورة بسیطة لغایات إنتاج الحلیب، لم تتوفر لغایات التسمین. وھ

االحتفاظ بھ ألغراض التربیة مكلفاً وتسویقھ غیر مجدیا من الناحیة االقتصادیة، إضافة إلى  ھذه الساللة والذي یجعل

 المخاطر الطبیعیة.والمخاطر المرتفعة لجھة حاالت التعرض للسرقة أ
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ت إذ یتجھ المربون لالحتفاظ بالسالالت البلدیة الما من ناحیة السال مغایر الى حدٍ وأما واقع الحال في قطاع غزة فھ

عجول التسمین وماعز الحلیب، بینما في  اغنام الحلیب، غالب وقد ظھر ذلك جلیا في حالة أبقار الحلیب،الالمھجنة في وأ

 خراف التسمین فقد توفرت ساللة العساف والسالالت الھجینة بصورة أكبر من العواسي البلدي.

% 64.3% و34.2(شبھ المكثفة) بنسب ھي  تبین أن أغلب نظم التربیة في فلسطین ھي مغلقة (مكثفة) ومختلطةكما 

الكمیات   بالتتالي في الضفة الغربیة وقطاع غزة مما یدل على زیادة االعتماد على االعالف المركزة وبالتالي زیادة

% من مجموع الحیازات في 1.5مفتوحة) فلم تتجاوز والمطلوبة. أما التربیة المعتمدة على الرعي التام (انتشاریة ا

ربیة بینما لم نجد حالة واحدة تعتمد على الرعي بالكامل في قطاع غزة. أما عند دراسة نظم التربیة مقارنة الضفة الغ

 بھدف التربیة وتوزیع حجم الحیازة فقد جاءت بعض النتائج مثیرة لالھتمام:

  یتفاوت نسبة  الغنامھم فیما  % من مربي اغنام الحلیب یقدمون الحبوب البلدیة والمالئة100في الضفة الغربیة

 %.وكذلك الحال في قطاع غزة.16% وبروتین 18بروتین   االعالف

 یعتمد المربون نظام التربیة المغلق ألھداف التسمین أكثر منھ في حالة التربیة ألغراض إنتاج الحلیب؛ 

 یعتمد المربون نظام التربیة المفتوحة لتربیة األغنام والماعز أكثر منھ في حالة األبقار؛ 

 فة الغربیة تحدیداً یزداد اعتماد المربون على التربیة المغلقة والمختلطة كلما ارتفع عدد الرؤوس في الض

المحازة؛ في ما عدا أغنام وماعز الحلیب، حیث تنتشر التربیة الرعویة في المناطق البدویة وشبھ البدویة مع 

باإلضافة إلى قدرة الماعز وخاصة  ارتفاع تكالیف األعالف من ناحیة وارتفاع أجرة نقلھا من ناحیة أخرى،

 البلدیة من تحمل فترات الرعي الطویلة حتى في فترات انخفاض المتوفر في مواسم الصیف والخریف.

یقومون   غزةو%من المربین في الضفة الغربیة 23و% 85أما لجھة الزراعات المساندة، فقد تبین أن ما یقرب من 

ترات وھم بالتالي یمارسون عملھم من خالل حیازات مختلطة (حیوانیة بزراعات مساندة إلى جانب تربیتھم للمج

أما مساھمة إنتاج ھذه الزراعات من حبوب وقش في تغذیة الحیوانات   في الضفة وغزة على التوالي وزراعة نباتیة)

دمة في % من القش فقط من كمیات وقیمة األعالف المستخ7% من الحبوب و5فقد كانت متواضعة نسبیا ومثلت بین 

ما یبرر بشكل أساسي میل األغلبیة وتبن في قطاع غزة. وھ %1و % حبوب3التغذیة في الضفة الغربیة فیما مثلت بین 

والذي یعني إحتیاجھم  العظمى من المربین لشراء األعالف المرّكزة والحبوب وكذلك األعالف المالئة من األسواق،

 ة تفاوضیة عند الشراء. لشراء كمیات كبیرة من االعالف وذلك یمنحھم قو

لعام في فلسطین طن  498,413فقط بالمجترات بحوالي الخاصة یقدر مجموع إستھالك االعالف مركزة البروتین 

% 35.12 غزة تمثلحیث  طن 70,527حوالي  غزة، طن 427,886موزعة بین الضفة الغربیة  2015

كھا من قبل المجترات المرّباة في الضفة ) من كامل كمیات األعالف المقدر استھال1,218,390÷  427,886(

% من ھذه األعالف المرّكزة تذھب لتغذیة أغنام الحلیب فقط، وتمثل الخلطة 40.74الغربیة لھذا العام. على أن 

  %.60.58% بروتین النسبة األكبر من ھذه األعالف بنسبة 18المرّكزة 
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معدل  ھدف التربیة
االستھالك 
للخلطات 
 المركزة 

حبوب 
یة بلد

 ومستوردة

أعالف 
خضراء 
 مختلفة

السیالج تبن وقش  تبن وقش 
26 

خلیط 
أعالف 
مرّكزة 

 وخضراء

المجموع 
االجمالي من 

محاصیل  بقولیات كل األعالف 
 حقلیة

 141,755 25,899 0 18,651 2,913 21,355 0 72,937 أبقار الحلیب
 97,844 0 0 17,989 3,857 7,045 0 68,953 عجول التسمین

 686,442 7,102 6544 224,569 16,115 61,994 192512 177,604 أغنام الحلیب
 235,582 7,352 0 40,232 13,536 23,071 38971 112,419 خراف التسمین

 196,385 38 0 59,713 17,458 18,178 59828 41,170 ماعز الحلیب
 60,593 1,713 0 18,456 7,791 2,583 4721 25,330 جدیان التسمین

 1,418,598 42,103 6,544 379,609 61,669 134,226 296,033 498,414 المجموع
 %100 %2.97 %0.46 %26.76 %4.35 %9.46 %20.87 %35.13 نسبة مئویة 

 (طن/سنة) – 2015تقدیرات العام  -معدل االستھالك السنوي ألعالف المجترات على مستوى فلسطین  4  جدول
 یوانیة.لمصدر: تقدیرات االستھالك باالعتماد على نتائج المسح المیداني وإحصاءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني فیما یخص حجم الثروة الحا

 

 245.1ملیون شیكل إسرائیلي ( 930.3بما قیمتھ  2015مرّكزة البروتین للعام الخلطات یقدر استھالك فلسطین من 

ملیون شیكل إسرائیلي  820.3اصة فقط بالمجترات، حیث یقدر استھالك الضفة الغربیة ملیون دوالر أمریكي) خ

% من كامل قیمة األعالف المقدر استھالكھا من قبل المجترات المرّباة في الضفة 44ملیون دوالر) تمثل  205.1(

أن جزءاً منھا یتم شراؤه ملیون دوالر) في قطاع غزة، على  40ملیون شیكل اسرائیلي ( 160والغربیة لھذا العام، 

بشكل مباشر من منتجین إسرائیلیین وجزءاً آخر یتم تصنیعھ من قبل مصانع وجواریش محلیة تعتمد بشكل كلّي على 

 مدخالت إنتاج ھي مشتراة من منتجین ومستوردین إسرائیلیین.

معدل تكلفة  ھدف التربیة
األعالف 
 المركزة

حبوب بلدیة 
 ومستوردة

أعالف 
 خضراء

خلیط  سیالج تبن وقش قشتبن و
 أعالف

 المجموع

محاصیل  بقولیات
 حقلیة

مرّكزة 
 وخضراء

 241,687 31,283 0 40,294 2,622 26,392 0 141,096 أبقار الحلیب
عجول 

 التسمین
154,193 0 10,436 6,974 22,897 0 0 194,500 

 953,426 10,779 7330 211,562 19,228 78,513 301627 324,387 أغنام الحلیب
خراف 

 التسمین
229,242 81991 29,297 20,231 63,786 0 16,614 441,161 

 269,344 100 0 59,274 17,814 19,335 92272 80,549 ماعز الحلیب
جدیان 

 التسمین
50,720 12242 1,465 9,171 25,420 0 3,847 102,865 

المجموع 
 بالشیكل

980,187 488,132 165,438 76,040 423,233 7330.0 62,623 2,202,983 

 %100 %3 %0 %19 %3 %8 %22 %44 نسبة مئویة

 (ألف شیكل إسرائیلي/سنة) – 2015قیمة االستھالك السنوي ألعالف المجترات على مستوى فلسطین تقدیرات العام  5  جدول
 ني وإحصاءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني فیما یخص حجم الثروة الحیوانیة.المصدر: تقدیرات االستھالك باالعتماد على نتائج المسح المیدا

 
                                                           

 المنتجة من تخمیر الھوائي لمخلفات النباتات الخضراء وقد یضاف الیة مواد أخرى  السیالج ھوالمادة العلفیة 26
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 فلسطین في المجترات تغذیة بممارسات یتعلق فیما المسح نتائج .7

 فیما یلي أبرز نتائج الدراسة بخصوص ممارسات تغذیة المجترات في فلسطین:

ربین ومعدالت االستھالك لمجموع المربین. بشكل تختلف كمیات األعالف بین الممارسات الغالبة لدى أكثر الم .1

 عام:

  یقدم الكثیر من المربین كمیات كبیرة من مجموع األعالف المختلفة لألغنام والماعز، تتجاوز الحاجة الیومیة

خاصة في موسم األعالف الخضراء حیث تتزاید الكمیات المقدمة لألغنام والماعز  المستخدمة كممارسة فضلى

ما یعني أن جزءاً منھا یضیع على شكل تالف وخاصة فیما یتعلق بالحبوب والقش  المطلوبة.عن المعدالت 

 والتبن.

 .یقدم الكثیر من المربین كمیات أقل من مجموع األعالف ألبقار الحلیب وخاصة للبكیرة وغیر الملقحة منھا 

 الرأس عنھا في الستة أشھر األولى،  التغذیة في حالة التسمین تمتاز بأنھا تزداد في الستة أشھر الثانیة من عمر

 الخراف والماعز.وبالرأس من العجول أالخاصة وھي ممارسة سلیمة تتماشى مع متطلبات التغذیة 

لم تتواجد الحبوب البدیلة كأعالف مخصصة ألبقار الحلیب وعجول التسمین، بینما تواجدت بشكل أساسي بالعموم  .2

 نواعھا.كأعالف مخصصة لتربیة الماعز واألغنام بأ

یركز المربون على تزوید الرؤوس الحلوب بكمیات أكبر من األعالف المرّكزة مما یقومون بھ لرؤوس التسمین،  .3

 في الغالب. 

 على غیر المتوقع، یزود المربون أغنامھم ومعازھم الھرمة بكمیات وفیرة من األعالف. .4

على عكس ، وعنھا للبكیرة كممارسة في الضفة تقل كمیات األعالف المزودة لألغنام والماعز العشار عنھا للحلوب .5

الممارسة في غزة حیث تزید كمیات األعالف المزودة لألغنام والماعز العشار عنھا للحلوب وعنھا للبكیرة بشكل 

یعتمد أغلب المربون على شراء األعالف   ما قد یؤثر على صحة الموالید.ویتجاوز االحتیاجات الیومیة لھا وھ

زة، حبوب، خضراء...) ومن ثم تقدیمھا للمجترات بتكرارات مختلفة وبكمیات مختلفة، بینما بشكل منفصل (مركّ 

بشكل كامل، وبعضھم تمثل الخلطات یعتمد القلیل على شراء خلطات جاھزة. جزء من ھؤالء یعتمد على ھذه 

 الجاھزة جزءاً من مجموع األعالف الیومیة األخرى.الخلطات 

ف منھا قد أثر على كمیة األعالف المقدمة وعدد مرات تقدیمھا للقطیع وبشكل عام، لوحظ أن نوع التربیة والھد .6

التسمین، وتفوق لدى أبقار الحلیب عنھ وتفوق عدد مّرات تقدیم األعالف بمختلف أنواعھا عندما كان ھدف التربیة ھ

بقار الحلیب في حین كان لدى أغنام وماعز الحلیب؛ حیث كان معدل تقدیم األعالف المرّكزة ثالث مرات یومیا أل

  لباقي أنواع التربیة بین مرة إلى مرتین یومیا.

لوحظ ان المربون للمجترات في قطاع غزة یعتمدون بشكل أساسي على الحبوب البدیلة مع األعالف المالئة  .7

ف واألعالف الخضراء كأعالف مخصصة لألغنام والماعز بأنواعھا وفي الغالب ال یتم االعتماد على األعال

  .المركزة
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یعتمد أغلب المربون على شراء األعالف بشكل منفصل (حبوب، أعالف مالئة...) ومن ثم تقدیمھا للمجترات  .8

بتكرارات مختلفة وبكمیات مختلفة، بینما یعتمد القلیل على شراء خلطات جاھزة. جزء من ھؤالء یعتمد على ھذه 

 اً من مجموع األعالف الیومیة األخرى.الجاھزة جزءالخلطات بشكل كامل، وبعضھم تمثل الخلطات 

 العوامل المؤثرة في ممارسات التغذیة

% من المربین على مزارعھم عن طریق المیراث من طرف األب واألم (ورثة) في 64.3%،  44.2حصل  .1

ة في إدار ھااألساسیة التي یستغلونالخبرة الضفة الغربیة وقطاع غزة على التوالي. وعلى الرغم من تنوع مصادر 

شؤون مزرعتھم، فقد كان المصدر األكثر تأثیرا ھي المعلومات من العائلة واألقارب، تلیھا المعلومات من 

   .المرشدین الزراعیین. وكانت للمعلومات من الكتب العلمیة واإلنترنیت تأثیرا ولكن بدرجة أقل

وأثر ذلك اإلنتاج ي على مدخالت معظم من تمت مقابلتھم لم تكن لدیھم أیة معرفة بمواضیع كاالسترداد الضریب .2

الدخل على قیمة األعالف، الربحیة وبالتالي االستمراریة. كذلك لم یعلم المزارعون بالتعدیل على قانون ضریبة 

 على أعمالھم الزراعیة.الدخل والذي یعفي المزارعین األفراد المسجلین من ضریبة 

بیة وقطاع غزة بما یخص التعدیل على خلطات یظھر فرق واضح بین ممارسات المزارعین في الضفة الغر .3

%) من المزارعین بأي تعدیل على عدد 76.5األعالف خالل السنوات الخمس الماضیة، حیث لم تقم األغلبیة (

الضفة الغربیة.  في حتى مستویات التركیز من البروتینوالمقدمة ألألعالف ِنسب المحتوى ومّرات تقدیم األعالف أ

% منھم انعكاسا ایجابیا على مستوى 42.9أكثر وقد الحظ و% بالتعدیل مرتین أ48.6قام بینما في قطاع غزة 

 . 27الكفاءة التحویلیة

% من المربیین الحالیین أحداً بالنسبة إلى النسب التي یستخدمون في تقدیم األعالف في 35.7%، 48.5لم یستشر  .4

% من مربین الضفة 20.5فطرة. في حین استند الضفة الغربیة وقطاع غزة على التوالي، بل قّدروا النسب بال

% فقد حصلوا على النسب إما 31التعلم. أما البقیة ویشكلون وأالخبرة الغربیة إلى معلومات علمیة حصلوا علیھا ب

% على 31.4من طرق أخرى. في قطاع غزة استند ومرشدین زراعیین، أومن مزارعین آخرین، أومن المورد، أ

 رعین آخرین. معلومات ونصائح من مزا

یوما من تاریخ  90المرّكزة وھي   لألعالف% فقط من المربین یعلمون بفترة الصالحیة المثلى 45.5تبین أن  .5

% بأن فترة الصالحیة تتجاوز الثالثة أشھر. مع 5.9% بأن ال علم لدیھم، وأشار 48.2إنتاجھا. في حین صرح 

المرّكزة والتي ال تتجاوز الثالثة أشھر، إال أن ذلك   فلألعالأن ھذه النسب تتعارض مع فترات التخزین الفعلي 

منقولة دون معرفة األسباب من ورائھا، كذلك انخفاض في السیولة السامحة للتخزین ویعود إلى ممارسات متوارثة أ

 طویل األمد وضیق أماكن التخزین أحیانا لدى عدد من المزارعین.

وفوائده. أما ضمن من یعرفونھ، فقد اختلفت نسب معرفتھم  28الج%) لیسوا على علم بالسی84.1معظم المربین، ( .6

 بفوائده.

                                                           
 الكفاءة التحویلة  وتعبر نسبة وزن االعالف المقدمة للحیوانات مقارنة بنسبة الزیادة الوزنیة اي (كغم لحم لكل كغم علف) مثالً. 27
  اتیة الخضراء أوومواد أخرى بالتخمیر الالھوائي الى علیقة لتقدم للحیوانات بنسب معینةالسیالج: ھوالمادة العلفیة الناتجة عن تحویل المخافات النب 28
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یة للقطیع" على أنھا األولویة األكثر تأثیراً على عملیة إعداد الوجبة العلفیة لجمیع اإلنتاجرتب المزارعون "المرحلة  .7

لوب، أم عشار، أم أنواع المجترات المخصصة إلنتاج الحلیب، حیث یكون االھتمام بكون أغلب القطیع رؤوس ح

جافة بما لھ من تأثیر على تولیفة وكمیة الوجبة المقدمة. یأتي عمر الرأس ووزنھ كثاني وثالث األولویات األكثر 

تأثیراً على عملیة إعداد الوجبة العلفیة لجمیع أنواع المجترات المخصصة إلنتاج الحلیب. أما في حالة المجترات 

العامل ون بین مربین الضفة الغربیة وقطاع غزة، حیث لوحظ أن عمر الرأس ھالمخصصة إلنتاج اللحم فھناك تبای

األكثر تأثیراً على عملیة إعداد الوجبة العلفیة في حالة العجول والخراف في الضفة الغربیة، أما في حالة الجدیان 

دى جمیع مربي المجترات الساللة. ثم جاء الوزن كاألولویة صاحبة التأثیر الثاني على عملیة إعداد الوجبات لوفھ

العامل األكثر تأثیرا على والمخصصة للتسمین. أما في قطاع غزة لوحظ أن التكلفة وأسعار األعالف بأنواعھا ھ

 العامل األكثر تأثیرا. وعملیة إعداد الوجبة العلفیة في حالة الخراف والجدیان، أما في حالة العجول فوزن الرأس ھ

العلفیة بین المربین في الضفة الغربیة وقطاع الخلطات والقدرة الذاتیة في تحضیر ھناك تباین كبیر في المعرفة  .8

أنھم یقومون بتحضیر و% فقط من المربین یفضلون ل20غزة، حیث دلت نتائج الدراسة في الضفة الغربیة على أّن 

اھزة، وھوما یفسر % الباقون أن یشترونھا ج80خلطات األعالف المرّكزة والخضراء بأنفسھم، في حین یفضل ال 

االرتفاع في نسبة شراء األعالف المرّكزة وعدم وجود خلطات بدیلة ذاتیة التحضیر. أما عن أسباب ھذا التفضیل، 

% 76.0كما أشار الخلطات في تحضیر الخبرة وعدم توفر المعرفة أوفمن الممكن أن یكون السبب الرئیسي ھ

أنھم یقومون و%) یفضلون ل94.3بیة العظمى من المربین (أما في قطاع غزة أشارت الدراسة أن الغال منھم.

% الباقون أن یشترونھا جاھزة، 5.7بتحضیر خلطات األعالف المرّكزة والخضراء بأنفسھم، في حین یفضل ال 

بشكل الخلطات % منھم أنھم یمتلكون المعرفة والمحتویات المستخدمة والبدیلة ویقومون بتحضیر 40حیث أشار 

المتواجدة الخلطات التي یقومون بانتاجھا ال تصل إلى مستوى الخلطات % من المربین أن  48.5دوري، ویرى 

في السوق ولكنھا جیدة على مستوى كفاءة التحویل. وھذا قد یعكس الفھم الخاطئ لعدد كبیر من المربین خاصة وأن 

 أقل من المعدالت المتوقعة.   یة عمومااإلنتاجمتوسط معدالت 

% من المربین في الضفة الغربیة وقطاع غزة على التوالي بأنھم یالحظون تذبذباً واضحاً 88.6%، 92.5عّبر  .9

 في أسعار األعالف وخاصة المرّكزة منھا، وأن ھذا التذبذب عادة ما یؤدي إلى ارتفاعات في األسعار بعد ثباتھ.

%) أفادت أنھا تستعیض 27.5والي لمواجھة االرتفاع في أسعار األعالف، أقلیة فقط (ولكنھا أقلیة مؤثرة تشكل ح .10

 عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بأعالف أدنى في السعر بغض النظر عن مستوى الكفاءة.

الحظ فریق العمل المیداني أن بعضاً من األعالف المرّكزة المصنعة في الضفة الغربیة تباع بأسعار أعلى من  .11

مھرب من األعالف اإلسرائیلیة والذي یقل سعره نتیجة التھرب نظیرتھا اإلسرائیلیة ألسباب ترتبط بارتفاع نسبة ال

من دفع قیمة ضریبة القیمة المضافة. في أوضاع أخرى، تباع منتجات إسرائیلیة لبعض الشركات بأسعار أقل من 

نظیرتھا الفلسطینیة كونھا تحتوي على بروتین من مخلفات حیوانیة تعتبر منخفضة التكلفة أصال، بینما یمنع على 

المصّنع الفلسطیني استخدام ھذه المخلفات ألسباب ترتبط بمواصفات األعالف الفلسطینیة. في المقابل، أفاد نصف 

المربین أنھم یستعیضون عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بالحبوب والمخلفات المتوفرة وھذا من الممكن أن یكون 

المرتبطة بھذه الممارسة، ویقوم أكثر من نصف یة بسب ضعف المعرفة النوعیة اإلنتاجلھ تأثیر سلبي على 
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في قطاع   المستفیدین بتقلیص عدد رؤوس القطیع مما یؤثر أیضاً على كمیة انتاجھم وبالتالي على ربحیة مزارعھم.

غزة تباع األعالف المركزة المصنعة محلیا بأسعار أقل من نظیرتھا اإلسرائیلیة ألسباب قد تعود إلى تالعب 

واستبدال بعض المكونات العلفیة بمكونات ذات قیمة أقل،   المنتجةالخلطات المحلیة بجودة  أصحاب المصانع

 ما أكده الكثیر من المربین حیث أشاروا إلى ضعف جودة المنتج المحلي تماشیا مع انخفاض سعره.ووھ

یر وتغییر بشكل عام، یوجد ضعف في أثر اإلرشاد الزراعي في إدارة المنشآت الزراعیة وباألخص في تطو .12

من المربین في الضفة الغربیة وقطاع غزة على   %41.4%، 58العلفیة. كما ذكرنا سابقا، حوالي الخلطات 

في إدارتھم للمزرعة الخبرة أھم مصادر  ثانيالتوالي یرون أن المعلومات المستقاة من المرشدین الزراعیین ھي 

% فقط من المربیین الحالیین قد تم تزویدھم 7.8ین أن بعد المعلومات من العائلة واألصدقاء. في نفس الوقت تب

یشیر ألن تركیز الخدمات العلفیة من قبل مرشدین زراعیین. ھذا الخلطات  تقدیمبالنسب التي یستخدمونھا في 

% في 77.2و % في الضفة55خاصة أن  في مجاالت البیطرة أكثر منھ في مجال ممارسات التغذیة.واإلرشادیة ھ

یدل على أن التوسع عین عبروا عن سھولة وصولھم لخدمات اإلرشاد الزراعي األمر الذي غزة من المزار

باإلرشاد الزراعي ونشر ثقافة الممارسات الصحیحة بین المربین قابل للتطبیق، غیر أن المربین ال زالوا یعتمدون 

 على معلومات محیطھم أكثر منھا معلومات المرشدین.

یة بجوالت تفتیشیة على مصانع وجواریش األعالف في الضفة الغربیة وقطاع غزة تقوم وزارة الزراعة الفلسطین .13

مرة كل شھر إلى ثالثة أشھر بحیث تقوم لجنة التفتیش التابعة لدائرة األعالف بالوزارة بعمل زیارة تتأكد من 

یرزیت" في خاللھا من الشروط الصحیة والفنیة في المصنع. تتعامل لجنة التفتیش مع مختبر فحص "جامعة ب

الضفة الغربیة ومختبر الجامعة اإلسالمیة في قطاع غزة للتحقق من مطابقة األعالف للمواصفات المكتوبة من قبل 

 المصنع على غالف األعالف.

یقوم المختبر بعمل فحوصات یتأكد من خاللھا من نسبة البروتین واألمالح ورطوبة األعالف ونسبة الكالسیوم  .14

"قلیلة الحدوث" یتم وي األعالف المفحوصة. في حاالت أسمتھا المختبرات "باالستثنائیة" أوالفسفور بشكل أساسي ف

یقوم من خاللھ المختبر بفحص الفطریات  ”Aflatoxin“الطلب منھم (من قبل الوزارة) بفحص السموم والفطریات 

 والعفن والمواد السامة.

باألعالف باإلضافة إلى ارتفاع أسعارھا، یتمثل في أشار الكثیر من المربین إلى أّن أھم مشاكلھم فیما یختص  .15

 مشاكل تتعلق بجودة منتجات األعالف المرّكزة:

 ال یستطیع المزارعون من تمییز تاریخ الصالحیة، كون معظم المنتجات ال تحتوي على تاریخ التصنیع؛ 

 د أن تكون قد وصلت العفونة في األعالف، ولكن وبعویكتشف بعض المزارعین مشاكل لھا عالقة بالرطوبة أ

 التبدیل؛وإلى مزارعھم فھي غیر قابلة لإلرجاع أ

  الخلطات یعاني بعض المزارعین من عدم الثبات في تراكیز ومحتویات األعالف المرّكزة من البروتین ما بین

ما بین عملیة شراء وأخرى ومدى انعكاس ذلك على الكفاءة التحویلیة للقطیع سواء كان إلنتاج الحلیب وأ

العلفیة من مصنع آلخر. یؤثر ذلك سلبا في كثیر من األحیان على كفاءة الخلطات اللحم وھناك تذبذبا في أداء وأ

األعالف، وعلى مدى استفادة الحیوانات منھا وبالتالي یؤثر على ربحیة المزارعین، ففي حین تؤدي كمیات 
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ر منھا في الوصول لنفس النتائج مع أنھا تأتي حتى أكبومنھا إلى النتائج المرجوة بینما ال تؤدي كمیات مماثلة أ

من نفس المصدر. وفي ھذا الجانب تعود األسباب لعدم وجود جسم رقابي كافي وعدم وجود جسم منظم لھذا 

 محاسبة المخالفین.وتعویضھم أوالقطاع یستطیع الدفاع عن حقوق المزارعین أ

  والمضادات الحیویة مما یؤثر على صحة القطیع یعاني كثیر من المزارعین من نقص في بعض أنواع األدویة

 وعلى االستفادة الكاملة من الوجبات العلفیة المقدمة وھذا بدوره یؤثر سلبا على الكفاءة التحویلیة للقطیع.

إلى المزارعین الجدد، لذلك یجد الخبرة یكتسب بائع األعالف خبرتھ من خالل التعامل مع المزارعین، وینقل تلك  .16

ة بإقناع المزارع الجدید الذي ال یملك خبرة في تربیة وعلف المواشي، بالمقابل یواجھ البائع صعوبة في البائع سھول

 تقلیدیة.وأفكاره خاطئة أو" حتى وإن كانت خبرتھ غیر كافیة أالخبرةإقناع المزارع القدیم "صاحب 

  :االعالف سوق نظام في المرأة ودور االجتماعي النوع .8

لدور المرأة بشكل مباشر في نظام سوق االعالف وذلك من ناحیة العرض لمنتجي االعالف  تبین من التحلیل غیاب

والتي تظھر تدني المشاركة للمرأة في صناعة االعالف إذ لم تسجل المرأة مشاركة ذات دور فاعل في تصنیع العلف 

 -: احد االسباب التالیةوالمركز وربما یعود السبب في ذلك لكل أ

 ؛ة ھي اعمال فردیة ذات دور بارز للرجالان طبیعة الصناع  

 ؛ضعف الحوافز لدى النساء من صاحبات االعمال للدخول في صناعة االعالف ذات التحدیات القائمة  

 ؛ضعف المعرفة لدى النساء بالفرص الكامنة بھذا النوع من الصناعة  

 والصناعات ، اجبان، الدمي (ألباناقتصار اھتمام المرأة على انتاج الصناعات الغذائیة ألغراض االستھالك ا

 .الغذائیة االخرى)

فیما تبین لفریق الدراسة الدور البارز للمرأة في المجاالت المرتبطة بالثروة الحیوانیة وخاصة لدى صغار ومتوسطي 

ل الحجم من مربي الثروة الحیوانیة (في جانب الطلب )على المنتج (مربي الماشیة ) رغم ان نسبة تمثیل المرأة یص

إال انھ كان من الالفت ان للمرأة دور مھم في العدید من االنشطة ذات  % من العینة المستجیبة للمسح،10لحوالي 

في مجال التربیة وكعملیات الحلب وصناعة االلبان واالجبان من ناحیة أ الحیواني والتصنیع الزراعي.اإلنتاج العالقة ب

اء للمواشي والمساعدة المباشرة في ادارة المزرعة وفي بعض القرارات فقد كان ھناك دور بارز للمرأة في تقدیم الغذ

وكذلك   لألعالفقرار الشراء   االرامل" دور أكبر فيوبینما كان للنساء المعیلة لألسرة "أ.المیدانیة الیومیة ذات الصلة

حیوانیة فقد أولت اھتماماً خاصاً للمرأة في اتخاذ قرارات اأما بالنسبة للمشاریع التنمویة واالغاثیة الداعمة لقطاع الثروة ال

تم مالحظة دور مباشر للعدید من المشاریع  ،وأعطت االولویة في إختیار المستفیدین من النساء على وجھ الخصوص

بالثروة الحیواني، فكان من الواضح ان للمرأة الریفیة دور   الداعمة للمرأة باشراك النساء ببعض التدریبات ذات العالقة

اھتمت برامج : في االنشطة الزراعیة التي تھدف لتحقیق مستوى جید التمكین االقتصادي لألسرة على سبیل المثال بارز

التنمیة المختلفة في مساعدة النساء للوصول للمصادر من خالل تقدیم مساعدة عینیة (عدد من رؤوس االغنام ) لتكون 

ات (مثل الجمعیة الفلسطینیة لصاحبات االعمال )، جمعیة بعض المؤسس  في حین اھتمت .بمثابة دخل رئیسي لألسرة

التوفیر والتسلیف بتوفیر فرص االرشاد للمقترضات لغرض زراعي (نباتي وحیواني )، واقتصرت ھذه الخدمة على 
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عینة من المقترضات لغرض التربیة الحیوانیة وكانت الخدمة االرشادیة محدودة بعدد زیارات استشاریة تم تنفیذھا من 

  .خالل خبراء محلیین وبیاطرة مختصین

 السوق نظام في الموجودة والمعیقات المشكالت وأھم أبرز .9

بعد تحلیل نتائج المسح المیداني مع المربین والمزارعین وتحلیل نتائج المقابالت مع المصنعین والموردین الفلسطینیین 

ت الفحص، نستعرض أبرز المشكالت التي تواجھ ووزارة الزراعة الفلسطینیة إضافة إلى الخبراء ومختبرا لألعالف

 قطاع األعالف في فلسطین، وھي كالتالي:

 االرتباط والتأثر بالسوق اإلسرائیلي

 .ضعف ثقة المربین الفلسطینیین بالمنتج الفلسطیني بسبب تذبذب جودة المنتج الفلسطیني وأسعار المنتج النھائي .أ 

ى الكمیة والدفع النقدي عند شراءه من المنتج اإلسرائیلي، یحصل التاجر الفلسطیني على خصومات عالیة عل .ب 

مما یمنحھ فرصة أكبر من الُمَصّنع الفلسطیني على تقدیم تسھیالت في الدفع للمربین الفلسطینیین. مما یرفع من 

ھذه القدرة على تقدیم التسھیالت اعتماد المصّنعین الفلسطینیین بشكل أساسي على المّورد اإلسرائیلي في 

، وھذا ما یترك أثراً عند ارتفاع األسعار وتحكم المورد اإلنتاجومدخالت الخام لحصول على المواد ا

 اإلسرائیلي بالكمیات وبأسعار المواد الخام، بل وبمواعید التورید.

   .تذبذب في جودة االعالف الفلسطینیة المخصصة للمجترات وغالبا ما تظھر ھذه في مزارع ابقار الحلیب .ج 

جسیمة كإنخفاض نسبة الحلیب   ة من المزارعین بنزاھة التحكیم في حاالت حصول اضرارضعف الثق .د 

 الوزن في حالة التسمین.وأ

 ھذا یجعل المربین الفلسطینیین یذھبون باتجاه الجودة والسعر قبل الذھاب باتجاه التعامل مع مّورد بحد ذاتھ. .ه 

، إذ أن لألعالفتواجھ المصنعین الفلسطینیین  التھرب من الجمارك والضریبة: وھي من أبرز المشاكل التي .و 

المنافس األكبر لصناعة األعالف محلیاً. یرتبط والتھریب یشكل جزءاً كبیرا من حجم السوق الفلسطیني وھ

 بالتھریب مجموعة من المشاكل:

  ضعف الرقابة على المنتجات العابرة إلى مناطق الضفة الغربیة، واقتصارھا على المصّنعین

یین أنفسھم وعلى ما تتم تجارتھ بشكل رسمي، وما یتم ضبطھ من منتجات مھربة من قبل الفلسطین

الضابطة الجمركیة ("شاحنات" تحمل منتوجات األعالف اإلسرائیلیة بشكل غیر رسمي إلى السوق 

 الفلسطیني) وعدم القدرة على ضبط كامل ورقابة تامة على ما یتم تھریبھ.

 لفلسطینیة، كان باإلمكان الحصول علیة من تحصیالت مقاصة ضیاع جزء ھام من دخل الدولة ا

 ضریبة القیمة المضافة؛

انخفاض تكلفة وسعر بعض األعالف اإلسرائیلیة المباعة في الضفة الغربیة مقارنة بالمصّنعة فلسطینیا، وھذا  .ز 

 ما یبرره:

  ل بالنسبة لھ من بشكل مباشر وانخفاض تكالیف التوصیالخام استیراد المصّنع اإلسرائیلي للمواد

 ناحیة،
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  .انخفاض التكلفة نتیجة استخدام المخلفات الحیوانیة كم أكدتھ نتیجة المقابالت 

 .(االستیراد بدون مقاصة) انخفاض التكلفة بسبب التھرب الضریبي 

 جودة منتجات األعالف وخاصة المرّكزة منھا

 .لیة المھربة من الجمارك والضریبةانعدام قدرة األجھزة الرقابیة على فحص جودة المنتجات االسرائی .أ 

لخ الفردیة ) من نسبة الدھن في المواشي المسمنة وھذا مرتبط بطریقة االعدید من اصحاب المالحم (المسویشك .ب 

 بأخرى في تركیبة االعالف المركزة.وأ

م اشھاره ومقارنتھا مع ما تالخلطات الموجودة في الخام اكتفاء الرقابة والفحوصات على فحص نسبة البروتین  .ج 

من المصّنع، وعدم اعطاء أھمیة للرقابة على نسبة البروتین الصلب والبروتین القابل للھضم ضمن ھذه النسبة. 

وھذا ما یجعل مكاناً للتالعب في المواصفات نفسھا، كذلك یترك مجاال للفروقات التي یشعر بھا المزارعون من 

 بھھا بل تماثلھا في المواصفات.دون أخرى على الرغم من تشاالخلطات حیث كفاءة بعض 

ومدى الصالحیة على المنتجات العلفیة بطریقة تسمح للمربي الفلسطیني اإلنتاج كتابة تاریخ وعدم وضع أ .د 

 معرفة مستوى صالحیة األعالف.

 جي المستعمل لدى غالبیة مصانع االعالف الفلسطینیة في الضفة الغربیة.لوستوى التكنومضعف ال .ه 

 
 تیةاإلرشاد والمعلوما

 : االرشاد

یركز مرشدي وزارة الزراعیة على اإلرشاد فیما یخص المطاعیم والتعامل مع األمراض، حیث یلعب البیاطرة  .و 

 الدور الرئیسي في اإلرشاد بالنسبة للمزارعین. 

یعاني المزارعون وخاصة المتواجدون في المناطق النائیة من ضعف الدعم اللوجستي للمرشدین الزراعیین  .ز 

ا یتعلق بإمكانات الحركة وتوفر المركبات لدیھم، فعلى الرغم من تواجد المرشدین التابعین لوزارة وخاصة فیم

الزراعة وامكانیاتھم المعرفیة الجیدة، لكن ضعف الناحیة اللوجستیة یحد من إمكاناتھم وبالتالي من الخدمات 

 المقدمة.

  المعلوماتیة:
جد ھناك أي جھة حكومیة تمتلك المعلومات الكافیة عن سوق وھي مشكلة تواجھ السوق الفلسطیني ألنھ ال یو .أ 

 األعالف في فلسطین، وإن كانت ھناك معلومات ولكنھا غیر دقیقة.

ھنالك ضعف في تبني وتنفیذ نتائج األبحاث العلمیة واألكادیمیة الجدیدة المحلیة والدولیة والتي من الممكن أن  .ب 

 عف في األساس من جھة المؤسسات الرسمیة.تؤدي إلى رفع كفاءة وجدوى التربیة، ھذا الض

 
 السیولة النقدیة لدى مصّنعي وتجار األعالف

المصّنع الفلسطیني ھي مشكلة والسیولة: من أكثر األمور التي تواجھ التاجر(غیر المستوردین من اسرائیل) أ .ج 

ق الدفع النقدي ویبیع المنتج المنتجات النھائیة عن طریوأالخام السیولة النقدیة، ألنھ یقوم عادًة بشراء المواد 
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ما یؤدي إلى مشكلة في السیولة وعدم مقدرتھ على توفیر السیولة الالزمة والنھائي عن طریق الدفع اآلجل، وھ

 اقتناص الفرص التي تلوح لھ في األسواق الدولیة والمحلیة.ولالستمراریة، أ

الحصول على دیونھ المستحقة لھ من في وبة المشكلة الثانیة التي تتعلق بالدفع اآلجل ھي أن التاجر یجد صع .د 

التجار الذین یقومون بالشراء منھ عن طریق الدفع اآلجل، وجزء من ھذه الدیون تصبح بعد فترة والمزارعین أ

 دیون معدومة.

 مستوى وعي المربین والمزارعین

عي منخفض تجاه لدیھم و الحظ فریق العمل المیداني بأن المزارعون وخاصة أولئك في المناطق النائیة .أ 

ضرورة تربیة سالالت أكثر إنتاجیة وما یرتبط بھا من ممارسات تربیة وتغذیة خاصة تختلف عن السالالت 

 البلدیة وخاصة في حالة التربیة بھدف التسمین.

ھنالك ضعف، وخاصة لدى المربین الجدد تجاه الممارسات الفضلى في استخدام األعالف، بینما یمتلك المربین  .ب 

مقاومة تجاه بعض ھذه الممارسات ویعتمدون على الموروث في طرق التربیة والتغذیة. تتمثل نتائج القدامى 

ھذه الممارسات في بعض األحیان في انخفاض معدل األعالف الممنوحة عن تلك المثلى، في أحیان أخرى في 

أحیان ثالثة ضعف زیادة الفاقد من األعالف نتیجة كثرة الممنوح من األعالف وخاصة من الحبوب، وفي 

یة وزیادة اإلنتاجالتولیفة من ھذه األعالف. كل ذلك یؤثر بشكل مباشر على صحة الحیوانات مما لھ أثر على 

 في التكلفة.

   .ھنالك ضعف واضح حول ماھیة ومنافع البدائل والمكمالت الغذائیة مثل السیالج والعالئق الكاملة .ج 

الّشامي كنوع أساسي من حیازات الجدیان وماعز الحلیب، عدم وجود مشروع وطني إلعادة توطین الصنف  .د 

 انخفضت تكلفة شراء وتربیة الرأس الواحد منھ.وعلماً بأن ھذا الصنف مجدي من ناحیة اقتصادیة ل

 تأثرا والمشكالت المعیقات ھذه أكثر لتجاوز التوصیات .10

تنمیة الدولیة والمحلیة) بالتعاون مع الجھات فیما یلي توصیات لبعض التدخالت الممكنة من قبل أطراف ثالثة (مشاریع ال

 الفاعلة في نظام سوق األعالف.

 
 المواصفات والمقاییس الفلسطینیة

رغم اھتمام المؤسسة بإیجاد مواصفات محددة ألنواع االعالف المعروضة اال ان البحث اكد ضرورة العمل على تحدیث 

المواصفة أذ یرى الخبراء في تغذیة المواشي العمل على تنفیذ  المواصفات بطریقة تكفل قابلیة االستفادة العملیة من

ضرورة االخذ   باالعالف وتشجیع تطبیق المواصفة الفلسطینیة بعد تحدیثھا مع ةالتعلیمات الفنیة االلزامیة ذات العالق

   بعین االعتبار ما یلي:

  ال تقل اھمیة عن نسبة االلیاف الخام.الخام المكونات لأللیاف 

  اعطاء فكرة عن نسب البروتین المحطم في الكرش.ضرورة (rumen degraded protein and bypass 

protein) 

 اضافات محظورة في االعالف.وایجاد وسائل ضبط للتأكد من عدم وجود مواد ا 
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 رفع نسبة المواد النیتروجینیة غیر البروتینیة في علف تسمین العجول بعد الفطام التأكد من توافق المرجعیات 

 مع االعالف ونوعیة الحیوانات المحلیة (السالالت).

 بدال من البروتین الخام  من المقترح النظر في اعتماد البروتین المھضوم . 

 .اعادة النظر في امكانیة استخدام البروتین الحیواني في خلطات االعالف بما یتوافق مع المعاییر العالمیة 

  ى العلف المنتج.واالنتھاء علاإلنتاج ضرورة تثبیت تاریخ 

 

 رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى العارضین 

تنفیذ انشطة عملیة من شأنھا تعزیز الثقة بالمنتج الفلسطیني من األعالف المركزة بعد تثبیت مواصفة  .أ 
 الجودة.

   .تشجیع االستعانة بخبرات عالمیة ومحلیة وإقلیمیة لتطویر خلطات علفیة مرتبطة بالساللة .ب 

ى تقنیات وتكنلوجیا حدیثة من شأنھا عمل تغییر ممنھج في ثقافة التصنیع وجودة تشجیع الحصول عل .ج 
 األعالف المصنعة محلیاً.

تشجیع المصانع الفلسطینیة الستحداث دوائر لخدمات ما بعد البیع وللعنایة بالزبائن ورفع مستوى الوعي  .د 

 للمزارعین من ناحیة والحفاظ على سمعة المنتج المحلي من ناحیة أخرى.

والتي توفر  Total Mixed Rationsرفع مستوى معرفة المنتجین حول تطویر خلطات علفیة متكاملة   .ه 

 كامل االحتیاجات الغذائیة للقطیع. كذلك العمل على رفع مستوى وعي المزارعین ألھمیة ھذه الخلطات.

 تشجیع شراكات محلیة وإقلیمیة لتوفیر مخزون استراتیجي من الحبوب العلفیة. .و 

المنتجین المحلیین (مصانع األعالف) لتطویر خطوط إنتاج إضافیة تتمكن من استخدام المخلفات تشجیع  .ز 
 كمدخالت إلنتاج أعالف غنیة. كذلك تشجیعھم على استحداث بدائل علفیة أخرى وإدخالھا للسوق. النباتیة

للمزارعین)، شجیع مصانع األعالف المتالك مزارع نموذجیة ألغراض البحث والتطویر (نماذج عملیة ت .ح 
تبني تنفیذ مشاھدات خاصة بالمزارعین لتكون مدارس حقلیة تعنى بتعزیز تدفق المعلومات للمزارعین وأ

  .وتعطي معلومات موثقة بالسجالت
 تعزیز ممارسات التتبع لإلنتاج داخل المصانع ولدى المزارعین أنفسھم (حفظ للسجالت). .ط 

 

 لوعي لدى مربي الثروة الحیوانیة تنفیذ انشطة من شأنھا رفع مستوى المعرفة وا
تعزیز معارف المزارعین في الحفاظ على قطیع منتج ومتجدد وتعزیز ممارسات التوثیق الجید في حدود  .أ 

 المزرعة.

 .تعزیز قدراتھم لالحتفاظ بالسالالت األعلى انتاجیة واالكثر تاقلم مع ظروف التربیة .ب 

یة لكل رأس اإلنتاجمناسبة للمواشي وحسب الحالة تحسین قدرات المزارعین للوصول لبرامج التغذیة ال .ج 

 .والساللة
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المساعدة في إیصال المعلومات المحدثة للمربین فیما یتعلق بالممارسات المثلى داخل المزرعة وتشجیع التنافس  .د 

 االفضل ممارسة بین مجتمع المنتجین.ونح

صیل العلفیة مثل "مورنجا" لتكون رفع مستوى معرفة المربین وتشجیعھم على زراعة أصناف جدیدة من المحا .ه 

 مصّنعة.والبدیلة تقدم طازجة أ  لألعالفمدخل جدید 

 وثقافة االستخدام والتخزین.اإلنتاج تطویر نشرة توعیة للمزارعین حول السیالج وفوائده وطرق  .و 

اع تطویر نشرة توعیة المزارع من ناحیة طرق التخزین الفضلى وفترة التخزین المسموحة لكل نوع من أنو .ز 

 األعالف المرّكزة والمالئة والسیالج، وتنفیذ حملة توعویة حولھا.

تنفیذ حمالت توعیة تشمل ندوات وورش عمل وإعالنات معلوماتیة تترافق مع حمالت التنسیق والضغط من  .ح 

أجل أن تصبح ھذه النشرات رسمیة ومعترف بھا وبالتالي یمكن وضعھا داخل المنتجات، بحیث تلزم وزارة 

ومؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة المصانع والمستوردین الفلسطینیین وضع تلك النشرة الزراعة 

 داخل المنتجات.

تطویر نشرات تساعد المربین للتعرف على جودة األعالف المرّكزة بالطرق البسیطة (المشاھدة بالعین)  .ط 

أنھ من المكلف على المزارعین فحص ومعرفة إن كان یتوافق مع المواصفات الظاھرة (المنظورة) أم ال، حیث 

 عینة لمنتجات األعالف المرّكزة بشكل دوري.

تطویر نشرات تفصیلیة لكل نوع من أنواع األعالف وربطھ مع ما یناسبھ من السالالت واألعمار والھدف من  .ي 

 یة وعدد مرات تقدیم األعالف الیومي وأوقاتھا.اإلنتاجالتربیة والموسم الزراعي والحالة 

 فة والمعلوماتیةالمعر

، القدرة على التصنیع بشكل تجاري، وتنفیذ اإلنتاجتنفیذ دراسة سوق حول السیالج من ناحیة توفر مدخالت  .أ 

 دراسة جدوى اقتصادیة ومالیة متكاملة إلنشاء مصنع للسیالج.

وانات تنفیذ مشاھدات نوعیة مبنیة على اسس علمیة توثق الكمیات المناسبة من السیالج لكل نوع من الحی .ب 

 اختالل كبیر في المعلومة ).  (حالیا ھناك وحسب الساللة وغرض التربیة

تنسیق األنشطة مع المشاریع الممولة وخاصة مشروع "جایكا"، كذلك مشاریع "رواسي" و"ساللة" الممولة من  .ج 

ء تدخالت االتحاد األوروبي وذلك لالستفادة من نتائج أعمالھا على مستوى تشجیع صناعة السیالج محلیا وبنا

 تعزز االستفادة من نظام سوق أكثر فعالیة.

تطویر خلطات بدیلة وتكمیلیة واعتماھا ضمن المواصفات والمقاییس الفلسطینیة. یلیھا إرشاد المزارعین حولھا  .د 

تذبذب وبحیث یستطیع المزارع إنتاج خلطات یمكنھ استخدامھا في حالة ارتفاع أسعار األعالف المرّكزة أ

 توفرھا.

یة للرأس من خالل دراسة مواصفاتھ اإلنتاجدراسات یمكن من خاللھا تمكین المزارع من تحدید مستوى  تمویل .ه 

إنتاجیة وفي الفترة األولى من التربیة (فترة الرضاعة)، وبناًء علیھ یمكن للمزارع تحدید إذا كان ھذا الرأس ذ

 البحث.عالیة أم أنھ یجب استبدالھ، وایجاد آلیات لتنفیذ مخرجات وتوصیات 
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تطویر دراسة لحساب تكالیف وتسعیر األعالف المرّكزة في فلسطین ونشر نتائج ھذه الدراسة، واستخدامھا في  .و 

 .الخامتنظیم القطاع لجھة السیطرة على األسعار مع مراعاة السعر العالمي للمود 

نتائج ابحاثھم ربط مراكز البحث العلمي والجامعات مع مراكز االرشاد الزراعي، وإشراكھم في تقدیم  .ز 

 للمزارعین بشكل مباشر.

العلفیة بین المؤسسات الخلطات تعزیز التخصصات والمناھج المتعلقة بتغذیة المجترات والدواجن وتصنیع  .ح 

  .األكادیمیة الفلسطینیة، وكلیات المجتمع

ت الفلسطینیة تسھیل الشراكة طویلة األمد بین مراكز التدریب واألبحاث الدولیة مع مراكز التدریب / الكلیا .ط 

بھدف توفیر برامج بناء قدرات متخصصة للمھندسین الزراعیین وموظفي اإلرشاد (آخر تحدیث على تقنیات 

  انتاج وخلطات األعالف للماشیة)

 الضغط والمناصرة

 العمل مع وزارة المالیة ووزارة االقتصاد الوطني من أجل: .أ 

 بالضرورة التشدد في العقوبة. تطویر نظام الجبایة بطریقة تكفل الحد من التھرب ولیس 

 .تطویر نظام حوافز لتشجیع وتمكین المستوردین والتجار من االلتزام بالطرق الرسمیة لالستیراد 

  تعدیل نماذج المقاصة الفلسطینیة لتشمل كمیات وأنواع المدخالت لكل الكمیات المستوردة، والتي تمكننا مع

 فقط وسیلة لجبایة الضرائب. ضبط ومطابقة مواصفات المواد المستوردة ولیس

  على المزارعین الدخل الزراعي وقانون ضریبة اإلنتاج تفعیل قانون االسترداد الضریبي على مدخالت

 الفلسطینیین.

 العالقة وصندوق درء المخاطر.وتنسیق انشطة مشتركة بین القطاع الخاص ذ 

 .تفعیل قانون التأمین ضد المخاطر الزراعیة 

 محلیة الصنع مع الخام سوق االعالف وأصحاب مصانع األعالف إلستھالك المواد  تحفیز المستثمرین في

 تقدیم تسھیالت وإعفاءات ضریبیة لھم. 

  یة للمصانع المحلیة. اإلنتاجدراسة إمكانیة تحدید كمیات العلف المستوردة أخذا بعین االعتبار الطاقة 

 دت خسائر متكررة ناجمة عن الحرب في قطاع حمایة المنتج المحلي وتعویض المصانع المتضررة والتي تكب

 غزة. 

  بأشكالھاتشجیع المستثمرین لإلقدام على بناء مشاریع نوعیة ذات صلة بإنتاج االعالف 

 العمل مع وزارة الزراعة الفلسطینیة من أجل: .ب 

 الحقیقياإلنتاج االحتیاجات السنویة،  :تطویر قاعدة بیانات خاصة باألعالف وخلطاتھا، تشمل مایلي ،

  كما تشمل ،المعروض في السوق، االختالفات المناطقیة، آخر التطورات على مستوى الصناعة والقطاع

بھدف   .بیانات خاصة باالعالف المستوردة والمواد الداخلة بتصنیع االعالف وبالتنسیق مع وزارة الزراعة

 .تطویر االرشاد النوعي في الوزارة
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 زارة الزراعة بین الدوائر المختلفة وخاصة دوائر االرشاد ضرورة توحید المعلومات ومصادرھا في و

 ودوائر الخدمات البیطریة.

  تشجیع زراعات المحاصیل العلفیة في المناطق البعلیة من خالل انشطة نوعیة لدى دائرة االرشاد لوزارة

 الزراعة 

 قطاع االعالف والثروة الحیوانیةوتعزیز السیاسات التمكینیة التي تؤثر في نم. 

 بالثروة الحیوانیة لتشمل مواضیع التغذیة وتحسین وصول المعلومات لمربي الخاصة حدیث برامج االرشاد ت

 المواشي عن طریق وسائل مختلفة مثل رسائل الجوال مثالً.

 .تفعیل دور دوائر الرقابة على صناعة األعالف الحیوانیة وتعزیز التنسیق بین الدوائر الرسمیة المختلفة 

 ون مع الشركات االستشاریة لتقدیم خدمات استشاریة نوعیة قد تكون بالشراكة مع جھات دولیة مزید من التعا

 یة الزراعیة وخاصة للمجترات والدواجن في فلسطین.اإلنتاجذات اختصاص في مجاالت التغذیة وعالقتھا ب

 لوحدات معالجة  تشجیع استغالل األراضي الزراعیة في المناطق الحدودیة، المحررات، والمناطق المحاذیة

من خالل تقدیم تسھیالت للمزارعین  میاه الصرف الصحي في زراعة األعالف الخضراء في قطاع غزة

 وتوفیر مصادر المیاه والمدخالت بأسعار مخفضة.

  .تعزیز فرص وصول المزارعین للمحاصیل الغنیة بالقیمة الغذائیة للحیوانات 

 ماعز) لألغراض المختلفة.، اغنام، لمحلیة المحسنة.(ابقارتفعیل دور وزارة الزراعة بإنتاج السالالت ا 

العمل مع المؤسسات األھلیة والمشاریع العاملة في القطاع الزراعي على دعم وتشجیع المزارعین الفلسطینیین  .ج 

وخاصة أصحاب الحیازات المختلطة (حیوانیة ونباتیة) على زیادة الزراعات المساندة لما لھا من دور في توفیر 

عالف بأنواعھا. كذلك دعم مشاریع الحصاد المائي للتغلب على التغیرات المناخیة وتوفیر االحتیاجات المائیة األ

 المطلوبة لھذه الزراعات المساندة.

الضغط باتجاه تأسیس لجنة وطنیة توجیھیة لمتابعة مخرجات البحوث العلمیة ووضع اآللیات من أجل ایجاد  .د 

للعمل مع مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة من أجل تطویر نظام جودة تطبیقات لھا في فلسطین. إضافة 

 الفلسطینیة.  لألعالف

كبار ودراسة قابلیة تطبیق فكرة التخزین الجماعي لمدخالت األعالف والحبوب بین أصحاب مصانع األعالف أ .ه 

 التجار.

وتخزینھا للحفاظ على األمن الغذائي دراسة جدوى اقتصادیة إلنشاء "بنك أعالف وطني" یختص بشراء األعالف  .و 

 للثروة الحیوانیة.

التنسیق مع الجھات الحكومیة ذات العالقة، إلیجاد آلیة عمل مناسبة من أجل زیادة ورفع مستوى العمل لدى  .ز 

الضابطة الجمركیة للتقلیل قدر اإلمكان من تھریب األعالف إلى الضفة الغربیة خاصة وأّن المھربون قد طوروا 

 ن أسالیب وطرق التھرب والتھریب.كثیرا م
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العمل باتجاه تطویر مشروع قومي إلعادة توطین الصنف الّشامي كنوع أساسي من حیازات الجدیان وماعز  .ح 

الحلیب، كذلك البحث عن سالالت أخرى (للمجترات عموما) ممكن استیرادھا وتجربة إمكانیة تربیتھا في فلسطین 

 ئة الفلسطینیة. شرط توافقھا والظروف المناخیة والبی

یة والتأقلم مع اإلنتاجتعزیز دور القطاع الخاص في الحفاظ على سالالت المجترات النقیة وذات مستویات عالیة من  .ط 

 مناخ فلسطین.

تجمع خاص بصناعة اآللبان في قطاع غزة ونموذج لمنتدى أو/ أوتعزیز نموذج التعاونیات بین مربي المواشي  .ي 

ادة التنافسیة للمنتجات المحلیة مقارنة بالمنتجات المستوردة باالستعانة بتجارب بھدف معالجة مشاكل السوق وزی

 التعاونیات والمنتدیات الناجحة لضمان ما یلي: 

 ؛الخدمات البیطریةوتحسین القدرة التفاوضیة للمربین عند شراء السالالت، األعالف أ  

 ؛تجار التجزئةوواللحوم أ تحسین القدرة التفاوضیة عند تسویق المنتجات لمصانع األلبان 

  ؛، التصنیع والنقل والتخزیناإلنتاجتحسین جودة  

 ؛تزوید المزارعین بالمدخالت الالزمة بأسعار منافسة  

 ؛أعالف كاملة) وتسویق المنتجات للمزارعین، استحداث وحدات انتاج علفیة (استنبات الشعیر، السیالج  

 ؛تحسین الوضع القانوني للمزارعین  

 

 السوق نظام في فجوةال تحلیل .11

فیما یلي عرض ألبرز المشكالت ومعیقات نظام السوق، وكذلك التوصیات لتجاوز ھذه المشكالت كما ھي موجودة في 

تحدي تواجھ صناعة االعالف الفلسطینیة فیما یلي تلخیص ألبرز المعیقات التي تحد  50من بین أكثر من  التقریر أدناه.

 الطلب وللمجترات سواء من ناحیة العرض أ فرص تطور قطاع االعالف المخصصة

 أھم أألسباب الجذریة التي تحول دون تطور نظام السوق من جانب العرض . 1
 عدم االنتظام بجودة المنتج وما یسببھ من سوء السمعة المرتبط بصناعة العلف المحلیة.   

 (میكنة قدیمة ).ضعف المستوى التكنلوجي المستخدم في التصنیع 

 سوق الفلسطیني بمنتجات االعالف االسرائیلیة ذات االمتیازات النوعیة والسعریةاالغراق لل . 

 أھم أألسباب الجذریة التي تعیق تطور نظام السوق من جانب الطلب. 2
 ضعف الثقة بالمنتج الفلسطیني من العلف.  

 الموسمیة في الطلب.   

 یةضعف السیولة النقدیة وقلَة الضمانات للحصول على تسھیالت بنك . 

 ضعف في المعرفة بنواحي متعلقة بالتغذیة.   
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 فرص متاحة للقطاع الخاص . 3
 لقطاع الثروة  ةمراكز استشارات متخصصة تقدم ارشاد بیطري وتغذیة متخصصوھناك فرصة لوجود مركز ا

   .الحیوانیة

 خلفات النباتیة في دراسة الجدوى االقتصادیة الستخدام الم تنفیذ مشروع نموذجي في شمال الضفة الغربیة بعد

 . في شمال الضفة الغربیة  االعالف الكاملة

  استحداث وحدات انتاج اعالف ذات محتوى غذائي عالي من المخلفات النباتیة والمنتجات الثانویة

 (ممكن ان تكون متنقلة على مبدأ جواریش القمح )..المختلفة

 االقتصادي).اإلنتاج اج كبیرة (لالستفادة من فرص النظر بتجمیع قدرات المصانع العاملة حالیا لتكون وحدة انت 

 لوجود مصنع اعالف متقدم ینتج االعالف المركزة والكاملة.  ھناك فرصة عالیة في جنوب الضفة 

 في قطاع غزة.من مخلفات النخیل جدیدة انتاج  وطخطاستحداث وأ  ھناك فرصة لزیادة الطاقة االنتاجیة   

   تدخالت مقترحة على عدة مراحل .4

 على المدى القصیر 
 نشر معلومات دراسة نظام سوق االعالف التفصیلیة ألكبر عدد من األطراف ذات الصلة بموضوع االعالف.   

 المختلفة من المجترات  تحدیث مواصفة االعالف المركزة لألنواع.  

  حد سواء علىلألعالف تعزیز قدرات الجھات الرقابیة للقیام بدور رقابي فاعل یحد من التھریب والغش.   

 استحداث مواصفات جدیدة للسیالج والشعیر المستنبت واالعالف الكاملة . 

  دعم تدریبات نوعیة تعرف المربین بالكمیات المناسبة لتغذیة االنواع المختلفة من الحیوانات حسب الساللة

 .وغرض التربیة

 یة.اإلنتاجوتزید من  دعم مزارع نموذجیة المتالك تقنیات انتاج تمكنھا من تقلیل تكلفة العلف 

  تسلیط الضوء على الفرص االستثماریة الكامنة في نظام سوق االعالف البدیلة والتشبیك مع مستثمرین محلیین

 . ومغتربین

  تسھیل التشبیك بین منتجین "من دول أخرى" للمیكنة المرتبطة بصناعة االعالف والمعنیین من القطاع الخاص

   .الفلسطیني

 ھیلجتھا وغیرھا.وة للتصنیع المتنقل من المخلفات النباتیة بغرض سیلجتھا أفحص جدوى اقتصادی 

 مصانع ومھتمین من القطاع الخاص لتصنیع كل من السیالج وفحص جدوى اقتصادیة على صعید وطني أ

 .30والعالئق الكاملة 29والھیالج

 لیة تثبت من خاللھا تشجیع مصانع االعالف المتخصصة بأعالف المجترات لتنفیذ وتبني دعم مشاھدات عم

 . كفاءة االعالف المنتجة فلسطینیا

  یةاإلنتاجتعزیز قدرات المزارعین للوصول للمعرفة بتراكیب علفیة مناسبة للسالالت المرباة والمراحل.   

                                                           
 تخمیر المخلفات النباتیة "قش " الجافة لتكون عالئق جاھزة للتقدیم ضمن وجبات غذائیة للمجترات  29
  ة " مضاف الیھا كمیات محددة من االعالف والحبوبالعالئق الكاملة ھي تولیفات علفیة ذات محتوى من االلیاف والقش " اعالف مالئة معامل 30
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 عن طریق قنوات إلكترونیة جدیدة مثل المواقع والتطبیقات للھواتف  یةلخدمات اإلرشاداتسھیل تطویر برامج ل

وایة تقنیات الخلطات لجمیع المواضیع كاستنبات الشعیر وصنع  القصیرة باللغة العربیةوأشرطة الفیدیالنقالة و

 حدیثة.

 كید المعرفة بعدد من الموضوعات ذات الصلة أتنفیذ حمالت توعیة وأنشطة اخرى من شأنھا إزالة الغموض وت

خدم مربي المواشي على ت دمات أخرى،ضریبیة وقانونیة وخ ،یةیة، تسویقوتغذ یة،وبالممارسات الجیدة "ترب

 .دوجھ التحدی

  تعزیز ممارسات التغذیة الجیدة لدى مربي الماشیة وتحسین تدفق المعلومات لدیھم من خالل برامج متقدمة

 . (رسائل جوال ودائرة االرشاد)

 ریة محتملةعقد لقاءات تنسیقیة للجھات الداعمة لقطاع الثروة الحیوانیة وتحدید بعض الفرص النشطة تطوی . 

   تشبیك مع مراكز البحث العلمي لدراسة إمكانیة إنتاج مواد بدیلة تصلح إلستعمال مصانع االعالف (جامعة

القدس جامعة ،  جامعة الخلیل، مركز البحوث الزراعیة "قباطیة"، جامعة فلسطین التقنیة" خضوري" النجاح،

 .سالمیة في قطاع غزةوالجامعة اإلعة األزھر جامفي كلیة الزراعة ، المفتوحة

  من النھوض بالصناعة والحفاظ على مستوى من  في مصانع االعالف لتتمكناإلنتاج بناء القدرات لمدراء

 . الجودة والسمعة الحسنة

  تحفیز المنتجین المحلیین لالھتمام بنواحي الجودة في التصنیع وتبني نظم تكفل انتاج اعالف بجودة ثابتة

 المعرفة المرتبطة بذلك).(تمكینھم من الحصول على 

  دعوة ممثلین عن المصانع المعنیة بامتالك معارف وتقنیات جدیدة والتى تسعى لتطور قدراتھا التنافسیة

 المتاحة. لالستفادة من الفرص 

  قطاع غزة: رفع القدرة الشرائیة لدى المزارعین (خاصة الصغار) من خالل برامج المساعدات النقدیة

 العلفیة مع برامج تدریبیة لتحسین الممارسات المتعلقة بالتغذیة. الخلطات ة لشراء القسائم الشرائیوو/أ

  قطاع غزة: مساعدة المزارعین المتضررین للعودة إلى العمل من خالل تأھیل الباركسات، توفیر مصادر المیاه

 والعمال، مع توفیر سالالت محسنة من المجترات لتعویض الفاقد بعد الحرب األخیرة. 

 المدى المتوسط على
 دعم إمتالك مصانع االعالف لشھادات جودة.  

  عام (كتأسیس جسم ممثل للمنتجین)دعم الجھود الرامیة الى تنظیم صناعة االعالف وسوق االعالف بشكل.   

  بحث امكانیة تطویر دائرة االعالف في وزارة الزراعة من خالل مشاریع تھتم بقطاع الثروة الحیوانیة على

 سات.صعید المؤس

 براء في التغذیة والمتخصصین في المجتراتبناء فریق وطني من الخ.  

 ماعز) تقدم خدمات ارشاد نوعي، المساعدة في مراكز ارشاد متخصصة (أبقار، أغنام.  

 جمعیات زراعیة) وتوجیھ تسویقھا من شمال ، تعزیز ثقافة انتاج االعالف الكاملة على صعید تجاري (مصانع

  .فة الغربیةالضفة الى جنوب الض
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  دعم مزارعین ریادین یرغبون بإعتماد انتاج لحوم معتمدة على المدخالت الطبیعیة 

 دعم مبادرات ذات ابعاد ابداعیة تسعى للنھوض بصناعة االعالف البدیلة والكاملة.   

  مستوى والحاجات الدراسة فرص استثمار بمخازن مدخالت االعالف (حبوب ومدخالت اخرى) على

   .یةاالستراتیج

 : على المدى الطویل
 لتطویر البنیة التحتیة للتخزین على البعد االقلیمي والوطني  السعي.   

  السعي لتطویر برنامج وطني لتحسین السالالت المحلیة من انواع الثروة الحیوانیة المختلفة وألغراض التربیة

 . المختلفة

 الكاملة). ، المركزة،  (المالئةلألعالف ذج نجاح دعم استثمارات مرتبطة بقطاع االعالف من شأنھا ترسیم نمو

  .تشجیع مستثمرین جددوأ  المنتجة وذات جودة سواء من مستثمرین قائمین

 ذات إنتاجیة عالیة من أبقار وأغنام وماعز (ألغراض الحلیب واللحم) تأسیس مزارع أمھات من سالالت . 

  أساسیة تدخل في صناعة االعالف وبطاقة تخزین انواع حبوب  7دعم تنفیذ مشروع تخزین مدخالت علفیة من

 .ألف طن 600ألف طن الى  150بین 
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 المالحق
 

 غزة قطاع من مقابلتھم تمت الذین والموّردین بالخبراء قائمة  :1 ملحق

 رقم الھاتف االسم
 خبراء أعالف وأكادیمیین

 0599603909 أ.د حاتم الشنطي 
 وزارة الزراعة الفلسطینیة

 0599848953 البلبیسي عادل 
 0599406772 شاویش وجمال أب
  حمد وطاھر أب

 مصانع األعالف
 0599716202 شركة الوطنیة لألعالف ( نافكو) 

  شركة حیفا لصناعة األعالف 
  شركة أبناء عید حمادة 

  وردة لبیع األعالف ومحالت عمران أب
 مؤسسات أھلیة ودولیة 

 0598910987 مؤسسة أكسفام بریطانیا 
 0595953636 مؤسسة أكسفام إیطالیا 
 0595594470 مؤسسة األھلیة للنخیل 

 0597191885 اتحاد لجان العمل الزراعي 
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 الغربیة الضفة من مقابلتھم تمت الذین والموّردین براءبالخ قائمة :2 ملحق

 رقم الھاتف االسم
 خبراء أعالف وأكادیمیین

 0599205476 عمر ود. جمال اب
 0592666817 د.جھاد االبراھیم 

 0599270604 لبیب بني عودة
 0599801658 یاسر مراعبة

 0597341199 عبد الرحمن الصعیدي 
 0599205593    مازن خلف

   مراكز فحص األعالف
 2982000-02 جامعة بیرزیت
 2345115-09 جامعة النجاح

 0598818913 ابراھیم عطیة \مركز صحة البیئة 
 ارة الزراعة الفلسطینیةوز

   0598931066 لبن وطارق أب
 05992070776 أسمھان الغروف 

 0599676161 السعود وأمین اب
 0598928393 أسامة دولة -مدیر دائرة األعالف 

 022989650 مؤسسة المواصفات والمقاییس 
 0598912923 "محمد عمایرة "  ACFمؤسسة 

 0597949134 مؤسسة أي سي أف "یاسمین بالي "
 0598904464 جمعیة التنمیة الزراعیة "عزت زیدان "
 0592990949                                                    جمعیة التنمیة الزراعیة "محمد أسعد "

 0597925774               " نورس منصور "JICAمؤسسة جایكا 
 0597940025 "نصر سمارة"ومنظمة الفا

 0598929979 كالوتي "و"عمروة الفامنظم
  مصانع وجواریش األعالف

 2414247-04 أعالف الشرق
 2955971-02 شركة درس للمواد الغذائیة

 2671614-09 الشعار للتجارة العامة
 2980470-02 شركة المواسم لألعالف 

 2590367-09 الشركة المتحدة لألعالف 
 2959177-02 شركة سنقرط للمنتوجات الزراعیة 

 2683177-09 "محمد حطاب" شركة عزیزا
 2572208-09   شركة الفارعة لألعالف

 2233217-02 محمد محمود عیسى متعب
 2955971-02 الشركة التعاونیة لألعالف 

 2266392-02 شركة الحمدان
 297480-0595 محمد شاكر

 032755-0598 الجمعیة التعاونیة لمربي الدواجن
 931617-0599 مرمش لألعالف 

 2672763-09 محالت الجالد
 416822-0597 محالت الوفاء
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 231003-09 شركة الحصاد
 0599645311 شركة الجوھر الزراعیة 

 0525535860 جمعیة االرض التعاونیة الزراعیة 
 0599299832 شركة مزارع طیبة 

 0525602782 مصنع البحة (طارق عورتاني )
 092376123  إلستثمارشركة المراعي ل
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 الغربیة الضفة في األعالف سوق في الطلب جانبل التحلیل نتائج  :3 ملحق

 قّوة الطلب

نستعرض في ھذا الجزء من التقریر النتائج العامة والتفصیلیة للمسح الذي نفذتھ شركة حلول التنمیة االستشاریة مع 

) عرض ألنماط iن ھذا الجزء یحتوي على مزارع ومربي للمجترات في الضفة الغربیة. على أ 400أكثر من 

) عرض لممارسات التغذیة التي یطبقھا المزارع iiالحیازات الحیوانیة وأنماط التربیة والتغذیة في الضفة الغربیة، 

والمربي الفلسطیني لكل ھدف من أھداف التربیة وتحلیل لمجموع العوامل التي تؤثر في تشكیل وصیاغة ھذه 

 لحجم الطلب الحالي والمستقبلي على األعالف بأصنافھا المختلفة في الضفة الغربیة. رتقدیب) iii الممارسات، وانتھاءً 

 أنماط الحیازات الزراعیة الحیوانیة

 عدد الحیازات، عدد الرؤوس، ومعدل عدد الرؤوس للحیازة .1ب.

یٍة لمجتمع الدراسة لجھة توزیعھا على فقد جاءت العینة ممثلًة بدرجٍة عال ،تماشیاً مع منھجیة حساب واختیار عینة البحث

ما انعكس في جودة النتائج لجھة توزیع عدد الرؤوس مقارنة بمجتمع الدراسة. وأنواع المجترات وأھداف تربیتھا، وھ

والصادر عن الجھاز  2013فیما یلي عرض مقاِرن بین توزیع عینة البحث ونتائج مسح الثروة الحیوانیة للعام 

 فلسطیني.المركزي لإلحصاء ال

 مقارنة بین مجتمع الدراسة وعینة البحث لجھة توزیع الحیازات حسب نوع المجترات 6  جدول
 المجموع خلیط ماشیة ماعز فقط أغنام فقط أبقار فقط جھة المقارنة

 %100.00 %25.97 %10.88 %56.51 %6.64 توزیع حیازات المجترات (مجتمع الدراسة)
 %100.00 %19.76 %17.44 %58.20 %4.60 حیازات المجترات (عینة الدراسة) توزیع

 ، النتائج الرئیسیة، ونتائج المسح المیداني2013، مسح الثروة الحیوانیة، 2014المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  

 ھة توزیع عدد الرؤوس حسب نوع المجتراتمقارنة بین مجتمع الدراسة وعینة البحث لج 7  جدول
أبقار  جھة المقارنة

 الحلیب
عجول 

 التسمین
أغنام 
 الحلیب

خراف 
 التسمین

ماعز 
 الحلیب

جدیان 
 التسمین

 المجموع

100.00 %3.76 %17.17 %20.32 %56.09 %0.90 %1.76 توزیع عدد الرؤوس (مجتمع الدراسة)
% 

100.00 %3.06 %19.68 %12.35 %62.06 %0.97 %1.87 توزیع عدد الرؤوس (عینة الدراسة)
% 

 ، النتائج الرئیسیة، ونتائج المسح المیداني2013، مسح الثروة الحیوانیة، 2014المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  

من  حیازة لمجترات بعضھا تقوم على تربیة نوع واحد وأخرى تربي أكثر 400لقد غطت الدراسة المیدانیة أكثر من 

حیازة. لدى توزیع عدد رؤوس المجترات على عدد  506نوع من المجترات، فبلغت مجموع الحیازات الفردیة 

رأس في الحیازة الواحدة في المعدل. في المقابل یتم  57الحیازات الفردي تبین تفوق خراف التسمین حیث یتم تربیة 

 رأس عجل لغرض التسمین، في المعدل. 13.5تربیة 

 معدل عدد رؤوس التربیة حسب نوع المجترات 8  جدول
أبقار  عینة البحث

 الحلیب
عجول 

 التسمین
أغنام 
 الحلیب

خراف 
 التسمین

ماعز 
 الحلیب

جدیان 
 التسمین

 المجموع

 506 19 91 69 298 13 16 عدد الحیازات
 19,426 731 3,335 3,948 10,896 175 341 عدد الرؤوس
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 38.4 38.5 36.6 57.2 36.6 13.5 21.3 لرؤوس لكل حیازةمعدل عدد ا
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 68على شكل براكس، و2م 150منھا  2م 191لقد تبین أنھ وبالمعدل كانت مساحات الحیازات الزراعیة صغیر نسبیا (

مختلطة الطریقة مدون الیعت% من مربي المجترات 41.1أن ما یفسر اضطرار وعلى شكل مساحة مفتوحة)، وھ 2م

 بعدم فصل األغنام والماعز عن األبقار.وذلك 

 نظام التربیة ونوع التغذیة. 2ب.

فقد تبین   FNMD” (Facility for New Market Development”مشروعتحدیدا دراسات سابقة (مع توافقا 

% 64.3% و34.2ثفة) بنسب ھي أن أغلب نظم التربیة في الضفة الغربیة ھي مغلقة (مكثفة) ومختلطة (شبھ المك

ھذا یؤكد  % من مجموع الحیازات.1.5مفتوحة) فلم تتجاوز وبالتتالي. أما التربیة المعتمدة على الرعي التام (انتشاریة ا

% من المربین. أما عند دراسة نظم التربیة 98االعتماد على االعالف المركزة بین اعتماد كلي الى جزئي لحوالي 

أدناه.  7موضح في جدول رقم ویة وتوزیع حجم الحیازة فقد جاءت النتائج مثیرة لالھتمام كما ھمقارنة بھدف الترب

 عموما، 

 یعتمد المربون نظام التربیة المغلق ألھداف التسمین أكثر منھ في حالة التربیة ألغراض إنتاج الحلیب؛ 

 في حالة األبقار؛ یعتمد المربون نظام التربیة المفتوحة لتربیة األغنام والماعز أكثر منھ 

  یزداد اعتماد المربون على التربیة المغلقة والمختلطة كلما ارتفع عدد الرؤوس المحازة؛ في ما عدا أغنام

وماعز الحلیب، حیث تنتشر التربیة الرعویة في المناطق البدویة وشبھ البدویة مع ارتفاع تكالیف األعالف من 

باإلضافة إلى قدرة الماعز وخاصة البلدیة من الرعي لفترات ناحیة وارتفاع أجرة نقلھا من ناحیة أخرى، 

 ریف.فاض المتوفر في مواسم الصیف والخطویلة حتى في فترات انخ

 نظم التربیة بحسب ھدف التربیة وحجم الحیازة 9  جدول
 المجموع نظام التربیة عجول التسمین  المجموع نظام التربیة أبقار الحلیب

 مختلط مفتوح مغلق  مختلط مفتوح مغلق
زة

حیا
 ال

جم
ح

 

1-15 45.5% 9.1% 45.5% 100.0%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 67.0%  33.0% 100.0% 
16-25     100.0% 100.0%  16-25 100.0%   100.0% 

26-50 100.0%     100.0%  26-50 100.0%   100.0% 

50+ 100.0%     100.0%  50+ 100.0%   100.0% 

 %100.0 %15.0  %85.0 المجموع  %100.0 %57.9 %5.3 %36.8 المجموع

 
 نظم التربیة بحسب ھدف التربیة وحجم الحیازة 10  جدول

 المجموع نظام التربیة خراف التسمین  المجموع نظام التربیة أغنام الحلیب

 مختلط مفتوح مغلق  مختلط مفتوح مغلق

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 33.8% 14.9% 51.4% 100.0%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 38.5% 15.4% 46.2% 100.0% 
16-
25 

38.3% 11.7% 50.0% 100.0%  16-
25 

50.0% 8.3% 41.7% 100.0% 

26-
50 

27.3% 18.2% 54.5% 100.0%  26-
50 

70.8% 4.2% 25.0% 100.0% 

50+ 5.3% 8.8% 86.0% 100.0%  50+ 78.3% 4.3% 17.4% 100.0% 

 %100.0 %29.2 %6.9 %63.9 المجموع  %100.0 %59.2 %13.5 %27.3 المجموع
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 نظم التربیة بحسب ھدف التربیة وحجم الحیازة 11  جدول

 
 المجموع نظام التربیة جدیان التسمین  المجموع نظام التربیة ماعز الحلیب

 مختلط مفتوح مغلق  مختلط مفتوح مغلق

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 21.2% 9.1% 69.7% 100.0%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 12.5%  87.5% 100.0% 
16-25 9.1% 0.0% 90.9% 100.0%  16-25 33.3%  66.7% 100.0% 

26-50 46.2% 7.7% 46.2% 100.0%  26-50 100.0%   100.0% 

50+ 15.0% 10.0% 75.0% 100.0%  50+ 50.0%  50.0% 100.0% 

 %100.0 %52.6  %47.4 المجموع  %100.0 %66.7 %7.8 %25.6 المجموع

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

وقد جاءت النتائج متوافقة كذلك عند مقارنة ممارسة أنماط التغذیة؛ فقد تبین أن أغلب أنماط التغذیة في الضفة الغربیة 

% من مجموع 1.5% بالتتالي. أما الرعي الدائم فلم تتجاوز 67.7% و32.6ھي مكثفة وشبھ مكثفة، بنسب ھي 

الحیازات. ھنا كذلك تبین عند دراسة أنواع التغذیة مقارنة بھدف التربیة وتوزیع حجم الحیازة أن التغذیة المكثفة مرتبطة 

 أكثر بالتربیة ألھداف التسمین وباألبقار أكثر من األغنام والماعز. 

 نوع التغذیة بحسب ھدف التربیة وحجم الحیازة 12  جدول
 المجموع نوع التغذیة عجول التسمین المجموع نوع التغذیة أبقار الحلیب

 رعوي شبھ رعوي مكثف رعوي شبھ رعوي مكثف

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 66.7% 33.3%  100% 

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 100.0%   100% 
16-25 66.7% 33.3%  100% 16-25 100.0%   100% 

26-50 100.0%   100% 26-50 100.0%   100% 

50+ 100.0%   100% 50+ 100.0%   100% 

 %100   %100.0 المجموع %100  %27.8 %72.2 المجموع

 
 نوع التغذیة بحسب ھدف التربیة وحجم الحیازة 13  جدول

 
 المجموع نوع التغذیة خراف التسمین  لمجموعا نوع التغذیة أغنام الحلیب

 رعوي شبھ رعوي مكثف  رعوي شبھ رعوي مكثف
زة

حیا
 ال

جم
ح

 
1-15 29.7% 68.9% 1.4% 100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 64.3% 35.7%  100% 
16-25 26.7% 70.0% 3.3% 100%  16-25 75.0% 25.0%  100% 

26-50 18.2% 81.8%  100%  26-50 75.0% 25.0%  100% 

50+ 3.4% 94.8% 1.7% 100%  50+ 95.8% 4.2%  100% 

 %100  %20.0 %80.0 المجموع  %1.5 %1.5 %77.9 %20.5 المجموع

 
 نوع التغذیة بحسب ھدف التربیة وحجم الحیازة 14  جدول

 
 المجموع ةنوع التغذی جدیان التسمین  المجموع نوع التغذیة ماعز الحلیب

 رعوي شبھ رعوي مكثف  رعوي شبھ رعوي مكثف

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 15.2% 81.8% 3.0% 100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 50.0% 50.0%  100% 
16-25  100.0%  100%  16-25 100.0%   100% 

26-50  96.3% 3.7% 100%  26-50 85.7% 14.3%  100% 

50+  100.0%  100%  50+ 50.0% 50.0%  100% 

 %100  %36.4 %63.6 المجموع  %100 %2.2 %92.3 %5.5 المجموع

 المصدر: نتائج المسح المیداني.
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عند مقارنة كل من نظام التربیة ونوع التغذیة لجھة موقع الحیازة، لم ُتبرز المقارنة الكثیر من الفروقات حیث تفوقت 

مع مالحظة انخفاض واضح للتربیة المفتوحة في جنوب الضفة التربیة المختلطة في جمیع مناطق الضفة الغربیة؛ 

لخضراء مقارنة بشمال الضفة الغربیة ومنطقة األغوار وأریحا في وسط الضفة االغربیة نتیجة انخفاض المراعي 

غذیة الغربیة. كذلك كانت التغذیة شبھ الرعویة (رعي حیث أمكن مع تقدیم وجبات علفیة) ھي الغالبة على جمیع أنواع الت

 األخرى.
 : نظام التربیة ونوع التغذیة بحسب المنطقة الجغرافیة1جدول 

المجمو نظام التربیة المنطقة
 ع

المجمو نوع التغذیة المنطقة 
 رعوي شبھ رعوي مكثف  مختلط مفتوح مغلق ع

 %100 %1 %64 %36 شمال الضفة   %100 %46 %15 %39 شمال الضفة 
 %100 %2 %69 %31 وسط الضفة   %100 %51 %13 %36 الضفة  وسط

 %100 %1 %69 %31 جنوب الضفة   %100 %67 %4 %29 جنوب الضفة 
 %100 %1 %68 %32 المجموع  %100 %55 %10 %34 المجموع

 الزراعات المساندة. 3ب.

%) یقومون بزراعات 85ما یقرب من من أصحاب الحیازات الذین تمت مقابلتھم (ب 353بینت نتائج البحث بأن ھنالك 
مساندة إلى جانب تربیتھم للمجترات وھم بالتالي یمارسون عملھم من خالل حیازات مختلطة (حیوانیة وزراعة نباتیة)، 

دونم، وبمعدل موزون  4,223یمتلكون ویستأجرون أجزاء مختلفة منھا، بما مجموعھ وإما أنھم یمتلكونھا بالكامل أ
  المزروعة الواحدة. دونم للحیازة 11.1

 معدالت المساحة واإلنتاجیة والعائد على الزراعات المساندة 15  جدول
عدد  نوع الزراعة

 الحائزین
مجموع 

المساحة 
المزروعة 

 (دونم)

معدل المساحة 
المزروعة 

 (دونم)

یة اإلنتاجمعدل 
للدونم الواحد 

 (كغم/دونم)

معدل العائد المالي 
سم الجید للمو

 (شیكل/دونم)

معدل العائد المالي 
للموسم السيء 

 (شیكل/دونم)

 503.7 695.8 210 10.2 1,315 129 قمح
 324.5 674.5 150 14.1 1,498 106 شعیر
 1,080.0 2,030.0 300 7.5 15 2 ذرة

 569.3 1,014.4 250 8.6 430 50 برسیم
 554.2 933.8 200 7.3 321 44 بیقیاء

 386.1 1,036.7 200 15.6 330 22 وغیرھا)أخرى (كرسنة 
المجموع/المعدل 

 الموزون
353 3,909 11.1 190 776.2 438.3 

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

الذي یمكن استخدام قیمة مقابلھ الدخل وأردنا تقدیر قیمة نتاج ھذه المزروعات بما تمثلھ من دخل ألسرة المربي وھوول
خلیط، كذلك بما تمثلھ من قیمة المزروعات التي تدخل مباشرة في تغذیة المجترات والئة أموفي شراء أعالف مرّكزة أ

أردنا وحتى أعالف خضراء وسیالج، لوتحضیر خلطات علفیة لھا على شكل حبوب مباشرة، أعالف مالئة أوالمحازة أ
یة الواحدة للدونم اإلنتاجه بمعدل ذلك الحتجنا معرفة معدل سعر الكیلوغرام الواحد من ھذه المنتجات الزراعیة وضربنا

  جدول أدناه یحتوى على إیضاح لھذا التقدیر.الوضربناه تباعا بالمساحات المزروعة. 

 تقدیر قیمة نتاج ھذه المزروعات 16  جدول
نوع 

 الزراعة
عدد 

 الحائزین
مجموع 

المساحة 
المزروعة 

 (دونم)

یة اإلنتاجمعدل 
من الحبوب 

دونم الواحد لل
 (كغم /دونم)

یة اإلنتاجمعدل 
من القش للدونم 

الواحد (كغم 
 /دونم)

مجموع 
یة من اإلنتاج

الحبوب 
 (كغم)

من الدخل مجمل 
 إنتاج الحبوب

مجموع 
یة من اإلنتاج

 القش (كغم)

الدخل مجمل 
من إنتاج 

 القش
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 394,500 394,500 497,070 276,150 300 210 1,315 129 قمح
 299,600 299,600 381,990 224,700 200 150 1,498 106 شعیر
 3,000 3,000 9,000 4,500 200 300 15 2 ذرة

 129,000 86,000 752,500 107,500 200 250 430 50 برسیم
 96,300 64,200 385,200 64,200 200 200 321 44 بیقیاء
 66,000 66,000 66,000 66,000 200 200 330 22 أخرى

  988,400 913,300  2,091,760 743,050 234 190 3,909 353 المجموع
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

من ھنا یتبین لنا أن المزارع والمربي الفلسطیني في الضفة الغربیة یعتمد بشكل بسیط على إنتاجھ الذاتي من األعالف 

طن من  913طن من الحبوب و 743مزارع من توفیر حوالي  353بأشكالھا األولیة. على مستوى العینة، استطاع 

الحبوب (بما فیھا من قمح وبیقیاء وبرسیم المرتفعة السعر نسبیا) وشیكل لكیل 2.4األعالف المالئة. بافتراض معدل سعر 

ملیون شیكل. فكم بالحري یستطیع  3.1القش فإن قیمة التوفیر السنویة لھؤالء تصل إلى ما یقرب من وشیكل لكیل 1.1و

 31ت على مستوى الضفة الغربیة توفیره؟كامل أصحاب الحیازا

 الحیازات الحیوانیة لغایات إنتاج الحلیب. 4ب.

 أبقار الحلیب. 1. 4ب.

أدناه أن أغلب حیازات أبقار الحلیب ھي من ساللة الھجین وأقلھا من البلدي، مع تواجد لساللة  12یبین الجدول رقم 
 تصنیف أبقارھم بین الفریزان النقي والفریزان الھجین. فریزان الھولندي، على أنھ وجد صعوبة لدى المربین من 

 توزیع حیازات أبقار الحلیب ومعدالت عدد األبقار للحیازة الواحدة 17  جدول
 معدل عدد األبقار للحیازة الواحدة  توزیع الحیازات 

 جموعالم فریزان ھجین بلدي  المجموع فریزان ھجین بلدي حجم الحیازة
1-15 9% 73% 18% 100%   1.0 6.9 1.5 5.4 

16-25  75% 25% 100%    20.0 22.0 20.5 
26-50           
50+   100% 100%     200.0 200.0 

 21.3 56.3 10.5 1.0   %100 %25 %69 %6 المجموع
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

% فقط من أعداد الرؤوس، 17امل أصحاب الحیازات یملكون % من ك69تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

% من 6% من عدد الرؤوس مع أنھم ال یمثلون أكثر من 59رأس وأكثر)  50بینما یمتلك المزارعون الكبار جداً (

 كامل أصحاب الحیازات.

 )2015(كما في نھایة شھر شباط  مقارنة فئات حیازة أبقار الحلیب لجھة عدد الرؤوس المحازة 3  شكل

                                                           
31
 سيقوم هذا التقر�ر بتقدير هذه القيمة الحقا. 
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أما لجھة حالة البقرة المرّباة، فقد تبین أن المزارعون وفي فترة تنفیذ المسح المیداني كانوا یربون في الغالب أبقار جافة 

سنوات، تلتھا األبقار البكیرة بعمر لم یتجاوز  4-2سنوات، تالھا األبقار الحلوب بین  6-2عشار تتراوح أعمارھا بین 

یدل على أن أغلب المربین یستعدون وخالل األشھر التالیة إلنتاج الحلیب بعد أن تضع األبقار موالیدھا والعامین. وھ

 ویتم فطام الموالید عن الرضاعة، من أجل توفیر كمیات اكبر في الحلیب المنتج.

 )2015ر شباط تكوین القطیع حسب حالة البقرة (كما في نھایة شھ 4  شكل
 

 .المصدر: نتائج المسح المیداني

سنوات  5-3یة من الحلیب فقد تبین أن األبقار من ساللة الفریزان النقي وفي الفئة العمریة بین اإلنتاجأما فیما یتعلق ب

إنتاجیة  األكثروما كان متوقعا حیث أن ھذه الساللة ھوكغم حلیب في الیوم الواحد وھ 36.25ھي األكثر إنتاجیة بمعدل 

نشأت ھذه الساللة في مقاطعة فریزالند الھولندیة ومنھا انتقلت إلى مناطق عدة في العالم، وتدعى ھذه الساللة للحلیب. 

) وھي من أشھر سالالت الحلیب عالمیا، حیث یبلغ إنتاج البقرة الناضجة من Holsteinفي أمریكا باسم (ھولشتاین 

%، ویتراوح وزن البقرة الناضجة 4.0-3.5)، ونسبة الدھن منھا تصل بین أشھر 10كغم في الموسم ( 8,500الحلیب 

 كغم 1,100كغم، بینما یصل وزن الثور الناضج إلى  500-700

 معدل إنتاجیة رأس البقر الواحد من الحلیب یومیاً حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الیوم) 18  جدول
 سنوات 5أكبر من  سنوات 5-3 سنوات 3-2 الساللة

   25.0 محلي بلدي
 30 36.25 33.3 فریزان نقي

69% 

25% 

0% 
6% 

17% 24% 

0% 

59% 

0%

20%

40%

60%

80%
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  28.37 23.4 خلیط/ھجین
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 أغنام الحلیب 2. 4ب.

أدناه أن أغلب حیازات أغنام الحلیب ھي من ساللة الھجین، تلیھا الحیازات من العّساف النقي،  16یبین الجدول رقم 
ا أقلھا ھي من العّواسي/البلدي. أما لجھة عدد الرؤوس فقد تفوقت ساللة الھجین تلتھا العّواسي البلدي وأخیرا بینم

  العّساف النقي.

 توزیع حیازات أغنام الحلیب ومعدالت عدد األغنام للحیازة الواحدة 19  جدول
حجم 

 الحیازة
 معدل عدد األغنام للحیازة الواحدة  وس اإلجماليتوزیع عدد الرؤ  توزیع الحیازات

عّواس
 ي

المجمو ھجین عّساف
 ع

عّواس 
 ي

المجمو ھجین عّساف
 ع

عّواس 
 ي

المجم ھجین عّساف
 وع

1-15 17% 53% 30% 100
% 

 12% 59% 29% 100
% 

  7.1 10.7 9.3 9.7 

16-25 19% 41% 41% 100
% 

 18% 42% 40% 100
% 

  19.6 21.2 20.4 20.6 

26-50 15% 31% 54% 100
% 

 13% 30% 57% 100
% 

  32.0 35.2 37.2 35.8 

50+ 38% 18% 43% 100
% 

 44% 14% 42% 100
% 

  115.
4 

77.9 96.0 100.
1 

المجمو
 ع

21% 38% 41% 100
% 

 31% 26% 44% 100
% 

  53.3 24.6 39.0 36.6 

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

الت األغنام التي تربى في فلسطین. أما العّواسي فتمتاز بقدرتھا على السیر تعتبر العّواسي والعّساف من أبرز سال

لمسافات طویلة بحثاً عن األكل، وبقدرتھا على تحمل درجات الحرارة العالیة، وبذلك تعتبر مقاومة لظروف البیئة 

خصوص البلوغ الجنسي للذكور % فقط. أما ب7المحلیة. إال أنھا ال تمتاز بإنتاج التوائم إذ تبلغ نسبة التوائم حوالي 

 أشھر بینما لإلناث فیتأخر بحوالي ثالثة أشھر أخرى. 7-5مبكر یتراوح بین وفھ

أما العّساف، فھي ساللة ناتجة من تھجین نعاج األغنام العّواسي المحسن مع كباش أغنام اإلیست فریزیان األلماني، 

الجید من اللحم والمقاومة للظروف البیئیة المحلیة وفي نتاج اإلوھي تجمع ما بین صفات األغنام العّواسي المحسن ذات 

نفس الوقت صفات أغنام اإلیست فریزیان التي تمتاز بغزارة إنتاجھا من الحلیب، إال أنھا تحتاج إلى خبرة علمیة وعملیة 

سة حمالن خالل فترة عالیة في التربیة والرعایة. یعتبر العّساف من أفضل السالالت خصوبًة إذ یقدر عدد الموالید بخم

سنتین، رغم أن األصناف النقیة من ھذه األغنام "العّساف" حساسة للمرض وتقلبات الطقس والمناخ إال أن األغنام 

الھجینة من ھذه الساللة والتي تربى في فلسطین أصبحت متأقلمة لدرجة تتحمل الظروف المناخیة والتغیرات بسبب 

التھجین إال أنھا ال تصل لدرجة التكیف لألصناف البلدیة حیث یجب مراعاة التكیف الطبیعي لھذه األصناف بسبب 

 طبیعة المنطقة وظروف التربیة المحتملة.

% فقط من أعداد الرؤوس، 9% من كامل أصحاب الحیازات یملكون 32تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

% من 20عدد الرؤوس مع أنھم ال یمثلون أكثر من  % من55رأس وأكثر)  50بینما یمتلك المزارعون الكبار جداً (

 كامل أصحاب الحیازات.

 )2015مقارنة فئات حیازة أغنام الحلیب لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط  5  شكل
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ن المزارعین وفي فترة تنفیذ المسح المیداني یة، فقد تبین أاإلنتاجأما لجھة حالة األغنام من حیث الفئة العمریة والمرحلة 
سنوات)، أقل من خمسھا بقلیل ھي  4-1.5كانوا یربون مجموعة متنوعة من األغنام حوالي ربعھا من األغنام الحلوب (

قھا خالل أشھر لتصبح أغنام عشار في طریقھا إلنجاب حمالن وأغنام، حوالي خمسھا أغنام أقل من نصف عام في طری
ما یتوافق وشھر) وھ 18خصاب. كذلك تبین أن خمس الحیازة ھي خراف قادرة على التلقیح (أكبر من اإل قادرة على

  % منھم) یعتمدون أسلوب التلقیح الطبیعي داخل المزرعة.95.5مع حقیقة ان أغلب المزارعین (
 

 )2015شباط تكوین القطیع حسب حالة األغنام (كما في نھایة شھر  6  شكل

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

یة من الحلیب فقد ظھر فرق واضح بین إنتاجیة العّساف النقي مقابل األصناف األخرى من اإلنتاجأما فیما یتعلق ب

العّواسي/البلدي والھجین. كما لوحظ أن المربین ومع أنھم یحتفظون بنسبة منخفضة من األغنام الھرمة، إال أنھا ولدى 

نھا حلوب تكون منتجة بدرجة متوسطة، أي انھم یحتفظون بأفضل األمھات في فترة الھرم وفي الغالب ألھداف كو

المحافظة على نسل الساللة بینما یستبدلون األقل إنتاجیة بأغنام صغیرة في العمر تكون ذات خصوبة عالیة وإنتاجیة 

 أكبر من الحلیب (عابورة).

سنوات من كل السالالت ھي األعلى إنتاجیة وھي تمثل النسبة  4-2عمریة لألغنام بین یبین الجدول أدناه أن الفئة ال
% فقطمن االغنام المرّباة لدى المزارعین. كما یظھر الجدول تفوق ساللة العّساف النقي (لم یتحقق البحث من 28.5

طینیین في مزارعھم أي ھي متأقلمة) درجة النقاوة للصنف لكن من المؤكد أن ھذه الساللة تم تولدھا لدى المربین الفلس
یة عالي نسبیا ویعتبر اإلنتاج% على التوالي. ھذا یشیر بأن تأثیر الساللة على 70% و47على الھجین والبلدي بنسبة 

  عامال حاسما موازیا باألھمیة لنوع األعالف.

 ومیاً حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الیوم)معدل إنتاجیة رأس الغنم الواحد من الحلیب ی 20  جدول
 سنوات 7أكبر من  سنوات 7-4 سنوات 4-2 سنوات 2-1.5 الساللة
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 0.94 1.04 1.17 0.95 العّواسي/البلدي
 1.09 1.91 1.99 1.61 العّساف/النقي

 0.90 1.09 1.35 1.06 الھجین/نصف لیة
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 لیبماعز الح 3. 4ب.

% بالتتالي للحیازات 40% و55یمیل المزارع والمربي الفلسطیني إلى تربیة الماعز البلدي والماعز الھجین بنسب 
 5وبنسب شبیھة بالنسبة لعدد رؤوس الماعز. في حین كانت الحیازات من ساللة الّشامي النقي متواضعة جداً تصل ل

 د من الّشامي النقي.ما كان متوقعا نظرا الرتفاع سعر الرأس الواحو%، وھ

 توزیع حیازات ماعز الحلیب ومعدالت عدد الماعز للحیازة الواحدة 21  جدول
حجم 

 الحیازة
 معدل عدد الماعز للحیازة الواحدة  توزیع عدد الرؤوس اإلجمالي  توزیع الحیازات

المجمو ھجین شامي بلدي
 ع

المجمو ھجین شامي بلدي 
 ع

المجمو ھجین اميش بلدي 
 ع

1-15 52% 9% 39% 100
% 

 55% 5% 39% 100
% 

  9.9 5.3 9.2 9.2 

16-25 75%  25% 100
% 

 78%  22% 100
% 

  21.6  18.7 20.8 

26-50 54%  46% 100
% 

 54%  46% 100
% 

  33.0  32.8 32.9 

50+ 50% 9% 41% 100
% 

 43% 7% 50% 100
% 

  78.2 70.0 110.
0 

90.5 

المجمو
 ع

55% 5% 40% 100
% 

 50% 5% 46% 100
% 

  33.0 31.2 42.4 36.6 

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

تحت الظروف المناخیة الزراعیة إذ تتأقلم بشكل عالي اإلنتاج یعتبر الماعز من أقدر الحیوانات الزراعیة على المعیشة و

سالالت المنتجة للحلیب في الشرق األوسط، وتنتشر في جداً مع البیئة المحیطة. أما ساللة الّشامي النقي فتعتبر من أھم ال

كل من سوریا ولبنان وفلسطین والعراق. وال تعتبر الماعز الّشامي من السالالت التي تربى إلنتاج اللحم الرتفاع أسعاره 

البلدي الھجین بشكل عالي جداً والن ذكور ھذه الساللة تستخدم ألغراض التلقیح والحفاظ على النوع النقي. أما البلدي و

فتتمیز ھذه الساللة بلونھا األسود وكما یوجد بعض البقع البیضاء في البعض، یكون لذكورھا قرون طویلة أحیانا، أما 

، والذكور لھا لحیة من الشعر اإلناث فقلیلة القرون. اآلذان طویلة ومدالة على الجانبین، الرأس والوجھ رفیع ومستقیم

إلنتاج اللحم والحلیب وتتمیز بقدرتھا على السیر لمسافات بعیدة وراء وة ھذه الساللة ھشن. الغرض األساسي لتربیالخ

 المراعي.

% فقط من أعداد الرؤوس، 9% من كامل أصحاب الحیازات یملكون 36تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 
% من 24نھم ال یمثلون أكثر من % من عدد الرؤوس مع أ60رأس وأكثر)  50بینما یمتلك المزارعون الكبار جداً (

  كامل أصحاب الحیازات.

 )2015مقارنة فئات حیازة ماعز الحلیب لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط  7  شكل
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من الماعز العشار  كما في حالة أغنام الحلیب، یحتفظ المزارعون بحوالي ربع قطیعھم من الماعز الحلوب، الربع الثاني

ما ووالتي ستكون منتجة للحلیب في األشھر القادمة. كما یحتفظون بحوالي ُخمس قطیعھم من الجدیان الُمعّدة للتلقیح، وھ

 ب التلقیح الطبیعي داخل المزرعة.% منھم) یعتمدون أسلو94یتوافق مع حقیقة ان أغلب المزارعین (

 )2015قطیع حسب حالة الماعز (كما في نھایة شھر شباط تكوین ال 8  شكل

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

ُ للماعز الّشامي النقي لجھة معدالت  ُ واضحا ما یتوافق بشكل تام مع ویة من الحلیب، وھاإلنتاجأظھرت النتائج تفوقا
یة العادیة لھا في اإلنتاجالمتوسط قریبة من  میزات ھذه الساللة. أما إنتاجیة السالالت البلدیة والھجینة فقد جاءت في

المنطقة. ومن الالفت تدني انتاجیة الھجین من الماعز ویعود السبب في ذلك لتدني مواصفات السالالت المستخدمة في 
  ذكور التلقیح.والتھجین سواًء من األمھات للماعز أ

 معدل إنتاجیة رأس الماعز الواحد من الحلیب یومیاً حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الیوم) 22  جدول
 سنوات 7أكبر من  سنوات 7-4 سنوات 4-2 سنوات 2-1.5 الساللة
 1.02 1.48 1.61 1.14 البلدي

   3.75 4 الّشامي النقي
 0.33 0.90 1.46 1.21 الھجین

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 الحیازات الحیوانیة لغایات التسمین. 5ب.

 عجول التسمین. 1. 5ب.
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أظھرت نتائج المسح المیداني تنوعا في سالالت عجول التسمین بین السمنتال، الشارولي، واللیموشین، مع تفوق واضح 

رأس وأكبر)  50( لساللة السمنتال لناحیة معدل عدد العجول للحیازة الواحدة. كما تبین عدم تواجد حیازات كبیرة جداً 

أیام) وارتفاع  3شیكل عند عمر  1,700 – 1,500ما یمكن تفسیره باالرتفاع في سعر العجل الواحد لدى الشراء (ووھ

 شیكل للعجل الواحد. 6,750الكلفة المباشرة لتربیتھ خالل فترة التسمین والتي قد تصل حتى 

 لتسمین ومعدالت عدد العجول للحیازة الواحدةتوزیع حیازات عجول ا 23  جدول
 معدل عدد العجول للحیازة الواحدة  توزیع الحیازات 

المجمو لیموشین شارولي سمنتال بلدي حجم الحیازة
 ع

 المجموع لیموشین شارولي سمنتال بلدي 

1-15 10
% 

30% 30% 30% 100%  1 7 8 7 6.9 

16-25    100% 100%     20 20.0 
26-50  50% 50%  100%   50 36  43.0 
50+            

 13.5 11 15 18 1  %100 %31 %31 %31 %8 المجموع
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

%) یمثلون أصحاب الحیازات الكبیرة على نصف أعداد 15كما في الحاالت السابقة تسیطر فئة قلیلة من الحائزین (
مقارنة فئات حیازة عجول التسمین لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر  9  شكل %).49عجول التسمین (

 )2015شباط 

 

أما لجھة حالة القطیع، فقد تبین أن المزارعون وفي فترة تنفیذ المسح المیداني كانوا یربون في الغالب عجوال صغیرة 
  لخان العجول بعد ھذا العمر تصبح أكثر جاھزیة للبیع للمسبعمر أقل من ستة أشھر. ھذا أمر طبیعي على أساس أ

أشھر) حیث  4المركزیة، كذلك فإن الغالبیة من المزارعین یعّدون العجول لفترة شھر رمضان المبارك (بعد حوالي 
  یتضاعف الطلب على اللحوم، وترتفع أسعارھا تباعا.

 )2015عجول التسمین (كما في نھایة شھر شباط  تكوین القطیع حسب عمر 10  شكل
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 توز�ع ا�حيازات

 توز�ع عدد الرؤوس



  

70 | P a g e 
 

 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

متوقعا َعوداً للساللة نفسھا، تبین أن ساللة الشارولي ھي األكثر إنتاجیة من اللحوم، حیث أنھا في األساس  وكما ھ
كغم  600حوالي واألمثل للتسویق وھاألكثر كفاءة في تحویل الغذاء إلى لحم، لذا فھي األسرع في الوصول إلى الوزن 

قائم، أي حي قبل الذبح. اما األصناف األخرى فھي أقل إنتاجیة وخاصة البلدي والمعروف بین المزارعین بإسم 
  "الھولندي/البلدي".

 ر)معدل إنتاجیة العجل الواحد من اللحم حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الشھ 24  جدول
 شھر 12-6من  أشھر 6أقل من  الساللة

 13.0 17.5 محلي بلدي
 15.0 25.0 سمنتال(ھجین)

  32.5 شارولي
 20.0 20.0 لیموشین

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 خراف التسمین. 2. 5ب.

حیازات من راف الھجینة، تلیھا الالتسمین ھي من ساللة الخأدناه أن أغلب حیازات خراف  20یبین الجدول رقم 

تصافي راف البلدیة النخفاض نسبة البلدي وذلك النخفاض الطلب على الخالعّساف النقي، بینما أقلھا ھي من العّواسي/ال

كغم). أما لجھة عدد الرؤوس فقد تفوقت ساللة العّساف  7-3شھور  6روف البلدي بعمر لھذه الساللة (تزن لیة الخ

 البلدي.النقي تلتھا الھجینة وأخیرا العّواسي 

 توزیع حیازات خراف التسمین ومعدالت عدد الخراف للحیازة الواحدة 25  جدول
حجم 

 الحیازة
 معدل عدد الخراف للحیازة الواحدة  توزیع عدد الرؤوس اإلجمالي  توزیع الحیازات

المجمو ھجین عّساف عّواسي
 ع

المجمو ھجین عّساف عّواسي 
 ع

المجمو ھجین فعّسا عّواسي 
 ع

1-15 17% 42% 42% 100
% 

 17% 36% 46% 100
% 

  12.0 10.0 12.8 11.5 

16-25 7% 21% 71% 100
% 

 8% 21% 70% 100
% 

  25.0 21.7 21.5 21.8 

26-50 14% 45% 41% 100
% 

 15% 48% 38% 100
% 

  41.7 40.5 35.6 38.6 

50+ 19% 48% 33% 100
% 

 16% 51% 33% 100
% 

  106.
3 

135.
0 

125.
7 

126.
4 

100 %45 %41 %14 المجموع
% 

 15% 47% 37% 100
% 

  59.9 66.8 47.7 57.2 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 6أقل من 

 %81.30, أشهر

,  شهر 12-6من 

18.80% 
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% فقط 3% من كامل أصحاب الحیازات یملكون 17كما في الحاالت السابقة تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

راف مع أنھم ال یمثلون % من عدد الخ67رأس وأكثر)  50ار جداً (راف، بینما یمتلك المزارعون الكبمن أعداد الخ

 % من كامل أصحاب الحیازات.30أكثر من 

 )2015مقارنة فئات حیازة خراف التسمین لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط  11  كلش

 

الب خرافا صغیرة بعمر أقل من ستة أشھر؛ على أساس أن الخراف ھنا كذلك، فقد تبین أن المزارعون یربون في الغ

المركزیة، كذلك فإن الغالبیة من المزارعین یعّدون الخراف لفترة   بعد ھذا العمر تصبح أكثر جاھزیة للبیع للمسالخ

 أشھر) حیث یتضاعف الطلب على اللحوم، وترتفع أسعارھا تباعا. 4شھر رمضان المبارك (بعد حوالي 

 )2015تكوین القطیع حسب عمر خراف التسمین (كما في نھایة شھر شباط  12  شكل

 
 .المصدر: نتائج المسح المیداني 

متوقعا باالعتماد على مواصفات الساللة نفسھا، تبین أن ساللة العّساف النقي ھي األكثر إنتاجیة من اللحوم، حیث وكما ھ

كفاءة في تحویل الغذاء إلى لحم، لذا فھي األسرع في الوصول إلى الوزن األمثل للتسویق أنھا في األساس األكثر 

 كغم قائم، أي حي قبل الذبح. أما األصناف األخرى فھي أقل إنتاجیة وخاصة العّواسي/البلدي. 75 -60حوالي ووھ

 سب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الشھر)معدل إنتاجیة رأس الخروف الواحد من اللحم ح 26  جدول
 شھر 12-6من  أشھر 6أقل من  الساللة

 5.00 7.34 العّواسي/البلدي
 6.25 9.34 العّساف/النقي

 6.00 8.34 الھجین نصف لیة
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 جدیان التسمین. 3. 5ب.

17% 20% 
32% 

30% 

3% 8% 22% 

67% 

0%

20%

40%

60%

80%

 +)50(فئة ا�حيازة الكب��ة جدا  )50-26(فئة ا�حيازة الكب��ة  )25-16(فئة ا�حيازة املتوسطة  )15-1(فئة ا�حيازة الصغ��ة 

 توز�ع ا�حيازات

 توز�ع عدد الرؤوس

,  أشهر 6أقل من 

86.10% 

,  شهر 12-6من 

13.90% 
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راف البلدیة، تلیھا الخسمین وعدد الرؤوس ھي من ساللة أظھرت نتائج المسح المیداني أن أغلب حیازات جدیان الت

الحیازات من الساللة الھجینة، بینما لم تبرز أیة حیازة من ساللة الّشامي النقي. ویعود ذلك الرتفاع أسعار جدیان 

 الّشامي والماعز من ھذه الساللة وذلك لمزیج بین ارتفاع خصائصھا من جھة ولندرة النسبیة لھذه الساللة.

 توزیع حیازات جدیان التسمین ومعدالت عدد الجدیان للحیازة الواحدة 27  دولج
حجم 

 الحیازة
 معدل عدد الجدیان للحیازة الواحدة  توزیع عدد الرؤوس اإلجمالي  توزیع الحیازات

المجمو ھجین شامي بلدي
 ع

المجمو ھجین شامي بلدي 
 ع

المجمو ھجین شامي بلدي 
 ع

1-15 83%  17% 100
% 

 75%  25% 100
% 

  9.0  15.0 10.0 

16-25 75%  25% 100
% 

 74%  26% 100
% 

  18.7  20.0 19.0 

26-50 100
% 

  100
% 

 100
% 

  100
% 

  38.6   38.6 

50+ 50%  50% 100
% 

 62%  38% 100
% 

  200.
0 

 125.
0 

162.
5 

100 %16  %84 المجموع
% 

 78%  22% 100
% 

  35.7  53.3 38.5 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

% 8% من كامل مربین جدیان التسمین یملكون 32كما في الحاالت السابقة تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

% من عدد الجدیان مع أنھم ال یمثلون 44رأس وأكثر)  50فقط من أعداد الجدیان بینما یمتلك المزارعون الكبار جداً (

 % من كامل أصحاب الحیازات.11أكثر من 

 )2015مقارنة فئات الحیازة لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط 13  شكل

 

ن یربون في الغالب جدیان صغیرة بعمر أقل من ستة أشھر؛ على أساس أن الجدیان بعد یھنا كذلك، فقد تبین أن المزارع

المركزیة، كذلك فإن الغالبیة من المزارعین یعّدون الجدیان لفترة شھر   لخاثر جاھزیة للبیع للمسھذا العمر تصبح أك

 أشھر) حیث یتضاعف الطلب على اللحوم، وترتفع أسعارھا تباعا. 4رمضان المبارك (بعد حوالي 

 )2015ھر شباط تكوین القطیع حسب عمر جدیان التسمین (كما في نھایة ش 14  شكل

32% 

21% 

37% 

11% 

8% 10% 

37% 
44% 

0%

20%

40%

60%

 +)50(فئة ا�حيازة الكب��ة جدا  )50-26(فئة ا�حيازة الكب��ة  )25-16(فئة ا�حيازة املتوسطة  )15-1(فئة ا�حيازة الصغ��ة 

 توز�ع ا�حيازات

 توز�ع عدد الرؤوس
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 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

جاءت النتائج نوعا ما مخالفة للتوقعات؛ حیث تفوقت إنتاجیة الساللة البلدیة عن تلك الھجینة من الماعز المخصص 
  للتسمین.

 وجرام/الشھر)معدل إنتاجیة الجدي الواحد من اللحم حسب الساللة وحسب العمر (كیل 28  جدول
 شھر 12-6من  أشھر 6أقل من  الساللة

 5 5.26 الماعز البلدي
 - - الّشامي النقي

 4 4.25 الماعز الھجین
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 ممارسات استھالك األعالف في الضفة الغربیة والعوامل المؤثرة فیھاج. 

 طریقة الحصول على األعالف المختلفة وتخزینھا. 1ج.

 األعالف المرّكزة. 1. 1ج.
%) یقومون بشراء األعالف المرّكزة، في 99.5أظھرت نتائج المسح المیداني بأن األغلبیة الساحقة من المزارعین (

فقد رتب المربون جودة األعالف في المرتبة األولى  24% فقط منھم بإنتاجھا ذاتیاً. إذا نظرنا إلى جدول 0.5حین یقوم 

صومات المقدمة من قبل الخاتخاذھم قرار شراء األعالف المرّكزة، في حین جاء السعر ومن حیث األھمیة لدى 

المستوردین والمصّنعین في المرتبة الثانیة، تلتھا شروط الدفع والتسھیالت المالیة (وھي بالمناسبة تعبیر عن السعر 

النصائح من المورد والمزارعین اآلخرین  كذلك). أما العوامل الموضوعیة مثل الثقة بالمورد وااللتزام بالشروط، كذلك

 فقد احتلت مراكز متأخرة في األھمیة لدى اتخاذ قرار الشراء. 

 األولویات التي تؤثر على قرار شراء األعالف المرّكزة من حیث أھمیتھا 29  جدول
األولویات التي تؤثر 

على قرار شراء 
 األعالف المرّكزة

سعر ال الجودة 
 والخصومات

شروط الدفع 
 والتسھیالت 

الثقة بالمورد 
 ومصادره 

االلتزام بالتوصیل 
 حسب الشروط 

المعلومات 
والنصائح من 

 المورد 

التوصیة من 
المزارعین 

 االخرین
 2.7 2.1 3.1 11.7 7.4 24.2 60.7 األكثر أھمیة

 10.8 4.1 5.3 10.5 20.5 49.1 21.5 ثاني أكثر أھمیة
 18.1 8.7 17.2 15.5 35.0 14.1 10.2 ھمیةثالث أكثر أ

 13.1 24.3 20.6 29.7 19.4 5.9 3.9 رابع أكثر أھمیة
 17.8 18.2 30.9 17.1 8.2 2.6 3.1 خامس أكثر أھمیة
 17.0 35.6 14.5 10.5 4.6 4.1 0.3 سادس أكثر أھمیة
 20.5 7.0 8.4 5.0 4.9 0.0 0.3 سابع أكثر أھمیة

 میداني.المصدر: نتائج المسح ال

,  أشهر 6أقل من 

87.00% 

,  شهر 12-6من 

13.00% 
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%) یحصلون على األعالف المرّكزة من مخزن المورد 70.4أما الشكل أدناه، فیشیر إلى أن معظم مربي المجترات (

صومات حیث أن المورد ممكن أن یبیع بسعر الجملة مع الخمباشرة، وھذا من الممكن أن یدل على اھتمامھم باألسعار 

ع أن یوفر من سعر النقل في حال الكمیات القلیلة والتي ینقلھا في خصومات للكمیات الكبیرة، كذلك فإن المربي یستطی

 طریق عودتھ إلى مكان سكناه. فیما تبین عدم وجود دور أساسي للجمعیات التعاونیة كوسیلة للسوق

 مصادر األعالف المرّكزة 15  شكل

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

أدناه أن  22م المربین بالسعر ومدى تأثیره إلى قرارھم في الشراء، نجد من خالل الشكل رقم وكدلیل آخر على اھتما

ما یمكن أن یرتبط بخصومات یقدمھا الموردون. في حین یدفعون و% من المزارعین یقومون بالدفع النقدي، وھ44.5

بارتباطات لدى المربین تؤثر على  عادة ما یرتبطویومیاً وھ 90، وأكثر من 90، 60، 30آجالً بفترات تتراوح بین 

یة. كما وتتوافق النتیجة مع توجھات أصحاب اإلنتاجالسیولة المتوفرة لدیھم للدفع النقدي وخاصة في المواسم غیر 

 أثر ذلك على حصتھم السوقیة.والمصانع الذین أشاروا بأنھم یتجھون لسیاسة البیع النقدي ول

 لدفع المستخدمة من قبل المربین عند شراء األعالف المرّكزةطرق ا 16  شكل

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

فروقات في األعالف المرّكزة والحبوب وتلك المضاف لھا أعالف و% من المربین نقصاً أ54.7یواجھ ما نسبتھ 

ن شروط التخزین، تبین من خالل خضراء على مستوى العام، لذا فإن المربین یقومون بتخزین ھذه األعالف. أما ع

% منھم 86.3المسح المیداني ألن أغلب المربین یلتزمون بالشروط المثلى لتخزین األعالف المرّكزة، حیث یقوم 

,  املصنع املباشر

13.50% 

 %70.40, مخزن املورد

, املورد املتجول 

14.60% 
, ا��معية التعاونية

0.30% 

,  زراعة وخلط ذاتي�ن

1.10% 

44.5% 

19.0% 

20.4% 

16.2% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 نقدي فقط

  30دفع أجل ح�ى 
ً
 يوما

  90دفع أجل ح�ى 
ً
 يوما

  90دفع أجل ح�ى أك�� من 
ً
 يوما



  

75 | P a g e 
 

بتخزین األعالف المرّكزة والحبوب وتلك المضاف لھا أعالف خضراء. حتى من ال یغطي مخزونھ صیفا فإنھ في 

ایة من األمطار والعوامل الجویة األخرى. وھذا یدل على أنھ من ناحیة التخزین فان الغالب یقوم بالتغطیة شتاًء للحم

الحال بالنسبة لفترة التخزین فقد أشار ثلثي المربین إلى أنھم ال ومعظم المربین یستخدمون ممارسات صحیحة. كذلك ھ

ألشھر دون الداللة على عدد ھذه  یخزنون األعالف المرّكزة ألكثر من أسابیع، وأن الثلث اآلخرین یخزنون األعالف

األشھر. من الممكن أن یدل ھذا الجواب على أن بعضھم ال یقوم بممارسة صحیحة حیث ال یجب أن تخزن األعالف 

 شھور). 3یوما ( 90المرّكزة ألكثر من 

 ظروف تخزین األعالف لدى المربین في العینة 17  شكل
 

 

 مدة تخزین األعالف من قبل المربین في العینة. المصدر: نتائج المسح المیداني 18  شكل

 
 .المصدر: نتائج المسح المیداني

 
 األعالف المالئة. 2. 1ج.

المرّكزة، یقوم أغلب المربین بشراء حاجاتھم من القش والتبن سواء كان من المحاصیل   لألعالفالحال بالنسبة وكما ھ

بیقا، حمص...) مع بعض االختالفات بالعودة إلى ھدف ، من البقولیات (عدس، كرسنةولیة (قمح، شعیر، ذرة...) أالحق

التربیة. كذلك بالمساحات الزراعیة المملوكة والتي یتم زراعتھا لتوفیر األعالف. على أنھ تبین أن تكلفة شراء 

كذلك ما یفسر ھذا التوجھ وشیكل) وھ 1.39فة إنتاجھ (شیكل) ھي فعلیا أقل من تكل 1.09الكیلوغرام الواحد منھ (

مخزن مغطى ومحكم 

�عيدا عن ا�حرارة 

والرطو�ة والعوامل 

%86.30, ا��و�ة  

 
ً
مخزن مكشوف صيفا

 
ً
%13.70, مغطى شتاءا  

67.20, اسابيع % 

32.80, اشهر % 



  

76 | P a g e 
 

% منھم بتخزین األعالف المالئة والنسبة الكبرى منھم یستخدمون 87.9الشراء ال لإلنتاج الذاتي. في الحالتین، یقوم ونح

ُ وشتاًء من حیث التغطیة الدائمة ( % 74.5ممارسات سلیمة من حیث االھتمام بوجود ظروف تخزین مالئمة صیفا

 % منھم).25.5أنھم یقومون بتغطیة المخزون شتاًء (ومنھم) أ

 مصادر الحصول على األعالف المالئة من قش وتبن 30  جدول
 المجموع شراء المراعي الطبیعیة إنتاج ذاتي ھدف التربیة
 %100.0 %75.0  %25.0 أبقار الحلیب

 %100.0 %100.0   عجول التسمین
 %100.0 %62.5  %37.5 الحلیبأغنام 

 %100.0 %85.7 %3.6 %10.7 خرفان التسمین
 %100.0 %72.6  %27.4 ماعز الحلیب

 %100.0 %87.5  %12.5 جدیان التسمین
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

جترات یقومون % فقط من مربیي الم40.9أما عن كفایتھم من األعالف المالئة، وجد من خالل الدراسة المیدانیة بأن 

تخزین ما یكفي من األعالف المالئة لحیواناتھم على مدى العام. من بین الذین یواجھون نقصاً في األعالف وبإنتاج و/أ

%) أكبر نقص في األعالف المالئة في فصل الشتاء، والنسب تقل للمواسم األخرى: 67.6المالئة, یواجھ معظمھم (

 %).3.5( ریفالخ%)، و3.9%)، الربیع (25الصیف (

 السیالج. 3. 1ج.
% فقط من المبحوثین على علم بماھیة السیالج، أما ما تبقى فھم ال یعرفونھ 15.9كما كان متوقعا، أظھرت النتائج بأن 

% منھم یقومون 1.7% منھم فقط من یقومون بإنتاجھ ذاتیا و2.9وال یعرفون فوائده على اإلطالق. ومع ھذا فإن 

% من غیر المستخدمین لھ قد أبدوا رغبتھم في شرائھ واستخدامھ، وذلك بعد أن تعرفوا 29.3بشرائھ. في حین تبین أن 

على فوائده من خالل الباحثین المیدانیین الذین شرحوا عن فوائد السیالج كجزء من عملھم في جمع البیانات والتأكد من 

 دقتھا.

قد تبین أن كبار الحائزین ھم أكثر معرفة بالسیالج، وھم في محاولة للتأكد من ارتباط حجم الحیازة بالمعرفة بالسیالج، ف
أمر یرتبط بالمحاوالت التي یقومون بھا لتطویر معارفھم بممارسات التغذیة. غیر أن ھذه النتیجة لم تتأكد عند مقارنتھا 

 على مستوى كل ھدف من أھداف التربیة.

 ج حسب حجم الحیازة (عدد الرؤوس) لكل األصنافمدى معرفة المربین بالسیال 31  جدول
 المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده 

 ال نعم

 حجم الحیازة
 من كل االصناف

0-15 14% 86% 100% 

16-25 6% 94% 100% 

26-50 20% 80% 100% 

50+ 22% 78% 100% 

 %100 %84 %16 المجموع
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 مدى معرفة المربین بالسیالج حسب حجم الحیازة (عدد الرؤوس) لكل ھدف تربیة على حدة 32  جدول
 المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده عجول التسمین  المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده أبقار الحلیب
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 ال نعم  ال نعم

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 40% 60% 100%  

از
حی

 ال
جم

ح
 ة

0-15 66% 34% 100% 

16-25 75% 25% 100%  16-25 0% 100% 100% 

26-50 0% 100% 100%  26-50 50% 50% 100% 

50+ 100% 0% 100%  50+ 100% 0% 100% 

 
 حدامدى معرفة المربین بالسیالج حسب حجم الحیازة (عدد الرؤوس) لكل ھدف تربیة على  33  جدول

 المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده خرفان التسمین  المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده غنام الحلیبأ

 ال نعم  ال نعم

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 14% 86% 100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 7% 93% 100% 

16-25 4% 96% 100%  16-25 27% 73% 100% 

26-50 18% 82% 100%  26-50 20% 80% 100% 

50+ 23% 77% 100%  50+ 27% 73% 100% 

 
 مدى معرفة المربین بالسیالج حسب حجم الحیازة (عدد الرؤوس) لكل ھدف تربیة على حدة 34  جدول

 المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده جدیان التسمین  المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده ماعز الحلیب

 ال نعم  ال نعم

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 11% 89% 100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 0% 100% 100% 

16-25 10% 90% 100%  16-25 0% 100% 100% 

26-50 34% 66% 100%  26-50 50% 50% 100% 

50+ 17% 83% 100%  50+ 0% 100% 100% 

 المصدر: نتائج المسح المیداني.
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 یة للحیواناتاإلنتاجة المجترات لجھة ھدف التربیة والحالة الكمیات المستخدمة في تغذی. 2ج.

ن المفترض أن تؤثر في إنتاجیة یمثل الوصول إلى معدالت الكمیات التي یستخدمھا المزارع والمربي الفلسطیني من األعالف أھم انعكاس لممارسات التغذیة، والتي بدورھا م

حساب ھذه المعدالت، تم سؤال المزارعین والمربین لتحدید دقیق للكمیات التي یقدمونھا لمجتراتھم بشكل یومي، على أن یقوموا اللحم. لوالمجترات المختلفة لجھة إنتاج الحلیب أ

لكل نوع من ھذه ضراء. كذلك تحدید عدد مّرات تقدیم األعالف ج والخلطات العلفیة المرّكزة والخبتحدید الكمیات لكل نوع من أنواع األعالف المرّكزة والمالئة بل والسیال

یة اإلنتاج(بحالتھا ور المجترات أاألنواع. وقد تم بناء األسئلة لتتمكن اإلجابات من تحدید ھذه الكمیات على مستوى كل مرحلة من مراحل التربیة سواء كانت لھا عالقة بعم

 28یداني وقیاس الكمیات الموزونة كانت النتائج كما ھي ممثلة في الجدول رقم لكونھا حلوب. بعد تنفیذ التحلیل اإلحصائي على نتائج المسح الموالجفاف أولجھة) العشار، أ

 أدناه.

خلطة مرّكزة  حالة التربیة
بروتین 

14% 

خلطة مرّكزة 
بروتین 

16% 

خلطة مرّكزة 
بروتین 

18% 

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

20% 

خلطة 
مرّكزة 
 أخرى

حبوب 
بلدیة 

 ومستوردة

أعالف 
خضراء 
 مختلفة

تبن وقش 
بقولیات 

 أحمر

تبن وقش 
محاصیل 

حقلیة 
 أبیض

خلیط أعالف  سیالج
مرّكزة 

 وخضراء

 المجموع

 24.29 3.89 0.00 5.24 0.33 2.33 0.00 2.78 0.00 9.72 0.00 0.00 سنوات) 3-2حلوب (-أبقار حلیب
 18.00 0.00 0.00 1.80 0.33 3.12 0.00 3.33 0.00 9.42 0.00 0.00 عشار-أبقار حلیب
 15.38 0.00 0.00 0.00 0.50 3.38 0.00 0.50 0.00 9.00 2.00 0.00 (أقل من سنتین)بكیرة -أبقار حلیب
 19.00 10.00 0.00 1.00 0.50 2.50 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 سنوات) 6-2غیر ملقحة (-أبقار حلیب
 17.00 10.00 0.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 سنوات) 7ھرمة (أكبر من -أبقار حلیب

 19.91 3.73 0.00 2.50 0.45 2.90 0.00 2.14 0.00 7.97 0.24 0.00 معدل أبقار الحلیب
                          

 15.33 0.00 0.00 2.83 0.17 0.83 0.00 0.00 0.83 2.83 7.83 0.00 أشھر) 6عجول التسمین (أقل من 
 17.88 0.00 0.00 0.00 0.25 0.63 0.00 0.00 2.50 3.75 10.75 0.00 شھر) 12-6عجول التسمین (من 
 16.35 0.00 0.00 1.70 0.20 0.75 0.00 0.00 1.50 3.20 9.00 0.00 معدل عجول التسمین

                          
 3.43 0.06 0.02 1.05 0.07 0.28 1.03 0.00 0.07 0.48 0.10 0.26 سنوات) 4-1.5حلوب (-أغنام حلیب
 2.87 0.02 0.03 0.79 0.12 0.30 0.85 0.00 0.03 0.29 0.08 0.36 شارع-أغنام حلیب
 3.41 0.01 0.04 0.97 0.04 0.37 0.97 0.00 0.10 0.47 0.06 0.38 أشھر) 6بكیرة (أقل من -أغنام حلیب
 3.20 0.03 0.04 1.19 0.05 0.20 1.01 0.00 0.00 0.35 0.01 0.31 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-أغنام حلیب
 2.49 0.00 0.02 1.37 0.08 0.05 0.35 0.00 0.00 0.36 0.01 0.25 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -أغنام حلیب

 3.14 0.03 0.03 1.04 0.07 0.26 0.89 0.00 0.04 0.39 0.06 0.31 معدل أغنام الحلیب
                          

 3.00 0.00 0.00 0.28 0.21 0.28 0.33 0.00 0.30 1.57 0.02 0.00 أشھر) 6خراف التسمین (أقل من 
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 3.54 0.00 0.00 0.23 0.50 0.57 0.42 0.00 0.11 1.61 0.11 0.00 شھر) 12-6خراف التسمین (من 
 3.13 0.00 0.00 0.27 0.28 0.35 0.35 0.00 0.26 1.58 0.04 0.00 معدل خراف التسمین

                          
 3.10 0.00 0.00 1.02 0.24 0.24 1.03 0.00 0.01 0.43 0.13 0.00 وات)سن 4-1.5حلوب (-ماعز حلیب
 2.28 0.00 0.00 0.67 0.17 0.25 0.80 0.00 0.00 0.24 0.15 0.00 عشار-ماعز حلیب
 3.32 0.00 0.00 0.94 0.28 0.38 0.97 0.00 0.00 0.58 0.18 0.00 أشھر) 6بكیرة (أقل من -ماعز حلیب
 2.81 0.00 0.00 0.82 0.28 0.28 0.67 0.00 0.00 0.55 0.21 0.00 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-ماعز حلیب
 2.93 0.00 0.00 0.95 0.42 0.10 0.81 0.00 0.00 0.63 0.02 0.00 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -ماعز حلیب

 2.87 0.00 0.00 0.87 0.26 0.26 0.88 0.00 0.00 0.45 0.15 0.00 معدل ماعز الحلیب
                          

 2.97 0.09 0.00 0.35 0.52 0.19 0.06 0.00 0.48 1.22 0.06 0.00 أشھر) 6جدیان التسمین (أقل من 
 3.69 0.00 0.00 0.43 0.93 0.15 0.10 0.00 0.37 1.56 0.15 0.00 شھر) 12-6جدیان التسمین (من 
 3.24 0.06 0.00 0.38 0.68 0.17 0.08 0.00 0.43 1.35 0.10 0.00 معدل جدیان التسمین

 المعدالت الموزونة للكمیات المستخدمة من األعالف في تغذیة المجترات حسب حالة التربیة (كیلوغرام /رأس/الیوم الواحد) 35  جدول
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 
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 كیف یمكن قراءة الجدول السابق؟

 أعاله، األخذ باالعتبار أن ھذه الكمیات، قد تم حسابھا باالعتماد على: 28ل رقم من المھم لدى قراءة الجدو

 أعداد مختلفة من الحاالت تراوحت بین العشرات في حالة عجول التسمین والمئات في حالة الغنام والماعز، مثال. .أ 

أخذا بعین االعتبار ، ولكن مثلت المعدالت على مستوى السنة الواحدة 2015لقاءات تمت مع نھایة شھر شباط  .ب 

 ضراء منھا.الخالموسمیة في توفر األعالف وخاصة المالئة و

لقاءات مع أصحاب حیازات متنوعین لجھة الموقع الجغرافي، حجم الحیازة، تنوع السالالت المرّباة، كذلك تنوع  .ج 

 مستوى اختالط/تخصص التربیة ألكثر من نوع من أنواع المجترات.

 كذلك، أنھ:

واحدة للتربیة في فلسطین، وبالتالي فإن الجدول أعاله یمثل معدل الكمیات لمجتمع مربي  ال یوجد ممارسة .د 

 المجترات في فلسطین وال یمثل قطعا ممارسة ھي الغالبة على أخریات.

 

من ھنا، وجب التأكید على أن األرقام في الجدول أعاله ھدفھا تمثیل واقع استھالك األعالف من قبل مربي المجترات 

ل ممارسات التغذیة لدیھم، وبالتالي ھي خطوة أولى بھدف تقدیر الكمیات المستھلكة (وبالتالي المطلوبة) من من خال

كل نوع من أنواع األعالف، من قبل المربین حسب ھدف التربیة. ھذا سیمكننا من تقدیر قیمة سوق أعالف المجترات 

 في الضفة الغربیة بأصنافھا المختلفة.
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الخام البحث لتقدیر الممارسة األكثر انتشارا والغالبة في تغذیة المجترات، تمت العودة إلى النتائج  في محاولة من فریق

تواجداً) على مستوى كل حالة من وللبحث المیداني، وتم حساب المعدالت الموزونة للحاالت األكثر غلبة (ظھوراً أ

 موضح في الجدول التالي.وحاالت التربیة. وكانت النتائج كما ھ

خلطات بروتین  حالة التربیة
 (مختلفة التركیز)

حبوب 
 متنوعة

أعالف 
خضراء 
 متنوعة

تبن وقش 
 متنوعة

خلیط أعالف  سیالج المجموع
 مرّكزة وخضراء

 23.00  17.00 5.50 3.50  8.00 سنوات) 3-2حلوب (-أبقار حلیب
   15.50 3.50 4.00  8.00 عشار-أبقار حلیب
   11.00 4.00 2.50  4.50 ین)بكیرة (أقل من سنت-أبقار حلیب
 20.00  7.50 1.50 2.50  3.50 سنوات) 6-2غیر ملقحة (-أبقار حلیب
 20.00  8.00 2.00 4.00  2.00 سنوات) 7ھرمة (أكبر من -أبقار حلیب

         
   16.50 6.00 2.50  8.00 أشھر) 6عجول التسمین (أقل من 

   17.50 5.00 2.50  10.00 شھر) 12-6عجول التسمین (من 
         

 5.50 0.50 4.25 1.00 0.75 1.00 1.50 سنوات) 4-1.5حلوب (-أغنام حلیب
 1.57 0.50 3.79 1.00 0.75 1.00 1.00 عشار-أغنام حلیب
 0.75 0.75 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 أشھر) 6بكیرة (أقل من -أغنام حلیب
 2.00 0.75 3.75 1.25 0.50 1.00 1.00 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-أغنام حلیب
  1.00 5.25 1.50 1.00 1.50 1.25 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -أغنام حلیب

         
   4.75 0.75 1.00 1.50 1.50 أشھر) 6خراف التسمین (أقل من 

   5.25 1.00 1.25 1.25 1.75 شھر) 12-6خراف التسمین (من 
         

   4.00 1.00 0.75 1.00 1.25 )سنوات 4-1.5حلوب (-ماعز حلیب
   3.25 0.75 0.75 0.75 1.00 عشار-ماعز حلیب
   4.50 1.50 0.75 1.00 1.25 أشھر) 6بكیرة (أقل من -ماعز حلیب
   4.50 1.50 0.75 1.00 1.25 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-ماعز حلیب
   5.25 1.75 0.75 1.25 1.50 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -ماعز حلیب

         
 0.75  3.50 0.75 0.75 1.00 1.00 أشھر) 6جدیان التسمین (أقل من 

   4.75 1.00 1.50 1.00 1.25 شھر) 12-6جدیان التسمین (من 
 )المعدل الموزون لممارسات التغذیة األكثر تواجداً حسب حالة التربیة (كیلوغرام /رأس/الیوم الواحد 36  جدول

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 

 أعاله، مالحظة ما یلي: 29یمكننا من خالل التدقیق في مخرجات الجدول رقم 

  تختلف كمیات األعالف بین الممارسات الغالبة لدى أكثر المربین ومعدالت االستھالك لمجموع المربین. بشكل

 عام:

 ف المختلفة لألغنام والماعز، تتجاوز الحاجة الیومیة یقدم الكثیر من المربین كمیات كبیرة من مجموع األعال

المستخدمة كممارسة فضلى. ما یعني أن جزءاً منھا یضیع على شكل تالف وخاصة فیما یتعلق بالحبوب والقش 

 والتبن.

 .یقدم الكثیر من المربین كمیات أقل من مجموع األعالف ألبقار الحلیب وخاصة للبكیرة وغیر الملقحة منھا 

 ة في حالة التسمین تمتاز بأنھا تزداد في الستة أشھر الثانیة من عمر الرأس عنھا في الستة أشھر األولى، وھي التغذی

 راف والماعز.الخوالخاصة بالرأس من العجول أممارسة سلیمة تتماشى مع متطلبات التغذیة 
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  تواجدت بشكل أساسي كأعالف لم تتواجد الحبوب البدیلة كأعالف مخصصة ألبقار الحلیب وعجول التسمین، بینما

 مخصصة لتربیة الماعز واألغنام بأنواعھا.

  ،یركز المربون على تزوید الرؤوس الحلوب بكمیات أكبر من األعالف المرّكزة مما یقومون بھ لرؤوس التسمین

 في الغالب.

 .على غیر المتوقع، یزود المربون أغنامھم ومعازھم الھرمة بكمیات وفیرة من األعالف 

 ما یسعى المربي من خاللھ ومیات األعالف المزودة لألغنام والماعز العشار عنھا للحلوب وعنھا للبكیرة، وھتقل ك

إلى رفع مستوى اإلنتاج من الحلیب للرؤوس الحلوب والتسریع من وزن والمستوى العام لوضع الرؤوس البكیرة 

لقیح وكذلك عند وصولھا لفترة اإلنتاج من كنوع من االستثمار لتكون أكثر فعالیة وجدوى لدى وصولھا فترة الت

 الحلیب.

  یعتمد أغلب المربون على شراء األعالف بشكل منفصل (مرّكزة، حبوب، خضراء...) ومن ثم تقدیمھا للمجترات

بتكرارات مختلفة وبكمیات مختلفة، بینما یعتمد القلیل على شراء خلطات جاھزة. جزء من ھؤالء یعتمد على ھذه 

 كامل، وبعضھم تمثل الخلطات الجاھزة جزءاً من مجموع األعالف الیومیة األخرى.الخلطات بشكل 

لمزید من التفاصیل والتحلیل حول كمیات االستھالك، تمت مقارنة معدالت كمیات االستھالك وممارسات التغذیة األكثر 

 ع ساللة التربیة. تواجداً مرة مع المنطقة الجغرافیة (شمال، وسط، وجنوب الضفة الغربیة) ومرة أخرى م

ذات درجات ثقة. بمعنًى آخر، ال توجد وعلى مستوى المقارنات المناطقیة، لم تبرز النتائج أیة فروقات ذات قیمة أ .أ 

 فروق لجھة استخدام الخلطات العلفیة عند مقارنتھا مناطقیا.

 01(تحتوي المالحق  على مستوى مقارنة السالالت، فقد عكست النتائج بعض المالحظات والفروقات ذات القیمة .ب 

 على جداول المقارنات التفصیلیة)، نبرزھا فیما یلي: 04إلى 

 ما ویمیل المربون على تغذیة األغنام من ساللة العّساف أكثر من تلك من سالالت العّواسي والھجین، وھ

 % من عّساف التسمین تربى تحت النظام المغلق وھي التي60% من عّساف الحلیب و40یتماشى مع كون 

یتم تغذیتھا بشكل مكثف مع تركیز على األعالف مرّكزة البروتین. ھنا كذلك، كانت حصة العّساف أكبر من 

السالالت األخرى فیما یتعلق بدرجة تركیز البروتین حیث تفوق على السالالت األخرى في جمیع مستویات 

الت األخرى في استھالك تبن % منھا. في نفس اإلطار تفوق العّساف على السال18التركیز وخاصة بروتین 

 وقش البقولیات.

  یمیل المربون لتغذیة الماعز الھجین بالحبوب والتبن والقش أكثر بالمقارنة مع السالالت األخرى؛ بینما یزیدون

 لطات عالیة تركیز البروتین بالمقارنة والسالالت األخرى.النقي (حیث تواجد) بالخ من تغذیة الماعز الّشامي

 اف التسمین على تغذیة خرافھم من ساللة العّواسي البلدي أكثر منھ للعّساف والھجین بشكل یمیل مربي خر

لطات المرّكزة بالبروتین. یمكن تفسیر لحصة من التبن والقش ولیس من الخعام، غیر أن ھذا التركیز ھي في ا

رنة مع السالالت ذلك بمحاولتھم التعویض عن ضعف العّواسي في كفاءة تحویل األعالف إلى لحم بالمقا

 األخرى.
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  یمیل مربي جدیان التسمین على تغذیة خرافھم من ساللة المحلي البلدي أكثر منھ للھجین بشكل عام. ھنا كذلك

 لطات المرّكزة بالبروتین.التركیز على مستوى التبن وكذلك الخ كان

 .كذلك وللصغر النسبي في عدد  لم یتم مشاھدة فروقات في تغذیة أبقار الحلیب وعجول التسمین لجھة السالالت

مشاھدات سالالت بعینھا (وخاصة لدى عجول التسمین) لم تأتي النتائج كافیة لیتم تعمیمھا على مستوى مجتمع 

 الدراسة (في حال عجول اللیموشین والسمنتال مثال).

 معدل عدد مّرات تقدیم األعالف الیومي. 3ج.

ى كمیة األعالف المقدمة وعدد مرات تقدیمھا للقطیع وبشكل عام، تفوق نالحظ أن نوع التربیة والھدف منھا قد أثر عل

التسمین، وتفوق لدى أبقار الحلیب عنھ لدى أغنام وعدد مّرات تقدیم األعالف بمختلف أنواعھا عندما كان ھدف التربیة ھ

حین كان لباقي أنواع وماعز الحلیب؛ حیث كان معدل تقدیم األعالف المرّكزة ثالث مرات یومیا ألبقار الحلیب في 

 التربیة بین مرة إلى مرتین یومیا.

حبوب بلدیة  خلطات مرّكزة البروتین ھدف التربیة
 مستوردة

أعالف 
خضراء 
 مختلفة

 تبن 
 وقش

خلیط أعالف  سیالج
 أخرى %18 %18 %16 %14 مرّكزة وخضراء

 2.0  2.0 2.4  2.0  2.1 3.0  أبقار الحلیب
 1.0 2.0 1.4 1.5 1.7  2.0 1.8 1.6 1.7 أغنام الحلیب
 1.0  1.4 1.3 1.7  1.0 1.8 1.5  ماعز الحلیب

   1.3 2.0  2.0  3.0 4.0  عجول التسمین
   1.4 1.7 2.9  2.0 2.8 3.0  خراف التسمین
   1.2 2.0   2.0 2.1 3.0 1.4 جدیان التسمین

 عالف حسب حالة التربیة ونوع األعالف (مرة/الیوم الواحد)معدل عدد مّرات تقدیم األ 37  جدول
 المصدر: نتائج المسح المیداني.
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 حجم وقیمة الطلب المتوقع على األعالف د. 

 تقدیر كمیة الطلب على األعالف . 1د.

لطات العلفیة حسب الغرض من الكمیات المستخدمة في تقدیم الخ ائجفي محاولة منا لتقدیر حجم الطلب على األعالف المرّكزة وتلك المالئة قام فریق العمل باالعتماد على نت

والذي أصدره الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تم تقدیر أعداد رؤوس المجترات  2013أعاله). بالعودة إلى نتائج مسح الثروة الحیوانیة للعام  28التربیة (جدول رقم 

، من المقدر أي یكون عدد ھذ الرؤوس قد اقترب 2015والعام  2014% للعام 2.5بسیط یبلغ وفة. وبافتراض معدل نمرأس موزعة على أھداف التربیة المختل 900,881

  .31ل رقم ورأس. كما في جد 946,000من 

 2015 2014 2013 ھدف التربیة
 17,686 17,265 16,844 أبقار الحلیب

 9,206 8,987 8,768 عجول التسمین
 587,031 573,054 559,077 أغنام الحلیب

 116,818 114,036 111,255 خراف التسمین
 186,204 181,770 177,337 ماعز الحلیب

 28,980 28,290 27,600 جدیان التسمین

 945,925 923,403 900,881 المجموع
 2013الحیوانیة للعام باالعتماد على مسح الثروة  2015-2013أعداد رؤوس المجترات بین عامي  38  جدول

 2015و 2014، وتقدیرات للعامین 2013المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للعام 

حبوب بلدیة  خلطات مرّكزة البروتین ھدف التربیة
 ومستوردة

أعالف خضراء 
 مختلفة

 تبن وقش 
 بقولیات

 تبن وقش 
 محاصیل حقلیة

خلیط أعالف  سیالج
 مرّكزة وخضراء

 المجموع
 أخرى 20% 18% 16% 14%

140,96 4,164  أبقار الحلیب
7 

 37,822  51,349 7,981 44,184  65,929 352,396 

13,81 29,478 82,907  عجول التسمین
8 

  6,909 1,842 15,660   150,614 

184,36 أغنام الحلیب
0 

35,008 231,96
0 

26,30
2 

 523,809 150,719 43,434 610,324 17,930 17,692 1,841,53
9 

184,63 4,614  خراف التسمین
6 

30,14
5 

 41,064 40,757 32,682 31,529   365,427 

 533,987   162,934 47,812 48,156 163,474  293 84,006 27,312  ماعز الحلیب
12,60 39,109 2,788  جدیان التسمین

3 
 2,231 5,019 19,629 11,041  1,673 94,092 
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184,36 المجموع
0 

156,79
3 

710,15
5 

83,16
0 

37,822 730,578 302,909 153,380 875,672 17,930 85,294 3,338,05
5 

 (كیلوغرام / الیوم) – 2015تقدیرات العام  -معدل االستھالك الیومي ألعالف المجترات على مستوى الضفة الغربیة  39  جدول
 ج المسح المیداني وإحصاءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.المصدر: تقدیرات باالعتماد على نتائ

حبوب بلدیة  خلطات مرّكزة البروتین ھدف التربیة
 ومستوردة

أعالف خضراء 
 مختلفة

 تبن وقش 
 بقولیات

 تبن وقش 
 محاصیل حقلیة

خلیط أعالف  سیالج
 مرّكزة وخضراء

 المجموع
 أخرى 20% 18% 16% 14%

 128,625 24,064  16,127 2,913 18,743  13,805  51,453 1,520  أبقار الحلیب
 54,974   5,716 672 2,522   5,044 10,759 30,261  عجول التسمین

 672,162 6,458 6,544 222,768 15,854 55,012 191,190  9,600 84,665 12,778 67,291 أغنام الحلیب
 133,381   11,508 11,929 14,876 14,988  11,003 67,392 1,684  خراف التسمین

 194,905   59,471 17,451 17,577 59,668  107 30,662 9,969  ماعز الحلیب
 34,344 611  4,030 7,165 1,832 814  4,600 14,275 1,018  جدیان التسمین

1,218,39 31,132 6,544 319,620 55,984 110,562 266,661 13,805 30,354 259,207 57,230 67,291 المجموع
0 

 %100.00 %2.56 %0.54 %26.23 %4.59 %9.07 %21.89 %1.13 %2.49 %21.27 %4.70 %5.52 نسبة مئویة (%)
 (طن/سنة) – 2015تقدیرات العام  -معدل االستھالك السنوي ألعالف المجترات على مستوى الضفة الغربیة  40  جدول

 ماد على نتائج المسح المیداني وإحصاءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.المصدر: تقدیرات باالعت

% 35.12طن خاصة فقط بالمجترات، تمثل  427,886بما مجموعھ  2015لطات مرّكزة البروتین للعام در استھالك الضفة الغربیة من الخأعاله، یق 33بالعودة إلى جدول 

% من ھذه األعالف 40.74ت األعالف المقدر استھالكھا من قبل المجترات المرّباة في الضفة الغربیة لھذا العام. على أن ) من كامل كمیا1,218,390÷  427,886فقط (

 % منھا.60.58% بروتین النسبة األكبر من ھذه األعالف بنسبة 18لطة المرّكزة ذیة أغنام الحلیب فقط، وتمثل الخالمرّكزة تذھب لتغ

واألعالف المالئة كنسبة من مجموع األعالف المقدر استھالكھا والتي وصلت في الخام رتفاع النسبي لكل من الحبوب االومام في الجدول أعاله ھمن المالحظات المثیرة لالھت

صنعُھ)، كذلك في  ما یتوافق مع االنخفاض في معرفة المزارعین بأھمیتھ وكذلك بطریقةوفي المقابل ھنالك انخفاض واضح الستخدام السیالج (وھ %.52.71 مجموعھا

التجاري لھذه األعالف اإلنتاج ضراء فیرتبط االنخفاض في استخدامھا إلى محدودیة موسم الربیع وراء الجاھزة. اما عن األعالف لخضالخاستخدام خلطات األعالف المرّكزة و

 خالل ھذا الموسم.

دونم  2.3فلسطیني بأنھ في المعدل تقدر الحیازة الزراعیة المخصصة إلنتاج األعالف بحوالي ، یقدر الجھاز المركزي لإلحصاء ال2013بحسب مسح الثروة الحیوانیة للعام 

دونم لزراعة وإنتاج األعالف. باالعتماد على معدل إنتاجیة الدونم الواحد من الحبوب  21,689صاحب حیازة لمجترات یستغلون  9,430لكل صاحب حیازة. من ھنا فإن 

نسبة متواضعة اإلنتاج . یمثل ھذا 2015طن من القش للعام  5,075طن من الحبوب و 4,121الذاتي بحوالي: اإلنتاج م) یمكننا تقدیر كمیة كغ 234كغم) ومن القش ( 190(
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المختلفة وقیمة  من القش. من ھنا یمكننا استنتاج تقاربا واضحا بین قیمة الطلب على المنتجات العلفیة %1.35من الحبوب و %1.54جداً من احتیاجات المزارعین وھي 

 الذاتي من كامل الكمیة المستھلكة.اإلنتاج االستھالك منھا، حیث أن الكمیة المطلوبة تقدر بحاصل طرح كمیة 

 تقدیر قیمة الطلب على األعالف . 2د.

ن أھداف التربیة، ھذ األسعار تمثل السعر النھائي وعلى مستوى كل ھدف م  لألعالفاستطاع المسح المیداني من إنتاج معدل سعر شراء كل كیلوغرام من األنواع المختلفة 

لقیمة الناتجة عن حاصل ضرب معدل للمزارع الفلسطیني بما یشمل كامل تكالیف التوصیل إلى باب المزرعة. أمكننا باستخدام ھذه المعدالت حساب القیمة النقدیة للطلب؛ وھي ا

 األسعار مع معدل الكمیات المطلوبة.

حبوب بلدیة  رّكزة البروتینخلطات م ھدف التربیة
 ومستوردة

أعالف خضراء 
 مختلفة

 تبن وقش 
 بقولیات

 تبن وقش 
 محاصیل حقلیة

خلیط أعالف  سیالج
 مرّكزة وخضراء

 المجموع
 أخرى 20% 18% 16% 14%

101,87 3,040  أبقار الحلیب
7 

 21,398  22,866 2,622 35,802  31,283 218,887 

10,13 21,734 60,522  عجول التسمین
7 

  2,522 605 5,716   101,237 

102,28 أغنام الحلیب
3 

23,256 172,71
7 

19,26
5 

 298,257 66,994 18,707 209,402 7,330 9,041 927,252 

138,82 2,189  خراف التسمین
8 

23,54
6 

 23,232 16,513 17,178 12,083   233,569 

 267,543   58,876 17,800 19,335 91,889   64,391 15,252  ماعز الحلیب
 56,770 916  4,070 9,171 1,465 1,303  9,504 29,121 1,221  جدیان التسمین

102,28 المجموع بالشیكل
3 

105,48
1 

528,66
7 

62,45
2 

21,398 414,681 129,695 66,083 325,950 7,330 41,240 1,805,25
8 

 %100.00 %2.28 %0.41 %18.06 %3.66 %7.18 %22.97 %1.19 %3.46 %29.28 %5.84 %5.67 نسبة مئویة (%)
             

132,16 26,370 25,571 المجموع بالدوالر 
7 

15,61
3 

5,350 103,670 32,424 16,521 81,488 1,832 10,310 451,315 

 (ألف شیكل إسرائیلي/سنة) – 2015تقدیرات العام  -ة قیمة االستھالك السنوي ألعالف المجترات على مستوى الضفة الغربی 41  جدول
 المصدر: تقدیرات باالعتماد على نتائج المسح المیداني وإحصاءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.

دوالر أمریكي) خاصة فقط بالمجترات،  ملیون 205.1ملیون شیكل إسرائیلي ( 820.3بما قیمتھ  2015لخلطات مرّكزة البروتین للعام ایقدر استھالك الضفة الغربیة من 

ل مباشر من منتجین % من كامل قیمة األعالف المقدر استھالكھا من قبل المجترات المرّباة في الضفة الغربیة لھذا العام. على أن جزءاً منھا یتم شراؤه بشك45.43تمثل 

 كلّي على مدخالت إنتاج ھي مشتراة من منتجین ومستوردین إسرائیلیین.  إسرائیلیین وجزء آخر یتم تصنیعھ من قبل مصانع وجواریش محلیة تعتمد بشكل



 

   
 

 العوامل المؤثرة في ممارسات التغذیة الحالیةه. 

. قّوة الطلب" أعاله من التركیز على الكمیات التي یستخدمھا المربون في المعدل لتغذیة المجترات، 4تمكنا في القسم "

اً حسب كل ھدف من أھداف التربیة. في ھذا القسم، سیتم التركیز على مجموعة ظھوروكذلك الكمیات األكثر تواجداً أ

العوامل التي تؤثر في ممارسات التغذیة ھذه، علما بأن مجموع ھذه العوامل ھي داخلیة (من طرف المربین أنفسھم) 

 توضیحي التالي.مبین في الشكل الووخارجیة (من أطراف أخرى فاعلة والعبة على مستوى سلسلة القیمة)، كما ھ

 

 إیضاح حول العوامل المؤثرة في تحدید استخدامات األعالف بأنواعھا19  شكل
 

 السالالت المحازة. 1ه.
تم تفصیلھ في األجزاء السابقة من ھذا التقریر وبالتحدید "الحیازات الحیوانیة لغایات إنتاج الحلیب" و"الحیازات  اكم

یة حیث اإلنتاجات إنتاج اللحم" فقد تبین بالنسب میل المربین الفلسطینیین إلى تربیة األصناف األعلى في الحیوانیة لغای

یة من عجول التسمین. اإلنتاجأمكن. فقد تبین توفر األصناف النقیة والھجینة من أبقار الحلیب واألصناف النقیة عالیة 

مین حیث توفرت ساللة العّساف النقي والسالالت الھجینة الحال بالنسبة ألغنام الحلیب وخراف التسوكذلك كان ھ

بصورة أكبر مما توفر العّواسي البلدي. تغیر الحال نوعا ما فیما یتعلق بالماعز، فمع أن ساللة الّشامي النقي توفرت 

أسعار ھذه  ما یمكن تبریره باالرتفاع الواضح فيوبصورة بسیطة لغایات إنتاج الحلیب، لم تتوفر لغایات التسمین. وھ

الساللة والذي یجعل االحتفاظ بھ ألغراض التربیة مكلفاً وتسویقھ غیر مجدیا منم الناحیة االقتصادیة، إضافة إلى 

 المخاطر الطبیعیة.والمخاطر المرتفعة لجھة حاالت التعرض للسرقة أ

لتغذیة؛ وھي تلك التي تمت إثارة لالھتمام لجھة الساللة في ممارسات اوعلى أنھ توجد فروقات بسیطة ذات داللة أ

 یة للحیوانات" أعاله.اإلنتاجاإلشارة إلیھا في قسم "الكمیات المستخدمة في تغذیة المجترات لجھة ھدف التربیة والحالة 

 یة للحیواناتاإلنتاجالھدف من التربیة والحالة . 2ه.

 ممارسات ال��بية والتغذية

 عوامل�داخلية

إنتاجية من 
ال�حم/ا�حليب  

 عوامل�خارجية
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تماثلت سالالتھا بین غایات ومجترات ولتبین نتائج المسح المیداني فروقات جوھریة وأساسیة لجھة الھدف من تربیة ال

لطات العلفیة لجھة مستوى التركیز واألنواع، كذلك اختلف ج الحلیب؛ حیث اختلفت مكونات الخالتسمین وغایات إنتا

لطات. لقد تم تناول ھذه الفروقات بشكل تفصیلي في قسم "الكمیات المستخدمة في تغذیة قدیم ھذه الخعدد مّرات ت

 یة للحیوانات" وقسم "معدل عدد مّرات تقدیم األعالف الیومي" أعاله.اإلنتاجدف التربیة والحالة المجترات لجھة ھ

 ساحة المزرعة وتوفر األراضي الرعویة م.3ه. 
دونم  7.68متر مربع للحیازة الواحدة، إال أنھ توفر ما معدلھ  190على الرغم من انخفاض معدل مساحة المزرعة إلى 

دونم  7.26% من المربین، وما معدلھ 62حیازة ممن یمتلكون أرضا زراعیة وھم حوالي  أرض زراعیة لكل صاحب

%، علما بأن البعض یمتلك ویستأجر في 32أرض لكل صاحب حیازة ممكن یستأجرون أرضا زراعیة وھم حوالي 

ة المزرعة في . من ھنا فقد كانت إمكانات ھؤالء أعلى ممن ال یمتلكون أراض غیر مساح32نفس الحین أراض زراعیة

ضراء من ناحیة، ومن ناحیة أخرى زراعة أعالف یمكن استخدام حبوبھا صول إلى مراع وتوفیر األعالف الخالو

الذاتي اإلنتاج ومخلفاتھا كقش وتبن خاص بمجتراتھم. إذن، كما كان الوصول لألرض أعلى كلما كانت إمكانات توفیر 

 اإلنفاق على األعالف المشتراة. من األعالف اكبر وكلما كان باإلمكان توفیر في

 أما لناحیة أعلى كثافة للرعي، تشابھت لدى بعض أغراض التربیة واختلف لدى أخرى، وكانت كالتالي:

 فترة أعلى كثافة رعي الھدف من التربیة
 من شباط إلى ایار  أبقار الحلیب
 من شباط إلى ایار  أغنام الحلیب
 من شباط إلى ایار  ماعز الحلیب

 ال یتم رعي العجول المسمنة ول التسمینعج
 من آذار إلى نیسان ومن أیلول إلى تشرین الثاني خراف التسمین
 من آذار إلى نیسان  جدیان التسمین

 

 برات في التربیة عموما، وفي التغذیة خصوصاى المعرفة والخمستو. 4ه.

وعائالتھم قد یمتلك بعض الحیازات الحیوانیة، إال  مع أن جزءاً من أقاربھم برة في إدارة المزرعة.مصدر الخ. 1. 4ه.

بشكل ذاتي ومستقل وبعضھم قام بدراسة لجدوى  ابتدأوا العمل بالمزرعة% من المربین الذین تمت مقابلتھم 54.2أن 

برة واألم (ورثة). أما عن مصادر الخ % منھم على المزرعة كتركة من طرف األب 44.2المشروع، بینما حصل 

لتي یستغلھا المربون في إدارة شؤون مزرعتھم فقد تنوعت، غیر أن األكثر تأثیرا كانت المعلومات من العائلة األساسیة ا

واألقارب، تلیھا المعلومات من المرشدین الزراعیین. كانت للمعلومات من الكتب العلمیة واإلنترنیت تأثیرا ولكن أقل 

 تأثراً. 

المعلومات من العائلة واالقارب  الترتیب
% 

المعلومات من المرشدین 
 الزراعیین %

المعلومات من االنترنت 
 والكتب العلمیة %

معلومات من الدراسة الجامعیة 
% 

 4.07 2.67 8.21 83.42 األول تأثیراً 

                                                           
الحیوانات الموجودة وكل  یعرف الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني الحیازة الزراعیة بأنھا وحدة اقتصادیة فنیة لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جمیع 32

جمیع أفراد  غلة كلیا أوجزئا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكیة أوالشكل القانوني. من ھنا فإن نسب من یمتلكون ویستأجرون أرضا من أصلاألراضي المست
 العینة كان أكبر من نسبة من یستغلون األراضي في الزراعات المساندة. لذا وجب التوضیح.
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 5.23 5.35 58.21 13.59 الثاني تأثیراً 
 5.81 69.85 19.40 1.90 الثالث تأثیراً 
 84.88 21.93 14.18 1.04 الرابع تأثیراً 

 مصادر خبرة المربین بإدارة شؤون المزرعة لدیھم 42  جدول
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 

معظم من تمت مقابلتھم لم تكن لدیھم أیة معرفة بمواضیع كاالسترداد المعرفة بموضوع االسترداد الضریبي. . 2. 4ه.

مة األعالف، الربحیة وبالتالي االستمراریة. كذلك لم یعلم المزارعون وأثر ذلك على قیاإلنتاج الضریبي على مدخالت 

  على أعمالھم الزراعیة.الدخل والي یعفي المزارعین األفراد المسجلین من ضریبة الدخل بالتعدیل على قانون ضریبة 

، لم تقم األغلبیة مس الماضیةخالل السنوات الخ التعدیل على خلطات األعالف وعدد مرات تقدیم األعالف.. 3. 4ه.

حتى والمقدمة أ  لألعالفِنسب المحتوى و%) من المزارعین بأي تعدیل على عدد مّرات تقدیم األعالف أ76.5(

% منھم. من بین الذین قاموا 46.8مستویات التركیز من البروتین. أما من قام بالتعدیل فقد كان التعدیل مّرة واحدة لدى 

% منھم أي تغییر، ولم 17اً إیجابیاً على مستوى الكفاءة التحویلیة، بینما لم یالحظ % منھم انعكاس50بالتعدیل، الحظ 

% من أجل مالحظة أیة تغیرات. یشیر ھذا لضعف في تجارب البحث والتطویر على مستوى المنتجین 33یتابع 

یة للمجترات. كذلك یشیر اإلنتاجالحالة و"المربین" والذي یؤثر على قدرتھم للتكیف مع التغیرات في أسعار األعالف أ

إلى ضعف في االھتمام لدى جزء من المربین على متابعة أیة تأثیرات لتغیر نسب وعدد مرات التقدیم والذي قد یعود 

نتیجة تنفیذھم لتعلیمات وي، بل كان ردة فعل على ارتفاع األسعار من ناحیة أاإلنتاجإلى أن التغییر لم یكن بھدف زیادة 

 الھتمام بأثرھا.ونصائح معینة دون ا

% من المربیین الحالیین أحداً 48.5لم یستشر  لخلطات األعالف المقدمة. المحتوىالحصول على نسب  مصدر 4. 4ه.

إلى معلومات علمیة % منھم 20.5بالنسبة إلى النسب التي یستخدمون، بل قّدروا النسب بالفطرة. في حین استند 

من مزارعین و% فقد حصلوا على النسب إما من المورد، أ31ة ویشكلون التعلم. أما البقیوبرة أحصلوا علیھا بالخ

 من طرق أخرى.ومرشدین زراعیین، أوآخرین، أ

% فقط من مربیي المجترات ألھداف إنتاج الحلیب 37.3حیث یتم التلقیح صناعیا، یقوم  التلقیح الصناعي.. 5. 4ه.

% من 22.5متخصصین. علما بأن التلقیح الصناعي یكون لدى  بالتلقیح الصناعي بأنفسھم؛ بینما یستعین البقیة بخبراء

 % فقط من مربي ماعز الحلیب.1.3% من مربي أغنام الحلیب، و2.3مربي أبقار الحلیب، 

. تتناسب معدالت استبدال المربین لرؤوس أبقار الحلیب ورؤوس ماعز الحلیب مع عدل استبدال القطیع. م6. 4ه. 

سنوات. أما  4سنوات وعمر الماعز عن  7-6ة، حیث ال یفضل أن یتجاوز عمر البقرة الممارسات الفضلى في التربی

فیما یخص أغنام الحلیب فقد كانت النسبة أقل من الممارسة الفضلى والتي تطلب استبدال األمھات بعد عمر أربع سنوات 

 في المعدل.

 معدل نسبة االستبدال السنویة الصنف
 %18.31 أبقار الحلیب
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 %16.63 حلیبأغنام ال
 %27.22 ماعز الحلیب

 معدل نسبة االستبدال لمربي مجترات إنتاج الحلیب. 43  جدول
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

% فقط من المربین یعلمون بفترة 45.5أظھرت النتائج أن  المرّكزة. المعرفة بفترة صالحیة األعالف. 7. 4ه.

% بأن ال علم لدیھم، 48.2یوما من تاریخ إنتاجھا. في حین صرح  90المرّكزة وھي   لألعالف الصالحیة المثلى

% بأن فترة الصالحیة تتجاوز الثالثة أشھر. مع أن ھذه النسب تتعارض مع فترات التخزین الفعلي 5.9وأشار 

منقولة دون معرفة األسباب ومتوارثة أ المرّكزة والتي ال تتجاوز الثالثة أشھر، إال أن ذلك یعود إلى ممارسات  لألعالف

من ورائھا، كذلك انخفاض في السیولة السامحة للتخزین طویل األمد وضیق أماكن التخزین أحیانا لدى عدد من 

 المزارعین.

. طریقة الحصول على األعالف المختلفة وتخزینھا" 1.4.4موضح في قسم "وكما ھظروف تخزین األعالف. . 8. 4ه.

 لمربین ینفذون الممارسات الفضلى في تخزین األعالف المرّكزة والمالئة عموما. فقد تبین أن ا

% من المربین لیسوا على علم بالسیالج وفوائده. 84.1كما ذكر سابقا، فإن مستوى المعرفة بفوائد السیالج. . 9. 4ه.

 التالي. أما ضمن من یعرفونھ، فقد اختلفت نسب معرفتھم بھذه الفوائد. وھي موضحة في الجدول

 نسبة المزارعین الذین لیسوا على درایة نسبة المزارعین الذین على درایة فوائد السیالج
 %40 %60 محتوى عالي من البروتین

 %41 %59 ي (الحلیب واللحم)اإلنتاجارتفاع كفاءة التحویل 
 %41 %59 اإلنتاجتقلیل تكالیف 

 %77 %23 التوفر وسھولة الحصول علیھ
 %61 %39 ع الذاتي للسیالجسھولة التصنی

 %53 %47 انخفاض تكالیف التصنیع الذاتي للسیالج
 %70 %30 قابلیة التخزین لفترات طویلة تزید عن عام

 نسبة المزارعین الذین على درایة بفوائد السیالج من بین المزارعین الذین یعرفون أن السیالج مفید 44  جدول
 .ائج المسح المیدانيالمصدر: نت

 األولویات التي تؤثر على عملیة تحضیر الوجبات العلفیةو. 
لدى سؤال المربین عن األمور التي یعطونھا األولویة لدى تحضیر الوجبات العلفیة ومن ثم ترتیبھا لناحیة األكثر تأثیرا، 

إعداد الوجبة العلفیة لجمیع أنواع المجترات  یة للقطیع ھي األولویة األكثر تأثیراً على عملیةاإلنتاجلوحظ أن المرحلة 

المخصصة إلنتاج الحلیب، حیث یكون االھتمام بكون أغلب القطیع رؤوس حلوب، أم عشار، أم جافة بما لھ من تأثیر 

على تولیفة وكمیة الوجبة المقدمة. یأتي عمر الرأس ووزنھ كثاني وثالث األولویات األكثر تأثیراً على عملیة إعداد 

 بة العلفیة لجمیع أنواع المجترات المخصصة إلنتاج الحلیب.الوج

جبة العامل األكثر تأثیراً على عملیة إعداد الووأما في حالة المجترات المخصصة إلنتاج اللحم، لوحظ أن عمر الرأس ھ

التأثیر الثاني على الساللة. ثم جاء الوزن كاألولویة صاحبة وراف، أما في حالة الجدیان فھالعلفیة في حالة العجول والخ

 مربي المجترات المخصصة للتسمین. عملیة إعداد الوجبات لدى جمیع
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جدیان 
 التسمین

خراف 
 التسمین

عجول 
 التسمین

 ھدف التربیة  أبقار الحلیب أغنام الحلیب ماعز الحلیب
 األھمیة

المرحلة  العمر العمر الساللة
یة اإلنتاج
 للقطیع

المرحلة 
یة اإلنتاج
 للقطیع

 المرحلة
 یة للقطیعاإلنتاج

 األكثر تأثیراً 

 ثاني أكثر تأثیر العمر العمر العمر الوزن الوزن الوزن
التكلفة 
وأسعار 
األعالف 
 بأنواعھا

التكلفة وأسعار  الوزن الساللة الساللة
األعالف 
 بأنواعھا

 ثالث أكثر تأثیر الوزن

 یة اعداد الوجبة العلفیة لكل نوعاألولویات التي تؤثر على عمل 45  جدول
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 لطات العلفیةتؤثر على تحدید نوع وتولیفة الخ مستوى استخدام بعض الممارسات التيز. 

 

في حاالت الحیازات المختلطة ألكثر من ھدف من أھداف التربیة، كذلك في حالة توفر الذكور  فصل الذكور عن اإلناث.

% من المربین یقومون بفصل الذكور عن اإلناث في وقت التغذیة؛ إما 62.5ي نفس المزرعة، تبین أن واإلناث ف

 لفسح المجال أمام كال الجنسین ألخذ كامل حصتھ من األعالف.والختالف التولیفة العلفیة المقدمة أ

نتاج الحلیب یمارسون الدفع بینت الدراسة أن غالبیة مربیي المجترات المخصصة إل ممارسة أسلوب الدفع الغذائي.

الغذائي وذلك عن طریق إعطاء وجبات عالیة التركیز من األعالف إلعداد الرؤوس البكیرة وغیر العشار للتلقیح. 

ما یتماشى عموما مع الممارسات السلیمة باستخدام الدفع الغذائي نظراً لفوائده في إعداد جسم اإلناث للتلقیح، لكن ووھ

یقوم المزارعون یقومون بالدفع الغذائي بالطریقة والكمیة الصائبة، حیث لوحظ أنھ عادة ما لیس من المؤكد أنھم 

غیر الحامل. أرجع بعض ولطات العلفیة كما ونوعا لدى اإلناث العشار مقارنة بتلك البكیرة أبتخفیض كمیات الخ

تالي تكون الوالدات أسھل وأقل عرضة المزارعون ذلك إلى محاولتھم السیطرة على وزن الجنین أثناء فترة العشار وبال

 للمضاعفات. 

 

 نسب أصحاب الحیازات الذین یمارسون أسلوب الدفع الغذائي 20  شكل
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

61.50% 

83.40% 
75.90% 

38.50% 

16.60% 
24.10% 

 ماعز ا�حليب أغنام ا�حليب أبقار ا�حليب

 �سبة من ال يمارسون الدفع الغذائي �سبة من يمارسون الدفع الغذائي
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ین یفضلون % فقط من المرب20.0دلت نتائج الدراسة على أّن  لخلطات العلفیة.ضیر االمعرفة والقدرة الذاتیة في تح

% الباقون أن یشترونھا 80لخضراء بأنفسھم، في حین یفضل ال اأنھم یقومون بتحضیر خلطات األعالف المرّكزة وول

 جاھزة، وھوما یفسر االرتفاع في نسبة شراء األعالف المرّكزة وعدم وجود خلطات بدیلة ذاتیة التحضیر.

لخبرة في تحضیر اوأنھ ال یوجد للمربین المعرفة أوالرئیسي ھأما عن أسباب ھذا التفضیل، فمن الممكن أن یكون السبب 

%من المربین یمتلكون 8أدناه. فقط ما یقرب من  39مبین في جدول رقم و% منھم كما ھ76.0لخلطات كما أشار ا

 لخلطات بشكل دوري. االمعرفة والمحتویات المستخدمة والمحتویات البدیلة ویقومون بتحضیر 

 النسبة % تھم في تحضیر الخلطات العلفیة وخاصة المرّكزة تقییم المزارعین لخبر
 %75.9 لطاتخلالخبرة في تحضیر اال أمتلك المعرفة وال 

 %8.9 لخلطاتاأمتلك المعرفة النظریة ولكن لم أفكر أبدا بتحضیر 
 %5.1 لخلطاتاأمتلك المعرفة النظریة ولكن ال أعرف كیف أصل إلى جمیع محتویات 

 %1.6 النظریة وقد جربت أكثر من مرة تحضیر خلطات بدیلةأمتلك المعرفة 
 %0.5 لخلطات كما یتم تحضیرھا في المصانع وجربتھا ولم أستمراأمتلك المعرفة النظریة وأستطیع الوصول إلى محتویات تحضیر 

 %7.9 لخلطات بشكل دورياأمتلك المعرفة والمحتویات المستخدمة والمحتویات البدیلة وأقوم بتحضیر 
 مستوى المعرفة التقنیة في تحضیر الخلطات العلفیة. 46  جدول

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 

 ارتفاع وتذبذب أسعار األعالف ح. 
% من المربین بأنھم یالحظون تذبذباً واضحاً في أسعار األعالف وخاصة المرّكزة منھا، وأن ھذا التذبذب 92.5عّبر 

أدناه، وفي حال االرتفاع  40موضح في جدول رقم وما یؤدي إلى ارتفاعات في األسعار بعد ثباتھ. لذلك، وكما ھعادة 

%) إلى التزّود بنفس الكمیة من األعالف 66.4في أسعار األعالف وخاصة المرّكزة منھا، یضطر معظم المربون (

. أقلیة فقط (ولكنھا اإلنتاجما یؤدي إلى ارتفاع تكلفة اللحم لدیھم مویة من الحلیب أاإلنتاجحتى یحافظوا على مستوى 

أقلیة مؤثرة) أفادت أنھا تستعیض عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بأعالف أدنى في السعر بغض النظر عن مستوى 

شتراة یارات لدى المربین وعدم قدرتھم على الوصول إلى األعالف البدیلة لتلك المالخما یدل على محدودیة والكفاءة، وھ

المصنعة في الضفة الغربیة. یجب التأكید ھنا أن مالحظات فریق العمل المیداني أكدت على أن بعضاً من ومن إسرائیل أ

األعالف المرّكزة المصنعة في الضفة الغربیة تباع بأسعار أعلى من نظیرتھا اإلسرائیلیة ألسباب ترتبط بارتفاع نسبة 

یقل سعره نتیجة التھرب من دفع قیمة ضریبة القیمة المضافة. في أوضاع  المھرب من األعالف اإلسرائیلیة والذي

أخرى، تباع منتجات إسرائیلیة لبعض الشركات بأسعار أقل من نظیرتھا الفلسطینیة كونھا تحتوي على بروتین من 

خلفات ألسباب ترتبط مخلفات حیوانیة تعتبر منخفضة التكلفة أصال، بینما یمنع على المصّنع الفلسطیني استخدام ھذه الم

 بمواصفات األعالف الفلسطینیة.

لمواجھة االرتفاع في أسعار األعالف أیضاً، أفاد نصف المربین أنھم یستعیضون عن األعالف التي ترتفع أسعارھا 

ن یة، ویقوم أكثر من نصف المستفیدیاإلنتاجبالحبوب والمخلفات المتوفرة وھذا من الممكن أن یكون لھ تأثیر سلبي على 

 بتقلیص عدد رؤوس القطیع مما یؤثر أیضاً على كمیة انتاجھم وبالتالي على ربحیة مزارعھم.

 : أسالیب مواجھة ارتفاع أسعار األعالف المرّكزة من قبل المربین (نسب المربین)2جدول 
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 ال نعم االسالیب
 %33.6 %66.4 یةاإلنتاجستوى نضطر لاللتزام بالتزّود بنفس الكمیة حتى نحافظ على م

نستعیض عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بأعالف أدنى في السعر بغض النظر عن 
 مستوى الكفاءة

27.4% 72.6% 

 %50.5 %49.5 نستعیض عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بالحبوب والمخلفات المتوفرة
 %45.8 %54.2 نضطر إلى تقلیص عدد القطیع

 أسالیب مواجھة ارتفاع أسعار األعالف المرّكزة من قبل المربین (نسب المربین) 47  جدول
 % حیث أن عدد من المزارعین یقومون باستخدام أكثر من أسلوب أحیاناً.100ومالحظة: لیس المطلوب أن یكون المجموع العمودي ھ

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 اعيتوفر اإلرشاد الزرط. 
لطات عیة وباألخص في تطویر وتغییر الخبشكل عام، یوجد ضعف في أثر اإلرشاد الزراعي في إدارة المنشآت الزرا

أھم  ثاني% من المربین یرون أن المعلومات المستقاة من المرشدین الزراعیین ھي 58العلفیة. كما ذكرنا سابقا، حوالي 

% فقط من 7.8ت من العائلة واألصدقاء. في نفس الوقت تبین أن برة في إدارتھم للمزرعة بعد المعلومامصادر الخ

لخلطات العلفیة من قبل مرشدین زراعیین. ھذا ا تقدیمالمربیین الحالیین قد تم تزویدھم بالنسب التي یستخدمونھا في 

% من 55أن خاصة في مجاالت البیطرة أكثر منھ في مجال ممارسات التغذیة. ودمات اإلرشادیة ھیشیر ألن تركیز الخ

یدل على أن التوسع باإلرشاد الزراعي المزارعین عبروا عن سھولة وصولھم لخدمات اإلرشاد الزراعي األمر الذي 

ونشر ثقافة الممارسات الصحیحة بین المربین قابل للتطبیق، غیر أن المربین ال زالوا یعتمدون على معلومات محیطھم 

ما أكده مربي المجترات خالل المقابالت التي تمت معھم، حیث أكد وھأكثر منھا معلومات المرشدین. ھذا األخیر 

 معظمھم أن توفر اإلرشاد الزراعي یقتصر فقط وفي مجملھ على التطعیم الموسمي لبعض األمراض. 

 مستوى جودة أصناف األعالفي. 
ش األعالف في الضفة الغربیة كما أسلفنا سابقاً، تقوم وزارة الزراعة الفلسطینیة بجوالت تفتیشیة على مصانع وجواری

مرة كل ثالثة أشھر بحیث تقوم لجنة التفتیش التابعة لدائرة األعالف بالوزارة بعمل زیارة تتأكد من خاللھا من الشروط 

الصحیة والفنیة في المصنع، في حالة عدم مطابقة الشروط یتم إعطاء صاحب المصنع مھلة لتصویب األمور، بعد ذلك 

قیھ، في حال عدم المطابقة یتم اتخاذ اإلجراءات القانونیة ورفع توصیات لمدیر دائرة األعالف في یتم عمل زیارة تحق

الوزارة. في نفس الوقت، تقوم اللجنة بأخذ عینات من األعالف الجاھزة وتعرضھا على مختبر فحص "جامعة بیرزیت" 

 ى غالف األعالف.للتحقق من مطابقة تلك األعالف للمواصفات المكتوبة من قبل المصنع عل

من ناحیة المختبر، یقوم المختبر بعمل فحوصات یتأكد من خاللھا من نسبة البروتین واألمالح ورطوبة األعالف ونسبة 

الكالسیوم والفسفور بشكل أساسي في األعالف المفحوصة، ویقوم المختبر بإصدار نتائج الفحص للجھة المختصة "دائرة 

ارنة تلك النتائج مع المواصفات المكتوبة. من ناحیة أخرى، قد یقوم المزارع بنفسھ األعالف في وزارة الزراعة" لمق

 بتقدیم عینات للمختبرات لفحصھا إذا أثاره الشك في جودة األعالف، وھي حاالت لیست بالكثیرة.

حص السموم "قلیلة الحدوث" یتم الطلب منھم (من قبل الوزارة) بفوفي حاالت أسمتھا المختبرات "باالستثنائیة" أ

 یقوم من خاللھ المختبر بفحص الفطریات والعفن والمواد السامة. ”Aflatoxin“والفطریات 
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% من العینات التي 20-%15عند سؤال مختبرات الفحص على نسبة الفحوصات ذات النتائج السلبیة فقد تبین أن 

كان الفحص مقدما من قبل المزارع، یقوم  غیر مطابقة للمواصفات. إذاویفحصھا المختبر تكون نتائجھا سلبیة بالفحص أ

سائر التي قد تكبدھا ة أصحاب المصانع والتعویض عن الخبتقدیمھا أحیاناً للجھات المختصة "النیابة العامة" لمحاسب

 المزارع.

من مخلفات الحیوانات والمستوردة، یتطلب من المستورد أن یقدم لوزارة الزراعة شھادة خل  لألعالفأما بالنسبة 

بنظام  2012) لسنة 2مساحیق الدم واللحم والریش" ألنھا ممنوعة بحسب نصوص قرار مجلس الوزراء رقم ("

). تلك المواد الممنوعة في فلسطین ھي مسموحة في إسرائیل وتدخل في إنتاج األعالف المرّكزة، 6األعالف مادة رقم (

سطینیة انخفاض أسعار األعالف اإلسرائیلیة مقابل ولھذا السبب یعزي أصحاب المصانع الفلاإلنتاج وتقلل من تكلفة 

من إسرائیل إلى الخام ع الفلسطیني عند نقل المواد األعالف الفلسطینیة، إضافة إلى تكلفة النقل التي یتحملھا المصنّ 

 الضفة الغربیة.

(اعالف اسرائیلیة) نظرا في الفرص ما بین األعالف الفلسطینیة المنتجة محلیا وتلك المستوردة  ؤحیث أنھ ال یوجد تكاف

لطات العلفیة ولضعف تكالیف استیراد ونقل مكونات الخ الفلسطیني بسبب ارتفاعاإلنتاج الرتفاع تكالیف مدخالت 

لتقلیل سعر التكلفة، ونظرا لوجود كمیات من األعالف تباع في السوق الخام قدرات المصانع على شراء وتخزین المواد 

أشار الكثیر من المربین إلى أّن أھم مشاكلھم فیما لى المنتجین المحلیین.كما تؤثر ع الفلسطیني بطرق غیر قانونیة

 یختص باألعالف باإلضافة إلى ارتفاع أسعارھا، یتمثل في مشاكل تتعلق بجودة منتجات األعالف المرّكزة:

 ریخ التصنیع؛ال یستطیع المزارعون من تمییز تاریخ الصالحیة، حیث أن معظم المنتجات ال تحتوي على تا 

 العفونة في األعالف، ولكن وبعد أن تكون قد وصلت ویكتشف بعض المزارعین مشاكل لھا عالقة بالرطوبة أ

 التبدیل؛وإلى مزارعھم فھي غیر قابلة لإلرجاع أ

  لطات المرّكزة من البروتین ما بین الخیعاني بعض المزارعین من عدم الثبات في تراكیز ومحتویات األعالف

عملیة شراء وأخرى ومدى انعكاس ذلك على الكفاءة التحویلیة للقطیع سواء كان إلنتاج الحلیب  ما بینوأ

لطات العلفیة من مصنع آلخر. یؤثر ذلك سلبا في كثیر من األحیان على كفاءة اللحم وھناك تذبذبا في أداء الخوأ

زارعین، ففي حین تؤدي كمیات األعالف، وعلى مدى استفادة الحیوانات منھا وبالتالي یؤثر على ربحیة الم

حتى أكبر منھا في الوصول لنفس النتائج مع أنھا تأتي ومنھا إلى النتائج المرجوة بینما ال تؤدي كمیات مماثلة أ

من نفس المصدر. وفي ھذا الجانب تعود األسباب لعدم وجود جسم رقابي كافي وعدم وجود جسم منظم لھذا 

 تعویضھم.وارعین أالقطاع یستطیع الدفاع عن حقوق المز

 أثر مزودي األعالف على قرار الشراء وعلى كمیات التغذیة وأوقاتھاك. 
لطات العلفیة الخأشرنا سابقاً إلى أن تدخالت البائعین تؤثر بشكل كبیر على المزارع من ناحیة توجیھم ألحد أنواع 

ھدف الحفاظ على ذلك الزبون. یرى معظم لكمیات معینة، یأتي دور البائع وشعوره بالمسؤولیة بإرشاد المزارعین بوأ

البائعین أن نسبة كبیرة من المزارعین قد یلومونھم في حال واجھوا أي مشاكل مع المواشي "على اعتبار أن األعالف 
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ھي المسبب"، من وجھة نظر البائعین ولتجنب ھكذا حاالت یحاول البائع التأثیر على قرار المزارع وقد تصل أحیاناً إلى 

 % ممن تمت مقابلتھم".10م "كما في اإللزا

برة إلى المزارعین الجدد، لذلك یجد البائع سھولة امل مع المزارعین، وینقل تلك الخیكتسب البائع خبرتھ من خالل التع

بإقناع المزارع الجدید الذي ال یملك خبرة في تربیة وعلف المواشي، بالمقابل یواجھ البائع صعوبة في إقناع المزارع 

 تقلیدیة.وأفكاره خاطئة أوبرة" حتى وإن كانت خبرتھ غیر كافیة أصاحب الخ" القدیم

الخام الفلسطیني بتوفر المواد اإلنتاج وارتباط اإلنتاج كذلك أشرنا مسبقاً إلى مشكلة التذبذب في أسعار مدخالت 

 رة من قبل المزّود الفلسطیني.األمر الذي ینعكس على كمیات األعالف المرّكزة المنتجة والمتوفوإسرائیلیة التورید، وھ

لة لألعالفالقدرة على الوصول ل.  المرّكزة والمكمِّ
بشكل عام، یتمكن معظم المربین والمزارعین من الوصول لمصادر األعالف المرّكزة، غیر أّن جزءاً غیر بسیط یجد 

ما یفسر عدم تراجع ووھ التكمیلیة، كذلك في الوصول لألراضي الزراعیة والمراعي،  لألعالفصعوبة في الوصول 

 قدرة المربین على االكتفاء من األعالف المالئة لفترات طویلة في غیر موسمھا.

 ومصادرھا (نسب المربین)  لألعالف: قدرة المربین على الوصول 3جدول 

 درجة الصعوبة / السھولة قدرة الوصول الى:
 صعب جداً  صعب سھل سھل جداً 

 %14.3 %6.8 %39.0 %40.0 أعالف الحیوانات منتجي
 %16.5 %32.5 %32.3 %18.7 مناطق الرعي

 %10.7 %32.0 %42.4 %14.9 األرض الزراعیة للزراعة الحقلیة
 %3.9 %7.9 %59.2 %29.1 األعالف المرّكزة
 %11.6 %35.7 %42.7 %10.0 األعالف التكمیلیة

 المصدر: نتائج المسح المیداني
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 2015انب الطلب في قطاع غزة شباط تائج المسح المیداني لجن. 4ملحق 

 قّوة الطلب

مزارع  130نستعرض في ھذا الجزء من التقریر النتائج العامة والتفصیلیة للمسح الذي نفذه طاقم الدراسة مع أكثر من 

انیة وأنماط التربیة ) عرض ألنماط الحیازات الحیوiومربي للمجترات في قطاع غزة. على أن ھذا الجزء یحتوي على 

) عرض لممارسات التغذیة التي یطبقھا المزارع والمربي الفلسطیني لكل ھدف من أھداف iiوالتغذیة في قطاع غزة، 

تقدیر لحجم الطلب الحالي ب )iii التربیة وتحلیل لمجموع العوامل التي تؤثر في تشكیل وصیاغة ھذه الممارسات، وانتھاءً 

 أصنافھا المختلفة في قطاع غزة.والمستقبلي على األعالف ب

 أنماط الحیازات الزراعیة الحیوانیة

 عدد الحیازات، عدد الرؤوس، ومعدل عدد الرؤوس للحیازة

فقد جاءت العینة ممثلًة بدرجٍة عالیٍة لمجتمع الدراسة لجھة توزیعھا على ، تماشیاً مع منھجیة حساب واختیار عینة البحث

في النتائج لجھة توزیع عدد الرؤوس مقارنة بمجتمع الدراسة بینما كان ھناك اختالف ، أنواع المجترات وأھداف تربیتھا

خاصة في أغنام الحلیب وخراف التسمین. فیما یلي عرض مقاِرن بین توزیع عینة البحث ونتائج مسح الثروة الحیوانیة 

 والصادر عن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني. 2013للعام 

 : مقارنة بین مجتمع الدراسة وعینة البحث لجھة توزیع الحیازات حسب نوع المجترات4جدول 

 المجموع خلیط ماشیة ماعز فقط أغنام فقط أبقار فقط جھة المقارنة
 %100.00 %46.8 %1 %43.7 %8.5 توزیع حیازات المجترات (مجتمع الدراسة)

 %100.00 %53 %3 %41 %3 توزیع حیازات المجترات (عینة الدراسة)
 ، النتائج الرئیسیة، ونتائج المسح المیداني2013، مسح الثروة الحیوانیة، 2014المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  

 : مقارنة بین مجتمع الدراسة وعینة البحث لجھة توزیع عدد الرؤوس حسب نوع المجترات5جدول 
أبقار  نةجھة المقار

 الحلیب
عجول 

 التسمین
أغنام 
 الحلیب

خراف 
 التسمین

ماعز 
 الحلیب

جدیان 
 التسمین

 المجموع

100.00 %11.2 %1.9 %69.4 %7 %8.1 %2.4 توزیع عدد الرؤوس (مجتمع الدراسة)
% 

100.00 %3 %7 %30 %48 %5 %7 توزیع عدد الرؤوس (عینة الدراسة)
% 

 ، النتائج الرئیسیة، ونتائج المسح المیداني2013، مسح الثروة الحیوانیة، 2014لفلسطیني، المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء ا 

حیازة لمجترات بعضھا تقوم على تربیة نوع واحد وأخرى تربي أكثر من نوع من  70لقد غطت الدراسة المیدانیة عدد 

لمجترات على عدد الحیازات الفردي حیازة. لدى توزیع عدد رؤوس ا 33المجترات، فبلغت مجموع الحیازات الفردیة 

 رأس 9.7رأس في الحیازة الواحدة في المعدل. في المقابل یتم تربیة  30.9تبین تفوق أغنام الحلیب حیث یتم تربیة 

 جدیان لغرض التسمین، في المعدل.

 : معدل عدد رؤوس التربیة حسب نوع المجترات6جدول 

أبقار  عینة البحث
 لحلیبا

عجول 
 التسمین

أغنام 
 الحلیب

خراف 
 التسمین

ماعز 
 الحلیب

جدیان 
 التسمین

 المجموع
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 142 9 17 39 45 10 22 عدد الحیازات
 2867 87 187 874 1389 135 195 عدد الرؤوس

 20.2  9.7 11 22.4 30.9 13.5 8.9 معدل عدد الرؤوس لكل حیازة
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 

على شكل براكس، 2م 175منھا  2م 400أنھ وبالمعدل كانت مساحات الحیازات الزراعیة صغیر نسبیا (لقد تبین 

% من مربي المجترات بطریقة مختلطة بعدم فصل 42.9ما یفسر اضطرار وعلى شكل مساحة مفتوحة)، وھ 2م 200و

 األغنام والماعز عن األبقار.

 نظام التربیة ونوع التغذیة

ه الدراسة فقد تبین أن أغلب نظم التربیة في قطاع غزة ھي مغلقة (مكثفة) ومختلطة (شبھ توافقا مع فرضیات ھذ

مفتوحة) فال أحد و% بالتتالي. أما التربیة المعتمدة على الرعي التام (انتشاریة ا63.4% و36.6المكثفة) بنسب ھي 

یازة فقد جاءت النتائج مثیرة لالھتمام كما أما عند دراسة نظم التربیة مقارنة بھدف التربیة وتوزیع حجم الح .یقوم بھا

 أدناه. عموما،  7موضح في جدول رقم وھ

 یعتمد المربون نظام التربیة المغلقة والمختلطة في تربیة أبقار الحلیب وعجول التسمین؛ 

 لحلیب؛یعتمد المربون نظام التربیة المفتوحة لتربیة األغنام والماعز أكثر منھ في حالة األبقار وخاصة أغنام ا 

  یعتمد المربون نظام التربیة المغلقة والمختلطة لتربیة خراف التسمین؛ وكما 

 : نظم التربیة بحسب ھدف التربیة وحجم الحیازة7جدول 
 المجموع نظام التربیة عجول التسمین  المجموع نظام التربیة أبقار الحلیب

 تلطمخ مفتوح مغلق  مختلط مفتوح مغلق

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 50.0
% 

33.3
% 

16.7% 100.0
% 

 

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 50.0
% 

25.0% 25.0% 100.0
% 

16-
25 

  33.3
% 

66.7% 100.0
% 

 16-25     100.0% 100.0
% 

26-
50 

    100.0
% 

100.0
% 

 26-50     100.0% 100.0
% 

50+      50+     

40.9 المجموع
% 

31.8
% 

27.3% 100.0
% 

40.0 جموعالم 
% 

20.0% 40.0% 100.0
% 

 

خراف   المجموع نظام التربیة أغنام الحلیب
 التسمین

 المجموع نظام التربیة
 مختلط مفتوح مغلق  مختلط مفتوح مغلق

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 57.1% 42.9%   100.0%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 52.6% 21.1% 26.3% 100.0% 
16-
25 

37.5% 62.5%   100.0%  16-
25 

36.4% 9.1% 54.5% 100.0% 

26-
50 

20.0% 65.0% 15.0% 100.0%  26-
50 

40.0% 20.0% 40.0% 100.0% 

50+   66.7% 33.3% 100.0%  50+ 25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 
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وقد جاءت النتائج متوافقة كذلك عند مقارنة ممارسة أنماط التغذیة؛ فقد تبین أن أغلب أنماط التغذیة في قطاع غزة ھي 

ما الرعي الدائم فال أحد یقوم بھ. كذلك تبین عند دراسة % بالتتالي. أ63.4% و36.6مكثفة وشبھ مكثفة، بنسب ھي 

أنواع التغذیة مقارنة بھدف التربیة وتوزیع حجم الحیازة أن التغذیة المكثفة مرتبطة أكثر بالتربیة لألھداف التسمین 

 وباألبقار أكثر من األغنام والماعز. 

 ة وحجم الحیازة: نوع التغذیة بحسب ھدف التربی8جدول 

 المجموع نوع التغذیة عجول التسمین  المجموع نوع التغذیة أبقار الحلیب

 رعوي شبھ رعوي مكثف  رعوي شبھ رعوي مكثف

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 72.2% 27.8%  100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 87.5% 12.5 %  100% 
16-25 100.0

% 
  100%  16-25 100.0

% 
  100% 

26-50      26-50 100.0
% 

  100% 

50+      50+     
 %100  % 10.0 %90.0 المجموع  %100  %22.7 %77.3 المجموع

 
 المجموع نوع التغذیة خراف التسمین  المجموع نوع التغذیة أغنام الحلیب

 رعوي شبھ رعوي مكثف  رعوي شبھ رعوي مكثف

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 28.6% 71.4%  100%  

یاز
لح

م ا
حج

 ة

1-15 31.6% 68.4%  100% 
16-25 25.0% 75.0%  100%  16-25 9.1% 90.9%  100% 
26-50 15.0% 85.0%  100%  26-50 60.0% 40.0%  100% 
50+  100.0%  100%  50+ 75.0% 25.0%  100% 

 %100  %66.7 %33.3 المجموع  %100  %80.0 %20.0 المجموع

 
 المجموع نوع التغذیة جدیان التسمین  موعالمج نوع التغذیة ماعز الحلیب

 رعوي شبھ رعوي مكثف  رعوي شبھ رعوي مكثف

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 13.3% 86.7%  100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 22.2% 77.8%  100% 
16-25  100.0%  100%  16-25    100% 
26-50  100.0%  100%  26-50    100% 

 %100.0 %38.5 %17.9 %43.6 المجموع  %100.0 %8.9 %57.8 %33.3 المجموع

 المجموع نظام التربیة دیان التسمینج  المجموع نظام التربیة ماعز الحلیب
 مختلط مفتوح مغلق  مختلط مفتوح مغلق

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 26.7
% 

53.3% 20.0% 100.0%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

1-15 11.1
% 

22.2
% 

66.7% 100.0
% 

16-
25 

  100.0% 100.0%  16-25     

26-
50 

 100.0%  100.0%  26-50     

50+      50+     
23.5 جموعالم

% 
11.1 المجموع  100.0% 23.5% 52.9%

% 
22.2

% 
66.7% 100.0

% 
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50+      50+    100% 
 %100  %77.8 %22.2 المجموع  %100  %88.2 %11.8 المجموع

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 

 الزراعات المساندة

%) یقومون بزراعات 23من أصحاب الحیازات الذین تمت مقابلتھم (بما یقرب من  16بینت نتائج البحث بأن ھنالك 

عملھم من خالل حیازات مختلطة (حیوانیة وزراعة نباتیة)،  مساندة إلى جانب تربیتھم للمجترات وھم بالتالي یمارسون

 5.9دونم، وبمعدل موزون  131.6یمتلكون ویستأجرون أجزاء مختلفة منھا، بما مجموعھ وإما أنھم یمتلكونھا بالكامل أ

 دونم للحیازة المزروعة الواحدة.

 على الزراعات المساندةیة والعائد اإلنتاج: معدالت المساحة و9جدول 

عدد  نوع الزراعة
 الحائزین

مجموع المساحة 
 المزروعة (دونم)

معدل المساحة 
المزروعة 

 (دونم)

یة اإلنتاجمعدل 
للدونم الواحد 

 (كغم/دونم)

معدل العائد المالي 
للموسم الجید 
 (شیكل/دونم)

معدل العائد المالي 
للموسم السيء 

 (شیكل/دونم)
  304 609 312 7.8 86.3 11 قمح

  221 390  259 4 44.5 11 شعیر
       ذرة

      0.8 1 برسیم
       بیقیاء

       أخرى (كرسنة وغیرھا)
  262.5 499.5 286 5.9  131.6 23 المجموع/المعدل

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

الذي یمكن استخدام قیمة مقابلھ الدخل ووھأردنا تقدیر قیمة نتاج ھذه المزروعات بما تمثلھ من دخل ألسرة المربي وول

خلیط، كذلك بما تمثلھ من قیمة المزروعات التي تدخل مباشرة في تغذیة المجترات ومالئة أوفي شراء أعالف مرّكزة أ

أردنا ذلك ول،  حتى أعالف خضراءوتحضیر خلطات علفیة لھا على شكل حبوب مباشرة، أعالف مالئة أوالمحازة أ

یة الواحدة للدونم اإلنتاجعدل سعر الكیلوغرام الواحد من ھذه المنتجات الزراعیة وضربناه بمعدل الحتجنا معرفة م

 أدناه یحتوى على إیضاح لھذا التقدیر. 10وضربناه تباعا بالمساحات المزروعة. جدول رقم 

 : تقدیر قیمة نتاج ھذه المزروعات10جدول 

نوع 
 الزراعة

عدد 
 ینالحائز

مجموع 
المساحة 

المزروعة 
 (دونم)

معدل 
یة اإلنتاج

من 
الحبوب 
للدونم 
الواحد 

(كغم 
 /دونم)

معدل 
یة اإلنتاج

من القش 
للدونم 
الواحد 

(كغم 
 /دونم)

یة اإلنتاجمجموع 
 من الحبوب (كغم)

من الدخل مجمل 
 إنتاج الحبوب

یة اإلنتاجمجموع 
 من القش (كغم)

من الدخل مجمل 
 إنتاج القش

 38,835 38,835 48,467 26,926 450 312 86.3 11 قمح
 15,575 15,575 19,594 11,526  350 259 44.5 11 شعیر
 - - - - - - - - ذرة

 - - - - - -  - برسیم
 - - - - - - - - بیقیاء
 - - - - - - - - أخرى
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   54,410 54,410  68,061  38,452  400 285.5  130.8 22 المجموع
 المسح المیداني. المصدر: نتائج

من ھنا یتبین لنا أن المزارع والمربي الفلسطیني في قطاع غزة یعتمد بشكل بسیط على إنتاجھ الذاتي من األعالف 

طن من  55طن من الحبوب و 40مزارع من توفیر حوالي  16بأشكالھا األولیة. على مستوى العینة، استطاع 

الحبوب (الحبوب البلدیة أعلى سعرا من الحبوب المستوردة ) ویلشیكل لك 2األعالف المالئة. بافتراض معدل سعر 

شیكل. وھذا یدل أن ھناك  140,500القش فإن قیمة التوفیر السنویة لھؤالء تصل إلى ما یقرب من وشیكل لكیل 1.1و

حبوب احالل أكبر للواردات من الوفرصة كبیرة ألصحاب الحیازات الحیوانیة لتنمیة انتاجھم الذاتي من األعالف 

 واألعالف المستوردة. 

 الحيازات الحيوانية لغايات إنتاج الحليب .1
 أبقار الحلیب

(أصل فریزان) وأقلھا من ساللة   مھجنةوأدناه أن أغلب حیازات أبقار الحلیب ھي بلدیة أ 12یبین الجدول رقم 

 النقي والفریزان الھجین.  الفریزان الھولندي، على أنھ وجد صعوبة لدى المربین من تصنیف أبقارھم بین الفریزان

 : توزیع حیازات أبقار الحلیب ومعدالت عدد األبقار للحیازة الواحدة11جدول 

 معدل عدد األبقار للحیازة الواحدة  توزیع الحیازات 
 المجموع فریزان ھجین بلدي  المجموع فریزان ھجین بلدي حجم الحیازة

1-15 39% 28% 23% 100%   3.29 6.6 6.5 5.28 
16-25 33.3% 33.3%  100%   19 20 17 18.67 
26-50   100% 100%    44   
50+           

 8.86 8 13.86 5.25   %100 %32 %32 %63 المجموع
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

% فقط من أعداد الرؤوس، 50% من كامل أصحاب الحیازات یملكون 82تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

 % من كامل أصحاب الحیازات.18% من عدد الرؤوس وھم یشكلون 50بینما یمتلك المزارعون المتوسطین والكبار 

 )2015: مقارنة فئات حیازة أبقار الحلیب لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط 1شكل 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

-0(فئة الحیازة الصغیرة 
15( 

فئة الحیازة المتوسطة 
)16-25( 

-26(فئة الحیازة الكبیرة 
50( 

فئة الحیازة الكبیرة جدا 
)50(+ 

 توزیع عدد الحیازات 

 توزیع عدد الرؤوس 
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المرّباة، فقد تبین أن المزارعون وفي فترة تنفیذ المسح المیداني كانوا یربون في الغالب أبقار أما لجھة حالة البقرة 

 2تلتھا األبقار الجافة العشار من عمر ،  سنوات، تالھا األبقار البكیرة أقل من عامین 6-2تتراوح أعمارھا بین   حلوب

خالل األشھر التالیة   % منھم20بینما یستعد نتاج اإل% من المزارعین فیي مرحلة  38یدل على أن وسنوات. وھ 6 -

 إلنتاج الحلیب بعد أن تضع األبقار موالیدھا ویتم فطام الموالید عن الرضاعة. 

 )2015: تكوین القطیع حسب حالة البقرة (كما في نھایة شھر شباط 2شكل 

 
 .المصدر: نتائج المسح المیداني 

سنوات ھي األكثر  5-3یة من الحلیب فقد تبین أن األبقار من ساللة الھجین في الفئة العمریة من اإلنتاجبأما فیما یتعلق 

كغم حلیب في الیوم الواحد، وینبغي مالحظة أن المزارعین عموما ال یمیزون نوع السالالت  27.5إنتاجیة بمعدل 

 زن مھجنة. المتوفرة لدیھم، بینما الساللة األكثر انتشارا ھي سالالت فری

نشأت ساللة الفریزن في مقاطعة فریزالند الھولندیة ومنھا انتقلت إلى مناطق عدة في العالم، وتدعى ھذه الساللة في 

) وھي من أشھر سالالت الحلیب عالمیا، حیث یبلغ إنتاج البقرة الناضجة من Holsteinأمریكا باسم (ھولشتاین 

%، ویتراوح وزن البقرة الناضجة 4.0-3.5نسبة الدھن منھا تصل بین أشھر)، و 10كغم في الموسم ( 8,500الحلیب 

ولكن بسبب ارتفاع أسعارھا ومحدودیة عدد األبقار كغم.  1,100وزن الثور الناضج إلى كغم، بینما یصل  500-700

 التي یمكن إستیرادھا إلى قطاع غزة، یفضل المزارعین المھجن منھا. 

 معدل إنتاجیة رأس البقر الواحد من الحلیب یومیاً حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الیوم) :12جدول 

 سنوات 5أكبر من  سنوات 5-3 سنوات 3-2 الساللة
  22.5 17.5 محلي بلدي
 23.5 25.0 25.0 فریزان نقي
 25 27.5 20.0 خلیط/ھجین

 .المصدر: نتائج المسح المیداني 

 أغنام الحلیب

22.56% 

20.00% 

24.62% 

14.36% 

14.36% 

1.03% 

3.08% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

 )  بكیرة(أبقار أقل من عامین 

 ) عشار(سنوات  6-2أبقار جافة من 

   سنوات  4-2أبقار حلوب 

   سنوات 6-4أبقار حلوب 

 سنوات 6-2أبقار غیر ملقحة 

 )سنوات 6(+أبقار جافة ھرمة 

  أثوار للتلقیح أكبر من عامین
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أدناه أن أغلب حیازات أغنام الحلیب ھي من ساللة العواسي البلدي، تلیھا الحیازات من العّساف  14لجدول رقم یبین ا

النقي، بینما أقلھا ھي من الھجین. أما لجھة عدد الرؤوس فأیضا تفوقت ساللة العواسي البلدي تلتھا العساف النقي 

 وأخیرا الھجین.

 یع حیازات أغنام الحلیب ومعدالت عدد األغنام للحیازة الواحدة: توز13جدول 

حجم 
 الحیازة

 معدل عدد األغنام للحیازة الواحدة  توزیع عدد الرؤوس اإلجمالي  توزیع الحیازات
 المجموع ھجین عّساف عّواسي  المجموع ھجین عّساف عّواسي  المجموع ھجین عّساف عّواسي

1-15 25% 75% 0 100%  25% 66% 8% 100%   10.5 9.3 0 10.4 
16-25 44% 44% 11

% 
100%  34% 52% 14% 100%   15.5 23.3 25 20 

26-50 70% 22% 9% 100%  87% 13% 0 100%   39.4 19.4 0 31.6 
50+ 100

% 
0 0 100%  100

% 
0 0 100%   105 0 0 105 

 27.2 13 14.3 53.3   %100 %3 %22 %75  %100 %6 %41 %53 المجموع
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

تعتبر العّواسي والعّساف من أبرز سالالت األغنام التي تربى في فلسطین. أما العّواسي فتمتاز بقدرتھا على السیر 

لمسافات طویلة بحثاً عن األكل، وبقدرتھا على تحمل درجات الحرارة العالیة، وبذلك تعتبر مقاومة لظروف البیئة 

% فقط. أما بخصوص البلوغ الجنسي للذكور 7نھا ال تمتاز بإنتاج التوائم إذ تبلغ نسبة التوائم حوالي المحلیة. إال أ

 أشھر بینما لإلناث فیتأخر بحوالي ثالثة أشھر أخرى. 7-5مبكر یتراوح بین وفھ

یزیان األلماني، أما العّساف، فھي ساللة ناتجة من تھجین نعاج األغنام العّواسي المحسن مع كباش أغنام اإلیست فر

الجید من اللحم والمقاومة للظروف البیئیة المحلیة وفي اإلنتاج وھي تجمع ما بین صفات األغنام العّواسي المحسن ذات 

نفس الوقت صفات أغنام اإلیست فریزیان التي تمتاز بغزارة إنتاجھا من الحلیب، إال أنھا تحتاج إلى خبرة علمیة وعملیة 

عایة. یعتبر العّساف من أفضل السالالت خصوبًة إذ یقدر عدد الموالید بخمسة حمالن خالل فترة عالیة في التربیة والر

سنتین، رغم أن األصناف النقیة من ھذه األغنام "العّساف" حساسة للمرض وتقلبات الطقس والمناخ إال أن األغنام 

حمل الظروف المناخیة والتغیرات بسبب الھجینة من ھذه الساللة والتي تربى في فلسطین أصبحت متأقلمة لدرجة تت

التكیف الطبیعي لھذه األصناف بسبب التھجین إال أنھا ال تصل لدرجة التكیف لألصناف البلدیة حیث یجب مراعاة 

 طبیعة المنطقة وظروف التربیة المحتملة.

أعداد الرؤوس، % فقط من 12% من كامل أصحاب الحیازات یملكون 31تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

 % من كامل أصحاب الحیازات.45% من عدد الرؤوس حیث یمثلون 52) 50-26بینما یشكل المزارعون الكبار (

 )2015: مقارنة فئات حیازة أغنام الحلیب لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط 3شكل 
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یة، فقد تبین أن المزارعین وفي فترة تنفیذ المسح المیداني اإلنتاجالعمریة والمرحلة  أما لجھة حالة األغنام من حیث الفئة

من أغنام   سنوات)، وبنفس النسبة 4-1.5% من األغنام الحلوب (32كانوا یربون مجموعة متنوعة من األغنام حوالي 

م في طریقھا خالل أشھر لتصبح عشار في طریقھا إلنجاب حمالن وأغنام، حوالي ربع العینة أغنام أقل من نصف عا

شھر)  18% لدیھم خراف قادرة على التلقیح (أكبر من  4خصاب. كذلك تبین أن نسبة قلیلة من المربین قادرة على اإل

 % منھم) یعتمدون أسلوب التلقیح الطبیعي داخل المزرعة.86أغلب المزارعین (  مع أن

 )2015الة األغنام (كما في نھایة شھر شباط : تكوین القطیع حسب ح4شكل 

 
 .المصدر: نتائج المسح المیداني 

یة من الحلیب فقد ظھر فرق واضح بین إنتاجیة العّساف النقي مقابل األصناف األخرى من اإلنتاجأما فیما یتعلق ب

ألغنام الھرمة، إال أنھا ولدى العّواسي/البلدي والھجین. كما لوحظ أن المربین ومع أنھم یحتفظون بنسبة منخفضة من ا

كونھا حلوب تكون منتجة بدرجة متوسطة، أي انھم یحتفظون بأفضل األمھات في فترة الھرم وفي الغالب ألھداف 

المحافظة على نسل الساللة بینما یستبدلون األقل إنتاجیة بأغنام صغیرة في العمر تكون ذات خصوبة عالیة وإنتاجیة 

 .أكبر من الحلیب (عابورة)
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سنوات من كل السالالت ھي األعلى إنتاجیة وھي تمثل النسبة  4-2یبین الجدول أدناه أن الفئة العمریة لألغنام بین 

% فقط من االغنام المرّباة لدى المزارعین. كما یظھر الجدول تفوق ساللة العّساف النقي (لم یتحقق البحث من 32

لة تم تولدھا لدى المربین الفلسطینیین في مزارعھم أي ھي متأقلمة) درجة النقاوة للصنف لكن من المؤكد أن ھذه السال

یة عالي نسبیا ویعتبر اإلنتاج% على التوالي. ھذا یشیر بأن تأثیر الساللة على 62% و57على الھجین والبلدي بنسبة 

 عامال حاسما موازیا باألھمیة لنوع األعالف.

 رأس الغنم الواحد من الحلیب یومیاً حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الیوم): معدل إنتاجیة 14جدول 

 سنوات 7أكبر من  سنوات 7-4 سنوات 4-2 سنوات 2-1.5 الساللة
  0.5 0.87 0.98 0.79 العّواسي/البلدي

   2.57 1.73 العّساف/النقي
   1.00 1.00 الھجین/نصف لیة

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 عز الحلیبما

وینعكس ذلك بشكل واضح على   للحیازات،  %63یمیل المزارع والمربي الفلسطیني إلى تربیة الماعز البلدي بنسبة 

  .% من مجموع عدد رؤوس الماعز85النسبة لعدد رؤوس الماعز حیث تبلغ نسبة ساللة الماعز البلدي 

 ب ومعدالت عدد الماعز للحیازة الواحدة: توزیع حیازات ماعز الحلی15جدول 

حجم 
 الحیازة

 معدل عدد الماعز للحیازة الواحدة  توزیع عدد الرؤوس اإلجمالي  توزیع الحیازات
 المجموع ھجین شامي بلدي  المجموع ھجین شامي بلدي  المجموع ھجین شامي بلدي

1-15 59% 29% 12
% 

100%  73% 17% 11% 100%   7.4 3.4 5.5  6 

16-25 100
% 

  100%  100
% 

  100%   50.0   50 

26-50 100
% 

  100%  100
% 

  100%   35.0   35 

50+                
11 %26 %63 المجموع

% 
100%  85% 9% 6% 100%   13.3 3.4 5.5 9.8 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 

تحت الظروف المناخیة الزراعیة إذ تتأقلم بشكل عالي نتاج اإلیعتبر الماعز من أقدر الحیوانات الزراعیة على المعیشة و

جداً مع البیئة المحیطة. أما ساللة الّشامي النقي فتعتبر من أھم السالالت المنتجة للحلیب في الشرق األوسط، وتنتشر في 

ج اللحم الرتفاع أسعاره كل من سوریا ولبنان وفلسطین والعراق. وال تعتبر الماعز الّشامي من السالالت التي تربى إلنتا

بشكل عالي جداً والن ذكور ھذه الساللة تستخدم ألغراض التلقیح والحفاظ على النوع النقي. أما البلدي والبلدي الھجین 

فتتمیز ھذه الساللة بلونھا األسود وكما یوجد بعض البقع البیضاء في البعض، یكون لذكورھا قرون طویلة أحیانا، أما 

قرون. اآلذان طویلة ومدالة على الجانبین، الرأس والوجھ رفیع ومستقیم، والذكور لھا لحیة من الشعر اإلناث فقلیلة ال

إلنتاج اللحم والحلیب وتتمیز بقدرتھا على السیر لمسافات بعیدة وراء والخشن. الغرض األساسي لتربیة ھذه الساللة ھ

 المراعي.
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% من أعداد الرؤوس، بینما 55ل أصحاب الحیازات یملكون % من كام88تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

 % من كامل أصحاب الحیازات.12یمثلون و% من عدد الرؤوس 45  یمتلك المزارعون الكبار والمتوسطین

 )2015: مقارنة فئات حیازة ماعز الحلیب لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط 5شكل 

 

قطیعھم من الماعز الحلوب، بینما النسبة األكبر   %من21ا في حالة أغنام الحلیب، یحتفظ المزارعون بحوالي كم

% 1% من الماعز العشار والتي ستكون منتجة للحلیب في األشھر القادمة. ومن المالحظ أن نسبة قلیلة جدا 38حوالي 

 ظون بالجدیان الُمعّدة للتلقیح. یحتف

 )2015: تكوین القطیع حسب حالة الماعز (كما في نھایة شھر شباط 6شكل 

 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

أن ھذه الساللة غیر متوفرة ولم تتوافر معلومات دقیقة حول معدل انتاجیة الماعز الشامي النقي والھجین، وعلى ما یبد

، فالواضح أن المزارعین ال یعرفون مواصفات ھذه الساللة وغیر في قطاع غزة على الرغم من النسب المذكورة أعاله

ألغنام الحلیب وقادرین على التمییز بینھا وبین السالالت المحلیة والھجینة. وبصفة عامة فاالھتمام في قطاع غزة ھ

 وخرفان التسمین أكثر من الماعز. 
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 یة العادیة لھا في المنطقة. إلنتاجافقد جاءت في المتوسط قریبة من   أما إنتاجیة السالالت البلدیة

 : معدل إنتاجیة رأس الماعز الواحد من الحلیب یومیاً حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الیوم)16جدول 

 سنوات 7أكبر من  سنوات 7-4 سنوات 4-2 سنوات 2-1.5 الساللة
 1  1.5 1.6 1.33 البلدي

     الّشامي النقي
     ھجینال
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 الحيازات الحيوانية لغايات التسمين .1
 عجول التسمین

لناحیة توزیع الحیازات حیث بلغت نسبة حیازات   أظھرت نتائج المسح المیداني تفوق واضح للساللة المحلیة (المھجنة)

اللیموشین. كما والعینة أي من سالالت الشارولي أ% بینما ال یوجد في 33% یلیھا ساللة السمنتال 67العجول المحلیة 

ما یمكن تفسیره باالرتفاع في سعر العجل الواحد لدى الشراء ورأس وأكبر) وھ 50تبین عدم تواجد حیازات كبیرة جداً (

أیام) وارتفاع الكلفة المباشرة لتربیتھ خالل فترة التسمین والتي قد تصل حتى  3شیكل عند عمر  1,700 – 1,500(

 شیكل للعجل الواحد. 6,750

 : توزیع حیازات عجول التسمین ومعدالت عدد العجول للحیازة الواحدة17جدول 

 معدل عدد العجول للحیازة الواحدة  توزیع الحیازات 
المجمو لیموشین شارولي سمنتال بلدي حجم الحیازة

 ع
 المجموع لیموشین شارولي سمنتال بلدي 

1-15 70% 30% 0% 0% 100%  12 3 0 0 4.6  
16-25 100

% 
0% 0% 0% 100%  19 0 0 0 19 

26-50 0% 100% 0% 0% 100%  0 40 0 0 40 
50+ 0% 0% 0% 0% 0%  0 0 0 0 0 

 8.8 0 0 13 14  %100 %0 %0 %33 %67 المجموع
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

% من أعداد  38%) یمثلون أصحاب الحیازات الكبیرة على 8ة من الحائزین (كما في الحاالت السابقة تسیطر فئة قلیل

 % من العینة. 83% مع أنھم یمثلون 44بینما صغار الحیازات تسیطر على ،  عجول التسمین

 )2015: مقارنة فئات حیازة عجول التسمین لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط 7شكل 
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%) وبین العمر 47أما لجھة حالة القطیع، فھناك تقارب كبیر بین نسب تربیة العجول الصغیرة بعمر أقل من ستة أشھر(

 %)، ھذا أمر طبیعي على أساس أن الطلب على العجول ما زال في معدلھ السنوي الطبیعي. 53شھرا ( 12- 6من 

 )2015ر عجول التسمین (كما في نھایة شھر شباط : تكوین القطیع حسب عم8شكل 

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

ولم یتسنى عموما التأكد من ھذه ،  تبین أن ساللة السمنتال الھجین ھي األكثر إنتاجیة من اللحوم في قطاع غزة

ائھا. ولكن بالعموم فإن معدل شروالسالالت ومدى معرفة المزارعین بسالالت العجول التي یتم تربیتھا في المزرعة أ

 انتاج العجول المحلیة متدني جدا إذا ما قورن بالسمنتال الھجین المحسن. 

 : معدل إنتاجیة العجل الواحد من اللحم حسب الساللة وحسب العمر (كیلوجرام/الشھر)18جدول 

 شھر 12-6من  أشھر 6أقل من  الساللة
 15 13 محلي بلدي

 25 19 سمنتال(ھجین)
   شارولي
   لیموشین

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 خراف التسمین
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تلیھا الحیازات من الھجین، ،  أدناه أن أغلب حیازات خراف التسمین ھي من ساللة العساف النقي 20یبین الجدول رقم 

لبلدیة النخفاض نسبة التصافي لھذه الساللة بینما أقلھا ھي من العّواسي/البلدي وذلك النخفاض الطلب على الخراف ا

كغم). وكذلك تفوقت تفوقت ساللة العّساف النقي لجھة توزیع عدد  7-3شھور  6(تزن لیة الخروف البلدي بعمر 

 الرؤوس تلتھا الھجینة وأخیرا العّواسي البلدي.

 خراف للحیازة الواحدة: توزیع حیازات خراف التسمین ومعدالت عدد ال19جدول 

حجم 
 الحیازة

 معدل عدد الخراف للحیازة الواحدة  توزیع عدد الرؤوس اإلجمالي  توزیع الحیازات
 المجموع ھجین عّساف عّواسي  المجموع ھجین عّساف عّواسي  المجموع ھجین عّساف عّواسي

1-15 16% 63% 21
% 

100%  18% 56% 26% 100%   7.2 5.7 7.9 6.4 

16-25 33% 56% 11
% 

100%  34% 57% 9% 100%   20 20.4 17 19.9 

26-50 0% 71% 21
% 

100%  0% 74% 26% 100%   0 34 30 32.9 

50+ 0% 100
% 

0% 100%  0% 100
% 

0% 100%   0 100 0 100 

20 %64 %16 المجموع
% 

100%  14% 66% 20% 100%   10.4 12.3 11.
5 

11.8 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

% من أعداد الخراف، بینما 42% من كامل أصحاب الحیازات یملكون77تبین أن صغار المزارعین والذین یمثلون 

% من كامل أصحاب 20یمثلون أكثر من   % من عدد الخراف حیث46یمتلك المزارعون الكبار والمتوسطون 

 %.  1رأس فما فوق) ال تتجاوز  50(  الحیازات. یالعموم، یوجد نسبة صغیرة جدا من أصحاب الحیازات الكبیرة جدا

 )2015: مقارنة فئات حیازة خراف التسمین لجھة عدد الرؤوس المحازة (كما في نھایة شھر شباط 9شكل 

 

%) ؛ على أساس أن 64ھنا كذلك، فقد تبین أن المزارعون یربون في الغالب خرافا صغیرة بعمر أقل من ستة أشھر (

في المواسم، كذلك فإن الغالبیة من المزارعین وف بعد ھذا العمر تصبح أكثر جاھزیة للبیع للمسالخ المركزیة أالخرا

أشھر) حیث یتضاعف الطلب على اللحوم، وترتفع أسعارھا  4یعّدون الخراف لفترة شھر رمضان المبارك (بعد حوالي 

 تباعا.
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 )2015(كما في نھایة شھر شباط عمر خراف التسمینوین القطیع حسب : تك10شكل 

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 جدیان التسمین

ساللة الخراف البلدیة، وال حیازات جدیان التسمین وعدد الرؤوس ھي من   أظھرت نتائج المسح المیداني أن جمیع

ز من ھذه الساللة وذلك لمزیج بین ارتفاع ویعود ذلك الرتفاع أسعار جدیان الّشامي والماع،  سالالت نقیةوجود 

خصائصھا من جھة ولندرة النسبیة لھذه الساللة. وقد یكون ھناك سالالت مھجنة ولكن المزارعون عموما ال یمیزون 

 بین السالالت البلدیة والمھجنة. 

 ازة الواحدة: توزیع حیازات جدیان التسمین ومعدالت عدد الجدیان للحی20جدول 

حجم 
 الحیازة

 معدل عدد الجدیان للحیازة الواحدة  توزیع عدد الرؤوس اإلجمالي  توزیع الحیازات
ھجی شامي بلدي

 ن
المجمو

 ع
المجمو ھجین شامي بلدي 

 ع
ھجی شامي بلدي 

 ن
المجمو

 ع
1-15 100

% 
  100%  100

% 
  100%   6.8   6.8  

المجمو
 ع

100
% 

  100%  100
% 

  100%   6.8   6.8 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

ھنا كذلك، فقد تبین أنھ ھناك تقریبا تساوي في نسبة المزارعین الذین یربون جدیان صغیرة بعمر أقل من ستة أشھر؛ 

شھر على أساس أن الجدیان بعد ھذا العمر تصبح أكثر جاھزیة للبیع للمسالخ  12إلى  6والذین یربون جدیان من عمر 

أشھر) حیث یتضاعف  4المزارعین یعّدون الجدیان لفترة شھر رمضان المبارك (بعد حوالي   ، كذلك فإنالمركزیة

 الطلب على اللحوم، وترتفع أسعارھا تباعا.

 )2015: تكوین القطیع حسب عمر جدیان التسمین (كما في نھایة شھر شباط 11شكل 

64% 

36% 

 شھر  12 - 6خراف تسمین من  شھور  6خراف تسمین أقل من 
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 .المصدر: نتائج المسح المیداني 

 ممارسات استھالك األعالف في قطاع غزة والعوامل المؤثرة فیھا. 4.1

 طریقة الحصول على األعالف المختلفة وتخزینھا

 األعالف المرّكزة
%) یقومون بشراء األعالف المرّكزة، في 98.6أظھرت نتائج المسح المیداني بأن األغلبیة الساحقة من المزارعین (

فقد رتب المربون جودة األعالف في المرتبة األولى  24جھا ذاتیاً. إذا نظرنا إلى جدول % فقط منھم بإنتا1.4حین یقوم 

من حیث األھمیة لدى اتخاذھم قرار شراء األعالف المرّكزة، في حین جاء السعر والخصومات المقدمة من قبل 

 دفع والتسھیالت. المستوردین والمصّنعین في المرتبة الثانیة، تلتھا الثقة بالمورد ومصادره وشروط ال

 : األولویات التي تؤثر على قرار شراء األعالف المرّكزة من حیث أھمیتھا21جدول 

األولویات التي تؤثر 
على قرار شراء 
 األعالف المرّكزة

السعر  الجودة 
 والخصومات

شروط الدفع 
 والتسھیالت 

الثقة بالمورد 
 ومصادره 

االلتزام بالتوصیل 
 ب الشروط حس

المعلومات 
والنصائح من 

 المورد 

التوصیة من 
المزارعین 

 االخرین
 12.5 7.9 12.3 27.5 25 36.8 75.7 األكثر أھمیة

 15 12.9 18.5 15.7 9.4 11.8 17.1 ثاني أكثر أھمیة
 22 22.9 15.4 19.6 9.4 16.2 4.3 ثالث أكثر أھمیة
 2.5 5.7 7.7 15.7 14.1 5.9 1.4 رابع أكثر أھمیة

 15 21.4 12.3 11.8 17.2 8.8 1.4 خامس أكثر أھمیة
  32.5 20 33.8 9.8 25 20.6 0 سادس أكثر أھمیة

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

%) یحصلون على األعالف المرّكزة من موردین 60أدناه، فیشیر إلى أن معظم مربي المجترات ( 46أما الشكل رقم 

المزارعین بالتوصیل حیث یجد المزارعون صعوبة في الوصول إلى محال بیع متجولین، وھذا یدل على اھتمام 

التجزئة، كما وأن معظم مربي المجترات خاصة األغنام والخراف یتواجدون في مناطق نائیة بعیدة عن مراكز المدن 

ین بجودة األعالف لذلك یفضلون الباعة المتجولون، وھذه من أحد األسباب التي تؤدي إلى تزاید الشكوك لدى المزارع

المستوردة وحدیثھم المتكرر عن تالعب التجار في جودة األعالف. في المرتبة الثانیة یقوم المزارعون والمحلیة أ

%) بحثا عن تسھیالت في الدفع وخصومات في األسعار. 36محالت البیع بالتجزئة (وبالشراء من مخازن الموردین أ

51% 
49% 

  شھر 12- 6جدیان تسمین من   شھور 6جدیان تسمین أقل من 
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%) من المزارعین یقومون بالشراء مباشرة من مصانع 1نسبة صغیرة جدا ( كما ویتبین من خالل المسح المیداني أن

 األعالف. فیما تبین عدم وجود دور أساسي للجمعیات التعاونیة كوسیلة للسوق. 

 : مصادر األعالف المرّكزة حسب مكان التسلیم12شكل 

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

% من المزارعین یقومون بالدفع النقدي حیث كما ذكر آنفا یقوم 63.2أدناه أن  22الشكل رقم نجد أیضا من خالل 

عادة ما یرتبط بارتباطات ویوم وھ 30% یدفعون آجال لفترة تصل إلى 19.6المعظم بالشراء من باعة متجولون، بینما 

یة. وغالبا یقومون خاللھا اإلنتاجمواسم غیر لدى المربین تؤثر على السیولة المتوفرة لدیھم للدفع النقدي وخاصة في ال

 بالشراء من محالت التجزئة القریبة من مزارعھم. 

 : طرق الدفع المستخدمة من قبل المربین عند شراء األعالف المرّكزة13شكل 

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 

في األعالف المرّكزة والحبوب على مستوى العام، لذا فإن المربین  فروقاتو% من المربین نقصاً أ74یواجھ ما نسبتھ 

یقومون بتخزین ھذه األعالف. أما عن شروط التخزین، تبین من خالل المسح المیداني أن أغلب المربین یلتزمون 

1% 

36% 

60% 

0% 
0% 3% 

 المصنع مباشرة

 مخزن المورد

 المورد المتجول

 الجمعیة التعاونیة

 زراعة و خلط ذاتیین

 اخرى

63.2% 

19.7% 

7.9% 

5.3% 

3.9% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

 دفع نقدي فقط

 یوم 30اجل حتى 

 یوم 90اجل حتى 

 یوم 90اجل حتى اكثر من 

 اخرى
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من ال  % منھم بتخزین األعالف المرّكزة والحبوب. حتى82بالشروط المثلى لتخزین األعالف المرّكزة، حیث یقوم 

یغطي مخزونھ صیفا فإنھ في الغالب یقوم بالتغطیة شتاًء للحمایة من األمطار والعوامل الجویة األخرى. وھذا یدل على 

الحال بالنسبة لفترة التخزین فقد أشار وأنھ من ناحیة التخزین فان معظم المربین یستخدمون ممارسات صحیحة. كذلك ھ

زنون األعالف المرّكزة ألكثر من أسابیع، وأن الثلث اآلخرین یخزنون األعالف أكثر من ثلثي المربین إلى أنھم ال یخ

ألشھر دون الداللة على عدد ھذه األشھر. من الممكن أن یدل ھذا الجواب على أن بعضھم ال یقوم بممارسة صحیحة 

 حیث ال یفضل أن تخزن األعالف المرّكزة ألكثر من شھرین. 

 ظروف تخزین األعالف لدى المربین في العینة :14شكل 

 
 

 : مدة تخزین األعالف من قبل المربین في العینة. المصدر: نتائج المسح المیداني15شكل 

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 
 األعالف المالئة

اء حاجاتھم من القش والتبن غالبا من المحاصیل الحقلیة المرّكزة، یقوم أغلب المربین بشرلألعالف الحال بالنسبة وكما ھ

(قمح، شعیر، ذرة...) مع بعض االختالفات بالعودة إلى ھدف التربیة. كذلك بالمساحات الزراعیة المملوكة والتي یتم 

من تكلفة  شیكل) ھي فعلیا أكثر 1.73زراعتھا لتوفیر األعالف. على أنھ تبین أن تكلفة شراء الكیلوغرام الواحد منھ (

ارتباط وشیكل) وعلى الرغم من ذلك فھناك توجھ للشراء بسبب تراجع مساحات الحیازات الزراعیة  1.46إنتاجھ (

مخزن مغطى ومحكم بعیدا 
عن الحرارة والرطوبة 

 والعوامل الجویة
82% 

مخزن مكشوف 
 صیفاً، مغطى شتاءً 

18% 

70% 

28% 

2% 

 اسابیع

 اشھر

 عام
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% منھم بتخزین األعالف المالئة، 87.1السنویة، یقوم اإلنتاج بالعوامل الجویة والذي قد یؤثر سلبا على معدالت اإلنتاج 

سلیمة من حیث االھتمام بوجود ظروف تخزین مالئمة صیفاُ وشتاًء من یستخدمون ممارسات   %41.9وقد تبین أن 

  .% یقومون بتغطیة المخزون شتاءً  54.8حیث التغطیة الدائمة بینما 

 : مصادر الحصول على األعالف المالئة من قش وتبن22جدول 

 المجموع شراء المراعي الطبیعیة إنتاج ذاتي ھدف التربیة
 %100.0 %88.2  %11.8 بقار الحلیبأ

 %100.0 %100.0   عجول التسمین
 %100.0 %94.9  %5.1 أغنام الحلیب

 %100.0 %89.3  %10.7 خرفان التسمین
 %100.0 %91.7  %8.3 ماعز الحلیب

 %100.0 %83.3  %16.7 جدیان التسمین
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

% فقط من مربیي المجترات یقومون 44.3مالئة، وجد من خالل الدراسة المیدانیة بأن أما عن كفایتھم من األعالف ال

تخزین ما یكفي من األعالف المالئة لحیواناتھم على مدى العام. من بین الذین یواجھون نقصاً في األعالف وبإنتاج و/أ

والنسب تقل للمواسم األخرى:  %) أكبر نقص في األعالف المالئة في فصل الشتاء،61.5المالئة, یواجھ معظمھم (

 %).10.3%)، والخریف (2.6%)، الربیع (25.6الصیف (

 السیالج
% فقط من المبحوثین على علم بماھیة السیالج، أما ما تبقى فھم ال یعرفونھ 20كما كان متوقعا، أظھرت النتائج بأن 

% منھم یقومون بشرائھ. 1اجھ ذاتیا بینما فقط وال یعرفون فوائده على اإلطالق. ومع ھذا فال أحد یقوم قطعیا یقوم بإنت

% من غیر المستخدمین لھ قد أبدوا رغبتھم في شرائھ واستخدامھ، وذلك بعد أن تعرفوا على فوائده 36في حین تبین أن 

 من خالل الباحثین المیدانیین الذین شرحوا عن فوائد السیالج كجزء من عملھم في جمع البیانات والتأكد من دقتھا.

محاولة للتأكد من ارتباط حجم الحیازة بالمعرفة بالسیالج، فقد تبین أن كبار الحائزین ھم أكثر معرفة بالسیالج، وھم  في

أمر یرتبط بالمحاوالت التي یقومون بھا لتطویر معارفھم بممارسات التغذیة. كما وتبین أن النسبة األكثر معرفة 

التسمین المتوسطة والكبیرة مثارنة بأنواع الحیازات األخرى، وھذا  بالسیالج ھم أصحاب حیازات أبقار الحلیب وعجول

 . اإلنتاجیؤشر على رغبة أصحاب ھذه الحیازات البحث عن بدائل توفر من أسعار األعالف وتقلل من تكالیف 

 ربیة على حدة: مدى معرفة المربین بالسیالج حسب حجم الحیازة (عدد الرؤوس) لكل ھدف ت23جدول 

 المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده عجول التسمین  المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده أبقار الحلیب
 ال نعم  ال نعم

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 11.1% 88.9% 100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 25% 75% 100% 
16-25 66.7% 33.3% 100%  16-25 100% 0% 100% 
26-50 100% 0% 100%  26-50 100% 0% 100% 

50+     50+    
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 المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده خرفان التسمین  المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده أغنام الحلیب
 ال نعم  ال نعم

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 14.3% 85.7% 100%  

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 10.5% 89.5% 100% 
16-25 0% 100% 100%  16-25 27.3% 72.7% 100% 
26-50 15% 85% 100%  26-50 40% 60% 100% 

50+ 33.3% 66.7% 100%  50+ 25% 75% 100% 

 

 المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده جدیان التسمین  المجموع المعرفة بالسیالج وفوائده ماعز الحلیب
 ال نعم  ال نعم

زة
حیا

 ال
جم

ح
 

0-15 20% 80% 100%  

لح
م ا

حج
زة

یا
 

0-15 24.4% 75.6% 100% 
16-25 100% 0% 100%  16-25    
26-50 0% 100% 100%  26-50    

50+     50+    
 المصدر: نتائج المسح المیداني.
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 یة للحیواناتاإلنتاجالكمیات المستخدمة في تغذیة المجترات لجھة ھدف التربیة والحالة 

تي یستخدمھا المزارع والمربي الفلسطیني من األعالف أھم انعكاس لممارسات التغذیة، والتي بدورھا من المفترض أن تؤثر في إنتاجیة یمثل الوصول إلى معدالت الكمیات ال

بشكل یومي، على أن یقوموا  اللحم. لحساب ھذه المعدالت، تم سؤال المزارعین والمربین لتحدید دقیق للكمیات التي یقدمونھا لمجتراتھموالمجترات المختلفة لجھة إنتاج الحلیب أ

ت تقدیم األعالف لكل نوع من ھذه بتحدید الكمیات لكل نوع من أنواع األعالف المرّكزة والمالئة بل والسیالج والخلطات العلفیة المرّكزة والخضراء. كذلك تحدید عدد مّرا

یة اإلنتاج(بحالتھا وى كل مرحلة من مراحل التربیة سواء كانت لھا عالقة بعمر المجترات أاألنواع. وقد تم بناء األسئلة لتتمكن اإلجابات من تحدید ھذه الكمیات على مستو

 28قم لكونھا حلوب. بعد تنفیذ التحلیل اإلحصائي على نتائج المسح المیداني وقیاس الكمیات الموزونة كانت النتائج كما ھي ممثلة في الجدول روالجفاف أولجھة) العشار، أ

 أدناه.
 : المعدالت الموزونة للكمیات المستخدمة من األعالف في تغذیة المجترات حسب حالة التربیة (كیلوغرام /رأس/الیوم الواحد)24جدول 

 حالة التربیة

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

14% 

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

16% 

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

18% 

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

20% 

خلطة 
مرّكزة 
 أخرى

عدل م
الخلطات 
 المركزة

حبوب 
بلدیة 

 ومستوردة

أعالف 
خضراء 

 مختلفة

تبن وقش 
بقولیات 

 أحمر

تبن 
وقش 

محاصیل 
حقلیة 
 أبیض

 سیالج
خلیط أعالف 

مرّكزة 
 وخضراء

 5.66 0.00 5.67 0.00 2.71 0.00  8.99 4.87 0.00 7.50 4.50 0.00 سنوات) 3-2حلوب (-أبقار حلیب
 1.13 0.00 1.22 0.00 6.63 0.00 8.95 4.44 0.00 6.27 3.21 0.00 عشار-أبقار حلیب
 1.20 0.00 5.20 0.00 2.70 0.00 8.11 0.40 0.00 6.96 4.00 0.00 بكیرة (أقل من سنتین)-أبقار حلیب
 2.50 0.00 4.00 0.00 1.73 0.00  12.8 5.50 0.00 10.90 6.00 0.00 سنوات) 6-2غیر ملقحة (-أبقار حلیب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 سنوات) 7كبر من ھرمة (أ-أبقار حلیب

 2.55 0.00 3.51 0.00 3.63 0.00 8.57 3.68 0.00 6.96 4.32 0.00 معدل أبقار الحلیب
                         

 0.00 0.00 4.80 0.83 1.50 0.00 7.82 1.33 4.50 6.83 1.67 0.00 أشھر) 6عجول التسمین (أقل من 
 0.00 0.00 5.80 2.00 2.46 0.00 11.77 2.80 6.78 12.56 1.40 0.00 شھر) 12-6عجول التسمین (من 
 0.00 0.00 5.25 1.36 1.94 0.00 9.8 2.00 5.54 9.44 1.55 0.00 معدل عجول التسمین

                         
 0.25 0.00 0.95 0.03 3.58 0.70 2.17 0.00 0.15 0.62 0.21 0.00 سنوات) 4-1.5حلوب (-أغنام حلیب
 0.28 0.00 0.90 0.12 3.83 0.73 2.01 0.00 0.10 0.78 0.29 0.00 عشار-أغنام حلیب
 0.29 0.00 0.90 0.16 2.71 0.63 1.68 0.00 0.14 0.95 0.29 0.00 أشھر) 6بكیرة (أقل من -أغنام حلیب
 0.50 0.00 0.83 0.34 3.73 0.53 1.76 0.00 0.24 0.84 0.32 0.00 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-أغنام حلیب
 0.60 0.00 0.60 0.00 3.76 0.40 0.5 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -أغنام حلیب
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 حالة التربیة

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

14% 

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

16% 

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

18% 

خلطة 
مرّكزة 
بروتین 

20% 

خلطة 
مرّكزة 
 أخرى

عدل م
الخلطات 
 المركزة

حبوب 
بلدیة 

 ومستوردة

أعالف 
خضراء 

 مختلفة

تبن وقش 
بقولیات 

 أحمر

تبن 
وقش 

محاصیل 
حقلیة 
 أبیض

 سیالج
خلیط أعالف 

مرّكزة 
 وخضراء

 0.32 0.00 0.89 0.13 3.46 0.65 1.62 0.00 0.14 0.76 0.26 0.00 معدل أغنام الحلیب
                         

 0.36 0.00 1.20 0.06 0.40 0.89 1.2 0.00 0.00 0.83 0.37 0.00 أشھر) 6خراف التسمین (أقل من 
 0.37 0.00 1.70 0.10 0.42 1.55 2.02 0.00 0.00 1.15 0.70 0.00 شھر) 12-6خراف التسمین (من 
 0.37 0.00 1.43 0.08 0.41 1.19 1.61 0.00 0.00 0.98 0.52 0.00 معدل خراف التسمین

                         
 0.22 0.00 0.92 0.00 4.06 0.54 1.03 0.00 0.00 0.20 0.27 0.00 سنوات) 4-1.5حلوب (-ماعز حلیب
 0.33 0.00 1.31 0.09 4.30 0.55 1.11 0.00 0.00 0.21 0.30 0.00 عشار-ماعز حلیب
 0.06 0.00 0.15 0.01 0.68 0.10 0.70 0.00 0.00 0.04 0.05 0.00 أشھر) 6بكیرة (أقل من -ماعز حلیب
 0.00 0.00 0.48 0.00 0.47 0.56  0.67 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-ماعز حلیب
 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00  0.5 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -ماعز حلیب

 0.07 0.00 0.45 0.01 1.11 0.30 0.80 0.00 0.00 0.06 0.08 0.00 معدل ماعز الحلیب
                         

 0.14 0.00 5.80 0.07 0.43 0.86 1.23 0.00 0.00 0.56 0.14 0.00 أشھر) 6جدیان التسمین (أقل من 
 0.57 0.00 2.83 0.33 0.00 1.60 2.1 0.00 0.00 1.15 0.25 0.00 شھر) 12-6جدیان التسمین (من 

 0.34 0.00 4.43 0.19 0.23 1.20 1.67 0.00 0.00 0.83 0.19 0.00 ل جدیان التسمینمعد
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 كیف یمكن قراءة الجدول السابق؟

 أعاله، األخذ باالعتبار أن ھذه الكمیات، قد تم حسابھا باالعتماد على: 28من المھم لدى قراءة الجدول رقم 

 حالة األغنام والماعز، مثال.وحاالت تراوحت بین العشرات في حالة عجول التسمین أعداد مختلفة من ال .ه 

 ، ولكن مثلت المعدالت على مستوى السنة الواحدة أخذا بعین االعتبار الموسمیة في توفر األعالف وخاصة المالئة والخضراء منھا.2015شھر آذار   لقاءات تمت مع .و 

الموقع الجغرافي، حجم الحیازة، تنوع السالالت المرّباة، كذلك تنوع مستوى اختالط/تخصص التربیة ألكثر من نوع من  لقاءات مع أصحاب حیازات متنوعین لجھة .ز 

 أنواع المجترات.

 كذلك، أنھ:
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ل قطعا ممارسة ھي الغالبة ال یوجد ممارسة واحدة للتربیة في فلسطین، وبالتالي فإن الجدول أعاله یمثل معدل الكمیات لمجتمع مربي المجترات في فلسطین وال یمث .ح 

 على أخریات.

ذیة لدیھم، وبالتالي ھي خطوة من ھنا، وجب التأكید على أن األرقام في الجدول أعاله ھدفھا تمثیل واقع استھالك األعالف من قبل مربي المجترات من خالل ممارسات التغ

أنواع األعالف، من قبل المربین حسب ھدف التربیة. ھذا سیمكننا من تقدیر قیمة سوق أعالف  أولى بھدف تقدیر الكمیات المستھلكة (وبالتالي المطلوبة) من كل نوع من

 المجترات في قطاع غزة بأصنافھا المختلفة.

  مالحظة: األرقام المظللة باللون األخضر تدل على الممارسات األكثر تطبیقا لدى المربین في قطاع غزة.
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الخام ارسة األكثر انتشارا والغالبة في تغذیة المجترات، تمت العودة إلى النتائج في محاولة من فریق البحث لتقدیر المم

تواجداً) على مستوى كل حالة من وللبحث المیداني، وتم حساب المعدالت الموزونة للحاالت األكثر غلبة (ظھوراً أ

 موضح في الجدول التالي.وحاالت التربیة. وكانت النتائج كما ھ

 : المعدل الموزون لممارسات التغذیة األكثر تواجداً حسب حالة التربیة (كیلوغرام /رأس/الیوم الواحد)25جدول 

خلطات  حالة التربیة
بروتین 
(مختلفة 
 التركیز)

حبوب 
 متنوعة

أعالف 
خضراء 
 متنوعة

تبن وقش 
 متنوعة

خلیط أعالف  سیالج
مرّكزة 

 وخضراء

 15.00  5.50 4.00  9.00 سنوات) 3-2حلوب (-أبقار حلیب
 5.00  5.50 6.50  9.00 عشار-أبقار حلیب
 6.00  5.00 4.50  8.00 بكیرة (أقل من سنتین)-أبقار حلیب
 10.00  4.00 2.50  13.00 سنوات) 6-2غیر ملقحة (-أبقار حلیب
   0.00 0.00  4.00 سنوات) 7ھرمة (أكبر من -أبقار حلیب

        
   5.00 3.00  8.00 أشھر) 6من عجول التسمین (أقل 
   6.50 4.00  12.00 شھر) 12-6عجول التسمین (من 

        
 2.00  1.00 4.00 1.00 2.00 سنوات) 4-1.5حلوب (-أغنام حلیب
 1.50  1.00 4.50 1.00 2.00 عشار-أغنام حلیب
 1.00  1.00 3.00 1.00 1.50 أشھر) 6بكیرة (أقل من -أغنام حلیب
  1.50  1.00 4.50 0.50 2.00 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-أغنام حلیب
   0.5 5.00 0.50 0.50 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -أغنام حلیب

        
   1.00 1.00 1.00 1.00 أشھر) 6خراف التسمین (أقل من 

   2.00 1.00 1.50 2.00 شھر) 12-6خراف التسمین (من 
        

   1.00 5.50 1.00 1.00 نوات)س 4-1.5حلوب (-ماعز حلیب
   1.00 6.00 1.00 1.00 عشار-ماعز حلیب
   1.00 5.00 0.50 0.50 أشھر) 6بكیرة (أقل من -ماعز حلیب
   1.00 5.50 1.00 0.50 سنوات) 4-شھور  8غیر ملقحة (-ماعز حلیب
   0.50 0.00 0.00 0.50 سنوات) 5ھرمة (أكبر من -ماعز حلیب

        
   5.00 3.00 1.00 1.00 أشھر) 6تسمین (أقل من جدیان ال

   2.50 0.00 1.50 2.00 شھر) 12-6جدیان التسمین (من 
 المصدر: نتائج المسح المیداني. 

 أعاله، مالحظة ما یلي: 29یمكننا من خالل التدقیق في مخرجات الجدول رقم 

معدالت االستھالك لمجموع المربین. بشكل تختلف كمیات األعالف بین الممارسات الغالبة لدى أكثر المربین و .1

 عام:

یقدم الكثیر من المربین كمیات كبیرة من مجموع األعالف المختلفة لألغنام والماعز، تتجاوز الحاجة  -

الیومیة المستخدمة كممارسة فضلى. خاصة في موسم األعالف الخضراء حیث تتزاید الكمیات المقدمة 

 وبة. لألغنام والماعز عن المعدالت المطل

یقدم الكثیر من المربین كمیات أقل من مجموع األعالف ألبقار الحلیب وخاصة للبكیرة وغیر الملقحة  -

 منھا.
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التغذیة في حالة التسمین تمتاز بأنھا تزداد في الستة أشھر الثانیة من عمر الرأس عنھا في الستة أشھر األولى،  .2

 الخراف والماعز.وبالرأس من العجول أ وھي ممارسة سلیمة تتماشى مع متطلبات التغذیة الخاصة

لم تتواجد الحبوب البدیلة كأعالف مخصصة ألبقار الحلیب وعجول التسمین، بینما تواجدت بشكل أساسي  .3

 كأعالف مخصصة لتربیة الماعز واألغنام بأنواعھا.

الف مخصصة یعتمد المربون بشكل أساسي على الحبوب البدیلة مع األعالف المالئة واألعالف الخضراء كأع .4

  .لألغنام والماعز بأنواعھا وفي الغالب ال یتم االعتماد على األعالف المركزة

 على غیر المتوقع، یزود المربون أغنامھم ومعازھم الھرمة بكمیات وفیرة من األعالف. .5

اجات تزید كمیات األعالف المزودة لألغنام والماعز العشار عنھا للحلوب وعنھا للبكیرة بشكل یتجاوز االحتی .6

   ما قد یؤثر على صحة الموالید.والیومیة لھا وھ

یعتمد أغلب المربون على شراء األعالف بشكل منفصل (حبوب، أعالف مالئة) ومن ثم تقدیمھا للمجترات 

بتكرارات مختلفة وبكمیات مختلفة، بینما یعتمد القلیل على شراء خلطات جاھزة. جزء من ھؤالء یعتمد على 

 امل، وبعضھم تمثل الخلطات الجاھزة جزءاً من مجموع األعالف الیومیة األخرى.ھذه الخلطات بشكل ك

 معدل عدد مّرات تقدیم األعالف الیومي

على عدد مرات تقدیم األعالف للقطیع فبشكل عام، تتراوح   نالحظ أن نوع التربیة والھدف منھا لم یؤثر بشكل كبیر

ن یومیا بغض النظر عن الغرض من التربیة سواء أكان للحلیب عدد مّرات تقدیم األعالف بمختلف أنواعھا لمرتی

عجول التسمین ولدى أبقار الحلیب عنھ لدى أغنام وماعز الحلیب أ  التسمین، ولم یختلف عدد مرات تقدیم األعالفوأ

 عن خراف التسمین. 

 نوع األعالف (مرة/الیوم الواحد): معدل عدد مّرات تقدیم األعالف حسب حالة التربیة و26جدول 

حبوب بلدیة  خلطات مرّكزة البروتین ھدف التربیة
 مستوردة

أعالف خضراء 
 مختلفة

 تبن 
 وقش

خلیط أعالف  سیالج
مرّكزة 

 وخضراء
 أخرى 20% 18% 16% 14%

   2.00 2.00  1.90  2.00 2.20  أبقار الحلیب
   2.00 2.13 2.14   2.14 2.12  أغنام الحلیب
   1.67 2.25 2.10   2.00 2.20  ماعز الحلیب

   2.00 2.00  2.00 2.67 2.00 2.00  عجول التسمین
   2.00 1.67 2.40   2.47 2.27  خراف التسمین
   1.80 2.00 2.14   2.67 2.00  جدیان التسمین

 المصدر: نتائج المسح المیداني"قطاع غزة "
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 ى األعالف حجم وقیمة الطلب المتوقع عل. 5.1

 تقدیر كمیة الطلب على األعالف  5.1.1

م الخلطات العلفیة حسب الغرض من في محاولة منا لتقدیر حجم الطلب على األعالف المرّكزة وتلك المالئة قام فریق العمل باالعتماد على نتائج الكمیات المستخدمة في تقدی

والذي أصدره الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تم تقدیر أعداد رؤوس المجترات  2013ثروة الحیوانیة للعام أعاله). بالعودة إلى نتائج مسح ال 28التربیة (جدول رقم 

، من المقدر أي یكون عدد ھذ الرؤوس قد اقترب 2015والعام  2014% للعام 2.5بسیط یبلغ ورأس موزعة على أھداف التربیة المختلفة. وبافتراض معدل نم 900,881

   س.رأ 90,000من 
 2013باالعتماد على مسح الثروة الحیوانیة للعام  2015-2013: أعداد رؤوس المجترات بین عامي 27جدول 
 2015 2014 2013 ھدف التربیة
 2,068.681 2,018.225 1,969 أبقار الحلیب

 6,722.949 6,558.975 6,399 عجول التسمین
 5,809.956 5,668.25 5,530 أغنام الحلیب

 57,818 5,6407.8 55,032 خراف التسمین
 1,552.824 1,514.95 1,478 ماعز الحلیب

 9,371.575 9,143 8,920 جدیان التسمین
 83,343.98 81,311.2 79,328 المجموع

 .2015و 2014، وتقدیرات للعامین 2013المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للعام 

 (كیلوغرام / الیوم) – 2015تقدیرات العام  -: معدل االستھالك الیومي ألعالف المجترات على مستوى قطاع غزة 28جدول 

معدل االستھالك  خلطات مرّكزة البروتین ھدف التربیة
 للخلطات المركزة 

حبوب بلدیة 
 ومستوردة

أعالف خضراء 
 مختلفة

 تبن وقش 
 بقولیات

 تبن وقش 
 قلیةمحاصیل ح

خلیط أعالف  سیالج
 أخرى %20 %18 %16 %14 مرّكزة وخضراء

 5,028 0 6,915 0 7,156 0 16,874 7,238 0 13,696 8,502 0 أبقار الحلیب
 0 0 33,624 8,726 12,391 0 62,710 12,798 35,427 60,383 9,889 0 عجول التسمین

 1,764 0 4,933 714 19,128 3,621 8,958 0 774 4,175 1,440 0 أغنام الحلیب
28,50 0 خراف التسمین

7 
53,711 0 0 88,601 65,708 22,453 4,403 78,696 0 20,142 

 104 0 662 18 1,648 438 1,182 0 0 94 122 0 ماعز الحلیب
 3,019 0 39,522 1,715 2,058 10,704 14,896 0 0 7,410 1,715 0 جدیان التسمین

50,17 0 المجموع
5 

139,47
1 

36,201 20,036 193,223 80,471 64,834 15,576 164,353 0 30,057 
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 .المصدر: تقدیرات باالعتماد على نتائج المسح المیداني وإحصاءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
 (طن/سنة) – 2015لعام تقدیرات ا -: معدل االستھالك السنوي ألعالف المجترات على مستوى قطاع غزة 29جدول 

معدل  خلطات مرّكزة البروتین ھدف التربیة
االستھالك 
للخلطات 
 المركزة 

حبوب 
بلدیة 

 ومستوردة

أعالف 
خضراء 
 مختلفة

 تبن وقش 
 بقولیات

 تبن وقش 
 محاصیل حقلیة

خلیط أعالف  سیالج
 أخرى %20 %18 %16 %14 مرّكزة وخضراء

 1,835 0 2,524 0 2,612 0 6,159 2,642 0 4,999 3,103 0 أبقار الحلیب
22,04 3,610 0 عجول التسمین

0 
12,93

1 
4,671 22,889 0 4,523 3,185 12,273 0 0 

 644 0 1,801 261 6,982 1,322 3,270 0 282 1,524 526 0 أغنام الحلیب
10,40 0 خراف التسمین

5 
19,60

5 
0 0 32,340 23,983 8,195 1,607 28,724 0 7,352 

 38 0 242 7 601 160 432 0 0 34 45 0 الحلیب ماعز
 1,102 0 14,426 626 751 3,907 5,437 0 0 2,705 626 0 جدیان التسمین

18,31 0 المجموع
4 

50,90
7 

13,21
3 

7,313 70,527 29,372 23,664 5,685 59,989 0 10,971 

 اءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.المصدر: تقدیرات باالعتماد على نتائج المسح المیداني"قطاع غزة "وإحص

من كامل كمیات األعالف ، طن خاصة فقط بالمجترات 70,527عدلھبما م 2015أعاله، یقدر استھالك قطاع غزة من الخلطات مرّكزة البروتین للعام  33بالعودة إلى جدول 

% لتغذیة خراف  33.4% من ھذه األعالف المرّكزة تذھب لتغذیة عجول التسمین فقط و48.19أن  المقدر استھالكھا من قبل المجترات المرّباة في قطاع غزة لھذا العام. على

 % منھا.56.7% بروتین النسبة األكبر من ھذه األعالف بنسبة 18التسمین، وتمثل الخلطة المرّكزة 

واألعالف المالئة كنسبة من مجموع األعالف المقدر استھالكھا والتي وصلت في  الخاماالرتفاع النسبي لكل من الحبوب ومن المالحظات المثیرة لالھتمام في الجدول أعاله ھ

ما یتوافق مع االنخفاض في معرفة المزارعین بأھمیتھ وكذلك بطریقة صنعُھ)، كذلك في وفي المقابل ھنالك انخفاض واضح الستخدام السیالج (وھ %.40.73 مجموعھا

التجاري لھذه اإلنتاج الجاھزة. اما عن األعالف الخضراء فیرتبط االنخفاض في استخدامھا إلى محدودیة موسم الربیع واستخدام خلطات األعالف المرّكزة والخضراء 

 األعالف.

دونم  1.5لي ، یقدر الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني بأنھ في المعدل تقدر الحیازة الزراعیة المخصصة إلنتاج األعالف بحوا2013بحسب مسح الثروة الحیوانیة للعام 

دونم لزراعة وإنتاج األعالف. باالعتماد على معدل إنتاجیة الدونم الواحد من الحبوب  3,000صاحب حیازة لمجترات یستغلون  2,000لكل صاحب حیازة. من ھنا فإن 
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نسبة متواضعة جداً اإلنتاج . یمثل ھذا 2015لقش للعام طن من ا 702طن من الحبوب و 570الذاتي بحوالي: اإلنتاج كغم) یمكننا تقدیر كمیة  234كغم) ومن القش ( 190(

من القش. من ھنا یمكننا استنتاج تقاربا واضحا بین قیمة الطلب على المنتجات العلفیة المختلفة وقیمة  %1.17من الحبوب و %1.94من احتیاجات المزارعین وھي 

 لذاتي من كامل الكمیة المستھلكة.انتاج اإلاالستھالك منھا، حیث أن الكمیة المطلوبة تقدر بحاصل طرح كمیة 

 تقدیر قیمة الطلب على األعالف  2.5.1

وعلى مستوى كل ھدف من أھداف التربیة، ھذ األسعار تمثل السعر النھائي لألعالف استطاع المسح المیداني من إنتاج معدل سعر شراء كل كیلوغرام من األنواع المختلفة 

 ل تكالیف التوصیل إلى باب المزرعة. أمكننا باستخدام ھذه المعدالت حساب القیمة النقدیة للطلب؛ وھي القیمة الناتجة عن حاصل ضرب معدلللمزارع الفلسطیني بما یشمل كام

 األسعار مع معدل الكمیات المطلوبة.

 (ألف شیكل إسرائیلي/سنة) – 2015ات العام تقدیر -: قیمة االستھالك السنوي ألعالف المجترات على مستوى قطاع غزة 30جدول 
معدل سعر  خلطات مرّكزة البروتین ھدف التربیة

األعالف 
 المركزة 

حبوب بلدیة 
 ومستوردة

أعالف 
خضراء 
 مختلفة

 تبن وقش 
 بقولیات

 تبن وقش 
 محاصیل حقلیة

خلیط أعالف  سیالج
مرّكزة 

 وخضراء

 المجموع
 أخرى 20% 18% 16% 14%

  33,161 0 0 4,492 0 3,526 0 14,781 6,076 0 10,998 8,068  لحلیبأبقار ا
43,05 43,859 7,219  عجول التسمین

9 
16,349 61,800 0 7,914 6,369 17,181 0 0 141,95

4 
 23,503 1,738 0 2,160 521 11,519 3,370 6,866 0 0 3,078 1,114  أغنام الحلیب

22,47  خراف التسمین
4 

37,836 0 0 64,679 58,759  12,784 3,053 51,703 0 16,614 203,22
6 

 1,059 100 0 398 14 0 383 906 0 0 77 84  ماعز الحلیب
 41,882 2,931 0 21,350 0 0 10,939 10,874 0 0 5,409 1,252  جدیان التسمین

40,21  المجموع بالشیكل
3 

101,25
9 

43,05
9 

22,426 159,90
9 

73,452 35,745 9,959  97,287 0 21,385 444,78
9 

9.04  نسبة مئویة (%)
% 

22.77
% 

9.68
% 

5.04%  16.51% 8.04% 2.24% 21.87% 0.00
% 

4.81% 100.00
% 

10,05  المجموع بالدوالر 
3 

25,314 10,76
4 

5,606 39,977 18,363 8,936 2,489 24,321 0 5,346 111,19
7 

 إحصاءات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.المصدر: تقدیرات باالعتماد على نتائج المسح المیداني و

  



 

   
 

ملیون شیكل إسرائیلي  160بما معدلھ  2015من الخلطات مرّكزة البروتین للعام  قطاع غزةیقدر استھالك 

% من كامل قیمة األعالف المقدر استھالكھا من 46.5ملیون دوالر أمریكي) خاصة فقط بالمجترات، تمثل 40(

في قطاع غزة لھذا العام. على أن جزءاً منھا یتم شراؤه بشكل مباشر من منتجین إسرائیلیین قبل المجترات المرّباة 

وجزء آخر یتم تصنیعھ من قبل مصانع وجواریش محلیة تعتمد بشكل كلّي على مدخالت إنتاج ھي مشتراة من 

 منتجین ومستوردین إسرائیلیین. 

 العوامل المؤثرة في ممارسات التغذية الحالية .2

في القسم "قّوة الطلب" أعاله من التركیز على الكمیات التي یستخدمھا المربون في المعدل لتغذیة المجترات، تمكنا 

ظھوراً حسب كل ھدف من أھداف التربیة. في ھذا القسم، سیتم التركیز على وكذلك الكمیات األكثر تواجداً أ

جموع ھذه العوامل ھي داخلیة (من طرف مجموعة العوامل التي تؤثر في ممارسات التغذیة ھذه، علما بأن م

مبین في الشكل والمربین أنفسھم) وخارجیة (من أطراف أخرى فاعلة والعبة على مستوى سلسلة القیمة)، كما ھ

 التوضیحي التالي.

 : إیضاح حول العوامل المؤثرة في تحدید استخدامات األعالف بأنواعھا16شكل 

 

 ازةالسالالت المح
كما تم تفصیلھ في األجزاء السابقة من ھذا التقریر وبالتحدید "الحیازات الحیوانیة لغایات إنتاج الحلیب" و"الحیازات 

یة اإلنتاجالحیوانیة لغایات إنتاج اللحم" فقد تبین بالنسب میل المربین الفلسطینیین إلى تربیة األصناف األعلى في 

یة من عجول اإلنتاجنقیة والھجینة من أبقار الحلیب واألصناف النقیة عالیة حیث أمكن. فقد تبین توفر األصناف ال

الحال بالنسبة ألغنام الحلیب وخراف التسمین حیث توفرت ساللة العّساف النقي والسالالت والتسمین. كذلك كان ھ

فمع أن ساللة الّشامي الھجینة بصورة أكبر مما توفر العّواسي البلدي. تغیر الحال نوعا ما فیما یتعلق بالماعز، 

 ممارسات ال��بية والتغذية

 عوامل�داخلية

إنتاجية من 

ال�حم/ا�حليب  

 عوامل�خارجية



    

124 | P a g e 
 

ما یمكن تبریره باالرتفاع الواضح والنقي توفرت بصورة بسیطة لغایات إنتاج الحلیب، لم تتوفر لغایات التسمین. وھ

في أسعار ھذه الساللة والذي یجعل االحتفاظ بھ ألغراض التربیة مكلفاً وتسویقھ غیر مجدیا منم الناحیة االقتصادیة، 

 المخاطر الطبیعیة.وتفعة لجھة حاالت التعرض للسرقة أإضافة إلى المخاطر المر

إثارة لالھتمام لجھة الساللة في ممارسات التغذیة؛ وھي تلك التي تمت وعلى أنھ توجد فروقات بسیطة ذات داللة أ

 یة للحیوانات"اإلنتاجاإلشارة إلیھا في قسم "الكمیات المستخدمة في تغذیة المجترات لجھة ھدف التربیة والحالة 

 أعاله.

 یة للحیواناتاإلنتاجالھدف من التربیة والحالة 
تماثلت سالالتھا بین وتبین نتائج المسح المیداني فروقات جوھریة وأساسیة لجھة الھدف من تربیة المجترات ول

غایات التسمین وغایات إنتاج الحلیب؛ حیث اختلفت مكونات الخلطات العلفیة لجھة مستوى التركیز واألنواع، كذلك 

اختلف عدد مّرات تقدیم ھذه الخلطات. لقد تم تناول ھذه الفروقات بشكل تفصیلي في قسم " الكمیات المستخدمة في 

یة للحیوانات" وقسم "معدل عدد مّرات تقدیم األعالف الیومي" اإلنتاجتغذیة المجترات لجھة ھدف التربیة والحالة 

 أعاله.

 مساحة المزرعة وتوفر األراضي الرعویة  
دونم  2متر مربع للحیازة الواحدة، إال أنھ توفر ما معدلھ  400الرغم من انخفاض معدل مساحة المزرعة إلى على 

% من المربین،علما بأن البعض 67أرض زراعیة لكل صاحب حیازة ممن یمتلكون أرضا زراعیة وھم حوالي 

ء أعلى ممن ال یمتلكون أراض . من ھنا فقد كانت إمكانات ھؤال33یمتلك ویستأجر في نفس الحین أراض زراعیة

غیر مساحة المزرعة في الوصول إلى مراع وتوفیر األعالف الخضراء من ناحیة، ومن ناحیة أخرى زراعة 

أعالف یمكن استخدام حبوبھا ومخلفاتھا كقش وتبن خاص بمجتراتھم. إذن، كما كان الوصول لألرض أعلى كلما 

 الف اكبر وكلما كان باإلمكان توفیر في اإلنفاق على األعالف المشتراة.الذاتي من األعاإلنتاج كانت إمكانات توفیر 

 أما لناحیة أعلى كثافة للرعي، تشابھت لدى بعض أغراض التربیة واختلف لدى أخرى، وكانت كالتالي:

 فترة أعلى كثافة رعي الھدف من التربیة
   عموما ال یتم رعي أبقار الحلیب أبقار الحلیب
 شباط إلى ایار  من أغنام الحلیب
 من شباط إلى ایار  ماعز الحلیب

 عموما ال یتم رعي العجول المسمنة عجول التسمین
 من شباط إلى نیسان  خراف التسمین

                                                           
ني الحیازة الزراعیة بأنھا وحدة اقتصادیة فنیة لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جمیع الحیوانات الموجودة یعرف الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطی 33

أجرون أرضا من أصل وكل األراضي المستغلة كلیا أوجزئا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكیة أوالشكل القانوني. من ھنا فإن نسب من یمتلكون ویست
 ع أفراد العینة كان أكبر من نسبة من یستغلون األراضي في الزراعات المساندة. لذا وجب التوضیح.جمی
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 من آذار إلى نیسان  جدیان التسمین
 

 مستوى المعرفة والخبرات في التربیة عموما، وفي التغذیة خصوصا
% من المربین الذین تمت مقابلتھم قد 64.3من خالل البحث المیداني أن تبین  مصدر الخبرة في إدارة المزرعة.

كان العائد المالي وورثوا المزرعة من آبائھم وأجدادھم لذلك فھم یصرون على العمل في تربیة المجترات حتى ل

ة التي بشكل ذاتي ومستقل، أما عن مصادر الخبرة األساسی ابتدأوا العمل بالمزرعة% منھم 34.3ضئیل، بینما 

یستغلھا المربون في إدارة شؤون مزرعتھم فقد تنوعت، غیر أن األكثر تأثیرا كانت المعلومات من العائلة 

واألقارب، تلیھا المعلومات من المرشدین الزراعیین. كانت للمعلومات من الكتب العلمیة واإلنترنیت تأثیرا ولكن 

 أقل تأثراً. 

 ر خبرة المربین بإدارة شؤون المزرعة لدیھم: مصاد31جدول 

المعلومات من العائلة  الترتیب
 واالقارب %

المعلومات من المرشدین 
 الزراعیین %

المعلومات من االنترنت 
 والكتب العلمیة %

معلومات من الدراسة 
 الجامعیة %

 11.4 2.9 40 71.4 األول تأثیراً 
 8.6  2.9 41.4 20 الثاني تأثیراً 

 2.9 17.1 4.3 4.3 تأثیراً  الثالث
 77.1  2.9 4.3 4.3 الرابع تأثیراً 

 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 

% 37.1خالل السنوات الخمس الماضیة، لم تقم نسبة  التعدیل على خلطات األعالف وعدد مرات تقدیم األعالف.

حتى مستویات والمقدمة أألعالف لِنسب المحتوى ومن المزارعین بأي تعدیل على عدد مّرات تقدیم األعالف أ

أكثر. من بین الذین قاموا بالتعدیل، الحظ وقام بالتعدیل لمرتین أ  %48.6التركیز من البروتین. أما ما نسبتھ 

% منھم أي تغییر، ولم یتابع 42.9% منھم انعكاساً إیجابیاً على مستوى الكفاءة التحویلیة، بینما لم یالحظ 42.9

أیة تغیرات. یشیر ھذا لضعف في تجارب البحث والتطویر على مستوى المنتجین % من أجل مالحظة 14.3

یة للمجترات. كما اإلنتاجالحالة و"المربین" والذي یؤثر على قدرتھم للتكیف مع التغیرات في أسعار األعالف أ

ارتفاع األسعار ویشیر إلى رغبة واضحة لعدد من المزارعین لتطویر خلطات األعالف وأنظمة التغذیة للتأقلم مع 

 یة. اإلنتاجوتدني 

% من المربیین الحالیین أحدًا 35.7لم یستشر  لخلطات األعالف المقدمة. المحتوىالحصول على نسب  مصدر

% منھم إلى معلومات علمیة 12.9بالنسبة إلى النسب التي یستخدمون، بل قّدروا النسب بالفطرة. في حین استند 

% على معلومات ونصائح من مزارعین آخرین، أما البقیة 31.4بینما یعتمد  التعلم.وحصلوا علیھا بالخبرة أ

 من طرق أخرى.ومرشدین زراعیین، أو% فقد حصلوا على النسب إما من المورد، أ20ویشكلون 
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% فقط من مربیي المجترات ألھداف إنتاج الحلیب بالتلقیح 63.6حیث یتم التلقیح صناعیا، یقوم  التلقیح الصناعي.

% من مربي 8ي بأنفسھم؛ بینما یستعین البقیة بخبراء متخصصین. علما بأن التلقیح الصناعي یكون لدى الصناع

% فقط من مربي ماعز الحلیب. ونالحظ ارتفاعا نسبیا 17.8% من مربي أغنام الحلیب، و10.2أبقار الحلیب، 

لتي قامت بھا مؤسسات دولیة من في نسبة التلقیح االصطناعي ألغنام وماعز الحلیب، ویرجع السبب للتدخالت ا

 خالل مشاریع التلقیح االصطناعي (وخاصة مؤسسة أكسفام ایطالیا) والتي اسنھدفت المئات من المربین. 

. تتناسب معدالت استبدال المربین لرؤوس أبقار الحلیب ورؤوس ماعز الحلیب مع معدل استبدال القطیع 

 4ألغنام والماعز عن سنوات وعمر ا 7-6ن یتجاوز عمر البقرة الممارسات الفضلى في التربیة، حیث ال یفضل أ

 سنوات. 
 : معدل نسبة االستبدال لمربي مجترات إنتاج الحلیب.32جدول 

 معدل نسبة االستبدال السنویة الصنف
 %24 أبقار الحلیب
 %21.8 أغنام الحلیب
 %20.8 ماعز الحلیب

 لمیداني.المصدر: نتائج المسح ا

% فقط من المربین یعلمون بفترة الصالحیة 45.7أظھرت النتائج أن  المرّكزة. المعرفة بفترة صالحیة األعالف

% بأن ال علم لدیھم، وأشار 42.9یوما من تاریخ إنتاجھا. في حین صرح  90المرّكزة وھي لألعالف المثلى 

لألعالف ه النسب تتعارض مع فترات التخزین الفعلي % بأن فترة الصالحیة تتجاوز الثالثة أشھر. مع أن ھذ11.4

منقولة دون معرفة األسباب من والمرّكزة والتي ال تتجاوز الثالثة أشھر، إال أن ذلك یعود إلى ممارسات متوارثة أ

ورائھا، كذلك انخفاض في السیولة السامحة للتخزین طویل األمد وضیق أماكن التخزین أحیانا لدى عدد من 

 .المزارعین

موضح في قسم "طریقة الحصول على األعالف المختلفة وتخزینھا" فقد تبین أن وكما ھظروف تخزین األعالف. 

 المربین ینفذون الممارسات الفضلى في تخزین األعالف المرّكزة والمالئة عموما. 

 األولویات التي تؤثر على عملیة تحضیر الوجبات العلفیة
یعطونھا األولویة لدى تحضیر الوجبات العلفیة ومن ثم ترتیبھا لناحیة األكثر لدى سؤال المربین عن األمور التي 

یة للقطیع ھي األولویة األكثر تأثیراً على عملیة إعداد الوجبة العلفیة لجمیع أنواع اإلنتاجتأثیرا، لوحظ أن المرحلة 

لوب، أم عشار، أم جافة بما المجترات المخصصة إلنتاج الحلیب، حیث یكون االھتمام بكون أغلب القطیع رؤوس ح

لھ من تأثیر على تولیفة وكمیة الوجبة المقدمة. یأتي عمر الرأس كثاني األولویات األكثر تأثیراً على عملیة إعداد 

 الوجبة العلفیة لجمیع أنواع المجترات المخصصة إلنتاج الحلیب.
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العامل األكثر تأثیراً ور األعالف بأنواعھا ھأما في حالة المجترات المخصصة إلنتاج اللحم، لوحظ أن التكلفة وأسعا

العامل األكثر وعلى عملیة إعداد الوجبة العلفیة في حالة الخراف والجدیان، أما في حالة العجول فوزن الرأس ھ

 تأثیرا. 

 : األولویات التي تؤثر على عملیة اعداد الوجبة العلفیة لكل نوع33جدول 

خراف  ینجدیان التسم
 التسمین

 ھدف التربیة  أبقار الحلیب أغنام الحلیب ماعز الحلیب عجول التسمین
 األھمیة

التكلفة وأسعار 
 األعالف بأنواعھا

التكلفة 
وأسعار 

األعالف 
 بأنواعھا

المرحلة  الوزن
 یة للقطیعاإلنتاج

یة اإلنتاجالمرحلة 
 للقطیع

یة اإلنتاجالمرحلة 
 للقطیع

 األكثر تأثیراً 

وتواجد  الموسم
 البدائل

التكلفة وأسعار  العمر العمر الوزن
  األعالف بأنواعھا

الموسم وتواجد 
 البدائل 

 ثاني أكثر تأثیر

التكلفة وأسعار  العمر الساللة 
 األعالف بأنواعھا

 ثالث أكثر تأثیر العمر العمر  الوزن

 .المصدر: نتائج المسح المیداني

 ت العلفیةر على تحدید نوع وتولیفة الخلطامستوى استخدام بعض الممارسات التي تؤث
في حاالت الحیازات المختلطة ألكثر من ھدف من أھداف التربیة، كذلك في حالة توفر  فصل الذكور عن اإلناث.

% من المربین یقومون بفصل الذكور عن اإلناث في وقت 55.9الذكور واإلناث في نفس المزرعة، تبین أن 

 لفسح المجال أمام كال الجنسین ألخذ كامل حصتھ من األعالف.ویفة العلفیة المقدمة أالتغذیة؛ إما الختالف التول

بینت الدراسة أن غالبیة مربیي المجترات المخصصة إلنتاج الحلیب یمارسون الدفع  ممارسة أسلوب الدفع الغذائي.

یرة وغیر العشار للتلقیح. الغذائي وذلك عن طریق إعطاء وجبات عالیة التركیز من األعالف إلعداد الرؤوس البك

ما یتماشى عموما مع الممارسات السلیمة باستخدام الدفع الغذائي نظراً لفوائده في إعداد جسم اإلناث للتلقیح، ووھ

   لكن لیس من المؤكد أنھم یقومون بالدفع الغذائي بالطریقة والكمیة الصائبة.
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ین یمارسون أسلوب الدفع الغذائي: نسب أصحاب الحیازات الذ17شكل 

 
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 

%) من  94.3دلت نتائج الدراسة على أّن الغالبیة العظمى ( المعرفة والقدرة الذاتیة في تحضیر الخلطات العلفیة.

ال أنھم یقومون بتحضیر خلطات األعالف المرّكزة والخضراء بأنفسھم، في حین یفضل والمربین یفضلون ل

% الباقون أن یشترونھا جاھزة، وعند سؤال المربین عن معارفھم وخبراتھم في تحضیر الخلطات العلفیة 5.7

% منھم أنھم یمتلكون المعرفة والمحتویات المستخدمة والبدیلة ویقومون بتحضیر الخلطات 40) أجاب 39(جدول 

اء األعالف المركزة كما ذكر سابقا، ومع بشكل دوري، وھذا یتعارض مع میل الغالبیة العظمى من المربین لشر

% من المربین أن الخلطات التي  48.5. ویرى اإلنتاجالتكالیف المرتفعة التي یتحملھا المربین خالل مراحل 

یقومون بانتاجھا ال تصل إلى مستوى الخلطات المتواجدة في السوق ولكنھا جیدة على مستوى كفاءة التحویل. وھذا 

أقل من المعدالت   یة عمومااإلنتاجطئ لعدد كبیر من المربین خاصة وأن متوسط معدالت قد یعكس الفھم الخا

 المتوقعة. 

 .: مستوى المعرفة التقنیة في تحضیر الخلطات العلفیة34جدول 

 النسبة % تقییم المزارعین لخبرتھم في تحضیر الخلطات العلفیة وخاصة المرّكزة 
 % 10 معرفة وال الخبرة في تحضیر الخلطاتال أمتلك ال

 % 1.4 أمتلك المعرفة النظریة ولكن لم أفكر أبدا بتحضیر الخلطات
 %12.9 أمتلك المعرفة النظریة ولكن ال أعرف كیف أصل إلى جمیع محتویات الخلطات

 %35.7 أمتلك المعرفة النظریة وقد جربت أكثر من مرة تحضیر خلطات بدیلة
فة النظریة وأستطیع الوصول إلى محتویات تحضیر الخلطات كما یتم تحضیرھا في المصانع وجربتھا ولم أمتلك المعر

 أستمر
0% 

 % 40 أمتلك المعرفة والمحتویات المستخدمة والمحتویات البدیلة وأقوم بتحضیر الخلطات بشكل دوري
 المصدر: نتائج المسح المیداني.

 

36% 

22% 

82% 

64% 

78% 

18% 

   ماعز حلیب أغنام حلیب  أبقار حلیب 

   نسبة من یمارسون الدفع الغذائي   نسبة من ال یمارسون الدفع الغذائي
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 ارتفاع وتذبذب أسعار األعالف 
% من المربین بأنھم یالحظون تذبذباً واضحاً في أسعار األعالف وخاصة المرّكزة منھا، وأن ھذا 88.6 عّبر

في حال االرتفاع في أسعار األعالف وخاصة  التذبذب عادة ما یؤدي إلى ارتفاعات في األسعار بعد ثباتھ. لذلك

ة من األعالف حتى یحافظوا على مستوى %) إلى التزّود بنفس الكمی70.8المرّكزة منھا، یضطر معظم المربون (

. أقلیة فقط (ولكنھا أقلیة مؤثرة) أفادت أنھا اإلنتاجاللحم لدیھم مما یؤدي إلى ارتفاع تكلفة ویة من الحلیب أاإلنتاج

ما یدل وتستعیض عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بأعالف أدنى في السعر بغض النظر عن مستوى الكفاءة، وھ

خیارات لدى المربین وعدم قدرتھم على الوصول إلى األعالف البدیلة لتلك المشتراة من إسرائیل على محدودیة ال

 المصنعة في قطاع غزة. وأ

یجب التأكید ھنا أن األعالف المرّكزة المصنعة محلیا في قطاع غزة تباع بأسعار أقل من نظیرتھا اإلسرائیلیة 

واستبدال بعض المكونات العلفیة   یة بجودة الخلطات المنتجةألسباب قد تعود إلى تالعب أصحاب المصانع المحل

ما أكده الكثیر من المربین حیث أشاروا إلى ضعف جودة المنتج المحلي تماشیا مع وبمكونات ذات قیمة أقل، وھ

 انخفاض سعره.

 ین (نسب المربین): أسالیب مواجھة ارتفاع أسعار األعالف المرّكزة من قبل المرب35جدول 

 ال نعم االسالیب
 %29.2 %70.8 یةاإلنتاجنضطر لاللتزام بالتزّود بنفس الكمیة حتى نحافظ على مستوى 

 %50 %50 نستعیض عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بأعالف أدنى في السعر بغض النظر عن مستوى الكفاءة
 %70.3 %29.7 لفات المتوفرةنستعیض عن األعالف التي ترتفع أسعارھا بالحبوب والمخ

 %64.3 %35.7 نضطر إلى تقلیص عدد القطیع
 % حیث أن عدد من المزارعین یقومون باستخدام أكثر من أسلوب في نفس الموقت.100ومالحظة: لیس المطلوب أن یكون المجموع العمودي ھ

 .المصدر: نتائج المسح المیداني
 

 توفر اإلرشاد الزراعي

في أثر اإلرشاد الزراعي في إدارة المنشآت الزراعیة وباألخص في تطویر وتغییر الخلطات  بشكل عام، یوجد ضعف
% من المربین یرون أن المعلومات المستقاة من المرشدین الزراعیین ھي ثاني أھم 41.4العلفیة. كما ذكرنا سابقا، حوالي 

% فقط من المربیین 14.3اء. في نفس الوقت تبین أنمصادر الخبرة في إدارتھم للمزرعة بعد المعلومات من العائلة واألصدق
یشیر ألن تركیز الخلطات العلفیة من قبل مرشدین زراعیین. ھذا  تقدیمالحالیین قد تم تزویدھم بالنسب التي یستخدمونھا في 

ن عبروا % من المزارعی77.2خاصة أن في مجاالت البیطرة أكثر منھ في مجال ممارسات التغذیة. والخدمات اإلرشادیة ھ
یدل على أن التوسع باإلرشاد الزراعي ونشر ثقافة الممارسات عن سھولة وصولھم لخدمات اإلرشاد الزراعي األمر الذي 

الصحیحة بین المربین قابل للتطبیق، غیر أن المربین ال زالوا یعتمدون على معلومات محیطھم أكثر منھا معلومات 
جترات خالل المقابالت التي تمت معھم، حیث أكد معظمھم أن توفر اإلرشاد ما أكده مربي الموالمرشدین. ھذا األخیر ھ

 الزراعي یقتصر فقط وفي مجملھ على التطعیم الموسمي لبعض األمراض. 
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 مستوى جودة أصناف األعالف

كحد تقوم وزارة الزراعة الفلسطینیة بجوالت تفتیشیة على مصانع األعالف في قطاع غزة مرة كل شھر إلى ثالثة أشھر 
أقصى بحیث تقوم لجنة التفتیش التابعة لدائرة األعالف بالوزارة بعمل زیارة تتأكد من خاللھا من الشروط الصحیة والفنیة في 

في حالة عدم مطابقة الشروط یتم إعطاء صاحب المصنع مھلة لتصویب األمور، بعد ذلك یتم عمل زیارة تحققیھ،  . المصنع،
اإلجراءات القانونیة ورفع توصیات لمدیر دائرة األعالف في الوزارة. في نفس الوقت، تقوم  في حال عدم المطابقة یتم اتخاذ

اللجنة بأخذ عینات من األعالف الجاھزة وتعرضھا على مختبر فحص "الجامعة اإلسالمیة" للتحقق من مطابقة تلك األعالف 
 للمواصفات المكتوبة من قبل المصنع على غالف األعالف. 

ختبر، یقوم المختبر بعمل فحوصات یتأكد من خاللھا من نسبة البروتین واألمالح ورطوبة األعالف ونسبة من ناحیة الم
الكالسیوم والفسفور بشكل أساسي في األعالف المفحوصة، ویقوم المختبر بإصدار نتائج الفحص للجھة المختصة "دائرة 

ت المكتوبة. من ناحیة أخرى، قد یقوم المزارع بنفسھ بتقدیم األعالف في وزارة الزراعة" لمقارنة تلك النتائج مع المواصفا
 عینات للمختبرات لفحصھا إذا أثاره الشك في جودة األعالف، وھي حاالت لیست بالكثیرة. 

تقوم وزارة الزراعة باستقبال شكاوى المزارعین بما یخص موضوع األعالف، وتقوم عادة بالنظر في كل حالة على حدا، 
نة مختصة من طبیب بیطري لیتم فحص الحیوانات والبیئة الصحیة للمزرعة قبل عمل فحوصات األعالف على ان ترسل لج

بحسب وزارة الزراعة فقد وردت للوزارة   للتأكد من سالمتھا وضمان أنھ ال یوجد مشاكل أخرى بخالف مشاكل األعالف.
العینات المفحوصة غیر مطابقة للمواصفات، % فقط من 3وتم التعامل معھا جمیعا، وتبین أن  2012شكوى في عام  40

المستوردة، ومع ذلك ووبھذا تستدل وزراة الزراعة أنھ في الغالب ال یوجد مشاكل حقیقیة في جودة األعالف المصنعة أ
 یستمر المزارعون في تقدیم الشكاوى على جودة األعالف المصنعة محلیا. 

من مخلفات الحیوانات "مساحیق وورد أن یقدم لوزارة الزراعة شھادة خلالمستوردة، یتطلب من المستلألعالف أما بالنسبة 
بنظام األعالف مادة رقم  2012) لسنة 2الدم واللحم والریش" ألنھا ممنوعة بحسب نصوص قرار مجلس الوزراء رقم (

اإلنتاج تقلل من تكلفة ). تلك المواد الممنوعة في فلسطین ھي مسموحة في إسرائیل وتدخل في إنتاج األعالف المرّكزة، و6(
فإن المصانع الفلسطینیة المحلیة قادرة على التنافس مع نظیرتھا االسرائیلیة في السعر مع وجود حاجة لتطویر   ومع ذلك

 مستوى الجودة. 

حیث أنھ ال یوجد تكافئ في الفرص ما بین األعالف الفلسطینیة المنتجة محلیا وتلك المستوردة (اعالف اسرائیلیة) نظرا 
الفلسطیني بسبب ارتفاع تكالیف استیراد ونقل مكونات الخلطات العلفیة ولضعف قدرات اإلنتاج الرتفاع تكالیف مدخالت 

لتقلیل سعر التكلفة، مما یضطر المصانع المحلیة للتالعب بجودة الخلطات العلفیة الخام المصانع على شراء وتخزین المواد 
 إلعطاء تسھیالت مالیة كبیرة للتجار والمزارعین. ، كما وتضطر اإلنتاجللتقلیل من تكالیف 

أشار الكثیر من المربین إلى أّن أھم مشاكلھم فیما یختص باألعالف باإلضافة إلى ارتفاع أسعارھا، یتمثل في مشاكل تتعلق 
 بجودة منتجات األعالف المرّكزة:

  ال تحتوي على تاریخ التصنیع؛ال یستطیع المزارعون من تمییز تاریخ الصالحیة، حیث أن معظم المنتجات 
 العفونة في األعالف، ولكن وبعد أن تكون قد وصلت إلى ویكتشف بعض المزارعین مشاكل لھا عالقة بالرطوبة أ

 التبدیل؛ومزارعھم فھي غیر قابلة لإلرجاع أ

ما بین ولخلطات أیعاني بعض المزارعین من عدم الثبات في تراكیز ومحتویات األعالف المرّكزة من البروتین ما بین ا
اللحم وھناك تذبذبا في أداء وعملیة شراء وأخرى ومدى انعكاس ذلك على الكفاءة التحویلیة للقطیع سواء كان إلنتاج الحلیب أ

الخلطات العلفیة من مصنع آلخر. یؤثر ذلك سلبا في كثیر من األحیان على كفاءة األعالف، وعلى مدى استفادة الحیوانات 
ر على ربحیة المزارعین، ففي حین تؤدي كمیات منھا إلى النتائج المرجوة بینما ال تؤدي كمیات مماثلة منھا وبالتالي یؤث
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حتى أكبر منھا في الوصول لنفس النتائج مع أنھا تأتي من نفس المصدر. وفي ھذا الجانب تعود األسباب لعدم وجود جسم وأ
 تعویضھم.واع عن حقوق المزارعین أرقابي كافي وعدم وجود جسم منظم لھذا القطاع یستطیع الدف

یعاني كثیر من المزارعین من نقص في بعض أنواع األدویة والمضادات الحیویة مما یؤثر على صحة القطیع وعلى 
 االستفادة الكاملة من الوجبات العلفیة المقدمة وھذا بدوره یؤثر سلبا على الكفاءة التحویلیة للقطیع. 

 لشراء وعلى كمیات التغذیة وأوقاتھاأثر مزودي األعالف على قرار ا

الدواجن في األساس، وكما ذكر سابقا فھناك وھناك نسبة كبیرة من تجار األعالف والمحالت التجاریة ھم مربون للمجترات أ
بدون شك فإن والتجار في االرشاد وتحضیر الخلطات، ومع ذلك ونسبة ضئیلة من المربون الذین یعتمدون على الموردین أ

لكمیات معینة، ویتأثر والبائعین تؤثر بشكل كبیر على المزارع من ناحیة توجیھم ألحد أنواع الخلطات العلفیة أ تدخالت
البائعین بخبراتھم وبخبرات المربین عموما في تحدید الخلطات العلفیة والشركات األكثر جودة، وقد وجد بالعموم أن التجار 

طاع تربیة المجترات مقارنة بالدواجن، لذلك یقل الطلب كثیرا على األعالف یعتبرون المنتجات المحلیة غیر منافسة في ق
   محلیة الصنع.

من المزارعین یرون أن ھناك تالعب من التجار في األعالف والخلطات العلفیة، قد تصل إلى حد التشكیك   نسبة كبیرة
یصة الثمن لتحقیق أعلى ربحیة ممكنة. مما یؤثر مواد رخوإضافة أمالح أوباستبدال بعض الباالت المستوردة بأخرى محلیة. أ

والكفاءة التحویلیة للقطیع، لذلك وجد أن الثقة بالمورد ومصادره ھي ثالث أكثر أولویة تؤثر على قرار اإلنتاج على معدالت 
 المزارعین بالشراء. 

ن الجدد، لذلك یجد البائع سھولة بإقناع یكتسب البائع خبرتھ من خالل التعامل مع المزارعین، وینقل تلك الخبرة إلى المزارعی
المزارع الجدید الذي ال یملك خبرة في تربیة وعلف المواشي، بالمقابل یواجھ البائع صعوبة في إقناع المزارع القدیم 

 تقلیدیة.وأفكاره خاطئة أو"صاحب الخبرة" حتى وإن كانت خبرتھ غیر كافیة أ

إسرائیلیة الخام الفلسطیني بتوفر المواد اإلنتاج وارتباط اإلنتاج عار مدخالت كذلك أشرنا مسبقاً إلى مشكلة التذبذب في أس
 األمر الذي ینعكس على كمیات األعالف المرّكزة المنتجة والمتوفرة من قبل المزّود الفلسطیني.والتورید، وھ

لةلألعالف القدرة على الوصول   المرّكزة والمكمِّ

عین من الوصول لمصادر األعالف المرّكزة، غیر أّن جزءاً غیر بسیط یجد بشكل عام، یتمكن معظم المربین والمزار
ما یفسر عدم تراجع قدرة والتكمیلیة، كذلك في الوصول لألراضي الزراعیة والمراعي، وھلألعالف صعوبة في الوصول 

 المربین على االكتفاء من األعالف المالئة لفترات طویلة في غیر موسمھا.

 ومصادرھا (نسب المربین)لألعالف : قدرة المربین على الوصول 36جدول 

 درجة الصعوبة / السھولة قدرة الوصول الى:
 صعب جداً  صعب سھل سھل جداً 

  %12.9 %22.9 %64.3 منتجي أعالف الحیوانات

 %10 %29.3 %37.1 %28.6 مناطق الرعي

 %14.3 %24.3 %51.4 %8.6 األرض الزراعیة للزراعة الحقلیة

  %15.7 %60 %24.3 األعالف المرّكزة

 %21.4 %41.1 %37.1  األعالف التكمیلیة
 المصدر: نتائج المسح المیداني
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 (كیلوغرام التربیة حالة حسب التسمین وجدیان خراف تغذیة في المستخدمة للكمیات الموزونة المعدالت :5 ملحق

 الغربیة الضفة في الواحد) /رأس/الیوم

خلطة مرّكزة  خراف التسمین
بروتین 

14
خلطة مرّكزة  %

بروتین 
16

خلطة مرّكزة  %
بروتین 

18
خلطة مرّكزة  %

بروتین 
20

خلطة مرّكزة  %
أخرى

 

حبوب بلدیة 
ومستوردة

 

ف 
أعال

ضراء 
خ

ختلفة
 

ش 
تبن وق

بقولیات أحمر
 

ش 
تبن وق

صیل 
محا

 
 

سیالج
 

ف 
خلیط أعال

مرّكزة 
المجموع 
 

                         لديعّواسي ب
 6خراف التسمین (أقل من 

 أشھر)
0.0

0 
0.1

7 
1.3

0 
0.3

3 
0.00 0.33 0.33 0.75 0.5

8 
0.00 0.00 3.80 

 12-6خراف التسمین (من 
 شھر)

0.0
0 

0.3
0 

1.3
3 

0.0
0 

0.00 0.20 0.70 1.00 0.6
0 

0.00 0.00 4.13 

0.0 معدل العّواسي البلدي
0 

0.2
3 

1.3
1 

0.1
8 

0.00 0.27 0.50 0.86 0.5
9 

0.00 0.00 3.95 

                         عّساف نقي
 6خراف التسمین (أقل من 

 أشھر)
0.0

0 
0.0

0 
1.5

7 
0.4

5 
0.00 0.13 0.41 0.36 0.1

8 
0.00 0.00 3.09 

 12-6خراف التسمین (من 
 شھر)

0.0
0 

0.0
0 

1.8
5 

0.1
8 

0.00 0.20 0.48 0.77 0.0
5 

0.00 0.00 3.54 

0.0 اف النقيمعدل العسّ 
0 

0.0
0 

1.6
7 

0.3
5 

0.00 0.15 0.44 0.51 0.1
3 

0.00 0.00 3.25 

                         ھجین نصف لیة
 6خراف التسمین (أقل من 

 أشھر)
0.0

0 
0.0

0 
1.8

5 
0.2

6 
0.00 0.70 0.18 0.02 0.2

8 
0.00 0.00 3.29 

 12-6خراف التسمین (من 
 شھر)

0.0
0 

0.0
0 

1.9
8 

0.0
0 

0.00 0.63 0.50 0.00 0.1
5 

0.00 0.00 3.25 

0.0 معدل الھجین نصف اللیة
0 

0.0
0 

1.8
7 

0.2
3 

0.00 0.69 0.22 0.02 0.2
6 

0.00 0.00 3.28 

 
خلطة مرّكزة  جدیان التسمین
بروتین 

14
خلطة مرّكزة  %

بروتین 
16

خلطة مرّكزة  %
بروتین 

18
خلطة مرّكزة  %

بروتین 
20

خلطة مرّكزة  %
أخرى

 

حبوب بلدیة 
ومستوردة

 

ف 
أعال

ضراء 
خ

 ة
ش 

تبن وق
بقولیات أحمر

 

ش 
تبن وق

صیل 
محا

 
 

سیالج
 

ف 
خلیط أعال

مرّكزة 
المجموع 
 

                         المحلي البلدي
 6جدیان التسمین (أقل من 

 أشھر)
0.0

0 
0.1

1 
1.1

4 
0.8

4 
0.00 0.11 0.33 0.47 0.4

4 
0.00 0.17 3.62 

 12-6جدیان التسمین (من 
 شھر)

0.0
0 

0.2
1 

1.7
4 

0.5
3 

0.00 0.00 0.21 0.64 0.3
3 

0.00 0.00 3.67 

0.0 معدل المحلي البلدي
0 

0.1
6 

1.4
1 

0.7
1 

0.00 0.06 0.28 0.54 0.3
9 

0.00 0.09 3.64 

                         الماعز الھجین
 6جدیان التسمین (أقل من 

 أشھر)
0.0

0 
0.0

0 
1.5

5 
0.0

0 
0.00 0.00 0.00 0.28 0.4

0 
0.00 0.00 2.23 

 12-6جدیان التسمین (من 
 شھر)

0.0
0 

0.0
0 

1.8
5 

0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.45 0.5
0 

0.00 0.00 2.80 

0.0 معدل الماعز الھجین
0 

0.0
0 

1.7
0 

0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.36 0.4
5 

0.00 0.00 2.51 

 المصدر: نتائج المسح المیداني. 
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 الغربیة الضفة في الواحد) /رأس/الیوم (كیلوغرام الحلیب وماعز أغنام لدى تواجداً  األكثر التغذیة لممارسات الموزون المعدل :6 ملحق

 أغنام الحلیب

خلطات 
بروتین 
(مختلفة 
التركیز)

 

حبوب متنوعة
 

ف 
أعال

ضراء 
خ

متنوعة
ش  
تبن وق
متنوعة

المجموع 
 

سیالج
 

ف 
خلیط أعال

مرّكزة 
ضراء

وخ
 

               عّواسي بلدي
 0.00 0.30 3.51 0.98 0.73 0.91 0.90 سنوات) 4 - 1.5حلوب ( -لیب أغنام ح

 0.00 0.10 3.19 0.89 0.67 0.84 0.80 عشار -أغنام حلیب 
 0.00 0.50 3.48 0.93 0.75 0.86 0.95 أشھر) 6بكیرة (أقل من  -أغنام حلیب 
 0.00 0.55 3.02 0.99 0.43 0.85 0.74 سنوات) 4 -شھور  8غیر ملقحة ( -أغنام حلیب 
 0.00 0.00 4.11 1.25 1.00 1.19 0.68 سنوات) 5ھرمة (أكبر من  -أغنام حلیب 
               عّساف نقي

 3.00 0.71 3.82 0.80 0.82 0.83 1.37 سنوات) 4 - 1.5حلوب ( -أغنام حلیب 
 2.00 0.81 3.82 0.86 0.87 0.92 1.16 عشار -أغنام حلیب 
 0.50 1.08 4.05 0.90 1.04 0.82 1.29 أشھر) 6ن بكیرة (أقل م -أغنام حلیب 
 3.00 0.93 2.96 0.78 0.57 0.63 0.97 سنوات) 4 -شھور  8غیر ملقحة ( -أغنام حلیب 
 0.00 1.50 3.94 1.19 0.50 1.00 1.25 سنوات) 5ھرمة (أكبر من  -أغنام حلیب 

               ھجین نصف لیة
 2.17 0.53 4.05 1.04 0.74 1.03 1.25 )سنوات 4 - 1.5حلوب ( -أغنام حلیب 
 1.67 0.59 3.51 0.86 0.75 0.85 1.04 عشار -أغنام حلیب 
 0.75 0.85 4.03 1.03 0.91 0.96 1.14 أشھر) 6بكیرة (أقل من  -أغنام حلیب 
 2.00 0.75 3.76 1.17 0.54 1.02 1.04 سنوات) 4 -شھور  8غیر ملقحة ( -أغنام حلیب 
 0.00 1.00 4.82 1.34 0.94 1.35 1.19 سنوات) 5مة (أكبر من ھر -أغنام حلیب 

 

ماعز الحلیب
 

خلطات 
بروتین 
(مختلفة 
التركیز)

 

حبوب متنوعة
 

ف 
أعال

ضراء 
خ

متنوعة
ش  
تبن وق
متنوعة

المجموع 
 

سیالج
 

ف 
خلیط أعال

مرّكزة 
ضراء

وخ
 

               المحلي البلدي
 0.00 0.00 3.04 0.74 0.64 0.77 0.88 سنوات) 4 - 1.5حلوب ( -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 2.85 0.61 0.73 0.68 0.83 عشار -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 2.79 0.53 0.77 0.71 0.78 أشھر) 6بكیرة (أقل من  -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 2.87 0.69 0.66 0.73 0.80 سنوات) 4 -شھور  8غیر ملقحة ( -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 3.14 0.94 0.75 0.95 0.50 سنوات) 5ھرمة (أكبر من  -ماعز حلیب 
               الّشامي النفي
 0.00 0.00 4.53 1.00 0.83 1.00 1.70 سنوات) 4 - 1.5حلوب ( -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 3.04 0.00 1.00 1.04 1.00 عشار -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 3.50 0.75 1.00 1.00 0.75 أشھر) 6بكیرة (أقل من  -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 3.50 0.50 1.00 1.00 1.00 سنوات) 4 -شھور  8غیر ملقحة ( -ماعز حلیب 
        سنوات) 5ھرمة (أكبر من  -ماعز حلیب 

               الماعز الھجین
 0.00 0.00 5.08 1.48 0.75 1.28 1.58 سنوات) 4 - 1.5حلوب ( -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 3.91 0.90 0.58 0.87 1.56 عشار -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 4.93 1.75 0.67 1.19 1.32 أشھر) 6بكیرة (أقل من  -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 5.19 1.89 0.25 1.54 1.52 سنوات) 4 -شھور  8غیر ملقحة ( -ماعز حلیب 
 0.00 0.00 6.09 1.90 1.00 1.69 1.50 سنوات) 5ھرمة (أكبر من  -ماعز حلیب 
 المسح المیداني.المصدر: نتائج  
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الواحد) /رأس/الیوم (كیلوغرام التسمین وجدیان خراف لدى تواجداً  األكثر التغذیة لممارسات الموزون المعدل :7 ملحق  
 

خلطات بروتین  خراف التسمین
(مختلفة 
 التركیز)

حبوب 
 متنوعة

أعالف 
خضراء 
 متنوعة

تبن 
وقش 

 متنوعة

خلیط أعالف  سیالج المجموع
مرّكزة 

 وخضراء
               ّواسي بلديع

 0.00 0.00 4.20 1.00 1.00 1.00 1.20 أشھر) 6خراف التسمین (أقل من 
 0.00 0.00 5.71 1.33 1.75 1.00 1.63 شھر) 12-6خراف التسمین (من 

               عّساف نقي
 0.00 0.00 3.89 0.83 0.83 0.63 1.61 أشھر) 6خراف التسمین (أقل من 

 0.00 0.00 5.17 1.50 1.05 0.75 1.87 شھر) 12-6(من  خراف التسمین
               ھجین نصف لیة

 0.00 0.00 4.00 0.49 0.75 1.00 1.76 أشھر) 6خراف التسمین (أقل من 
 0.00 0.00 3.87 0.30 1.00 1.25 1.32 شھر) 12-6خراف التسمین (من 

 

خلطات بروتین  جدیان التسمین
(مختلفة 
 التركیز)

 حبوب
 متنوعة

أعالف 
خضراء 
 متنوعة

تبن 
وقش 

 متنوعة

خلیط أعالف  سیالج المجموع
مرّكزة 

 وخضراء
               المحلي البلدي

 0.75 0.00 3.56 0.82 0.75 1.00 0.99 أشھر) 6جدیان التسمین (أقل من 
 0.00 0.00 3.97 1.13 1.50 0.00 1.34 شھر) 12-6جدیان التسمین (من 

               الّشامي النقي
        أشھر) 6جدیان التسمین (أقل من 

        شھر) 12-6جدیان التسمین (من 
               الماعز الھجین

 0.00 0.00 2.23 0.68 0.00 0.00 1.55 أشھر) 6جدیان التسمین (أقل من 
 0.00 0.00 2.80 0.95 0.00 0.00 1.85 شھر) 12-6جدیان التسمین (من 
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