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 استنبات الشعري يف غرف النمو مقارنة بالربسيم األخضر وتأثريه 
 على إنتاجية اللحم واهلرمونات اجلنسية يف األغنام احمللية

 دادـإع
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                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المقدمة 

تعاني المملكة العربية السعودية من شح مصادر المياه، بينما يستهلك 

لذا فإن البحث . الري الزراعي النسبة الكبرى من إجمالي استهالك المياه بالمملكة

المياه في الزراعة يعد أمراً حيويا  عن أفضل الوسائل والطرق لخفض استهالك

واستراتيجيا للتنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على مصادر المياه في 

المملكة، مما يدعم أهم االستراتيجيات في التوازن بين األمن المائي واألمن 

هناك العديد من الطرق والمنتجات التي تظهر في األسواق بغرض حفظ . الغذائي

وآلية هذا النظام مثل أنظمة الهيدروبونك، . ها وحدة إنتاج العلف اآلليةالمياه، ومن

تعمل على طريقة إعادة تدوير المياه من أجل إعادة استخدام مياه الري الزائدة 

  .المنصرفة ومن ثم ال يوجد أي مياه مهدرة

أظهرت المشاهدات السابقة أن هذه الطريقة تخفض االستهالك المائي 

نة بكمية مياه الطرق التقليدية، وإضافة لذلك ينتج محصول علف بشكل كبير مقار

 . ( afco, 2010 شركة مصنع أطلس) وفيراً ومغذيا

 543المائي إلى حوالي  االستهالكفمثالً في الطرق التقليدية يصل مقدار 

م
5
في أظهرت المشاهدات أن من أجل إنتاج طن واحد من العلف األخضر، بينما  

. إلى واحد متر مكعب فقط االستهالك المائي ينخفضطريقة وحدة اإلنتاج الجديدة 

تم بواسطة شركة إيداك، فإن القيمة  الذيالشركة المنتجة  منوحسب التحليل 

من % 53الغذائية لهذا العلف تعتبر ممتازة حيث يصل البروتين الخام إلى معدل 

، والمادة %54ياف الخام لحوالي ، واألل%4.4المادة الجافة، والدهون بنحو 

لكن في %  09معدل الهضم في الشعير المستنبت يزيد عن%. 51الجافة بمعدل 

كذلك فإن معدل هضم %. 59حالة الشعير الجاف ال تصل معدل الهضم إلى 

% 0إلى حوالي  الجافة في الحبوب% 4.4األلياف في الشعير المستنبت يرتفع من 
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استخدام الشعير المستنبت كعلف للحيوانات، شاكر عبد )بالنسبة للشعير المستنبت 

 (.التواب عبد اللطيف

من ناحية القيمة  نظراً ألهميتهوقد تم اختيار الشعير الختباره كمحصول علفي 

لذا فإن إجراء تجربة علمية لدراسة نمط هذا النظام . الغذائية واألهمية االقتصادية

محلية يعد أمراً مهما جدا للوصول وسلوك المحصول فيه على مستوى الظروف ال

إلى خفض كبير جدا في استهالك المياه في قطاع إنتاج األعالف للمملكة العربية 

 .السعودية

 Objectivesاألهداف 

 امضافا اليه معرفة تأثير التغذية بالشــــــعير المستنبت في غرف النمو  -1
 .على األغنام المحلية إنتاجية اللحم في متعارف عليهال ة حسبجاف ةعليق

تأثير استنبات الشعير في غرف النمو على المجموع الخضري وكمية   -2
 .استهالك المياه لمحصول الشعير المستنبت

 Literature review الدراسات السابقة

االحتياجدددات ( 5044الزيدددد وآخدددرون، )قدددرت مصدددادر وزارة الزراعدددة 

والبرسدديم الحسدداوي فددي المنطقددة وحشيشدة رود  الشددعير  لكددل مددن المائيدة الكليددة 

ويتوافددم مددع هددذه النتجيددة مددا حصددل  .مددم 5334، 5445، 453الوسددطى بمقدددار 

االقتصددادية فددي مشددروع البحددث الددوطني لتقدددير االحتياجددات المائيددة للمحاصدديل 

انخفدداض احتيدداج الشددعير  أنيالحددظ (. هددـ5455ود وآخددرون، مددأحمددد الع)المملكدة 

يعدددود إلدددى أن زراعتددده تكدددون للموسدددم الشدددتوي فقدددط بنحدددو أربعدددة شدددهور بينمدددا 

لدذلك قدد ال . المحصوالن اآلخران تحسب الكمية على مدى اثنا عشدر شدهراً بالسدنة

يكون مقدار االستهالك المائي مؤشراً جيدا لتحديد كفاءة استهالك المحصول للماء، 

ار كمية الغلة التي ينتجها المحصول مقابل كميدة المداء الدذي ألنه ال يأخذ في االعتب

:  وعموما تظهر الدراسات أن ترتيب هذه الكفداءة يدأتي علدى النحدو التدالي. يستهلكه

لكن أيضدا  (.Alhabeeb, 1999)فول الصويا، البرسيم  الشعير، حشيشة رود ،

تفددع فددي البقوليددات مددن المهددم أن نأخددذ فددي االعتبددار القيمددة الغذائيددة للمنددتج حيددث ير

  .(الشعير وحشيشة رود )مقارنة بالنجيليات ( فول الصويا والبرسيم)

حديثددة جدددا وال تتددوفر دراسددات علميددة وأبحددا   تطبيقددات نظددام الغددرف المعزولددة

التي تمت على الشعير أظهرت أن حبوبه تنبت عدادة تنبدت  محكمة، لكن التطبيقات
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إلصددارات الشدركة المنتجدة فدي أسدتراليا ، وفقدا سداعة 44وتظهر البادرات خالل 

(Foddersolutions, 2010) . وفي مدة ستة أيام تكون البادارت جاهزة للحصاد

وبشكل عام فإن الفترة من اإلنبدات إلدى المرحلدة . سم 49و  53بطول يتراوح بين 

سداعة حسدب  44هدذه المددة يمكدن أن تزيدد أو تقدل . المناسبة للقطع تقدر بسدتة أيدام

؛ شدركة المدرج 4959مصدنع أطلدس، ) ،داخل غرفة النمو ة ودرجة الحرارةالعناي

 .(4959األخضر، 

وتذكر الشركات المنتجة أن وحدة اإلنتاج العلفي المتدوفرة حاليداً باألسدواق   

ومسداحة وحددة  ،يوميدا (رطبوزن )العلف األخضر  كجم من 5999تنتج حوالي 

م59اإلنتاج قدرها 
4

م، 5م واالرتفاع مع الشاسية  5م والعرض  59، حيث الطول 

ألددف م 599 –ألددف  59)هكتددار  59 – 5ويعددادل فددي إنتاجهددا مددا تنتجدده مسدداحة 
4
 

(afco, 2010; foddersolutions.org, 2010) . 

وتعد مواصفات المنتج الغذائيدة اات جدودة عاليدة، حيدث يتكدون مدن ثالثدة 

أية عوالم، وتتميز بقيمتها  منوهي تكون ألياف بيضاء نقية : الجذور( 5. )طبقات

طبقدة )ي الوسط الطبقة( 4. )الغذائية العالية خاصة ارتفاع نسبة البروتين واأللياف

الطبقة العلوية ( 5). األمينية األحماضوهي غنية بالفيتامينات و المعادن و( الرشيم

بالكلوروفيددل اي القيمددة الغذائيددة سددم و هددي غنيددة  49-53بطددول مددن  الخضددراء

  .العالية

غذاء يحتوي على ( مع القشرة)من المعروف أن حبة الشعير الكاملة 

العناصر الغذائية التي يحتاجها الحيوان لكن التعليف بها وهي جافة يصاحبه 

صعوبة الهضم والهدر ألنها محمية بالقشرة الخارجية الصلبة مما يؤدي إلى 

، كما أن أطراف حبة الشعير الكاملة تؤدي إلى إحدا  خروجها مع الفضالت

 عن طريم هذه الجروحجروح في منطقة الزور مما يساعد على دخول بكتيريا 

 وخاصة البكتيريا المسببة للخراريج 

Zidan, K.H; Masloom, K..S and Saran, M (2013)
 

ير أما في حالة االستنبات فتختلف الصورة حيث تساعد التغذية بالشع   

 وتحول النشا إلى سكريات بسيطة Eالمستنبت على ارتفاع البروتين وفيتامين 

واالستفادة منه بسرعة هائلة كما أن التغذية  تُمكن أمعاء الحيوان من امتصاصة

بالشعير المستنبت يرفع الهرمونات الجنسية مما يؤدي إلى النضج الجنسي المبكر 

استخدام ؛ 4955متميز، ياسر المناوي االنتاج الزراعي ال)وزيادة وزن الحيوان 

 (الشعير المستنبت كعلف للحيوانات
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 :المواد وطرق العمل

 : عمل النظام

 (الزراعة المائية)هذا النمط من الزراعة هو أحد أساليب الهيدروبونك 

. الذي تم تطويره ليناسب محاصيل الحبوب والبقول ألجل أغذية عالية الجودة

طول . بوحدات أو غرف معزولة حرارياً ومغلفة بإحكام فائم وتتمثل آلية النظام

والغرفة مزودة من الداخل برفوف . م5م وارتفاعها 5م وعرضها  55كل وحدة 

وبداخل الوحدة . تحمل صواني أو حاويات بالستيكية مهيأة لوضع البذور فيها

 ةتضم أجهز ،تركيبات كهرواليكترونية وحرارية معززة بأنظمة طاقة إنتاجية

حساسة للتحكم األوتوماتيكي بدرجة الحرارة والرطوبة والتهوية واإلضاءة 

تنقل مياه الري بشبكة ري بنظام تدوير الماء، حيث كل وحدة مجهزة  .يوالر

لتر الذي معه مصفاة  5999الزائدة بمصارف وتعيدها إلى خزان المياه سعته 

 .لتخليص الماء من الشوائب والعوالم

 : تنفيذ التجربة

  م ووضعت تحت المراقبة الصحية لمدة 4955/3/53تم تأمين األغنام بتاريخ

يوماً  إلعطائها التحصينات الالزمة والتأكد من خلوها من األمراض  53

 .سجلت أوزان الحيوانات وتم ترقيمها. والك

 لتكون )عشر صواني كل أسبوع  بعد نقع الحبوب نثرت في صواني بمقدار

 وتم كجم من الحبوب في الصينية الواحدة 4 نثرتم  وقد، (متوفرة بصفة يومية

بحيث يكون المحصول جزء من عليقة حيوانات . حصادها في اليوم السابع

 :وقدمت العليقة للحيوانات على النحو التالي. التجربة

 شعير مستنبت، برسيم جاف، : جم لكل من 399: عليقة مجموعة التجربة

 .مكعب تسمين

 برسيم جاف،  برسيم أخضر،: جم لكل من 399: عليقة مجموعة الكنرتول

 .مكعب تسمين

 : أخذ القياسات والبيانات

تم بعد الحصاد تحديد نسبة البروتين في المحصول، كما تم أخذ وزن 

كذلك تم تحليل تركزات . ية التجربةامن بد يوماً  559، 09، 43الحيوان بعد 

 .الحيواناتالهرمونات الجنسية في أنسجة 
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  :التصميم التجريبي 
 Completely)التصميم العشوائي الكامل  التصميم التجريبي هو

Randomized Design) . ًحللت البيانات المتحصل عليها من التجربة احصائيا

، وتم حساب المعنوية (ANOVA)كما هو متبع في هذا التصميم لتحليل التباين 

لتقدير تأثير نوع العليقة على وزن الحيوان، وتم  P < 0.05و  P < 0.01عند 

 .للمعامالت والخطأ القياسي وتقدير أقل فرق معنوي حساب االنحراف المعياري

 : والمناقشة النتائج

 إنتاج العلف األخضر

بلغ الوزن الرطب لمحصول العلف عند الحصاد في اليوم السابع حوالي       

معدل زاد  وقد. 5كما يوضح شكل  األول، ضعاف وزن الحبوب في اليومخمسة أ

جاف أما الوزن ال. جم علف أخضر في اليوم السابع 403جم إلى  599الوزن من 

كما  ن الوزن الجاف لم يزد خالل فترة االستنباتجم، مما يعني أ 04فبلغ حوالي 

، %50شكلت نسبة الوزن الجاف إلى الوزن الرطب حوالي . 4يظهر في شكل 

ع ما حصلت عليه بعض التجارب السابقة مثل شركة إيداك وهذا يتوافم م

معدل إنتاجية غرفة وكان %. 51حيث بلغت نسبة المادة الجافة حوالي ( م4959)

 . طن في األسبوع 5.4النمو 

 
 وزن  الشعير المستنبت من اليوم األول إلى اليوم السابع: 1شكل 
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ووزن المحصول الرطب والجاف ( جم)وزن حبوب الشعير قبل الزراعة : 2شكل 

 .بعد استنباتها بسبعة أيام

 االستهالك المائي للشعير المستنبت

لتددر  453للشددعير المسددتنبت خددالل سددبعة أيددام معدددل االسددتهالك المددائي كددان       

م 9.44)
5
هددذه النتيجددة تتوافددم مددع مددا حصددلت عليدده  .إلنتدداج طددن علددف أخضددر( 

حيددث ( afco, 2010; foddersolutions.org, 2010)الشددركات المنتجددة 

 .االسددتهالك المددائي أقددل مددن متددر مكعددب واحددد بدداليوم إلنتدداج طددن علددف أخضددر

يبلدغ ( مدادة جافدة% 49)  وللمقارنة العامة فإن إنتاج طن علف رطب مدن البرسديم

م 454
5
، بافتراض أن هكتار البرسيم لكامل الموسم ينتج حوالي في الحقل المفتوح 

م 54445يحتدداج هكتددار البرسدديم بالسددنة إلددى )نددا ط 44
5
حسددب الدددليل اإلرشددادي  

 (.هـ5455لتقدير االحتياجات المائية للمحاصيل في المملكة، 

 :نسبة البروتين في الشعير المستنبت

نسبة البروتين في الشعير المستنبت مقارنة بحبوب الشعير الجافدة  عتارتف

بينمدددا فدددي الحبدددوب الجافدددة % 53.5حيدددث كاندددت النسدددبة فدددي الشدددعير المسدددتنبت 

ومدن المرصدود علميداً أنده بعدد . وهذا يتوافم مع ما وجدته شدركة إيدداك %.55.3
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كبددات تشددرب البددذور للمدداء يحددد  النشدداط األنزيمددي واأليضددي تغيددرات فددي المر

الكيميائية بالبذور أثناء اإلنبات إا تنخفض نسبة النشا والهيميسيليلوز وتدزداد نسدبة 

 Te May)السدكريات الذائبدة، وكدذلك تدزداد قددرة الجندين علدى تمثيدل البدروتين 

Ching & Lori Rynd, 1978  ،؛أسس إنتاج المحاصيل، مصطفى علي مرسي

 .(م5040

 

 

   اليوم الساب  قا  الشعير المستنبت 
ي حظ  لو المستنبت من ال  ريات

1
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شكل وحجم الجذور

25 
 : وزن الحيوانات

للعليقة على وزن الحيوان بين ( P < 0.01)تأثير عالي المعنوية  ظهر

 559الحيوانات المغذاة بعليقة بها الشعير المستنبت والمغذاة بالعليقة العادية بعد 

 43و  09للوزن بعد (  P < 0.05)يوما من التجربة، ولكن التأثير معنوياً فقط 

زاد معدل وزن الحيوان المغذى بالشعير المستنبت عن الكنترول  .يوما من التجربة

بيانات في ال توضح. يوما من بداية التجربة 559بعد  %54زيادة معنوية بنسبة 

في مراحل النمو  حسب نوع التغذية( كجم)معدل وزن الحيوان  5وشكل  5جدول 

 .المختلفة

 

يوم من  134ا و يوم 09و  54بعد ( كجم)وزن حيوانات التجربة : 1جدول 

 الوصول

 

 

 

 

 

 

عدد األيام بعد 

 الوصول

 (كجم)وزن الحيوان 

 عليقة كنترول عليقة مع الشعير المستنبت

5 50.3 50.1 

43 44 45.3 

09 54.9 44.0 

559 19 44 
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 يمكن أن ترجع عليقة الشعير المستنبت المغذى على الزيادة في وزن الحيوان

تقليل مشاكل الهضم الناتجة من استخدام أعالف ، وارتفاع معدالت التحويلإلى 

كما لوحظ زيادة إقبال الحيوانات على التغذية بالشعير المستنبت مما يدل  .جافة

زيادة  وجد بالتحليل كما .(Marero et al 1988) على درجة استساغة عالية

في  اإلستراديول ،التستيستيرون، البروجيستيرون :الجنسية، وهي الهرمونات

تساعد على الوصول  لحيوانات المتغذية على الشعير المستنبت، وهذه الهرموناتا

(  Heitzman 1976 (   . زيادة في الوزنمن ثم المبكر للنضج الجنسي و

من المعروف أن معدل الهضم في الشعير المستنبت أنه  يذكر. (Meyer 2001)و

 %.59معدل الهضم إلى  لكن في حالة الشعير الجاف ال تصل%  09يزيد عن

في الحبوب % 4.4معدل هضم األلياف في الشعير المستنبت يرتفع من كذلك فإن 

استخدام الشعير المستنبت كعلف ) بالنسبة للشعير المستنبت% 0إلى حوالي 

 (Chung et al 1989) (اللطيف التواب عبد شاكرعبد ،اتللحيوان

ت  ير الت ذية بالشعير المستنبت على تركيزات  الهرمونات الجنسية في  كور األ نام

41
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 ال ن رو   يوانا   الة    ال جربةعن   يوانا     والبروجي  يرو  ال   ي  يرو   رمو  زياد  معد   ر  ا  (اليمي  عل )البيان  الر م م  ي          

 م  و   ر  ا   بيعية  ن يجة ال جربة  يوانا     ا   راديو   رمو     الزياد  معد   ر  ا  (الي ار عل ) البيان  الر م يو    ما       

  الجن   للبلو  المب ر والو و  الجن ية لل رمونا  ال بيعية الزياد  معد    ر  ا     الم  نب  بال عير ال   ية    ير  ل  ي ير مما البروجي  يرو        
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  ين     ي  ال ن رو   يوانا     عن ا ال  ربة  بوانا   نا     ال    الجن ية ال رمونا  بي  ال بيع  ال واز  البياني  الر مي  م  ي        

   ال ن رو   يوانا   الة     ما األ  ر الج م و  وي   بوي   ا   وجود عل  يد  مما  اليروجي  يرو  م  و   ر  ا  م  ا   راديو  م  و      

  وعدم الر م  دو  عل  يد  مما(بالر م جني  وجود عدم م )  بيرا    ر  اعا   البروجي  يرو  م  و  ار  ا  م  ل   رايو  الم  مر ا ر  ا   ي        

 الج م و  وي  بال بوي  الم عل ة ال رمونا  بع    لي  م  الو د   ل  ال  ام    م  ل نا  ال جربة ب  رار ويو   الجن   للن   الو و      

 الم لية األ نام  نا   ن اجية عل  الم  نب  ال عير    ير مد  ع  ود ي ة  املة  ور     و      ال لي  و ن ا  والو د  وال م  األ  ر     

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meyer%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11297191
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1  

نجاح إنتاج علف أخضر مدن الشدعير فدي أن النتائج مشجعة وتؤكد ويرى الباحثون 

مدع  نجداح التغذيدة علدى الشدعير المسدتنبت كعلدف أخضدرغرف النمدو المعزولدة، و

 Heitzman (   . نتداج اللحدم والوصدول المبكدر للبلدون الجنسديإل ةجافدالعليقده ال

األفضل إعادة التجربة لمزيد مدن التأكدد فضدالً ومن . (Meyer 2001)و(  1976

هناك حاجة إلجراء دراسة فيما يخص الجدوى االقتصادية الستخدام غرف عن أن 

حاجة إلجراء تجربة التغذية على الشعير المستنبت على فصائل أخرى من و ،النمو

 .الحيوانات وخاصة اإلبل

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heitzman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=782875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meyer%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11297191
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الدا لبيت ا ستنبات من 

11

 

من كل نو     رام    النظام ال  ا ي اليومي لحيوانات الت رب  
ر   /لكل

م ع   بر يم جا   عير 
م  نب 

جرام 00 جرام 00  جرام 00 

م ع   بر يم جا  بر يم    ر

جرام 00 جرام 00 جرام 00 

الكنترولحيوانات الت رب 
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صور الشعير المستنبت من اليوم األول إلى اليوم الرابع

 جم 00   

 جم 00  9

 جم 00      

 جم 00   

19

 

صور الشعير المستنبت من اليوم الساد  إلى اليوم السابع

 جم 900  2

    عام لل عير الم  نب 

 جم 00   2

2 
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