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شكر و تقدير

رؼ المرسميف سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو الحمد اهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أش
 أجمعيف وعمى مف اتبع ىداىـ إلى يـو الديف.

 غفر ذنوبنا يا واسع الكرم"ايا رب بالمصطفي بمغ مقاصدنا ..... و " 

 :بعدأما 

فإني أتوجو بالشكر الجزيؿ وبالمحبة والوفاء والعرفاف بالجميؿ لمنارة العمـ والعمماء ولكعبة 
زة المحررة " لمجامعة اإلسالمية " إدارة وكادرًا تعميمي بشكؿ عاـ وعمادة القصاد في أرض غ
 بالجامعة اإلسالمية بشكؿ خاص.اآلداب قسـ الجغرافيا الدراسات العميا وكمية 

عمى كؿ ما قدمو لي مف توجيو  أشرؼ حسف شقفةكما أتوجو بالشكر الجزيؿ لكؿ مف الدكتور 
رشاد   الرسالة.     ثناء عممية اإلشراؼ عمي ىذهأوا 

عبد القادر حماد كما أتوجو بالشكر الجزيؿ لكؿ أعضاء لجنة التحكيـ لكؿ مف الدكتور  و
 لي مف مساعده في إتماـ ىذا اإلنجاز المتواضع . اهما قدمفوزي الجدبة لوالدكتور 

أبي وأمي المذاف ربياني وأخمصا لي  روح وأتوجو بالشكر الجزيؿ وبالمحبة الخالصة لكؿ مف
حتى غدوت باحثا يتممس طرائؽ العمـ والمعرفة ويقطفيا مف بساتينيا والى  حبة والعطاءبالم

إياه مف محبو وتوفير لمجو المناسب  منحونيلكؿ ما  حباء األ ائيبنأزوجتي الصابرة والمحبة و 
 .لمبحث والتقصي عف المعرفة

ه لما قدماه مف مساعدة األستاذ رامي أبو العجيف واألستاذ: صالح أبو عمر وأتوجو لألخ العزيز 
مشكورة والدكتور خالد عبد القادر لما قدمو مف تحكيـ الستبانة البحث والدكتور عبد الكريـ 

 ناجي لما قدـ مف تبياف وتوضيح أثناء بحثي.
كما إني أتوجو  بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعدني مف أصدقائي في العمؿ ولكؿ باحث ساعدني 

 كتاباتو وانجازاتو العممية.            في كتابو ىذه الرسالة مف خالؿ
 الباحث                                                         

 محمد سالم ناجي
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  -ممخص الرسالة :

تناولت الدراسة الثروة الحيوانيػة فػي محافظػات غػزة واختصػت بدراسػة أربعػة أنػواع مػف قطػاع     
فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة وىػػػي األبقػػػار واألغنػػػاـ والػػػدواجف  لغػػػةباالثػػػروة الحيوانيػػػة لمػػػا ليػػػا مػػػف أىميػػػة 

واألسماؾ البحرية وزراعة األسماؾ وذلؾ مف ناحية التوزيع الجغرافي والعوامؿ الطبيعيػة والبشػرية 
 المؤثرة عمي ىذه األنواع  .

مػًا وأبرزت الدراسػة أىميػة الثػروة  الحيوانيػة فػي محافظػات غػزة باعتبارىػا مػوردًا  اقتصػاديًا  ىا   
,كما بينت الدراسة كميات اإلنتاج مف كؿ قطاع مف ىذه القطاعات االقتصادية ومدى كفاية كػؿ 

 قطاع منيا الحتياجات السكاف في محافظات غزة .

كما تناولت الدراسة واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة وما تعانيو مف مشكالت , وكذلؾ    
توصيات التي مف شأنيا أف تعمؿ عمي النيػوض بيػذا اشتممت الدراسة عمى بعض المقترحات وال

القطػػاع االقتصػػادي اليػػاـ ليكػػوف وسػػيمة مػػف وسػػائؿ تحقيػػؽ االكتفػػاء الػػذاتي والقػػوة واألمػػف لشػػعبنا 
 الفمسطيني .

كمػػا أظيػػرت الدراسػػة أثػػر االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عمػػى القطػػاع االقتصػػادي اليػػاـ ولػػـ تغفػػؿ الدراسػػة 
روة الحيوانيػػة مػػف تطػػور ونمػػو ,حيػػث إَف بعػػض األنػػواع قػػد حقػػؽ المسػػتوي الػػذي وصػػمت إليػػو الثػػ

 إكتفاءا ذاتيا في محافظات غزة . 

ولقد اشتممت الدراسة عمى احتياجات المواطف الفمسطيني مف منتجػات الثػروة الحيوانيػة ونسػبة    
اـ الفارؽ بػيف اإلنتػاج واالسػتيالؾ وكػاف واضػحا مػف خػالؿ الدراسػة أىػـ المعيقػات التػي وقفػت أمػ

 تطور ىذه األنواع مف  الثروة الحيوانية والتي كاف مف بينيا معوقات طبيعية وبشرية .

ولػػـ تغفػػػؿ الدراسػػػة عػػػف ذكػػػر اآلثػػػار البيئيػػػة الناجمػػػة عػػػف مزاولػػػة ىػػػذه المينػػػة المتمثمػػػة فػػػي تربيػػػة 
الحيوانػػػػات والػػػػدواجف حيػػػػث اشػػػػتممت عمػػػػى ذكػػػػر العديػػػػد مػػػػف األمػػػػراض المشػػػػتركة بػػػػيف الحيػػػػواف 

ولقد تضمنت الدراسة رؤية الطالػب تجػاه مشػاريع الثػروة الحيوانيػة , وذلػؾ عبػر تحميػؿ واإلنساف, 
دقيؽ لتكمفة السمع الناتجة عف ىذه المشاريع ومف ثـ توضيح إف كانت ىذه المشػاريع مجديػة فػي 
محافظػػات غػػزة أـ ال وتضػػمنت الدراسػػة مسػػتقبؿ ىػػذه المشػػاريع فػػي ظػػؿ الظػػروؼ المختمفػػة التػػي 

 تحيط بيا .
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 وقػػد اعتمػػدت الدراسػػة المػػنيخ التػػاريخي ,المػػنيخ الوصػػفي ,المػػنيخ الكمػػي والمػػنيخ التحميمػػي,    
وعمػػػػى الدراسػػػػة الميدانيػػػػة التػػػػي اعتمػػػػدت عمػػػػى الزيػػػػارات الميدانيػػػػة والمقػػػػابالت الشخصػػػػية وعمػػػػى 
االستبانة حيث تـ عمؿ استبياف لكؿ قطػاع مػف قطاعػات الثػروة الحيوانيػة التػي تناولتيػا الدراسػة, 

وذلػػؾ لتػػدعيـ الدراسػػة  SPSSتحميػػؿ كػػؿ قطػػاع عمػػى حػػدة عبػػر برنػػامخ التحميػػؿ اإلحصػػائي  وتػػـ
بمعمومات حقيقية مف أصحاب المشاريع والعامميف فييا وبعض المواطنيف التي شممتيـ االستبانة 

 121حيػػػػث بمػػػػت عػػػػدد اسػػػػتمارات االسػػػػتبياف التػػػػي وزعػػػػت عمػػػػى القطاعػػػػات الحيوانيػػػػة المدروسػػػػة 
 استبانو.

خالؿ الزيارة التي سبقت توزيع أوراؽ االستبياف وجدُت تشابيًا كبيرًا جدًا بػيف كػؿ قطػاع ومف     
مػػف القطاعػػات الحيوانيػػة التػػي شػػممتيا الدراسػػة, وىػػذا ربمػػا يرجػػع إلػػى صػػغر مسػػاحة قطػػاع غػػزة 
والوضع السياسي والعسكري التي تعيشو ىذه المنطقة والذي فػرض بػدوره واقعػًا معينػًا تتشػابو مػف 

معظػػـ ىػػذه المشػػاريع إلػػى حػػد اعتبػػػار كػػؿ تجمػػع مػػف مػػزارع األبقػػار أو حظػػائر الػػػدواجف  خاللػػو
واألغنػػاـ وأحػػواض األسػػماؾ أو ظػػروؼ عمػػؿ الصػػياديف ظػػاىرة واحػػدة دوف تجػػزؤ ومػػف ىنػػا فػػإف 

% 21% أو11استمارات االستبياف كانت تمثؿ نسبًا  إحصائية لمدراسة حيث مثمت أحيانػًا نسػبة 
 ي تمت دراستيا. مف أفراد العينة الت
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Abstract 

    This thesis included the study of livestock in Gaza governorates ,and 

which specialized in studying four kinds from the livestock ,because of 

its importance in the area of the study  ,these of types are cows "cattle 

",sheep ,poultry ,marine fish and fish farming ,and that in terms of 

geographical distribution ,natural and human factors and their effect 

upon them. 

 

    The study showed the importance of livestock in the governorates of 

Gaza as an important economic resource ,the study also showed the 

amount of production from each sector of these economic sectors ,and 

the extent sufficiency of each sector for the needs of the population in 

Gaza governorates. 

   The study included the nature of the livestock in Gaza government and 

the problems they suffer from, and it  contained also some proposals and 

recommendations that would work to promote by this important 

economic sector, to be a means of achieving self sufficiency, strength 

and security to our Palestinian people. 

     The study showed also the effect of Israel occupation on the 

important economic sector ,and the study did not overlook the level of 

development and growth that livestock has reached ,as some kinds has 

achieved self sufficiency in Gaza governorates.

     The study included the needs of the Palestinian citizen from the 

livestock products and the differenced percentage  between  production 

and consumption , and it was clear through the study that the most 

important obstacles which prevent the development of these kinds of 

livestock , natural  and social obstacles. 

    The study depended on the historical , descriptive ,quantitative ,and 

the analytical approach ,and on the field study which relied on field visits 

,personal  interviews , & on the resolution ,their was a resolution for 

each sector  of the livestock sectors which the study included ,and every 

resolution was analyzed separately through the statistical program for 

social science (SPSS) in order to strengthen the study with real 

information from entrepreneurs and the workers who work there, and 

some citizens who were included in the resolution . 
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     Where the number of questionnaires which were distributed to the 

sectors of animals that studied was 121 form . And  through the visit 

which preceded the distribution of  questionnaire papers ,many 

similarities where found between each sector of the livestock sectors that 

study included ,and this probably due to the small size of Gaza strip and 

the political & military situation which this area faces ,that imposed a 

particular reality that most of these projects are similar  ,to some extent 

considered all collected  cattle farm ,or poultry sheds ,sheep ,and fish 

ponds ,or the work conditions of fisher men as one phenomenon without 

fragmentation from this point , the questionnaires represented a good 

statistical rates for study ,it is some times represented 10% or 20% of the 

respondents that have been studied.    
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 :مقدمةال

ولقد أقبؿ اإلنساف عمى ىذا المعيف ووجد  ,اج متنوع"تمثؿ الثروة الحيوانية معينا ىائال إلنت     
وىذا معناه أف اإلنساف قد اتخذ مف ىذا المعيف موردا  ,فيو ما يمبي بعض حاجاتو األساسية

ولقد مارس اإلنساف في جميع األحواؿ نشاطا  ,يد الحيواف أو وىو يقتنيو ويربيوسواء وىو يص
 .(1) يستيدؼ االنتفاع بالحيواف ومنتجاتو"

ض ادجاج البيالوتتمثؿ الثروة الحيوانية في األبقار واإلبؿ واألغناـ والماعز والدجاج الالحـ و     
القطاعات تمؾ  ألىمية واألسماؾ , وىذه الثروة تعد مف أىـ مجاالت الجغرافيا االقتصادية وذلؾ 

دىا بالدرجة مف دوؿ العالـ يعتمد اقتصافالكثير  ,عمى اقتصاديات العديد مف الدوؿ  أثيرفي الت
األولى عمى قطاع الثروة الحيوانية وأحيانا يبرز ىذا القطاع مف بيف القطاعات االقتصادية 

مثؿ قطاع األبقار واألغناـ أو قطاع  ,ما ليصبح الدعامة الرئيسية في بناء اقتصاد دولةٍ 
 األسماؾ.

زة مف كميات وتكمف أىمية الثروة الحيوانية في محافظات غزة لما تستيمكو محافظات غ    
كما وتزداد أىميتيا في ظؿ المتغيرات السياسة التي ,كبيرة مف المحـو واأللباف والبيض والسمؾ 

مرت بيا محافظات غزة في زمف االحتالؿ اإلسرائيمي وبعد انسحابو عنيا وما طرأ مف أحداث 
غرافية حيث أصبحت منطقة ج,خالؿ ىاتيف الفترتيف وصوال إلى ما آلت إليو ىذه المحافظات 

ويكتفي الباحث في دراستو بالحديث عف األبقار واألغناـ  ,صغيرة محاصرة مف جميع الجيات
حاجة المواطنيف ليا و وذلؾ لما ليذه األصناؼ مف أثر واضح في األسواؽ , والدجاج واألسماؾ

ويستبعد الباحث في ىذه الدراسة اإلبؿ والماعز نظرا لقمتيا ولغياب  ,كغذاء بروتيني ضروري 
 أثرىا في السوؽ الفمسطيني وألف لحـ اإلبؿ نادرا أكمو في محافظات غزة .

وتتوزع مزارع األبقار واألغناـ ومزارع الدجاج وأحواض األسماؾ في مناطؽ مختمفة مف 
األبقار تقوـ بتربية محافظات غزة باإلضافة لبعض الحظائر الصغيرة والحظائر البيتية التي 

تخدـ أصحاب الدفيئات الزراعية برؾ الماء الخاصة بيذه الدفيئات كما يس ,واألغناـ والدجاج  
 لتربية األسماؾ عمى مستوى ضيؽ .

اقتصاديا واستراتيجيا  الثروة الحيوانية سالفة الذكر باعتبارىا بعداً  ألنواعولعؿ الباحث في دراستو 
ييـ وعمى وذلؾ في ضوء التطورات األخيرة حيث أصبح لزاما عم,ىاما لسكاف محافظات غزة 

                                                           

دراسة في الجغرافيا االقتصادية , منشأة  –,   الموارد 1972صالح الديف الشامي , محمد الصقار ,   (1)
 111المعارؼ باإلسكندرية  , ص
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اختالؼ مستوياتيـ أف يولوا ىذا الجانب أىمية كبيرة وجعمو في سمـ األولويات باعتباره دعامة 
قوية مف دعامات االقتصاد المحمي وجعمو اقتصادا استثماريا منتجا نستفيد مف خاللو مما ىو 

, ا الدولةاألذرع التي تعتمد عميي موجود عندنا مف ثروات حيوانية وكفاءات بشرية لبناء جميع
وبذلؾ نكوف بعيديف كؿ البعد عف نظاـ االقتصاد االستيالكي الذي يعتمد اعتمادا كميا عمى 
االستيراد فقط  ومصدرا رئيسيا لتحقيؽ األمف الغذائي لسكاف المحافظات والتي تنمو نموا سكانيا 

 .كبيرا حيث يحتاج سكانيا إلى مزيد مف الكميات الغذائية بمختمؼ أنواعيا 

معيشة اليزيد مف مستوى  رافدًا اقتصادياً وكما تشكؿ المشاريع القائمة في محافظات غزة      
البطالة في محافظات غزة خالؿ تشغيؿ أعداد كبيرة مف  حؿ جزء مف مشكمة ويساىـ في 

العاطميف عمى العمؿ وىـ القادروف عمى العمؿ في حالة توفره في مختمؼ ىذه األنشطة 
 .طاعات الثروة الحيوانية ومشاريعيا االقتصادية المتمثمة بق

وفي محافظات غزة  ,أىمية كبيرة في مختمؼ أنحاء العالـبالحيوانية الثروة مشاريع  وتحظى  
والتي تعاني فييا المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية والحظائر الخاصة باألفراد  ,بشكؿ خاص

كما  ,في وجو التوسع في ىذه الثروةوالتي تقؼ سدا منيعا  ,مف كثير مف العقبات و العراقيؿ
ذ نعرض في  ننا وا  وتضع المربيف والقائميف عمى ىذه األنشطة في موقؼ ال يحسدوف عميو , وا 
ىذه المقدمة وصفا  مختصرا  لواقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة والصعوبات التي تواجييا 

لتي ىي مف وجية نظر الباحث , نأمؿ أف نقدـ في ىذه الرسالة بعض الحموؿ والمقترحات وا
يمكف أف تكوف مصدرا لمنيوض بالثروة الحيوانية بمختؼ أنواعيا والعمؿ عمى تطويرىا عمى 

 المستوى الفردي والحكومي .

 مشكمة الدراسة :أواًل: 

 تتمثؿ مشكمة الدراسة في النقاط اآلتية :

 باف مف الخارج.اعتماد محافظات غزة بشكؿ أساسي عمى استيراد المحـو ومشتقات األل (1
 تذبذب أسعار المحوـ والحيوانات ومنتجاتيا خالؿ السنة. (2
 كبير.االعتماد عمى األعالؼ المستوردة مف الخارج بشكؿ  (3
  ضعؼ الخدمات البيطرية المقدمة لمشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة. (4

 التساؤالت التالية: توضيح المشكمة فيالنقاط السابقة يمكف وفي ضوء   

إلى فشؿ  يؤدي اعتماد المزارعيف ومربي الحيوانات عمى االستيراد مف الخارج ىؿ ( أ
 مشاريع الثروة الحيوانية .؟
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  مف أسباب فشميا ؟ضيؽ المساحة الجغرافية في محافظات غزة يعتبر ىؿ  ( ب
 ما أثر الخبرة عمى استمرارية مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة ؟   ( ت
 تمعبو قمة المراعي المفتوحة في أسعار المحوـ بأنواعيا ما الدور السمبي الذي  ( ث
 ىؿ تمعب المنافسة الخارجية دورا في تراجع مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة ؟ ( ج
 منطقة الدراسة : ثانيًا : 

الرسالة تركز الدراسة عمى مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة والتي تـ تحديدىا في مقدمة 
 واألغناـ والدجاج واألسماؾ. بالبقر

[ شماال وخطي 32012,31,45ومنطقة الدراسة تشمؿ المنطقة المحصورة بيف دائرتي عرض]
, 2كـ 365جزء مف السيؿ الساحمي تبمت مساحتيا ىي و  ,  (1)[ شرقا34,25و 34,20طوؿ ]

مف  كـ يميؿ لمغرب قميال 45ويمتد ىذا الجزء عمى الشاطئ الشرقي لمبحر المتوسط بطوؿ 
وتنحدر تضاريس ىذه المنطقة  ,   كـ 12إلى  6الشماؿ إلى الجنوب وبعرض يتراوح ما بيف 

ح البحر في متر فوؽ منسوب مستوى سط100مف الشرؽ إلى الغرب لتصؿ إلى ارتفاع أقصاه 
 ( 1كما يبيف شكؿ ), (2) بعض المناطؽ الشرقية

 الزمني لمدراسة : الوقتثالثًا :

 ة الزمنية الممتدة مف عاـ تغطي الدراسة الفتر    

   2112 حتى  1556مف 

  1553حتى   1567مف 

  2112حتى  1553مف 

غزة وصواًل  تدة مف زمف اإلدارة المصرية لمحافظاتحيث تغطي الدراسة الفترة الزمنية المم
 .  2112لالحتالؿ اإلسرائيمي وختامًا بقياـ السمطة الفمسطينية حتى عاـ 

                                                           

قطاع غزة تطورات سياسية واقتصادية ,مركز – 1967-1948, قطاع غزة مف  1979حسيف أبو النمؿ ,  (1)
  12األبحاث الفمسطينية , بيروت  ص

   14لفني لمحافظات غزة الجزء األوؿ , ص,  األطمس ا 1997وزارة التخطيط والتعاوف الدولي ,  (2)
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 لمحافظات غزة الموقع الفمكي( 1شكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالب باالعتماد عمى بيانات وزارة التخطيط والتعاوف الدولي  -المصدر :

 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي : أىداف الدراسة :  :رابعًا     

 التعرؼ عمى واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة والعوامؿ المؤثرة فييا . (1
 في محافظات غزة . نيةالحيوادراسة مشاريع الثروة  (2
 التعرؼ عمى أسباب ضعؼ مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة . (3
ورؤوس الماشية ومنتجات األلباف  المجمدة إبراز حجـ االعتماد عمى االستيراد مف المحوـ (4

 مف الخارج.
 التنبؤ بمستقبؿ الثروة الحيوانية في محافظات غزة في ضوء الواقع الحالي . (5

 دارية حدود إ
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 ية ايجاد حؿ لمشكمة األعالؼ المستوردة واالعتماد عمى األعالؼ الحالية .إمكان (6
 أىمية الدراسة : :خامسًا 

تعتبر الثروة الحيوانية مف أىـ مصادر الغذاء في جميع المجتمعات وتعتبر أحد الركائز األساسية 
معات , وفي ضوء لتحقيؽ األمف الغذائي باعتبارىا مصدرا لمحوـ الحمراء والبيضاء في كافة المجت

 ذلؾ يمكف تحديد أىمية الدراسة في النقاط اآلتية :

قمة الدراسات العممية في ىذا الموضوع ومحاولة إثراء المكتبة بما ىو جديد حوؿ واقع  (1
 غزة.الثروة الحيوانية في محافظات 

 الحيوانية.الثروة الحيوانية في مح المشاكؿ المتعمقة بمشاريع وحظائرإبراز  (2
 .في محافظات غزةالغذائي وتحقيؽ البديؿ المحمي دعـ األمف  (3
لمعمؿ في مجاؿ الثروة  خمؽ فرص عمؿ لقطاعات كثيرة مف سكاف محافظات غزة (4

 .الحيوانية
 الموضوع:أسباب اختيار سادسًا:

 طويمة.اىتماـ الباحث ببعض قطاعات الثروة الحيوانية منذ فترة  (1
 . افظات غزةمحفي  ةتراجع العديد مف مشاريع الثروة الحيواني (2
 تذبذب كميات وأسعار المحـو في محافظات غزة طواؿ العاـ . (3
 اعتماد السكاف عمى استيراد منتجات المحـو مف الخارج . (4
كاألعالؼ وبيض  محافظات غزة عمى مقومات خارجية اعتماد قطاع الثروة الحيوانية في (5

  التفقيس ورؤوس الماشية.
  الدراسة:فرضيات سابعًا: 

 عمى العديد مف الفرضيات التي تسعى مف خالليا إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة :  تعتمد الدراسة

أف ىناؾ نقص في مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة نتيجة الظروؼ االقتصادية  (1
 الصعبة.

  الحيوانية.أف العامؿ السياسي لو األثر الكبير في مشكمة نقص الثروة  (2
 الحيوانية.أثر كبير في تدني مشاريع الثروة أف مساحة محافظات غزة الصغيرة ليا  (3
أف السياسة الحكومية المحمية ليا أثر واضح في ضعؼ المشاريع المتعمقة بالثروة  (4

 غزة.الحيوانية في محافظات 
 الحيوانية.إف النقص الحاد في الخدمات البيطرية لو أثر كبير في تدني مشاريع الثروة  (5
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  :مصادر الدراسةثامنًا:

 :مف المصادر عمى النحو التالي يدلدراسة في جمع المعمومات عمى العداعتمدت ا  

حيث تمخصت تمؾ المرحمة في جمع المعمومات مف خالؿ الكتب  -: المصادر المكتبية .1
والرسائؿ الجامعية التي تناولت الثروة الحيوانية في فمسطيف  العممية والمجالت العممية المحكمة

 أو الدوؿ العربية أو غيرىا 

المصادر الميدانية مف أىـ مراحؿ جمع المعمومات والتي  تعتبر -الميدانية:مصادر ال .2
 حيث تتمثؿ في الخطوات اآلتية  الدراسة,اعتمد عمييا الطالب في 

استبانو عمى المزارعيف سواء مزارع خاصة أو  31حيث تـ توزيع حوالي  , بقاراستبانو لأل - أ
 حكومية . 

استبانو عمى مربي األغناـ في محافظات غزة  27حوالي  استبانو لألغناـ , حيث تـ توزيع - ب
 والتي وزعت عمى حسب عدد المزارع .لجمع المعمومات 

استبانو لتغطية أىـ مشكالت الثروة  20استبانو لمثروة السمكية , حيث تـ توزيع عدد  - ت
 حافظات غزة سواء الصياديف أو مربي األسماؾ في البرؾ مالسمكية في 

استبانو عمى مزارع الدواجف في محافظات غزة  27حيث تـ توزيع عدد  استبانو الدواجف , - ث
 , بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات تخص  قطاع الدواجف . 

 منيجية الدراسة  -:  تاسعاً 

الدراسة عمى العديد مف المناىخ العممية التي تخدـ الدراسة وأىدافيا والتي يمكف اعتمدت 
 توضيحيا عمى النحو التالي 

حيث تناوؿ المنيخ تاريخ الثروة الحيوانية في محافظات غزة منذ  -:ريخيالتاالمنيج  - أ
ثـ في عيد االختالؿ  ,1967اإلدارة المصرية في قطاع غزة وامتدادًا حتى عاـ 

 ـ.2012اإلسرائيمي حتى قياـ السمطة الفمسطينية ثـ إلى عاـ 

افظات غزة مف حيث تناوؿ المنيخ وصؼ واقع الثروة الحيوانية في مح:الوصفيالمنيج   - ب
ميا , كما تناوؿ المنيخ العوامؿ المؤثرة في نجاحيا أو فشمختمؼ الجيات والقطاعات و 

تطور  الخصائص االقتصادية ليـ إلى جانبواقع محافظات غزة مف حيث السكاف و 
 ع الثروة الحيوانية في المحافظات.مشاري
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نتائخ االستبياف الذي تـ  التحميمي في تحميؿالمنيخ حيث تـ استخداـ  -: المنيج التحميمي - ت
توزيعو عمى مربي الثروة الحيوانية سواء األبقار أو األغناـ أو الدجاج بشقية أو األسماؾ 

 السمكية. حرية أو المزارعالب

  -البيانات:معالجة  -عاشرًا:

التي تـ جمعيا مف  إحصائيا البيانات تـ استخداـ العديد مف األساليب والبرامخ لمعالجة 
لتحميؿ بيانات االستبياف الموزع عمى  ( (SPSSاسة , حيث تـ استخداـ برنامخ خالؿ الدر 

لرسـ العديد مف الخرائط  ARC GISقطاعات الثروة الحيوانية , كما تـ االعتماد عمى برنامخ 
 محافظات غزة . فيالتوضيحية مثؿ توزيع الثروة الحيوانية 

 :: الدراسات السابقة  حادي عشر

كميات الحميب ومكونات الدم في أبقار  , م 1988, دري أحمد إبراىيم الحي .1
 (1)السعودية ,  اليولشتاين تحت ظروف البيئة شبو الجافة

 حيث قاـ الطالب في رسالتو بإجراء تجربتيف:

سنة عمى كمية إنتاج الحميب حيث قاـ بإجرائيا عمى مجموعة مف تأثير الفصؿ مف ال:  األولى   
درار ومف خالؿ المالحظة تبيف لو أف ارتفاع دليؿ الحرارة والرطوبة مف أبقار اليولشتايف عالية اإل

% لمبقرة 28في الصيؼ صاحبو انخفاض إنتاج الحميب بنسبة  81,9في الشتاء إلى  66,6
 الواحدة .

أبقار  6أجراىا الطالب في فصؿ الصيؼ الحار بالسعودية واستخدـ فييا  والتجربة الثانية   
ة إنتاجيا بيدؼ معرفة تأثير رش األبقار برذاذ الماء عمى إنتاج الحميب ىولشتايف حالبة في قم

لمرش برذاذ الماء ارتفعت كمية حميب البقرة الواحدة  يف لمطالب أنو خالؿ تعرض األبقار,وتب
  .ال ترش فييا البقرة برذاذ الماء % عف األياـ التي 26,4كيمو غراـ أي بمعدؿ  7,5بمقدار 

 

 

                                                           

ـ ,  كميات الحميب ومكونات الدـ في أبقار اليولشتايف تحت ظروؼ البيئة 1988أحمد إبراىيـ الحيدري ,   (1)
 شبو الجافة ,  جامعة الممؾ سعود , رسالة ماجستير غير منشورة   
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األبعاد الجغرافية لقطاع الثروة السمكية م , 2000, دين إبراىيموفيق محمد جمال ال .2
 (1), في سمطنة عمان

يبرر الباحث قيامو بالكتابة في ىذا الموضوع باالزدياد الكبير باالىتماـ بالثروة السمكية     
باعتبارىا مصدرا مف المصادر اليامة التي يعوؿ عمييا في مواجية مشكمة تزايد الطمب عمى 

وكذلؾ باعتبار أف قطاع الصيد في سمطنة عماف أحد المحاور الميمة لتنويع مصادر  الغذاء
الدخؿ وتوفير فرص عمؿ لعدد مف المواطنيف وكذلؾ باعتبار الثروة السمكية مادة خاـ تدخؿ في 
بعض الصناعات , ويوضح الباحث بأف حرفة صيد األسماؾ في سمطنة عماف تعتبر انعكاسا 

 بشرية .لمظروؼ الطبيعية وال

واقع المراعي في منطقة السفوح الشرقية  , م 2003 ,ناجح محمود محمد حج عبد  .3
 (2)فمسطين ,  جامعة النجاح الوطنية  في فمسطين 

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة الغطاء النباتي وأنماطو والمشاكؿ التي يعاني منيا واستنزاؼ    
ى إدارة جديدة لممراعي الطبيعية عف طريؽ األراضي الضرورية لعممية الرعي وذلؾ لموصوؿ إل

إبراز أىمية الحماية لممراعي الطبيعية عمى اإلنتاجية العمفية والطرؽ والوسائؿ المتاحة لتأىيؿ 
 .وتحسيف المراعي 

يضا عمى التعرؼ إلى أسر مربي الماشية مف حيث الحجـ والخدمات الدراسة أوىدفت      
لطالب استبانو تضمنت أىداؼ الدراسة وتـ تعبئتيا مف مجتمع وىنا صمـ ا ,المختمفة المتاحة ليـ

 ,مربٍ  1600دىـ الدراسة في منطقة السفوح الشرقية الفمسطينية وىـ مربو المواشي والبالت عد
% واستخدـ 17تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية فكانت نسبة العينة  ةاستبان 270حيث تـ تعبئة 
انات وذلؾ الستخراج النسب والمعدالت حتى يجيب عمى لتحميؿ االستبي كآيالباحث مربع 

حيث وجد الطالب أف األراضي  :وتـ استخراج أشكاؿ توضيحية 0,5الفرضيات عند مستوى داللة 
ـ 1977% مف األراضي التي كانت متاحة لمرعي قبؿ عاـ 20المتاحة مف الرعي ال تتجاوز الػ 

منيا يستغؿ لمزراعة كزراعة الحبوب وغيرىا , وىذه النسبة الصغيرة المتبقية مف المراعي جزء 
ونتيجة لتراجع الغطاء النباتي زاد اعتماد المربيف عمى األعالؼ المركزة وخاصة الشعير وىذا 

 يكمؼ كثيرا مع وجود أعداد كبيرة مف المواشي .
                                                           

ية لقطاع الثروة السمكية في سمطنة عماف, ـ , األبعاد الجغراف2000وفيؽ محمد جماؿ الديف إبراىيـ,   (1)
 جامعة السمطاف قابوس , كمية اآلداب والعمـو االجتماعية , رسالة ماجستير غير منشورة , ُعماف 

ـ ,  واقع المراعي في منطقة السفوح الشرقية في فمسطيف , رسالة 2003ناجح محمود محمد حخ عبد , (2) 
 الوطنية  , نابمس ماجستير غير منشورة ,  جامعة النجاح 
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وخمص الباحث إلى أف شح المياه وقمة مصادرىا الطبيعية في منطقة الدراسة أدى إلى لجوء    
المربيف لتوفير المياه لمواشييـ بطرؽ صعبة ومكمفة جدا مثؿ الصياريخ مما زاد مف تكاليؼ 

%في 50اإلنتاج لدييـ وىنا وحسب رأي أفراد العينة فإف االحتالؿ اإلسرائيمي لو دور يصؿ إلى 
تدمير مشاريع الماشية في مناطقيـ في السفوح الشرقية , وبناء عميو أوصى الباحث بإتباع سبؿ 

 . لحماية لممراعي الطبيعية وتطبيؽ طرؽ تأىيؿ وتحسيف المراعي لمنيوض بيا إلى أحسف حاؿا

في جميورية  معوقات إنتاج وتسويق الثروة الحيوانية,  2004 , آدم أحمد حسين  .4
  (1)الصومال 

المعوقات اإلنتاجية والتسويقية لمثروة الحيوانية في جميورية ث تمؾ حيث تناوؿ الباح     
اؿ وأدرج ىذه المعوقات عمى شكؿ نقاط واضحة كانت بمثابة إشكالية الدراسة , ثـ الصوم

توصؿ الباحث إلى بعض النتائخ مف خالؿ دراستو حوؿ تدني مشاريع الثروة الحيوانية في 
ومنيا االىتماـ , حثو إلى بعض المقترحات والتوصياتالصوماؿ ثـ أوصى الباحث في نياية  ب

بير في دعـ االقتصاد الوطني الصومالي وأوصى الباحث بتأىيؿ العنصر بالحيوانات لدورىا الك
البشري في مجاؿ الثروة الحيوانية ودعا ذلؾ إلى إقامة مراكز بحوث ودراسات متخصصة في 

 مجاؿ الثروة الحيوانية 

دراسة قياسية ألىم العوامل االقتصادية المؤثرة م , 2004,  سعيد عبده سعيد الراجي .5
 (2)حمراء في الجميورية اليمنية عمى المحوم ال

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العوامؿ االقتصادية المؤثرة عمى إنتاج المحوـ الحمراء والذي مثؿ     
محور مشكمة الدراسة وذلؾ بغية الوصوؿ إلى بعض اآلليات التي يمكف أف تساىـ بالنيوض 

نتاج الدراسة عمى شكؿ نقاط  بالطاقة اإلنتاجية لمحوـ الحمراء في اليمف , ثـ صاغ الباحث
واضحة مثؿ ارتفاع أسعار األعالؼ الخضراء والمصنعة وضعؼ اإلرشاد الحيواني وضعؼ البنية 

التي توصؿ إلييا الباحث التحتية وذبح صغار الحيوانات وخاصة منيا اإلناث . وبناء عمى النتائخ 
وضرورة توفير األعالؼ وتنظيـ عض التوصيات مثؿ تفعيؿ وتنفيذ التشريعات والقوانيف ب, أوصى ل

 استيراد المحـو مف الخارج وتشجيع االستثمارات الزراعية واالىتماـ بالكادر العممي  .

                                                           

, معوقات إنتاج وتسويؽ الثروة الحيوانية في جميورية  الصوماؿ , جامعة  2004آدـ أحمد حسيف ,  (1)
 العمـو والتكنولوجيا  , رسالة ماجستير غير منشورة ,  اليمف 

ـو الحمراء , دراسة قياسية ألىـ العوامؿ االقتصادية المؤثرة عمى المح 2004سعيد عبده سعيد الراجي ,  (2)
 في الجميورية اليمنية , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة صنعاء اليمف 
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عي في بعض قرى شمال الثروة الحيوانية والمرا,  2009,محمد محمود محمد الجمل  .6
 (1)نابمس  ,جامعة النجاح الوطنية ,نابمس محافظة

وة الحيوانية والمراعي في بعض قرى شماؿ محافظة نابمس باالرتكاز تناولت ىذه الدراسة الثر       
واقع اإلنتاج الزراعي بشقيو ب االىتماـعمى المعمومات والبيانات المتوفرة , وىدفت ىذه الدراسة إلى 

النباتي والحيواني في محاولة لتطوير إمكانيات الثروة الزراعية والحيوانية وقدراتيا وذلؾ مف خالؿ 
ممة متخصصة تدرس وضع الثروة الحيوانية والظروؼ المحيطة بالمزارعيف القائميف دراسة شا

لقاء الضوء عمى أىـ المشاكؿ والمعوقات التي يعاني منيا قطاع الثروة  عمييا وظروؼ اإلنتاج وا 
وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيخ الوصفي التحميمي , حيث تـ   الحيوانية في منطقة الدراسة ,

ات بالرجوع إلى المصادر والمراجع العممية المتوفرة لجمع المعمومات األساسية ذات جمع المعموم
العالقة بموضوع الدراسة , باإلضافة إلى الدراسة الميدانية التي تمثمت باالستبياف الذي تـ توزيعو 

 . SPSSعمى المزارعيف والمستيمكيف ليتـ بعد ذلؾ معالجة البيانات وتحميميا بواسطة برنامخ 

قد توصمت الدراسة إلى بعض النتائخ التي توضح أف ىناؾ بعض المؤثرات التي تؤثر عمى و 
 منطقة الدراسة .

وقد خمصت الدراسة إلى ضرورة تحسيف األنواع واألصناؼ العمفية المحمية واالىتماـ      
لى الحيوانات السائدة في منطقة الد ديدة وفيرة اإلنتاج وتتالءـ مع بيئةباستنباط أصناؼ ج راسة وا 

ضرورة تحسيف األساليب الزراعية المختمفة المتبعة في إنتاج األعالؼ كاستخداـ التكنولوجيا 
 واآلالت الحديثة واألسمدة والمبيدات الحشرية . 

 7. Livestock Development Master Plan Study (2007) Government of 

Ethiopia Ministry of Agriculture & Rural Development (2)  

الدراسة حوؿ أىمية الجمود الحيوانية الكبيرة والصغيرة وذلؾ مف خالؿ دخوليا ركزت ىذه وقد     
في التجارة العالمية وتعتبر الصناعة التي تعتمد عمى الجمود مصدرا مف مصادر الدخؿ حيث 

بيا ىي توفر فرص عمؿ لمكثير مف العماؿ كما تشجع عمى االستثمارات األجنبية , وحيث أف أثيو 
أولى الدوؿ اإلفريقية مف حيث امتالكيا لألبقار فقد وضعت خططا مستقبمية لمحفاظ عمى ىذه 

 الثروة وتطويرىا .
                                                           

ـ, الثروة الحيوانية والمراعي في بعض قرى شماؿ محافظة نابمس , 2009محمد محمود محمد الجمؿ ,   (1)
 نابمس  –رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النجاح الوطنية 

(2 )Livestock Development Master Plan Study (2007) Government of Ethiopia 
Ministry of Agriculture & Rural Development 
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التأثيرات الجانبية المحتمل حدوثيا عند التغذية عمى  , 2010,ىشام رجب بحيري 8.
 (1) العالئق غير التقميدية لحيوانات المزرعة المجترة

 زئيف أساسييف ىما:مت ىذه الدراسة إلى جقس
الجشءاألول:♦

وفٍهتمتتغذٌةالحمالنالزحمانًعلىثالثةعالئقهً:

علٍقةتحتوي)مخلوطالعلفالمزكش+قشأرسعادي(.-1

%(.3علٍقةتحتوي)مخلوطالعلفالمزكش+قشأرسمعاملباألمونٍا-2

عادي(.%+قشأرس1.5علٍقةتحتوي)مخلوطالعلفالمزكشمضافإلٍهٌورٌا-3



الجشءالثانً:♦

وجبو  12والخمط منيما (وتـ عمؿ  -األكباد والكالوى -الدىوف  -تـ أخذ كؿ مف )المحـو
 . مجموعة مف الجرذاف البيضاء 12غذائية ؿ

 :إلى وقد خمصت الدراسة
أف التغذية غير التقميدية عمى االزوت غير البروتيني رغـ تحسينو لمنمو وتصافى وأداء 

جترة واقتصادية إنتاجيا إال إنيا تؤثر عمى وظائؼ أعضائيا خاصة الكبد الحيوانات الم
والبنكرياس والكمى وىى ذاتيا األعضاء التي عند إضافتيا لعالئؽ الجرذاف قد أدت إلى 

أسابيع مف التغذية عمييا كما ظيرت عمى الجرذاف فروؽ معنوية  8خفض وزف الجسـ بعد 
 ئؼ أعضائيا كالكبد والكمى والبنكرياسفي صورة الدـ التي تشير الضطراب وظا

وعمى ذلؾ فيجب إعادة النظر في التغذية غير التقميدية, وخاصة بعد انتشار األمراض 
  .المتعمقة بيا )مرض جنوف البقر( والعودة إلى الطبيعة

 

 

                                                           

, التأثيرات الجانبية المحتمؿ حدوثيا عند التغذية عمى العالئؽ غير التقميدية  2010ىشاـ رجب بحيري,(1)
اج الحيواف, كمية الزراعة جامعة رسالة دكتوراه في العمـو الزراعية, تخصص إنت لحيوانات المزرعة المجترة

 المنصورة
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تأثير استخدام مخمفات نبات القرنفل عمى األداء اإلنتاجي  , م2004 ,حاتم الشنطي. 9
 (1) يضم وبعض مكونات الدم في حمالن العواسومعامالت ال

أجريت ىذه الدراسة بيدؼ تقييـ استخداـ قش القرنفؿ عمى األداء اإلنتاجي ومعامالت 
في حمالف العواس.أجريت ثالث تجارب تغذية استخدـ فييا اليضـ وبعض مكونات الدـ 

 مركز. %75القرنفؿ% مف المواد الخشنة:تبف القمح,دريس البرسيـ وقش 25

أوضحت التجارب أنو يمكف استخداـ قش القرنفؿ بدوف تأثير سمبي عمى األداء اإلنتاجي 
% مف العميقة ويمكف أف يسد جزئيًاالعجز في المواد الخشنة 25ومقاييس الدـ حتى مستوى 

 في فمسطيف.

م 2001حاتم  عايش الشنطي , ىاشم العماري و . عبد القادر محمود خميف و ىناء 10
العميقة عمى نوى البمح وتفل الزيتون عمى انتاج وتركيب ألبان الماعز  تأثير احتواء

 (2) .واألغنام في جنوب سيناء

 القاىرة . -الدقي –المركز القومي لمبحوث  –أ. قسم الصناعات الغذائية واأللبان 

 القاىرة . –الدقي  –وزارة الزراعة  –ب.معيد البحوث لإلنتاج الحيواني 

 فمسطين . –غزة  –جامعة األزىر  –جـ. كمية الزراعة 

رأس مف األغناـ والماعز الحالبة وذلؾ في قرية أبو  18استخدمت ىذه الدراسة عمى 
صويرة بجنوب سيناء وتـ أخذ عينات مف المبف مع قياس انتاج المبف اليومي مف كؿ شير 

لعمؼ حيثكانت توضع في العميقة نوى البمح وتفؿ الزيتوف وكسب عباد الشمس محؿ ثمثي ا
المركز حيث أظيرت النتائخ أف وزف الحيواف وتركيب المبف في األغناـ أعمى منو في 

% , 1%بينما كاف انتاج المبف أقؿ في األغناـ بمعنوية عمى مستوى 5الماعز عند مستوى 
لـ يتأثر وزف الحيواف وانتاج المبف وتركيبو واألحماض الدىنية الفردية بالمبف وكذلؾ درجة الػ 

PH  ؾ يوصي الباحثوف باستخداـ نوى البمح المطحوف وتفؿ الزيتوف كمخمفات مفيدة لذل
   كمصادر لمطاقة في تغذية الحيوانات في جنوب سيناء.

                                                           

, تأثير استخداـ مخمفات نبات القرنفؿ عمى األداء اإلنتاجي ومعامالت اليضـ  2004حاتـ الشنطي, (1)
 بحث محكـ, كمية الزراعة جامعة األزىر غزة فمسطيف وبعض مكونات الدـ في حمالف العواس,

ـ تأثير احتواء العميقة 2001ي و حاتـ  عايش الشنطي , عبد القادر محمود خميؼ و ىناء ىاشـ العمار (2)
 عمى نوى البمح وتفؿ الزيتوف عمى انتاج وتركيب ألباف الماعز واألغناـ في جنوب سيناء , بحث محكـ .
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تغذية األبقار الحالبة عمى سيالج مخمفات عصير البرتقال  , م2003 ,. حاتم الشنطي10
 (1) وتأثير ذلك عمى كمية ونوعية المبن والجبن المنتج في فمسطين

)عمى أساس المادة الجافة (  1:  4سياجة مخمفات عصر البرتقاؿ مع تبف الشعير بنسبة  تـ
لدراسة تاثيرىا عمى كمية وتركيب المبف والجبف األبيض الناتخ وكذلؾ عمى بعض قياسات الدـ 
 ليذه األبقار الفريزياف المغذاة عميو وأظيرت النتائخ أف حيوانات المجموعة المغذاة عمى سيالج
عصير البرتقاؿ مع تبف الشعير قد أعطت زيادة معنوية في إنتاج المبف اليومي والمبف المعدؿ 
الدىف ,كما أوضحت النتائخ بزيادة تفضيؿ الجبف األبيض وتقبؿ طعمو الذي ينتخ عف األبقار  
المغذاة عمى السيالج الذي يحتوي عمى قشور البرتقاؿ وظيرت نتائخ الكفاءة االقتصادية بأف 

الج مخمفات عصر البرتقاؿ أكثر كفاءة في تغذية حيوانات المبف عنيا مف التي تتغذي عمى سي
 العمؼ المركز.

 ممخص الدراسات السابقة : ثاني عشر :

ومنيا التي ركزت عمى قطاع واحد  الدوؿ,الدراسات السابقة الثروة الحيوانية في العديد مف تناولت 
أو  الحيوانية,مى أىـ العوامؿ المؤثرة في إنتاج الثروة ومنيا التي ركزت ع األبقار,مثؿ قطاع 

  الحيوانية.تسويؽ الثروات 

  -: ديد مف النتائخ منياإلى العالسابقة وقد خمصت الدراسات 

% عما كانت عمية في 20انخفاض مساحة الرعي في الضفة الغربية إلى حوالي   .1
 السبعينات مف القرف الماضي 

الحيوانية تعتبر مف أىـ عوامؿ ارتفاع تكمفة تربية الثروة الحيوانية شح المياه الالزمة لمثروة  .2
  الجافة.في الضفة الغربية والمناطؽ 

 المنتجة.أف رش الماء عمى األبقار قبؿ عممية الحمب يزيد مف كمية الحميب  .3

  .في محافظات غزة  اليامةالثروة الحيوانية مف القطاعات االقتصادية تعتبر   .4

  .الجتماعية لمسكاف عمى مشاريع تربية الثروة الحيوانية تؤثر الخصائص ا  .5

 ابقة بالعديد مف المقترحات ومنيا:كما أوصت الدراسات الس 

                                                           

, تغذية األبقار الحالبة عمى سيالج مخمفات عصير البرتقاؿ وتأثير ذلؾ عمى كمية  ـ2003حاتـ الشنطي, (1)
 بحث محكـ, كمية الزراعة جامعة األزىر غزة فمسطيف لجبف المنتخ في فمسطيف ,ونوعية المبف وا
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  .ضرورة االىتماـ الزائد بالثروة الحيوانية باعتبارىا مف أىـ القطاعات االقتصادية .1

 . العمؿ عمى إيجاد البدائؿ لألعالؼ المستوردة مف الخارج بيدؼ خفض األسعار .2

االىتماـ بمخمفات الثروة الحيوانية مثؿ الجمود في الصناعة إلى جانب االىتماـ بالروث  .3
 .في الزراعة وصناعة األعالؼ 

االىتماـ بمخمفات بعض المصانع والتي يمكف أف تدخؿ في صناعة األعالؼ مثؿ قشور  .4
 البرلتقاؿ وتفؿ الزيتوف ونوى البمح .

  الدراسة: ياتمحتو  عشر:ثالث 

 ت الدراسة إلى ستة فصوؿ عمى النحو التالي قسم   

 الفصل األول: المالمح الجغرافية لمحافظات غزة.

 أوال : المالمح الطبيعية لمنطقة الدراسة :

 التضاريس  .1

 التربة  .2

 المناخ  .3

 المياه  .4

 لمسكان في محافظات غزة : البشرية انيا : المالمح ث

 السكاف في محافظات غزة. تطور أعداد  .1
 .لمسكاف  غرافيالتوزيع الج .2
 .لمسكاف  التركيب النوعي والعمري .3
 .لمسكاف في محافظات غزة  االقتصاديالنشاط  .4

 الجغرافي.وتوزيعيا واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة الثاني:الفصل 

 واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة -: أوالً  

 ( .1967-1956)الثروة الحيوانية زمف اإلدارة المصرية   .1

 .( 1994-1967)الثروة الحيوانية زمف االحتالؿ اإلسرائيمي   .2
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 ( .1994انية بعد قياـ السمطة الفمسطينية )الثروة الحيو  .3

 .التوزيع الجغرافي لمثروة الحيوانية في محافظات غزة   -: ثانياً    

 . العاـ لمثروة الحيوانية التوزيع  .1

 .  التوزيع الجغرافي لمثروة الحيوانية في محافظات غزة .2

 العوامل المؤثرة في الثروة الحيوانية  الثالث:الفصل 

 العوامل الطبيعية  -أواًل:

 المناخ  .1

 التربة  .2

 المياه  .3

 المساحة الزراعية  .4

 العوامل البشرية المؤثرة في مشاريع الثروة الحيوانية  -ثانيًا:

 رأس الماؿ  .1

 االحتالؿ  .2

 السالالت  .3

 األعالؼ  .4

 القدرة الشرائية  .5

 سة المشاريع المناف .6

 والجدوى االقتصادية ليا  الفصل الرابع: مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة

 الثروة الحيوانية في محافظات غزة  مشاريع أوال: 

 المشاريع الفردية   .1

 العامة ) الحكومية (. المشاريع  .2
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 .مشاريع الجمعيات   .3

 غزة .رؤية تحميمية لمشاريع الثروة الحيوانية في محافظات  -ثانيًا :

  في محافظات غزة . الجدوى االقتصادية لمشاريع الثروة الحيوانية  -ثالثًا :

 عمييا واآلثار المترتبة في محافظات غزة مستقبل الثروة الحيوانية  الفصل الخامس:

 مستقبل الثروة الحيوانية  -أواًل: 

 .صغر مساحة منطقة الدراسة   .1

 في محافظات غزة األوضاع السائدة   .2

  في محافظات غزةاآلثار المترتبة عمى مشاريع الثروة الحيوانية  -:ثانيُا 

 اآلثار البيئية   - أ

 أثر مشاريع الثروة الحيوانية عمى صحة اإلنساف  .1

 تموث اليواء  .2

 تموث المياه  .3

 تموث التربة  .4

 اآلثار االقتصادية  - ب

 توفير فرص عمؿ  .1

 توفير السمع والخدمات  .2

 دعـ االقتصاد الفمسطيني  .3

 نتائج الدراسة الميدانية  -:السادسالفصل 

  الدراسة الميدانية لقطاع األبقار  -أواًل:

 قطاع األغناـ الدراسة الميدانية ل  -ثانيًا:

 الدراسة الميدانية لقطاع الدواجف  -ثالثًا:
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 الدراسة الميدانية لقطاع األسماؾ  -رابعًا :

 النتائخ والتوصيات 

 المراجع والمصادر 

 المالحؽ 
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 الفصل األول

 الطبيعية و البشرية لمحافظات غزة المالمح

 الطبيعية:المالمح    -أواُل:

 التضاريس  .1

 التربة  .2

 المناخ  .3

 المياه  .4
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 التضاريس:
وىػػػي عبػػػارة عػػػف معػػػالـ سػػػطح األرض فػػػي أي منطقػػػة مػػػف المنػػػاطؽ عمػػػى سػػػطح الكػػػرة         
امػػػؿ الطبيعيػػػة متفرقػػػة أو متحػػػدة والتػػػي تعطػػػي والتػػػي تشػػػكمت بتػػػأثر مجموعػػػة مػػػف العو ,األرضػػػية 

مػػػػف السػػػػاحؿ  اوالتػػػػي تعتبػػػػر جػػػػزء, الشػػػػكؿ النيػػػػائي لشػػػػكؿ األرض وتضػػػػاريس منطقػػػػة الدراسػػػػة 
ومػف الشػرؽ  ,ومػف الجنػوب الحػدود المصػرية ,الفمسطيني الذي يحده مف  الغرب البحر المتوسط

شػػرقي صػػحراء النقػػب ومػػف ومػػف الجنػػوب ال ,1948والشػػماؿ األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ 
وتقطػػع السػػيؿ السػػاحمي لمنطقػػة الدراسػػة مجموعػػة مػػف األوديػػة الجافػػة  ,الشػػماؿ فمسػػطيف المحتمػػة
متمثمة فػي وادي غػزة فػي الوسػط والتػي تمتػد مياىػو مػف مدينػة الخميػؿ  ,ذات امتداد شرقي وغربي

ميػػاه مػف مػػنخفض ثػـ وادي حميػب الػػذي يجمػع ال ,مػرورا ببئػر السػػبع وينتيػي إلػػى البحػر المتوسػػط
ويشػػكؿ أحػػد روافػػد نيػػر شػػكمة الػػذي يجػػري بػػالقرب مػػف معبػػر بيػػت حػػانوف شػػماؿ  ,بيػػت حػػانوف

محافظات غزة ,والوادي الثالث يقع إلى الجنوب مف مجرى وادي غزة والمسمى بوادي السمقا وىو 
ر بعػد ىطػوؿ المطػ السػنة حيػث ال تجػري فيػو الميػاه إالعبارة عف نير قديـ جاؼ في معظـ أياـ 

 1 في فصؿ الشتاء الغزير

 ,ونتيجة لظروؼ سياسية معينة تعيشيا منطقة الدراسة وتتحدد مف خالليا تضاريس المنطقة   
وتتحػػدد , فػػوؽ مسػػتوى سػػطح البحػػر متػػر 10والتػػي تتمثػػؿ بشػػاطئ سػػاحمي يصػػؿ ارتفاعػػو إلػػى 

اتجينػػا شػػرقا تضػػاريس المنطقػػة كػػذلؾ بواسػػطة تػػالؿ الكركػػار الظػػاىرة والتػػي يػػزداد عمقيػػا كممػػا 
متػر فػوؽ سػطح البحػر , ثػـ تبػدأ ىػػذه  20 – 10بعيػدا عػف الشػواطئ ويصػؿ ارتفاعيػا مػا بػػيف 

التضػػػاريس باالرتفػػػاع بشػػػكؿ سالسػػػؿ حتػػػى تصػػػؿ إلػػػى منطقػػػة وادي غػػػزة ثػػػـ تظيػػػر بعػػػد ذلػػػؾ 
ويتواصػػؿ تواجػػدىا حتػػى تصػػؿ إلػػى غػػرب قريػػة بنػػي سػػييال ثػػـ تنحصػػر باتجػػاه الغػػرب ثػػـ تتجػػو 

 2.ى الحدود المصرية بعد أف تكوف قد دخمت في عمؽ مدينة رفح باتجاه الجنوب حت

وعنػػدما نتحػػدث عػػف تضػػاريس منطقػػة الدراسػػة لػػيس لػػذكر الظػػواىر التضاريسػػية فحسػػب ,      
نمػػػا لتوضػػػيح إف كػػػاف ليػػػذه التضػػػاريس أثػػػر عمػػػى األنشػػػطة االقتصػػػادية الموجػػػودة فػػػي منطقػػػة  وا 

, وألف التضػاريس الموجػودة فػي ىػذه المنطقػة يكػاد  الدراسة ومف ضمنيا مشاريع الثػروة الحيوانيػة
جة لمحدودية مساحة ينعدـ وجودىا بالشكؿ الذي نالحظو في أراضي فمسطيف التاريخية وذلؾ نتي

منطقػػة الدراسػػة , وليػػذا فػػإف أثػػر ىػػذه التضػػاريس عمػػى مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة غيػػر موجػػود وال 
ة ومػف ثػـ فػإف تضػاريس منطقػة الدراسػة ال تقػؼ تشػكؿ أي أثػر عمػى التوسػع فػي المشػاريع القائمػ

                                                           

1   , 34ص –, األطمس الفني الفمسطيني الجزء األوؿ محافظات غزة 1997وزارة التخطيط والتعاوف الدولي 
2   , 34ص –, المرجع السابؽ 1997وزارة التخطيط والتعاوف الدولي 
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عػػائؽ أمػػاـ نجػػاح ىػػذه المشػػاريع مثػػؿ بػػاقي الػػدوؿ التػػي تعػػاني الػػبعض منيػػا مػػف وعػػورة أراضػػييا 
قامػػة البنيػػةوالتػػي تعتبػػر عقبػػة كبيػػرة أمػػاـ إقامػػة العديػػد مػػف المشػػاريع وأمػػاـ حركػػة الموصػػ  الت وا 

 التحتية عمييا.

 (  تضاريس محافظات غزة 2) شكؿ

 
 ـ 1996والتعاوف الدولي , ت وزارة التخطيط إعداد الطالب باالعتماد عمى بيانا -المصدر:             

 

 



21 
 

   -:التربة

ويقصػػد بالتربػػة الطبقػػة السػػطحية التػػي تعمػػو صػػخور األسػػاس وتحػػدث فييػػا التغيػػرات  الفيزيائيػػة 
العضػوية وتكثػر فييػا  والكيميائية والبيولوجية , وىي مكونة مػف خمػيط مػف المػواد العضػوية وغيػر

 الفراغػػػات اليوائيػػػة
, وىػػػذه الطبقػػػة ىػػػي التػػػي يضػػػرب النبػػػات فييػػػا جػػػذوره ليسػػػتمد منيػػػا المػػػاء  ( 1)

والغػػذاء فكممػػا كانػػت ىػػذه التربػػة خصػػبة كممػػا زاد كثافػػة الغطػػاء النبػػاتي والعكػػس إذا كانػػت التربػػة 
تػػالي توزيػػع التربػػة فػػي أيضػػا, ويوضػػح الشػػكؿ ال الحيػػواف ذلػػؾ يػػنعكس عمػػى النبػػات و  ف إفقيػػرة فػػ

  :محافظات غزة

 توزيع التربة في محافظات غزة( 3)شكؿ   

 
  1996 الدولي,إعداد الطالب باالعتماد عمى بيانات وزارة التخطيط والتعاوف  -مصدر:                              

                                                           

محافظات غزة ,  -الجزء األوؿ -, األطمس الفني الفمسطيني  1997الدولي , وزارة التخطيط والتعاوف (1)
  36ص
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فمسطيف  ماؿطبة في شوتشكؿ محافظات غزة منطقة انتقالية بيف المنطقة الساحمية شبو الر     
والمناطؽ شبو الجافة لمسيوؿ الموسية في شماؿ صحراء النقب في الشرؽ وصحراء سيناء 

رممية ف االمصرية الجافة في الجنوب وتتكوف محافظات غزة مف منطقة ساحمية وشريط مف كثب
عصر الباليستوسيف ,  وبعيدا إلى حديثة التكويف تقوـ عمى نظاـ مف السالسؿ الساحمية تعود 

ىي تربة تحتوي عمى كميات و  (1)طينية وسيوؿ لوسيةإلى منطقة الساحؿ تتحوؿ التربة عف 
كبيرة مف المواد العضوية وتعتبر مف أخصب أنواع الترب في العالـ إذا ما توفرت ليا كميات 

 .مف المياه عند الزراعة. ومف أشير أنواع التربة انتشارا في محافظات غزة 

  -:  Sandy-Regosisلساحل الرممية في منطقة ان االكثب

تقريبا معظـ الساحؿ ف اوىي التربة الرممية غير مكتممة النمو حيث تغطي ىذه الكثب      
وال  ,لـ يكف نير النيؿ كما صنفيا بعض الباحثيفف امصدر ىذه الكثبأف ويذكر ,الفمسطيني 

ألمواج بمحاذاة ناتجة عف حركة اف اىذه الكثبف إىي نتاج عوامؿ التعرية المحمية فقط بؿ 
سحب كميات كبيرة مف ىذه الرماؿ إلى سواحؿ صحراء سيناء ذات الرماؿ الناعمة مما أدى 

سواحؿ محافظات غزة عف طريؽ تأثير التيارات البحرية إلى والتي بدورىا انتقمت  ,تجاه البحر
منطقة  داخؿ أراضيإلى والتي زحفت مع مرور الزمف وكثرة تراكميا وبتأثير مف حركة األمواج 

 غزة المحاذية لمبحر.

  -:  Lossial Sandy Soilتربة ىباء مختمطة بالرمل  .1

وجنوب محافظات غزة  ,وىي تربة فيضية تنتشر شماؿ وادي غزة حتى قرية بيت حانوف شماال  
 أقصى الجنوب .إلى  حتى منطقة محافظة رفح وتمتد بشكؿ طولي مف أقصى الشماؿ

  -:  Sandy Loss Soilتربة رممية مختمطة باليباء  .2

لوسي اختمطت بالرماؿ وتتواجد عمى حواؼ منطقة أصؿ ىي مف الترب التي تنحدر مف    
وىي مناطؽ تابعة لمحافظة دير البمح ,  منطقة البريخ والنصيرات والزوايدهوادي غزة وجزء مف 
 الكبيرة والصغيرة وىي مناطؽ تابعة لمحافظة خانيونس .ف اكما تتواجد شرؽ عبس

  -:  Loess Soilالمويس تربة  .3

وتتركػػب مػػف ذرات ناعمػػة مػػف الرمػػاؿ ,وىػػي تربػػة تعػػرؼ بالتربػػة الرمميػػة المختمطػػة باليبػػاء      
حيػػث تقػػـو ,والطػػيف والتػػي تتكػػوف بفعػػؿ العواصػػؼ الرمميػػة التػػي تيػػب مػػف المنػػاطؽ الصػػحراوية 

                                                           

 36ص-محافظات غزة-الجزء األوؿ-, األطمس الفني الفمسطيني  1997وزارة التخطيط والتعاوف الدولي , (1)
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ح عمػى حمػؿ ىػذه الرياح بحمػؿ الػذرات الناعمػة وترسػبيا فػي منػاطؽ أخػرى عنػدما تقػؿ قػدرة الريػا
الػػذرات وتنتشػػر ىػػذه التربػػة فػػي وادي غػػزة وقػػد تتواجػػد فػػي أقصػػى شػػرؽ  محافظػػات غػػزة مختمطػػة 

 . (  1)برماؿ الكثباف

فػػي  ,نسػػبة عاليػػة مػػف أراضػػي محافظػػات غػػزة ىػػي أراضػػي خاصػػة أف ومػػف الجػػدير بالػػذكر     
وال يوجػػد أراضػػي  األراضػػي الحكوميػػة قميمػػة وتتواجػػد فػػي شػػماؿ محافظػػات غػػزة وجنوبيػػاأف حػػيف 

ى عػػاـ معظػـ األراضػػي الحكوميػة كانػػت حتػإلػػى أف باإلضػافة  ,حكوميػة فػي محافظػػة ديػر الػػبمح 
إلى أف اإلسرائيمي ينتفع مف المياه الجوفية فييا ويستغميا لمزراعة ـ تحت سيطرة االحتالؿ 2005
  وتطور. استثمار إلى نيا قوات االحتالؿ تاركة ىذه المساحات الكبيرة تحتاج م انسحبت
إلػػػػى ألػػػؼ دونػػػػـ وىػػػي بحاجػػػػة  59وتقػػػدر ىػػػػذه المسػػػاحة مػػػػف األراضػػػي الحكوميػػػػة بحػػػػوالي      

استصالح وتطوير وىذا ما يقؼ عائقػا أمػاـ المسػئوليف فػي السػمطة الفمسػطينية  والتػي تعتمػد فػي 
 تمويميا عمى المساعدات الخارجية وقميؿ مف الناتخ المحمي .

كبيػػػرة فػػػي العمميػػػة الزراعيػػػة وانعكاسػػػيا عمػػػى مشػػػاريع الثػػػروة عنصػػػر التربػػػة لػػػو أىميػػػة ف وأل    
نتعػػػرؼ عمػػػى أنػػػواع التربػػػة الموجػػػودة فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة وأثػػػر ىػػػذه أف ال بػػػد ف افكػػػ ,يػػػةالحيوان

والتػػي األصػػناؼ مػػف التػػرب عمػػى زراعػػة المحاصػػيؿ العمفيػػة وبعػػض محاصػػيؿ األعػػالؼ المالئػػة 
مػػػف األعػػػالؼ  وفر ولػػػو جػػػزءً تػػػالتػػػي مػػػف خالليػػػا الثػػػروة الحيوانيػػػة فػػػي محافظػػػات غػػػزة و تحتاجيػػػا 

 الالزمة لبعض المزارعيف وبعض مربي الحيوانات .

 -المناخ:3

يعية وكذلؾ الحاؿ يمتد يعد المناخ مف أىـ العوامؿ الطبيعية التي تؤثر عمى الموارد الطب     
األرض بصفة  ويعتبر المناخ مف أىـ العوامؿ المؤثرة في استغالؿ,النشاط البشري  تأثيره إلى
وترجع ىذه األىمية لكوف المناخ أكثر العوامؿ المؤثرة ,الزراعي بصفة خاصة اإلنتاج عامة و 

الذي يتميز و  ,غزة مناخ البحر المتوسط  محافظاتيتبع مناخ  و , (2)اإلنتاجو  اإلنسافتحكما في 
 . ممطر شتاءً  ودفيءبأنة حار جاؼ صيفا 

                                                           

 36ة , ص, األطمس الفني الفمسطيني ,الجزء األوؿ , محافظات غز 1997وزارة التخطيط والتعاوف الدولي , (1)
 

ـ , الجغرافيا المناخية ,اإلسكندرية , دار النيضة العربية , القاىرة  , 1968أحمد إبراىيـ زرقانة ,  (2)
  457ص
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البحري إذ يصؿ المدى الحراري في شير يوليو ) صيفا(  المدى الحراري لتأثير العامؿ قؿوي   
 كما مئويةدرجة  4.1يبمت درجة مئوية بينما يقؿ عف ذلؾ في شير يناير شتاءا حيث  5.5إلى 
درجة مئوية وذلؾ مف  27درجة حرارة تتعرض ليا المنطقة خالؿ شير أغسطس ىي  أقصىأف 

 ـ.1998إلى  1968لفترة الممتدة مف خالؿ حساب المتوسط الشيري لدرجات الحرارة خالؿ ا

ومف ,  (1) درجات مئوية 9نفس الفترة خالؿ شير يناير إلى بينما بمغت أدنى درجة حرارة    
في درجات الحرارة وتسجؿ شيور  اىناؾ تباينأف خالؿ المتوسط الشيري لدرجات الحرارة نالحظ 

 صيؼ األكثر ال

لمنشاط االقتصادي في محافظات غزة ومف بينيا  ىذا الوضع السائد يعتبر مؤشرا إيجابيا     
الحيوانية  األصناؼ مف الثروة  ىذهف إوالطيور واألسماؾ حيث  اتالحيوانالنشاط المتعمؽ بتربية 

نخفاض الكبير في درجات تتأثر تأثرا كبيرا بظروؼ المناخ السائدة سواًء مف حيث االرتفاع أو اال
نفوؽ أعداد كبيرة مف األسماؾ المرباه إلى درجة الحرارة يؤدي , فمثال االرتفاع الشديد في الحرارة 

في األحواض المائية وكذلؾ الحاؿ نفوؽ أعداد كبيرة مف الدجاج الالحـ ودجاج البيض, وتتأثر 
التنفسية األمراض الرئوية و األمراض إصابتيا  بيؤدي إلى بارتفاع الحرارة الشديد حيث بقار األ

يقؿ تناوليا لكميات الغذاء   اتالحيوانىذه ف واألغناـ ألبقار ى األوتناقص في كميات الحميب لد
 الماء مف أجساميا مف خالؿ عممية التبخر .  اتالحيوانمع ارتفاع الحرارة , حيث تفقد 

 -:المياه .4

المياه الجوفية , و  المياه السطحية  ووتشتمؿ مصادر المياه في منطقة الدراسة عمى األمطار  
بسبب المنخفضات الجوية التي  فمسطيف بداية كانوف األوؿ في فصؿ الشتاءوتسقط األمطار في 

ترؾ أثرا واضحا لفصؿ باستمراريتيا وغزارتيا مما يعمى المنطقة , وتوصؼ األمطار في ىذا ا تمر
 عمى الموارد الزراعية التي تعتمد في نموىا عمى مياه األمطار.

 أ. األمطار:

ويوضح  ,آلخرآلخر ومف عاـ ف اغزة مف مك عمى محافظات األمطار الساقطةتتبايف كمية      
  2005-2003لألعواـ عمى محافظات غزة كمية األمطار المتساقطة  الشكؿ التالي

                                                           

ـ ,  أثر المناخ عمى الوضع المائي في قطاع غزة , رسالة دكتوراه غير منشورة , 2000منصور الموح ,   (1)
 29ص 
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 (ـ  2005-2003)( المعدؿ السنوي لألمطار في محافظات غزة مف سنة 4شكؿ رقـ ) 

 
 ., غزة  ةالمصدر: من عمل الطالب بناء عمي بيانات من دائرة األرصاد الجوي

 :ومف خالؿ الشكؿ السابؽ يمكف استنتاج ما يمي 

تتمقى األجزاء الشمالية مف محافظات غزة كميات أكبر مف األمطار , مما يؤثر في  .1
 الخزاف الجوفي والزراعة البعمية  ومحاصيؿ األعالؼ 

تعتبر محافظة رفح األقؿ بيف المحافظات في كميات األمطار , حيث ال يتجاوز معدؿ  .2
 ممـ  400طار فييا حوالي األم

تقؿ األمطار بشكؿ عاـ مف الشماؿ لمجنوب , مما يؤثر في نمو النباتات واألعشاب  .3
 التي تعتبر غذاء أساسي لمثروة الحيوانية . 

وىي عبارة عف المياه التي تنساب فوؽ سطح األرض سواء عمى شكؿ  المياه السطحية :ب.
الدائمة ,  أو األودية والمسيالت المائيةلألنيار سة منطقة الدراتفتقر و  ,فاأنيار دائمة الجري
وقت سقوط األمطار في فصؿ الشتاء والتي بدورىا تعمؿ  ةموسميال عمى األودية  ويقتصر األمر 

محافظات غزة باستغالليا ألغراض كثيرة وذلؾ ف امنسوب المياه الجوفية وينتفع بيا سك رفع عمى
 .  ر الوحيد لمماء في منطقة الدراسةتعتبر المصد عف طريؽ حفر اآلبار االرتوازية والتي

تعتبر المياه الجوفية مف أىـ مصادر المياه في قطاع غزة , وتعتمد بشكؿ  , المياه الجوفية ت.
أساسي عمى كميات األمطار السنوية الساقطة والتي مف أىـ مميزاتيا التذبذب الكبير خالؿ السنة , 

 الشمال 
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مى المياه الجوفية كمصدر أساسي لمشرب إلى جانب العديد غزة ع محافظاتويعتمد غالبية سكاف 
 مف األنشطة االقتصادية األساسية مثؿ الزراعة والصناعة واالستخداـ المنزلي .  

وقد تأثر الخزاف الجوفي لمعديد مف المؤثرات التي قممت مف صالحيتو لمشرب  , حيث ارتفع معدؿ  
لمعديد مف العوامؿ  والتي مف أىميا  السحب الزائد مف النترات والكموريد واألجساـ الصمبة , وذلؾ 

السكاف وقمة تغذية الخزاف الجوفي مف األمطار , ووصوؿ مياه الصرؼ الصحي في كثير مف 
المناطؽ لمخزاف الجوفي واستخداـ المبيدات واألسمدة الكيماوية في الزراعة , إلى جانب العامؿ 

سنة , استنزؼ فييا كميات  45ي والذي استمر لقرابة السياسي والمتمثؿ في االحتالؿ اإلسرائيم
 .كبيرة مف المياه الجوفية في الزراعة وغيرىا  
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 في محافظات غزةلمسكان المالمح البشرية  -ثانيًا:

 السكان في محافظات غزة  داعدأتطور  .1

 التوزيع الجغرافي لمسكان  .2

 ان التركيب النوعي والعمري لمسك .3

 في محافظات غزة مسكان لالنشاط االقتصادي  .4
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إقامة المشاريع  دبعيف االعتبار عن ؤخذتيعتبر عامؿ السكاف مف أىـ العوامؿ التي    
  .السكاف المحرؾ األساسي في الحركة االقتصادية بشكؿ عاـعامؿ حيث يعتبر  االقتصادية,

 :تطور عدد السكان في محافظات غزة. 1

تبر توفر تقديرات حوؿ أعداد السكاف عمى مستوى المحافظات أمرًا ىامًا لممساعدة في يع   
وضع الخطط المستقبمية وبالتالي توفير كؿ ما يمـز ليذه المحافظات مف أسس الحياة السميمة 
مف مسكف والغذاء والتعميـ والصحة وتعتبر المعمومات حوؿ أعداد السكاف ىامة لراسمي 

تطور السكاف بأف دراسة  باحثومف ىنا وجد ال ة وواضعي الخطط والباحثيف,السياسات المختمف
إذ يمكف مف خالليا التعرؼ عمى  ,لو أكبر األثر في موضوع دراستو  ونموىـ وتوزيعيـ 

ويوضح الشكؿ التالي تطور أعداد السكاف خالؿ السنوات  ,احتياجاتيـ مف الثروة الحيوانية 
 ـ .   1997-2012

 ( 2012-1997( تطور أعداد السكاف في محافظات غزة لألعواـ )5شكؿ )      

 تقديرات سكانية غير منشورة  الفمسطيني,الجياز المركزي لإلحصاء المصدر:                      

ولقد أشارت نتائخ آخر تعداد لمسكاف في فمسطيف بأف سكاف محافظات غزة قد ازدادوا بنسبة  
ـ أف عدد 2007ـ حيث أظيرت نتائخ تعداد عاـ  2007و 1997% تقريبا بيف عامي 40

 (1) نسمة  1,416,543حافظات غزة قد بمت  سكاف م

                                                           

, النتائخ شبو  2007, التعداد العاـ لمسكاف والمساكف والمنشات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني   (1)
  41فمسطيف , ص–النيائية لمتعداد في قطاع غزة , ممخص السكاف والمساكف , راـ اهلل 
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وقد قدر الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني أف المعدؿ السنوي لمنمو السكاني في      
ـ , وعميو فإف عدد السكاف سوؼ 2007و1997 ي% فيما بيف عام3,3محافظات غزة قد بمت 

وىذه الزيادة السريعة في عدد , سنة إذا ما استمرت الزيادة بيذا المعدؿ  21ؿ يتضاعؼ خال
, ويوضح الجدوؿ التالي تطور السكاف في ظؿ تفاقـ ظاىرة البطالة واتساع الشريحة المعالة 

 ( 2020-2010)وفؽ تقديرات ومعدالت النمو العاـ  أعداد السكاف لمسنوات 

 ( حسب معدالت النمو المتوقع 2121-2111ات )أعداد السكاف لمسنو  توقع( 1جدوؿ )

 معدؿ النمو المتوقع % محافظات غزةعدد سكاف  منتصؼ العاـ
2010 1535128 3,25 
2011 1584458 3,20 
2012 1634368 3,15 
2013 1685034 3,10 
2014 1736427 3,5 
2015 1788520 3 
2016 1841282 2,95 
2017 1894676 2,90 
2018 1948677 2,85 
2019 2003240 2,80 
2020 2058329 2,5 

  2010,  بيانات غير منشورة ,سكانيةإسقاطات  الفمسطيني,الجياز المركزي لإلحصاء  المصدر:

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ بأف سكاف محافظات غزة في زيادة مستمرة وحتى لو رافؽ ذلؾ     
كاف في ىذه المنطقة المحدودة يبقي في إال أف تطور الس ,انخفاض في معدؿ نمو السكاف السنوي

يتطمب توفير ما يحتاجو ىؤالء السكاف مف فرص عمؿ وىذا يعتبر ناقوس  هوضع مرتفع وىذا بدور 
خطر لتنبيو الحكومة عمي اتخاذ إجراءات فورية حياؿ االىتماـ بالنواحي االقتصادية وتصحيح 

 ير في حجـ السكاف.التطور الكب مع  ىشاالبنية التحتية االقتصادية حتى تتم

 في محافظات غزة:لمسكان التوزيع الجغرافي . 2

 الحيوانيػػة بشػػكؿمػػف القضػػايا اليامػػة والمػػؤثرة فػػي الثػػروة لمسػػكاف تعتبػػر دراسػػة التوزيػػع الجغرافػػي  
الحيوانيػػػػة والتػػػػي تؤخػػػػذ بعػػػػيف االعتبػػػػار عنػػػػد وضػػػػع الخطػػػػط والتصػػػػورات لواقػػػػع الثػػػػروة  أساسػػػػي,
فػي محافظػات غػزة خػالؿ لمسػكاف التوزيػع الجغرافػي  لشكؿ األتيويوضح ا عاـ,بشكؿ  ومستقبميا

  2010عاـ 
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 ـ 2010في محافظات غزة خالؿ عاـ لمسكاف ( التوزيع الجغرافي 6)  شكؿ     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 (2010-1997الفمسطيني )عمؿ الطالب باالعتماد عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء  -المصدر:

, في حيف تحتؿ  السكاف مدينة غزة تشكؿ الجزء األكبر مف أف السابؽ يتبيف ومف خالؿ الشكؿ 
يونس المركز الثاني  ثـ محافظة الشماؿ ودير البمح وأخيرُا محافظة رفح , ويؤثر ف امحافظة خ

تصمح لتربية الثروة السكاف ىذا التوزيع عمى عدة اتجاىات منيا توفر مساحات خالية مف 
 .التي  تعتبر مف مشتقاتيا ف المحوـ واأللبالسكاف جانب  حاجة إلى  بأنواعيا ,الحيوانية  

 غزة   محافظاتن االتركيب النوعي والعمري لسك   .3
واالستيالؾ ويمكف اإلنتاج لعوامؿ األساسية المؤثرة في عتبر التركيب النوعي والعمري مف اي     

 :النحو التالي  غزة عمى في محافظاتلمسكاف توضيح التركيب النوعي والعمري 
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 .غزة  في محافظاتلمسكان التركيب النوعي  -: أ
,  ةمف العناصر اليامة والمؤثرة في القوى العاممة في الدوللمسكاف يعتبر التركيب النوعي      

 صة المجتمعات الزراعية , وفي محافظاتتوفر األيدي العاممة وخا فارتفاع عنصر الذكور يزيد مف
, وىي نسبة ال  , 2007مف جممة السكاف وفؽ تعداد  % 50.73حوالي شكؿ الذكور د غزة فق

حوالي  شكمت فقدأما اإلناث  %,50.8, حيث بمغت نسبة الذكور حوالي 1997تختمؼ عف عاـ 
ومف خالؿ البيانات   %,49.2والبالغة حوالي  ,1997وىي نسبة ال تختمؼ عف عاـ  %,49.27

 . (1)أنثى 100ذكور لكؿ  103الي ة النوع حو فقد بمغت نسبالسكاف الخاصة ب

 :  في محافظات غزة لمسكان:_ التركيب العمري  ب

, حيث يعتبر المجتمع  فتيًا , المميزة لو مف السمات  لمحافظات غزة  يعتبر التركيب العمري     
ـ فقد طرأت 2007-1997يغمب عمية عنصر الشباب وصغار السف , وخالؿ الفترة مف عاـ  و

 يمكف توضيحيا عمى النحو التالي , و  غزة  محافظاتفي لمسكاف العمري  تركيبتغيرات عمى ال

 .2007-1997 عاميلمسكاف في محافظات غزة ل العريضة  الفئات العمرية( 2جدوؿ )      

 2007 1997 الفئة العمرية /السنة 

 %48,3 % 50,2 سنة 0-14

 % 49 %46,9 سنة  15-64

 % 2,7 %2,9 سنة  65+
 41ص ,2007والمساكف لمسكاف التعداد العاـ  الفمسطيني,الجياز المركزي لإلحصاء  -المصدر:          

, حيث لمسكاف ىناؾ تغيرات طرأت عمى التركيب العمري أف ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف 
% 1.9%  أي بمقدار 48.3حوالي إلى  1997% عاـ 50.2انخفضت نسبة صغار السف مف 

و خروج برامخ تنظيـ النسؿ بسبب األسباب منيا انخفاض معدالت المواليد  وىو راجع لمعديد مف
%  46.9, في حيف ارتفعت نسبة فئة الشباب أو متوسطي السف وبشكؿ واضح مف المرأة لمعمؿ 

 %  . 0.2 كبار السف بحوالي  نسبة انخفضتكما % , 2.1%  أي بمقدار 49حوالي إلى لتصؿ 

 
 

                                                           

  , التعداد العاـ لمسكاف والمساكف , النتائخ النيائية .1997الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني , (1)
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 . ي محافظات غزة فلمسكان النشاط االقتصادي   .4

تعتبػػػػر القػػػػوى العاممػػػػة الفمسػػػػطينية العنصػػػػر البشػػػػري والمػػػػورد االقتصػػػػادي الرئيسػػػػي فػػػػي ظػػػػؿ     
شعبنا , فيي التػي تقػوـ بالعمػؿ اإلنتػاجي البشػري الػذي يتولػد عنػو اإلنتػاج  عيشياالظروؼ التي ي

مػػداد السػػػوؽ المػػادي والخػػدمي فيتػػػوفر لمسػػوؽ المحمػػي احتياجاتػػػو , كمػػا يسػػػاىـ ىػػذا العمػػؿ فػػػي إ
 الخارجي بقدر مف منتجاتو في األحواؿ التي تسمح بذلؾ.

حيث يمكف مالحظة  غزة,وقد تعددت األنشطة االقتصادية التي يمارسيا السكاف في محافظات  
  -التالي:الزراعة الصناعة والتجارة وغيرىا ويمكف توضيحيا عمى النحو 

 الزراعي:النشاط   .1

محافظػػػات غػػػزة بالتوسػػػع الرأسػػػي فػػػي ىػػػذا القطػػػاع وذلػػػؾ  بػػػدأ المػػػواطف الفمسػػػطيني فػػػي     
تعويض النقص في مساحة األراضي ومف اجؿ توفير أكبر قدر ممكف مف الربح ولتوفير مػا ل

مسػػتفيدًا فػػي ىػػذا المجػػاؿ بػػالخبرة التػػي اكتسػػبيا مػػف خػػالؿ  يحتاجػػو السػػوؽ المحمػػي مػػف سػػمع
 عممو في دولة االحتالؿ.

 :الصناعيالنشاط  .2
شرت العديد مف الصناعات المختمفة سواء ما يتعمؽ منيا بالصػناعات الخفيفػة حيث انت      

أو بعػػػػض الصػػػػناعات المتعمقػػػػة بقطػػػػاع البنػػػػاء و التعميػػػػر والتػػػػي تػػػػأثرت مػػػػف ناحيػػػػة إيجابيػػػػة 
 إسرائيؿ.بالتطور الصناعي في دولة 

 التجاري:النشاط  .3
سػػرائيؿ فكانػػت الظػػروؼ ا      لجغرافيػػة والسياسػػية نشػػط قطػػاع التجػػارة بػػيف محافظػػات غػػزة وا 

التي تعيشيا ىذه المحافظات ىي الدافع لتطور القطػاع التجػاري بػيف المنطقتػيف حيػث اسػتمر 
ـ وىػو العػاـ 2000إسرائيؿ حتى عاـ و محافظات غزة  بيفالترابط بيف األنشطة االقتصادية 

قػػات والعالالػػذي انػػدلعت فيػػو انتفاضػػة األقصػػى ومنػػذ ىػػذا الوقػػت تراجػػع النشػػاط االقتصػػادي 
 .وانحصر نشاط العماؿ والتجار في محافظات غزة فقط التجارية 

 ـ وزيػادة2000بعػد عػاـ  ار سوؽ العمؿ لمعامميف الفمسطينييف في محافظات غزةسومع انح     
عػدد الخػػريجيف مػػف الجامعػػات والمعاىػػد فقػػد ازدادت نسػبة البطالػػة وتفاقمػػت ىػػذه الظػػاىرة لتصػػبح 

  حكومة.ثقيؿ عمى كاىؿ أي  عبءً 
ألػؼ عامػؿ فمسػػطيني متعطػؿ عػف العمػؿ يبحػػث  115ليػذه الظػروؼ أصػػبح قرابػة  ةجػيوكنت     

عف أي فرصة تمكنو مف مزاولة أي عمؿ مف اجؿ توفير لقمة العيش ألفراد أسرتو وفي ظؿ ىذه 
الظػػػروؼ االقتصػػػادية السػػػيئة انتشػػػرت األنشػػػطة الخاصػػػة بمختمػػػؼ أنواعيػػػا ومنيػػػا مزاولػػػة تربيػػػة 
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اـ والػدواجف وتربيػػة األسػماؾ واسػػتطاعت ىػػذه األنشػطة أف تػػوفر العمػؿ لمعديػػد مػػف األبقػار واألغنػػ
المتعطميف عنو وساىمت إلى حد ما في تضييؽ مساحة البطالة ولو بنسبة بسيطة في محافظات 

 .غزة 
وتعاني فئة الشباب في محافظات غزة مف أزمة البطالة ومف أىـ سمات ىذه الظاىرة تركزىا      

غاية في  مما يعطي قضية البطالة بعداً  تعميما,ولي بيف الشباب األكثر واألفضؿ بالدرجة األ
% 40,2% إلي 17,3( مف 2008-1999الفترة مف ) عبرويمكف توضيح تمؾ النسبة  ,األىمية

 .الجنسيف اللك

  (.2008-1999)البطالة حالؿ الفترة نسبة  (3) الجدوؿ          

 %  اثإن %  ذكور %  كال الجنسيف السنة
1999 17,3 16,9 20,6 
2004 39,8 38,9 44,8 
2005 36,4 34,8 46,1 
2006 35,7 34,4 43,2 
2007 35,3 34 42,5 
2008 40,2 38,8 47,3 

 ـ2008سنة  16, ص 16مجمة المراقب االقتصادي واالجتماعي العدد  الفمسطيني,سمطة النقد  -المصدر:

لة في محافظات غزة يعتبر مؤشرا خطيرا حيث أف مف خالؿ الجدوؿ نالحظ ألف معدؿ البطا
ـ 2000وبدأت تظير خطورتيا بعد انتفاضة األقصى عاـ ـ 1999النسبة بدأت تزداد مف سنة 

حيث نالحظ بأف البطالة موجودة عند كال الجنسيف في محافظات غزة مع الزيادة عند اإلناث 
ي تظير معدالت البطالة في فئة محددة وذلؾ نظرا العتبارات اجتماعية ودينية ,وفي الشكؿ التال

 سنة . 24 – 15مف عمر 

 (    2009-1999مف العاـ) 24-15معدالت البطالة في الفئة العمرية مف  (7 )الشكؿ   

 

 

 
سنة  1, ص 16معيد أبحاث السياسيات االقتصادية الفمسطيني )ماس(, مجمة المراقب االقتصادي واالجتماعي العدد  -المصدر: 

2009 
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ـ السبب األكبر في تدمير 2008األخيرة عمى محافظات غزة في عاـ  وقد كاف لمحرب    
% 95تسببت الحرب في إغالؽ  إذفقد الكثير مف العماؿ لعمميـ , حيث االقتصاد الفمسطيني 

مف المنشآت الصناعية إضافة إلى إغالؽ المنطقة الصناعية في  منطقة بيت حانوف داخؿ 
 . عامال2500انت تشغؿ ما يزيد عف والتي ك,  محافظات غزة 

ألؼ عامؿ فمسطيني كانوا يعمموف في شركات  75كنتيجة ليذه الحرب تـ تسريح أكثر مف و    
ومؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة والتي دمرتيا الحرب وتوقؼ التصدير الزراعي 

راعي ,مما عمؿ الؼ وظيفة أو ما يزيد في القطاع الز 40تماما وىذا بدوره أوقؼ عمؿ نحو 
% في 75عمى زيادة ارتفاع معدالت البطالة لتصؿ إلى أعمى مستوياتيا لتصؿ إلى حوالي 

أوقات الذروة مما اضطر الكفاءات الفمسطينية لميجرة إلى الخارج بسبب التدىور السياسي 
    (1)واالقتصادي

 نسبة الارتفعت  إذمنيا مقارنة بالذكور  ىأعم  2008في عاـ  وكانت البطالة بيف اإلناث   
% مقارنة مع الذكور الذيف ارتفعت 43,4% إلي 20,6مف  2008عاـ اإلناث خالؿ عند 

وقد يعود ذلؾ لعوامؿ عديدة منيا حرص الشباب بشكؿ  ,  %38,8 ى% إل16,9نسبتيـ مف 
بمت عدد  2007وفي عاـ ,باعتبارىـ يتحمموف مسئولية األنفاؽ عمي األسرة  الوظيفة أكبر عمي 

نسمة , وسجمت  80871سنوات فأكثر حوالي  10اطميف عف العمؿ ضمف الفئة العمرية الع
% عند نفس الفئة 34.1محافظة خانيونس أعمى نسبة بطالة , حيث وصمت النسبة إلى حوالي 

العمرية , بينما كانت محافظة غزة مف أقؿ المحافظات في البطالة , حيث وصمت النسبة إلى 
 (2)ة العمرية % عند نفس الفئ25حوالي 

لى حدوث       ومف األمور التي عممت عمى تعطيؿ النشاط االقتصادي في محافظات غزة وا 
تغير جذري في تركيبة االقتصاد الفمسطيني االنفصاؿ بيف الضفة الغربية ومحافظات غزة عاـ 

ـ , وفي ذات الوقت تراجع أداء القطاع الخاص في محافظات غزة إلى أدنى المستويات 2007
إضافة إلى سياسة التجريؼ , منشأة تجارية وصناعية أبوابيا  3000أغمقت أكثر مف حيث  ,

, حيث صعدت مف ظاىرة البطالة لتصؿ إلى حوالي  والتدمير التي مارستيا القوات اإلسرائيمية

                                                           

, ماذا بعد الحرب عمى قطاع غزة , مقاؿ بمنتدى التنوير الثقافي الفمسطيني ,  2009الطباع ماىر ,   (1)
  17ص
, النتائخ شبو  2007الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني , التعداد العاـ لمسكاف والمساكف والمنشات   (2)

 43فمسطيف , ص–النيائية لمتعداد في قطاع غزة , ممخص السكاف والمساكف , راـ اهلل 
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 وىذا الوضع االقتصادي ,  % مف مجموع القوى العاممة وىي أعمى نسبة بطالة في العالـ55
 .(1)معدؿ نمو سكاني عالي كما سبؽ اإلشارة رافقو السيئ

                                                           

 ـ2008-8-18تقرير نشر بوكالة معا اإلخبارية بتاريخ  (1)
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 الثانيالفصل 

 الجغرافيوتوزيعيا الثروة الحيوانية في محافظات غزة 

 

 واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة  -أواًل :     

 1967-1956 المصرية منذالثروة الحيوانية زمن اإلدارة   .1

 1994-1967منذ  الثروة الحيوانية زمن االحتالل اإلسرائيمي  .2

 1994عام الثروة الحيوانية بعد قيام السمطة الفمسطينية   .3

 التوزيع الجغرافي لمثروة الحيوانية في محافظات غزة .  -: ثانياً     
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    حافظات غزة م واقع الثروة الحيوانية في -أواًل: 

 فا  , و في محافظات غزة السكاف ف اعاـ النكبة كب سمىينوات التي سبقت اليجرة أو ما في الس
ألؼ  80عددىـ  ال يتعدى صح التعبير في منطقة غزة وضواحييا والمناطؽ األخرى مف القطاع

 ات تقريباموزعوف عمى  مساحة مف األراضي يفوؽ منطقة الدراسة الحالية بثالث مر ,  (1) نسمة
توفير غذاء في لتكوف ليـ مصدر عوف في حراثة األرض مف ناحية و   اتالحيوانوكانوا يربوف  ,

يتناولوف المحوـ في فترات السكاف ف األفراد األسرة بما يحتاجونو مف حميب ولبف وزبد وجبف وك
قميمة ال ينظر  الحيواناتالمناسبات , وبالتالي كانت أعداد في زمنية متباعدة فقط في األعياد و 

 إلييا مف جانب اقتصادي لتكوف مصدر دخؿ لمفرد أو لمحكومة 

فعمى سبيؿ المثاؿ انتيخ الفمسطيني طريقة لمعيش بتربية رأس مف البقر أو األغناـ في حظيرة       
كبيرًا عمى  ًا , وبحموؿ النكبة شكؿ الالجئوف عبئ 1948بيتو لكي يقتات منيا وذلؾ قبؿ نكبة عاـ 

الدراسة مف ناحية اقتصادية , فتفاقمت المشكمة الغذائية وأىميا مردود الثروة الحيوانية  , منطقة 
 :عمى النحو التالي الحيوانية  ويمكف توضيح واقع الثروة 

 (  1967- 1956)  الثروة الحيوانية زمن اإلدارة المصرية  .1

ع بكػؿ مػا تحمػؿ ىػذه الكممػة مػف مرحمػة المشػاري فػي ىػذه الفتػرة إلػىالحيوانيػة  قطػاع الثػروة  لـ يرتػؽ
نمػػا اتسػػـ ىػذا القطػػاع بكػػؿ  معنػى بالتربيػػة  التقميديػػة , (  الػدجاج  –األغنػػاـ  –بقػػار األ أشػكالو ), وا 

عمػى األغمػب حيػث كانػت  ةار ضػسػمة مػف سػمات الرقػي والح ةذلؾ عبر حظائر بسػيطة ال تأخػذ أيػو 
ؿ أو الحصو ,روثيا  و لبنيا لحصوؿ عمىا  منيا بى ألغراض معينةتر قميمة العدد ورديئة الساللة و 

 بيتيػػػوفػػػي حظػػػائر إلػػػى جانػػػب الػػػدجاج البمػػػدي صػػػغير الحجػػػـ الػػػذي يربػػػى  ,أصػػػوافيا ولحوميػػػا عمػػػى
 .المحـو والبيض  ألغراض الحصوؿ عمى

وفي ظؿ اإلدارة المصرية تواجدت بعض المزارع في محافظات غزة والتي كانت تتبع لوزارة      
والمزرعة التي كانت  مزرعة التي كانت توجد في قرية بيت حانوف ,الزراعة المصرية مثؿ ال

تتواجد في مدينة دير البمح ومف خالؿ ىاتيف المزرعتيف كاف المواطف الفمسطيني يتعامؿ معيما 
ف , وكاف يتـ التسجيؿ لحصر ما ىو موجود التطوير حيواناتو مثؿ تمقيح األبقار بعجوؿ الفريزي

أغناـ وكانت تصرؼ ليـ بطاقات باألعداد ومف ثـ أخذ األعالؼ مف عند المواطنيف مف أبقار و 
 (2) الجيات المصرية المختصة ليذا الغرض

                                                           

 . 34, الجزء األوؿ , ص 1997وزارة التخطيط والتعاوف الدولي , األطمس الفني الفمسطيني ,   (1)
 . 25/3/2011خميؿ القصاص , فني بيطري متقاعد , مقابمة خاصة   (2)
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استمر ىذا الحاؿ طمية فترة اإلدارة المصرية , حيث كانت الحدود مفتوحػة بػيف محافظػات غػزة و     
كانػػت مغمقػػػة دولػػة االحػػػتالؿ فأمػػا الحػػػدود بػػيف محافظػػػات غػػزة و  ,ةوأراضػػي جميوريػػة مصػػػر العربيػػ

 .تماما

مما دفع بعض  ,في منطقة قطاع غزةالسكاف وفي ىذه األثناء كانت الحكومة المصرية تدير شئوف 
ف امػػف مصػػر والسػػود  اتالحيوانػػباسػػتيراد وجمػػب الحيوانيػػة  األفػػراد ممػػف ليػػـ عالقػػة بقطػػاع الثػػروة 

لمسػوؽ ف اوفير األلبػبغػرض تػ  اتالحيوانػتربيػة و انتشػرت فػي منطقػة غػزة السػكاف وذلؾ لسد حاجػة 
 .  وتوفير المحـو أيضا

مظير حضاري فالتربية زمف اإلدارة المصرية خاليا مف أي الحيوانية  قطاع الثروة ف اك    
 دة في أعماؿ الزراعة , وخالؿمف أجؿ المساع جة األسرة, أواالبقرة لسد ح تربىكانت فردية 
ـ في بمداتيـ 1948قبؿ العاـ  بيا  الرتباطيـىذه المينة مارس بعض التجار  ىذه الفترة 
مكانية جمب ىذه الحيوانية  ونتيجة لقمة أعداد الثروة , األصمية في مناطؽ قطاع غزة , وا 
 .(1)بالجمعية  مىسمف مصر شكمت مجموعة منيـ ما ي اتالحيوان

عربيػػة وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تربيتيػػا مػػف جميوريػػة مصػػر البقػػار ىػػذه الجمعيػػة بجمػػب األ بػػدأ القػػائموف عمػػى
يا ثـ ذبحيا فػي مسػالخ محافظػات غػزة مػف أجػؿ سػد حاجػة السػوؽ المحمػي ممػا يحتاجػو مػف وتسمين

 ىذه السمع.

ارتفػع مسػتوى الػدخؿ لػبعض السػكاف , حيػث كانػت بسػاتيف البرتقػاؿ فػي محافظػات غػزة  ومع ظيػور
ا مف ذوي رؤوس األمػواؿ بالسػفر لػدوؿ أوروبػ, حينيا بدأ بعض القادريف تصدر الحمضيات لمخارج 

 وذلؾ ليدفيف: السالالت المختارة مف كانتبقار ب مجموعة مف األملج

وذلػػؾ لالىتمػػاـ بأشػػجار البرتقػػاؿ   اتالحيوانػػالسػػماد مػػف روث ىػػذه  الحصػػوؿ عمػػى :األولاليــدف 
 .وتسميدىا ورييا 

جػودة عاليػة فػي  ذومػف نػوع التي جمبت  بقاروكانت األف ااأللب : ىو الحصوؿ عمى اليدف الثاني 
نحػو فػي محافظػات غػزة بالسػير الحيوانيػة  بدأت أوضػاع الثػروة  الوقت ومف ذلؾ  ,  والمحـ الحميب
    ., وبدأ الكثير مف المربيف يأخذوف شكؿ المشاريع المنظمةاألماـ 

تعػػػرض قطػػػاع الثػػػروة  ,غػػػزة محافظػػػاترحيػػػؿ القػػػوات المصػػػرية وانتيػػػاء اإلدارة المصػػػرية فػػػي ومػػػع 
 االستيراد سواء مف مصر أو االستيراد مف الخارج.توقؼ ما  وذلؾ بعد,  كاسةالنتالحيوانية  

                                                           

 2011-3-25مقابمة مع خميؿ القصاص ,  بتاريخ ,  (1)
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الصػػيادوف يحققػػوف صػػيدا ف احيػػث كػػ,الصػػيد البحػػري فقػػط  االعتمػػاد عمػػىف اأمػػا قطػػاع األسػػماؾ فكػػ
وافرا مػف الميػاه المحاذيػة لسػواحؿ محافظػات غػزة , حيػث كانػت ىػذه السػواحؿ تعػخ باألسػماؾ وذلػؾ 

منػػاطؽ سػػواحؿ  مصػػب نيػػر النيػػؿ إلػػىف غػػذاء مػػف منطقػػة يصػػؿ عبػػر التيػػارات البحريػػة مػػف المػػا كػػ
موجػودة فػي محافظػات ىػذه المينػة ف لتربيػة واسػتزراع األسػماؾ فمػـ تكػ وأمػا بالنسػبة ,محافظات غزة

ووجود البديؿ مف األسماؾ البحريػة واألغنػاـ  ,في ىذه المناطؽالسكاف قمة  :غزة وذلؾ ألسباب منيا
 ألفراد.والطيور المرباه مف خالؿ البيوت وا

رحؿ الكثير مف مربي األبقػار خػارج قطػاع غػزة وذلػؾ ألسػباب ـ  1967ومع نشوب حرب عاـ     
سياسػػية ومػػف ىػػؤالء الحػػاج فػػاروؽ الحسػػيني ممػػا أدى إلػػى إقفػػاؿ بعػػض ىػػذه المشػػاريع والتػػي كانػػت 

 موجودة في بساتيف البرتقاؿ الخاصة بيؤالء األشخاص. 

 . (1994-1967)سرائيمي الثروة الحيوانية زمن االحتالل اإل  .2

سػرائيمي أو ما يسمى بعاـ النكبة ورحيؿ القوات المصػرية ودخػوؿ االحػتالؿ اإل 1967بعد العاـ     
يػػة, الحيوانراضػػي محافظػػات غػػزة بػػدأ عيػػد جديػػد فػػي كافػػة مجػػاالت الحيػػاة ومنيػػا قطػػاع الثػػروة أ إلػػى

الوحيػػد ف اقطػػاع الشػػريوذلػػؾ بسػػبب ان,اتالحيوانػػي مػػف نقػػص فػػي ة غػػزة تعػػانطقػػمن  تحيػػث أصػػبح
ف امػػػػف مصػػػػر والسػػػػود  اتالحيوانػػػػمػػػػف خاللػػػػو يػػػػدخؿ أعػػػػداد غيػػػػر بسػػػػيطة مػػػػف رؤوس ف االػػػػذي كػػػػ
 ىذه المنطقة وارتفعت األسعار بشكؿ كبير . اؿ إلىوالصوم

سػمحت قػوات االحػتالؿ بػدخوؿ العمػاؿ والتجػار إلػي فمسػطيف المحتمػة  أف واستمر ىذا الحاؿ إلػي    
وأغنػػاـ , ومػػف ىػػذه أبقػػار التػػي يريػػدوف مػػف   اتالحيوانػػء التجػػار بجمػػب والتػػي سػػمحت بػػدورىا ليػػؤال

ضػػي محافظػػات اأر  لبػيض تػػدخؿ إلػػىالفتػرة بػػدأت عمميػػة تربيػػة الػدجاج فػػي مػػزارع ألغػػراض المحػػـو وا
 . ض مزارع تسميف العجوؿغزة وبدأت تنتشر مزارع األبقار اليولندي الخاصة بإنتاج الحميب وبع

واألغناـ الموجودة في مناطؽ قطاع غػزة ىػي سػالالت  بمديػة بقار ت األكانت معظـ سالالأف وبعد 
ذات الجػػػػودة العاليػػػػة مػػػػف حيػػػػث كميػػػػة المحػػػػـ  ف ادخمػػػػت إلينػػػػا سػػػػالالت اليولنػػػػدي والفريزيػػػػ ,رديئػػػػة 
إسػػرائيؿ ومنػػاطؽ غػػزة وبػػػذلؾ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ االرتبػػاط الوثيػػؽ بػػيف مػػا ىػػو موجػػود فػػي  ,والحميػػب

واألغنػػاـ والػػدجاج حيػػث بقػػار بمختمػػؼ أنواعيػػا سػػواء منيػػا األوانيػػة  الحيقطاعػػات الثػػروة  نتعشػػت ا
واألغنػػػاـ  متعػػػددة األغػػػراض كمػػػا ظيػػػرت فػػػي منػػػاطؽ غػػػزة حظػػػائر الػػػدجاج بقػػػار انتشػػػرت مػػػزارع األ
 الالحـ والبياض.

فػػي منطقػػة غػػزة ومػػدنيا وقراىػػا السػػكاف والطيػػور ومػػع تزايػػد عػػدد بقػػار وانتشػػرت المػػذابح الخاصػػة باأل
فػي أواخػر الثمانينػات مػف القػرف الماضػي , و زاد  ايقػارب المميػوف شخصػالسػكاف دد حيث أصبح عػ
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رافػػؽ ذلػػؾ حيػػث  ,زيػػادة أعػػداد المػػوظفيفالمعيشػػة وذلػػؾ ل رتفػػاع مسػػتوىال ذاء تبعػػاً الغػػ عمػػى الطمػػب
اطؽ غزة مػف في منالحيوانية  ميات البناء والتطوير وبناء المؤسسات وبعدىا أصبح قطاع الثروة مع

ذلػؾ مػا يحققػو ىػذا  ف زد عمػىيالمحميلمسكاف وفره ىذا القطاع مف احتياجات يالميمة لما  القطاعات
دولػة االحػتالؿ والتػي كانػت تقػـو عمييػا  إلىبقار يصدره مف جمود األف االقطاع مف أرباح عبر ما ك

 الصناعات الجمدية في دولة االحتالؿ . 

ثمانيػات وأوائػؿ التسػعينات حيػث انتشػرت مػزارع ذروتػو فػي أواخػر الالحيوانيػة  ولقد بمت قطاع الثػروة 
مختمػػؼ بوانتشػػرت محػػالت بيػػع المحػػـو  ,واألغنػػاـ والػػدجاج فػػي منػػاطؽ كثيػػرة مػػف قطػػاع غػػزةبقػػار األ

فػي ذلػؾ الوقػت حػوالي  اع غػزة قطػ د ما يتـ استيراده مف إسػرائيؿ إلػىأنواعيا والمطاعـ وقد قدر عد
غػزة وخارجيػا حػوالي  محافظػات يوميا فػي مسػالخبقار وقدر عدد الذبائح مف األ ,رأس يومياً  1200
القػػدرة  فػػي قطػػاع غػػزة ومػػدىبقػػار تواجػػد رؤوس األ دؿ فإنمػػا يػػدؿ عمػػى مػػدىف إوىػػذا  ( 1)رأس 250

اسػتيراده يوميػا مػف دولػة االحػتالؿ والجػدوؿ اآلتػي يبػيف االستيعابية لحظائر المربيف والتجار لما يتـ 
 شقيو الموجودة في محافظات غزة في عيد االحتالؿ اإلسرائيمي:أعداد األبقار واألغناـ والدجاج ب

  ( 1994-1986خالؿ ) ( أعداد األبقار واألغناـ والدجاج بشقيو في محافظات غزة4الجدوؿ )          

 1994 1992 1990 1988 1986 النوع
 4300 4600 4200 3800 3200 أبقار
 44500 34300 34300 33500 34600 أغناـ
 210000 150000 40000 35000 30000 ياضدجاج ب

 230000 220000 20000 190000 130000 دجاج الحـ
 ـ1994سنة  -غزة– الثروة الحيوانية الزراعة, دائرةالمصدر: وزارة          

فػػي قطػػاع السػػكاف واألغنػػاـ مػػف قبػػؿ بقػػار وبعػػدما رأت حكومػػة " إسػػرائيؿ" الحجػػـ الكبيػػر السػػتيراد األ
 مينتػػوعػػدـ مزاولػػة  الػػبعض مػػنيـ إلػػىضػػرائب باىظػػة عمػػي التجػػار ممػػا دفػػع  فػػرض غػػزة بػػدأت فػػي

 تاجر أو مربي أو قصاب أحيانا. ك

 و أقفمػت حيث أخذت بعض المزارع في التالشػي والتربية,في عممية االستيراد  هأثر  ترؾ وىذا الشيء
الحيوانيػػة ة ـ وبػػدأت قطاعػػات الثػػرو 1994جػػاءت السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية عػػاـ أف  بعضػػيا إلػػى

 :ةمنحى أخر وىذا ما سنوضحو في الفقرة التالي ىشكال جديدا وتنح تأخذ

 
                                                           

 ـ .2010-1-15ابمة مع دكتور زكريا الكفارنة, مدير عاـ اإلدارة العامة لمخدمات البيطرية , مق (1)
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  -: 1994عام الثروة الحيوانية بعد قيام السمطة الفمسطينية   .3

جاءت السمطة الوطنية الفمسطينية وبػدأت عمميػة إقامػة الدولػة الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة       
يػا منطقػة نيمػف بف امحافظات كػ يـ مناطؽ السمطة الوطنية إلىؾ تقسمف نتاج ذلف اوقطاع غزة وك

خمػػس محافظػػات ىػػي محافظػػة الشػػماؿ ومحافظػػة غػػزة  إلػػى ىػػذه المنطقػػةقسػػمت قطػػاع غػػزة حيػػث 
عمميػػة االسػػتيراد يػػونس ومحافظػػة رفػػح وبػػدأت السػػمطة مراقبػػة ف اومحافظػػة ديػػر الػػبمح ومحافظػػة خػػ

لى  دولة االحتالؿ . والتصدير مف وا 

نسمة وازدادت بذلؾ القدرة  400000و مميوف محافظات غزة إلىف امطة ازداد عدد سكوبمجيء الس
وبػدأت الحكومػة  اأنواع السمع ومف بينيػا المحػوـ بمختمػؼ أنواعيػ عمى شتى وازداد الطمب ,الشرائية 

الحػػاؿ  واألغنػػاـ وكػػذلؾ بقػػار الفمسػػطينية تشػػجع المػػزارعيف والمػػربيف عمػػي تربيػػة الماشػػية بمػػا فييػػا األ
ؾ عبػػر أحػػواض وبػػرؾ شػػجعت مزارعػػي الػػدواجف وبػػدأت الحكومػػة فػػي ابتكػػار وتطػػوير تربيػػة األسػػما

خاصػػة باألسػػماؾ والجػػدوؿ اآلتػػي يبػػيف مػػا وصػػمت إليػػو أعػػداد قطاعػػات الحيوانػػات فػػي بدايػػة عيػػد 
 ( 8), شكؿ السمطة الفمسطينية وما وصمت إليو مف تطور في أعدادىا

 1999لعاـ الثروة الحيوانية في محافظات غزة (  توزيع 8شكؿ رقـ )             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المصدر: إعداد الطالب استنادا إلي بيانات مف وزارة الزراعة                       

 غزة  -بيانات وزارة الزراعة إعداد الطالب باالعتماد عمى  -:المصدر    
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  2010افظات غزة ( أعداد األبقار وعجوؿ التسميف واألغناـ في مح5الجدوؿ رقـ )

 اإلجمالي رفح يونس خاف الوسطى غزة الشماؿ نوع الحيواف
 5624 364 580 761 1125 2794 أبقار الحميب
 731 180 273 278 - - عجالت

 6907 2708 - - - 4199 عجوؿ تسميف مستورد
 1604 124 237 247 379 617 عجوؿ تسميف محمي

 60106 10052 14377 14600 8662 12415 أغناـ
 14,59 2,54 5,05 3,46 1,91 1,63 الدواجف الالحـ/بالمميوف

 966450 62800 117000 83200 558250 145200 الدواجف بياض
 2010 غزة ,  الحيوانية,قطاع الثروة  الزراعة,المصدر: وزارة     

طػػاع مػػف مظػػاىر اىتمػػاـ الحكومػػة الفمسػػطينية بقطاعػػات النشػػاط االقتصػػادي ومػػف بينيػػا قف اوكػػ   
و الحكومػػػة الفمسػػػطينية باالشػػػتراؾ مػػػع بعػػػض الحكومػػػات الغربيػػػة مثػػػؿ  مػػػا قامػػػت بػػػالحيوانيػػػة  الثػػػروة 

توزعيػو اوي ومػف ثػـ سػموىػو مػا يسػمي بػالبقر النبقػار حكومة النمسػا مػف اسػتيراد نػوع خػاص مػف األ
 المػػزارعيف كػػؿ حسػػب مقدرتػػو سػػواء مػػف حيػػث المسػػاحة األرضػػية أو مػػف حيػػث القػػدرة الجسػػدية عمػػى

 والخبرة .

والتػػي كانػػت تتبػػع الحكومػػة  ,ومػػف ضػػمف المؤسسػػات التػػي بػػرزت فػػي ىػػذا المجػػاؿ مؤسسػػة الصػػخرة
ليا حيث قامت ىػذه المؤسسػة بتربيػة آالؼ العجػوؿ والتػي تػـ اسػتيرادىا مػف اسػترا ,الفمسطينية مباشرة

مكانية طرحيا في األسواؽ الفمسطينية وذلؾ لغ في ف اسواء كرض توفير كميات كبيرة  مف المحوـ وا 
الضفة الغربية أو في قطاع غزة , وذلؾ لسد طمبات المػواطنيف والػذيف ازدادت لػدييـ القػدرة الشػرائية 

 حيث أصبحت شريحة كبيرة مف المواطنيف تتقاضي رواتب مف السمطة الفمسطينية.

ت غػػزة لمعمػؿ داخػػؿ الخػػط روف يوميػا مػػف محافظػاألػػؼ عامػؿ كػػانوا يعبػػ 120إلػػي حػوالي باإلضػافة 
ي اخػػػتالؼ ميػػػنيـ وأغػػػراض مػػالعمػػػؿ ع وف أرباحػػػا طائمػػػة مػػف وراء ىػػػذاقػػا يحقلػػػذيف كػػػانو األخضػػر وا
 فمسطيف المحتمة. دخوليـ إلى

وبصػػػورة مجممػػػة لموضػػػع فػػػي محافظػػػات غػػػزة زمػػػف السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية والتػػػي بػػػدأ اإلنسػػػاف 
حتيػة وىػذا كمػو لػـ يػأت مػف الفمسطيني يشعر وكأنو يعيش في دولة حقيقيػة ليػا اقتصػادىا وبنيتيػا الت

نمػػا كمحصػػمة لشػػروط اتفاقيػػة أوسػػمو والتػػي تعيػػد مػػف خالليػػا المجتمػػع الػػدولي ببنػػاء المجتمػػع  فػػراغ وا 
الفمسػػػطيني وترتيػػػب اقتصػػػادياتو وذلػػػؾ عبػػػر الػػػدعـ المقػػػدـ مػػػف مختمػػػؼ الػػػدوؿ األوروبيػػػة والواليػػػات 

 .المتحدة األمريكية 



43 
 

مجمؿ القطاعات االقتصادية في محافظات غزة بدأت  وكنتيجة حتمية لالنتعاش الذي طرأ عمى    
زالػةو  ,كافة ىذه القطاعات في البناء والتعمير والنيػوض بنفسػيا الػذي خمفػو االحػتالؿ  السػيء األثػر ا 

ع سػواء مػف حيػث تطػوير المػزارع والتوسػومف بيف ىذه القطاعات قطاع الثروة الحيوانيػة  .اإلسرائيمي
 . التي بدأت تدخؿ إلى محافظات غزةفييا أو جمب السالالت الممتازة 

ومػػف جانػػب آخػػر وكنتيجػػة لػػدور الحكومػػة المتمثػػؿ فػػي السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية فقػػد بػػدأت     
تظيػػر عمػػى أرض الواقػػع العديػػد مػػف المشػػاريع المختمفػػة التػػي شػػممت قطػػاع األبقػػار وقطػػاع األغنػػاـ 

نشاط اقتصادي جديد يتمثؿ فػي نشػاط  وقطاع الدواجف بشقيو الالحـ والبَياض باإلضافة إلى تطوير
االسػتزراع السػمكي والػػذي ظيػر فػي محافظػػات غػزة نتيجػػة لظػروؼ معينػة أدت إلػػى تنػاقص كميػػات 
الصيد البحري وفي ىذه األثناء بػدأت عمميػة االسػتيراد لمعجػوؿ واألغنػاـ مػف الػدوؿ األوروبيػة ودولػة 

ذيف يعممػوف فػي قطػاع الثػروة الحيوانيػة وىمػا ف مف كبار التجار الػاحيث قاـ بيذا العمؿ اثن ,أستراليا
سعيد الدنؼ ولتوضػيح األثػر االيجػابي لػدور السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية السيد حسني عفانة و السيد 

 نقدـ المشاريع واألنشطة اآلتية : تجاه القطاعات االقتصادية ومف بينيا قطاع الثروة الحيوانية

 قطاع الدواجن - أ

القطاعات اإلستراتيجية لمثروة الحيوانية في محافظات غزة سواء منو ويعتبر ىذا النوع مف     
الدجاج البياض أو الدجاج الالحـ , وأىـ ما يّميز ىذا القطاع دوف غيره مف قطاعات الثروة 
الحيوانية أنو يمعب دور استراتيجي في توفير البروتيف الجيد لمطبقة الفقيرة والمتوسطة مف أبناء 

 .ف تكّوناف غالبية السكاف في ىذه المنطقة محافظات غزة والمتا

كما تعتبر مينة تربية الدواجف مف الميف التي اعتاد عمييا أفراد المجتمع وأصبح ليـ فييا     
حيث يستطيع أف يمارس ىذه المينة معظـ الناس  ,  باع طويؿ وىى ال تحتاج إلي تمويؿ كبير

ف صح التعبير تعتبر مينة تربية والتي الدواجف إحدى الصناعات العائمية  دوف عناء كبير وا 
ف ىناؾ نسبة غير قميمة مف أبناء إ, حيث  يمكف أف تستقطب أعداد كبيرة مف العاطميف 

ويقدر عدد العامميف  في  ,  محافظات غزة ممف يعمموف بتربية الدجاج بشقية البياض والالحـ
مموف بإشغاؿ ليا عالقة يعآخروف  2000عامؿ وحوالي  2500قطاع الدجاج الالحـ بحوالي 

 1000بيذا النوع مف الدجاج في حيف وصؿ عدد العامميف في قطاع الدجاج البياض حوالي 
وال تنتيي أىمية ىذا القطاع عند ىذا  ,  عامؿ يعمموف في قطاع البيض 3000عامؿ وحوالي 

لسائقيف بؿ يمتد ليشمؿ فئات العماؿ وا,الحد مف تشغيؿ العديد مف العماؿ في محافظات غزة 
وسائقي  ,الذيف يعمموف في مصانع األعالؼ الخاصة بصناعة األعالؼ لمدواجف بنوعييا

السيارات الذيف ينقموف األعالؼ مف المصانع إلى الحظائر والسائقيف الذيف ينقموف الدجاج 
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والبيض مف المزارع إلي األسواؽ , كؿ ذلؾ يساىـ في تقميؿ نسبة البطالة في محافظات غزة 
ار واإلغالؽ ومنع ة والتي تعاني مف تفاقـ ظاىرة البطالة خصوصا بعد سياسية الحصالمحاصر 

االحتالؿ اإلسرائيمي لثماف وأربعيف لمعمؿ , والتي تمارسيا سمطات اأراضي  ىدخوؿ العماؿ إل
 (1)خرمف حيف آل

 لدواجن. اقطاع  آفاق تطور

ف استقرار واضػح فػي م ولما يتمتع بنتيجة لما حققو ىذا الجانب االقتصادي مف تقدـ وتطور و      
فإنو قادر عمي التوسع بشكؿ أكبر ومنظـ ومدروس لتحقيؽ تقدـ أكبر ويصبح قادر عمي  اإلنتاج , 

ذا ما تـ إنشػاء صػناعات تعتمػد عمػي البػيض مثػؿ  تغطية أسواؽ جديدة إف وجدت فرض التصدير وا 
يصػػبح عنػػدنا تػػوفير لمعمػػالت صػػناعة البػػيض المجفػػؼ فيػػذه سػػوؼ تخػػدـ ىػػذا الجانػػب االقتصػػادي و 

الصعبة والتي تصرؼ مف أجؿ استيراد البيض المجفؼ الذي تحتاجو العديد مف المصانع الموجػودة 
 2في محافظات غزة. 

  2011حافظات غزة لمعاـ في م منو وكمية اإلنتاج البياضعدد مزارع الدجاج  (6) جدوؿ        

المساحة    عدد المزارع   المحافظة
 ( 2ـية )اإلجمال

عدد المزارع 
 المنتجة 

عدد المزارع   
 الفارغة 

عدد الطيور  
 المرباه

كمية اإلنتاج  
  بالبيضة السنوي

النسبة مف اإلنتاج 
 العاـ 

 %25 47338050 179200 15 39 27000 54 شماؿ غزة  

 %40,9 77196000 245600 19 61 45530 80 غزة

 %6,9 13138622 17230 10 16 13030 26 دير البمح 

 %18,3 34383960 104800 9 20 18320 29 خاف يونس  

 %8,9 16855743 61474 6 13 10990 19 رفح

 %100 188912375 662304 59 149 114870 208 المجموع

  2011التقرير السنوي عف مزارع الدواجف في محافظات غزة لمعاـ  الزراعة,وزارة  المصدر:            

دوؿ بػػأف قطػػاع الػػدجاج البيػػاض فػػي محافظػػات غػػزة قػػد حقػػؽ تقػػدما وتطػػورا نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػ
ممموسا وذلؾ مف خالؿ عدد المػزارع المنتجػة وعػدد الطيػور  بػداخميا وكميػات البػيض المنتجػة منيػا 
والتي حققت كفاية في اإلنتاج يّمبي رغبات المواطنيف دونما نقص , وبيذا نستطيع القوؿ بأف قطاع 

                                                           

 بيانات غير منشورة غزة ,  -وزارة الزراعة الفمسطينية    (1)
2   , 2011وزارة  الزراعة الفمسطينية , التقرير السنوي عف مزارع الدواجف في محافظات غزة  
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محافظات غزة , وىنػاؾ إمكانيػة  ىو مست ىاكتفاء ذاتيا في إنتاج البيض عم حقؽالدجاج البياض قد 
جػػػد منفػػػذ لمتصػػػدير , وبالنسػػػبة لممػػػزارع الفارغػػػة لتشػػػغيؿ المػػػزارع الفارغػػػة وزيػػػادة إنتػػػاج البػػػيض لػػػو وُ 

أصػػػبحت ال تعمػػػؿ نتيجػػػة لخطػػػة إسػػػتراتيجية سػػػنتيا وزارة الزراعػػػة لحمايػػػة المنػػػتخ والمسػػػتيمؾ وذلػػػؾ 
د الدجاج البياض في المزارع وتحديد أعػداد المػزارع بمػا يتمشػي وتحقيػؽ االكتفػاء الػذاتي بتحديد أعدا

حػيف  ىحت ىػذه المػزارع فارغػة ال تعمػؿ إلػدوف زيادة حتى ال يتأثر المربي والمستيمؾ وبالتالي أصب
 : ىويقسـ قطاع الدواجف إل, إيجاد أسواؽ جديدة لمبيض سواء في التجفيؼ أو التصدير لمخارج

 اض.دجاج البيَ ال .1
 الدجاج الالحـ. .2

ـــاض:. 1 ـــدجاج البي وتعبػػػر صػػػناعة إنتػػػاج البػػػيض إف صػػػح التعبيػػػر مػػػف أىػػػـ الصػػػناعات عمػػػي  ال
ناصػر التغذيػة حاليػا لجميػع اإلطالؽ في محافظات غزة وذلؾ لمػا تحققػو مػف عنصػر أساسػي مػف ع

الشػػير ومػػا  بيضػػة فػػي 10-9, ويسػػتيمؾ المػػواطف الغػػزي معػػدؿ  هطبقػػات وشػػرائح المجتمػػع وأفػػراد
% مػػف حاجػػة الفػػرد مػػف البػػروتيف الحيػػواني , ويسػػاىـ 6.2بيضػػة سػػنويا ويسػػاىـ نسػػبة  108يقػػارب 

قطاع الدجاج البياض في دخؿ كثير مف شرائح وفئات مختمفة مف سكاف محافظات غزة سواء منيـ 
أصػػحاب مصػػانع األعػػالؼ وأصػػحاب المحػػالت التجاريػػة وتجػػار البػػيض والعمػػاؿ فػػي ىػػذا القطػػاع 

 إلضافة إلي أفراد بسطاء يقوموف بتسويؽ جزء مف ىذا اإلنتاج ويعيموف أسرىـ.با

ويػػػتـ تزويػػػد السػػػوؽ فػػػي محافظػػػات غػػػزة بكػػػؿ مػػػا يحتاجػػػو مػػػف بػػػيض المائػػػدة واآلف وبفضػػػؿ األخػػػوة 
وضع خطة سميمة ومحكمة بحيث يبقػى مػف خالليػا سػعر  تـَ الجبارة في وزارة الزراعة فقد  وجيودىـ

محدد تبعا لتكاليؼ اإلنتػاج الموجػودة تحػت ىػذه الظػروؼ وبالتػالي ال يشػكو  بيض المائدة عند سعر
 يشكو المواطف مف ارتفاع األسعار منتجو البيض مف الخسائر وال

 الدجاج البياض:أنواع 

مف: وىو أفضؿ األنواع مف حيث أعػداد البػيض التػي تعطييػا الدجاجػة ولكنػو أقػؿ حجػـ مػف ىأ. المو 
 غيره.

بيضػػة ولكػػف األعػػداد قميمػػة منػػو إذا مػػا النػػوع مػػف الػػدجاج  يتميػػز بكبػػر حجػػـ ب. ىػػاي اليػػف: وىػػذا 
 .داد كثيرة مف البيض  صغيرة الحجـقورنت بدجاج المومف الذي يتميز بإنتاج أع

ف بعد أف بّينا أعداد المزارع وأنواع الدجاج في محافظات غزة ال بد مف ذكر  طبيعػة شػكؿ المػزارع وا 
 مزارع األخرى في الدوؿ المجاورة وبالتحديد الدولة المحتمة.عالميا أشكاؿ ال ئـكانت تال
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ألمػراض  اً التي باتت بشكميا الحالي مصػدر  زارعيعاني قطاع  الدواجف بشقية مف سوء تصميـ الم   
كثيرة ناتجػة عػف الظػروؼ البيئيػة لممحطػات, ومػف أبػرز المشػاكؿ التػي تواجػو قطػاع الػدجاج الالحػـ 

ذا فػػي ىػػ العػػامميففػػي غالبيتيػػا غيػػر مناسػػبة لمتربيػػة , وحسػػب أقػػواؿ  ىػػو تصػػميـ المػػزارع التػػي تعػػد
% مػف مجمػوع المػزارع العاممػة 5-3الصحية ىػي مػا بػيف  ةالمزارع المناسبة لمتربي المجاؿ بأف نسبة

% , 40% والمػزارع الغيػر مقبولػة فػي حػدود 5في محافظات غزة , ونسبة المزارع المقبولة أقؿ مػف 
شػديدة فػي الشػتاء رع عمي غطاء البالستيؾ األبيض أدي إلي إحداث تعرقات واعتماد كثير مف المزا

ارتفاع نسبة الرطوبة وعدـ وجود أرضية مصػبوبة لمزرعػة الػدواجف أدي إلػي  ىإل ىوسوء التيوية أد
 ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض وخصوصا أمراض الشعب التنفسية.

سػػػوء تصػػػميـ المػػػزارع الخاصػػػة بالػػػدواجف ال  ف فػػػي وزارة الزراعػػػة بػػػأفو ويضػػػيؼ األطبػػػاء والميندسػػػ
 يعّوض بإعطاء العالجات الالزمة لمكافحة األمراض الناتجة عف ىذا التصميـ.

-70ف في ىذا المجاؿ بأف العالج المقدـ لمطيور في مزارع غير مناسبة فػإف نسػبة و ويقوؿ المسئول
 % مف الطيور داخؿ ىذه المزارع تكوف عرضة لمموت.90

ة مناسبة يا كاف تصميـ المزارع والحظائر الخاصة بالدواجف مناسبة والظروؼ البيئفي المقابؿ إذ
أي عالجات وال لقاحات فإف احتماؿ استمرار ىذه  ولـ ُتعطِ  ,صيصاف جيدة وأعالؼ جيدة و

 (1)% 6% ونسبة نفوؽ 94الطيور في الحياة والعيش يكوف 

البػػروتيف لممػػواطنيف وتػػوفير عمػػالت صػػعبة ولمػػا ليػػذا القطػػاع االسػػتراتيجي مػػف أىميػػة فػػي تػػوفير    
ف الواجب أف مف وراء منع استيراد الدجاج الالحـ والبيض وتوفير مجاؿ لمعمؿ لمكثير مف العماؿ فم

ـ أولويات المسئوليف سواء في الحكومة أو وزارة الزراعة بشكؿ خاص حتى سمَ يكوف ىذا القطاع في 
أراضػي محافظػات غػزة كقطػاع اقتصػادي نػاجح لػو يتسنى ليذا القطاع أف ينمػو ويفػرض وزنػو عمػي 

 . مردود مادي وأمني

 تطور أعداد الدجاج البياض   

يعتبػػر البػػيض غػػذاء أساسػػي لمسػػكاف فػػي محافظػػة غػػزة كبػػاقي سػػكاف العػػالـ , وخػػالؿ السػػنوات 
الماضػػػية شػػػيدت محافظػػػات غػػػزة تطػػػورًا وزيػػػادة كبيػػػرة فػػػي أعػػػداد المػػػزارع , وذلػػػؾ لتمبيػػػة حاجػػػة 

مػػػي مػػػف البػػػيض , حيػػػث إف ليػػػذا النشػػػاط قيمػػػة اقتصػػػادية كبيػػػرة , ويمكػػػف توضػػػيح السػػػوؽ المح
  -:التطور السنوي لقطاع الدجاج البياض مف خالؿ الجدوؿ التالي

                                                           

   15ـ , .بيانات غير منشورة ص 2011غزة  –ينية وزارة الزراعة الفمسط (1)
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 ـ2001سنة  ,الفمسطينية, بيانات غير منشورة المصدر: وزارة الزراعة   

, 1996ورًا كبيػػرًا مػػف عػػاـ الشػػكؿ السػػابؽ يتبػػيف أف مػػزارع الػػدجاج البيػػاض شػػيدت تطػػومػػف خػػالؿ 
, ثـ بدأت بالتراجع مع بداية االنتفاضة الثانية , 2001حيث بدأت الزيادة في أعدادىا , حتى العاـ 

حيث تأثر بالظروؼ السياسية , والتػي تمثمػت بعمميػات التجريػؼ لممػزارع والتػي تقػع ضػمف المنػاطؽ 
التفقػػػػيس المسػػػػموح بدخولػػػػو إلػػػػى  الزراعيػػػػة والحدوديػػػػة , باإلضػػػػافة إلػػػػى الػػػػتحكـ فػػػػي كميػػػػات بػػػػيض

 محافظات  غزة .

يشكؿ الدجاج الالحـ عنصرا ىاما وضروريا لمغذاء نظرا لعدـ كفاية إنتاج  الدجاج الالحم:.2
المحوـ الحمراء لمواجية الطمب المتزايد تبعا لزيادة أعداد السكاف مف جانب وألف لحوـ الدجاج 

في الغذاء نظرا لظروؼ صحية وألنيا أقؿ سعرا يفضميا الكثير مف الناس عف المحـو الحمراء 
 (1)عمي مدي األوقات

جػػدا لممسػػتيمؾ  اً مسػػتوي محافظػػات غػػزة فػػإف ىػػذا القطػػاع مػػف الثػػروة الحيوانيػػة يعتبػػر ميمػػ ىوعمػػ
اطف الفمسػطيني لجميػع طبقػات المجتمػع وبشػكؿ عػاـ اعتػاد المػو  كبيػرة ويقػدـ خػدماتٍ  ,الفمسطيني

األقػؿ وذلػؾ  ىالػدجاج مػرة واحػدة فػي األسػبوع عمػ مػف لحػوـ وجبػة غػذاء ىفي محافظات غزة عمػ
 ,موائػد الفقػراء واألغنيػاء تقريبػا ىجاج الوجبة الشعبية التي توجد عمػوتعتبر لحـو الد ,يوـ الجمعة

ولذلؾ اعتبرت وزارة الزراعة ىػذا القطػاع بالجانػب اإلسػتراتيجي الػذي يجػب االىتمػاـ بػو واعتبرتػو 
ـ وذلػػػػؾ لزيػػػػادة اإلنتػػػػاج منػػػػو لتحقيػػػػؽ األمػػػػف الغػػػػذائي لممػػػػواطف 2011مػػػػف أولوياتيػػػػا فػػػػي العػػػػاـ 

 الفمسطيني في محافظات غزة.

                                                           

 . 320, أسس الجغرافية االقتصادية دار الفكر العربي , القاىرة ,  ص 2001عمي أحمد ىاروف , (1)
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ربية في كؿ محافظة وعػدد عدد مزارع الدجاج الالحـ والمساحة المخّصصة لمت لتاليو يبف الجدوؿ ا
  -:الفقاسات

   2011زة ( عدد مزارع الدجاج الالحـ والمساحة المخصصة لمتربية في محافظات غ7جدوؿ )   

 المجموع رفح خاف يونس دير البمح غزة شماؿ غزة البياف

 1210 259 450 300 95 106 عدد مزارع الدجاج الالحـ

 373335 68000 135000 100000 28500 418835 (2مزارع الدجاج الالحـ )ـ مساحة

 14 3 2 4 3 2 أعداد الفقاسات في محافظات غزة

 2011لسنوي لمشاريع الدواجف لسنة قطاع الثروة الحيوانية, التقرير ا الزراعة,المصدر: وزارة         

 الدجاج الالحم:أنواع 

 أ. الروس: ىو أقؿ أنواع الدجاج عرضة لممرض ويتميز بقدميف رفيعتيف.

 ب. اليبر: ويتميز بقدميف قصيرتيف سميكتيف.

د نقطػػة سػػوداء فػػي ج. الكػػوب: وىػػو أفضػػؿ أنػػواع الػػدجاج الالحػػـ فػػي محافظػػات غػػزة ويتميػػز بوجػػو 
 رأس الطير.

  -:تطور قطاع الدجاج الالحم 

لمسكاف في محافظات غزة , حيث تعتبر المصدر األساسػي  الدواجف مصدر غذائي ىاـ تشكؿ  
لمحػػـو البيضػػاء , كمػػا أنيػػا تناسػػب السػػكاف مػػف حيػػث المسػػتوى االقتصػػادي , وقػػد شػػيدت أعػػداد 

ارتفػػػاع عػػػدد مػػػزارع فػػػي كبيػػػرًا , ويرجػػػع السػػػبب  الػػػدجاج الالحػػػـ خػػػالؿ السػػػنوات األخيػػػرة ارتفاعػػػاً 
عتبػػػر طبػػػؽ لقمػػػة تكػػػاليؼ اإلنشػػػاء , وزيػػػادة أعػػػداد السػػػكاف فػػػي محافظػػػات غػػػزة حيػػػث ي :الػػػدجاج

لجميػع الشػرائح فػي محافظػات غػزة ولقػد حظيػت مػزارع الػدواجف بػدعـ  الدجاج ىػو الطبػؽ الػرئيس
 -:الشكؿ التالي مف وزارة الزراعة في غزة , ويمكف توضيح التطور مف خالؿ 
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 ـ.2009 -1996( تطور عدد طيور الدجاج الالحـ بالمميوف في محافظات غزة مف عاـ 10شكؿ )    

 2009سنة  ,الفمسطينية, بيانات غير منشورة المصدر: وزارة الزراعة    

و يبيف الشكؿ أف ىناؾ شبة استقرار فػي أعػداد الػدجاج الالحػـ, ويرجػع السػبب إلػى انتشػار مصػانع 
حافظػػات غػػزة والتػػي تػػوفر إلػػى حػػد مػػا حاجػػة المػػزارع مػػف األعػػالؼ, كمػػا يرجػػع إلػػى م عػػالؼ فػػياأل

 انتشار المزارع الفردية والحكومية بشكؿ كبير . 

 األغنامقطاع  - ب

األغنػػاـ حيوانػػات ترعػػي بطبيعتيػػا ويوافقيػػا نباتػػات المراعػػي الخضػػراء  والتػػي تكثػػر فييػػا شػػبو     
ذلؾ نجػد أف أكبػر قطعػاف األغنػاـ ىػي تمػؾ التػي توجػد بمنػاطؽ األوراؽ الخضراء إلػي السػيقاف ولػ

المراعي الطبيعية في البمداف ذات المناخ المعتدؿ مثؿ استراليا ونيوزلنػدا  وأمريكيػا وجنػوب أفريقػا 
واألرجتػػيف  ونجػػاح تربيػػة األغنػػاـ إنمػػا يتوقػػؼ عمػػي تػػوفر المراعػػي الطبيعيػػة وعػػدـ التنػػافس عمػػي 

 1اف. األرض بيف اإلنساف والحيو 

وعمى الرغـ مف الظروؼ الجغرافية المتمثمة في ضيؽ مساحة محافظات غزة وانعداـ المراعي    
الطبيعية بشكؿ كبير فإف قطاع األغناـ يحظى بأىمية كبيرة في محافظات غػزة سػواء مػف طػرؼ 
الجمعيػػػات األىميػػػػة واألجنبيػػػػة أو مػػػػف طػػػػرؼ األفػػػػراد , حيػػػث تنتشػػػػر مػػػػزارع األغنػػػػاـ فػػػػي مجمػػػػؿ 

 ظات غزة محاف

ؾ ألف األغنػاـ ليػا مػف تطػوير قطػاع األبقػار وذلػ ىفرص زيادتيا وتطوير إنتاجيا أعمػ ويبدو أف    
 .مساحات كبيرة إلقامة حظائرىا ىوسيمة في إدارتيا وعدـ حاجتيا إلالتنقؿ والرعي  ىقدرة كبيرة عم

                                                           

1   , 366, الموسوعة في تغذية الحيواف الزراعي , ص1990محمد يحيي درويش  
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وىنػػػاؾ مجتمعػػػات  ,ريا مقارنػػػة مػػػع األبقػػػائرأس مػػػاؿ كبيػػػر عنػػػد شػػػرا وتتميػػػز بقمػػػة الحاجػػػة إلػػػى     
وتعتبػػر  ,ىػػذه القطػػاع مػػف قطاعػػات الثػػروة الحيوانيػػة ىبأكمميػػا فػػي دوؿ كثيػػرة مػػف العػػالـ تعػػيش عمػػ

ومػػػػػف أىػػػػػـ مػػػػػا يميػػػػػز ىػػػػػذا القطػػػػػاع  .المعيػػػػػؿ األوؿ والمػػػػػورد االقتصػػػػػادي الوحيػػػػػد ليػػػػػذه المجتمعػػػػػات
النسػاء ليػا دور الرعػي أف العائمػة بكامميػا تشػارؾ فػي العمميػة اإلنتاجيػة ف -األمػر األوؿ:-:)األغناـ(

فػي الغالػب والرجػاؿ ليػػـ دور االعتنػاء بػالحيواف وتسػػويقو ورعايػة شػئوف قطعػػاف األغنػاـ إف حػؿ بيػػا 
 ت الحاجة ليا.وبعض األمراض ونقصاف األعالؼ وق نائبة مثؿ الجفاؼ

واألمػػػر الثػػػاني الػػػذي يسػػػاعد عمػػػي تطػػػور ىػػػذا القطػػػاع ىػػػو وجػػػود أصػػػوؿ وسػػػالالت جيػػػدة مػػػف      
وىي ذات إنتاجية كبيرة ومتأقممة مع ظروؼ المناخ السػائد فػي محافظػات غػزة , حيػث يبمػت  األغناـ

 3500ؿ إلػػي حػػوالي ألػؼ رأس وعػػدد العػػامميف بيػػا يصػػ57عػدد األغنػػاـ فػػي محافظػػات غػػزة حػػوالي 
ىػػؤالء العمػػاؿ يقومػػوف برعػػي المػػاعز والتػػي ال يمكػػف فصػػميا عػػف قطعػػاف  .وعامػػؿ فػػرد مػػا بػػيف مػػربٍ 

 (1). ا تربي في العادة مشتركة مع بعضيا البعضاألغناـ ألني

العامػػؿ  بسػػببالػػؼ رأس مػػف الغػػنـ وتػػزداد نسػػبة االسػػتيالؾ منيػػا سػػبعوف حػػوالي  ويسػػتيمؾ سػػنويا 
حيػػػث يػػػتـ ذبػػػح معظميػػػا فػػػي عيػػػد األضػػػحى المبػػػارؾ أمػػػا فػػػي األيػػػاـ العاديػػػة فمػػػيس ىنػػػاؾ   ,الػػػديني

وانخفاض مستوى المعيشة عند كثير األغنام ارتفاع سعر الكيمو مف لحـ بسبباستيالؾ يذكر وذلؾ 
 مف األفراد.

ولذلؾ  ,ؾ منوف نسبة المستيمَ ع اً وبطبيعة الحاؿ فإف ما يوجد مف أغناـ في محافظات غزة يقؿ كثير 
يػػػتـ االسػػػتيراد مػػػف الخػػػارج سػػػواء مػػػف داخػػػؿ الخػػػط األخضػػػر أو الضػػػفة الغربيػػػة إف سػػػمحت قػػػوات 

ال فسػػيتـ التوجػػو إلػػي  سػػتيراد مػػف أجػػؿ سػػد الحاجػػة مػػف جانػػب جميوريػػة مصػػر الااالحػػتالؿ بػػذلؾ وا 
 .العربية حيث يتـ االستيراد عف طريؽ األنفاؽ وبكميات كبيرة جدا 

ونصػيب الفػرد طػف مػف المحػـو 1400وينتخ مف قطاع األغنػاـ سػنويا فػي محافظػات غػزة حػوالي    
2% بػػروتيف سػػنويا.1.25فػػي السػػنة ونسػػبة  جػػـك 0.8 مػػف ىػػذه الكميػػة حػػوالي

 الجػػدوؿيوضػػح و,  
 -:د المزارع وعدد العامميف فيياوعد 2011عدد األغناـ في محافظات غزة لعاـ التالي 

 

 

 
                                                           

 . 17ير منشورة صبيانات غ -2011 –غزة  –وزارة الزراعة الفمسطينية  (1)
2   14بيانات غير منشورة ص -2011 –غزة  –وزارة الزراعة الفمسطينية . 
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  2011عدد األغناـ والمزارع والعامميف فييا في محافظات غزة لعاـ (8جدوؿ )       

 عدد العاممين عدد المزارع عدد األغنام المنطقة
 1000 500 11300 الشمال
 800 425 10600 غزة

 400 210 10885 دير البمح
 700 350 14790 خان يونس

 200 100 10000 رفح
 3100 1585 57575 المجموع

 بيانات غير منشورة   ,2011, غزة  – الفمسطينية المصدر:  وزارة الزراعة     

 ا,بينيمػألنػو ال يمكػف الفصػؿ   ,المػاعزأعداد المزارع في ىذا الجدوؿ تشػمؿ أيضػا أعػداد مالحظة: 
فمػػف يقػػـو  فييػػا,ففػػي معظػػـ األحيػػاف تكػػوف القطعػػاف مشػػتركة بػػيف األغنػػاـ والمػػاعز وكػػذلؾ العػػامميف 

 بخدمة قطيع األغناـ يحتوي قطعيو عمي الماعز في كثير مف األحواؿ.

 أنواع حظائر األغنام من حيث عدد الحيوانات:

 عشرة رؤوس مف األغناـ. ىرأس إل 2الحظائر الصغيرة وقواميا مف  .1
 عشريف رأس. ىإل 11ظائر المتوسطة وقواميا مف الح .2
 )1(رأس. 150إلي  20الحظائر الكبيرة وقواميا مف  .3

 أنواع حظائر األغنام من حيث التطور:

حظائر بسػيطة جػدا عبػارة عػف مجموعػة مػف ألػواح الزينكػو القديمػة وبعػض أغصػاف مػف  .1
 األشجار.

 نكو الجديد أو البالستيؾ.حظائر متوسطة التطور وتنشأ عادة مف البموؾ وألواح الزي .2
تأخػػػذ فػػػي الحسػػػباف اتجػػػاه الريػػػاح  وتصػػػمـ بحيػػػثالتطػػػور والحداثػػػة  ىحظػػػائر أقػػػرب إلػػػ .3

 سطح األرض ومجيزة بخزانات مياه لمعمؿ أليا. ىف مستو عواالرتفاع 
 أىمية قطاع األغنام:

خػػرى قطػػاع األغنػػاـ أىميػػة كبيػػرة ينفػػرد بيػػا عػػف غيػػره مػػف قطاعػػات الثػػروة الحيوانيػػة األف لإ   
 ,زبػدتيا وليػا ميػزة فػي ذلػؾ ألبانيػا و ىفػي بيئػات مختمفػة وتربػي لمحصػوؿ عمػوذلؾ ألنيا تعػيش 

الحيػػواني كميػػات كبيػػرة مػػف الزبػػد  ىتحصػػؿ منػػو عمػػنيػػا تتميػػز بحميػػب دسػػـ جػػدا يمكػػف أف إحيػػث 
لحوميا فيي تنمو خالؿ ستة شيور وتصبح جاىزة إلعطاء المحـ  ىوتربى مف أجؿ الحصوؿ عم

                                                           
 . 13بيانات غير منشورة ص -2011 –غزة  –وزارة الزراعة الفمسطينية (1)
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كثيػػرة ممػػف  وتربػػي مػػف أجػػؿ أصػػوافيا فينػػاؾ دوؿٌ  كيمػػو لحػػـ لمػػرأس الواحػػدة 30قػػؿ عػػف بمػػا ال ي
أصػػوافيا وذلػػؾ لمػػػا ليػػا مػػف أىميػػػة كبيػػرة فػػي مجػػػاؿ  ىربػػي فييػػا األغنػػػاـ لغػػرض الحصػػوؿ عمػػػت

الصػػناعات الصػػوفية واألقمشػػة والسػػػجاد, وجميػػع األغنػػاـ تعطػػي الصػػػوؼ ولكػػف بػػدرجات جػػػودة 
خذ مف سالالت خاصة أىميا أغناـ المارينو وعموما فػإف إنتػاج مختمفة وأحسف أنواع الصوؼ تؤ 

 1الصوؼ يفوؽ في األىمية إنتاج المحـ مف األغناـ في التجارة العالمية.

اىػا فػي دوؿ العػالـ األخػر ظتمػؾ األىميػة التػي يح لمصػوؼ  فمػيس أما في محافظػات غػزة       
تعتبػػر حرفػػػة متوارثػػة لػػبعض األفػػراد فػػػي وذلػػؾ لعوامػػؿ جغرافيػػة واقتصػػػادية وسياسػػية , فاألغنػػاـ 

 .األرياؼيمكف أف يعيش مف وراء تربيتيا العديد مف أبناء البدو وبعض سكاف , محافظات غزة 

وتظيػػر أىميػػة األغنػػاـ فػػي محافظػػات غػػزة فقػػط فػػي كثيػػر مػػف المناسػػبات العائميػػة والدينيػػة        
 ىراء لحػػـو األغنػػاـ و لػػو نظرنػػا إلػػشػػ ىألضػػحى والقميػػؿ مػػف السػػكاف يقػػدـ عمػػمثػػؿ العقيقػػة وعيػػد ا

 ىؤالء  لوجدناىـ مف ذوي رؤوس األمواؿ ورجاؿ األعماؿ.

بػدؿ محفوظػة غيػر قابمػة لمصػرؼ السػريع  أمػواالً  يعتبرونيػاوىناؾ الكثير مػف مربػي األغنػاـ      
والتػبف وغيػره  مػف نباتػات خضػراءف إف تواجػد ألغنػاميـ مػا ترعػاه يالبنوؾ وربما يكوف ىػؤالء محقػ

 وف الصرؼ عمييا.د

 تطور عدد رؤوس األغنام في محافظات غزة 

تعتبر األغناـ مف أكثر قطاعات الثروة الحيوانية انتشارًا في قطاع غزة , ويرجع السبب إلى     
سػػػيولة التربيػػػة وعػػػدـ الحاجػػػة الكبيػػػرة لألعػػػالؼ المركػػػزة مثػػػؿ األبقػػػار , وشػػػيدت أعػػػداد األغنػػػاـ 

بسػػػبب الظػػػروؼ االقتصػػػادية والسياسػػػية , كمػػػا سػػػاىمت ظػػػاىرة تذبػػػذبًا خػػػالؿ السػػػنوات األخيػػػرة 
األنفػػاؽ فػػي زيػػادة أعػػدادىا خػػالؿ فتػػرات محػػددة , ويوضػػح الشػػكؿ التػػالي تطػػور أعػػداد رؤوس 

 ( 2009-1996األغناـ في محافظات غزة لألعواـ )

      

 

 

 
                                                           

1    ,  الثروة الحيوانية في فمسطيف المحتمة , منظمة التحرير الفمسطينية , مركز  1971خميؿ أبو رجيمي ,
 65ث , صاألبحا
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 .  2009-1996(  تطور عدد رؤوس األغناـ باأللؼ في محافظات غزة مف 11شكؿ )   

 
 ـ2009, سنة الفمسطينية ,غزة , بيانات غير منشورة المصدر: وزارة الزراعة

ـ سجؿ فترة تطور لألغناـ حيػث بمػت عػدد رؤوس  2005يتبيف أف عاـ  (8رقـ)ومف خالؿ الجدوؿ 
ألؼ رأس , ويرجع السبب إلى االستقرار السياسي وحركة االستيراد مف المعػابر , 60األغناـ حوالي 

غػالؽ المعػابر  2008بينما سػجؿ عػاـ  أقػؿ األعػواـ ويرجػع السػبب إلػى بدايػة االنقسػاـ الفمسػطيني وا 
وتوقؼ حركة االستيراد , بينما عاودت األعداد لالرتفاع بسبب ظاىرة األنفاؽ ودخوؿ األغناـ بشكؿ 

 كبير منيا . 

 :االستزراع السمكيو  قطاع األسماك في محافظات غزة - ت
واحؿ محافظػات غػزة منػذ زمػف بعيػد ولقػد مػرت ىػذه الحرفػة تمارس حرفة صيد األسػماؾ فػي سػ     

لحػػاؿ بالعديػػد مػػف الظػػروؼ اإليجابيػػة والسػػمبية والتػػي أثػػرت عمػػي كميػػات الصػػيد مػػف البحػػر وكػػذلؾ ا
أسػػػعار  ىمسػػػتوي معيشػػػتيـ وكػػػذلؾ عمػػػ ىدخػػػؿ الصػػػياديف وعمػػػ ىكػػػاف ليػػػذه الظػػػروؼ أثػػػر ىػػػاـ عمػػػ

 .فظات غزة األسماؾ المعروضة في األسواؽ الفمسطينية في محا

كنتيجػػػة مػػػف نتػػػائخ االحػػػتالؿ ومضػػػايقاتو لمصػػػياديف ومطػػػاردة قػػػوارب الصػػػياديف فػػػي كثيػػػر مػػػف     
األحيػػاف وتحديػػد وتقمػػيص المسػػاحة البحريػػة المخصصػػة لمصػػيد لصػػيادي محافظػػات غػػزة تناقصػػت 

ومػػف ثػػـ ارتفعػػت أثمانيػػا بحيػػث أصػػبح المػػواطف  ,كميػػات األسػػماؾ البحريػػة فػػي األسػػواؽ الفمسػػطينية
أصػػػال ال يسػػػتطيعوف شػػػراء ىػػػذه  اً الفمسػػػطيني العػػػادي ذو الػػػدخؿ المتوسػػػط والمػػػذيف ال يتقاضػػػوف راتبػػػ

ونتيجة ألىمية األسماؾ بالنسبة لممواطف الفمسطيني ونتيجػة لػبعض العػادات  ,األسماؾ مف األسواؽ
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ة فػػي األسػػماؾ الطازجػػة والمممحػػ ىلمػػواطف الفمسػػطيني وجعمتػػو يقبػػؿ عمػػا ىوالتقاليػػد والتػػي أثػػرت عمػػ
كثيػػر مػػف المناسػػبات كيػػـو عيػػد الفطػػر مػػثال وحتػػى فػػي األكػػالت العاديػػة والتػػي تعػػود عمييػػا المػػواطف 

نتيجػة لظػروؼ جغرافيػة وسياسػية  اً كثير  أوقات سابقة كاف البحر خالليا يعطي عطاءً  فيالفمسطيني 
 اىا .نسبؽ أف ذكر 

ة وطػرؽ جديػدة يػتـ مػف خالليػا بدأ بعض األفراد ممف ليـ عالقة باألسماؾ بالبحث عػف مػوارد جديػد
توفير كميات مف األسماؾ يمكف ليا أف تعوض النقص في األسماؾ البحرية ويتـ مف خالليا توفير 
األسماؾ لكافة شرائح المجتمع الفمسطيني  بأسعار معقولة, تمثمت في ظاىرة االستزراع السػمكي أو 

رع وذلؾ مف  أجػؿ تػوفير ىػذه الكميػات تربية األسماؾ مف أنواع معنية في برؾ الماء وأحواض المزا
ـ بػػػدأت ىػػػذه الظػػػاىرة 1994المطموبػػػة مػػػف األسػػػماؾ ومػػػع قػػػدـو السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية عػػػاـ 

شػػػكؿ مشػػػاريع صػػػغيرة تمػػػارس كمػػػا ذكرنػػػا فػػػي بػػػرؾ المػػػاء  ىوكانػػػت بدايػػػة االسػػػتزراع السػػػمكي عمػػػ
وظػػػؿ االسػػػتزراع  ,غػػػزة ةينػػػحػػػواض الزراعيػػػة تػػػـ تطػػػور األمػػػر إؿ إنشػػػاء محطػػػة المشػػػتؿ فػػػي مدواأل

حتػػى تػػـ  ,بػػوزارة الزراعػػة مػػف خػػالؿ مشػػروعيف تجػػارييف اً ومرتبطػػ اً محػػدود اً نشػػاط بػػوالسػػمكي فػػي غال
تأسػػيس مفػػرخ خػػاف يػػونس الػػذي وفػػر الزريعػػة بشػػكؿ كبيػػر وسػػاىـ فػػي دخػػوؿ مشػػاريع كبيػػرة فػػي ىػػذا 

مػػع مجػػيء  ت غػػزةشػػكؿ إدارة لالسػػتزراع السػػمكي فػػي محافظػػاتالجانػػب االقتصػػادي الجديػػد وبػػدأت ت
سػػاىمت فػػي تصػػميـ المحطػػات التجاريػػة مػػع المكاتػػب اليندسػػية ,ولقػػد واجػػو ىػػذا  السػػمطة الفمسػػطينية

القطاع بعض الصعوبات في بداية األمر ثـ تخطاىا وأصػبح اآلف مػف ضػمف المشػاريع االقتصػادية 
 اليامة ضمف مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة.

عبػر ىػذه المشػاريع والمتمثمػة فػي البمطػي  األحمػر ه أنػواع األسػماؾ المربػا ولقد تحدثنا سػابقا عػف   
 الدنيس والقاروص والقراميط. والبمطي النيمي و

 أنواع االستزراع السمكي: - أ

ويتمثػػؿ فػػي إنشػػاء بػػرؾ مائيػػة ليػػا مواصػػفات خاصػػة مػػف حيػػث اإلمػػداد   االســتزراع المكثــف: .1
األكسػػجيف لسػػد حاجػػة األسػػماؾ المكتظػػة فػػي  بالميػػاه والتصػػريؼ والمعػػدات المسػػاعدة فػػي تػػوفير

التربيػة عتبػر ىػذا النػوع مػف يسػمكة فػي الكػوب الواحػد و  80 ىإل 70ذه البرؾ والتي تتراوح بيف ى
ا محدودية المساحة األرضية في محافظات غزة مػف ناحيػة وألف ىػذ ىىو المنتشر وذلؾ يرجع إل

 غطي التكاليؼ ويحقؽ أرباح مجزية.مف اإلنتاج السمكي ي النمط مف التربية لو مردود عاؿٍ 
وىػػو عبػػارة عػػف بػػرؾ خاصػػة أقيمػػت مػػف أجػػؿ تجميػػع الميػػاه مػػف  االســتزراع فــي بــرك الــري: .2

ف المحاصيؿ وذلؾ لتوفير المياه الالزمة لري العديد م ,األمطار ومف بعض اآلبار ضعيفة الدفع
جنػب مػع ممارسػة  ىنبػا إلػذه البرؾ لتربيػة األسػماؾ جىيـ البعض من ؿَ غستاالزراعية لممزارعيف و 
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ف مػف ىػذه الزراعػة السػمكية مػف خػالؿ مػا تخمفػو األسػماؾ و ويستفيد الفالحػ ,الزراعة المحصولية
ف أيضا مػف خػالؿ و بيذه المياه ويستفيد المزارع ىرو تزيد مف كفاءة الزراعة التي تُ  مف مخصبات

ربػح مػزدوج مػف وراء  بيع ىذه األسماؾ المرباه في أحواض الزراعػة فػي األسػواؽ ومػف ثػـ تحقيػؽ
سػمكة فػي الكػوب  25إلػي  20ممارسة ىذا النشاط الزراعي واالستزراع السمكي ويتـ تربيػة مػف 

 الواحد في ىذه األحواض.
 يوضح توزيع مزارع األسماؾ وعددىا ونوع األسماؾ وكمية اإلنتاج منيا: األتي الجدوؿو 

 ـ  2011اإلنتاج  ا وكميةوأنواعيمزارع األسماؾ  ( عدد9)جدوؿ رقـ                

 المحافظة
عدد 

 األحواض
 نوع السمك اإلنتاج بالطن في العام

 بمطي احمر 75 17 شماؿ غزة

 قراص –دنيس –بمطي –أحمر  بمطي 40 10 غزة

 قراص –دنيس  –بمطي  20 5 دير البمح

 قراص –دنيس  –بمطي  45 12 خاف يونس

 قراص –دنيس  –بمطي  30 8 رفح

 بيانات غير منشورة  السنوي,التقرير  ,ـ2011 الفمسطينية, در: وزارة الزراعةمصال        

 كبيػر,ويالحظ مػف خػالؿ الجػدوؿ أف ظػاىرة االسػتزراع السػمكي فػي محافظػات غػزة انتشػرت بشػكؿ 
 :ويمكف توضيحيا عمى النحو التالي 

دخؿ ممػػػا يسػػػاىـ فػػػي الػػػ ـ 2011طػػػف لعػػػاـ  210اإلنتػػػاج مػػػف مػػػزارع األسػػػماؾ حػػػوالي وصػػػؿ   .1
  المحمي.

مزرعػػة  17تشػػكؿ محافظػػة الشػػماؿ المركػػز األوؿ فػػي إنتػػاج السػػمؾ , حيػػث يتركػػز فييػػا حػػوالي  .2
طػػف , بينمػػا تحتػػؿ محافظػػة ديػػر الػػبمح المركػػز األخيػػر إذ يتركػػز فييػػا  75وبإنتػػاج يصػػؿ حػػوالي 

 طف  20مزارع تنتخ  5فقط 
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 الستزراع السمكي في محافظات غزة:ا واقع   - ب

خػالؿ  مػف  صػادي الجديػد فػي محافظػات غػزة بػدأ ينتشػر بصػورة ممفتػة لألنظػارىذا النشػاط االقت
التػػػي أصػػػبحت تغطػػػي ت ليػػػذا الغػػػرض و مػػػف خػػػالؿ كميػػػات اإلنتػػػاج ئعػػػدد األحػػػواض التػػػي أنشػػػ

تربيتيػا ولكػف و  ىف عمػو د المربومف خالؿ األنواع المختمفة التي أصبحت موجودة وتعوَ  األسواؽ
 لنشاط إال أنو يواجو تحديات كبيرة جدا منيا:مع ىذا النمو المتسارع في ىذا ا

 .الفينة واألخرىانقطاع التيار الكيربائي بيف  .1
 التكمفة العالية عند إقامة ىذه األحواض المائية. .2
 ارتفاع أسعار العمؼ المخصص ليذه األسماؾ وليس ىناؾ بديؿ عنو. .3
ف الخػط األخضػر المنافسة الشديدة ليذا النشػاط االقتصػادي مػف قبػؿ األسػماؾ القادمػة مػ .4

 والقادمة مف مصر.
انعػػػداـ الجانػػػب الػػػدعائي واإلعالمػػػي فػػػي ىػػػذا النشػػػاط والػػػذي يمكػػػف أف يغيػػػر مػػػف ثقافػػػة  .5

 المواطف تجاه ىذه األنواع مف األسماؾ.
 عدـ التنسيؽ بيف المؤسسات غير الحكومية وزارة الزراعة في دعـ مربي األسماؾ. .6
  -السمكي:أىمية االستزراع  - ت

يع االسػػػػتزراع السػػػػمكي فػػػػي تػػػػوفير الغػػػػذاء والعمػػػػؿ لمكثيػػػػر مػػػػف السػػػػكاف فػػػػي سػػػػاىمت مشػػػػار      
  -التالي:ويمكف توضيح أىمية ىذا القطاع عمى النحو  غزة,محافظات 

% مػػف مسػػاحة األرصػػفة القاريػػة فػػي زراعػػة األسػػماؾ 1يػػري عممػػاء األحيػػاء بػػأف اسػػتغالؿ  .1
 لقرف الحادي والعشريف.يمكف أف يوفر احتياجات سكاف العالـ مف البروتيف مع بداية ا

تكمػػف أىميػػة زراعػػة المػػاء فػػي أف االعتمػػاد عمػػي صػػيد األسػػماؾ مػػف البحػػر فقػػط ال يكفػػي  .2
 لمواجو الطمب المتزايد لمسكاف ولذلؾ بدأ االتجاه نحو زراعة الماء في السنوات األخيرة.

حيػث زراعة الماء تتميز بأف اإلنساف يستطيع أف يتحكـ في نػوع األسػماؾ التػي يريػدىا مػف  .3
 جودتيا وارتفاع قيمتيا الغذائية.

يقػػـو كثيػػر مػػف الػػدوؿ بزراعػػة األسػػماؾ فػػي الميػػاه العذبػػة وذلػػؾ السػػتغالؿ بعػػض األراضػػي  .4
 التي ال تصمح لمزراعة لتوفير األسماؾ بطريقة سيمة.

تكمف أىمية زراعة األسماؾ ألنيا تتـ بطريقة رأسية بينما زراعة األرض بطريقة أفقية 
 (1) ينعكس عمي الكميات المنتجة وىذا مف شأنو أف

                                                           

 ,  .341ـ ,  أسس الجغرافية االقتصادية.,  مرجع سابؽ  ص2001عمي أحمد ىاروف ,  (1) 
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أىميػة االسػتزراع السػمكي فػي محافظػات غػزة بسػبب نقػص األسػماؾ البحريػة التػي تتجمي و   .5
وبسبب نقص المحوـ الحمراء وبالتي تكوف ىذه المينػة وسػيمة مػف وسػائؿ تػوفير  ,تأتي مف البحر

 أبناء محافظات غزة.مف  ىاد مف األيدي العاممة مف جية أخر البروتيف مف ناحية ولتشغيؿ أعد
  -:مراحؿ تطور اإلنتاج السمكي - ث

مر اإلنتاج السمكي بالعديد مف مراحػؿ التطػور , وقػد ارتبطػت بػالظروؼ السياسػية أكثػر مػف 
الظػػػػروؼ األخػػػػرى , ويمكػػػػف تقسػػػػيـ مراحػػػػؿ اإلنتػػػػاج والصػػػػيد السػػػػمكي إلػػػػى المراحػػػػؿ التاليػػػػة 

 ( 10والموضحة بالجدوؿ )
 ـ2009-1968 غزة مفاإلنتاج السمكي في محافظات ( تطور 10جدوؿ رقـ )          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  2009 -1999) اإلدارة العامة لمثروة السمكية –وزارة الزراعة عداد الطالب باالعتماد عمى بيانات إ المصدر: 

تقسيـ المراحؿ تطور اإلنتاج السمكي في محافظات غزة مف خالؿ تقسيميا إلى أربعة يمكف  
 -:ى النحو التالي مراحؿ عم

اإلنتاج باأللؼ  السنة اإلنتاج باأللؼ طف السنة     
    المرحمة األولى  طف

1968 3,7 1989 0,3 
1969 3,8 1990 0,4 
1970 3,4 1991 1,8 
1971 3,2 1992 1 
1972 4,2 1993 1,2 
  المرحمة الثالثة  4,6 1973
1974 4,5 1994 1,5 
1975 4,8 1995 2,2 
1976 4,7 1996 2,3 
1977 5,1 1997 3,8 
1978 4.5 1998 3,6 
1979 4 1999 3,6 
1980 1,2 2000 2,6 
  المرحمة الرابعة  1,4 1981
1982 1,3 2002 2,3 
1984 1 2003 1,5 
1985 0,6 2004 1.6 
1986 0,3 2005 1,8 
 2,3 2006 المرحمة الثانية          

2007 2,7 
 1987 0,3 2008 3,2 

1988 0,3 2009 1,7 
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( حيث شيدت تمؾ الفترة استقرارًا سياسيا مكف الصياديف مف 1987-1968المرحمة األولى )  - أ
الدخوؿ إلى مسافات كبيرة في عمؽ المياه الفمسطينية, األمر الذي ساىـ في زيادة اإلنتاج 

 .السمكي في األسواؽ الفمسطينية 

تفاضة األولى , حيث طرأ تراجع في ( وىي مرحمة االن 1994-1988المرحمة الثانية ) - ب
كمية الصيد البحري بسبب القيود اإلسرائيمية عمى الصياديف وسوء األحواؿ المعيشية لمسكاف , 

 .كما شيدت تراجع أعداد الصياديف بسبب القيود والمالحقة وتحديد مساحة الصيد البحري 

يرًا في كمية الصيد , ( , حيث شيدت الفترة ارتفاعًا كب2000-1995المرحمة الثالثة )  - ت
حيث ترافؽ مع قياـ السمطة الفمسطينية و الحرية البحرية والوصوؿ إلى مياه أعمؽ وأكثر 

بالثروة السمكية مما زاد كمية اإلنتاج السمكي , كما تحسنت القدرة الشرائية لمسكاف مع تحسف 
 األوضاع االقتصادية لمسكاف . 

نتفاضة األقصى ومعيا عادت القيود ا ( حيث بدأت2009-2001المرحمة الرابعة ) - ث
اإلسرائيمية عمى الصياد الفمسطيني , مما قمص المساحة المتاحة لمصيد حتى وصمت إلى 

أمياؿ بحرية , األمر الذي قمص اإلنتاج السمكي وساىـ في قياـ مزارع االستزراع  3حوالي 
 السمكي  الخاصة , وذلؾ لسد العجز في السوؽ المحمي . 

 التي تواجو االستزراع السمكي في محافظات غزة:أىم المشكالت 

ويمكف توضيحيا عمى النحو  ىناؾ العديد مف المشكالت التي تواجو قطاع األسماؾ في قطاع غزة,
 -:التالي 

. 12انقطاع التيار الكيرباء بشكؿ مستمر ليصؿ إلي ما يزيد عف  .1  ساعة في اليـو
 أعالؼ بصورة مستمرة. الحصار المفروض عمي محافظات غزة وعدـ ضماف دخوؿ .2
عػػدـ تػػوفر البحػػوث المرتبطػػة بمقومػػات االسػػتزراع السػػمكي واسػػتنباط وتحسػػيف سػػالالت  .3

 جديدة.
 انتشار أمراض األسماؾ وعدـ توفر العالج الالـز بصورة دائمة. .4
قمػػػػة أو انعػػػػداـ الػػػػػدعـ المػػػػالي مػػػػػف جانػػػػب الحكومػػػػة مػػػػػف أجػػػػؿ تشػػػػػجيع ىػػػػذه المشػػػػػاريع  .5

 االقتصادية.
يذه المشاريع حيث تتعرض مف وقت آلخػر لعمميػات تجريػؼ مػف قبػؿ عدـ توفر حماية ل .6

 االحتالؿ.
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 مستقبل االستزراع السمكي

نتيجػػػة لمػػػا حققػػػو ىػػػذا النشػػػاط الجديػػػد عمػػػى سػػػكاف محافظػػػات غػػػزة , ولمػػػا اكتسػػػبو مربػػػوا       
األسػػماؾ مػػف خبػػرات متعػػػددة فػػإف مسػػتقبؿ ىػػػذا النشػػاط منػػوط بالنجػػاح وذلػػػؾ مػػف خػػالؿ البنػػػود 

  :اآلتية

بناءا عمي توفر قاعػدة عمميػة عريضػة فػي ىػذا الجانػب فإنػو سػوؼ يصػبح مػف األنشػطة  .1
 الرئيسية في محافظات غزة.

 توفر الكوادر العممية العالية في ىذا المجاؿ سوؼ يرفع مف شأف ىذا النشاط. .2
ضػػػير لبنػػػاء مفػػػرخ ألسػػػماؾ الميػػػاه المالحػػػة مػػػف قبػػػؿ جمعيػػػة قطػػػر الخيريػػػة حيػػػتـ اآلف الت .3

 ع نقابة الصياديف و وزارة الزراعة.بالتعاوف م
تـ اآلف التحضير إلنشػاء أربػع تعاونيػات لمصػياديف ثالثػة منيػا إلنتػاج األسػماؾ البحريػة  .4

ورابعػػة إلنتػػػاج األسػػػماؾ مػػف الميػػػاه العذبػػػة وىػػػذا سػػوؼ يكػػػوف نقمػػػو نوعيػػة فػػػي ىػػػذا النشػػػاط 
 االقتصادي الجديد.

 ىلتربيػػة أسػػماؾ ميػػاه مالحػػة عمػػ ىالممكػػف أف تسػػتوعب عشػػر محطػػات أخػػر  ومحافظػػات غػػزة مػػف
  مشروع مياه حموه ضمف نظاـ ري المزروعات. 30إلي  20األقؿ وحوالي 

  -: قطاع األبقار - ث

 ,  الشرائح االجتماعيةبعض  ير مفبقطاع األبقار في محافظات غزة باىتماـ كيحظى     
ىذا مف ناحية ولما  ,ـط يتوارثونو عف آبائيـ وأىمياغمب الميتميف بيذا النشأوىذا ليس بجديد ف

مستوى الجماعة  ىمى المستوى الفردي واألسري أو عمليذا النشاط مف أىمية اقتصادية سواء ع
 .والشراكة أحيانا أخرى

ـ حيث انتشرت 1994وميا عاـ قد حظي باىتماـ السمطة الوطنية الفمسطينية منذ قدو    
ية ومزارع الدجاج وباقي القطاعات الكثير مف مزارع األبقار التي كانت تخص السمطة الفمسطين

االقتصادية األخرى كما ازدىرت المشاريع الفردية المتعمقة بقطاع األبقار وبدأ الكثير منيا 
بالتوسع وبدأ االىتماـ بيا كمورد اقتصادي يعتمد عميو في توفير لقمة العيش لمكثير مف 

 . المربيف

طف والمربي بأنو يعيش تحت سقؼ وفي ظؿ وجود السمطة الوطنية الفمسطينية شعر الموا
 ,حكومة مأموف الجانب وذلؾ مف خالؿ ما وفرتو الحكومة ليـ مف أبقار ذات سالالت ممتازة

وفي ظؿ وجود السمطة  ,والتي كانت توزع عمى المواطنيف حسب ظروفيـ االجتماعية والمادية
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تمؾ  والدعـ الذي لقيتانتشرت مزارع األبقار الصغيرة وتوسعت المزارع الكبيرة وذلؾ مف خالؿ 
 المزارع مف خالؿ استيعاب إنتاجيا مف الحميب والعجوؿ المسمنة. 

رث عػف األبػويف أو بحثػا عػف عمػؿ ويمارس العديد مف األفراد ىػذا النشػاط إمػا بشػكؿ متػوا     
يػػؤدي مػػف خاللػػو إلػػي تػػوفير مػػا يعتػػاش الفػػرد وأفػػراد أسػػرتو, وىنػػاؾ العديػػد مػػف التجػػار الػػذيف  قػػد

فػػي النشػػاط البقػػري بصػػورة مختمفػػة تمامػػا عػػف نظػػاـ التربيػػة تتمثػػؿ فػػي الشػػراء والبيػػع أو يعممػػوف 
وعمي أيو حاؿ فجميع أشكاؿ النشاط المتعمقة باألبقار والعجوؿ سػواء كػاف تربيػة دائمػة أو ,الذبح 

 .يعتمد عمي قطاع األبقار اً اقتصادي اً تجارة أو ذبح تعتبر نشاط

التي تربػي فييػا األبقػار الحميػب أو  البراكساتو  يد مف الحظائرتنتشر في محافظات غزة العدو    
حظػػائر أو البراكسػػات ال تسػػمف فييػػا العجػػوؿ المحميػػة أو المسػػتوردة وكمػػا بينػػا سػػابقا فػػإف ىػػذه ال

معظميػػػا المواصػػػفات الصػػػحية لتربيػػػة األبقػػػار وليسػػػت مخططػػػة تخطيطػػػا ىندسػػػيا  ىينطبػػػؽ عمػػػ
أدوات  و فييػػا األبقػػار تعتبػػر محالػػب بدائيػػةلتػػي تحمػػب يتمشػػي والمػػزارع الحديثػػة وحتػػى المحالػػب ا

 .ييا متوسطة الجودةالحمب ف

نمػا لػو أثػر بسػيط عمػى كؿ ذلؾ ال يمنع مػف تطػور و      اتسػاع حجػـ ىػذه المػزارع بدرجػة كبيػرة وا 
عػداد الحظػائر والعػامميف تطورىا والجدوؿ اآلتي يبف أنواع األبقار الموجودة في محافظات غػزة وأ

ة اإلنتػػاج مػػف لحػػـو األبقػػار وكميػػات الحميػػب واالحتياجػػات مػػف ىػػذه الكميػػات لسػػكاف كميػػفييػػا و 
 . محافظات غزة ويبيف الجدوؿ نسبة العجز )الفجوة( بيف اإلنتاج والكفاية منو 

 2010لمعاـ  عدد األبقار والعجوؿ وعدد العامميف في مجاؿ تربية األبقار والعجوؿ( 11)جدوؿ        

عدد مزارع األبقار  عجول أبقار إناث المنطقة
 والعجول

عدد العاممين في مجال 
 320 40 1500 1100 الشمال تربية األبقار

 1100 138 625 820 غزة

 320 40 900 556 دير البمح

 440 55 950 380 خان يونس

 320 40 5000 1000 رفح

  2010 ,غزة  – الفمسطينيةوزارة الزراعة  -المصدر:              

نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ بػػأف محػػافظتي شػػماؿ غػػزة ورفػػح يوجػػد بيمػػا أكبػػر عػػدد مػػف وىنػػا  
ويرجػػع  ,  العجػػوؿ وىػػذه العجػػوؿ معظميػػا مسػػتوردة سػػواء مػػف مصػػر أو مػػف اسػػتراليا و إسػػرائيؿ

و  ,أف المستورد الوحيد ليذه العجوؿ ىو مف منطقػة الشػماؿ ولػو نفػوذ فػي محافظػة رفػح ىذلؾ إل
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محافظػات عمػى مسػتوى  نطقػة الوسػطي ليسػيؿ عميػو عمميػة التوزيػعمكػاف فػي م كذلؾ فييحاوؿ 
 غزة.

ولقػػد استعرضػػت بعػػض المشػػكالت التػػي يعػػاني منيػػا قطػػاع األبقػػار فػػي محافظػػات غػػزة والمتمثمػػة 
  -يمي:ما في

 صغر حجـ المساحة األرضية والزراعية في محافظة غزة. .1
 جودة في محافظات غزة.نعداـ وجود العمؼ األخضر بكميات تكفي أعداد األبقار المو ا .2
 ارتفاع أسعار األعالؼ بما ال يتمشي وأسعار المنتجات الحيوانية وخاصة األبقار. .3
 المنافسة الشديدة لمبضائع المصرية واإلسرائيمية لممنتجات المحمية مف األبقار. .4
 دعـ المزارعيف وأصحاب الحظائر التي تخص األبقار.الدور الحكومي الخاص بغياب  .5
 اؽ ثابتة ومستقرة لمنتجات األبقار بمختمؼ أنواعيا.عدـ وجود أسو  .6
 نقص الكفاءة البيطرية وعدـ توفير األدوية بأسعار مناسبة. .7
سياسػػة الحصػػار واإلغػػالؽ التػػي يمارسػػيا االحػػتالؿ والتػػي تجعػػؿ ىػػذه المشػػاريع فػػي ميػػب  .8

 الريح.
تػػوفير حمايػػة عػػدـ قيػػاـ وزارة االقتصػػاد بػػدورىا الحقيقػػي فػػي عمميػػة ضػػبط المعػػابر واألنفػػاؽ ل .9

 ألصحاب الحظائر أو المشاريع مف المنافسة وجمب األمراض مف الخارج.
 بعض السمع. بأسعار ص تغياب القانوف الذي يحمي المزارع والمستيمؾ فيما يخ .10

المشاريع التي تخص الجمعيات الخيريػة والمتعمقػة باألبقػار والعجػوؿ فػي مساىمة بعض  .11
ىذه الجمعيات متوفر ليا الدعـ مف الخارج وبالتي  تدمير بعض المشاريع الفردية وذلؾ ألف

بقػػدر مػػا ييميػػػا ممارسػػة أي نشػػاط يمكػػػف مػػف خاللػػو جمػػػب فيػػي ال ييميػػا الػػربح والخسػػػارة 
 األمواؿ مف الخارج .

 في محافظات غزة  األبقارتذبذب قطاع 

نوات قطػػاع األبقػػار بتقمبػػات تشػػبو المػػد والجػػزر و التػػي طػػرأت عمػػي المنطقػػة , ففػػي سػػتػػأثر      
األبقػار ووجػدت طريقيػا إلػي أعػداد الرخاء النسبي والتػي رافقػت عقػد السػبعينات  حػدث تػدني فػي 

األحػػػواؿ  وء, فعنػػػدما تسػػػ المسػػػالخ , وىػػػذه ظػػػاىر عالميػػػة الحػػػدوث حتػػػى فػػػي الػػػدوؿ الصػػػناعية
قطػػػاع الحيوانػػػات الصػػػغيرة كاألغنػػػاـ والمػػػاعز و  أعػػػداد االقتصػػػادية ترافقيػػػا زيػػػادة ممحوظػػػة فػػػي 

 ف بشقيو وتتناقص  أعداد الحيوانات الكبيرة  كاألبقار والعجوؿ.الدواج
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ار ويعتمد نجاح مزارع أو حظػائر أبقػ عجوؿ التسميفو قطاع األبقار إلي أبقار الحميب ينقسـ و    
إتبػاع األسػاليب العمميػة فػي رعايػة العجػوؿ أو العجػالت بيػدؼ  ىالحميب في العالـ األوروبػي عمػ

جػراء إنتاجيػة الحيوانػات  ىتحسػيف مسػتو  ىاالسػتبعاد واإلحػالؿ ممػا يػؤدي إلػ زيادة حجـ القطيع وا 
جػػيال بعػػد جيػػؿ , والمربػػي النػػاجح صػػاحب الخبػػرة الطويمػػة يسػػتطيع الوصػػوؿ بعجػػوؿ وعجػػالت 
مزرعتػػػو مػػػف المػػػيالد إلػػػي الفطػػػاـ بأقػػػؿ قػػػدر ممكػػػف مػػػف النفػػػوؽ و مػػػف ىنػػػا تكمػػػف بدايػػػة الجػػػدوى 

 1االقتصادية لمحظيرة أو المشروع.

 اع األبقار الموجودة في محافظات غزة أنو 

 ىولشتايف و فريزياف وىي أبقار حميب ذات جودة عالية. .1
 شورت ىورف وىي عبارة عف عجوؿ لمتسميف. .2
 وتتـ استيرادىا لمتسميف. شيروليو .3
 براىما وىي عبارة عف عجوؿ مصدرىا استراليا لغرض التسميف. .4
 .في بالدنا  النوع البمدي والمتعارؼ عميو  .5
 مصر. وىو ما يسمى بالبقر النوبي ومصدرهع المصري النو   .6
 الكتؼ. ىجوؿ سوداني ذات سناـ مميز مف أعمع .7
 أبقار السمنتاؿ وجمبت مع مجيء السمطة مف أجؿ إنشاء مشاريع فردية ولكنيا فشمت. .8
لو قارنا حظائر األبقار ومشاريع تربية العجوؿ في محافظات غزة بالمشػاريع العصػرية فػي و      

جدنا أف ىناؾ اخػتالؼ كبيػر بينيمػا سػواء مػف حيػث المسػاحة أو مػف إسرائيؿ لو كالمجاورة الدولة 
مػف المػزارع اإلسػرائيمية والمػزارع  ة الحديثػة التػي تعتمػد عميػو كػؿٌ حيث البناء الييكمي ونظػاـ التقنيػ

ومػػف أىػػـ ىػػذه  ,كثيػػرة باعػػدت المسػػافة بينيمػػا الموجػػودة فػػي محافظػػات غػػزة ولعػػؿ ىنػػاؾ أسػػبابٌ 
باب, األسػػػباب السياسػػػية واالقتصػػػادية والجغرافيػػػة ولكػػػف المػػػزارع أو الحظػػػائر الموجػػػودة فػػػي األسػػػ

محافظات غزة بشكميا الحالي ال تعتبر عقبة أماـ تطور ىذا النشاط, وال تعتبر مشكمة بذاتيا فػي 
 التربية والتسميف.

رة عػف معرشػات % منيػا عبػا95وبالنسبة لمزارع وحظائر األبقار في محافظات غزة فحػوالي     
الحظػػائر  ىلمسػػتو  ى% منيػػا ترقػػ5تسػػميف العجػػوؿ وحػػوالي بسػػيطة تمػػارس فييػػا تربيػػة األبقػػار و 

العصػػرية والتػػي تسػػتخدـ نظػػاـ الحمػػب اآللػػي المػػنظـ والسػػريع أو نظػػاـ العمػػؼ اآللػػي عػػف طريػػؽ 
 استخداـ الماكينات المخصصة لذلؾ.

                                                           

1   , 6ـ , رعاية العجوؿ والعجالت ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية , ص2002عادؿ سيد البربري 
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افظػػات غػػزة والمتمثمػػة فػػي االغالقػػات وعمػػى الػػرغـ مػػف األوضػػاع السياسػػية التػػي شػػيدتيا مح     
أبقار الحميب ومشاريع وحظائر تسميف العجوؿ ليا أثر ليس بالقميؿ في إال أف مشاريع والحصار 

فمػػثال بمغػػت أعػػداد أبقػػار الحميػػب الموجػػودة  ,األسػػواؽ المحميػػة سػػواء مػػف حيػػث المحػػـو أو الحميػػب
نتاجيػػا مػػف الحميػػب ال 3000حػػوالي  غػػزة فػػي محافظػػات يكفػػي جميػػع مػػواطني محافظػػات  بقػػرة وا 

و ذلؾ فالنسػبة التػي يحصػؿ  ,سنويا اً ألؼ لتر  36غزة حيث يتـ استيراد كمية أخري تقدر بحوالي 
عمييػػا المػػواطف الفمسػػطيني مػػف اإلنتػػاج المحمػػي والمسػػتورد مػػف الحميػػب الطػػازج ال تسػػاوي سػػواء 

 جراـ يوميا. 2.5% مف حاجة الجسـ لمبروتيف الحيواني حوالي 7.5

كفايتيػا لممػواطف الفمسػطيني فػي محافظػات غػزة فيػي عمػي النحػو  ىوبالنسبة لمحوـ األبقػار ومػد    
 اآلتي:

عجػػؿ ومػػا يػػتـ ذبحػػو فػػي محافظػػات 2500مػػف العجػػوؿ حػػوالي  المحمػػياإلنتػػاج يبمػػت حجػػـ   .1
 ألؼ عجؿ ما بيف مستورد ومحمي,  23 غزة حوالي

لفػرد مػف المحػـو الحمػراء حػوالي ليصبح نصيب ا طف لحـ أحمر 2800استيراد حوالي  يتـ  .2
  .% مف حاجة الجسـ8.5جراـ أي بنسبة  45كيمو جراـ سنويا ويوميا حوالي  16.5

 :أما أنواع الحظائر التي تخص األبقار في محافظات غزة فيي عمى النحو اآلتي 

 قواميا مف بقرة إلي خمس بقرات. بيتيوحظائر  .1
 شرة إلي خمسيف بقرة.تسميتيا بمشروع قواميا مف ع ىإل ىحظائر ترق .2
 بقرة وعددىا قميؿ جدا. 200إلي  50مشاريع كبيرة قواميا مف  .3
كبػػار وىػػـ قمػػة وىػػذه  مشػػاريع كبيػػرة جػػدا تعػػود ممكيتيػػا إلػػى جمعيػػات خيريػػة أو إلػػى تجػػار .4

وغالبػػا مػػا تربػػي ىػػذه  ,مػػا تتخصػػص فػػي مجػػاؿ تسػػميف العجػػوؿ المسػػتوردة اً بػػالمشػػاريع غال
جػػدا وتكػػاد تتركػػز فػػي محػػافظتي رفػػح والشػػماؿ ولقػػد أوضػػحنا وىػػي قميمػػة ,المشػػاريع اآلالؼ 

ف مػػف كبػػار يف المحػػافظتيف وذلػػؾ بسػػبب وجػػود رجمػػأسػػباب تركػػز المشػػاريع الكبيػػرة فػػي ىػػاتي
 التجار في محافظة الشماؿ ومحافظة رفح.

   أىمية قطاع األبقار في محافظات غزة:    

عمييػػا العػػالـ فػػي الغػػذاء والحصػػوؿ عمػػي لحػػـو األبقػػار أىػػـ أنػػواع المحػػـو التػػي يعتمػػد  تعػػد     
وفػي محافظػات غػزة ,  (1)البروتيف الحيواني وىي تمثؿ حوالي نصؼ اإلنتاج العالمي مػف المحػـو 

                                                           

اعة والنشر ـ  , الجغرافية االقتصادية  , دار النيضة العربية لمطب1997فتحي محمد أبو عيانو ,   (1)
 .,305والتوزيع , القاىرة ,  ص
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تعتبر لحوـ األبقار ذات أىمية كبيرة لمحصوؿ عمي البروتيف الحيػواني ولقػد أوضػحت فػي جػدوؿ 
 .  فظات غزة وخارجياالمذبوحة مف األبقار والعجوؿ في مسالخ محا سابؽ األعداد

و  العػػػالـ,أعػػػداد كبيػػػرة جػػػدا إذا مػػػا قورنػػػت بػػػبعض المسػػػاحات األخػػػرى مػػػف دوؿ  ىػػػذه و تعتبػػػر     
الكثافػػة السػػكانية العاليػػة التػػي تسػػكف ىػػذه المسػػاحة والتػػي وجػػدت نتيجػػة لظػػروؼ  ىالسػػبب إلػػيرجػػع 

  -التالي:ويمكف توضيح األىمية عمى النحو  شرحيا,سياسية سبؽ 

ع الثػػروة الحيوانيػػة مصػػدر أساسػػي لممػػواد الخػػاـ لمعديػػد مػػف الصػػناعات مثػػؿ يعتبػػر قطػػا .1
 الصناعة الجمدية , وتدخؿ في صناعات آخري., صناعة المحـو ,  صناعة األلباف

يعتبر قطاع األبقار قطػاع اقتصػادي ىػاـ حيػث يسػاىـ بنسػبة كبيػرة فػي النػاتخ اإلجمػالي  .2
 .المحمي لكثير مف الدوؿ وكذلؾ في محافظات غزة

 لتشػػغيؿ قطػػاعيعتبػػر قطػػاع األبقػػار مصػػدر لتػػوفير فػػرص عمػػؿ لمعػػاطميف عػػف العمػػؿ و  .3
 كبير مف األيدي العاممة.

 اعتماد العديد مف الزراعات المختمفة عمي السماد الحيواني الذي مصدره األبقار. .4
ولقػػد شػػيدت قطاعػػات الثػػروة الحيوانيػػة فػػي محافظػػات غػػزة بعػػض التطػػورات الممموسػػة يمكػػف أف 

 ا في النقاط اآلتية :نبيني
   -تطور قطاع األبقار : 

يعتبػػر قطػػاع األبقػػار مػػف أىػػـ قطاعػػات الثػػروة الحيوانيػػة , وقػػد شػػيدت تطػػورًا كبيػػرًا فػػي العػػدد     
والنوعيػػة خػػالؿ السػػنوات األخيػػرة , كانػػت الظػػروؼ السياسػػية وخاصػػة سياسػػة االحػػتالؿ مػػف أىػػـ 

 المعيقات أماـ التطور . 
    (2009-1996دد رؤوس األبقار في محافظات غزة لألعواـ ) ( تطور ع12شكؿ )  

  ـ2009, سنة ة , بيانات غير منشورةغزة , دائرة الثروة الحيواني– المصدر: وزارة الزراعة  
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خػػالؿ السػػنوات  االشػػكؿ السػػابؽ يتبػػيف أف عػػدد األبقػػار فػػي محافظػػات غػػزة شػػيد تذبػػذب ومػػف خػػالؿ
إلػى جانػب ارتفػاع أسػعار  غزة, محافظاتة واالقتصادية في ذلؾ لمظروؼ السياسي , ويرجعالماضية

حجاـ الكثير مف مربي األبقار عف تربيتيا أو التقميؿ منيا .  األعالؼ عالميًا وا 
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 .غزة  في محافظاتالحيوانية  التوزيع الجغرافي لمثروة   -ثانيًا:

 التوزيع العام لمثروة الحيوانية  .1

 .في محافظات غزة الحيوانية  توزيع الجغرافي لمثروة ال  .2
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 التوزيع العام لمثروة الحيوانية .1

عدد السكاف وصغر المساحة  زيادةتعتبر محافظات غزة مف أكثر المناطؽ كثافة سكانية بسبب     
حيوانية  الىذه المساحة الصغيرة تحتوي عمي العديد مف مشاريع الثروة ف إ, ومع ذلؾ فالعامة 

تربية األسماؾ والتي تأخذ  وأالدواجف  وأاألغناـ  وأبقار بمختمؼ أنواعيا سواء منيا مشاريع األ
 . أنماطا متعددة ومتنوعة

محافظات غزة أو جدتيا ظروؼ  الحيوانية فيىذه األوضاع التي يوجد عمييا قطاع الثروة     
نتاج كميات كبيرة مف المحـو سياسية واقتصادية جعمت مف ىذه الرقعة الصغيرة منطقة  لتربية وا 

 .واألسماؾف اواأللب

توزيع الثروة أف ىذا القطاع مف القطاعات االقتصادية لوجدنا بولو نظرنا إلى واقع وحاؿ      
في محافظات غزة يكاد يتماشى مع توزيع الكثافة السكانية  في ىذه المحافظات, وذلؾ الحيوانية  

المحوـ ومنتجات  عمىالسكاف ي منطقة ما زاد طمب ىذه الشريحة مف فالسكاف ألنو كمما زاد عدد 
في مناطؽ الريؼ   اتالحيوانوغيرىا , وىي ليست قاعدة ففي الكثير مف دوؿ العالـ تربى ف ااأللب

 .( 12, )جدوؿ  األقؿ سكانًا بسبب توفر المساحات الزراعية والمراعي

  2012-2011بأنواعيا في محافظات غزة لألعواـ ( توزيع مزارع الثروة الحيوانية 12جدوؿ )     

 المحافظة
األبقار 
 وعجوؿ 

 األغناـ
الدجاج 
 الالحـ

الدجاج 
 البياض

مزارع 
 األسماؾ

 عدد المزارع 

 702 17 39 106 500 40 الشماؿ

 729 10 61 95 425 138 غزة

 571 5 16 300 210 40 دير البمح

 887 12 20 450 350 55 خانيونس

 420 8 13 259 100 40 رفح

  52 149 1210 1585 313 المجموع

ـ معػاالتقريػر السػنوي لموضػع الحػالي لإلنتػاج الحيػواني لمحافظػات غػزة ل غزة,–وزارة الزراعة الفمسطينية  -المصدر: 
 ـ 2011
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 :ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ يمكف استنتاج ما يمي 

ر والعجػوؿ , ويرجػع السػبب إلػى تعتبر محافظة غػزة مػف أىػـ محافظػات غػزة فػي تربيػة األبقػا .1
ارتفاع أعداد السكاف والمستوى االقتصادي األكبر , كما تعتبر الثانية  مف حيػث المسػاحة , 

 بينما تعتبر كؿ مف محافظة الشماؿ ودير البمح ورفح األقؿ في انتشارىا 

تػو مزرعػة غالبي500تعتبر الشػماؿ مػف أىػـ مراكػز مػزارع األغنػاـ , حيػث ينتشػر فييػا حػوالي  .2
منزليػػة , حيػػث يغمػػب عمػػى المحافظػػة الطػػابع الزراعػػي  و التربيػػة الفرديػػة , بينمػػا تعتبػػر رفػػح 

 أقؿ المحافظات في تربية األغناـ بسبب قمة األمطار و ضعؼ المراعي .

تعتبر محافظة خانيونس مػف أىػـ المحافظػات فػي تربيػة الػدجاج الالحػـ , ويرجػع السػبب إلػى  .3
لػػدى المػػزارعيف , وتنتشػػر المػػزارع فػػي القػػرى الشػػرقية مػػف كبيػػر المسػػاحة وسػػيادة التخصػػص 

المحافظػػة , وتعتبػػر محافظػػة غػػزة مػػف أقػػؿ المحافظػػات فػػي تربيػػة الػػدواجف بسػػبب عػػدـ تػػوفر 
 المساحات الالزمة وطبيعة المحافظة الحضارية . 

تتركػػز مػػزارع الػػدجاج البيػػاض فػػي محافظػػة الشػػماؿ , بسػػبب تػػوفر البيئػػة المناسػػبة والطبيعػػة   .4
زراعية لمتربية , واستخداـ مخمفاتيا في الزراعة وقربيا مف مراكز االستيالؾ وىػي محافظػة ال

  .غزة

تتركز مزارع األسماؾ في محافظة الشماؿ , حيث تتوفر مساحات فارغة قريبػة مػف البحػر ,   .5
باإلضػػػافة إلػػػى اسػػػتخداـ الػػػدفيئات الزراعيػػػة فػػػي التربيػػػة , كمػػػا تػػػأتي محافظػػػة خػػػانيونس فػػػي 

ويمكػػف توضػػيحيا مػػف  الثانيػػة , بسػػبب االسػػتفادة مػػف أراضػػي المحػػررات فػػي التربيػػة المرتبػػة 
  -:خالؿ الشكؿ التالي
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 . التوزيع الجغرافي ألنواع الثروة الحيوانية في محافظات غزة ( 13شكؿ )       

 
 إعداد الطالب باالعتماد عمى بيانات وزارة الزراعة  -المصدر:      

 ي حسب المحافظة التوزيع الجغراف .2

 الثروة الحيوانية في محافظة الشمال: - أ

وعنػػدما نتحػػدث عػػف الثػػروة الحيوانيػػة فػػي ىػػذه المحافظػػة فػػإف حػػديثي يخػػص المشػػاريع والحظػػائر     
إلػى الحػديث  مػف التطػرؽالفردية سواء كانت أبقار أو عجوؿ تسػميف بأنواعيػا وأغنػاـ ودجػاج وال بػد 

الػؼ نسػمة حسػب 250حػوالي  ,وبيػا  2كػـ 60.256بحػوالي عف مسػاحة ىػذه المنطقػة والتػي تقػدر 
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ـ وىػػذه الزيػػادة سػػوؼ تحتػػاج إلػػى كميػػات كبيػػرة مػػف المحػػـو بأنواعيػػا 2011آخػػر اإلحصػػاءات سػػنة 
 والتي يمكف توضيحيا مف خالؿ الجدوؿ التالي  ومشتقات الثروة الحيوانية 

 2010عاـ  لشماؿ( أعداد األبقار والعجوؿ واألغناـ  في محافظة ا13) جدوؿ      

 النسبة المئوية  عدد الرؤوس النوع
 7.4 1030 أبقار إناث
 10.8 1500 عجوؿ
 0,5 60 عجالت
 81.3 11209 أغناـ

 % 100 13799 المجموع 
 ـ2010, بيانات غير منشورة  الفمسطينية,المصدر: وزارة الزراعة          

ركػػز فييػػا إنتػػاج وتربيػػة األغنػػاـ , حيػػث ومػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتػػبف أف محافظػػة الشػػماؿ يت
 % مف إجمالي الثروة الحيوانية في المحافظة . 81.3تساىـ بحوالي 

يبػػيف الجػػدوؿ األتػػي قيمػػة منتػػوج الثػػروة الحيوانيػػة فػػي محافظػػة شػػماؿ غػػزة باألسػػعار المزرعيػػة و 
 ـ 2010-2009الجارية في الموسـ الزراعي 

 ـ2010 -2009محافظة شماؿ غزة  ( منتوج الثروة الحيوانية في14جدوؿ )  

سعر الوحدة بااللؼ  الكمية بالطف الوحدة نوع اإلنتاج
 شيكؿ

قيمة اإلنتاج بااللؼ 
 شيكؿ

 17360 2800 6,20 مميوف لتر حميب بقر

 910 2650 3,40 مميوف لتر حميب أغناـ

 14720 46 320,0 طف لحـ بقر وعجؿ

 11100 60 185,6 طف لحـ ضأف

 21872 11 1988 طف لحـ دجاج

 17757 367 48,384 مميوف بيضة بيض مائدة

 ـ2010, سنة , بيانات غير منشورة  غزة-المصدر: وزارة الزراعة 

 .أساس الوزف الحي ىتـ حساب كمية المحـو المنتجة عم مالحظة:
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 دير البمحالثروة الحيوانية في محافظة   - ب

, ويصػػؿ   2كػػـ 55.5تيا حػػوالي إحػػدى محافظػػات غػػزة تبمػػت مسػػاح ىػػيالػػبمح  ديػػرمحافظػػة      
, وىػػذا يتطمػػب منػػا   2نسػػمة /كػػـ 3703.3معػػدؿ الكثافػػة العامػػة لمسػػكاف فػػي المحافظػػة حػػوالي 

العمػػػؿ عمػػػى تحقيػػػؽ مػػػا يتطمبػػػو أفػػػراد ىػػػذه المحافظػػػة مػػػف غػػػذاء ومسػػػكف وخػػػدمات ومػػػف بػػػيف مػػػا 
, اف وبػػيض يحتاجػو سػكاف ىػػذه المحافظػة منتجػػات الثػروة الحيوانيػػة مػف لحػػـو وحميػب وجػػبف وألبػ

 ـ2010-2009لمموسـ الزراعي ويوضح الجدوؿ التالي مجموع إنتاج المحافظة مف الثروة 

  2010-2009باألسعار لمموسـ  دير البمح ( قيمة منتوج الثروة الحيوانية في محافظة 15جدوؿ )

 لقشيبااللف قيمة اإلنتاج  1لقشي بااللفسعر الوحدة  الكمية بالطن الوحدة نوع اإلنتاج

 8120 2800 2,90 مميوف لتر ميب بقرح
 6890 2650 2,60 مميوف لتر حميب أغناـ
 2980,8 46 64,80 طف لحـ بقر وعجؿ
 8448.0 60 140,80 طف لحـ أغناـ
 47520,0 11 4320 طف لحـ دجاج
 980909 367 26,73 مميوف بيضة بيض مائدة

 ـ2010سنة رة.منشو بيانات غير  غزة,-الفمسطينية المصدر: وزارة الزراعة

ية في الموسػـ باألسعار المزرع محافظة دبر البمح  قيمة منتوج الثروة الحيوانية في الجدوؿ يبيف 
ف ىنػػػػاؾ تنػػػػوع كبيػػػػر فػػػػي إنتػػػػاج المحػػػػـو بأنواعيػػػػا واأللبػػػػاف , حيػػػػث إ ـ2010-2009الزراعػػػػي 

يػػر فػػي وتسػػاىـ تمػػؾ المشػػاريع بشػػكؿ كبرافيػػة . ومشػػتقاتيا , عمػػى الػػرغـ مػػف ضػػيؽ المسػػاحة الجغ
حيػػث يوضػػح الجػػدوؿ التػػالي قيمػػة المنتجػػات الحيوانيػػة ونسػػبة مسػػاىمة كػػؿ  االقتصػػادية,الناحيػػة 
   فييا.قطاع 

 دير البمح ( قيمة المنتجات الحيوانية في محافظة 16جدوؿ  )         

النسبة المئوية لإلنتاج  باأللؼ شيقؿ القيمة  البيانات
 الزراعي

 دوالر باأللؼالقيمة 
 16578 21,0 59681 لحـو
 4436 5,6 15971 حميب
 665 0,8 2394,8 أسماؾ

 218 3,5 9810 بيض مائدة

                                                           
 طف . 1عمما بأف "الوحدة" تساوي  1
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 ـ2010,سنة بيانات غير منشورة  الفمسطينية, المصدر:وزارة الزراعة  

ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف أف قطاع المحػـو يسػاىـ بػالجزء األكبػر فػي الجانػب االقتصػادي , حيػث 
 ف قيمة العائد االقتصادي .% م21.0يساىـ بحوالي 

 الثروة الحيوانية في محافظة غزة - ت

قطاع الثروة الحيوانية المتمثؿ في األنواع  األربعة سالفة الذكر الموجودة في حظائر  ويشمؿ
األفػػػراد أو البراكسػػػات المقامػػػة مػػػف أجػػػؿ تربيػػػة األبقػػػار والعجػػػوؿ وحظػػػائر الػػػدواجف واألغنػػػاـ 

 .  ي محافظةوحتى أحواض األسماؾ إف وجدت في أ

محافظة غزة المحافظة الرئيسية مف حيث التمركز اإلداري والسياسي وتعتبر أكثر تعتبر و    
, وىػػػػذه  ألػػػؼ نسػػػػمة 600محافظػػػات غػػػػزة مػػػػف حيػػػث عػػػػدد السػػػػكاف والبػػػالت عػػػػددىـ حػػػػوالي 

 تحتػػػاج كميػػػاٍت كبيػػػرة مػػػف الغػػػذاء بمػػػا فييػػػا البروتينػػػات ومنتجػػػات الثػػػروة الحيوانيػػػة المحافظػػػة
حتاج إلى مساحاٍت إضافية مػف األرض لبنػاء الوحػدات السػكنية وىػذا يػؤثر كما تو  , بأنواعيا

 .عمى موارد األعالؼ والمراعي الخضراء التي تحتاجيا قطاعات الثروة الحيوانية

 1 ويوضح الجدوؿ التالي أعداد الحيوانات في محافظة غزة حسب النوع

 ـ 2010-2009 لمعاـغزة ( أعداد الحيوانات الموجودة في محافظة 17الجدوؿ )

 النسبة المئوية مف إجمالي القطيع القطيع النوع
 6,23 820 أبقار إناث
 2,28 300 عجوؿ
 2,47 325 عجالت
 0,61 80 ثيراف
 59,60 6840 أغناـ

 ـ 2010سنة ’ بيانات غير منشورة  غزة, المصدر: وزارة الزراعة   

النسػػبة األكبػػر مػػف حيػػث الثػػروة  اـ يشػػكؿاألغنػػويتبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف قطػػاع 
% مف بيف قطاع الثروة الحيوانية فػي المحافظػة , كمػا 59.6حيث يساىـ بحوالي  الحيوانية,

 تأتي األبقار وخاصة اإلناث منيا في المرتبة الثانية , حيث يستيمؾ السكاف كمية كبيرة مف

                                                           
 ىذا التوزيع يشمؿ الحيوانات المحمية فقط في محافظة غزة . 1
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ؿ اآلتػي يبػيف قيمػة منتػوج الثػروة والجػدو ومشتقات األلباف والحميب الطػازج  , المحوـ الحمراء 
 ـ2010 – 2009الحيوانية في محافظة غزة لألعواـ 

 ـ:2010 – 2009 عاـ( منتوج الثروة الحيوانية في محافظة غزة ل18جدوؿ ) 

سعر الوحدة  /ألؼ  الكمية بالطف  الوحدة  نوع اإلنتاج 
 شيقؿ 

 ألؼ قيمة اإلنتاج/

 شيقؿ 
 13720 2800 4,90 مميوف لتر حميب بقر
 6360 2660 2,40 مميوف لتر حميب أغناـ
 3514 46 76,40 طف لحـ بقر وعجؿ
 7764 60 129,40 طف لحـ أغناـ
 33732 11 3072 طف لحـ دجاج
 27349 367 74,52 مميوف بيضة بيض مائدة

 ـ2010, سنة غزة  – المصدر: وزارة الزراعة    

لحيوانيػػػة بأنواعيػػػا تسػػػاىـ فػػػي الجانػػػب قطػػػاع الثػػػروة ا مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتبػػػيف أف
االقتصػػػادي بشػػػكؿ كبيػػػر , ويمكػػػف أف يسػػػاىـ فػػػي االكتفػػػاء الػػػذاتي ولػػػو بشػػػكؿ بسػػػيط عػػػف 

 االستيراد مف الخارج .   

 الثروة الحيوانية في محافظة خان يونس .  - ث

,  ال تختمػػػػؼ محافظػػػػة خػػػػانيونس فػػػػي قطػػػػاع الثػػػػروة الحيوانيػػػػة عػػػػف بػػػػاقي محافظػػػػات غػػػػزة 
عبػارة عػف منطقػٍة صػػغيرة المسػاحة محػدودة تعػيش نفػس الظػروؼ الجغرافيػػة فمحافظػات غػزة 

, ويمكػػف توضػػيح أعػػداد الثػػروة  والسياسػػية التػػي تحياىػػا كػػؿ المحافظػػات فػػي منطقػػة الدراسػػة
 الحيوانية مف خالؿ الجدوؿ التالي 

 ـ2010-2009 عاـأعداد رؤوس الحيوانات في محافظة خاف يونس لم( 19شكؿ )  

 النسبة المئوية مف إجمالي القطيع القطيع النوع
 1,9 380 أبقار إناث
 4,8 950 عجوؿ
 0,0 0 عجالت
 0,0 0 ثيراف
 74,5 14790 أغناـ
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 غزة –وزارة الزراعة الفمسطينية  -المصدر:    

الحيوانيػػة  شػػكؿ العنصػػر األساسػػي فػػي الثػػروةالجػػدوؿ السػػابؽ يتبػػيف أف األغنػػاـ تخػػالؿ ومػػف 
وتسػػاىـ % منيػا , 4.8نيػا , كمػا يسػػاىـ قطػاع العجػوؿ بحػوالي % م74.5سػاىـ بحػوالي وت

  -: عمى النحو التالي دي الثروة الحيوانية في المحافظة بنسبة كبيرة في الجانب االقتصا

 عػػاـ ة  خػػانيونس باألسػػعار الجاريػػة  لم( قيمػػة منتػػوج الثػػروة الحيوانيػػة فػػي محافظػػ20جػػدوؿ )
 ( ـ2009-2010)

 قيمة اإلنتاج بألف شيكل سعر الوحدة بألف شيكل ية بالطنالكم الوحدة نوع اإلنتاج
 6440 2800 2,30 مميوف لتر حميب بقر
 11660 2650 4,40 مميوف لتر حميب أغناـ
 9090 46 197,60 طف لحـ بقر وعجؿ
 14640 60 244,00 طف لحـ أغناـ
 117970 11 10724,51 طف لحـ دجاج
 10385 367 28,30 مميوف بيضة بيض مائدة

 بيانات غير منشورة  الفمسطينية, ,الزراعةالمصدر: وزارة  

 . الثروة الحيوانية في محافظة رفح - ج

تتميػػز محافظػػة رفػػح عػػف بػػاقي محافظػػات غػػزة فػػي أنيػػا تشػػكؿ مركػػز تربيػػة وتجميػػع لمثػػروة 
الحيوانيػػة وخاصػػة األبقػػار والعجػػوؿ المسػػتوردة مػػف الخػػارج , فػػي حػػيف تشػػكؿ األغنػػاـ النسػػبة 

ف قطاعات الثروة الحيوانيػة  , ويرجػع السػبب إلػى اتسػاع المسػاحة والتربيػة المنزليػة األكبر بي
وفرصة عمؿ لمكثيريف مف السكاف العاطميف عف العمؿ , ويوضح الشكؿ التالي مساىمة كؿ 

 قطاع منيا . 

 ( أنواع الثروة الحيوانية ونسبتيا في محافظة رفح21جدوؿ )

 % طيع النسبة مف إجمالي الق القطيع النوع
 0,8 165 أبقار
 13,0 2800 عجوؿ
 2,8 600 عجالت
 0,0 0 ثيراف
 67,0 14400 أغناـ
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 غزة  –وزارة الزراعة الفمسطينية  -المصدر:             

جػػدوؿ يبػػيف قيمػػة منتػػوج الثػػروة الحيوانيػػة فػػي محافظػػة رفػػح باألسػػعار المرزعيػػة الجاريػػة فػػي 
 ـ2010-2009الموسـ الزراعي 

( قيمػػػة منتػػػوج الثػػػروة الحيوانيػػػة فػػػي محافظػػػة  رفػػػح  باألسػػػعار الجاريػػػة  لمموسػػػـ 22جػػػدوؿ رقػػػـ )
 ( ـ2009-2010)

 بالشيكؿ شيكؿ باأللؼسعر الوحدة  الكمية بالطف الوحدة نوع اإلنتاج

 28000 2800 10 مميوف لتر حميب بقر

 11395 2650 4,30 مميوف لتر حميب أغناـ

 25898 46 563 طف لحـ بقر وعجؿ

 14280 60 238 طف أغناـ لحـ

 69960 11 6360 طف لحـ دجاج

 7479 367 20,38 مميوف بيضة بيض مائدة

 ـ2010سنة بيانات غير منشورة  غزة,-ة, الزراعالمصدر: وزارة  
ىنػاؾ انتشػار لمثػروة الحيوانيػة بشػكؿ كبيػر  ومف خالؿ التوزيع الجغرافي السابؽ يتبيف أف     

التخصػػص فػػي نػػوع واحػػد , حيػػث تربػػى الثػػروة الحيوانيػػة بشػػكؿ فػػي محافظػػات غػػزة , مػػع عػػدـ 
مختمط مما يقمؿ القيمة واإلنتاج بشكؿ عاـ , وعمى الرغـ مػف صػغر المسػاحة الجغرافيػة إال أف 

 في قطاع الثروة الحيوانية .  قطاع الثروة الحيوانية شيد خالؿ السنوات األخيرة تطورًا ممحوظًا 
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تسػػاعد  األحيػػافف العوامػػؿ والمػػؤثرات والتػػي فػػي كثيػػر مػػف مػػ الحيوانيػػة بػػالكثيرتتػػأثر مشػػاريع الثػػروة 
وتنقسػػـ تمػػؾ العوامػػؿ إلػػى  ,  عمػػى تطػػور المشػػاريع وفػػي كثيػػر مػػف األوقػػات تكػػوف سػػدًا أمػػاـ تقػػدميا

 قسميف ىاميف ىما العوامؿ الطبيعية والعوامؿ البشرية 

 وأثرىا عمى الثروة الحيوانية:العوامل الطبيعية  -أواًل:

المنػػاخ بشػػكؿ كبيػػر عمػػى نجػػاح مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة بشػػكؿ عػػاـ , حيػػث يػػؤثر   المنــاخ: .1
يػػؤثر فػػي مراحػػؿ نموىػػا واسػػتيالكيا لمغػػذاء , كمػػا تؤخػػذ عناصػػر المنػػاخ بعػػيف االعتبػػار عنػػد 

  -تصميـ المزرعة , ويمكف توضيحيا عمى النحو التالي :

  -الحرارة: - أ

لتربية الحيوانػات مثػؿ األبقػار  مالئمةً المناطؽ الحرارة المعتدلة مف أفضؿ أنواع  مناطؽتعتبر       
واألغناـ وحتى تربية األسماؾ والػدجاج, فكممػا كانػت درجػة الحػرارة معتدلػة  أدى ذلػؾ إلػى خمػؽ جػو 

, واعتػػػداؿ درجػػػات المرتبطػػػة بػػػالتغيرات المناخيػػػة  مناسػػػب  لمعيشػػػة الحيوانػػػات  دوف وجػػػود أمػػػراض
والتكػػػاثر, فمػػػع وجػػػود درجػػػة الحػػػرارة المعتدلػػػة يكػػػوف نمػػػو  الحػػػرارة يػػػؤثر إيجابيػػػا عمػػػى النمػػػو واإلنتػػػاج

 .الحيوانات أكثر وعطاؤىا أكبر

  أثر الحرارة عمى تربية األبقار  .1

تشػػػكؿ األبقػػػار حيػػػزا ىامػػػا ضػػػمف الثػػػروة الحيوانيػػػة ومنتجػػػات األلبػػػاف , وتختمػػػؼ األبقػػػار فػػػي      
البيئيػة ظروؼ الفيػي أقػؿ ارتباطػا بػاحتياجاتيا المناخية عف بعػض أنػواع الثػروة الحيوانيػة األخػرى , 

ىػػو وجػػػود أنػػػواع  يػػػاتوزيعفػػي األساسػػػي  االخػػتالؼ, ولعػػػؿ  فػػػإف توزيعيػػا مختمػػػؼ فػػي العػػػالـولػػذلؾ 
1مختمفة مف األبقار يتالءـ كؿ منيا مع الظروؼ المناخية التي تسود في جيات العالـ المختمفة.

 . 

يػػا مػػا يتحمػػؿ البػػرودة أو الحػػرارة والجػػو فػػي محافظػػات غػػزة تعػػدد سػػالالت األبقػػار سػػواء من ويالحػػظ
الحار أو األجواء المعتدلة ومع انتشار ىذه األنػواع المتعػددة مػف األبقػار فػي محافظػات غػزة ونجػاح 
العديػػػد مػػػف ىػػػذه السػػػالالت فييػػػا, إال أف المنػػػاخ يتػػػرؾ أثػػػره عمػػػى قطػػػاع األبقػػػار وذلػػػؾ مػػػثال بعػػػض 

أو مػػػف خػػػالؿ بػػػطء عمميػػػة النمػػػو لصػػػغار  األمػػػراض التػػػي تتعػػػرض ليػػػا األبقػػػار فػػػي محافظػػػات غػػػزة
األبقار أو انخفاض نسبة اإلنتاج مف الحميػب وخاصػة فػي شػيور الصػيؼ ومػف بػيف األمػراض التػي 

 تتعرض ليا األبقار في محافظات غزة نتيجة ألثر المناخ عمييا: 

                                                           

1   203, مرجع سابؽ  ,  ص  , أسس الجغرافيا االقتصادية 2001ىاروف , أحمد عمي    
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و وىػذا المػرض ينتشػر بػيف أبقػار الحميػب وىػو يظيػر معظػـ أيػاـ السػنة ولكنػ مرض التياب الضـرع:
يزداد خالؿ أياـ الصيؼ نتيجة الرتفاع درجة الحرارة والتي تدفع البقرة إلى اإلكثار مف شػرب المػاء, 
 والذي يؤدي في النياية إلى التسػبب فػي حػدوث مػرض التيػاب الضػرع, وعامػؿ الحػرارة يضػاؼ إلػى

 (1). كرداءة أدوات الحمب وكثرة تغيير األعالؼ عوامؿ أخرى مسببة اللتياب الضرع

وىذا المرض يظير عمى األبقار والعجوؿ وىو نتيجػة الرتفػاع درجػة الحػرارة والتػي  المالريا: مرض 
تسبب في زيادة تناوؿ األبقار لمماء, والذي يترتب عميو بوؿ كثير يؤدي إلى تراكـ الروث,مع ارتفاع  

مػػرض حرارتػػو أيضػػا ليرفػػع مػػف حػػرارة الحيػػواف , والتػػي تنػػتخ عنيػػا فػػي النيايػػة التسػػبب فػػي حػػدوث 
 إعاقة الكثير مف األبقار والعجوؿ.ما يؤدي إلى المالريا وىذا مرض خطير جدا م

في فصؿ الشتاء في محافظات غزة إلى إصابة البرودة تسبب الحرارة المنخفضة وخاصة في األياـ  
األبقار والعجوؿ بأمراض شتى  وخاصة  األمراض المتعمقة بالجياز التنفسي, ومف ثـ حدوث رشػح 

يي بحدوث مرض التياب الرئة   لصغار العجوؿ,  يؤدي في النياية إلى حدوث ما يسمي شديد ينت
بالنيجة ,أو التياب في الشعب اليوائية تؤدي في النيايػة إلػى إعاقػة عػدد كبيػر مػف صػغار العجػوؿ 

 ,أو بقائيا سقيمة ضعيفة النمو بدرجة ممفتة لمنظر.

حميب وخاصة منيػا سػالالت األبقػار األوروبيػة التػي ارتفاع درجة الحرارة لو أثر مباشر عمى أبقار ال
تصػػيبيا مظػػاىر اإلجيػػاد الحػػراري , وانخفػػاض فػػي إنتػػاج الحميػػب, وانعػػداـ الشػػيية الػػذي  يسػػيـ فػػي 
انخفػػاض اإلنتػػاج , وذكػػر بعػػض العممػػاء المختصػػوف بدراسػػة األبقػػار بػػأف أعمػػى درجػػة حػػرارة حرجػػة 

ـ, ولقد خمص العممػاء بػأف سػاللتي الجيرسػى  25-21لسالالت أبقار الحميب األوروبية تتراوح بيف 
( أكثػػػر تأقممػػػا مػػػف أبقػػػار الفريزيػػػاف  إذا مػػػا تعرضػػػت  لحػػػرارة مرتفعػػػة Brownswissو السويسػػػري )

 (2). باستمرار

وتػؤثر الحػػرارة العاليػػة جػػدا أو المنخفضػػة جػػدا عػؿ الكفػػاءة التناسػػمية لمحيوانػػات ومػػف ضػػمنيا األبقػػار 
خصػوبة الحيوانػات فػي فصػمي الربيػع والخريػؼ, وتكػوف  نسػبةؿ ارتفػاع وىذا يظير واضحا مف خػال

                                                           

(1)Heringstad B, Chang YM, Granoia D. Genetic association between animals 
susceptibility to clinical mastitis and protein yield in Norwegian dairy cattle. J of 
dairy Sci. 2005;88:104-1514. 
 
(2)The Effects of Environmental Temperature and Relative Humidity on the 
Acclimation of Cattle to the Tropics1, 2C. Gaztambide Arrillaga3, W. L. Henning 
and R. C. Miller4 
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الحيوانات أقؿ خصوبة في فصمي الصيؼ والشتاء البارد وحيث تؤثر درجات الحرارة المتطرفة عمػى 
 (1)وتسبب درجة الحرارة المرتفعة في نفوؽ بعض األجنة  و نشاط الفسيولوجي لمجياز التناسميال

واألمطار الغزيرة في اإلضرار بقطاع األبقار سواء مف حيث عدـ قدرتيا  تسبب التيارات اليوائية 
عمى الرعي في المناطؽ المفتوحة الواسعة أو مف حيث تكويف الوحؿ في أرضيات مزارع األبقػار 
ومف ثـ عدـ توفير بيئػة مناسػبة لألبقػار وخاصػة أبقػار الحميػب ,وىػذا يػؤدي إلػى تنػاقص إنتاجيػا 

بحدوث العديد مف األمراض مثؿ التيػاب الضػرع النػاتخ عػف عػدـ نظافػة مف الحميب ,أو التسبب 
الحظيرة والتيارات اليوائية الباردة, تسبب ذلؾ في تكوف العديد مف األمػراض لصػغار األبقار,ممػا 
يػػؤدي فػػي النيايػػة إلػػى حػػدوث حػػاالت وفػػاة كبيػػرة ,أو عمػػى األقػػؿ حػػدوث ضػػعؼ النمػػو لصػػغار 

 (2) األبقار أحيانا.

الذي تربى إلى المكاف  باإلضافةنراعي أف بالمحـ يجب  ةتربية مجموعة مف العجوؿ الخاصعند ف    
فيو العجوؿ عامؿ الحرارة فكمما كانت درجة الحرارة معتدلة زادت كميػة الغػذاء التػي تتناوليػا العجػوؿ 

  .كغـ2-1.5ذه العجوؿ تصؿ في اليـو الواحدوجود زيادة طبيعية في وزف ىإلى وىذا بدوره يؤدي 

ذا     الحظيػرة مناسػبا ف امكػف اقدر وتـ تربية مجموعة مف العجوؿ في منطقة حارة وحتػى ولػو كػ وا 
الزيػػادة ف ألاإلنتػػاج عمميػػة  وتػػأخيرعمميػػة النمػػو  ءاثػػر الحػػرارة يظيػػر فػػي بػػطف إمػػف حيػػث البنػػاء فػػ

مػػا ف ألقػػؿ أ أوسػػتكوف فػػي ظػػؿ ىػػذا المنػػاخ الحػػار بطيئػػة ال تتعػػدى الكيمػػو غػػراـ فػػي اليػػـو الواحػػد 
التػي تنػتخ عػف األمراض بعض إلى  باإلضافةالعجوؿ مف غذاء في البيئة الحارة يكوف قميال  تتناولو

 .  االرتفاع الشديد في درجة الحرارة

الحميب حيث توجػد عالقػة عكسػية بػيف ارتفػاع درجػة الحػرارة أبقار عمى  أيضاثر الحرارة وتؤ      
وجػود إلػى ارتفاع درجػة الحػرارة يػؤدي أف فسر ذلؾ بو كمية الحميب وانخفاض نسبة الدسـ فيو ون

الحميػػب يعتمػػد ف أصػػؿ نسػػبة كبيػػرة مػػف التبخػػر فػػي جسػػـ البقػػرة وىػػذا يػػؤثر عمػػى كميػػة الحميػػب أل
كبػر قػدر ممكػف أتتنػاوؿ أف الحميػب أبقػار عمى مػا فػي جسػـ البقػرة مػف مػاء وارتفػاع الحػرارة يػدفع 

بقػػار ويػػرتبط بارتفػػاع درجػػة الحػػرارة بالنسػػبة أل مػػف المػػاء وىػػذا مػػا يقمػػؿ نسػػبة الدسػػـ فػػي الحميػػب

                                                           

 . 73ـ,  ص 1993حمدي محمد مراد  و صباح محمود عالـ  , الثروة الحيوانية ,   (1)
 (2)Heringstad B, Chang YM, Granoia D. Genetic association between Blood DC, 
Radostitis OM. Veterinary medicine:Textbook of thedisease of cattle, sheep, pig, 
goats and horses. 1989.p: 40-41.  
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الجيػاز أمػراض و  المال ريػامنيا مرض التياب الضرع ومرض األمراض الحميب وجود العديد مف 
 .التنفسي 

بارتفػاع  تكػوف أكثػر أنػواع الحيوانػات تػأثراً وبالنسبة لممواليد التػي تنجبيػا أبقػار الحميػب فإنيػا      
ؿ الصػػػغيرة ال يمكػػػف أف تعػػػيش فػػػي جػػػو حػػػار أبػػػدًا وتكػػػوف نسػػػبة درجػػػات الحػػػرارة , فيػػػذه العجػػػو 

% عندما يكوف الجو حارًا فوؽ المعتاد , كما تؤثر الحرارة المرتفعة عمى 70النفوؽ فييا حوالي 
اؼ األبقار والعجػوؿ والمواليػد فػإف انخفػاض الحػرارة إلػى مػا دوف المعتػاد يػؤثر عمػى ىػذه األصػن

لػى نقػص فػي بػطمف الحيوانات , حيث تؤدي إلػى  ء فػي نمػو العجػوؿ المربػاه مػف أجػؿ المحػـ وا 
كميات الحميب وتؤدي إلى الوفاة أحيانًا إذا تعرضت العجػوؿ الصػغيرة إلػى تيػارات بػاردة يسػبب 
ليػػا الرشػػح والسػػعاؿ , والػػذي يتضػػاعؼ أحيانػػا ليصػػبح التيابػػا فػػي الجيػػاز التنفسػػي وىنػػا يكػػوف 

 (1) . المولود قد وصؿ إلى حالة ميئوسة مف العالج

   قطاع الدواجن : عمىالحرارة  أثر .2

ف إ( ولػػذلؾ فػػhomothermousات ذوات الػػدـ الحػػار )الحيوانػػتعتبػػر الطيػػور والػػدواجف مػػف      
ف افػػإذا كػػ ,الطيػػور والػػدواجف تحػػتفظ بدرجػػة ثابتػػة لجسػػميا لمقيػػاـ بالنشػػاطات الفسػػيولوجية العاديػػة

مػف ميكانيكيػة تبريػد جسػمو ,  و ويسػتفيديتخمص مف حرارتػأف في مناطؽ حارة فإنو يجب الطائر 
ينػتخ حػرارة مػػف أف جسػمو  يعػػيش فػي منػاطؽ بػاردة فإنػو يجػػب عمػىالطػائر ف اذلػؾ فػإذا كػوعمػى 

( داخػػػػؿ metabolismأجػػػػؿ تدفئتػػػػو, وكػػػػؿ ىػػػػذه األعمػػػػاؿ تػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ التفػػػػاعالت البنائيػػػػة )
 .(2)الجسـ

ف طيػورىـ لكػي قػات بػدال مػالطا ىػذه يػوفروا كػؿأف ونتيجة لذلؾ يجب عمى مربػي الػدواجف     
يػذىب إنتاجػو أف مػف أجمػو الطيػر دوف  رض المربػىفي إنتاج المحـ أو البيض حسػب الغػ تتفرغ
 .( 3) تأميف الحرارة أو البرودة لجسمو إلى

د ومعيف لطيورىـ مف يكونوا خير مساعأف مربى الدواجف  ذلؾ فمف الواجب عمى وبناء عمى
ف إذلؾ ف تحسيف طرؽ الحرارة المفقودة وعمى بة مف خالؿالحرارة المطمو  أجؿ خفض مستوى

ض أو المحـ, فذلؾ سواء كانت مف أجؿ البي فات إنتاج عاؿ إنتاج دجاجة جيدة ذات مواص
الرعاية الجيدة حتى في حاالت اختالؼ نوع نظاـ التربية والتسكيف  يعتمد أساسا عمى

(breeding hossingفال بد أال تكوف ىناؾ أي اختالفا ) ت في البيئة القياسية المطموب
                                                           

 .أساسيات تربية األبقار  أسػاسػيات تربية األبقار إعػداد ميندس / مطيع رجػب حمػػاد(1)
نشاء مزارع الدواجف ,  الدار العربية لمنشر والتوزيع  , ص 1996مسعد الحبشي ,  (2)   .103,  تخطيط وا 
  .103عد الحبشي  , المرجع السابؽ , صمس (3)
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إنتاج لو بالكفاءة االقتصادية المناسبة  ذلؾ يمكف الوصوؿ إلى أعمى , وعمىتوفيرىا لمدجاجة
 عرفة البيئة المناسبة لمدواجف عمىذلؾ يجب م وعمىاإلنتاج وىو االستغالؿ األمثؿ لعناصر 

 (1) يإمكانية االستفادة مف العامؿ االقتصادأسس عممية باإلضافة إلى 

 ,أثػر الزيػادة الكبيػرة أو االنخفػاض الكبيػر فػي درجػات الحػرارة وبشػكؿ مفػاجئ ال ننسىأف ويجب 
تػػػأخير نمػػػو  الرشػػػح و مػػػرض الكػػػوال وىػػػذا يػػػؤدي إلػػػىالتسػػػبب فػػػي مػػػرض  ذلػػػؾ يػػػؤدي إلػػػىف إفػػػ

قمة نسبة  إلى وبالتالي يزيد مف كميات العمؼ المقدمة لمطيور والذي يؤدى في النيايةف االصيص
 .سواء كانت مف أجؿ البيض أو المحـح وتقميؿ جودة الطيور الرب

المسكف ف مف الجو الخارجي , أل مالئمةو يجب توفير ظروؼ بيئية أكثر وبناء عميو فإن   
وبالتالي  ,المناسب ىو الذي يوفر االحتياجات الالزمة ألفضؿ معدؿ نمو تحت ظروؼ مالئمة

بيض مائدة( وبالتي  أعمى اقتصاديات في  –لحـ  –تفريخ  -الحصوؿ عمي أفضؿ إنتاج )بيض
 (2)ج اإلنتا

الدجاج, فينػاؾ تػأثير غيػر ف اقطع ثير الظروؼ المناخية المباشرة عمىجانب تأ وأحيانا إلى     
اد والبػؽ والبراغيػث العنكبػوت والفػاش والقػر  :مثؿ ف خالؿ بعض الحشرات مباشر لممناخ تظير م
األمػػراض وبػػذلؾ تمعػػب دورا خطيػػرا فػػي نقػػؿ  ,طػػائرغػػذائيا بامتصػػاص دـ ال وىػػذه تحصػػؿ عمػػى

مسػػتحمية وىػػي بػػذلؾ  تكاثرىػػا يجعػػؿ مػػف  مقاومتيػػا عمميػػة مرىقػػة , وتكػػاد تكػػوفأف المعديػة, كمػػا 
 تربية الطيور. تكوف مؤثرة عمى

 الطيور فيما يمي : عمى الحشراتتمثل تأثير يو 

عػف إعاقػة الطيػر  إلػىا يػؤدي الطػائر ممػ التيػيخ لػدى تؤدي ىػذه الحشػرات سػالفة الػذكر إلػى  -أ
 الطائر البالدة والضعؼ واليزاؿ. التغذية أو النـو حيث يبدو عمى

وجػروح بالجسػـ وجػود تقرحػات  نقػر جمػده بشػدة ممػا يػؤدي إلػى زيادة التييخ تػدفع الطػائر إلػى - ب
 .تقؿ بالتالي حيوية الطائر وقدرتو اإلنتاجيةو 
الفيروسػية مثػؿ األمػراض لبكتيريػة وبعػض ااألمراض اإلصػابة بػ اإلصابة بالجروح تؤدي إلى  - ت

 (3) الجدري
 
 

                                                           

 . 103مسعد الحبشي , المرجع السابؽ , ص  (1)
نشاء مزارع الدواجف ص1996مسعد الحبشي ,  (2)  47الدار العربية لمنشر والتوزيع,  –ـ , تخطيط وا 
    .255مسعد الحبشي , المرجع السابؽ ,  ص   (3)
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 قطاع األغنام: ىعملحرارة أثر ا . 3

غيػػر  ات الزراعيػػة األخػػرى سػػواء بطريػػؽ مباشػػر أوالحيوانػػيتػػأثر إنتػػاج األغنػػاـ مثػػؿ إنتػػاج     
نظػػاـ  جويػػة البيئيػػة بطريػػؽ غيػػر مباشػػر عمػػىمباشػػر بالعوامػػؿ الجويػػة البيئػػة , وتػػؤثر العوامػػؿ ال

مػػف خػػالؿ كميػػة ونوعيػػة محاصػػيؿ األعػػالؼ والمراعػػي , ومػػف العوامػػؿ الجويػػة لمحيػػواف ذيػػة التغ
البيئية درجة الحرارة والرطوبػة وحركػة اليػواء واإلشػعاعات مػف تػأثير السػوائؿ النفطيػة فػي األرض 

ارتفػػاع  ىػػذا يػػؤدي إلػػىف إالجػػو دافئػػا ورطبػػا فػػي الصػػيؼ فػػف اوالضػػغط وىطػػوؿ اإلمطػػار, فػػإذا كػػ
  يدرات والبروتيف.ؼ وبالتالي انخفاض في ىضـ الكربوىاؼ والماء في األعالنسبة األلي

فػراز األنزيمػات فػي   والتأثير المباشر لمعوامؿ الجوية البيئػة يتضػح فػي نظػاـ نشػاط الغػدد الصػماء وا 
 لممحافظة عمي النشاط البيولوجي ودرجة حرارة الجسـ. الحيواف جسـ 

نتاجيا. لطبيعية عمىوضح التأثيرات البيئية اوفيما يمي ن  نمو األغنام وا 

 body growth)ات )الحيوانأوال: نمو جسم 

 اثيةر تحويؿ غذائية يتحكـ فييا عوامؿ و عمميات مف مجموعة  الحيواف يعتبر نمو جسـ    
قبؿ الفطاـ وبعده  و معدؿ النمو قبؿ الوالدة ومف العوامؿ الجوية التي تؤثر عمىوعوامؿ بيئة 

كمية ونوعية  وتؤثر أيضا ىذه العوامؿ عمى ,طوبة والتيارات اليوائية واإلشعاع درجة الحرارة والر 
اإلنتاج و  فادة مف الطاقة المستمدة مف العمؼوماء الشرب ودرجة االست المأكوؿ مف العمؼ

 (1)أثناء نموه الحيواف الحراري والطاقة الصافية الالزمة لإلنتاج وبناء جسـ 

  prenatal growthنية : الغدة الجنيفي نمو  -ثانيُا :

نمػو الجنػيف قبػؿ والدتػو وفػي المنػاطؽ  ة تػأثيرا عمػىيػتعتبر درجة الحرارة مف أكبر العوامػؿ البيئ     
صغيرة الحجـ لألنواع األوروبية التي لـ تتأقمـ بعد بتمؾ المناخات الحمالف القارية وشبو القارية تولد 

المولػودة ضػعيفة الجسػػـ الحمػالف صػيؼ وتكػوف صػغيرة بعػد موسػـ حمػػؿ فػي الالحمػالف , كمػا تولػد 
كمػػا ,   أرجميػػا الوقػػوؼ عمػػى مػػف والدتيػػا نتيجػػة لعػػدـ قػػدرتيا عمػػىوغالبػػا تمػػوت بعػػد وقػػت قصػػير 

 صغيرة الحجـ أيضا. حمالفتعطي النعاج التي تعرضت لدرجات حرارة عالية أثناء الحمؿ 

                                                           

نتاج األغناـ والماعز.., تربية  1998محمد خيري محمد إبراىيـ ,   (1) الدار العربية لمنشر والتوزيع .  –وا 
 161ص
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الحرارة  التعرض لدرجة عود إلىالة القزمية في المواليد تحأف  )yeastes (1950وقد ذكر     
 عيوب في المشيمة لقمة الدـ الوارد إلييا. إلى أيضا تعودأف ويمكف  وليس لنقص كمية الغذاء ,

(1) 

 postnatal growth: الحيوان النمو بعد والدة  -ثالثُا:

 المحيطػػة, وكػػذلؾة يػػكثيػػر مػػف الظػػروؼ البيئ عمػػى الصػػغيرة فػػي فتػػرة الرضػػاعةالحمػػالف يعتمػػد نمػػو 
 توالموسػـ الػذي حػدث لمحمػالف,األـ وكمية المػبف التػي ترضػعيا األـ  العوامؿ التي سبؽ وأثرت عمى
 ويتضح ذلؾ عمى ىذا الشكؿ :عند الفطاـ.الحمالف وزف  فيو الوالدة لو تأثير كبير عمى

ع النػػو  , وتتوقػؼ درجػة إعاقػة النمػو عمػى النمػػو  ؽيػيعأف الفطػاـ يمكػف  بعػد فارتفػاع الحػرارة        
األنػػواع األوروبيػػة   حمػػالفوالعمػػر ودرجػػة التسػػميف  و خطػػة التغذيػػة والرطوبػػة النسػػبية ويتػػأثر نمػػو 

عنػػد تربيتيػػا فػػي المنػػاطؽ القاريػػة وشػػبو القاريػػة وفػػي مواسػػـ ارتفػػاع درجػػة الحػػرارة , ويحػػدث إجيػػاد 
,وفػػػي ـ خاصػػػة إذا كانػػػت درجػػػة الرطوبػػػة النسػػػبية عاليػػػة 40لمحيوانػػػات فػػػي درجػػػة حػػػرارة تزيػػػد عػػػف 

المواد الجافة المستيمكة لموحدة مف وزف الجسـ ومعامؿ اليضـ واالمتصاص فػي ف إالبيئات الحارة ف
 األمعاء الدقيقة لألغذية الميضومة تكوف عالية في األغناـ  المحمية بالمقارنة باألغناـ المستوردة.

وعنػػدما  ,فػػي الشػتاء القػػارصمػػف وزنيػا  اً كبيػر  ءاً ات جػػز الحيوانػػتفقػد  فإنيػػا  أمػا انخفػػاض الحػرارة     
ات التػي تقػؼ فػي حظيػرة , ويػزداد اسػتيالؾ الغػذاء , فيزيػد نموىػا الحيوانػتقؼ فػي العػراء بالمقارنػة ب

الفقػد الحػراري يكػوف كبيػرا والطاقػة الالزمػة لمجسػـ ف إووزنيا وتحت درجات الحرارة أقؿ مف الصػفر فػ
ات الػػػدىف ويبقػػػي الحيوانػػػكمػػػا تسػػػتيمؾ تصػػػبح غيػػػر كافيػػػة لتقابػػػؿ المطمػػػوب مػػػف السػػػعرات الحراريػػػة 

يصػؿ أف  بالتػدريخ إلػى  المأكوؿ مػف العمػؼ الوزف , وبذلؾ يزدادفي فقد  وىذا يؤدي إلى , البروتيف
 الذي يكفي متطمبات الحرارة المستوى إلى
لحيوانػػات الموجػػودة فػػي العػػراء عنػػد انخفػػاض درجػػة عمػػى اضػػارة  اً ثػػار كمػػا أف لمتيػػارات اليوائيػػة آ    
ت الريػػاح محممػػة بأتربػػة ات لمريػػاح خاصػػة إذا كانػػالحيوانػػوعمومػػا فإنػػو يفضػػؿ عػػدـ تعػػرض  ,رةالحػػرا

ات لإلصػػػػابة الحيوانػػػتعػػػرض  الصػػػوفي وتزيػػػد مػػػػف اتسػػػاخو عػػػالوة عمػػػىالغطػػػاء  عمػػػى والتػػػي تبقػػػى
 (2) بااللتيابات الرئوية عندما تكوف الرياح باردة مع انخفاض درجة الحرارة

 
 

                                                           

(1)  Heat Stress Effects on Fertility: Consequences and Possible Solutions T.R. 
Bilby, L.H. Baumgard, R.J. Collier, R.B. Zimbelman, and M.L. Rhoads.2008,p:62-
63 

نتاج األغناـ والماعز ,  الدار العربية لمنشر والتوزيع . صمحمد خيري محمد إبراىيـ , تربي (2)  163ة وا 
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  : ثروة السمكيةقطاع ال أثر المناخ عمى.4
لمػا لممنػاخ مػف  اوضػروري اىام اوتعد دراسة المناخ في مناطؽ الصيد في كثير مف المناطؽ أمر     

طبيعيػة األحيػاء البحريػة وتكاثرىػا , ومواسػـ ىجرتيػا وأمػاكف تواجػدىا وكميػات  دور في التػأثير عمػى
ىا في حركة دائمػة ومسػتمرة األسماؾ بأنواعيا فنجد , حيث ينعكس أثر المناخ عمىاإلنتاج الصيد و 

 (1) مف أجؿ البحث عف الغذاء أو المناخ المناسب ليا

الجميػػػد فػػػي ف اأو ذوبػػػ ,والتغيػػػرات المناخيػػػة التػػػي شػػػيدىا العػػػالـ سػػػواء باختفػػػاء األمطػػػار فػػػي منػػػاطؽ
األنيػػار كػػؿ ذلػػؾ لػػو دور وأثػػر كبيػػر فػػي نشػػاط الصػػيد فػػي العػػالـ  وبنػػاء السػػدود عمػػى منػػاطؽ أخػػرى
 لدراسة بشكؿ خاص.وفي منطقة ا

فسػنجد أثػره  ,يكاط الصػيد البحػري واالسػتزراع السػماألثػر الػذي يمعبػو المنػاخ فػي نشػنظرنا إلى ولو 
 الحرارة واألمطار والرياح والرطوبة.في  المتمثمةيتضح مف خالؿ العناصر 

أف ويالحػظ بوجػو عػاـ  ,كميات الصيد فييا حركة األسماؾ وعمى تؤثر عمى   درجة الحرارة: - أ
درجػات الحػرارة  انخفػاض أوكة الصػيد تزيػد فػي أوقػات الحػرارة المعتدلػة وتقػؿ عنػد ارتفػاع حر 

كثافػػػة المػػػاء  عمػػػىتػػػؤثر  اىر البيئػػػة البحريػػػة وأحواليػػػا , حيػػػثكػػػؿ مظػػػ وتػػػؤثر الحػػػرارة عمػػػى
نمػو األحيػاء البحريػة  كمية الغازات  في ميػاه البحػر وعمػىوحركة التيارات البحرية و  ولزوجتو
 .(2) سماؾ وتوطنياسموؾ األ وعمى

إلػي ميػاه البحػر  ؿ األمطػار السػاقطة أو المتسػربةمف خال  نشاط الصيد: األمطار عمىأثر  - ب
يتخمؿ موسػـ  , وأحيانانمو الكائنات البحرية سبو المموحة والذي يؤثر بدوره عمىوأثرىا عمي ن
لتػػي تػػؤثر ة والريػػاح الشػػديدة وامطػػار بعػػض المظػػاىر المناخيػػة مثػػؿ األمطػػار الغزيػػر سػػقوط األ

األمطػػار التػػي تسػػيؿ مػػف األدويػػة إلػػي البحػػر تحمػػؿ ف إبػػدور ىػػاـ األسػػماؾ البحريػػة وأحيانػػا فػػ
لألسػماؾ وكثيػر مػا تكثػر األسػماؾ عنػد التقػاء  اً جيػد معيا الكثير مف المواد التي تعتبر غػذاءً 

 . متميزةمياه األمطار عبر األودية مع مياه البحر وتصبح نقاط صيد 
جمػب أنػواع  خالؿ أثر نوع الرياح وسرعتيا عمػى فيظير مف اط الصيد:نش أثر الرياح عمى - ت

سػػرعة الريػػاح أف كمػػا , تنوعػػةبيئػػات م إلػػى مػػف األسػػماؾ , أو ىجػػرة أصػػناؼ أخػػرى مختمفػػة
 .العاصفةفي أياـ الرياح  خاصةرحالت الصيد وكثيرا ما تعطؿ عمؿ الصياديف  تؤثر عمى

                                                           

ـ  , موارد الثروة السمكية ,  بحيرة البردويؿ وساحؿ الحر المتوسط لمحافظة 2004رمزي إبراىيـ راشد,    (1)
 .481شماؿ سيناء المجمة الجغرافية , العدد الثالث واألربعوف , الجزء األوؿ ,  ص

 .92 , مرجع سبؽ ذكره , ص1994رجب  , معيف محمد   (2) 
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الؿ ارتفػػاع نسػػبة الرطوبػػة النسػػبية فػػي مػػف خػػ أثــر الرطوبــة عمــي نشــاط الصــيد البحــري :  - ث
ة البخػػر اليػػواء وعػػادة مػػا ترتفػػع نسػػبة الرطوبػػة النسػػبية فػػي فصػػؿ الصػػيؼ نتيجػػة لزيػػادة عمميػػ

 الكسػؿ باإلضػافة  إلػى نشاط الصياديف  حيث تقمؿ مف جيدىـ وتبعث فػييـ وىي تؤثر عمى
 األسماؾ البحرية . تأثيرىا عمى

ية الزراعية والتي تعتبر أساس الحيوانمف الثروة  اءزة جز لثروة السمكية في محافظات غتعتبر ا
ري المسموح بالصيد فيو ىو فقط الجزء البحأف الرغـ مف  ات القومية في محافظات غزة , وعؿالثرو 
ى الرغـ مف مضايقات وعم,سواحميا   عمى كيمومتر  40حدود محافظات غزة بطوؿ   عمى

ىذا القطاع يسيـ في إدخاؿ جزء كبير أف حر إال مصياديف ومالحقتيـ في عرض الباالحتالؿ  ل
األسماؾ بمختمؼ أنواعيا وقمة الناتخ  ب عمىومع تزايد الطم ,مف الربح لمعامميف في ىذا القطاع

نظاـ االستزراع  ينة وبعض المختصيف والميندسيف إلىىذه المفي البحري اتجو بعض العامميف 
وىذا الجانب الجديد  ,البحريةمالحة بالقرب مف السواحؿ السمكي سواء في المياه العذبة أو المياه ال

ىذا أف محافظات غزة مف األسماؾ , إال  سكافغير صغير مف احتياجات  ايسد جزءأف يمكف لو 
اتجة عف المناخ السائد وتتمثؿ صيد األسماؾ واستزراعيا( يواجو بعض المشاكؿ الن أيالنشاط )

 : في

 البمطي,عي لألسماؾ, ومف أكثر األسماؾ تأثرا بالبرودة أسماؾ البرودة الشديدة تعيؽ النمو الطبي
وقد تتعرض لمموت في حالة الصقيع وخاصة إذا كانت  الغذاء,فيي أوؿ مف يتوقؼ عف تناوؿ 

 األحواض غير عميقة.
 (1) وجو العمـو فإف تربية األسماؾ في شير يناير تعتبر عبئا عمى المربي ىوعم

  -التربة: .2

طبقػػػػة السػػػػطحية التػػػػي تعمػػػػو صػػػػخور األسػػػػاس وتحػػػػدث فييػػػػا التغيػػػػرات الفيزيائيػػػػة التربػػػػة ىػػػػي ال    
والكيميائيػػة والبيولوجيػػة , وىػػي مكونػػة مػػف خمػػيط مػػف المػػواد العضػػوية وغيػػر العضػػوية وتكثػػر فييػػا 

 ائيةالفراغات اليو 

وتػػػؤثر التربػػػة عمػػػى قطػػػاع الثػػػروة الحيوانيػػػة تػػػأثيرا غيػػػر مباشػػػر وذلػػػؾ مػػػف حيػػػث خصػػػوبة التربػػػة    
ومػػف أشػػير  نعكػػاس ذلػػؾ عمػػى المحاصػػيؿ الزراعيػػة العمفيػػة الخاصػػة بقطاعػػات الثػػروة الحيوانيػػة وا

 -: (2) في محافظات غزة ىي أنواع التربة انتشاراً 

                                                           

 . 5. ص 1997. طبعة ثالثو مارس ,  10دليؿ المزارع السمكية , عدد   (1)
  36ص  -, األطمس الفني الجزء األوؿ محافظات غزة1997وزارة التخطيط والتعاوف الدولي ,   (2)
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 الرممية في منطقة الساحؿ الكثباف . 1

 تربة ىباء مختمطة بالرمؿ . 2

 تربة رممية مختمطة باليباء . 3

 تربة المويس .  4

األراضػي الصػالحة لمزراعػة فييػا ال تكفػي لزراعػة ف إلمسػاحة فػي محافظػات غػزة فػونظرا لمحدودية ا
بقػػػار الخػػػاص باألالعمػػػؼ مػػػف مصػػػادر   الػػػذاتيالمحاصػػػيؿ الزراعيػػػة العمفيػػػة الخاصػػػة بسػػػد االكتفػػػاء 

 وىػػذا يػػؤثر باىظػػة بأثمػػافشػػراء األعػػالؼ المسػػتوردة  ىوبالتػػالي يمجػػأ المربػػوف إلػػ,والػػدواجف واألغنػػاـ 
سػمحت المسػػاحة ف إاالقتصػػادية وتتمثػؿ المحاصػػيؿ الزراعيػة التػػي اإلنتاجيػػة والجػدوى  العمميػة عمػى

 بزراعتيا  في محافظات غزة : في الذرة , القمح , الشعير , الفوؿ , البرسيـ الحجازي واألمريكي.

ات, فأرضية المزارع الخاصة الحيوانتربية كثير مف  عمى التربة ليا أثر واضحف إومف جانب آخر ف
التربػػة المكونػػة لتمػػؾ المزرعػػة الموجػػودة فػػي أي مكػػاف, فالتربػػة  ةواألغنػػاـ تتػػأثر بطبيعػػبقػػار ربيػػة األبت

أو األغنػاـ بقػار الرممية ىي أفضؿ أنواع الترب عند إقامة العديد مف المزارع سواء كانت خاصػة باأل
النػػاتخ عػػف ىػػػذه امتصػػاص الرطوبػػة والبػػػوؿ  ذه التربػػة الرمميػػػة ليػػا القػػدرة عمػػػىىػػف أو الػػدجاج ,  أل

صػى والتػي التقػاط بعػض الرمػؿ والح تسػاعد التربػة الرمميػة الػدجاج عمػى ات والطيور, وأحيانػاالحيوان
 واألغناـ عمىبقار وتساعد التربة الرممية األ ,عممية اليضـ وبناء العظاـ تسييؿ عمى ساعد الدجاجت

قػات عمميػة التربيػة بػر مػف معيبػة الصػخرية والطينيػة تعتالتر أف سيولة الحركة في المزرعة في حػيف 
 واألغناـ.بقار لأل

وىػػو مػػف أكثػػر  األقػػداـحػػدوث مػػرض النغػػؼ أو تعفػػف فػػي بػػالروث  المموثػػة الرطبػػة التربػػة وتتسػػبب 
ات عػػف عمميػػة الحيوانػػالعػػالـ ,وىػػذا المػػرض يعمػػؿ عمػػى إعاقػػة فػػي األغنػػاـ فػػي  انتشػػارا اإلصػػابات

وزف إلػػػى التسػػػميف ويقمػػػؿ مػػػف وصػػػوليا  فحمػػػالويػػػؤثر عمػػػى  اشػػػديد األنػػػو يسػػػبب ليػػػا عرجػػػ الرعػػػي
  .التسويؽ

  المياه: .3

يعتبر الماء مف ضػرورات الحيػاة لكػؿ الكائنػات الحيػة وكافػة المزروعػات وىػذا كمػو يػأتي تمشػيًا   
حػػػي" ولقػػػد خػػػص اهلل كوكػػػب األرض بخاصػػػية يء مػػػع اآليػػػة الكريمػػػة "وجعمنػػػا مػػػف المػػػاء كػػػؿ شػػػ
 األخرى.لكواكب صالحية الحياة والزراعة عمييا دوف باقي ا
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مجموعػة مػف المصػادر: منيػا األمطػار والبحػار والمحيطػات والميػاه  المػاء لػوف إوبشكؿ عاـ ف   
لنػوع المنػاخ ييػا األمطػار فػي فصػؿ الشػتاء تبعػًا عم لتي تسػقطالجوفية, وفمسطيف مف بيف الدوؿ ا

ؼ  كميػة سػقوط وتختمػ,السائد فييا وتأثرىػا باألمطػار التضاريسػية و أمطػار المنخفضػات الجويػة 
 جنوبيا.  ر كمما اتجينا مف شماؿ فمسطيف إلىاألمطا

مطػار مػا بػيف شػماؿ محافظػات وفي منطقة الدراسة) محافظات غزة (تختمؼ كميػة سػقوط األ    
مػػػا  أوالميػػاه الجوفيػػة  وخػػر لمميػػػاه فػػي محافظػػات غػػزة أال وىػػػجنوبيػػا وىنػػػاؾ مصػػدر آ غػػزة إلػػى
الجػػوفي السػػاحمي مػػف الخػػزاف لمميػػاه فػػي ت الحاممػػة بقػػاحيػػث تتكػػوف الط ,الجػػوفيالخزاف بػػيسػػمى 

 .بقدره انتشار عالية الخزاف صخور رممية ) رماؿ وحصى( ويمتاز ىذا 

كميػة تغذيػة الميػاه الجوفيػة السػنوية فػي محافظػات غػزة مػا بػيف أف وقد ّقدر عدد مف البػاحثيف    
غذيػػة الميػػاه الجوفيػػة تتغيػػر حجػػـ تأف سػػنويا وتوضػػح ,ىػػذه األرقػػاـ  اً مكعبػػ اً مميػػوف متػػر  30-90

العاليػة لمتربػة فػي غيػاب نظػاـ  الرشػحبشكؿ كبير حسب كميات األمطار المتساقطة سػنويا وقػدرة 
حسػػػب  ابئػػػر  2000صػػػرؼ طبيعػػػي ,ىػػػذا وتقػػػدر كميػػػات الميػػػاه الجوفيػػػة التػػػي تضػػػخ مػػػف حػػػوالي 

 سنويا. اً مكعب اً مميوف متر  90بنحو  1996إحصائية 

 ـ 9861_1984منطقة الدراسة سنوات  ىترة الجفاؼ التي طرأت عمرغـ مف فال ىذه الكمية عمى

تعتبػػر ميػػاه محافظػػات غػػػزة الجوفيػػة بصػػفة عامػػة ذات نوعيػػػة سػػيئة , نظػػرا الرتفػػاع المموحػػػة    
ال تصػػػمح فػػػي أغمػػب األحػػػواؿ لمشػػػرب , و يعػػزى سػػػوء نوعيػػػة ميػػػاه  يػػيف فييػػػا ,  وكميػػة النتػػػرات

يػػػا: تمػػػوث الميػػػاه الجوفيػػػة بمخمفػػػات أسػػػباب أىمى إلػػػالجػػػوفي السػػػاحمي لمحافظػػػات غػػػزة الخػػػزاف 
المسػتخدـ فػي ثيػؿ بروميػد يالزراعية والمبيدات الحشرية ومعقمات التربة مثؿ مػادة الم المخصبات
 (1) الزراعة .

الحفر االمتصاصية  مياه الجوفية يرجع سببو األوؿ إلىفي ال ارتفاع نسبة النتراتأف ويبدو     
عشرة أضعاؼ النسبة  ىتركيز النترات يتعدأف وأوضحت الدراسات  , النفايات الصمبةوعصارة 

  ممجـ/لتر( 50الدولية التي سمحت بيا منظمة الصحة العالمية )

يوجػػد  وأنػ يػػةميػػات الكموريػد فػػي الميػاه الجوفوكمػا دلػت الدراسػػات الخاصػة بػػالتوزيع الجغرافػي لك  
كمية كموريد  زة مياه جوفية تحتوي عمىمحافظات غفي المنطقتيف الشمالية والجنوبية القريبة مف 

                                                           

 .ى وتأثيرىا عمى صحة االنسافتموث المياه في محافظتي الشماؿ والوسط ,2012محمد عبد الناصر الزرقة(1)
 35ص
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ممجـ/لتػػر, فقػػد 1000ممجـ/لتػػر أمػػا النسػػبة العاليػػة مػػف الكموريػػد والتػػي تزيػػد عػػف 200تقػػؿ عػػف 
االسػػتغالؿ  محافظػػات غػػزة , ويرجػػع ذلػػؾ إلػػىلوجػػدت فػػي المنػػاطؽ الوسػػطي والجنوبيػػة الشػػرقية 

الشػػرؽ تجػػاه أراضػػي فمسػػطيف الجػػوفي والػػذي نػػتخ عنػػة تػػدفؽ الميػػاه الجوفيػػة مػػف  لمخػػزافالجػػائر 
 المحتمة.

تمػػػوث الميػػػاه الجوفيػػػة فػػػي محافظػػػات غػػػزة أال وىػػػو دور الجيػػػوب  وىنػػػاؾ سػػػبب آخػػػر يعمػػػؿ عمػػػى
طبيعيػة  ظػاىرة أخػرىزيادة مموحة المياه الجوفية , وكذلؾ الحاؿ ىناؾ   ىالتي تعمؿ عم المالحة 

خػر والنػتح العاليػة والتػي ىرة التبزيػادة نسػبة مموحػة الميػاه الجوفيػة أال وىػي ظػا تعمؿ بدورىا عمى
الميػاه  حية والتػي بػدورىا تػذوب وتتسػرب إلػىتراكـ كميات مف األمالح في التربة السط تؤدي إلى

 الجوفية خالؿ مواسـ األمطار الكثيفة.

فػػي الميػػاه الجوفيػػة العذبػػة يتمثػػؿ فػػي تسػػرب ميػػاه  الكموريػػدآخػػر يزيػػد مػػف نسػػبة  وىنالػػؾ عامػػؿ      
 (1)ه لغرب بسبب االستخداـ الجائر لممياالبحر مف جية ا

نظافػة المػاء وخمػوه مػف   فقػط , بػؿ يطمػب اإلنسػافونظافة الماء ونقاوتو ليست شرطا الحتيػاج      
في  النترات  و الكموريدارتفاع نسبة ف إية حيث الحيوانلكافة قطاعات الثروة  األىميةالشوائب بنفس 
إنتاجػو سػواء مػا يتعمػؽ بػػالمحـ أو  بنائػو وكػذلؾ عمػى ثر عمػىأو الطيػر فإنػو يػؤ لمحيػواف المػاء المقػدـ 

 .والبيضالحميب 

 ية:الحيوانلقطاع الثروة  المياهأىمية 

لػػػو وىػػػو يتكػػػوف مػػػف  اأساسػػػي المجسػػػـ ومكونػػػ اوضػػػروري اىامػػػ اغػػػذائي اعنصػػػر  يعتبػػػر المػػػاء      
مػف وزف % 70-55 نػو يكػوف ولو وظائؼ عديدة حيػث إ 2 – 1األكسجيف والييدروجيف بنسبة 

% مف  64الصحية وبالنسبة لمحيوانات يكوف الماء أكثر مف  نساف البالت وىو في حالتواإلجسـ 
ذا حػدث أي نقػػص فػي كميػة المػػاء فػي جسػـ الحيػػ فػػي  حدث لػو مػػا يشػبو الخمػؿ يواف فسػأوزانيػا وا 

 . الخطيرةمراض ات لألالحيوانعممية االحتراؽ وتتعرض 

 الحيػػػواف فقػػػد  إذا, فمػػػثال  احاجتيػػػقمػػػت نسػػػبة المػػػاء عػػػف  اإذات الصػػػغيرة الحيوانػػػثر نمػػػو ويتػػػأ  
ذا , خطيػر يضػػطرب ويػرتعش وينػتخ عػف ذالػػؾ مػرض فانػو جسػمو% مػف مػاء 10 وصػؿ ىػػذا  وا 

ذاينفؽ  الحيواف ف إ% ف22إلى الفقد  ينفػؽ  الحيػواف ف إفػ أيػاـمف الماء لفترة عشرة  أيضاحـر  ُ وا 
 . أيضا

                                                           

 . 46الجزء األوؿ , محافظات غزة , ص  –وزارة التخطيط والتعاوف الدولي , األطمس الفني  (1)
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أال وىػػي نقػػؿ  -:خػػرىمتصػػاص ويقػػـو المػػاء بوظيفػػة أـ واالوالمػػاء ضػػروري لعمميػػات اليضػػ    
شكؿ بوؿ وأيضا المػاء ميػـ لنقػؿ الحػرارة مػف  ية والمخمفات السامة إلخراجيا عمىالعناصر الغذائ

ات لممػاء حسػب كميػة الطعػاـ المتنػاوؿ الحيوانػآخػر داخػؿ الجسػـ, وتختمػؼ احتياجػات  إلىف امك
مػػػف األمػػػػالح  وع الغػػػػذاء وكميػػػة محتػػػواهح الجسػػػـ ونػػػونوعيػػػا ودرجػػػة حػػػرارة الجػػػو ومسػػػػاحة سػػػط

كميػػة اكبػػر مػػف المػػاء إلػػى لمحيوانػػات فإنيػػا تحتػػاج  المقػػدـ ؼالعمػػفػػي والبروتينػػات والتػػي لػػو زادت 
 (1)ء ليساعدىا عمى التمثيؿ الغذا

وتبػػرز الحاجػػة لمميػػاه عنػػد مػػا نقػػوـ بزراعػػة نباتػػات األعػػالؼ  المختمفػػة لتػػوفير الغػػذاء الػػالـز     
 ة طبيعي راضي الواسعة والتي تستخدـ كمراعية أو المياه التي تروى األلحيوانالقطاع الثروة 

وتختمؼ كمية الماء في أغذية الحيوانات حسب نوعيا وطبيعتيا ويوضح الجدوؿ التالي تمؾ 
        االختالفات 

 ف الحيواكمية الماء في بعض أغذية  (23) جدوؿ                               

 الماء% كمية الغذاء
 90-80 برسيـ حشو أولي
 65-60 برسيـ حشة أخيرة

 16-5 دريسإ
 12-10 إكساب
 12 ويحبوب زيت
 16-10 ألباف

 . كميو الزراعة  –رعاية الحيواف  المزرعية جامعة أسيوط ,  2003 عبد,صابر جمعة  -المصدر:       

 نواحي الفسيولوجية اآلتية:ولمماء أىمية كبيرة بالنسبة لكؿ الكائنات الحية تتمخص في ال

 يعمؿ الماء كمّميف لكثير مف العمميات الحيوية في الجسـ. .1

 يسيؿ عممية بمع الطعاـ ألنو يدخؿ في تكويف المعاب. .2

 يجعؿ المواد الغذائية في شكؿ محاليؿ. .3

                                                           

, تطبيقات عممية في رعاية الحيواف ,  1999.ؾ . ايوار , ترجمة  عامر محمد صالح   مختار ,  -ث   (1)
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 عتبر الماء حامؿ لمفضالت.ي .4

نػػاة اليضػػمية يػػدخؿ فػػي تكػػويف اإلنزيمػػات والعصػػارات الياضػػمة واإلفػػرازات المخاطيػػة لمق .5
 والتنفسية وفي سوائؿ العظاـ ومفاصميا.

جميػع أجػزاء الجسػػـ ويػنظـ الحػػرارة  عمػػىيػنظـ حػرارة الجسػػـ وذلػؾ ينقػؿ الحػػرارة وتوزيعيػا  .6
% مػػف حرارتػػو بواسػػطة المػػاء عػػف طريػػؽ 25الجسػػـ يػػتخمص مػػف أف عػػف طريػػؽ العػػرؽ إذ 

 العرؽ والتنفس. )البخر(

 ة في الجسـ.سموزية لممواد الذائبالضغوط األ ينظـ .7

 يعمؿ كوسادة لخاليا األنسجة خاصة األنسجة العصبية ويعطييا المرونة والقوة. .8

الماء ىو الوسط الذي تػتـ فيػو كػؿ التفػاعالت والتغيػرات الكيميائيػة المختمفػة ألنػو الوسػط  .9
 والسائؿ الوحيد المتعادؿ مع  الحموضة.

 -شروط استخدام الماء لمحيوانات: 

 فا خاليا مف السمـو المعدنية كالرصاص والزرنيخ والزنؾ.يكوف الماء نظيأف يجب  .1

قػد تقضػي ذلؾ يسبب اضطرابات ىضمية و مغص ف يكوف الماء خاليا مف الرمؿ ألأف  .2
 .اف الحيو  عمى

مقػػدـ لمحيوانػػات والطيػػور خاليػػا مػػف ميكػػروب الكػػوليرا لمطيػػور والتسػػمـ ليكػػوف المػػاء اأف  .3
 .جفالحيواف والدواالدموي والحمى الفحمية في 

 يكوف الماء المستخدـ عاديا ال ىو بارد جدا وال حار ساخف.أف  .4

 ات والطيور.الحيوانيكوف الماء موجودا بشكؿ دائـ أماـ أف يجب  .5

 ذلػػػؾ يػػػؤدي إلػػػىف عػػػدـ تقػػػديـ المػػػاء لمحيوانػػػات بصػػػور مفاجئػػػة بعػػػد عطػػػش شػػػديد أل .6
 .وفاة الطيور ات وأحيانا إلىالحيوانإجياض 

 -ية لمماء:يوانالحاحتياجات قطاعات الثروة 

ات بكميات كافية مف الماء الحيوانبالرغـ مف أنو مف الضروري والمعقوؿ إمداد جميع أنواع      
 :ات مثػػؿالحيوانػػبعػض أنػػواع أف إال أنػو ال يفيػػـ كثيػػرا مػاذا يعنػػي ذلػػؾ. إنػػو مػف السػػيؿ مالحظػػة 

تعػػيش أف يمكػػف  ذات السػػناـ التػػيبقػػار أو األ,األغنػػاـ وخصوصػػا السػػالالت ذات الػػذنب الغمػػيظ 
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تمػؾ األنػواع قػد نشػػأت ف مسػتويات قميمػة جػدا مػػف المػاء غيػر المحػدود ويمكنيػا فعػػؿ ذلػؾ أل عمػى
تطيػؿ مػف أف في مناطؽ ذات حرارة عالية في الصيؼ وأحيانا فترات طويمػة مػف الجفػاؼ ويمكػف 

طػػالؽ احتيػػاطي مػػاء  يالتػػ سػػيولوجيةبقاءىػػا  بواسػػطة العمميػػات الف الجسػػـ تسػػمح بتركيػػز البػػوؿ وا 
 المخزوف في األنسجة مف جية أخري.

كميػة زائػدة  ال بػد ليػا مػف الحصػوؿ عمػىوىػي فػي ذروة إنتاجيػا اإلنتػاج البقرة عالية أف في حيف 
 إنتاجيا. مستوى ه فترات أثناء اليوـ لممحافظة عمىمف الماء لعد

عػػػالؼ ة أو محاصػػػيؿ األعػػػي التػػػي تأكػػػؿ الحشػػػائش الصػػػغير احيوانػػػات المر أف إنػػػو مػػػف الواضػػػح 
جميػػع متطمباتيػا مػػف المػػاء مػػف المرعػػي,  % مػػف المػػاء يمكنيػا الحصػػوؿ عمػػى90 المحتويػة عمػػى

تسػتفيد أف المناطؽ الحارة والتي ليا مخازف دىػف يمكػف  رات المتأقممة عمىتمؾ األنواع مف المجت
 عنػد الظػػروؼ حيػوافمػف عمميػة أكسػدة تمػؾ المخػػازف الدىنيػة إلمػداد نفسػيا بالمػػاء والمتػوفر ألي 

جػػػراـ مػػػاء( ويسػػػتخدـ 1070الطارئػػػة )تحػػػت حسػػػابات أكسػػػدة كيمػػػوجراـ واحػػػد مػػػف الػػػدىف إلنتػػػاج 
وذلؾ بتوافر كميات ماء سػميـ حينمػا  الحيواف صاحب  جسمو كمصدر لمماء بناءا عمى الحيواف 

 -لمماء عمي عامميف: الحيواف كمية احتياج  ترغب الماشية في الشرب وتعتمد عمى

 التػػي تتغػػذي عمػػىبقػػار % فػػي األ5فرديػػة الخاصػػة وىػػذه تختمػػؼ بنسػػبة وجػػود االحتياجػػات ال. 1
 . العميقةنفس 

 (1) المادة الجافة لألكؿ المستيمؾ في حالة األبقار ىمحتو .  2

 ة يقػػوتختمػػؼ حاجػػة العجػػوؿ مػػف المػػاء حسػػب درجػػة حػػرارة البيئػػة ومحتػػوي المػػادة الجافػػة فػػي العم
التػي تحمػب بقػار األأف حػيف فػي ف وزف العجػؿ , كيموجراـ م 45لتر لكؿ   4.6ولكف الدليؿ ىو 

نسػبة المػاء لمحميػب فػي البقػرة أف ليا حاجة متباينة مف الماء حسب كمية الحميب المنتخ , حيػث 
 لتر ماء لكؿ لتر حميب.  5الحموب ىي 

تشػػرب مػػف   الفريزيػػاففمػػثال البقػػرة الجافػػة )التػػي ال تحمػػب أوفػػي مرحمػػة التجفيػػؼ (مػػف سػػاللة     
لتر ماء يوميا, وتػزداد تمػؾ الكميػة فػي الجػزء األخيػر مػف حمػؿ البقػرة لتصػؿ إلػي  45 ىإل 36,5
لتػػر مػػاء يوميػػػا وذلػػؾ عمػػى أسػػػاس اسػػتيالؾ المػػادة الجافػػػة, حيػػث تكػػوف الحاجػػػة لممػػاء فػػػي  70

لتػػر مػػاء لكػػؿ جػػراـ مػػف المػػادة الجافػػة المتناولػػة 4.1ـ( حػػوالي 20-15منػػاطؽ الحػػرارة المعتدلػػة )

                                                           

, تطبيقات عممية في رعاية الحيواف ,  1999مد صالح   مختار , .ؾ . ايوار , ترجمة  عامر مح -ث   (1)
 . 255ص
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ىذا بالنسبة لمبقرة المجففػة, أمػا الحػاؿ بالنسػبة لبقػرة الحميػب فػي نفػس الظػروؼ  الحيواف مف قبؿ 
 لتر ماء لكؿ كيموجراـ حميب. 0.87ـ( فالبقرة تحتاج إلى20-15مف )الحرارية 

لتػػر  4.5المػػاء فاألغنػػاـ المكتممػػة النمػػو تحتػػاج إلػػي حػػوالي األغنػػاـ مػػفأمػػا بالنسػػبة الحتيػػاج     
جافػة توجػد فػي المراعػي  عمفػو عمى نصؼ الكمية حينما تتغذى إلىف الحمالماء يوميا, وتحتاج 

 في المناطؽ ذات المناخ المعتدؿ.

لمدجاج الالحػـ والنػامي فبالنسبة  ,أما بالنسبة لمدجاج فإنو ال يستيمؾ كميات كبيرة مف الماء     
التساوي. أناء أواني موزعة بفي كمية كافية مف الماء وذلؾ  نظاـ الفرشة فإنو يعطى المربي عمى
 2الماء بسيولة.  لكؿ طائر الوصوؿ إلى طائر, حتى يسمح  50واحد لكؿ 

تاجيػة الػدواجف وذلػؾ الحتوائيػا إن لمقدمػة لمػدواجف تػأثيرا مباشػرا عمػىؤثر نوعية المػاء اوكما ت    
, وكػػذلؾ الميكروبػػات المرضػػية لػػذلؾ األخػػرىالعناصػػر المعدنيػػة وبعػػض المموثػػات الخطيػػرة  عمػػى
زيادة ف مسموح بيا أل نةيد الموجودة في المياه حسب نسب معتكوف مستويات تمؾ المواأف يجب 

 ميػػػا وبػػػذلؾ  تػػػؤثر عمػػػىو حل الػػػدواجف أو عمػػػى قيمػػػة يػػػؤثر تػػػأثيرا مباشػػػرا سػػػواء عمػػػىالعناصػػػر الث
الميػػػاه مػػػف الميكروبػػػات  , وعميػػػو فػػػال بػػػد مػػػف تحميػػػؿ محتػػػوىالػػػذي يسػػػتيمؾ ىػػػذه المحػػػوـ اإلنسػػػاف

الػػػػدجاج خاليػػػػو تمامػػػػا مػػػػف  لقطعػػػػافتكػػػػوف الميػػػػاه المقدمػػػػة أف حيػػػػث ال بػػػػد ,يػػػػا( )عػػػػددىا ونوعيت
 وبات المرضية خاصة السالمونيال   . الميكر 

 مدواجف:لالمواصفات القياسية لممياه الصالحة  (24) جدوؿ            

 الحد األقصى المسموح بو القيمة المثمي الصفة
 صفر ترممم100صفر/ ريا القولوفيعدد بكت

 صفر ترممم100صفر/ تيوكوكس الممرضةريا ستر يدد بكتع
 صفر ترممم100صفر/ ريا ستافيموكوكس الممرضةيعدد بكت

 صفر ترممم100صفر/ ريا السالمونياليعدد بكت
 0,5 ممجـ/لتر005/0 نتريت
 25 ممجـ/لتر10 نترات
 0,5 ممجـ/لتر 0,05 آمونيا
 0,2 ممجـ/لتر0,05 حديد
 1 ممجـ/لتر 0,1 نحاس

 200 مجـ /لتر 100 كالسيـو 
 50 ممجـ /لتر 30 ماغنيسيـو 

                                                           

2  مرجع سبؽ ذكره.256ص1999ايوار , ترجمة  عامر محمد صالح   مختار ,  -ؾ  -ت. 
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 250 - كبريتات 
 250 ممجـ /لتر 25 كموريدات 
 PH=7-7.5  PH=9 الحموضة 

 202, صكميو الزراعة  –رعية جامعة أسيوط المز  اتجمعة عبد , رعاية الحيوان : صابرالمصدر    

ذلؾ ف ىو نقص الماء في عنابر التربية أل :مف أخطر ما تعاني منو الدواجفف إومع ذلؾ ف    
 و يوجد البيضةوف حوالي ثمثي وزف فالماء يكّ  ,الحيواف مسار نمو  إنتاج البيض وعمى يؤثر عمى

قطعت المياه عف الدواجف لمدة  و ر% ولو قدّ 50% وفي الصفار نسبة 85في البياض بنسبة 
الطبيعي ألنيا  المستوى إلى ةد الدجاجتعو أف إنتاج البيض يتوقؼ وال يمكف ف إساعة تقريبا ف36

 ( 1)حيوية الطائر تتأثر بنقص الماء وتضعؼف تكوف قد دخمت في مرحمة تسمي عممية القمش , وأل

المياه عف الكتاكيت )الصيصاف( أكثر مف أربع وعشريف ساعة فإنيا تكوف قد دخمت انقطاع و     
عمييا  التي تتغذى األعالؼف ألنظرا ,في مرحمة الموت نتيجة لحدوث مشاكؿ في الكمية 

ـ مادة نسبة مرتفعة مف البروتيف والتي تيضـ وينتخ عف عممية اليض تحتوي عمى الصيصاف
مص مف معدؿ التخف إالمياه في جسـ الطائر فقمت التخمص منيا فإذا  وىذه المادة يجب  ,اليوريا

 ( 2)يروجود فشؿ كموي عند ىذا الكتكوت الصغ ىذه المادة ينخفض ويؤدي إلى

ومف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمي كمية الماء المستيمكة بواسطة الطيور ىي درجة الحرارة ففي   
( يكوف استيالؾ الطائر مف المياه ضعؼ كمية العمؼ المستيمكة وأما ـ21درجة الحرارة العادية )

درجة الحرارة  يزيد ثالث مرات عف استيالكو لمماء في ـ38استيالكو مف المياه عند درجة حرارة 
 ( 3) ـ(21العادية )

 

 

 

 

 

                                                           

,  رعاية الحيوانات المزرعية , المكتب الجامعي الحديث , اإلسكندرية  2003صابر جمعو عبده ,   (1)
  .209ص
  .210بده ,  رعاية الحيوانات المزرعية , مرجع سابؽ ,  صصابر جمعو ع  (2)
*  PH   :(power of hydrogen).وىي النسبة الفاصمة بيف المادة الحمضية والقموية 

  .211صابر جمعو عبده ,  رعاية الحيوانات المزرعية , مرجع سابؽ ,  ص  (3)
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 -:وأثرىا عمى الثروة الحيوانية المساحة الزراعية  .4

 ويقطف 2كـ365محافظات غزة جزء مف السيؿ الساحمي الفمسطيني وتبمت مساحتيا حوالي    
الشاطئ الشرقي  , ويمتد ىذا الجزء عمى(1) نسمة  مميوف1,561,906حوالي ىذه المساحة في 

 . كـ طبقا لموضع الحالي لممحافظات12-6كـ وبعرض يتراوح ما بيف 45توسط بطوؿ لمبحر الم

وزيادة  ,خمسة محافظات إداريا إلى ومع قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة   
تجثـ  لفمسطينية أو المواطنيف فقد كانتلمسمطة ا اىذا الوضع فمـ تكف كؿ ىذه المساحة ممك عمى
مستوطنة إسرائيمية بمغت مساحتيا مع المناطؽ  19ف ىذه المساحة الصغيرة حوالي جزء م عمى

% مف مساحة 16.3ألؼ دونـ , أي ما يساوي 59األمنية التابعة لمجيش اإلسرائيمي حوالي 
 (2)ة محافظات غز 

ىػػذه المسػػاحة الصػػغيرة لمحافظػػات غػػزة لػػـ تكػػف فػػي يػػـو مػػف األيػػاـ تصػػمح إلقامػػة مشػػاريع      
فػي أراضػي فمسػطيف المحتمػة  حػد مػا المشػاريع المقامػة تشابو إلى ,ية بكؿ قطاعاتياالحيوانلمثروة 

 ,والتػػػي ترتقػػػي إلػػػي المواصػػػفات العالميػػػة مػػػف حيػػػث السػػػالالت ,والتػػػي يممكيػػػا العػػػدو اإلسػػػرائيمي
واألرض الممحقػػػة بيػػا لتػػوفير بعػػض مصػػادر األعػػػالؼ و  ,ومسػػاحة المزرعػػة ,وطبيعػػة المزرعػػة
ات بمختمػؼ الحيوانػأو حتى إلمكانيػة اسػتخداـ ىػذا الفضػاء لمػتخمص مػف روث  ,العمؼ األخضر

 الحظػػائرالمسػػاحة األرضػػية تعتبػػر مػػف أىػػـ  مقومػػات المشػػاريع أو أف أنواعيػػا. وال شػػمؾ إذا فػػي 
 ية.الحيوانالخاصة بقطاع الثروة 

حتاج لمساحة وما في حجميا تف االفريزي رة مف ساللةالبقف إسبيؿ المثاؿ ال الحصر ف فعمى     
ذا كػاف العمػؼمتر مربع لتتحػرؾ خالليػا بسػيولة ,   5,5أرضية قدرىا   مػرتيف أو ثػالث عطػىي وا 

حسب الحجـ  حيف تناوليا لمغذاء سـ 60-50مسافة لكؿ بقرة بمقدار  تتاحأف مرات يوميا يجب 
 فػػي مػػزارعبقػػار األ حظػػائر, وفػػي حظػػائر الجمػػع تتفػػاوت حػػد أدنػػىالجيرسػػى ك سػػاللةأبقػػار مػػف 

 (3) مربع متر1,4ىي دائرية الشكؿ ولكف المساحة المناسبة لكؿ بقرة  مف مستطيمة إلى األلباف

أما في حظائر األغناـ فتختمؼ المساحة المسموح بيا حسب حجـ وساللو األغناـ في      
ففي حالة النعاج مف السالالت كبيرة الحجـ مع حمميا تكوف المساحة المناسبة لمنعجة  ,القطيع
,أما السالالت صغيرة الحجـ فتكوف حاجة النعجة مف المساحة مترا مربعا واحد وفي  2ـ1.3ىي 

                                                           

, عدد السكاف المقدر   2010أرقاـ لمعاـ , فمسطيف في  2011الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ,  (1)
  11في األراضي الفمسطينية , ص

  14الجزء األوؿ ص  – 1997األطمسي الفني الفمسطيني  وزارة التخطيط والتعاوف الدولي , (2)
  .267, تطبيقات عممية في رعاية الحيواف  ص 1999ترجمة عامر محمد صالح   مختار ,   (3)



95 
 

تزداد المساحة المطموبة لمنعجة أف حالة استعماؿ أرضيات الشرائح الخشبية و فرشة التبف فيجب 
إذا فالمساحة األرضية تمعب دورا ىاما في إمكانية نجاح أو فشؿ مشاريع الثروة ( 1)بمقدار الخمس

, فمثال المساحة تمعب دور عند التخطيط إلنشاء األخرىجانب بعض المؤثرات إلى الحيوانية  
عند إقامة األحواض  ابارز  اوحتى تمعب المساحة دور  ,واألغناـ والدجاجبقار المزارع الخاصة باأل

 ىعم خرىعوامؿ أ ىذه المزارع باإلضافة إلىو يترتب نجاح  السمكيالمائية الالزمة لالستزراع 
 أو الطير داخؿ ىذه المزرعة أو تمؾ. الحيواف راحة  مدى

ية يحتاج إلي مساحات واسعة مف األراضي سواء في المنػاطؽ المعتدلػة الحيوانوقطاع الثروة     
واألغنػػػاـ والػػػدواجف وذلػػػؾ بقػػػار أو فػػػي  المنػػػاطؽ المداريػػػة فإنػػػو مػػػف الضػػػروري عمػػػؿ مسػػػاكف لأل

أو الوقايػة مػف الشػمس فػي المنػاطؽ  ,ؿ لجػزء مػف السػنةاألقػ عمػىلموقاية مػف الطقػس فػي الشػتاء 
 المدارية الجافة و مف األمطار في المناطؽ المدارية الرطبة.

مسػاحات مػف األراضػي إلقامػة المحالػب والمخػازف  ية إلىالحيوانتحتاج مشاريع الثروة  و كما    
مسػاكف  إلػى أيضػا جوتحتػا , ات مثػؿ أمػاكف تخػزيف القػش أو العمػؼالحيوانػالخاصة بما تحتاجو 

صؿ ؿ عممية الحمب حتى نيلصغار العجوؿ وصغار األغناـ إلمكانية فصميا عف أمياتيا, وتسي
وكممػػا كانػػت المزرعػػة أو واألغنػػاـ , بقػػار جػػدوى اقتصػػادية مػػف وراء عمميػػة الحميػػب سػػواء لأل إلػػى

 ( 2) ات أو الطيور أقؿ عرضو لألمراضالحيوانالحظيرة أكثر اتساعا تكوف 

الكيمومتر المربع مف األرض التي تنمو بيا األعشاب أف ف الجدير بالذكر في ىذا الصدد وم    
المسػػػػاحة األرضػػػػية مػػػػف الضػػػػرورات ف إرأس مػػػػف الماشػػػػية  وبيػػػػذا فػػػػ 5000يربػػػػى عميػػػػو حػػػػوالي 

يػة سػواء مػػف حيػث التربيػػة الحديثػة فػػي الحيوانالثػػروة  عتمػػد عمػىإلمكانيػة إيجػاد نشػػاط اقتصػادي ي
 الرعي. يعتمد عمى حيوانينشاط مزارع ثابتة أو 

بػرز ىػذا قػد  و ,يػةالحيوانوتمعب المساحة دورا كبيرا في كثيػر مػف المشػاريع الخاصػة بػالثروة     
 السػػمكينشػػاط االسػػتزراع  إلػػىالػػدور واضػػحا فػػي المػػدة األخيػػرة حينمػػا اتجػػو بعػػض األشػػخاص 

حتػػاج ىػػذا ييػػا, حيػػث يمسػػاحات مػػف األراضػػي إلقامػػة تمػػؾ األحػػواض عم والػػذي يحتػػاج بػػدوره إلػػى
صػػػغر ف إمسػػػاحات كبيػػػرة إلقامػػػة تمػػػؾ األحػػػواض عمييػػػا وبطبيعػػػة الحػػػاؿ فػػػ النشػػػاط الجديػػػد إلػػػى

يػػػة الحيوانالمسػػػاحة األرضػػػية فػػػي محافظػػػات غػػػزة يقػػػؼ عائقػػػا أمػػػاـ التوسػػػع فػػػي مشػػػاريع الثػػػروة 

                                                           

  .299ص المصدر السابؽ ,    (1)
, العناية بالثروة الحيوانية  في االقتصاد اإلسالمي , بدوف دار نشر  2005إبراىيـ أحمد العميمي ,   بيمي (2)

 . 154,  ص 
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مسػػػاحات  إلقامػػػة الحظػػػائر أو عنػػػابر الػػػدجاج  فػػػي معظميػػػا تحتػػػاج إلػػػى بمختمػػػؼ أنوعيػػػا ألنيػػػا
 مائية لألسماؾ. وأحواضوحظائر لألغناـ 

أمػاـ إ نجػاح مثػؿ  ةيػة ىػو الوسػيمة الوحيػدالحيوانالتوسع الرأسي فػي مشػاريع الثػروة ف إوبالمقابؿ ف
 ىذه المشاريع.

تبػػاعالتقػػدـ فػػي الوسػػائؿ التكنولوجيػػة ذلػػؾ مػػف خػػالؿ و       أسػػاليب  جديػػدة فػػي إدارة مثػػؿ ىػػذه  وا 
 المساحة األرضية في محافظات غزة.ضيؽ  تعويض بغرض وذلؾالمشاريع 

ونظرا لصغر مساحة محافظات غزة فالمشاريع فييا إذا قيست بالمشػاريع فػي الػدوؿ المجػاورة     
مشػػروع  مسػػتوى إلػػى يػػا ال يرقػػىالكثيػػر منف إفػػ يفاإلسػػرائيمي يػػة لػػدىالحيوانوخصوصػػا المشػػاريع 

نما ىي عبارة عف مجموعة مف األ, لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض  في كرنتينة ـ وضعتأو العجوؿ أو األغنابقار وا 
 . تخطيط أيإلى ال يرتكز  عشوائيالفحص أو بانتظار النقؿ أو الذبح,وذلؾ لما تأخذه مف شكؿ 

لظػػػروؼ  نتيجػػػةشػػػعبنا فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة  ىػػػذه المسػػػاحة الضػػػيقة والمفروضػػػة عمػػػىومقابػػػؿ      
ة مػف إنشػاء تحقيػؽ الغايػ بحمػوؿ مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػىسياسية و عسػكرية فينػاؾ بػدائؿ لمخروج.

مكانيػػػة تحديػػػد أسػػػعار  لسػػػكافىػػػذه المشػػػاريع ومػػػف ثػػػـ تحقيػػػؽ األمػػػف الغػػػذائي  ىػػػذه المحافظػػػات وا 
ىػػػذه  سػػػكاف المعيشػػػة لػػػدى مشػػػي ومسػػػتوىالسػػػمع التػػػي ليػػػا عالقػػػة بيػػػذا القطػػػاع بحيػػػث تت ألثمػػػاف

 المحافظات.

مكانية زراعتيا بمحاستصالح أراضي المحر  الحموؿ:ومف ىذه  عير أو سواء ش اصيؿ عمؼرات وا 
 قمح أو برسيـ أو ذرة.

ضي وىذا امساحة مف األر  اج إلىاستخداـ طرؽ المزارع السمكية في أحواض تحتف ونظرا أل    
كبير مف المياه وىذا ما تعػاني  قدر لىما تعاني منو محافظات غزة, وكما تحتاج زراعة السمؾ إ

 غزة.منو أيضا محافظات 

األسػماؾ  أثمافح بيا لصيادي محافظات غزة والرتفاع ونظرا لضيؽ المساحة البحرية المسمو     
األسػماؾ تعتبػر ف المعيشي المتوسط وارتفاع نسبة البطالػة فػي محافظػات غػزة وأل مقابؿ المستوى

أساليب حديثة بعيدة كؿ  تباعاال بد مف ف افمقابؿ كؿ ما ذكر ك  يالحيوانمصدرا ىاما لمبروتيف 
أال وىي نظاـ تربيػة األسػماؾ فػي أقفػاص وىػذه   الطريقػة ,البعد عف ىذه المؤثرات التي ذكرناىا 
وبالتػالي ذات عائػد مجػز, كمػا يمكػف اسػتخداـ ىػذه  ,اإلنتػاجقميمة التكاليؼ ذات كفاءة عاليػة فػي 

شػرؽ األقصػػى األفػراد, وبػدأت فكػرة تربيػػة األسػماؾ فػي أقفػاص فػي ال و الطريقػة بواسػطة الييئػات
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الدوؿ المحيطػة  تشرت إلىالمستخدمة ليذه الطريقة ومنيا اندوؿ العالـ  وكانت كمبوديا ىي أولى
 بيا.

اليابػاف, وعمميػة تربيػة األسػماؾ فػي أقفػاص عائمػة  تايالنػد واندونيسػيا حتػى وصػمت إلػى مثؿ    
يمكػػف تطبيقيػػا فػػي أي مسػػطح مػػائي موجػػود طبيعيػػا, وتمتػػاز ىػػذه الطريقػػة مػػف التربيػػة بإنتاجيػػا 

المفضمة في تربية األسماؾ نظرا إلمكانية اسػتخداـ المسػطحات مف الطرؽ  اآلفالعالي , وتعتبر 
 (1).المائية المختمفة , كذلؾ استخداـ خامات مختمفة ومتنوعة لتصنيع األقفاص العائمة

وفي مقابؿ نقصاف المساحة الزراعية في محافظات غزة ال بد مف اتباع خطوات عممية إلمكانيػة    
العاليػة فػي المحػـ  البحث عف السالالت الممتازة ذات الجػودةالتعويض عف المساحة الصغيرة وذلؾ ب

وبيػػػذا نكػػػوف قػػػد عوضػػػنا صػػػغر المسػػػاحة األرضػػػية المحػػػدودة لمحافظػػػات غػػػزة  والبػػػيض والحميػػػب,
يػة , وذلػؾ إلمكانيػة تحقيػؽ اكتفػاء ذاتػي فػي مختمػؼ الحيوانبالتوسع الرأسي في كافػة مشػاريع الثػروة 

التوسػع فػي أف أو ,عف االستيراد مف الخارج  اإلمكافستغناء قدر واال األلبافأنواع المحوـ ومنتجات 
يػػنقص مػػف حجػػـ البطالػػة الكبيػػرة  فػػي محافظػػات غػػزة مػػف خػػالؿ تشػػغيؿ أف ىػػذه المشػػاريع يمكػػف لػػو 

 عدد ال بأس بو مف العماؿ الذيف ينتظروف أي فرصة عمؿ بفارغ الصبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. جميورية مصر 5. ص 6الييئة العامة لتمنية الثروة السمكية , تربية األسماؾ في األقفاص نشره رقـ   (1)
 العربية.
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 -ية:الحيوانطاع الثروة العوامل البشرية المؤثرة في ق -ثانيًا :

 . رأس المال 1

 . االحتالل 2

 . السالالت 3

 . األعالف 4

 القدرة الشرائية  .5

 المشاريع المنافسة  .6
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 الحيوانيػةلمعوامؿ البشرية أثر كبير وىاـ ومؤثر في نجاح وفشؿ الكثير مػف مشػاريع الثػروة       
ويمكػػف توضػػيحيا  فشػػميا,فػػي و مشػػاريع التمػػؾ فػػي نجػػاح  اً ىامػػ اً تمعػػب دور إذ فػػي محافظػػات غػػزة 
 عمى النحو التالي 

 -:وأثره عمى الثروة الحيوانية رأس المال .1

يعتبر رأس الماؿ مف المقّومات والدعامات األساسية لمختمؼ المشاريع واألنشطة االقتصادية في 
شػاريع فمػيس مالتي تنطمؽ منيا كافة أنواع ال لـ , فرأس الماؿ ىو البذرة األولىمختمؼ أنحاء العا

ورأس  , إال بوجػػود رأس المػػػاؿ حقيقػػػة رض الواقػػع وال حمػػػـ يتػػرجـ إلػػى أ ىنػػاؾ فكػػرة ُتَطّبػػػؽ عمػػى
 -قسميف: الماؿ ينقسـ إلى

 والذي يتمثؿ في السيولة النقدية بمختمؼ أنواعيا.  -:المصاريف التشغيمية  - أ

يػة وذلػؾ الحيوان يعتبر مف ضرورات إنشاء المشاريع الخاصة بػالثروة -:المصاريف الثابتة  - ب
الحتيػػػاج ىػػػذه المشػػػاريع أراٍض إلقامػػػة الحظػػػائر عمييػػػا أو اإلسػػػطبالت الخاصػػػة باألغنػػػاـ أو 

  األسماؾ.الدجاج وحتى إلقامة أحواض تربية 

المػػاؿ الثابػػت مػػف خػػالؿ اآلالت المختمفػػة الالزمػػة ليػػذه المشػػاريع مثػػؿ  ضػػرورة رأسوتبػػرز     
 المنتجات.ات الُمَبرِّدة وسيارات نقؿ الشاحنات والجرارات والحفارات والسيار 

ف اويبػػػرز مػػػف بػػػيف عناصػػػر رأس المػػػاؿ الثابػػػت المخػػػازف الالزمػػػة لتخػػػزيف األعػػػالؼ واألتبػػػ    
ات أو الطيػػػػور, وكػػػػذلؾ  الحػػػػاؿ نػػػػالحيواوبعػػػػض األغػػػػراض مػػػػف أدويػػػػة وعالجػػػػات الزمػػػػة لتػػػػؾ 

سػماؾ وصػناعة الجػبف حػـو واأليػة كتعميػب المالحيوانالثػروة  مصانع المتعمقػة بتصػنيع منتجػاتال
 الحميب وبعض أشكاؿ المعمبات األخرى.  وبسترة

واألغنػػاـ والػػدجاج بقػػار أمػػا رأس المػػاؿ المتحػػرؾ فيبػػرز مػػف خػػالؿ األمػػواؿ الالزمػػة لشػػراء األ    
 األسماؾ الالزمة لمتربية. زريعةوالكتاكيت و 

ودفػػع أجػػرة العمػػاؿ  واألعػػالؼويالحػػظ رأس المػػاؿ المتحػػرؾ مػػف خػػالؿ شػػراء العديػػد مػػف األدويػػة 
 المتخصصيف.وبعض مستحقات األطباء والبيطرييف  والكيرباء والماء

وكمػػا يظيػػر رأس المػػاؿ المتحػػرؾ عػػف طريػػؽ مخػػزوف مػػّدخر يسػػتعمؿ وقػػت الضػػرورة لحػػؿ      
 أف ك ,واألغناـبقار أزمة ُمَتَوّقعة الحدوث مثؿ حدوث موت مفاجئ في مزارع الدجاج أو مزارع األ

أرواح كثيػػرة , فينػػا يظيػػر رأس المػػاؿ المتحػػرؾ  ؾ  تمػػؾ المػػزارع ويقضػػي عمػػىمػػرض فتػػا يػػداىـ
ورة المزرعػة أو صػورة صػ تشػويوات أو الطيػور وذلػؾ خوفػا مػف الحيوانػلتعويض ما نفؽ مف ىػذه 
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األقػػؿ أمػػاـ المصػػانع والشػػركات التػػي  ىػػذه المشػػاريع أمػػاـ الجميػػور أو عمػػىمثػػؿ  القػػائميف عمػػى
 تتعامؿ مع ىذه المزارع.

حيانػػػا يمعػػػب رأس المػػػاؿ المتحػػػرؾ دورًا بػػػارزًا فػػػي نسػػػبة األربػػػاح التػػػي تحققيػػػا ىػػػذه المػػػزارع أو وأ
وجػػػود رأس المػػػاؿ المتحػػػرؾ عمػػػى شػػػكؿ مخػػػزوف أف حيػػػث  يػػػةالحيوانالمشػػػاريع الخاصػػػة بػػػالثروة  

ربويػػػة عاليػػػة الفائػػػدة     ؾ مػػػف أجػػػؿ االسػػػتدانة أو أخػػػذ قػػػروضمػػػّدخر يجّنػػػب المػػػزارع المجػػػوء لمبنػػػو 
 رأس الماؿ متوفرًا.ف اية أكبر فيما لو كالحيوانتكوف العائدات مف ىذه المشاريع وبذلؾ 

توفر مناخ مناسب لمتنمية أف تشعر بعض الدوؿ التي ترغب في ف اوفي كثير مف األحي        
االقتصادية وذلؾ عف طريؽ تنشيط سوؽ رأس الماؿ وتنمية األدوات المالية واستحداث أساليب 

نمو التي مع بيئة تمؾ الدوؿ ومرحمة ال يتالءـصندوؽ االستثمار وغيرىا مما وأدوات جديدة ك
 (1) يا االقتصاد القومي لتمؾ الدوؿيمر ب

ب المشروع أو المسػتثمر عػادة وبطريقػة عفويػة حافكر بيا صومف أىـ ىذه الجوانب التي ي      
  .أوضح. ىو السيولة النقدية وبمعنى وسطحية, مبدئيا

المشػروع  رتب عمػىما ىي االلتزامات التػي سػتت ؟ مت المطموب لمبدء في المشروع ما ىو المب    
مػػػا ىػػػي السػػػيولة المتػػػوفرة حاليػػػا  االلتزامػػػات,كيفيػػػة مواجيػػػة تمػػػؾ  ,؟قبػػػؿ وأثنػػػاء وبعػػػد التأسػػػيس

وىػو مػا  واقتصػادي.و تحميػؿ مػالي يسػبقأف والمشػروع النػاجح ال بػد  ,؟ ومصادرىا عنػد الحاجػة
 -في:ص خمية واالقتصادية لممشروع والتي تتالماليعبر عنو بالدراسة 

 تحديد رأس الماؿ الالـز إلقامة المشروع. .1

 توجيو رأس الماؿ نحو األنشطة واستخداماتو لكؿ نشاط. .2

 لتنفيذ  مراحؿ االستثمار. زمنيوضع برنامخ  .3

 اتخاذ القرار الالـز فيما يتعمؽ بتحديد مصادر التمويؿ. .4

 روفات واإليرادات.وضع الميزانية التقديرية لممص .5

  تقدير األرباح الناتجة المتوقعة. .6

  :ذلؾ تتطمب الدراسة المالية لممشروع دراسة جوانب ىامة تتعمؽ بما يمي وبناء عمى     

                                                           

 .1,  أسواؽ الماؿ وتمويؿ المشروعات الرسمية  , ص 2005عبد الغفار صنعي  ,   (1)
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 capital -رأس المال المطموب: - أ

المصػػاريؼ التأسيسػػية , وىػػي تمػػؾ المبػػالت التػػي تّحمميػػا المشػػروع حتػػى والدتػػو مثػػؿ ويتمثػػؿ فػػي 
 التسػػػػػجيؿ والػػػػػرخص وتكمفػػػػػة الحصػػػػػوؿ عمػػػػػىت الجػػػػػدوى االقتصػػػػػادية ورسػػػػػـو تكػػػػػاليؼ دراسػػػػػا

 -المعمومات وتشمؿ أيضا:

وتشػمؿ األمػواؿ التػي تػـ تحمميػا كإيجػار مػف جػراء  -المصاريؼ اإلدارية ما قبػؿ التشػغيؿ: .1
اسػػػػتخداـ موقػػػػع مؤقػػػػت إلدارة المشػػػػروع ومػػػػا يتبػػػػع ذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػور خبػػػػراء ومكافػػػػآت و أتعػػػػاب 

تنفيػذ المشػروع وىنػاؾ مصػاريؼ يتحمميػا المشػروع فػي ىػذه  ىإلشراؼ عمومشرفيف ل استشارييف
 المرحمة كتأسيس لمبنية التحتية مثؿ الكيرباء والماء والياتؼ وما شابو ذلؾ.

والبيػػع والتسػػويؽ اإلنتػػاج مثػػؿ نظػػاـ المخػػزوف و  :تكػػاليؼ تأسػػيس األنظمػػة الداخميػػة لألنشػػطة .2
 وسيولة . ودائرة العمؿ الداخمية النسياب األعماؿ بيسر

نفقػػػػػات التمويػػػػػؿ الخارجيػػػػػة: حيػػػػػث تتطمػػػػػب غالبػػػػػا دفػػػػػع فوائػػػػػد عمييػػػػػا مثػػػػػؿ قػػػػػروض البنػػػػػوؾ  .3
 والمؤسسات المالية الرسمية وغير الرسمية.

امتيػاز التصػنيع و يتحمػؿ المشػروع نفقػات يػتـ  االختػراع أورسوـ أو عموالت أو أربػاح حػؽ  .4
 مشروعو.اإلنفاؽ عمييا جراء استخدامو حؽ مف حقوؽ الغير في تأسيس 

 قيمة األراضي والمباني. .5

 (1)-العناصر الرأسمالية وتتمثل في:  - ب

 وسائؿ النقؿ. .1

 التجييزات المكتبية. .2

 كات توصيؿ وربط الوحدات اإلنتاجية.بش .3

 وقطع الغيار  اآلالت ومعدات اإلنتاج .4

 تكاليؼ التركيب والضبط. .5

 السابقةتييئة العناصر  النفقات والمصروفات المترتبة عمى جميع .6

                                                           

  87– 86,  تحميؿ ودراسة الجدوى االقتصادية لممشروعات, ص 2006بساـ حسف بف عطا ,   (1)
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  -:وأثرىا عمى الثروة الحيوانية رةالخب - ت

ـَ َدَرَجػاتٍ    {يقػوؿ اهلل تعػالي فػي كتابػو الحكػيـ     ـْ َوالهػِذيَف ُأوتُػوا اْلِعْمػ  } َيْرفَػِع المهػُو الهػِذيَف آَمُنػوا ِمػنُك
تعتبػػػر مػػػف المقومػػػات الرئيسػػػية عنػػػد التفكيػػػر فػػػي إنشػػػاء أي  يءفػػػالخبرة والعمػػػـ بالشػػػ ]11  : المجادلػػػة ] 

مػػف المشػػاريع االقتصػػادية, ويعتبػػر الجيػػؿ وعػػدـ الدرايػػة بماىيػػة مشػػروع مػػا مػػف العوامػػؿ مشػػروع 
 لمقومات األخرى.لمشروع وحتى لو وجد رأس الماؿ واالتي تساىـ في ىدـ ىذا ا

دولة خرجت مف الحرب العالمية ميزومة ممزقة محطمة ولكنيا أصبحت اليـو مف أوائؿ الياباف ف
وجود عامؿ الخبرة الموجود عنػد الشػعب  ىوصناعيا , والسبب يرجع إلولوجيا الدوؿ المتقدمة تكن

 العالـ تممؾ مف الموادفي الياباني و وجود كوادر مختمفة مؤىمة في جميع المجاالت. فدوؿ كثيرة 

مقدمػػة الػػدوؿ الناميػػة المسػػتوردة لمػػواد مّصػػنعة  فػػي ر بػػالخػػاـ كميػػات كبيػػرة ومتنوعػػة ولكنيػػا تعت
نقػػص عامػػؿ الخبػػرة  دة عنػػدىا, والسػػبب فػػي ذلػػؾ يرجػػع إلػػىالخػػاـ الموجػػو أصػميا مػػف نفػػس المػػواد 

تصػدر مواردىػا الخػاـ أف الػدوؿ وتضػطر الػدوؿ الناميػة فػي مثػؿ ىػذا الحػاؿ  هلدي العديد مػف ىػذ
أو  كما ىي إلي الػدوؿ الصػناعية , فػي المقابػؿ ىنػاؾ دوؿ ال تممػؾ عمػي اإلطػالؽ أي مػواد خػاـ

قيػػػاـ صػػػناعة ونشػػػاط اقتصػػػادي ولكنيػػػا فػػػي مقدمػػػة الػػػدوؿ  تممػػػؾ كميػػػات بسػػػيطة ال تػػػؤدي إلػػػى
 المصنعة و مف الدوؿ التي ليا نشاط اقتصادي ممحوظ بيف دوؿ العالـ.

فعامػػؿ الخبػػرة يعتبػػر أحػػد أىػػـ عناصػػر النشػػاط االقتصػػادي فػػي أي دولػػة مػػف دوؿ العػػالـ وغيػػاب 
ي عػدـ إتمػاـ العمميػة العامؿ الخبرة يعتبر نقصا في سمسمة مف سالسػؿ النشػاط االقتصػادي وبالتػ

 االقتصادية.

يػػة فػػي محافظػػات غػػزة فكثيػػرا مػػا كانػػت الخبػػرة عػػامال مسػػاعدا الحيوانقطػػاع الثػػروة  مسػػتوى وعمػػى
ىنػاؾ بعػض الػػنقص ف االفػردي وحتػى لػو كػ ىالمسػتو  اح العديػد مػف المشػاريع أو حتػى عمػىإلنجػ

سػير ىػذا المشػروع  مػىع واضػحةالخبرة يبرز دورىا وتترؾ بصػمة ف إفي عناصر قياـ المشروع ف
 ية. الحيوانأو ذلؾ مف مشاريع الثروة 

مساحة مػف األرض أو نقػص فػي وسػائؿ النقػؿ ,وىػذا  نقص  رأس الماؿ غائبا أو يكوفما  اً فكثير 
لمخبػػػرة أثرىػػػا الطيػػػب فػػػي إمكانيػػػة ف ايعتبػػػر مػػػف معوقػػػات سػػػير أي مشػػػروع فػػػي العػػػالـ , لكػػػف  كػػػ

رض أو روض لػرأس المػاؿ أو اسػتئجار قطعػة أالقػ تحصيؿ ىذه العناصر مف خالؿ االستدانة أو
 نياية المطاؼ , كؿ ذلؾ يرجػع إلػىفي المشروع يتوج بالنجاح ف اوك,استئجار وسيمة نقؿ معينة 

 ية.الحيوانؾ مف مشاريع الثروة  عامؿ الخبرة في ىذا المجاؿ أو ذا
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طػػويال أو أنيػػا لػػـ  يػػة التػػي لػػـ تسػػتمرالحيوانوفػػي المقابػػؿ ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف مشػػاريع الثػػروة    
تػوج ىػذه المشػاريع , كػؿ ذلػؾ لعػدـ وجػود الخبػرة  الػذيالفشؿ الذريع  نتيجة تذكر سوى إلىتصؿ 

إنشػػاء  مػػف األرض ورأس مػػاؿ قػد أقػػدموا عمػػى ىنػاؾ أشػػخاص كثيػػروف ممػػف يممكػوف مسػػاحةف أل
 نػاـ وأحػواض لتربيػة األسػماؾالحميػب أو مػزارع لمػدجاج أو األغبقػار مشاريع مختمفة مثؿ مزارع أل

مصػػػير ىػػػػذه ف اسػػػالحيـ الوحيػػػد ىػػػػو رأس المػػػاؿ والسػػػيولة النقديػػػة وكػػػف اخبػػػرة لػػػدييـ وكػػػ ,دوف
 العديد منيـ. ف الوجود وديوف كبيرة  تراكمت عمىع واالنتياءالمشاريع الفشؿ 

نمػػا تظيػػر مػػف خػػالؿ عمميػػات انتقػػاء     والخبػػرة يبػػرز دورىػػا لػػيس فػػي مجػػاؿ التربيػػة فحسػػب وا 
السػػػاللة الحسػػػنة لتكػػػويف نػػػواة ليػػػذا القطيػػػع أو تمػػػؾ المزرعػػػة وتظيػػػر الخبػػػرة واضػػػحة مػػػف خػػػالؿ 
عمميػػػػات البيػػػػع والتعامػػػػؿ مػػػػع الزبػػػػائف عنػػػػد البيػػػػع لنتػػػػاج المزرعػػػػة أو الحظيػػػػرة وكيفيػػػػة إدارة تمػػػػؾ 

 المشاريع إدارة ناجحة تضمف استمرار عممية التربية واإلنتاج.

يػة نسػػوؽ بعػػض األمثمػػة: فمػػثال ىنػػاؾ مػػزارع الحيوانالثػػروة  ولتوضػيح أثػػر الخبػػرة فػػي مشػػاريع   
فصػػاحب المشػػروع الػػذي يممػػؾ  0أو األغنػػاـ أو الػػدجاج وحتػػى أحػػواض تربيػػة األسػػماؾ بقػػار لأل

يتعػػرؼ أف خبػػرة كبيػػرة فػػي تخصػػص مػػا يسػػتطيع مػػف خػػالؿ دخولػػو أرضػػية المزرعػػة أو الخطيػػرة 
ض أو طػائر مػريف اىنػاؾ حيػو ف اكف يبيف إ وبذلؾ ,أو طيوره مف أوؿ نظرةأحواؿ حيواناتو  عمى

 . ات والطيور تحسبا النتقاؿ العدوىالحيوانعف باقي  مريض فيأخذه جانبا بعيدا

أف أو الطيػر فػي بدايػة مرضػو خوفػا مػف الحيػواف عالج ىػذا  بد مفال أخرى فإنو مف ناحية    
مػف  ايعتبػر جػزء المرض مف أوؿ لحظػة . فالتعرؼ عمىتضاعؼ ىذا المرض ويؤدي إلي الوفاةي

أو  اأو دجاجػ اأو خروفػ بقػرة أو عجػالف اكف إ- المريضالحيواف العالج والتعرؼ عمى عالمات 
إال ذو خبػػػػرة ودرايػػػػة  ويممكػػػػ السػػػػميـ وىػػػػذا ال إلنتػػػػاجا مػػػػف التربيػػػػة و ايعتبػػػػر جػػػػزء -اً حتػػػػى أسػػػػماك

حساس سريع لما يحدث داخؿ   . قطيعة أو مزرعتووا 

 خبػػرة فيظيػػر بعػػض العالمػػات مػػثال عمػػىصػػحاب الأ مػػا لػػدىواضػػحة تما الميػػزة هىػػذوتكػػوف    
أو انتفاخ  ,أو لوف البراز الحيواف جسـ  يشوه مرض جمديأو  ,تناع عف األكؿممثؿ اال الحيواف 

 ناحّي الطير أو تواجد األسماؾ عمىأو تدلى ج  ,الحيوافنزؿ مف أنؼ  مخاطيالضرع أو سائؿ 
 األبقار .أمراض ح أكثر نقـو بتفصيؿ نوعيف مف ولمتوضي, البرؾ أو األحواضفي سطح الماء 

 _تغيػػر لػػوف البػػراز مػػف المػػوف العػػادي ىػػذا المػػرض مػػف أعراضػػو األولػػى -:مــرض المالريــا .1
المػػػوف  إلػػػى ا_أو أعشػػػاب اعمفػػػف اسػػػواء كػػػ الحيػػػواف الػػػذي يأخػػػذ لػػػوف الطعػػػاـ الػػػذي يتغػػػذي عميػػػو 

أف الخبرة الكبيرة فإنو يسػتطيع ب المزرعة مف ذوي احصف اكف إاالحمرار, ف األصفر المائؿ إلى
ال يقؿ عف ثالث ساعات  اوقت وومكوث,يكشؼ ىذا المرض مف خالؿ مالحظتو ألرضية المزرعة
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الحيػػػواف  لػػػذي أصػػػيب بيػػػذا المرض,وبعػػػد تحديػػػدات أييػػػا االحيوانػػػ أيفػػػي المزرعػػػة حتػػػى يحػػػدد 
و أكثػر مػف يػـو و لػو تػأخر عنػ  ,الحيوافىذا  قد أنقد حياة   المزرعة  بيكوف صاح   المصاب

أربعػة  ة إلػىال يجدي نفعا أو أنو سوؼ يموت بعد ثالث  الحالة  العالج في ىذه ف إيوميف ف إلى
 أياـ ال محالة.

 منيا:ىذا المرض لو أعراض كثيرة  -:مرض التياب الضرع .2

 انتفاخ الضرع بشكؿ ممفت لمنظر. - أ

 .  امتناع البقرة عف األكؿ أحيانا - ب

 . ضرع  قوي التيابف اك اعرج في مشية البقرة إذ - ت

 . احمرار واضح عمى ضرع البقرة, واختفاء ظاىرة لمعاف الشعر - ث

األخيػػر  الطػػارئىػػذا   ,التػػي تشػػبو الزبػػادي بعػػض الكتػػؿيكػػوف فػػي الحميػػب  البقػػرةعنػػد حمػػب  - ج
مػػػرض ف إصػػػحاب الخبػػػرة , وبشػػػكؿ عػػػاـ فػػػأوال يتعػػػرؼ عميػػػو إال   لمعيػػػافيكػػػوف غيػػػر واضػػػح 

فسػػاد الضػػرع أو جػػزء  ؿ األمػػر فإنػػو يتضػػاعؼ ويػػؤدي  إلػػىأو لػػـ يعػػالخ فػػي ف إالتيػػاب الضػػرع 
الوفػاة  والتي تػؤدي إلػى بالمال ريامنو ويصاحب ذلؾ ارتفاع في  الحرارة وتصاب  البقرة عندىا 

 أحيانا. 

 -:وأثره عمى الثروة الحيوانية االحتالل .2

يػػػػا تجار  اـ تػػػػـ ربطيػػػػ1967محافظػػػػات غػػػػزة عػػػػاـ منػػػػذ سػػػػيطرة االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى     
   اإلسرائيمي.واقتصاديا بالقطاع التجاري واالقتصادي 

غػػزة والضػػفة الغربيػػة منػػاطؽ تابعػػة عسػػكريا وسياسػػيا واقتصػػاديا لدولػػة ت محافظػػات أصػػبح    
 الشريافمع الجسـ اإلسرائيمي ولو قطع ىذا  بشريافالمناطؽ الفمسطينية  مرتبطة أف إسرائيؿ وك

 ربطيػػا بالعػػالـ الخػػارجي وتفتقػػر إلػػىتفتقػػر إلػػي منافػػذ تماتػػت المنػػاطؽ الفمسػػطينية جوعػػا ألنيػػا 
أراٍض واسػػػػعة إلقامػػػػة مشػػػػاريع عمييػػػػا أو لزراعتيػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ  المػػػػوارد االقتصػػػػادية وتفتقػػػػر إلػػػػى

االكتفاء الذاتي والتصدير لما أمكف منيا , وفي ىذه األثنػاء بػدأت المنػاطؽ الفمسػطينية المحتمػة 
 .الدولة اإلسرائيمية بكؿ قطاعاتيا ح عمىزة والضفة الغربية  باالنفتافي قطاع غ

غزة ومف بيف ىذه  محافظاتبدأت تنشأ المشاريع والمصانع والمؤسسات االقتصادية في و    
ض ومشاريع الدجاج البياوتسميف العجوؿ بقار المشاريع بدأت تقاـ المشاريع الخاصة باأل

والدجاج وتِبَعتيا مشاريع تربية بقار مف األوبدأت تدخؿ إلينا سالالت ممتازة والدجاج الالحـ 
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األغناـ مف السالالت الجيدة وأصبح في األراضي المحتمة في قطاع غزة العديد مف مشاريع 
ما بدأت السمطات اإلسرائيمية في فرض الضرائب  فية الناجحة ولكف سرعاالحيوانالثروة 
كبيرة أماـ تطور ىذه كؿ المشاريع والمحاؿ والمؤسسات التجارية مما شّكؿ عقبة  عمى الباىظة

التجار وأصحاب  ية وبقي ىذا الحاؿ مف التضييؽ عمىالمشاريع والمؤسسات االقتصاد
 ـ.1994المشاريع والمحالت التجارية حتى مجيء السمطة الوطنية الفمسطينية 

وعػادت المشػػاريع والمؤسسػات فػػي التقػدـ والنيػػوض مػف جديػػد وذلػؾ لتػػوفر رؤوس األمػػواؿ      
يػة فػي التطػور وزاد االىتمػاـ الحيوانسسات المالية والبنػوؾ وأخػذت مشػاريع الثػروة والقروض والمؤ 

وأقيـ العديد مف  ,بيا مف قبؿ المسئوليف في السمطة الفمسطينية, وأقيمت الحظائر والمزارع الكبيرة
محافظات غزة سالالت جديدة يغمب عمييا الطػابع الممتػاز والمالئػـ  ودخمت إلى ,األلبافمصانع 
 .ؼ المناخ في محافظات غزةلظرو 

أبقػػار يػػة أفضػػؿ الظػػروؼ وانتشػػرت مػػزارع الحيوانوخػػالؿ ىػػذه الفتػػرة عاشػػت مشػػاريع الثػػروة     
أحػواض تربيػة البيػاض والػدجاج الالحػـ وانتشػرت  الحميب ومػزارع تسػميف العجػوؿ ومػزارع الػدجاج

جػػبف وحميػػب ولػػبف مػػف  األلبػػافالمحػػـو ومنتجػػات  , كػػؿ ذلػػؾ نتيجػػة لزيػػادة الطمػػب عمػػى األسػػماؾ
يػة ازدادت نتيجػة لمزيػادة السػكانية الكبيػرة فػي الحيوانوىذه الزيادة في الطمب عمػى منتجػات الثػروة 

 .محافظات غزة نتيجة لقدـو مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف مع قدـو السمطة الوطنية الفمسطينية 

ميػة التشػريعية  ومػف ثػـ عند إجراء االنتخابات المحـ 2006واستمر ىذا الحاؿ حتى العاـ      
 ,ةنػيية معتالشت نتيجة لظروؼ سياسػأف ىذه الحكومة حكومة وحدة وطنية ثـ ما لبثت تشكيؿ  
فػػػي سياسػػػة جديػػػدة تجػػػاه محافظػػػات غػػػزة اتسػػػمت وبػػػدأت إسػػػرائيؿ  ,االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني ثػػػـ تبعػػػو
جػزء ميػـ  وىػي  ,الحدوديػةمف مظاىرىا التوغؿ العسكري فػي المنػاطؽ ف اوك والحصار  بالعنؼ
, حيػث مارسػت قػوات االحػتالؿ  حيػث تنتشػر غالبيػة مػزارع الثػروة الحيوانيػة  منطقة الدراسة مف 

وأغمقػػػت المعػػػابر بمختمػػػؼ  ,اإلسػػػرائيمي أعمػػػاؿ الحصػػػار الجػػػوي والبحػػػري والبػػػري بأبشػػػع صػػػوره
 المخصصة لمتجارة والنقؿ والسفر . أنواعيا 

 عض األفػراد وبشػكؿ فػردي بالعمػؿ عمػىأ ببدونتيجة الحصار المفروض عمى محافظات غزة   
وذلػػؾ مػػف أجػػؿ جمػػب  الحػػدود بػػيف محافظػػات غػػزة وجميوريػػة مصػػر العربيػػة  حفػػر األنفػػاؽ عمػػى

ف إفػرج شػيئا فشػيئا حتػى نمحافظػات غػزة فأخػذت األزمػة ت سػكافالعديد مػف السػمع التػي يحتاجيػا 
 سػواؽأسطيني بػدأ يتواجػد فػي فمالحية والمحـو وحميب األطفاؿ وكؿ ما يحتاجو المواطف البقار األ

 محافظات غزة.
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 2008محافظػػات غػػزة سػػنة  عمػػى الػػـ يػػرؽ لحكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فشػػنت حربػػ الشػػيءىػػذا  
بقػػار العديػػد مػػف المنػػاطؽ وقامػػت بتجريػػؼ العديػػد مػػف المنػػاطؽ الزراعيػػة ومػػزارع األ باجتيػػاحوقامػػت 

الػرغـ مػف حجػـ الخسػارة  ة المسػيرة عمػىحافظات غػزة عػف مواصػمم سكاف والدجاج, كؿ ذلؾ لـ يثف
 .التي تكبدوىا جراء السياسية اإلسرائيمية 

اصػمت وو  ,وبعدىا انسحبت القوات اإلسرائيمية مف أراضي محافظات غزة ولكنيا لـ تفؾ الحصار   
 األلبػافات ومشػتريات الحيوانػداخؿ إسرائيؿ ومنعت دخوؿ البضائع و  منع دخوؿ العماؿ والتجار إلى

افظػػات غػػزة ومنعػػت أيضػػا وصػػوؿ األعػػالؼ المصػػنعة فػػي إسػػرائيؿ والتػػي تحتاجيػػا مػػػزارع مح إلػػى
والػػػدجاج واألغنػػػاـ وحتػػػى األعػػػالؼ المخصصػػػة لتربيػػػة األسػػػماؾ فأصػػػبحت مشػػػاريع الثػػػروة بقػػػار األ

فػي األعػالؼ وتوقفػت مصػانع األعػالؼ الموجػودة فػي محافظػات غػزة  اية تعػاني نقصػا شػديدالحيوان
ية في ميب الريح الحيوانمف إسرائيؿ فأصبحت مشاريع الثروة  ؿ بمواد مستوردةف العمؿ ألنيا تعمع
فوصػؿ سػعر كيمػو لحػـ العجػؿ  , طينيوبعد ذلؾ ارتفعت األسعار بشكؿ ال يتحممو المػواطف الفمسػ, 
 (1)$( 550حوالي) شيقؿ  2200 إلى , وطف العمؼ $( 15 حوالي ) شيقالً  60 إلى

 ,مف الخسارة نتيجة الرتفاع أسعار األعالؼ  تعانيالحميب أبقار ارع أصبحت مز ونتيجة لذلؾ      
فػي إسػػرائيؿ بقػار وبعػد ىػذه المػدة وبالتحديػػد بعػد خػروج القػوات األمريكيػػة مػف العػراؽ بػدأت مػػزارع األ

صػػػالحة الغيػػػر بقػػػار مػػػف الحميػػػب وزيػػػادة فػػػي عػػػدد العجػػػوؿ المسػػػمنة واألاإلنتػػػاج تشػػػكو مػػػف تكػػػدس 
بقػار األ اعييا لبيع أعداد كبيػرة مػف ىػذه مصر  إلسرائيمية تفتح المعابر عمىمة افبدأت الحكو  ,لمتربية

القػوات األمريكيػة فػي أف مناطؽ محافظات غزة وبأسعار متدنية جدا والسػبب فػي ذلػؾ  والعجوؿ إلى
 الغذاء مف دولة إسرائيؿ ألنيا قريبة مف العراؽ.  وطيمة التسع سنوات كانت تعتمد عمىالعراؽ 

ـ والتػي كانػت تسػتيمؾ كميػات 2011العػراؽ فػي أواخػر العػاـ عػف القوات األمريكيػة  وبعد رحيؿ    
األسػػواؽ اإلسػػرائيمية أف  ىإضػػافة إلػػ ,كبيػػرة مػػف المحػػـو والحميػػب أصػػبحت ىػػذه الكميػػات بػػال تسػػويؽ

والعجوؿ مف الدوؿ األوروبية ومف استراليا وذلؾ عبر تجار بقار بدأت تستقبؿ آالؼ الرؤوس مف األ
يف ىدفيـ األوؿ ىو الربح ضاربيف بعرض الحائط مصمحة المربيف مف الييود وىميـ الوحيد إسرائيمي

 ىو تحصيؿ أكبر كمية مف الربح.

المػزارع اإلسػرائيمية  ىليػا أثػر سػمبي عمػف االمسػتوردة مػف خػارج دولػة إسػرائيؿ كػبقار وىذه األ    
يػة فػػي محافظػػات الحيوانيع والػذي انعكػػس سػمبا أيضػػا وبطريػػؽ غيػر مباشػػر عمػى المػػزارع والمشػػار 

بقػػار ـ مئػػات العجػػوؿ واأل2011آخػػر سػػنو  ومنػػذحيػػث بػػدأت تسػػتقبؿ محافظػػات غػػزة يوميػػا ,غػػزة 
)  شػػػيقالً 50 إلػػػى الً قشػػػي60فػػػاض سػػعر كيمػػػو المحػػػـ مػػف انخ إلػػػى وبأسػػعار متدنيػػػة جػػػدا ممػػا أدى

                                                           

 5/2/2010رياح أبو عجوة  , مقابمة خاصة ,  (1)
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ف المػػػواط يصػػػب فػػػي مصػػػمحة  كمػػػومباشػػػرة وىػػػذا  $( 8)حػػػوالي  شػػػيقالً 30إلػػػي  $( 13حػػػوالي 
ولكػػف  ,يشػػتري مػػا يحتػػاج مػػف سػػمع وحاجيػػات بأقػػؿ األسػػعارأف الفمسػػطيني الػػذي مػػف مصػػمحتو 

المتضرر الوحيد فػي ىػذه العمميػة المربػي الفمسػطيني وصػاحب المزرعػة سػواء كانػت مػف األغنػاـ 
قمػػػة  ؿ يػػػؤدي مباشػػػرة إلػػػىانخفػػػاض سػػػعر كيمػػػو المحػػػـ األحمػػػر مػػػف العجػػػو ف أو الػػػدجاج وذلػػػؾ أل

 أو األسماؾ أو األغناـ.الدجاج  الطمب عمى

ت في شير ينػاير مػف التي وصمبقار ىذه األسعار الجديدة والمنخفضة في سعر العجوؿ واأل    
وىذا ال  األعالؼمع ثبات أسعار  الحيلكيمو العجؿ  $( 4) حوالي  شيقالً 15 إلى 2012العاـ 

لخسػارة ممػا دفػع ات ومربي الدواجف واألغنػاـ ويعػود عمػييـ باالحيوانيصب في مصمحة أصحاب 
 انخفػػاضوفػػي المقابػػؿ  ,األعػػالؼ أثمػػافبيػػع حيوانػػاتيـ والػػتخمص منيػػا الرتفػػاع  ر مػػنيـ إلػػىالكثيػػ

 سعر المحـو وبذلؾ تكوف خسارة المربي مؤكدة.

 -:وأثرىا عمى الثروة الحيوانية السالالت .3

أوؿ  ف الحيواومدلوؿ في العممية االقتصادية ويعتبر استئناس  ليا معنى كممة ساللة     
يضعو نصب عينو أي ميتـ أف , وىو المبدأ الذي يجب  يالحيواناإلنتاج خطوات تركيز عممية 

بأنيا محاولة  :في العصر الحديث, وعممية التركيز ىذه يمكف تعريفيا يالحيواناإلنتاج بشئوف 
ختالؼ أىداؼ المربيف مف إنتاج أكثر عدد ممكف مف وحدات  الموارد اإلنتاجية, ونتيجة ال

ىذا ىو السبب في وجود سالالت متعددة داخؿ ف اغيرىا كمنطقة إلى أخرى أو مف بيئة إلى 
 (1) النوع وكذلؾ وجود طرز كثيرة داخؿ الساللة الواحدة

نتاج سالالت جديدة وك الحيواف  واستئناسوكانت التربية الداخمية      ف اسببا في زيادة الخمط وا 
حاربة نفس األثر في نقؿ السالالت مف خالؿ تنقميـ مف أيضا لممكتشفيف والتجار والجيوش الم

ىذه السالالت وعرؼ قيمتيا وأىميتيا في تحقيؽ  اإلنسافؼ عر ف إخر , وما آ إلى مكاف
أغراضو المتعددة حتى بدأ ييتـ بالمحافظة عمييا وتحسينيا, وبذلؾ نشأت فكرة حفظ السالالت 

تماـ العرب بتربية األغناـ وخاصة خالؿ العربي خير مثاؿ لذلؾ, وكذلؾ اى والحصافالنقية 
التي وضعت  المارينوـ( والتي أنتجت أغناـ 1492-711الثمانية قروف التي قضوىا بأسبانيا )

أىالي جزيرة أف الصدارة بيف دوؿ العالـ بالنسبة إلنتاج الصوؼ الرفيع, كما  مكافأسبابنا في 
امتياز  ـ عندما تنبيوا إلى1789 عاـفي جزيرتيـ   إلى حرموا دخوؿ أي ماشية أخرى جرسي

                                                           

 . 4صـ  , تربية الحيواف  , مكتبة  األنجمو المصرية   , 1972صالح جالؿ , حسف كـر ,    (1)



118 
 

دوف خمط مع غيرىا مف السالالت وحذا حذوىـ  ي إنتاج المبف وحافظوا عمييا نقيةأبقارىـ ف
 (1) ـ لحماية أبقارىـ كذلؾ1824سي المجاورة ليا في عاـ جر  جزيرة أىالي

بر بحؽ في ىذه الفترة, ويعت الحيواف بيكويؿ مف أبرز مف اشتغموا بتربية  تر روبف اوك    
ـ , وقد 1795ـ إلي 1725عاـ  انجميزي عاش مف مزارعفي العالـ وىو  الحيواف مؤسس تربية 

ـ واىتـ بيكويؿ بماشية المونجيورف 1760بمقاطعة لستر  في قرية دوبميف اذاع صيتو عندما ك
يؤجر الكباش الممتازة التي ف اك اح كبير في تحسيف ىذه األنواع حتىوأغناـ المستر ونجح نج

ليو يرجع ف اظير في القطيع إلي قطعت أخري , وقد نشأت فكرة استعماؿ النسب في عصره وا 
 ( 2) الفضؿ األكبر في نشرىا

" " التربيػة الداخميػة تزيػد  أنسػاليا مػع  اآلبػاءومف أقػواؿ بيكويػؿ المشػيورة والمػأثورة : " تتشػابو    
 النقاوة والمقدرة عمي طبع النسؿ" " لقح األحسف باألحسف ".

ة الداخمية وأثرىا الشديد لتربي هىي تقدير  الحيواف لتربية  -بيكويؿ–ىا اوتعتبر اكبر خدمة أسد    
ت السػالالت , وجػاء عػدد مػف المقمػديف والػذيف صػاروا عمػي يػعامػؿ فػي تنقيػة وثب ىقو أواعتبارىا 

ليػػو يرجػػع الفضػػؿ فػػي تكػػويف سػػاللة ماشػػية الشػػورتيورف وسػػالل ة دربػػو ومػػف ىػػؤالء آؿ كػػولنجز وا 
عضيا صمة القرابة وكذلؾ التشابو في بية التي تربطيا بالحيوانالييرفورد ثـ بدأت تظير المجاميع 

ذلؾ ىو بداية تكويف السالالت األصيمة في انجمترا مف األغناـ والماشػية ف االمظير الخارجي وك
دة الطمػػب مشػػيرة التػػي حققتيػػا السػػالالت الجديػػدة المحسػػنة فػػي أنحػػاء العػػالـ أثرىػػا فػػي زيػػالف اوكػػ

 .ات الحيوانعمي ىذه 

ونتيجة لالىتماـ الكبير بموضوع السالالت ظير ىناؾ ما يسمي جمعيات السالالت والتي     
ـ بدأت الوراثة 1905الوراثية عاـ  مندؿظيرت لتمبية رغبات المربيف , ومع اكتشاؼ قوانيف 

 اإلنتاجيةماميـ بالصفات ات وزادت اىتالحيواناألفكار السائدة بيف مربي  ىتؤثر عم دليةنالم
 لجمعيات وأصبحبة عمييا تالمختمفة والعواقب المتر  التزاوج فكرةفيما ل أكثر اصبحو أوبتوارثيا و 
 (3)فعالية في تحسينيا وتقدميا أكثر دورٌ السالالت 

والتي تـ توليدىا ,سالالت الدجاج البياض والالحـ الحديثة في كؿ بالد العالـ  اآلفوتستخدـ     
مف الكفاءة , وأي تدخؿ  عاؿ ىبمستو بيض ولحـ  لتحويؿ طاقة الغذاء والبروتيف إلىتيا وتنمي

                                                           

  .9صالح جالؿ ,  حسف كـر , تربية الحيواف , المرجع السابؽ , ص  (1)
  .19صالح جالؿ  , حسف كـر ,  تربية الحيواف , المرجع السابؽ,ص  (2)
  .12صالح جالؿ ,  حسف كـر  تربية الحيواف , مرجع سابؽ ,  ص  (3)
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 ومرحمة الدجاج النامي قد يؤدي إلي خسارة مالية كبيرةف افي نموىا السريع في مرحة الصيص
(1) . 

داللػة اقتصػادية  ألغنػاـ أو الػدجاج وحتػى األسػماؾ ذاأو ابقػار ويعتبر عامؿ الساللة فػي األ     
واضػحة مػػف خػػالؿ الكميػػات التػػي تعطييػػا كػػؿ سػػاللة سػػواء مػػف حيػػث المحػػـ أو الحميػػب أو أعػػداد 

الخاصػػػة بالحميػػػب أو بقػػػار البمػػػدي, فسػػػواء منيػػػا األبقػػػار البػػػيض وحجمػػػو فينػػػاؾ مػػػثال سػػػاللة األ
كانػػت تسػػتعمؿ فػػي الماضػػي ألعمػػاؿ  رديئػػةالعجػػوؿ المخصصػػة لمتسػػميف فيػػي بمثابػػة سػػالالت 

حرث أو االعتماد عمييا لسد حاجة البيت مف الحميػب والمػبف والجػبف والسػمف المزرعة سواء في ال
 .البمدي فمـ يكف إنتاج الواحدة منيا يتعدي العشر لترات مف الحميب يوميا

-300وزنػػو أكثػػر مػػف  قرابػػة العػػاميف وال يتعػػدى أمػػا العجػػوؿ فكػػاف يصػػؿ عمػػر الواحػػد منيػػا   
تقػـو عمييػا, بقػار أف تستطيع المشاريع الخاصة باألوال  غير مجديو اقتصاديا فيياـ كيموجر 350

والعجػػوؿ البمػػدي تكػاد تكػػوف قػػد انقرضػت فػػي محافظػػات غػػزة, بقػػار وبالنسػبة ليػػذه السػػاللة مػف األ
وجػػد منيػػا فيػػو قميػػؿ جػػدا فػػي بعػػض المنػػاطؽ البعيػػدة عػػف المػػدف أو فػػي بعػػض البسػػاتيف أو ف ا  و 

 البرتقاؿ وذلؾ ألغراض محدودة جدا. بيارات

مخصػػص لمحميػػب مثػػؿ  وسػػالالت مختمفػػة سػػواء منيػػا مػػا ىػػ الرديئػػةحػػؿ محػػؿ ىػػذه السػػاللة و     
ذات جػػػودة عاليػػػة فػػػي الحميػػػب فتكػػػاد أبقػػػار فيػػػذه  .السػػػمنتاؿأبقػػػار و  ياليولنػػػدي والجيرسػػػبقػػػار األ

يوميػػا وىػػذه كميػػة كبيػػرة ومجديػػة تتناسػػب مػػع  التػػر   40تعطػػى الواحػػدة منيػػا إنتػػاج حميػػب حػػوالي 
فييػا ىػذه  الحميب في محافظات غػزة موجػودأبقار ومف ثـ فمعظـ مشاريع  ,الؼارتفاع ثمف األع

 هأصػميا مػف ىولنػدا أو السػويد أو إيطاليػا والجيػة التػي وفػرت لنػا ىػذأبقػار السالالت الممتازة مف 
 إسرائيؿ. يالسالالت ى

دة أحيانا و البر  بالدنا وجدت ليا مكانا ذا مناخ معتدؿ يميؿ إلى فيذه السالالت الجديدة عمى  
 .أو الجفاؼ أحيانا أخرى

أي التي يقتنييا المربوف  ,السالالت الموجودة في كافة المشاريع ىي وأصبحت بالدرجة األولى
 في أنحاء محافظات غزة.

فػي وبالنسبة لألغناـ فكانت األغناـ الموجودة عندنا ىي األغنػاـ البمػدي وال زاؿ الكثيػر منيػا    
رعييػػا عمػػى مخمفػػات فػػي عنػػد الجماعػػات البدويػػة التػػي تعتمػػد  محافظػػات غػػزة خاصػػة منيػػا التػػي

 ألنػػواع مػػف األغنػػاـ ليػػا القػػدرة عمػػىبعػػض المزروعػػات مػػف أجػػؿ تػػوفير الغػػذاء ألغنػػاميـ وىػػذه ا

                                                           

 . 353ية في رعاية الحيواف  ص, تطبيقات عمم1999. , عامر محمد مختار , –أيور  –ؾ  -ت –  (1)
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أمػػا المػػزارع الحديثػػة و   األوضػػاع الغذائيػػة المناخيػػة المتقمبػػة وتتكيػػؼ مػػع أسػػوأتحمػػؿ الظػػروؼ 
ـ  مػػف النػوع البمػػدي ألنيػا ال  تتمشػػي مػع أىػػداؼ التربيػػة التابعػػة ليػا  فػػال تفضػؿ األغنػػاالحظػائر 

الطريقػة الطبيعيػة فػي التناسػؿ والمتمثمػة  مد في العاـ مػرة واحػدة وتعتمػد عمػىعندىـ, فيذه أغناـ ت
لؾ ال بػذ يو ىػ, في وجود الكبش وسػط القطيػع وكميػة الحميػب فييػا قميمػة ال تكػاد تكفػي صػغيرىا

 أىداؼ المزارع الحديثة . و تتمشى  اقتصاديةتعتبر ذات جدوى 

 السػػػػالالت المسػػػػتوردة مثػػػػؿ المػػػػارينو و  ولػػػػذلؾ يفضػػػػؿ أصػػػػحاب المػػػػزارع والحظػػػػائر اقتنػػػػاء    
  الرأسػيالمخالع. وىذه السالالت تعتبر طريقػة غيػر مباشػرة لمتوسػع  تسمى وأنواع أخرى العساؼ

 هالشػػديد عمػػى ىػػذ اإلقبػػاؿيػػة فػػي محافظػػات غػػزة, ويعتبػػر الحيوانفػػي مجػػاؿ تطػػوير قطػػاع الثػػروة 
السالالت وسيمة لتعػويض الػنقص فػي المسػاحة األرضػية فػي محافظػات غػزة ولتعػويض المراعػي 

ت محافظػػات غػػزة وذلػػؾ مػف خػػالؿ حجػػـ العطػػاء الػػذي تعطيػػو ىػػذه السػػالال يػػاالتػي تكػػاد تخمػػو من
ف يػة مثػؿ المحػـ والحميػب والصػوؼ والجػبالحيوانقطػاع الثػروة  مف مختمؼ السمع التي تعتمػد عمػى

 والبيض.

 -:وأثرىا عمى الثروة الحيوانية األعالف .4

حيػػػث  توفرىػػػا,تعتبػػػر األعػػػالؼ مػػػف أىػػػـ مقومػػػات نجػػػاح مشػػػاريع الثػػػروة الحيوانيػػػة فػػػي حػػػاؿ   
وتنقسػـ  واأللبػاف,ممػا يسػاىـ فػي ارتفػاع الطمػب عمػى المحػـو  كبيػر,تنخفض تكمفة اإلنتاج بشكؿ 

 نوعيف األعالؼ إلى 

 .المراعي الطبيعة  - أ

 قطعػػاففػػي كثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ ىػػي الدعامػػة األولػػي والرئيسػػية التػػي تعتمػػد عمييػػا  تعتبػػرو   
وىػػذه تعتبػػر الطريقػػة التقميديػػة فػػي تربيػػة الماشػػية ولكػػف فػػي منطقػػة  ,واألغنػػاـ فػػي غػػذائيابقػػار األ

وذلػػؾ نظػػرا لمحدوديػػة المسػػاحة التػػي , الدراسػػة أال وىػػي محافظػػات غػػزة فالوضػػع مختمػػؼ تمامػػا 
موزعػػة لألغػػراض السػػكنية والمنػػاطؽ  امربعػػ اكيمػػومتر 365افظػػات والبالغػػة حػػوالي تشػػكؿ ىػػذه المح

رمميػة خػالي مػف أي نباتػات, فيػؿ بعػد ذلػؾ  كثبػافالصناعية ومناطؽ الزراعة المروية وقسـ فييا 
فيػي منػاطؽ صػغيرة جػدا ال  تبقىف ا  يبقى في ىذه المساحة نصيب لممراعي الطبيعة بالطبع ال و 

و الجيػات المسػئولة وتستفيد منو المحافظات أ الحيواف رعوي يعتمد عميو  وجود نشاطتساىـ في 
ات وذلػؾ لغػرض االكتفػاء األسػري مػف الحيوانفردي لسد حاجة بعض  ىً مستو  بؿ ىو نشاط عمى

 ات المحدودة العدد.الحيوانإنتاج ىذه 
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 :مصنعةاألعالف ال - ب

أو مشػػػاريع تسػػػميف  ر الحميػػػبأبقػػػايػػػة وخاصػػػة مشػػػاريع الحيوانفيػػػي ضػػػرورية لقطػػػاع الثػػػروة      
وكػػػذلؾ الحػػػاؿ تعتبػػر األعػػػالؼ الصػػػناعية  ,العجػػوؿ أو مشػػػاريع أغنػػاـ الحميػػػب وتسػػػميف الخػػراؼ

 .لوجود مشاريع تربية الدجاج البياض والدجاج الالحـ  اأساس

 ريع تربيػػػة األسػػػماؾ والتػػػي فرضػػػت عمػػػىوفػػػي اآلونػػػة األخيػػػرة وفيمػػػا يتعمػػػؽ بالتوسػػػع فػػػي مشػػػا   
ة فرضػيا االحػتالؿ نػيجة لوجود ظروؼ سياسية وعسػكرية معشاط اقتصادي نتيمحافظات غزة كن

ممػا أدى  مػف البحػر األسػماؾمسػاحة الصػيد البحريػة وقمػة  انحسػارترتب عمييػا  والتياإلسرائيمي.
مػػػػف ضػػػػمف المشػػػػاريع وأصػػػػبحت  ,نتيجػػػػة لػػػػذلؾ  األسػػػػماؾ, وكانػػػػت زراعػػػػة أثمانيػػػػا ارتفػػػػاعإلػػػػى 

 .الحيوانية األخرىجنب مع المشاريع إلى  محافظات غزة جنبافي االقتصادية 

ىػػػػذه المشػػػػاريع التػػػػي اتخػػػػذت سياسػػػػية التوسػػػػع الرأسػػػػي وذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ األسػػػػاليب العمميػػػػة     
والتكنولوجيػا الحديثػػة فػػي التربيػػة ال غنػػى ليػػا عػػف األعػػالؼ حيػػث تعتبػػر األعػػالؼ المصػػنعة مػػف 

 المشاريع المختمفة. أساسيات ىذه

 :جابة عمى التساؤالت اآلتية اإلوىنا أصبح من الضروري 

عة في محافظات غزة موجػودة بأسػعار مناسػبة ألصػحاب مشػاريع الثػروة ىؿ األعالؼ المصنَ  .1
 ية.الحيوان

 تغنى عف األعالؼ المستوردة.أف ىؿ ىذه األعالؼ ذات جوده عالية تستطيع  .2

فظػػات فيػػة التػػي تسػػتخدـ فػػي صػػناعة األعػػالؼ متػػوفرة داخػػؿ محامالع تاىػػؿ الحبػػوب والقرنيػػ .3
 غزة.

ىؿ تعتبر مصانع األعالؼ في محافظات غزة قادرة عمي االستمرار في صناعتيا فػي جميػع  .4
 .الظروؼ واألحواؿ السياسية المختمفة والمتذبذبة

أف ال بػد مػف فػيػة فػي محافظػات الحيوانألصػحاب مشػاريع الثػروة  األعػالؼأما ما يتعمؽ بأسػعار 
ة إنشػػاء مصػػانع األعػػالؼ فػػي محافظػػات غػػزة فػػي نوضػػح التػػاريخ أو المػػدة التػػي بػػدأت فييػػا فكػػر 

ماضػي وكانػت تعتمػد ات مػف القػرف النالظيور عمي أرض الواقع, فالبداية كانت في أواخر الثماني
الحبوب مثؿ الذرة والشعير وفوؿ الصويا وبعض الفيتامينات مف دولػة  استيراد بصورة كاممة عمى
.بػؿ تتحػدد أسػعارىا  .ت غػزة ال تتحػدد محميػاأسػعار األعػالؼ فػي محافظػاف إإسػرائيؿ وبالتأكيػد فػ
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إسػػرائيؿ و الػػدوؿ المصػػدرة دولػػة فػػي أسػػعار المػػواد المسػػتخدمة فػػي صػػناعة األعػػالؼ  بنػػاء عمػػى
 لمحبوب . 

مة أسعار األعالؼ المّصنعة في محافظات غزة ألصحاب المشاريع ءمال وعندما نتكمـ عف مدى
فػػي  اآلفف إذا قسػػنا ىػػذه األسػػعار بمػػا عميػػو ييػػكػػوف غيػػر منطقيػػة فإننػػا نالحيوانالخاصػػة بػػالثروة 

 إغػالؽ ولػة االحػتالؿ بسػبب األسعار أصبحت مرتفعة وذلؾ لصػعوبة توفيرىػا مػف دف ـ أل2012
 .والضرائب ووسائؿ النقؿ المتعددة  المعابر

أخػذ أصػػحاب مشػاريع الثػػروة حيػث  , وقػد سػاىمت األسػػباب السػابقة فػي رفػػع أسػعار السػػمع      
ظػػؿ عػػدـ وجػػود أسػػعار فػػي وذلػػؾ , كوف مػػف حجػػـ الخسػػارة التػػي تواجػػو مشػػاريعيـ تة يشػػوانيػػالحي

نتيجػػة لغيػػاب دور الحكومػػة ووزارة , وذلػػؾ  فػػي محافظػػات  غػػزةيا المحػػـو ومشػػتقاتف األثمػػمحػػددة 
 مثؿ ىذه السمع. ضبط العرض والطمب عمىبخؿ االقتصاد في ىذا الموضوع مف خالؿ التد

ـ فقػد كانػت أسػعار 1980ت فييا مصانع األعالؼ أي في أواخػر أما في السنوات التي أقيم    
أصػػػػػحاب المصػػػػػانع كػػػػػانوا ف األعػػػػػالؼ مناسػػػػػبة جػػػػػدا لجميػػػػػع المشػػػػػتغميف بيػػػػػذه المينػػػػػة وذلػػػػػؾ أل

سػػعر ف اكػػ :يسػػتوردوف البضػػاعة المطموبػػة بواسػػطة سػػياراتيـ الخاصػػة دونمػػا عراقيػػؿ تػػذكر فمػػثال
أمػػا سػػعر  ,واألغنػػاـبقػػار ىػػذا بالنسػػبة لأل, شػػيكال700طػػف العمػػؼ المّصػػنع محميػػا يسػػاوي حػػوالي 

كمػا ف اوكانت أسعار المحـو ومنتجات األلبػ شيكال900بحوالي   ثمنوطف عمؼ الدجاج فقد ُقدر 
وسػعر كيمػو   شػيكال11والػدجاج  شػيكال30بقػار ـ, سعر كيمو المحػـ لأل2012في عاـ  اآلفىي 

يسػػػػػػاوي حػػػػػػوالي بقػػػػػار ألأصػػػػػبح سػػػػػػعر طػػػػػف العمػػػػػػؼ المَصػػػػػنع محميػػػػػػا ل واآلف شػػػػػػيكال12الجػػػػػبف 
 .شيكال2000ولمدجاج حوالي  شيكال1700

مػػا يناسػػب أصػػحاب مشػػاريع  األلبػػاففيػػؿ بعػػد ىػػذه األسػػعار الُمَبينػػة لألعػػالؼ والمحػػوـ ومنتجػػات 
 ية.الحيوانالثروة 

 التػي تػـ توزيعيػا عمػى واالسػتبانوالؿ المقػابالت الشخصػية مػف خػف أما ما يتعمؽ بجودة األعػالؼ
األعػػالؼ  بمختمػػؼ تخصصػػاتيـ فقػػد أجمػػع الكثيػػر عمػػى رداءة يػػةالحيوانثػػروة أصػػحاب مشػػاريع ال

بقــــار األن إ)وا فقػػػػالالجانػػػػب اإلسػػػػرائيمي , األعػػػػالؼ المسػػػػتوردة مػػػػف المّصػػػػنعة محميػػػػًا ويّفضػػػػموف 
واألغنام والدجاج ىي المختبر الحقيقـي الـذيُ يظيـر نتـائج فحـص األعـالف مـن خـالل الزيـادة 

ل األعـالف واألغنام التي تتنـاوبقار تعطييا األ التيوكميات الحميب اليومية لحيوانات التسمين 
رداءة األعالؼ المّصنعة محميػا بتػدني النػاتخ مػف الحميػب إذا اسػتعممنا  معقبا عمى (, اإلسرائيمية

ذلػؾ ظيػور  زد عمػى ,اليومية لحيوانات التسػميف ىذا العمؼ في أوقات الحصار و تناقص الزيادة
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حػػػد الوفػػػاة فػػػي حالػػػة تناوليػػػا  واألغنػػػاـ والػػػدجاج تصػػػؿ أحيانػػػا إلػػػىبقػػػار بػػػيف األاألمػػػراض بعػػػض 
 .لألعالؼ المحمية

تحقيػػؽ ربػػح فػػي رغبػػة أصػػحاب مصػػانع األعػػالؼ  إلػػى األحيػػافالسػػبب فػػي كثيػػر مػػف  ويرجػػع    
يصػػؿ بيػػـ الجشػػع والطمػػع لشػػراء  كثيػػرةوفيػػر مػػف خػػالؿ شػػراء حبػػوب ذات نوعيػػة رديئػػة وأحيانػػا 

لمصػانع الجعػة أو مػاء الشػػعير )البيػرة( مػف داخػؿ إسػرائيؿ حيػث تأخػذ ا الخمػور مخمفػات مصػانع
محافظػػات غػػزة بواسػػطة إلػػى  أو قيمػػة غذائيػػة ولكّنػػة يجػػد طريقػػو حػػب الشػػعير بػػدوف فائػػدة ويبقػػى

 غياب القانوف .في تجارا  أنفسيـشرذمة مف السماسرة والذيف ُيّصنفوف 

المصػانع الخاصػة  دور الرقابػة عمػى فولو أو فػي معظميػا يغفػؿ المسػئ األحيػافوفي كثير مػف    
أي جيػة  مربػي الماشػية ال يشػكوف إلػىأف حصػار أو  المنطقػة فػيأف باألعالؼ وذلؾ تحت بنػد 

وىػػػـ دائمػػػا مرغمػػػوف لمتعامػػػؿ مػػػع مصػػػانع األعػػػالؼ أو , شػػػتري األعػػػالؼ ألجػػػؿٍ يغػػػالبيتيـ ف أل
 .لقدرة عمى التمييزتعِّطؿ عندىـ امستورد األعالؼ نظرا ألنيـ ُمقّيدوف بديوف كبيرة.

يسػتغؿ أصػحاب مصػانع األعػالؼ الظػروؼ السياسػية والمتمثمػة فػي إقفػاؿ  أخرى أحيافوفي     
محافظػػات غػػزة , فحينيػػا تتحقػػؽ ألصػػحاب المصػػانع مػػا فػػي المعػػابر وقمػػة األعػػالؼ المسػػتوردة 

مػػؼ جػػد العو يأف ات الحيوانػػيطمبػػوف مػػف صػػناعة رديئػػة ألعالفيػػـ والميػػـ عنػػد أصػػحاب المواشػػي و 
 ص في نوعية األعالؼ.فحبأي صورة وبدوف 

 منيػا األعػالؼ داخػؿ محافظػات غػزة  التػي تصػنع البقوليػاتو حوؿ إمكانيػة تواجػد الحبػوب أما    
رض منطقة حدودية أا في كثير مف الفقرات السابقة  مبّينأف إلطالة بعد فاإلجابة ىنا ال تحتاج 

 ,لشػػػعير والػػػذرة والفػػػوؿحقػػػوؿ القمػػػح وا وجػػػود مسػػػاحات خضػػػراء أو الدراسػػػة والتػػػي تفتقػػػر إلػػػى
د  اعتمػادا كميػا عمػى الحبػوب و البضػائع اإلسػرائيمية ,و ىذه المصػانع تعتمػف إف وبصوره ُأخرى

 ,أي قيمةيذه المصانع ل ال تعتبر  يميةبدوف التعامؿ مع المؤسسات اإلسرائ

الؿ إجابػة السػؤاؿ اإلجابة تكاد تكوف قد وضػحت مػف خػأما حوؿ استمرارية المصانع بالعمؿ ف   
الثالػػث فػػال قيمػػة لمصػػانع األعػػالؼ فػػي محافظػػات غػػزة بػػدوف وجػػود المػػواد الخػػاـ اُلَمشػػِغمة ليػػذه 

المصػػانع , وال صػػناعة وال تصػػنيع لألعػػالؼ فػػي ظػػؿ عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي بػػيف   المصػػانع
خطػػػا تعتبػػػر مصػػػانع األعػػػالؼ فػػػي محافظػػػات غػػػزة  والدولػػػة اإلسػػػرائيمية وبصػػػورة أخػػػرى المحميػػػة

وكثيػػػرا مػػػا توقػػػؼ إنتػػػاج األعػػػالؼ بفعػػػؿ السياسػػػة اإلسػػػرائيمية إنتاجيػػػا يتبػػػع لمسػػػمطات اإلسػػػرائيمية 
 واإلغالؽ . 
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 انعػػداـ عات مػػالحيوانػػأصػػحاب المشػػاريع الخاصػػة بتربيػػة  يعيشػػوونتيجػػة ليػػذا الوضػػع الػػذي      
ؼ المحميػة وعػػدـ ألعػالا  أسػػعار األعػالؼ المسػتوردة ورداءة المسػاحات الرعويػة الواسػعة وارتفػاع

ف إيػة فػالحيوانر بعػض السػمع الناتجػة عػف الثػروة اسػعأوجود أسػواؽ لممنتجػات المحميػة وانخفػاض 
إلػى ات والطيػور ميػنيـ الحيوانػعف التربية وّغير كثير مػف ُمربػى  امتنعتمف ىذه المشاريع  اكثير 

 .يـ معُ أسرىـميف ُأخرى تحقؽ ليـ الربح وتضمف ليـ العيش الكر 

سػػػـ كبيػػػر مػػػنيـ  ىنػػػاؾ مػػػف  يػػػزاوؿ ىػػػذه المينػػػة مػػػف تربيػػػة لمحيوانػػػات والطيػػػور, فقف اكػػػف ا  و     
, فكثيػػػر مػػػف رأس عممػػػو يقػػػاؿ أنػػػو مػػػازاؿ عمػػػىأف نػػػو يعػػػيش فقػػػط مػػػف أجػػػؿ تحاصػػػره الػػػديوف أو إ

أجرينػا معيػـ مقابمػة قػالوا أف مزاولػة ىػذه المينػة وبعػد  عػف امتنعواأف أصحاب ىذه المشاريع بعد 
صػػحاب محػػالت لحسػػاب أبالراحػػة النفسػػية ألنيػػـ كػػانوا يعممػػوف فػػي السػػابؽ  يشػػعروف اآلفبػػأنيـ 

 األعالؼ.

 -:وأثرىاال عمى الثروة الحيوانية القدرة الشرائية .5

وتعني قدرة جميع أفراد المجتمع بدوف استثناء مف شراء ما يحتاجونو مف سمع مطروحة فػي      
في استمرار العمميػة  اكبير  اشرائية تمعب دور وىذه القدرة ال ,األسواؽ باألسعار الموجودة في السوؽ

ؽ االقتصػػػادية أوال وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تسػػػويؽ المنتجػػػات المحميػػػة والمسػػػتوردة الموجػػػودة فػػػي األسػػػوا
الػدخؿ لكػؿ فػرد مػف  األفراد والوضع االقتصادي ومسػتوى معيشة والقدرة الشرائية مرتبطة بمستوى

 .أفراد المجتمع 

استمرار العممية االقتصادية وبقاء المؤسسات ف اضم د المجتمع تعنيدرة الشرائية ألفراوالق       
والمشاريع المختمفة داخػؿ الدولػة فػي حالػة ديناميكيػة واسػتمرار القػدرة الشػرائية فػي محافظػات غػزة 
لػػيس ليػػا مقيػػاس معػػيف فيػػي متذبذبػػة مػػف حػػيف آلخػػر فقبػػؿ سػػنوات مضػػت وبالتحديػػد فػػي سػػنوات 

محافظات غزة كبيرة وذلػؾ ف اـ كانت القدرة الشرائية لسك2000ـ ات والتسعينات حتى عانالثماني
نتػاجالسكاف غالبية ف أل ألػؼ عامػؿ كػانوا 120حػوالي ف , حيػث إكانوا في مرحمة عمؿ ونشاط وا 

مرتفعػػػػة تمّكػػػػنيـ مػػػػف شػػػػراء أي سػػػػمعة  ايوميػػػػا لمعمػػػػؿ داخػػػػؿ إسػػػػرائيؿ ويتقاضػػػػوف أجػػػػور  يتوجيػػػػوف
غػزة يعممػوف فػي دوؿ الخمػيخ  مػف منػاطؽ محافظػات فػي المقابػؿ موظفػوفف اوكػ ,يحتاجوف إلييػا

 تيـ الشرائية.ف لذوييـ حواالت مالية تزيد مف قدر خري و ُيرسمو ودوؿ أ

 إلػػى اآلف فقػػد اختمفػػت األمػػور حيػػث توقػػؼ عػػفـ 2000ومػػع بدايػػة انتفاضػػة األقصػػى سػػنة      
مػػوظفيف فػػي العمػػؿ معظػػـ العمػػاؿ وأصػػبح فػػي محافظػػات غػػزة بطالػػة كبيػػرة جػػدا وتزعػػزع موقػػؼ ال

والكثيػر مػنيـ عػاد إلػى محافظػات غػزة ليتفػاقـ ,   والثانيػة وؿ الخميخ بسبب حرب الخميخ األولىد
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محافظػػات غػػزة حتػػى  ,بػػؿ فػػرض طػػوؽ مػػف الحصػػار عمػػىمػػا ىػػو موجودحجػػـ البطالػػة فييػػا إلػػى 
 .ألؼ نسمة  وثمانمائةأصبح الوضع فييا وكأنو سجف يعيش فيو حوالي مميوف 

ة الشػػرائية عنػػد المػػواطنيف وقمػػت نسػػبة الطمػػب تناقصػػت القػػدر ليػػذه الظػػروؼ  يػػةوكنتيجػػة حتم    
أنيػػػا سػػػػمع كماليػػػة فػػػي ظػػػؿ الظػػػػروؼ  و السػػػمع التػػػي أصػػػػبح ينظػػػر إلييػػػا عمػػػىعمػػػى البضػػػائع  

العديػػػد مػػػف المشػػػاريع وىػػػذا انعكػػػس بػػػدوره عمػػػى ,ف ادية الصػػػعبة التػػػي يعيشػػػيا المواطنػػػو االقتصػػػ
الػػبالط وغيرىػػا كثيػػر, وتقمصػػت العديػػد مػػف  والخياطػػة واألثػػاث   مصػػانعنواعيػػا فقمػػت بمختمػػؼ أ

ات والطيور عف ممارسة ىذه المينة نظرا الحيوانية وأحجـ الكثير مف مربي الحيوانمشاريع الثروة 
محػػػـو الالعػػػرض مػػػف منتجػػػات  ةوذلػػػؾ بسػػػبب زيػػػاد,تيا ىػػػذه المشػػػاريع لمخسػػػارة الكبيػػػرة التػػػي تكبػػػد

القػدرة الشػرائية عنػد ف ارى وقمػة الطمػب عمييػا بسػبب فقػدية األخػالحيوانوبعض المنتجات  لبافاألو 
 معظـ المواطنيف . 

مرحمػػػة الركػػػود أو  صػػػادية فػػػي محافظػػػات غػػػزة قػػػد وصػػػمت إلػػػىوىنػػػا تكػػػوف األوضػػػاع االقت     
, االنكمػػػاش وتتميػػػز ىػػػذه المرحمػػػة بانخفػػػاض فػػػي النػػػاتخ القػػػومي واالسػػػتخداـ والتجػػػارة الخارجيػػػة 

قتصادي الذي حصؿ نتيجة النخفاض القوة الشرائية ما ىو إال حالػة الركود االف إف وبعبارة أخرى
 قطاع معيف. لنشاطات االقتصادية وال تقتصر عمىعامة تسود معظـ ا

مرحمة الكساد ر عممية الركود تنتقؿ المنطقة إلى مرحمة جديدة تسمى وباستمرا     
(DEPRESSION), مستوى بعد  أدنى لىخفاض النشاط االقتصادي إوىذه المرحمة تتميز بان

يطمؽ عميو )قاع الركود( في حالة غياب أي تدخؿ مف مرحمة الركود ووصولو إلى أدنى مستوى 
 ( 1)ـ جانب الحكومة إليقاؼ ىذا التدىور في النشاط االقتصادي العا

فزة لمنمو االقتصادي فأف وفي المقابؿ لو أرادت الدولة      ىذه الخطوة لـ تػأت ف إتخمؽ بيئة محِّ
نمػػػػا يوال تطمػػػػب ذلػػػػؾ تػػػػوفر مجموعػػػػة مػػػػف العوامػػػػؿ المحفِّػػػػزة مثػػػػؿ االسػػػػتقرار  تتحقػػػػؽ مػػػػف فػػػػراغ وا 

 السياسي.

التحتية األساسية في مجاؿ االتصاالت الحديثة واألنظمة والقوانيف اليادفة لتشجيع  تطوير البنى   
 ألىداؼ اإلنمائيةاالستثمارات وال بد مف وجود إرادة سياسية ثابتة إلعطاء قوة دفع مستمرة لتحقيؽ ا

(2) 

                                                           

 .  276ـ ,  مبادئ االقتصاد الكمي , دار الحامد , عماف , ص 2002عبد الوىاب األميف ,    (1)
  377مبادئ االقتصاد الكمي,  المرجع السابؽ, ص  ـ , 2002عبد الوىاب األميف ,  (2)
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القوة ف إوأحيانا تتأثر القوة الشرائية عند المواطنيف ببعض المناسبات مثؿ مناسبة عيد األضحى ف   
المدرسية تقؿ القدرة الشرائية لبيض  % وفي أوقات العطؿ80قؿ أكثر مف الشرائية لمحوـ المذبوحة ت

ة معسػػػ نػػػة تػػػدفع المػػػواطف إلػػػى اإلقبػػػاؿ عمػػػىجػػػة لثقافػػػة معيالػػػدواجف وأحيانػػػا تقػػػؿ القػػػدرة الشػػػرائية نتي
 والعزوؼ عف سمعة أخرى.

 -وأثرىا عمى الثروة الحيوانية: المنافسةالمشاريع  .6

والمقصود بالمنافسة: ىػي السػوؽ التػي يتنػافس فييػا عػدد كبيػر مػف المنتجػيف بحيػث ال يسػتطيع     
لػو تػأثير فّعػاؿ فػي السػوؽ  أو يكػوف ىػذه السػوؽ يجعمػو مسػيطرا عمػىأي منيـ االنفراد بقػرار مسػتقؿ 

 -ولممنافسة شروط يجب توافرىا في السوؽ:

 جدا. ايكوف عدد البائعيف كبير أف  .1

 جدا. ايكوف عدد المشتريف كبير أف  .2

السػػػػػػػػػػػػػمعة المنتجػػػػػػػػػػػػػة متماثمػػػػػػػػػػػػػة أف   تمامػػػػػػػػػػػػػا بمعنػػػػػػػػػػػػػىيكػػػػػػػػػػػػػوف إنتػػػػػػػػػػػػػاج السػػػػػػػػػػػػػمعة متمػػػػػػػػػػػػػاثالأف  .3
(HOMOGENEOUS.) 

وجػػود سػػمعة وسػػعر بيعيػػا فػػي كافػػة  عمػػـ تػػاـ بػػأحواؿ السػػوؽ مػػف حيػػث عمػػى يكػػوف المشػػتريأف  .4
 أنحاء السوؽ.

 األسواؽ والخروج منيا.إلى يكوف ىناؾ حرية كاممة لممنتجيف والبائعيف في الدخوؿ أف  .5

 نشأة سوق المنافسة وىي:نتائج تترتب عمى  وىناك

 يسود سعر موحد لمسمعة في جميع أرجاء السوؽ.أف  .1

 ( 1).يع بالزيادة أو النقصافُيحدث أي تغير بأسعار البأف عدـ قدرة أي بائع  .2

وما ىو موجود مف مشاريع ثروة حيوانية وما يترتب عمييا مف نشاط اقتصادي وتصنيع ووجود سمع 
ىنػاؾ أف أو ىػذا القطػاع أحيانػا ,  خرى تعتمػد عمػىنو ويبف صناعات محمية أفيما بي  مختمؼ تماما

ة ممػػا ىػػو موجػػود فػػي محافظػػات أقػػؿ جػػودف امنتجػػات ثػػروة حيوانيػػة مسػػتوردة تكػػوف فػػي أغمػػب األحيػػ
وجود مثؿ ىذه السمع في أسواؽ  محافظات غزة تعتبػر وسػيمة ضػغط أمػاـ السػمع المنتجػة  غزة ولّكف

تبيػع بأسػعار منافسػة وىػذا يػؤدي أف محميا واألجود في نفس الوقػت فتضػطر السػمع الوطنيػة مجبػرة بػ
 .الخسارة الكبيرة  إلى األحياففي أغمب 

                                                           

 .  114ص  , مبادئ االقتصاد , بدوف دار طباعة ,  2008معيف محمد رجب  ,   (1)
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المّصػنعة داخػؿ محافظػات غػزة يبػاع الكيمػو منيػا  ةالبمديػ االجبافف إالحصر فسبيؿ المثاؿ ال  فعمى
أيضػا, ولمتوضػيح أكثػر فػي  الً قشػي12ـ ب 1980يبػاع سػنة ف افي حيف أنو كػ اآلف الً قشي12بثمف 

القػرف الماضػي  نػات مػفيباع في الثمانيف اطف العمؼ كف إتأثير دور المنافسة والمشاريع المنافسة ف
يبػاع بػنفس الػثمف  عمػى حالػو اإلنتػاجبقػي و  ,ؿقشػي1800ويباع حاليػا بػثمف  ,ؿقشي700-600بيف 
 حجـ المنافسة الشديدة مع انعداـ القدرة الشرائية. دؿ فإنما يدؿ عمىف إفيذا 

يبػػزر دورىػػا واضػػحا فػػي حمايػػة المنتجػػات المحميػػة وذلػػؾ مػػف أف وىنػػا تغّيػػب دور الحكومػػة فيجػػب 
 ضائع المستوردة وذلؾ فيو حماية لممنتخ المحمي.الب مارؾ عمىخالؿ فرض الضرائب والج

 الحيوانيػة أفووجود المنافسة وما يترتب عمييػا دفػع الكثيػر مػف أصػحاب المشػاريع الخاصػة بػالثروة  
 تتعطؿ وينتيي العمؿ بيا نتيجة لمخسارة الشديدة التي تواجو ىذه المشاريع.
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 الفصل الرابع

  ليا  والجدوى االقتصادية ي محافظات غزةمشاريع الثروة الحيوانية ف

 .  مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة -أواًل : 

 المشاريع الفردية . 1  

 المشاريع الحكومية. 2

 مشاريع الجمعيات  . 3

 رؤية تحميمية لمشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة  -ثانيًا : 

 يع الثروة الحيوانية في محافظات غزة.مشار الجدوى االقتصادية ل  -ثالثًا : 
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 مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة  -أواًل:

عدد مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة  ما بيف مشاريع األبقار  والعجوؿ واألغناـ تت 
كما تتنوع  والدواجف بشقييا , كما ظيرت مؤخرًا مشاريع تربية األسماؾ نتيجة لظروؼ خاصة ,

  -:السالالت المرباه  منيا , والتي يمكف توضيحيا عمى النحو التالي 

 المشاريع الفردية  .1

تتنوع المشاريع الفردية التي تخص قطاعات الثروة الحيوانية في محافظات غزة ما بيف     
ؼ مشاريع لتربية أبقار الحميب وتسميف العجوؿ ومشاريع تربية ورعي األغناـ وتسميف الخرا

ومشاريع تربية الدجاج الالحـ والدجاج البياض وحديثًا بدأ البعض مف سكاف محافظات غزة 
بمزاولة تربية األسماؾ ولو بحثنا في أسباب وجود ىذه المشاريع وأسباب تنوعيا لوجدنا أنيا 
كانت نتاجًا لظروؼ طبيعية وبشرية اجتمعت فيما بينيا محفزًة سكاف ىذه المحافظات عمى 

 ثؿ ىذه األنشطة .ممارسة م

 أسباب تنوع المشاريع الفردية: - أ

نتيجة لمساحة محافظات غزة الصغيرة والمحدودة فمـ تأخذ فييا المشاريع الحيوانية الطابع      
 ـبؿ اتسمت التربية بنظا ,الكبير والمتخصص في قطاع واحد مف قطاعات الثروة الحيوانية

عض األفراد ممف يمارسوف مثؿ ىذه األنشطة التربية المختمطة في كثير مف األحياف فنجد ب
وبالقرب منيا مزرعة لتربية  .يربي بضعة أبقار باإلضافة إلى مجموعة مف األغناـ والخراؼ

الدجاج البياض أو الدجاج الالحـ وتوجد أحيانًا ىذه المزارع بصورة بسيطة منفردة عند بعض 
عية فأحيانًا يمتد بيـ الفكر إلى تربية المربيف وىناؾ أناس ممف يمارسوف زراعة الدفيئات الزرا

ذا ما حاولنا تحديد األسباب التي أدت إلى  دفيآتيـ األسماؾ في برؾ الماء المستخدمة في ري  وا 
إقباؿ بعض األفراد مف سكاف محافظات غزة عمى العمؿ في مثؿ ىذه األنشطة نورد األسباب 

 اآلتية:

ات عف والده فوجد نفسو وقد تممكت منو ىذه المينة .كثيرًا مف األفراد ورث مينة تربية الحيوان1
 .اً وال يستطيع منيا فكاك

األفراد ممف عمموا داخؿ فمسطيف المحتمة في مجاؿ تربية الحيوانات لدى الييود ض .ىناؾ بع2
 وحده.ب خبرة وأصبح لديو حب لمزاولة ىذه المينة سفاكت
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مشروعًا ما فربما وجد شخص لديو .بعض األفراد ممف توفر لو بعض الماؿ ويريد أف يقيـ 3
 الحيوانات.خبرة وال يممؾ الماؿ فيعمالف مع بعضيما البعض في تربية 

المحـو  ب.ىناؾ بعض أصحاب المصانع التي ليا عالقة بالثروة الحيوانية مثؿ مصانع تعمي4
لفصؿ بيف ومصانع واألجباف واأللباف قد عمموا لدى الييود فترة كبيرة أكسبتيـ خبرة وبعد عممية ا

سرائيؿ بدأ ىؤالء األشخاص في بناء مصانع مف ىذا النوع مف أجؿ تحصيؿ  محافظات غزة وا 
 لقمة العيش.

.أصحاب مصانع األعالؼ ونتيجة لالحتكاؾ المباشر بمربي الحيوانات أصبح لديو حب لتربية 5
أو يجبر  الحيوانات أو الستخداميا لمتخمص مف بعض األعالؼ التي تبدأ في انتياء صالحيتيا

 بعض أصحاب ىذه المصانع إلى أخذ بعض مف الحيوانات كثمف لمعمؼ مف بعض المربيف.

الحبوب عمى تربية بعض أصناؼ الحيوانات وذلؾ مف  و .أقدـ الكثير مف مزارعي الخضراوات6
 الحيوانات.أجؿ االستفادة بما يزرعوف فوجد نفسو مف مربي 

عض الحيوانات متعددة األغراض مف أجؿ البساتيف يربي ب.ىناؾ الكثير مف أصحاب 7
ولمتخمص مف بعض المخمفات واالستفادة بروثيا لتسميد األرض  الحصوؿ عمى الحميب منيا

 الزراعية.

.ىناؾ نوع خاص مف األفراد يربي أصنافًا مف الثروة الحيوانية مف أجؿ الحصوؿ عمى مكانة 8
الدوؿ العربية مثؿ السوداف حيث  اجتماعية كبيرة في المجتمع وىذه ظاىرة موجودة في بعض

 تقاس مكانة الفرد بحجـ قطيعو مف األبقار واألغناـ.

وبعد أف بينا ماىية ىذه المشاريع وأسباب تنوعيا والعوامؿ التي دفعت البعض إلى مزاولة       
مثؿ ىذه األنشطة ال بد أف نتطرؽ إلى مستقبؿ مثؿ ىذه المشاريع فيذه المشاريع ال ترتكز عمى 

تممؾ لنفسيا  بؿ ىي في ميب الريح ألنيا ال ,عدة متينة تدفعيا نحو التطور واالستمراريةقا
االستمرار بعيدًا عف االرتباط الوثيؽ واالعتماد شبو الكمي عمى الموارد اإلسرائيمية مف أبقار 

ذا ما حاوؿ أحد مف  ,وسالالت مف مختمؼ القطاعات والحصوؿ عمى األعالؼ الحقيقية ليا وا 
المربيف التوسع في مشروعو فإنو يصطدـ بالواقع المرير الذي تعيشو محافظات غزة مف  ىؤالء

تضييؽ وحصار في معظـ األحياف وانعداـ لمقدرة الشرائية وعدـ ثبات األسعار ولذلؾ فإف ىذه 
المشاريع قد تنتيي في أي لحظة ومف خالؿ الدراسة الميدانية عبر االستبياف الذي وزع عمى 

 ات الحيوانية فقد أجمع معظميـ عمى سوء أحواليـ وعظـ معاناتيـ.مربي القطاع
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 المشاريع الحكومية:   .2

عػػػاـ غػػػزة أقػػداـ السػػػمطة الوطنيػػة الفمسػػػطينية أراضػػػي الضػػفة الغربيػػػة وقطػػاع  تأمنػػذ أف وطػػػ    
وخاصػػة  فػػي قطاعػػات التنميػػة بمختمػػؼ أنواعيػػا   ـ بػػدأت فػػي قطػػع شػػوط كبيػػر ومتسػػارع1994

قطػػػػاع التنميػػػػة االجتماعيػػػػة والبشػػػػرية وصػػػػوال إلػػػػى التنميػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػى  يةالتنميػػػػة االقتصػػػػاد
المستدامة والتي تشمؿ كافػة القطاعػات ومػف خػالؿ ذلػؾ تػوفر الحكومػة مػا يحتاجػو المػواطف مػف 

 سمع وخدمات في الحاضر والمستقبؿ.

لوطنيػػػة كانػػػت مشػػػاريع الثػػػروة الحيوانيػػػة مػػػف بػػػيف المشػػػاريع  التػػػي أقيمػػػت مػػػف قبػػػؿ السػػػمطة ا   
الفمسطينية في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتـ التوسع في ىذه المشاريع بمختمػؼ أنواعيػا 
سواء منيا ما يتعمؽ بمشاريع األبقار ومشاريع األغناـ ومشػاريع الػدجاج البيػاض والػدجاج الالحػـ 

 .ومزارع تربية األسماؾ

وميػة مؤسسػة الصػخرة والتػي بػدأت وقد بػرز مػف بػيف المشػاريع الحكوميػة أو المؤسسػات الحك    
مع مجيء السمطة بالتوسع في مشاريع الثػروة الحيوانيػة حيػث خصصػت ليػا مكانػا تبمػت مسػاحتو 

تربية العجػوؿ الُمعػدة لمتسػميف ب قامتحيث  لمدينة غزة ,  دونمًا في المنطقة الشرقية150حوالي 
 5000سسة إلى أكثػر مػف وكاف مصدر ىذه العجوؿ استراليا حيث وصمت األعداد في ىذه المؤ 

عجػػػػؿ , وكػػػػاف اليػػػػدؼ مػػػػف ىػػػػذه التربيػػػػة ىػػػػو تػػػػوفير مػػػػا يحتاجػػػػو السػػػػوؽ الفمسػػػػطيني سػػػػواء فػػػػي 
 محافظات غزة أو  الضفة الغربية.

كما عممت الحكومة الفمسطينية عمى تنشيط المشاريع الخاصة المتعمقة بالثروة الحيوانية حيث    
نمػا لوقوعيػا فػي منطقػة  اختيػار ديػر الػبمح جزافػاً  ولـ يكف ,في مدينة دير البمح  اً أنشأت مصنع وا 

وبػذلؾ يكػوف المصػنع قريبػا مػف أصػحاب األبقػار فػي الجنػوب ,متوسطة ألراضي محافظات غػزة 
وفي الشماؿ وفي الوسط , ومصنع األلباف الذيُ أسس مػف قبػؿ السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية عػاـ 

الحيوانيػػػة حيػػػث انتشػػػرت المشػػػػاريع ـ عمػػػؿ عمػػػى إحػػػداث نقمػػػة نوعيػػػة فػػػػي مجػػػاؿ الثػػػروة 2000
وحتػػى إف الكثيػػر مػػنيـ بػػدأ فػػي  ,الخاصػػة وضػػاعؼ مربػػو األبقػػار مػػف األعػػداد الموجػػودة عنػػدىـ

ممػػا سػػاىـ فػػي   ا إلػػى جنػػب مػػع تربيػػة أبقػػار الحميػػبمزاولػػة تربيػػة العجػػوؿ مػػف أجػػؿ التسػػميف جنبػػ
 وزيادة أعداد الحيوانات بمختمؼ أنواعيا.زيادة أعداد المربيف 

مؤسسػػػة حكوميػػػة بػػػأكبر قػػػدر ممكػػػف فػػػي تػػػوفير مػػػا ىػػػا باعتبار لؾ تسػػػاىـ مؤسسػػػة الصػػػخرة كػػػذ  
  بإنشػػػػػائيا مشػػػػػاريع أخػػػػػرى يحتاجػػػػػو السػػػػػوؽ الفمسػػػػػطيني مػػػػػف المحػػػػػـ والحميػػػػػب والػػػػػدجاج والبػػػػػيض 

باإلضػػػافة إلػػػي مشػػػاريع تسػػػميف العجػػػوؿ, ومػػػف ىػػػذه المشػػػاريع  مػػػزارع الػػػدجاج الالحػػػـ والػػػدجاج 
ألػػؼ طيػػر  40سسػػة عمػػى إقامػػة مػػزرعتيف لمػػدجاج البيػػاض بسػػعة الّبيػػاض حيػػث أقػػدمت ىػػذه المؤ 
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ومزرعتيف لمػدجاج الالحػـ بػنفس السػعة أيضػا, وشػرعت ىػذه المؤسسػة فػي إنشػاء مزرعػة لألغنػاـ 
نعجػػة مػػف األميػػات وكانػػت ىػػذه النعػػاج مػػف النػػوع الممتػػاز مػػف  200بػػدأت عنػػد إنشػػائيا بحػػوالي 

 (1)ساللة المارينو 

  -: مشاريع الجمعيات  .3

جػػػد العديػػػد مػػػف المؤسسػػػات المحميػػػة واألجنبيػػػة التػػػي قامػػػت بإنشػػػاء العديػػػد مػػػف المشػػػاريع الخاصػػػة تو 
  -التالي:بالثروة الحيوانية ممثمة في 

مؤسسة أجنبية أخذت عمػى عاتقيػا التعػاوف فػي مجػاؿ التطعػيـ ضػد  وىي -:كريكمؤسسة  .1
الريفيػة. ولتوضػيح مرض التسمـ المعوي وتوزيػع المسػاعدات عمػى القػرى البدويػة والتجمعػات 

مػػرض التسػػمـ المعػػوي نسػػوؽ اآلتػػي: ىػػذا المػػرض يصػػيب الحيوانػػات الكبيػػرة والصػػغيرة مثػػؿ 
األبقار واألغناـ والماعز ويظير نتيجة لتناوؿ ىذه الحيوانات األعشاب بصػورة مفاجئػة عمػى 
ف لـ تكػف ىػذه الحيوانػات قػد أخػذت تطعيمػات قبػؿ تناوليػا لألعشػاب فإنيػا فػي  غير العادة وا 
الغالب تفارؽ الحياة وليذا فإف ىذا المرض يعتبر مف األمػراض الخطيػرة خاصػة فػي البيئػات 

 الفقيرة التي ال تتوفر فييا المعرفة والدراية بأسباب ىذا المرض.

مػػف أجػػؿ دعػػـ المػػزارع  وىػػي مػػف المؤسسػػات التػػي تعمػػؿ   مؤسســة اتحــاد العمــل الزراعــي: .2
تػػي تخػػص الثػػروة الحيوانيػػة وليػػذا فقػػد   أخػػذت الفمسػػطيني قػػدر اإلمكػػاف فػػي بعػػض األمػػور ال

 ىذه المؤسسة عمى عاتقيا ميمة توزيع األعالؼ عمى مربي األغناـ في محافظات غزة.

وىذه منظمة عالميػة ومػف مياميػا العمػؿ عمػى   -منظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو(: .3
الكػوارث الطبيعيػة. وبالنسػبة  دعـ وتوفير قسػـ مػف الغػذاء لمػدوؿ المحتمػة والػدوؿ المنكوبػة بػبعض

لميمتيػػػا فػػػي فمسػػػطيف تتمثػػػؿ فػػػي جمػػػب مػػػواد فحػػػص لممختبػػػر البيطػػػري وذلػػػؾ لتيسػػػير عمػػػؿ ىػػػذا 
المختبر وكذلؾ مف ميمتيا جمب لقاحات لمعالجة الحمى المالطية لألغناـ مف البنؾ الػدولي إلػى 

نسوؽ اآلتي: عبارة عف , ولتوضيح مرض الحمى المالطية  ( 2)اإلدارة العامة لمخدمات البيطرية 
فيػػروس يصػػيب األبقػػار واألغنػػاـ العشػػار ويسػػبب ليػػا اإلجيػػاض وعػػادة ينتقػػؿ ىػػذا المػػرض عػػف 

أو بواسػػػطة الطبيػػػب البيطػػػري مػػػف فحػػػص  ىيح بواسػػػطة العجػػػؿ مػػػف بقػػػرة إلػػػى أخػػػر طريػػػؽ التمقػػػ
تفادى ىػذا مجموعة مف األبقار فإنو ينتقؿ مف البقرة المصابة إلى البقرة السميمة وكذلؾ األغناـ, ل

المػػػرض الخطيػػػر يجػػػب إعطػػػاء األبقػػػار واألغنػػػاـ تطعيمػػػات بصػػػورة منتظمػػػة , وعػػػادة تػػػتـ حالػػػة 
 اإلجياض في الشيور األخيرة.

                                                           

  5/4/2012نصر عياد , مؤسسة الصخرة  . مقابمة خاصة  بتاريخ   (1)
 وزارة الزراعة غزة , نشرة غير منشورة   (2)
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وىػػذه منظمػػة عالميػػة ليػػا نشػػاطات فػػي كافػػة بمػػداف   -:المنظمــة الدوليــة لمصــميب األحمــر .4
يا دور بػارز فػي فمسػطيف العالـ وينشط عمميا في البالد المحتمة والمنكوبة وىذه المنظمة كاف ل

وبالتحديد في مجاؿ دعـ المزارع الفمسطيني حيث بادرت ىذه المنظمة في توزيػع بعػض رؤوس 
األغناـ عمى األسر الميسورة الحاؿ ذات الطابع الزراعي وظير ىذا النشاط في منطقة المغراقة 

 في وسط محافظات غزة.

غػػزة مسػػئولة عػػف رعايػػة مجموعػػة  وىػػي جمعيػػة خيريػػة مقرىػػا مدينػػة  -:جمعيــة أرض اإلســراء .5
مػف األسػػر الفقيػرة فػػي منطقػة الشػػجاعية وتعتمػد فػػي تمويميػا عمػػى بعػض الػػدوؿ الخميجيػة وكػػاف 
مػػف ضػػمف نشػػاط ىػػذه الجمعيػػة تربيػػة األبقػػار واألغنػػاـ والعجػػوؿ والػػدجاج وتربيػػة األسػػماؾ فػػي 

لػى اآلف 2008 أحواض مائية وبدأت نشاطات ىػذه الجمعيػة فػي الثػروة الحيوانيػة منػذ العػاـ ـ وا 
تسػػتمر ىػػذه الجيػػة فػػي ىػػذا النشػػاط وبالتحديػػد فػػي محػػررة نيتسػػاريـ وفػػي منطقػػة ديػػر الػػبمح وفػػي 

 محررة قطيؼ.

وىي جمعية خيرية مقرىا دير البمح وىي مسػئولة عػف رعايػة العديػد  جمعية الصالح الخيرية: .6
فروعػػػػا فػػػػي كافػػػػة مػػػػف األسػػػػر الفقيػػػػرة واأليتػػػػاـ وىػػػػذه الجمعيػػػػة ذات نشػػػػاط واسػػػػع حيػػػػث إف ليػػػػا 

محافظات غزة وزاد مف نشاطيا أف قامت بإنشاء مدارس ألبناء الشيداء واأليتاـ , وأنشأت ىػذه 
الجمعيػػػة العديػػػػد مػػػف المراكػػػػز العالجيػػػة التػػػػي تخػػػػدـ مػػػواطني محافظػػػػات غػػػزة وزاد نشػػػػاط ىػػػػذه 

وؿ الجمعيػػة بعػػد انػػدحار االحػػتالؿ عنيػػا حيػػث بػػدأت تمػػارس ىػػذه الجمعيػػة تربيػػة األبقػػار والعجػػ
واألغنػاـ والػدجاج البيػاض والػدجاج الالحػـ وبػدأ نشػاط ىػذه الجمعيػة فػي مجػاؿ الثػروة الحيوانيػػة 

لػى يومنػا ىػذا حيػث تػػوفر الجمعيػة األضػاحي مػف األبقػار واألغنػاـ لمعديػػد 2008منػذ العػاـ  ـ وا 
 مف الجمعيات والمؤسسات العاممة في محافظات غزة.

وعة مف األشخاص اعتمدت في تمويميا عمى : وىي عبارة عف مؤسسة مف مجمجمعية روافد .7
بمشػػروع الروبػػي والكػػردي وىػػذه الجمعيػػة كػػاف ليػػا  اطني محافظػػات غػػزة عبػػر مػػا كػػاف يسػػمىمػػو 

نشػػاطات متعػػددة مثػػؿ االسػػتيراد عبػػر األنفػػاؽ واالتجػػار فػػي الخضػػار مػػع دولػػة االحػػتالؿ وامتػػد 
ؿ أبقػػار الحميػػب وعجػػوؿ نشػػاط ىػػذه الجمعيػػة ليصػػؿ إلػػى تربيػػة الحيوانػػات بمختمػػؼ أنواعيػػا مثػػ

التسميف واألغناـ والدجاج وكاف مقر ىذه المشاريع في محػررة قطيػؼ فػي محافظػة خػاف يػونس 
حيػػث اسػػتأجرت قطعػػة مػػف األرض مػػف سػػمطة األراضػػي وتمػػارس ىػػذه الجمعيػػة نشػػاط التربيػػة 

 الحيوانية إلي يومنا ىذا.

ذه الجمعيػػة تعتمػػد فػػي وىػػي عبػػارة عػػف جمعيػػة خيريػػة ال مركزيػػة وىػػ الجمعيــة اإلســالمية: .8
تمويميػػػا عمػػػى الػػػدعـ الخػػػارجي وخاصػػػة مػػػف دوؿ الخمػػػيخ ومػػػف مياميػػػا مسػػػاعدة بعػػػض األسػػػر 
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نمػا ىػي  الميسورة وُأسػر األيتػاـ فػي محافظػات غػزة والجمعيػة اإلسػالمية لػيس ليػا مقػر رئيسػي وا 
عبػػػارة عػػػف مقػػػرات تأخػػػذ الطػػػابع الالمركػػػزي و  منتشػػػرة فػػػي محافظػػػات غػػػزة فػػػي كػػػؿ األنشػػػطة  

لزراعية والحيوانية. فالجمعية  اإلسالمية بمنطقة جباليا أقدمت عمى إقامػة مزرعػة لألبقػار ىػذه ا
لتػػػرًا يوميػػػا باإلضػػػافة إلػػػى تربيػػػة  2000كميػػػات مػػػف الحميػػػب تصػػػؿ إلػػػى حػػػوالي تنػػػتخ المزرعػػػة 

 األغناـ والدجاج البياض والدجاج الالحـ.

مباشػػرة مػف دولػة اإلمػارات العربيػػة : وىػذه جمعيػو مدعومػة جمعيـة اإلمـارات لمعمــال الخيريـة .9
وىػػذه الجمعيػػة مسػػئولة عػػف رعايػػة العديػػد مػػف األسػػر الفقيػػرة وُاسػػر األيتػػاـ والشػػيداء وليػػا نشػػاط 
عمػى صػعيد الثػػروة الحيوانيػة حيػػث إنيػا وضػػعت الخطػط األوليػػة إلنشػاء مشػػروع لتربيػة األغنػػاـ 

ـَ مف السالالت الممتازة والمحسنة  جينيا تكػوف ثنائيػة الغػرض و  ذلػؾ إلنتػاج المحػوـ والحميػب وتػ
بالفعػػػؿ تحديػػػد موقػػػع المشػػػروع وبنػػػاء البراكسػػػات وىػػػو اآلف فػػػي مرحمػػػة اسػػػتقباؿ  األميػػػات مػػػف 

 األغناـ حسنة الساللة .

  تجدر اإلشارة إلى أف أغمػب ىػذه المشػاريع لػـ تحقػؽ أي نجػاح فػي مجػاؿ الثػروة الحيوانيػة فػي   
   -تتمثؿ فيما يمي :حافظات غزة  بسبب مجموعة مف العوامؿ م

 عدـ ثبات األسعار في األسواؽ المحمية في محافظات غزة. .1

 التذبذب في العرض والطمب لمسمع الحيوانية. .2

يعتمػػد عمييػػا مربػػو  فػػي االسػػتيراد مػػف الخػػارج لكػػي  عػػدـ اتخػػاذ الحكومػػة سياسػػة واضػػحة .3
 الحيوانات والطيور.

 ات غزة.عدـ توفر األدوية المناسبة وبأسعار معقولة في محافظ .4

ارتفاع سعر األعالؼ في محافظات غزة وانعداـ البديؿ عنيا نظػرًا لقمػة المراعػي وضػيؽ  .5
 المساحات الخضراء.

انعػػػػػداـ الحريػػػػػة المطموبػػػػػة السػػػػػتيراد السػػػػػالالت الممتػػػػػازة فيمػػػػػا يخػػػػػص األبقػػػػػار واألغنػػػػػاـ  .6
 والدواجف.

 .ظيور طبقة مف المعالجيف غير المؤىميف في محافظات غزة .7

 في كثير مف المشاريع التي تخص الثروة الحيوانية.انعداـ الخبرة  .8
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انعػػداـ المصػػانع الحكوميػػة لمحميػػب وتػػرؾ أصػػحاب المشػػاريع لقمػػة سػػائغة أمػػاـ المصػػانع  .9
  الخاصة.

انيػػة كانػػت المشػػاريع الحكوميػػة التػػي تخػػص قطػػاع الثػػروة الحيو  يتبػػيف أفمػػا سػػبؽ ومػػف خػػالؿ    
ة الحيوانيػػة الحكوميػة عػف أرض الواقػع فػػي , ثػػـ غابػت مشػاريع الثػرو  ـ2008موجػودة حتػى عػاـ 

محافظات غزة وبقيت المشاريع التي تخص الجمعيات األجنبية أو التي تخص الجمعيات األىمية 
 .والجمعيات الخيرية 

حػد ذاتيػا مػا بػيف مشػاريع األبقػار الحميػب ومشػاريع تسػميف العجػوؿ في  المشاريع الفرديةتتنوع و  
ج البياض ومشاريع تربية األسماؾ في أحواض مائيػة عذبػة وميػاه ومشاريع الدجاج الالحـ والدجا

 مالحة مف البحر.

وعمػػى الػػرغـ مػػف الظػػروؼ الصػػعبة التػػي تمػػر بيػػا محافظػػات غػػزة مػػف حصػػار أثقػػؿ كاىػػؿ      
جميػػػع القطاعػػػات االقتصػػػادية إال أف قطػػػاع اإلنتػػػاج الحيػػػواني ظػػػؿ يمعػػػب دورًا فعػػػااًل فػػػي تػػػوفير 

ر فرص عمؿ لقطاع واسع مف أبناء ىذه المحافظات, وبقي قطاع الثػروة البروتيف الحيواني وتوفي
الحيوانية  محور اىتماـ وزارة الزراعة بإمكاناتيا المتواضعة لما ليذا القطاع مف أىمية نسبية فػي 
االقتصاد الوطني وكأحد أبرز األنشطة الزراعية والتي تتالءـ مع ثقافة المواطف في ىذه المنطقة 

تماـ بيذا القطاع الياـ لما لػو مػف تػداخؿ مػع صػحة المجتمػع خصوصػًا بعػد انتشػار ولقد زاد االى
 (1)األمراض المشتركة بيف اإلنساف والحيواف في دوؿ العالـ 

 رؤية تحميمية لمشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة: -ثانيُا :

بعضػػيا ذو طػػابع فػػردي و  الحيوانيػػة,تنتشػػر فػػي محافظػػات غػػزة العديػػد مػػف مشػػاريع الثػػروة        
مػع اختالفيػا يختمػؼ ىػدفيا بػيف االكتفػاء الػذاتي والتجػارة  مؤسسػاتي,واألخر ذو طػابع جمػاعي 

  -التالي:ويمكف توضيح تمؾ المشاريع عمى النحو  والربح,

 مشاريع أبقار الحميب : .1

االقتصػػادية  نتيجػػة لألوضػػاع المختمفػػة التػػي يعيشػػيا الفمسػػطينييف وارتبػػاط  الكثيػػر مػػف المرافػػؽ      
فػي محافظػات غػػزة بدولػة االحػػتالؿ نػتخ عػػف ذلػؾ جمػػب سػالالت ممتػػازة مػف األبقػػار إلػى محافظػػات 

فػػػي المشػػػاريع الفرديػػػة  ) المحميػػة (  وتػػػـ االسػػػتغناء بشػػكؿ نيػػػائي عػػػف سػػاللة األبقػػػار البمػػػدي, غػػزة 
   :اف, ويوضح الجدوؿ التالي متوسط التكمفة اليومية لبقرة الفريزي ومشاريع الجمعيات

                                                           

  2, تقرير عف الوضع الحالي لإلنتاج الحيواني في قطاع غزة, ص 2011وزارة الزراعة  ,   (1)
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 ( التكمفة اليومية لبقرة الحميب مف نوع فريزياف25وؿ )دج

 المجموع /شٌقل /كجم الثمن  الوزن فً الٌوم الواحد النوع

 لقشٌ 22 لقشٌ 1,8 كٌلو غرام12 علف مركز

 لشٌق 6 لقش1ٌ كٌلو غرام  6 إدرٌس\برسٌم

 لشٌق 2  كٌلو غرام 2 بدل خدمات ودواء

 لشٌق 31   التكلفة الٌومٌة

 الدراسة الميدانية  -المصدر:

 :كما يمكف حساب التكمفة اليومية لتربية بقرة واحدة مف النوع السابؽ مف خالؿ المعادلة التالية

 .يومياً شيقؿ 22ؿ=قشيx1,8كيمو12وزف    18عمؼ مركز بروتيف  .1

 .يومياً شيقؿ  6 ؿ=قشي x1كيمو6وزف برسيـ جاؼ أو دريس  .2

 .يومياً شيقؿ  2 بدؿ عمالة+كيرباء+ماء+أرض+أدوية  .3

  ( المعػدة لممشػروع مػف السػاللة الممتػازة )إذا كانػت األبقػار تكمفػة البقػرة  يتبيف ممػا سػبؽ أف و    
 ؿ يوميًا .قشي30إلى حوالي  يصؿ

كمػػا يوجػػد مصػػدر آخػػر لألربػػاح مػػف األبقػػار يتمثػػؿ فػػي إنتػػاج الحميػػب والػػذي يمكػػف توضػػيحو فػػي 
 -التالي:الجدوؿ 

 يومي لبقرة حميب فريزياف في أوؿ إدرارىا( اإلنتاج ال26 جدوؿ )

متوسط إنتاج  النوع 
 الحميب 

 ثمف لتر الحميب
 بالشيقؿ 

لتر حميب 
 /كجـ جبف 

 ثمف كيمو الجبف إنتاج الجبف 
 بالشيقؿ 

 ؿقشي12 كجـ 3,8 لتر 8 ؿقشي 1,8 لتر 31 بقرة فريزياف واحدة 

 ؿقشي 45   ؿقشي 54 لتر 31 اليومية كمية الحميب 

 15   ؿقشي 24   لمبقرة  ح اليوميالرب

 ؿقشي 15x31=451   ؿقشي721  لمبقرة الربح الشيري 

 الدراسة الميدانية  -المصدر:  
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إذا  -لتػػر30متوسػػط إنتػػاج البقػػرة مػػف الحميػػب يوميػػًا ىػػو خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتبػػيف أف  مػػفو   
ولحسػػاب ذلػػؾ شػػيقؿ 1,8قػػِدر ووجػػد الحميػػب طريقػػو إلػػى السػػوؽ المضػػموف فػػإف المتػػر يبػػاع بػػثمف 

يوميػػًا ولحسػػاب عمميػػة الػػربح اليػػومي لمبقػػرة الواحػػدة  شػػيقالً 54=الً قشػػي x1,8 اً لتػػر 30نقػػوـ بضػػرب 
 24=الً قشي 30- شيقالً 54 نقوـ بطرح المصروؼ اليومي لمبقرة مف ثمف الحميب اليومي ليا وىو

  . ربح يومي لمبقرة الواحدةشيقؿ 

مف عشر بقرات مف ساللة الفريزياف أو اليولشتايف ومع  اً ونمك اً فردي اً وبمعنى آخر فإف مشروع  
 . شيقال 7200, وشيريًا  شيقال240 اً يومي اً ضماف تسويؽ إنتاجو فإنو يدخؿ ربح

لتحقيؽ أرباح مف ىػذا المشػروع المؤلػؼ مػف عشػرة أبقػار أال وىػو المواليػد كما يوجد مصدر      
فإنو يكوف قد تبقى   % 4في ىذا المشروع بنسبة  ف المواليد ممتوقعة نسبة نفوؽ  و مع السنوية 

$( 5530)  شيقال2000عجوؿ , فعند البيع بعد أسبوع مف والدتيا يباع الواحد منيا  بحوالي  8
 $( / سنة .4300) شيقال 16000, أي بمعدؿ 

مصػػدر آخػػر لتػػوفير الػػربح مػػف ىػػذا المشػػروع المؤلَػػؼ مػػف عشػػر بقػػرات أال وىػػو  كمػػا أنػػو يوجػػد 
و مخمفات ىذه البقرات العشر, ولحساب ذلؾ وعمى أساس أف كؿ بقرة تخػِرج مػف الػروث الروث أ

كغػػـ بحالتيػػا الرطبػػة وعنػػد تبخػػر الػػروث وجفافػػو فػػإف ىػػذا المشػػروع يػػوفر شػػيريًا 45يوميػػًا حػػوالي
 /سنة .  شيقال7200/شير أي حوالي  شيقال 600 حمولة شاحنة كبيرة مف السماد تباع بثمف 

ف ىذا المشروع المؤلؼ مف عشر بقػرات يسػتطيع أف يزيػد مػف حجمػو بمعػدؿ وبمعنى أصح فإ   
خمؼ فقط حيػث أف مجمػوع ثمػف المواليػد  تبقرتيف كؿ عاـ وذلؾ مف ثمف المواليد وثمف الروث الم
وثمػف بقػرتيف مػف  سػاللة  شػيقال19200المتبقية بعد حساب نسبة النفوؽ منيا+الروث سػنويًا ىػو

, باإلضػػػػافة إلػػػػى االدخػػػار الشػػػػيري مػػػػف ثمػػػػف الحميػػػػب المبػػػػاع  شػػػػيقال19000ممتػػػازة ال يتعػػػػدى 
شػػيريًا وىػػذا ال يمكػػف المسػػاس  بػػو مػػف  القشػػي7200باألسػػعار الموجػػودة فػػي محافظػػات غػػزة وىػػو

صاحب المشروع ألنو يعتبر رأس ماؿ مدخر لحماية المشػروع مػف الكػوارث الطبيعيػة والمصػائب 
 ياسي واالقتصادي .السالبشرية وكؿ ذلؾ يتحقؽ في ظؿ ثبات الوضع 

مػدى نجػاح ىػذا المشػروع عنػد تصػنيع الحميػب إلػى أجبػاف مػف قبػؿ صػاحب المشػروع وعند تقييـ 
 فالعممية الحسابية تكوف كاآلتي:

حميػب   التػر 8في حيف يحتاج كميمو الجبف لحوالي  حميب, التر  30حوالي  يومياً  البقرة الواحدة تنتخ
أف تكمفة  /كجـ ,في حيف شيقال 12, وبسعر حوالي  كجـ 3.75أي أف معدؿ البقرة الواحدة ىو 

يصػبح مجمػوع ربػح البقػر يوميػًا  عنػد تحويػؿ الحميػب  ,فقػط   شيقال 8كجـ مف الجبف حوالي  1
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يوميًا نطرح منو مصاريؼ عامػؿ لصػناعة  شيقال15=القشي x 4كيمو3,75بيضاء ىو  جبنوإلى 
مثػػػػػػػؿ  والجبنػػػػػػػفػػػػػػػي صػػػػػػػناعة  +أجػػػػػػػرة توزيػػػػػػػع عمػػػػػػػى المحػػػػػػػالت التجاريػػػػػػػة+مواد تػػػػػػػدخؿ والجبنػػػػػػػ

يوميػػػًا , وربػػػح شػػػيقؿ  10فيصػػػبح ربػػػح البقػػػرة الواحػػػدة ىػػػوشػػػيقؿ 5المنفحة,الممح,الكالسػػػيـو بقيمػػػة 
 100xأي أف ربػػػح عشػػػر بقػػػرات = شػػػيقال10x 10=100مشػػػروع مؤلػػػؼ مػػػف عشػػػر بقػػػرات ىػػػو 

وبمعنى آخر فإف بيع الحميب طازجًا لممواطنيف أفضؿ بكثيػر مػف عمػؿ يًا.شير  شيقال3000=30
فػػػي حػػػيف وجػػػد الحميػػػب طريقػػػو لمتسػػػويؽ ولػػػو وِجػػػو الحميػػػب نحػػػو المصػػػنع فػػػإف صػػػاحب  والجبنػػػ

المصنع يعمؿ عمى إضافة الحميب المجفؼ ذو الدسـ العالي إلػى الحميػب الطػازج حتػى يزيػد مػف 
 نسبة ربحو .

لػػػو كػػػاف التسػػػويؽ مضػػػمونًا واألعػػػالؼ موجػػػودة بصػػػورة  ووىػػػذا كمػػػو سػػػواء بيػػػع الحميػػػب أو الجبنػػػ
 وبأسعارىا المرتفعة في وقتنا ىذا .مستمرة 

 العجول:مشاريع تسمين  .2

سواء كاف العجؿ مولػود داخػؿ الحظيػرة أو مسػتورد مػف جيػات خارجيػة فمػف الضػروري أف يكػوف 
مػػف سػػاللة ممتػػازة ىولنػػدي أو شػػراري أو سػػمنتاؿ أو أسػػترالي ألف ىنػػاؾ فػػروؽ فرديػػة فػػي الزيػػادة 

, ويمكػف توضػيح  والصحية ونوعية العمؼ واحدة وثابتةاليومية لمعجوؿ مع بقاء الظروؼ البيئية 
  -لواحد مف خالؿ الجدوؿ التالي :التكمفة اليومية لمعجؿ ا

 شير 12حتى سف  ـ( متوسط حاجة العجؿ اليومية مف الغذاء بعد الفطا27جدوؿ )      

 بالشيقؿ  الثمف ثمف الكيمو لكؿ نوع االحتياج اليومي نوع الغذاء

 ؿقشي 5,5 ؿقشي 1,8 غراـكيمو 3 عمؼ مركز

 ؿقشي 4,5 ؿقشي 1,5 كيمو غراـ3 ذرة صفراء ناعمة

 ؿقشي 2 ؿقشي 1 كيمو غراـ 2 تبف أو قش

 ؿقشي 2 ؿقشي 1 كيمو غراـ 2 ردة أو قشر الفوؿ

 ؿقشي 1 ؿقشي 1 غراـ شيكؿ 1 عمالة يومية

 ؿقشي 15   مجموع التكمفة اليومية

 الدراسة الميدانية  -المصدر:     

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتبػػيف أف تكمفػػة العجػػوؿ بكافػػة أنواعيػػا متسػػاوية ولكػػف الزيػػادة اليوميػػة 
عجوؿ التسميف يجب أال تطوؿ فترة التسميف ليػا أو ف ,ليذه األنواع تختمؼ مف ساللة إلى أخرى 
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ال سػػيكوف العجػػؿ عنػػدىا قػػد بػػدأ فػػي زيػػادة التكمفػػة  14مػػا تسػػمى بالػػدورة التسػػمينية عػػف  شػػير وا 
 ويمكف توضيح التكمفة مف خالؿ المعادلة التالية الغذائية مع بقاء الزيادة الجسمية ثابتة 

  .القشيx1,8=5,5كيمو3يحتاج العجؿ يوميًا مف العمؼ المركز  .1

 .القشيx1,5=4,5كيمو3يحتاج ذرة صفراء ناعمة  .2

 .القشي2=القشيx1كيمو2تبف مطحوف أو قش  .3

 .القشي2=القشيx1كيمو 2ردة أو قشور فوؿ  .4

بػػدؿ أجػػرة عامػػؿ وكيربػػاء ومػػاء وأرض  شػػيقال1+ شػػيقال 14مجمػػوع تكمفػػة العجػػؿ اليوميػػة ىػػي 
 .القشي15تصبح التكمفة اليومية النيائية لمعجؿ الواحد مف مختمؼ أنواع السالالت ىي 

 التالي:ويمكف توضيح أثر اختالؼ السالالت عمى تكمفة التربية واألرباح مف خالؿ الجدوؿ 

 التكمفة اليومية والربح اليومي لثالثة أنواع مف سالالت العجوؿ  (28جدوؿ )      

 نوع العجل

الحاجة 
الٌومٌة من 
الغذاء 
 وخدمات

حساب 
التكلفة 
الٌومٌة 
 لقبالشٌ

مجموع 
التكلفة 
 الٌومٌة

متوسط 
الزٌادة 
الٌومٌة 
 للعجل

ثمن الزٌادة 
الٌومٌة 
حسب ثمن 
كٌلو العجل 

 17حً 
 شٌكل

الربح 
 الٌومً
-الزٌادة

 تكلفةال

الربح 
الشهري 
للعجل 
 الواحد

 ي-بلد

علف 
   3مركز

كٌلو غرام 
 شٌكل 1,8*

علف 
 5,5مركز=

 لقشٌ

 لقشٌ 15
كٌلو  1,15

 غرام
 لقش135ٌ لقشٌ 4,5 لقش19,5ٌ

ذرة ناعمة 
كٌلو غرام 3

 لقشٌ 1,5*

 4,5ذرة =

 لقشٌ

كٌلو 2ردة 

غرام 
 لقش1ٌ*

 لقشٌ 2ردة 

كٌلو  2تبن 

غرام 
 لقش1ٌ*

 2بن = ت
 لقشٌ

بدل خدمات 
 لقشٌ 1

 لقشٌ 1

نفس  فرٌزٌان
 االحتٌاج

كٌلو  1,37 لقشٌ 15 نفس التكلفة

 غرام
 لقش252ٌ لقشٌ 8,4 لقشٌ 23,4

نفس  شراري
 االحتٌاج

كٌلو  1,6 لقشٌ 15 نفس التكلفة

 غرام
 لقش366ٌ لقش12,2ٌ لقش27,2ٌ

     الدراسة الميدانية  -المصدر:  

 متوسط الزيادة اليومية مف خالؿ تجربة الباحث.*تـ حساب 
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 :مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف ما يمي 

كغػـ أي بمتوسػط زيػادة يوميػة 1,250-1العجؿ البمدي أو مف أصؿ مصري زيادتػو اليوميػة مػف  .1
  شيقال19,5= شيقال 17سعر البيع المحدد في محافظات غزة وىو x  كغـ1,150

كغػػـ بمتوسػػط زيػػادة  1,600 - 1,250زيػػد فػػي اليػػـو الواحػػد مػػف العجػػؿ اليولنػػدي )الفريزيػػاف( ي .2
  شيقال23,4= شيقال17ثمف البيع المحدد  x  1,37يومية 

كغػػـ بمتوسػػط زيػػادة 1,800-كغػػـ 1,400العجػػؿ األسترالي)الشػػراري( يزيػػد فػػي اليػػـو بمعػػدؿ مػػف  .3
1,600  xالقشي27,2= شيقال 17ثمف البيع المحدد 

 ل اليومي حسب الساللة ىو عمى النحو اآلتي:وبناًء عمى ذلك فإن ربح العج

ربح يػومي مػف فػارؽ الزيػادة اليوميػة مػع سػعر البيػع وىػي  يحقؽ العجؿ البمدي والمصري .1
  .ً شيريا شيقال75يوـ= x30يومي شيقال2,5

 . شيقال192وشيري  شيقال6,4العجؿ اليولندي أو الفريزياف يدخؿ ربح يومي  .2

وعمػػى ىػػذا  شػػيقال294وشػػيري  شػػيقال9,8يػػومي  العجػػؿ الشػػراري واالسػػترالي يػػدخؿ ربػػح .3
فػػإف مشػػاريع تربػػة العجػػوؿ تعتبػػر مشػػاريع ناجحػػة فػػي ظػػؿ ىػػذه الظػػروؼ التػػي نحياىػػا مػػف 
غػػالء أسػػعار األعػػالؼ والتػػبف والػػذرة ونجاحيػػا يكػػوف مرىونػػًا بثبػػات األسػػعار المحػػددة لمبيػػع 

والتػػػي تشػػمؿ أيضػػػًا  والتػػي تتحػػدد مػػػف اسػػتقرار األوضػػاع السياسػػػية والعسػػكرية واالقتصػػادية
 ضبط عممية االستيراد مف الخارج ومراقبة األنفاؽ .

ومػػف خػػال ؿ تبيػػاف نسػػبة الػػربح اليوميػػة والشػػيرية لمعجػػؿ الواحػػد والتػػي حػػددت مػػف حسػػاب      
الفػػرؽ بػػيف تكمفػػة العجػػؿ اليوميػػة مػػف الغػػذاء ونسػػبة الزيػػادة اليوميػػة فػػي جسػػـ العجػػؿ ووزنػػو والتػػي 

مػػػؼ مػػػف سػػػاللة إلػػػى أخػػػرى حيػػػث أف السػػػالالت الممتػػػازة مثػػػؿ اليولنػػػدي ذكرنػػػا سػػػالفًا بأنيػػػا تخت
والشراري والفريزياف تحقؽ أكبر نسبة ربح لممربػي أو صػاحب المشػروع وليػذا ننصػح عنػد اإلقػداـ 
عمػػى تربيػػة العجػػوؿ بشػػرائيا مػػف السػػالالت الممتػػازة حتػػى تعػػود عمػػى الفػػرد أو صػػاحب المشػػروع 

 الربح ولتوضيح ذلؾ أكثر نعرض األمثمة اآلتية:بالفائدة المرجوة ونسبة أكبر مف 

  .القشي1350عشرة عجوؿ مف النوع البمدي أو المصري تحقؽ نسبة ربح شيرية حوالي  .1

 .القشي 2520عشرة عجوؿ مف نوع ىولندي أو فريزياف تحقؽ نسبة ربح شيرية حوالي  .2

 .القشي  3660عشرة عجوؿ مف نوع شراري أو أسترالي تحقؽ نسبة ربح شيرية حوالي  .3
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وزيادة عمى ىذه النسب المتفاوتة مف األرباح المتحققة مف تربية العجوؿ فينالؾ نسبة أخػرى ولػو    
ضئيمة تأتي مػف روث العجػوؿ والتػي تقػدر مخرجاتيػا بثمػث مخرجػات األبقػار اإلنػاث  أي أف عشػرة 

بنسػػػبة  شػػيقال 600عجػػوؿ تخمػػؼ مػػف روثيػػا كػػؿ ثػػالث شػػيور أو أربعػػة  شػػاحنة كبيػػرة تبػػاع بػػثمف
 .شيقال1800  سنوية 

 مشاريع تربية األغنام اإلناث وخراف التسمين: .3

مػف خػػالؿ التجربػة الشخصػػية التػي مػػَر بيػا الباحػػث فػػي تربيػة األغنػػاـ فػإف تربيػػة اإلنػاث منيػػا بػػدوف 
مراعي خضراء واسعة ال تجدي نفعًا ألنيا تحتاج إلى كميات كبيرة مف الغذاء المتنوع وىذا مػا لػيس 

ي محافظػػات غػػزة نظػػرًا لصػػغر مسػػاحتيا ,وسػػعر األعػػالؼ مرتفػػع إذا مػػا قػػيس بمػػا تعطيػػو موجػػود فػػ
  النعجة مف حميب وحاالت حمؿ ووالدة  بالوضع الذي نمارس فيو ىذه المينة فيعتبر نشاطًا خاسرًا.

في محافظات غزة ال يتـ االستفادة منو إال بعد فطاـ حمالنيا أو حمميا الوحيد وىذه األغناـ  فحميب
تستغرؽ مدة شيريف أو ثالثة بعدىا تبػدأ النعجػة فػي مرحمػة الحمػؿ إذا كانػت عمميػة التمقػيح مبرمجػة 
ذا ما تـ الحمؿ فإف النعجة تكوف غير جػاىزة إلعطػاء الحميػب ألف  عف طريؽ تأريخ موعد التمقيح وا 

مػػؿ فػػػي تركيبتيػػا الفسػػيولوجية تختمػػؼ عػػف البقػػرة وىػػي فػػػي مرحمػػة الحمػػؿ وعنػػدىا تبػػدأ النعجػػة الحا
فػػي حظػػائر مغمقػػة ال تغطػػي  المربػػاه األغنػػاـ مرحمػػة التجفيػػؼ وعػػدـ االسػػتكانة لمحمػػب وىكػػذا تكػػوف 

ع خضػػراء وعمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ فػػإف الػػدوؿ زار نفقػػات األعػػالؼ المقدمػػة ليػػا فػػي غيػػاب وجػػود مػػ
عػد المتقدمة تسػتفيد مػف حميػب النعػاج بعػد ميالدىػا مباشػرة وذلػؾ عػف طريػؽ عػزؿ مواليػدىا مباشػرة ب

رضاعيا صناعيًا وحينيا تصبح النعجة جاىزة إلعطاء الحميب ويمكف ليا أف تغطي نفقات  الوالدة وا 
 أعالفيا لو تعذر وجود المرعى 

ظروؼ فسيولوجية تصبح مف خالليا عػاجزة عػف الحمػؿ بوتتأثر األغناـ في كثير مف األحياف      
مثػػؿ تميػػؼ الػػرحـ أو وجػػود صػػديد وسػػوائؿ وأحيانػػا تتعػػرض ىػػذه األغنػػاـ ألمػػراض تناسػػمية ,والػػوالدة 

تمر صػاحب القطيػع فػي سػيف أف وبػذلؾ تكػوف األغنػاـ خاسػرة ال يمكػ ,غريبة تحد مف عممية الحمػؿ
وليػػذا ال أنصػػح بمشػػاريع ظػػؿ ىػػذه الظػػروؼ إال إذا كانػػت أغنامػػو تعتمػػد عمػػى المراعػػي الطبيعيػػة , 

ظاىرة تحتاج إلى مساحات واسعة خضراء تربية النعاج اإلناث لغرض الحميب أو التكاثر ألف ىذه ال
غير متواجد  يءنستطيع مف خالليا االستغناء عف األعالؼ نيائيًا ثالث فصوؿ في السنة وىذا الش

أما تربيػة الخػراؼ لغػرض التسػميف  ,في محافظات غزة إال بصورة ضيقة لغرض التربية البيتية فقط 
اث , ويمكػػف توضػػيح التكمفػػة اليوميػػة لمخػػراؼ اإلنػػ فالموضػػوع ىنػػا مختمػػؼ تمامػػًا  عػػف تربيػػة النعػػاج

 :عمى النحو التالي 
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 ( التكمفة اليومية والربح عند تربية الخراؼ مف نوع مارينو 29 جدوؿ )                   
 

 

 

تكلفة خروف 
 واحد مارٌنو 

حاجة الخروف فً 
الٌوم الواحد من 

 الغذاء

تكلفة الخروف 
الٌومٌة 
 بالدٌنار

الزٌادة الٌومٌة 
 للخروف 

قٌمة الزٌادة 
حسب سعر 

 5,5كٌلو =

 دٌنار

صافً الربح 
 الٌومً 

ربح الخروف 
 فً الشهر

 3علف مركز: 
كٌلو غرام 

x1,8ٌلقش 

 x1كغم 1,5تبن:
 شٌقل

 1,1- 1,65 دٌنار 1,65 غرام 311 دٌنار 1,1

 دٌنار  1,55=

حوالً نصف 
 دٌنار

 دٌنار 16,5

 الدراسة الميدانية -المصدر:

الخروؼ إذا ما تناوؿ العمؼ فإف لو زيػادة مضػمونة فػي حػاؿ ؿ الجدوؿ يتبيف أف ومف خال      
تػػوفر لػػو منػػاخ مناسػػب ومزرعػػة أو حظيػػرة مالئمػػة وخبػػرة المربػػي ,وعنػػدما نتحػػدث ىنػػا عػػف تربيػػة 

السػالالت مػف وىػي  لعساؼ أو المخػالعوتسميف الخراؼ فإننا نعني الساللة الممتازة مثؿ ساللة ا
 ظات غزة .الموجودة في محاف

 ولتوضيح إمكانية تربية الخراؼ مف ىذا النوع وتحقيؽ األرباح المطموبة منيا نقدـ اآلتي :

شػيور إلػى 10-شػيور 4واحد يحتاج إلى كمية عمؼ في المتوسط مف سػف  عساؼخروؼ      
شيكؿ, كما يحتاج الخروؼ في اليوـ إلى 1,8كيمو عمؼ تسميف بروتيف عالي ثمف كيمو العمؼ 3

مػف التػبف يوميػًا ولحسػاب شػيقؿ أي أنػو يحتػاج إلػى نصػؼ شػيقؿ 1مو تبف شمف الكيمػو نصؼ كي
,  شػيقال5,90تػبف تصػبح تكمفػة الخػروؼ اليوميػة  x1,8=5,4+0,5خروؼ  /كيمو عمؼ3ذلؾ :

 . اأردني ادينار 1,1أي ما يعادؿ 

مناسػبة أفضؿ معدؿ زيادة يومية لمخروؼ مػف نػوع المػارينو فػي ظػؿ تػوافر جميػع الشػروط ال     
لمعيشػػة ىػػذا الخػػروؼ مػػف جػػودة فػػي األعػػالؼ وتػػوفير العالجػػات المناسػػبة والتطعيمػػات والمنػػاخ 

غػـ يوميػًا لمخػروؼ الواحػد ,ثمػف كيمػو 300المناسب والحظيرة جيدة التيوية وأرضية مناسػبة ىػي 
ية ولحساب قيمة الزيادة اليوم شيقال29,15دينار أردني ويساوي 5,5الخروؼ المارينو عند البيع 

ولحسػاب قيمػة  ادينػار  1,65= 5,5سعر الكيمو منو بالدينار  x غـ  300لمخروؼ بالدينار وىي 
زيادة يومية -ادينار 1,1ربح الخروؼ يوميًا نطرح التكمفة مف قيمة الزيادة اليومية وىي:تكمفة يومية

يريًا قيمػة ربح يومي لمخروؼ الواحد مف ساللة المارينو وش ادينار 0,5أو  ادينار 0,5= ادينار 1,65
 .اشيري ادينار 15=ايوم  x30ار دينا0,5حد مف ساللة المارينو ىي ربح الخروؼ الوا
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شػيور واسػتغرقت فتػرة اإلعػداد  ةولو قِدر وتػـ شػراء الخػراؼ مػف ىػذه السػاللة عنػد سػف أربعػ     
فػي الشػير  ادينػار  x15شػيور6شيور فيكوف الخػروؼ حينيػا قػد حقػؽ نسػبة ربػح ىػي 6لمتسميف  

خػػراؼ مػػف سػػاللة المػػارينو تحقػػؽ نسػػبة ربػػح فػػي 10)الػػدورة التسػػمينية(وبمعنى آخػػر  ادينػػار 90=
خػػػػروؼ تحقػػػػؽ نسػػػػبة ربػػػػػح 100 لكػػػػؿ عشػػػػرة خػػػػراؼ , ادينػػػػار 10x90 =900الػػػػدورة التسػػػػمينية 

شػػػػيور وىػػػػذه النسػػػػبة صػػػػافية تمامػػػػًا لصػػػػالح المربػػػػي أو 6فػػػػي فتػػػػرة  ادينػػػػار 100x90=9000ىػػػػي
 .موعة الشروط سابقة الذكرتوافر مجالمؤسسة صاحبة المشروع شريطة 

لالنتبػػاه لمشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة بكػػؿ قطاعاتيػػا ألنيػػا  والمسػػئوليفوليػػذا ننصػػح الحكومػػة       
تعتبػػر بحػػؽ أسػػاس لمبنيػػة التحتيػػة السػػميمة لكثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ المتحضػػر والمتقػػدـ ومػػف خػػالؿ 

 وىناؾ. ذلؾ نعتمد عمى أنفسنا في بناء وطننا بعيدًا عف التسوؿ مف ىنا

تـ احتساب تكمفة بقرة الحميب وعجوؿ التسميف وخراؼ التسميف عمػى أسػاس األسػعار  : مالحظة
الموجودة في األسػواؽ المحميػة فػي محافظػات غػزة الخاصػة بػاألعالؼ ومشػتقاتيا وأسػعار المحػـو 
 ومشتقات األلباف ونسبة الربح عمى أساس قيمة الكيمو الحي لمعجؿ والخروؼ وسعر لتر الحميػب

 وكيمو الجبنة.

 احتياجات محافظات غزة من الثروة الحيوانية 

 . غزة من المحوم واأللبان محافظات حاجة  .1

لمشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة بقطاعاتيا المختمفػة والتػي  مف خالؿ االستعراض    
منتجػة سػواء مػف خالليػا أعػداد رؤوس الحيوانػات وأعػداد الػدجاج بشػقيو وكميػات األسػماؾ التبيف 

مػػػف البحػػػر أو مػػػف مشػػػاريع االسػػػتزراع السػػػمكي باإلضػػػافة إلػػػى كميػػػات السػػػمع المنتجػػػة مػػػف ىػػػذه 
تبيف قدرتيا عمى سد حاجة المواطف المحمي , ويوضح الجػدوؿ التػالي القطاعات الحيوانية والتي 
 -:ا واأللبافمف المحـو بأنواعي االحتياجات الشيرية لمسكاف

 مف األبقار والعجوؿ واألغناـ  بالرأس  2012لمحافظات غزة لمعاـ  لسنويةااالحتياجات ( 30) جدوؿ  

 أغنام  أبقار  عجول  المحافظة
 0 532 1812 شمال غزة

 9795 5623 7680 غزة
 65 283 1019 دير البمح 
 371 1519 2849 خان يونس

 0 560 872 رفح
 2012,بيانات غير منشورة  ,الزراعةلمصدر: وزارة ا        
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ومػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتبػػيف أف محافظػػات غػػزة فػػي حاجػػة إلػػى كميػػات كبيػػرة مػػف المنتجػػات 
وتشػػػكؿ محافظػػػة غػػػزة المسػػػتيمؾ األكبػػػر بػػػيف المحافظػػػات فػػػي كافػػػة المنتجػػػات  بأنواعيػػػا,الحيوانيػػػة 
 المرتفعة.ويرجع ذلؾ الرتفاع عدد السكاف والمستويات االقتصادية  الحيوانية,

األرقاـ السابقة تمثؿ الحاجة الفعمية الستيالؾ السكاف , حيث يتـ ذبح  وال يمكف اعتبار أف 
, وال يمكف عقد مقارنة بيف اإلنتاج المحمي والمستورد لتمبية الحاجة  (1)أعداد كبيرة خارج المسالخ الحكومية

يمة يعتمد عمييا المحمية بسبب اعتماد المحمي عمى االستيراد مف الخارج , إذ ال يوجد مزارع تربية محمية ذات ق

ويمكف توضيح مدى قدرة في سد حاجة السكاف , حيث أف غالبية المزارع عبارة عف محطات توزيع فقط , 
  :اإلنتاج المحمي عمى تمبية حاجة السكاف مف خالؿ الجدوؿ األتي 

 2011لمعاـ  ( نسبة الفجوة واالكتفاء الذاتي مف المنتجات الحيوانية(31رقـ  جدوؿ    

 

 المحافظة

 لحـو دواجف بيض الحميب
 نسبة الفجوة     

         % 

نسبة    
 % االكتفاء

 نسبة الفجوة  

 % 

 نسبة االكتفاء  

% 

نسبة الفجوة     
 % 

 نسبة االكتفاء   
% 

 20,5 79,5- 103,1 3,1 54,6 45- الشماؿ
 26,4 63,6- 174,5 74,5 17,6 82,4- غزة

 45,2 54,8- 51,1 49,9- 27,3 72,1- الوسطي
 121,3 21,3 31,9 68,1- 21,3 78,7- خاف يونس

 46,2 53,8- 15,6 84,4- 37,9 62,1- رفح
 52,3 47,7- 96,4 3,6- 29,3 70,7- إجمالي

  ـ2011 لمعاـالزراعة المصدر: وزارة 

ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف أف ىناؾ فجوة كبيرة بيف اإلنتاج المحمػي والحاجػة المحميػة لمسػكاف 
 تي يمكف توضيحيا عمى النحو التالي وال

يتبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ وجػػود فجػػوة وعجػػز فػػي قػػدرة المشػػاريع المحميػػة عمػػى تمبيػػة  -الحميػػب: - أ
% , وتعتبر محافظة غزة مف أكثػر المحافظػات -70.7حاجة السكاف ومقداره اإلجمالي حوالي 

% فقػػط مػػف 17.6التػػي تعػػاني مػػف نقػػص فػػي الحميػػب , حيػػث يغطػػي إنتػػاج المحافظػػة حػػوالي 
حاجػػة السػػكاف  , بينمػػا تعتبػػر محافظػػة الشػػماؿ أقػػؿ المحفظػػات فػػي نسػػبة العجػػز , حيػػث يصػػؿ 

 % -45إلى حوالي 
                                                           

 2012-30/12الحيواف , مقابمة خاصة , بتاريخ  زكريا الكفارنة , اإلدارة العامة لمخدمات البيطرية وصحة (1)
 . 
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يحقػؽ إنتػاج البػيض فػػي محافظػات غػزة نسػبة اكتفػاء ذاتػػي كبيػرة تصػؿ إلػى حػػوالي  -البػيض: - ب
ف % مػػف حاجػػة السػػكاف , وكمػػا تبػػيف أف محافظػػة الشػػماؿ ومحافظػػة غػػزة لػػدييا فػػائض مػػ96.4

 افظات رفح وخانيونس ودير البمح إنتاج البيض بصورة ممحوظة , بينما يظير العجز في مح

 البيضاء,المشاريع المحمية حوالي نصؼ حاجة السكاف مف المحـو  تغطي -الدواجف:لحوـ  - ت
% , و تحقػؽ محافظػة خػانيونس درجػة اكتفػاء ذاتػي مػػع 47.7حػوالي وتصػؿ نسػبة العجػز إلػى 
لمحوـ البيضاء , ويرجع السبب إلى انتشار مزارع الدجاج الالحـ بصػورة فائض كبير في إنتاج ا

كبيرة ,بينما تعاني باقي المحافظات مف عجز كبيػر فػي اإلنتػاج وتعتبػر محافظػة غػزة مػف أكثػر 
 . % 63.6المحافظات التي تعاني مف العجز بحوالي 

فييا , حيػث أف اإلنتػاج أما المحوـ الحمراء واألسماؾ فإف محافظات غزة تعاني مف نقص كبير 
المحمي ال يغطي إال جزء قميؿ مف االحتياجات , ويوضح الجدوؿ التالي نسبة االكتفػاء والفجػوة 

 فييا . 

  2011لمعاـ ( نسبة االكتفاء والفجوة في المحـو الحمراء واألسماؾ في محافظات غزة 32جدوؿ )

 

 المحافظة

 اسماؾ لحـو حمراء
 %نسبة االكتفاء نسبة الفجوة % اء%نسبة االكتف نسبة الفجوة %

 0 100- 22,2 77,8- الشماؿ
 119,7 19,7 8,1 91,9- غزة

 69,2 30,8- 14 86- الوسطي
 10 90- 14,3 85,7- خاف يونس

 39,7 60,3- 26,9 70,1 رفح
 58 42- 15,1 84,9 إجمالي

 (.2011 – 2003المصدر: وزارة الزراعة )الفترة              
تعتبػػر المحػػـو الحمػػراء مكػػوف أساسػػي لمغػػذاء اليػػومي لمسػػكاف فػػي محافظػػات  -اء:حمػػر لحػػـو  - أ

وتشكؿ مصدر خطر حيث تعاني ىذه المحافظات مف نسبة عجز إجمػالي تصػؿ إلػى  غزة,
وىػػي نسػػبة كبيػػرة تػػدؿ عمػى عػػدـ قػػدرة المشػػاريع الحكوميػػة أو الخاصػػة أو  %,84.9حػوالي 

وتعتبػػػر محافظػػة غػػزة مػػف أكثػػػر  فييػػا,عي المؤسسػػات الخيريػػة عمػػى تحقيػػؽ ولػػػو اكتفػػاء نػػو 
% , 91.9المحافظات التي تعاني مف نقص في المحـو الحمراء ويصؿ العجز إلػى حػوالي 

 وىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى فشؿ مشاريع األبقار في سد حاجة السكاف . 
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عمػػى الػػرغـ مػػف امتػػداد السػػاحؿ الفمسػػطيني إال أف اإلنتػػاج السػػمكي ال يغطػػي  -األسػػماؾ : - ب
% فقػط , 58ة السكاف مػف لحػـو األسػماؾ , وتصػؿ نسػبة االكتفػاء الػذاتي إلػى حػوالي حاج

عمػػى الػػرغـ مػػف تػػوفر المػػزارع المحميػػة , وتحقػػؽ محافظػػة غػػزة اكتفػػاء ذاتػػي مػػع فػػائض مػػف 
ف المػزارع المحميػة , إلػى جانػب وجػود مينػاء مػاألسماؾ , حيث تتوفر فػي المحافظػة العديػد 

كبػرى فػي المحافظػات ككػؿ , بينمػا تعػاني بػاقي المحافظػات الصيد الوحيد وحسػبة السػمؾ ال
 مف عجز واضح في كمية األسماؾ . 

 في محافظات غزة الجدوى االقتصادية لمشاريع الثروة الحيوانية -:ثالثًا 

اىتمامػات المػزارعيف فػي قطػاع  أولػىتعتبر الجدوى االقتصػادية لمشػاريع الثػروة الحيوانيػة مػف   
مػا تعتبػر مػف مؤشػرات الجػدوى االقتصػادية, ولػذلؾ البػد مػف توضػيح حاجػة ك الثروة الحيوانيػة, 

 . محافظات غزة مف الثروة الحيوانية ثـ الجدوى منيا اقتصاديًا 

 جدوى أسعار المنتجات الحيوانية   .1

ألسعار مف أىـ العوامؿ المؤثرة في استمرارية مشاريع الثروة الحيوانية , وتؤثر اتعتبر       
المردود المالي لممزارع والذي يمكف استخدامو في تطوير المشروع , ويوضح  األسعار في

 شيريًا . 2011لسنة الجدوؿ التالي مبيعات الدجاج 

    2011 موزعة عمى الشيور لسنةالدجاج الالحـ  الكيمو جراـ الواحد مفمبيعات  (14)شكؿ

 
 ة الزراعةالمصدر: إعداد الطالب بناًء عمى تحديد سعر البيع مف وزار     
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ومف خالؿ الشكؿ السابؽ يتبيف أف ىناؾ تذبذب في أسعار المحوـ مف الدجاج , حيث يرجع  
لى عطمة الشتاء وقمة الطمب , كما تنخفض األسعار في كؿ مف إاالنخفاض في شير فبراير 

ى مايو ويونيو , بسبب العطمة المدرسية , أما االنخفاض في شير نوفمبر وديسمبر فيرجع إل
 . .عيد األضحى المبارؾ , حيث يقؿ الطمب بسبب توفر المحـو الحمراء 

البياني الذي يوضح مخطط سعر تكمفة كيمو الدجاج الالحـ وسعر البيع  لشكؿامف خالؿ      
ولكف  شواقؿ9ـ نالحظ اآلتي أف سعر تكمفة كيمو الدجاج الالحـ ىي 2011في المزرعة عاـ 

التكمفة أحيانًا وأقؿ مف سعر التكمفة في أحياف أخرى وىذا يرجع سعر البيع يتذبذب ما فوؽ سعر 
 إلى أسباب كثيرة منيا :

 ..عدـ ضبط حصص المربيف مف أصحاب المزارع مف الصيصاف1

 ..عدـ ضبط إدخاؿ البيض المخصص لمتفقيس مف المعابر في أوقات معينة2

 ..عدـ دراسة الواقع الذي تعيشو محافظات غزة3

لتي تأثر سمبًا عمى أسعار ف االعتبار بعض المناسبات االجتماعية والدينية ا.عدـ األخذ بعي4
 الدجاج.

.موجات البرد التي تتأثر بيا مزارع الدجاج الالحـ والتي تقمؿ مف كمية المعروض منيا فتزداد 5
 .األسعار

ما  إلى 2011 بأف سعر كيمو الدجاج الالحـ ارتفع في شير يناير السابؽ  شكؿمف ال نستنتخ و 
وذلؾ نتيجة لموجة البرد ونقصاف الكميات المعروضة في األسواؽ الشيقؿ وربع  ؿقشي 10فوؽ 

وذلؾ نتيجة لنقصاف كميات  شيقال9,2ثـ تراجع سعر كيمو الدجاج في شير فبراير إلى حوالي 
ثـ , األعالؼ مما اضطر أصحاب المزارع إلى بيع الدجاج لدييـ بأسعار زىيدة خوفًا مف موتيا 

لمكيمو الواحد وىذا يرجع إلى نقصاف كميات الدجاج في  شيقال 9,5ت األسعار ترتفع لتصؿ بدأ
 .لمكيمو  القشي 9,9المزارع وتواصؿ ارتفاع سعر الدجاج ليصؿ في شير أبريؿ إلى 

نتيجة لتعرض مزارع الدجاج لظروؼ مختمفة أدت إلى ىذا التناقص في العرض منيا مما    
أبريؿ دخمت كميات كبيرة مف بيض التفقيس إلى محافظات غزة رفع أسعارىا وخالؿ شير 

وامتألت المزارع المخصصة لمتربية بالصيصاف لتصبح المزارع جاىزة لبيع ما فييا مف دجاج 
العرض مف الدجاج الالحـ والذي أدى بدوره إلى في الحـ بعد فترة وجيزة مما أدى إلى زيادة 
واستمر ىذا  شيقال 8,3في شير مايو إلى ليصؿ مفة انخفاض سعر البيع إلى ما دوف سعر التك
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الوضع حتى شير يونيو والذي استمر فيو تراجع سعر الدجاج الالحـ إلى ما دوف سعر التكمفة 
 .حتى بداية العاـ الدراسي

حجاـ الكثير منيـ عف تشغيؿ       ونتيجة لمخسارة الكبيرة التي تعرض ليا أصحاب المزارع وا 
ية لذلؾ تناقصت كميات الدجاج الالحـ في المزارع مما قمؿ الكميات مزرعتو وكنتيجة حتم

المعروضة منيا في األسواؽ حيث ارتفعت أسعار الدجاج بصورة مفاجئة في شير يوليو وشير 
ومع بداية العاـ الدراسي في شير سبتمبر تراجع  شيقال10,9و شيقال10,5أغسطس لتصؿ إلى 

األسر لتجييز أبنائيـ في  حوميا وذلؾ الستعداد مة الطمب عمى لأسعار الدجاج وذلؾ لق
المدارس والجامعات بالمصاريؼ والرسوـ المخصصة مما أدى النخفاض سعر الدجاج في شير 
أكتوبر والذي رافقو موسـ الزيتوف والتي أصبحت عادة في بالدنا لشراء الزيتوف والزيت وىذا قمؿ 

ا لتنخفض عنو في شير أغسطس مف الطمب عمى لحوـ الدجاج مما عمؿ عمى خفض أسعارى
 . شيقال10,3ثـ إلى  شيقال10,4إلى  شيقال10,9

وفي شير نوفمبر وديسمبر انخفضت أسعار الدجاج الالحـ بشكؿ حاد ومفاجئ لتصؿ إلى    
في نوفمبر وفي ىذه األثناء حؿ عمينا عيد األضحى وأحجـ معظـ األىالي عف شراء شيقؿ  8,1

 ضحى المبارؾ .بسبب عيد األلحـو الدواجف 

وفي شير ديسمبر انخفضت أسعار الدجاج بشكؿ أكبر نتيجة لتراكـ كميات المحـو في     
وىذا أقؿ بكثير مف سعر  شيقال7,5الثالجات وحموؿ موسـ الشتاء لتنخفض فيو أسعار الدجاج لػ

 التكمفة وسبب خسارة كبيرة ألصحاب المزارع.

محسوبة وىذا يأتي عوامؿ جاج أو تنخفض دوف أية وأحيانًا ترتفع أسعار بيع لحوـ الد     
جاء رجؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ أبي ىريرة عف ,تماشيًا مع حديث الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( 

صمى اهلل عميو وسمـ, فقاؿ: يا رسوؿ اهلل سعر لنا, فقاؿ: بؿ أدعو اهلل, ثـ جاء رجؿ فقاؿ: يا 
ني ألرجو أف ألقى اهلل  رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سعر لنا فقاؿ: بؿ اهلل يرفع ويخفض وا 

 .وليس ألحد عندي مظممة

 د سعر سمعة معينة فإف ىناؾ أسباب يتحد في وزارة االقتصادو الحكومة  وعمى الرغـ مف جيود 
عديدة تؤثر في أسعار السمع بعضيا مف غير الممكف السيطرة أو لتحكـ فيو, ويوضح الجدوؿ 

 :   2011بيض خالؿ العاـ التالي التغير في أسعار ال
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 ـ2011عاـ  بالشيقؿ بيع البيض أسعارتذبذب  (33) جدوؿ                   

 مالحظات بالشيقؿ  طبؽ البيضسعر  الشير
 قمة البيض بسبب برودة الشتاء 13 يناير
  11,5 فبراير
 عطمة الربيع 10 مارس
  11,2 أبريؿ
  9,8 مايو
 عطمة الصيؼ 8,5 يونيو
  10,7 ليويو 

 شير رمضاف 10,3 أغسطس
  10,7 سبتمبر
  12,3 أكتوبر
 عيد األضحى 11,9 نوفمبر
 بداية فصؿ الشتاء وانخفاض الحرارة 12,3 ديسمبر

 مف وزارة الزراعةأسعار البيض المصدر:مف إعداد الطالب بناًء عمى تحديد 

رعة لبيض المائدة عاـ الذي يوضح سعر التكمفة والبيع لممز السابؽ مف خالؿ الجدوؿ و  
  -يمي:استنتاج ما  يمكفـ 2011

وىذا يرجع  شيقال13ارتفعت أسعار البيض ليصؿ سعر طبؽ البيض إلى  ينايرفي شير . 1 
إلى تناقص كميات البيض المعروض نتيجة لبرودة الجو في فصؿ الشتاء التي تتعرض ليا 

فسو ومع حموؿ الشتاء يزداد الطمب مزارع الدجاج والذي يؤثر عمى كمية اإلنتاج وفي الوقت ن
 عمى البيض كغذاء بروتيني لألطفاؿ في مرحمة النمو .

في شير فبراير تراجع سعر البيض نتيجة لزيادة كميات المعروض منو وذلؾ لغياب دور . 2
وزارة الزراعة في ضبط وتقنيف أعداد المزارع الخاصة بإنتاج البيض مف حيث عدد الدجاج حيث 

 . شيقال11.5البيض إلى وصؿ سعر طبؽ 

ؿ قشوا10في شير مارس تواصؿ التراجع في أسعار البيض ليصؿ سعر طبؽ البيض إلى . 3
وىذا أقؿ مف سعر التكمفة ويرجع السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة بما يناسب مزارع الدجاج 

 المخصصة إلنتاج البيض مما زاد مف إنتاجيا.



141 
 

لؾ لمرور الدجاج بمرحمة التوقؼ حيث يقؿ إنتاجيا في شير أبريؿ يزداد سعر البيض وذ. 4
 .القشي11.2إلى أكثر مف النصؼ ليرتفع سعر طبؽ البيض إلى 

في شير مايو ويونيو ويوليو تراجعت أسعار البيض لتصؿ إلى ما دوف سعر التكمفة والتي . 5
وليو شير ي في  7,7في شير يونيو و 8,5في شير مايو و 9.8تراوحت عمى التوالي ما بيف 

لمطبؽ الواحد( وىذا يرجع إلى حموؿ فصؿ الصيؼ والعطمة الصيفية وقمة الطمب عمى شيقؿ )
البيض وعزوؼ كثير مف المواطنيف عف تناولو في شير الصيؼ مع زيادة في إنتاج الدجاج مف 

 البيض في ىذه الظروؼ واألجواء.

ر رمضاف المبارؾ في شير أغسطس يبقى سعر البيع دوف سعر التكمفة وذلؾ بحموؿ شي. 6
 اإلفطار.وقمة الطمب عمى البيض كوجبة رئيسية عمى 

في شير سبتمبر بدأ سعر البيض باالرتفاع مع حموؿ العاـ الدراسي الجديد حيث وصؿ . 7
في شير أغسطس والسعر ىنا لـ يزدد 10,3بعد أف كاف شيقؿ 10,7سعر طبؽ البيض إلى 

 والجامعات مع الطمب عمى البيض.بصورة فجائية نظرًا لتوازف مصاريؼ المدارس 

في شير أكتوبر تواصؿ ارتفاع سعر البيض وذلؾ لزيادة الطمب الكثير عميو مف قبؿ األسر . 8
 .القشي12,3باعتباره وجبة فطور لطالب المدارس حيث ارتفعت أسعار البيض إلى 

مف في شير نوفمبر وبحموؿ موسـ عيد األضحى في ىذا الشير انخفضت أسعار البيض . 9
لمطبؽ الواحد وذلؾ لقمة الطمب عميو مع وجود المحوـ بصورة كبيرة في  شيقال12,3-11,9

 ثالجات المواطنيف .

وىذا يرجع إلى  شيقال12,3في شير ديسمبر ارتفعت أسعار البيض لتصؿ إلى حوالي . 10
عمى بداية فصؿ الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والتي تأثر عمى إنتاج البيض وزيادة الطمب 

 البيض في ىذا الشير كغذاء بروتيني رخيص إذا ما قورف بسعر المحـ .

 شيقال 12-10ـ وبقي سعر طبؽ البيض يتأرجح ما بيف 2012واستمر ىذا الحاؿ حتى مطمع 
وىذا يرجع  شيقال17 ـ إلى 2012إلى أف قفز بصورة مفاجئة مف شير سبتمبر مف عاـ 

لمطف الواحد وحموؿ موسـ الدراسة  شيقال250بحوالي ألسباب منيا االرتفاع في أسعار األعالؼ 
حيث يزداد الطمب عمى البيض وتعرض مزارع الدجاج لموجة حر كبيرة في شيري يوليو 

 قص إنتاج البيض لدى دجاج المزارع.وأغسطس ساىمت في ن
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وظاىرة تذبذب األسعار تنطبؽ عمى كافة القطاعات الحيوانية التي شممتيا الدراسة فكما بينا 
حالة االرتفاع واالنخفاض في األسعار في قطاع الدجاج الالحـ والبّياض فقطاع األبقار قد واجو 

 مثؿ ىذه الظاىرة والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ :

 

  2012 -2008أسعار الكيمو جراـ لمعجؿ الحي مف عاـ  (34 ) جدوؿ            

 مالحظات مو الحيلمكيالشيقؿ سعر البيع ب السنة

2008 17  
 فحرب الفرقا 25 2009
2010 20  
 ف العراؽعرحيؿ القوات األمريكية  15 2011
2012 17  

   الزراعة.مف وزارة  المحـ الحيإعداد الطالب بناًء عمى تحديد أسعار  المصدر:             

مف مختمؼ السالالت  شيقال17ـ كاف سعر العجؿ الحي الكيمو منو بثمف 2008في بداية عاـ 
ر ىذا الوضع حتى نياية عاـ عار ربما تكوف بسعر التكمفة أو أقؿ منيا واستموىذه األس

 .ـ2008

ـ والتي واكبيا إغالؽ لممعابر وحصار 2008 عاـعمى محافظات غزة حرب الوبعد اندالع     
خانؽ فرض عمى محافظات غزة بالكامؿ ارتفعت األسعار لمختمؼ السمع بما فييا السمع المتعمقة 

حيث ارتفع سعر كيمو العجؿ الحي في عاـ , انية مف لحوـ وأعالؼ وغيرىا بالثروة الحيو 
مما أدى إلى  شيقال 60حوالي  صؿ كيمو المحـ مف العجؿ لممستيمؾوو , القشي25ـ إلى 2009

 .  تذمر المواطنيف

ـ وبعد حدوث شيء مف االستقرار وانفراج المعابر انخفضت أسعار العجوؿ 2010وفي عاـ    
ـ وكنتيجة خارجة عف إرادة 2011وفي عاـ ,  لمكيمو الحي شيقال 20لتصؿ إلى 

, ويرجع شيقؿ 15المنطقة)محافظات غزة( انخفض سعر كيمو العجؿ بشكؿ مفاجئ ليصؿ إلى 
ـ ونياية العاـ 2011خروج القوات األمريكية مف العراؽ في منتصؼ عاـ البعض السبب إلى 

وؽ رائجة في منطقة العراؽ حيث بقيت أعداد كبيرة نفسو مما أدى إلى فقد المزارع اإلسرائيمي لس
مف العجوؿ واألبقار في المزارع اإلسرائيمية دوف أف تجد طريقيا لمبيع فمـ يبؽ أماـ اإلسرائيمييف 

حيث بدأت المئات مف الشاحنات تنقؿ أعداد كبيرة مف العجوؿ  , سوى أسواؽ محافظات غزة 
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ة المعروضة منيا مع فقداف شيء مف القدرة الشرائية واألبقار إلى محافظات غزة مما زاد الكمي
ومع , وىذا ما عمؿ عمى انخفاض أسعار العجوؿ بشكؿ مفاجئ  ,  كنتيجة مف نتائخ الحرب

وفي أواخر العاـ ,   شيقال18-17ـ استقر سعر كيمو العجؿ الحي ما بيف 2012بداية عاـ 
ؿ مفاجئ حيث ارتفع طف العمؼ ومع قدوـ موسـ عيد األضحى ونتيجة الرتفاع األعالؼ بشك

 شيقال21ـ إلى 2012مما أدى إلى ارتفاع أسعار العجوؿ ليصؿ في نياية  شيقال300بحوالي 
 لكيمو العجؿ الحي.
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 الفصل الخامس

 واآلثار المترتبة عمييا  في محافظات غزةمستقبل الثروة الحيوانية     

 مستقبل الثروة الحيوانية  -أواًل :   

 .  مساحة منطقة الدراسة صغر   .1

 . في محافظات غزة  األوضاع السائدة   .2

 . حافظات غزة عمى مشاريع الثروة الحيوانية في ماآلثار المترتبة  -: ثانيًا  

 اآلثار البيئية: .1

 التأثير عمى صحة اإلنسان -1

 يواءال تموث -2

 تموث المياه -3

 التربةتموث  -4

 اآلثار االقتصادية: .2

 ر فرص عمليتوف-1

 لسمع والخدماتتوفير ا-2

 دعم االقتصاد الفمسطيني-3
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      مستقبل الثروة الحيوانية في محافظات غزة  -أواًل:

غزة بػبعض المػؤثرات التػي مػف شػأنيا أف تػدفع ىػذه يرتبط مستقبؿ الثروة الحيوانية في محافظات 
وتتمثػػؿ ىػػذه الفشػػؿ  لتقػػدـ , أو أف تأخػػذ بيػػذه المشػػاريع إلػػىاألمػػاـ نحػػو التطػػور وا المشػػاريع إلػػى
 المؤثرات في:

  مساحة منطقة الدراسة . صغر    .1

ال تمبي فيذه تعتبر مساحة صغيرة جدا ,  2كـ365مساحة محافظات غزة تبمت حوالي  تبمت     
فػػػي بنػػػاء نظاميػػػا االقتصػػػػادي  المنطقػػػة  تحتاجيػػػاالمشػػػاريع المختمفػػػة التػػػي حاجػػػة السػػػكاف مػػػف 

مسػاحات مػف  حتػاج إلػىكثافػة فػي العػالـ ت نسػبة أعمػى كامؿ وأعداد سكانية كثيفػة جػدا تعتبػرالمت
  . ية الناتجة عف الزيادة الطبيعيةو ىذه الكثافة السكاناألرض لتواج

ة ىػػذه المسػػاحة التػػي تجعػػؿ نػػيبقػػى رىة الحيوانيػػة بػػاختالؼ أنواعيػػا توىكػػذا فػػإف مشػػاريع الثػػرو     
دوف غيرىػػػا مػػػف المشػػػاريع  وانيػػػةمشػػػاريع الثػػػروة الحي, فمػػػف ىػػػذه المشػػػاريع ثابتػػػة أو فاشػػػمة أحيانػػػا

ميػػػاه األمطػػػار وىػػػذه  المراعػػػي الطبيعيػػػة والتػػػي تعتمػػد عمػػػىمسػػػاحات كبيػػػرة جػػدا مػػػف  تحتػػاج إلػػػى
زراعػػة و  الرعػػي الثػػروة الحيوانيػػة والتػػي تعتمػػد عمػػىالمراعػػي تسػػاىـ فػػي تطػػوير بعػػض قطاعػػات 

النباتػػػات العمفيػػػة  والعديػػػد مػػػف عير والػػػذرة والشػػػوفاف والصػػػويابعػػػض المحاصػػػيؿ العمفيػػػة مثػػػؿ الشػػػ
 .األخرى 

% مف األعالؼ المركزة وىذا يصب في 50ىذه المراعي ما نسبتو حوالي  توفرويمكف أف      
تطور  حكومة وبالتالي فإف ذلؾ يؤدي إلىأو  امصمحة أصحاب المشاريع إف كانوا أشخاص
 .  (1) وتقدـ مثؿ ىذه القطاعات مف الثروة الحيوانية

بعػد اسػػتراتيجي مػف خػػالؿ تػوفير المػػواد  راعػة النباتػػات العمفيػة تعتبػػر ذاتز  وفػي المقابػؿ فػػإف    
وبالتػػالي فػػإف عػػدـ وجػػود مثػػؿ ,الخػػاـ لصػػناعة األعػػالؼ لممصػػانع الموجػػودة فػػي محافظػػات غػػزة 

 فػذلؾ يعتبػر مػف معيقػاتوجػود مسػاحات مػف األرض  العمفيػة, والتػي تعتمػد عمػىىذه المحاصيؿ 
الخاـ  ةد مصانع األعالؼ المحمية مثؿ عدميا ألنيا ال تممؾ المادووجو  ,مشاريع الثروة الحيوانية
 المشغمة ليذه المصانع.

محافظػػات غػػزة ىػػي عبػػارة عػػف مشػػاريع فػػإف مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة فػػي  وبنػػاءا عمػػى ذلػػؾ    
 وىػػذا الشػػيء ال يكػػاد ينطبػػؽ عمػػىيػػا حجػػـ المسػػاحة األرضػػية الموجػػودة في ؼ نجاحيػػا عمػػىتوقػػي

                                                           

شادي حمد , أحد مشرفي مزارع الثروة الحيوانية الحكومية في محافظات غزة ,  مقابمة خاصة ,   (1)
10/10/2011   
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لى مرحمة االزدىار وتحقيؽ جاج الالحـ ودجاج البيض وصمت إفمثال مشاريع الد ,عكافة المشاري
يا مختمػػؼ ألنيػػا بالنسػبة لمشػػاريع األبقػػار فوضػػعأمػػا  , اء الػػذاتي لمػػواطني محافظػػات غػػزة االكتفػ
 اج إلىألنيا تحت , رأس ماؿ ومساحات كبيرة إلقامة الحظائر وزراعة النباتات العمفية اج إلىتحت

فػػي شػػبو ثابػػت وأحيانػػا فػػي وضػػع  ذلؾ بقيػػت مشػػاريع األبقػػارلػػيػػرة جػػدا مػػف األعػػالؼ و كميػػات كب
 رأسيا المساحة األرضية والزراعية. تراجع نتيجة بعض المؤثرات وعمى

 . األوضاع السائدة في محافظات غزة   .2

تمػػر محافظػػات غػػزة بالعديػػد مػػف األوضػػاع التػػي يمكػػف أف يكػػوف ليػػا أكبػػر األثػػر فػػي حاضػػر 
  -أىميا:ومف  الحيوانية,ثروة ومستقبؿ ال

 مكن توضيحيا في النقاط اآلتية والتي ي األوضاع االقتصادية .1

    -عدم وجود خطط تنموية واضحة : - أ

غػزة والتػي مػف شػأنيا  ىذه الخطػط كافػة قطاعػات النشػاط االقتصػادي فػي محافظػاتتشمؿ     
ة عامػػة ئػػيلػػى إنشػاء ىلتسػػيير أذرع النشػػاط وىػذا مػػف شػأنو أف يػػدفع إواضػحة  أف ترسػـ خطوطػػا

الييئػة ضػمف ىيئػة زراعيػة  لمتخطيط لمستقبؿ الثروة الحيوانية في محافظات غزة وقد تكوف ىذه
الية مف التطور وذلػؾ لتحقيػؽ درجة ع عاتقيا تطوير ىذا النشاط إلى أف يصؿ إلى  ىتأخذ عم
 ة الحيوانية.كافة السمع التي ليا عالقة بالثرو في  غزة اء الذاتي لمواطني محافظاتاالكتف

رة إقامػػة إتحػػاد عػػاـ لممػػزارعيف عمػػى ومػػف ضػػمف عمػػؿ الييئػػة العامػػة لمتخطػػيط أيضػػا ضػػرو     
نسػيؽ مػع الييئػة العامػة لمتخطػيط وتشػمؿ خدماتػو إنشػاء صػندوؽ محافظات غزة يعمػؿ بت مستوى

 تطوير أسػاليب, إلى جانب  ة وتدمير االحتالؿالكوارث الطبيعية واألمراض الفتاكف لمتعويض ع
حمايػػة السػػوؽ , و قطػػاع الثػػروة الحيوانيػػة  يػػة عمػػىالبحػػث العممػػي وتطبيػػؽ نتػػائخ األبحػػاث الزراع

توعيػة المػواطنيف حػوؿ و  افسة المصػرية والمنافسػة الخارجيػةالمحمية مف المنافسة اإلسرائيمية والمن
 البحث بكؿ السبؿ عف وجود مصادر رخيصة لألعالؼ., إلى جانب تشجيع المنتخ المحمي

 القوة الشرائية: طالة في محافظات غزة وانعكاسيا عمىاىرة البظ تفشي - ب

كافػػػة منػػػػاحي الحيػػػاة فػػػػي  وىػػػذه الظػػػاىرة أصػػػػبحت ظػػػاىرة واضػػػػحة تخػػػيـ بظالليػػػا عمػػػػى      
نػع العمػاؿ مػف دخػوؿ عف سياسة االحتالؿ اإلسرائيمي مف إغػالؽ وم محافظات غزة والتي نتجت
ع بعػػػض السػػػمع فػػػي الشػػػار  افتقػػػاد أدى إلػػػى والحصػػػار المفػػػروض والػػػذي,أراضػػػي إسػػػرائيؿ لمعمػػػؿ 

 وىػػذا ,وارتفػػاع ثمػػف العديػػد منيػػا ممػػا دفػػع المػػواطف أف يصػػبح عػػاجزا عػػف شػػراء معظميػػا,الغػػزي 
العديػد مػف  عنػد المػواطف فػي محافظػات غػزة ممػا يقمػؿ الطمػب عمػىقمؿ مف القػوة الشػرائية ي هبدور 
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 ,منتجات األلبافـ بأنواعيا و البيض و المنتجة محميا,متمثمة  في المحو  السمع وخاصة منيا السمع
ي فػإف ىػػذه المشػػاريع الوبالتػػ ,تطػػور مشػػاريع الثػروة الحيوانيػػة ـأمػا ايعتبػر عقبػػة كئػػود ه وىػذا بػػدور 

وعيػد واألضػحى وشػير رمضػاف  فراحبعض المناسػبات االجتماعيػة والدينيػة كػاألتصبح مرتبطة بػ
 المشاريع الحيوانية. تطوير وتوسيع مثؿ ىذه ,وىذه أمور ال تؤدي إلىالكريـ 

عتبػر فػي كثيػر مػف دوؿ العػالـ الػذي يو  ,حماية مثؿ ىػذا النشػاطوىنا يبرز دور الحكومة لمتدخؿ في 
وذلػػؾ عػػف طريػػؽ البحػػث عػػف مصػػادر ماديػػة لتمويػػؿ ىػػذه المشػػاريع  ,مػػف دعامػػات االقتصػػاد فييػػا

 اجػزءيوانيػة والتػي تعتبػر المشػاريع الحوذلؾ لمنع تدىور وتالشي مثػؿ ىػذه .الحيوانية بكافة الوسائؿ 
  .الصغيرة المساحة القميمة الموارد تية لمنطقة الدراسةمف البنية التح

ىػػذه الظػػاىرة ولكػػف  ,ف وجػػود ظػػاىرة البطالػػةمػػ ـ فػػإف معظػػـ الػػدوؿ الناميػػة تعػػاني وبشػػكؿ عػػا      
مػػف خريجػػي النضػػماـ أعػػداد كبيػػرة  زداد معيػػا البطالػػة و ذلػػؾيػػة تػػمميعتػػزداد أحيانػػا نتيجػػة لسياسػػة ت

ا اسػػػتمرار الجامعػػػات و المعاىػػػد إلػػػى قائمػػػة العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ,و ىػػػذا راجػػػع ألسػػػباب عديػػػدة منيػػػ
فػي التخصصػات النظريػة أو  السياسة التعميميػة فػي نيجيػا التقميػدي بتخػريخ أعػداد كبيػرة مػف الطمبػة

مػػيـ المينػػي األدبيػػة التػػي تزيػػد عمػػى حاجػػة السػػوؽ وعػػدـ تػػوفر الحػػواجز فػػي توجيػػو الطمبػػة نحػػو التع
 يارات المطموبة في سوؽ العمؿ. مف أجؿ اكتساب الم والتقني

 غياب دور وزارة االقتصاد فيما يتعمق بالثروة الحيوانية في محافظات غزة :  - ت

حيث أنو مف صميـ اختصاصيا حماية المشاريع الموجودة داخؿ حدود الدولػة وتحديػد األسػعار     
ت االسػػتيراد ووقتػػو ونػػوع السػػمع المسػػتوردة وفػػي ذلػػؾ حمايػػة لحمايػػة المنػػتخ والمشػػتري وتحديػػد كميػػا

 أنواعيا.ألصحاب المشاريع بمختمؼ 

وال بػػد أف يبػػرز دور وزارة االقتصػػاد فػػي مواجيػػة تحػػديات التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة وىػػذا     
داؼ أىػػالجانػػب ىػػو األكثػػر أىميػػة وفاعميػػة فػػي تحريػػؾ الطاقػػات المحميػػة الكامنػػة وتوجيييػػا لتحقيػػؽ 

التنميػػة وذلػػؾ مػػػف خػػالؿ االسػػػتخداـ العقالنػػي لممػػوارد االقتصػػػادية النػػادرة المتمثمػػػة بػػالموارد البشػػػرية 
والموارد المالية والطبيعية المحدودة مف أجؿ تحقيؽ أقصى المنافع الممكنة لالقتصاد القومي ويجػب 

لشػػاممة وتطبيػػؽ سياسػػات عمػػى ىػػذه الػػوزارة تبنػػي إسػػتراتيجية إنمائيػػة منسػػجمة مػػع توجيػػات التنميػػة ا
اقتصػػادية واجتماعيػػة تيػػدؼ إلػػى تعميػػؽ شػػعور الثقػػة بػػالنفس مػػف أجػػؿ الػػتخمص مػػف عقػػدة التخمػػؼ 

حداث التحوالت النوعية المطموبة لتح  قيؽ التنمية بمفيوميا الشامؿ .االقتصادي وا 

ة وتػػوفير ويتعػػدى دور وزارة االقتصػػاد ىػػذا الجانػػب ليمتػػد إلػػى دعػػـ جميػػع مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػ
قػراض بعػض أصػحاب  كافة ما يمـز ليا مف أعالؼ بأثماف معتدلة وتوفير المقاحػات البيطريػة وا 
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المشاريع ممف تعرضوا لبعض النوائب مف أمراض فتاكة تصيب الحيوانات والطيور أو تجريػؼ 
 مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي .

 األوضاع السياسية  .2

 -:فظات غزة في النقاط اآلتيةوتتمثؿ األوضاع السياسية السائدة في محا

 :محافظات غزة عمى القيود اإلسرائيمية  - أ

, عممػػت سػػمطات االحػػتالؿ عمػػى ربطيػػا اقتصػػاديا 1967منػػذ احػػتالؿ محافظػػات غػػزة عػػاـ       
بيا مف أجؿ تسييؿ عممية السيطرة العسكرية واالقتصادية , ومف الشواىد عمى تمؾ السياسة ما 

  -يمي :

حيث تبػيف مػف خػالؿ الدراسػة الميدانيػة أف حػوالي  غزة,لواردة لقطاع التحكـ في السالالت ا .1
يتأثروا بالسياسة اإلسرائيمية في تحديد تمؾ السالالت مما % مف أصحاب مزارع األبقار  77.4

حيث أف ىناؾ سالالت ممتازة مف نوع جيرسي أو ىولشتايف ذات  يؤثر في اإلنتاج الفمسطيني 
  -: كما في الجدوؿ التالي الحتالؿ لمحافظات غزةادرار عالي اليسمح بدخوليا ا

 ( أثر االحتالؿ عمى نوع السالالت الواردة لمحافظات غزة 35جدوؿ )      

 النسبة التكرار  

يػػػػػػتحكـ االحػػػػػػتالؿ فػػػػػػي 
دخػػوؿ السػػالالت إلػػى 

 محافظات غزة 

 77.4 24 نعـ

 22.6 7 ال

 31 100% 

 عمى الدراسة الميدانية  عمؿ الطالب باالعتماد -المصدر:          

ـ فػػي كميػػة الجانػػب اإلسػػرائيمي فػػي دخػػوؿ األعػػالؼ إلػػى قطػػاع غػػزة , وبالتػػالي يػػتحكيػتحكـ  .2
 .ثروة الحيوانية المرتبطة باألعالؼ اإلنتاج والتربية مف ال

يتحكـ الجانب اإلسرائيمي في كمية األبقار ونوعيتيا الواردة إلى قطاع غزة , كما يتحكـ في  .3
   . و خاصة األعياد مواسـ دخوليا

 



148 
 

 العدوان اإلسرائيمي عمى محافظات غزة  - ب

عانػػػػت محافظػػػػات غػػػػزة كبػػػػاقي محافظػػػػات الػػػػوطف مػػػػف سياسػػػػة االحػػػػتالؿ وخاصػػػػة الحػػػػروب       
 المستمرة والتي يمكف إجماليا عمى النحو التالي

ير ومػع انػدالع انتفاضػة األقصػى بػدأت سياسػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي بتػدم 2000منذ بداية عػاـ  .1
 اعتبارىا بنية تحتية لالقتصاد الفمسطيني   بالمزارع الخاصة بالثروة الحيوانية 

عممػػػت آلػػػة الحػػػرب اإلسػػػرائيمية عمػػػى تػػػدمير العديػػػد مػػػف المشػػػاريع   2009 - 2008فػػػي عػػػاـ  .2
االقتصادية ومف أىميا حظائر الدواجف واألبقار خاصة في مدينة غزة والشماؿ , مما ساىـ في 

 .وة الحيوانية تراجع مشاريع الثر 

 ىذه وقارَنا بالبحث الدراسة شممتيا التي والطيور الحيوانات أعداد مف موجود ىو ما إلى نظرنا ولو

 ال الحيوانية القطاعات ىذه بأف لوجدنا 2012 سنة في غزة محافظات سكاف يستيمكو بما األعداد
 نسبة فيو وصمت والذي مثالً  واألغناـ األبقار قطاعي في قميمة بنسبة إال السكاف بحاجة تفي

 مف االستيراد يتـ وليذا غزة محافظات في االستيالؾ حجـ مف %60 مف أكثر إلى العجز

 ستيرادالا ويتـ ثابتة وغير مضمونة وغير شرعية غير بطرؽ األنفاؽ عبر مصر مف أو اسرائيؿ

 إذا غزة اتمحافظ في نحتاجيا التي الحيوانات رؤوس مف كثيرة أعداد الغربية الضفة مف أيضاً 

 شممتيا التي المحمية الحيوانات أعداد سابقة فصوؿ في الدراسة اشتممت ولقد بذلؾ إسرائيؿ سمحت

 داخؿ الجداوؿ بعض في الدراسات بعض أظيرت والتي غزة محافظات في والموجودة الدراسة

 يبيف تياآل والجدوؿ, واحد أسبوع لمدة المحافظات في المحمي لالستيالؾ تكفي ال أنيا الدراسة

 نيةاالحيو  القطاعات بعض مف االستيالؾ وكمية 2012 لسنة غزة محافظات في السكاف أعداد

ة في الحظائر داخؿ .وأعداد الحيوانات المحمية الموجود 2012 لسنة الدراسة شممتيا التي
 محافظات غزة .
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 ـ 2012معاـ لالموجودة ونسبة االستيالؾ  الحيوانات ( أعداد السكاف وأعداد36جدوؿ )

 عدد السكاف المحافظة
أبقار 
 الحميب

العجوؿ 
 المحمية

 أغناـ
 عدد الرؤوس المستيمكة

 أغناـ عجوؿ أبقار

 0 1812 532 12415 617 2794 274812 الشماؿ

 9795 7680 5623 8662 579 1125 641936 غزة

 65 1019 283 14600 247 761 236744 دير البمح

 371 2849 1519 14377 237 580 326913 خانيونس

 0 872 560 10052 124 364 209287 رفح

 غزة\المصدر :عمؿ الطالب استنادا إلى بيانات مف وزارة الزراعة الفمسطينية 

 محافظات داخؿ حيوانات مف موجود ىو ما بيف الكبير الفارؽ يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف

 الضخـ االستيراد حجـ أيضاً  لنا ويتبيف, سنوياً  منيا الحيوانية المنتجات مف استيالكو يتـ وما غزة

 محافظات في الحيوانية السمع ىذه مف المواطنيف حاجة لتمبية وذلؾ الحيوانية القطاعات ىذه مف

ونتيجة الزدياد السكاف المتوقع فإف مساحة األرض الزراعية سوؼ تتضاءؿ عمى حساب  .غزة
مساحات الخضراء والتي تساىـ ولو بنصيب قميؿ في الزحؼ العمراني وىذا يؤدي إلى انحسار ال

ذا ما قارنا بيف الزيادة السكانية الكبيرة  توفير بعض ما تحتاجو الحيوانات والطيور مف غذاء وا 
فإف حجـ االستيالؾ مف المنتجات الحيوانية سوؼ يزداد وىذا ما ال تستطيع أف توفره المشاريع 

,ولتوضيح بعض مف كميات االستيراد مف المنتجات الحيوانية القائمة لتمبية االحتياجات 
 :الحيوانية ورؤوس الحيوانات نورد الجدوؿ اآلتي 
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 ـ.2012( يوضح كمية االستيراد لمحيوانات الحية والمنتجات لمعاـ 37جدوؿ )    

الجهة 

المستورد 

 منها

أبقار إناث 

 بالرأس

عجول 

 بالرأس

أغنام 

 بالرأس

لحوم دواجن 

 بالطن

مراء لحوم ح

مجمدة 

 بالطن

 أجبان بالطن

أسماك 

مجمدة 

 بالطن

الخط 

 األخضر
9351 21361 696 10167.5 350 517.5 321 

الجانب 

 المصري
- - 18876 - - - - 

الضفة 

 الغربٌة
- - 175 47.5 454 40 52 

 غزة\المصدر : عمل الطالب باالعتماد على بٌانات من وزارة الزراعة

 والخط الغربية الضفة مف استيرادىا يتـ التي المجمدة واألسماؾ مجمدةال المحـو إلى نظرنا ولو  

 شرائح حاجة لتمبية وذلؾ قميمة غير كمية لوجدناىا غزة محافظات إلى (اسرائيؿ)األخضر

 الشرائح كافة حاجة تمبي الحيوانية الثروة قطاعات أف ولو المحدود الدخؿ ذوي مف اجتماعية

 أنو نجد الدواجف قطاع إلى وبالنظر المجمدة السمع ىذه استيراد تـ لما مناسبة بأسعار االجتماعية

 حيث الذاتي االكتفاء يشبو ما إلى وصؿ قد القطاع ىذا ألف وذلؾ االستيراد في القطاعات أقؿ

 باستمرار ومشروطاً  ناقصاً  يبقى االكتفاء ىذا ولكف المحافظات كافة في السكاف حاجة يمبي

 . لمدواجف الالزمة األعالؼ وتوفير التفقيس بيض لتوفير اسرائيؿ ةدول مع االقتصادية العالقة

 اآلتي الجدوؿ نورد وحقيقي واضح بشكؿ غزة محافظات في الحيوانية الثروة مستقبؿ ولتوضيح

 مف األعداد ىذه تحتاجو وما ـ2016 لعاـ غزة محافظات في السكاف أعداد توقعات يبيف والذي

   .الحيوانية بالثروة تتعمؽ غذائية كميات مف السكاف
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محافظػػػػػػػات غػػػػػػػزة مػػػػػػػف منتجػػػػػػػات الثػػػػػػػروة الحيوانيػػػػػػػة المتوقعػػػػػػػة فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ  اتاحتياجػػػػػػػ توقػػػػػػػع( 38جػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )
 ـ : 2016

 األغناـ عدد األبقار عدد العجوؿ عدد السكاف المتوقع

 0 622 2121 377126 الشماؿ

 11092 6368 8697 645205 غزة

 74 323 1166 273381 دير البمح

 420 1719 3225 351934 انيونسخ

 0 644 1004 233490 رفح

 المصدر :إعداد الطالب باالعتماد عمى بيانات مف وزارة الزراعة.

 في الحيوانية الثروة مستقبؿ إلييا سيؤوؿ التي الحقيقية الصورة لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف

 أعداد أف حيث بالبحث راسةالد شممتيا التي القطاعات الخصوص وجو وعمى غزة محافظات

 عف والناتخ السكاني النمو بطبيعة مرتبط وىذا تزداد سوؼ غزة محافظات في المتوقعة السكاف

 فسوؼ عميو وبناءً  الدراسة منطقة ومنيا النامية المناطؽ بيا توصؼ والتي الكبيرة الطبيعية الزيادة

 وأجباف وألباف لحـو مف الحيوانية الثروة منتجات ضمنو ومف الغذاء مف االحتياجات نسبة تزداد

 اال باحتياجات تفي أف تستطيع ال محرجة زاوية في نفسيا الحيوانية المشاريع ىذه تجد وسوؼ
 الزحؼ أماـ الزراعية الرقعة انحسار ذلؾ عمى وزد , المتزايد المحافظات سكاف مف قميمة نسبة

 ىذه الستخداـ أو غذاء مف الحيوانية القطاعات ىذه تحتاجو مما بعض توفر كانت والتي العمراني

 غذاء مف المحافظات ىذه سكاف يحتاجو ما لتوفير الحيوانية المشاريع إقامة في لمتوسع المساحة

 تناقص ظؿ في االنتياء أو بالزواؿ ميدد الحيوانية الثروة قطاعات مستقبؿ بأف أقوؿ ىنا ومف

ويظير مف  .المحمية األعالؼ مصادر ـوانعدا المتوقعة السكانية والزيادة الزراعية المساحة
 الجدوؿ عدـ الحاجة إلى منتجات األغناـ في ىذه المحافظة.
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 -:اآلثار المترتبة عمى مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة  -:ثالثًا 

 -البيئية:اآلثار   - أ

 تموث اليواء  .1

 المياه تموث  .2

 التربة  تموث  .3

   -االقتصادية:اآلثار   - ب

 مل توفير فرص ع  .1

 دعم االقتصاد الفمسطيني  .2

 توفير السمع والخدمات  .3
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 اآلثار البيئية   - أ

ينتخ عف مشاريع الثروة الحيوانية مجموعة مف اآلثار التي قد يكوف ليا انعكاسات سمبية واضحة 
  -اآلتي:عمى البيئة واإلنساف تتمثؿ عمى النحو 

 صحة اإلنسان: أثر مشاريع الثروة الحيوانية عمى .1

تنتقػػؿ كثيػػر مػػف األمػػراض المعديػػة مػػف الحيػػواف لإلنسػػاف وذلػػؾ نتيجػػة تواجػػده فػػي المرزعػػة      
واحتكاكو بالحيوانات بشكؿ مباشر ألنو يعتني بيػا بنفسػو مػف خػالؿ رعايتػو ليػا وتقديمػو الغػذاء 

 أو تنظيؼ المزرعة  .

ب ناتخ عف ومف ناحية أخرى قد يصاب المستيمؾ لمشتقات األلباف المموثة بميكرو        
ال) الحمى المالطية ( وداء يالتياب ضرع الحيواف بأمراض عديدة منيا مرض السؿ والبروس

باإلضافة إلى التياب الحمؽ الناتخ عف فيروس يؤدي إلى ,  البريمات والحمى المجيولة 
وقد يصاب اإلنساف أيضا بمرض الحمى القرمزية , لبمعوـ أو الموزتيف لدى اإلنساف مرض ا
وىذا مرض حاد يتميز ببداية ,  موث مف بقرة مصابة بالتياب الضرعناولو لحميب منتيجة ت

 (1) وصداع ويمي ذلؾ طفح جمدي ينتيي بتقشير البشرة مفاجئة وقرحة في الحمؽ مع قئ وحمى

ىذا النوع في أف يرقاتو ف خطر مويصاب اإلنساف بمرض النغؼ وذبابة الدودة الحمزونية ويك   
لإلصابة بيذا المرض ىـ رعاه  ةلحي لإلنساف والحيواف وأكثر الناس عرضالمحـ ا تتطفؿ عمى

 (2)ا الماشية والغنـ ومربوى

فقد يصاب بمرض درف , بعض مشتقات األلباف أو لحوـ الحيوانات لونتيجة لتناوؿ اإلنساف     
 يبقى, حيث يعتبر أخطر المصادر عدوى لإلنساف حيث مصدر العدوى المبف ويعد البقر 
الزبد المجمد يوما وفي  49الجبف الطري حتى , بينما في أياـ  10وب السؿ حيا لمدة ميكر 
 (3) .يوما 30يالتي المّجمد تحفظ الميكروب حيا لمدة والج, أياـ  10-5لمدة 

 

                                                           

عالج(  , المكتب الجامعي الحديث , -صحة -جابر جمعو عبده.  , رعاية الحيوانات المزرعية )تغذية (1)
 ـ. 2003. سنة 451 - 449اإلسكندرية , ص

,  1000عمي الدجوي ,  الدليؿ التصنيفي لتنمية الثروة الحيوانية والدواجف واألسماؾ . الكتاب الثاني ص (2) 
 ـ . 1999

 . 1016عمي الدجوي ,المرجع السابؽ , ص(3)
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 اإلنسان: مراض التي تنتقل من الحيوانات إلىومن األ   

ة التي تصيب الماشية مرض الحمى الفحمية وىذا المرض مف األمراض الوبائية الخطير  .1
مف أبقار وجاموس كما تصيب معظـ الحيوانات مف أغناـ وجماؿ وتنتقؿ عدوى ىذا 
المرض لإلنساف وتسبب لو مرض الجمرة الخبيثة وىذا المرض مف األمراض التي يجب 

 (1) .سرعة التبميت عند االشتباه بو

ف ممو يور والمتعاالط ا بمرض الكرثيوكوكوزيس وخاصة مربووقد يصاب اإلنساف أحيان .2
تعيش وتتكاثر بشكؿ سريع في زرؽ الطيور خاصة  معيا وىذا المرض مصدره خميرة

شكؿ حساسية والتيابات شديدة  الدجاج وتظير أعراض ىذا المرض عمىالحماـ والكناري و 
 (2). أخطرىا االلتياب السحائي وااللتيابات الصدرية

 ينيوكاسيؿ وىو مرض فيروسيصاب اإلنساف الذي يخالط الدجاج والطيور بمرض  .3
يتسبب في نفوؽ الكثير مف الدجاج ويتنقؿ لإلنساف الذي يعمؿ في مزارع  ,  سريع العدوى

 وتظير األعراض عمى اإلنساف بالتياب ممتحمة العيف ونزيؼ دموي تحت الجمد, الدجاج 
.(3) 

رض اإلنساف نتيجة المخالطة ومف ىذه األمراض م وىناؾ أمراض فيروسية تنتقؿ إلى .4
وليس الكمب ىو الحيواف الوحيد المسئوؿ عف نقؿ ىذا المرض إلى اإلنساف بؿ  ,الكمب

المرض  ف الكمب أغمبيا إصابة بالمرض يسمىىناؾ الماشية والدواب واألغناـ وبحكـ أ
بمرض الكمب ومف  أعراض المرض الصداع المؤلـ وارتفاع في درجة الحرارة ثـ الشعور 

حساسات مبيمة ثـ ـ يموت ضالت بالشمؿ  وخاصة عضالت البمع ثتصاب الع بتغيرات وا 
 (4) .اإلنساف مف شمؿ الجياز التنفسي

                                                           

لكتاب الثاني ,  ص , الدليؿ التصنيفي لتنمية الثروة الحيوانية والدواجف واألسماؾ , ا1999عمي الدجوي ,  (1)
1063 . 

   1100ـ , المرجع السابؽ ,  ص 1999عمي الدجوي ,.  (2)
  دار المطبوعات الجديدة , اإلسكندرية  ـ ,  تربية الحيواف والدواجف , 1987أحمد عمي كامؿ ,    )3(

 ,   415ص
 .   , 411, تربية الحيواف والدواجف , المرجع السابؽ ,  ص 1987أحمد عمي كامؿ  ,  (4)
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اإلنساف عف طريؽ  سالمونّيال و ىذا المرض ينتقؿ إلىوقد يصاب اإلنساف بمرض ال .5
ف تناوؿ لحوـ الحيوانات المصابة بيذا المرض وكذلؾ ألباف الحيوانات أكؿ البيض إ

 ( 1). المرض لإلنساف عف طريؽ الذباب بطريقة آلية المصابة وأحيانا ينتقؿ ىذا

لحيوانات األىمية ومنيا ينتقؿ ب ايوقد يصاب اإلنساف بالحمى المالطية وىو مرض يص .6
اإلنساف, وأعراضيا عند اإلنساف ىي اإلصابة بحمي متقطعة تستمر فترات مختمفة  إلى

أياـ أو عدة  مصحوبة بصداع وضعؼ وعرؽ غزير ورعشة, ويستمر ىذا المرض لعدة
 ىصابات التي تنتيي بالموت ال تتعدشيور وينتيي المرض عادة بالشفاء حيث إف اإل

2% . (2) 

و ىناؾ العديد مف الحشرات التي تنتقؿ مف الحيوانات والطيور إلى اإلنساف  نتيجة     
راغيث المخالطة أو االقتراب مف حظائر األبقار ومزارع الدجاج وىذه الحشرات مثؿ: القمؿ والب

نما تس رات ال تتسبب في أمراض مباشره لإلنسافوالفاش وىذه الحش زعاج  والقمؽ بب لو اإلوا 
 (3) وعدـ الراحة

 اليواء:  أثر مشاريع الثروة الحيوانية عمى .2

ذه الظػاىرة مػف يكثر الحديث في الوقت الحاضر عف ظاىرة التموث البيئػي ومػا ينػتخ عػف ىػ     
بػػالخطر, وىػػذه الظػػواىر تعتبػػر نتاجػػا مػػف التمػػوث البيئػػي وتسػػيـ اإلنسػػاف  أمػػور خطػػرة تعػػود عمػػى

 الحيوانات بمختمؼ أنواعيا في اإلسياـ في تموث بعض عناصر النظاـ البيئي.

فتعتبػػػر األبقػػػار فػػػي بعػػػض منػػػاطؽ العػػػالـ مصػػػدرا لظػػػاىرة االحتبػػػاس الحػػػراري, ففػػػي فرنسػػػا تنػػػتخ 
حتبػػػاس الحػػػراري والتػػػي تنبعػػػث  مػػػف األبقػػػار مػػػا يقػػػرب مػػػف ثػػػالث أضػػػعاؼ  الغػػػازات المّسػػػببة لال

 فاة لتكرير النفط وىو ما يسبب بالفعؿ كارثة بيئية بالنسبة لمغالؼ الجوي.مص14

فمف المعروؼ أف األبقار تنتخ في الكرش كميات كبيرة مف الغازات وىي الميثاف والنتروجيف 
لمسبّبة % مف الغازات ا6-5أف  ت إلىسة أجريت في فرنسا أشار را, ففي دوالييدروجيف

ت المنبعثة مف كرش لالحتباس الحراري تنتجيا األبقار مف الكرش والبراز وقدرت كمية الغازا
فإف  االحتباس الحراري, ومف ناحية أخرىمميوف طف مف غازات  26الفضاء سنويا  األبقار إلى

                                                           

 .   410أحمد عمي كامؿ ,   المرجع السابؽ   ص   (1)
 .    406أحمد عمي كامؿ , المرجع السابؽ ,  ص  (2)
 .    408أحمد عمي كامؿ , المرجع السابؽ ,  ص  (3)
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مميوف طف مف ىذه 12ينتخ عنو انبعاث  ار قبؿ استخدامو كسماد زراعي تخزيف براز األبق
 (1)غازات المّسببة لالحتباس الحراريال

مميوف طف فقط والمادتاف المتاف تبعثيما 13بينما المصافي النفطية الفرنسية ينبعث منيا     
وىما الغازاف المسئوالف مع ثاني أكسيد , لجو ىما غاز الميثاف وبروتوكسيد اآلزوت األبقار في ا

مميوف 20رض, واألبقار الفرنسية البالع عددىا الكربوف عف التغيرات المناخية وارتفاع حرارة األ
 الحيوانات. جميع% مف الغازات المنبعثة مف 80رأس مسئولة أيضا عف 

العشرة مالييف خنزير التي تتـ تربيتيا  جّترة كاألغناـ والماعز إضافة إلىبينما الحيوانات الم    
وذلؾ نظرا لصغر كرش ىذه  في فرنسا تساىـ بنسبة أقؿ بكثير مف ظاىرة ارتفاع حرارة األرض

 (2)الحيوانات مقارنة مع كرش األبقار

% مػف الطاقػة اإلجماليػة لألعػالؼ 12-6وتعادؿ كمية الميثاف الناتخ عػف الحيػواف بحػوالي      
الّمقدمة لمحيوانات , ويعد نوع العمػؼ المقػدـ لمحيػواف ىػو العامػؿ الميػـ الػذي يحػدد كميػة الميثػاف 

 الناتخ.

مف غاز الميثاف بالمقارنة  ة مف األلياؼ تنتخ عنيا كمية أعمىت النسبة العاليفاألعالؼ ذا    
 (3)نسبة أقؿ مف األلياؼ  ّكزة أو التي تشمؿ عمىمع األعالؼ المر 

وتقوـ بعض البمداف المتقدمة بالبحث عف مادة جديدة تقدـ لألبقار كغذاء يصبح سيؿ اليضـ    
ية كبيرة ومردود جيد في اإلنتاج سواء المحـ أو الحميب مثؿ الصويا والبرسيـ و ىو ذو قيمة غذائ

وبقايا العظاـ ستخدـ في تركيبيا بعض أسمدة الدجاج يوالتي ,  األعالؼ الموجودة حاليابداًل مف 
 (4) والدـ وبعض األسماؾ المطحونة

 مفيا عمى نسبو كبيرة ار  أوروبا والتي  تعتمد في  غذائلو عقدنا مقارنة بسيطة بيف أبق    
تساىـ البقرة  ياأف األبقار المرباه فيباه في محافظات غزة لوجدنا المراعي الخضراء, واألبقار المر 

ذاء , فأبقار الواحدة بنسبة أقؿ مف الغازات المّسببة لالحتباس الحراري وذلؾ الختالؼ نوع الغ
                                                           

 ,تأثير االجياد الحراري عمى االبقار الحالبة.2008(جمعية قبيا التعاونية النماء الثروة الحيوانية,1)
(2)  Beauchemin, K.A., Kreuzer, M., O’Mara, F. & McAllister, T.A. (2008) 
Nutritional management for enteric methane abatement, 48, 21–27 

,  تقدير المخمفات الناتجة عف األبقار واألغناـ  1996جماؿ محمد أبو عمر , محمد سميـ اشتيو , (3)
 . 299,  ص2, عدد 4فادة منيا  , مجمة الجامعة اإلسالمية , مجمد والدواجف في الضفة الغربية ومدى االست

(4)  McDonald,  Edwards, R.A and Greenhalgh, J. F.D. (1990) :" Animal Nutrition " 
4 th Ed., Longman ,P220. 
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 ,ات غزة المراعي الخضراء نظرا لضيؽ المساحة األرضية في محافظ محافظات غزة تفتقر إلى
مف األلياؼ فإنيا تساعد كمية كبيرة  راء الموجودة في أوروبا تحتوي عمىو ألف األعشاب الخض

أما  ,اد انبعاثو مف األبقار في أوروبادعممية اليضـ وبالتالي فإف غاز الميثاف يز  كثيرا عمى
عشاب عمؼ مركز تقؿ فيو نسبة األلياؼ عف األ عمى ر في محافظات غزة فإنيا تتغذىاألبقا

ة قميمة المنبعثة مف حيوانات محافظات غز  يتروجيفالخضراء وبالتالي فإف نسبة غاز الميثاف والن
 (1) بالمقارنة مع دوؿ أوروبا

 المياه: عمى ريع الثروة الحيوانيةأثر مشا .3

فػي محافظػات غػزة وذلػؾ نتيجػة لصػغر مسػاحة  بوضػوحالمياه الجوفيػة  يبرز أثر الحيوانات عمى
ظػائر والمػزارع اقتػراب ىػذه الح ممػا عمػؿ عمػى , لثروة الحيوانية فيياعدد مشاريع اىذه المنطقة وت

 .المياه الجوفية في ىذه المنطقة  أثر ىذه الحيوانات عمىضاعؼ  مما البعض , مف بعضيا

 بقػىي ذيراز وروث ىػذه الحيوانػات الػبػ أثر المشاريع عمى المياه الجوفية مػف خػالؿ يتضح و     
 الحظػػػػائر والمػػػػزارع  جػػػػزء مػػػػف صػػػة إذا كػػػػاف عػػػػدة وخا أو الحظيػػػػرة لشػػػػيور أرضػػػػية المزرعػػػػة فػػػي

بػػاطف  ودخػػوؿ ىػػذه المػػؤثرات والمموثػػات إلػػىبػػدوف غطػػاء ممػػا يضػػاعؼ عمميػػة التػػأثير   امفتوحػػ
سػالة ىػذه الكميػا ت مػف السػماد األرض وذلؾ بفعؿ األمطار المتساقطة والتي تعمػؿ عمػى تحمػؿ وا 

 المياه الجوفية. ثـ إلى باطف األرض والروث ليصؿ سيال إلى

الميػاه  ماد عضوي في الزراعة يصؿ أثره إلػىومف جانب آخر فإف براز األبقار الذي يستخدـ كس
 الجوفية ويصبح الماء مموثا عف طريؽ زيادة نسبة النترات التي مصدرىا ىذا البراز المساؿ.

غػػػذاء يصػػػبح سػػػيؿ وتقػػػـو بعػػػض البمػػػداف المتقدمػػػة بالبحػػػث عػػػف مػػػادة جديػػػدة تقػػػدـ لألبقػػػار ك  
في اإلنتاج سػواء المحػـ أو  و ىو ذو قيمة غذائية كبيرة ومردود جيداليضـ مثؿ الصويا والبرسيـ 

الحميػػب وىػػذا بػػدؿ األعػػالؼ الموجػػودة حاليػػا والتػػي تسػػتخدـ فػػي تركيبتيػػا بعػػض أسػػمدة الػػدجاج 
 وبقايا العظاـ والدـ وبعض األسماؾ المطحونة.

نمػػا  ,تمػػوث الميػػاه الجوفيػػة فحسػػب فػػي محافظػػات غػػزة عمػػىبيػػة الحيوانػػات وال تقتصػػر أثػػر تر  وا 
يظيػر أثػػر ىػػذه المشػػاريع والحظػػائر مػػف خػػالؿ زيػادة اسػػتيالؾ كميػػات كبيػػرة مػػف الميػػاه ألغػػراض 

                                                           

(1)Bannink, A., Smits, M.C.J., Kebreab, E., Mills, J.A.N., Ellis, J.L., Klop A., 
France, J. & Dijkstra, J. (2010). Simulating the effects of grassland management 
and grass ensiling on methane emission from lactatingcows, p55–72  
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مشػاريع الثػروة الحيوانيػة, وىػذا يظيػر واضػحا  معتمػدة عمػىالشرب والغسيؿ وبعض الصناعات ال
ييا وضعؼ اإلمكانيات المختمفػة فػي التعػويض في منطقة تعاني أصال مف نقص كميات المياه ف

 عف ىذا النقص في المياه.

 التربة: أثر مشاريع الثروة الحيوانية عمى .4

والمػاء المخمفػات الحيوانيػة والتػي تضػر بػاليواء عػف  ـ مػف اآلثػار السػيئة التػي تنػتخ عمى الرغ   
ة وبالتػالي المسػاىمة فػي ؿ دور ىػذه المخمفػات فػي زيػادة خصػوبة التربػإال أننا ال نستطيع أف نغف

 زيادة إنتاجية األرض.

 تحسػػيف قواميػػا فػػي التربػػة فيػػو يعمػػؿ عمػػى ؼ أف السػػماد العضػػوي لػػو أىميػػة كبػػرىفمػػف المعػػرو 
تػػػػػروجيف يبالعناصػػػػػر الغذائيػػػػة الضػػػػػرورية مثػػػػؿ الن مػػػػدادىاخواصػػػػيا الفيزيائيػػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػػى إو 

 والبوتاسيـو والفسفور.

النتروجيف مقارنة  مف%  30-10ي يمكف أف يساىـ بحوالي وبصورة عامة فإف السماد الطبيع
 (1)بالسماد الكيماوي 

ب أف يؤخذ بعيف االعتبار نوع التربة وخواصػيا خمفات الحيوانية كسماد لمتربة يجوعند إضافة الم
 التي يجب إضافتيا إلييا. ة المثمىلمعرفة الكمي

بػأف إضػافة المخمفػات الحيوانيػة ات ف وأصػحاب الحيوانػف المختصياذىأ عف  وال ينبغي أف يغيب
شػػكؿ ضػػررا يزيػػادة نسػػبة النتػػرات فػػي نباتػػات المراعػػي ممػػا  نباتػػات المراعػػي قػػد تػػؤدي إلػػى إلػػى

ترة وىنا تكوف الحيوانات قد صنعت لنفسيا السـ والمرض جلمحيوانات وخاصة منيا الحيوانات الم
 (2) الحميب والمحـ. ويساىـ بدوره في اإلقالؿ مف أعداد الحيوانات أو اإلنتاج مف

 -االقتصادية:اآلثار   -ب

يعتبػػر قطػػاع الثػػروة الحيوانيػػة مػػف القطاعػػات االقتصػػادية اليامػػة فػػي كثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ      
حيػث أف  األفػراد,لما يوفره ىذا القطاع مف مصدر لمػدخؿ ومصػدر لرفػع مسػتوى معيشػة  المتقدـ,

  الدولة.لموارد األساسية لخزينة ىناؾ دوؿ تمارس ىذا النشاط باعتباره مورد مف ا

تقػػؿ أىميػػة ىػػذا القطػػاع عػػف بػػاقي القطاعػػات االقتصػػادية  ال وفػػي محافظػػات غػػزة يجػػب أف    
  -مثؿ:األخرى لما يوفره مف أمور ىامة 
                                                           

 . 306,  تقدير المخمفات , مرجع سابؽ  ص1996جماؿ أبو عمر  ,محمد اشتيو ,  (1)
 . 308تقدير المخمفات , مرجع سابؽ  ص,  1996جماؿ أبو عمر  ,محمد اشتيو ,  (2)
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 توفير فرص عمل لمكثير من سكان محافظات غزة. .1

ر لمشػاريع ذا مػا يػوفوىػ ,  يشكؿ القطاع الزراعي قطاعػًا اقتصػاديًا ىامػًا فػي محافظػات غػزة   
زراعػػػة المحاصػػػيؿ العمفيػػػة المدربػػػة فػػػي جميػػػع القطاعػػػات سػػػواء لالعاممػػػة  الثػػػروة الحيوانيػػػة القػػػوى

ؾ فػػي مجػػاؿ تحػػرج مػػف مزاولػػة ىػػذا النشػػاط أو ذاواألعػػالؼ المالئػػة أو لتربيػػة الحيوانػػات وعػػدـ ال
 تربية الحيوانات.

ويبػرز أثػر مشػاريع الثػروة , اـ وىناؾ بعض األشخاص يمارسوف حرفػة الرعػي وخاصػة األغنػ  
القػات ومنػع العمػاؿ مػف غخيػرة وخاصػة بعػد سياسػة الحصػار واإلالحيوانية واضحا فػي اآلونػة األ

ففػػي ىػػذه األوقػػات كانػػت مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة بكافػػة  , لمعمػػؿ فييػػااألراضػػي المحتمػػة دخػػوؿ 
أو لمزاولػة  عمميػـ داخػؿ إسػرائيؿ لتشغيؿ كػـ كبيػر مػف العمػاؿ الػذيف فقػدوا وحيداً  قطاعاتيا مالذاً 

 . ف العمؿ مينة التربيةالكثير مف العماؿ العاطميف ع

 ومن ضمن فرص العمل التي وفرتيا مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة:     

منطقػػػة ومصػػػانع المحػػػـو ال  مصػػػانع األلبػػػاف الموجػػػودة فػػػي اشػػػتغاؿ العديػػػد مػػػف العمػػػاؿ فػػػي .1
نتيجػػة حتميػػة لقيػػاـ كو ,  جػػاؿ زراعػػة األسػػماؾ وتربيتيػػاالعمػػؿ فػػي موالعمػػؿ فػػي مينػػة الصػػيد أو 
المئات مف العماؿ والسائقيف  مت مصانع األعالؼ والتي تحتاج إلىمشاريع الثروة الحيوانية أقي

 والميندسيف لمعمؿ في ىذا المجاؿ.

 .توفير العديد من السمع التي يحتاجيا المواطن في محافظات غزة .2

الثػػػروة الحيوانيػػػة كميػػػات كبيػػػرة مػػػف السػػػمع التػػػي يحتاجيػػػا المػػػواطف فػػػي تػػػوفر مشػػػاريع حيػػػث    
ثمث احتياجات  المشاريع في توفير كميات تصؿ إلى تساىـ ىذه ,إذ محافظات غزة مثؿ المحـ 

كميػػات مػػف المحػػـو البيضػػاء يصػػؿ  وتػػوفر مشػاريع الػػدجاج ,محافظػات غػػزة مػػف المحػػـو الحمػػراء
اطف الغػزي مػف ظػات غػزة ,وتػوفر أيضػا مػا يحتاجػو المػو ف في محافكؿ احتياجات المواطني إلى

 وتوفر مشاريع الثروة الحيوانية حوالي ثمث ما يحتاجو المواطف مف الحميب. ,البيض

 تمد عمىوذلؾ مف خالؿ قياـ العديد مف الصناعات التي تع  -: دعم االقتصاد الوطني .3
 مشاريع الثروة الحيوانية مثؿ :

ــــة : - أ وصػػػػناعة تجفيػػػػؼ األسػػػػماؾ ,جمػػػػود الحيوانػػػػات  مػػػػد عمػػػػىالتػػػػي تعت الصــــناعات الجمدي
األغنػػاـ  صػوؼ وىنػػاؾ صػناعات تعتمػد عمػى ,وصػناعة الحميػب وصػناعة المحػوـ,وتمميحيػا 

ة اجعػػػت اليػػػـو كثيػػػرا نتيجػػػة لمنافسػػػر تعامػػػا إال أنيػػػا  40حػػػوالي  وىػػػذه الصػػػناعة كانػػػت منػػػذ 
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لصػوؼ موجػودة ازؿ فقػد كانػت صػناعة غػ ,الصناعات الخارجية لمصناعات الموجػودة عنػدنا
اتيا ر ادوجػػو الخصػوص وكانػػت صػػ يػا آالؼ العمػػاؿ والعػػامالت عمػىفػي قطػػاع غػزة ويعمػػؿ ب

و كػػػاف مػػػف أبػػػرز تجػػػار  أوالدهدوؿ أوروبػػػا عػػػف طريػػػؽ الحػػػاج راغػػػب مرتجػػػي و  إلػػػى   تصػػػؿ
 .  األقمشة في مدينة غزة

 ة إال أفويػػػتنػػػتخ بطريقػػػة يدكانػػػت المنتجػػػات  ىػػػذه  لمـــبن والزبـــد البمـــدي:صـــناعة الجـــبن وا - ب
الحيوانيػة فػي حياتيػا. كانػت مشػاريع الثػروة  وتعتمد عمييا  تعتاش منيا  كانت عائالت كثيرة
و األراضػػػي الزراعيػػػة وىػػػذا فر كميػػػات كبيػػػرة مػػػف السػػػماد العضػػػوي والػػػذي تحتاجػػػومازالػػػت تػػػو 

وبالتػػالي فيػػذه المشػػاريع تػػوفر  دولػػة إسػػرائيؿ األسػػمدة مػػفاء المػػزارعيف شػػر  السػػماد يػػوفر عمػػى
مصػانع األعػالؼ والتطػور فػي  إلػى إنشػاء.باإلضػافة داخؿ محافظات غزة  عديدة تبقىاالأمو 

مػػا مجموعػػة كبيػػرة مػػف مػػزارع الػػدجاج الالحػػـ ودجػػاج  إلػػى حػػد التػػي تغطػػي عػػالؼاألإنتػػاج 
 العماؿ الفمسطينييف. ا مفوىذه المصانع تستوعب أعداد ,البيض

مثػػؿ فػػي مصػػانع األلبػػاف وعػػددىا والتػػي تت قيــام العديــد مــن المصــانع فــي محافظــات غــزه: - ت
,  يممكيػا ويػديرىا أفػراد أو شػخص بمفػرده ا وىى في أغمبيا مصانع فردية مصنع 40حوالي 

أيضػػا ألفػػراد عمػػى حسػػابيـ  صػػانع وىػػى ممموكػػة م 9وتوجػػد مصػػانع المحػػـو وعػػددىا حػػوالي 
 .الشخصي 

ف دوؿ العالـ حيث ائز البنية التحتية في كثير ممشاريع الثروة الحيوانية إحدى ركتعتبر  .4
% مف صادراتيا 50حوالي فييا  تشكؿ ىذه الثروة  التي يوجد ىناؾ مجموعة مف الدوؿ

ويكاد ينطبؽ ىذا الشيء عمى محافظات غزة والتي تفتقر إلى الموارد االقتصادية الطبيعية 
والتي تعيش ظروؼ جغرافية وسياسية تجعؿ مف ىذه الثروة محط اىتماـ الكثيريف مف 

  (1) والمسئوليفالمربيف 

كانػػػت الثػػػروة الحيوانيػػػة ومػػػا زالػػػت فػػػي محافظػػػات غػػػزة مصػػػدر لتصػػػدير الجمػػػود إلػػػى الػػػدوؿ  .5
المجاورة والتي تعتمد عمييا ىذه الدوؿ في الصناعات الجمدية وحتى لو تعثرت عممية التصدير 

 الحيوانية.إال أف جمود األبقار تبقى مادة اقتصادية تدر الربح عمى أصحاب المشاريع 

 

 
                                                           

(1)  Martin Upton , 2004 ,The Role of LiveStock in Economic Development and 
Poverty Reduction , P 49. 
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 السادس: لالفص

 نتائج الدراسة الميدانية

 

 الدراسة الميدانية لقطاع األبقار -أواًل:

 الدراسة الميدانية لقطاع األغنام -ثانيًا :

 الدراسة الميدانية لقطاع الدواجن -ثالثًا:

 الدراسة الميدانية لقطاع األسماك -رابعًا :
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   ار الدراسة الميدانية لقطاع األبق -أواًل :

استبانو عمى أصحاب مزارع األبقار في كافة محافظات غزة  31اعتمدت الدراسة عمى توزيع    
, وقد تناولت االستمارة , وشممت الدراسة المزارع الحكومية والخاصة والتابعة لممؤسسات الخيرية 

لمزارع العديد مف الموضوعات المتعمقة بالثروة الحيوانية وخاصة قطاع األبقار , مثؿ عمر ا
 .وسنوات الخبرة وعوامؿ  نجاح أو فشؿ المشاريع بشكؿ عاـ 

حيث يرتبط  المشروع,يعتبر عمر المزارع مف العوامؿ المؤثرة في نجاح   المزارع,عمر  .1
  اليامة والقدرة عمى العمؿ واالنتاج.العمر بسنوات الخبرة 

 غزة ات محافظمربي األبقار والعجوؿ في ل التركيب العمري( 15شكؿ )       
 

 

       الدراسة الميدانية  -المصدر:      

وتصؿ النسبة  سنة,5:السابؽ أف غالبية المزارعيف تزيد أعمارىـ عف الشكؿ يتبيف مف خالؿ 
, كما تتراوح  وىو ما يدلؿ عمى أىمية الخبرة في تربية الثروة الحيوانية  %,:.:9إلى حوالي 

وعند جمع الفئتيف تصؿ النسبة إلى حوالي  % ,87.8سنة حوالي 5:-95نسبة مف ىـ بيف 
 % , وىو األمر الذي يدلؿ عمى أىمية العمر والخبرة في مجاؿ الثروة الحيوانية .:.>>
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 -الحالية:مساحة المشروع  .2

تعتبر مساحة المشروع مف األمور اليامة والمحددة لحجـ المشروع ومستقبمة في      
اطؽ الخالية مف السكاف والزراعية إلقامة حظائر التوسع , وكثيرًا ما يتـ اختيار المن

,  لألبقار أو العجوؿ في المناطؽ الخالية مف السكاف سواء في شماؿ القطاع أو جنوبو 
 . حيث يمكف التوسع المستقبمي فييا 

 ( توفر مساحة كافية لممشروع  ;6شكؿ )                         

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:  

% مف أصحاب المزارع تتوفر لدييـ مساحات  =.9:السابؽ أف حوالي  الشكؿخالؿ يف مف يتب  
% 7.:9بينما حوالي  المشروع,مما يساىـ في تطوير  لممشروع,كافية مف األراضي ومناسبة 

مف مربي األبقار والعجوؿ ال تتوفر لدييـ المساحة الكافية وىي نسبة ليست قميمة , مما يؤثر 
 يع المستقبمي .في تطور المشار 
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  -:طبيعة أرض المزرعة  .3

تؤثر طبيعة أرض المزرعة بشكؿ كبير في نجاح وفشؿ المشاريع , حيث تعتبر تكاليؼ 
وسع االستئجار باىظة , كما تعتبر معيقة بشكؿ كبير في عمميات التطور , حيث أف الت

يف أصحاب المزارع مة بميددة بالتوقؼ لمخالفات العاالمستقبمي فييا يكوف محدود و 
 ( اختالؼ طبيعة أرض المزرعة .17) الشكؿ, ويوضح والمستأجر

 ( طبيعة ممكية أرض المشروع 17شكؿ )                           

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:      

, ر يعمموف في مزارع ممؾ % مف مربي األبقا6.8;يتبيف أف حاولي  الشكؿ السابؽمف خالؿ 
 بينما,  ص ممكية المزرعة مف تكاليؼ التربية , إلى جانب إمكانية تغير البناء وتطويره حيث تقم

وتؤثر ممكية % منيـ في مزارع مقامة عمى أراضي مستأجرة  , أو مشاركة , =7يعمؿ حوالي 
مكانية استغالؿ السماد في زراعة محاصيؿ  األرض عمى تكاليؼ اإلنتاج والتوسع المستقبمي وا 

 تخزيف األعالؼ لفترات مقبمة . عمفية , أو 
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   أثر تيريب األبقار عمى أسعار األبقار المحمية  .4

أف عدـ ضبط المعابر واألنفاؽ ودخوؿ األبقار دوف أي خطط  يتبيف مف الدراسة الميدانية 
 .مسبقة يؤثر عمى مشاريع األبقار القائمة في محافظات غزة سواء بشكؿ منظـ أو أحياناً 

 أثر التيريب عمى أسعار األبقار والعجوؿ في محافظات غزة ( =6شكؿ )      

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:            

  األبقار  أثر سعر األعالف عمى مشاريع  .5

, حيث غالبية العامميف بيذا القطاع يربطوف ارتفاع أسعار المحـو بارتفاع أسعار األعالؼ
 بؽ عمى الكثير مف المشاريع والمنتجات% , وىو ما ينط96.8وصمت النسبة إلى حوالي 

  األبقار ( أثر سعر األعالؼ عمى مشاريع 19شكؿ )              

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:   
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 أثر قمة الخبرة في فشل المشروع  .6

الخبرة مف أىـ العناصر المؤثرة في نجاح أو فشؿ المشاريع االقتصادية المتعمقة بالثروة  تعد
ؿ حيث مف خالليا يتعرؼ عمى األمراض مف خالؿ األعراض األولية مما يقم الحيوانية,

 :دور الخبرة في فشؿ أو نجاح مشاريع الثروة الحيوانية  الشكؿ ويوضح, الفاقد منيا 
 ( دور الخبرة في فشؿ مشاريع الثروة الحيوانية . 21شكؿ )              

 

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:    

أف قمة الخبرة تعتبر مف أىـ أسباب فشؿ مشاريع تربية  الشكؿ السابؽخالؿ يتبيف مف 
وترتبط الخبرة بشكؿ كبير بسنوات  %,96.8وتصؿ النسبة إلى حوالي  الحيوانية,الثروة 

وىنا ال بد مف تساؤؿ  والعجوؿ,العمؿ في مجاؿ تربية الحيوانات وخاصة قطاع األبقار 
  الحيوانية.اع الثروة عف دور وزارة الزراعة في تنمية قط
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 فشل مشاريع الثروة الحيوانية المحمية  وأدور المستيمك في نجاح  .7

حيث يعتبر المحرؾ  الحيوانية,الثروة  نجاح مشاريعمف أىـ عوامؿ يعتبر المستيمؾ 
ويشكؿ سكاف  األلباف,والمستيمؾ األوؿ لممنتجات سواء عمى شكؿ لحوـ أو مشتقات 

أثر التالي ويوضح الشكؿ  بأنواعيا,كبير لأللباف والمحوـ  اً استيالكي اً محافظات غزة سوق
 :المستيمؾ في مشاريع الثروة الحيوانية 

 ( دور المستيمؾ في نجاح مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة 21شكؿ )

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:       

مزارع األبقار والعجوؿ مع أف أصحاب  % مف 80.6يبيف الشكؿ السابؽ أف حوالي  و
ف استيالؾ تمؾ المنتجات يدعـ ح أو فشؿ لمشاريع األبقار , حيث إالمستيمؾ يشكؿ عنصر نجا

 االقتصاد ويعمؿ عمى تطوير المشاريع القائمة . 
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 أسباب تفضيل المنتج األجنبي ) المستورد(  .8

األساسي في استيالؾ السكاف , تبيف الدراسة الميدانية أف ثقافة المستيمؾ تعتبر المحرؾ    
% منيـ , بينما تحتؿ جودة المنتخ األجنبي المركز الثاني في 48.4حيث تؤثر عند حوالي 

,و العوامؿ المؤثرة في استيالؾ السكاف , بينما كانت رداءة المنتخ المحمي أقؿ العوامؿ المؤثرة 
نية مف أجباف و ألباف ولحـو تفضيؿ المنتخ فنقصد ىنات منتجات التروة الحيوا عند الحديث عف

 أو العمؼ المصنع محميًا.

 ( أسباب تفضيؿ المنتخ األجنبي عمى المنتخ المحمي في محافظات غزة 22شكؿ )      

  
 الدراسة الميدانية -لمصدر:ا              

 مصادر األعالف المستخدمة  .9

امميف في قطاع األبقار الغالبية العظمى مف العيتبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية  أف   
وتسميف العجوؿ يفضموف شراء األعالؼ المستوردة لما تحتويو مف نسبة عالية مف 

ت , إلى جانب آخر وىو استمرارية تدفؽ األعالؼ إلى األسواؽ بسبب توفر المادة الفيتامينا
 .عمى عكس اإلنتاج المحمي المتذبذب لدى الدولة المصدرة الخاـ 
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 ألعالؼ المستخدمة في مزارع األبقار والعجوؿ ( مصادر ا23شكؿ ) 

 
     الدراسة الميدانية  -المصدر:           

 الحيوانات منتجات أثر األعالف عمى أسعار  .13

يتبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية  أف التغير في أسعار األعالؼ يؤثر عمى أسعار      
 الحيوانية مثؿ المحوـ واأللباف .الحيوانات ونجاحيا , كما يؤثر عمى أسعار المشتقات 

 الحيواناتمنتجات  ( أثر األعالؼ عمى أسعار24شكؿ )                   

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:        
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 .قطاع األغنام ل الدراسة الميدانية  -ثانيًا :

ر عناصر , وقد تـ اختياخاصة بقطاع األغناـ استمارة استبياف  27توزيع قاـ الباحث ب    
الدراسة  باستخداـ العينة العشوائية , وقسمت إلى عدة أقساـ , حيث وجو قسـ منيا نحو 
المشاريع الخاصة الفردية , واألخرى نحو الحكومية , وقسـ منيا نحو مشاريع الجمعيات الخيرية 

ناـ , الخاصة , وشممت الدراسة العديد مف الفقرات التي تعالخ المشكالت التي تواجو قطاع األغ
 المؤثرة في نجاح وفشؿ المشاريع خصائص المربيف العامة , العوامؿ و 

 .عدد سنوات الخبرة  .1

تعتبر سنوات الخبرة مف أىـ العوامؿ المؤثرة في نجاح وفشؿ مشاريع الثروة الحيوانية ,  
حيث تؤثر الخبرة في التعرؼ عمى احتياجات األغناـ اليومية والتعرؼ عمى األمراض عند 

 .مما يقمؿ الخسائرظيورىا 
 (  تبايف سنوات الخبرة لدى مربي األغناـ 25)  شكؿ                  

 
 الدراسة الميدانية -المصدر:           

السبع  أف غالبية المشتغميف بيذه المينة لدييـ خبرة تفوؽ السابؽ يتبيفلشكؿ مف خالؿ ا  
 البطالة,يرجع ذلؾ إلى تفشي حيث  ,صغيرةف لدييـ خبرة سنوات وبعض المربيف مبتدئو 

  المجاؿ.ورغبة عدد مف الشباب البحث عف مصدر لمرزؽ في ىذا 
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 طبيعة ممكية أرض المشروع  .2

قميمة ال يممكوف أراضي ويمارسوف  المشتغميف يممكوف أراضي إلقامة الحظائر عمييا, فئة غالبية
             ىذا النشاط عف طريؽ استئجار أراضي أو مشاركة مع اآلخريف

 طبيعة ممكية أرض المزرعة( 26شكؿ)

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:           

 وجود مساحات إضافية لممزارع  .3

يتبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية  أف غالبية مربي األغناـ ال يتوفر لدييـ مساحات إضافية    
 لمتوسع المستقبمي, مما يعيؽ النمو والتطور فييا 

 ( وجود مساحات إضافية لممشروع 27شكؿ )                

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:     
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  -السوق:حاجة المحمي و  اإلنتاج .4

تبيف الدراسة الميدانية أف غالبية مربي األغناـ ترى أف اإلنتاج المحمي ال يغطي حاجة    
 السوؽ, حيث يحتاج السوؽ إلى االستيراد مف الخارج. 

 المحمي والقدرة عمى االكتفاء الذاتي ( اإلنتاج 28شكؿ ) 

 
 الدارسة الميدانية  -المصدر:       

 قمة إقبال السكان عمى لحوم األغنام  .5

% ال يقبموف عمى لحوـ األغناـ نتيجة الرتفاع أسعارىا 56يتبيف مف الشكؿ أف حوالي  
 . ماعية% يقبموف عمييا أحيانًا في مناسبات دينية مثؿ عيد األضحى أو اجت41وحوالي 
 ( قمة إقباؿ السكاف عمى لحـو األغناـ 29شكؿ )              

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:       
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 . قمة المساحات الخضراء أثر  .6

% مف مربي األغناـ ترى أف قمة المساحات 70مف الدراسة الميدانية تبيف أف حوالي   
ألنيا تحتاج لمحركة عكس  ناـالخضراء تعتبر المعيؽ األوؿ أماـ تطور مشاريع األغ

 األبقار.
 ( أثر قمة المساحات الخضراء عمى تربية األغناـ 31شكؿ )             

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:        
 أنواع األمراض التي تصيب األغنام  .7

% 45تتبايف آراء مربي األغناـ حوؿ طبيعة األمراض التي تصيب أغناميـ , حيث يرى       
%  منيـ أنيا أمراض طارئة 33يـ أنيا أمراض موسمية مرتبطة بتغير المناخ , بينما يرى من

 .تتعمؽ بانتقاؿ األمراض مف حيوانات مصابة أو أوبئة 
 ( أنواع األمراض التي تصيب األغناـ31شكؿ )                

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر :               
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  انية لقطاع األسماك . الدراسة الميد -ثالثًا :

استمارة استبياف حوؿ مشاريع الثروة السمكية  , وقد  20حوالي خالؿ الدراسة تـ توزيع       
شممت الدراسة مزارع الثروة السمكية  , وشممت الدراسة العديد مف الفقرات التي تعالخ المشكالت 

المؤثرة في نجاح وفشؿ  التي تواجو قطاع األغناـ , وخصائص المربيف العامة , العوامؿ 
 . المشاريع , ودور مزارع الثروة السمكية في سد حاجة السكاف مف األسماؾ 

 السمكية العاممين في الثروة تباين أعمار   .1

ىـ مف  أو تربيتيا  يتبيف أف العامميف في مينة صيد األسماؾالدراسة الميدانية مف خالؿ      
, وىي فئة  سنة  51-31اوح أعمارىـ مف حوالي نصفيـ تتر ف ,حيث إ مختمؼ األعمار

الفئة التي نقمت الخبرة عف سنة , وىي  51% منيـ  أكبر مف 31الشباب , بينما حوالي 
سنة , وىي فئة امتينت 31% ىـ أقؿ مف 21األوائؿ , بينما فئة قميمة تقدر بحوالي  اآلباء
 .  بالوراثة  أو بحثًا عف فرصة عمؿ الحرفة
 ( تبايف أعمار مربي الثروة السمكية 32ؿ )شك                 

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:     
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 لمعمل مساحة المشروع كافية  .2

% مف المشتغميف بمزارع األسماؾ ال تكفييـ 60أف حوالي الدراسة الميدانية يتبيف مف خالؿ    
% منيـ أف 40ر حوالي المساحات الحالية لممشروع لمتوسع, لمعديد مف األسباب, بينما يعتب

 المساحة الحالية كافية لممشروع.  
 ( كفاية مساحة المشروع لتربية األسماؾ 33)شكؿ              

  
 الدراسة الميدانية  -المصدر:   

  األرض.ممكية طبيعة  .3

أكثر مف نصؼ المشتغميف في تربية األسماؾ يممكوف أراضي والنسبة الباقية يمارسوف ىذه 
 , مما يؤثر في تكمفة المشروع .  ريؽ المشاركة أو استئجار األراضيالمينة عف ط
     
 طبيعة ممكية أرض المزرعة  ( 34شكؿ )  

  
 الدراسة الميدانية  -المصدر:       
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  -:فاية المنتج المحمي من األسماك كسبب عدم   .4

ـ عوامؿ أف ضيؽ المساحة المتاحة لمصيد تعتبر أىيتبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية 
حيث أف االحتالؿ قمصيا خالؿ انتفاضة األقصى باإلضافة  ضعؼ اإلنتاج المحمي,

  إلى الحصار المفروض عمى محافظات غزة. 
   .األسماؾأسباب عدـ كفاية المنتخ المحمي مف ( 35شكؿ )             

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:   
 
 اجن قطاع الدو ل الدراسة الميدانية  -ابعًا :ر 

 المجمدة لإلنتاج المحمي من الدواجن وجود منافسة من المحوم   .1

% مف مربي الدواجف يعانوف مف مشكمة المنافسة 52يتبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية أف  
 % 13%, بينما تتكرر أحيانًا عند حوالي 35الخارجية, بينما ال يعاني منيا حوالي 
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 المجمدةافسة مف المحـو وجود من( 36شكؿ )

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:     

 الدواجن لحوم دور المحوم المجمدة في منافسة   .2
% مف مربي الدواجف في محافظات غزة تأثروا 52تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية أف      

مفة , بينما باستيراد المحـو المجمدة , حيث تعمؿ عمى خفض األسعار المحمية مع ارتفاع التك
 يرى بقية المزارعيف أف المحوـ المجمدة تؤثر قمياًل وأحيانًا ال تؤثر في األسعار . 

 ( دور المحـو المجمدة في التأثير عمى أسعار الدجاج الالحـ 37شكؿ )             

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:    

  
   عمى القدرة الشرائية لمسكان  وأثره انتشار البطالة .3

يتبيف مف خالؿ الشكؿ السابؽ أف البطالة تعتبر المعيؽ األوؿ لمشاريع الدواجف , حيث تقمؿ 
 مف القدرة الشرائية لمسكاف , كما تمنع تطور المشاريع القائمة . 
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 أثر البطالة عمى القدرة الشرائية لمسكاف في محافظات غزة  ( 38شكؿ )

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:       
 لرعاية الصحية من وزارة الزراعة ا .4

% مف مربي الدواجف غير راضيف عف دور وزارة 70يتبيف مف خالؿ الشكؿ السابؽ أف   
الزراعة , حيث تقوـ بزيارات قميمة لممزارع , ويترافؽ ذلؾ مع انتشار األمراض أو األوبئة في 

ورىا الرقابي والوقائي في % منيـ أف وزارة الزراعة غائبة عف د28المنطقة , بينما يرى حوالي 
 مشاريع الدواجف . 
 عمى المشاريع الصحية  ( دور وزارة الزراعة في الرقابة 39شكؿ )

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:       

 إغالق المعابر تساىم في ارتفاع األسعار  .5

يتبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية أف إغالؽ المعابر بيف الفينة واألخرى يؤثر عمى 
% 92دخوؿ األعالؼ المعدة لمدواجف وعمى أسعارىا أيضًا , وتصؿ النسبة إلى حوالي 

وقمة الدجاج  وارتفاع أسعارمف السكاف , حيث يؤثر إغالؽ المعابر عمى األعالؼ 
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, وأحيانًا يتخمص المزارع مف الدواجف ببيعيا قبؿ وقتيا لعدـ توفر الطمب عمييا 
  األعالؼ . 
 لمعابر عمى أسعار لحـو الدواجف ( أثر إغالؽ ا41شكؿ ) 

 
 الدراسة الميدانية  -المصدر:         
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 النتائج

 يمكن توضيحيا عمى النحو التالي والتي  خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج 

مشػػػػاريع الثػػػػروة الحيوانيػػػػة فػػػػي محافظػػػػات غػػػػزة تعػػػػاني مػػػػف نقػػػػص المسػػػػاحات األرضػػػػية  .1
 .البقولياتخضر والنباتات العمفية مثؿ سـ العمؼ األوالزراعية الالزمة لتوفير ق

األبقار واألغناـ مف  مشاريع مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة وخاصة تعاني   .2
تقػػػاء الػػػذاتي مػػػف المحػػػـو االك وتحقيػػػؽ مسػػػتوى , بيػػػا  لمنيػػػوض عػػػدـ وجػػػود خطػػػط تنمويػػػة 
 الحمراء والحميب ومشتقاتو.

أمػػاـ ر عقبػػة فظػػات غػػزة مػػف مشػػكمة مزمنػػة تعتبػػيػػة فػػي محامشػػاريع الثػػروة الحيوانتعػػاني  .3
 .الجافة والخضراءيا في األعالؼ بشقي متمثمةىا تطور 

 زة مف عدـ اىتماـ الجانب الحكومي بيا.تعاني مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غ .4

تعاني مشاريع الثروة الحيوانية في محافظػات غػزة مػف عػدـ تػوفر الكػوادر الضػرورية فػي  .5
 جانب البيطري والجانب االقتصادي والتخطيطي.ال

تسػويقية وتفتقػد الحريػة  مناخػاتمشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غػزة ال تتػوفر ليػا  .6
 في التصدير واالستيراد.

في  ورنت بمشاريع أخرىمشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة مكمفة إذا ما قتعتبر  .7
 دوؿ مجاورة.

شػػػػػػديدة فػػػػػػي األسػػػػػػواؽ  الحيوانيػػػػػػة منافسػػػػػػةيػػػػػػة المتعمقػػػػػػة بػػػػػػالثروة حمتواجػػػػػػو المنتجػػػػػػات الم .8
 الفمسطينية.

فػػي  اً شػديد اً قصػػور و  اً وانيػػة فػي محافظػات غػػزة نقصػالمنتجػات المتعمقػػة بػالثروة الحيتواجػو  .9
 و الترويجي .الجانب اإلعالمي 

يـ مشػػاريع الثػػروة محافظػػات غػػزة فػػي تقػػز  السػػائد فػػيالوضػػع السياسػػي والعسػػكري سػػاىـ  .10
 انية فييا.الحيو 

تـ مػف خالليػا مراقبػة وفحػص العديػد مػف يػمختبػرات متطػورة  افتقار محافظات غػزة إلػى .11
.  المنتجات مثؿ األعالؼ والجبف والحميب وفحص مصانع المحـو
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 بعػػض منتجػػات الحيوانػػات مثػػؿ مصػػانع الجمػػود عػػدـ وجػػود مصػػانع حديثػػة تعتمػػد عمػػى .12
سػعار بعػض المنتجػات الحيوانيػة إلي انييار أ ؼ وصناعة السجاد أدىومصانع غزؿ الصو 

 .مثؿ جمد األبقار واألغناـ وانعداـ أي تسويؽ لبعضيا األخر مثؿ الصوؼ 

حػػد كبيػػر باألسػػعار فػػي دولػػة االحػػتالؿ  ىأسػػعار المحػػـو والمنتجػػات الحيوانيػػة إلػػ تػػرتبط .13
وىػػػذا جعػػػؿ بعػػػض مشػػػاريع الثػػػروة الحيوانيػػػة فػػػي محافظػػػات غػػػزة تعػػػاني مػػػف ارتفػػػاع أسػػػعار 

 إفشاؿ الكثير منيا. خفاضيا أحيانا وىذا يعمؿ عمىـ وانالمحو 

فشػؿ الكثيػر  ر مف مربي الحيوانػات واألسػماؾ أدى   إلػىالكثي غياب عامؿ الخبرة لدى .14
 مف مشاريع الثروة الحيوانية في محافظات غزة وزواؿ الكثير منيا في بعض المناطؽ.

واعتمػػػاد   اصػػػالت,قطػػػاع الكيربػػػاء والميػػػاه والمو عػػػدـ وجػػػود بنيػػػة تحتيػػػة قويػػػة تشػػػمؿ  .15
الكيربػػاء مػػف إسػػرائيؿ جعػػؿ الكثيػػر مػػف مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة فػػي  محافظػػات غػػزة عمػػى

 محافظات غزة تحت رحمة االحتالؿ اإلسرائيمي.

 إلييػػا شػػؿلمعػػابر محافظػػات غػػزة ومنػػع توريػػد المحروقػػات  واإلغػػالؽالحصػػار الجػػائر  .16
 الثروة الحيوانية. في فشؿ كثير مف مشاريع ثـ تسببحركة المواصالت و مف 

ىنػػاؾ بعػػض المشػػاريع مػػف بػػيف مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة فػػي محافظػػات غػػزة حققػػت  .17
المشػاريع  الزراعة, وىػذهنجاحا كبيرا نتيجة لالىتماـ والرعاية مف جانب المسئوليف في وزارة 

 %.100ذاتيا بنسبة  اكتفاءياض والدجاج الالحـ والتي حققت ىي مشاريع الدجاج الب

ي أسػػواؽ العمػػؿ فػػي محافظػػات غػػزة أدى معػػدالت البطالػػة وانخفػػاض األجػػور فػػارتفػػاع  .18
منتجػػػات الثػػػػروة  مػػػواطنيف, ومػػػف ثػػػـ قمػػػػة الطمػػػب عمػػػىال ضػػػعؼ القػػػدرة الشػػػرائية لػػػػدى إلػػػى

ضػػرار بيػػذه الثػػروة سػػعار ىػػذه المنتجػػات والػػذي يػػؤدي إلػػى اإلانخفػػاض أ , وبالتػػاليالحيوانيػػة
 الحيوانية. 

كنتيجػة  رديئػة جػدًا,  األنفػاؽ  سػالالت أبقػار وأغنػاـ وصمت إلى محافظػات غػزة عبػر  .19
غالؽ المعابرمف نتائ نقػص فػي  إلػى يف السػالالت ممػا أدىوحدث اختالط ب ,خ الحصار وا 

 كميات المحـو والحميب بعد أف تـ التزاوج بيف السالالت المختمفة .

وذلػػػػؾ نتيجػػػػة  غػػػػزة,تراجػػػػع كميػػػػة اإلنتػػػػاج السػػػػمكي المحمػػػػي مػػػػف شػػػػاطئ محافظػػػػات  .20
 لمصيد.المساحة المتاحة  الصييونية وضيؽسياسات ال
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نتيجػػة لتنػػاقص األسػػماؾ ك , ظػػاىرة االسػػتزراع السػػمكي  فػػي محافظػػات غػػزة انتشػػرت .21
 .فمسطينيةالبحرية في األسواؽ ال

فػػي غيػػاب الرقابػػة عمػػى بيػػػع األدويػػة وعػػالج الحيوانػػات فقػػػد امػػتيف الكثيػػر مػػف سػػػكاف  .22
الحة لالسػػػتعماؿ وىػػػذا رة فػػػي أدويػػػة غيػػػر صػػػجاالبيطػػػري والمتػػػمحافظػػػات غػػػزة مينػػػة الطػػػب 

 عمى مشاريع الثروة الحيوانية. بدورةانعكس 

 -التوصيات:

الطالػػػػب يمكػػػػف الخػػػػروج بالعديػػػػد مػػػػف  ييػػػػاومػػػػف خػػػػالؿ الدراسػػػػة والنتػػػػائخ التػػػػي توصػػػػؿ إل       
 -التالي:التوصيات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية يمكف إجماليا عمى النحو 

التوسػػع الرأسػػي فػػي مشػػاريع الثػػروة الحيوانيػػة لمتغمػػب عمػػى نقػػص  االعتمػػاد عمػػى أسػػموب .1
 . البيطرية.المساحة مف خالؿ تربية سالالت ممتازة ومضاعفة الخدمات 

توسع في زراعة الحبػوب فػي الحاويػات المكيفػة والتػي تػوفر العمػؼ األخضػر طيمػة أيػاـ   .2
 داـ ىذا الحاويات.% مف األعالؼ المركزة باستخ50عف حوالي  االستغناءمكف يالسنة و 

وجػػػػو الخصػػػػوص األطبػػػػاء البيطػػػػرييف  در العاممػػػػة فػػػػي وزارة الزراعػػػػة وعمػػػػىزيػػػػادة الكػػػػوا .3
اإلنتػػػػاج الحيػػػػواني وتمكػػػػيف أصػػػػحاب المػػػػزارع ومربػػػػي الحيوانػػػػات مػػػػف االنتفػػػػاع  يوميندسػػػػ

القطاعػات االقتصػادية  ىػاـ مػفأبناء الػوطف لمنيػوض بقطػاع واالستفادة بخبرات النخبة مف 
 في بالدنا.

االستعانة بأشخاص مف ذوي الخبرة العاليػة جػدا فػي مجػاؿ الثػروة الحيوانيػة فػي موضػوع  .4
 محافظات غزة. ـ إدخاؿ سالالت حيوانية رديئة إليمراقبة المعابر واألنفاؽ وذلؾ لعد

تػػردي وذلػػؾ لمنػػع  غػػزة,الحكومػػة فػػي  أجنػػدة اىتمػػاـقطػػاع الثػػروة الحيوانيػػة ضػػمف  وضػػع .5
 االقتصادية.ت القطاع الياـ مف القطاعا ىذا

الحيوانيػة  عمػى الثػروةشاء العديد مف المصػانع التػي تعتمػد أف تبادر الحكومة في غزة بإن .6
مثػؿ المصػانع الجمديػػة ومصػانع نسػخ الصػػوؼ وذلػؾ لزيػػادة حجػـ اإليػرادات مػػف ىػذه الثػػروة 

 الميممة.

وانيػة ازما تجاه حماية المنتجػات المحميػة مػف قطػاع الثػروة الحيأف تأخذ الحكومة موقفا ح .7
 وذلؾ بالدعـ المادي ومنع المنافسة الخارجية والمتابعة المستمرة لمصناعة المحمية.
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استخداـ و  ,ة الحيوانيةرو إقامة المختبرات الفنية المتطورة والمختبرات البحثية في مجاؿ الث .8
 األفضؿ. نحو بياأجؿ النيوض نتائجيا مف 

محافظػػػػات غػػػػزة يعمػػػػؿ  توىتحػػػػاد لمربػػػػي الحيوانػػػػات والطيػػػػور عمػػػػى مسػػػػضػػػػرورة إنشػػػػاء ا .9
بالتنسػػػيؽ مػػػع الييئػػػة العامػػػة لمتخطػػػيط الزراعػػػي وتشػػػمؿ خدماتػػػو إنشػػػاء صػػػندوؽ لتعػػػويض 

 أصحاب المزارع والحظائر الحيوانية مف أثار االحتالؿ واآلثار الطبيعية.

ؾ لحمايػػة أف تقػػـو وزارة الزراعػػة بعمػػؿ نظػػاـ الحصػػص لمربػػي الحيوانػػات والطيػػور وذلػػ .10
ىذا النظاـ يحدد  ,األسعار ومف ثـ وقوع الخسارة المحتومة ف تذبذبأصحاب ىذه المزارع م

 لممزارع العدد والنوع المراد تربيتو في المزرعة.

مػػػف  عمفيػػػة تخفػػػؼبمحاصػػػيؿ عػػػف طريػػػؽ زراعتيػػػا استصػػػالح األراضػػػي البػػػور وذلػػػؾ  .11
 استيراد األعالؼ مف الخارج.

 ,الحػػتالؿ اإلسػػرائيميأراضػػي المحػػررات التػػي خرجػػت منيػػا قػػوات ا ضػػرورة االنتبػػاه إلػػى .12
ننػا رؾ ىكذا أو أف تػزرع لمجػرد القػوؿ إتترفد مشاريع الثروة الحيوانية بدؿ أف يوزراعتيا بما 

 نمارس استثمار أراضي المحررات في الزراعة.

ضرورة االنتفاع بالمخمفات الزراعية مثؿ قشور البرتقاؿ بعد عصره أو عيداف الذرة بعد  .13
مػف أجػود أنػواع  المخمػرة والتػي تعتبػرصػناعة األعػالؼ واسػتخداميا فػي  ,جني المحصوؿ 

 والتي تعرؼ باسـ السيالج  األعالؼ

ذلػؾ  وفػي ,لػدواجف فػي صػناعة األعػالؼبروث الحيوانات المجترة وا ضرورة االنتفاع .14
األعػػالؼ والػػتخمص مػػف قسػػـ كبيػػر مػػف مخمفػػات الحيوانػػات  تػػوفير لحجػػـ المصػػروفات عمػػى
 باعتبارىا نفايات تسبب التموث.

جف وأصحاب المصانع التػي ضرورة عقد ندوات ودورات تثقيفية لمربي الحيوانات والدوا .15
 الثروة الحيوانية. تعتمد عمى

ديػػػد أسػػػعار المحػػػـو الحمػػػراء والبيضػػػاء والبػػػيض ومشػػػتقات ارة االقتصػػػاد بتحأف تقػػػـو وز  .16
 .لمظروؼ االقتصادية السائدة األلباف والجبف تبعا 

وذلػؾ مػف أجػؿ  الػدوؿ العربيػة التعػاوف مػع بعػض وريجب عمي المسػئوليف إقامػة جسػ .17
فييػػػا أسػػػعار  خاصػػػة الػػػدوؿ التػػػي تػػػنخفض( ةعجػػػوؿ وأبقػػػار حيػػػ )المحػػػـو الحمػػػراء  ادر ياسػػػت

 الحيوانات مثؿ السوداف والصوماؿ.
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ممارسػػػة تربيػػػة  بػػػرة فػػػي مجػػػاؿ الثػػػروة الحيوانيػػػة عمػػػىتشػػػجيع المػػػواطنيف مػػػف ذوي الخ .18
الػذاتي كمػا ىػو  مرحمػة االكتفػاء نتاج منيا وصوال إلػىيادة كمية اإلاألبقار والعجوؿ وذلؾ لز 

 الحاؿ لمدجاج الالحـ والبياض.

الحكومة أف تتعاوف مع الجامعات الفمسطينية مف أجػؿ دعػـ البحػث العممػي  يجب عمى .19
روث الحيوانػػات فػػي  االسػػتفادة مػػفة مػػف ىػػذه األبحػػاث فػػي عمميػػة ومػػف ثػػـ إمكانيػػة االسػػتفاد

  توليد بعض مصادر الوقود.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الجامعة اإلسالمية

 دراسات العمياعمادة ال

 كمية اآلداب

 قسم الجغرافيا

 ) األسماك (  استبانو حول واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة          

 األخوة المزارعين الكرام

تحيػػة طيبػػة وبعػػد : يقػػوـ الطالػػب محمػػد سػػالـ نػػاجي بدراسػػة حػػوؿ واقػػع الثػػروة الحيوانيػػة فػػي      
لمتعػػػرؼ عمػػى طبيعػػة األصػػػناؼ الموجػػودة مػػف األبقػػػار  محافظػػات غػػزة والمشػػػاريع القائمػػة عمييػػا

,األغناـ ,الدجاج واألسماؾ , ويكتفي الباحث بدراسة ىذه األنواع مف الثروة الحيوانية باعتبار أف 
بػدرجات  اً متػوفر  اً بروتيني في األسواؽ المحمية في محافظات غزة باعتبارىا غذاءً  اً واضح اً ليا تأثير 

ب مػػف ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى أىػػـ المعوقػػات التػػي تواجػػو الثػػروة متفاوتػػة ,كمػػا وييػػدؼ الطالػػ
الحيوانيػػػػة فػػػػي محافظػػػػات غػػػػزة والتعػػػػرؼ عمػػػػى أسػػػػباب النجػػػػاح وأسػػػػباب الفشػػػػؿ فػػػػي بعػػػػض ىػػػػذه 
المشػػاريع والحظػػائر , ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ يضػػع الطالػػب بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة لمحصػػوؿ عمػػى 

ىػػذه المشػػػاريع والمػػزارع والعػػامميف فييػػا , لػػػذلؾ المعمومػػات الالزمػػة باعتبػػار أنكػػػـ القػػائموف عمػػى 
إجابػات حقيقيػة وواقعيػة عمػى بنػود ىػذه االسػتبانة مػع العمػـ أف المعمومػات  ءنرجو التفضؿ بإعطا

 التي ستقدمونيا تيدؼ إلى خدمة البحث العممي فقط .

 ولكـ جزيؿ الشكر

 الطالب : محمد سالم ناجي                                

 أشرف حسن شقفة -إشراف الدكتور  :                           
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 البيانات الشخصية : -أواًل :

 [. 51, أكثر مف 51- 41, مف  31يتراوح عمر المزارع بيف ] أقؿ مف  (1
 أفراد [. 5أفراد  , أكثر مف  5,  3يتراوح أفراد األسرة بيف ] أقؿ مف  (2

سنوات  7سنوات , أكثر مف  7- 5 سنوات , مف 5تتراوح سنوات الخبرة    ] أقؿ مف  (3
.] 

 تعمؿ في ىذا المجاؿ بالوراثة  ] نعـ [    ] ال [ . (4

 مساحة المشروع كافية لمعمؿ ] نعـ [    ] ال [ . (5

 توجد مساحة إضافية يمكف استخداميا مستقبال ] نعـ [    ] ال [ . (6

 مشاركة [. –استئجار  –أرض المشروع  ] ممؾ  (7
 التسويق :  -ثانيًا :

 طي اإلنتاج المحمي مف األسماؾ حاجة السكاف في محافظات غزة ] نعـ [    ] ال [.( يغ1

 –]العامؿ األمني[  –( إذا كانت اإلجابة ال  فيؿ يرجع السبب إلى ] ضيؽ مساحة الصيد[ 2
 ] طبيعة بحر غزة [ .–]ضعؼ وسائؿ الصيد[ 

 ال [ .  ] –(تغطي أسماؾ البرؾ واألحواض الصناعية حاجة السوؽ  ] نعـ [ 3

ارتفاع ثمنيا  –( إذا كانت اإلجابة ال فيؿ يرجع السبب إلى ]عدـ قبوؿ السكاف ألسماؾ البرؾ 4
 محدودية أنواعيا [ . –

 ] ال  [ .–( يؤثر سعر األعالؼ عمى أسعار أسماؾ األحواض والبرؾ   ] نعـ[ 5

عدـ توفره  –راد االستي  -( يرجع ارتفاع سعر األعالؼ الخاصة باألسماؾ إلى ] الحصا ر 6 
 محميا [ .

 ] ال  [ .–( ىؿ تتذبذب أسعار األسماؾ في محافظات غزة ] نعـ[ 7

 –مستوى الدخؿ المحدود  –( ىؿ يرجع التذبذب في أسعار األسماؾ إلى ] المنافسة الخارجية 8
 العرض والطمب [.
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 ] ال  [ .–( ىؿ تؤثر أسعار المحـو المجمدة عمى أسعر األسماؾ ] نعـ[ 9

] ال  –( ىؿ أثر استيراد األسماؾ عبر األنفاؽ عمى أسعار األسماؾ في محافظات غزة ] نعـ[11
.] 

 ] ال  [ .–( ىؿ يتـ تسويؽ المنتخ مف األسماؾ  في أسواؽ خارجية ] نعـ[ 11

 ] ال  [ .–( ىؿ تؤثر أسعار الدجاج عمى أسعار األسماؾ في محافظات غزة ] نعـ[ 12

-] ال [ -في محافظات غزة باختالؼ العرض والطمب ] نعـ [ تتأثر أسعار األسماؾ ( 13
  .]أحيانا[

 الرعاية الصحية  -ثالثًا :

 ] ال [ . –ىؿ تتعرض األسماؾ في األحواض والبرؾ لممرض ؟ ] نعـ [  (1
 مشرؼ [. –الخبرة  –كيؼ يتـ التعرؼ عمى ىذه األمراض ] عف طريؽ الفحص  (2

 ] ال [ . –نعـ [  ىؿ تتوفر أدوية لعالج أمراض األسماؾ ؟ ] (3

 وزارة الزراعة [. –كيؼ تحصؿ عمى األدوية والمقاحات الخاصة بتربية األسماؾ ] شراء  (4

 ] ال [ .  –ىؿ تواجو مشكمة في توفير العالج ؟ ] نعـ [  (5

 خارجية [ . –عدوى  –األمراض التي تصيب األسماؾ المرباه ] محمية  (6

 أسابيع فأكثر [. 3 –بوعيف أس –يتـ تنظيؼ برؾ وأحواض األسماؾ كؿ ] أسبوع  (7

 ] ال [ . –تؤثر األمراض عمى حجـ اإلنتاج مف األسماؾ المستزرعة . ] نعـ [  (8

 الحرؽ [ . –الردـ  –كيؼ يتـ التخمص مف األسماؾ النافقة ؟] في البحر  (9

 ] ال [ . –توجد خبرات وكفاءات لرعاية األسماؾ . ] نعـ [  (11

 ] ال [ . –نعـ [  ىؿ ىناؾ إشراؼ صحي عمى الصيد البحري ؟ ] (11

 ] ال [ .  –ىؿ تقـو باالصطياد في منطقة وادي غزة ؟] نعـ [  (12

 ] ال [ . –ىؿ تعتبر مرسى الصياديف منطقة مناسبة لصيد األسماؾ ] نعـ [  (13

 ] ال [ . –ىؿ تستخدـ السمـو في عممية الصيد البحري ؟] نعـ [  (14

 .] ال [ –ىؿ تعرضت لممرض أو التسمـ أثناء الصيد ؟] نعـ [  (15
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 الجانب السياسي واالقتصادي : -رابعًا :

 ] ال [ . –يحدد االحتالؿ المساحة البحرية لمصيد في محافظات غزة ] نعـ [  (1
 ] ال [  –تتأثر كمية األسماؾ البحرية في محافظات غزة بالسموؾ اإلسرائيمي ] نعـ [  (2

 ] ال [ . –ىؿ تعرض مركبؾ البحري لمغرؽ أو إطالؽ نار ؟] نعـ [  (3

 ] ال [ . –مزارع األسماؾ نتيجة لمنقص في كميات السمؾ البحري ] نعـ [  ظيرت (4

 ] ال [  –يمنع االحتالؿ بيع محركات جديدة لمقوارب البحرية في محافظات غزة] نعـ [ (5

منع  –إذا كانت اإلجابة نعـ فيؿ يرجع ىذا إلى ] المحاربة االقتصادية لمصياديف  (6
 طبيعة السياسة اإلسرائيمية [ . –ية استخداـ ىذه المحركات لألغراض العسكر 

يتـ تعويض صيادي األسماؾ في محافظات غزة عند حدوث ضرر مف االحتالؿ ] نعـ  (7
 ] ال [ . –[ 

 ] ال [ . –يتمقى صيادو األسماؾ في محافظات غزة مساعدات مف الحكومة . ] نعـ [  (8

غير  –ظمة من –غير كافية  –إذا كانت اإلجابة نعـ , فيؿ ىذه المساعدات]كافية  (9
 منظمة[.

يرتبط وجود أحواض األسماؾ بوجود األعالؼ المستوردة مف االحتالؿ اإلسرائيمي ]   (11
 ] ال [ . –نعـ [ 

جودة  –إذا كانت اإلجابة نعـ , فيؿ ىذا يرجع إلى ] رداءة األعالؼ المصنعة محميا  (11
 عدـ وجدود أعالؼ محمية لألسماؾ [. –األعالؼ المستوردة 

 ] ال [ . –األحواض والبرؾ ذات قيمة اقتصادية ] نعـ [  طبيعة األسماؾ في (12

تعتبر ذكور األسماؾ في األحواض والبرؾ ذات قيمة اقتصادية أكبر مف اإلناث ]  (13
 ] ال [ . –نعـ [ 

]  –تعدد مشاريع األسماؾ المستزرعة أدت إلى تذبذب األسعار في األسواؽ ] نعـ [  (14
 ال [ .
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم   

 الجامعة اإلسالمية

 عمادة الدراسات العميا

 كمية اآلداب

 قسم الجغرافيا

 ) األبقار (  استبانو حول واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة          

 األخوة المزارعين الكرام

تحيػػة طيبػػة وبعػػد : يقػػوـ الطالػػب محمػػد سػػالـ نػػاجي بدراسػػة حػػوؿ واقػػع الثػػروة الحيوانيػػة فػػي      
غػػزة والمشػػػاريع القائمػػة عمييػػا لمتعػػػرؼ عمػػى طبيعػػة األصػػػناؼ الموجػػودة مػػف األبقػػػار محافظػػات 

,األغناـ ,الدجاج واألسماؾ , ويكتفي الباحث بدراسة ىذه األنواع مف الثروة الحيوانية باعتبار أف 
ات بػدرج اً متػوفر  اً بروتيني في األسواؽ المحمية في محافظات غزة باعتبارىا غذاءً  اً واضح اً ليا تأثير 

متفاوتػػة ,كمػػا وييػػدؼ الطالػػب مػػف ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى أىػػـ المعوقػػات التػػي تواجػػو الثػػروة 
الحيوانيػػػػة فػػػػي محافظػػػػات غػػػػزة والتعػػػػرؼ عمػػػػى أسػػػػباب النجػػػػاح وأسػػػػباب الفشػػػػؿ فػػػػي بعػػػػض ىػػػػذه 
المشػػاريع والحظػػائر , ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ يضػػع الطالػػب بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة لمحصػػوؿ عمػػى 

باعتبػػار أنكػػػـ القػػائموف عمػػى ىػػذه المشػػػاريع والمػػزارع والعػػامميف فييػػا , لػػػذلؾ  المعمومػػات الالزمػػة
إجابػات حقيقيػة وواقعيػة عمػى بنػود ىػذه االسػتبانة مػع العمػـ أف المعمومػات  ءنرجو التفضؿ بإعطا

 التي ستقدمونيا تيدؼ إلى خدمة البحث العممي فقط .

 ولكـ جزيؿ الشكر

                                       الطالب : محمد سالم ناجي            

 أشرف حسن شقفة -إشراف الدكتور  : 
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 البيانات الشخصية : -أواًل :

 [. 51, أكثر مف 51- 41, مف  31(يتراوح عمر المزارع بيف ] أقؿ مف 1

 أفراد [. 5أفراد  , أكثر مف  5,  3يتراوح أفراد األسرة بيف ] أقؿ مف  (2

 سنوات [. 7سنوات , أكثر مف  7- 5سنوات , مف  5قؿ مف تتراوح سنوات الخبرة  ] أ (3

 تعمؿ في ىذا المجاؿ بالوراثة  ] نعـ [    ] ال [ . (4

 مساحة المشروع كافية لمعمؿ ] نعـ [    ] ال [ . (5

 توجد مساحة إضافية يمكف استخداميا مستقبال ] نعـ [    ] ال [ . (6

 مشاركة [. –استئجار  –أرض المشروع  ] ممؾ  (7

 التسويق  -ثانيًا :

يغطي اإلنتاج المحمي مف لحـو األبقار ومنتجات األلباف حاجة السوؽ في محافظات  (1
 ] ال [ .  -غزة ] نعـ [

 ] ال [ . -يعتمد سكاف محافظات غزة عمى لحـو األبقار كغذاء بروتيني ] نعـ [ (2

تساىـ المشاريع الحكومية والخاصة في دعـ االستيالؾ المحمي مف لحـو األبقار في  (3
 ] ال [ . -حافظات غزة . ] نعـ [م

 ] ال [ . -يعتمد سكاف محافظات غزة عمى الحـو المجمدة  كغذاء بروتيني ] نعـ [ (4

تؤثر أسعار األبقار المستوردة والميربة إلى محافظات غزة عمى مشاريع األبقار ] نعـ  (5
 ] ال [ . -[

]  -ات غزة ] نعـ [تذبذب أسعار المحوـ واأللباف يؤثر عمى مشاريع األبقار في محافظ (6
 ال [.

 .] ال [ -المحمية لألبقار ] نعـ [استيراد األلباف والمحـو مف الخارج يؤثر عمى المشاريع  (7

ساىمت الجمعيات الخيرية المحمية في محافظات غزة في زيادة مشاريع الثروة الحيوانية  (8
 ] ال [ . -] نعـ [

القطاع الخاص في محافظات  عأثرت المشاريع التابعة لمجمعيات الخيرية عمى مشاري (9
 ] ال [ . -غزة . ] نعـ [

 ] ال [ . -يؤثر ارتفاع أسعار األعالؼ عمى أسعار المحوـ ] نعـ [ (11

 

 ] ال[. -أثر انخفاض مستوى الدخؿ عمى نجاح مشاريع الثروة الحيوانية . ] نعـ [ (11
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سػػػػػػػاىـ الحصػػػػػػػار المفػػػػػػػروض عمػػػػػػػى محافظػػػػػػػات غػػػػػػػزة فػػػػػػػي ارتفػػػػػػػاع أسػػػػػػػعار المحػػػػػػػـو  (12
 ] ال [ . -ـ [واألبقار ] نع

تسػػػػػاىـ جػػػػػودة اإلنتػػػػػاج المحمػػػػػي مػػػػػف األبقػػػػػار فػػػػػي نجػػػػػاح المشػػػػػاريع الخاصػػػػػة ] نعػػػػػـ  (13
 ] ال [  -[

عػػػػػػدـ اىتمػػػػػػاـ الحكومػػػػػػة بمشػػػػػػاريع األبقػػػػػػار الخاصػػػػػػة أدى إلػػػػػػى فشػػػػػػؿ الكثيػػػػػػر منيػػػػػػا ]  (14
 ] ال [ . -نعـ [

تػػػػػؤثر قمػػػػػة الخبػػػػػرة لػػػػػدى المػػػػػربيف فػػػػػي نجػػػػػاح مشػػػػػاريع األبقػػػػػار الخاصػػػػػة بيػػػػػـ ] نعػػػػػـ  (15
 ] ال [  -[

 ] ال [. -فضؿ سكاف محافظات غزة األلباف واألجباف المستوردة ] نعـ [ي (16

جػػػػػػػودة  –إذا كانػػػػػػػت اإلجابػػػػػػػة نعػػػػػػػـ فالسػػػػػػػبب يرجػػػػػػػع إلػػػػػػػى ] رداءة المنػػػػػػػتخ المحمػػػػػػػي  (17
 ثقافة المواطف الخاطئة [. –المنتخ المستورد 

 ] ال [. -يفضؿ سكاف محافظات غزة األلباف واألجباف المحمية ] نعـ [ (18

تشػػػػػػػجيع  –عػػػػػػػـ فالسػػػػػػبب يرجػػػػػػػع إلػػػػػػى ] جػػػػػػودة المنػػػػػػػتخ المحمػػػػػػي إذا كانػػػػػػت اإلجابػػػػػػة ن (19
 رخص ثمف المنتخ المحمي [. -الصناعة الوطنية 

 ] ال [. -يفضؿ سكاف محافظات غزة المحـو المعمبة والمجمدة ] نعـ [ (21

رخػػػػػص  –إذا كانػػػػػت اإلجابػػػػػة نعػػػػػـ فالسػػػػػبب يرجػػػػػع إلػػػػػى ] غػػػػػالء المحػػػػػـو الطازجػػػػػة  (21
 .انخفاض دخؿ األفراد [ –المحـو المجمدة 

تتػػػػػػأثر أسػػػػػػعار لحػػػػػػـو األبقػػػػػػار فػػػػػػي محافظػػػػػػات غػػػػػػزة بػػػػػػاختالؼ العػػػػػػرض والطمػػػػػػب ]  (22
 ]أحيانا[.-] ال [ -نعـ [ 

 -تتػػػػػأثر أسػػػػػعار األلبػػػػػاف فػػػػػي محافظػػػػػات غػػػػػزة بػػػػػاختالؼ العػػػػػرض والطمػػػػػب ] نعػػػػػـ [  (23
 ]أحيانا[.-] ال [

 الرعاية الصحية : -ثالثًا :

بقػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػي يوجػػػػػػػػػد رقابػػػػػػػػػة ومتابعػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػحية مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ وزارة الزراعػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػاريع األ (1
 ] ال [ . -محافظات غزة ] نعـ [

اإلرشػاد الزراعػي   –يتعرؼ المزارع عمى األمراض التي تطرأ عمى أبقاره مػف خػالؿ ]الخبػرة  (2
 األصدقاء [. –

 ] ال [ . -الخاصة باألبقار في محافظات غزة ] نعـ [ تتتوفر جميع المقاحا (3

] ال [ .  -ألبقػػػػار ] نعػػػػـ [يػػػػدفع المػػػػزارع والمربػػػػي ثمػػػػف المقاحػػػػات المسػػػػتخدمة فػػػػي عػػػػالج ا (4
 ]أحيانا [.
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 ] ال [ . ]أحيانا [ . -ىؿ تشتري بعض المقاحات مف الخارج ؟ ] نعـ [ (5

 ] ال [ . -ىناؾ زيارات متتالية لإلرشاد الزراعي والبيطري في محافظات غزة ] نعـ [ (6

 ] ال [ . -يوجد تواصؿ بيف مربي األبقار ووزارة الزراعة في محافظات غزة ] نعـ [ (7

 ] ال [ . -اؾ سالالت األبقار  تقاـو األمراض أكثر مف غيرىا . ] نعـ [ىن (8

 منقولة [. –طارئة  –غالبية األمراض التي تصيب األبقار ] محمية  (9

 باآللة [ .   -كيؼ يتـ حمب األبقار ؟ ] يدويا   (11

 ] أحيانا[. -] ال [  -إذا كانت طريقة الحمب باآللة فيتـ تنظيفيا يوميا ] نعـ [ (11

 ] أحيانا[ .-] ال [  -ما تصاب األبقار بمرض التياب الضرع ] نعـ [غالبا  (12

 ] أحيانا[. -] ال [  -يتـ غسؿ آلة الحمب سريعا بعد حمب كؿ بقرة ] نعـ [ (13

 أكثر مف ذلؾ[. –سنة  –شيور  3 –يتـ نقؿ مخمفات األبقار ) الروث( كؿ ] شير  (14

 ]أحيانا[. –] ال [  -[تتعرض األبقار والعجوؿ إلى بعض األمراض الفتاكة ] نعـ  (15

 الحاوية [. -الدفف  -يتـ التخمص مف الحيوانات النافقة عف طريؽ ]الحرؽ  (16

 ] ال [ . -يؤثر موقع المزرعة في اإلصابة ببعض األمراض ] نعـ [ (17

 إذا كانت اإلجابة نعـ , وضح ذلؾ  (18

نتاج األبقار ] نعـ [ (19  ] أحيانا [.-] ال [ -تؤثر مساحة المزرعة عمى صحة وا 

 -األبقار المصرية الميربة إلى محافظات غزة في انتشار بعض األمراض ] نعـ [ أثرت (21
 ] ال [ .

     إذا كانت اإلجابة نعـ ؟ فاألمراض مثؿ : (21
 الجانب السياسي واالقتصادي : -رابعًا :

 ] أحيانا [. –] ال [  -يتحكـ االحتالؿ في سالالت األبقار الداخمة لمحافظات غزة ] نعـ [ (1
 ] أحيانا[.   –] ال [  -ؿ بيع أبقار عشار لسكاف محافظات غزة ] نعـ [يمنع االحتال (2

ترتبط أسعار المحـو وأبقار الحميب في محافظات غزة باألسعار في دولة االحتالؿ. ] نعـ  (3
 ] أحيانا[.   –] ال [  -[

]  –] ال [  -يؤثر إغالؽ المعابر عمى أسعار األبقار والعجوؿ في محافظات غزة ] نعـ [ (4
 انا[.أحي

] ال [  -يؤثر إغالؽ المعابر عمػى أسػعار األعػالؼ المسػتوردة مػف دولػة االحػتالؿ ] نعػـ [ (5
 ] أحيانا[.   –

غيػر  –مسػتورد  –يتـ الحصوؿ عمػى األعػالؼ الالزمػة لمػزارع األبقػار والعجػوؿ .] محمػي  (6
 ذلؾ [ .
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] ال [  -األعالؼ المصنعة في محافظات غزة أقػؿ جػودة مػف األعػالؼ المسػتوردة ] نعػـ [ (7
 ] أحيانا[.   –

 ] ال [ . -ىؿ تعرضت مزرعة األبقار خاصتؾ لعمميات تجريؼ مف االحتالؿ ] نعـ [ (8

 ] أحيانا[.   –] ال [  -يتـ تعويض أصحاب مزارع األبقار المدمرة بفعؿ  االحتالؿ ] نعـ [ (9

 ] –] ال [  -يتمقػػى مربػػو األبقػػار والعجػػوؿ مسػػاعدات نقديػػة مػػف مؤسسػػات خارجيػػة ] نعػػـ [ (11
 أحيانا[.  

دعػـ الحكومػػة فػػي محافظػػات غػػزة ألصػحاب المشػػاريع الصػػغيرة لتربيػػة األبقػػار معػػدوـ ]  (11
 ] ال [ . -نعـ [

 –] ال [  -يؤثر االستقرار السياسي في محافظات غزة عمى أسعار لحػـو األبقػار ] نعػـ [ (12
 ] أحيانا[.  

] ال  -تيػا ] نعػـ [يؤثر االستقرار السياسي في محافظات غزة عمى أسعار األلباف ومنتجا (13
 ] أحيانا[.   –[ 

غالء األعالؼ المسػتوردة فػي محافظػات غػزة يػؤثر سػمبا عمػى مشػاريع األبقػار والحظػائر  (14
 ] أحيانا[.   –] ال [  -الصغيرة ] نعـ [

عػػػدـ الحصػػػوؿ عمػػػى السػػػالالت الممتػػػازة مػػػف األبقػػػار والعجػػػوؿ يقمػػػؿ مػػػف عػػػدد المشػػػاريع  (15
 ] أحيانا[.   –] ال [  -عـ [العامة والخاصة في محافظات غزة ] ن

]  –] ال [  -يػػػػؤثر رأس المػػػػاؿ فػػػػي نجػػػػاح أو فشػػػػؿ مشػػػػاريع األبقػػػػار والعجػػػػوؿ ] نعػػػػـ [ (16
 أحيانا[.  

وجود مػزارع لألبقػار والعجػوؿ فػي محافظػات غػزة يحػد مػف التبعيػة السياسػية واالقتصػادية  (17
 ] أحيانا[.   –] ال [  -لدولة االحتالؿ ] نعـ [

 ] ال [.  -ومنتجاتيا في أسواؽ محافظات غزة ] نعـ [ ىناؾ فائض مف األلباف (18

رداءة المنػػتخ  –إذا كانػػت اإلجابػػة نعػػـ , فيػػؿ يرجػػع ذلػػؾ إلػػى ] منافسػػة السػػمع المسػػتوردة  (19
 ضعؼ القدرة الشرائية [. –المحمي 

]  -عدـ وجود مراعي واسعة يزيد مف تكمفػة األبقػار والعجػوؿ فػي محافظػات غػزة ] نعػـ [ (21
   ] أحيانا[. –ال [ 

كاف لحرب الفرقاف عمى محافظات غزة أثر سمبي عمى مشػاريع األبقػار والعجػوؿ ] نعػـ  (21
 ] ال [ . -[

 

 



211 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الجــامعــــــة اإلســالمية                                                                

 عــمــادة الــدراســات العميا   

 ــــــــة اآلداب    كميـــــــــ    

 قســـــم الجغرافيــــــــا                                                   

 استبانو حول واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة ) األغنام ( 

 األخوة المزارعين الكرام 

يوانيػػػة فػػػي تحيػػػة طيبػػػة وبعػػػد : يقػػػوـ الطالػػػب محمػػػد سػػػالـ نػػػاجي بدراسػػػة حػػػوؿ واقػػػع الثػػػروة الح
محافظػػػػػات غػػػػػزة والمشػػػػػاريع القائمػػػػػة عمييػػػػػا لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى طبيػػػػػػػػعة األصػػػػػناؼ الموجػػػػػودة مػػػػػػف 
األبػػػػػػػػقار ,األغنػػػػػػػػػاـ ,الدجػػػػػػػػاج واألسمػػػػػػػػػاؾ , ويكتفػػػػػي الباحػػػػػث بدراسػػػػػة ىػػػػػذه األنػػػػػواع مػػػػػف الثػػػػػروة 

فػػػػػػػػي األسػػػػػػػػواؽ المحميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػات غػػػػػػػػزة  اً واضػػػػػػػػح اً الحيوانيػػػػػػػػة باعتبػػػػػػػػار أف ليػػػػػػػػا تػػػػػػػػأثير 
بػػػػػػدرجات متفاوتػػػػػػة  ويػػػػػػػػػػػػيدؼ الطالػػػػػػب مػػػػػػف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة  اً متػػػػػػوفر  اً بروتينيػػػػػػ تبارىػػػػػػا غػػػػػػذاءً باع

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى أىػػػػػـ المعوقػػػػػات التػػػػػي تواجػػػػػو الثػػػػػروة الحيوانيػػػػػة فػػػػػي محافظػػػػػػػػػات غػػػػػزة والتعػػػػػرؼ 
عمػػػػى أسػػػػباب النجػػػػاح وأسػػػػباب الفشػػػػؿ فػػػػي بعػػػػض ىػػػػذه المشػػػػاريع والحظػػػػائر , ومػػػػف أجػػػػؿ ذلػػػػؾ 

ىػػػػػػذه االستبػػػػػػػػػانة لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المعمومػػػػػػات الالزمػػػػػػة باعتبػػػػػػار يضػػػػػػػع الطالػػػػػػب بػػػػػػيف أيػػػػػػديكـ 
أنكػػػػػػػـ القائػػػػػػػػػػػموف عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذه  المشػػػػػػػاريع والمػػػػػػػزارع والعػػػػػػػامميف فييػػػػػػػا , لػػػػػػػذلؾ نرجػػػػػػػو التفضػػػػػػػؿ 
بإعطػػػػػاء إجابػػػػػات حقيقيػػػػػة وواقعيػػػػػة عمػػػػػى بنػػػػػود ىػػػػػذه االسػػػػػتبانة مػػػػػع العمػػػػػـ أف المعمومػػػػػات التػػػػػي 

 ستقدمونيا تيدؼ إلى خدمة البحث العممي فقط .

 لكـ جزيؿ الشكر.و 

 الطالب : محمد سالم ناجي

 ةإشراف الدكتور : أشرف حسن شقف
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 قطاع األغنام

 البيانات الشخصية : -أواًل :

 [. 51, أكثر مف 51- 41, مف  31يتراوح عمر المزارع بيف ] أقؿ مف  (1
 أفراد [. 5أفراد  , أكثر مف  5,  3يتراوح أفراد األسرة بيف ] أقؿ مف  (2
 7سػػػػػنوات , أكثػػػػػر مػػػػػف  7- 5سػػػػػنوات , مػػػػػف  5لخبػػػػػرة    ] أقػػػػػؿ مػػػػػف تتػػػػراوح سػػػػػنوات ا (3

 سنوات [.

 تعمؿ في ىذا المجاؿ بالوراثة  ] نعـ [    ] ال [ . (4

 مساحة المشروع كافية لمعمؿ ] نعـ [    ] ال [ . (5

 توجد مساحة إضافية يمكف استخداميا مستقبال ] نعـ [    ] ال [ . (6

 [. مشاركة –استئجار  –أرض المشروع  ] ممؾ  (7
 التسويق : -ثانيًا :

اإلنتاج المحمي مف لحوـ األغناـ ومنتجات األلباف منيا ال يغطي حاجة السوؽ في محافظات غػزة  (1
 ] ال [. –]نعـ[ 

 غالء األعالؼ [. –قمة رأس الماؿ  – يإذا كانت اإلجابة نعـ فيرجع السبب إلى ] قمة المراع (2

] ال  –ى أسػعار المحػـو فػي محافظػات غػزة ]نعػـ[ ينعدـ دور مشاريع ومزارع األغناـ في التأثير عمػ (3
.] 

انخفػػاض ثمػػف المحػػـو  –غػػالء أسػػعارىا  –إذا كانػػت اإلجابػػة نعػػـ فالسػػبب يرجػػع إلػػى ] قمػػة األغنػػاـ  (4
 األخرى [

 ] أحيانا[. -] ال [ –ال يوجد إقباؿ لسكاف محافظات غزة عمى لحـو األغناـ ]نعـ[  (5

 ] ال [. –ع في مشاريع األغناـ ]نعـ[ انخفاض سعر لحـ البقر والدجاج يقمؿ التوس (6

 ] ال [. –ىناؾ إقباؿ مف سكاف محافظات غزة عمى أجباف األغناـ ]نعـ[  (7

وجػود  -رخػص ثمػف  جػبف البقػر –إذا كانت اإلجابة ال فالسبب يرجػع إلػى] غػالء ثمػف جػبف الغػنـ  (8
 الجبف المستورد بثمف قميؿ [.

] ال  –ربيػة األغنػاـ فػي محافظػات غػزة ]نعػـ[ قمة المسػاحات الخضػراء ونبػات األعػالؼ يقمػؿ مػف ت (9
 ] أحيانا[. -[

 -] ال [ –غالء األعالؼ المستوردة يؤدي إلى ارتفاع سعر لحـو األغناـ في محافظات غزة ]نعـ[  (11
 ] أحيانا[.

 ] أحيانا[. -] ال [ –تزداد أسعار إناث األغناـ مع بداية سقوط األمطار في محافظات غزة ]نعـ[  (11
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 ] ال [. –ـو األغناـ في عيد األضحى المبارؾ في محافظات غزة ]نعـ[ تزداد أسعار لح (12

 ] ال [. –يفضؿ سكاف محافظات غزة لحـو األغناـ المستوردة المجمدة ]نعـ[  (13

غػػػالء لحػػػـو األغنػػػاـ  –إذا كانػػػت اإلجابػػػة نعػػػـ فالسػػػبب يرجػػػع إلػػػى ] رخػػػص ثمػػػف المحػػػـو المجمػػػدة  (14
 .انخفاض الدخؿ الفردي [ –الطازجة 

 الرعاية الصحية : -ثالثًا :
 ] ال [. –تحتاج مزارع األغناـ والخراؼ إلى حظائر ذات تيوية جيدة ]نعـ[  .1
 ] ال [. –األغناـ التي تتعرض لمشمس والمشي لمسافات,تعد أكثر صحة مف غيرىا ]نعـ[  .2

 ] أحيانا[. -] ال [ –تحتاج األغناـ لجز صوفيا مرة كؿ عاـ ]نعـ[  .3

 ] ال [. –رؽ لمتخمص مف األمراض التي تصيبيا ]نعـ[ يعتبر جز صوؼ األغناـ أحد الط .4

 محمية [. –طارئة  –األمراض التي تصيب األغناـ والخراؼ ] موسمية  .5

 ] ال [. –يتـ التخمص مف روث األغناـ والخراؼ خالؿ فترات متباعدة ]نعـ[  .6

حظائرىػا  –مخرجاتيا جافة  –إذا كانت اإلجابة نعـ فالسبب يرجع إلى ] قمة مخرجات األغناـ  .7
 شبو مفتوحة [.

 ] ال [. –حظائر األغناـ الخاصة بإنتاج الحميب تحتاج لنظافة مستمرة ]نعـ[  .8

 ] ال [. –تمعب الخبرة الشخصية دور في التعرؼ عمى األمراض التي تصيب األغناـ ]نعـ[  .9

 -] ال [ –يتفقد صاحب مزرعة األغناـ قطيعو أو دوابو مف خالؿ الخبرة الشخصػية ]نعػـ[  .11
 يانا[.] أح

 ] ال [. –تصاب األغناـ بالعديد مف األمراض خالؿ فترة التربية ]نعـ[  .11

] ال  –تقوـ فرؽ الصحة بزيارات دوريػة لمػزارع األغنػاـ والخػراؼ فػي محافظػات غػزة ]نعػـ[  .12
 ] أحيانا[. -[

 –تتمقى مزارع األغناـ والخراؼ في محافظات غزة مساعدة صحية مف وزارة الزراعة ]نعـ[  .13
 أحيانا[. ] -] ال [

]  -] ال [ –يقػػػـو أصػػػحاب مػػػزارع األغنػػػاـ والخػػػػراؼ بتطعيميػػػا بالمقاحػػػات الالزمػػػة ]نعػػػػـ[  .14
 أحيانا[.

 ] أحيانا[. -] ال [ –المقاحات المطموبة بمزارع األغناـ والخراؼ متوفرة في األسواؽ ]نعـ[  .15

 ] أحيانا[. -] ال [ –تحتاج األغناـ والخراؼ لمغسيؿ مرتيف خالؿ العاـ ]نعـ[  .16

 غير ذلؾ [. –مصري  –بمدي  –نوعية السالالت المرباه في مزرعتؾ ىي ] مارينو  .17

 مستورد [. –ما ىي أكثر السالالت مقاومة لممرض وفقا لرأيؾ ] محمي  .18

]  -] ال [ –تربيػػػة األغنػػػاـ فػػػي الحظػػػائر البيتيػػػة تقمػػػؿ مػػػف حجػػػـ النفايػػػات المنزليػػػة ]نعػػػـ[  .19
 أحيانا[.
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 ياسي : الجانب االقتصادي والس -رابعًا :

 ] ال [. –تفتقر محافظات غزة إلى وجود مشاريع كبيرة بتربية األغناـ ]نعـ[  (1
قمػػػػة المسػػػػاحة  –إذا كانػػػػت اإلجابػػػػة نعػػػػـ , فالسػػػػبب يرجػػػػع إلػػػػى ] قمػػػػة المراعػػػػي الطبيعيػػػػة  (2

 التجريؼ المستمر لمناطؽ الزراعة [. –الجغرافية 

] ال  –دولة االحتالؿ ]نعـ[ تتأثر أسعار األغناـ والخراؼ في محافظات غزة باألسعار في  (3
 ] أحيانا[. -[

 ] ال [. –ال تحتاج محافظات غزة إلى استيراد األغناـ والخراؼ ]نعـ[  (4

وجػػود بػػديؿ فػػي لحػػـ البقػػر  –إذا كانػػت اإلجابػػة نعػػـ فالسػػبب يرجػػع إلػػى ] أسػػعارىا مرتفعػػة  (5
 ال تعتبر غذاء بروتيني رئيسي [. –والدجاج 

 ] أحيانا[.  -] ال [ –المستوردة ]نعـ[  ؼألعاليؤثر إغالؽ المعابر عمى أسعار ا (6

 ] ال [. –قمة المساحة الجغرافية لمحافظات غزة يزيد مف تكمفة األغناـ والخراؼ ]نعـ[  (7

]  -] ال [ –يػػؤثر رأس المػػاؿ فػػي نجػػاح مػػزارع وحظػػائر األغنػػاـ فػػي محافظػػات غػػزة ]نعػػـ[  (8
 أحيانا[.

 ] ال [. –فظات غزة ]نعـ[ منتجات األلباف مف األغناـ قميمة في أسواؽ محا (9

 –قمػة مشػاريع األغنػاـ  –إذا كانت اإلجابة نعـ فيرجع السبب إلى] قمة المنتخ المحمي منػو  (11
 قمة الطمب [.

 ] ال [. –تعتبر أغناـ وخراؼ المارينو ذات قيمة اقتصادية أكثر مف غيرىا ]نعـ[  (11

 ] ال [. – توفر مشاريع األغناـ في محافظات غزة فرص عمؿ لبعض السكاف ]نعـ[ (12

 ] ال [. –كاف لحرب الفرقاف أثر سمبي عمى تربية األغناـ والخراؼ ]نعـ[  (13

]  –منع إقامة موانئ عمى ساحؿ محافظات غزة أثر سمبا عمى تربيػة قطػاع األغنػاـ ]نعػـ[  (14
 ] أحيانا[. -ال [

]  -] ال [ –يسػػاىـ روث األغنػػاـ فػػي المػػزارع والحظػػائر بػػدور فػػي العائػػدات النقديػػة ]نعػػـ[  (15
 أحيانا[.

 ] ال [. –أصواؼ األغناـ ليس ليا قيمة اقتصادية في محافظات غزة ]نعـ[  (16

 –منافسػة الصػناعات الرخيصػة  –إذا كانت اإلجابة نعـ فيرجع السبب إلى ] وجػود اإلسػفنخ  (17
  عدـ استخداـ في الوقت الحالي [.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

                                                   الجــامعــــــة اإلســالمية              

 عــمــادة الــدراســات العميا   

 كميـــــــــــــــــة اآلداب        

 قســـــم الجغرافيــــــــا                                                   

 (  ندواجاستبانة حول واقع الثروة الحيوانية في محافظات غزة ) ال

 األخوة المزارعين الكرام 

تحيػػػة طيبػػػة وبعػػػد : يقػػػوـ الطالػػػب محمػػػد سػػػالـ نػػػاجي بدراسػػػة حػػػوؿ واقػػػع الثػػػروة الحيوانيػػػة فػػػي 
محافظػػػػػات غػػػػػزة والمشػػػػػاريع القائمػػػػػة عمييػػػػػا لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى طبيػػػػػػػػعة األصػػػػػناؼ الموجػػػػػودة مػػػػػػف 

ىػػػػػذه األنػػػػػواع مػػػػػف الثػػػػػروة  األبػػػػػػػػقار ,األغنػػػػػػػػػاـ ,الدجػػػػػػػػاج واألسمػػػػػػػػػاؾ , ويكتفػػػػػي الباحػػػػػث بدراسػػػػػة
فػػػػػػػػي األسػػػػػػػػواؽ المحميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػات غػػػػػػػػزة  اً واضػػػػػػػػح اً الحيوانيػػػػػػػػة باعتبػػػػػػػػار أف ليػػػػػػػػا تػػػػػػػػأثير 

بػػػػػػدرجات متفاوتػػػػػػة  ويػػػػػػػػػػػػيدؼ الطالػػػػػػب مػػػػػػف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة  اً متػػػػػػوفر  اً بروتينيػػػػػػ باعتبارىػػػػػػا غػػػػػػذاءً 
عػػػػػرؼ التعػػػػػرؼ عمػػػػػى أىػػػػػـ المعوقػػػػػات التػػػػػي تواجػػػػػو الثػػػػػروة الحيوانيػػػػػة فػػػػػي محافظػػػػػػػػػات غػػػػػزة والت

عمػػػػى أسػػػػباب النجػػػػاح وأسػػػػباب الفشػػػػؿ فػػػػي بعػػػػض ىػػػػذه المشػػػػاريع والحظػػػػائر , ومػػػػف أجػػػػؿ ذلػػػػؾ 
يضػػػػػػػع الطالػػػػػػب بػػػػػػيف أيػػػػػػديكـ ىػػػػػػذه االستبػػػػػػػػػانة لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المعمومػػػػػػات الالزمػػػػػػة باعتبػػػػػػار 
أنكػػػػػػػـ القائػػػػػػػػػػػموف عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذه  المشػػػػػػػاريع والمػػػػػػػزارع والعػػػػػػػامميف فييػػػػػػػا , لػػػػػػػذلؾ نرجػػػػػػػو التفضػػػػػػػؿ 

اقعيػػػػػة عمػػػػػى بنػػػػػود ىػػػػػذه االسػػػػػتبانة مػػػػػع العمػػػػػـ أف المعمومػػػػػات التػػػػػي بإعطػػػػػاء إجابػػػػػات حقيقيػػػػػة وو 
 ستقدمونيا تيدؼ إلى خدمة البحث العممي فقط .

 ولكـ جزيؿ الشكر.

 الطالب : محمد سالم ناجي

 إشراف الدكتور : أشرف حسن شقف
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 قطاع الدواجن

 البيانات الشخصية :

 [. 51ر من , أكث51- 41, من  31ٌتراوح عمر المزارع بٌن ] أقل من  (1
 أفراد [. 5أفراد  , أكثر من  5,  3ٌتراوح أفراد األسرة بٌن ] أقل من  (2

سررررنوات , أكثررررر  7- 5سررررنوات , مرررن  5تترررراوح سررررنوات الخبررررة    ] أقررررل مرررن  (3

 سنوات [. 7من 
 تعمل فً هذا المجال بالوراثة  ] نعم [    ] ال [ . (4
 مساحة المشروع كافٌة للعمل ] نعم [    ] ال [ . (5
 ساحة إضافٌة ٌمكن استخدامها مستقبال ] نعم [    ] ال [ .توجد م (6
 مشاركة [. –استئجار  –أرض المشروع  ] ملك  (7

 

 التسويق :

ٌغطررً اتنترراج المحلررً مررن لحرروم الرردجاج والبررٌض حاجررة السررو  فررً محاف ررات غررزة ] نعررم  (1
 ] ال [ .-[
وم ] نعرررم [ تسررهم مررزارع الرردجاج فررً محاف رررات غررزة فررً المحاف ررة علرررى ثبررات أسررعار اللحرر (2

 ] ال [ . -
 ] ال [ . -ٌوجد إقبال لسكان محاف ات غزة على لحوم الدواجن ] نعم [  (3
 ] ال [ .  -تعانً مشارٌع الدواجن وإنتاج اللحوم منها منافسة اللحوم المستوردة ] نعم [  (4
]  -تذبرررذب أسرررعار الررردجاج الالحرررم والبرررٌض ٌررريدي إلرررى فشرررل المشرررارٌع الخاصرررة بهرررا ] نعرررم [  (5

 ال [ .
عررردم كفررراءة مصرررانع األعرررالف المحلٌرررة ٌسرررهم فرررً إفشرررال مشرررارٌع الررردواجن فرررً محاف رررات  (6

 ] ال [. -غزة ] نعم [ 
 .] ال [ -الدجاج المثلج ] نعم [  ٌوجد إقبال شدٌد من مواطنً محاف ات غزة على شراء (7
 ] ال [ . -انتشار البطالة فً محاف ات غزة ٌقلل القدرة الشرائٌة للحوم ] نعم [  (8
 ] ال [ . -أسعار الدجاج والبٌض المحلً ٌقلل القدرة الشرائٌة ] نعم [ ارتفاع  (9

]  -ترريثر  ررروف وحالررة المعررابر فررً تسرروٌ  المنررتج المحلررً مررن الرردجاج والبررٌض ] نعررم [  (11
 ال [ .

 ] ال [ . -ترتبط أسعار الدجاج فً محاف ات غزة بالتغٌرات المحلٌة والدولٌة ] نعم [  (11
لح رررائر البٌتٌرررة ٌررريثر علرررى أسرررعار الررردجاج فرررً محاف رررات تربٌرررة الررردواجن والطٌرررور فرررً ا (12

 ] ال [ -غزة ] نعم [ 
-] ال [ -] نعرررم [ تتررر ثر أسرررعار الررردجاج فرررً محاف رررات غرررزة بررراختالف العررررض والطلرررب  (13

 .]أحٌانا[
 

 الرعاية الصحية :

]  -تتلقرررى مرررزارع الررردجاج فرررً محاف رررات غرررزة مسررراعدة صرررحٌة مرررن وزارة الزراعرررة ] نعرررم [  -1
 [ .]أحٌانا-ال [

  -األصررردقاء –ٌتعررررف أصرررحاب مرررزارع الررردجاج علرررى حاجتهرررا للعرررالج مرررن خرررالل ] الخبررررة  -2
 وزارة الزراعة [.
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عرردم وجرررود الخبرررة لرررد  بعررض مربرررً الرردجاج ٌسررربب فشررل المشرررارٌع فررً محاف رررات غرررزة ]  -3
 ]أحٌانا[ .-] ال [ -نعم [ 

-] ال [ - تقررروم فرررر  الصرررحة بزٌرررارات دورٌرررة لمرررزارع الررردجاج فرررً محاف رررات غرررزة ] نعرررم [ -4
 ]أحٌانا[ .

ٌقررروم أصرررحاب مرررزارع الررردجاج فرررً محاف رررات غرررزة بتطعرررٌم الطٌرررور باللقاحرررات الالزمرررة ]  -5
 ] ال[. -نعم [ 

-] ال [ -اللقاحات المطلوبة لمزارع الدجاج متوفرة فً األسوا  فً محاف ات غزة ] نعم [  -6
 ]أحٌانا[ .

 ] ال [. -[  تتوفر اللقاحات لجمٌع أمراض الدجاج فً محاف ات غزة ] نعم -7
 ] ال [. -ٌفضل التخلص من روث الدجاج فً المزارع مباشرة ] نعم [  -8
 ] ال [. -تت ثر مزارع الدجاج فً محاف ات غزة باألمراض المعدٌة ] نعم [  -9

] ال  -ٌقلل من نجاح مشارٌع الدجاج فً محاف ات غزة ] نعم [  نتدنً رواتب األطباء البٌطرٌٌ -11
 ]أحٌانا[ .-[
 ]أحٌانا[ .-] ال [ -ارع الدجاج باألمراض تيدي إلى فشل فً المشارٌع ] نعم [ كثرة إصابة مز -11
 ] ال [. -األعالف الخاصة بالدجاج المنتجة  محلٌا تفتقر إلى كثٌر من الفٌتامٌنات ] نعم [  -12
التن ٌف المتسمر ألوانً األكل والشرب فً مزارع الدجاج ٌقلل من نسبة اتصابة بالمرض ]  -13

 ]أحٌانا[ .-] ال [ -نعم [ 
 ]أحٌانا[ .-] ال [ -التخطٌط الجٌد لمزارع الدجاج ٌقلل من نسبة الفاقد منها ] نعم [  -14
 ] ال [. -تفتقر محاف ات غزة إلى مختبرات لتحلٌل األمراض التً تصاب بها الدجاج ] نعم [  -15

 

 الجانب السياسي واالقتصادي :

 ]أحٌانا[ .-] ال [ -م [ ٌيثر االحتالل على مشارٌع الدجاج فً محاف ات غزة ] نع .1
 –السالالت الجٌدة  –إذا كانت اتجابة نعم فالت ثٌر من خالل ] التحكم فً األعالف  .2

 األدوٌة [.
 -ٌيثر إغال  المعابر على أسعار األعالف الخاصة بالدجاج فً محاف ات غزة ] نعم [  .3

 ]أحٌانا[ .-] ال [
 غٌر ذلك [. –مستورد  –حلً ٌتم الحصول على األعالف الالزمة لمزارع الدجاج ] م .4
 ] ال [. -أعالف الدجاج المستوردة ثمنها مرتفع ] نعم [  .5
 ] ال [. -غالء األعالف المستوردة ٌقلل من عدد المشارٌع الخاصة بالدواجن ] نعم [  .6
ٌيثر االستقرار السٌاسً فً محاف ات غزة والمنطقة المجاورة على أسعار لحوم الدجاج  .7

 انا[ .]أحٌ-] ال [ -] نعم [ 
 ] ال [. -هل تعرضت مزرعتك الخاصة بالدجاج  لعملٌات تجرٌف من االحتالل ] نعم [  .8
 ]أحٌانا[ .-] ال [ -ٌتم تعوٌض مزارعً الدجاج عند حدوث أي ضرر خارجً ] نعم [  .9

 ] ال [. -هل تلقت مساعدات مالٌة لمشروعك الخاص بالدواجن ؟ ] نعم [  .11
-] ال [ -معونات من ميسسات محلٌة ] نعم [ ٌتلقى مربو الدواجن فً محاف ات غزة  .11

 ]أحٌانا[ .
] ال  -ٌتلقى مربو الدواجن فً محاف ات غزة معونات من ميسسات خارجٌة ] نعم [  .12
 ]أحٌانا[ .-[
 ] ال [. -ٌيثر نوع السالالت من الصٌصان على المردود االقتصادي ] نعم [  .13
شرررارٌع الررردواجن عررردم الحصرررول علرررى السرررالالت الممترررازة مرررن الصٌصررران ٌفشرررل م .14

 ] ال [. -فً محاف ات غزة ] نعم [ 
 ] ال [. -ٌوجد دعم حكومً لمشارٌع الدواجن فً محاف ات غزة ] نعم [  .15
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ٌررريثر رأس المرررال فرررً نجررراح أو فشرررل مشرررارٌع الررردواجن فرررً محاف رررات غرررزة ] نعرررم  .16
 ] ال[. -[ 
وجرررود مرررزارع ومشرررارٌع للررردواجن فرررً محاف رررات غرررزة ٌحرررد مرررن التبعٌرررة السٌاسرررٌة  .17

 ] ال [. -االقتصادٌة لدولة االحتالل ] نعم [ و 
كرررران لحرررررب الفرقرررران علررررى محاف ررررات غررررزة أثررررر سررررلبً علررررى مررررزارع وح ررررائر  .18

 ] ال [. -الدجاج ] نعم [ 
]  -ضرررٌ  مسررراحة المزرعرررة الخاصرررة بالررردواجن ٌررريثر علرررى النررراتج المحلرررً ] نعرررم [  .19

 ]أحٌانا[ .-ال [
 


