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 أهمٌة تنمٌة الثروة الحٌوانٌة. -الموضوع:

 
 تعرف على وسائل تنمٌة الثروة الحٌوانٌة بشكل عام. -األفكار المركزٌة:
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 عرض الوحده النمطٌة 
 

                    
أهمٌة تنمٌة الثروة الحٌوانً ـ أهمٌة محاصٌل العلف والمراعً ودورها فً سد 

 احتٌاجات الثروة الحٌوانٌة من األعالف

العدٌدة  بأشكالهادت موجة االحتكارات العالمٌة تخالل األونة األخٌرة من القرن الحالً أح       

ه لمٌة واالستعمار الحدٌث بكل اورتقتاادٌة المختفةة تحت تقٌادة االمبرٌالٌة العاوتكتالتها اال

من احتالل األرض حٌث إن االمبرٌالٌة لم تكتةً بما نهبته من ثروات  هالبشعة واألكثر ضرو

مل لمجرد رؤٌة أي مالمح لفتقدم والتعمٌر عفى ساحة تتح مستعمراتها وامتااص لدم شعبها ولم

ثالث ، فاستمرار التقدم والنمو االتقتاادي واالجتماعً فً مواتقع جدٌدة منها إنما دول العالم ال

ها داخل حدود ذم لألطراف االستعمارٌة وكسر الحتكاراتها وحد لنةوٌٌعنً أوال وأخٌرا تقف

 الجغرافٌة الضٌقة.



رة ٌتمثل  من هنا ٌتضح انه ال ٌوجد إال حال وحٌدا ال بدٌل عنه أمام تفك الدول النامٌة والمتحر -

شعوبها بمعدل سرٌع عفى  وإمكانٌاتفً االستغالل العفمً السفٌم لكافة ثرواتها البٌئٌة والمادٌة 

 مختفف المواتقع والمحاور واوال لفرخاء والرفاهٌة وعطاء ألجٌالها القادمة .

 اإلمكانٌاتوالهدف الرئٌسً واألمثل لفقطاع الزراعً نجده ٌتمثل فً تنظٌم واستثمار كافة  -
المتمثفة باألرض والبٌئة والعمل ورأس المال باورة متوازنة  اإلنتاجٌةمتاحة من عناار ال

نباتً وحٌوانً بأكبر كمٌة وأفضل نوعٌة وبأتقل التكالٌف والجهد المبذول  إلنتاجواوال 
 خالل فترة زمنٌة محددة . اإلنتاج ةاتقتاادي من وحدلغرض تحقٌق أفضل مردود 

المقومات البٌئٌة والمادٌة والبشرٌة ما ٌؤهفه لمواجهة مشكفة الغذاء  الوطن العربً ٌمتفك من إن  -
المتاحة عفى  اإلمكانٌاتالعالمً وتكتل تقوى االمبرٌالٌة العالمٌة سٌاسٌا واتقتاادٌا ، ولكن 

اةه التكامل بالاورة  اآلنالساحة العربٌة ال تستغل االستغالل األمثل وال عفٌها حتى 
 المطفوبة.

الزراعً  اإلنتاجربً أحوج ما ٌكون لتنةٌذ التكامل االتقتاادي وخااة فً مجال لذا فالوطن الع -
(  1314ــــ  111الستثمار تفك الثروات العدٌدة والمتباٌنة فالمساحة الكفٌة لفوطن العربً ) 

% 4 إالوال ٌزرع من هذه المساحة بالمحااٌل  وإفرٌقٌامفٌون هكتار تقع  فً تقارتً أسٌا 
 % لالستاالح.6% وٌبقى 10 ـ 0% والغابات 17ـ 7وتشغل المراعً 

البفدان التً تتوفر بها مساحات واسعة من المراعً الطبٌعٌة تحت ظروف االستغالل  أننالحظ  -
زراعة بعض المحااٌل العفةٌة  إناألمثل تنخةض بها أسعار المنتجات الحٌوانٌة. كما 

ناتج الثروة الحٌوانٌة أعفى بكثٌر بمساحات واسعة ٌكون مردودها االتقتاادي فً أغفب األحٌان 
من زراعة محااٌل حقفٌة تقفٌدٌة حٌث تستقبل هذه النباتات الطاتقة الشمسٌة فً عمفٌة التركٌب 
الضوئً وتمتص العناار الغذائٌة الماء من التربة وتانع منها الدهون والبروتٌن والنشوٌات 

 .اإلنسانات حٌوانٌة ٌستةٌد منه منتج إلىوتكون منها مواد عفةٌة ٌتناوله الحٌوان وٌمثفه 

الحٌوان بتحوٌل النباتات التً حٌث ٌقوم  اإللهً اإلعجازوهذا التكامل بٌن النباتات العفةٌة من  -
ٌشتهٌها الطةل الرضٌع  ذٌذةمواد سائغة ل إلىتحت أي ظرف من الظروف  اإلنسانها غسٌٌست ال

والحرث هو الذي سخر لكم األنعام الكرٌمة ) و اآلٌةوالشٌخ الكبٌر وهو ما عبرت عنه بادق 
 ن ( ) ادق هللا العظٌم ( .وتبارك هللا أحسن الخالقٌ

 إنتاجأٌضا ال ٌشترط أن ٌكون المادر الوحٌد لتغذٌة الحٌوانات المراعً الطبٌعٌة أو  -
وتانٌع الحااالت الزراعٌة والتً ال  إنتاجالمحااٌل العفةٌة الن كثٌر من نواتج ومخفةات 

منها باورة مباشرة أو التً ٌاعب نقفها ٌمكن أن ٌكون مادر جٌد لتغذٌة  ناإلنساٌستةٌد 
الحٌوانات خااة فً مناطق تركٌز زراعتها أو تانٌعها مثل ) القش ـ التبن ـ أنواع الحطب ـ 

 مخفةات الحاال األخضر ـ الدرنات ( .

ٌعٌا لالستةادة من الحٌوانات التً تتم تربٌتها تحت ظروف التغذٌة تعتبر مانعا طب أنلذا نجد 
هذه المخفةات لٌنتج عنها فً النهاٌة الفحوم ، البٌض ، منتجات األلبان والاوف . سوف نعطً 
مثاال محاول حقفً غٌر عفةً ٌمكن زراعته فً تقطرنا بمساحات واسعة هو محاول القطن 

ع منتجاته فً تغذٌة الحٌوان عفى نطاق واس إحدىتج عنه من حاال ٌمكن أن تساهم ٌن وما
 كغم ( زهر بعد عمفٌة الحفج ٌعطً  750فمثال الدونم الواحد ٌنتج ) 

  



 كسٌه         زٌت         قطن شعر       
          242           17           370  

من خالل العرض السابق تظهر ضرورة االهتمام بتنمٌة الثروة الحٌوانٌة بمعدل سرٌع وتحسٌن 
 خالل النقاط الرئٌسٌة التالٌة . اإلنتاج الكمً والنوعً من

 والتً تناسب معٌشتها الظروف البٌئٌة. اإلنتاجتوفٌر المزٌد من السالالت الحٌوانٌة عالٌة  -0

 رعاٌة الحٌوانات من خالل توفٌر أسالٌب التربٌة الحدٌثة لظروف المنطقة. -2

ضرورة التوسٌع فً تخاٌص المساحات التً تشغفها محااٌل العفف خااة المحااٌل  -3
 البقولٌة.

توفٌر مواد العفف بأنواعها وتنظٌم تغذٌة الحٌوانات بالكمٌة والنوعٌة التً تتناسب مع ) عدد  -4
 ونوع الحٌوان ، والعمر والغرض من التربٌة .

رعاٌة المراعً الطبٌعٌة من خالل وضع األسس السفٌمة الستغاللها مع توفٌر الخدمات  -5
 الالزمة بمناطق الرعً .

جائر الغٌر المنظم أدى إلى تفف الغطاء النباتً وظهور عوامل التعرٌة فً الرعً ال أننالحظ 
 مساحات واسعة . 

 توفٌر المزٌد من الوتقاٌة البٌطرٌة . -6

 السٌطرة عفى عمفٌة تهرٌب الحٌوانات إلى الدول المجاورة . -7

 
ا لوجود ــ وٌعتبر تنمٌة الثروة الحٌوانٌة جزء ال ٌتجزأ من خطة التنمٌة الزراعٌة الشامفة نظر

عالتقة وثٌقة بٌن تغذٌة اإلنسان وتنمٌة الثروة الحٌوانٌة واإلنتاج النباتً حٌث ٌؤثر كل منهما 
 باألخر .

 إنــ إذا أن تقدر كبٌر من رفاهٌة البشر ٌعتمد عفى المنتجات الحٌوانٌة والنباتٌة . حٌث نالحظ 
تجات النباتٌة إذا أنها تمد الحفٌب والبٌض والفحم مكونات أساسٌة فً غذاء اإلنسان بجانب المن

جسم اإلنسان بالبروتٌن الحٌوانً ذي القمة الحٌوٌة العالٌة والذي ال ٌمكن االستعانة عنه فً 
 الغذاء المتوفر من الماادر النباتٌة .

وال تقل أهمٌة عن توفر الغذاء ما ٌمدنا به الحٌوان من اوف وفراء وجفود ضرورٌة بكساء 
 اإلنسان ومتعته .

توفٌر المنتجات الحٌوانٌة وجودتها بقدر ما ٌتوفر لفحٌوان من نباتات عفةٌة ذات غذائٌة وٌرتبط 
الناتج فً ( الشعر والزٌت والحطب ) ٌة العائدة من القطن دعالٌة وجٌدة . فإذا أخذنا القٌمة النق

  إلنتاججانب لوجدنا فً جانب أخر أن القٌمة المهضومة لفكسب الناتج من زراعة دونم تقطن 
 كغم ( نمو فً عجول التسمٌن . 47 )
 

 وتبرز أهمٌة تربٌة الحٌوان من خالل
 والةراء (. –الجفود  –البٌض  –الفحم  –االستةادة من منتجات هذه الحٌوانات ) الحفٌب  -0

دولة ما تزرع مساحات  إنتساهم فً حةظ القٌمة النقدٌة لبعض المحااٌل ففو فرضنا  -2
وانخةضت أسعاره العالمٌة أو اعب  إنتاجه واسعة بمحاول معٌن تعتمد عفى تادٌر

تادٌره لسبب ما تبرز هنا أهمٌة تربٌة الحٌوان حٌث تساهم فً حةظ القٌمة النقدٌة من 
 خالل تقدٌم الةائض منه لتغذٌة الحٌوان عفٌها طالما مستساغة من تقبل الحٌوان .



ً فقدتها التربة تعتبر الحٌوانات مادر لعودة جزء غٌر تقفٌل من مركبات الكٌمٌاوٌة الت -3
األسمدة العضوٌة وهذا ٌخةض كمٌة األسمدة المضافة وٌوفر  إلضافة اإلنتاجخالل عمفٌة 

 استٌرادها .و مبالغ ال ٌستهان بها من المةروض أن تدفع فً إنتاجها أ

المساحات التً تنمو بها النباتات البرٌة ) المراعً الطبٌعٌة ( تقدم غذاء جٌد ورخٌص  إن
من الحٌوانات وبحٌث ٌعتبر استثمار هذه المساحات فً الرعً استخدام أمثل ألعداد هائفة 

لإلنتاج إذا سعٌنا لتموٌل بعض مناطق الرعً لزراعة وإنتاج المحااٌل الحقفٌة ٌكون 
إنتاجها حدٌا أو دون ذلك . لهذا فان رعاٌة المراعً الطبٌعٌة وتنظٌم الرعً ٌسهم بدوره فً 

تقدر الثروة الحٌوانٌة بمالٌٌن عدٌدة من مختفف تقطعان الماشٌة مع تنمٌة الثروة الحٌوانٌة . و
توفر كافة الظروف البٌئٌة لتنمٌتها إال أن استغالل الثروة الحٌوانٌة وتنمٌتها ال تتم عفى 

 الوجه األمثل ولذلك نجد غالبٌة األتقطار العربٌة تستورد الفحوم .
فً مجال اإلنتاج الزراعً تقدر مساحة  بالنسبة لفعراق فهو غنً بثرواته العدٌدة حٌث نجد

 مفٌون دونم . 175العراق الكفٌة بحوالً 
 % أراضً أروائٌة.12
 اضً دٌمٌة.% أر1

 % احاري.42
 % غابات.4

 مستغفة. والجزء الباتقً غٌر
 مساحات الكفٌة.ال% من 46إجمالً األراضً التً تافح لفرعً بما فٌها مناطق الغابات 

 مفٌون دونم فقط . 33مفٌون دونم ٌزرع منها حالٌا  42لفزراعة  األراضً القابفة إجمالً
وتشغل محااٌل العفف مساحات تقفٌفة نسبٌا ولذا تقدم المراعً الطبٌعٌة تقدرا هائال من 

 العفف المقدم. إجمالً% من 10 – 22العفف ضمن برنامج تغذٌة الحٌوان ٌقدر بحوالً 
التوسٌع فً زراعة  إلىالقطر ٌحتاج  نالحظ التطور المستمر فً أعداد الحٌوانات فً

 المتخااة فً تنمٌة الثروة الحٌوانٌة. تبالمؤسساالمحااٌل العفةٌة واالهتمام 

 
 وأهم المؤسسات الخاصة فً التنمٌة الثروة الحٌوانٌة

 الحٌوانً. لإلنتاجالمؤسسة العامة  -0

 الهٌئة العامة لفمراعً الطبٌعٌة والدوائر التابعة لها. -2

 ة لفعفف الحٌوانً والمشارٌع التابعة لها.ماالمنشأة الع -3

 الهٌئة العامة لفمشارٌع الحٌوانٌة. -4

 الهٌئة العامة لفبٌطرة. -5

  المشارٌع العائدة لفمنشاة العامة لمنتجات األلبان.

 
 

6-  

 المشارٌع الزراعٌة المختفةة كمافحة الخالص والمسٌب واالسحاتقً. -7

 
 



 .الحٌوانً تاجباإلنعدد الدوائر المرتبطة  -االختبار الذاتً:
 -جواب:

 الحٌوانً. لإلنتاجمة االمؤسسة الع -0

 مة لفمراعً الطبٌعٌة والدوائر التابعة لها.االهٌئة الع -2

 الهٌئة العامة لفمشارٌع الحٌوانٌة. -3

 مة لفبٌطرة.االهٌئة الع -4

 
 عدد بعض وسائل تنمٌة الثروة الحٌوانٌة. -االختبار البعدي:

 
 -مفاتٌح األجوبة:

الجٌدة  اإلدارة -4رأس المال  -1األٌدي العاملة  -2األرض  -0 -اختبار القبلً:
 للمزرعة

  -اختبار البعدي:
 استٌراد سالالت جٌدة. -1

 منع عملٌة التهرٌب للحٌوانات. -2

 توفٌر حماٌة بٌطرٌة. -3

 توفٌر الظل والمٌاه للحٌوانات. -4

 
 -المصادر:

ارة آسٌا الموطن محاول عشبً اٌةً ٌتبع العائفة البقولٌة. وٌعتبر الجزء الشرتقً من تق

 لزراعة المحاول. األافً

وٌشغل مساحات واسعة ضمن الزراعة العالمٌة لغرض إنتاج البذور الستخراج الزٌت منها.كما 

 غرض إنتاج العفف األخضر أو التجةٌف كدرٌس أو لفحةظ كسٌالج.ألٌزرع فً بعض البفدان 

 عفةً.وفول الاوٌا ٌزرع فً العراق حالٌا غذائً. وال ٌزرع كمحاول 

 -:وصف النباتً

سم وتتواجد عفى الجذور وتةرعاته العقد  20 ـــ 60وتدي ٌتعمق فً التربة لحوالً  -الجذر:

 الجذرٌة البكتٌرٌة.

 تقائمة غرٌزة التةرع فً معظم األاناف. -الساق:

 مركبة تحتوي ثالث ورٌقات وٌغطً األوراق زغب كثٌف. -الورتقة:



األوراق اغٌرة الحجم ذات لون أبٌض أو  آباطنشا فً زهرات وت 5 ــ 3تتجمع كل  -الزهرة:

 بنةسجً ) حسب الانف (.

 بذور. 4 ــ 2تقرن مغطى بالزغب ٌحتوي عفى  -الثمرة:

تختفف فً الشكل مابٌن كروٌة أو كروٌة مضغوطة لونها أاةر تقاتم أو أخضر بنً  -البذرة:

 باألسمرمشوب 

 -:العوامل البٌئٌة المالئمة للنمو 

مفٌموز/سم ( وتتشابه  7فً الترب المزٌجٌة التً ال ترتةع فٌها نسبة المفوحة عن )ٌجود النمو 

الحرارة احتٌاجات فول الاوٌا البٌئٌة مع محاول الذرة الاةراء خااة المناخٌة ودرجة 

كغم ( لغرض  30خالل شهر نٌسان بمعدل )  زراعتهم ( وٌمكن  25ــ  22المناسبة لفنمو ) 

سم (. وٌتم حش فول الاوٌا خالل  45ــ  30سافات بٌن سطر وأخر ) خضر بمإنتاج العفف األ

ٌكون مرحفة التزهٌر لفتغذٌة عفى الحاال األخضر وفً حالة القطع لغرض التجةٌف كدرٌس 

 خالل تكوٌن البذور.

 

 عدد طرق استعمال فول الصوٌا فً تغذٌة الحٌوان. -االختبار الذاتً:

لتحظٌر  -4التجفٌف كدرٌس  -1الج ـ لحفظ كسٌأ -2كعلف أخضر ـ  -0 -جواب:

الكسبة الناتجة من عصر الزٌت ٌستعمل  -1علٌقة مركزة من البذور بعد الجرش ـ 

 لتحضٌر علٌقة مركزة.

 متى ٌتم حش محصول فول الصوٌا كعلف أخضر. -االختبار البعدي:

  -مفاتٌح األجوبة:

 التسطٌر بواسطة الباذرة. -2مروز ـالزراعة على  -0-قبلً:

ٌتم حش محصول فول الصوٌا خالل مرحلة التزهٌر للتغذٌة على الحاصل  -دي:بع

 األخضر وفً حالة القطع لغرض التجفٌف كدرٌس خالل مرحلة تكوٌن البذور.

 أساسٌات إنتاج المحاصٌل الحقلٌة. -المصادر:

 جواد ) كامل سعٌد ( محمد عبد السعٌدي والسٌد عرفان راشد.   -تألٌف :

 



 

 

 

 إنتاج الدرٌس. -دة:عنوان المفر

 طلبة الصف الثانً إنتاج الحٌوانً. -الفئة المستفٌدة:

 إنتاج الدرٌس. -الموضوع:

 معرفة كٌفٌة تجفٌف العلف كدرٌس. -األفكار المركزٌة:

سوف ٌكون الطالب قادرا على معرفة الطرٌقة المناسبة لتجفٌف  -األهداف:

 الدرٌس.

 لمقصود بالدرٌسا ما -االختبار القبلً:

 

                      

ٌعرف الدرٌس بأنه مادة العفف األخضر التً ٌتم تجةٌةها طبٌعٌا أو اناعٌا دون تفف بغرض 

 حةظها فترة من الزمن الستغاللها فً تغذٌة الحٌوان.

 -أسباب حفظ العلف األخضر كدرٌس:

دون عند توفر مساحات واسعة من العفف األخضر تحتاج لفقطع أو الرعً فً وتقت تقاٌر  -1

ض عتأجٌل. لذا ٌجب تالفً هذا الموضوع وذلك بترك فترة زمنٌة بٌن موعد وأخر لب

 محااٌل العفف طالما تساعد الظروف البٌئٌة عفى نموها.

تقد ال تتضمن الدورة الزراعٌة زراعة محااٌل العفف األخضر فً احد موسمً الزراعة  -2
عة محااٌل العفف فً أحد الشتوي أو الاٌةً وهذا القاور فً الدورة ٌؤدي تركٌز زرا

موسم الالمواسم دون األخر بما ٌحتم تجةٌف العفف األخضر كدرٌس لتغذٌة الحٌوان فً 
 األخر.



 حةظ العفف باورة درٌس تةقد بعض المواد السامة نتٌجة عمفٌة التجةٌف. -3

فً نهاٌة موسم الزراعة الاٌةٌة وبداٌة موسم زراعة ونمو المحااٌل الشتوٌة تقل إنتاجٌة  -4
. وٌكون لزاما عفٌنا توفٌر ماادر أخرى  مزرعة من حاال العفف األخضر بشكل عامال

 لفعفف كافٌة لتغذٌة الحٌوانات خالل هذه الةترة كالدرٌس.

ٌمكننا من ترك بعض  تقد تحدث بعض الظروف البٌئٌة الشاذة فً المنطقة الزراعٌة بما ال -5
بوب الستكمال مراحل تكوٌن أو البذور أو الح إنتاجمحااٌل الحقفٌة المزروعة لغرض ال

نضج البذور بما ٌجعل شغفها لفتربة غٌر اتقتاادي فٌكون تقطعها عفى اورة درٌس حال 
 سفٌما طالما ٌستسٌغها الحٌوان.

الدرٌس بشكل عام مادة غذائٌة جٌدة ومةضفة عن بعض مواد العفف األخرى وفً نةس  -6
لدرٌس جزءا هاما ومكمال لعفٌقة الحٌوان الوتقت تعتبر المادة الغذائٌة الجافة الغفٌظة ومنها ا

 عند التغذٌة عفى مادة العفف األخضر.

 
 -:حش محاصٌل العلف األخضر وتجفٌفها

 ٌفً تها عند الحش ماامن األمور الواجب مراع
 هو أخضر فتغذٌة عفٌه ولحش المحاول فً الوتقت المناسب وفقا الستخدامه بعد القطع  -أوال:

 وتقٌت الحش كاالتً.وعفى سبٌل المثال ٌكون ت
 % من األزهار.15ــ الكاكوز ــ الماش ــ الكرط عند ظهور حوالً  ألجتأنواع البرسٌم ــ  - أ

 خالل مرحفة األزهار. -الهرطمان:  - ب

 فً حالة التجةٌف . اإلزهارلفعفف األخضر وبعد  اإلزهارتقبل  -الحفب العفةٌة: -ج

 البقولٌات األخرى خالل تكوٌن القرنات. الترمس و -د

 النجٌفٌاتالسنابل ومعظم  الدخن ــ الحشٌش السودانً ــ الشعٌر ــ الشوفان عند بدء طرد -ه
 األخرى فً الطور الحفٌبً لفحبوب.

ٌختفف من محاول إلى أخر وعفى سبٌل المثال ٌكون مستوى الحش  -مستوى الحش: -ثانٌا:
 ـ الشعٌر ــ الشوفان سم ( الدخن ــ حشٌش السودانً ـ 7ــ  5الهرطمان)  لفجت والبرسٌم و

سم ( الن حش المحاول من فوق سطح التربة مباشرة ٌعٌق نمو كثٌر من براعم  20 ــ 15) 
 مرة أخرى وبالتالً تقل فترة بقاء المحاول فً التربة وعدد الحشات التً نحال عفٌها منه

أللٌاف غٌر األجزاء القاعدٌة عادة تكون افبة كثٌرة ا أن) من محااٌل متعددة الحشات ( كما 
 مستساغة من تقبل الحٌوان.

 
 وٌمكن تلخٌص األضرار الناتجة عن الحش المبكر بما ٌلً

 عدم كةاءة أو سرعة البراعم النامٌة فً الحشات الالحقة. -0

 نقص فً الوزن الكفً لفحاال الناتج من وحدة المساحة. -2

 لنةاخ.زٌادة نسبة الرطوبة بما ٌسبب بعض االضطرابات الهضمٌة لفحٌوان أهمها ا -3

 تتم عمفٌة التجةٌف أو ضغط  مادة العفف بكةاءة نسبة الرطوبة. ال -4

زٌادة نسبة المركبات السامة مثل حامض الهٌدروسٌانٌك أو حامض البروسٌك السام لجنس  -5
 سوركم.

 



 
 
 
 

 -:أضرار الحش المتأخر
زٌادة فً كمٌة العفف األخضر ماحوبا بنقص فً القٌمة الغذائٌة حٌث تابح السٌقان  -0

 وراق فقٌرة فً تقٌمتها الغذائٌة.األ

عدم تناول الحٌوان لجزء غٌر تقفٌل من العفف المقدم له حٌث تتخشب السٌقان خااة  -2
 القاعدٌة وتكثر بها األلٌاف كما تقل القٌمة الغذائٌة.

 ٌحدث لفنباتات الناف القائمة أو المةترشة تالمس لسطح التربة نتٌجة االضطجاع. -3

ل أكثر من الالزم جةاف جزئٌا لفنباتات وفً حالة سقوط تقد ٌاحب تأخٌر تقطع المحاو -4
 أمطار غزٌرة ٌتم فقد جزء من بعض المركبات الكٌمٌاوٌة لمادة العفف.

 نقص عدد الحشات فً حالة زراعة محااٌل متعددة الحشات. -5

 
وح أو القطعة الن التةاوت فً مستوى وموعد فأن تكون توتقٌت ومستوى الحش ثابت بال -ثالثا:

 النمو وأٌضا تباٌن فً توتقٌت عمفٌات الخدمة.نتج عنه تةاوت فً سرعة وكةاءة ٌ الحش
كون الحش مٌكانٌكٌا فً هذه الحالة ٌؤدي ٌالتربة وتسوٌتها خااة عندما  إعدادضرورة  -رابعا:

 عدم التعدٌل الجٌد عدم ثبات مستوى الحش.
 إال وثقفها أثناء العمل و ةاآللٌجب أن تكون رطوبة التربة مناسبة بحٌث تتحمل مرور  -خامسا:

ت اقل الحاال فً الحشٌتات والبراعم ودفن كثٌر من تقواعد النبا إلى اآللةأدى تحرك 
 الالحقة.

 حتى ٌتم انتظام تقطع العفف. اآللةانتظام سرعة سٌر  -سادسا:
 
 

 :_طرق تجفٌف الدرٌس
 التجةٌف الطبٌعً. - أ

 التجةٌف الاناعً.  - ب

  التجفٌف الطبٌعً                                      
 طرٌقة التجةٌف الطبٌعً إتباعالخطوات التً ٌجب مراعاتها عند 

 عدم حش المحاول إال بعد تطاٌر الندى فً الاباح. -0

( ساعات مع مالحظة  5 ــ 4تانٌف العفف الذي تم تقطعه فً اةوف بعد الحش بحوالً )  -2
 التجةٌف. عدم زٌادة سمك هذه الاةوف عن الالزم لسرعة تجانس عمفٌة

تقفٌب الاةوف بحٌث تكون الطبقة المالمسة لفتربة بعد التجةٌف هً الطبقة السطحٌة  -3
 المعرضة ألشعة الشمس والهواء بعد التقفٌب.

عدم تعرض العفف المقطوع إلى التجةٌف أكثر من الالزم حٌث ٌؤدي إلى سقوط نسبة غٌر  -4
 تقفٌفة من األوراق.

 تزداد نسبة الةقد. الالزم أثناء تجةٌةه حتى المن ال تجري عفى الدرٌس عمفٌات أكثر  -5



 
                                  

 
                            

 التجفٌف الصناعً                                  
وٌطفق عفٌه التجةٌف السرٌع وتتم هذه الطرٌقة  باستعمال الحرارة والتبخٌر لفتخفص من 

 مادة العفف األخضر وٌةضل أن تكون درجة الحرارة داخل وحدة التجةٌفالرطوبة الزائدة ب
 م ( وتتوتقف طول وتقار فترة التجةٌف عفى 15) 
 رجة الحرارة ومن األمور الواجب مراعاتها عند التجةٌف الاناعً.د
 التقفٌل من القٌمة الغذائٌة. إلىٌؤدي ذلك  ٌظهر بالدرٌس أجزاء محروتقة حتى ال أن ال -0

 فون األخضر هو لون السائد والظاهر.أن ٌكون ال -2

 % (.15 ــ 14أال تزٌد نسبة الرطوبة بعد التجةٌف عن )  -3

 أال احتوي المادة عفى أتربة أو الشوائب أرضً -4

 ممٌزات التجفٌف الصناعً                           
 استعمال درجة الحرارة المناسبة والمنتظمة عند التجةٌف. إمكان -0

فترة زمنٌة طوٌفة وبذلك ٌقل الةقد الناتج عن تنةس العفف األخضر فترة ستغرق العمفٌة ت ال -2
 ما بعد القطع.

ٌحدث فقد ناتج عن تأثٌر نشاط البكترٌا والعةن لعدم تعرض المادة لفتحفل ٌحدث أثناء  ال -3
 التجةٌف.

 تالفً أثار الظروف المناخٌة الشاذة أثناء التجةٌف كسقوط األمطار. -4

 عمفٌة القطع. جراءإلاختٌار الوتقت المناسب  -5

 حد كبٌر عن طرٌق التجةٌف الاناعً. إلىتقفٌل الةقد المٌكانٌكً  -6

 وتقف التجةٌف الاناعً ألثار الجٌفوكسٌدات والمواد الضارة. -7

 التجةٌف الاناعً أفضل طرق لفحاول عفى مادة جافة تقرٌبة نسبٌا فً تركٌبها الكٌمٌائً. -8

 

 اعً أم التجفٌف الطبٌعً ولماذا.أٌهما أفضل التجفٌف الصن -االختبار الذاتً:
 ٌفضل التجفٌف الصناعً ألسباب التالٌة. -جواب :

 استعمال درجة الحرارة المناسبة والمنتظمة عند التجفٌف. إمكان -0

ستغرق العملٌة فترة زمنٌة طوٌلة وبذلك ٌقل الفقد الناتج عن نفس العلف تال  -2

 األخضر فترة ما بع القطع.

عن تأثٌر البكترٌا والعفن لعدم تعرض المادة للتحلل ٌحدث  ال ٌحدث فقد ناتج -1
 أثناء التجفٌف.

 ة أثناء التجفٌف كسقوط األمطار.اذتالفً أثار الظروف المناخٌة الش -4
 اختٌار الوقت المناسب إلجراء عملٌة القطع. -1



 تقلٌل الفقد المٌكانٌكً إلى حد كبٌر عن طرٌق التجفٌف الصناعً. -6
 
 ٌف الصناعً ألثار الجٌلوكسٌدات والمواد الضارة.وقف التجف -7
التجفٌف الصناعً أفضل طرق للحصول على مادة جافة قرٌبة الشبه نسبٌا فً  -8

 تركٌبها الكٌمٌائً للمادة الخضراء.
 عدد طرق تجفٌف الدرٌس. -االختبار البعدي:
 مفاتٌح األجوبة:

صناعٌا بغرض حفظها  مادة العلف األخضر المجفف طبٌعٌا أو -الدرٌس: -قبلً:
 واستغاللها فً مواسم الجافة.

  -بعدي:
 التجفٌف الطبٌعً. -0
 التجفٌف الصناعً. -2

  (إنتاج محاصٌل العلف والمراعً) -المصادر:
 السٌد عرفان محمد الراشد.                         طارق علً العانً   -تالٌف :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 علف المركزة الثانوٌة الغلٌظة الخشنةمواد ال -عنوان المفردة:

 طلبة الصف الثانً إنتاج حٌوانً. -الفئة المستفٌدة:

 مواد العلف المركزة والحبوب والعوامل المؤثرة علٌها. -الموضوع:
تعرٌف الطالب على كٌفٌة االستفادة من مخلفات المصانع ومصادر  -األهداف:

 األعالف المركزة.
 الكاربوهٌدراتٌة. در العلف البروتٌنٌة وعدد مصا -االختبار القبلً:

 
 

 
 

 -:مواد العلف المركز
فحٌوانات بشكل عام الحتوائها عفى تقدر كبٌر لد العفف المركزة ذات أهمٌة خااة تعتبر مواع

من العناار الغذائٌة نسبة لوزنها ولكونها جزء مكمال ضمن برنامج تغذٌة الحٌوان خالل فترة 
 الغفٌظة الجافة. ةمادف األخضر أو الفتقدٌم الع

 -:أهم مواد العلف المركزة
لفحبوب أو البذور وفق  كالشعٌر والشوفان والذرة،وٌختفف التركٌب الكٌمٌائً -الحبوب: -0

 العوامل التالٌة.

مرحفة الحااد فالبذرة أو الحبة تختفف ما تحتوٌه من العناار الغذائٌة وفق حاادها  - أ
حظ أن المواد األوزتٌة تبدأ فً التكوٌن بالحبوب أو مرحفة النمو التً تمر بها. فمن المال

 تقبل تكوٌن المواد الكربوهٌدراتٌة ونتناول حبوب الذرة الاةراء مثال عفى ذلك.

ة وحول هذا الحبوب ومسافات الزراعتؤثر عالتقة بٌن التركٌب الكٌمٌائً لحاال   - ب
زراعة فً  ام كمٌات متباٌنة من البذورانه عند استخد ( Moerckerالموضوع وجد ) 

 وحدة  المساحة أثرت تأثٌر مباشرا فً تركٌب الكٌمٌائً لفحاال.

تؤثر خواص وخاوبة التربة عفى نسب التركٌب الكٌمٌائً لفحاال فنجد أن الترب الةقٌرة  -ج
باورة عامة تنتج حااال من الحبوب تنخةض فٌه نسبة الكربوهٌدرات كما أن الترب 

مزٌجٌة الأعفى عما لو تم زراعتها فً الترب  ةة بنسبةالخةٌةة تنتج حبوبا تحتوي عفى أغف
 خابة.ال



خواص نوع الحبوب المزروعة ) اةة وراثٌة ( تعتبر من العوامل األساسٌة فً التركٌب  -د
 الكٌمٌائً.

تؤثر الظروف البٌئٌة خااة المناخٌة المااحبة لةترة الحااد فً بعض نسب التركٌب  -ه
مطار فً هذه الةترة ومازال المحاول تقائم فً الحقل ٌؤدي الكٌمٌاوي لفحبوب فعند سقوط األ

 ذلك إلى غسل بعض المركبات الكٌمٌائٌة لفحبوب وخااة النشا.

عفٌقة جٌدة لكثٌر من الحٌوانات الشغالة أو  تعتبر مادرا غنٌا بالبروتٌن و -البذور البقولٌة: -2
 الضعٌةة التكوٌن.

تغذٌة الحٌوانات، ولكن نظرا الرتةاع ثمنها لفبذور الزٌتٌة أهمٌة فً  -البذور الزٌتٌة: -3
 والستخراج الزٌوت منها ٌقدم كسبها فقط بعد عمفٌات عار أو استخالص الزٌت منها.

تساهم كثٌر من المحااٌل الاناعٌة بكمٌات غٌر تقفٌفة من مواد العفف  -أنواع الكسب: -4
ه المواد باختالف هذل ، وٌختفف التركٌب الكٌمٌاوي المركزة الالزمة لتغذٌة الحٌوانات

 تركٌب ونوع البذور وطرٌقة االستخالص أو التانٌع التً تحتوي عفٌها.

 ومن أهم المالحظات التً ٌجب مراعاتها عند استخدام العلف المركز فً تغذٌة الحٌوانات:
 التخزٌن الجٌد لمادة العفف المركز مع خزنها فترة طوٌفة أو عددا من السنٌن. -0

 ة أٌة أتربة أو شوائب أرضٌة أو معدنٌة.ٌكون مختفطا بالماد أال -2

عند استعمال مواد العفف المركز المجروشة ٌجب التأكد من محتوٌات المادة خااة إذا  -3
 كانت من مادر غٌر حكومً.

بعد عمفٌة إزالة تقشور بذورها وأغفةتها لزٌادة تقٌمتها تةضل أنواع الكسب المستخرجة  -4
 الغذائٌة الهضمٌة.

بذور ذات الحجم الكبٌر الافبة القشرة حتى ال تؤدي لحدوث ٌةضل جرش الحبوب أو ال -5
انتةاخ لدى الحٌوان، ولكً تزداد القٌمة الهضمٌة لها خااة عند تغذٌة الحٌوانات 

 المجترة عفٌها.

أال تقدم أي مادة عفف مركزة باألمراض أو نابتة أو معطوبة إال بعد معامفتها بالتجةٌف  -6
 بذور ودرجة اإلاابة.أو الغفً أو البخار وفقا لنوع ال

فً حالة زٌادة مقدار المركز المقدم لفحٌوان ٌةضل أن ٌكون مخفوطا من عدة أنواع  -7
 وباورة عامة ٌجب تنظٌم تغذٌة الحٌوانات عفى األعالف المركزة وفق حاجتها الةعفٌة 

 .( ) نوعها ــ عمرها ــ الغرض من التربٌة     
لكسب الناتج منها تحتوي عفى نسبة من ٌالحظ أن بعض المواد العفف المركز أو ا 

 المركبات السامة لذا ٌجب أن ال تقدم األنواع كعفٌقة كامفة.
 

 :التبن وأغلفة البذور والقش
ٌقع هذا النوع من العفف تحت اسم ) مواد عفف غفٌظة جافة ( وهً باةة عامة تمثل بقاٌا 

وتعتبر فً مجموعها  ، رهاالنباتات الناضجة التً تزرع لغرض الحاول عفى حبوبها أو بذو
المحااٌل تنتقل معظم العناار الغذائٌة المتاحة  إزهارتقٌمتها الغذائٌة والهضمٌة فبعد فً فقٌرة 

لفنبات من أجزائها الخضرٌة إلى الثمار وتابح السٌقان متخشبة جافة تزداد بها نسبة األلٌاف 
 عفى حساب نسبة البروتٌن والدهون والمواد الكاربوهٌدراتٌة.



ٌعتبر تبن البقولٌات أغنى نسبٌا فً المركبات الغذائٌة من تبن الحبوب وأتقل  -تبن البقولٌات: -أ
عنه فٌما ٌحتوي من ألٌاف، وأهم ماادر التبن ) الباتقالء ــ الةااولٌا ــ البزالٌا ــ البرسٌم ــ 

 الحمص (.

نات فً البروتٌن وأغناها لحٌوامن أفقر مواد العفف التً تستعمل فً تغذٌة ا -ت:اتبن النجٌفٌ -ب
ٌاف وال ٌتحمل تبن الحبوب التخزٌن الطوٌل حٌث ٌةقد رائحته الممٌزة ولمعانه لالبا

 واستساغة الحٌوان له أٌضا وأهم أنواع تبن الحبوب ) الشوفان ــ الشعٌر ــ الحنطة (.

رٌس عند التخفص من أغفةة القرنات لفحاول عفى البذور عن طرٌق الد -أغفةة البذور: -ج
وخالفه ٌمكن أن نستعمل هذه المخفةات فً تغذٌة بعض الحٌوانات وٌالحظ أن تقشور 

 البقولٌات أغنى نسبٌا عن غٌرها.

 ٌستعمل القش لتغذٌة بعض الحٌوانات خااة الخٌول والثٌران. -القش والحطب: -د

 
 

 -:تخزٌن مواد العلف المركز والخشنة
خااة فً تغذٌة الحٌوان فً الوتقت المناسب وذلك لتخزٌن مواد العفف المركزة والخشنة أهمٌة 

 لحماٌة الثروة الحٌوانٌة من الهالك خااة فً مناطق الرعً الطبٌعً.
 

 -:تخزٌن مواد العلف النباتٌة فً  نقاط التالٌةوٌمكن عرض أهمٌة عملٌة 
تجةٌةها ٌعتبر حال عمفٌا لالستةادة من الكمٌات الزائدة عن  حةظ مادة العفف األخضر أو -1

 حاجة الحٌوانات.

المساهمة فً تخةٌف الضغط عفى المراعً عن طرٌق تقفٌل أثار الرعً الجائر أو المبكر  -2
  خااة لفنبت الطبٌعً فً مراحل النمو األولً.

تقد تتعرض المراعً االروائٌة أو الطبٌعٌة لظروف بٌئٌة تقاسٌة بما ٌؤدي إلى انخةاض  -3
ف حال فوتكون عمفٌة تخزٌن مواد الع اتأو انعدامه فً بعض السنو مفحوظ لفعفف األخضر

 ال بدٌل عنه لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة.

ة لتنمٌة ٌتعتبر مواد العفف المخزونة ) الخشنة والمركزة ( مكمفة لتغذٌة الحٌوان وضرور -4
 الثروة الحٌوانٌة وتقفٌل انتشار األمراض الناتجة عن سوء التغذٌة بٌن الحٌوانات.

فً القطر نقاا مفحوظا فً مادة العفف األخضر لعدة أشهر سنوٌا  تعانً مناطق الرعً -5
خالل الةترة من ) نهاٌة تشرٌن الثانً إلى الناف الثانً من شهر كانون الثانً ( وتعرف 

( وبالتالً فتوفر مواد العفف وخزنها فً مناطق الرعً هذه الةترة ) بأنها فترة الجةاف 
 الطبٌعٌة أمرا ضرورٌا.

 
 

 -:ٌجب وضعها بنظر االعتبار عند تخزٌن وتوزٌع مواد العلف النقاط التً

هذا الموضوع بالغ األهمٌة خااة فً مناطق المراعً الطبٌعٌة  -اختٌار مواتقع التخزٌن: -أوال:
 ولذا ٌالحظ عند اختٌار مواتقع التخزٌن النقاط التالٌة.

 إمكان واول مربً الحٌوانات بسهولة إلى مواتقع المخازن. -أ

 دد مواتقع التخزٌن فً مراكز تجمع الحٌوانات.أن تح -ب



 سهولة وسرعة نقل مواد العفف من موتقع اإلنتاج إلى أماكن تخزٌنها. -ج

 
 

 إتباع الطرق السفٌمة فً تخزٌن وحةظ األعالف عن طرٌق: -ثانٌا:
تهٌئة المخازن وتجهٌزها بما ٌضمن عدم تفف مواد العفف خالل فترة الخزن عن طرٌق  -أ

ٌفوات الحدٌثة أو المخازن التً تتوافر بها شروط الخزن الجٌد والموافقة لطبٌعة توفٌر السا
 مكونات المادة المخزونة.

تجهٌز مادة العفف األخضر واالحٌتها تقبل عمفٌة الخزن كغربفتها أو تجةٌةها إذا كانت  -ب
 % ( لفحبوب والكسب21 ــ 1نسبة الرطوبة بها عالٌة وهً غالبا ما تكون بحدود ) 

 % ( لفدرٌس من وزن المادة.16 ــ 12)  
تناسب نوعٌة وشكل وكمٌة العفف المخزون مع إعداد ونوعٌة الحٌوانات خالل فترة  -ثالثا:

 تغذٌتها فً مواتقع التخزٌن.
إرشاد مربً الحٌوانات ألهمٌة تقدٌم األعالف المركزة لفحٌوانات فً مناطق الرعً  -رابعا:

هذا الغرض، وتجدر اإلشارة هنا أن الهٌئة العامة وتقدٌم بعض التسهٌالت الالزمة ل
لفمراعً الطبٌعٌة تقدم العفف المركز لمربً الحٌوانات فً مناطق الرعً بأسعار 

مدعمة ) أتقل من سعر التكفةة ( فً الوتقت تسفٌف المربٌن فً البوادي العفف االحتٌاطً 
 بنةس األسعار عند البٌع نقدا.

األعالف المخزونة من التفف أو اإلاابة بالحشرات أو استمرار المحافظة عفى  -خامسا:
 الةطرٌات مثل ) العةن ـ دٌدان الحبوب ـ خنةساء البقول ـ الةئران (.

 

 هل ٌمكن تربٌة الحٌوان على العلٌقة الخضراء ؟ ولماذا.-االختبار الذاتً:
ال ٌمكن ذلك بل ٌجب إعطاء الحٌوان علٌقة مركزة إلى جانب العلٌقة  -جواب:

ضراء لتوفٌر عناصر األزمة لنمو جسم الحٌوان ) العلٌقة الحافظة ( الخ
 وكذلك توفٌر العناصر الالزمة إلنتاج المنتجات الحٌوانٌة

 ) العلٌقة المنتجة (.          
 عدد مصادر األعالف المركزة. -االختبار البعدي:

 
 -مفاتٌح األجوبة:

  -قبلً:
 بذور البقولٌات للمواد البروتٌنٌة. -0
 الحبوب للكاربوهٌراتٌة. -2
 

 -بعدٌة:
الكسب الناتجة عن عملٌة  –البذور الزٌتٌة  -1 -البذور البقولٌة   -2 -الحبوب  -0

 مخلفات المعامل. -1 –عصر البذور الزٌتٌة 



 (محاصٌل العلف والمراعً )إنتاج -المصادر:
 طارق علً العانً         والسٌد عرفان محمد راشد  توردك -تألٌف:

 

 ألجتوان المفردة: زراعة محصول عن
 طلبة الصف الثانً إنتاج حٌوانً. -الفئة المستفٌدة:

 .ألجتإنتاج  -الموضوع:
 وأصنافه. ألجتتعرف على أنواع  -األفكار المركزٌة:

وتحدٌد كمٌة التقاوي  ألجتٌكون الطالب قادرا على زراعة محصول  -األهداف:
 وتحدٌد الموعد المناسب للحش.

 .ألجتعدد طرق زراعة  -لقبلً:االختبار ا
 
  

                
 

من أهم محااٌل العفف األخضر لما له من ممٌزات كثٌرة عند تغذٌة  ألجتٌعتبر محاول 
 الحٌوانات عفٌه ولعالتقة زراعته بخواص وخاوبة التربة.

تشٌر بعض المراجع العفمٌة أن الموطن األافً لزراعة هذا المحاول تقارة أسٌا بمنطقة 
ق.م ( ومنها إلى اٌطالٌا والوالٌات  410حوالً عام ) لفٌونان، بعدها انتقفت زراعته ٌرانإ

 .اآلنالمتحدة األمرٌكٌة وغٌرها من الدول التً مازالت تزرعه حتى 
سبق لفبابفٌٌن معرفته وزراعته فً منطقة  ألجتوتشٌر بعض المراجع العفمٌة األخرى أن 

 .إٌران الرافدٌن ومنها انتقفت زراعته إلى
 لةظ البرسٌم الحجازي (. ألجت) ٌالحظ أن بعض األتقطار العربٌة تطفق عفى 

 
 -:إنتاج المحصول فً القطر العراقً

 
تبفغ المساحة المزروعة بالجت فً القطر حسب اإلحاائٌة الاادرة من مدٌرٌة المراعً 

اةة عامة (( دونما. والمحاول ب 112317( ))  1174 ــ 1173الطبٌعٌة إلنتاج موسم ) 
ٌزرع فً معظم محافظات القطر ولكن تساهم محافظات ) بابل ـ دٌالى ـ بغداد ـ أنبار ــ المثنى ( 

 بمعظم المساحة المزروعة. 
 
 
 
 



 
 
 

 -:الظروف المالئمة للنمو
 
 -:التربة المناسبة - أ

تجود زراعة المحاول فً التربة المزٌجٌة الجٌدة  التً ٌرتةع بها مستوى الماء األرضً ، 
ذلك ال تنجح زراعة المحاول فً الترب التً ترتةع بها نسبة  المفوحة أي الترب الطٌنٌة ك

الاماء الن ذلك ٌؤدي إلى الحد من انتشار الجذور وضعف النمو الخضري باورة مفحوظة، 
وإذا زرع المحاول فً التربة الخةٌةة ٌالحظ زٌادة حاجته لفتسمٌد وتقفٌل الةترة زمنٌة بٌن رٌة 

 وأخرى.
 -:لمناخ المناسب للنموا - ب

 
ٌوافق نمو المحاول الجو الجاف والمعتدل الحرارة، ورغم ذلك فالمحاول ٌمكنه النمو فً 

م ( 30ــ  15ظروف بٌئٌة متباٌنة ودرجة الحرارة المناسبة لنمو المحاول تتراوح بٌن ) 
فً فال  والبرودة الشدٌدة تبطئ النمو بل توتقةه فً أغفب األحٌان ولذلك تقل عدد الحشات

الشتاء ، ومن المالحظ أٌضا أن درجة الحرارة أكثر من الالزم تؤدي هً األخرى إلى نقص 
وذلك ناتج عن ضعف نشاط بكترٌا العقد الجذرٌة فً  اإلزهاراإلنتاج الخضري مع سرعة 

 تثبٌت النٌتروجٌن الجوي الرتةاع درجة الحرارة ومناسبة ذلك لفتزهٌر فً نةس الوتقت.
 
 -:زراعٌةالدورة ال -ج

(سنوات، ٌمكن  5 ــ 3من المحااٌل المعمرة ٌمكث فً التربة عند زراعته اتقتاادٌا ) ألجت
زراعته غٌر اتقتاادٌة فً الغالب  ( سنوات ولكن تكون 10ــ  2) لفمحاول أن ٌمكث حوالً 

 بعد استمرار نموه أكثر من خمس سنوات.
 
 -:موعد الزراعة المناسب -د

 طر فً عروتٌن.ٌمكن زراعة المحاول بالق
تبدأ عادة من منتاف شهر آذار حتى منتاف نٌسان وهذه العروة  -:الزراعة الربٌعٌة -0

تكون مناسبة لفزراعة بالمنطقة الشمالٌة ) منطقة ذات الشتاء البارد ( وٌؤخذ بنظر االعتبار 
 فً هذه العروة ٌكون معرضا اإلاابة بالحشرات خااة القارضة. ألجتأن 

عادة من أواخر أٌفول حتى نهاٌة منتاف شهر تشرٌن األول ،  تبدأ -:لزراعة الخرٌةٌةا  -2
والزراعة فً هذا الوتقت تكون أفضل لفمنطقة  الوسطى والجنوبٌة ) مناطق ذات الشتاء 

المعتدل ( ، وٌالحظ عدم التأخر عن الموعد حتى هناك فراة لنمو البادرات نموا جٌدا تقبل 
 حفول البرد.

 
 -:ة لزراعة الدونمكمٌة البذار المناسب -ه



تختفف كمٌة البذار الالزمة لزراعة الدونم وفق مجموعة عوامل أهمها خواص الادف 
 المزروع ــ نوع وخاوبة التربة ــ طرٌقة وموعد الزراعة وباةة عامة ٌحتاج الدونم لفزراعة

 كغم (. 10ــ  7) 
 

 -:زراعة المحصول
 
 -:تحضٌر التربة لفزراعة -أ

د الزراعة لتربة معدة إعداد جٌدا ) عمفٌات حراثة ــ تنعٌم ــ تقسٌم ٌحتاج المحاول عن   
 األلواح(

 
 -:وٌمكن تلخٌص عملٌات إعدادا التربة فً الخطوات التالٌة

 
التخفص من األدغال عند إعداد التربة وذلك أمر ضروري الن منافستها لفمحاول شدٌدة  -0

تتكاثر بالبذور، أما األدغال التً تتكاثر  خااة فً بداٌة النمو، لذلك ٌفزم تقفٌب األدغال التً
خضرٌا فٌجب جمعها تماما خارج الحقل ألننا إذا تقفبناها مع التربة سوف تستعٌد نموها عن 

 طرٌق أجزائها المدفونة فً التربة.

سم ( حتى تتهئ الةراة المناسبة لتةرع الجذور  25ــ  20ٌالحظ زٌادة عمق الحراثة )  -2
نمو النبات، كذلك ٌتحسن حراثة التربة أكثر من مرة عفى أن ٌكون وتعمقها خااة فً بداٌة 

 اتجاه الثانٌة عمودٌة عفى اتجاه األولى.

الكتل الترابٌة الناتجة من عمفٌة الحراثة أي تنعٌم الجٌد لفتربة الن حجم  ضرورة كسر -3
 بدرجة مفحوظة. اإلنباتنقص  إلىالبذور اغٌرة ووجود الكتل الترابٌة ٌؤدي 

فً تربة غٌر مستوٌة ٌؤدي إلى فقد البذور  ألجتتربة تعدٌال جٌدا الن زراعة تعدٌل ال -4
وتعةنها فً األماكن المنخةضة الستمرار مٌاه الري بها عدة أٌام، أما البذور التً تكون فً 

 نسبة عالٌة منها لعدم توفٌر الرطوبة الالزمة. ال تنبتالمواتقع المرتةعة 

ألواح تتناسب مساحتها مع استواء التربة وكةاءة عمفٌة تقسٌم األرض المعدة لفزراعة إلى  -5
ٌدعونا  م ( فً المنطقى الوسطى، وذلك ما 25×  2الري، أنسب مساحة لأللواح تكون ) 

لفتأكد عفى حسن أداء عمفٌة التعدٌل السطحً لفتربة حتى تزداد مساحة األلواح وتؤدي 
 عمفٌة القطع المٌكانٌكً بكةاءة.

 
 

 -طرق الزراعة:
 
 جد عدة طرق لزراعة الجت/تو
 
وٌعتمد بعض المزارعٌن لفواول إلى  -الزراعة نثرا فً تربة جافة ثم إضافة رٌه الزراعة: -0

نسبة إنبات عالٌة بنثر ناف كمٌة البذور مرة فً اتجاه طولً ثم نثر الناف الثانً من 



عمفٌة النثر  البذور المخااة لوحدة المساحة عمودٌا عفى اتجاه النثر المرة األولى، وٌتبع
 إجراء خرشمة سطحٌة لفمساحة المزروعة تقبل إضافة مٌاه الري.

وبعد عمفٌة الزراعة بحوالً  -الزراعة نثرا فً تربة مغمورة بالماء ) الزراعة فً األلواح (: -2
ساعة ( ٌتم بزل الماء الزائد وتةضل هذه الطرٌقة عند الزراعة فً الترب افبة  12) 

ادرات، بة عالٌة نوعا ما أو ضارة بنمو الي عفى نسبة مفوحالسطح جٌد االستواء، تحتو
 تنجرف البذور مع مٌاه البزل. وٌراعى أن ٌكون البزل هادئا حتى ال

وتعتبر من أحسن الطرق فً زراعة المحاول ألنها  -الزراعة بواسطة البادرة فً سطور: -3
ى تقفٌل كمٌة البذور تؤدي إلى انتظام اإلنبات وزٌادته وتجانسه فً أجزاء الحقل عالوة عف

الالزمة لزراعة وحدة المساحة. وٌراعى عند الزراعة بالباذرة ضبط فتحتها بما ٌتناسب مع 
 كمٌة البذار المستخدمة وحجم البذور ) تعٌٌر البادرة ( عفى أن تترك بٌن سطر وأخر 

 سم (. 20ــ  15)
 

 -:خدمة المحصول بعد عملٌة الزراعة
  -/عملٌة الري -أ

 ة مٌاه الري المضافة فً الرٌه الواحدة وعدد الرٌاتكمٌ دتتحد
 -وفق مجموعة اعتبارات منها/

تقل فترة بٌن رٌه وأخرى فً الترب الخةٌةة عن الترب الطٌنٌة الثقٌفة، كما ٌكون الري  -0
 سرٌعا لألولى وبطٌئا لفثانٌة.

الخرٌف  فةً فال الشتاء تطول الةترة بٌن رٌه وأخرى عن فال دةئخٌة الساالظروف المنا -2
 والشتاء.

أٌام ( وخااة عند ارتةاع  6 ــ 5مضاعةة الرٌه األولى ) بعد رٌه الزراعة ( بحوالً )  -3
درجات الحرارة فترة اإلنبات أو عند الزراعة فً الترب الطٌنٌة افبة السطح وذلك لغرض 

 إسراع اإلنبات.

الخضرٌة وبعد  تنظٌم عمفٌة الري بحٌث تضاف رٌه تقبل الحش بعدة أٌام لزٌادة النموات -4
 الحش بحوالً ٌومٌن لغرض اإلسراع بنمو البراعم القاعدٌة بعد ظهورها.

ذلك خااة فً بداٌة النمو حٌث تكون جذور النبات السطحٌة وتكون الرٌات خةٌةة ما أمكن  -5
وبالتالً تضاف كمٌة الماء التً تكةً لترطٌب التربة لفعمق المناسب النتشار الجذور، كما 

 و جٌدا مع غرق التربة بالماء فترة طوٌفة.ال ٌنم ألجتأن 

 
 -:احتٌاجات المحصول للتسمٌد

محاول بقولً وزراعته تضٌف تقدرا من النتروجٌن لفتربة وذلك ٌجعفنا نضٌف تقدرا  ألجت
تقفٌال من األسمدة النتروجٌنٌة عند الزراعة لغرض تنشٌط نمو المحاول فً البداٌة وخااة إذا 

 ــ 20، ٌضاف حوالً )  كان المحاول سٌزرع فً التربة ألول مرة أو إذا زرع بعد النجٌفٌات
كغم 30ــ  25د الزراعة، أٌضا ٌضاف )% دفعة واحدة عن21مونٌوم ٌتات اكغم ( من كبر 25

% عند الزراعة، كما تةضل إضافة األسمدة العضوٌة الحٌوانٌة 46( من سوبر فوسةات الثالثً 
( طن بشرط إال تكون هذه األسمدة ناتجة عن حٌوانات سبق  5ــ  4عند تحضٌر التربة بمعدل ) 

 باألدغال ذات بذور ناضجة.تغذٌة بحقول موبوءة اللها 



 
 
 
 

 -:ألجتحش 
عددا من الحشات خالل فال الاٌف أكثر منه فً الشتاء فنحال عل حشة  ألجتٌعطً  -0

 إلىمن تشرٌن الثانً  أبداكل شهر اٌةا وحشة كل شهرٌن تقرٌبا خالل أشهر الشتاء ) التً 
 نهاٌة شهر شباط (.

فٌل لتباعد النباتات فً الحقل وتقفة حاال العفف األخضر فً السنة األولى تقتكون كمٌة  -2
تبفغ الحشة ذروتها من الناحٌة الكمٌة فً العام الثانً بعدها ٌقل الحاال باورة والتةرعات 

 مفحوظة فً الحشة الواحدة فً العام الرابع أو الخامس.

 ٌراعى حش الجت فً فال الخرٌف مبكرا فً األماكن التً ٌحدث بها انجماد بحوالً  -3

الةراة لفمحاول لتكوٌن مجموع  إلتاحةٌوم تقبل الاقٌع أو االنجماد  ( 30ــ  25) 
 خضري تقوي وتخزٌن الغذاء الالزم.

حش الجت فوق مستوى التربة مباشرة أو عفى مستوى تقفٌل أو فً عمر مبكر ٌؤدي لموت  -4
 كثٌر من البراعم وتقار مكث المحاول فً التربة.

% ( من مجموع 10تتعدى األزهار )  بحٌث ال اإلزهارعندما ٌبدأ فً  ألجتٌراعى حش  -5
النباتات الن نسبة المواد الغذائٌة بالحاال وخااة البروتٌن تكون عالٌة خالل هذه المرحفة 

 من عمر النبات.

وأحٌانا ٌتعذر تحدٌد موعد الحش عن طرٌق األزهار خااة عند استمرار البرودة والاقٌع. 
ى القاعدة ) منطقة التاج ( كمقٌاس فعندما ٌبفغ وٌمكن استخدام طول البراعم الجدٌدة النامٌة عف

  إزهار% ( من النباتات الحقل ٌعادل ذلك مرحفة  50سم ( لحوالً )  2طولها حوالً ) 
 % ( فً الظروف الجوٌة العادٌة.10) 

والتأخٌر عن هذا الموعد ٌؤثر عفى النمو المقبل فتقل الخفةة وتضعف وٌقل تبعا لذلك عدد 
 مكث المحاول فً التربة.الحشات وتقار مدة 

 
 -:ألجترعً  
  

 -:ٌراعى عند رعً الجت
وذلك لفحد من منافسة األدغال  ألجتمن عمر المحاول ٌةضل حش  األولىفً السنة  -0

 وإعطاء المحاول فراة أكبر لزٌادة عدد التةرعات.

ا بالرعً الجائر مع تخاٌص العدد المناسب منها لوحدة المساحة بمعدم السماح لفحٌوانات  -2
 ٌتناسب مع نوع وعمر الحٌوان والغرض من تربٌته.

 المرعى كل عام مرتٌن واالتجاه إلى الحش لتشجٌع إعادة البراعم وزٌادة عددها. إراحة -3

 أن ٌتم الرعً والحقل جاف كما ٌةضل حش النموات المتروكة بعد الرعً. -4

 مرحفة الحش ( إال بعد أن تال النموات إلى الحد الذي ٌسمح بذلك ) بنةس ألجتعدم رعً  -5



تطاٌر الندى خوفا من حدوث نةاخ  ٌتم رعً الحٌوانات لفمساحات المزروعة إال بعد ال -6
 فحٌوانات.ل

 
 
 

 -:كمخلوط علفً ألجتفوائد زراعة 
 

 -:مخلوط مع بعض النجٌلٌات المعمرة لعدة أسباب منها ألجتٌفضل زراعة 
 توفٌر عفف متوازن فً تقٌمته الغذائٌة لفحٌوان. -0

 فقط. ألجتالت النةاخ التً تحدث عند تغذٌة الحٌوان عفى ٌقفل من حا -2

العفف األخضر فترات البرد حٌث ٌنشط نمو النجٌفٌات فً نةس الوتقت الذي  إنتاجٌةزٌادة  -3
 .ألجتٌبطئ أو ٌقف نمو 

 تحسٌن خواص وخاوبة التربة. -4

 تحسٌن نوعٌة الدرٌس الناتج عند تجةٌف الحاال. -5

 طبقتً التربة وتحت التربة.االستةادة من العناار الغذائٌة ل -6

عند زراعة محاوالن عفةٌان كمخفوط أحدهما تقائم والثانً مضطجع ) ناف مةترش (  -7
ٌؤدي إلى امتزاج المخفوط العفةً األخضر جٌدا فال ٌتاح لفحٌوان فراة اختٌار جزء من 

 المرعى دون األخر.

 حاال الحش أو الرعً لفمخفوط العفةً تستسٌغه الحٌوانات أكثر. -8

ات المخفوط العفةً تكون منافسة لألدغال لضعف منافسة الجت عند زراعته منةردا نمو -9
 خااة فً العام األول لفزراعة.

 
% بقولٌات جت وحبوب 40ضمن مخفوط عفةً تحدد كمٌة البذور كاألتً  ألجتوعند زراعة 

 ألجت% والسبب فً ذلك هو محاولة القضاء عفى منافسة القوٌة من جانب 60النجٌفٌات 
فمحاول النجٌفً المزروعة معه ) خااة إذا كانت الزراعة فً عروة الربٌعٌة ( وٌستحسن ل

التً تمٌل إلى االفتراش مما ٌجعفها  ألجتفً حالة رعً الحٌوانات لفحاال أن تزرع أاناف 
 امتزاجا مع النجٌفٌات.

 -:تغذٌة الحٌوانات على الجت
تسٌغه عن كثٌر من محااٌل العفف غذاء جٌد لفحٌوانات تقبل عفٌه وتس ألجتٌعتبر  -1

األخضر األخرى لما ٌحتوٌه من زٌادة نسبٌة فً عنار البروتٌن. ولذلك ٌعتبر غذاء مناسبا 
لماشٌة األلبان والحٌوانات المجترة. ولكن ٌجب األخ ٌستعمل العفف األخضر كغذاء كامل 

 تكامل الغذاء. ألن ذلك ٌسبب لفحٌوانات كثٌرا من االضطرابات الهضمٌة عالوة عفى عدم

األوراق  منت وذلك لسقوط نسبة لٌست تقفٌفة ٌةضل أن ٌقدم الجت كعفف أخضر لفحٌوانا -2
 عند تجةٌةه أو نقفه أو خزنه كدرٌس. ) فقد مٌكانٌكً (.

% من الحاال سوف 10من الموعد المناسب فان نسبة  ألجتإذا تأخرنا فً حش  أو رعً  -3
كثر بها األلٌاف وبالتالً تاٌر اعبة الهضم عند ٌحتوي عفى سٌقان غفٌظة نوعا ما وت



تغذٌة الحٌوانات عفٌها، وفً نةس الوتقت ال ٌجب تغذٌة الحٌوانات عفى الخفةة وهً اغٌرة 
 لزٌادة نسبة الرطوبة وبعض المركبات الكٌمٌاوٌة الضارة فٌها. اإلزهاروتقبل بداٌة 

 وانات من الجت إلى الغذاء الجاف .ٌجب التدرج فً الكمٌة العفةٌة عند انتقال تغذٌة الحٌ -4

 

 
 

 .ألجتتكلم عن أضرار الحش المبكر والمتأخر لمحصول  -االختبار الذاتً:
 -أضرار التبكٌر بالحش : -جواب:

 قلة كمٌة الحاصل. -0
 زٌادة نسبة الرطوبة فً الحشات األولى مما ٌؤثر على صحة الحٌوان. -2
 زٌادة القٌمة الغذائٌة للمحصول. -1
 تاج وقت طوٌل عند تجفٌف العلف كدرٌس لزٌادة نسبة الرطوبة.ٌح -4
 

 أما التأخٌر بالحش ٌسبب.
 قلة القٌمة الغذائٌة لزٌادة نسبة األلٌاف. -0
 البذور عند اكتمال النضج. إلىقلة عدد الحشات لتحوٌل العناصر الغذائٌة  -2
 احتمال حدوث ظاهرة االضطجاع. -1

 مع تحدٌد كمٌة التقاوي لكل دونم. ألجتعٌد زراعة تكلم من موا -االختبار البعدي:
 مفاتٌح األجوبة.

 زراعة بالتسطٌر ــ زراعة بالنثر ــ زراعة بوجود الماء. -قبلً:
 الزراعة الربٌعٌة ــ الزراعة الخرٌفٌة. -بعدي:

 ( كغم. 01ــ  7كمٌة التقاوي من ) 
 (محاصٌل العلف المراعً) -مصادر:
 سٌد (                عبد هللا الفخري.رضوان ) محمد ال -تالٌف :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 زراعة محصول البرسٌم واستغالله كعلف أخضر. -عنوان المفردة:
 طلبة الصف الثانً إنتاج الحٌوانً. -الفئة المستفٌدة:

 زراعة البرسٌم. -:الموضوع
اعة تعرف على المحصول من ناحٌة ظروف المالئمة وطرق الزر -األفكار المركزٌة:

 وأصناف المحصول.
حتى ٌكون الطالب قادرا على زراعة المحصول وإتباع الطرٌقة المناسبة  -األهداف:

 للزراعة.
 عدد طرز البرسٌم. -االختبار القبلً:

 
 

   
 

محاول عفةً تجود زراعته فً المناطق معتدلة المناخ من العالم. وتشٌر كثٌر من المراجع 
عام ق.م فً مار خالل العار  2000ارٌخها لحوالً العفمٌة بأن منشأ زراعته ٌرجع ت

اإلغرٌقً الرومانً ولذلك ٌطفق عفٌه البرسٌم الماري إال إن العالم ) بواشٌه ( ذكر فً كتاباته 
انتشرت  بان الموطن األافً لزراعته تقارة أسٌا الاغرى بمنطقة األناضول. وباورة عامة

عدٌدة فً التغذٌة وخااة فً البفدان ذات الشتاء ن األخٌر لممٌزاته الزراعة البرسٌم خالل القر
 المعتدل.

 
 -إنتاج المحصول فً العراق:

عفى زراعتها فً القطر  وإتقباالٌعتبر البرسٌم من المحااٌل العفةٌة التً التقت نجاحا      
توضح إحاائٌات اإلنتاج استمرار التوسٌع المخااة له خالل السنوات األخٌرة ضمن 

 الزراعات الشتوٌة.
واالٌطالً وأهم  ألخضراويوٌوجد طرازٌن لفبرسٌم األول متعدد الحشات منها المسقاوي      

غزٌرة نمو البراعم القاعدٌة من منطقة التاج بعد الحش. كما ال ٌتةرع الساق من  أنها هاما ٌمٌز
 ( حشات. 4ــ  3عفى وتنتج هذه األاناف حوالً ) األ



البراعم القاعدٌة ونشاط نمو البراعم العفوٌة عفى  الطراز الثانً وحٌد الحشة وذلك لسكون
 السٌقان.

 
 
 
 

 -العوامل المناسبة المالئمة للزراعة والنمو:
 

ٌمكن نمو المحاول فً معظم الترب إال أن أفضفها الترب المزٌجٌة التً ال  -:التربة المناسبة
وز /سم. ال تجود مفٌم 4ترتةع بها مستوى الماء األرضً والتً ال تزٌد نسبة مفوحتها عن 

زراعته ونموه فً التربة الرمفٌة الحدٌثة اإلاالح لضعف احتةاظها بالرطوبة ولخفوها من 
 بكترٌا العقد الجذرٌة وفقرها فً احتٌاطً العناار الغذائٌة لفنمو الجٌد لفمحاول.

 
  -المناخ المناسب للزراعة والنمو:

م(  25ــ  15البذور )  إلنباتلحرارة المثفى ٌنمو البرسٌم جٌدا بالمناطق معتدلة المناخ ودرجة ا

بري  نبادر وإذا ااحب اإلنبات ارتةاع درجة الحرارة تأثرت الباذرات وضعف نموها إن لم

( أٌام من رٌه الزراعة خااة إذا زرع فً ترب طٌنٌة ثقٌفة  7ــ  5المحاول بعد حوالً ) 

الباذرات والنموات الحدٌثة  افبة السطح. كما نالحظ أن التأخٌر فً موعد الزراعة ٌعرض

لفمحاول لفبرد فٌبطئ نموه وتظهر األوراق بفون أحمر. كما إن استمرارٌة ارتةاع درجة 

الحرارة فً الحشات األخٌرة مع عطش المحاول ٌبطئ النمو وٌسرع بالتزهٌر مع نقص 

 مفحوظ فً حاال العفف األخضر.

  -الدورة الزراعٌة المناسبة:

شتوي ٌتبادل فً الدورة مع محااٌل الحبوب كالحنطة والشعٌر. كما البرسٌم محاول بقولً 

ٌمكن زراعته تقبل النجٌفٌات الاٌةٌة كالذرة والرز أو كمحاول مؤتقت تقبل القطن. ومن 

المعروف إن زراعة البرسٌم تزٌد من خاوبة التربة وتحسن من خوااها باعتباره محاول 

ه أو التً تتبادل معه فً الدورة وٌةضل تطبٌق بقولً بما ٌزٌد من إنتاج المحااٌل التً تعقب

 الدورة الزراعٌة الثالثٌة بالمناطق االروائٌة.

 

  -موعد الزراعة المناسب:

 البرسٌم محاول شتوي ٌزرع خرٌةٌا وأفضل موعد لزراعته وفق المناطق التالٌة.

 ( أٌفول. 10ــ  1فً مناطق الشمالٌة من )  -



أفضل موعد لزراعة البرسٌم هو األسبوع األول من تشرٌن  فً منطقتٌن الوسطى والجنوبٌة. -
 تشرٌن الثانً.مر الزراعة حتى الناف األول من األول وتست

 
 
 
 
 

 -كمٌة البذور المناسبة فً الزراعة بالدونم:
( كغم بذور جٌدة عفى أن نأخذ بنظر االعتبار موعد وطرٌقة  10ــ  2ٌفزم لزراعة الدونم ) 

راعٌة لفبذور / خواص الانف / خواص وخاوبة التربة وٌجب أن تتوفر الزراعة / القٌمة الز
 فً البذور المعدة لفزراعة الموااةات التالٌة.

بذور حدٌثة اإلنتاج غٌر مخزنة عددا من السنوات وٌستدل عفى ذلك من كون البذور المعة  -0
 ذات لون فاتح.

ن ذات نسبة إنبات عالٌة أال ٌكون البذور ماابة بالحشرات وخااة خنافس البقول وان تكو -2
 وخالٌة من المواد الخامفة وبذور اإلدخال وخااة السفجم البري.

التأكد من أن البذور نقٌة ممثفة لفانف المطفوب زراعته وخااة إذا كانت من مادر غٌر  -3
رسمً وعفى سبٌل المثال لو اختفطت بذور البرسٌم من انف المحفً الةحفً وحٌد الحشة 

ي متعدد الحشات أدى ذلك لخسارة فً كمٌة حاال العفف بعد الحشة مع البرسٌم المسقاو
 األولى.

 
 -:طرق الزراعة

 زراعة البرسٌم بعد القطن. -0

 زراعة البرسٌم بعد الذرة. -2

 زراعة البرسٌم بعد الرز. -3

 زراعة البرسٌم ضمن مخفوط عفةً. -4

 
 -:عملٌات خدمة المحصول

ذلك فان احتٌاجاته من النتروجٌن تقفٌفة ولكن البرسٌم محاول ٌتبع العائفة البقولٌة ل -التسمٌد: -0
% عند الزراعة وخااة لفترب 21كغم من كبرٌتات االمونٌوم  25ٌةضل إضافة حوالً 

تقفٌفة الخاوبة والمستافحة حدٌثا أو عند زراعة المحاول فً التربة ألول مرة. أٌضا 
 % عند الزراعة.46كغم من السوبر فوسةات  30ــ  25ٌضاف 

 الترتقٌع. -2

 -المحاول:ري  -3

ٌحتاج محاول البرسٌم لرٌات خةٌةة عفى فترات متقاربة خااة فً المراحل األولى من 
% من السعة الحقفٌة مع مراعاة النقاط 60 ــ 50تقل رطوبة التربة عن  النمو وبحٌث ال

 التالٌة عند ري المحاول باورة عامة.



ن الزراعة وخااة لفترب أٌام م 7األولى ) بعد رٌه الزراعة ( بعد حوالً  الرٌةتضاف  - أ
 حتى ال اإلمكانالطٌنٌة الثقٌفة التً تتشقق عند الجةاف. كما تكون هذه الرٌة خةٌةة بقدر 

 تغمر نموات البرسٌم الحدٌثة بالماء فترة طوٌفة.

 ٌتم ري المحاول بعد الرٌة السابقة رٌه واحدة أو رٌتٌن إلى حفول موعد الحشة األولى   - ب

 السائدة (.) حسب الظروف المناخٌة  

ٌحتاج المحاول فً الغالب رٌتٌن بٌن كل حشة وأخرى واحدة منها بعد الحشة السابقة  -ج
أٌام لغرض تنشٌط نمو البراعم فً  10بٌومٌن أو ثالثة والثانٌة تقبل الحشة التالٌة بحوالً 

 األولى وزٌادة المجموع الخضري فً الثانٌة.

لةترة بٌن رٌه وأخرى وكذلك فً مقدار الماء فً حالة الزراعة فً الترب الخةٌةة تقل ا -د
 المضاف فً الرٌة الواحدة.

الخضراوي واالٌطالً ) متعدد الحشات ( بعد منتاف  ال ٌةضل ري البرسٌم المسقاوي و -ه
 الشهر الخامس حتى ال ٌساعد ذلك عفى انتشار دٌدان القطن وبعض المحااٌل األخرى.

التقاوي رٌتٌن بعد أخر حشة األولى بعد الحش بحوالً ٌضاف لحقول البرسٌم المعدة إلنتاج  -و
 ٌوم. 15أسبوع والثانٌة تفٌها بحوالً 

 
 

 .إنتاج بذور البرسٌم
ٌترك بعض المزارعٌن جزء من المساحات المزروعة بالبرسٌم إلنتاج التقاوي وبعد         

تربٌة نحل  الٌاها خان وبالموتقع التً تتواجد بنٌسنٌة وخالل الناف الثانً من شهر الحشة الثا
 العسل لغرض توفٌر التفقٌح الخفطً فترة التزهٌر إلنتاج  حاال مرتةع من البذور مع إضافة 

 رٌات بعد الحشة الثانٌة وخااة خالل الةترة بٌن التزهٌر إلى تكوٌن ونضج البذور. 3 ــ 2
الحااد  ومن عالمات نضج البذور وحفول موعد الحااد تفون النورات بالون البنً وٌةضل

خااة لفمساحات الواسعة. وفً حالة الحااد لفمساحات   combineمٌكانٌكٌا بواسطة 

الاغٌرة ٌدوٌا ٌتم ذلك فً الاباح حتى ال تتةرط البذور، وٌجمع الحاال فً اةوف ثم ٌنتقل 
 عمفٌة الدراس والغربفة، وٌنتج الدونم من البذور حوالً  إلتمامبعدها وٌجمع خارج الحقل 

 كغم. 250ــ  150
 

 -:موعد الحش والرعً
% ( من مجموع نباتات الحقل 20ــ  15)  اإلزهارٌتم حش البرسٌم أو الرعً عندما تبفغ نسبة 

حاول عفى أعفى تقٌمة من الوحدات الغذائٌة المهضومة من وحدة المساحة الوذلك لغرض 
 المزروعة. 

 

رسٌم متعددة الحشات الكشف عن غش التجاري لبذور الب كٌف ٌمكن -االختبار الذاتً:

 ببذور البرسٌم األحادي الحشة) برسٌم الفحل (.

 -جواب:
% صودا الكاوٌة سنجد أن المحلول 01غلً بذور كال الصنفٌن فً محلول  -0

 أصبح أصفر خفٌف فً برسٌم المسقاوي المتعدد الحشات وأحمر داكن للبرسٌم 



 أحادي الحشة ) برسٌم الفحل (.
رادة الحدٌد لبذور كال الصنفٌن  وبعد غربلتهما سنجد إضافة مسحوق الفحم وب -2

إن بذور البرسٌم أحادي الحشة ) برسٌم الفحل ( التصقت بها برادة الحدٌد 
ومسحوق الفحم وظهرت بلون أسود وذلك لخشونة سطح البذور أما البرسٌم 

 المسقاوي متعدد الحشات ظهرت بلونها الطبٌعً لنعومة ملمس البذور.
 

هً كمٌة التقاوي الالزمة لزراعة الدونم مع تحدٌد الوقت  ما -بعدي:االختبار ال
 المناسب للحش والرعً.

 مفاتٌح األجوبة.
  -قبلً:

 برسٌم أحادي الحشة ) برسٌم الفحل (. -0
 برسٌم متعددة الحشات. -2

  -بعدي:
 كغم . 01ــ  8ٌلزم لزراعة دونم من  -أ

 .إزهار% 21ــ 01بعد  -ب
 (العلف والمراعًمحاصٌل ) -المصادر:

 طارق علً العانً               السٌد عرفان محمد الراشد دكتورال -تألٌف:
     

 

     

 

 

  

 

 

 
 

    

 

 



 

 

 زراعة محصول الشعٌر واستغالله كعلف اخضر ومركز   -عنوان المفردة :

 طلبة الصف الثانً إنتاج حٌوانً  -الفئة المستهدفة :

 فان زراعة الشعٌر والشو -الموضوع :

معرفة الطالب أسالٌب وطرق إنتاج محصول الشعٌر  -األفكار المركزة :

 واستغاللها كعلف اخضر أو مركز 

سٌكون الطالب قادرا على زراعة وإنتاج محصول الشعٌر  -األهداف :

 والشوفان

 اختر اإلجابة الصحٌحة  -االختبار القبلً :

 الشعٌر محصول شتوي نجٌلً  -0

 ً الشعٌر محصول بقول -2

 

             

ٌزرع الشوفان غالبا فً المناطق االروائٌة فً القطر حٌث ٌتوفر المناخ المعتدل البرودة 

عالوة أن الشوفان من المحااٌل التً ال تتحمل الجةاف الزائد لذلك فً زراعته بالمناطق 

        مفم.       400الدٌمٌة ٌختار له المواتقع التً ال ٌقل معدل سقوط المطر فٌها عن 

أما الشعٌر فٌزرع فً المناطق الثالث ألنه من المحااٌل التً تتحمل الجةاف ومفوحة 

التربة وتقفب المناخ عن كثٌر من المحااٌل الشتوٌة األخرى ولذلك ٌمكن زراعته حتى 

فً التربة الضعٌةة والمستافحة حدٌثا . وعادتا تةضل الزراعة المبكرة لكال المحاولٌن 

فف األخضر خااة فً المناطق االروائٌة حتى تتمكن النباتات من إنتاج لغرض إنتاج الع

نموات خضرٌة وتةرعات تقبل حفول البرد . أما فً المناطق الدٌمٌة تبدآ الزراعة عند 

 توفر المطر الكافً لإلنبات .

 



 

 -التالٌة : األموروعند إعداد التربة لفزراعة ٌجب مراعاة 

ع القٌام بعمفٌة الحراثة بعد جةاف التربة عفى أن ٌكون ري التربة لتحةٌز نمو األدغال م

 سم ( وخااة الترب المفحٌة أو الخةٌةة .15 -10عمق الحراثة بحدود )  

تفً عمفٌة الحراثة تنعٌم وتعدٌل جٌد لسطح التربة الن بذور الشعٌر والشوفان حساسة 

عتدلة والتً ٌضل ماء لفرطوبة الزائدة فترة النبات وخااة فً المواتقع المنخةضة غٌر الم

الري فٌها عدة أٌام وبعد عمفٌة التنعٌم والتعدٌل تتم عمفٌة الزراعة بباذرة الحنطة فً 

سم . ومن الطرق الحدٌثة فً زراعة النجٌفٌات  15سطور بٌن سطر وأخر مسافة 

كالشعٌر لغرض إنتاج العفف األخضر والحبوب طرٌقة ٌطفق عفٌها الشبكة أي وزراعة 

سم باتجاهٌن متعامدٌن حٌث زاد حاال 15سطور المسافة بٌن سطر وأخر المحاول فً 

وبعد الزراعة تقسم المساحة  .كغم ( حبوب 160 -100الدونم نتٌجة إتباع تفك الطرٌقة ) 

الكفٌة أللواح بمسافات تتناسب مع درجة تعدٌل سطوح التربة وخوااها ومدى كةاءة 

 عمفٌتً الري والبزل .

 مواعٌد الزراعة                               

ٌزرع المحاولٌن من منتاف تشرٌن األول إلى منتاف تشرٌن الثانً كما وتخاص 

كغم تقاوي إلنتاج الحبوب أما عند الزراعة لغرض إنتاج العفف األخضر تكون  20لفدونم 

 دونم . /كغم  30الكمٌة بحدود 

 

 خدمة المحاولعمفٌات                         

عند زراعة محاولً الشعٌر والشوفان لغرض إنتاج العفف األخضر تضاف  -الري :

رٌات خالل فترة مكث المحاول فً التربة . وٌراعى أن ال تطول الةترة  6حوالً 

الزمنٌة بٌن رٌه وأخرى فً المناطق االروائٌة عندما تتم الزراعة مبكرا الن المناخ ٌكون 

م عمفٌة الري بحٌث تضاف رٌه تقبل الحش مازال دافئا وخااا فً طور الخفةة . وتنظ

أٌام والغرض من األولى زٌادة النموات الخضرٌة  خمسة بحوالً عشرة أٌام وبعده بحوالً

 والثانٌة لمساعدة ظهور الخفةة الجدٌدة وتنشٌطها بعد الحش .

ٌستجٌب محاولً الشعٌر والشوفان لألسمدة وخااة النتروجٌن عند  -التسمٌد :

فقٌرة غٌر خابة . وأهمٌة سماد النتروجٌن تؤدي لزٌادة النموات زراعتها فً ترب 



والتةرعات الخضرٌة وذلك مرغوب فٌه بالنسبة لمحااٌل العفف باورة عامة . ولذا 

% ناةها عند الزراعة والناف 31كغم من كبرٌتات االمونٌوم  10-60ٌضاف لفدونم 

لخضراء الكثٌةة مرة ثانٌة بعد القطع. الثانً بعد الحشة األولى لتحةٌز نمو البراعم والمادة ا

% عند الزراعة مع مراعاة 46كغم من السوبر فوسةات الثالثً  25كذلك ٌضاف لفدونم 

تقفٌبها جٌدا بطبقة التربة . أما عند الزراعة ضمن مخفوط عفةً مع احد البقولٌات الشتوٌة 

 .كالهرطمان أو البرسٌم مثال تقل نسبة األسمدة النتروجٌنٌة لفناف 

                       -الشعٌر والشوفان كعلف :

ٌراعى رعً أو  حش المادة العفةٌة الخضراء خالل فترة النضج الحفٌبً لفحبوب مع 

مراعاة أال ٌكون الحش أو الرعً جائر أو  متأخر عن الموعد السابق حٌث ٌؤدي ذلك إلى 

اج . وإذا رغبنا فً الحاول ضعف نشاط الخفةة أو النموات الجدٌدة الناتجة من منطقة الت

عفى عفف اخضر وحبوب فً نةس الوتقت ٌنتج عن ذلك نقص فً كمٌة حاال الحبوب 

% عما لو تم زراعة المحاول لغرض إنتاج الحبوب فقط وعموما فً 30تقدر بحوالً 

تفك الحالة ٌتم الحاول عفى حشة واحدة فقط وٌترك المحاول إلنتاج البذور بعد الحشة 

 األولى 

 ا ٌفً جدول ٌوضح نسب أجزاء النبات عند القطع فً مراحل مختفةة .وفٌم

 مرحفة النضج                         أجزاء النبات  
 الحفٌبً                ألعجٌنً ) الفٌن (        النضج الكامل 

 األوراق
 السٌقان
 السنابل

 23                     %21                        %21% 
 37                     %30                        %15% 
 40                     %41                        %64% 

 والجدول الثانً ٌوضح المكونات الكٌمٌاوٌة لفشعٌر والشوفان

 انالمادة                                                      الشعٌر               الشوف
 2.3                   3.0مواد ازوتٌة%                                            
 0.5                   0.5دهن خام %                                              
 6.6                   4.4ألٌاف الخام %                                           

  2.6ات ذائبة %                                                           كربوهدر
 1.2                   1.1رماد خام %                                             

    

 

 



 

    -االختبار الذاتً :

 -------------الطرٌقة المناسبة لزراعة الشعٌر -0

 ---------------شعٌرالموعد المناسب لحش ال -2

 -الجواب :

 الزراعة بالتسطٌر بواسطة الباذرة -0

 خالل فترة النضج الحلٌبً -2

  -االختبار البعدي :

   -----------كمٌة التقاوي الالزمة لزراعة الدونم من الشعٌر  -0

  -مفاتٌح األجوبة :

 الشعٌر محصول نجٌلً شتوي -االختبار القبلً :

  -االختبار البعدي :

 كغم للدونم إلنتاج العلف األخضر  11كغم للدونم إلنتاج البذور و  21 -0

 التسطٌر بواسطة آلة البذار -2

 خالل فترة النضج الحلٌبً للحبوب -1

 -المصادر :

 ) إنتاج محاصٌل العلف والمراعً ( 

                         الدكتور طارق علً العانً           السٌد عرفات محمد راشد -تألٌف :

 

 

 



 

 العنوان المفردة:إنتاج السٌالج

 طلبة الصف الثانً إنتاج حٌوانً   -الفئة المستهدفة :

 السٌالج -الموضوع :

 التعرف على كٌفٌة تصنٌع وحفظ العلف األخضر كسٌالج -األفكار المركزٌة :

ٌكون الطالب قادرا على تحدٌد موعد الحش وقطع العلف وإحضار  -األهداف :

 ولٌة لصناعة السٌالج بعد حفر الخندق المواد األ

 الصحٌحة  اإلجابةاختر  -االختبار القبلً :

 كسٌالج بوجود الهواء األخضرٌتم حفظ العلف  -0

 ٌتم حفظ العلف بمعزل عن الهواء -2

                            

عن  ٌعرف الساٌفج بأنه العفف األخضر المحةوظ فً أماكن خااة تعرف بالساٌفو بمعزل

 الهواء الجوي . 

 -ممٌزات حفظ العلف كسٌالج:

 ٌةٌد كثٌرا فً تغذٌة الحٌوان فً المواسم التً ال ٌتوفر فٌها العفف الطازج. -1

بعض األعالف الخضراء تقفٌفة االستساغة من تقبل الحٌوان عند التغذٌة عفٌها جافة بٌنما  -2

 تابح غذاء جٌد بعد حةظها كسٌالج.

األولى كدرٌس الرتةاع نسبة الرطوبة فٌها بٌنما ٌابح حةظها  ٌاعب تجةٌف الحشات -3

 كسٌالج أمرا سهال.

عدم وجود الةراة الشتعال المادة واحتراتقها عند الحةظ كسٌالج بٌنما ٌابح سهل  -4

 االشتعال عند الحةظ كدرٌس .



مما ٌتم حةظ العفف كسٌالج مباشرة بٌنما الحةظ كدرٌس ٌحتاج إلى التجةٌف فترة طوٌفة  -5

 ٌؤدي إلى زٌادة الةقد الناتج .

وجود األدغال بكثرة مع المحاول ألعفةً المجةف ٌعطً عفةا ردٌئا لكن عند حةظها  -6

 كسٌالج تابح مستساغة من تقبل الحٌوانات.

 إمكانٌة حااد العفف األخضر وحةظه كسٌالج تحت أي ظروف ٌمكن العمل فً الحقل. -7

 ن واسع عكس الدرٌس الذي ٌأخذ مجاال أكثر.ال ٌحتاج الحةظ كسٌالج إلى مكا -2

 تةقد بذور األدغال حٌوٌتها أثناء عمفٌة الحةظ مما ٌقفل من وجودها فً السماد العضوي. -1

 تقارب القٌمة الغذائٌة لفسٌالج إلى حد مناسب لمادة العفف األخضر تقبل الحةظ . -10

 خطوات عمل السٌالج                                

 تجهٌز األماكن و األدوات الالزمة لعملٌة الحفظ : -: أوال

 الكبس . –النقل  –الثرم  –التاةٌف  –القطع  -اآلالت : -أ       

 بالستك التغطٌة وغٌرها من أدوات العمل . –رشاشات  -األدوات : -ب      

 أحماض معدنٌة ( –حبوب مطحونة  –تجهٌز مادة الحةظ ) موالس  -المواد : -ج  

 الكمٌات المناسبة .      

 تجهٌز الساٌفو أو تنظٌةه وترمٌمه إن كان تقدٌما . -د  

 تحدٌد الفترة المناسبة للنمو : -ثانٌا :

التوتقٌت المناسب لقطع العفف األخضر له عالتقة مباشرة بسالمة عمفٌة الحةظ وجودة      

 ألخر وتقٌمة السٌالج الناتج . وتختفف مرحفة تقطع المحاول األخضر من محاول 

 الطور ألعجٌنً –الذرة       

 %( إزهار20 -15) – ألجت البرسٌم و      

 بداٌة طرد السنابل –الدخن والحشٌش السودانً       

 الطور الحفٌبً –معظم النجٌفٌات األخرى       

 أثناء تكوٌن البذور بالقرنات أو امتالء القرون األولى –معظم البقولٌات       



 العلف المقطوع : ثرمعملٌة  -ثالثا :

كفما زادت الرطوبة زادت خشونة العفف المقطوع وٌمكن التأكد من رطوبة العفف فً       

الحقل تقبل القطع وذلك بتناول جزء منها وتكوٌرها بالٌد فإذا رجعت ببطئ دل عفى أن 

الرطوبة مناسبة وإذا رجعت بسرعة داللة عفى الجةاف وإذا لم ترجع داللة عفى إن 

 بة زائدة .الرطو

هناك طرٌقة ثانٌة وهً تناول حزمة ثانٌة من سٌقان العفف تقبل الثرم وتفوى بالٌدٌن       

فإذا تقطعت بسهولة مع ظهور عاارة المعة دل ذلك عفى زٌادة الرطوبة أما فً حالة 

القطع باعوبة إلى حد ما مع التواء السٌقان بعد القطع داللة عفى ذبول العفف بدرجة 

ا عند القطع بسهولة مع عدم ظهور أي مادة عاارٌة بعد القطع دل عفى إن كبٌرة . أم

 الرطوبة بالعفف مناسبة . 

 تفرٌغ العلف المثروم وكبسه بالساٌلو وتأخذ الساٌلوات أشكاال متعددة : -رابعا :

 القائم  -أ

 الخندق  -ب

 الاندوق  -ج

 بٌن جدارٌن  -د

 اء حفظ السٌالجالتغٌرات الكٌمٌاوٌة أثن                 

من القواعد األساسٌة لنجاح عمل السٌالج استبعاد الهواء وتشجٌع حرارة الكتفة العفةٌة إلى 

 % ( رطوبة .75-65م ( واحتواء العفف عند كبسه فً الساٌفو عفى ) 27حوالً ) 

 -وٌمكن تقسٌم التغٌرات إلى قسمٌن :

 الخمائر والةطرٌات  تشمل تنةس الخالٌا النباتٌة ونمو -تغٌرات هوائٌة : -0

فٌه ٌتم حرق المواد الكاربوهدراتٌة الذاتٌة إلى ثنائً اوكسٌد الكاربون والماء  -التنةس : -أ

وتتحرر منها الطاتقة فً اورة حرارة تؤدي إلى رفع حرارة الكتفة العفةٌة 

المكبوسة تدرٌجٌا وعفى حساب المواد العفةٌة المحترتقة ومقدار ارتةاع الحرارة 

 ى كمٌة األكسجٌن الموجود .ٌتوتقف عف

هذه الكائنات تستمر فً النمو إلى أن ٌنةذ األوكسجٌن من  -نمو الخمائر والةطرٌات : -ب

 الساٌفو وان نمو هذه األحٌاء عفى حساب المواد الغذائٌة .



عند نةاذ األوكسجٌن ٌتوتقف نمو الةطرٌات و الخمائر ولكنها ال  -التغٌرات الالهوائٌة : -2

لتنةس الالهوائً وفً التنةس الالهوائً ٌتم حرق الكاربوهدرات تتوتقف عن ا

ولكنه ٌنتج حرارة اتقل من التنةس الهوائً واهم نواتج التنةس الالهوائً هً 

 الكحول واألحماض العضوٌة 

 -واألحماض العضوٌة اما:

 والبٌوترٌك ( –البروبٌونٌك  –متطاٌرة مثل ) ألخلٌك 

 غٌر متطاٌرة مثل ) الالكتٌل (

 التغٌرات األخرى منها  -1

اكتساب العفف لون مائال لفاةار نتٌجة إلزالة المغنسٌوم من الكفوروفٌل بةعل األحماض  -أ

 الناتجة .

 اكتساب العفف لون تقهوائٌا فاتحا أو داكنا تبعا لدرجة تأكسد المادة العضوٌة -ب

     تأكسد الكاروتٌن  -ج

 لعلف كسٌالجعدد خمس أسباب لحفظ ا  -االختبار الذاتً :

 ٌفٌد كثٌرا فً تغذٌة الحٌوان فً مواسم الحاجة -0

 مكان واسع عكس الدرٌس إلىال ٌحتاج الحفظ كسٌالج  -2

حٌوٌتها عند الحفظ كسٌالج بٌنما تحتفظ بحٌوٌتها عند  األدغالتفقد بذور  -1

 الحفظ كدرٌس

ما عدم وجود الفرصة الشتعال المادة واحتراقها عند الحفظ كسٌالج بٌن -4

 ٌصبح سهل االشتعال عند الحفظ كدرٌس

تقارب القٌمة الغذائٌة للسٌالج إلى حد مناسب لمادة العلف الخضر قبل  -1

 الحفظ 

  

 

 



 

 خطوات عمل السٌالج -االختبار البعدي :

  -مفاتٌح األجوبة :

 ٌتم حفظ العلف األخضر كسٌالج بوجود الهواء -االختبار القبلً :

 ت عمل السٌالجخطوا -االختبار البعدي :

 تجهٌز األماكن واألدوات الالزمة لعملٌة الحفظ  -0

 تحدٌد الفترة المناسبة للقطع  -2

 عملٌة ثرم العلف المقطوع  -1

 تفرٌغ العلف المثروم وكبسه بالساٌلو -4

  -المصادر :

 ) إنتاج محاصٌل العلف والمراعً (

  -تألٌف :

 السٌد عرفان محمد راشد       الدكتور طارق علً العانً                   

   

 

 

 

 

 

 

 



 المراعً فً العراق  -عنوان المفردة :

 طلبة الصف الثانً إنتاج حٌوانً  -الفئة المستهدفة :

 المراعً الطبٌعٌة ، أهدافها وأهمٌتها -الموضوع :

 التعرف على أنواع المراعً الطبٌعٌة واالصطناعٌة -األفكار المركزٌة :

طالب قادرا على معرفة أنواع المراعً الطبٌعٌة      ٌكون ال -األهداف :

 واالصطناعٌة

 ما المقصود بالمراعً الطبٌعٌة   -االختبار القبلً :

 

     

 تفك األراضً والحقول ذات الغطاء والتً تستغل لرعً الحٌوانات -ٌقاد بالمراعً :

 -وتقسم المراعً إلى قسمٌن :

اعً الشاسعة التً لم ٌتدخل اإلنسان فً نشأتها وهً المر -المراعً الطبٌعٌة : -أوال :

 وتغطً أراضٌها بشكل رئٌسً نباتات طبٌعٌة متوطنة تتغذى عفٌها الحٌوانات

  -ومن أنواع المراعً الطبٌعٌة :

 مفم 200المراعً الاحراوٌة وال ٌتعدى المعدل المطري  -أ

تقاٌرة أكثر  مراعً السهوب وتقد تسمى باألحراش وٌكون غطائها النباتً أعشاب -ب

 (مفم . 500 – 200كثافة من المراعً الاحراوٌة والمعدل المطري ) 

مراعً الغابات وهً المناطق المكسوة بأشجار الغابات ومادر العفف عبارة عن  -ج

 الجدٌدة لألشجار . النمواتالنباتات بٌن األشجار أو 

ٌة واالروائٌة التً ٌتدخل وهً المراعً الدٌم -المراعً االصطناعٌة ) األلٌفة ( : -ثانٌا :

اإلنسان فً نشاتها وتزرع فٌها نباتات عفةٌة االحة لفرعً متكونة عادة من محااٌل 

 -نجٌفٌة وبقولٌه وهناك عدة أنواع من المراعً األلٌةة ) االاطناعٌة ( وفٌها :



ع وهً المراعً التً تزرع فٌها نباتات عفةٌة معمرة أو مخفوطة م -المراعً المستدٌمة : -أ

( سنوات .  10-5حولٌات ذاتٌة البذار وهذه المراعً تزرع لتبقى فترة طوٌفة ) 

تنخةض القٌمة الرعوٌة بمرور الزمن لذا ٌةضل زراعة مثل هذه المراعً فً الترب 

ذات الخاوبة الجٌدة وفً المناطق ذات األمطار المناسبة أو فً األراضً شدٌدة 

 االنحدار.

لمراعً التً تزرع بنباتات معمرة وحولٌة ذاتٌة البذار كما وهً ا -المراعً الدورٌة : -ب

هو الحال فً المراعً المستدٌمة لكنها تختفف عنها فً كونها تدخل ضمن دورة 

 ( سنوات ثم تحرث وٌعاد إنشائها فً تقطعة أخرى . 5-2منتظمة أي النباتات تبقى ) 

ة اٌةٌة أو شتوٌة وتقد ٌكون وهً المراعً التً تزرع بنباتات حولٌ -المراعً الحولٌة : -ج

 الهدف منها إنتاج عفف اخضر .

وهً المراعً التً تزرع بنباتات حولٌة تقاٌرة العمر مثل  -المراعً اإلضافٌة : -د

البرسٌم والحشٌش السودانً لغرض إنتاج عفف إضافً لفحٌوانات عند شحة إنتاج العفف 

 فً المراعً المستدٌمة والمراعً الدورٌة .  

 األهمٌة االقتصادٌة للمراعً الطبٌعٌة                      

 ٌعتبر المادر األول لتغذٌة الحٌوانات . -1

مدى تطور اإلنتاج الحٌوانً والثروة الحٌوانٌة فً أي بفد مرتبط ارتباط وثٌق بحالة  -2

 المراعً فً ذلك البفد .

ً ثالث أرباع مساحة ولفمراعً الطبٌعٌة أهمٌة خااة فً االتقتااد الوطنً إذ أنها تغط -3

 القطر فً العراق وٌعتبر النبت الطبٌعً المادر األساسً التً تتغذى عفٌه الحٌوانات .

% فً موسم 7نظرا لقفة المساحات المزروعة بمحااٌل العفف والتً ال تشكل سوى  -4

%  فً موسم الشتاء من مجموع أراضً القطر ولذا تختفف درجة االعتماد 2الاٌف و 

 الطبٌعً فً تغذٌة الحٌوان باختالف المناطق المناخٌة لفقطر .عفى النبت 

 مادر لفنباتات الطبٌة . -5

 تحسٌن خواص التربة .    -6

     

          



 الظواهر التً ٌستدل بها على تدهور المراعً الطبٌعٌة 

 .تقفة نسبة النباتات الجٌدة وحفول أنواع أخرى اتقل فً القٌمة مكان النباتات الجٌدة  -1

ضعف نمو النباتات باورة عامة وطول الةترة بٌن رعٌة وأخرى وبالتالً نقص فً  -2

 كمٌة العفف التً ٌحال عفٌها الحٌوان من وحدة المساحة .

ظهور عالمات التعرٌة واالنجراف واستمرارٌة توسع مساحتها وظهور مناطق جرداء  -3

 خالٌة من النباتات .

 ات وسرعة حركتها .تناتقص حمولة المرعى من الحٌوان -4

 وجود ترب منقولة من األماكن المرتةعة إلى المناطق المنخةضة . -5

 ظهور نباتات غٌر مستساغة أو ظهور نباتات سامة وضارة باحة الحٌوان . -6

                    

 

 أسباب تدهور المراعً الطبٌعٌة  

 هناك عدة أسباب لتدهور المراعً الطبٌعٌة 

أي كٌةٌة استغالل اإلنسان لفمراعً الطبٌعٌة وهذا العامل من أهم  -: العامل البشري -0

 -العوامل التً أدت إلى تدهور المراعً لألسباب التالٌة :

الرعً الجائر عفى النباتات الطبٌعٌة دون األخذ بنظر االعتبار الحمولة الحٌوانٌة لهذه  -أ

ه أدى إلى تقفة اإلنتاج وزٌادة المراعً مما سبب تقفٌص نسبة الغطاء النباتً والذي بدور

 تعرٌة التربة .

الرعً المبكر المستمر عفى النباتات الرعوٌة الطبٌعٌة تقبل حفول الوتقت المناسب  -ب

لفرعً مما سبب فقدان النموات الخضراء ) األوراق ( التً تقوم بعمفٌة التركٌب 

دٌدة وان الرعً  الضوئً لانع المواد الكاربوهدراتٌة الالزمة لفنمو وتكوٌن أجزاء ج

 المبكر ٌؤدي إلى اختةاء النباتات المستساغة من المرعى .

 تقطع أو تقفع األشجار والشجٌرات من تقبل سكان المناطق القرٌبة الستخدامها كوتقود . -ج

استغالل الودٌان والمنخةضات فً زراعة محااٌل الحبوب وغالبا ما تكون فاشفة بسبب  -د

 تقفة األمطار .



 ناخٌة العوامل الم -2

 مصادر المٌاه -1

 قلة األعالف المزروعة -4

 األسس التً ٌجب أخذها بنظر االعتبار للمحافظة على المراعً الطبٌعٌة 

 اختٌار نوع الحٌوان المناسب لخصائص المرعى وهذا ٌتوقف على عدة اعتبارات -أوال :

 مدى استساغة الحٌوان لنوعٌة نباتات المرعى . -أ

رعى لهذا العامل تأثٌر مباشر فً اختٌار نوع الحٌوان لمنطقة طبوغرافٌة ارض الم -ب

الرعً فنجد األبقار تةضل الرعً فً أراضً السهول بٌنما األغنام وخااة الماعز 

 تةضل المرتةعات .

 -نوعٌة مٌاه الشرب ومادرها ومدى توفرها مثل : -ج

 االهوار . –المٌاه المتجمعة خفف السدود  –العٌون  –اآلبار     

 مدى تواجد الحشرات واآلفات الضارة بالحٌوان فً مناطق الرعً . -د

 مدى تواجد النباتات الضارة ) السامة ( لفحٌوان . -ه

 توجد عدة مسببات لظاهرة التعرٌة وهً  -صٌانة ارض المرعى من التعرٌة : -ثانٌا :

 تعرٌة طبٌعٌة تتعفق بنوعٌة التربة وتكوٌنها . -1

 وط المطر خااة فً المناطق المنحدرة .تعرٌة ترجع لنظام سق -2

 تعرٌة ناتجة عن الرٌاح الشدٌدة . -3

 تعرٌة ناتجة عن حدوث الةٌضانات . -4

تعرٌة ناتجة عن أسفوب غٌر سفٌم فً المرعى كالرعً الجائر والمبكر وخااة فً  -5

 مراحل النمو المبكرة وإطالق أعداد اكبر من الحٌوانات فً المرعى أكثر من الحمولة

 الحٌوانٌة .

 

 

 ٌوجد عدة نظم للرعً 



 الرعً المستمر  -أ

 الرعً المؤجل -ب

 الرعً الدوري -ج

 نظام الراحة الدورٌة -د

 إقامة المسٌجات حول بعض مناطق الرعً . -ثالثا :

 تطبٌق نظام البذار الصناعً . -رابعا :

 تعدد أنواع الحٌوانات فً المرعى الواحد . -خامسا :

غذٌة الحٌوان وتوازن عناصره الغذائٌة المقدمة للحٌوان من األمور تكامل ت -سادسا :

الضرورٌة ففً حاالت كثٌرة تكون مادة خاصة من ناحٌة نوعٌة العلف األخضر 

الناتجة من المرعى غٌر كافٌة لتغذٌة الحٌوانات خاصة من ناحٌة نوعٌة العلف 

ٌعٌة فقٌرة فً بعض فصول السنة كالخرٌف والشتاء حتى تصبح المراعً الطب

 فً إنتاجها .

   

 ما هً أهمٌة االقتصادٌة المراعً الطبٌعٌة  -االختبار الذاتً :

  -الجواب :

 ٌعتبر المادر األول لتغذٌة الحٌوانات -1

 مدى تطور اإلنتاج الحٌوانً والثروة الحٌوانٌة -2

 أهمٌة المراعً الطبٌعٌة فً االتقتااد الوطنً  -3

 مادر لفنباتات الطبٌة -4

  تحسٌن خواص التربة -5

 

 

 عدد أنواع المراعً االصطناعٌة ) األلٌفة ( -االختبار البعدي :



 -مفاتٌح اإلجابة :

وهً المراعً الشاسعة التً لم ٌتدخل اإلنسان فً نشأتها  -االختبار القبلً :

وتغطً أراضٌها بشكل رئٌسً نباتات طبٌعٌة متوطنة تتغذى 

 علٌها الحٌوانات 

  -:االختبار البعدي 

 المراعً المستدٌمة  -0

 المراعً الدورٌة -2

 المراعً الحولٌة  -1

 المراعً اإلضافٌة    -4

 ) إنتاج محاصٌل العلف والمراعً ( -المصادر :

 -تألٌف :

 الدكتور طارق علً العانً                           السٌد عرفان محمد راشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاٌة حٌوانات المرعىالموارد المائٌة ، ر -عنوان المفردة :



 طلبة الصف الثانً إنتاج حٌوانً  -الفئة المستهدفة :

 الموارد المائٌة ، رعاٌة حٌوانات المرعى  -الموضوع :

التعرف على الموارد المائٌة المتاحة فً المرعى وكٌفٌة  -األفكار المركزٌة :

 حماٌة الحٌوانات فً المرعى 

ئة الحظائر لتربٌة الحٌوانات مع تحضٌر ٌكون الطالب قادرا على تهٌ -األهداف :

 مصادر المٌاه الالزمة لذلك

 ما هً إجراءات رعاٌة حٌوانات المرعى -االختبار القبلً :

  

      

 ٌمكن تفخٌص أهم األسالٌب الواجب إتباعها لرعاٌة وتحسٌن المراعً الطبٌعٌة بما ٌفً :

 حماٌة النبت الطبٌعً من التدهور . -أوال :

 إحٌاء مناطق الرعً المتدهورة . -ثانٌا :

 استغالل الموارد المائٌة المتوفرة . -ثالثا :

 رعاٌة حٌوانات المرعى . -رابعا :

 االهتمام بالعنصر البشري . -خامسا :

 

     

 

 

 -استغالل الموارد المائٌة المتوفرة :



والتنظٌمٌة  إن استغالل األمثل لفموارد المائٌة وتوفٌرها ٌتمثل باإلجراءات اإلدارٌة   

التً تستهدف الحةاظ عفى أتقاى نسبة ممكنة من مٌاه األمطار المنحدرة وحجزها أو خزنها 

ألطول مدة ممكنة لالستةادة منها فً تحسٌن النبت الطبٌعً والمحافظة عفى التربة من 

 -االنجراف ورفع مستوى المٌاه الجوفٌة ومن الطرق المتبعة فً هذا المجال :

 والحواجز المائٌة من اجل تجمٌع المٌاه .إتقامة السدود  -أ

إتقامة خطوط كونكرٌتٌة عفى المنحدرات لغرض تواٌل المٌاه لفمواتقع ذات المستوى  -ب

 الواحد .

 عمل حةر بأعماق مختفةة أو سطحٌة لغرض تجمٌع المٌاه . -ج

 -رعاٌة حٌوانات المرعى :

ن الناحٌة االتقتاادٌة هً األغنام إن أهم الحٌوانات التً ترتاد المراعً الطبٌعٌة م        

وتفٌها الماعز ثم اإلبل . إن الغاٌة األساسٌة من وجود المراعً هً تنمٌة الثروة 

الحٌوانٌة وزٌادة اإلنتاج الحٌوانً لذلك فان كافة اإلجراءات اإلدارٌة و التنظٌمٌة والتً 

 مرعى .تستهدف تحسٌن المراعً وتطوٌرها تدخل ضمن إجراءات رعاٌة حٌوانات ال

 -ومن اإلجراءات األخرى فً هذا المجال ما ٌفً :

توفر أعالف احتٌاطٌة وإضافٌة لتغذٌة الحٌوانات لغرض تحقٌق التوازن الغذائً خااة  -1

 فً مواسم الجةاف .

التوسع بالخدمات البٌطرٌة الالزمة عن طرٌق تامٌن المستواةات البٌطرٌة الثابتة  -2

 راعً الطبٌعٌة .والمتنقفة فً مختفف مناطق الم

إتقامة مضالت أو مالجئ لفحٌوانات فً مراعً البوادي لحماٌتها من الظروف المناخٌة  -3

 القاسٌة فً تفك المناطق .

التوسع فً إتقامة أحواض تغطٌس األغنام فً المحطات الرعوٌة وغٌرها من مواتقع  -4

 المراعً الطبٌعٌة .

   اعً الطبٌعٌة . توفٌر ماادر مٌاه الشرب لفحٌوانات فً المر -5

 

 

 



عدد أسالٌب رعاٌة وتحسٌن المراعً الطبٌعٌة ثم اذكر ثالثة  -االختبار الذاتً :

 نقاط  لرعاٌة حٌوانات المرعى

 -الجواب :

 حماٌة النبت الطبٌعً من التدهور -0

 أحٌاء مناطق الرعً المتدهورة -2

 توفٌر مصادر المٌاه  -1

 االهتمام بالعنصر البشري -4

 حٌوانات المرعى رعاٌة -1

 ومن إجراءات رعاٌة حٌوانات المرعى

 توفٌر أعالف احتٌاطٌة وإضافٌة لتغذٌة الحٌوانات  -0

 التوسع فً إقامة أحواض تغطٌس األغنام فً المحطات الرعوٌة -2

 التوسع بالخدمات البٌطرٌة  -1

 ما هً إجراءات رعاٌة حٌوانات المرعى -االختبار البعدي :

 

 

 

 

 

 

  -جوبة :مفاتٌح األ

  -االختبار القبلً :



 أحواض التغطٌس  -0

 المستلزمات البٌطرٌة  -2

 مصادر المٌاه  -1

  -االختبار البعدي :

 توفٌر الحماٌة البٌطرٌة  -0

 توفٌر الظل للحٌوانات  -2

 توفٌر مصادر المٌاه -1

 توفٌر أعالف احتٌاطٌة -4

  -:المصادر 

 ) محاصٌل العلف والمراعً ( 

 مضان احمد التكرٌتًر -المؤلف :
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