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اسم 

 المـادة

باللغـة 

 العربيـة

محاصيل علف 

 ومراعي

 الـسـنـة

 الدراسيـة

 عــدد السـاعــات االسـبـوعــيــة

باللغة 

 االنكليزيـة

Foragecrops and 

Pastures 

عدد  المجموع عملية نظرية

 الوحدات

 4 4 3 1 الثانيـة العربيـــــة لـغـة التـدريـس للمـادة

 اهداف المـادة :        

 تعليم الطالب اسس ومبادىء انتاج محاصيل العلف والمراعي ومردودها على جونات الزروعة . :  الهدف العـام         

 -سيكون الطالب قادراً على معرفة : لهدف الخاص :ا         

 اعداد وتهيئة االرض لزراعتها .     -1

 زراعة وخدمة محاصيل العلف .     -2

 المرحلة المناسبة لقطع النباتات وتقديمه للحيوان .     -3

 استغالل المراعي الطبيعية واساليب تحسينها .     -4

 تحضير المخاليط العلفية .     -5

 الـمـفــــــردات الـنظــــريـــــة      

 تـفـاصـيــــل الـمـفـردات االسبـــوع

اهمية الثروة الحيوانية ، اهمية محاصيل العلف ودورها في سد احتياجات الثروة الحيوانية من االعالف ، واقع  األول

 زراعة محاصيل العلف في العراق .

 ونزعيته ، استغالل االراضي الملحية والديمية في انتاج محاصيل العلف . العوامل المؤثرة على انتاج العلف الثاني

 ( ) الجت ( االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية المالئمة ، انتاج بذور الجت .1انتاج محاصيل العلف البقولية ) الثالث

 ) البرسيم ( نفس مفردات الجت . –( 2) الرابع

 رط ، الكاكوز ( نفس المفردات السابقة .) الهرطمان ، الك –( 3) الخامس

( الذرة الصفراء وتشمل االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية المالئمة ، 1انتاج محاصيل العلف النجيلية ) السادس

 اسس االنتاج ، استخداماتها العلفية .

ر االنواع التابعة لجنس السورجم ) )الذره البيضاء ، الحشيش السوداني ( نفس المفردات السابقة مع ذك –( 2) السابع

Soryhum  ( خطر التغذية الخضراء على الحيوانات نتيجة التسمم بحامض الهيدروسيانيك ، )HCN . ) 

) الشعير ، الشوفان ، الدخن ( االهمية االقتصادية ، اسس االنتاج ، االنواع المستخدمة لغرض العلف ،  –( 3) الثامن

 استغاللها لغرض العلف .

مواد العلف المركزة ، اهميتها في تغذية الحيوانات ، مصادرها محتواها مـن العناصـر الغـذائيـة ) تركيبها  لتاسعا

 الكيمياوي ( .

 المخاليط العلفية ، تعريفها ، اهميتها ، انواعها ، اسس العناصر الداخلة في المخلوط العلفي . العاشر

الحادي 

 عشر

تغذية الحيوانات ، لماذا نلجأ الى عمل الدريس ، تحديد الوقت المالئم للقطع  الدريس ، تعريفة ، اهميته في

 حسب مراحل النمو ، طرق التجفيف ، انواع الفقد الحاصل للمادة العلفية اثناء عمل الدريس .

الثاني 

 عشر

اوية للعلف اثناء السايلح ، تعريفه ، اهمية تصنيعه ، خطوات التصنيع ، تحديد مراحل القطع ، التغييرات الكيمي

 الحفظ ، طرق حفظ السايلج ، المواد الحافظة ، انواع الفقد الحاصل في القيمة الغذائية نتيجة الحفظ .

الثالث 

 عشر

 المراعي ، تعريفها ، اهميتها ، انواعها .

الرابع 

 عشر

 اسس التقييم الكمي لنبت المراعي ، تحديد انتاجية المرعى

الخامس 

 عشر

 مراعي الطبيعية ، اساليب تحسين المراعي الطبيعية وكيفية المحافظة عليها .اسباب تدهور ال



2010محاصيل علف ومراعي    ـــــــ المحاضرات النظرية ــــــــ       

2010 إعداد / د. أرشد ذنون النعيمي  5 

اهمية الثروة الحيوانية ، اهمية محاصيل العلف ودورها في سد احتياجات الثروة الحيوانية من  : األسبوع األول
 االعالف ، واقع زراعة محاصيل العلف في العراق .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أهمية الثروة الحيوانية 

ومواجهة مشكلة الغذاء العالمي البد من تنفيذ التكامل االقتصادي في  من أجل مواجهة التحديات العالمية
مجال اإلنتاج الزراعي وذلك باستثمار الثروات العديدة والمتباينة ومنها الثروة الحيوانية التي تعتبر أحد المصادر 

 ين في كافة بلدان العالم .الرئيسة للبروت
تقدر الثروة الحيوانية في الوطن العربي بماليين عديدة من مختلف قطعان الماشية مع توافر كافة الظروف 

إال أن استغالل الثروة الحيوانية وتنميتها ال تتم على الوجه األمثل لذلك نجد أن كثيرًا من األقطار البيئية لتنميتها 
 .العربية تستورد اللحوم 

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني , فمساحته  اإلنتاجبالنسبة للقطر العراقي فهو غني بإمكانياته في مجال 
ديمي والبقية مناطق صحراوية وغابات وغيرها يمكن اعتبارها  ٪9منها إروائي و  ٪18مليون دونم ) 175الكلية 

 مراعي طبيعية( .
مليون إجمالي األراضي القابلة للزراعة يزرع  48وان طبيعية  من المساحة الكلية للعراق تصلح كمراعي 75٪

 مليون دونم  .  33منها 
 

  بالثروة الحيوانية :  الوسائل الكفيلة بالنهوض
 توفير سالالت حيوانية عالية اإلنتاج متأقلمة للبيئة في العراق . -1
 توفير أساليب التربية الحديثة . -2

 توفير مواد العلف بأنواعها , -3

 ي زراعة محاصيل العلف األخضر .التوسع ف -4

 رعاية المراعي الطبيعية . -5

  السيطرة على عملية تهريب الحيوانات للدول المجاورة . -6

 
 أهمية محاصيل العلف في سد احتياجات الثروة الحيوانية من األعالف :

يؤثر ويتأثر كل النباتي حيث  واإلنتاجوخطة تنمية الثروة الحيوانية  اإلنسانهناك عالقة وثيقة بين تغذية 
 منهما باآلخر .

ناتج ان زراعة بعض المحاصيل العلفية بمساحات واسعة يكون مردودها االقتصادي في أغلب األحيان من 
 الثروة الحيوانية أعلى بكثير من زراعة محاصيل حقلية أخرى .
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اصيل الحقلية العلفية المح إنتاجال يشترط أن يكون المصدر الوحيد لتغذية الحيوانات المراعي الطبيعية أو 
بصورة  اإلنسانالحاصالت الزراعية غير العلفية والتي ال يستفيد منها أو تصنيع  إنتاجألن كثيرا من نواتج ومخلفات 

مباشرة يمكن أن تكون مصدر جيد لتغذية الحيوانات مثل )القش , التبن , بعض أنواع الحطب , مخلفات الحصاد 
مخلفات مصانع السكر , تعليب الخضر ة من الدرجة الثالثة بعد معاملتها , الخضراء , الدرنات والفواكه خاص

الحيوانات التي يتم تربيتها تحت ظروف التغذية  أنوالفواكه , مخلفات عصر الزيت )الكسب( , التمور . لذلك نجد 
جلود وغيرها  –صوف    –منتجات ألبان  –هذه تعتبر مصنعًا طبيعيًا لالستفادة من هذه المخلفات لينتج عنها لحوم 

 من المنتجات الحيوانية .
 وكمثال عند زراعة دونم واحد من القطن يعطي :

كغم نمو في  47 إلنتاجكغم كسب وإن هذه الكسب تكفي  370كغم زيت +  97كغم قطن شعر +  248
 عجول التسمين .

ض سعرها خاصة المصدرة ومن فوائد تربية الحيوانات أنه يمكن استثمار منتجات المحاصيل في حالة انخفا
 تضيف أسمدة عضوية لألراضي .الى أن الحيوانات  باإلضافةمنها فيمكن تحويلها الى تغذية الحيوانات 

من أمثلة الدول ذات المردود الجيد من تنمية الثروة الحيوانية : األرجنتين , استراليا , الدانمارك ,   هولندا , 
 أنهادان أخرى رغم توفر كل مقومات وإمكانيات اإلنتاج الحيواني إال سويسرا . وعلى نقيض هذه الدول توجد بل

   تستورد كميات كبيرة من المنتجات الحيوانية .
 

 واقع زراعة محاصيل العلف في العراق :
 دوللنصفه دون مستوى الطموح عندما نقارن واقعنا با أنواقع زراعة محاصيل العلف في العراق يمكن  إن

حيث ال نزال نستورد اللحوم الحمراء من  بسبب السياسات الزراعية المتبعة والبلدان المتقدمة زراعياً العربية المجاورة 
ال نقوم  إننايعني  الهند واللحوم البيضاء كالدواجن واألسماك من البرازيل وبقية الدول العالمية المنتجة ولكن هذا ال

رغم الجهود الحثيثة لتطوير زراعة المراعي الطبيعية واالهتمام بزراعة محاصيل علفية تلبي احتياجات الثروة الحيوانية 
لسنا بمستوى  إنناعم هذا االتجاه إال بزراعة محاصيل علفية جيدة والجهود المبذولة من قبل المراكز البحثية لد

 للزراعة والتطوير . اإلمكانياتالطموح لتوافر كل 
عية للمساحات المزروعة وأعداد الحيوانات خالل الزرا  اإلحصائياتوللتحقق من ذلك يمكن الرجوع الى 

 العربية للدول المجاورة . باإلحصائياتالسنوات العشر الخيرة ومقارنتها 
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العوامل المؤثرة على انتاج العلف ونزعيته ، استغالل االراضي الملحية والديمية في انتاج محاصيل  : األسبوع الثاني
 العلف .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العلف ونوعيته : إنتاجيةالعوامل المؤثرة على 

الغازات )األوكسجين  -5الرياح .  -4الضوء .  -3الحرارة .  -2الرطوبة .  -1 أواًل / العوامل المناخية : وتشمل
 الضغط الجوي . -6, ثاني أوكسيد الكاربون( . 

 .ثانيًا / عوامل التربة 
 -4األحياء المجهرية .           -3الحيوانات والحشرات .  -2العامل البشري .  -1لحيوية : ثالثًا / العوامل ا

 النباتات المنافسة .
 رابعًا / العوامل االقتصادية .

 محاصيل العلف : إنتاجاستغالل األراضي الديمية في 
من المساحة  ٪47.8شكل مليون دونم والتي ت 11المساحات التي تزرع ديميًا في العراق تقدر بحوالي  إن

المزروعة تنحصر في محافظات نينوى والتأميم ودهوك والسليمانية وأربيل . ومعدل سقوط األمطار له أهمية أساسية 
المستقرة من حيث كمية ونوعية الحاصل بل وتوزيع زراعة المحاصيل بهذه  اإلنتاجيةالزراعة  إمكانيةفي تحديد 
 المناطق .
ية بصورة عامة ذات خصوبة منخفضة نتيجة قلة بعض العناصر الغذائية كعنصري مناطق الزراعة الديم إن

النيتروجين والفسفور وأيضًا المواد العضوية وان المناخ وخاصة األمطار من أهم العوامل المسببة لهذه الظاهرة . 
توجد بها ظاهرة تملح  الكالسيوم بها فهي تميل الى القاعدية لكن في نفس الوقت الكذلك يالحظ ارتفاع كاربونات 

 التربة .
 االستغالل تترك نصف األراضي الديمية بور مما يساعد على ظهور التعرية . أسلوبومن حيث 
 باستغالل األراضي الديمية في شمال العراق :  لالهتماماألسباب الموجبة 

 عدم احتواء التربة على ملوحة تعوق نمو المحاصيل . -1
 األمطار ينتج عنها تنوع المحاصيل المزروعة بها .تنوع خواص التربة ومعدل سقوط  -2

 الزراعي لوحدة المساحة قياسًا بالزراعة االروائية في وسط وجنوب العراق . اإلنتاجانخفاض كلفة  -3

 النقاط الواجب مراعاتها عند استغالل وزراعة المناطق الديمية :
 الحراثة الكنتورية بالمناطق المنحدرة . إتباع -1
 ثات .تقليص عدد الحرا -2

 التسوية الجيدة , مع تجنب كبس التربة لفسح المجال المتصاص الماء . -3

 عدم اإلسراف بعملية التنعيم خوفًا من التعرية . -4
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 تطبيق الدورات الزراعية . -5

 ما يلي : بإتباعالحيلولة دون الفقد الزائد لرطوبة التربة  -6

 حراثة التربة قبل التبوير الطويل في وقت مبكر . - أ
 ال بالمبيدات لألراضي المتروكة بور .مكافحة األدغ  - ب

 ترك مخلفات المحاصيل فوق سطح التربة دون قلبها بالتربة فترة التبوير .  - ت

مع ضبط عمق الزراعة  لإلنباتاختيار الموعد المناسب للزراعة بما يتالئم مع مواعيد سقوط أمطار كافية  -7
 . حيث تكون ضمن منطقة تشرب ماء المطر للمناطق محدودة األمطار

في المناطق شبه مضمونة  ٪15-10زيادة معدل البذور المخصصة للزراعة في وحدة المساحة بنسبة  -8
 كافية . إنباتاألمطار عما هو مقدر للمناطق المضمونة للحصول على نسبة 

األسمدة النيتروجينية ويفضل  بإضافة اإلسرافالمضافة , فيجب عدم  الكيماويةضبط موعد وكمية األسمدة  -9
 لبقوليات أما السماد الفسفوري يفضل النوع المحبب لتقليل السطح المعرض للتثبيت .زراعة ا

ملم مطر سنويًا ومتعمق الجذور( , أنواع  250اختيار األنواع المناسبة من محاصيل العلف مثل الكرط ) -10
والبرودة مقاوم للجفاف  Narbon Vetchمقاوم للبرودة , الكاكوز  Hairy Vetchالنفل كالبرسيم الوردي , 

   سريع النمو .

  استغالل األراضي الملحية في إنتاج محاصيل العلف :
 عند استغالل وزراعة الترب الملحية : إتباعهاالخطوات التي يجب 

 التعديل الجيد لسطح التربة لتسهيل عملية غسل التربة وبزل الماء الزائد . -1
 شبكة مبازل . بإنشاءبة م من سطح التر 3 – 2.5الماء األرضي أي بحدود   خفض مستوى  -2

 الري بماء غير ملحي وبغزارة إلزالة الملوحة . أسلوب إتباع -3

 إضافة الكالسيوم للتربة بصورة ذائبة )كبريتات الكالسيوم( . -4

 أسلوب الزراعة الكثيفة وعدم اللجوء الى التبوير خاصة خالل الصيف . إتباع -5

 سنوات . 3 – 2ربة طل الحراثة غير العميقة واستعمال المحراث تحت الت إتباع -6

 زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة مثل الشعير . -7

 القلوية .إضافة األسمدة ذات التأثير الحامضي مثل اليوريا نظرًا لخواص التربة  -8

 الزراعة الجافة وتتابع الري . -9

 نقع البذور بالماء قبل الزراعة . -10

 عدم ترك الترب تجف لذلك ينصح بالري المستمر مع البزل . -11

عن الكمية المخصصة  ٪20-15يادة كمية البذور المخصصة للزراعة في الترب الملحية بمعدل ز  -12
              للزراعة في الترب غير الملحية .
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( ) الجت ( االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية المالئمة ، 1انتاج محاصيل العلف البقولية ) : األسبوع الثالث 
 انتاج بذور الجت .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنتاج محاصيل العلف البقولية

 Alfalfaالجـــــت 
sativus Medicago 

 األهمية االقتصادية :
 الجت من محاصيل العلف الجيدة االستساغة من قبل الحيوانات وقيمته الغذائية عالية . -1
 زراعته تؤدي الى تحسين خواص التربة واستمرارية خصوبتها . -2

 مليون دونم . 35المساحة المزروعة منه عالميًا تقدر بحوالي  -3

 العلف األخضر الذي يستخدم في التغذية المباشرة للحيوانات . إنتاجاستخدامه في  -4

 يمكن تجفيفه وحفظه كدريس . -5

 يمكن حفظه كسيالج . -6

 يمكن تجفيفه على شكل مكعبات واستخدامه في تغذية الدواجن . -7

 بلدان :أسماء المحصول في بعض ال
 ألفا ألفا لفظ عربي  , له عدة مسميات في الدول العربية  اإلنكليزي سم األ

, وفي مصر برسيم حجازي , في اليمن قضب , في ليبيا صفصفة ,             في  في العراق يطلق عليه الجت
 سوريا فصة .

 هندي  , حجازي  , عمارة  . أهم األصناف المنزرعة في العراق :
 واسع لمربي النبات الستنباط العديد من األصناف التي تالئم زراعتها وفق الظروف البيئية .وهناك مجال 

 في الكتاب ................ إلطالع عليها من قبل الطلبة ( 66) أسماء األصناف المالئمة في صفحة 
 الظروف البيئية المالئمة :

 :التربة  -1

يجية والرملية . لكن الترب المزيجية العميقة الخصبة التي ينمو الجت في كافة أنواع الترب الطينية والمز  
 تتميز بقدرتها المتوسطة في االحتفاظ بالرطوبة من أفضل الترب .

العلف وتتخشب السيقان  إنتاجيةالتربة الخفيفة تكون فقيرة في الرطوبة والعناصر الغذائية فيقل تبعا لذلك 
ت قصيرة مقارنة بالترب الطينية ومراعاة تعويض نقص لكن يمكن عالج ذلك بإضافة ماء الري على فترا

 العناصر بإضافة األسمدة الكيماوية والعضوية بنسبة أكبر .
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بيئة مثالية للنمو .  6.8وتعتبر درجة  PHيتحمل المحصول الدرجات المعتدلة من حموضة التربة 
 وأرضي مرتفع . كما أن الملوحة الملوحة تضعف النمو وتحدد انتشار الجذور خاصة إذا كان مستوى الماء األ

 أو الحموضة الزائدة بالتربة تحد من انتشار بكتيريا العقد الجذرية . القلوية
خواص التربة من العوامل المحددة لفترة مكث المحصول االقتصادية في التربة فنجدها في بعض الترب 

 نوات .س 7-6سنوات بينما يمكث في الترب الجيدة حوالي  4-3الرديئة الخواص 
 : المناخ -2

 المحصول في مجال جغرافي واسع .  إنتاجيتم 
 المناخ المعتدل شبه الجاف مع توفر ماء الري من العوامل الموافقة للنمو الجيد . -
25-20درجة الحرارة المثلى إلنتاج العلف األخضر  -

º 20-10نهارًا و م
º. م لياًل 

يزهر على ارتفاع قليل مع نقص نشاط  ارتفاع الحرارة يسرع بالنمو بعد الحش إال أن المحصول -
 بكتريا العقد الجذرية .

10انخفاض الحرارة الزائد يبطأ النمو ويقل نشاط البكتريا إذا انخفض عن  -
º م ويتوقف النمو عند

  درجة الصفر .
 إنتاج بذور الجت :   

يتم ذلك في  العلف األخضر على أن إنتاجلغرض يمكن الحصول على بذور الجت من النباتات المزروعة 
 العلف األخضر في العام األول . إنتاجيةالعام الثاني والثالث لكي ال يؤثر على 

البذور يترك المحصول دون حش  إنتاجتكون البذور كميتها قليلة وضعيفة النمو في العام الرابع . ولغرض 
 شهر أيلول لتكوين القرنات ونضجها . –من منتصف شهر تموز 

 : من عالمات النضج
 ون القرنات باللون الرمادي الداكن مع سهولة انفراطها عند دلكها باألصابع .تل -
 وان التأخير في الحصاد يؤدي الى انفراط نسبة من القرنات خاصة السفلية منها . -

وبآلة الحصاد الميكانيكي كما يمكن رش حقل الجت قبل الحصاد بحوالي يفضل الحصاد في الصباح الباكر 
 ل كراماكسون لتجفيف األجزاء الخضراء بالنباتات .أسبوع بمبيد األدغا

م بين 1وأحيانًا يزرع الجت لغرض انتاج البذور فقط وفي تلك الحالة تكون مسافات الزراعة واسعة وبحدود 
  كغم/دونم . 1.5سطر وآخر مع استعمال كمية بذور أقل في الزراعة تقدر بحوالي 
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 االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية المالئمة ، انتاج بذور الجت . ) البرسيم ( –( 2) : األسبوع الرابع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Egyptian Clover يمـــالبرس

alexanderinum oliumTrif 
 األهمية االقتصادية :
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 الظروف البيئية المالئمة :
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 األهمية االقتصادية ، الظروف البيئية المالئمة ، انتاج بذور الجت . ) الهرطمان ، الكرط ، الكاكوز ( –( 3) : األسبوع الخامس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Common Vetch الهرطمان

sativus Lathyrus 
 األهمية االقتصادية :

 

 الظروف البيئية المالئمة :

 :   إنتاج البذور
 ت تمامًا حتى ال تنفرط البذور منها .يترك المحصول لتكوين البذور ويتم حصاده قبل جفاف القرنا
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 Annual Medics (Burr clover) الكرط

spp. Medicago 
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 Narbon Vetch الكاكوز

narbonensis Vicia 
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 spp. Melilotus  )البرسيم الحلو( الحندقوق 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biennial 
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وتشمل األهمية  بيضاء( الذرة ال2) ( الذرة الصفراء 1النجيلية )انتاج محاصيل العلف /  األسبوع السادس
 االقتصادية ، الظروف البيئية المالئمة ، اسس االنتاج ، استخداماتها العلفية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Maize or Corn   mays Zeaالذرة الصفراء  

 Sorghum  vulgare rghumSoالذرة البيضاء
 : للذرة الصفراء األهمية االقتصادية

 تحتل الذرة الصفراء المرتبة الثالثة من حيث األهمية بعد محصولي الحنطة والرز . -
وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية المركز األول والرئيسي إلنتـاج هـذا المحصـول فـي العـالم حيـث تنـتج مـا يقـرب  -

 الصين وروسيا والبرازيل و المكسيك و رومانيا و األرجنتين و يوغسالفيا . ٪ من إنتاج العالم ، ثم تأتي45

 ٪ في أمريكا .75تدخل الذرة الصفراء في الغذاء مباشرة بنسبة  -

 مثل إنتاج النشا والزيت وطحين األكل .  أخرى تدخل في تحضير المشروبات الكحولية وصناعات  -

األبقــار كمــا أن األوراق والســيقان )مخلفــات الحاصــل( تعتبــر تــدخل فــي إنتــاج العلــف الحيــواني المركــز للــدجاج و  -
 علف أخضر أو جاف للحيوانات .

 على صعيد الوطن العربي تتصدر مصر اإلنتاج ثم المغرب والصومال .

 األهمية االقتصادية للذرة البيضاء :
 محصول علفي مهم )علف أخضر أو صناعة السايلج ( . -
 الخبز كبديل لدقيق القمح والذرة الصفراء . الحبوب بعد طحنها تستعمل في صناعة -

 يمكن زراعة الذرة البيضاء وحصادها بنفس اآلالت المستخدمة لمحصول الحنطة . -

 
 الظروف البيئية المالئمة :

تجود زراعة الذرة بصورة عامة في الترب المزيجية الخصبة وال ينتج حاصاًل جيدًا في الترب  التربة المناسبة :
لها . من المالحظ أن الذرة البيضاء  لحية والغدقة ذات مستوى الماء األرضي المرتفعالخفيفة أو الم

القدرة على النمو في الترب الطينية أو التي تحتوي على نسبة ملوحة أعلى نسبيًا من الذرة الصفراء 
. 
تي تبطئ النمو بشكل كال المحصولين يلزمهما خالل مراحل النمو مناخ دافئ خالي من البرودة ال المناخ المناسب :

. يالحظ أن ارتفاع درجة الحرارة مع الخدمة الجيدة للمحصول تساعد على إنتاج عالي من ملحوظ 

 إنتاج المحاصيل النجيلية
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العلف األخضر وعددا أكثر من الحشات في الذرة البيضاء كما أن مرحلة اإلنبات يلزمها توفر 
10درجة حرارة ال تقل عن 

º 32ثلى م وفترة النمو الخضري تكون درجة حرارتها الم
º . م  

وتعتبر الذرة البيضاء أقل تحمال للبرودة من الذرة الصفراء خاصة التقلبات الجوية ولكنها أكثر تحماًل للجفاف 
 لألسباب التالية :

 بطئ النمو وتوقفه أثناء فترات الجفاف وهذا يؤثر على كمية الحاصل وسمية النبات تزداد . -1
لذرة الصفراء مما بزيد من قابليتها على امتصاص الرطوبة من مجموعتها الجذرية ضعف المجموعة الجذرية ل -2

 منطقة أكبر وعمق أكبر .

أثناء التعرض صغر المساحة الورقية ووجود الشمع عليها وعلى الساق إضافة الى التفاف األوراق على نفسها  -3
 للجفاف .

 
 يمكن زراعة الذرة بنوعيها في موعدين :موعد الزراعة : 

 ذار . والثاني : خالل شهر تموز ويفضل النصف األول منه .األول : خالل شهر آ
الموعد األول مناسب إلنتاج العلف وأحيانا يلجأ المزارعين الى تقسيم المساحات الواسعة وزراعتها بمواعيد تتفاوت بين 

   أسبوع الى أسبوعين خالل الفترة المسموح بها بالزراعة لغرض توفير أعالف خضراء على دفعات . 
سم للذرة الصفراء .     أما  5-4سم بينها و بعمق  40-35في سطور باستخدام المكائن بمسافة  قة الزراعة :طري

 سم . 4-3سم وبعمق  45الذرة البيضاء تكون المسافة بين السطور 
  كمية البذور الالزمة لزراعة دونم :

 تتباين كمية البذور حسب موعد الزراعة والصنف وخصوبة التربة .
 كغم للذرة البيضاء  12-10كغم للذرة الصفراء و  17-20

بالنسبة للذرة الصفراء إذا كان الهدف من الزراعة كمحصول علفي إما أخضر أو سيالج فان كمية البذور 
ففي حالة الزراعة كعلف أخضر تزرع النباتات بكثافة عالية  , حسب الهدف من الزراعة الالزمة لزراعة دونم تختلف

السيالج وفي كالهما الحاصل أساسًا مكون من المادة الجافة الذي يزداد بزيادة عدد النباتات  إلنتاج مقارنة بزراعته
لوحدة المساحة الى حد معين بعدها يبدأ التنافس بين النباتات على عوامل أخرى غير العناصر الغذائية كالرطوبة 

ل تشير الدراسات المحلية الى أن عدد النباتات والضوء حتى يبدأ تناقص المادة الجافة المنتجة , وفي هذا المجا
طن علف  9ألف نبات/دونم بواقع حاصل علفي  20-18األمثل /دونم ففي حالة الزراعة كعلف أخضر تتراوح 

ألف  16-14وزارة الزراعة حيث تنصح أن يكون عدد النباتات بالدونم بين  إلرشاداتأخضر/دونم وهذا الرقم مطابق 
ألف  20العلف األخضر فالعدد بحدود حوالي  إلنتاجالسيالج أما في حالة الزراعة  إلنتاجعة نبات في حالة الزرا 

السيالج والعلف األخضر على التوالي  إلنتاجعند زراعة الذرة  ٪50-25نبات/دونم أي يزداد عدد النباتات بمقدار 
 مقارنة بمعدل زراعته كمحصول حبوب بأي منطقة من المناطق .
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 إلنتاجكغم/دونم فما مقدارها إذا كان الهدف  8الحبوب من الذرة  إلنتاجنت كمية البذور المستخدمة إذا كا مثال :
 ؟  أو إنتاج العلف األخضر  السيالج

 كغم/دونم بذور نستخدم في حالة الزراعة بهدف عمل السيالج 10=  8+  2                2=  1/4× 8 
 دونم بذور نستخدم في حالة الزراعة بهدف انتاج العلف األخضر كغم/ 12=  8+  4           4=   1/2×  8
 

كغم/دونم فما مقدارها إذا كان الهدف إلنتاج  16إذا كانت كمية البذور المستخدمة إلنتاج الحبوب من الذرة  مثال : 
 أو إنتاج العلف األخضر ؟   السيالج

 الزراعة بهدف عمل السيالج كغم/دونم بذور نستخدم في حالة 20=  16+  4      4=  4 ÷ 16
 كغم/ دونم بذور نستخدم في حالة الزراعة بهدف انتاج العلف األخضر 24=  16+  8      8=  2 ÷ 16
 

بالنسبة الى كمية التقاوي للذرة البيضاء فإنه إضافة الى العوامل المرتبطة بجودة النبات وإعداد األرض فإن أهم 
 عاملين لتحديد كمية التقاوي :

 الصنف على إعطاء التفرعات القاعدية .قدرة  -1
 الغرض من الزراعة .  -2

حيث تزداد معدالت البذار في حالة األصناف القليلة التفرعات القاعدية وعند الزراعة لعمل الدريس أو التغذية 
 الخضراء .

 السيالج . إلنتاجبينما تنخفض في حالة األصناف كثيرة التفرعات والزراعة 
 كغم/دونم . 4-3اعة تكون على خطوط متباعدة وبمعدل السيالج الزر  إلنتاج
 كغم/دونم وحسب قابلية الصنف على التفريع  . 10-5الدريس  إلنتاجبينما 

بمعدل    ذات التفرعات القاعدية القليلة أو المعدومة فينصح بزراعتها بينما في حالة زراعة الذرة البيضاء المحلية 
  كغم تقاوي/دونم .  12
 

عدم الري عند هبوب الرياح يوم , ويراعي  15-12يات خالل مراحل النمو , والفترة بين رية وأخرى ر  8 الري :
 تجنبًا لحدوث االظطجاع .

 من السماد العضوي قبل الزراعة مع تقليب طبقة التربة .  3م 15 التسميد :
 عند الزراعة . ٪46كغم سوبر فوسفات ثالثي  25+  ٪21كغم سلفات االمونيوم  25إضافة           
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يالحظ أن اإلسراف في إضافة عنصر النيتروجين يؤدي الى زيادة نسبة حامض البروسيك في الذرة           
وهو ذات تأثير سام للحيوانات لذلك يجب الموازنة في إضافة العناصر الغذائية للتربة خاصة البيضاء 

  عنصري النيتروجين والفسفور .
 

 اء : حصاد العلف من الذرة الصفر 
إذا كانت الذرة مزروعة بهدف استغاللها كمحصول علف أخضر يمكن استغاللها أو قطعها في أي مرحلة 

من مراحل النمو إذا دعت الحاجة الى ذلك ولكن كلما تأخر القطع الى ما بعد اإلزهار بقليل كان ذلك أفضل حيث 
 تكون قيمتها الغذائية والحاصل العلفي أعلى .

ة كسيالج فإن أفضل نوعية وأكبر كمية من الحاصل تنتج عندما تصل الحبوب في أما إذا زرعت الذر 
 العرانيص الى مرحلة الطور العجيني .

 استعماالت الذرة الصفراء  : 
همًا بين محاصيل العلف وخاصة في العراق حيث تستعمل كعلف ملقد أصبحت الذرة الصفراء تحتل مكانًا 

مية كبيرة من العلف الجيد في فترة زمنية قصيرة لتغذية الحيوانات أو قد أخضر أثناء الصيف والخريف وتعطي ك
يعمل منها سيالج ذي قيمة غذائية عالية حيث يستعمل كعلف أخضر أثناء الشتاء أو يعمل منها الدريس بعد 

,  افيةاإلضتجفيفها الجفاف المناسب . كذلك تستعمل الحبوب لتغذية الماشية والدواجن كعلف مركز في التغذية 
)بقايا العرانيص بعد أخذ كمصدر وقود  أو لإلنسانوهناك استعماالت أخرى لها حيث تستعمل كمصدر غذائي 

والبروتين  ٪96.05يحتفظ سيالج  الذرة الصفراء بقيمة غذائية عالية حيث تصل نسبة المادة الجافة  البذور منها( .
 .  ٪62.8وكاربوهيدرات  ٪4.25الخام 

 
 يمكن تقسيم األصناف الى ثالث مجموعات كما يلي : يضاء :أصناف الذرة الب

 الحبوب فقط وهذه األصناف نسبة السمية فيها مرتفعة . إلنتاجأصناف تصلح  -1
 الحبوب وبنفس الوقت تصلح كأصناف علف خاصة كدريس أو إلنتاجأصناف ثنائية الغرض : تصلح  -2

 والذرة البيضاء المحلية . Hegariو  Kafireسيالج وتمثلها األصناف التابعة لمجموعة 

أصناف تصلح للعلف األخضر فقط : تتميز جميع هذه األصناف بسيقانها العصيرية الطرية حلوة المذاق  -3
 منخفضة جدًا ومن األصناف التي تمثلها  HCNونسبة حامض 

       Red Amber , Summae , Leoti , Honey sorgo 
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 استعماالت الذرة البيضاء :
 : ات الذرة البيضاء بأوجه مختلفةتستعمل نبات

ويجب أن ال ترعى  . HCNويفضل األصناف ذات المحتوى المنخفض من  للرعي ويكون في الحقل -1
  سم ارتفاع مع تجنب النموات الحديثة باستمرار .  70-60النباتات قبل وصولها مرحلة معينة من النمو 

وتنقل لتقديمها للحيوانات أو تقطع وتثرم  ويتم قطع النباتات الحش حيث يقدم علف أخضر للحيوانات -2
 ساعة قبل التغذية لتقليل السمية . 3-2بماكنة الحش ويفضل ترك النباتات المقطوعة 

وإن كان غير مفضل لصعوبة تجفيفها   ٪20بشكل دريس حيث تنخفض فيه الرطوبة الى نسبة الحفظ  -3
 سوف يفقد وبذلك تقل القيمة الغذائية .نسبيًا ألن السيقان ال تجف بسرعة أي أن قسمًا من األوراق 

والسيالج الناتج منها في العلف خاصة وقت الشتاء  يعمل منه سيالج ويقدم للحيوانات في أوقات الشحة -4
ذو قيمة غذائية عالية وإن كانت أقل من سيالج الذرة الصفراء وتفضل األصناف التي تحتوي سيقانها 

 السمية العالية ألن الحفظ على شكل سيالج يفقد السمية .عالية من السكر واألصناف ذات على نسبة 

)خاصة بين الطبقات الفقيرة( كما تستعمل البذور بعد جرشها كغذاء  لإلنسانوتستغل البذور كغذاء  -5
للطيور والمواشي بعد خلطها بعليقة أخرى تتميز بارتفاع نسبة البروتين . إن بقايا النباتات وخاصة 

 كوقود . السيقان يمكن استعمالها
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االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية المالئمة ، اسس االنتاج ، استخداماته ( / )الحشيش السوداني 7األسبوع 
( ، خطر التغذية الخضراء على الحيوانات نتيجة التسمم  Sorghum، االنواع التابعة لجنس السورجم ) العلفية 

 ( . HCNبحامض الهيدروسيانيك ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Sudan grass  vulgare Sorghumالحشيش السوداني 

 ن العالم .محصول عشبي حولي صيفي يزرع لغرض العلف األخضر أو للحفظ كسيالج في مناطق كثيرة م
 موطنه األصلي أفريقيا االستوائية . يزرع بمساحات ضئيلة في القطر . 

 الظروف البيئية المالئمة :
مالئمته لمعظم أنواع الترب إال انه يجود في الترب الطينية المزيجية التي ال يرتفع بها مستوى  التربة المناسبة :

مو في الترب الخفيفة وفي تلك الحالة يحتاج الماء األرضي أو نسبة الملوحة . يمكن للمحصول الن
 لزيادة التسميد وعدم إطالة الفترة بين رية وأخرى مقارنة بالترب الطينية .

الطقس الدافئ المائل للحرارة يالئم المحصول ويزيد من النموات الخضرية وعدد الحشات .  المناخ المناسب :
ية وذلك لكثافة مجموعه الجذري وتعمقه والمحصول يتحمل العطش عن كثير من المحاصيل الصيف

 .الى حد مناسب 
 زراعة المحصول :

 بعد أداء عمليات الحراثة والتنعيم والتعديل يتم الزراعة بالباذرة في سطور 
 العلف األخضر  إنتاجسم بينها إذا كان الهدف  45بمسافة 

 جافة .تقاوي في حالة الزراعة ال إنتاجسم لغرض  4-3سم على عمق  60وبمسافة 
 كمية البذور الالزمة للزراعة :

 كغم/دونم لغرض الحصول على البذور ,  5 
 العلف األخضر إلنتاجكغم/دونم  12.8و 

 أيام بين رية وأخرى مع األخذ بنظر االعتبار منطقة الزراعة والظروف المناخية السائدة . 10الري : 
 التسميد :

دفعات األولى عند الزراعة والثانية بعد الحشة األولى والثالثة  على ثالث ٪21كغم/دونم كبريتات األمونيوم  90
 بعد الحشة الثانية . 

 دفعة واحدة عند الزراعة . ٪46كغم/دونم سوبر فوسفات ثالثي  25كما يضاف 
يالحظ أن اإلسراف في إضافة عنصر النيتروجين يؤدي الى زيادة نسبة حامض البروسيك وهو ذات تأثير سام 

 لك يجب الموازنة في إضافة العناصر الغذائية للتربة خاصة عنصري النيتروجين والفسفور . للحيوانات لذ
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 كما ذكر في الذرة البيضاء وبنفس الطرق . االستغالل والقطع :
 أهم األصناف المحلية : 

 البيئية :لقد أجريت التجارب على بعض األصناف المستوردة ودلت النتائج على مالئمة األصناف التالية للظروف 
: ويتميز بأوراقه العريضة وسيقانه عصيرية حلوة المذاق والتي  Sweet sudanحشيش السودان الحلو  -1

 تستساغ من قبل الحيوانات .
: إنتاجيته عالية من العلف األخضر مع انخفاض نسبة حامض البروسيك عن غيره من  Piperبابير  -2

 األصناف .

 ائي )العطش( وفي نفس الوقت ينتج علفًا وفيرًا . : يتحمل اإلجهاد الم Commonاالعتيادي  -3
 

 بحامض خطر التغذية الخضراء على الحيوانات نتيجة التسمم 
 HCN)الهيدروسيانيك Prussic acid ( األبروسيك

كالذرة البيضاء والحشيش السوداني وكثير من نباتات العلف  Sorghumجميع النباتات التابعة للجنس 
ة الصفراء والدخن والبرسيم المصري والشعير والبرسيم األبيض تحتوي على الكلوكسيدات كالذر  والمراعي األخرى 

glycosis  مثل النوع المعروفDhurrin  وهذا األخير يتواجد بتراكيز مرتفعة نسبيًا في النباتات التابعة للجنس
Sorghum . مقارنة بغيرها من النباتات 

 HCNفي كرش الحيوانات المجترة ليعطي مادة سامة التي هي  وهو بطبيعته غير سام إال انه يتحلل مائياً 
)هيدروسيانيك( ويمكن لهذه أن تقتل بعض الحيوانات كاألبقار والماعز واألغنام إذا تناولت هذه الحيوانات كميات 

في  ( بعد تحللها على الهيموكلوبين مباشرةHCNكبيرة من العلف الحاوي على كلوكوسيدات حيث تؤثر هذه المادة )
 دم الحيوان .

  الجرعة القاتلة من الحامض :
ملغم/كغم لألغنام من  2.315ملغم/كغم لألبقار  و  2.042ة من الحامض بحوالي تقدر أصغر جرعة قاتل

 وزن الحيوان الحي .
كغم  40يكفي لقتل نعجة وزنها  HCNغم من  0.1أي أن األغنام أكثر تحماًل من األبقار فمثاًل اقل من 

كغم إذا ما امتص الجسم الحامض دفعة واحدة )أي دفعة واحدة في  250لقتل بقرة وزنها  HCNغم من  0.5ويكفي 
 عليقة حشيش سوداني ولكن إذا تجمع بفترات فقد يطرح خارجًا( .

من حامض  ٪0.154كغم من نباتات الذرة البيضاء الحاوي على  3على ضوء ذلك يمكن القول أن حوالي 
 رة إذا تغذت عليها دفعة واحدة .البروسيك تكفي لقتل بق
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بصورة عامة التأثير القاتل لهذا الحامض يتوقف على وصول تركيز الحامض الى الجرعة القاتلة في الدم 
الكمية التي يتناولها الحيوان من  ،تركيز الحامض  ،نوع العلف الذي يتوقف بدوره على عدة عوامل متداخلة مثل 

 . الحيوان للعلف وسرعة امتصاص الحامض وسرعة معادلة سميته سرعة تناول ،العلف كدفعة واحدة 
ونظرًا ألن الحيوان ال يحصل عادة على الكمية الكافية من العلف دفعة واحدة خاصة عند الرعي فإن البعض 

يعتبر حدًا فاصاًل بين حدوث التسمم غم مادة علفية جافة 100ملغم/20يعتقد أن وجود الحامض في العلف بتركيز 
   دمه .من ع

 
 تركيز الحامض وعالقته بنمو النبات :

ما يمكن في النباتات الصغيرة واألوراق  أعلىيكون  Sorghumتركيز الكلوكسايد بكل النباتات التابع للجنس 
ع الحديثة التكوين ثم تقل تدريجيًا أي النسبة مع تقدم النبات في العمر . فالنباتات الصغيرة التي عمرها أقل و والفر 
الحديثة التكوين تحتوي على نسبة عالية من هذا الحامض وتكون قابليتها على تسمم الحيوان يوم واألفرع  45من 

وقتله أعلى . األوراق تحتوي على نسبة أعلى من الحامض مقارنة مع ما يحتويه الساق وبنفس منطقة خروج الورقة 
قارنة بتركيزه في قاعدة السالمية أو . كما أن نهاية نصل الورقة أو نهاية السالمية يكون فيها تركيز الحامض أقل م

كما أن األوراق العلوية تحتوي على نسبة أعلى من الحامض مقارنة بالسفلية أما النورات فان قاعدة نصل الورقة 
 نسبة الحامض فيها منخفضة جدًا أو معدومة .

 
 عالقة الحامض باألنواع واألصناف :

تتباين فيما بينها في  Sorghumلمختلفة التابعة للجنس جميع الدراسات تشير الى أن األنواع واألصناف ا
محتواها من الكلوكسايد مثاًل أصناف الذرة البيضاء التي تصلح إلنتاج العلف األخضر تحتوي على نسبة اقل من 

أقل  Trundumو  Piperالكلوكسيدات مقارنة بأصناف خاصة بانتاج الحبوب كما أن صنف الحشيش السوداني 
 ء على الحامض .األصناف احتوا

 تركيز الحامض وعالقته بالظروف البيئية :
يختلف تركيز الحامض باختالف الظروف البيئية المحيطة بالنبات مثل التسميد النيتروجيني يزيد السمية 

يد حيث تزداد عدد األفرع الحديثة التكوين والخاليا الحديثة والتي بدورها تحتوي على تراكيز عالية نسبيًا من الكلوكسا
في حين على العكس من ذلك فان التسميد الفوسفاتي يشجع النمو الثمري بعكس النيتروجين الذي يشجع النمو 
الخضري وتكوين خاليا حديثة كذلك يؤدي تعطيش النبات الى زيادة التركيز للحامض بينما تجفيف النباتات بعد 

 الج فيؤدي الى فقدان السمية تمامًا تقريبًا .القطع يؤدي الى فقد جزء كبير من السمية أما الحفظ على شكل سي
 

 كيفية تجنب التسمم :
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هناك العديد من االحتياطات التي تتخذ لتجنب الحيوان من التسمم بالعلف األخضر الحاوي على حامض البروسيك 
 منها :
سم 70-60اقتصار التغذية على النباتات الكبيرة نسبيًا أي يجب أن ال يقل طول النبات وقت الرعي عن  -1

 وتجنب النموات والفروع الحديثة .
 تأخير رعي أو قطع النباتات التي تعرضت التربة المزروعة فيها للجفاف لفترة طويلة . -2

 السماح للعلف بالذبول بعد قطعه مما يقلل من سميته . -3

 حفظ العلف على شكل دريس أو سيالج يفقد العلف معظم سميته . -4

 تغذية الحيوان على العلف األخضر . تقديم عليقة من الحبوب والتبن قبل -5

عدم السماح للحيوانات بالتهام كميات كبيرة من العلف دفعة واحدة حيث يقدم لها كميات محددة من العلف  -6
في مرعاها لكن الصعوبة تكمن في عملية الرعي المباشر في المراعي الطبيعية حيث يصعب السيطرة على 

 لها .كمية األعالف التي يرغب الحيوان بتناو 

ويمكن إسعاف الحيوانات من التأثير السام بحقن الحيوان بخليط من نتريك الصوديوم وثايوسلفات الصوديوم 
غم من المركب الثاني في حالة األبقار  6-4غم من المركب األول مذابة في الماء متبوعًا بـ  3-2بمعدل 

 ونصف هذه الكمية بالنسبة لألغنام .  
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) الشعير ، الشوفان ، الدخن ( االهمية االقتصادية ، اسس االنتاج ، االنواع المستخدمة لغرض  : لثامناألسبوع ا
 العلف ، استغاللها لغرض العلف .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Barley   spp. Hordeumالشعير 

 إنتاج محصول الشعير :
محاصيل الحبوب من حيث المساحة المزروعة واإلنتاج الكلي في  يحتل محصول الشعير المرتبة الرابعة من بين

ه كغم/ 1615العالم فهو يأتي بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء . وإن معدل إنتاجية الشعير على النطاق العالمي 
إلنتاجية فتَعد وُيَعد االتحاد السوفيتي في مقدمة الدول المنتجة من حيث المساحة واإلنتاج تليه كندا . أما من حيث ا

 ألمانيا في مقدمة الدول تليها المملكة المتحدة .
أما على نطاق الوطن العربي فانه يزرع في المناطق المحدودة األمطار أو في األراضي التي تعاني من مشاكل 

 835التربة مثل الملوحة وسوء الصرف لكون الشعير يتحمل الملوحة أكثر من الحنطة وبلغت إنتاجية الهكتار 
البلدان المنتجة سوريا والعراق وتونس والمغرب وليبيا ومصر . وفي العراق بلغ إنتاج محصول الشعير ه . كغم/
 كغم/دونم .  191

 األهمية االقتصادية :
 تستعمل الحبوب وبخاصة في المناطق الفقيرة في صناعة الخبز بعد خلطه بطحين الحنطة أو الذرة . -1
ات )علف مركز( حيث تدخل بنسب مختلفة في عالئق الدواجن واألبقار تستخدم الحبوب في تغذية الحيوان -2

 والخيول واألغنام .

 النخالة الناتجة من طحين الشعير تستخدم علفًا مركزًا للحيوانات . -3

الشعير يزرع لغرض األعالف الخضراء لتغذية المواشي ويخلط أحيانًا مع البقوليات للحصول على علف أخضر  -4
 غذائية .متجانس في قيمته ال

 يستخدم الشعير في المناطق القليلة األمطار لعمل الدريس حيث يجفف المحصول كليًا أو يستخدم علفًا أخضر . -5

تستخدم الحبوب في تحضير مشروب البيرة ومخلفات المشروب )النخالة الجافة( لها قيمة غذائية جيدة وتكون  -6
 مستساغة من قبل األغنام .

 الظروف المالئمة :
األراضي الخصبة الجيدة الصرف ويتأخر نضجه في األراضي الثقيلة , وهو مبكر النضج في مناسبة : التربة ال -1

األراضي الخفيفة . وتنجح زراعته في جميع أنواع األراضي الزراعية وهو أكثر تحماًل للملوحة من الحنطة كما 
مقاومة للملوحة والقلوية من  ينمو في األراضي الضعيفة . وتؤدي خصوبة األرض الى رقاد النبات وهو أكثر
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( ويزرع في الترب المستصلحة حديثًا PH 8-8.5الحنطة وأقل تحماًل للحموضة عن الحنطة )تفاعل التربة 
 كمحصول شتوي لتحمله الملوحة .

الشعير من محاصيل المناطق المعتدلة حيث يزرع محصواًل شتويًا . والحرارة المثلى لإلنبات المناخ المناسب :  -2
20

30-4وتنبت البذور عند مدى )م °
م( ويتحمل الشعير درجات الحرارة المنخفضة أثناء نموه الخضري ويتحمل °

الحرارة المرتفعة بقدر أكبر من الحنطة , وال تحدث الحرارة المرتفعة وانخفاض الرطوبة أضرارًا أثناء تكوين 
 المنطقة الباردة . الحبوب حيث عند زراعته في المنطقتين االستوائية وشبه االستوائية و 

الشعير أكثر مقاومة للجفاف واألمراض من الحنطة وأكثر إنتاجا تحت ظروف بيئية متغايرة حيث يزرع في الترب 
 ملم مطر سنويًا . 250-200الفقيرة والمنطقة شبه مضمونة األمطار 

تعوقان النضج الطبيعي وينتجان  وعلى الرغم من أن الشعير مقاوم للجفاف والحرارة إال أن الزيادة فيها بعد التزهير
بذور خفيفة الوزن نسبة النيتروجين المستخلص فيها عالية حيث تنخفض نوعيتها إلنتاج المولت لذلك يستعمل شعير 

 المناطق الجافة لغرض إنتاج العلف بالدرجة الرئيسة .
 درجات الحرارة :

 توجد مجموعتان رئيسيتان حسب تأثير درجة الحرارة :
توي : يحتاج لبرودة ال تقل عن شهرين للتفريع قبل االستطالة ويزرع محصواًل شتويًا في الشعير الش - أ

 المناطق الباردة .
الشعير الربيعي : ال يحتاج الى برودة لتكوين التفرعات ويزرع محصواًل شتويًا في المناطق المعتدلة  - ب

 ومحصواًل ربيعيًا في المناطق الباردة .

 رودة من الحنطة وأكثر مقاومة للحرارة .ويعد الشعير أقل مقاومة للب
2انخفاض درجة الحرارة عن 

م يؤثر في إنبات الشعير أكثر من تأثيره في إنبات بذور الحنطة حيث يكون اإلنبات °
 بطيئًا .

واالرتفاع في درجة الحرارة بصورة عامة يؤثر في الحاصل بدرجة كبيرة كما في الحنطة حيث يتحمل الشعير درجة 
40اية حرارة لغ

 م خالل فترة النضج .°
 موعد الزراعة : 

 منتصــف تشـريـن الثـانــي
موعد وضع البذور في التربة يعتمد بدرجة أساسية على سقوط  أنالتأخير يؤدي الى انخفاض الحاصل . كما 

 األمطار خاصة في المناطق الشمالية من القطر .
 طريقة الزراعة :

ات التي تحمل خلف الساحبة حيث يتم البذار والتغطية بنفس الوقت , أما البذار إما نثرًا باليد أو استعمال الباذر 
 اليدوي فيتم نثر البذور ثم تغطيتها بواسطة المحراث النابضي )الخرماشة( أو دسك التنعيم .
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 كميـــة البـــذار :
غم/دونم خصوصًا في ك 30سم , وفي حالة النثر قد تصل الى  15كغم/دونم على خطوط المسافة بينها  25 – 20

أما عند الزراعة النتاج العلف األخضر فان  حالة كون األرض ضعيفة أو مدغلة وتستعمل المكائن في البذار .
 كغم/دونم . 30معدل البذار يصل الى 

  
 التســميـد :

ي كغم فسفور/دونم , حيث يجب إضافة جميع السماد الفوسفات 15كغم نيتروجين/دونم و  20يوصى باستعمال 
ونصف السماد النيتروجيني قبل الزراعة والنصف الثاني من السماد النيتروجيني في بداية النمو في الربيع عندما 

سم وتؤدي األسمدة النيتروجينية الى زيادة المجموع الخضري للنبات وزيادة عدد  25 – 20يكون ارتفاع النبات 
 لمحصول .التفرعات وكذلك كمية الحاصل وطول فترة النمو الخضري ل

 
 الــري :

ملم سنويًا لإلنتاج  270 – 200محصول الشعير يعتمد على تساقط األمطار في المناطق الشمالية )الديمية( ويكفي 
 على أن تكون هذه الكمية ذات توزيع مناسب طيلة الموسم .

الشعير كما ذكرنا سابقًا على السقي . و  إنتاجهأما في المناطق اإلروائية )الوسطى والجنوبية( فان المحصول يعتمد 
ريات طيلة موسم النمو ويعتمد الري بصورة أساسية على منطقة الزراعة من ناحية  6 – 4مقاوم للجفاف ويحتاج 

وتنظم عملية الري بحيث تضاف رية قبل الحش بحوالي عشرة أيام التربة ونوعها ودرجات الحرارة بشكل أساسي . 
ألولى زيادة النموات الخضرية ومن الثانية لمساعدة ظهور الخلفة الجديدة وبعده بحوالي خمسة أيام والغرض من ا

 وتنشيطها بعد الحش .
 

 النضج والحصــاد :
 عالمات النضج :

 إصفرار السيقان واألوراق وجفافها . -1
 تكون السنابل باللون المميز للصنف إما األصفر أو األسود . -2

( ويجب Combineفي المساحات الصغيرة أو بواسطة الحاصدة )بعد ظهور عالمات النضج يتم الحصاد إما يدويًا 
عدم تأخير الحصاد خوفًا من تساقط أو انفراط البذور وخسارة المحصول وبعد الحصاد ُتَعبأ البذور وتنقل الى أماكن 

 الخزن .  
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 :  األصناف
خاصة لنموه وانتاجيته من هناك أصناف كثيرة للشعير سواء كانت أجنبية أو محلية وكل صنف يتطلب ظروفبيئية 

حيث نوع التربة والمناخ . نذكر أهم األصناف التي تزرع في العراق سواء على مستوى تجريبي أو إنتاجي أهمها هي 
: 

 أطلس : ذو ستة صفوف , الحبوب كبيرة بيضاء اللون مائلة للصفرة , ناتجه العلفي جيد . -1
, وفير الحاصل , تنجح زراعته في , خشن الملمس الشعير العراقي المحلي : ذو ستة صفوف أبيض اللون  -2

 المنطق الوسطى من العراق تحت الظروف اإلروائية .

الشعير األسود : يالئم المناطق الديمية في شمال العراق حيث أنه يتحمل الجفاف ومن صفاته يكون ذو  -3
النيلي . القشرة خفيفة  صفين وساقه قصيرة والسنبلة طويلة ذات سفا والبذور مائلة الى اللون األزرق أو

 وتحتوي البذور )الحبوب( على نسبة عالية من النشا حيث يستعمل للخبز .

الشعير سبركالن : تجود زراعته في المناطق االروائية , الحبوب ذات لون أبيض وخشنة ويكون ذو ستة  -4
 ة . صفوف ويتميز بكثرة الفروع والسنابل وبالتالي كثرة الحاصل )الناتج( وسيقانه طويل

    
   تكون كمية الحاصل  تتباين اإلنتاجية باختالف األصناف وعموماً كمية الحاصل : 

وفترة إنتاج العلف األخضر أواخر تشرين الثاني  طن من العلف األخضر للدونم . 6-5معدل بحشات و  2-3
 سم وتمتد فترة اإلنتاج الى أوائل نيسان . 40عندما يبلغ ارتفاعه حوالي 

 كغم/دونم في الظروف االروائية  400-250كغم/دونم  و 300-200 لحبوب في الظروف الديميةا إنتاجمعدل 
 .كغم/دونم   500التبن  إنتاجمعدل 

 
 استغالل الشعير كعلف :

يستعمل الشعير بأوجه مختلفة إما الرعي المباشر من قبل الحيوانات وال يغطي أكثر من رعيتين فقط والسبب 
رعيها المباشر على النباتات . وإما أن يقدم كعلف أخضر للحيوانات في المزرعة أو عندما هو تأثير الحيوانات في 

يبلغ النبات مرحلة نضج مناسبة مثل مرحلة التزهير أو النضج اللبني يحصد ويجفف ويكبس في باالت ويحفظ 
ألعالف الخشنة ألوقات الشحة . ويمكن االستفادة من حبوب الشعير باستعماله علف إضافي بعد خلطه مع ا

 .)الدريس أو التبن( في أوقات فقدان العلف األخضر 
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 Oats  sativa Avena الشوفان

 األهمية االقتصادية :
 من المحاصيل العلفية الشتوية وهو ينمو كنوع من األدغال بين نباتات الحنطة والشعير ويسمى محليًا بالدوسر . -
 ت نجاحه في العراق .له أهمية اقتصادية لسهولة استغالله وثبو  -

  . محصول علفيمؤخرًا كيزرع في العراق  -
 موعد الزراعة وكمية التقاوي :

 كغم/دونم ,  25 -20, وكمية التقاوي   2ت – 1ت  لموعدا
 كغم/دونم . 15-12وفي حالة زراعته مخلوطًا علفيًا مع البرسيم فتستعمل تقاوي  

 الري والتسميد :
ذا زرع لوحده يفضل تسميده بالنيتروجين , ويفضل زراعته مع المحاصيل العلفية ريات في الموسم , إ 5-3يحتاج 

 البقولية وفي هذه الحالة ال يحتاج الى تسميد .
 االستغالل وكمية الحاصل :

 حيث تكون كمية الحاصل والقيمة الغذائية عالية .سم  40-35يمكن استغالل الشوفان عندما يصل ارتفاعه 
 شكال إما علف أخضر أو رعي أو دريس أوسيالج .يمكن استغالله بعدة أ

 طن/دونم . 7-6حشات خالل موسم نموه وبمعدل انتاج من العلف األخضر  3-2يعطي 
 كغم بذور/دونم أما التبن منه يعادل مرة ونصف كمية الحبوب بصورة تقريبية . 300-450

ية وخاصة مرحلة النمو حيث تكون القيمة القيمة الغذائية تختلف حسب األصناف وطريقة الزراعة والظروف البيئ
 الغذائية عالية في المراحل األولى من نموه .

 جدول يبين تأثير مرحلة النمو على التركيب الكيماوي للشوفان
 

 معادن دهون  بروتين  ألياف خام كربوهيدرات مرحلة النمو
 5.3 1.8 8.4 32 45 االزهار

 5.7 2.5 6.6 34 42 النضج اللبني
 5.7 2.9 6.1 30 48 العجينيالنضج 

 5.3 1.9 5.7 33 46 النضج التام
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   Millet  miliaceum Panicum  الدخن
 يشمل الدخن مجموعة أنواع عديدة عشبية حولية تتبع العائلة النجيلية , موطنه األصلي قارة أفريقيا

 األهمية االقتصادية :
 خاصة الفقيرة منها  . إنتاج البذور لتغذية اإلنسان في بعض مناطق العالم -
 يزرع لغرض إنتاج العلف األخضر للتغذية المباشرة للحيوانات عليه أو لتجفيفه أو حفظه كسيالج . -

مليون دونم والمساحة المزروعة في كل من الهند ونيجيريا  260يشغل المحصول عالميًا مساحة تقدر بحوالي  -
 من جملة المساحة المزروعة عالميًا . ٪70أفريقيا تمثل وليبيا والسودان وشمال الواليات المتحدة ومعظم دول 

 طرق الزراعة : 
 الزراعة نثرًا .    -1
 سم . 3سم وأال يزيد عمق الزراعة عن  30-20الزراعة بالباذرة مع ترك مسافة بين سطر وآخر  -2

 تموز . 15-1نيسان أو  15-1 موعــد الزراعــة :
 كغم . 10-6: كميــة البـذور الالزمة لزراعة دونم 
 األنواع المستخدمة لغرض العلف

جيد إلنتاج البذور أو العلف األخضر أو  Foxtail , Italian Millet italica Setariaالدخن اإليطالي :  -1
الرعي أو التجفيف كدريس أو الحفظ كسيالج . ضعيف المقاومة للجفاف , تنضج البذور بعد الزراعة  

سم والنورة 140عته من أواخر آذار الى منتصف شهر نيسان . ارتفاعه يوم . موعد زرا  85-75بحوالي 
 دالية مفتوحة .

يزرع منه في العراق . يزرع لغرض انتاج البذور  Proso Millet miliaceum Panicum ,:   دخن بروسو -2
ساس وال يجوز تجفيفه كدريس لتصلب سيقانه وكثرة الزغب المنتشر عليها . بذوره سهلة االنفراط . ح

يوم من الزراعة , كمية البذور الالزمة  60للبرودة واقل أصناف الدخن احتياجا للري , ينضج خالل 
 كغم . 10لزراعة دونم 

يطلق عليه الدخن اللؤلؤي أوالقنديلي , تنجح  Pearl Millet typhoides Pennesitumالدخن االعتيادي :  -3
 متحمل للملوحة والجفاف . ق وسط وجنوب العراق ,زراعته في المناطق الحارة لذا فهو مالئم لمناط

يزرع إلنتاج البذور والعلف , ونظرًا  var. frumentacea galli-crus Echinochloaالدخن الياباني :   -4
لخشونة سيقانه ال يفضل تجفيفه كدريس . يمتاز بسرعة نموه ونضجه , يزرع في الترب الطينية التي 

 لك يشبه في احتياجاته البيئية دغل الدنان المنتشر في حقول الرز . ترتفع بها نسبة الرطوبة ولذ
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مواد العلف المركزة ، اهميتها في تغذية الحيوانات ، مصادرها محتواها مـن العناصـر الغـذائيـة )  : األسبوع التاسع
 تركيبها الكيمياوي ( .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                 مواد العلف المركزة

 أهميتها في تغذية الحيوانات :

 تعتبر مواد العلف المركزة ذات أهمية خاصة في تغذية الحيوانات بشكل عام 
 الحتوائها على قدر كبير من العناصر الغذائية نسبة لوزنها . -
 و المواد الغليظة الجافة .لكونها جزءا مكمال ضمن برنامج تغذية الحيوان خالل فترة تقديم العلف األخضر أ -

 مصادر مواد العلف المركزة :
 الحبوب : كالشعير والشوفان والذرة . -1
 البذور البقولية مثل الماش والهرطمان والباقالء . -2

البذور الزيتية : لها أهمية خاصة حيث تستخدم الكسب بعد استخراج الزيت ومنها فول الصويا والقطن  -3
 والعصفر وزهرة الشمس .

: ومنها كسب البذور للمحاصيل الحقلية التالية كالقطن والسمسم وفستق الحقل وفول الصويا  لكسب انواع ا -4
 وزهرة الشمس والكتان .

 : التركيب الكيماوي للحبوب أو البذورالعوامل المؤثرة على 
 مرحلة الحصاد . -1
 الكثافة النباتية . -2

 خواص وخصوبة التربة . -3

 العوامل الوراثية للنوع . -4

 لبيئية .الظروف ا -5
 أهم المالحظات التي يجب مراعاتها عند استخدام العلف المركز في تغذية الحيوانات :

 التخزين الجيد لمادة العلف المركز مع عدم خزنها فترة طويلة . -1
 خلوه من الشوائب كاألتربة أو القطع المعدنية . -2

 وشة .التأكد من مصادر استالمها خاصة عند استخدام مواد العلف المركز المجر  -3

 الكسب يجب أن تكون لبذور مزالة األغلفة . -4

 يفضل جرش الحبوب أو البذور الكبيرة الحجم لتسهيل هظمها من قبل الحيوان . -5

 خلوها من األمراض والفطريات . -6

الخاصة بتأثير هذه العوامل على نسب المركبات  يمكنك اإلطالع على الجداول
  الكيماوية الرئيسة لمصادر العلف في الكتاب المنهجي )الفصل التاسع( . 
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تنوع المخلوط العلفي المقدم للحيوان مع مراعاة الكميات المطلوبة وفق نوع الحيوان وعمره والغرض من  -7
 .التربية 

 من خلوها من المواد السامة قبل تقديمها للحيوان .التأكد  -8

 
 التبن وأغلفة البذور والقش :

تعتبر من مواد العلف الغليظة الجافة  وتعتبر من المواد الفقيرة في قيمتها الغذائية والهضمية ألنه بعد إزهار 
وتصبح السيقان متخشبة جافة المحاصيل تنتقل معظم العناصر الغذائية المتاحة من األجزاء الخضرية الى الثمار 

 تزداد فيها نسبة األلياف على حساب النسبة المئوية للبروتين والدهون والمواد الكربوهيدراتية . وتشمل :
مصادره تبن الباقالء والفاصوليا والبازليا والبرسيم والحمص , ويعتبر أغنى نسبيًا في  . تبن البقوليات -1

 قل منه فيما يحتويه من الياف .المركبات الكيماوية من تبن الحبوب وأ
أفقر مواد العلف من البروتينات مصادره تبن الشوفان والشعير والحنطة , ويعتبر من  . تبن النجيليات -2

تبن الحبوب الخزن الطويل حيث يفقد رائحته المميزة ولمعانه واستساغة وأغناها في األلياف وال يتحمل 
 الحيوان له .

 ة القرنات بعد دراسها ويالحظ أن قشور البقوليات أغنى نسبيًا عن غيرها .مصادره أغلف . أغلفة البذور -3

مصادره قش الرز والبنجر وزهرة الشمس , حيث يستعمل لتغذية بعض الحيوانات خاصة  . القش والحطب -4
 الخيول والثيران . 

 
 أهمية عملية تخزين مواد العلف النباتية :

 لكميات الزائدة من العلف .يعتبر من الحلول األساسية لالستفادة من ا -1
 تخفيف الضغط على المراعي . -2

 مواجهة الظروف الطارئة التي تتعرض لها المراعي االروائية . -3

 تعتبر مواد العلف المخزونة )الخشنة والمركزة( مكملة لتغذية الحيوان .  -4
 
 
 
 
 

 الفصل التاسع . لف والمراعي . مؤسسة المعاهد الفنية .( . إنتاج محاصيل الع1983العاني , طارق علي والسيد عرفان محمد راشد )المصدر/ 
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 المخاليط العلفية ، تعريفها ، اهميتها ، انواعها ، اسس العناصر الداخلة في المخلوط العلفي . : األسبع العاشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 المخاليــط العلفيــة
عن األعالف الخليطة التي تشتمل على نوع أو أكثر من نباتات العائلة البقولية والتي عبارة  المخاليط العلفية :

 تزرع مع نوع أو أكثر من نباتات العائلة النجيلية وتتم زراعة كل منها سوية وبكمية تقاوي معينة .

 :)أنواع المخاليط العلفية( أوجه استغالل المخاليط العلفية 
 . Pasture mixturesمخاليط الرعي  -1
 . Hay mixturesلعمل الدريس  مخاليط -2

 . Silage mixturesمخاليط لعمل السيالج  -3

 . أي للرعي وعمل الدريس أو السيالج . Multi-Purpose mixturesمخاليط متعددة األغراض  -4

 لمواجهة ظروف بيئية غير مناسبة . Special-Purpose mixturesمخايط لهدف معين  -5

 أو متعددة األغراض . وعادة تكون المخاليط ثنائية
حيث تشتمل على مجموعة كبيرة من نباتات العائلتين البقولية   Complex mixturesمركبة  وقد تكون  -

 والنجيلية وتستخدم في المراعي الدورية قصيرة المدى والمراعي ذات الغرض الخاص .
عائلتين البقولية والنجيلية حيث تشتمل على نوع واحد من كل عائلة من ال Simple mixturesبسيطة أو تكون  -

 وتستخدم للمراعي المؤقتة .
 أهمية المخاليط العلفية : 

 تعمل على زيادة كمية محصول األعالف الخليطة مقارنة باألعالف المنفردة . -1
 تحسن نمو النباتات حيث تقلل النجيليات من اآلثار الضارة للصقيع أو البرودة في الشتاء على البقوليات . -2

 ها على منافسة األدغال .تزداد قدرت -3

 المحافظة على مستوى النيتروجين في التربة . -4

التقليل من حدوث النفاخ لدى الحيوانات حيث يرفع النجيل نسبة المادة الجافة ويقلل من نسبة البروتين  -5
 ومواد التخمر في العلف .

 يزيد من استساغة األعالف من قبل الحيوانات . -6

 ربة وصيانة التربة من التعرية وتحسين بنائها .المادة العضوية في الت  زيادة -7

 تحقيق الموازنة في األعالف . -8

  امتداد فترة توفر األعالف الخضراء الى فترات أطول نسبيًا في المزرعة . -9
 الشروط الواجب توافرها في المخاليط العلفية :
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 ان تكون مكونات المخلوط مناسبة لظروف المناخ والتربة في مكان زراعتها . -1
 فمثاًل :وافقة األنواع للغرض الذي ستزرع من أجله م -2

إذا كان الغرض من زراعة المخلوط هو تحسين التربة يجب أن تكون البقوليات المزروعة لها القدرة على  - أ
 تثبيت النيتروجين الجوي بكمية كبيرة .

 إذا كان الغرض توفير الغذاء للحيوان يجب أن تكون األنواع مستساغة . - ب

 ألنواع المزروعة حاصلها في الوقت المرغوب كما هو الحال في زراعة المراعي المؤقتة .يجب أن تعطي ا - ت

 ألغراض متعدة( .  –للسيالج  –للدريس  –)للرعي  مالئمة للغرض الذي يزرع من أجله الخليط - ث
وط أن )عمومًا يشترط في األنواع الداخلة في المخل يجب أن تتماثل األصناف واألنواع الداخلة في المخلوط . -3

 تكون مختلفة في موسم النمو ومختلفة في درجة تعمق الجذور ومختلفة في احتياجاتها الغذائية( .
 االستساغة والقيمة الغذائية والمالئمة لنوع الحيوانات عند الرعي . -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصيل العلف والمراعي , مؤسسة دار الكتب ( . مح1981المصدر/ التكريتي , رمضان أحمد الطيف وتوكل يونس رزق وحكمت عسكر الرومي )
 174-165للطباعة والنشر , جامعة الموصل . ص 

 
الدريس ، تعريفة ، اهميته في تغذية الحيوانات ، لماذا نلجأ الى عمل الدريس ، تحديد الوقت  : األسبوع الحادي عشر

 ادة العلفية اثناء عمل الدريس .المالئم للقطع حسب مراحل النمو ، طرق التجفيف ، انواع الفقد الحاصل للم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـدريـــس
: مادة العلف التي يتم تجفيفها طبيعيًا أو صناعيًا دون تلف بغرض حفظها فترة من الزمن لغرض الدريس 

 . استغاللها في تغذية الحيوان
 لماذا نلجأ الى عمل الدريس ؟

 سباب التالية :نلجأ الى عمل الدريس لأل
 عندما تتوفر لدينا مساحات واسعة من العلف األخضر تحتاج للقطع أو الرعي في وقت قصير دون تأجيل . -1
قد ال تتضمن الدورة الزراعية زراعة محاصيل العلف األخضر في أحد موسمي الزراعة الشتوي أو الصيفي مما  -2

موسم دون اآلخر , بما يحتم تجفيف أو حفظ  يؤدي الى الى تركيز أو تحديد زراعة المحاصيل العلفية في
 اإلنتاج المتوفر في أحد المواسم لتغذية الحيوانات عليه في الموسم اآلخر .

 قد تحدث بعض الظروف البيئية الشاذة في منطقة زراعية . -3

 شحة األعالف في نهاية الصيف وخالل فترة الشتاء . -4

ن عند التغذية على مادة العلف األخضر خاصة التي ترتفع فيها يعتبر الدريس جزءًا هامًا ومكماًل لعليقة الحيوا -5
 نسبة الرطوبة .

 عن طريق تجفيف بعض نباتات العلف تفقد بعض المواد السامة . -6

 تحديد الوقت المالئم للقطع حسب مراحل النمو :
 هناك العديد من العوامل المهمة التي تؤخذ بنظر االعتبار عند تحديد مرحلة القطع :

 محصول : النجيلية في طور تكوين السنابل والبقولية عند التزهير أو خالل تكوين البذور بالقرنات .نوع ال -1
 نوعية وخصوبة التربة . -2

 الظروف المناخية السائدة . -3

 طريقتي القطع والتجفيف . -4

 األضرار الناتجة عن الحش المبكر :
 عدم كفاءة أو سرعة البراعم النامية في الحشات التالية . -1
 ي الوزن الكلي للحاصل الناتج من وحدة المساحة .نقص ف -2

 زيادة نسبة الرطوبة مما يسبب اضطرابات هضمية للحيوان أهمها االنتفاخ . -3

 ال تتم عملية التجفيف بكفاءة لزيادة نسبة الرطوبة للوزن الكلي للمادة . -4

في  Dhurrinكلوسيد  زيادة نسبة المركبات السامة في بعض مواد العلف الخضراء منها على سبيل المثال -5
 . Sorghumالنباتات التابعة للجنس 
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 األضرار الناتجة عن الحش المتأخر :

 زيادة في كمية العلف مصحوبا بنقص في قيمته الغذائية . -1
 انخفاض نسبة استساغة العلف من قبل الحيوانات لتخشب األجزاء القاعدية لسيقان النباتات . -2

 رقاد النباتات ومالمستها لألرض . -3

 فاف النباتات أكثر من الالزم وفقدان جزء من بعض المركبات الكيماوية لمادة العلف .ج -4

 نقص عدد الحشات في حالة زراعة محاصيل متعددة الحشات . -5
 

 طرق التجفيف :
: تتوقف سرعة وكفاءة التجفيف بهذه الطريقة على الظروف  Field curing( الطبيعي) الحقلي التجفيف -1

مادة العلف المقطوع . ويكون التجفيف الطبيعي ناجحًا في المناطق الدافئة المشمسة المناخية ومدى كثافة 
 في مرحلة القطع .

التجفيف الصناعي : ويطلق عليه التجفيف السريع حيث تتم باستخدام الحرارة والتبخير للتخلص من  -2
  الرطوبة الزائدة بمادة العلف .

 
 ة الحفظ :أنواع الفقد الحاصل في القيمة الغذائية نتيج

 الفقد الميكانيكي . -1
 الفقد الناتج عن التنفس . -2

 الفقد الناتج عن تخمر المادة . -3

 الفقد نتيجة سقوط األمطار . -4

 الفقد في القيمة الغذائية للمادة . -5

 
 
 
 

 . 2001 -194ص  ة .( . إنتاج محاصيل العلف والمراعي . مؤسسة المعاهد الفني1983العاني , طارق علي والسيد عرفان محمد راشد )المصدر/ 
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السايلح ، تعريفه ، اهمية تصنيعه ، خطوات التصنيع ، تحديد مراحل القطع ، التغييرات  : األسبوع الثاني عشر
الكيمياوية للعلف اثناء الحفظ ، طرق حفظ السايلج ، المواد الحافظة ، انواع الفقد الحاصل في القيمة الغذائية نتيجة 

 الحفظ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سايلجـال
في أماكن خاصة تعرف بالسايلو بمعزل عن الهواء  Ensilingاألخضر المحفوظ  هو عبارة العلف السايلج :

  الجوي .
 المزايا التالية : فين أهمية تصنيع السيالج مكت أهمية تصنيعه :

 فيها العلف األخضر الطازج .يفيد في تغذية الحيوانات في المواسم التي ال يتوفر  -1
 ستساغة لألعالف من قبل الحيوانات .زيادة نسبة اال -2

يصعب تجفيف الحشات األولى من العلف األخضر كدريس الرتفاع نسبة الرطوبة بالمادة في نفس الوقت  -3
 الذي يكون فيه حفظها كسيالج أمرًا سهاًل .

 .الوقاية من الحرائق التي تحصل في حالة التجفيف كدريس  -4

 يتم حفظ العلف األخضر بعد القطع مباشرة بعكس الدريس الذي يحتاج الى التجفيف فترة . -5

ان تواجد نباتات األدغال في العلف المجفف يجعله غير مستساغ ولكن في حالة حفظه كسيالج يصبح  -6
 مستساغ .

 الحقل . امكانية حصاد العلف األخضر وحفظه كسيالج تحت أي ظروف مناخية يمكن العمل خاللها في -7

 ال يحتاج العلف األخضر عند حفظه الى أماكن متسعة كما في حالة تخزينه كدريس . -8

 فقد بذور األدغال لحيويتها أثناء عملية الحفظ مما يقلل من وجودها في السماد العضوي . -9

تقارب القيمة الغذائية للسيالج الى حد مناسب لمادة العلف الخضراء قبل الحفظ حيث يحتفظ السيالج  -10
 من جملة العناصر الغذائية الموجودة بالمادة الخضراء .    ٪90-70بحوالي 
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 المراعي ، تعريفها ، اهميتها ، انواعها . : األسبوع الثالث عشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 المراعـي
  Pastures المراعي :

 والتي تستغل في رعي الحيوانات , وتقسم المراعي الى قسمين :تلك األراضي والحقول ذات الغطاء النباتي 
خدمتها أو  تتضمن جميع المراعي التي لم يتدخل االنسان في : Natural Pasturesالمراعي الطبيعية  -1

بصفة رئيسية على النباتات المستوطنة الصالحة للرعي وتعتمد هذه المراعي على إنشائها ولكنها تحتوي 
 األمطار لعدم وجود أي نظام ري ثابت ويدخل تحت هذه المراعي األنماط التالية :

 . Rangesالمروج  - أ
 . Bush pasturesمراعي األحراش أو المراعي الخشنة    - ب

 . Wood land pasturesالغابات  مراعي أراضي  - ت

 . Cutover or stump pasturesمراعي الغابات المقطوعة  - ث
المراعي التي تدخل وهي عبارة عن :  tame (artificial) Pasturesالمراعي األليفة )االصطناعية(  -2

للرعي .  والتي تصلح أساساً  Domesticated speciesالنباتات المرغوبة المستأنسة االنسان فيها بزراعة 
 وتتباين المراعي األليفة في تسميتها وفقًا لمدة مكث النباتات المنزرعة بها ومنها مايلي :

: وهي التي تزرع بنباتات المراعي المعمرة أو الحوليات التي Permanent pastures  المراعي المستديمة - أ
ض أو زراعة لمدة طويلة تصل الى تتجدد بذورها تلقائيًا ومثل هذه المراعي تبقى بدون حراثة أو خدمة لألر 

 عشر سنوات تقريبًا أو اكثر .
: مراعي منزرعة بالنباتات الحولية والمعمرة التي تتجدد تلقائيًا  Rotational pasturesالمراعي الدورية   - ب

ولكن تدخل هذه الحقول ضمن دورات منظمة تحرث فيها األرض وتتجدد زراعتها بنباتات المراعي المعمرة 
ة خالل فترة زمنية ال تزيد عن عشر سنوات في الغالب وتقسم الى : مراعي دورية طويلة المدى والحولي

 . ومراعي دورية قصيرة المدى

 . annual pasturesأو الحولية  Temporaryالمراعي المؤقتة   - ت

 . Supplemental Pasturesالمراعي اإلضافية  - ث

 . Renovated pasturesالمراعي المجددة  - ج

         . Irrigated pasturesروائية المراعي اإل - ح
 

( . محاصيل العلف والمراعي , مؤسسة دار الكتب 1981المصدر/ التكريتي , رمضان أحمد الطيف وتوكل يونس رزق وحكمت عسكر الرومي )
 174-165للطباعة والنشر , جامعة الموصل . ص 
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 د انتاجية المرعىاسس التقييم الكمي لنبت المراعي ، تحدي : األسبوع الرابع عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسس التقييم الكمي لنبت المراعي
 من أجل رسم سياسة علمية في إدارة المراعي يتطلب دراسة الغطاء النباتي من الناحيتين النوعية و الكمية :

 واالستساغة .التقييم النوعي : التعرف على المجتمعات النباتية والقيمة الغذائية  -
التقييم الكمي : التعرف على الصفات الكمية مثل عدد النباتات وكثافتها وارتفاعها ووزنها ونسبة المساحة التي  -

 تشغلها وغيرها من المؤشرات المهمة و األساسية في تحديد انتاجية المرعى .

 الصفات أو المقاييس الكمية :
 . Frequencyالتكرار  -1

 . Number of plants (density) عدد النباتات )الكثافة( -2
 . Plant heightارتفاع النبات  -3

 :  Vegetation coverالغطاء النباتي  -4

 مساحة القواعد النباتية أو غطاء السيقان . - أ
 الغطاء الخضري .  - ب

 غطاء التاج النباتي . - ت

 حجم التاج النباتي . -5
 الوزن . -6

 طرق أخذ العينات :
 طريقة األلواح . -1
 طريقة القطاعات . -2
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 اسباب تدهور المراعي الطبيعية ، اساليب تحسين المراعي الطبيعية وكيفية المحافظة عليها . : األسبوع الخامس عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسباب تدهور المراعي الطبيعية 
 سوء استغالل المراعي :

أكثر المراعي الطبيعية فقدت نباتاتها المعمرة نتيجة لسوء االستغالل وحلت محلها نباتات حولية . حيث هذه 
بي الحيوانات النباتات الحولية ال توفر الغذاء للحيوانات إال لفترة قصيرة وذلك خالل موسم المطار حيث يجعل مر 

يشترون اعالف إضافية كالشعير والتبن لتغذية حيواناتهم خالل فترة الشحة مما يؤدي الى الخسارة وقلة الربح من 
 منتوجات هذه الحيوانات . ومن اهم مظاهر سوء االستغالل هو الرعي الجائر أي شدة الرعي والناتج عن :

 كثرة عدد الحيوانات التي ترعى في المرعى . -1
 الحيوانات في المرعى مدة طويلة . ث هذهو كمدة م -2

 عدم توفر فترة راحة من الرعي وبالتالي يكون ضرر الرعي أكثر كلما قلت فترة الراحة . -3

ان الرعي الجائر ذو تأثير كبير على تكاثر النباتات الرعوية , إذ أن معظم النباتات الرعوية تعتمد في  
على البذور حيث تكون الوسيلة الوحيدة لتكاثر النباتات الحولية خاصة  تكاثرها وإعادة نفسها في المواسم الالحقة

 وكذلك معظم النباتات المعمرة إضافة الى األجزاء الخضرية .
حيث أدى الى اضمحالل التوازن الموجود بين والرعي الجائر له تأثير كبير على على نسبة الغطاء النباتي 

نباتي الن الرعي ال يؤثر على كل األنواع بنفس الدرجة حيث يؤثر كثيرًا على األنواع النباتية الموجودة في الغطاء ال
 النباتات المستساغة وهناك تأثير آخر للرعي إذ يؤثر على التربة عن طريقين :

 تأثير ميكانيكي حيث يكون ناتج من ضغط الحيوان على سطح التربة مسببًا اندماج الطبقة السطحية . - أ
 ضعف نمو الجذور وانتشارها . تأثير غير مباشر ناتج من - ب

 أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المراعي الطبيعية في العراق :   
الطبيعية من قبل االنسان وحيواناته . وهذا من أهم ونعني به كيفية استغالل المراعي  العامل الحيوي : -1

 العوامل التي أدت الى تدهورها لالسباب التالية :

قطع وقلع األشجار والشجيرات واألعشاب الرعوية  -جالرعي المبكر والمستمر .  -بالرعي الجائر .  -أ
في زراعة محاصيل الحبوب  اتضاستغالل الوديان والمنخف -دمن قبل البدو واستخدامها كوقود . 

 وتعرضها للتعرية والمفروض أن تترك مراعي طبيعية .
 العوامل المناخية . -2

 مصادر المياه . -3

    عة .قلة األعالف المزرو  -4
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 أساليب تحسين المراعي الطبيعية وكيفية المحافظة عليها
 حماية النبت الطبيعي من التدهور . -1
 إحياء مناطق الرعي المتدهورة . -2

 استغالل الموارد المائية المتوفرة . -3

 رعاية حيوانات الرعي . -4

 االهتمام بالعنصر البشري . -5

 
 نظم الرعي :

 الرعي المستمر . -1
 الرعي المؤجل . -2

 الدوري .الرعي  -3

  نظام الراحة الدورية . -4
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