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  الذىالذى  الحدالحد  إلىإلى  األخضراألخضر  العلفالعلف  تجفیفتجفیف  منمن  الناتجةالناتجة  المادةالمادة  ھوھو  الدریسالدریس••
..تلفتلف  بدونبدون  ھھیحفظیحفظ

  موسمموسم  فىفى  األخضراألخضر  العلفالعلف  لحفظلحفظ  السھلةالسھلة  العملیةالعملیة  الطرقالطرق  إحدىإحدى  ھوھو  الدریسالدریس••
  مالئمةمالئمة  الجویةالجویة  الظروفالظروف  تكونتكون  حیثحیث  الجافةالجافة  المناطقالمناطق  فىفى  وخصوصًاوخصوصًا  توفرهتوفره
    ..الدریسالدریس  لعمللعمل

  إذاإذا  إالإال  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  األخضراألخضر  للعلفللعلف  الغذائیةالغذائیة  بالقیمةبالقیمة  یحتفظیحتفظ  الال  الدریسالدریس  لكنلكن••
  تتعلقتتعلق  كماكما  وتخزینھوتخزینھ  بتجفیفھبتجفیفھ  وأھتموأھتم  المناسبةالمناسبة  النموالنمو  مرحلةمرحلة  فىفى  ھھبقطعبقطع  إعتنىإعتنى
  التىالتى  التربةالتربة  خصوبةخصوبة  ودرجةودرجة  نفسھنفسھ  العلفىالعلفى  المحصولالمحصول  علىعلى  الدریسالدریس  نوعیةنوعیة
..حصادحصادالالوو  النموالنمو  أثناءأثناء  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  ومالئمةومالئمة  فیھافیھا  ینموینمو



العوامل المؤثرة على نوعیة الدریسالعوامل المؤثرة على نوعیة الدریس
::مرحلة قطع الدریسمرحلة قطع الدریس  --١١

  العواملالعوامل  أكثرأكثر  الدریسالدریس  العلفالعلف  فیھافیھا  یقطعیقطع  التىالتى  النموالنمو  مرحلةمرحلة  تعتبرتعتبر••
  منمن  الناتجالناتج  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  وحاصلوحاصل  الدریسالدریس  لنوعیةلنوعیة  بالنسبةبالنسبة  أھمیةأھمیة
    ..الواحدالواحد  الفدانالفدان

  الموادالموادبب  غنیةغنیة  اإلستساغةاإلستساغة  عالیةعالیة  الصغیرةالصغیرة  العلفالعلف  نباتاتنباتات  أنأن  الثابتالثابت  فمنفمن••
  حصالحصال  وتعطىوتعطى  الرطوبةالرطوبة  مرتفعةمرتفعة  أیضًاأیضًا  ولكنھاولكنھا  الھضمالھضم  وسھلةوسھلة  الغذائیةالغذائیة
..الجافةالجافة  المادةالمادة  منمن  منخفضًامنخفضًا

..الھضمالھضم  السھلةالسھلة  الغذائیةالغذائیة  والعناصروالعناصر  البروتینالبروتین  یقلیقل  النباتالنبات  نمونمو  بتقدمبتقدم••



::مرحلة قطع الدریسمرحلة قطع الدریس  --١١

  وتتزایدوتتزاید  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  تقلتقل  الوقتالوقت  نفسنفس  وفىوفى  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  تزدادتزداد••
..الجافةالجافة  المادةالمادة  حاصلحاصل

  كمیةكمیة  اإلعتباراإلعتبار  فىفى  أخذأخذیی  أنأن  یجبیجب  للقطعللقطع  المناسبالمناسب  الوقتالوقت  إختبارإختبار••
  الحصادالحصاد  واقتصادیاتواقتصادیات  الفدانالفدان  منمن  الناتجةالناتجة  الغذائیةالغذائیة  المركباتالمركبات

    ..الجویةالجویة  والظروفوالظروف  العلفالعلف  لنباتلنبات  الفسیولوجیةالفسیولوجیة  واالحتیاجاتواالحتیاجات
  المادةالمادة  منمن  بقلیلبقلیل  التضحیةالتضحیة  العلفیةالعلفیة  المحاصیلالمحاصیل  معظممعظم  فىفى  یفضلیفضل  عمومًاعمومًا••

  علىعلى  الحصولالحصول  علىعلى  یساعدیساعد  ذلكذلك  ألنألن  نوعًانوعًا  مبكرًامبكرًا  الدریسالدریس  وحشوحش  الجافةالجافة
  منمن  فائدةفائدة  وأعلىوأعلى  الحیوانالحیوان  قبلقبل  منمن  استساغةاستساغة  وأكثروأكثر  ھضمًاھضمًا  أسھلأسھل  دریسدریس
..الحیوانىالحیوانى  اإلنتاجاإلنتاج  ناحیةناحیة



    ::المحصولالمحصول  نوعنوع  --٢٢

  أنأن  المعروفالمعروف  فمنفمن  ..الدریسالدریس  نوعیةنوعیة  علىعلى  مباشرًامباشرًا  تأثیرًاتأثیرًا  المحصولالمحصول  نوعنوع  یؤثریؤثر••
..النجیلیةالنجیلیة  العلفیاتالعلفیات  منمن  الغذائیةالغذائیة  قیمتھاقیمتھا  فىفى  أعلىأعلى  البقولیةالبقولیة  العلفیاتالعلفیات



::التربةالتربة  --٣٣

  المحاصیلالمحاصیل  منمن  الناتجالناتج  األخضراألخضر  العلفالعلف  نوعیةنوعیة  علىعلى  التربةالتربة  نوعیةنوعیة  تؤثرتؤثر••
    ..العلفیةالعلفیة

  بالتالىبالتالى  وو  العلفالعلف  فىفى  األوراقاألوراق  نسبةنسبة  منمن  تزیدتزید  بالنیتروجینبالنیتروجین  الغنیةالغنیة  التربةالتربة••
..النجیلیاتالنجیلیات  خصوصًاخصوصًا  البروتینالبروتین  نسبةنسبة

..الكاروتینالكاروتین  منمن  العلفالعلف  محتوىمحتوى  یزیدیزید  النیتروجینالنیتروجین••
  الكالسیومالكالسیوم  خصوصًاخصوصًا  المعدنیةالمعدنیة  العناصرالعناصر  علىعلى  الدریسالدریس  إحتواءإحتواء  مقدارمقدار••

  ھذهھذه  توافرتوافر  بقدربقدر  مرتبطمرتبط  فھوفھو  النادرةالنادرة  والعناصروالعناصر  والبوتاسیوموالبوتاسیوم  والفسفوروالفسفور
..لإلمتصاصلإلمتصاص  صالحةصالحة  وبصورةوبصورة  التربةالتربة  فىفى  العناصرالعناصر



::الجویةالجویة  الظروفالظروف  --٤٤

  المحصولالمحصول  زراعةزراعة  نجاحنجاح  فىفى  ھامًاھامًا  دورًادورًا  الجویةالجویة  الظروفالظروف  تلعبتلعب••
..الغذائیةالغذائیة  قیمتھقیمتھ  ماما  حدحد  إلىإلىوو  الناتجالناتج  العلفىالعلفى  الحاصلالحاصل  كمیةكمیة  وبالتالىوبالتالى

  الجوالجو  بخالفبخالف  النوعیةالنوعیة  جیدجید  علفعلف  إنتاجإنتاج  علىعلى  تساعدتساعد  الصحوةالصحوة  األجواءاألجواء••
..  بالغیومبالغیوم  الملبدالملبد

  نوعیةنوعیة  علىعلى  كبیركبیر  اثراثر  لھالھا  الدریسالدریس  عملعمل  أثناءأثناء  األمطاراألمطار  سقوطسقوط  أنأن  كماكما  ••
..الدریسالدریس



ةةیات العلفییات العلفیللقطع محاصیل الحبوب والنجیقطع محاصیل الحبوب والنجی

  لنوعیةلنوعیة  تبعًاتبعًا  الدریسالدریس  لعمللعمل  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل  لحشلحش  المناسبالمناسب  الطورالطور  یختلفیختلف••
..  المطلوبالمطلوب  الدریسالدریس

  معاملمعامل  یقلیقل  ولكنولكن  النضجالنضج  قربقرب  حتىحتى  اإلزھاراإلزھار  منمن  الجافةالجافة  المادةالمادة  إنتاجإنتاج  یزدادیزداد••
    ..واإلستساغةواإلستساغة  الھضمالھضم

  أفضلأفضل  الدریسالدریس  نوعیةنوعیة  كانتكانت  كلماكلما  ))لبنىلبنىالال  النضجالنضج  طورطور((مبكرًامبكرًا  الحصادالحصاد  كانكان  كلماكلما••
  ھھحاصلحاصل  یكونیكون  حیثحیث  النضجالنضج  المتأخرالمتأخر  الدریسالدریس  عكسعكس  علىعلى  أكبرأكبر  بدرجةبدرجة  ومستساغومستساغ

    ..الحیوانالحیوان  قبلقبل  منمن  أقلأقل  إستساغتھإستساغتھ  ولكنولكن  أكبرأكبر



ةةیات العلفییات العلفیللقطع محاصیل الحبوب والنجیقطع محاصیل الحبوب والنجی

  إنتاجھاإنتاجھا  یصلیصل  حیثحیث  القرونالقرون  تكوینتكوین  أثناءأثناء  فىفى  تقطعتقطع  البقولیةالبقولیة  محاصیلمحاصیل  أماأما••
..المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  فىفى  أقصاهأقصاه  إلىإلى  الطاقةالطاقة  وموادومواد  البروتینالبروتین  منمن

    بینمابینما  صعبًاصعبًا  التجفیفالتجفیف  یجعلیجعل  أنھأنھ  الالإإ  المحصولالمحصول  عظمعظمیی  الحشالحش  فىفى  التبكیرالتبكیر••
    ..لفقدلفقدلل  البالغةالبالغة  األوراقاألوراق  منمن  جزءًاجزءًا  یعرضیعرض  الزائدالزائد  التأخیرالتأخیر



أثر تأخیر قطع محاصیل الدریس على القیمة الغذائیة  أثر تأخیر قطع محاصیل الدریس على القیمة الغذائیة  
للدریسللدریس

    دریسدریس  علىعلى  لحصوللحصوللل  یؤدىیؤدى  الدریسالدریس  قطعقطع  فىفى  التبكیرالتبكیر  أنأن  ذكرناذكرنا••
    ..قلیلةقلیلة  تكونتكون  ةةتتكمیكمی  ولكنولكن  الھضمالھضم  وسھلوسھل  الغذائیةالغذائیة  بالموادبالمواد  غنىغنى

    الدریسالدریس  لعمللعمل  النباتالنبات  قطعقطع  فىفى  الزائدالزائد  التأخیرالتأخیر  فإنفإن  العكسالعكس  وعلىوعلى
::یلىیلى  لمالما  الدریسالدریس  نوعیةنوعیة  ءةءةرداردا  ھھعلیعلی  یترتبیترتب

    عامةعامة  البقولیةالبقولیة  النباتاتالنباتات  فىفى  لجفافھالجفافھا  نتیجةنتیجة  األوراقاألوراق  تساقطتساقط  زیادةزیادة  - - ١١
    الموادالمواد  فقدفقد  منمن  ذلكذلك  یتبعیتبع  وماوما  خاصةخاصة  الكبیرةالكبیرة  األوراقاألوراق  وذاتوذات

..الغذائیةالغذائیة



أثر تأخیر قطع محاصیل الدریس على القیمة الغذائیة أثر تأخیر قطع محاصیل الدریس على القیمة الغذائیة 
للدریسللدریس

  الخصبةالخصبة  التربةالتربة  فىفى  خاصةخاصة  متزایدةمتزایدة  بصورةبصورة  للرقادللرقاد  البالغةالبالغة  النباتاتالنباتات  میلمیل  - - ٢٢
  ماما  لكثرةلكثرة  الحشالحش  صعوبةصعوبة  عنھعنھ  یتسببیتسبب  ممامما  الجیدةالجیدة  النموالنمو  ظروفظروف  وفىوفى

..بالتربةبالتربة  العلفالعلف  وتلوثوتلوث  قطعقطع  دوندون  النباتالنبات  منمن  ككررتتیی
  األوراقاألوراق  نسبةنسبة  تقلتقل  حیثحیث  النموالنمو  بزیادةبزیادة  النباتاتالنباتات  إستساغةإستساغة  تناقصتناقص  - - ٣٣

..ملحوظةملحوظة  بدرجةبدرجة  المھضومةالمھضومة  غیرغیر  األلیافاأللیاف  وتتزایدوتتزاید
  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  وزیادةوزیادة  األوراقاألوراق  لتساقطلتساقط  نتیجةنتیجة  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  تدھورتدھور  - - ٤٤

  المحاصیلالمحاصیل  فىفى  القاعدیةالقاعدیة  النباتالنبات  أجزاءأجزاء  إلىإلى  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  وانتقالوانتقال
  الموادالمواد  قابلیةقابلیة  لزیادةلزیادة  الحولیةالحولیة  المحاصیلالمحاصیل  فىفى  البذورالبذور  إلىإلى  أمأم  المعمرةالمعمرة
..القطعالقطع  بعدبعد  بالتنفسبالتنفس  وفقدھاوفقدھا  المطرالمطر  بماءبماء  للغسیلللغسیل  الغذائیةالغذائیة



تجفیف الدریستجفیف الدریس

  %%٢٥٢٥--٢٠٢٠  إلىإلى  األخضراألخضر  العلفالعلف  رطوبةرطوبة  إنقاصإنقاص  ھوھو  التجفیفالتجفیف  منمن  الھدفالھدف  إنإن••
  وتالفىوتالفى  بالتخمیربالتخمیر  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  فقدفقد  أوأو  ههتدھورتدھور  عدمعدم  لضمانلضمان  وذلكوذلك  أقلأقل  أوأو

..للدریسللدریس  الذاتىالذاتى  اإلحتراقاإلحتراق  خطرخطر

  العلفالعلف  فىفى  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  علىعلى  العلفالعلف  منمن  الماءالماء  بھابھا  یفقدیفقد  التىالتى  السرعةالسرعة  تتوقفتتوقف••
  الھواءالھواء  بھابھا  یتحركیتحرك  التىالتى  والسرعةوالسرعة  النسبیةالنسبیة  ورطوبةورطوبة  الھواءالھواء  حرارةحرارة  ودرجةودرجة
    ..خشونتھخشونتھ  ومدىومدى  العلفالعلف  ونوعونوع  ةةالمتبخرالمتبخر  بالرطوبةبالرطوبة  المحملالمحمل



تجفیف الدریستجفیف الدریس

  للدریسللدریس  المناسبةالمناسبة  المراحلالمراحل  فىفى  قطعھاقطعھا  عندعند  العلفیةالعلفیة  النباتاتالنباتات  معظممعظم••
  رطوبةرطوبة  %%١٥١٥  بھبھ  دریسدریس  عملعمل  فعندفعند  رطوبةرطوبة  %%٨٠٨٠--٧٠٧٠  علىعلى  تحتوىتحتوى

    ماءماء  كمیةكمیة  تبخیرتبخیر  یتطلبیتطلب  ذلكذلك  فإنفإن  رطوبةرطوبة  %%  ٨٠٨٠  ھھبب  أخضرأخضر  علفعلف  منمن
..كبیرةكبیرة  كمیةكمیة  وھىوھى  دریسدریس  طنطن  لكللكل  لترلتر  ٢٧٠٠٢٧٠٠  إلىإلى  تصلتصل

  إزالتھاإزالتھا  المطلوبالمطلوب  الماءالماء  كمیةكمیة  فإنفإن  فقطفقط  %%٦٠٦٠  العفالعف  رطوبةرطوبة  كانتكانت  إذاإذا••
  عندعند  الربعالربع  بمقداربمقدار  المزالةالمزالة  الرطوبةالرطوبة  تناقصتناقص  أنأن  أىأى  لترلتر  ٩٤٥٩٤٥  إلىإلى  تنقصتنقص
..%%  ٦٠٦٠--٨٠٨٠  منمن  العلفالعلف  رطوبةرطوبة  إنخفاضإنخفاض

    



طرق تجفیف الدریسطرق تجفیف الدریس

  یترتبیترتب  أنأن  یمكنیمكن  الال  الدریسالدریس  حدحد  إلىإلى  األخضراألخضر  العلفالعلف  رطوبةرطوبة  إنقاصإنقاص  مجردمجرد  إنإن••
  علىعلى  التجفیفالتجفیف  تمتم  إذاإذا  خصوصًاخصوصًا  العلفیةالعلفیة  أوأو  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  فىفى  كبیركبیر  تغیرتغیر  ھھعلیعلی

..منخفضمنخفض  ھواءھواء  ضغطضغط  وتحتوتحت  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  درجةدرجة

  بقدربقدر  للعلفللعلف  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  صیانةصیانة  ھوھو  التجفیفالتجفیف  لعملیةلعملیة  الثانىالثانى  الھدفالھدف  أنأن  كماكما••
  والتخمروالتخمر  بالتنفسبالتنفس  الجافةالجافة  المادةالمادة  فقدفقد  تقلیلتقلیل  طریقطریق  عنعن  التجفیفالتجفیف  أثناءأثناء  اإلمكاناإلمكان
..ذلكذلك  وغیروغیر  والغسیلوالغسیل  واألكسدةواألكسدة  األوراقاألوراق  وتساقطوتساقط



  شبھًاشبھًا  أقربأقرب  الناتجالناتج  الدریسالدریس  كانكان  كلمًاكلمًا  سریعًاسریعًا  التجفیفالتجفیف  كانكان  كلماكلما  عمومًاعمومًا••
    الكیماوىالكیماوى  ھھتركیبتركیب  أوأو  ههمظھرمظھر  فىفى  سواءسواء  منھمنھ  صنعصنع  الذىالذى  األخضراألخضر  بالعلفبالعلف

..ةةالعلفیالعلفی  وقیمتھوقیمتھأأ

::ھىھى  الدریسالدریس  تجفیفتجفیف  لل  طرقطرق  عدةعدة  وھناكوھناك••
    ..الحقلىالحقلى  التجفیفالتجفیف  - - ١١
..المخزنالمخزن  فىفى  التجفیفالتجفیف  إتمامإتمام  ثمثم  الحقلالحقل  فىفى  الجزئىالجزئى  التجفیفالتجفیف  - - ٢٢
..))السریعالسریع  التجفیفالتجفیف((  المرتفعةالمرتفعة  بالحرارةبالحرارة  التجفیفالتجفیف  - - ٣٣



التجفیف الحقلىالتجفیف الحقلى: : أوًالأوًال

فى ھذه الطریقة یقطع العلف ویترك فى الحقل لیجف للدرجة المناسبة ثم یزال فى ھذه الطریقة یقطع العلف ویترك فى الحقل لیجف للدرجة المناسبة ثم یزال ••
وتتوقف سرعة الجفاف على الظروف الجویة ومدى كثافة النمو وتتوقف سرعة الجفاف على الظروف الجویة ومدى كثافة النمو . . بعد ذلكبعد ذلك

..ونسبة رطوبة العلفونسبة رطوبة العلف
جفافھ وھو ملقى بعد الحش على سطح جفافھ وھو ملقى بعد الحش على سطح   مملیتلیت  ھھیجب أال یترك العلف بعد قطعیجب أال یترك العلف بعد قطع••

    ..األرضاألرض
..ة الغذائیةة الغذائیةسسذلك یؤدى إلى زیادة الفقد فى القیذلك یؤدى إلى زیادة الفقد فى القی••
األفضل أن یتم تصفیف العلف فى صفوف بعد الحش بوقت قصیر أو بعد أن األفضل أن یتم تصفیف العلف فى صفوف بعد الحش بوقت قصیر أو بعد أن ••

..  تجفف األوراق فى الجزء العلوى من النباتات المقطوعةتجفف األوراق فى الجزء العلوى من النباتات المقطوعة



التجفیف الحقلىالتجفیف الحقلى: : أوًالأوًال

..كلما كانت الصفوف رفیعة وغیر كثیفة كلما زادت سرعة التجفیفكلما كانت الصفوف رفیعة وغیر كثیفة كلما زادت سرعة التجفیف••
یالحظ أن فقد الكاروتین فى الدریس الذى جمع فى صفوف بعد ذبولھ یالحظ أن فقد الكاروتین فى الدریس الذى جمع فى صفوف بعد ذبولھ ••

یكون أقل من ذلك الذى ترك لیتم جفافھ وھو منتشر على سطح یكون أقل من ذلك الذى ترك لیتم جفافھ وھو منتشر على سطح 
..التربةالتربة

أن قابلیة األوراق على التجفیف تتزاید بتقدم النبات فى العمر أن قابلیة األوراق على التجفیف تتزاید بتقدم النبات فى العمر ووجد ووجد ••
%  %  ١٠١٠ففى البرسیم الحجازى وجد أن الدریس المقطوع فى مرحلة ففى البرسیم الحجازى وجد أن الدریس المقطوع فى مرحلة 

.  .  أزھار أكثر إحتفاظًا بأوراقھ من الدریس المتأخر النضج عن ذلكأزھار أكثر إحتفاظًا بأوراقھ من الدریس المتأخر النضج عن ذلك



التجفیف الحقلىالتجفیف الحقلى: : أوًالأوًال

مما تجدر اإلشارة إلیھ أن حش الدریس یجب أن یبدأ بعد زوال الندى مما تجدر اإلشارة إلیھ أن حش الدریس یجب أن یبدأ بعد زوال الندى ••
.  .  حتى تقصر المدة بین الحش والتجفیفحتى تقصر المدة بین الحش والتجفیف

وفى الدول األوربیة التي تكثر فیھا األمطار أثناء مواسم عمل الدریس وفى الدول األوربیة التي تكثر فیھا األمطار أثناء مواسم عمل الدریس ••
  ةةعلى حوامل خشبیة مرتفععلى حوامل خشبیة مرتفع  ھھیلجأ أحیانًا إلى تجفیف العلف بعد قطعیلجأ أحیانًا إلى تجفیف العلف بعد قطع

    ..أسالك أسوار المزارعأسالك أسوار المزارع  ىىعن سطح األرض وأحیانًا ینشر العلف علعن سطح األرض وأحیانًا ینشر العلف عل
ل ل ممتساعد ھذه الطرق على تقلیل فقد المواد الغذائیة بسبب رداءة عتساعد ھذه الطرق على تقلیل فقد المواد الغذائیة بسبب رداءة ع••

    ..ةةسطح التربة الرطبسطح التربة الرطب  ىىتجفیف علتجفیف عل



المخزنىالمخزنى  ––التجفیف الحقلى التجفیف الحقلى : : ثانیًاثانیًا

فى ھذه الطریقة یجفف الدریس جزئیًا فى الحقل إلى أن تصل رطوبتھ إلى فى ھذه الطریقة یجفف الدریس جزئیًا فى الحقل إلى أن تصل رطوبتھ إلى ••
سائبًا لكى یتم سائبًا لكى یتم   ووأأثم ینقل إلى المخزن مكبوسًا فى باالت ثم ینقل إلى المخزن مكبوسًا فى باالت % %   ٤٠٤٠  --٣٥٣٥

.  .  بدفع الھواء العادى أو الساخن خاللھبدفع الھواء العادى أو الساخن خاللھ  ھھتجفیفتجفیف

یجھز المخزن للتجفیف بعمل قاعدة من سدائب الخشب مرتفعة عن یجھز المخزن للتجفیف بعمل قاعدة من سدائب الخشب مرتفعة عن ••
األرض ثم تغطى بطبقة من الدریس غیر المكبوس بعدھا یكوم الدریس األرض ثم تغطى بطبقة من الدریس غیر المكبوس بعدھا یكوم الدریس 

على قاعدة مع ترك ممرات للھواء لكى یتخللھا الھواء إلى خارج المخزن على قاعدة مع ترك ممرات للھواء لكى یتخللھا الھواء إلى خارج المخزن 
.  .  من الجھة المقابلة للمروحة التي تدفعھمن الجھة المقابلة للمروحة التي تدفعھ



المخزنىالمخزنى  ––التجفیف الحقلى التجفیف الحقلى : : ثانیًاثانیًا

تفضل ھذه الطریقة فى الظروف الجویة المتقلبة حیث تدھور نوعیة تفضل ھذه الطریقة فى الظروف الجویة المتقلبة حیث تدھور نوعیة ••
.  .  الدریس بفعل األمطارالدریس بفعل األمطار

نظرًا إلرتفاع رطوبة الدریس عند وضعھ فى المخزن فإن تخمر نظرًا إلرتفاع رطوبة الدریس عند وضعھ فى المخزن فإن تخمر ••
المواد الغذائیة فیھ یكون سریعًا فى البدایة ولكنھ یقل تدریجیًا بنقص المواد الغذائیة فیھ یكون سریعًا فى البدایة ولكنھ یقل تدریجیًا بنقص 

..الرطوبةالرطوبة
.  .  تھتھیتوقف فقد الرطوبة على درجة حرارة الھواء وسرعیتوقف فقد الرطوبة على درجة حرارة الھواء وسرع••



كلما نقصت مدة التجفیف كلما نقص فقد المواد الغذائیة كلما نقصت مدة التجفیف كلما نقص فقد المواد الغذائیة عمومًا عمومًا ••
.  .  بالتخمر وقل نمو العفن على الدریسبالتخمر وقل نمو العفن على الدریس

یتمیز الدریس الناتج من ھذه الطریقة بأنھ أكثر إحتفاظًا باللون یتمیز الدریس الناتج من ھذه الطریقة بأنھ أكثر إحتفاظًا باللون ••
  عنعناألخضر وإرتفاع نسبة األوراق وإرتفاع القیمة الغذائیة عامة األخضر وإرتفاع نسبة األوراق وإرتفاع القیمة الغذائیة عامة 

..الدریس المجفف فى الحقلالدریس المجفف فى الحقل



التجفیف السریعالتجفیف السریع: : ثالثًاثالثًا

ستعمل الحرارة المرتفعة فى تجفیف العلف األخضر حیث تبخر المیاه ستعمل الحرارة المرتفعة فى تجفیف العلف األخضر حیث تبخر المیاه تت••
فى فترة قصیرة جدًا ال تسمح بحدوث التحویالت الكیماویة التي تأخذ فى فترة قصیرة جدًا ال تسمح بحدوث التحویالت الكیماویة التي تأخذ 

..مجراھا عادة فى الدریس المجفف بالطرق اإلعتیادیةمجراھا عادة فى الدریس المجفف بالطرق اإلعتیادیة
ھذه الطریقة تحفظ على العلف مواد الغذائیة وأوراقھ وما بھا من ھذه الطریقة تحفظ على العلف مواد الغذائیة وأوراقھ وما بھا من ••

.  .  فیتامینات وكاروتینفیتامینات وكاروتین
تجفیف العلف فى معامل ثابتة أو بإستخدام وحدات تجفیف العلف فى معامل ثابتة أو بإستخدام وحدات فى ھذه الطریقة یتم فى ھذه الطریقة یتم ••

..تجفیف متنقلة تستخدم مباشرًا فى الحقلتجفیف متنقلة تستخدم مباشرًا فى الحقل



التجفیف السریعالتجفیف السریع: : ثالثًاثالثًا

 من اسطوانة لفافة مذودة من الداخل  من اسطوانة لفافة مذودة من الداخل ةًًةتتكون وحدة التجفیف الثابتة عادتتكون وحدة التجفیف الثابتة عاد••
بعوارض وتقوم بتقلیب العلف أثناء اندفاعھ مع تیار الغازات الساخنة بعوارض وتقوم بتقلیب العلف أثناء اندفاعھ مع تیار الغازات الساخنة 

..من بدایة االسطوانة إلى نھایتھا من بدایة االسطوانة إلى نھایتھا 
حسب درجة الحرارة حسب درجة الحرارة حوالى نصف الساعة حوالى نصف الساعة یستغرق تجفیف العلف یستغرق تجفیف العلف ••

..ورطوبة العلفورطوبة العلف
نظرًا ألن األوراق تجف بسرعة عن السیقان فان المجففات مصممة نظرًا ألن األوراق تجف بسرعة عن السیقان فان المجففات مصممة ••

بطریقة تضمن مرور األوراق فى المجفف بسرعة أكبر من السیقان ألن بطریقة تضمن مرور األوراق فى المجفف بسرعة أكبر من السیقان ألن 
ذلك یساعد على اإلحتفاظ بأكبر قدر من البروتین والكاروتین خصوصًا ذلك یساعد على اإلحتفاظ بأكبر قدر من البروتین والكاروتین خصوصًا 

..فى األوراق البقولیةفى األوراق البقولیة



السماح للعلف بالذبول لعدة ساعات فى الحقل حتى یفقد جزء السماح للعلف بالذبول لعدة ساعات فى الحقل حتى یفقد جزء یفضل یفضل ••
.  .  كبیر من رطوبتھ قبل التجفیف الصناعىكبیر من رطوبتھ قبل التجفیف الصناعى

المعتاد فى معامل التجفیف أن یتم طحن العلف بعد تجفیفھ مباشرة المعتاد فى معامل التجفیف أن یتم طحن العلف بعد تجفیفھ مباشرة ••
.  .  ھیئة مكعبات كبیرة نسبیًاھیئة مكعبات كبیرة نسبیًاعلى على یكبس العلف الجاف یكبس العلف الجاف أو أو ) ) جریشجریش((



نسبة الرطوبة فى الدریسنسبة الرطوبة فى الدریس

  طریقةطریقة  علىعلى  كبیركبیر  تلفتلف  دوندون  علیھاعلیھا  الدریسالدریس  خزنخزن  التيالتي  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  تتوقفتتوقف••
    ..نفسھانفسھا  التخزینالتخزین

  بعدبعد  أوأو  باالتباالت  فىفى  مكبوسامكبوسا  أوأو  للسیقانللسیقان  تكسیرتكسیر  دوندون  سائباسائبا  یخزنیخزن  أنأن  أماأما  فالدریسفالدریس••
    ..طحنھطحنھ

  أقلأقل  رطوبھرطوبھ  نسبةنسبة  علىعلى  یحتوىیحتوى  أنأن  یجبیجب  والمثروموالمثرومأأ  باالتباالت  فىفى  المكبوسالمكبوس  الدریسالدریس••
    ..سائبًاسائبًا  یخزنیخزن  الذىالذى  الدریسالدریس  منمن



نسبة الرطوبة فى الدریسنسبة الرطوبة فى الدریس

  رطوبةرطوبة  %%٢٠٢٠  وبھوبھ  الدریسالدریس  تخزنتخزن  أنأن  عامةعامة  بصورةبصورة  القولالقول  یمكنیمكن••
  نسبةنسبة  معمع  یتوازنیتوازن  حتىحتى  الجفافالجفاف  فىفى  یستمریستمر  حیثحیث  تلفتلف  دوندون  ھھیحفظیحفظ

..%%١٥١٥  منمن  أقلأقل  إلىإلى  الصیفالصیف  أثناءأثناء  تنخفضتنخفض  والتىوالتى  الھواءالھواء  رطوبةرطوبة
  فإنفإن  الزیادةالزیادة  فىفى  الرطوبةالرطوبة  تبدأتبدأ  حیثحیث  الخریفالخریف  فىفى  الدریسالدریس  خزنخزن  عندعند  أماأما  ••

..  %%١٥١٥  إلىإلى  الخزنالخزن  عندعند  الدریسالدریس  فىفى  الرطوبةالرطوبة  إنقاصإنقاص  األفضلاألفضل



كبس الدریس فى باالتكبس الدریس فى باالت

  الدریسالدریس  تداولتداول  یسھلیسھل  ذلكذلك  ألنألن  توفرھاتوفرھا  عندعند  الكبسالكبس  بألةبألة  الدریسالدریس  كیسكیس  یفضلیفضل••
..ھھلخزنلخزن  المطلوبةالمطلوبة  المساحةالمساحة  منمن  ویقللویقلل

  لضرورةلضرورة  نتیجةنتیجة  المیكانیكىالمیكانیكى  الفقدالفقد  زیادةزیادة  علىعلى  یساعدیساعد  الوقتالوقت  نفسنفس  فىفى  لكنھلكنھ••
  أكثرأكثر  األوراقاألوراق  یجعلیجعل  ممامما  الكیسالكیس  قبلقبل  كبیرةكبیرة  درجةدرجة  إلىإلى  الرطوبةالرطوبة  إنقاصإنقاص
..للتقصفللتقصف  عرضھعرضھ

    ..الكابسةالكابسة  لنوعلنوع  تبعًاتبعًا  وشكلھاوشكلھا  الباالتالباالت  حجمحجم  یختلفیختلف••
  المطلوبالمطلوب  المخزنالمخزن  مساحةمساحة  منمن  ویقللویقلل  التخزینالتخزین  سھلسھل  ھھیجعلیجعل  الدریسالدریس  ثرمثرم••

    ..المكبوسالمكبوس  الدریسالدریس  منمن  تداوًالتداوًال  أصعبأصعب  ولكنھولكنھ



خواص الدریس الجیدخواص الدریس الجید

::التالیةالتالیة  بالخواصبالخواص  الجیدالجید  الدریسالدریس  تصفتصفیی••
..الحشائشالحشائش  منمن  خالىخالى١١..
..تداولھاتداولھا  أثناءأثناء  لألوراقلألوراق  فقدفقد  عدمعدم  تضمنتضمن  ظروفظروف  تحتتحت  ففجفجف٢٢..
..آلخرآلخر  أوأو  لسببلسبب  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  أوأو  الجافةالجافة  للمادةللمادة  إھدارإھدار  ھھفیفی  یحدثیحدث  لملم٣٣..
    العفنالعفن  نمواتنموات  منمن  خالىخالى٤٤..



خواص الدریس الجیدخواص الدریس الجید

  للونللون  الدریسالدریس  فقدانفقدان  ویعكسویعكس  ..))األخضراألخضر  اللوناللون((  الطبیعىالطبیعى  اللوناللون  فقدفقدیی  لملم  - - ٥٥
  ألنألن  تمامًاتمامًا  طریةطریة  لیستلیست  العالقةالعالقة  أنأن  ولوولو  للكاروتینللكاروتین  فقدهفقده  األخضراألخضر

    ..األخضراألخضر  اللوناللون  فقدفقد  منمن  أكبرأكبر  بسرعةبسرعة  یفقدیفقد  الكاروتینالكاروتین
  ومحتوىومحتوى  والنكھةوالنكھة  الرائحةالرائحة  علىعلى  تتوقفتتوقف  بدورھابدورھا  وھذهوھذه  عالیةعالیة  إستساغھإستساغھ  - - ٦٦

..السكریاتالسكریات  منمن  نسبیًانسبیًا  مرتفعمرتفع
  أنأن  الدریسالدریس    جودةجودة  علىعلى  الحكمالحكم  علىعلى  تساعدتساعد  التيالتي  الطبیعیةالطبیعیة  الصفاتالصفات  منمن  - - ٧٧

  یدلیدل  المقصفالمقصف  الدریسالدریس  ألنألن  تقصفتقصف  دوندون  لإللتواءلإللتواء  قابلیةقابلیة  السیقانالسیقان  تكونتكون
..الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  فقدفقد  وبالتالىوبالتالى  للشمسللشمس  التعرضالتعرض  أوأو  التجفیفالتجفیف  زیادةزیادة  علىعلى



فقد المواد الغذائیة عند تجفیف الدریسفقد المواد الغذائیة عند تجفیف الدریس
    الحقلالحقل  فىفى  الدریسالدریس  تجفیفتجفیف  أثناءأثناء  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  فىفى  فقدفقد  یحدثیحدث••

::ھىھى  متنوعةمتنوعة  ألسبابألسباب
::والتخمروالتخمر  التنفسالتنفس  --١١
    األنزیماتاألنزیمات  تظلتظل  كماكما  القطعالقطع  بعدبعد  ماما  لفترةلفترة  النباتالنبات  خالیاخالیا  تنفستنفستت••

    موتموت  بعدبعد  نشطةنشطة  العلفالعلف  علىعلى  طبیعیًاطبیعیًا  الموجودةالموجودة  الدقیقةالدقیقة  والكائناتوالكائنات
..والھواءوالھواء  الرطوبةالرطوبة  توفرتتوفرت  طالماطالما  الخالیاالخالیا

  الموادالمواد  حسابحساب  علىعلى  تكونتكون  البیولوجیةالبیولوجیة  النشاطاتالنشاطات  ھذهھذه  كلكل  ••
..العلفالعلف  فىفى  الغذائیةالغذائیة

  



::التنفس والتخمرالتنفس والتخمر  - - ١١

..متناقصمتناقص  بمعدلبمعدل  لكنلكن  الدریسالدریس  تخزینتخزین  بعدبعد  حتىحتى  والتخمروالتخمر  التنفسالتنفس  یستمریستمر••
  نكھةنكھة  الدریسالدریس  یكسبیكسب  التخزینالتخزین  عندعند  الدریسالدریس  فىفى  یحدثیحدث  الذىالذى  التخمرالتخمر••

    طویلةطویلة  لفترةلفترة  رطبًارطبًا  العلفالعلف  یكونیكون  كماكما  للھضمللھضم  قابلیتھقابلیتھ  منمن  تزیدتزید  رغویةرغویة
..كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  تدھورتدھور  إلىإلى  یؤدىیؤدى  التخمرالتخمر  إستمرارإستمرار  ولكنولكن



  ::المیكانیكىالمیكانیكى  الفقدالفقد  --٢٢

  ماما  أخطرأخطر  لكنلكنوو  الصفوفالصفوف  منمن  ھھوجمعوجمع  تجفیفھتجفیفھ  أثناءأثناء  العلفالعلف  منمن  جزءجزء  یفقدیفقد••
  الجفافالجفاف  مراحلمراحل  منمن  مرحلةمرحلة  أىأى  فىفى  ألنھألنھ  األوراقاألوراق  فقدفقد  ھوھو  الفقدالفقد  ھذاھذا  فىفى
  تكونتكون  وبالتالىوبالتالى  السیقانالسیقان  منمن  أقلأقل  رطوبةرطوبة  نسبةنسبة  علىعلى  تحتوىتحتوى  األوراقاألوراق  فإنفإن
    ..للتقصفللتقصف  عرضةعرضة  أكثرأكثر

  أنأن  عرفناعرفنا  إذاإذا  للدریسللدریس  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  علىعلى  األوراقاألوراق  فقدفقد  خطورةخطورة  تتضحتتضح••
  الوزنالوزن  منمن  %%  ٥٠٥٠  األوراقاألوراق  تشكلتشكل  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  مثلمثل  نباتنبات  فىفى

    الجافالجاف



::الفقد المیكانیكىالفقد المیكانیكى  --٢٢

  منمن  %%  ٩٠٩٠  البروتین،البروتین،  منمن  %%  ٧٠٧٠  علىعلى  تحتوىتحتوى  األوراقاألوراق  ھذهھذه••
..النباتالنبات  فىفى  الكاروتینالكاروتین

  أماأما  البقولیاتالبقولیات  معظممعظم  علىعلى  ینطبقینطبق  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  علىعلى  ینطبقینطبق  ماما••
  منمن  نسبتھانسبتھا  أنأن  إالإال  المیكانیكىالمیكانیكى  لفقدلفقدلل  عرضةعرضة  أوراقھاأوراقھا  فإنفإن  النجیلیاتالنجیلیات

..البقولیاتالبقولیات  منمن  أقلأقل  للنباتاتللنباتات  الجافالجاف  الوزنالوزن



  ::االبیضاض والغسیلاالبیضاض والغسیل  --٣٣

ونھ األخضر ونھ األخضر للیؤدى التعرض الزائد ألشعة الشمس إلى فقدان العلف لیؤدى التعرض الزائد ألشعة الشمس إلى فقدان العلف ل••
  ..لكاروتین والمادة العضویةلكاروتین والمادة العضویةلل  ههلونًا باھتًا شاحبًا یعكس فقدلونًا باھتًا شاحبًا یعكس فقد  ھھالطبیعى وإكتسابالطبیعى وإكتساب

ولون الكاروتین فى الواقع یفقد بسرعة أكبر من سرعة فقدان اللون ولون الكاروتین فى الواقع یفقد بسرعة أكبر من سرعة فقدان اللون 
.  .  األخضراألخضر

فإنھ یتسبب فى غسیل المواد فإنھ یتسبب فى غسیل المواد   ھھأما سقوط األمطار على الدریس أثناء تجفیفأما سقوط األمطار على الدریس أثناء تجفیف••
فقد فقد تتالغذائیة والمعادن خاصة إذا كان الدریس قد جفف بدرجة كبیرة حیث الغذائیة والمعادن خاصة إذا كان الدریس قد جفف بدرجة كبیرة حیث 

..الخالیا السیطرة على محتویاتھاالخالیا السیطرة على محتویاتھا
من زیادة فقد من زیادة فقد   ھھكذلك تساعد األمطار على إنتشار العفن وما یترتب علیكذلك تساعد األمطار على إنتشار العفن وما یترتب علی  ••

..المكونات الغذائیةالمكونات الغذائیة



سبب كل من العوامل سبب كل من العوامل ببیتوقف مقدار الفقد فى القیمة الغذائیة للدریس یتوقف مقدار الفقد فى القیمة الغذائیة للدریس ••
السابقة على سرعة عملیة التجفیف ومدى مالئمة الظروف الجویة السابقة على سرعة عملیة التجفیف ومدى مالئمة الظروف الجویة 

.  .  یمكن تحدید نسب ثابتة للفقدیمكن تحدید نسب ثابتة للفقد  أثناء التجفیف ولھذا فإن الأثناء التجفیف ولھذا فإن ال



السیالجالسیالج
SilageSilage



تعریف السیالجتعریف السیالج

  طریقطریق  عنعن  وذلكوذلك  الھواءالھواء  عنعن  بمعزلبمعزل  المحفوظالمحفوظ  األخضراألخضر  العلفالعلف  ھوھو  السیالجالسیالج••
  توقفتوقف  بدرجةبدرجة  العلفالعلف  حموضةحموضة  منمن  تزیدتزید  حامضیةحامضیة  موادمواد  إلنتاجإلنتاج  السكریاتالسكریات  تخمیرتخمیر

    ..ههفسادفساد  املاملووعع
    الال  التيالتي  الرطبةالرطبة  المناطقالمناطق  فىفى  الدریسالدریس  لعمللعمل  كبدیلكبدیل  السیالجالسیالج  صناعةصناعة  إنتشرتإنتشرت  ولقدولقد••

..الدریسالدریس  تجفیفتجفیف  علىعلى  ظروفھاظروفھا  تساعدتساعد
    



    كثیرةكثیرة  علفیةعلفیة  محاصیلمحاصیل  منمن  العالمالعالم  دولدول  معظممعظم  فىفى  حالیًاحالیًا  السیالجالسیالج  یصنعیصنع••
  فھمفھم  فىفى  الكبیرالكبیر  العملىالعملى  للتطورللتطور  نتیجةنتیجة  وغیرھاوغیرھا  والبرسیموالبرسیم  الذرةالذرة  مثلمثل

..العملیةالعملیة  فتمامفتمام  التكنولوجیةالتكنولوجیة  األسالیباألسالیب  وفىوفى  الحفظالحفظ  لبدءلبدء  النظریةالنظریة  األسساألسس

  فىفى  خصوصًاخصوصًا  الزائدالزائد  العلفالعلف  لحفظلحفظ  طریقةطریقة  أفضلأفضل  السیالجالسیالج  یعتبریعتبر••
  للبردللبرد  نتیجةنتیجة  طویلةطویلة  لفترةلفترة  األخضراألخضر  العلفالعلف  فیھافیھا  یتوفریتوفر  الال  التيالتي  المناطقالمناطق
    ..))صیفًاصیفًا((  الشدیدالشدید  الجفافالجفاف  أوأو  ))شتاءًاشتاءًا((  القارصالقارص

  دورًادورًا  یلعبیلعب  فھوفھو  ولذاولذا  األخضراألخضر  للعلفللعلف  المحفوظةالمحفوظة  األعالفاألعالف  أقربأقرب  ھوھو••
..األخضراألخضر  العلفالعلف  نقصنقص  فترةفترة  فىفى  اللبناللبن  حیواناتحیوانات  تغذیةتغذیة  فىفى  ھامًاھامًا



مزایا السیالج مزایا السیالج 
::التالیةالتالیة  بالممیزاتبالممیزات  السیالجالسیالج  یمتازیمتاز••

..  الدریسالدریس  علىعلى  الغذائیةالغذائیة  قیمتھقیمتھ  فىفى  السیالجالسیالج  فوقفوق  - - ١١
  فإنفإن  ھھقطعقطع  بعدبعد  مباشرةمباشرة  الحقلالحقل  منمن  المحصولالمحصول  إزالةإزالة  یقتضىیقتضى  السیالجالسیالج  عملعمل  ألنألن  نظرًانظرًا  

    ..أقلأقل  یكونیكون  المالئمةالمالئمة  غیرغیر  الجویةالجویة  الظروفالظروف  بسبببسبب  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  فقدفقد
  العلفالعلف  فىفى  الموجودةالموجودة  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  منمن  %%  ٨٥٨٥  – – ٧٠٧٠بحوالىبحوالى  یحتفظیحتفظ  السیالجالسیالج  

  منمن  %%٧٥٧٥  --٧٠٧٠  منمن  بأكثربأكثر  یحتفظیحتفظ  الال  طبیعیًاطبیعیًا  المجففالمجفف  الدریسالدریس  بینمابینما  األخضراألخضر
..تجفیفھتجفیفھ  ظروفظروف  أفضلأفضل  فىفى  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد



مزایا السیالجمزایا السیالج

..الحقلالحقل  فىفى  العملالعمل  فیھافیھا  یمكنیمكن  جویةجویة  ظروفظروف  أىأى  فىفى  حصادهحصاده  إمكانإمكان  - - ٤٤
  یمكنیمكن  ولكنولكن  ردیئًاردیئًا  دریسًادریسًا  تعطىتعطى  الحشائشالحشائش  كثیرةكثیرة  العلفیةالعلفیة  المحاصیلالمحاصیل  - - ٣٣

..جیدجید  كسیالجكسیالج  حفظھاحفظھا
..كسیالجكسیالج  بحفظھابحفظھا  اإلستساغةاإلستساغة  قلیلةقلیلة  األعالفاألعالف  إستساغةإستساغة  زیادةزیادة  - - ٤٤
  السیالجالسیالج  فىفى  ھاھاوجودوجود  عندعند  اإلنباتاإلنبات  علىعلى  لقدرتھالقدرتھا  الحشائشالحشائش  بذوربذور  فقدفقد  - - ٥٥

..الحشائشالحشائش  إنتشارإنتشار  تقلیلتقلیل  علىعلى  السیالجالسیالج  عملعمل  تكرارتكرار  یساعدیساعد  وبالتالىوبالتالى



مزایا السیالجمزایا السیالج

..بالدریسبالدریس  بالمقارنةبالمقارنة  ننییخزخزتتلللل  أقلأقل  مساحةمساحة  إلىإلى  السیالجالسیالج  إحتیاجإحتیاج  - - ٦٦
  فىفى  الحالالحال  ھوھو  كماكما  للحریقللحریق  أوأو  الذاتىالذاتى  لإلشتعاللإلشتعال  فرصةفرصة  وجودوجود  عدمعدم  - - ٧٧

..الدریسالدریس
  خصوصًاخصوصًا  الحلیبالحلیب  حیواناتحیوانات  تغذیةتغذیة  فىفى  الدریسالدریس  منمن  أھمیةأھمیة  أكثرأكثر  السیالجالسیالج  - - ٨٨

..األخضراألخضر  العلفالعلف  قلةقلة  عندعند  الصیفالصیف  فىفى
  مرتفعةمرتفعة  نسبنسب  علىعلى  تحتوىتحتوى  العلفالعلف  نباتاتنباتات  معظممعظم  منمن  األولىاألولى  الحشاتالحشات  - - ٩٩

  مناسبةمناسبة  تكونتكون  لكنھالكنھاوو  صعبًاصعبًا  أمرًاأمرًا  كدریسكدریس  تجفیفھاتجفیفھا  وتجعلوتجعل  الرطوبةالرطوبة  منمن
    لعمللعمل  مناسبةمناسبة  الغیرالغیر  الجویةالجویة  الظروفالظروف  فىفى  خصوصًاخصوصًا  كسیالجكسیالج  حفظھاحفظھابب

..الدریسالدریس



محاصیل السیالجمحاصیل السیالج

  كبیرةكبیرة  علفعلف  كمیةكمیة  یعطىیعطى  الذىالذى  المحصولالمحصول  ھوھو  للسیالجللسیالج  المالئمالمالئم  المحصولالمحصول••
..وشھیًاوشھیًا  الھضمالھضم  وسھلوسھل  مغذیًامغذیًا  سیالجًاسیالجًا  عطىعطىیی  ھھحفظحفظبب    والذىوالذى

األولاألول  السیالجالسیالج  محصولمحصول  ھوھو  یكونیكون  الذرةالذرة  زراعةزراعة  فیھافیھا  تنجحتنجح  التيالتي  المناطقالمناطق  فىفىفف••
  كسیالجكسیالج  السودانالسودان  ةةحشیشحشیش  السكریةالسكریة  الذرةالذرة  تستعملتستعمل  الحارةالحارة  الجافةالجافة  المناطقالمناطق  فىفى••

..الظروفالظروف  ھذهھذه  تحتتحت  زراعتھزراعتھ  تنجحتنجح  علفعلف  محصولمحصول  أىأى  وكذلكوكذلك



  بیئیةبیئیة  ظروفظروف  تحتتحت  جیدًاجیدًا  علفیًاعلفیًا  حاصًالحاصًال  یعطىیعطى  محصولمحصول  أىأى  فإنفإن  عمومًاعمومًا••
..السیالجالسیالج  إلنتاجإلنتاج  یصلحیصلح  أنأن  یمكنیمكن  معینةمعینة

  والنجلیاتوالنجلیات  والبقولیاتوالبقولیات  الشتویةالشتویة  الحبوبالحبوب  السیالجالسیالج  محاصیلمحاصیل  قائمةقائمة  تشملتشمل••
  البذورالبذور  ومحاصیلومحاصیل  یةیةالبذرالبذر  البقولالبقول  ومحاصیلومحاصیل  ومخالیطھاومخالیطھا  الصیفیةالصیفیة
    رشرشععوو  السكرالسكر  بنجربنجر  قممقمم  مثلمثل  المختلفةالمختلفة  المحاصیلالمحاصیل  بقایابقایا  وبعضوبعض  الزیتیةالزیتیة

..الحقلیةالحقلیة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  أىأى



أثناء حفظ السیالجأثناء حفظ السیالجالتى تحدث التى تحدث التغیرات الكیماویة التغیرات الكیماویة 

::اآلتىاآلتى  فىفى  السیالجالسیالج  عملعمل  لنجاحلنجاح  األساسیةاألساسیة  القواعدالقواعد  AhlgrenAhlgren  لخصلخص••
..))الھوائیةالھوائیة  الظروفالظروف  جعلجعل((  الھواءالھواء  إستبعادإستبعاد١١..
..مم  ºº  ٧٧..٢٧٢٧  --  ٢٧٢٧  إلىإلى  العلفالعلف  حرارةحرارة  درجةدرجة  رفعرفع٢٢..
..رطوبةرطوبة  %%  ٧٥٧٥--٦٥٦٥  علىعلى  السایلوالسایلو  فىفى  كبسھكبسھ  عندعند  العلفالعلف  إحتواءإحتواء٣٣..



  التغیراتالتغیرات  علىعلى  نتعرفنتعرف  أنأن  یجبیجب  للعلفللعلف  العملیةالعملیة  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  نقدرنقدر  لكىلكى••
  السایلوالسایلو  فىفى  حفظھحفظھ  عندعند  العلفالعلف  لھالھا  یتعرضیتعرض  التيالتي  الحیویةالحیویة  الكیمیائیةالكیمیائیة

    ..الھواءالھواء  عنعن  بمعزلبمعزل
  الظروفالظروف  فىفى  تتمتتم  األولىاألولى  مجموعتینمجموعتین  إلىإلى  تقسیمھاتقسیمھا  یمكنیمكن  التغیراتالتغیرات  ھذهھذه••

  الظروفالظروف  فىفى  السایلوالسایلو  منمن  األكسیجیناألكسیجین  إستنفاذإستنفاذ  بعدبعد  تتمتتم  واألخرىواألخرى  الھوائیةالھوائیة
..الالھوائیةالالھوائیة



::التغیرات الھوائیةالتغیرات الھوائیة: : أوًالأوًال
      ::ما یلىما یلىوتشمل ھذه التغیرات وتشمل ھذه التغیرات   

        
    ::تنفس الخالیا النباتیةتنفس الخالیا النباتیة  --١١
اتیة فى التنفس الھوائى حیث تحرق المواد الكربوھیدراتیة اتیة فى التنفس الھوائى حیث تحرق المواد الكربوھیدراتیة ببتستمر الخالیا النتستمر الخالیا الن••

الذائبة إلى ثانى أكسید الكربون والماء وتتحرر منھا الطاقة فى صورة حرارة الذائبة إلى ثانى أكسید الكربون والماء وتتحرر منھا الطاقة فى صورة حرارة 
..تؤدى إلى رفع حرارة الكتلة العلفیة المكبوسة تدریجیًاتؤدى إلى رفع حرارة الكتلة العلفیة المكبوسة تدریجیًا

..مقدار إرتفاع درجة الحرارة یتوقف على كمیة األكسجین الموجودةمقدار إرتفاع درجة الحرارة یتوقف على كمیة األكسجین الموجودة••



  ::نمو الخمائر والفطرنمو الخمائر والفطر  --٢٢

ھذه الكائنات الھوائیة توجد بصورة طبیعیة على العلف وھى تستمر ھذه الكائنات الھوائیة توجد بصورة طبیعیة على العلف وھى تستمر ••
..فى النمو والنشاط إلى أن یستفید األكسجین من السایلوفى النمو والنشاط إلى أن یستفید األكسجین من السایلو

خالل ھذه الفترة فإن نموھا یكون على حساب المواد الغذائیة فى خالل ھذه الفترة فإن نموھا یكون على حساب المواد الغذائیة فى ••
..العلفالعلف



::ھوائیةھوائیةالالالتغیرات الالتغیرات ال: : ثانیًاثانیًا

حیث حیث التغیرات الالھوائیة عندما یستنفذ األكسجین عن جو السایلو التغیرات الالھوائیة عندما یستنفذ األكسجین عن جو السایلو تحدث تحدث ••
..یتوقف نمو خالیا الفطریات والخمائر ولكنھا ال تتوقف عن التنفس الالھوائىیتوقف نمو خالیا الفطریات والخمائر ولكنھا ال تتوقف عن التنفس الالھوائى

كما تتوقف خالیا النبات عن التنفس الھوائى وما یبقى منھا حیا یستمر فى كما تتوقف خالیا النبات عن التنفس الھوائى وما یبقى منھا حیا یستمر فى   ••
..لتنفس الالھوائىلتنفس الالھوائىاا

بعد موت الخالیا النباتیة فأن اإلنزیمات الموجودة داخلھا تبقى نشطة لفترة ما بعد موت الخالیا النباتیة فأن اإلنزیمات الموجودة داخلھا تبقى نشطة لفترة ما ••
وكما ھو معروف فإن التنفس الالھوائى یحرق الكربوھیدرات ولكنة ینتج وكما ھو معروف فإن التنفس الالھوائى یحرق الكربوھیدرات ولكنة ینتج 

..حرارة بكمیة أقل كثیرًا من التنفس الھوائىحرارة بكمیة أقل كثیرًا من التنفس الھوائى



بطئ جدًا بعد إستنفاذ بطئ جدًا بعد إستنفاذ یكون یكون معنى ذلك أن إرتفاع حرارة السیالج معنى ذلك أن إرتفاع حرارة السیالج ••
..الھواء من السایلوالھواء من السایلو

.  .  أھم نواتج التنفس الالھوائى الكحول واألحماض الحمضیةأھم نواتج التنفس الالھوائى الكحول واألحماض الحمضیة••

  AceticAceticیر مثل حامض الخلیك یر مثل حامض الخلیك ااھذه األحماض العضویة منھا المتطھذه األحماض العضویة منھا المتط••
ومنھا الغیر متطایر ومنھا الغیر متطایر   PutricPutricوالبیوتریك والبیوتریك   PropunicPropunicوالبروبیونیك والبروبیونیك 

..حماض العضویة فى السیالجحماض العضویة فى السیالجاألاألمثل الالكتیك والذى یعتبر أھم مثل الالكتیك والذى یعتبر أھم 



على أال یتحد مع على أال یتحد مع % % ١١كمیة الكحول فى السیالج عادة أقل من كمیة الكحول فى السیالج عادة أقل من ••
..األحماض العضویة لیكون إسترات ذات روائح عطریةاألحماض العضویة لیكون إسترات ذات روائح عطریة

خالیا النبات خالیا النبات للإنتاج األحماض العضویة بواسطة التنفس الالھوائى إنتاج األحماض العضویة بواسطة التنفس الالھوائى ••
والخمائر ال یعول علیة كثیرًا إذ أن المحور الرئیسى فى إنتاج والخمائر ال یعول علیة كثیرًا إذ أن المحور الرئیسى فى إنتاج 

عندما یقل عندما یقل   نشاطھانشاطھاالتي تبدأ التي تبدأ   یةیةنشاط البكتریا الالھوائنشاط البكتریا الالھوائ  ھوھواألحماض األحماض 
..األكسجین فى السایلواألكسجین فى السایلو



::ھىھى  البكتریاالبكتریا  ھذهھذه  وأھموأھم  
::بكتریا حامض الالكتیكبكتریا حامض الالكتیك  --١١
درجة درجة   ٤٥٤٥--٢٠٢٠معظم سالالتھا یكون أكثر نشاطًا فى مدى حرارى یتراوح بین معظم سالالتھا یكون أكثر نشاطًا فى مدى حرارى یتراوح بین ••

تقوم تقوم   ااوھى تقوم بتخمیر السكریات وإنتاج حامض الالكتیك بصورة رئیسیة كموھى تقوم بتخمیر السكریات وإنتاج حامض الالكتیك بصورة رئیسیة كم
.  .  بإنتاج حامض الخلیك بصورة ثانویةبإنتاج حامض الخلیك بصورة ثانویة

أھم میزة لھذه البكتریا قدرتھا على تحمل الحموضة المرتفعة كما أنھا بكتریا أھم میزة لھذه البكتریا قدرتھا على تحمل الحموضة المرتفعة كما أنھا بكتریا ••
الھوائیة إختیاریة أى یمكنھا النمو فى الظروف الھوائیة والالھوائیة ولكن الھوائیة إختیاریة أى یمكنھا النمو فى الظروف الھوائیة والالھوائیة ولكن 

..األكسجیناألكسجین  صصنشاطھا أكثر فى حالة نقنشاطھا أكثر فى حالة نق



::بكتریا حامض البیوتریكبكتریا حامض البیوتریك  --٢٢

ھى بكتریا تقوم بتخمیر الكربوھیدرات إلنتاج حامض البیوتریك وھو ھى بكتریا تقوم بتخمیر الكربوھیدرات إلنتاج حامض البیوتریك وھو ••
.  .  حامض متطایر یعطى رائحة متزنخة للسیالجحامض متطایر یعطى رائحة متزنخة للسیالج

  ..درجة مئویةدرجة مئویة  ٤٠٤٠--٣٠٣٠تنشط ھذه البكتریا فى درجات الحرارة من تنشط ھذه البكتریا فى درجات الحرارة من ••
وعلى العكس بكتریا الالكتیك فإن نموھا یتوقف عندما تصل حموضة وعلى العكس بكتریا الالكتیك فإن نموھا یتوقف عندما تصل حموضة 

    ..٤.٢٤.٢العلف إلى العلف إلى 



ال یتوقف نشاط ھذه البكتریا عند تخمیر الكربوھیدرات وإنتاج ال یتوقف نشاط ھذه البكتریا عند تخمیر الكربوھیدرات وإنتاج ••
حامض البیوتریك بل یتعداه إلى تحلیل البروتین فى حالة نقص حامض البیوتریك بل یتعداه إلى تحلیل البروتین فى حالة نقص 

..الكربوھیدرات الكربوھیدرات 
مؤشرًا لتوقف النشاط البكتیري مؤشرًا لتوقف النشاط البكتیري   ٣.٧٣.٧یعتبر وصول العلف إلى یعتبر وصول العلف إلى ••

..وبالتالى حفظ العلف وبالتالى حفظ العلف 



  أثناءأثناء  للعلفللعلف  تحدثتحدث  التيالتي  األخرىاألخرى  التغیراتالتغیرات  منمن  عددعدد  ھناكھناكوو  
::أھمھاأھمھا  كسیالجكسیالج  ھھحفظحفظ

  منمن  غنسیومغنسیومااالمالم  إزالةإزالة  نتیجةنتیجة  وذلكوذلك  لإلصفرارلإلصفرار  مائلمائل  لونًالونًا  العلفالعلف  إكتسابإكتساب  - - ١١
..الناتجةالناتجة  العضویةالعضویة  األحماضاألحماض  بفعلبفعل  الكلوروفیلالكلوروفیل

  الموادالمواد  تأكسدتأكسد  لدرجةلدرجة  تبعًاتبعًا  داكنًاداكنًا  أوأو  فاتحًافاتحًا  قھوائیًاقھوائیًا  لونًالونًا  العلفالعلف  إكتسابإكتساب  - - ٢٢
..الھوائىالھوائى  التنفسالتنفس  أثناءأثناء  الناتجةالناتجة  بالحرارةبالحرارة  العضویةالعضویة



    السیالجالسیالج  حفظحفظ  أثناءأثناء  األساسیةاألساسیة  التغیراتالتغیرات  تلخیصتلخیص  ویمكنویمكن  
::اآلتىاآلتى  فىفى

  الموادالمواد  حسابحساب  وعلىوعلى  األكسجیناألكسجین  توافرتوافر  لمدىلمدى  تبعًاتبعًا  الحرارةالحرارة  إرتفاعإرتفاع  - - ١١
..الذائبةالذائبة  ةةالكربوھیدراتیالكربوھیدراتی

  الظروفالظروف  فىفى  والخلیكوالخلیك  الالكتیكالالكتیك  وھىوھى  المرغوبةالمرغوبة  األحماضاألحماض  إنتاجإنتاج  - - ٢٢
..الذائبةالذائبة  الكربوھیدراتالكربوھیدرات  توافرتوافر  عندعند  الالھوائیةالالھوائیة

  سرعةسرعة  علىعلى  تتوقفتتوقف  بدرجةبدرجة  مرغوبمرغوب  الغیرالغیر  البیوتریكالبیوتریك  حامضحامض  إنتاجإنتاج  - - ٣٣
..العلفالعلف  حموضةحموضة  زیادةزیادة



القیمة الغذائیة للسیالجالقیمة الغذائیة للسیالج

  منھمنھ  صنعصنع  الذىالذى  األخضراألخضر  العلفالعلف  عنعن  الغذائیةالغذائیة  قیمتھقیمتھ  فىفى  السیالجالسیالج  یختلفیختلف  الال••
    ..الكیمیائیةالكیمیائیة  الوجھةالوجھة  منمن  یختلفانیختلفان  ولكنھماولكنھما

  فیھفیھ  تزیدتزید  والوال  بروتینیةبروتینیة  غیرغیر  موادمواد  صورةصورة  فىفى  یوجدیوجد  السیالجالسیالج  معظممعظم  أنأن  إذإذ••
  نسبةنسبة  فیھفیھ  ترتفعترتفع  بینمابینما  عادةعادة  الجافةالجافة  المادةالمادة  منمن  %%٢٢  عنعن  الذائبةالذائبة  الكربوھیدراتالكربوھیدرات
    ..ةةیاریارطط  والغیروالغیر  ةةیاریارططالال  الدھنیةالدھنیة  األحماضاألحماض



السیالج مقارنًة بالدریسالسیالج مقارنًة بالدریس

  منمن  أفضلأفضل  بصورةبصورة  للعلفللعلف  الغذائیةالغذائیة  بالقیمةبالقیمة  السیالجالسیالج  یحتفظیحتفظ  عمومًاعمومًا••
..  الحقلالحقل  فىفى  المجففالمجفف  الدریسالدریس

  الحرارةالحرارة  بإستعمالبإستعمال  المخزنالمخزن  فىفى  المجففالمجفف  الدریسالدریس  منمن  أقلأقل  بكفاءةبكفاءة  لكنلكن••
..السیالجالسیالج  فىفى  الجافةالجافة  المادةالمادة  فىفى  الماءالماء  فىفى  فقدفقد  لحدوثلحدوث  نتیجةنتیجة

  ولكنولكن  والكاروتینوالكاروتین  البروتینالبروتین  فىفى  الدریسالدریس  منمن  دائمًادائمًا  أغنىأغنى  السالجالسالج••
..دد  فیتامینفیتامین  علىعلى  السیالجالسیالج  منمن  اًًاإحتواءإحتواء  أكثرأكثر  الدریسالدریس

  الدریسالدریس  منمن  أقلأقل  السیالجالسیالج  علىعلى  التغذیةالتغذیة  أثناءأثناء  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  فقدفقد  أنأن  كماكما••
..الدریسالدریس  حالةحالة  فىفى  الحیواناتالحیوانات  قبلقبل  منمن  المرفوضالمرفوض  الجزءالجزء  لدراسلدراس  نتیجةنتیجة



صفات السیالج الجیدصفات السیالج الجید

  البروتینالبروتین  خصوصًاخصوصًا  األخضراألخضر  للعلفللعلف  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  منمن  قدرقدر  بأكبربأكبر  یحتفظیحتفظ••
..والكارتینوالكارتین

  منمن  محتواهمحتواه  علىعلى  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  وقفوقفیتیت  وھذاوھذا  عالیةعالیة  بدرجةبدرجة  الحیوانالحیوان  یستسیغھیستسیغھ••
..العفنالعفن  نمونمو  درجةدرجةوو  العضویةالعضویة  األحماضاألحماض

    ..حامضیةحامضیة  ورائحةورائحة  طعمطعم  ذوذو  نظیفًانظیفًا  یكونیكون••
    ..األعفاناألعفان  منمن  الىالىخخ••



صفات السیالج الجیدصفات السیالج الجید

        ٢٢..٤٤  --٥٥..٣٣  بینبین  حموضتھحموضتھ  تتراوحتتراوح••
    ..فیھفیھ  النیتروجینالنیتروجین  مجملمجمل  منمن  %%١٠١٠  منمن  أقلأقل  األمونیااألمونیا  تشكلتشكل••
  %%٣٣  ::٢٢  بینبین  الجیدالجید  السیالجالسیالج  فىفى  الالكتیكالالكتیك  حامضحامض  نسبةنسبة  تتراوحتتراوح••

..٥٥..٠٠  ::  ٢٢..٠٠  والخلیكوالخلیك
..البیوتریكالبیوتریك  حامضحامض  منمن  خالىخالى  یكونیكون••



  األحماضاألحماض  منمن  محتواهمحتواه  أساسأساس  علىعلى  رتبرتب  إلىإلى  السیالجالسیالج  یمیزیمیز  ألمانیاألمانیا  فىفى••
  نسبتھنسبتھ  حسبحسب  حامضحامض  لكللكل  عالمةعالمة  تعطىتعطى  حیثحیث  السابقةالسابقة  الثالثةالثالثة  العضویةالعضویة

..الرتبالرتب  تحددتحدد  العالماتالعالمات  لمجموعلمجموع  تبعًاتبعًاوو  السیالجالسیالج  فىفى

  لتغذیةلتغذیة  یصلحیصلح  الال  ))كریھةكریھة  ورائحتھورائحتھ  أسودأسود  لونھلونھ((  النتنالنتن  أوأو  المتعفنالمتعفن  السیالجالسیالجوو••
    ..الحیوانالحیوان

  علىعلى  الحصولالحصول  ائدةائدةزز  بصورةبصورة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع  علىعلى  یترتبیترتب  وأحیانًاوأحیانًا••
  ولكنولكن  الحیوانالحیوان  یشتھیھیشتھیھ  السیالجالسیالج  وھذاوھذا  التبغالتبغ  نكھةنكھة  بھبھ  ىىننقھواقھواإإ  لونھلونھ  سیالجسیالج

..))والكاروتینوالكاروتین  الجافةالجافة  المادةالمادة  لتأكسدلتأكسد((  قلیلةقلیلة  الغذائیةالغذائیة  ةةتتقیمقیم
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