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Forage cropsForage crops محاصیل العلف محاصیل العلف

تكون محاصیل العلف األخضر جزًء مھمًا من المحاصیل المنزرعة تكون محاصیل العلف األخضر جزًء مھمًا من المحاصیل المنزرعة ••
فى أى دولة زراعیة فى أى دولة زراعیة 

أى نظام زراعى مستقر أو أى دورة زراعیة البد وأن تحتوى على أى نظام زراعى مستقر أو أى دورة زراعیة البد وأن تحتوى على ••
زراعة محصول یستخدم فى تغذیة الحیواناتزراعة محصول یستخدم فى تغذیة الحیوانات

فى صورة دریس فى صورة دریس   ھھإما على الصورة الخضراء مباشرة أو بعد تجفیفإما على الصورة الخضراء مباشرة أو بعد تجفیف  ••
..فى الصورة الطازجة على ھیئة سیالجفى الصورة الطازجة على ھیئة سیالج  ھھأو بعد حفظأو بعد حفظ



Forage crops Forage crops محاصیل العلفمحاصیل العلف

تختلف المساحة المخصصة من األراضى الزراعیة فى كل منطقة تختلف المساحة المخصصة من األراضى الزراعیة فى كل منطقة ••
لزراعة محاصیل العلف األخضر لزراعة محاصیل العلف األخضر 

ذلك على حسب درجة إھتمام الدولة بالثروة الحیوانیة ذلك على حسب درجة إھتمام الدولة بالثروة الحیوانیة ••
حیث یتطلب ذلك العنایة بتوفیر العلف الالزم لتغذیة الحیوانات حیث یتطلب ذلك العنایة بتوفیر العلف الالزم لتغذیة الحیوانات ••
على مدار على مدار ئھ ئھ تنظیم إستخدامھا على مدار العام حتى یجد الحیوان غذاتنظیم إستخدامھا على مدار العام حتى یجد الحیوان غذا••

.  .  العامالعام
المساحة المساحة ) ) ٢٢//١١  --  ٤٤//١١((بین بین محاصیل العلف محاصیل العلف فى مصر تتراوح نسبة فى مصر تتراوح نسبة فف  ••

..المحصولیة المنزرعةالمحصولیة المنزرعة



Forage crops Forage crops محاصیل العلفمحاصیل العلف

مصرمصر  فىفى  الرئیسىالرئیسى  العلفالعلف  محصولمحصول  ھوھو  البرسیمالبرسیم  یعتبریعتبر••
    ..األخرىاألخرى  الصیفیةالصیفیة  العلفالعلف  ومحاصیلومحاصیل  الدراوةالدراوة  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ••
تنتمىتنتمى  األخضراألخضر  العلفالعلف  بغرضبغرض  تزرعتزرع  التيالتي  المحاصیلالمحاصیل  معظممعظم••

البقولیةالبقولیة  للعائلةللعائلة  إماإما  §§
النجیلیةالنجیلیة  العائلةالعائلة  أوأو  §§
أخرىأخرى  لعائالتلعائالت  أوأو  §§

ÑÑ  الشمسالشمس  عبادعباد  مثلمثل
ÑÑالعلفالعلف  بنجربنجر  
ÑÑاللفتاللفت  
ÑÑوغیرھاوغیرھا  والتیفونوالتیفون  الجوارالجوار..



الجیدةالجیدةمواصفات محاصیل العلف مواصفات محاصیل العلف 

  المغذیةالمغذیة  الخضراءالخضراء  المادةالمادة  منمن  كمیةكمیة  أكبرأكبر  إنتاجإنتاج  علىعلى  العالیةالعالیة  القدرةالقدرة••
..الحیواناتالحیوانات  قبلقبل  منمن  والمفضلةوالمفضلة

..تكلفةتكلفة  أقلأقل  بتكالیفبتكالیف  التقاوىالتقاوى  منمن  كبیرةكبیرة  كمیةكمیة  وإعطاءوإعطاء  التكاثرالتكاثر  سھولةسھولة••
  أثناءأثناء  األخرىاألخرى  والنباتاتوالنباتات  الحشائشالحشائش  منافسةمنافسة  تحملتحمل  علىعلى  العالیةالعالیة  القدرةالقدرة  ••

..الحقلالحقل  فىفى  النموالنمو
  انان  بعدبعد  أوأو  الحشالحش  بعدبعد  ثانیةثانیة  مرةمرة  النموالنمو  علىعلى  القدرةالقدرة  ھاھالل  یكونیكون  انان  یجبیجب  ••

..الحیواناتالحیوانات  ترعاھاترعاھا
••  



الجیدةالجیدةمواصفات محاصیل العلف مواصفات محاصیل العلف 

..بالحیواناتبالحیوانات  والضارةوالضارة  السامةالسامة  الموادالمواد  منمن  خالیةخالیة  العلفالعلف  موادمواد  تكونتكون  أنأن••
  تصبحتصبح  الال  حتىحتى  المحصولالمحصول  أخذأخذ  بعدبعد  منھامنھا  التخلصالتخلص  سھلةسھلة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب••

..مقاومتھامقاومتھا  یصعبیصعب  حشیشةحشیشة
..الحیواناتالحیوانات  علیھاعلیھا  تقبلتقبل  الطعمالطعم  جیدةجیدة  مستساغةمستساغة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب••
  ––حشراتحشرات  --  أمراضأمراض((  المعاكسةالمعاكسة  للظروفللظروف  مقاومةمقاومة  أكثرأكثر  تكونتكون  أنأن  یجبیجب••

..))برودةبرودة  --  جفافجفاف



فوائد محاصیل العلففوائد محاصیل العلف

إضافة المادة العضویة إلى التربة بما فیھا من عناصر غذائیة یستفید إضافة المادة العضویة إلى التربة بما فیھا من عناصر غذائیة یستفید ••
.  .  منھا المحصول التالى فى الدورة الزراعیةمنھا المحصول التالى فى الدورة الزراعیة

بذلك تزداد خصوبة األرض عادة بعد زراعة محاصیل العلف بذلك تزداد خصوبة األرض عادة بعد زراعة محاصیل العلف ••
خصوصًا البقولیة خصوصًا البقولیة 

مما یؤدى إلى زیادة إنتاجیة المحاصیل األخرى التي تلیھا فى الدورة مما یؤدى إلى زیادة إنتاجیة المحاصیل األخرى التي تلیھا فى الدورة ••
..الزراعیةالزراعیة

تحسین الخواص الطبیعیة للتربة من ناحیة الصرف والتھویة تحسین الخواص الطبیعیة للتربة من ناحیة الصرف والتھویة ••



فوائد محاصیل العلففوائد محاصیل العلف

  إلىإلى  التربةالتربة  باطنباطن  فىفى  وتحللھاوتحللھا  البقولیةالبقولیة  النباتاتالنباتات  جذورجذور  تعمقتعمق  یؤدىیؤدى  حیثحیث••
    الصرفالصرف  تحسینتحسین

..اآلخرىاآلخرى  النباتاتالنباتات  لنمولنمو  صالحةصالحة  حالةحالة  فىفى  التربةالتربة  وجعلوجعل••
اإلنجرافاإلنجراف  عواملعوامل  منمن  التربةالتربة  علىعلى  یحافظیحافظ  بغزارةبغزارة  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  نمونمو••
  عنعن  التربةالتربة  سطحسطح  منمن  الماءالماء  فقدفقد  تقلیلتقلیل  علىعلى  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  تعملتعمل••

..الساقطةالساقطة  األمطاراألمطار  كمیةكمیة  علىعلى  تحافظتحافظ  وبالتالىوبالتالى  البخرالبخر  عملیةعملیة  طریقطریق
  القومىالقومى  الدخلالدخل  فىفى  ممتازةممتازة  مكانةمكانة  مصرمصر  فىفى  الحیوانىالحیوانى  اإلنتاجاإلنتاج  یحتلیحتل••

الزراعىالزراعى



فوائد محاصیل العلففوائد محاصیل العلف

    القومىالقومى  اإلقتصاداإلقتصاد  دعائمدعائم  أھمأھم  منمن  یعتبریعتبر  أنھأنھ  بلبل••
  الوقتالوقت  فىفى  الحیوانىالحیوانى  اإلنتاجاإلنتاج  فىفى  كبیرًاكبیرًا  نقصًانقصًا  تعانىتعانى  مصرمصر  فأنفأن  ذلكذلك  رغمرغم••

..األعالفاألعالف  لنقصلنقص  نظرًانظرًا  الحاضرالحاضر
  القومىالقومى  الدخلالدخل  فىفى  ممتازةممتازة  مكانةمكانة  مصرمصر  فىفى  الحیوانىالحیوانى  اإلنتاجاإلنتاج  یحتلیحتل••

..الزراعىالزراعى
  تعانىتعانى  مصرمصر  فأنفأن  ذلكذلك  ورغمورغم  القومىالقومى  اإلقتصاداإلقتصاد  دعائمدعائم  أھمأھم  منمن  یعتبریعتبر••

  لنقصلنقص  نظرًانظرًا  الحاضرالحاضر  الوقتالوقت  فىفى  الحیوانىالحیوانى  اإلنتاجاإلنتاج  فىفى  كبیرًاكبیرًا  نقصًانقصًا
..األعالفاألعالف



أھم مشاكل تغذیة الحیوان فى مصرأھم مشاكل تغذیة الحیوان فى مصر

..تھتھحاجحاج  عنعن  الحیوانالحیوان  لتغذیةلتغذیة  الصالحةالصالحة  األعالفاألعالف  كمیةكمیة  نقصنقص••
..العامالعام  مدارمدار  علىعلى  الخضراءالخضراء  عالفعالفاألاأل  إستھالكإستھالكوو  توزیعتوزیع  سوءسوء••
فنجد أن كمیة األعالف الموجودة ال تفى اإلحتیاجات الغذائیة فنجد أن كمیة األعالف الموجودة ال تفى اإلحتیاجات الغذائیة ••

للحیواناتللحیوانات
كما أن البرسیم وھو محصول العلف األخضر الرئیسىكما أن البرسیم وھو محصول العلف األخضر الرئیسى  ••
یستھلك طازجًا فى تغذیة الحیوانات خالل فصل الشتاء الذى ال یستھلك طازجًا فى تغذیة الحیوانات خالل فصل الشتاء الذى ال   ••

یتجاوز خمسة أشھریتجاوز خمسة أشھر
  



أھم مشاكل تغذیة الحیوان فى مصرأھم مشاكل تغذیة الحیوان فى مصر

بینما تعانى الحیوانات نقصًا فى مواد العلف األخضر خالل أشھر بینما تعانى الحیوانات نقصًا فى مواد العلف األخضر خالل أشھر ••
الصیفالصیف

  ةةحیث یضطر الفالح إلى تغذیة الحیوانات على موارد مائلة قلیلحیث یضطر الفالح إلى تغذیة الحیوانات على موارد مائلة قلیل  ••
القیمة الغذائیة كالتبن ھذا بجانب نباتات الذرة الناتجة من الخف القیمة الغذائیة كالتبن ھذا بجانب نباتات الذرة الناتجة من الخف 

فى المناطق التي تھتم باإلنتاج الحیوانى تزرع مساحات قلیلة من فى المناطق التي تھتم باإلنتاج الحیوانى تزرع مساحات قلیلة من ••
الدارة الدارة 

لتقدیمھا كعلف أخضر خالل موسم الصیف ولذا تصبح الحیوانات لتقدیمھا كعلف أخضر خالل موسم الصیف ولذا تصبح الحیوانات ••
..ھزیلة خالل الصیفھزیلة خالل الصیف



راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى أأ
مصرمصر

السنةالسنة  مدارمدار  علىعلى  البرسیمالبرسیم  إستھالكإستھالك  تنظیمتنظیم••
  البرسیمالبرسیم  منمن  جزءجزء  بتوفیربتوفیر  وذلكوذلك  §§
..صیفًاصیفًا  التغذیةالتغذیة  فىفى  ھھإلستعمالإلستعمال  دریسدریس  إلىإلى  ھھتحویلتحویل§§

البرسیمالبرسیم  منمن  الفدانالفدان  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  علىعلى  لعمللعملاا••
عالیةعالیة  إنتاجیةإنتاجیة  كفاءةكفاءة  ذاتذات  جدیدةجدیدة  أصنافأصناف  وإنتخابوإنتخاب  بإستنباطبإستنباط  §§
..البرسیمالبرسیم  تسمیدتسمید  ببرامجببرامج  واإلھتمامواإلھتمام  المناسبالمناسب  الموعدالموعد  فىفى  بالزراعةبالزراعة  اإلھتماماإلھتمام  معمع  §§

    البرسیمالبرسیم  لتجفیفلتجفیف  الحدیثةالحدیثة  الطرقالطرق  إتباعإتباع••
  البرسیمالبرسیم  منمن  جیدجید  سیالجسیالج  بعملبعمل  اإلھتماماإلھتمام§§
..خاصةخاصة  حفرحفر  فىفى  أوأو  صوامعصوامع  فىفى  خضراءخضراء  حالةحالة  علىعلى  حفظھحفظھ  طریقطریق  عنعن  وذلكوذلك§§



راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى أأ
مصرمصر

    بالنجیلیاتبالنجیلیات  البرسیمالبرسیم  خلطخلط••
  علىعلى  احتوائیةاحتوائیة  حیثحیث  منمن  الغذائیةالغذائیة  الناحیةالناحیة  منمن  اتزانًااتزانًا  أكثرأكثر  ھھیجعلیجعل  ذلكذلك  ألنألن§§

والنشاوالنشا  البروتینالبروتین
    الحیواناتالحیوانات  تلتھمھاتلتھمھا  التيالتي  الكمیاتالكمیات  وتقلیلوتقلیل  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة  بجانببجانب  ھذاھذا  §§

..منھمنھ
الحشاتالحشات  عددعدد  لزیادةلزیادة  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  فىفى  التبكیرالتبكیر••

..القطنالقطن  أوأو  الذرةالذرة  وجودوجود  فىفى  مبكرًامبكرًا  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  یمكنیمكن  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى§§
    سمسم  ٤٠٤٠- - ٣٥٣٥  حوالىحوالى  مناسبمناسب  إرتفاعإرتفاع  إلىإلى  یصلیصل  عندماعندما  البرسیمالبرسیم  حشحش••

    األرضاألرض  سطحسطح  منمن  سمسم  ٨٨--٧٧  إرتفاعإرتفاع  علىعلى  الحشالحش  ویكونویكون§§
..أكثرأكثر  أوأو  %%١٠١٠  إلىإلى  تصلتصل  المحصولالمحصول  فىفى  زیادةزیادة  إلىإلى  ذلكذلك  یؤدىیؤدى  حیثحیث§§



راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى أأ
مصرمصر

    الثالثیةالثالثیة  الزراعیةالزراعیة  بالدورةبالدورة  اإللتزاماإللتزام••
..الدورةالدورة  فىفى  المنزرعةالمنزرعة  األرضاألرض  بثلثبثلث  البرسیمالبرسیم  مساحةمساحة  فیھافیھا  تحددتحدد  التيالتي§§

    الصیفیةالصیفیة  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  زراعةزراعة  تشجیعتشجیع••
    المحصولالمحصول  وفیرةوفیرة  المحاصیلالمحاصیل  إدخالإدخال  معمع§§
  األراضىاألراضى  فىفى  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  مثلمثل  زراعةزراعة  فىفى  التوسعالتوسع  یكونیكون  أنأن  علىعلى§§

      ..الرئیسیةالرئیسیة  المحاصیلالمحاصیل  فیھافیھا  تجودتجود  الال  التيالتي  واألراضىواألراضى  المستصلحةالمستصلحة



راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى أأ
مصرمصر

  الشرقىالشرقى  الشمالىالشمالى  الساحلالساحل  فىفى  خاصةخاصة  الطبیعیةالطبیعیة  بالمراعىبالمراعى  إلھتمامإلھتماماا••
    والغربىوالغربى

  بریةبریة  صورةصورة  فىفى  كثیرةكثیرة  نباتاتنباتات  تنموتنمو  حیثحیث§§
  فىفى  الحیوانالحیوان  تغذیةتغذیة  مشكلةمشكلة  حلحل  فىفى  المساھمةالمساھمة  إلىإلى  النباتاتالنباتات  بھذهبھذه  العنایةالعنایة  تؤدىتؤدى§§

..  مصرمصر



راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى أأ
مصرمصر

    تغذیةتغذیة  فىفى  الحقلالحقل  محاصیلمحاصیل  منمن  النباتیةالنباتیة  المخلفاتالمخلفات  منمن  اإلستفادةاإلستفادة••
::مثلمثل  الحیواناتالحیوانات

..الخضراءالخضراء  القممالقمم  منمن  طنطن  ألفألف  ٢٠٠٢٠٠  إلىإلى  تصلتصل  والتىوالتى  السكرالسكر  قصبقصب  نباتاتنباتات  قممقمم§§
..السكرالسكر  بنجربنجر  جذورجذور  منمن  السكرالسكر  إستخالصإستخالص  وبقایاوبقایا  قممقمم  §§
..سیالجسیالج  إلىإلى  بتحویلھابتحویلھا  صیفًاصیفًا  الناتجةالناتجة  الذرةالذرة  وعیدانوعیدان  حطبحطب  منمن  اإلستفادةاإلستفادة§§
..القطنالقطن  وحطبوحطب  األرزاألرز  بسرسبسرس  اإلستفادةاإلستفادة§§



راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى راء ومقترحات حل مشكلة تغذیة الحیوانات فى أأ
مصرمصر

  اإلستصالحاإلستصالح  مناطقمناطق  فىفى  المعمرةالمعمرة  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  بعضبعض  زراعةزراعة  إدخالإدخال••
..الحجازىالحجازى  كالبرسیمكالبرسیم

..كالكسبكالكسب  المركزةالمركزة  الصناعیةالصناعیة  األعالفاألعالف  إستخدامإستخدام  فىفى  التوسعالتوسع••
    الصحراویةالصحراویة  المناطقالمناطق  إلىإلى  الھجرةالھجرة  تشجیعتشجیع••

    آبارآبار  بعملبعمل  فیھافیھا  المیاهالمیاه  توفیرتوفیر  یمكنیمكن  التيالتي§§
..الصیفیةالصیفیة  األعالفاألعالف  محاصیلمحاصیل  زراعةزراعة  فىفى  إستغاللھاإستغاللھا  یمكنیمكن  والتىوالتى§§



عند دراسة محاصیل  عند دراسة محاصیل    الھامةالھامةبعض المصطلحات بعض المصطلحات 
العلف والمراعىالعلف والمراعى

::ForageForage  علفعلف••
  الحیواناتالحیوانات  ھاھاوتستھلكوتستھلك  النباتاتالنباتات  منمن  تؤخذتؤخذ  التيالتي  التغذیةالتغذیة  موادمواد  كلكل  إلىإلى  یشیریشیر    §§

....والقشوالقش  والدریسوالدریس  العلفالعلف  نباتاتنباتات  مثلمثل  المتوحشةالمتوحشة  أوأو  األلیفةاأللیفة
ForageForageعلفعلف  محصولمحصول•• CropCrop  ::    

..الحیواناتالحیوانات  تغذیةتغذیة  لغرضلغرض  أساسًاأساسًا  تزرعتزرع  التيالتي  النباتاتالنباتات  إلىإلى  التعریفالتعریف  ھذاھذا  یشیریشیر§§
::  FeedFeed  تغذیةتغذیة••

    تستخدمتستخدم  التيالتي  والحیوانیةوالحیوانیة  النباتیةالنباتیة  المنتجاتالمنتجات  كلكل  إلىإلى  اإلصطالحاإلصطالح  ھذاھذا  یشیریشیر  §§
..للحیوانللحیوان  كغذاءكغذاء



عند دراسة محاصیل  عند دراسة محاصیل    الھامةالھامةبعض المصطلحات بعض المصطلحات 
العلف والمراعىالعلف والمراعى

العظامالعظام  ومسحوقومسحوق  المجففالمجفف  واللحمواللحم  المجففالمجفف  كالدمكالدم  الحیوانیةالحیوانیة  والمنتجاتوالمنتجات••
  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  قلیلقلیل  ولكنھولكنھ  كبیرًاكبیرًا  حیزًاحیزًا  یشغلیشغل  ماما  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  ھذهھذه  ومنومن  §§

كالتبنكالتبن  المائلةالمائلة  بالمادةبالمادة  ویسمىویسمى
  بالعلیقةبالعلیقة  ویعرفویعرف  عالیةعالیة  الغذائیةالغذائیة  قیمتھقیمتھ  ولكنولكن  الحجمالحجم  صغیرصغیر  ھوھو  ماما  ومنھاومنھا  §§

..المركزةالمركزة

::  FoodFood  لطعاملطعاماا••
  التيالتي  الحیوانیةالحیوانیة  أوأو  النباتیةالنباتیة  الموادالمواد  إلىإلى  اإلصطالحاإلصطالح  ھذاھذا  ویشیرویشیر  §§

..غذاؤةغذاؤة  فىفى  اإلنساناإلنسان  یستعملھایستعملھا



عند دراسة محاصیل  عند دراسة محاصیل    الھامةالھامةبعض المصطلحات بعض المصطلحات 
العلف والمراعىالعلف والمراعى

::  PasturesPastures  المرعىالمرعى••
  والمنزرعةوالمنزرعة  األرضاألرض  منمن  المحددهالمحدده  المساحاتالمساحات  إلىإلى  اإلصطالحاإلصطالح  ھذاھذا  یشیریشیر§§

الخضراءالخضراء  بالنباتاتبالنباتات
    وتحددوتحدد  وتسمدوتسمد  ثابتثابت  رىرى  لنظاملنظام  وتخضعوتخضع  الحیواناتالحیوانات  رعىرعى  فىفى  تستعملتستعمل  التيالتي  §§

..صنعةصنعة  منمن  حدودحدود  ولھاولھا  اإلنساناإلنسان  بواسطةبواسطة
::RangesRanges  الطبیعىالطبیعى  المرعىالمرعى••

    فیھافیھا  تنموتنمو  التيالتي  المكشوفةالمكشوفة  الواسعةالواسعة  المساحاتالمساحات  إلىإلى  التعریفالتعریف  ھذاھذا  ویشیرویشیر  §§
    ..لھالھا  الحیواناتالحیوانات  لرعىلرعى  تصلحتصلح  والتىوالتى    طبیعیًاطبیعیًا  نموانموا  النباتاتالنباتات

  صنعصنع  منمن  حدودحدود  لھالھا  ولیسولیس  األمطاراألمطار  علىعلى  فتعتمدفتعتمد  ثابتثابت  رىرى  نظامنظام  لھالھا  لیسلیس§§
..والجبالوالجبال  كالودیانكالودیان  اإلنساناإلنسان



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

العوامل الجویةالعوامل الجویة: : أوًال أوًال ••
::الحرارةالحرارة§§

ÑÑحیثحیث  الحرارةالحرارة  بدرجةبدرجة  والمراعىوالمراعى  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  ونموونمو  إنتشارإنتشار  یتأثریتأثر    
::ھماھما  مجموعتینمجموعتین  إلىإلى  الحرارةالحرارة  بدرجةبدرجة  لتأثیرھالتأثیرھا  تبعًاتبعًا  ھاھاتقسیمتقسیم  یمكنیمكن

  تتحملتتحمل  والوال  الدافئالدافئ  الجوالجو  فىفى  نباتاتھانباتاتھا  وتجودوتجود  ::صیفیةصیفیة  علفعلف  محاصیلمحاصیلأأ--
البرودةالبرودة

  فولفول  --    السودانالسودان  حشیشةحشیشة  ––  العلفالعلف  لوبیالوبیا  ––  الكشرنجیجالكشرنجیج  مثلمثل  
  الذرةالذرة  ))  الدوارةالدوارة((  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  ––  السكریةالسكریة  الذرةالذرة  ––  الصویاالصویا
    ..الریانةالریانة



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

  تتحملتتحمل  والوال  الباردالبارد  الجوالجو  نموھانموھا  یالئمیالئم  ::شتویةشتویة  علفعلف  محاصیلمحاصیل  --بب
..  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  نباتاتھانباتاتھا

..العلفالعلف  بنجربنجر  األحمراألحمر  البرسیمالبرسیموو  المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  مثلمثل
ÑÑوالحرارةوالحرارة  للبرودةللبرودة  مقاومتھامقاومتھا  مدىمدى  فىفى  مجموعةمجموعة  كلكل  داخلداخل  النباتاتالنباتات  وتتفاوتوتتفاوت  
ÑÑبالعمربالعمر  والحرارةوالحرارة  للبرودةللبرودة  مقاومتھامقاومتھا  مدىمدى  تتأثرتتأثر
ÑÑ  الكاملالكامل  النباتالنبات  فىفى  بالبرودةبالبرودة  تاثرًاتاثرًا  أشدأشد  البادراتالبادرات  تكونتكون  حیثحیث..



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

ولكل محصول من محاصیل العلف درجة حرارة صغرىولكل محصول من محاصیل العلف درجة حرارة صغرى••
    ھى أقل درجة حرارة یمكن أن تنمو عندھا محصول العلفھى أقل درجة حرارة یمكن أن تنمو عندھا محصول العلف§§
درجة حرارة ینمو عندھا المحصول درجة حرارة ینمو عندھا المحصول   لىلىدرجة حرارة عظمى وھى أعدرجة حرارة عظمى وھى أع§§
درجة حرارة مثلى وھى درجة الحرارة التي عندھا یعطى نبات العلف أعلى درجة حرارة مثلى وھى درجة الحرارة التي عندھا یعطى نبات العلف أعلى §§

محصولمحصول
ویؤدى تعریض النبات لدرجات حرارة أعلى من الدرجة القصوى أو أقل ویؤدى تعریض النبات لدرجات حرارة أعلى من الدرجة القصوى أو أقل   §§

..من الدرجة الصغرى الالزمة لنموه إلى حدوث أضرار جسیمةمن الدرجة الصغرى الالزمة لنموه إلى حدوث أضرار جسیمة



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

::الضوءالضوء§§
ÑÑاإلضاءةاإلضاءة  بشدةبشدة  والمراعىوالمراعى  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  ونموونمو  إنتشارإنتشار  یتأثریتأثر    

ØØالضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  وطولوطول    
ØØالضوءالضوء  إستخدامإستخدام  فىفى  كفاءتھاكفاءتھا  فىفى  بینھابینھا  فیمافیما  النباتاتالنباتات  وتختلفوتختلف..



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

ÑÑججررالحالح  حدحدالال  منمن  أطولأطول  ضوئیةضوئیة  فترةفترة  إلىإلى  بعضھابعضھا  یحتاجیحتاج  حیثحیث    
ÑÑالكنارىالكنارى  حشیشةحشیشة  مثلمثل  الطویلالطویل  النھارالنھار  نباتاتنباتات  وتسمىوتسمى  ..
ÑÑ  وتسمىوتسمى  جرحجرحالال  حدحدالال  منمن  أقلأقل  ضوئیةضوئیة  فترةفترة  إلىإلى  اآلخراآلخر  البعضالبعض  یحتاجیحتاج  بینمابینما    

..الصویاالصویا  فولفول  مثلمثل  القصیرالقصیر  النھارالنھار  نباتاتنباتات
ÑÑ  وتسمىوتسمى  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  بطولبطول  تتأثرتتأثر  الال  التيالتي  النباتاتالنباتات  بعضبعض  وھناكوھناك    

..البرسیمالبرسیم  مثلمثل  محایدةمحایدة  نباتاتنباتات



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

عوامل التربةعوامل التربة: : ثانیاثانیا••
  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  ونموونمو  إنتشارإنتشار  فىفى  ھاماھاما  دورًادورًا  التربةالتربة  عواملعوامل  تلعبتلعب§§

::المحاصیلالمحاصیل  نمونمو  فىفى  تؤثرتؤثر  التيالتي  التربةالتربة  عواملعوامل  ومنومن  والمراعىوالمراعى
الرطوبةالرطوبة§§

ÑÑةةرطوبرطوب  درجةدرجة  علىعلى  والمراعىوالمراعى  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  ونموونمو  إنتشارإنتشار  یتوقفیتوقف  
  التربةالتربة

ÑÑالتربةالتربة  جفافجفاف  أوأو  رطوبةرطوبةلللل  تحملھاتحملھا  مدىمدى  فىفى  بینمابینما  فیمافیما  النباتاتالنباتات  وتختلفوتختلف  
ÑÑ  والعطشوالعطش  التربةالتربة  جفافجفاف  الحلوالحلو  البرسیمالبرسیم  یتحملیتحمل  فبینمافبینما  
ÑÑللعطشللعطش  تحمًالتحمًال  أقلأقل  األحمراألحمر  البرسیمالبرسیم  أنأن  نجدنجد  



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

ÑÑغدقةغدقة  أرضأرض  فىفى  النموالنمو  یمكنھایمكنھا  الكنارىالكنارى  حشیشةحشیشة  أنأن  كماكما    
ÑÑوالتھویةوالتھویة  الصرفالصرف  جیدةجیدة  تربةتربة  إلىإلى  یحتاجیحتاج  الذىالذى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  عكسعكس..    
ÑÑأكبرأكبر  بدرجةبدرجة  للجفافللجفاف  بتحملھابتحملھا  النجیلیاتالنجیلیات  وتتمیزوتتمیز
ÑÑ  بالنجیلیاتبالنجیلیات  بمقارنتھابمقارنتھا  والعطشوالعطش  للجفافللجفاف  تحمًالتحمًال  أكثرأكثر  السكریةالسكریة  الذرةالذرة  أنأن  كماكما  

..األخرىاألخرى
ÑÑومقاومةومقاومة  بالماءبالماء  اإلحتفاظاإلحتفاظ  علىعلى  بقدرتھابقدرتھا  الصحراویةالصحراویة  النباتاتالنباتات  تتمیزتتمیز  كماكما  

العطشالعطش
ÑÑ  المختلفةالمختلفة  العلفالعلف  لنباتاتلنباتات  المائىالمائى  اإلحتیاجاإلحتیاج  یتفاوتیتفاوت  ولھذاولھذا..



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

:: Water requiremant Water requiremant  اإلحتیاج المائىاإلحتیاج المائى••
  منمن  واحدةواحدة  وحدةوحدة  إلنتاجإلنتاج  الالزمالالزم  بالوزنبالوزن  الماءالماء  وحداتوحدات  عنھعنھ  یعبریعبر§§

    الجافةالجافة  المادةالمادة
    رطلرطل  ٣٠٢٣٠٢  ھوھو  الشامیةالشامیة  للذرةللذرة  المائىالمائى  اإلحتیاجاإلحتیاج  أنأن  قلناقلنا  فإذافإذا§§
  منمن  واحدواحد  رطلرطل  إلنتاجإلنتاج  الماءالماء  منمن  رطلرطل  ٣٠٢٣٠٢  یلزمیلزم  أنھأنھ  یعنىیعنى  فھذافھذا§§

..الجافةالجافة  المادةالمادة



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

بعوامل عدة منھابعوامل عدة منھا  للمحولللمحولیتأثر اإلحتیاج المائى یتأثر اإلحتیاج المائى ••
    النباتالنبات  نوعنوع  §§
    الرطوبة الجویةالرطوبة الجویة§§
    رطوبة التربةرطوبة التربة§§
    خصوبة التربةخصوبة التربة  §§
..تعاقب المحاصیل فى األرضتعاقب المحاصیل فى األرض  §§



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

إحتیاجات الرىإحتیاجات الرى••
المحصولالمحصول  إلنتاجإلنتاج  الالزمالالزم  الماءالماء  كمیةكمیة  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو••
  الرىالرى  إحتیاجاتإحتیاجات  وتترقفوتترقف  ––  والرشحوالرشح  بخربخر  بالنتحبالنتح  الفقدالفقد  تشملتشمل  والتىوالتى  ••

::  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  المائىالمائى  اإلحتیاجاإلحتیاج  علىعلى
الحرارةالحرارة  عواملعوامل§§
  والرطوبةوالرطوبة  §§
  التربةالتربة  ونوعونوع§§
..الفدانالفدان  منمن  الناتجالناتج  المحصولالمحصول  بجانببجانب  ھذاھذا  وخالفھوخالفھ§§



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

  إلحتیاجھاإلحتیاجھا  تبعًاتبعًا  أقسامأقسام  ثالثةثالثة  إلىإلى  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  تقسیمتقسیم  ویمكنویمكن••
::المائىالمائى
مثلمثل  كبیركبیر  المائىالمائى  إحتیاجھاإحتیاجھا  نباتاتنباتات§§

ÑÑ  CrimsonCrimson cloverclover
ÑÑBromeBrome grassgrass
  مثلمثل  قلیلقلیل  المائىالمائى  إحتیاجھاإحتیاجھا  نباتاتنباتات§§

ÑÑالسودانالسودان  وحشیشةوحشیشة  الرفیعةالرفیعة  والذرةوالذرة  الدخنالدخن..
  مثلمثل  وسطوسط  المائىالمائى  إحتیاجھاإحتیاجھا  نباتاتنباتات§§

ÑÑالحلوالحلو  والبرسیموالبرسیم  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم..
    ..منطقةمنطقة  لكللكل  المالئمالمالئم  المحصولالمحصول  تحدیدتحدید  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك••



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

::التھویةالتھویة§§
ÑÑتھویة التربةتھویة التربة  یتأثر نمو المحاصیل بدرجةیتأثر نمو المحاصیل بدرجة..
ÑÑ    فالتربة المفككة ذات التھویة الجیدة أفضل بكثیر من التربة المتماسكةفالتربة المفككة ذات التھویة الجیدة أفضل بكثیر من التربة المتماسكة
..األكسجین ویسھل إنتشار الجذوراألكسجین ویسھل إنتشار الجذورفیھا فیھا لنمو النباتات حیث یتوفر لنمو النباتات حیث یتوفر   
ÑÑ  مثلمثل  ویمكن لبعض المحاصیل النمو تحت ظروف الصرف السیئویمكن لبعض المحاصیل النمو تحت ظروف الصرف السیئ

ØØ   حشیشة الكنارى حشیشة الكنارى
ØØLandino cloverLandino clover



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

::الحموضةالحموضة§§
ÑÑ ٦.٥٦.٥((تنمو معظم محاصیل العلف بنجاح فى تربة حمضیة نوعًا تنمو معظم محاصیل العلف بنجاح فى تربة حمضیة نوعًا  pHpH ( (
ÑÑویتحمل بعضھا النمو فى األراضى القلویة أو الملحیة نوعًاویتحمل بعضھا النمو فى األراضى القلویة أو الملحیة نوعًا..
ÑÑ   جمیع محاصیل العلف فى التربة المتعادلةجمیع محاصیل العلف فى التربة المتعادلة  ةةتجود زراعتجود زراعوعمومًا وعمومًا..
ÑÑ حساسة لألراضى الحمضیة حساسة لألراضى الحمضیة الالالمحاصیل المحاصیل ومن ومن

ØØالبرسیم الحجازى الحلوالبرسیم الحجازى الحلو



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

ÑÑلنجیل والبرسیم األحمر والذرة الرفیعة وفول الصویا ولوبیا العلف لنجیل والبرسیم األحمر والذرة الرفیعة وفول الصویا ولوبیا العلف أما اأما ا
.  .  أن تنمو فى األراضى الحمضیةأن تنمو فى األراضى الحمضیةیمكن یمكن 

ÑÑ ومن المحاصیل التي تتحمل الملوحة ومن المحاصیل التي تتحمل الملوحة
ØØ الشعیر الشعیر
ØØ الشوفان الشوفان
ÑÑ تختلف محاصیل العلف فى درجة تحملھا نسبة األمالح الضارة بالتربة تختلف محاصیل العلف فى درجة تحملھا نسبة األمالح الضارة بالتربة

..فتتحمل النجیلیات الملوحة بدرجة أكثر من البقولیاتفتتحمل النجیلیات الملوحة بدرجة أكثر من البقولیات



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

::قوام التربةقوام التربة§§
التربة التربة   بقوامبقوامیتأثر نمو وإنتشار محاصیل العلف یتأثر نمو وإنتشار محاصیل العلف §§
  فى األراضى الصفراء أو الطینیة الخفیفةفى األراضى الصفراء أو الطینیة الخفیفةتھا تھا فتجود زراعفتجود زراع§§
ویمكن لبعضھا النمو فى األراضى الرملیة ویمكن لبعضھا النمو فى األراضى الرملیة §§

ÑÑكالبرسیم الحجازىكالبرسیم الحجازى
ÑÑ  والبرسیم القرمزىوالبرسیم القرمزى..
ومن المحاصیل التي یجود نموھا فى التربة الثقیلةومن المحاصیل التي یجود نموھا فى التربة الثقیلة  §§

ÑÑ  البرسیم األحمرالبرسیم األحمر . .



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

محصول محصول وإلنتاجیة وإلنتاجیة یحددان مكان ونوع یحددان مكان ونوع العوامل الجویة ونوع التربة العوامل الجویة ونوع التربة ومع أن ومع أن §§
العلف الذى یزرعالعلف الذى یزرع

العوامل اإلقتصادیة ھى التي تحدد أخیرًا أین وكیف تزرع محاصیل العوامل اإلقتصادیة ھى التي تحدد أخیرًا أین وكیف تزرع محاصیل إال أن إال أن   §§
العلف وكذلك المساحة المنزرعة منھا بالنسبة للمحاصیل النقدیھ األخرى مثل العلف وكذلك المساحة المنزرعة منھا بالنسبة للمحاصیل النقدیھ األخرى مثل 

ÑÑ محاصیل الحبوب محاصیل الحبوب
ÑÑ واأللیاف واأللیاف
ÑÑأو الزیت وغیرھاأو الزیت وغیرھا..



العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصیل العلف  
والمراعىوالمراعى

وعلیھ یجب أن ینظر إلى محاصیل العلف وعلیھ یجب أن ینظر إلى محاصیل العلف §§
.  .  عن طریق كیفیة إیجاد مكان لھا ضمن النظام الزراعى السائد فى كل منطقةعن طریق كیفیة إیجاد مكان لھا ضمن النظام الزراعى السائد فى كل منطقة§§
إذ من المعتاد أن یكون لدى الفالح كمیة محدودة من رأس المال والعمال إذ من المعتاد أن یكون لدى الفالح كمیة محدودة من رأس المال والعمال §§

واألرض نفسھاواألرض نفسھا
ومن الضرورى إستغالل كل مصدر من ھذه المصادر الثالثة بالطریقة التي ومن الضرورى إستغالل كل مصدر من ھذه المصادر الثالثة بالطریقة التي   §§

تعود على المزارع بأكبر ربح تعود على المزارع بأكبر ربح 
ولذلك نجد أن إنتاج محاصیل العلف األخضر فى العالم یختلف كثیرًا من ولذلك نجد أن إنتاج محاصیل العلف األخضر فى العالم یختلف كثیرًا من §§

..دولة إلى دولة أخرى أو من منطقة لمنطقة أخرى فى الدولة الواحدةدولة إلى دولة أخرى أو من منطقة لمنطقة أخرى فى الدولة الواحدة



العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 
إستساغتھاإستساغتھا

الغذائیةالغذائیة  قیمتھقیمتھ  عنعن  أھمیةأھمیة  العلفالعلف  محصولمحصول  إستساغةإستساغة  درجةدرجة  تقلتقل  الال••
  علىعلى  تقبلتقبل  الال  الحیواناتالحیوانات  ولكنولكن  عالیةعالیة  غذائیةغذائیة  قیمةقیمة  ذاتذات  العلفالعلف  مادةمادة  تكونتكون  فقدفقد  ••

))تستسیغھاتستسیغھا  الال((  علیھاعلیھا  التغذیةالتغذیة
منھامنھا  إلیھإلیھ  یقدمیقدم  ماما  كلكل  یستھلكیستھلك  الال  الحیوانالحیوان  ألنألن  علفعلف  كمادةكمادة  قیمتھاقیمتھا  فتنخفضفتنخفض  ••



العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 
إستساغتھاإستساغتھا

::منھامنھا  عدیدةعدیدة  بعواملبعوامل  اإلستسساغةاإلستسساغة  درجةدرجة  وتتأثروتتأثر••
نوع النبات وعمرهنوع النبات وعمره§§
درجة نضج المحصولدرجة نضج المحصول§§
نوع التربة ودرجة خصوبتھانوع التربة ودرجة خصوبتھا§§
طریقة الزراعةطریقة الزراعة§§
تكرار الحشتكرار الحش§§



العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 
إستساغتھاإستساغتھا

::وعمرهوعمره  النباتالنبات  نوعنوع••
..الملساءالملساء  النباتاتالنباتات  منمن  إستساغةإستساغة  أقلأقل  والشعیراتوالشعیرات  باألشواكباألشواك  المغطاهالمغطاه  النباتاتالنباتات§§
  منمن  إستساغةإستساغة  أكثرأكثر  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  منمن  كثیركثیر  فىفى  النضجالنضج  مكتملةمكتملة  غیرغیر  النباتاتالنباتات  §§

طویلةطویلة  لمدةلمدة  رعىرعى  أوأو  حشحش  بدونبدون  تتركتترك  التيالتي  النباتاتالنباتات
  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  وتقلوتقل  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  تزدادتزداد  حیثحیث  §§
  ضارةضارة  موادمواد  تكوینتكوین  إلىإلى  یؤدىیؤدى  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  بعضبعض  نضجنضج  أنأن  بجانببجانب  ھذاھذا§§

..للحیواناتللحیوانات
  كلماكلما  علیھاعلیھا  الحیواناتالحیوانات  إقبالإقبال  یزدادیزداد  األعالفاألعالف  بعضبعض  فانفان  أخرىأخرى  ناحیةناحیة  منمن  §§

..مثًالمثًال  السكریةالسكریة  كالذرةكالذرة  العمرالعمر  فىفى  تقدمتتقدمت



العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 
إستساغتھاإستساغتھا

::المحصولالمحصول  نضجنضج  درجةدرجة••
    نضجھنضجھ  درجةدرجة  علىعلى  العلفالعلف  محصولمحصول  جودةجودة  تتوقفتتوقف§§
    مرتفعةمرتفعة  والفیتامیناتوالفیتامینات  البروتینالبروتین  نسبةنسبة  تكونتكون  األولىاألولى  النموالنمو  فتراتفترات  ففىففى§§
  الكربوھیدراتیھالكربوھیدراتیھ  والموادوالمواد  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  تقلتقل  بینمابینما§§
  واأللیافواأللیاف  الجافةالجافة  المادةالمادة  نسبةنسبة  ترتفعترتفع  النباتالنبات  حیاةحیاة  منمن  المتقدمةالمتقدمة  المراحلالمراحل  وفىوفى§§
الكربوھیدراتالكربوھیدرات  نسبةنسبة  تزدادتزداد  بینمابینما  البروتینالبروتین  نسبةنسبة  تقلتقل§§
  للحشللحش  موعدموعد  أنسبأنسب  تحدیدتحدید  كانكان  لھذالھذاوو§§
  محصولمحصول  أكبرأكبر  إنتاجإنتاج  معمع  غذائیةغذائیة  قیمةقیمة  أعلىأعلى  علىعلى  العلفالعلف  محصولمحصول  یحتوىیحتوى  حیثحیث§§

..األموراألمور  أھمأھم  منمن



العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 
إستساغتھاإستساغتھا

    ::خصوبتھاخصوبتھا  ودرجةودرجة  التربةالتربة  نوعنوع••
التربةالتربة  بنوعبنوع  تتأثرتتأثر  العلفالعلف  موادمواد  إستساغةإستساغة  درجةدرجة  أنأن  وجدوجد§§
  منمن  نسبةنسبة  بھابھا  أراضىأراضى  أوأو  غدقةغدقة  رملیةرملیة  أراضىأراضى  فىفى  زرعةزرعةننالمالم  العلفالعلف  فمحاصیلفمحاصیل  §§

    ..إستساغةإستساغة  أقلأقل  تكونتكون  الملوحةالملوحة
  ودرجةودرجة  منھامنھا  الناتجةالناتجة  األعالفاألعالف  صفاتصفات  علىعلى  الخصوبةالخصوبة  درجةدرجة  تؤثرتؤثر  كماكما§§

إستساغتھاإستساغتھا
    أكثرأكثر  الناتجالناتج  العلفالعلف  یجعلیجعل  خصبةخصبة  أراضىأراضى  فىفى  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  فزراعةفزراعة  §§

الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى  منمن  إستساغةإستساغة
  ومتشحمةومتشحمة  غضھغضھ  النباتاتالنباتات  یجعلیجعل  حیثحیث  ھامًاھامًا  دورًادورًا  یلعبیلعب  الرطوبةالرطوبة  توفرتوفر  كذلككذلك  §§

..المحصولالمحصول  وفرةوفرة  عنعن  فضًالفضًال  ھذاھذا



العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 
إستساغتھاإستساغتھا

::الزراعةالزراعة  طریقةطریقة••
  زرعتزرعت  لولو  ممامما  إستساغةإستساغة  أكثرأكثر  تجعلھاتجعلھا  مخالیطمخالیط  فىفى  األعالفاألعالف  زراعةزراعة  أنأن  وجدوجد§§

    منفردةمنفردة
..الغذائیةالغذائیة  قیمتھاقیمتھا  ناحیةناحیة  منمن  متوازنةمتوازنة  تكونتكون  نفسھانفسھا  المخالیطالمخالیط  أنأن  بجانببجانب  ھذاھذا§§
  فىفى  زرعتزرعت  لولو  عنھاعنھا  منفردةمنفردة  زرعتزرعت  لولو  الغذائیةالغذائیة  قیمتھاقیمتھا  فىفى  أقلأقل  تكونتكون  فالدراوةفالدراوة  §§

  الكشرنجیجالكشرنجیج  أوأو  العلفالعلف  لوبیالوبیا  معمع  مخلوطمخلوط
  زرعتزرعت  لولو  عماعما  أعلىأعلى  بدرجةبدرجة  الخلیطالخلیط  أكلأكل  علىعلى  الحیواناتالحیوانات  إقبالإقبال  بجانببجانب  ھذاھذا§§

..بمفردھابمفردھا



العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة العوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 
إستساغتھاإستساغتھا

::الحشالحش  تكرارتكرار••
    المحصولالمحصول  زیادةزیادة  إلىإلى  المتكررالمتكرر  الحشالحش  یؤدىیؤدى§§
    الناتجالناتج  للعلفللعلف  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  إرتفاعإرتفاع  بجانببجانب  ھذاھذا§§
..علیھعلیھ  الحیواناتالحیوانات  إقبالإقبال  زیادةزیادة  §§



أنواع العلفأنواع العلف

::كبیرینكبیرین  قسمینقسمین  إلىإلى  عمومًاعمومًا  العلفالعلف  أنواعأنواع  تقسیمتقسیم  یمكنیمكن••
    ::مركزةمركزة  غیرغیر  علفعلف  موادمواد§§

ÑÑالخضراءالخضراء  األغذیةاألغذیة  القسمالقسم  ھذاھذا  ویشملویشمل
ÑÑ  كالبرسیمكالبرسیم  
ÑÑدراوةدراوةوالوال  
ÑÑالتبنالتبن  أنواعأنواع  ومختلفومختلف  كالدریسكالدریس  الجافةالجافة  األغذیةاألغذیة..



أنواع العلفأنواع العلف

  ::مركزةمركزة  علفعلف  موادمواد§§
ÑÑمثلمثل  المختلفةالمختلفة  الزیتیةالزیتیة  والكعوكوالكعوك  والبقولوالبقول  الحبوبالحبوب  أنواعأنواع  القسمالقسم  ھذاھذا  ویشملویشمل

ØØ  الكتانالكتان  وكسبوكسب  السمسمالسمسم  وكسبوكسب  القطنالقطن  بذرةبذرة  كسبكسب..
ÑÑ  اللحماللحم  ومسحوقومسحوق  المجففالمجفف  كالدمكالدم  الحیوانیةالحیوانیة  المتخلفاتالمتخلفات  یشملیشمل  كماكما..    
ÑÑالسكرالسكر  مصانعمصانع  ومخلفاتومخلفات  العلفالعلف  وبنجروبنجر  والبطاطاوالبطاطا  البطاطسالبطاطس  یشملیشمل  كذلككذلك

ØØ  الناعمةالناعمة  القمحالقمح  كردةكردة  المطاحنالمطاحن  ومتخلفاتومتخلفات  الوسخالوسخ  األسوداألسود  كالعسلكالعسل  
..  البروتینالبروتین  منمن  محتواھامحتواھا  فىفى  فقیرةفقیرة  أنھاأنھا  ولوولو  الجیدالجید  األرزاألرز  وعلفوعلف



  ))الغلیظةالغلیظة––المالئة المالئة ((  مواد العلف الخشنةمواد العلف الخشنة

    والخیلوالخیل  المجترةالمجترة  الماشیةالماشیةكك  زرعیةزرعیةالمالم  الحیواناتالحیوانات  لمعظملمعظم  الموادالمواد  ھذهھذه  تلزمتلزم••
  ھذهھذه  منمن  كبیرةكبیرة  لمقادیرلمقادیر  تحتاجتحتاج  الحیواناتالحیوانات  لھذهلھذه  الھضمیةالھضمیة  القنواتالقنوات  ألنألن••

بالشبعبالشبع  الحیواناتالحیوانات  تشعرتشعر  وبذلكوبذلك  الھضمیةالھضمیة  قنواتھاقنواتھا  لملئلملئ  الغلیظةالغلیظة  الموادالمواد
    اإلجتراراإلجترار  علىعلى  تساعدتساعد  كماكما  وحركةوحركة  نشاطنشاط  فىفى  واألمعاءواألمعاء  المعدةالمعدة  وتبقىوتبقى  ••
جیدًاجیدًا  األغذیةاألغذیة  تھضمتھضم  أنأن  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك••
..الحیوانالحیوان  منھامنھا  یستفیدیستفید  أنأن  یمكنیمكن  غذائیةغذائیة  مركباتمركبات  بھابھا  فانفان  ذلكذلك  علىعلى  زیادةزیادة••



))الغلیظةالغلیظة––المالئة المالئة ((  مواد العلف الخشنةمواد العلف الخشنة

  الدریسالدریس  وكذلكوكذلك  الخضراءالخضراء  العلفالعلف  موادمواد  الخشنةالخشنة  العلفالعلف  موادمواد  تشملتشمل••
..المختلفةالمختلفة  واألتبانواألتبان

  نضجھانضجھا  یتمیتم  لملم  كاملةكاملة  خضراءخضراء  نباتاتنباتات  منمن  تكونتكون  الخشنةالخشنة  العلفالعلف  وموادومواد  ••
بعدبعد

    كالدریسكالدریس  جافةجافة  أوأو  ••
    ))سیالجسیالج((  محفوظمحفوظ  متخمرمتخمر  علفعلف  صورةصورة  فىفى  أوأو••
    ..الصورةالصورة  ھذهھذه  علىعلى  للحیواناتللحیوانات  وتعطىوتعطى••



مواد العلف الخضراءمواد العلف الخضراء

الطازجةالطازجة  الخضراءالخضراء  الموادالمواد  جمیعجمیع  األخضراألخضر  العلفالعلف  یشملیشمل••
النجیلیةالنجیلیة  النباتاتالنباتات  وأزھاروأزھار  وسوقوسوق  أوراقأوراق  منمن  الغالبالغالب  فىفى  المكونةالمكونة  ••

    الخضراءالخضراء  والذرةوالذرة  كالشعیركالشعیر  §§
كالبرسیمكالبرسیم  والبقولیةوالبقولیة§§
    والدحریجوالدحریج  §§
  العلفالعلف  لوبیالوبیاوو§§
  ..للتغذیةللتغذیة  كلھاكلھا  تستعملتستعمل  والتىوالتى  الناضجةالناضجة  غیرغیر  الخضراءالخضراء  والبسلةوالبسلة§§



مواد العلف الخضراءمواد العلف الخضراء

  التيالتي  الظروفالظروف  حسبحسب  وعلىوعلى  النباتالنبات  لنوعلنوع  تبعًاتبعًا  تختلفتختلف  الغذائیةالغذائیة  والقیمةوالقیمة••
..ذكرهذكره  سبقسبق  كماكما  فیھافیھا  تنموتنمو

    المجترةالمجترة  الحیواناتالحیوانات  عندعند  غذاءغذاء  أوفقأوفق  النوعالنوع  الجیدالجید  األخضراألخضر  والعلفوالعلف••
  صحةصحة  فىفى  الخضراءالخضراء  الموادالمواد  علىعلى  التغذیةالتغذیة  فصلفصل  فىفى  تكونتكون  والحیواناتوالحیوانات  ••

تامةتامة
  وبھاوبھا  المذاقالمذاق  حسنةحسنة  كبیرةكبیرة  اللبناللبن  منمن  كمیاتكمیات  تنتجتنتج  اللبناللبن  ماشیةماشیة  أنأن  كماكما  ••

    عالیةعالیة  دھندھن  نسبةنسبة



مواد العلف الخضراءمواد العلف الخضراء

  الموادالمواد  منمن  كثیركثیر  علىعلى  والمحتوىوالمحتوى  الكافىالكافى  الغذاءالغذاء  تجدتجد  إنإن  یمكنھایمكنھا  ألنھاألنھا••
    الھضمالھضم  سھلةسھلة  البروتینیةالبروتینیة

  وغیرھاوغیرھا  العضویةالعضویة  حماضحماضواألواأل  األمیداتاألمیدات  وجودوجود  إلىإلى  أیضًاأیضًا  رجعرجعیی  ربماربما••
    ..العطریةالعطریة  المركباتالمركبات  منمن

  تأثیرتأثیر  ذىذى  الخضراءالخضراء  المادةالمادة  فعلفعل  یجعلیجعل  األخیرةاألخیرة  المركباتالمركبات  ھذهھذه  ووجودووجود••
مھیجمھیج

..للدمللدم  منقىمنقى  تأثیرتأثیر  لبعضھالبعضھا  أنأن  كماكما  ••



إستفادة الحیوان من العلف الخشنإستفادة الحیوان من العلف الخشن

    ماما  بدرجةبدرجة  الخشنةالخشنة  األعالفاألعالف  علىعلى  تتغذىتتغذى  الزراعیةالزراعیة  الحیواناتالحیوانات  معظممعظم••
    األعالفاألعالف  ھذهھذه  منمن  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  منمن  إستفادتھاإستفادتھا  مدىمدى  فىفى  تختلفتختلف  لكنھالكنھا••

  الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  الموادالمواد  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  علىعلى  معظمھامعظمھا  یحتوىیحتوى  التيالتيوو
..الخالیاالخالیا  جدرجدر  فىفى  خاصةخاصة  ))واللجنینواللجنین  السلیلوزالسلیلوز  مثلمثل((  المعقدةالمعقدة

  فىفى  الھضمیةالھضمیة  القناةالقناة  أنزیماتأنزیمات  بواسطةبواسطة  ھضمھاھضمھا  یصعبیصعب  الموادالمواد  وھذهوھذه  ••
الدواجنالدواجن  مثلمثل  MonognstricMonognstric  الواحدةالواحدة  المعدةالمعدة  ذاتذات  الحیواناتالحیوانات  حالةحالة



إستفادة الحیوان من العلف الخشنإستفادة الحیوان من العلف الخشن

  المركبةالمركبة  المعدةالمعدة  ذاتذات  RuminantsRuminants  المجترةالمجترة  الحیواناتالحیوانات  العكسالعكس  علىعلى••
  تعیشتعیش  التيالتي  الدقیقةالدقیقة  الكائناتالكائنات  بمساعدةبمساعدة  المعقدةالمعقدة  الموادالمواد  ھضمھضم  تستطیعتستطیع  التيالتي
..كروشھاكروشھا  فىفى

  اإلستفادةاإلستفادة  للحیوانللحیوان  یمكنیمكن  موادمواد  إلىإلى  الخالیاالخالیا  جدرانجدران  بتحلیلبتحلیل  تقومتقوم  حیثحیث  ••
    منھامنھا

  الكائناتالكائنات  ھذهھذه  أنأن  إلىإلى  إضافةإضافة  للھضمللھضم  متاحةمتاحة  الخالیاالخالیا  محتویاتمحتویات  تجعلتجعل  كماكما••
  بالفیتامیناتبالفیتامینات  الحیوانالحیوان  إلمدادإلمداد  مھمامھما  مصدرًامصدرًا  ذاتھاذاتھا  فىفى  تعتبرتعتبر  نفسھانفسھا

..غذائھغذائھ  فىفى  ناقصةناقصة  تكونتكون  قدقد  التيالتي  األمینیةاألمینیة  واألحماضواألحماض



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

::الطریقة المباشرةالطریقة المباشرة••
بمالحظة درجة إستجابة الحیوان من ناحیة اإلنتاج بمالحظة درجة إستجابة الحیوان من ناحیة اإلنتاج   وتتموتتم§§
عندما یقدم للحیوان علف عندما یقدم للحیوان علف ) ) إلخإلخ..أى بمقدار الزیادة فى الوزن أو إنتاج الحلیبأى بمقدار الزیادة فى الوزن أو إنتاج الحلیب((§§

.  .  معینمعین
وتعتبر ھذه الطریقة أصدق مقیاس لنوعیة العلف وتعتبر ھذه الطریقة أصدق مقیاس لنوعیة العلف §§
لكن یعاب على ھذه الطریقة فى أنھا تحتاج إلى وقت ومجھود كبیرلكن یعاب على ھذه الطریقة فى أنھا تحتاج إلى وقت ومجھود كبیر§§
..كما إنھا تحتاج إلى كمیة كبیرة من العلف األخضركما إنھا تحتاج إلى كمیة كبیرة من العلف األخضر  §§



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

::الطریقة الغیر مباشرةالطریقة الغیر مباشرة••
طرق یمكن بھا تقیم نوعیة العلف بصورة غیر طرق یمكن بھا تقیم نوعیة العلف بصورة غیر   ثالثثالثھناك ھناك §§

مباشرة مباشرة 
وھذه الطرق مھمة بالنسبة لمنتج العلف الذى یود المفاضلة بین وھذه الطرق مھمة بالنسبة لمنتج العلف الذى یود المفاضلة بین §§

مجموعة من األعالفمجموعة من األعالف
أو بالنسبة للباحث الذى یرغب فى إختیار أحسن سالالت من أو بالنسبة للباحث الذى یرغب فى إختیار أحسن سالالت من   §§

.  .  ناحیة نوعیة العلف التي تنتجھناحیة نوعیة العلف التي تنتجھ



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

وفیما یلى بعض الطرق الغیر مباشرة التي یمكن بواسطتھا تقییم وفیما یلى بعض الطرق الغیر مباشرة التي یمكن بواسطتھا تقییم §§
::نوعیة العلفنوعیة العلف

ÑÑطریقة التحلیل الكیماوىطریقة التحلیل الكیماوى: : أوًالأوًال
ÑÑحساب معامل الھضمحساب معامل الھضم: : ثانیًاثانیًا
ÑÑطریقة الھضم الخارجىطریقة الھضم الخارجى: : ثالثًاثالثًا



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

طریقة التحلیل الكیماوىطریقة التحلیل الكیماوى: : أوًالأوًال••
تعرف على تعرف على للوفى ھذه الطریقة یتم تحلیل مادة العلف تحلیًال كیمیائیًا لوفى ھذه الطریقة یتم تحلیل مادة العلف تحلیًال كیمیائیًا ل••

::نسب المكونات التالیةنسب المكونات التالیة
::الرطوبةالرطوبة§§

ÑÑ وھى النسبة المئویة للماء الموجود فى العلف وتعكس ما یحتویھ العلف وھى النسبة المئویة للماء الموجود فى العلف وتعكس ما یحتویھ العلف
..من المادة الجافةمن المادة الجافة

  ::المواد النیتروجینیةالمواد النیتروجینیة§§
ÑÑتروجینیة غیر البروتینیة مثل تروجینیة غیر البروتینیة مثل ییوتتكون من البروتین الخام والموادالنوتتكون من البروتین الخام والموادالن

..األمیدات والنتراتاألمیدات والنترات
::األلیاف الخام األلیاف الخام §§

ÑÑینینجنجنھى مواد كربوھیدرات معقدة تشمل السلیلوز والھیسیلیلوز واللھى مواد كربوھیدرات معقدة تشمل السلیلوز والھیسیلیلوز والل..



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

::  اإلیثیراإلیثیر  مستخلصمستخلص§§
ÑÑاإلیثیراإلیثیر  فىفى  تذوبتذوب  التيالتي  الدھنیةالدھنیة  الموادالمواد  ویشملویشمل..
النتروجینالنتروجین  منمن  الخالیةالخالیة  الموادالمواد§§

ÑÑالذائبةالذائبة  الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  الموادالمواد  وھىوھى..
::))الرمادالرماد((  المعادنالمعادن§§

ÑÑالعلفیةالعلفیة  المادةالمادة  عنعن  تتخلفتتخلف  التيالتي  المعدنیةالمعدنیة  العناصرالعناصر  ویمثلویمثل..    
  األعالفاألعالف  مقارنةمقارنة  یمكنیمكن  فانھفانھ  العلفالعلف  فىفى  السابقةالسابقة  المكوناتالمكونات  نسبنسب  إلىإلى  والنظروالنظر§§

..  النوعیةالنوعیة  ناحیةناحیة  منمن  المختلفةالمختلفة
  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  فىفى  والمرتفعوالمرتفع  غیرهغیره  منمن  أفضلأفضل  البروتینالبروتین  نسبةنسبة  فىفى  المرتفعالمرتفع  العلفالعلف§§

..وھكذاوھكذا  األلیافاأللیاف  قلیلقلیل  منمن  نوعیةنوعیة  أقلأقل  یعتبریعتبر



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

حساب معامل الھضمحساب معامل الھضم: : ثانیًاثانیًا••
::  طریقطریق  عنعن  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  الھضمالھضم  معاملمعامل  حسابحساب  یتمیتم§§
  ھھعلیعلی  التغذیةالتغذیة  قبلقبل  كیمیائیًاكیمیائیًا  تحلیًالتحلیًال  نوعیتھنوعیتھ  تقییمتقییم  المرادالمراد  العلفالعلف  عینةعینة  تحلیلتحلیل§§

..مكوناتھمكوناتھ  منمن  مكونمكون  كلكل  نسبةنسبة  ومعرفةومعرفة
الحیوانالحیوان  روثروث  منمن  عینةعینة  تحلیلتحلیل  یتمیتم  ثمثم  §§
..  الھضمالھضم  معاملمعامل  یعطىیعطى  بینھمابینھما  والفرقوالفرق  §§
  منمن  للحیوانللحیوان  المقدمالمقدم  العلفالعلف  أنأن  علىعلى  ذلكذلك  دلدل  كبیركبیر  الھضمالھضم  معاملمعامل  كانكان  وكلماوكلما  §§

    الجیدةالجیدة  النوعیةالنوعیة
..العلفالعلف  جودةجودة  إنخفاضإنخفاض  علىعلى  ذلكذلك  دلدل  صغیرصغیر  الھضمالھضم  معاملمعامل  كانكان  لولو  نمانماییبب§§



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

الخارجىالخارجى  الھضمالھضم  طریقةطریقة  ::ثالثًاثالثًا••
المعملالمعمل  فىفى  العلفالعلف  منمن  صغیرةصغیرة  عیناتعینات  ھضمھضم  علىعلى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تعتمدتعتمد§§
  علىعلى  والمحتویةوالمحتویة  الحیوانالحیوان  كرشكرش  منمن  المسحوبةالمسحوبة  الھاضمةالھاضمة  العصارةالعصارة  بإستعمالبإستعمال  §§

    ..الكرشالكرش  فىفى  العلفالعلف  ھضمھضم  عنعن  المسئولةالمسئولة  الدقیقةالدقیقة  والكائناتوالكائنات  الھاضمةالھاضمة  اإلنزیماتاإلنزیمات



تقیم نوعیة العلفتقیم نوعیة العلف

أھمھاأھمھا  ومنومن  الخارجىالخارجى  للھضمللھضم  طرقطرق  عدةعدة  وھناكوھناك§§
  وتیرىوتیرى  تیكلىتیكلى  طریقةطریقة  §§
  النایلونالنایلون  منمن  أكیاسأكیاس  فىفى  ))جمجم  ١٠١٠((  العلفالعلف  منمن  صغیرةصغیرة  كمیاتكمیات  وضعوضع  یتمیتم  وفیھاوفیھا§§

  كرشكرش  فىفى  تعملتعمل  جانبیةجانبیة  فتحةفتحة  طریقطریق  عنعن  الحیوانالحیوان  كرشكرش  فىفى  توضعتوضع  ثمثم  المثقبالمثقب
مستدیممستدیم  بغطاءبغطاء  وتحكموتحكم  الحیوانالحیوان

  حسابحساب  یتمیتم  السابقةالسابقة  الطریقةالطریقة  نفسنفسببوو  الغذاءالغذاء  لھضملھضم  كافیةكافیة  فترةفترة  األكیاساألكیاس  وتتركوتترك§§
الھضمالھضم  معاملمعامل



تمارینتمارین


