
 254 

 لفصل العاشر ا 
 حتياجات الغذائية والتغذية  إلا

 

رالمختصين دقنتاج الحليب حيث إ التغذية الحلقة األكثرتكلفة عند حساب تكاليف مشاريعد تع       

ن ماشية  أ من المعروفو. اإلنتاج % من تكاليف 70 - 60مقدارتكلفة العلف والتغذية ما يصل إلى 

المعدة تتكون من أربعة ها الهضمي تحورفأصبحت جهازأي أن  ، الحليب هي حيوانات مجترة 

العلفية المتناولة ويهيئ بيئة  منها حيث يكون كمخزن للمادةاألكبرأجزاء يشكل الكرش الجزء 

  السيما ة مالئمة لألحياء المجهرية التي تعيش فيه وتقوم بالدورالرئيسي في تحلل المادة العلفي

يسليلوزوجعلها مواد أبسط يمكن أن يستفاد موزوالهليالسلبتكسيرأواصرقوم ياألعالف الخشنة حيث 

وعلى العموم   ، نزيمياً إفيها الهضم تهضم عند سريان العلف إلى المعدة الحقيقة التي منها الحيوان 

           2 - 10 ،  1 - 10) األشكال لحيوانات المجترة وماشية الحليب ا في يتكون الجهازالهضمي

 :  يكاألتخاصة بصورة (  3 - 10 و

  Digestive  system  parts :  أجزاء الجهاز الهضمي 

  Esophagus  المرئ. 1.

 :اآلتية وتتكون من األجزاء Compound stomach)  ) المعدة المركبة  2.

 .% من المعدة  80ويشكل حوالي   Rumenالكرش  *    

 %. 5وتشكل   Reticlum أو الشبكيةالقلنسوة  *    

 %.  7 - 8وتشكل  Omasum  رقيةوال *    

 %.   7- 8 وتشكل  Abomasums المعدة الحقيقة  *    

 .   Small and large intestines   ةظاألمعاء الدقيقة والغلي 3.

 

 سعة المعدة حسب حجم الحيوان(  1 - 10) جدول           

 سعة المعدة ) لتر( حجم البقرة

 240 - 160 بقـرة كبيرة الحجم

 160 - 120 بقرة متوسطة الحجم  

 140 - 110 بقرة صغيرة الحجم
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 الجهازالهضمي للبقرة(  1 - 10) شكل 

        

 Omasumية الورق          Abomasums  المعدة الحقيقة        Rumenالكرش 

    

 Reticlum   القلنسوة أو الشبكية

 ( أجزاء المعدة المركبة 2 - 10شكل ) 

  
 ( محتويات الكرش من العلف 3 - 10شكل ) 
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عند يادة حجم الحيوان وتقل تختلف سعة المعدة حسب حجم الحيوان حيث تزداد سعتها مع ز

نها تحتاج إأن ماشية الحليب من الحيوانات المجترة ف بما . (1 - 10جدول ) نخفاض حجم الحيوان إ

 كونها تؤدي أغراض عديدة أهمها :ل ، ضرورية جداً  دنها تعإلذا ف ، إلى أعالف خشنة مناسبة 

 . اج الحليبإنتتكاليف التغذية ألنها تشكل نسبة كبيرة من تكاليف  خفض 1.

        ءتمالمما يجعلها  يوان بالشبع الفيزياوي بسبب حجمها الكبيرحتشعرالاألعالف الخشنة  2.

 . رتياحإليجعل الحيوان يشعرباوبالتالي الكرش 

األعـالف  ألن ، حليبـه األعالف الخشنة ضرورية جداً كي يحافظ الحيوان على نسبة الدهن فـي  3.

ؤدي إلـى تغيرنـوات  تـ ثـم  الكـرش( pH)طرابات هضمية وخفـض ضإؤدي إلى تالمركزة بمفردها 

 كالخليـ نخفـاض نسـبة حـامض إة الدهن في الحليـب حيـث أن التخمرات فيه مما يؤدي إلى تغيرنسب

(Aceticacid) يروبيونبحامض ال مأما( كPropionice acid )كحـامض البيـوترو ( Butyric 

acid ةأن تكـون نسـبة األعـالف الخشـنك يجـب لـذل ، ( يؤدي إلى خفض نسـبة الـدهن فـي الحليـب 

 ) أفضـل نسـبة  . أكبرمقارنة بالعلف المركز ليؤدي األغراض التي ذكـرت سـابقاً مقدمة للحيوان ال

 مركز(. 35 %خشن الى  % 65

، شكل الجزء األقل من المعدة المركبة يون الحيوانات المولودة حديثا يكون كرشها صغيراً إ    

وان ينمو الكرش ويزداد حجمه وخاصة ي( تكون كبيرة ومع نمو الح المنفحة )ة يالحقيقالمعدة بينما 

 .  ًعند بدء الحيوان بتناول العلف الجاف سواء كان مركزاً أو خشنا

 .اء نظرة على أقسام المواد العلفية ومكوناتهاقلإحتياجات الغذائية لألبقارالبد من إلقبل حساب ا    

 :يلي  اوهي كم  :   أقسام المواد العلفية

مادة علفية خضراء والتي تشمل جميع المواد العلفية التي تكون طازجة وتحوي على نسبة عالية  1.

 .  ( 10 - 4( ) شكل  70 % - 65) . رطوبةمن ال

عكس المادة الخضراء وهذه % ( 12 )منخفضة مادة علفية جافة والتي تكون فيها نسبة الرطوبة  2.

 :  تشمل

   ( Roughages )    :   مادة علفية خشنة -أ 

 ( Concentrates )   :  مادة علفية مركزة -ب 

 : على ملتوهذه تش

مخلفات مصانع  -مخلفات المطاحن  -البقوليات  -مواد علفية من أصل نباتي وهي )الحبوب  1.

  . الزيوت(
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الدم  مسحوق اللحم ومسحوق كالمصانع مخلفات على مل توتشمواد علفية من أصل حيواني  2.

) بسبب مرض جنون البقرفقد منعت العديد من دول العالم   .وق العظام ومسحوق السمك ومسح

 ستعماله(.إ

  

 ( األبقارتتناول أعالف خشنة مختلفة 4 - 10شكل ) 

   :  ة للمادة العلفيةبقموجز للتقسيمات السا ضيحووفيما يلي ت

( ومادة علفية  Roughagesمكن تقسيم المادة العلفية إلى قسمين رئيسين مادة علفية خشنة )ي      

 :  تبعاً لصفاتها الفيزيائية والكيمياوية والقيمة الغذائية (Concentrateمركزة )

 Roughage   : مالئة المادة العلفية الخشنة أو ال -أوالً 

تحتوي على نسبة عالية من   يالخضراء الطازجة التالمادة العلفية على أيضاً مل توهذه تش       

 تنبتونباتات الشعيروالحنطة وجميع نباتات المراعي الطبيعية التي الرطوبة مثل الجت والبرسيم 

جيدة من  اتخاصة عند سقوط كميكما في األراضي المتروكة والتالل والجبال  دون تدخل األنسان

 الرزافة تشمل التبن بالدرجة الرئيسية ومخلفات حصاد الخشنة الجاألمطار، أما المواد العلفية 

كالدريس لها بعض العمليات  جرىونباتات الذرة الصفراء والبيضاء باإلضافة إلى األعالف التي ت

 . والسيالج

 نخفاض نسبة البروتينإ%( و18 )أكثرمن رتفاع نسبة األلياف فيهاإتتميزالمادة العلفية الخشنة ب     

من العوامل المهمة في   نينكللاد ويع . الطاقة مما يجعلها منخفظة القيمة الغذائية%( و 4 - ( 3من 

مع المركبات األخرى سواء رتباطه بأواصركيميائية إخفض القيمة الغذائية لألعالف الخشنة بسبب 

ستفادة االكاربوهيدراتية أوالبروتينية وبالتالي تكون صعبة التحلل في القناة الهضمية مما يقلل 

 . حيوان منهاال

    التي تحش بوقت ن مصادراألعالف الخشنة الخضراء أوالمحضرة كالدريس والسيالجإ       

 ( مما يرفع من نسبةيننكلوال وزيللييسوالهم السليلوز األلياف )نسبة  مبكر يمكن أن يقلل من

لعلفية الضرورية األعالف الخشنة من المواد اد تع . البروتين فيها ويجعلها ذات قيمة غذائية عالية
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ومن أهمها شعورالحيوان بالشبع ميزات  لهالتغذية ماشية الحليب خاصة والمجترات عامة ألنه 

 .  باإلضافة للفوائد األخرى جترارإلاوتشجيع عملية 

إلى خفض  العلفية الخشنة بمفردها في تغذية ماشية الحليب يمكن أن يؤدي ستخدام المواد ان إ    

ن الحيوانات إ ، لسد حاجة الحيوان من المركبات والعناصرالغذائية ا تهب عدم كفايبنتاج بسإلا

ذا كانت أعالف  االسيما عتمادها على تلك األعالف إفأنه يمكن الجافة  أواإلنتاج نخفضة الم

تتمتع بأجواء ممطرة  خضراء طازجة وهذا يحدث كثيراً عند توفرالمراعي خاصة في الدول التي

    . نتاجإلف امما يقلل كثيراً من تكالي

  Concentrate  :  المادة العلفية المركزة - ثانياً 

من البروتين والطاقة( وهذه تستخدم  جيدمحتوى )ذات رتفاع قيمتها الغذائية إتتميزهذه المواد ب     

نتاج العالي من المركبات إلذات االسيما ب يلدعم حاجة حيوانات الحل في تكوين العالئق

المواد مكونات . يمكن تقسيم  ممكنةمدة عليه أطول نتاجها والمحافظة إمومة ديوالعناصرالغذائية ل

 :أتي العلفية المركزة إلى ما ي

الشعيروالقمح والذرة الصفراء والبيضاء وما إلى ذلك وتحتوي على مل توهذه تش  : الحبوب –أ 

 .   هذه المواد على نسبة عالية من الطاقة

مي إلى هذه تالتي تنالبذوروكل فاصوليا والعدس والحمص ومنها الباقالء وال : البقوليات -ب

المواد ذات   هذه مند تها لغذاء األنسان وتعسفستخدامها لمناإالمجموعة وهذه لها محددات في 

 .  البروتين ونسبة أقل من الطاقة المحتوى العالي من 

حتوي هذه وقشوره وت نخالة الحنطة وسحالة الرزعلى  ملتوتش : مخلفات مطاحن الحبوب - ج

في الحبة نفسها باإلضافة ألحتوائها على نسبة عالية من   نسبتهعلى نسبة من البروتين أعلى من 

 ( باإلضافة ألحتوائها على الفسفور.Bفيتامين )مجموعة 

حتوائها على إتسمى تلك المخلفات )بالكسب( وتتميزهذه المخلفات ب  مخلفات مصانع الزيوت : - د

للطاقة   اً جيد اً للبروتين باإلضافة لكونها مصدر ا مهماً مما يجعلها مصدر نسبة عالية من البروتين

بة فول الصويا سكهي من أهم تلك المصادر ، حتوائها على نسبة من الزيوت الباقية بعد عصرها إل

 .   فول السودانيالكسبة  -كسبة الكتان  -كسبة السمسم  -كسبة زهرة الشمس  -كسبة القطن  -

المنتجات الحيوانية وهي  عنمخلفات مصاعلى مل توهذه تش  جات الحيوانية :مخلفات المنت - هـ

تؤكل وتطرح على شكل فضالت حيث تجفف في مكائن خاصة ثم تطحن وتصبح  جزاء التي الألا

عالئق الحيوانات وحيدة المعدة  في اً أساسي اً بروتيني اً مسحوق وتستخدم مصدر على شكل

(Monogastric animals ) نادراً ما يستخدم في عالئق المجترات ومن هذه وكالدواجن
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االلبان ومسحوق العظام ومسحوق السمك ومخلفات مصانع المخلفات مسحوق اللحم ومسحوق الدم 

 . كالشرش وما إلى ذلك

نكلترا إالمتقدمة منها كالسيما يعد ظهورمرض جنون البقرعلى أبقارالحليب في كثيرمن الدول       

 الحتمإإلى التقاريرتشير ستفهام على تلك المواد ألن بعض إلن عالمات اما واليابان وضعت كثير

ستخدام  إإلى تجهون مما يجعل المختصين والمربين ي،  كونها أحد مسببات المرض

المصادرالبروتينية النباتية والزالت الدراسات جارية لمعرفة أسباب المرض وللتأكد من المسببات 

أعداد هائلة من األبقار عدمت إة بالغة في الدول التي ظهر فيها وقتصادياألنه سبب خسائر ةالحقيقي

 . للقطعان األخرىنتقال العدوى إخوفاً من 

قتصادية وتفي إتكون عند تكوين عالئق الحيوانات يجب أن تكون بمواصفات معينة منها أن      

وخالية  مستساغة() يجب أن يقبل عليها الحيوانو ، بحاجة الحيوان من المركبات والعناصرالغذائية 

والتي ي الحيوان أو من المواد الملينة ذضطرابات الهضمية التي تؤإلا من كل مسببات األمراض أو

أو حبوب الذرة أو كسبة  ، ( مثل نخالة الحنطة  Laxativeتؤدي إلى األسهال الغذائي أحياناً )

 بذورالقطن أو الباقالء.( مثل كسبة Constipativeتكون جميعها ذات تأثير قابض )ال وأن السمسم

فية على أن اليكون الطحن ناعماً من األفضل أن تطحن المواد العلفية الداخلة في تكوين العل     

الغرض وتؤدي منها على أفضل وجه فادة إلالحبوب والبقوليات حتى يتمكن الحيوان من االسيما 

واألمالح المعدنية حيث تكون  يجب أن تدعم عالئق الحيوان بالفيتامينات . المطلوب من تناولها

بكثرة وعادة تضاف إلى العليقة  ستنزافهاإلمواسم الحلب  فيالسيما في ماشية الحليب  عالية حاجتها

طن علف ، كغم واحد لكل  األغلب يضاف علىبمقدارمناسب وجاهزة وعلى شكل مساحيق تخلط 

هذه  تعتبر لذلك، الحاجة متى شعربمنها الحيوان  لعقتوضع على شكل قوالب في الحظائرلي وأ

حتياجاً من الحيوان هي فيتامينات إن أكثرالفيتامينات إ حظائراألبقار.في طريقة مفضلة وتنشربكثرة 

AوDوE  ،  فهي أما األمالح المعدنية الضرورية  ، يركزعليها المهتمون والمجهزون لذلك

وتعتبرالفوسفات ثنائية  ردراإلفي األبقارعالية االكالسيوم والفسفورحيث تكون حاجتها كبيرة 

من المكمالت التي تفي بالغرض لكل من الكالسيوم   Di-Calcium phosphateالكالسيوم

أمالح الصوديوم التي   فهي األخرى اتضافإلأما ا والفسفوركونها سهلة الذوبان ومنخفضة الفلور.

ضافة هذه إوتكون مهمة جداً خاصة لألبقارالمدرة للحليب والتي تعيش في المناطق الحارة د تع

 . من العليقة المذكورة%  1( ويضاف بنسبة Naclالمادة على شكل ملح الطعام )

ضافتها مثل اليوريا والتي يمكن أن تحسن قيمة الغذائية للمواد العلفية  إخرى يمكن اهناك مواد     

رة % مع الحذرمن إضافتها للحيوانات الصغي 1نسبة حوالي بالمنخفضة القيمة وهذه وتضاف 

لذلك يجب أن تعطي  ، ها داخل كرش الحيوان لتؤدي إلى التسمم بسبب سرعة تحلالعمرألنها 
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بعد  شكل محلول بهذه المادة على األعالف  يفضل أن تضاف .  الحيوان عليهابالتدري  كي يتعود 

ا على األمونيالعلف بمادة عازلة للحفاظ طي غويجب أن يإذابتها بالماء لتجانس توزيعها في العلف 

وزيادة ستساغة المادة العلفية إزيادة معينة ل ضافاتإ أحيانا تستخدم ، التفاعل  من التطايربعد حدوث

ستخدام الموالس ، أو يستخدم لزيادة تماسك المواد العلفية المركزة إكما في محتواها من الطاقة 

يمكن ،  نفسيالمطحونة بشكل ناعم جدا لمنع تطايرالغبارلحماية الحيوان من أمراض الجهازالت

حياء ألمخلوطاً بقدرحجمه بالماء عند عمل السايل  لتوفيربيئة مناسبة لنشاط اضافة الموالس أحيانا إ

 .   (Lactic acid bacteriaوخاصة بكتريا حامض الالكتيك )المجهرية 

 تجاهاتإعلى البد من التعرف العالئق حتياجات الغذائية وتكوين إلقبل الخوض في تفاصيل ا

 لمتناول في جسم الحيوان وحسب أولوياتها وهي كاألتي :ا العلف

   Maintenance   requirements:   دامةإلحتياجات اإ 1.

جهزة التي ألوالمقصود بها حفظ حياة الحيوان من خالل حفظ حرارة الجسم وإيصال الطاقة ل      

على أن يكون  ،  دامة من معرفة وزن الحيوانإلا حتياجاتإرادية ، تحدد إتعمل بصورة غير

  . ل وغيرمنت  ويحافظ على وزنه دون زيادة أو نقصانغير حامالحيوان 

 

 كغم 633دامة لبقرة وزنها إلحتياجات اإ(   10 - 2) جدول

 طاقة صافية  

NE 

 ميكا سعرة

 البروتين الخام

 غم 

 الكالسيوم

 غم 

 الفسفور

 غم  

 Aفيتامين 

 وحدة (  1000)

10.12 755 21.7 17.6 28 

 

 Growth  requirements    :  ياجات النموحتإ 2.

إضافة فية تحتاج لمواد عل الزيادة الحاصلة في وزن الحيوان وهذه الزيادات هو يقصد بالنمو       

الكبيرة حتياجات الحيوانات إحيوانات الصغيرة أعلى من احتياجات الإن أعلما  ، دامة إلا حتياجاتإل

حتياجات تتمثل بالطاقة والمركبات والعناصر إلوهذه ا ساس الوزنأالناضجة عند مقارنتها على 

 .  الغذائية األخرى

 Production  requirements   :  نتاجإلحتياجات اإ 3.

نتاج الحليب حيث أن البقرة المنتجة للحليب تحتاج إلى  إحتياجات إماشية الحليب ويقصد به في       

معقدة  عملية ب ينتاج الحلإن عملية أسابقاً ضافي لسد تلك الحاجة والمعروف وكما ذكرنا إغذاء 

 نتاج إلذلك يجب معرفة  ، الضرع وخروجه  بمرورالدم فييتمثل  وتحتاج إلى طاقة وجهد كبيرجداً 
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، أما اذا   حتياجاتإلتقديركمية العلف الالزم لسد تلك االحليب للبقرة ونسبة الدهن فيه كي يتسنى 

   .نتاج تزداد وهكذاإلت احتياجاإن إفزادت نسبة الدهن في الحليب 

كغم من الحليب في اليوم بنسبة دهن   27 تنت بقرة نتاج الحليب لإحتياجات إ(   10 - 3)في الجدول 

نتاج هذه الكمية من الحليب الى إلضافة هذه المركبات الغذائية الالزمة إ% وعليه يجب  3.5

 .  حتياجات االدامةإ

 Pregnancy  requirements   :  حتياجات الحملإ 4.

 احتياجهإإلى كميات من العلف أكثرمن من الحمل تحتاج البقرة الحامل في الشهرين األخيرين      

لذلك يجب أن يضاف  ، في بداية الحمل ألن الجنين في األشهراألخيرة يزداد بالحجم بصورة كبيرة 

وتحافظ يعية نتاجها بصورة طبإباعطاء البقرة حتى تستمرضافي إالسابقة علف حتياجات إلإلى ا

   .  ( 5 - 10شكل ) ، حملها على 

  بعد الوالدة األولى تختلف في إحتياجاتها عن األبقار في المواسم  ةبلوالححتياجات األبقارإ إن      

لذلك يوصي  ، ن الجسم لم يصل بعد إلى حجم النض  إألن الحيوان الزال في طورالنمو و ، لالحقة ا

اذا كان الحيوان  دامة إلحتياجات اإمن  ةالعناصرالغذائي% من المركبات و 20بإضافة ون المختص

ذا كانت البقرة في موسمها الثاني ادامة إلحتياجات اإ% من مجموع  10ويضاف ول ألفي الموسم ا

 .  نتاجإلمن ا

عليها حتياجات يطلقون إل خرى للحيوان من اأإلى حساب كميات  رينخأن ومختصيذهب     

ة التي يقطعها إلى افة التي يتحركها الحيوان مثل المسافة الطويل( وهي المس النشاط ) حتياجاتإ

% لسد حاجة الحيوان من الطاقة ، كذلك في حالة   10دامة بمقدارإلحتياجات اإاد دومن المحلب فتز

%   20دامة في حالة المرعى الجيد و إل% ل 10األبقارالتي تخرج للرعي فأن هناك زيادة مقدارها 

   اعد وهكذا.في حالة المرعى المتب

  3.5كغم في اليوم بنسبة دهن  27نتاجها من الحليب إحتياجات بقرة إبين ي(   10 - 3) الجدول     

حتياجات اب إلى ينتاج هذه الكمية من الحلإلالمركبات الغذائية الالزمة  إضافة يجب % وعليه

 .  دامةإلا
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 في اليوم كغم من الحليب 27حتياجات إنتاج إ(   10 - 3) جدول      

 المركب الغذائي 

 

 الكمية الالزمة 

 كغم حليب                   لكل كغم من الحليب   

 مجموع المركبات الغذائية

    27      مضروب في   NE ) )              0.69طاقة صافية  

           

 ميكا سعرة / يوم    18.6

 (CPبروتين خام )

     27     مضروب في             0.074 

       

 

 كغم / يوم   1.998

 كالسيوم 
 27    مضروب في              0.026

 
 كغم / يوم   0.702

 فسفور 
      27 مضروب في             0.019

     
 كغم / يوم  0.513

 

0

2

4

6

8

10

12

50 100 150 200 250 300

فترة الحمل )يوم(

وم
 ي

)M
c

a
l(

ة 
اق
ط
 ال

ن
 م

ت
جا

يا
حت

ال
ا

 

 الطاقة مع تقدم مراحل الحمل بقارمنألحتياجات اإ( تطور 5 - 10شكل ) 

 

    Rations  formation  and  balancing :  كوين العالئق وموازنتهات

مختلفة تؤلف بطريقـة ن العالئق التي تقدم للحيوانات بصورة عامة هي خليط من مواد علفية إ       

ر للحيوان كل المركبات والعناصرالغذائية التي يحتاجهـا سـواء كـان ذلـك فوعلمية ومحسوبة لكي ت

أسـاس  نتاجه ، وعادة تحسب كميات العلف المقدمـة للحيـوان علـىإللمحافظة على أو حياته دامة إل

 فـأذا كـان منتجـاً  ، األضـافات األخـرى دامـة وبعـدها إلحتياجـات اإوزنه والذي من خاللـه تحسـب 

 الـدهنمعـدل بنسـبة  نتـاجإلا سبحوفي ماشية الحليب ي ،  إنتاجهعلى أساس كمية اإلضافة فتحسب 
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فـي نسـبة المختلفة ونتاج الحليب إفي المتساوية التكفي ألن األبقار ليب وحدهاحيث أن كمية الح فيه

 حتياجها من المركبات والعناصرالغذائية.إالدهن تختلف في مقدار

حتياجات الحيوان من المركبات والعناصرالغذائية البد من إقبل الخوض في تفاصيل حساب 

 :   التعرف على المصطلحات التالية

هي عبارة عن الطاقة الناتجة من عناصر الغذائية  : Total gross energy)) يةالطاقة الكل -

 . داخل الجهاز الهضمي

منها الطاقة  اً وهي عبارة الطاقة الكلية مطروح :( Digestible energy)الطاقة المهضومة  -

 المفقودة في البراز.

منها الطاقة  اً روحوهي عبارة الطاقة المهضومة مط :( (Net energyالطاقة الصافية  -

 . ( Heat incrementالمطروحة من الجسم ) 

( : وهي الطاقة التي يستفاد منها الجسم  Metabolizable energy)أو المتأيضة الطاقة الممثلة  -

 . درارمن الطاقة الصافيةإلوتحسب بعد طرح الطاقة المفقودة في ا

 

 : لغذائية كاآلتي حتياجات الحيوان من المركبات والعناصر اإخطوات حساب 

 وأهمهــا تحــدد المركبــات والعناصــرالغذائية الضــرورية والتــي يجــب أن تفــي بحاجــة الحيــوان 1.

ــة  ــات الغذائي ــوع المركب ــة  ،  (Total digestible nutrient) (TDNالمهضــومة )مجم          الطاق

والتـي المعدنية وبعدها العناصـر( المهضوم أو  صافية( والبروتين )الخام أوسواء كانت مهضومة )

حسـاب ب يقتصرولكـن علـى األغلـ  ،  Aأهمها الكالسـيوم والفسـفورثم الفيتامينـات وأهمهـا فيتـامين 

حتياجات علــى أســاس وزن إليجــري تقــديرا . لطاقــة الصــافية والبــروتيناو TDN ـاـلـ  حتياجــاتإ

هي جداول ب المنت  ونسبة الدهن فيه وتؤخذ هذه التقديرات من جداول خاصة يالحيوان وكمية الحل

 (NRC( )National Research Council) مريكـيأللمجلـس البحـوث ا حتياجـات الغذائيـةإلا

خرى خاصـة باألغنـام وهـذه الجـداول متعـارف عليهـا أجداول توجد نه أوالخاصة باألبقارمع العلم 

 . حتياجات الغذائية للحيواناتإلعالمياً وتستخدم عند حساب ا

الحي على أن يكون ذلك العلف   هأساس النسبة المئوية من وزنلى للحيوان عيقدم العلف الخشن  2.

العناصر سنى حساب كمية يتويعرف محتواه من المركبات والعناصرالغذائية كي  امحلل كيمياوي

النسبة المئوية ن أقدرالباحثون .  حصل عليه الحيوان من المادة العلفية التي تناولهاالغذائية التي 

% ، أما العلف  17قل نسبتها عن تيتناولها الحيوان في اليوم يجب أن اللتي في العلف أللياف ل

من   هذا كان دريس الجت أومايعادلإف ، كغم من وزن الحيوان  100الخشن المتناول فيحسب لكل 

أما األعالف الرديئة النوعية  ،  % ( 2 ) كغم من وزن الحيوان 100كغم/ 2العلف األخضرفيحسب 
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( يوضح القيمة الغذائية لبعض   10 - 4جدول ) كغم من وزن الحيوان. 100كغم/ 1فتحسب كالتبن 

 .   األعالف الخشنة

حتياجات إلتطرح المركبات الغذائية التي حصل عليها الحيوان من العلف الخشن من مجموع ا 3.

( ليكون الباقي ما يجب أن توفره للحيوان من خليط العلف  1) ةالغذائية والتي حسبت في الفقر

جدول          . الخشنالذي يجب خلطه على ضوء حاجة الحيوان المتبقية بعد تناوله العلف المركزو

 (  6 - 10) في حين يبين جدول ، يوضح القيم الغذائية لبعض مكونات األعالف المركزة ( 5 (10 -

اصر ( يبين مدى المركبات والعن7 ( 10 -دامة أبقارالحليب والجدول إلحتياجات الغذائية اليومية إلا

   .  قتصاديةإلالغذائية في العليقة ا

فعليه مثال اذا توفرالدريس  ، كغم دريس  1كغم علف أخضرتعادل 3جدير بالذكرإن كل       

 .        علف أخضر من وزنه3 %  دريس و1 % والعلف األخضر فيقدم للحيوان 

  

 األعالف الخشنة لبعض   ( القيمة الغذائية  10 - 4جدول )   

   مادة جافة 

% 

TDN 

% 

طاقة صافية  

كالوري /  ميكا

 كغم

بروتين 

 مهضوم

% 

 بروتين خام

 % 

 4.6 3.5 --- 14.8 24.4 جت أخضر 

 15.3 10.9 --- 50.7 9.05 دريس الجت

 2.7 2.1 --- 12.1 18.8 برسيم مصري

دريس برسيم 

 مصري
90.6 51.9 --- 9.0 13.4 

 3.9 0.3 1.01 40.6 92.6 تبن الحنطة

 3.7 0.7  42.2 90.0 تبن الشعير

بقايا نباتات الذرة 

 الصفراء
90.6 51.9 1.53 2.1 5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 265 

 األعالف المركزة لبعض   ( القيمة الغذائية 10 - 5جدول ) 

  مادة جافة 

% 

TDN        

% 

طاقة صافية  

ميكا كالوري 

 كغم  /

بروتين 

 مهضوم %

بروتين خام 

% 

 11.0 10.0 1.91 77.7 92.0 شعير

 12.2 11.1 2.03 80.0 89.0 حنطة

 9.2 6.5 1.84 69 90.0 ذرة 

 16.8 12.3 10.59 66.9 90.0 نخالة الحنطة

 44.0 37.0 1.86 73.7 91.0 كسبة فول الصويا

 38.6 35.5 1.72 68.3  91.5 كسبة بذور القطن

 30.2 30.6 1.47 75.5 91.0 كسبة الكتان

 32.3 32.4 1.74 75.3 93.7 كسبة السمسم 

زهرة كسبة 

 الشمس المقشرة 

 

94.4 

 

70.8 --- 45.0 49.5 

 

 

 دامة أبقارالحليب إلحتياجات الغذائية اليومية إلا(  10 - 6 ) جدول 

 الوزن الحي كغم
 طافة ممثلة

M cal 

TDN 

 كغم

 بروتين

 كلي/غم

Ca 

 غم 

p 

 غم 

فيتامين 

A 1000 

Iu 

350 10.75 2.85 468 24 11 15 

400 11.95 3.15 521 15 13 17 

450 12.3 3.45 585 17 14 19 

500 13.4 3.70 638 18 15 21 

550 14.4 4.00 691 20 16 23 

600 15.5 4.20 734 21 17 26 

650 16.2 4.55 776 22 18 28 

700 17.3 4.8 830 24 19 30 
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 قتصادية إالمركبات والعناصرالغذائية في عليقة مدى (   10 - 7جدول ) 

 افةالنسبة في المادة الج 

 % 16 - 13 الحد األدنى -بروتين خام 

 % 17 الحد األدنى  -األلياف الخام 

 % 0.60 – 0.43 الحد األدنى   -الكالسيوم 

 % 0.40 – 0.31 الحد األدنى -الفسفور 

 % 0.5 الحد األعلى -المواد النتروجينية غير البروتينية 

 % 1.35 الحد األدنى  -العلف الخشن )% من وزن الجسم ( 

 

)مجموع المركبات الغذائية( الالزم  TDNللحصول على كمية خليط العلف المركز، تقسم كمية  4.

 .  في العلف TDN ـلا ( على نسبةأعاله 3 -توفيرها في الخليط )الخطوة 

( على كمية خليط  أعاله 3 -الخطوة )المركزتوفيره في خليط العلف  تقسم كمية البروتين الالزم 5.

 .  الخليطوذلك لتحديد النسبة المئوية للبروتين في هذا  100 في مضروباً العلف المركز 

 -ا كان التعامل بالطاقة الصافية نقسم كمية الطاقة الصافية الالزم توفيرها في الخليط )خطوة ذإ 6.

تعارف عليها في تكوين العالئق المركزة على أساس ثابتة موهي قيمة تقريبية  1.8على  أعاله( 3

 . من الطاقة الصافية تقريباً القيمة نفسها على أن أغلبها يحتوي 

وضع رسم شكل مربع )مربع بيرسن( والذي من خالله تحدد مكونات الخليط ويتم ذلك بن اً خيرأو 7.

بعدها من الجهة اليمنى ( الهأع 5- وسط المربع )الخطوة TDNالنسبة المئوية المطلوبة للبروتين أو

ى من النسبة في مركزالمربع وفي الزاوية السفلأوالمواد التي تحتوي على نسبة بروتين أقل المادة 

البروتين أكثرمن النسبة في مركزالمربع ويكون  ةبنسالجهة للمادة العلفية التي تحتوي على  فسلن

علفية التي لنفس الجهة المادة ال وية السفلىالزابذلك في الزاوية العليا )الحبوب ومخلفاتها( وفي 

تحتوي على نسبة بروتين أكثرمن النسبة في مركزالمربع ويكون بذلك مصادرالبروتين المستخدمة 

 . )الكسب أو مصادر البروتين الحيوانية(

الرقم مع )األرقام في الزاوية العليا  شارةإلارية بغض النظرعن طقبعدها تطرح األرقام بصورة  8.

في أسفل المربع الجهة اليسرى واألرقام في أسفل المربع مع الرقم في   وتضع النات سط المربع و

. وبذلك يكون النات  في الجهة العليا اليسرى  (مركزالمربع وتضع النات  في الزاوية العليا اليسرى

 . ييمثل أجزاء الحبوب ومخلفاتها والنات  في األسفل يمثل أجزاء المصدرالبروتين
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حصل على مجموع نا عليها في الجهة اليسرى مع بعضهما وبذلك نجمع األرقام التي حصلن 9.

 المركز.في تكوين خليط العلف  ةحسب النسبة المئوية للمادتين أو المواد الداخلناألجزاء ومنها 

 . البيئيةالمواد المكملة وحسب نوع الحيوان وحاجته وظروفه  تضاف 10.

%   5كغم بنسبة دهن  20كغم وتعطي حليباً مقداره  450ة لبقرة تزن كون عليقة متوازن :مثال 

 تبن الحنطة كعلف خشن ؟ وتتغذى على 

 الحل :

 ( حتياجات الغذائيةإلمن جداول ا حتياجات الغذائية اليومية للبقرة )إلا 1.

 )كغم( TDN بروتين خام )كغم( 

 3.40 0.585 كغم  450دامة بقرة وزنها إحتياجات إ

    كغم من الحليب  20نتاج إ حتياجاتإ

 %  5بنسبة دهن            

20  ×0.086   = 

1.720 

20  ×0.830  = 

7.60 

 11.000 2.305 المجموع      

 

لذا يجب معرفة محتويات التبن من  ،  تبن الحنطةن العلف الخشن الذي تتغذى عليه البقرة أبما 

% من وزن  1 على أساسلتبن ( تحسب كمية ا10 - 4 )من جدول ، TDN البروتين الخام و

 .   كغم 4.5الحيوان فتكون الكمية 

 

 )كغم( TDN بروتين خام )كغم( 

 =  x 0.039 4.5 كغم تبن  4.5

0.175 

4.5 x 0.406  = 

1.827 

 11.000 2.305 حتياجاتإلا

 1.827 0.175 ما يوفره التبن

     9.173                                2.130                                 الفرق                      

 :وبالطريقة التالية   TDNكغم  9.173تحسب كمية العلف الذي يحتوي على 

 كغم علف   100في    TDN كغم    70إذا كان  

 x    في  تكون  TDN  كغم  9.173فأن 

          9.173 

x   ــــــــــــــــ =x 100  =13.7   كغم علف        

             70 
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ذ  إ ، كغم كمية كبيرة وتكلفتها عالية  13.7من هذا المثال البسيط يتضح أن كمية العلف المركز

نتاج جيد  إريد أولكن اذا ما  ، يستدل إن معظم المربين عندما يقدمون التبن يتصورون بأنه رخيص 

 ستعمال العلف األخضر.إمن الحليب فسيكون هذا مكلف عند 

 كغم بروتين خام   2.130أن تحتوي على  يجبكغم (  13.7)الكمية وهذه 

  :إذن ستكون نسبة البروتين الخام في خليط العلف المركز الواجب تكوينه

13.7                   2.130 

                                            100                       x 

                                                          2.130         

x     =        ـــــــــــــــــx 100 

                                                           13.7 

 

 البروتين الخام في خليط المركزنسبة     %  15.5=                                     

 والشعيروكسبة فول الصويا المركزهذا كان المتوفرمن مواد العلف لتكوين خليط العلف ا

 .(أعاله 7 -الفقرة بيرسن( المذكور في ) نستخدم مربع ) 

 

 28.5                 ( % بروتين خام 11الشعير )                  

 

 

 

 

 4.5% بروتين خام(                                                         44كسبة فول  الصويا )   

                                                                                                           ______ 

 33.0مجموع األجزاء  =                                                                                     

                                            28.5                         

 % x  100    =86.3نسبة الشعير في الخليط  = ــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                          33.0 

                                                               

 %    13.7=  86.3 – 100في الخلط = كسبة فول الصويا  نسبة

 

 

 

15.5 
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ستخدام الذرة الصفراء مع إيمكن أيضاً أن يستخدم أكثرمن مصدرواحد للحبوب حيث يمكن 

تكون يالبروتين الخام في المجموعة وب معدل سنسبة جزء شعيروجزأين ذرة صفراء ويجبالشعيرو

 والذي يكون :  وهو مجموع أجزاء الخليط 3  ( ثم تقسم النات  على x 11 +  2 x    9.2 1) من 

 

                                11  +18.4              29.4   

 نسبة   %     9.8  ـــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــ = 

                                       3                      3   

 البروتين في الخليط  

 28.5                                                        %(  9.8ذرة ) 2شعير + 1          

  

 

        

            

                      5.7                                                   %( 44كسبة فول الصويا  )        

     

                                                                                                ______ 

                                                34.2مجموع األجزاء =                                                                             

28.5                                                 

 % x 100   =83.3ليط = ــــــــــــــــــــــــ نسبة الشعيروالذرة في الخ

 

                                                34.2 

 

                                            83.3  

 x  100     = 27.7%نسبة الشعيرفقط في الخليط =  ـــــــــــــــــــــــ  

                                                3 

 

                                          83.3  ×2 

 %   x  100  =55.6ــــــــــــــــــــــــــ  نسبة الذرة فقط في الخليط  = 

 

                                               3   

                                                       5.7 

 %  x  100    =16.75ة كسبة فول الصويا في الخليط = ــــــــــــــــــــــــــــ  نسب

                                                       34.2 

 

 

                     15.5    
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% ملح الطعام ويضاف أحياناً خليط  1و س الكلر% حج 1بإضافة  يمكن تكملة الخليط المركز

 . كن أن يحدث لألبقارالحلوبة وغيرهاواألمالح لتالفي أي نقص يمالفيتامينات 

نما يجب أن يكون إو ، يرالعليقة المقدمة للحيوان أن اليكون بصورة مفاجئة يتغ دل عنضيفو     

  . ضطرابات الهضمية أو أية مشاكل أخرىإلبصورة تدريجية لتالفي ا

% من   3لي على أساس الوزن الحي والتي تقدربحوا كان سابقاً تحسب عالئق أبقارالحليب     

 :  تحسب كاآلتي   كغم  500  حتياج البقرة التي وزنهاإوزن الحيوان ، أي أن 

                                           500 x 3 

 كغم مادة جافة   15ـــــــــــــــــــــــــــــــ  = 

                                           100   

في ون ستهالك العلف فقد أقترح الباحثإليب يؤثرتأثيراً كبيراً في معدل نتاج الحإولكن نظراً ألن 

دخال كمية الحليب المنت  عند حساب كمية المادة الجافة  إ( MAFFوزارة الزراعة البريطانية )

 :   وكما يلي

% من وزن الحليب المنت  أي أن   10 +الحي الحيوان % من وزن  2.5وزن المادة الجافة =  

 ب تحتاج إلى :يكغم حل 30كغم وتعطي  500ي تزن البقرة الت

                      500 x 2.5              30 x 10 

 كغم   17.5=    3 +  14.5ــــــــــــــــــــــ  =    +ـــــــــــــــــــــــــ  

         100                    100   

 تها ستكون أقل من ذلك ويمكن أن تساوي :اياجحتإكغم من الحليب فأن  15نتاجها إذا كان اأما 

                    500 x 2.5           15     x 10 

 كغم    16=    1.5  +  14.5ـــــــــــــــــــــــــ  =  + ـــــــــــــــــــــــــــ  

                          100                    100   

نتـاج إسـتهالك مـن المـادة الجافـة تبـين أن إلالحليـب ووزن الحيـوان علـى ا نتاجإعد مقارنة تأثيربو

 ستبدلت العالقة بما يلي :إفلذلك  ، الحليب يؤثرأكثر من وزن الحيوان 

وبالتالي  6 +% من وزن الحليب المنت    20 +% من الوزن الحي  1وزن العليقة )مادة جافة( = 

 ....  حليب تستهلك  كغم  30نت  تكغم و 500ن البقرة التي تزن إف

(500 x 1 %  )+ (30 x 20  )%+ 6 = 5 + 6 + 6   =17 كغم  مادة جافة     

 خـرى كالطاقـة فـي العليقـة ونسـبة العلـف الخشـنألهمـال العوامـل اإتستخدم الطريقة السابقة عنـد 

بقارالحليب مـن العلـف علـى أ تياجاتإحولكنها تعتبرطريقة بسيطة لحساب  ، وما الى ذلك  ونوعيته

       . ساس المادة الجافةأ
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التـي ذكـرت سـابقاً كـل تلـك الحسـابات  لـىاب التحتاج يبسيطة لتغذية أبقارالحلوهناك طريقة       

 : وخاصة في الحقول الصغيرة وتكون كاالتي 

  وهذا يمكـن أن يغطـي وزنه يومياً % من  2س الجت بكميات كبيرة يعطي الحيوان يعند توفردر 1.

كغم علـف مركـز  1ب سحب حيث يينتاج الحلإالمركزعلى مقدارالعلف ثم يعطى  مةداإلاإحتياجات 

    نسـبةبوالـذرة الصـفراء وخليط العلف المركـزمن نخالـة الحنطـة تكوين ويمكن  ، كغم حليب  2لكل 

1 :1 . 

          % من وزنها دريس  1بكميات محدودة فيمكن أن تعطى البقرة الإ إذا لم يتوفرالدريس ماأ 2.

،  كغم من الحليب  2.5كغم علف مركز لكل  1يحسب ثم دامة إللمن وزنها علف مركز  % 1و

 . 4 :  1بنسبة  ونخالة الحنطة القطنيتكون خليط المركز من كسبة 

كغم من الحليب    2مركز لكل  1 % من وزنه تبناً مع 1عند توفرالتبن فقط فيعطى الحيوان  3.

   . 2 :  3الحنطة بنسبة ن مع نخالة تكون العلف المركزمن خليط من كسبة القطي

 

  ستخدام الحاسبات األلكترونية في تكوين العالئق :إ

Electronic computers using in rations formation                                     

بعد التطورالكبيرالذي حصل في مجال تصنيع الحاسبات والبرام  المستخدمة فيهـا فقـد حـدثت      

وفي مجـال  ، ة كبيرة في أغلب مجاالت الحياة نظراً لما تقدمه الحاسبة من خدمة دقيقة وسريعة طفر

ستخدمت الحاسبات لمراقبة حركة األبقاروسـجالتها ومـا يرافـق ذلـك مـن إدارة األبقار فقد إتربية و

وصل  حاالت الشبق والتلقيح والوالدات واألمراض والهالكات وكل الحركة اليومية للقطيع ومن ثم

حتياجـات الحيـوان مـن جميـع إسـتخدام الحاسـبة فـي تكـوين العالئـق المثاليـة التـي تسـد إاألمرإلى 

فـي حقـول تربيـة األبقـار يحصـل وهـذا عـادة  ، المركبات والعناصرالغذائية وبأقل الكلـف الممكنـة 

 . الكبيرة التي تحتاج إلى خلطات علفية متعددة وبكميات كبيرة

لة لحساب العالئق األقل كلفة تدعى البرمجة الخطية وفائدتها هو الزيـادة إلـى ن التقنية المستعمإ     

علـى مـا أأقصى حد أو التقليل إلى أدنى حد أي تقليل كلفة العالئق إلى أدنى حـد وزيـادة الـربح إلـى 

 . يمكن

العليقة ذات الكلف األقل يمكن عرضها على شكل نسب لكل مكون علفي من مكونات تكوين ن إ     

 . عليفة أوعرضها على أساس كل كغم لكل طن أو كغم لكل يومال

سـتخدام الحاســبة األلكترونيـة لتكـوين خلــيط العلـف المركزعلـى أن تــدخل فـي حلقتــين إيمكـن      

 هما الطاقة والبروتين حيث يمكن أن يجعل خليط العلف يحتوي على الطاقة والبروتين  ، رئيستين 
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األليـاف  ، لتي توضع على الطاقـة البـروتين ، الكالسـيوم ، الفسـفورحديدات اتبأقل كلفة وفي حالة ال

 . نتخاب عليقة ذات سبعة مكوناتإذلك سيتم لف ، ومستوى العلف الخشن  Aوفيتامين 

دل أخـرى ألن الحاسـبة توازنهـا مـع كميـة بثربوضع أعالف معينة أن نوعية العلف عادة التتإ      

 حتماليـةإأمـا عنـد فـرض مـادة معينـة فـأن  ، حتياجـات إلاخرى الضرورية لتلبية كـل ألالمركبات ا

 . ن العالقة سلبية بين السعروالمحتوى الغـذائيألرتفاع سعرالعليقة وارداً ألن الحاسبة لم تنتخبها وإ

 .  لذلك على المبرم  أن يحدد الحد األدنى واألعلى لكل مادة علفية

 

 Advantage of using  computer   :  ستخدام الحاسبةإفائدة 

في الدول المتقدمة تستخدم الحاسبات التجارية في تكوين عالئق األبقارمن قبل خبراء التغذية         

ــة ع ــتم عــرض هــذه الخدم ــىوي ــاء  ل ــربين لق ــأخوذة  جــوراالم ــق م ــن العالئ ــيط م ــل خل ــدة لك زهي

العلـف  ن معظم شـركاتإعتبارعدد األعالف الداخلة في الخليط وعدد الخلطات المطلوبة ، إلبنظرا

ــا إوبعــض المــزارع  ــم تنشــرفي حينه ــا ل ــذ زمــن ولكنه ــاع إلســتخدمت هــذه الوســيلة من ــة رتف كلف

قتصـادية ولكنهـا مـؤخراً بـدأت تنتشـر إلوقلة المعرفة والخبرة فـي حسـاب الجـدوى ا الحاسبةجورإ

كتســابهم الخبــرة نتيجــة إنتشارالحاســبات ولكثــرة العــاملين فــي هــذا المجــال وإلبدرجــة أكبرنتيجــة 

 . ورات العمللضر

 

 األبقار في المرعى :  وإدارة والرعي المراعي 

Pastures, grazing and cattle management in pasture                           

 تقسم أعالف ماشية الحليب إلى قسمين رئيسين :      

ة ألياف ذات نسبوهي ذات حجم كبير عالف الخشنةفاأل ،  ةاألعالف الخشنة واألعالف المركز

   . الدريس –السايل   - المرعى -الطاقة واألمثلة على ذلك ب ومنخفضةعالية 

بينما تنخفض فيها نسبة والبروتين وسميت كذلك ألنها مصدرتتركز فيها الطاقة  األعالف المركزة

    . األلياف ومن أمثلتها الحبوب والكسب

   Pasture  :  المرعى

عند إدارة   فيها في األماكن التي تزدهرالسيما الحليب  ة اشيوهو مكون أساسي في تغذية م       

على كبرأبدرجة  ونويعتمد المرب عالف الخضراء مستساغة من األبقارألاتكون  يداالمرعى ج

حتياجاتها من الطاقة  إلها القدرة على سد نتاح ليس إلاألعالف من غيرالمراعي كون األبقارعالية ا

ل غشيألن الشكل الفيزياوي وحجم النباتات  ، المرعى وحده  والمركبات والعناصرالغذائية من
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هناك العديد من و، حتياجات الغذائية لتلك األبقارإللبية اتالالزمة لبالكميات  ملئهالكرش قبل 

المناطق يبقى المرعى هو المصدرالرئيسي لعلف الحيوانات خاصة إذا كانت التربة جيدة 

األعالف توفرت  نتاج الحليب إذا ماإل قتصادياً إكثر أ واألمطارمتوفرة ويمكن أن يبقى المرعى

المكملة لتجهيزالحيوان بما يحتاجه من الطاقة ، البروتين والمعادن لتكملة ما جهزه المركزة 

  . المرعى للبقرة

 

   Dairy  cattle  nutrition  on  pastures:   تغذية ماشية الحليب على المراعي 

حتاج إلى تنها الإق في تغذية ماشية الحليب حيث ائمن أرخص الطرتعد الزالت المراعي        

اف لبرام  ضتة يإضاف ية مصاريفأ حتاج إلى أيدي عاملة كثيرة أوتالو ، تقطيع العلف  تجهيزأو

عتماد ماشية الحليب في تغذيتها على المراعي إمكن م هأنوقد ثبت من الدراسات  التغذية

التي بصورة جيدة إال نتاج الماشية إولكن ال يمكن أن يصل إلى  ، نتاج إلستمرارأداءها الجيد في اإو

خفاض نإقتصادي تبين بأن إلولكن عند حساب الجانب ا ، ة يتتغذى األعالف المركزة األضاف

 .  قتصادي للقطاعينإلفي المردود ا ىنتاج الذي يحدث يتساوإلا

الفي حدوث أية مشاكل أو  خراج ماشية الحليب إلى المرعى لتإهناك نقاط يجب مراعاتها قبل 

 أضرارتصيب األبقار ومنها :

في حظائرمغلقة أو مفتوحة فإذا كانت الحظائرمغلقة فيجب طريقة تربية األبقارفيما إذا كانت  1.

 .  الحيوانات إلى المسرح للتعود على الحركة قالطإ

   . دون مشاكلو ةمالحظة أظالف الحيوانات وقص الطويلة منها لتتمكن األبقارمن السيربراح 2.

مرض السل وعزل المصاب منها في السيما مراض ألامن  يجب التأكد من سالمة األبقار 3.

  .الحظائر

 .  المراعي إلىها قالطإاألبقارعلى تناول العلف األخضرتدريجياً قبل  عويدت 4.

اء  عطإ  ولةومحاخاصة في فصل الشتاء رتفاع الرطوبة إأوعند  تجنب الرعي في الصباح الباكر 5.

 . وإضطرابات الهضملنفاخ الحيوانات المواد العلفية الخشنة الجافة لتالفي حدوث ا

 

   Grazing  methods : الرعي ائق طر

 ثالثة وطريقة ةيمتلك المراعي بوفر الذي العالمنطاق طريقتان للرعي منتشرة على  هنالك      

 نتشاروهذه الطرق هي :إلمحدودة ا

نبات جيد إلكون فيها المراعي وفيرة واتشر هذا النظام في المناطق التي وينت :  الرعي المستمر 1.

 . الحليب وخاصة القطعان الكبيرة ماشية الطريقة المفضلة لرعيد حيث يع
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عيها بالتناوب وهذه الطريقة تتبع في المرعى إلى عدة أقسام يتم ريقسم فيه :  و  الرعي الدوري 2.

يراعي في هذه الطريقة عدد   ، ة والمساحات محدودأقل وفرة كون فيها النباتات تالمراعي التي 

يجب بقاء الحيوانات فيها ثم تنتقل الحيوانات إلى القسم األخروهكذا مدة الحيوانات في كل قسم و

 . لنباتا نمو ستراحة كافية ليتسنىإعطاء كل قسم فترة إمراعاة 

رة حيث يقسم المرعي إلى اجزاء وهي طريقة تستخدم في القطعان الصغي  :  هوهنيهم طريقة  3.

سبوع ثم تنقل إلى إيمكن أن تصل إلى لمدة في كل جزء و ىأبقار لترع 10 - 5صغيرة تتحمل من 

وفي حالة ترك جافة أو عجالت لترعى ما بقي من النباتات  الجزء األخربعدها توضع محلها أبقار

 . نتشارإللألدغال بالنمو واسماح الحيوانات للنباتات دون رعي فيجب حش المرعى وتنظيفه لعدم ال

 

 

 

     

 الرعي الدوري               الرعي المستمر                       

 

 

 

 

 

                                                              

رعي            استراحة        

 

استراحة            استراحة      
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 ( نظام الرعي الدوري 10 - 6شكل ) 

 

 and  Carrying  capacities  Grazing    :    ستيعابيةإلحمولة المرعى وطاقته ا

ستيعاب عدد من الحيوانات الرعوية دون أن  إ المقصود بحمولة المرعى قدرة المرعى على   

( Carrying capacity )ستيعابية للمرعى إللذلك فأن معرفة الطاقة ا ضرذلك نباتات المرعى ، ي

ممكن أن يستفاد منها في تحديد العدد األمثل للحيوانات التي يمكن أن تتغذى على نباتات المرعى 

 . الخفيفكي تتجنب األضرارالناتجة عن الرعي الجائرأو الرعي 

تالف الخاليا النباتية للنباتات نتيجة إفي  (Over grazingرعي الجائر)تتمثل أضرارال    

ويقلل من وصول المركبات الغذائية  يوانات عليها والضغط على التربة مما يتلف الجذورمرورالح

ضراره في زيادة مجال أ( وتمثل Under grazing) الخفيفالتربة ، أما الرعي إلى أسفل 

( مما يؤدي إلى تلف النباتات Selectivityبين نباتات المرعى من جانب الحيوانات ) ارياألخت

يتحدد العدد األمثل  . مع مروراأليامنسبتها يجة لزيادة نموها عن الحد الالزم وزيادة غيرالمأكولة نت

عتبارأن البقرة الواحدة إ على  قدرما ينتجه المرعى من نبات وتحسب وزن المرعيب للحيوانات

% من وزن الحيوان   2وهذه تعادل  تستهلك كمية من علف المراعي )على أساس المادة الجافة(

 . ًيوميا
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وفيه مادة جافـة  اً شهريلكل هكتار لجتاطن من  6فترضنا أن حقل للجت األخضرينت  حوالي اإذا ف

كغـم فعليـه يمكـن  500وإن هذا المرعى ترعى فيه أبقارمعدل وزن البقـرة  %  30مقدارها حوالي 

 : لهذا المرعى شهرياً وكما يلي  تيعابيةسإلحساب الطاقة ا

(6 x 1000 x 0.30)  =1800 كغم   

   :  مية المادة الجافة المستهلك من قبل البقرة الواحدةك

500 x 0.02  = 10 مغك 

 كغم  x 30  =   300 10إذن كمية المادة المستهلكة خالل شهر = 

 بقرات / هكتار.  6=  300÷  1800 :   الشهرية لمرعى الجت يعابيةستإلإذن الطاقة ا

بالعليقـة المركـزة دامة على أن تسـتكمل إلل ااجاتهحتيإفي سد جزء من  ناولة تساهموهذه الكمية المت

وفي العـراق  . الذي تتغذى على تلك النباتاتنتاج الحيوان إنتاج المرعى وإتحدد كميتها على أساس 

 :  طن / سنويا وهذا يعني 10 الدونم الواحد من الجت يساوي نتاج إفإن معدل 

0.3 x 1000 x 10  =3000  ة الجافة المستهلكة من قبل البقرة الواحدةكمية الماد ، كغم مادة جافة 

 : اً لذلك فإن البقرة تحتاج سنوي ، كغم بالسنة  3650كغم / يوم أو  10

                               650 3 

 دونم لكل بقرة لتوفير العلف لها  1.2ـــــــــــــــــــــــــــــــ  =  

                                3000 

 

  Complementary additive for grazing cattle :  ضافات التكميليلة ألبقارالمراعي إلا

نتاج إلا ةن تغذية الماشية الحليب على المراعي يمكن أن يكون كافياً خاصة لألبقارالمتوسطإ      

زة ألنه ضافات علفية مركإنها تحتاج إلى إنتاج فإلأما األبقارالعالية ا ، سيما إذا كان المرعى جيداً 

               جدولوفي  .من المركبات والعناصرالغذائية هستيعاب ما تحتاجإوكما ذكرسابقاً اليمكن 

 . الواجب إضافته لألبقارالمغذاة على المرعىالعلف المركز والحبوب تختصركمية (  10 - 8) 
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                                      ( التغذية على الحبوب لألبقار التي ترعى  10 - 8جدول ) 

كمية الحليب     

المنت  في اليوم   

 ) كغم (

 كغم حبوب

كغم نسبة   600بقرة وزنها حوالي 

 % 4في الحليب الدهن 

كغم نسبة الدهن في   450بقرة وزنها 

 % 4الحليب أكثر من 

 مرعى متوسط مرعى جيد مرعى متوسط مرعى جيد

7 ---- 1.5 ---- 2 

9 1 2.5 2 4 

11 2 4 3 5 

14 3 5 4 6 

16 4 6 5.5 7.5 

18 5 7 6 9 

20 6 8 9 10 

22 7 9 9 11 

25 8 10 10.5 12 

27 9 11 12 13 

30 10 12 13 15 

 

   Bulls  grazing:   رعي الثيران

يزيد من  نهأل ،  بصورة خاصة للرعي أهمية كبيرة بالنسبة لألبقاربصورة عامة وللثيران      

 . ها حيث أن ذلك يجعل الحيوان مستقيم الظهرواضح النشاطحركتها ونشاط

خروج الثيران للرعي يجب أن يعود على الحركة في المسرح ثم يطلق للمرعى تدريجياً بل ق     

عدم   ةيجب مراعاولحين التعود على ذلك ، يفضل أن ترعى على شكل مجاميع متقاربة في العمر، 

عادتها عند هبوب الرياح أو إ يجبو ،  رتفاع الرطوبةإ وفي أوقات خراجها في الصباح الباكرإ

  .سقوط األمطار

رتفاع درجات إخاصة عند  يوأخيراً يجب توفيرمياه الشرب لجميع األبقارالتي تخرج للرع      

نتاج الحليب إألن الماء يؤثركثيراً في  ، ألن للماء أهمية كبيرة خاصة ألبقارالحليب ، الحرارة 

حتياجات األخرى إلإلى ا ضافةإلبا ، لترماء لكل لترحليب  1رة الحلوب إلى وتتراوح حاجة البق

ويفضل أن يكون   ،  (  10 -7شكل ) ، كغم ماء  3.5كغم من المادة الجافة تحتاج إلى  1حيث قدرأن 

ستفادة الحيوان وزيادة عدد  إألن ذلك يزيد من ، الماء المقدم نظيفاً وتكررالعملية عدة مرات باليوم 
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ألن خفض درجة حرارة  ، ن لدرجة الحرارة تأثيرعلى عدد مرات الشرب أدرار، كما إلمرات ا

 .  ( 10 - 9رتفاع حرارة الجو يؤدي إلى زيادة المتناول منه )جدول إالماء عند 
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   ( %  20 ,40 , 60, 80) المادة الجافة درارالحليب ونسبة إ( تأثيرمعدل  10 - 7شكل ) 

    أبقارالحليبتستهلكها  في الغذاء على كمية الماء التي 

 

  

 نتاج ماشية الحليب في المناطق الحارة إ( تأثيردرجة حرارة مياه الشرب على  10 - 9 جدول )

 

 

 درجة حرارة الماء / مئوية

10 30 

 43.0 31.2 كمية المياه المتناولة )كغم(

 3.36 3.67 المتناولة )كغم(علف كمية ال

 25.7 27.3 درارالحليب )كغم(إ

 39.4 39.2 درجة حرارة الجسم )مئوية(

 80.8 77.7 معدل التنفس )في الدقيقة(

 

 


