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          Forage and Pastures Crops   

  المصادر:     

                                               ) محاصیل العلف والمراعي1980( ،رمضان الطیفالتكریتي -1 
محاصیل العلف الفخري، عبدهللا قاسم ومحمد السید رضوان .-  2

  .الجزء الثاني والمراعي،

                

  ینقسم االنتاج الزراعي الى قسمین :   

  Animal husbandry االنتاج الحیواني  -1
       Plant production نتاج النباتي ال -2

المحاصیل -محاصیل البقول  ب-ویقسم بدوره الى :أ
محاصیل  -محاصیل الحبوب           د- الزیتیة ج

  محاصیل االلیاف ........ -العلف ه
النباتات التي تزرع یعرف المحصول العلفي بانھ 

لغرض الحصول على المادة الخضراء سواء كانت 
وتكون بالدرجة  ة الطعام الحیواناتمجففة أو طری

االساس حشائش وبالدرجة الثانیة بقولیات ونباتات 
  اخرى.
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ذلك الى أن االنسان تأریخ البدأ بزراعة محاصیل العلف بالضبط ویرجع سبب الیعرف 
على لما كان معتمدا في قوتھ طا ھذه المحاصیلمثل ماقبل التاریخ لم یكن بحاجة الى 

باالضافة الى الحیوانات واالسماك التي مایلتقطھ من االثمار واالشجار وجذور النباتات 
تأكل نباتات مختلفة وبالنظر لكون بعض الحیوانات التي كان یعتاش علیھا كان یصداھا 

 وتعیش في السھول قربالطریة  االغصاناالشجار وواوراق كالحشائش والبقولیات 
وحجزھا في ھذه االنسان فقد أصبح باالمكان اصطیادھا التي كان یقطنھا الكھوف 

وتعتب الكالب والخیل والجاموس والغنم الیھا الطبیعیة لحین الحاجة المراعي 
وعندما كانت تعیش في ھذه السھول من بین اولى الحیوانات التي  والخنازیر والدجاج

لذا وخاصة في مواسم السنة ف االزم العالتھا وقلة العلزاد طلبھ على ھذه الحیوانات 
نباتات علف التي أصبحت فیما بعد البریة جمع بعض النباتات وجد من الضروري 

ویعد التجفیف من اولى صور حفظ المحاصیل العلفیة  في محل ما لحین الطلب.وحفظھا 
ه على ، وبمرور الزمن أخذ االنسان یكثر من اعتمادلیسھل حملھا ونقلھا وتخزینھا 

ومن ھنا ظھرت الحاجة النباتات العاشتھا زاد الطلب على  وعندئذھذه الحیوانات 
لذا أصبح انتاج نتیجة لتزاید السكان وتجمعاتھم  لتكثیر النباتات عن طریق الزراعة

من قبل الفرس نبات الجت لتغذیة الحیوانات.لقد تم نقل محاصیل العلف ضرورة ملحة 
أھمیة محصول الجت احتل الرومان الیونان اكتشفوا  وعندماقبل المیالد 490سنة 

ق.م. ویمكن القول أن أول محصول  146وكان ذلك سنة بالدھم ونقلو زراعتھ الى 
یعتبر الرومان أول من قام بتجفیف العلف  علفي زرع من قبل االنسان ھو الجت.

 ویذكرفي تربیة الحیوانات وكانوا متقدمین على باقي الشعوب بصورة صحیحة 
وتشیر مصادر أخرى الى أن . م .ق 700سنة البابلیین الجت زرع لدى المؤرخین أن 

  .أصلھ ھو الصین وسیبیریا

     االھمیة االقتصادیة للمحاصیل العلفیة           
ضوء العلفیة وضع مركزي في حیاة البشر، اذ یستغل النبات العلفي التحتل المحاصیل 

وتبنى من والنشویات ویصنع الدھون والبروتینات  من التربةویمتص العناصر الغذائیة 
من وكل مایستساغ باوراقھ وسیقانھ  الذي ھو النبات الموجودعلفیة ھذه المواد مادة 

یمثلھ في جسمھ الى منتجات عندما یتناولھ الحیوان فمحصول العلف قبل الحیوان 
فتتحول الى مواد  االنسان مباشرةاال ان بعض النباتات الیستغلھا  حیوانیة لحم وصوف 

  ن طریق التكامل الحیواني النباتي.یرغبھا ع
في اقتصادیات البلدان الزراعیة، تعد الثوة الحیوانیة واحدة من أھم الركائز االساسیة 

- 14االنتاج الحیواني یساھم بما یتراوح بین وتشیر منظمة الغذاء والزراعة الى أن 
ان زیادة انتاج اللحوم والحلیب  دنى.في الشرق االمن اجمالي االنتاج الزراعي  50%

فكلما تطورت المجتمع االنساني تعد ھدفا من أھداف والبیض والجلود والصوف 
وزاد الوعي الثقافي والصحي لدى الشعوب أخذت تتطلع الى الضروف المعیشیة 

یوما  االمر الذي جعل الطلب على المنتجات الحیوانیة یزدادغذأ وكساءا مستوى أفضل 
ویتأثر توفر بشتى الوسائل والطرق مما یستوجب العمل على زیادة ھذا االنتاج ر بعد اخ

یتوفر للحیوان من غذاء علفي ذو قیمة غذائیة المنتجات الحیوانیة وجودتھا بقدر ما
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ھي للمراعي الزراعیة فعلى سبیل المثال في بریطانیا نصف مساحة االرض . جیدة
  یصنع على شكل دریس وسایلج وغیره. ولذلك یوجد فائضا من المحاصیل العلفیة

السائد في السائدة في ایة دولة ھي التي تحدد نوع المحصول العلفي العوامل البیئیة 
فالسائد في العراق ھو الجت والبرسیم والذرة الن الجت یتحمل الجفاف تلك المنطقة 

بینما ونرى أن البرسیم المصري یسود في العراق  وكذلك الذرة والبرسیمالى حد ما 
. أما في الدول العربیة فالزالت یسود البرسیم القرمزي واالحمر في البلدان االخرى

نسبة المساحة المخصصة للمحاصیل العلفیة قلیلة ففي مصر تخصص ثلث االرض 
وفي العراق الزالت عملیة زراعة وانتاج المحاصیل العلفیة الزراعیة للمحاصیل العلفیة 

  دون المسنوى المطلوب.

   لمقترحات المھمة لحل مشكلة تغذیة الحیوانات في بعض ا
   القطر العراقي                           

    مع ادخال والعمل على تحسین انتاجھا  زیادة المساحة المخصصة للمراعي االروائیة-1
التوسع في البقولیة في الدورة الزراعیة عن طریق توسیع رقعة المحاصیل العلفیة -2

                       وادخالھا كمحاصیل بقولیة في الدورة الزراعیة.والبرسیم الجت زراعة 
                   االھتمام بالمراعي الطبیعیة واتباع االسالیب العلمیة في ادارتھا.           -3
                        على بعض المحاصیل االخرى.تحمیل بعض المحاصیل العلفیة البقولیة -4
في والمخلفات النباتیة الخضراء االستفادة من بقایا مخلفات المصانع والمطاحن -5

                                                                                              .المحاصیل العلفیة
 اسنتباطفي اراضي التوسع االفقي عن طریق  العمل على ادخال محاصیل العلف -6

                                                                 أصناف لھا المقاومة للملوحة والجفاف.
في المواسم أو دریس اما على شكل سایلج تشجیع الطرق التصنیعیة لحفظ االعالف  -7

في نھایة الحاجة فتحفظ على شكل سایلج أو دریس التي یزید بھا العلف االخضر عن 
              .                                                                                    الربیع

  تشجیع زراعة محاصیل العلف لدى القطاع العام.-8

  
  بعض التعاریف المھمة في محاصیل العلف

1-Forage  (علف) عبارة عن مواد التغذیة التي تؤخذ من النباتات وتستھلك واسطة
مثل الدریس والسایلج سواء كانت ھذه الحیوانات الیفة أو متوحشة حیوانات ال

  محاصیل الحبوب وكسبة الذرة والقطن والكتان.ومخلفات 
2-Forage Crops  (محاصیل العلف) تزرع اساسا لغرض تغذیة وھي النباتات التي

الخضري أو وقد یقوم االنسان بحصاده كلیا أوجزئیا كالنمو على نطاق واسع الحیوانات 
وتدخل ضمن ھذا المعنى محاصیل الحبوب التي تزرع لغرض أو كالھما معا الجذري 

  العلف كالشعیر والحنطة.
3-Pastures ) (عبارة عن الحقول المنزرعة أو االراضي المغطاة بالنباتات المراعي

خل فاذا تدترعى من قبل الحیوانات نجیلیة أو بقولیة الخضراء سواء كانت ھذه النباتات 
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سمیت بالمراعي معینة ونظام ري ثابت ووضع لھا حدود االنسان في زراعتھا 
أو االلیفة  أو االروائیة أو قد الیتدخل االنسان في زراعتھا وعندئذ تسمى االصطناعیة 

  بالمراعي الطبیعیة.
4-Ranges (المروج) أحد أنواع المراعي الطبیعیة وھي عبارة عن المساحات

لغرض رعي الحیوانات والتي تصلح مو فیھا النباتا نموا طبیعیا جدا والتي تنالواسعة 
ومن من صنع االنسان وھذه المساحة تعتمد على االمطار وبالتالي لیس لھا حدود 

  والجبال وبعض المناطق صعبة التضاریس .حواف الودیان ضمنھا 
5- Vegetation  (الكساء الخضري) یعبر الكساء الخضري لمنطقة معینة عن

وھذا الكساء یتغیر بتغیر بتلك المنطقة النامیة ة النباتات واالنواع النباتیة مجموع
  الظروف البیئیة.

6-Hay (الدریس) بحیث یمكن حفظھا عبارة عن النباتات العلفیة الخضراء المجففة
اما طبیعي او صناعي باستخدام بعض المعامالت ویكون ھذا التجفیف بدون تلف 

  الحراریة.
7-Silageویدعى محل خزن العلف االخضر المحفوظ بمعزل عن الھواء ج) (السایل

  . Ensilingالسایلج وعملیة الحفظ نفسھا تسمى 
8-Straw (التبن).جمیع االجزاء النباتیة بعد اخذ الحبوب منھا  
9-Stover.(القش) السیقان واالوراق النباتیة بعد اخذ الحبوب من النبات  
  
  

  ت الزراعیةأھمیة المحاصیل العلفیة في الدورا
الى التربة اذ ان تفسخ بقایا المحاصیل العلفیة یؤدي الى  اضافة المادة العضویة-1

  والتي لھا عدة فوائد منھا اضافة المادة العضویة للتربة 
تحسین خواص التربة الطبیعیة عن طریق تفكیك التربة الثقیلة وتقریب الدقائق  -أ

 الكبیرة.
 .اضافة المواد الغذائیة وتقلیل الفقد -ب

  زیادة قابلیة التربة لالحتفاظ بالماء-ج

  تشجیع نمو البكتریا المفیدة-د

تضیف المادة العضویة لونا داكنا الى التربة یزید من قدرتھا على امتصاص حرارة -ھا
  الشمس فتصبح أكثر سخونة.

(الجت والبرسیم والكرط زیادة خصوبة التربة اذ ان البقولیات العلفیة بصورة عامة-2
كلھا تضیف كمیات  محصول علفي بقولي وكذلك محصول طبي ، واللوبیاء)والحلبة: 

تي تعیش انواع بكتریا الرایزوبیا الكبیرة من النتروجین الجوي الى التربة بفعل انواع 
اذ تمد النبات بالنتروجین الذي قامت بتصنیعھ على شكل  على جذور النباتات البقولیة
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وھیدرات ومواد الطاقة التاي تحتاجھا من النبات تأخذ الكربامونیا ونترات ومقابل ذلك 
  المضیف كنوع من تبادل المنفعة.

  فیما یلي جدول یبین كمیات النتروجین المثبتة من قبل بعض النباتات البقولیة:

  كغم/دونم  32البرسیم الحلو 

  غم/دونمك:30البرسیم االحمر  

  كغم/دونم 27البرسیم االبیض 

  كغم/دونم 24لوبیا العلف 

  كغم/دونم  15ل الصویا فو

وخاصة تزید من المادة العضویة زیادة كمیة المحصول نظرا الن المحاصیل العلفیة -3
البقولیة وتقلیلھا للتأثیر السلبي للمحاصیل المجھدة عند تبادلھا في دورة زراعیة 

  منتظمة فھذا یضمن زیادة الحاصل وتحسین نوعیتھ.

  توزیع العمل على مدار السنة.-4

ب المحاصیل العلفیة البقولیة مع المحاصیل االخرى في الدورة الزراعیة یساعد تعاق-5
  على مكافحة االدغال والحشرات.

  استقرار المیزان التجاري في المزرعة.-6

وخاصة في المنحدرات حیث كما ان للمحاصیل العلفیة البقولیة أھمیة في صیانة التربة 
  ا في التربة.بفعل امتداد وتعمق جذورھ تعریتھا تقلل من

  

  الجت                        
 Madicago sativa L.           (Alfalfa)           

والیزال حتى یومنا ھذا  التي عرفھا االنسانالبقولیة یعد الجت اقدم المحاصیل العلفیة 
نظرا الھمیتھ االقتصادیة وقیمتھ الغذائیة یتصدر جمیع المحاصیل العلفیة االخرى 

. سنة 4والعمر االقتصادي بحدود  سنة 20- 4لمدة صلھ وبقاؤه في االرض ووفرة حا
، اما في العراق فقد ازدادت ملیون دونم  80روعة بالجت حوالي تقدر المساحة المز

ویزرع في معظم المحافظات دونم 200000المساحة المخصصة لزراعتھ الى حوالي 
وتختلف تسمیة ھذا المحصول نات وتتركز زراعتھ في المناطق التي تتواجد فیھا الحیوا

ة وفي مصر یسمى البرسیم ففي سوریا یسمى الفصحتى داخل البلدان العربیة 
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تبعا الى  Lucernیسمى وفي الدول االوربیة وفي لیبیا یسمى الصفصفة الحجازي 
  بحیرة في ایطالیا.

وقد وجدت غربي اسیا ھي المنشأ االعتقاد السائد بان منطقة جنوب :المنشأ 

وتشمل اسیا في بعض مناطق وسط غرب منتشرة بصورة طبیعیة البریة االنواع  بعض
استعمل ویعتقد بان ھذا المحصول وافغانستان والعراق وایران جزء من تركیا 

الرومان الى عن طریق الفرس ثم نقلھ كمحصول علف في ایران ثم انتقل الى الیونان 
في القرن الوالیات المتحدة االمریكیة ثم نقلھ االسبان الى واسبانیا وفرنسا ایطالیا 

في بالد من المؤرخین ترى ان الجت عرف منذ القدم وھناك فئة   السادس عشر
وما یؤید ذلك ھو العثور على نص بابلي في القرن السابع عشر قبل المیالد الرافدین 

  یشیر الى ذلك.

  االھمیة االقتصادیة للجت
حیث تتوفر في المناطق الوسطى والجنوبیة یعد من المحاصیل المھمة وتتركز زراعتھ 

  .الظروف البیئیة واالروائیة لھ ویزرع على نطاق ضیق في الشمال

  من اھم فوائد ھذا المحصول :

وخاصة في المناطق القریبة لمربي الحیوانات من المحاصیل االقتصادیة المربحة -1
  من المدن التي تربي المواشي 

  یعد كمحصول مسمد للتربة -2

  دریس یعد غذاء جید للحیوانات جت االخضر سواء كان أخضر أو ال-3
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  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

  

  الظروف البیئیة المالئمة لھذا المحصول

في مناطق واسعة من العالم وذلك بسبب قدرتھ تنتشر زراعة ھذا المحصول : المناخ

في درجات وھناك بعض االنواع یمكن ان تعیش على التكیف لظروف مناخیة متباینة 
أما درجة مؤیة كما في الجت ذو االزھار الصفراء. -27ل الى  تصحرارة منخفضة 

الى أكثر من درجات الحرارة في المناطق التي تصل فیھا االصناف العادیة فانھا تنمو 
الدراسات ان الجت یعطي اعلى انتاجیة من العلف احیانا وقدبینت بعض درجة مؤیة  50

درجة 20-10وحرارة اللیل مؤیة  درجة 30-20عندما تكون درجة الحرارة خالل النھار 
ویقلل یزید من احتیاج النبات للماء والري وان ارتفاع الحرارة عن الحدود المثلى مؤیة 

نقص نشاط قد یؤدي عند ارتفاع درجات الحرارة وقلة الحاصل من تكوین العلف 
ؤثر وینمو النبات الى بطء فانھ یؤدي اما انخفاض الحرارة البكتریا المثبتة للنتروجین 

  درجة مؤیة.10عندما تقل الحرارة عن في نشاطھا 

من الرملیة الى الطینیة ولكن تجود زراعتھ ینمو الجت في معظم انواع الترب :التربة

فتزداد حاجة النبات الى الماء أما في الترب الرملیة الجیدة الصرف في الترب المزیجیة 
نظرا في الترب الثقیلة  والتجود زراعتھالحصول على حاصل جید والتسمید من أجل 

خصوصا في فصل لفترة طویلة على سطح التربة ركود المیاه تحمل النبات لعدم 
أو التي یرتفع فیھا ولنفس السبب التنجح زراعتھ في الترب ردیئة البزل الصیف 

اما اذا قل  6.8ھو بحدود pHوبالنسبة للحموضة فان أفضل منسوب الماء االرضي 
، شاط البكتریا الجذریة نتیجة نقص الكالسیوم المتوفر للنبات فانھ یقلل من ن عن ذلك
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  قسم المحاصیل الحقلیة                       
  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

فان عنصر الفسفور وبعض   7.5عن  pHأما في الترب القلویة خاصة اذا زاد ال
بالرغم من وخاصة البورون والمنغنیز تصبح أقل توافرا للنبات العناصر النادرة 

ورون أثناء التزھیر لكي البذور یرش البوفي الحقول المعدة النتاج وجودھا في التربة 
  من البذور.وممكن ان نحصل على انتاج عالي عن طریق الثغور یحصل لھ امتصاص 

ولكن النبات )Establishment(مرحلة الفانھا تؤثر على نمو البادرات أما الملوحة 
 تثبیت البادراتاالنبات وتقدم النبات بالعمر، وتعتبر فترة  كلماالملوحة یتحمل 

)Establishment( المراحل الحرجة للنبات.من  

  أنواع ومجامیع وأصناف الجت     
  ھناك نوعین من الجت بصورة عامة :

A- الجت ذو االزھار البنفسجیةMedicago sativa L.  في معظم أنحاء وھو سائد
  وكذلك العراق.العالم 

B- الجت ذو االزھار الصفراءMedicago falcate L.  وھو اقل انتشارا من النوع
  .ینتشر في المناطق الباردة المنخفضة الحرارة)ابق (الس

وقد بین النوعین السابقین ترجع نشأة بعض المجامیع من الجت الى التھجین الطبیعي 
الى اربعة تصنیف المجامیع المختلفة من الجت في العالم   Whiteاقترح العالم 

وبعض واالمراض للبرودة والمنشأ والمقاومة الى لون االزھار مجامیع وذلك تبعا 
  الصفات الزراعیة االخرى وكما یلي: 

ومحدودة المقاومة وأزھارھا ارجوانیة  المجموعة العادیة : وھي اسیویة المنشأ-1
والسالالت المحلیة  .U.S.Aفي الللبرودة وتمثلھا االصناف المسماة باالصناف العادیة 

متھا لالمراض وسرعة وبعض دول البحر االبیض المتوسط  وتمتاز بمقاوفي استرالیا 
  نموھا بعد القطع.

أزھارھا أرجوانیة ونباتاتھا أقصر طوال من المجموعة مجموعة التركستان : -2
للبرودة وأكثر افتراشا وأبطاء نموا بعد الحش  ولكنھا تتمتع بمقاومة عالیة السابقة 

وتضم االصناف التي ومقاومتھا لمرض الذبول البكتیري ولھا موسم سبوت شتوي 
  باالضافة الى االصناف الكندیة.  stanتھي بالمقطع تن

بین أو االصطناعي المجموعة المخططة : نشأة ھذه المجموعة من التھجین الطبیعي -3
ولھذا فان ازھارھا تكون ذو االزھار البنفسجیة والنوع ذو االزھار الصفراء النوع 

وتضم بعض برودة وھي شدیدة المقاومة للبین االصفر والبنفسجي متعددة االلوان 
   Ladack, Ranger, Vernel ومنھا :االصناف الفرنسیة والمانیة والكندیة 

ومنشأ ھذه المجموعة منطقة الشرق العربي :مجموعة االصناف غیر المقساة -4
المقاومة فاتحة وضعیفة والنباتات تتمثل بسیقان فازھارھا أرجوانیة اللون وأفریقیا 
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  قسم المحاصیل الحقلیة                       
  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

لمرض الذبول البكتیري كما أنھا غیر مقاومة توي ولیس لھا فترة سكون شللبرودة 

  .في مصر والعراق ترجع الى ھذه المجموعةومعظم السالالت المحلیة 

  أصناف الرعي
مخلوطة النشاء مرعى وتزرع بصورة منفردة أو ھناك أصنافا من الجت صالحة للرعي 

  وتتمیز ھذه النباتات ب:یستخدم لغرض الرعي فقط 

ویمتد لمساحة معینة أكبر مما  spreading ا على االمتداد نموھا مفترش وقدرتھ-1
من صنف ووسیلة االمتداد تختلف للحش النمو التي تصلح یحدث لالصناف القائمة 

تحت تنشأ من منطقة التاج من خالل رایزومات قصیرة فمنھا مایكون االمتداد الخر 
 Nomand , Teton< Serelaالصنف  ومن أمثلة ھذه االصناف سطح التربة 

تحت تنشأ من المجموع الجذري من خالل جذور زاحفة وھناك وسیلة انتشار أخرى 
نباتات جیدة خضریة وتعطي علیھا براعم حیث تظھر وتمتد افقیا سطح التربة بقلیل 

ومنھا  Creeping Rooted Cultivarsباالصناف ذات الجذور الزاحفة وتسمى 
  مالئمة للرعي. وجمیع ھذه االصناف  ,Travois, Ramblerصنف 

  مما یزید من مقاومتھا للرعي.انخفاض منطقة التاج دون سطح التربة -2

  بطء نموھا عند الرعي.-3

  .تحملھا للجفاف والبرودة نظرا لكبر مجموعھا الجذري-4

  :يأما عیوبھا فھ

  قلة انتاجھا من العلف -1

  ضعف مقاومتھا لالمراض والحشرات -2

  .لرایزومات كثیرا بالظروف البیئیةیتأثر ظھور الجذور الزاحفة وا-3

  

  القیمة الغذائیة للجت
عة من البروتین الحتوائھ على نسبة مرتفمحصول الجت علف جید للمواشي 

على اساس  %21والتي تصل في المجموع الخضري الى النھ نبات بقولي 
النھ نبات  %10وذلك عند حش النباتات بمرحلة ازھار بحدود المادة الجافة 

، ویعود سبب احتواء النبات على نسبة مرتفعة من قى فترة طویلة معمر ویب
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  قسم المحاصیل الحقلیة                       
  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

والتي الى ارتفاع نسبة االوراق البروتین في المراحل المتقدمة من التزھیر 
  مقارنة باجزاء النبات.تحتوي على تراكیز عالیة من البروتین 

  التحلیل الكیمیاوي على أساس المادة الجافة

نوع 
  الجت

بروتین   مادة جافة
  خام

كربوھیدرات 
  ذائبة

الیاف 
  خام

مستخلص 
أو االیثر 

  الزیت

  الرماد

جت 
  أخضر

23  5.23  8.16  5.72  0.5  3.43  

  11.3  1.9  28.1  29.63  10.6  91.55  دریس
  

ان الذي یھمنا بالدرجة االساس أن تكون نسبة البروتین عالیة ونسبة االلیاف منخفضة 
  وكذلك كم نحصل من مادة جافة في وحدة المساحة.

ما كیفیة حساب حاصل المادة الجافة وحاصل البروتین في وحدة المساحة فیكون كما أ
  یلي:

النسبة المؤیة للمادة الجافة  وتكون ×حاصل المادة الجافة=حاصل العلف االخضر
  الوحدات اما طن/دونم أو كغم/دونم 

  النسبة المؤیة للبروتین×حاصل المادة الجافةأما حاصل البروتین =

وجد بان حاصل العلف االخضر في الحشة ھكتار  1روع بالجت مساحتھ حقل مزمثال:
عینة لتقدیر كل طن  وفي كل عینة أخذت 15طن وفي الحشة الثانیة 14االولى یساوي 

ھي فوجد أن نسبة لمادة الجافة ونسبة البروتین من النسبة المؤیة للمادة الجافة 
ة البروتین في الحشة االولى ونسبفي الحشة الثانیة  %26و في الحشة االولى  25%

  حسب أ: المطلوب:  %19وفي الحشة الثانیة  %20كانت 

  مقدرا ذلك بالطن/ھكتارحاصل المادة الجافة في كل حشة -أ

  البروتین في كل حشة مقدرا ذلك بالكغم/دونم حاصل -ب

علما أن المحصول  تفسر ارتفاع حاصل العلف االخضر في الحشة الثانیةكیف -ج
  یة.زراعة ربیع

  استغالل الجت
  یزرع الجت لالغراض والفوائد التالیة 

  التغذیة الخضراء -1
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  قسم المحاصیل الحقلیة                       
  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

  االستفادة منھ في المراعي -2

  في صناعة الدریس -3

  في عمل السایلج -4

قطع أو حش وفي كل ھذه االمور یجب االخذ بنظر االعتبار شيء مھم اال وھو ضرورة 
  المحصول في المرحلة المناسبة

  موعدالحش
  قتین تعتمد لتحدید موعد الحش أو القطع وھما :ھناك طری

باالعتماد على نسبة التزھیر اذ یحش الجت عند وصول نسبة - الطریقة االولى

وذلك الن الحش في ھذه المرحلة یعطي أعلى كمیة من العلف  %20-10التزھیر 
فضال على الحفاظ على حیویة وقدرة النباتات في اعادة النمو االخضر وبافضل نوعیة 

حش الجت قبل ھذه المرحلة یؤدي ، كذلك فان من البراعم التاجیة في المرحلة الالحقة 
حیویة وقدرة النباتات في لكنھ یؤثر على الى الحصول على علف أقل وبنوعیة عالیة و

وذلك بسبب قلة الفترة التي تخزن فیھا المواد الغذائیة في اعادة النمو مرة اخرى 
، أما عند التاخیر في حش المحصول  اعادة النمو فیما بعدمنطقة التاج لكي تستخدم في 

زیادة نسبة زیادة كمیة العلف االخضر لكن نوعیتھ تتدھور بسبب فانھ سیؤدي الى 
لذلك یھدف موعد الحش المناسب بتقدم النبات بالعمرااللیاف وانخفاض نسبة البروتین 

لغذائیة وقدرة النباتات في كمیة العلف وقیمتھ الكل محصول علفي الى تحقیق توازن 
موعد الحش في   ان ھذا الكالم ینطبق بصورة عامة على .في اعادة النمو مرة أخرى

  جمیع المحاصیل العلفیة.

  النقاط المھمة التي یجب أخذھا بنظر االعتبار عند حش الجت:

ضمان بقاء النبات بحیویة كافیة تمكنھ من استعادة النمو بعد القطع أو الحش -1
  لفترة طویلة.ة استمراره وامكانی

اذ كلما تقدم وعلى الحشة الالحقة ان لموعد الحش تأثیر كبیر على عمر المحصول 
  تزداد نسبة االلیاف وتقل نسبة البروتین.النبات بالعمر 

في العلف، أذ أن امكانیة الحصول على أكبر قدر من المواد الغذائیة المھضومة -2
من العمر كذلك ارتفاع ش النبات في المراحل المبكرة عند حللجت تزداد القیمة الغذائیة 

من ذلك عند تقدم ویحصل العكس نسبة البروتین والكاروتین وقلة في نسبة االلیاف 
  النبات بالعمر.

یعطي علفا ذو قیمة غذائیة یتضح من ذلك أن حش الجت وھو صغیر في عمر مبكر    
نظرا لقة على حیویة النبات و تأثیره أ اضافة الى ضررهقلیل الكمیة وعالیة ولكنھ جیدة 
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  قسم المحاصیل الحقلیة                       
  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

والتي سوف تستخدم فیما أو الجذور المواد الكربوھیدراتیة المخزنة في منطقة التاج 
ففي حالة قلة المواد المخزنة سوف الیستطیع النبات من اعادة بعد في اعادة النمو 

سات وتدل الدراوھنا یجب أن نوفق بین ھتین لنقطتین النمو بعد الحش او القطع 
  الخاصة بھذا الموضوع على مایلي:

عندما یبلغ ارتفاع النبات ومنطقة التاج تخزین الغذاء في الجذور  ان نبات الجت یبدأ-1
یكون النبات في اوج عندما   ىویصل تخزین الغذاء الى أعلى مستوسم 25-20بحدود 

  ).Full bloomمرحلة االزھار(

- 10في الحقل بحدود باتات المزھرة النأحسن موعد لحش الجت عندما تكون نسبة -2
  وكمیة العلف ونوعیتھ.أكثر توافقا مع حیویة النبات حیث تعتبر ھذه النسبة  25%

على االقل شھر قبل حلول مبكرا بالخریف یجب أن یكون موعد الحشة االخیرة -3
    كي یتحمل البرد.لتخزین الغذاء الوقت الكافي العطاء النبات موسم االنجماد 

عن طریق استخدام اطوال البراعم وخاصة في الشتاء عند  :الثانیة الطریقة

وتتضمن قیاس أطوال البراعم  Regrowthوتسمى ھذه الطریقة ٌ  عدم تزھیر الجت
، الن التزھر في كل المواسم وتستخدم لكون النباتات الجدیدة النامیة من منطقة التاج 

التاجیة طول البراعم ما یكون فمثال عندتكفي لتشجیع االزھار الظروف الحراریة ال
 %10الحقل في مرحلة ازھار من النباتات یمكن اعتبار   %50في  سم 2-1.5الجدیدة 

  .%80معناه ان الحقل قد وصل الى مرحلة تزھیر سم 5- 3وعندما یكون طولھا 

ارتفاع الحش والذي یجب أن یكون وھناك عامل یجب أن یؤخذ بنظر االعتبار اال وھو 
  سم.5-8

  ت خدمة التربة والمحصولعملیا

في العروة الربیعیة (خالل شھر اذار) والثاني في العروة یزرع الجت بموعدین االول 
زراعة الدخن یفضل ففي الموعد الربیعي  الخریفیة (خالل تشرین االول والثاني)

مخلوطا مع الجت لحمایة البادرات الصغیرة من الحرارة العالیة في الصیف وكذلك 
الثعیر لحمایتھ من درجات الحرارة یفضل زراعتھ مخلوطا مع وعد الخریفي بالنسبة للم

  .المنخفضة في الشتاء 

بعد : تمثل الطریقة الجافة والثانیة تمثل الطریقة المبتلة یزرع الجت بطریقتین االولى 
، وتزرع البذور اما نثرا أو في سم 2تتم الزراعة وبعمق الیتجاوز ارواء االرض 

  .سم بین خط واخر15سطور وبمسافة 

وتنخفض عند زراعة المحصول لغرض انتاج  كغم 8كمیة البذار االزمة للدونم حوالي 
  .مقارنة بكمیة البذار العالیة وذلك لزیادة عدد االفرع الثمریة التي تحمل البذور البذور 
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على نوع التربة فاذا كانت التربة رملیة فانھ یحتاج الى في محصول الجت یعتمد الري 
وتؤثر سلبا  اما اذا كانت التربة طینیة فتؤدي التغدق التربة وسوء التھویةات أكثر ری

وذلك یؤثر سلبا في انتاج ونمو  على تھویة ونمو الجذور وبكتریا العقد الجذریة
  والصرف. محصول الجت لذلك فالتربة المناسبة ھي التربة المزیجیة جیدة التھویة

  انتاج البذور
وینحصر انتاج الجت في قلیلة ومحدودة تاج البذور في العراق المساحة المخصصة الن

وتنتج البذور في العراق خالل الشھر  والكوت وغیرھا كالسماوة بعض المحافظات 

  .الرابع الى العاشر

  الظروف المالئمة النتاج البذور
  الصنف المالئم فبعض االصناف تعطي أزھار كثیرة یستفاد منھا للبذور.-1

في موسم نمو طویل  الجت البیئیة المناسبة النتاجوتتلخص الظروف اسبة البیئة المن-2
یجعل  وتتماثل ھذه الظروف في القطر من ایار الى نھایة تموزوقلة الرطوبة وجو مشمس 

   .من الممكن انتاج البذور خاللھا

وكذلك  نزید كمیة البذور لوحدة المساحة الجت للعلف االخضر في حالة زراعة  -3
على خطوط متباعدة ، اذ أن الجت المزروع سافة بین السطور نقلل من الم

والسبب في ذلك ھو أن من الجت المزروع نثرا ینتج بذور أكثر وبكمیات بذار قلیلة 
القابلیة على اعطاء تنتج نموا قویا لھ مسافات متباعدة النباتات المنزرعة على 

الذي یجلب الحشرات  Necterاكثر قابلیة على انتاج الرحیق أكثر ونباتات ازھار 
ھي بین خط واخر ، وفي دراسة اجریت وجد أن أفضل مسافة التمام عملیة التلقیح 

، واشارت الدراسات الى امكانیة كغم/دونم2وبكمیة بذار التتجاوز سم 60بحدود 
والتي تساھم في زیادة المغذیات الصغرى رشا على االجزاء الخضریة استخدام 

یوجد في التربة ولكن بصورة غیر روف أن البورون وكما ھو مع انتاج البذور،
من مناطق التصنیع الى ، وھذا العنصر لھ أھمیة في نقل الكربوھیدرات متیسرة 

 المناطق الفعالة في النمو.

  افات الجت
منھا دودة ورق القطن والطور الضار فیھا الحشرات المھمة التي تصیب المحصول -أ

،ویجب الحذر عند استعمال المبیدات الكیمیاویة صة ھو الیرقة وتكافح بالمبیدات الخا
  حش الجت لغرض التغذیة الخضراء. كافیة لحینامان في اعطاء فترة 

  دودة البنجر السكري-ب
  سوسة الجت-ج
  النطاط -د

  أھم االمراض التي تصیب الجت 
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  ومسببھ فطري مرض تبقع االوراق -أ
وغضة، واساسھ ھ عصیریة سیقانویفضل الجت والبرسیم الن  Dodderالحامول -ب

ولكن بعد انبات بذوره ینمو ساقھ االصفر العصیري ویلتصق بسیقان الجت  التربة ھي
عن طریق تكوین ممصات في داخل على سیقانھ وینفصل عن التربة ویبقى متطفال 

، ویكافح اصفرار النبات وضعف النمو وموت النبات ویؤدي الى  انسجة النبات
ان یبدا بالتزھیر، كما یجب مناطق الموبوئة بھ وحرقھ قبل حش الالحامول من خالل 

وتجنب استخدام أسمدة حیوانیة فیھا بذور دم زراعة البذور الملوثة ببذور الحامول ع
  الحامول.

       Trifolium ssp      Clovers البراسیم
نس والتي تنتمي الى الججمیع أنواع البراسیم االفریقیة على  أو نفل سیمیطلق اسم بر
Trifolium  وأغلبھ یظھر بصورة بریة نوع نباتي  300والذي یتبعھ أكثر من

  .ونادرا ماتظھر في القارات االستوائیةوتتوزع ھذه االنواع بین قارات العالم 

أن تكون منطقة البحر لكن من المرجح بصورة مضبوطة منشأ البراسیم غیر معروف 
وھذه البراسیم االنواع لي لھذه ھي الموطن االصواسیا الصغرى االبیض المتوسط 

وسوف  Cultivatedأو قد تكون مزروعة قد تكون بصورة بریة المنتشرة في العالم 
  نركز على بعض االنواع منھا:

  االسم العلمي  االسم االنكلیزي         االسم العربي
  االنواع الحولیة                                       

 Egyptian  clover  Trifolium  البرسیم المصري-1
alexandrinum L. 

البرسیم القرمزي     -2  Crimson clover   Trifolium 
incarnatum L. 

البرسیم -3
  (العجمي)االیراني

Persian Trifolium 
resupinatun L. 

  .Rose clover Trifolium hirtum L  البرسیم الوردي-4
 Sub clover  Trifolium  البرسیم االرضي

subterraneum L. 
  االنواع ذات الحولین أو المعمرة                           

 Red clover Trifolium pretense  البرسیم االحمر-1
L. 

 Alsike clover  Trifolium  برسیم االلسایك-2
hybridium L. 

 .White clover Trifolium repens L  البرسیم االبیض-3
أو  البرسیم الفلسطیني-4

لیكي أو نفل توت الش
  االرض

Strawberry clover Trifolium 
fragiferum L. 
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الرتفاع قیمتھا الغذائیة من البقولیات العلفیة الممتازة بصورة عامة  تعتبر البراسیم
تثبیت  علىقدرتھا العالیة فضال على العالیة من قبل جمیع الحیوانات واستساغتھا 

أو قد تمثل في معظم المناطق رة من النتروجین، وتأتي أھمیتھا بعد الجت كمیات كبی
االبیض رسیم مثال یحتل البففي بریطانیا كاعالف زراعتھا من ناحیة مكان الصدارة 
كمخلوط  Rye Grassوخاصة مع یخلط مع النجیلیات كمحصول علفي مكان الصدارة 

مكان البرسیم المصري یحتل معمران وفي مصر حیث یعتبر المحصوالن علفي 
االنواع انتشارا تحت ویعتبر البرسیم المصري من أھم كمحصول علفي الصدارة 

في ویزرع  بمساحات كبیرة في العراق خاصة بعد التطور الحاصل الظروف العراقیة 

  .مشاریع الثروة الحیوانیة من حیث المساحة واالھمیة

  الظروف البیئیة المالئمة

الخصبة الجیدة الصرف برسیم في الترب المزیجیة الطینیة تجود زراعة ال: التربة

معظم أنواع البراسیم فبینما تعتبر ولكنھا تختلف في مدى تحملھا لظروف التربة السیئة 
من االنواع التي والفلسطیني  ضعیفة التحمل للملوحة اال أنھ نجد ان البرسیم المصري

وقد حدیثا الترب المستصلحة بلذلك ینصح بزراعتھا متوسطة للملوحة لھا مقاومة 
في تحملھ للملوحة، كما یتمیز على الجت البرسیم الفلسطیني أو الشلیكي یتفوق 

، أما من ناحیة الترب للجفاف وامكانیة النمو في الترب الفقیرةبتحملھ البرسیم الوردي 
 من النمو فیھاأو العجمي االیراني للبرسیم فیمكن المرتفع ذات مستوى الماء االرضي 

ذات المحتوى العالي من سیئة الصرف النمو في الترب االبیض في البرسیم كما یفضل 
  وجذوره ضحلة.اذ یكون مدادات الطبقة السطحیة في الرطوبة 

المائل في المناطق ذات الشتاء المعتدل تجود زراعة البرسیم :الظروف المناخیة

من أھم ول الفترة الضوئیة وطوتعتبر كمیة االمطار ودرجة الحرارة نسبیا الى البرودة 
عن المعمرة وتختلف االنواع ودرجة نموھا المحددة لمناطق انتشارھا العوامل المناخیة 
تحت في احتیاجاتھا المناخیة كما تسلك المعمرات سلوك الحولیات االنواع الحولیة 

لظروف العراق. تختلف في الصیف الحار الجاف كما ھو الحال ظروف بیئة معینة 
ویعتبر البرسیم الباردة حیث تحملھا النخفاض درجات الحرارة فیما بینھا من ت الحولیا

أقل تحمال تعتبر الحولیات ولكن بصورة عامة أكثر االنواع تحمال للبرودة القرمزي من 
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من أن البراسیم فالمعروف تأثیر الضوء أما من ناحیة من االنواع المعمرة للبرودة 
أطول من الحد اضاءة لكي تزھر أن تتعرض لفترات ویلزمھا النھار الطویل  نباتات

من حیث االحتیاجات الضوئیة فیما بینھا وتختلف االنواع زم الزھارھا الالالحرج 
مھد البذرة المصري من حیث اعداد ھذه البراسیم مع البرسیم تتشابھ وبصورة عامة 

البذار  ولو أنھا تختلف في معدالتالخدمة بعد الزراعة وعملیات وطرق الزراعة 
من مع البرسیم المصري الى حد كبیر كما تتشابھ ھذه البراسیم في الزراعة المستخدمة 

المتعلقة بطبیعة تؤخذ بنظر االعتبار بعض االمور أن حیث االستعماالت العلفیة على 
أو الرعي وكذلك طول على النمو بعد الحش والقدرة بین االصناف النمو واالختالف 

  موسم النمو.

  المصري البرسیم

Trifolium alexandrinum L.(Berseem or Egyptian 
clover)         

وخاصة في االونة االخیرة من المحاصیل البقولیة المھمة ویزرع بمساحات واسعة  
وستزداد المساحة وزیادة الخصوبة بعد أن لمسوا فوائد زراعتھ في تغذیة الحیوان 

في نقص االعالف الخضراء الماسة المحصول بعد أن ظھرت الحاجة المخصصة لھذا 
-15وانتاجیة مقدارھا حشات  6- 4یعطي خالل الموسم مربح وھو محصول اقتصادي 

  طن/دونم علف أخضر. 18

على طرز بریة اذ لم یعثر مجھوال الیزال الموطن االصلي لھ الموطن االصلي:

یین القدماء المصروقد وجدت كمیة من بذور ھذا المحصول في مصر في أحد مقابر 
قبل المیالد ویبدو أن قدماء المصریین سنة  200یرجع تأریخھ الى للدولة الوسطى 

ھناك ثم انتشرت الى العراق والباكستان زرعوا ھذا المحصول واستمرت زراعتھ 

  .والجزائر وغیرھا
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  االھمیة والفوائد لھذا المحصول 

  یمكن تلخیصھا بما یلي:

من قبل الحیوان كعلف لمواد الغذائیة المستساغة بایعتبر من المحاصیل الغنیة -1
  أخضر.

داخل عن طریق جذوره المتعمقة والمتفرعة تركیب التربة یستعمل في تحسین -2
  .بعد قلبھا فیھاالى التربة المادة العضویة تضیف اذ التربة 

  تعتبر كسماد عضوي یضاف الى التربة.عند استعمالھ للرعي فان فضالت الحیوانات -3

  .بعد قلبھ في التربةتعمل كسماد أخضر یس-4

   العیوب العلفیة في ھذا المحصول 
خاصة في الحشات االولى مما یصعب من نسبة الرطوبة في العلف االخضر  ارتفاع-1

  .%87-85ونسبة الرطوبة في الحشة االولى دریس وسایلج حفظ الزائد على شكل 

أي  (الكاربوھیدرات)قة بین البروتین ومواد الطااتساع النسبة الغذائیة -2
منھ أكبر فائدة ولتحقیق بالتغذیة علیھ خاصة الكلیة لذلك قلت الرعایة الالكربوھیدرات 

واحتوائھ على كربوھیدرات أكثر من لزیادة قیمتھ الغذائیة مع الشعیر أن یخلط فیفضل 
  البقولیات.

  الظروف البیئیة
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التي یمكنھا واع الترب في جمیع أنبصورة عامة تنجح زراعة البرسیم  التربة-1

باستثناء الترب ذات المستوى العالي من الماء االرضي بدرجة كافیة االحتفاظ بالرطوبة 
الرملیة جیة أما الترب تلیھا المزیھي الطینیة وأفضل الترب والترب شدیدة الملوحة 

دقیق یعتبر البرسیم مقیاس  زراعة البرسیم فیھا طالما توفرت الرطوبة.فیمكن 
بالبكتریا یجب مراعات تلقیح البذور وفي كل أنواع الترب وجودتھا التربة  لخصوبة

  .Rhizobium trifoliiبالبرسیم الخاصة العقدیة 

عن المرتفعة فالحرارة في فترة االنبات یحتاج البرسیم الى مناخ معتدل :المناخ- 2

وت م ویضعف نمو البادرات وربما زیادة أحتمالتقلل نسبة االنبات درجةمؤیة 35
االنبات وتبطيء أما الحرارة المنخفضة فانھا تؤخر بسبب جفاف سطح التربة.البادرات 

تتلون باللون االحمر وأوراقھا فتحترق أو قد أما النباتات الكبیرة نمو البادرات الصغیرة 
ان ارتفاع درجات بعد فترة دفيء مناسبة.مرة أخرى الطبیعي ولكنھا تعاود النمو 
وھذا یقلل سوف یدفع النباتا الى التزھیر خالل النھار الضوئیة  الحرارة وطول الفترة

وھي بعد لم تبلغ االخیرة تزھر نباتاتھا النمو الخضري حتى أن الحشات فرصة من 
  یفضل الرعي على الحش.في ھذه الحالة لذلك یسمح بحشھا مناسبا ارتفاعا 

    القیمة الغذائیة للبرسیم

الخام الحتوائھ على نسبة من البروتین یوانات للحیكاد یكون البرسیم غذأ كامال 
على عالوة بالكالسیوم والفسفور غني كما أنھ المھضوم ذو القیمة الغذائیة المرتفعة 

باالضافة الى ویتمیز البرسیم بانھ مدرر للحلیب  KوDوفیتامین أنھ غني بالكاروتین 
استعمل كعلف أخضر  سواء واستساغتھ من قبل جمیع الحیواناتقیمتھ الغذائیة ارتفاع 

الحشة الصنف ونوع باختالف یختلف الكیمیاوي للبرسیم اال أن التركیب أو سایلج 
والصنف تأثیر الحشة ، وكما یبین الجدول التالي أو الرعي وارتفاع النبات عند الحش 

  على التركیب الكیمیاوي للعلف:

بروتین   الرطوبة  الصنف
  خام

كربوھیدرات 
  ذائبة

ألیاف 
  خام

  ھوند  رماد

برسیم 
  الفحل 

81  14.3  45.6  46.1  13.3  1.2  

البرسیم 
  الصعیدي

82.2  11.6  45.2  30  11.8  1.4  

  البرسیم المسقاوي
  1.4  17.6  21.2  39.8  19.9  88.3  حشة أولى 
  1.2  15.4  26.2  39.8  17.5  85.1  حشة ثانیة 
  1.3  12.9  31.4  40.1  14.2  80.5  حشة ثالثة

  0.9  14.6  31  39  14.4  75.9  حشة رابعة
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  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

في الخام والرماد تنخفض یتضح أوال: أن نسبة الرطوبة والبروتین من الجدول السابق 
ولم تتأثر الخام بینما تزداد نسبة االلیاف بالحشات االولى مقارنة الحشات المتأخرة 

  في الحشات المتأخرة.نسبة الكربوھیدرات الذائبة 

وكذلك في الحشات االولى البروتین الخام في محتواه من تفوق البرسیم المسقاوي ثانیا:
نسبة االخیران في بینما تفوق  على كل من صنفي الفحل والصعیديالرماد 

  الذائبة على الصنف المسقاوي.الكربوھیدرات 

  طرز البرسیم المصري

بصورة واضحة بعدم نمو منطقة التاج والتي تتمیز  الطرز وحیدة الحشة:-1

فھي التعطي اال وبالتالي الیتجدد النمو ا بحیث عند القطع علیھوغیاب البراعم القاعدیة 
وأقل في قطعھا العلوي یمكن لسیقانھ صنف الفحل ویمكن تمییز ذلك عند حشة واحدة 

  ومقاومة للرقاد.وذات سیقان سمیكة احتیاجا للماء 

ولھا القدرة وتتمیز فیھا منطقة التاج بوضوح  الطرز متعددة الحشات:-2

  وأھم االصناف التابعة لھذه المجموعة:حشة  6-4فھي تعطي لقطع على النمو بعد ا

ونباتاتھ سریعة النمو وھو أنجح أصناف البراسیم في العراق  البرسیم المسقاوي: -أ
ویفضل حش المحصول عندما سم  80الى والنبات قائم یصل ارتفاعھ بعد القطع 

التفرعات  وھو كثیر % 15-10أو نسبة ازھار بحدود سم  45-40یصل ارتفاعھ 
 فرعبعد الحشة الثانیة. 14وتزداد حتى تصل الى  6-4یبلغ عددھا 

لكنھ یعطي حشة زیادة عن بق شبیھ جدا بالصنف الساالبرسیم الخضراوي: -ب
وھو والیتحمل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة ولكنھ الیتحمل العطش المسقاوي 

 غیر مجرب بالعراق.
 ویتمیز بقلة عدد حشاتھوب مصر بجنیزرع ھذا الصنف البرسیم الصعیدي:-ج

  وضعف انتاجھ.
بین المسقاوي وصنف الفحل نتج ھذا الصنف من التھجین  البرسیم الوفیر:-د

كما أنھ ذو قیمة وریقات تحتوي على أكثر من ثالث ویمتاز بان أوراق ھذا الصنف 
والمادة في نسبة البروتین ومحصول جید ویتفوق على المسقاوي غذائیة جیدة 

ونتیجة لزیادة نسبة الذائبة لكنھ یحتوي على نسبة أقل من الكربوھیدرات  الجافة
لذلك یعتبر أكثر صالحیة في عمل والبروتین في صنف الوفیر المادة الجافة 
  الدریس الجید.

  
  االستعماالت العلفیة

وھو في صورة طازجة ویتم مباشرة على البرسیم المصري قد تتغذى الحیوانات 
  أو الرعي.ذلك عن طریق الحش 
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  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

الستغالل یعتبر الرعي بصورة عامة من أكثر الطرق  :رعي البرسیم-1

وللرعي فوائد منھا: خاصة في االراضي الغیر صالحة للزراعة االرض اقتصادیا 
وتستھلك الحیوانات الصحیة وھو أقل كلفة من الحش تحسین حالة الحیوان 

صنف الفحل  عة بالبرسیمفي الحقول المزروویتبع الرعي اثناء الرعي مساحة أقل 
من ، باالضافة الى ما تقدم أو الحقول المراد قلبھا بالتربةالنھ یعطي حشة واحدة 

لالسباب المستدیم ینصح بحش البرسیم اال أنھ في الحقول المستدیمة فوائد الرعي 
  التالیة:

وخاصة بارجل الحیوانات أضرار وموت البراعم نتیجة لتضررھا قد یسبب الرعي -أ
  لترب الرطبة.في ا

على نمو  التأثیروالترب الرطبة وخاصة قد یؤدي الرعي الى تصلب التربة -ب
  الجذور.

مشاكل نفاخ الى حدوث الفحل باستثناء صنف عامة یؤدي رعي البرسیم -ج
مخلوطا الرعي زراعة البرسیم في اتباع طریقة عند الرغبة یفضل لذلك للحیوانات 

لتقلیل خطر النفاخ، وتجب السیطرة على فان وخاصة الشعیر والشومع النجیلیات 
  حركة الحیوان.

في العمر یقصد بالحش قطع البرسیم :حش أو قطع البرسیم-2

وتعتبر ھذه في الحظائر وتسمى بالتغذیة الخضراء وتقدیمھ للحیوانات المناسب 
ویراعى في عملیة لالسباب السالفة الذكر بالرعي أفضل كثیرا من الرعي الطریقة 
  ایلي:الحش م

الن الحش المرتفع یخفض أن یكون الحش مرتفعا أو قریبا من سطح التربة -أ
فیؤثر على تطور أما الحش الجائر نتیجة لترك جزء من قواعد السیقان الحاصل 

  البراعم القاعدیة وكثافتھا.ونمو 
عندما یكون ارتفاع النبات یجب أن یتم الحش في البرسیم في العمر المناسب -ب

  %15-10م ونسبة ازھار س 40بحدود 
  ودون حدوث أي ضرر فیھا.یجب العنایة بالبراعم القاعدیة -ج

عبارة عن البرسیم االخضر المجفف الذي یحفظ الى :دریس البرسیم-3

  حین الحاجة.

عبارة عن العلف االخضر المثروم والمحفوظ بمعزل عن الھواء السایلج:-4

المحفوظة للعلف االخضر من  ویعتبر أقرب االعالفطازجا بطریقة تضمن بقائھ 

  .حیث القیمة الغذائیة

  
    Seed Production أنتاج البذور
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  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

ولكن على توفر البذور الجیدة وبسعر معتدل یعتمد التوسع في زراعة البرسیم 
بسبب محصول البذور بین سنة واخرى بذور البرسیم مرتفة الثمن نتیجة لتفاوت 

واعطائھا العنایة المطلوبة لالنتاج ر لعملیة انتاج البذوعدم تفھم المزارعین 
وتعني عدم قدرة المصري بظاھرة عدم التوافق الذاتي الواسع ویتمیز البرسیم 

عندما تتلقح االزھار وتتكون البذور فقط من تكوین بذور عند تلقیحھ ذاتیا النبات 
من أزھار نبات اخر یختلف في تركیبھ الوراثي أي أن التلقیح خلطي بنسبة عالیة 

یعتمد أساسا على الحشرات في نقل حبوب اللقاح أثناء تجوالھا في الحقل وذلك و
  لجمع حبوب اللقاح والرحیق.

  :من أھم متطلبات انتاج البذور
ویفضل أن  النمو وھنایتطلب عدم انھاك النبات بالحش المتكررنباتات قویة  -1

  مرة. 3-2تؤخذ البذور من نباتات لم تحش أكثر من 

مع درجة الحرارة المعتدلة أي التؤخر قطع البرسیم بحیث زھیر توافق موسم الت-2
ویفضل ان یكون موعد الحشة  ینمو ویزھر أثناء ارتفاع درجات الحرارة العالیة

  .االخیرة في منتصف نیسان لكي نطلق الحقل النتاج البذور

وعادة یكفي خلیتین لكل باعداد كافیة مثل نحل العسل توفیر الملقحات الحشریة:-3
  متر . 250وعلى أن التزید المسافة بین الخالیا والحقول عن دونم  3

بعد وعندما یبدأ النبات بالنمو لحین بدأ االزھار فقط توفیر الرطوبة في التربة -4
  ولكن بصورة مدروسة.فمن الممكن تقلیل الریات التلقیح واالخصاب 

  باالزھار. حیث یتم قبل بدء النباتمكافحة الحشرات في الوقت المناسب ب-5

  افات البرسیم
وتشبھ سوسة الجت وتقاوم بنفس المبیدات التي تقاوم بھا منھا سوسة البرسیم 

سوسة الجت ، وكذلك یصاب بدودة أوراق القطن وصداء البرسیم باالضافة الى 

  .الحامول الذي یتطفل على الجت والبرسیم

  

  البرسیم االحمر                    

(Trifolium pretense L.) Red clover      
ممتدة یعتقد بان الموطن االصلي لھ ھي منطقة جنوب غرب اسیا :األھمیة والمنشاء 

وقد زرع ھذا المحصول من قبل وتشمل الجزء الجنوب الشرقي من أوربا الى بحر قزوین 



 
                                

29 
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  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

خالل القرن الثالث في أوربا وقد ادخلت زراعتھ لفترة طویلة كمحصول علفي بعد الجت االنسان 
في زراعتھ كمحصول بقولي العلمیة الى امكانیة فقد أكدت التجارب أما في العراق شر ع

أو مخلوطا مع الحشائش النجیلیة  pure standبصورة مفردة المنطقة الوسطى من العراق 
Mixtures  وتمتد فترة نموه سنتین ویمتاز بكثافة النمو العلفیة المحولة ویعتبر من المحاصیل

العالیة لمختلف ومن فوائده المھمة ھو استساغتھ الل فترة الشتاء والربیع خوغزارة الحاصل 
لكثرة كما یعتبر من البقولیات المفیدة للتربة أثناء الرعي والیسبب لھا انتفاخ أنواع الحیوانات 

طن/دونم علف  8-7والنمو  موسمحشة خالل  3- 2ویعطي المتكونة على الجذور العقد الجذریة 
  أخضر.

أما تجود زراعة البرسیم االحمر في المناطق ذات الشتاء المعتدل :بیئیةالظروف ال

  لذلك نالحظ أن النبات فانھ یؤدي الى تقزم النبات وقلة نموه ارتفاع الحرارة خالل فصل الصیف 

  

  

یعاود النمو مرة ثانیة في ویتوقف نموه لكنھ یتقزم في فصل الصیف تحت الظروف العراقیة 
  فترة نموه خالل الشتاء والربیع.لذلك تتركز الخریف 

وخاصة وھي من أحسن الترب لزراعة ھذا المحصول التربة المالئمة ھي المزیجیة التربة:

وبصورة عامة تحتاج البقولیات للتسمید تلك التي یتوفر فیھا عنصر الكالسیوم والفسفور 
  الفوسفاتي أكثر من النجیلیات.

  مجامیع البرسیم االحمر                
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  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 

  ترجع أصناف البرسیم االحمر الى ثالثة مجامیع:

 Early flowering cultivarsالمجموعة االولى: مجموعة االصناف ذات التزھیر المبكر-1
   

  مجموعة االصناف متأخرة التزھیر-2

    Wild red clover البرسیم االحمر البري-3

   االستعماالت العلفیة

  یستعمل باحدى الصور التالیة:

في  %10أو عندما تصل نسبة االزھار سم  30ة منھ عن طریق الحش عندما یبلغ االستفاد-1
  الحقل ویقدم كعلف أخضر.

وذلك لزیادة المعمرة یفضل خلط البرسیم االحمر مع الحشائش النجیلیة  Grazing الرعي-2
ویجب أن یكون الرعي غیر جائر  %4وتتم عملیة الرعي عند وصول االزھار كثافة المرعى 

أمام الفساح المجال خالل النصف الثاني من شھر نیسان عن الحقل بعاد الحیوانات ویجب ا
  النباتات الجل تكوین البذور.

  ویمكن عمل الدریس منھ كما في حالة الجت والبرسیم. Hayفي عمل الدریس -3

  البرسیم العجمي                      

(Trifolium resupinatum L.) Persian clover     

ف النتروجین الى التربة كما في بقیة المحاصیل البقولیة المھمة لكونھ یضیمن المحاصیل یعد 
غني بالمواد الغذائیة وكونھ محصول علفي عن طریق العقد الجذریة التي یحتویھا البقولیة 

وایرن وبعض مناطق الوالیات المتحدة في بعض االقطار االوربیة ویزرع بمساحات كبیرة 
وتشیر النتائج االولیة ال زراعتھ في العراق التتعدى نطاق التجارب واالبحاث والتزاالمریكیة 

المضمونة االمطار واالمل االروائیة والدیمیة الى امكانیة نجاح زراعتھ في أغلب مناطق القطر 
كمحصول علفي لیأخذ أھمیتھ الى جانب الجت والبرسیم في تطویر كبیر في نشر زراعتھ 

  المراعي.

  تصادیة والمنشاءاالھمیة االق
ویرى اخرون أن منطقة ومنطقة البحر االبیض المتوسط یعتقد أن منشاه ھو جنوب وسط اسیا 

ونھ انتشرت زراعتھ الى بقیة انحاء ن ھي الموطن االصلي لھذا البرسیم وایراالشرق االوسط 
  العالم.
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  عدیدة منھا:ویعتبر مھما لما لھ من استعماالت علفیة 

وقد من قبل جمیع الحیوانات وھو مستساغ غني بالواد الغذائیة حشات:علف أخضر متعدد ال-1
بعد مرور یومین أوثالثة من بدأ التغذیة اشارت الدراسات الى زیادة نسبة الدھن في الحلیب 

  علیھ.

بواسطة العقد لمالھ من خاصیة تثبیت النتروجین من المحاصیل البقولیة المفیدة لالرض -2
  الجذریة.

طن /دونم كعلف أخضر في الزراعة  16-13ویصل ناتجھ ومتعدد الحشات  غزیر االنتاج-3
  طن/دونم. 4-3ینخفض الحاصل الى لكن في المناطق الدیمیة االروائیة 

  

- 3كالشوفان والشعیر بمقدار یستعمل للرعي بصورة مفردة أو مخلوطا مع بعض النجیلیات -4
   أي نجیل اخر. كغم/دونم شوفان أو شعیر أو 15-10كغم/دونم برسیم + 4
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في عمل الدریس وذلك لسھولة تجفیف النبات دون حدوث یفضل على البرسیم المصري -5
  التي تحصل في البرسیم المصري.أو سقوط االوراق تعفن في السیقان 

  النتاج العلف في المراعي الحولیة التي الینجح فیھا البرسیم المصري.یصلح -6

                          

  لمالئمةالبیئة ا 
خالل فترة ملم 500- 450یحتاج الى طقس معتدل البرودة خالل فترة نموه وأمطار التقل عن 

  والیتحمل انخفاض الحرارة لفترة طویلة.سبعة أشھر نموه البالغة 

  االصناف                         

1-Shaftal  مصدره منظمة الغذاء والزراعةF.A.O.  وھو مالئم للزراعة االروائیة

حشة في المنطقة  2حشة في المناطق االروائیة و 4ویمتاز بانتاج غزیر ویعطي لدیمیة وا
  وأوراقھ عریضة وداكنة وخضراء.الدیمیة 

2-Maral  مصدره استرالیا ویتمیز باوراقھ االصغر حجما من الصنف االول وأقل :

  انتاجا.

  طرق استغالل البرسیم العجمي            

سم في الزراعة االروائیة أما الدیمیة فیحش عندما  40النبات  عندما یصل ارتفاعالحش:-1

كافضل موعد للحش  %10وممكن االعتماد على نسبة التزھیر سم  25یصل ارتفاع النبات 
ویعتمد موعد الحشة االولى على موعد الزراعة سم 7ویفضل أن یكون ارتفاع الحش بحدود 

  والظروف البیئیة.

سم  40وفي الزراعة الدیمیة سم  25ول ارتفاع النباتات یباشر بالرعي عند وصالرعي:-2

لغرضین: االول أن یصبح في الزراعة االروائیة ویفضل زراعتھ مخلوطا مع الحشائش النجیلیة 
  المخلوط أكثر اتزانا والثاني تقلیل النفاخ وزیادة كمیة العلف.

  الدریس-3

               

  الكرط (الجت الحولي)                    
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(Medicago spp L.)  Annual Medic     
بعد الكرط من المحاصیل العلفیة المھمة وقد انتشرت زراعتھ على نطاق واسع في البلدان 

كدورة مع محاصیل الحبوب ویتبادل في دورة زراعیة في الوالیات المتحدة المتقدمة زراعیا 
  كرط/حنطة  ، السنة الثانیة:حنطة/كرط.ثنائیة : السنة االولى: 

كلجزائر وتونس والمغرب ویستفاد منھ كمرعى  وقد انتشرت زراعتھ في بلدان المغرب العربي
تنمو جید للتربة. أما في العراق فبالرغم من وجود أصناف متعددة باالضافة الى أنھ كمخصب 

  التجارب فقط.اال أن زراعتھ الزالت على نطاق في المناطق الدیمیة نموا طبیعیا 

  للمحصول:االھمیة الزراعیة 
 Leyكزراعة متبادلةھناك فوائد كثیرة یمكن الحصول علیھا عند زراعة ھذا المحصول 

farming   :منھا  

  .عن طریق تثبیت النتروجین الجويتحسین خواص التربة وزیادة خصوبتھا -1

وھذا ینعكس على أو الخریف والى أواخر الصیف موسم الرعي توفیر المراعي الدیمیة أثناء -2
  .لثروة الحیوانیةانتاج ا

المزروعة بعد الكرط بسبب مایضیفھ الكرط من أسمدة ضروریة للتربة زیادة انتاجیة الحبوب -3
  وتحسین صفاتھا.

وتقلیل االدغال النامیة على التربة من االنجراف یساعد في المحافظة توفیر غطاء نباتي -4
  فیھا.

بسبب وجود ظاھرة انشطار القرنات  Self seedingللكرط القابلیة على اعادة البذار ذاتیا -5
  من البذور الصلبة.واحتواء ھذا المحصول على نسبة 

  استغالل كل االرض بدال من نصفھا كما متبع في نظام التبوییر.-6
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  عیوب االصناف لھذا المحصول 

  للعلف.مما یقلل من القیمة الغذائیة  تساقط االوراق بمجرد اقتراب النبات من النضجسرعة -1 

وھذه االشواك تقلل من قبل االغنام ان بعض االصناف ذات قرون شوكیة قلیلة االستساغة -2
  من قیمة االصواف عند التصاقھا بھ.

وھنتافورد على مادة ذكریة    Gamalonicاحتواء بعض أصناف الكرط وخاصة الصنف -3
  أذ یقلل ھذا الھرمون من خصوبة النعاج.  Coumestan تسمى 

  الموطن االصلي

 30مایقارب اذ یوجد لھذا المحصول ھي الموطن االصلي عتبر منطقة البحر االبیض المتوسطت
بعض أصنافھ في مناطق متفرقة من العالم وقد انتشرت في ھذه المناطق بصورة طبیعیة نوع 

ھي عن طریق التفاف النبات وتشیر بعض المصادر الى أن الوسیلة الرئیسة النتشار ھذا 
  لصوف وتوجد في العراق أنواع متعددة تنتشر بصورة خاصة في الشمال.باالقرنات الشوكیة 

  البیئة المالئمة

وان  /سنويملم 450-250خالل موسم النمو وأمطار تتراوح بین الحرارة یحتاج الى جو معتدل 
الى موت كما یؤدي االنجماد یؤثر على طبیعة النمو لمدة طویلة انخفاض درجات الحرارة 

في المناطق الدیمیة التي تھ لذا التنجح زراعالكبیرة عن النمو نباتات البادرات وتوقف ال
ومن صفات ھذا النبات أنھ مقاوم للجفاف أكثر من لمدة طویلة شتائھا خالل تتعرض لالنجماد 

وكذلك مقارنة بالنفل جذورھذا النبات بسبب تعمق المختلفة والبراسیم أمن أنواع النفل غیره 
  أوراق بعض أنواع الكرط.على سیقان والشعر وجود 

  :أھمیة مراعي الكرط في دورة الحبوب

كما في دورة في دورات زراعیة تتبادل مراعي الكرط مع محاصیل الحبوب في المناطق الدیمیة 
  .كرط/كرط/حنطةثالثیة :

   :العوامل المتحكمة في أختیار الدورة الزراعیة

وزیادة سنوات الحبوب یل سنوات الرعي یمكن تقلففي المناطق كثیرة االمطار كمیة االمطار -1
فان ادامة فترة وفي المناطق قلیلة االمطار ولذلك فان الدورة الزراعیة الثنائیة ھي المفضلة

  النمو الجید في أحد السنین.للكرط مطلوب لضمان الرعي 

بسبب تفوق متتالیتین انتاجیة الكرط تتدھور عند زراعتھ في نفس المكان أكثر من سنتین -2
  دغال علیھ.اال

  قد الیمكن االستغناء عن التبویر في الدورة الزراعیة لمقاومة االدغال.-3
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    Grazingالرعي   

أي عدد الحیوانات التي ترعى في وحدة المساحة   stocking rateتتوقف الحمولة الحیوانیة 
نتاجیة لذلك فھي تتوقف على االتي تختلف من سنة الى اخرى على انتاجیة العلف من المرعى 

  ،كما یمكن ایجاد مصادر اخرى للرعي في سنة االنشاء االولى.المرعى 

  مقاومة االدغال والتخلص منھا -1یھدف رعي الكرط الى : 

لالنواع القائمة النمو وعدم بالنسبة  عي المبكررالتخلص من محصول الحبوب المزروع لل-2
فان أما في سنوات المرعي تیا.التاحة الفرصة العادة البذار ذارعي القرون اثناء الصیف 

لحین تكون البذور بعد ذلك ثم یمنع الرعي الرعي یمكن أن یستمر الى مرحلة بدایة االزھار 
على الرعي أثناء الصیف كما یمكن واالستفادة من النمو الخضري والجاف یمكن اعادة الرعي 

  القرون بدرجة تناسب كثافتھا.

   انتاج البذور

االبتقلیل الكثافة نتاج البذور عن زراعتھ لغرض العلف االخضر غرض االتختلف زراعة الكرط ل
في المناطق التي تتوفر فیھا ویتم انتاج البذور وذلك التاحة الفرصة للنمو القوي النباتیة لحد ما 

حیث یتبع في أو شحتھا عند قلة االمطار أما في المناطق التي یمكن ریھا وبدرجة كافیة االمطار 
ان معظم االصناف ونالحظ الكرط مع الحبوب یتبادل فیھا بذور دورة ثنائیة الحقول انتاج 

ویتم جمع القرون أما باستخدام بمجرد نضجھا تسقط قرناتھا على االرض من الكرط التجاریة 
كغم/دونم أو أكثر 75تصل انتاجیة البذور الى  االالت المیكانیكیة الشافطة أو االیدي العاملة.

  نسبة من البذور الصلبة. وحسب االصناف وفیھا

  أصناف الكرط

  Strand Medic Medicago litteralis)(الكرط الخیطي-1

تعتبر منطقة البحر االبیض المتوسط الموطن االصلي ومنھا ادخل الى استرالیا وتأقلم فیھا 
ورقة  3-1على الحامل على الساق واالوراق وان عدد االزھار الموجودة وبتمبز بوجود زغب 

وعدد عكس اتجاه عقرب الساعة ویلتف غالف القرنة الزھري أقصر من حامل الورقة  والحامل
بذرة وعلى القرنة توجد اشواك ویتبع لھ صنف واحد ھو  8-5وتحتوي القرنة على  5-4اللفات 

Harbinger.  

  Barrel Medic (Medicago trumsalr( الكرط البرمیلي-2
تأخذ والورقة بیضاویة الشكل على االوراق  ویتمیز بوجود زغب ناعم ینتشر في استرالیا

وتوجد بصورة عامة خضراء اللون الورقة وونھایتھا مدورة أو مقطوعة العرض باتجاه الرأس 
وتتركب النورة الزھریة من عدد من بارزة في بعض سالالت الصنف القبرصي بقعة بنفسجیة 
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رنة برمیلیة الشكل شوكیة أقصر من سویق الورقة والقوھي محمولة على سویق  4-2االزھار 
في أغلب وھو النوع الوحید الذي یتصف بھذه الصفة باتجاه عقرب الساعة تلتف حول نفسھا 

مسمرة كلویة صفراء اللون بذرة  8-4على عدد من البذور تحتوي القرنة بداخلھا أصنافھ 
وع منھا تجاریا وتعود عدة أصناف لھذا النوع اال أن المزر (تشبھ بذور اللوبیاء تقریبا)الشكل 

في استرالیا زراعتھا على نطاق واسع أقدم االصناف التي عرفت ھنافورد: یعد من -أ ھي:
  لكنھ ینتج كمیة من البذور الصلبة.وینضج مبكرا نسبیا 

وینمو في مختلف الترب علف أكثر من االول من االصناف المتأخرة ویعطي حاصل جمالونك:-ب
  .قرب الساعةباتجاه ع وتلتف القرنة حول نفسھا

  التي تالئم الزراعة المطریة.القبرصي:من االصناف المبكرة -ج

   Disk Medic  Medicago tornataالكرط القرصي-3

تكون كبیرة ونھایتھا علیھ والوریقة الواحدة یتمیز ھذا النوع بانھ مفترش مع وجود زغب 
الذي یكون ل الزھري حاممتجمعة على ال 10-4وعدد االزھار مدببة أكثر من النوعین السابقین 

تلتف عكس اتجاه عقرب والقرنة ملساء خالیة من االشواك من حامل الورقة أطول بكثیر 
  ماریالند.-2تورمافیلد و-1وھذا النوع یضم صنفین ھما : 6- 3فیھا عدد من البذور الساعة 

    Medicago rugosa    Gama medicكرط كاما-4

من تمیز بوجود شعر كثیف على السیقان واالجزاء السفلیة وینسبة الى مدینة كاما في البرتغال 
واالذینات صغیرة ویالحظ وجود فھي ملساء خالیة من الشعر االوراق أما االجزاء العلویة 

الوراق والزھرة على االجزاء العلویة وعدم وجوده على االجزاء السفلیة على عكس الشعر 
والقرنة وھو أقصر من حامل الورقة زھري على جانب واحد من الحامل التبدو كأنھا جالسة 

بذرة كلویة الشكل  2-1وتحتوي التجاه عقرب الساعة باتجاه معاكس عند النضج وتلتف ناعمة 
  .paragosaوكبیرة وینتمي الیھ صنف 

    Snail Medic(Medicago scutellata)الكرط الحلزوني-5

بغیر انتظام تي تكون سیقانھا ممتدة ال اذا ما قورن مع االصناف االخرىیتمیز بكونھ شبھ قائم 
والقرنة خالیة من ویعتبر من االنواع المتأخرة في النضج كما أنھ كثیر الشبھ بالنوع كاما 

  وتلتف بعكس اتجاه عقرب الساعة.االشواك 

  Burr Medic Medicago polymorpha الكرط ذو الثمار الشائكة-6

ھو خالي من الزغب والورقة عریضة تلتصق بالصوف وتحتوي ثماره على أشواك كالبیة 
أي بقع من الورقة مقلوب في الجزء السفلي  Vعلى شكل حرف وتوجد عالمة ارجوانیة 

واالزھار على شكل عقد عكس اتجاه عقرب الساعة وتلتف القرنة مبرقشة بنفسجیة بیضاء 
  .8-3یتراوح عددھا 
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  (الحندقوق)البرسیم الحلو               

Melilotus spp (Sweet clover)                   

ومنھ   Melilotusعلى عدة أنواع تابعة للجنس  sweet cloverیطلق اسم البرسیم الحلو 
وفیما  sour sweet cloverوفي الخارج باسم الدغل الشتوي المعروف بالعراق بالحندقوق 

  یلي أھم االنواع الشائعة:

  .Melilotus indica Lالحندقوق الھندي -1

وكذلك من العراق ینتشر انتشارا واسعا في المناطق الشمالیة وھذا النوع حولي شتوي 
ائما على حواف قنوات الري د دالصحراویة اذ یترافق دائما مع المحاصیل الشتویة وكذلك یتواج

  والسواقي.
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   White flowered sweet clover ءالبرسیم الحلو ذو االزھار البیضا-2

ونباتاتھ ثنائیة الحول وقسم یسمونھ الحندقوق االبیض  .Melilotus alba Lواسمھ العلمي 
الكومارین  ویمتاز ھذا الصنف بانخفاض مادة polarوأھم االصناف التابعة لھ ھو الصنف 

ھذه لكن ھناك اختالفات في نسبة   Melilotusاذ یحتویھا الجنس   Coumarineالسامة 
ومنھا وتنتمي الى مجموعة الحندقوق االبیض وھناك مجموعة اخرى تكون حولیة المادة. 
  في منطقة حمام العلیل.  Hobamوقد جرب الصنف  Flormaوصنف  Hobamالصنف 
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 Yellow flowered sweetاالزھار الصفراء البرسیم الحلو ذو-3
clover   وأسمھ العلميأو الحندقوق االصفرMelilotus officinalis  قد تكون ونباتاتھ

والمشكلة في ھذا الصنف  Evergreenوالصنف  Madredومنھا الصنف حولیة أو محولة 
  .)coumarin(الكوماریناحتوائھ على المادة السامة واالنواع التابعة لھ ھو 
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  الموطن االصلي والبیئة المالئمة

وتنتشر نباتات ھذا المحصول في ھي منطقة اسیا واوربا یعتقد بان الموطن االصلي لھذا النبات 
الترب اذ تنجح زراعتھ في جمیع أنواع الترب باستثناء مناخیة واسعة مناطق ذات ظروف بیئیة 

وقد نجحت على تحمل الملوحة والجفاف ا بقابلیتھنباتات ھذا المحصول كما تتمیز الحامضیة 
والتي لم یتحمل في وسط وجنوب العراق في استصالح الترب الملحیة زراعة الصنف ھوبر 

واالنواع الحولیة منھ أكثر ویمتاز البرسیم بتحمل البرودة والحرارة ملوحتھا البرسیم المصري 
  مالئمة للنمو في المناطق القلیلة االمطار.
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   عماالتاألھمیة واألست

قوة النمو والتفریع في صفات النمو من حیث تمتاز مجموعة الحندقوق بتباین أصنافھا كثیرا 
من صنف وتختلف في محتواھا من مادة الكومارین وغزارة االوراق فضال على تباینھا في 

وعلى ضوء تلك للحیوان عند حدوث أي جرح وعدم تجلطھ وتسبب سیولة الدم الخر 
  ن تتحدد استعماالت ھذا المحصول كاالتي:یمكن أاالختالفات 

خاصة في الترب الملحیة الزراعیة  في كثیر من الدوراتیستعمل ھذا النبات كمصلح للتربة -1
وذات النمو الجذري المتعمق في التربة عف القویة السیقان والقلیلة التفرویفضل اختیار االصنا

وكذلك تثبیت فھ من مادة عضویة نتیجة لما یضیمما یزید من نفاذیة التربة وخصوبتھا 
  النتروجین.

من خالل الرعي أو الحش أو تصنیع یزرع لغرض االستعمال كعلف أخضر للحیوانات -2
ومنھا الترب  خاصة في الترب التي التجود فیھا زراعة البقولیات االخرىأو السایلج الدریس 
لمنخفضة في محتواھا من واغزیرة االوراق ویفضل التركیز على االصناف والرملیة الملحیة 

  اذ تعطي للنباتات رائحة غیر جیدة.السامة مادة الكومارین 

  العسل لطول موسم ازھاره.وانتاج یستفاد منھ في مزارع تربیة النحل -3

  طبیعة النمو وكمیة الحاصل 

ویكون نمو نباتاتھا في فصل الخریف تتم الزراعة لجمیع االنواع سواء كانت حولیة أو محولة 
عند بدایة ارتفاع بشكل كبیر  نموھا یزدادولكن بحلول فصل الربیع خالل فترة الشتاء ا بطیئ

اال فتعامل االصناف الحولیة معاملة البرسیم المصري أو القطع أما من ناحیة الحش الحرارة 
وبواقع فقط خالل موسم النمو حشة 2بحدود اذ تعطي كمعدل أقل من الحشات أنھا تعطي عدد 

مع مالحظة فتعامل معاملة الجت أما االنواع المحولة  خالل موسم النمو الواحد.طن/دونم  5-6
براعم تاجیة وذلك لعدم وجود في السنة االولى نسبیا عن سطح التربة أن یكون الحش مرتفعا 

شھر نیسان منتصف وعادة یباشر بحش نباتات البرسیم الحلو خالل من النمو في السنة االولى 
بصورة عامة ممیزات البقولیات رغم ماتتمتع بھ من ان نباتا ھذا المحصول  ومن الجدیر بالذكر

الحتوائھا على مادة وتتطلب درایة خاصة من ناحیة التغذیة علیھا اال أنھا أقل صالحیة 
أما اذا تركت نباتات ھذا وكذلك سرعة تخشبھا عند تقدم النبات بالعمر.الكومارین السامة 

وتمتاز ثمار الحندقوق بضعف كغم/دونم 75-50فتعطي حوالي المحصول لغرض انتاج البذور 
  .%40وتقدر نسبة االنفراط بتساقطھا أو انفراطھا اتصالھا بالحامل الزھري وسھولة 

     Bird foot trefoil نفل خف الطیر         

ر واالبحاث تشیلم تنتشر زراعتھ في العراق اال أن التجارب من البقولیات الرعویة المعمرة    
البقولیات أو مخلوطا مع بمفرده كعلف الى امكانیة نجاح زراعتھ تحت الظروف االروائیة 
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وتنحصر فترة نموه خالل  rye grassمع الشیلم العلفيوأحیانا یخلط والنجیلیات المعمرة 
  الصیف وبدایة الربیع ولھ فوائد متعددة ھي:

  لعقد الجذریة.لما یضیفھ من نایتروجین عن طریق اكمحصول مسمد للتربة -1

  وكونھ مستساغ من قبل الحیوانات.كعلف الرتفاع قیمتھ الغذائیة یتسعمل -2

وكذلك في االراضي الضعیفة  6.5-6.2ذات التفاعل الحامضي یجود في االراضي الحامضیة -3
  والتي التنجح فیھا المحاصیل االخرى.والردیئة الصرف 

   المنشاء

وتوجد أنواع بریة في ھي موطن ھذا المحصول وسط یعتقد ان منطقة حوض البحر البیض المت
فتوجد أنواع محلیة أما في العراق بقیة انحاء العالم ومنھا انتشرت زراعتھ الى ھذه المناطق 

  وسنذكر أھم ثالثة أنواع منھ:تنمو نموا طبیعیا 

     Common bird foot trefoil)( Lotus corniculatusنفل خف الطیر االعتیادي-1
     Narrow Bird foot   Lotus tenuisالطیر رفیع االوراق نفل خف-2

 Broad leaf                  Lotus sppخف الطیر العریض االوراق -3

ووجد أن خف الطیر بصورة عامة تمتاز نباتا خف الطیر بان لھا مقاومة متوسطة للملوحة 
ریض االوراق یمكن أن یعیش كما أن الع أكثر مقاومة للملوحة من االعتیادي.الرفیع االوراق 

المناخ المعتدل فیناسب ھذا المحصول والمناطق الرطبة أما من ناحیة المناخ في مناطق االھوار 
من ولكن بدرجة أقل والحرارة المرتفعة ولو أنھ یتحمل الجفاف في التربة مع توفر رطوبة 

بانھ أقل االوراق فیع ویتمیز النفل الربینما یماثل الجت في تحمل الحرارة المنخفضة الجت 
  مقاومة للحرارة والبرودة والجفاف.االنواع 
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                                     االستعماالت العلفیة
وذلك لكون البراعم االبطیة عند الستفادة منھ لغرض الرعي یفضل رعیھ بصورة معتدلة 

لجت في طریقة استعادة فالمحصول یختلف عن امرتفعة والتي تحدث منھا النموات الجدیدة 
 10أن یكون ارتفاع القطع بحدود لعمل الدریس عند قطعھ كعلف أخضر لذلك یستوجب النمو 

على امكانیة زراعة نفل خف الطیر العتیادي في لقد دلت التجارب التي اجریت في العراق  سم.
  الرفیع االوراق في الوسط والجنوب.الشمال ونفل خف الطیر 

  انتاج البذور

وھذا وخالل شھر مایس اذ یزھر في أواخر شھر نیسان من المحاصیل الطویلة النھار  یعتبر
أو الى اللون الجوزي من اللون االخضر ویستدل على نضج  القرنات النبات خلطي التلقیح 

  كغم/بذور.200-150بحدود ویعطي الدونم القھوائي 

  :طریقة الزراعة
راعتھ بصورة ویمكن زكغم/دونم  3-1.5ھي  وكمیة البذارمشابھة لما في الجت والبرسیم 

والتسمید بصورة أو خالل اذار ھو خالل تشرین االول منفردة أو مخلوطة وموعد الزراعة 
أما الري كغم سوبر فوسفات  10ویحتاج الدونم الى وخاصة االسمدة الفوسفاتیة عامة مھم 

  النمو الخضري. اذ تتركز فیھا فترةوخاصة في فصل الصیف فیفضل أن یكون بانتظام 
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   Vetchالكشون                     
والذي یضم  Viciaویقصد بھ النباتات التابعة للجنس  ةمى في سوریا بالبیقیا أو الكرسنیس

لبقولیة اوھي مجموعة من المحاصیل العلفیة موزعة على مناطق العالم نوع  150حوالي 
نوع  23عدد االنواع المحلیة حوالي  ویبلغوشمال أفریقیا المستوطنة في اوربا وغرب اسیا 

الكشون أما كعلف أخضر ویمكن ایجاز أو حصر الفوائد ویسمى في الشمال طولك ویزرع 
  :بالنسبة لى ھذه المجموعة الى 

وزیادة خصوبتھا عن طریق تعتبر من المحاصیل البقولیة التي تعمل على بناء التربة -1
  النتروجین الجوي.داخل التربة والتي تثبت جذورھا المتفرعة 

  زراعیا باستساغتھا من قبل الحیوان.تمتاز جمیع أنواع الكشون المعتمدة -2

  

  

كمخالیط علفیة مع بعض الحشائش النجیلیة أو تخلط مع البقولیات أو یستفاد منھا بالرعي -3
  . pur standبصورة مفردة 

  للدریس.-4

  تحفض التربة من التعریة واالنجراف.-5
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  ةالظروف البیئی

االنخفاض الكبیر في وھي التتحمل البرودة شتاءا أنواع الكشون الى جو معتدل تحتاج حمیع 
.ان Hairy Vetchدرجات الحرارة لفترة طویلة عدا نوع واحد یتحمل وھو الكشون الزغبي

اذ تجود زراعة ھذا النوع شتاءا ولكافة أنواع الكشون ضرر انخفاض درجات الحرارة 
ترب الرملیة الخفیفة بینما تجود زراعة الكشون الھنكاري في الترب والكشون الناعم في ال

فان الكشون متوسط الحاجة للرطوبة ولكنھ لیس مقاوما ولكن بصورة عامة الثقیلة أو الرطبة 
  للجفاف الى حد ما.

  نواع التي تزرع في العراق:اال

    Vicia narbonensisالكاكوز-1

وصالح من العراق ویزرع بمنطقة شقالوة طقة الجبلیة ینمو ھذا النوع بصورة طبیعیة في المن
الدین لغرض انتاج البذور التي تستخدم كعلف مركز لالبقار والبغال خاصة بعد نقع البذور في 

  ساعة.8الماء لمدة 
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      Bitter Vetch  (Vicia ervilia)الكشون المر-2

ھ في تغذیة البغال وان كانت فیھ یزرع في الشمال وخاصة في السلیمانیة وذلك الستعمال   
  بعض السمیة.
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   Vicia fabaالباقالء -3

تزرع أساسا كمحصول الستخدام بذوره في تغذیة االنسان والحیوان وتشیر النتائج االولیة 
من الكشون ذو في جامعة الموصل الى نجاح زراعة أنواع معینة لدراسة الكشون في العراق 

  نتائج جیدة تحت الظروف المطریة.رت بعض السالالت المحلیة القرون الزغبیة كما أظھ

اال أن بعض من قبل الحیوان كل االنواع الزراعیة من الكشون مستساغة :رعي الكشون

بینما الترغبھ االغنام قبل االبقار والبغال الباحثین أشاروا الى أن الكاكوز یكون مستساغ من 
التي أجریت في كلیة اال أن الدراسات وراق لصالبة سیقانھ وخشونة االوالسبب في ذلك 

وأفضل وقت أذ تتناولھ االغنام بشھیة أشارت الى العكس من ذلك الزراعة/جامعة الموصل 
ویمكن في حالة االنواع التي تعید جافة وشرط أن تكون التربة لرعي الكشون ھو اثناء االزھار 

  ن البذور واعادة البذار ذاتیا.الخضري لتكویترك قسم من النمو في البذار نفسھا ذاتیا 

تعتمد كمیة العلف الناتج في وحدة المساحة على توفر الرطوبة في التربة :كمیة الحاصل

الى قد یصل حاصل الكاكوز ففي حالة الزراعة االروائیة لھذا النوع ومالئمة درجة الحرارة 
كمیة االمطار ید فیھا التي تزطن /دونم للمناطق الدیمیة 3-2بینما یعطي طن/دونم علف أخضر 8

وعند زراعتھ مخلوطا مع عند قلة سقوط االمطار /سنوي ویقل الحاصل عن ذلك ملم  500عن 
  فان الحاصل یكون أثر مقارنة بالزراعة المفردة.الحبوب 
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وبصورة محدودة وعلى نطاق تنتج بذور الكاكوز في المنطقة الشمالیة :انتاج البذور

اال أن التوسع في زراعة الكاكوز وغیره یتطلب لحیوان ضیق ومعضمھا یستھلك في تغذیة ا
واالفضل أن یتم انتاج البذور في الحقول في حصاد ھذا النوع بما یجب اتباعھ معرفة كافیة 

مجزي ویجب والحصول على عائد اقتصادي ونوعیتھا انتاج البذور االروائیة لضمان جودة 
ج البذور ولیس العلف االخضر وخاصة عندما عند الزراعة لغرض انتاتقلیل الكثافات النباتیة 

ویتوقف وقت حصاد البذور وطریقة الحصاد والدراس على قابلیة یزرع مخلوطا مع الحبوب 
،وبعض االنواع ومنھا وذلك عند وصول النبات الى مرحلة النضج القرون على االنفراط 

أفضل وقت للحصاد ھو وبینما النوع العادي قلیل االنفراط سریع االنفراط الكشون الزغبي 
وھنا تقطع عندما تنضج القرون االولى بینما جزء غیر یسیر من القرون الیزال باللون االخضر 

                                     ثم تدرس لغرض استخراج البذور منھا.النباتات وتصفف في عملیة واحدة 

  تصنیع االعالف                  

والدریس ھو المادة الناتجة من تجفیف لى ھیئة دریس أو سایلج تصنع االعالف أوتحفظ ع
فالزائد یحفظ بصورة مختلفة وعلى العموم یحصل فقد للمواد في موسم وفرتھ العلف االخضر 

على شكل دریس مقارنة بالعلف االخضر ویقل الفقد اذا الخضراء عند تصنیع االعالف الغذائیة 
وخصوبة التربة والظروف على المحصول نفسھ الدریس  كما تعتمد نوعیةاعتني بعملیة القطع 

  البیئیة.

   :العوامل المؤثرة على نوعیة الدریس
اذ أن صناعة الدریس تتطلب تقلیل الرطوبة في العلف :مرحلة القطع للمحصول-1

لعمل الدریس من أكثر وتعتبر مرحلة النمو التي یقطع عندھا النبات االخضر لتالئم خزنھ 
  فمنلوحدة المساحة وحاصل المواد الغذائیة الناتجة بالنسبة لنوعیة الدریس العوامل أھمیة 
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ولكنھا عالیة االستساغة وغنیة بالمواد الغذائیة وسھلة الھضم النباتات الصغیرة المعروف أن 
نبات یقل وبتزاید نمو الوتعطي حاصال منخفضا من المادة الجافة مرتفعة في نسبة الرطوبة 

بینما وفي نفس الوقت تقل نسبة الرطوبة والكنین القلیلة الھضم البروتین وتزداد نسبة االلیاف 
مرحلة یجب أن یؤجل الى أن تصل النباتات لذلك فان قطع المحصول یزداد حاصل المادة الجافة 

یس أكبر ولفي وحدة المساحة بحیث تعطي أكبر حاصل من المواد الغذائیة المھضومة من النمو 
  حاصل من المادة الجافة.

في نوعیة الدریس فالمعروف أن البقولیات العلفیة یؤثر تأثیرا مباشرا في :المحصول-2

أما النجیلیات والكاروتین أعلى في قیمتھا الغذائیة خصوصا فیما یتعلق بالبروتین والكالسیوم 
  فھي غنیة بالمواد الكربوھیدراتیة.

لى نوعیة المحصول الناتج أو المنزرع فكلما كانت التربة تؤثر التربة أیضا ع:التربة-3

تزید من نسبة التربة الغنیة بالنتروجین خصبة كانت القیمة الغذائیة مرتفعة للمحصول فمثال 
كالكالسیوم أما وفرة العناصر المعدنیة تزید من نسبة البروتین االوراق في العلف وبالتالي 
في التربة ومدى جاھزیتھا بطة بقدر توفر ھذه العناصر فھي مرتوالفسفور والعناصر النادرة 

  لالمتصاص.

الناتج وكمیة الحاصل العلفي لھا أھمیة في نجاح زراعة المحصول :الظروف الجویة-4

جید فاالجواء الصحوة الخالیة من الغیوم تساعد على انتاج علف ولحد ما قیمتھ الغذائیة،
أثناء وارتفاع الرطوبة كما أن سقوط االمطار  النوعیة على العكس من الجو الملبد بالغیوم

  لصناعة الدریس تعمل على خفض نوعیتھ.عملیة قطع المحصول 

    حش محاصیل الحبوب والنجیلیات العلفیة
یختلف الطور المناسب لحش محاصیل الحبوب كالشعیر والشوفان لعمل الدریس وأفضل موعد 

وذلك بالنسبة للحبة النضج الحلیبي  واالبحاث ھو في طورمن خالل الدراسات المتوفرة 
أما محاصیل البذور البقولیة للحصول على دریس جید النوعیة والكمیة في وحدة المساحة.

أذ تحصد فان المرحلة المناسبة للقطع ھي مرحلة تكوین القرنات (ماش،لوبیاء،فول الصویا) 
ونسبة الرطوبة في  %20الى حدود العلف رطوبة وتقلل نسبة وتجفف حقلیا أو میكانیكیا 

فان ذلك یكون على  %20وعند تقلیل الرطوبة الى أكثر من  %90-80ھي العلف االخضر 
من البروتین ومواد الطاقة ویصل انتاج البقولیات العلفیة حساب النوعیة أذ تتساقط االوراق 

تبكیر فان المثل اللوبیاء الغیر محدود وفي النباتات ذات النمو في ھذه المرحلة الى أقصاه 
بالنسبة لھذه المحاصیل یجعل التجفیف صعبا ومعظم المحصول االزال أخضر أو القطع بالحش 

  یعرض قسم من االوراق للفقد.كما أن التاخر الزائد 
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   تأثیر تأخیر قطع محاصیل الدریس على القیمة الغذائیة
دریس غني  علىفي قطع محاصیل العلف المعدة لعمل الدریس یؤدي الى الحصول  ان التبكیر

وعلى العكس فان التأخیر الزائد ولكن كمیة الحاصل تكون قلیلة وسھل الھضم بالمواد الغذائیة 
  وذلك لالسباب التالیة:نوعیة الدریس یترتب علیھ رداءة في قطع النبات لعمل الدریس 

ت في النباتا البقولیة عامة وذا:نتیجة لجفافھا  Leaves deciduousزیادة تساقط االوراق -1
  وخاصة مایتبع ذلك من فقد في المواد الغذائیة.االوراق الكبیرة 

وفي بصورة متزایدة وخاصة في الترب الخصبة :Lodgingمیل النباتات البالغة للرقاد-2
وتلوث وكثرة ما یترك من النباتات دون قطع مما یتسبب في صعوبة الحش  ةظروف النمو الجید

  حا في النجیلیات مقارنة بالبقولیات.وھذه الظاھرة أكثر وضوالعلف بالتربة 

عندما یعبر بتقدم النبات بالعمر ویبدو نقص االستساغة واضحا تناقص استساغة النباتات -3
اذ تقل التي تؤدي الى أكبر حاصل من المواد الغذائیة في وحدة المساحة النبات مرحلة النمو 

  بدرجة كبیرة.نسبة االلیاف غیر المھضومة 

وانتقال المواد الغذائیة نتیجة لتساقط االوراق وزیادة نسبة االلیاف واللكنین تدھور القیمة -4
، أما المحاصیل الحولیة فتتجھ المواد في المحاصیل المعمرة الى أجزاء النبات القاعدیة الغذائیة 

الغذائیة الى البذور كما یؤدي الى زیادة قابلیة المواد الغذائیة وفقدانھا عن طریق التنفس بعد 
   لقطع أو الحش.ا

  Forage Grasses    النجیلیات العلفیة           

  .Sorghum  (Sorghum bicolar Lالذرة البیضاء(-1

   Sudan grass(Sorghum vulgarisالحشیش السوداني(-2

أو انتاج الحبوب أو لغرض العلف االخضر من المحاصیل الصیفیة تزرع لغرض الذرة البیضاء 
،ویزرع والحشیش السوداني وثیق الصلة بالذرة البیضاءالذرة الصفراء كما في عمل السایلج 

ونظرا لتحمل وتعتبر منطقة أفریقیا االستوائیة ھي الموطن االصلي لھما.اساسا للعلف االخضر 
ھذین المحصولین للجفاف فقد حلت زراعة ھذین المحصولین محل الذرة الصفراء في المناطق 

وكذلك الحال وتزرع الذرة البیضاء في العراق بمساحات قلیلة القلیلة ذات االمطار الصیفیة 
،وقد یكون لھ دور مھم واالبحاث الذي االیزرع سوى على نطاق التجارب للحشیش السوداني 

  في المحاصیل العلفیة الصیفیة.
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  البیئة المالئمة أو التكییف          
فيء خالي من االنجماد والصقیع ویترتب جو داتحتاج الذرة البیضاء أو الحشیش السوداني الى 

أما االنجماد فانھ یوقف النمو بدرجة بطء النمو بدرجة كبیرة على انخفاض درجات الحرارة 
أي موسم ارتفاع الحرارة كلما أمكن الحصول على عدد أكبر من وكلما طال موسم النمو كبیرة 

لنباتات الجفاف بدرجة كبیرة رة البیضاء تعطي حوالي خمسة حشات.وتتحمل ھذه اوالذالحشات 
  باستمرار یساعد على زیادة انتاجیة العلف.لكي توفر الرطوبة في التربة 

  :أھم العوامل التي جعلت الذرة البیضاء مقاومة للجفاف

  بطء النمو أثناء فترات الجفاف وبالتالي نقص انتاجھا.-1

  كثافة مجموعھا الجذري وزیادة قدرتھا في امتصاص الماء.-2

  یقلل النتح.ووجود طبقة من الكیوتكل الشمعي علیھا مما ر مساحة االوراق صغ-3

احتیاجاتھا المائیة التختلف للجفاف اال أن والحشیش السوداني ورغم تحمل الذرة البیضاء 
وتتمیز الذرة البیضاء والحشیش السوداني كثیرا عن الذرة الصفراء االقل منھا تحمال للجفاف.

ویمكن والثقیلة ولكنھا أكثر نجاحا في الترب المزیجیة یع أنواع الترب بامكانھما النمو في جم
بصورة أكبر توفر االسمدة والخفیفة بشرط في الترب الرملیة زراعة الحشیش السوداني بنجاح 
مستوى الماء والتتحمل ھذه النباتات مع زیادة عدد الریات مما لو زرع في الترب المزیجیة 

أكثر تحمال للملوحة والقلویة مقارنة بالذرة مة فان الذرة البیضاء وبصورة عااالرضي المرتفع 
  الصفراء.

  

  أصناف الذرة البیضاء                     
والقسم االخر قسم منھا یصلح النتاج العلف االخضر ھناك نوعین من االصناف للذرة البیضاء 

 Kafirئیة الغرض:ومن االصناف ثنامایكون ثنائي الغرض یصلح النتاج الحبوب ومنھا 
  .والذرة البیضاء المحلیة كلھا ثنائیة الغرض وكذلك یوجد ھجین بینھما Hegariو

وسبب أن ھذه االصناف صالحة لغرض  Red amberو  Sumacأصناف العلف االخضر:
. كما أن بعض العلف االخضر ھو انخفاض محتواھا من مادة أو حامض الھیدروسانیك السام 

ومن  (تصلح لزراعة العلف االخضر)تكون ذات سیقان عصیریة سكریةأصناف الذرة البیضاء 
  . Honey Sorgoأھم أصناف الذرة البیضاء السكریة ھو الصنف 

أما بانسبة الى الحشیش السوداني فقد أجرت وزارة الزراعة تجارب عدیدة كان م أبرز نتائجھا 
وقلیل المحتوى من الحش بعد وھو عالي النتاجیة وسریع النمو :Piper-1ھو تفوق الصنفین:

  السام. HCNحامض 
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ویبدو الحلوة ویتمیز باوراقھ العریضة وسیقانھ العصیریة  Sweet Sudanالسودان الحلو -2

  ذو لون حلیبي لوجود السكر فیھ.العرق الوسطي 

وذلك یجب االخذ بنظر االعتبار مرحلة الحش بالنسبة الى الذرة البیضاء والحشیش السوداني 
وتعطي الذرة السام  HCNت الصغیرة تحتوي على نسبة عالیة من تركیز حامض الالن النباتا

علما طن/دونم  8-7ومعدل العلف االخضر لھذه الحشات یتراوح حشات  4-3خالل موسم النمو 
من الزراعة یوم  60-50أي بعد مرور عند مرحلة التزھیر للنباتات أن الحشة االولى تؤخذ 

 50-40عن سطح االرض لتجدید النمو وبعد مرور سم  20-15ویجب أن یكون ارتفاع الحش 
یوم من الحشة االولى یمكن أخذ الحشة الثانیة.أن موعد الحش یؤثر على التركیب الكیمیاوي 

المكونات االساسیة ونسبتھا المؤیة وكما موضح في الجدول التالي الذي یبین للذرة البیضاء 
  للذرة البیضاء على أساس الوزن الجاف:

كربوھیدرات   بروتین  لة النمومرح
  ذائبة

  دھون  معادن  الیاف خام

  2.18  11.9  39.9  39.9  12.2  قبل التزھیر
  2.13  11.7  35.1  35.1  11.3  عند التزھیر

اكتمال 
  التزھیر

11  47.9  27.9  10.9  2.19  

  1.95  9.7  24.4  55  8.9  نضج البذور
    

،كذلك فان الذرة بالتقدم بالنضج لدھون الخام وااللیاف الخام والمعادن واتقل نسبة البروتین 
على وذلك بسبب قدرة النبات تحتفظ بقیمتھا الغذائیة تقریبا في الحشات المختلفة لھا البیضاء 
  :التالي وتكوین أفرع جدیدة كما موضح في الجدولالتفریع 

  

للعلف ،وتستعمل الذرة البیضاء كغم/دونم 300-200یبلغ حاصل الحبوب للذرة البیضاء حوالي 
بخلطھا مع وأحیانا تستعمل في التغذیة البشریة أو سایلج تصنیع الدریس االخضر أو الرعي او 

  الحبوب في البلدان الفقیرة.

حشة  3-2اذ یعطي  طن/دونم 9-7یبلغ حاصل العلف االخضر للحشیش السوداني حوالي 
أما  %10أو عند نسبة ازھار بحدود یوم من الزراعة 75،فالحشة االولى تؤخذ بعد مرور 

انتاج ، وعند ثانیةیوم من الحشة االولى وال45فتؤخذ بالمتوسط بعد الحشات الثانیة والثالثة 
الذي قد یصل  الحبوب فیفضل أخذ حشة الى حشتین ثم یترك المحصول لغرض انتاج الحبوب

  الى طن في الدونم.

كربوھیدرات   بروتین%  مرحلة الحش
  ذائبة%

  دھون%  معادن%  الیاف خام%

  1.17  11.67  33.56  44.73  7.78  حشة أولى
  1.45  11.09  27.77  49.8  9.81  حشة ثانیة
  1.14  11.31  30.22  46.53  10.8  حشة ثالثة
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  )HCNحامض البروسیك (            
قلویدیة على مواد  وكثیر من النباتات االخرى Sorghumتحتوي كل النباتات التابعة للجنس 

والذي  )HCNتعطي مادة سامة ھي حامض الھیدروسیانیك( عند تحااھا مائیا (كلوكوسیدات)
یؤدي الى قتل الحیوان نتیجة یؤدي الى قتل الحیوان عند امتصاصھ في الجسم بكمیات كافیة 

اذ تسبب تحطمھا،والھمیتھ یمكن التطرق الیھ في الكریات الحمراء التأثیر على الھیمكلوبین 
  بشيء من التفصیل:

اذ یكون تركیز الحامض أكثر في النباتات الصغیرة  مو النبات:بنتكون الحامض وعالقتھ -1
وفي أي مرحلة من مراحل الحش بزیادة عمر النبات ویقل تدریجیا واالوراق واالفرع الجدیدة 

ومن قاعدة الورقة الى فان نسبة الحامض تقل في أجزاء النبات ابتداءا من القاعدة الى القمة 
  قمتھا.

یختلف تركیز الحامض بین الذرة البیضاء  ي االنواع واالصناف :اختالف تركیز الحامض ف-2
من حیث بصورة واضحة كما تختلف أصناف الذرة البیضاء فیما بینھا والحشیش السوداني 
فان االصناف الصالحة للعلف االخضر من الذرة البیضاء وبصورة عامة محتواھا من الحامض 

،كما أن  باالصناف الخاصة بانتاج الحبوبمقارنة تكون أقل في محتواھا من ھذا الحامض 
بین الحشیش السوداني والذرة البیضاء تحتوي على الحامض بنسبة أعلى االصناف الھجینة 

من الحشیش السوداني،كما أن استساغة العلف تتناسب عكسیا مع نسبة وجود حامض 
  البروسیك أو الھیدروسیانیك.

نسبة الحامض في الذرة تتأثر  لحامض:تأثیر الظروف الظروف البیئیة على تركیز ا-3
على أذ تساعد زیادة التسمید النتروجیني بظروف النمو بصورة واضحة والحشیش السوداني 
كما یؤدي تعطیش النباتات الى بالنسبة لتأثیر السماد الفوسفاتي وبالعكس رفع نسبة الحامض 

لج الى التقلیل من تركیز زیادة نسبة الحامض بینما یؤدي تصنیع العلف االخضر على شكل سای
  الحامض.

ملغم/كغم وزن 2.04: تقدر أصغر جرعة قاتلة من الحامض ب) .M.L.D(الجرعة القاتلة -4
ملغم/كغم وزن حي بالنسبة لالغنام لذلك تعتبر االغنام أكثر تحمال مقارنة 2.31حي لالبقار و

  باالبقار.

  الجل ذلك یجب اتباع مایلي:تجنب التسمم بالحامض:-5

  .سم) -7- 60نسبیا(على االقل ارتفاع تصار التغذیة على النباتات الكبیرة أق-أ

  تأخیر الرعي أو الحش للنباتات التي تعرضت للجفاف لمدة طویلة.-ب

السماح للعلف بالذبول بعد الحش كما أن حفظ العلف على شكل دریس أو سایلج یفقده معظم -ج
  سمیتھ ویقلل من تركیز الحامض.

  الحبوب والتبن قبل أو مخلوطة مع العلف االخضر. تقدیم علیقة من-د
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  عدم السماح للحیوان بالتھام كمیة كبیرة من العلف االخضر في الوجبة الواحدة.-ھا

  اسعاف الحیوان المصاب.-6

نثرا وقد یصل الى تزرع بكثافات عالیة أما على خطوط أو :تحضیر االرض للزراعة 

أو البروسیك  HCNعلى حامض الفي أحتوائھا االصناف فیما بینھا كغم/دونم وتختلف 12
وھذه على مواد تعرف بالكلوكوسیدات  Sorghumحیث تحتوي كل النباتا التابعة للجنس أسید 

جسم وتكون قاتلة عندما یمتصھا  HCNالتي ھي الالمواد عند تحللھا مائیا تعطي مادة سامة 
في تحطمھا وتختلف االصناف وفھي تؤثر على كریات الدم الحمراء بكمیات كافیة الحیوان 

تزید من نسبة احتوائھا على ھذا الحامض. ان اضافة االسمدة النتروجینیة بكمیات كبیرة 
یؤدي الى قلتھ وكذلك تجفیف الحاصل زیادة التسمید الفوسفاتي الحامض في النبات بینما 

جرعة القاتلة یؤدي الى فقدان معظم سمیتھ.تقدر الوتذبیلھ أو حفظھ على شكل سایلج أو دریس 
أما االغنام فان أقل جرعة ممیتة لھا ھي  ملغم/كغم من وزن االبقار الحي2.04للحیوان ب

  . .M.L.Dب ویرمز للجرعة القاتلةملغم/كغم وزن حي أي أن االغنام أكثر تحمال.2.31

  

   .Corn   Zea mays Lالذرة الصفراء     
أو تستخدم في تغذیة االنسان والحیوان التي تزرع بمساحات واسعة من العالم من أجل حبوبھا 

على نیبة عالیة من الكربوھیدرات الصالحة ،ونظرا الحتواء الذرة قد تزرع كعلف أخضر 
كمیات خاصة وأنھا تعطي على ھیئة سایلج للحفظ فانھا من أكثر المحاصیل صالحیة للتخمر 

ویقدم سایلج كل للعلف في الخارج تحفظ على شوأغلب الذرة المزروعة العلف كبیرة من 
المزروعة حیث أن المساحات نسبیا وفي العراق تزرع بمساحات محدودة ات الحلیب حیوانل

  وتتركز زراعتھا في محافظتي واسط وبابل.التغطي الطلب 

  



 
                                

65 
 

  قسم المحاصیل الحقلیة                       
  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 
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الھنود وجدت مزروعة في أمریكا االستوائیة اذ كان یقتات علیھا  :الموطن االصلي

واسیا أفریقیا الى ثم انتشرت الى بالدھم نقلوھا االنسان  من قبلالحمر وبعد اكتشاف امریكا 
  توجد مناطق تدعى حزام الذرة.وفي أمریكا 

الذرة محصول صیفي یوافقھ الجو الحار والرطوبة النسبیة المرتفعة :البیئة المالئمة

درجة مؤیة اذ ان الحرارة  19فض فیھا الحرارة عن والتجود زراعتھا في المناطق التي تنخ
ان نباتات الذرة درجة مؤیة.34والدرجة المثلى ھي درجة مؤیة 10رى لالنبات ھي بحدود الصغ

كما ھو الحال في والحر الشدید المصحوب بالجفاف المنخفضة جدا الصفراء التتحمل الحرارة 
ي العروة الربیعیة ھو قلة :خریفیة وربیعیة والمشكلة فعروتین لزراعتھا وھناك صیف العراق 
تسرع في االزھار ویقل نموھا أي أنھا والذرة من النباتات ذات النھار القصیر ور.االخصاب للبذ

ولذا تجود وھي تحتاج الى كمیات وافرة من العناصر الغذائیة قصر طول النھار كلما الخضري 
وفي الترب  8والیزید عن  5.5فیھا الیقل عن  pHوالتي تتمیز بان الالترب الخصبة في 

تكوین على حساب كل العناصر الغذائیة المتوفرة في التربة وع الخضري یستنفذ المجمالضعیفة 
الذرة عند قصر موسم النمو النھا تنضج فانھا تناسب والخفیفة أما الترب الرملیة العرانیص 

  المحصول بسرعة.

تعد الذرة الصفراء من المحاصیل ذات :القیمة الغذائیة العلفیة للذرة الصفراء

ویحتوي سایلج الذرة الصفراء سواء استخدمت كعلف أخضر أو سایلج فعة القیمة الغذائیة المرت
عما تحصل علیھ التغذیة على حبوب الذرة  %50- 30كمیة من المواد الغذائیة أكبر بنسبة على 

على نسبة الذرة خصوصا عندما یحتوي السایلج من نفس مساحة الناتجة  والسیقان الجافة
  دول التالي:وكما مبین في الجبسیطة من الحبوب 
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  النسبة المؤیة  المكونات
  96.05  مادة جافة

  4.75  بروتین خام
  62.8  ةكربوھیدرات ذائب

  25.2  الیاف خام
  1.18  مستخلص االیثر

  2.63  رماد
الذرة الحلوة:یحتوي -3الذرة الصوانیة  -2الذرة المنغوزة  -1:طرز ومجامیع الذرة الصفراء

  ن السكر.االندوسبیرم لھا على نسبة عالیة م

  وضح استخدامات الذرة الصفراء العلفیة؟سؤال/

   Milletالدخن                         
، وتشیر بعض الحولیة تتبع العائلة النحیلیة یشمل الدخن مجموعة من االنواع النباتیة العشبیة 

ن أن الصیومصادر أخرى تشیر الى المراجع العلمیة الى أن موطن زراعتھ ھي قارة أفریقیا 
بصورة رئیسة ،ویزرع لغرض وقدوردت كلمة دخن كأحد نباتات بابل ھي موطنھ االصلي 

النتاج العلف االخضر وبصور متنوعة كعلف أخضر في التغذیة المباشرة أو یصنع كدریس أو 
كل من الھند ونیجیریا ومن أھم البلدان المنتجة لھ ، وتنتشر زراعتھ في المناطق الحارة سایلج 

  ظم دول أفریقیا وشمال الوالیات المتحدة االمریكیة.والسودان ومع

یعد من المحاصیل العلفیة الناجحة في العراق :انتاج المحصول في القطر العراقي

وذلك لمناسبة الظروف المناخیة تحت الظروف االروائیة في المنطقتین الوسطى والجنوبیة
  .لزراعتھ ونموه

  :أھم أنواع الدخن المزروعة

 لتغذیةبذور أو العلف االخضر ل: وھو نوع جید النتاج ال Setaria italicaلي: الدخن االیطا-1
یوانات أو عمل الدریس أو السایلج، وھو ضعیف المقاومة للجفاف أو رعي الحالمباشرة 

وموعد زراعتھ من یوم 85-75وتنضج البذور بعد الزراعة بحوالي بالنسبة لالنواع االخرى 
سم ویحمل أوراقا  140ویصل ارتفاع النبات حوالي  ،اواخر اذار الى منتصف نیسان

  غزیرةوالنورة دالیة مفتوحة ویختلف لون البذور باختالف الصنف.

تجفیفھ والیفضل  : یزرع في العراق النتاج البذور  Panicum miliaceumدخن بروسو-2
صل ، والساق قائمة مجوفة ویكدریس لتصلب سیقان النباتات وكثرة الزغب المنتشر علیھا

  واالوراق مغطات بزغب اال أنھا أقل في السمك من الدخن االعتیاديسم  120ارتفاعھا الى 



 
                                

68 
 

  قسم المحاصیل الحقلیة                       
  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة  العلف والمراعي)محاصیل أ.م.د.داود سلمان مدب(محاضرات 
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والبذور تنفصل عنھا بسھولة والبذرة صغیرة فیھا العصیفة واالتبة ولكن كثیف والنورة دالیة 
لري وأقل أصناف الدخن احتیاجا لوھو حساس للبرودة واالنجماد سھلة االنفراط عند النضج 

  ویمكن زراعتھ بالمناطق الجافة.یوم 60وینضج المحصول بعد االنبات بحوالي 

وتنجح زراعتھ یطلق علیھ الدخن اللؤلؤي :  Pennesitum typhoidesالدخن االعتیادي -3
ویمكن زراعتھ في الترب قلیلة ویتحمل ملوحة التربة والجفاف  واالروائیةفي الظروف الحارة 

والساق ،ضعیفا في الترب ذات مستوى الماء االرضي المرتفعكون اال أن نموه ی الخصوبة
وھي مصمتة والتفرع القاعدي سم 2وسمكھا حوالي متر  3طویلة یصل ارتفاعھا الى حوالي 

والتلقیح خلطي بنسبة والنورة طویلة مندمجة  والورقة طویلة مسننة الحافة لھا لسینغزیر 
  .طوالبذرة رمادیة فاتحة سھلة االنفرا كبیرة

   Echinochloa crus-galli var. frumentaceaالدخن الیاباني-4

وھو الیفضل تجفیفھ كدریس یزرع النتاج البذور أو العلف االخضر ونظرا لخشونة سیقانھ 
  .ویشبھ في احتیاجاتھ محصول الدنان ویزرع في الترب الطینیة سریع النمو 

ة في بدایة مرحلد حشھ عنتستسیغ الحیوانات الدخن وخاصة :الدخن كمحصول علفي

،اذ طن/دونم خالل الثالث حشات  15-10بمقدار  حشة 3-2ویمكن الحصول على  طرد السنابل
والثالثة بعد الثانیة یوم  40یوم من الزراعة والثانیة بعد االولى بحوالي  50تقطع االولى بعد 

فضل أن یكون كدریس أو الحفظ كسایلج فی، واذا تم القطع لغرض التجفیف یوم  45بحوالي 
سم من سطح التربة  15،ویجب أن یكون الحش على ارتفاع خالل مرحلة النضج الحلیبي للبذور

تكون صلبة كثیرة االلیاف عالوة على أن قواعد النباتات حتى نضمن نمو الخلفة وزیادة عددھا 
  غیر مستساغة من قبل الحیوانات.
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  محاصیل الحبوب الشتویة للعلف 

   .Barley( Hordeum vulgare  Lعیر(وتشمل الش

   .Oat(Avena sativa Lالشوفان(

      .Rye(              Scale cereal Lالشیلم (

والتي الجل الحصول على البذور بالدرجة الرئیسة تزرع یقصد بالحبوب الشتویة بان الحبوب 
راض العلفیة لالغولكن ھذه المحاصیل یمكن زراعتھا تستخدم لتغذیة االنسان والحیوان 

بالمواد النجیلیة بانھا غنیة ھذه المحاصیل وتتمیز یلج أو الساأو الدریس كالتغذیة الخضراء 
رعي ھذه المحاصیل في وفي العراق غالبا مایتم  خاصة مواد الطاقة (الكربوھیدرات)الغذائیة 

حشة أخذ  بعدالنباتات ثم تترك الذي یسمى عندھا بالكصیل النمو خاصة محصول الشعیر بدایة 
اواخر الذي یحصل في  Lodgingعلى الرقاد تفید في التغلب وھذه الطریقة النتاج البذور 
بشكل في الزراعة المبكرة خصوبة التربة بسبب زیادة عند غزارة النمو الخضري موسم النمو 

الوحید الذي یزرع بمساحات واسعة لھذا الغرض أما النبات الحبوبي ،ویعتبر الشعیر خاص 
علفي وفي كمحصول لكنھ یخلط أحیانا مع البرسیم كنبات علف بمفرده فقلیال مایزرع ان الشوف

ویسمى والشعیر یظھر مع نباتات الحنطة النھ كنوع من االدغال مع ھذا النبات العراق یتعامل 
ظروف تحت وقامت بتجھیزھا أصناف من ھذا المحصول وزارة الزراعة دوسر وقد استوردت 

وخاصة المواشي لتغذیة لزراعتھ كمحصول علفي وأقبل المزارعین القطر وثبت نجاحھ 
  الخیول.

أن ھذه البالد اذ ھي موطنھ االصلي منطقة الحبشة یعتقد أن :الموطن االصلي للشعیر

ھي الموطن فیعتقد أن منطقة أوربا الوسطى أما بالنسبة الى الشوفان البریة بالنباتات  یةغن
ھي أن منطقة جنوب اوربا فیعتقد أما الشیلم زراعتھ شرت ومن ثم انتلھذا المحصول االصلي 
  االصلي لھ.الموطن 

ویزرع في ةالمعتدلة والباردة في المناطق الحارة تنتشر زراعة الشعیر :المالئمة البیئیة

وھو في معظم الترب وینمو الشعیر الشتویة ظروف العراق اذ تالئمھ كمحصول شتوي العراق 
 في وسط تنتشر زراعتھ لذلك الحبوبیة محاصیل من باقي الللملوحة  وأكثر تحمالمقاوم للجفاف 

لذلك والنضج في مراحل االزھار خصوصا للجفاف فانھ أقل تحمال أما الشوفان وجنوب العراق 
التي تنخفض فیھا درجات المناطق الباردة فتالئمھ أما الشیلم یزرع تحت الري في أكثر االحیان 

  .الحرارة

  :ات الحبوب كاعالفمالئمة أنواع نبات

واعادة بالرعي نظرا لقدرتھ على التفریع یعتبر الشوفان أنسب من الشعیر للزراعة االروائیة -1
اذ التختفي أفضل للخلط مع البرسیم بجد أن الشوفان ولنفس السبب النمو بعد الرعي أو القطع 
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شوفان على الشعیر لھذا یفضل العند التأخر بموعد الحشة خصوصا بعد الحشة االولى نباتاتھ 
  ذات الجو الدافيء شتاءا.في المناطق االروائیة كنبات علف 

وذلك لتحملھ للخلط مع البقولیات في المناطق الدیمیة الشعیر أفضل  -2
 الجفاف.
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النشاء المراعي مقارنة بالشوفان الشعیر أفضل للخلط مع البقولیات  -3
كما أنھ یظلل نضجا أبكر  وذلك نظرا النھفي المناطق الجافة الحولیة 

 المصاحب.لنمو النبات البقولي وبالتالي یتیح الفرصة االرض بصورة أقل 
المبكرة عند وخاصة في المراحل جمیع ھذه النواع متقاربة في استساغتھا  -4

من قبل الحیوانات كثیرا في االستساغة ولكن یختلف دریسھا علیھا الرعي 
نسبة الرتفاع نظرا تساغة أكثرھا اسدریس الشوفان وبصورة عامة 

 الى السیقان فیھ أما الشیلم فأقلھا جمیعا.االوراق 

والعراقي  99:اباء في العراق منھا توجد أصناف كثیرة من الشعیر :أصنا ف الشعیر

ومنھا االخضرالمحلي واریفات ونومار وسبركالن وغیرھا ، فمنھا مایصلح النتاج العلف 
  . ون ثنائي الغرضمایصلح النتاج الحبوب ومنھا مایك
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، طن/دونم  6- 5ومعدل العلف االخضر حشة  3-2حوالي یعطي الشعیر : كمیة الحاصل

أو القش فیصل الى الثاني الى اذار .أما معدل انتاج التبن وفترة انتاج العلف تمتد من تشرین 
وتختلف االنتاجیة حسب االصناف والظروف البیئیة وحسب الغرض من نصف طن/دونم 

حشة  3-2ویعطي   طن/دونم 7-6حوالي للشوفان  العلف االخضر حاصلتبلغ كمیة  الزراعة.
   خالل موسم النمو.

   Forage Rye الشیلم العلفي              
: المعمر واسمھ ویوجد منھ نوعان  Loliumنجیلي یتبع الجنس علفي  محصول-1

 Loliumیطالي حولي ویسمى الشیلم االالثاني  والنوع  .Lolium perenne Lالعلمي 
multilorum  الشیلم یزرع كما ذات المناخ البارد المعتدل ویزرع ھذا المحصول في المناطق

النتاج الحبوب  %40للعلف و %60ویستعمل على نطاق واسع في الوالیات المتحدة أیضا 
  خاصة في استرالیا ونیوزیلندا.وصناعة الدریس یستعمل للرعي وبصورة عامة 

  

ویمكن والجیدة الصرف یعطي حاصل عالي في التربة الخصبة :البیئة المالئمة

لمناطق ولھ القدرة على النمو في اأكثر من الشعیر القلیلة الخصوبة نجاحھ في الترب 
  المنخفضة الحرارة والجافة.

وفي الجنوب الغربي وشمال افریقیا المعمر منطقة جنوب اوربا الموطن االصلي للشیلم 
أما الشیلم الحولي  م 1677كان سنة في بریطانیا مازرع للعلف ویعتقد أن أول من اسیا 
بشمال منذ القدم في مناطق بري مزروع یعتقد أنھ وجد كنبات فان موطنھ االصلي االیطالي 

  ایطالیا.
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أو أحیانا لغرض حفظ التربة أو السایلج أو الدریس یستعمل أما للرعي :االستعمال

أو البقولیات مع النجیلیات أو مخلوطا اعتھ منفردا ویمكن زراالخضر.واكساء االرض بالعشب 
  في اوربا.على نطاق واسع ویستعمل علفیا جیدا أذ یعطي مخلوطا وخاصة البرسیم االبیض 

    Forage Mixtures:المخالیط العلفیة
وتنتشر فقط على مستوى ضیق حدیثة العھد في العراق زراعة المخالیط العلفیة  الزالت
تعریف المخلوط العلفي ویمكن معروفة من ناحیة الموازنة بین القیمة الغذائیة الاذ لھا أھمیتھا 
على نوع أو أكثر من العائلة البقولیة مع نوع أو أكثر من الخلیطة التي تحتوي بانھ االعالف 

أما ةتستخدم ھذه المخالیط المعینة وتتم زراعة كل منھما حسب كمیة البذار العائلة النجیلیة 
  لعمل السایلج.أو مخالیط لعمل الدریس أو مخالیط  لرعيمخالیط ل

   ھناك بعض الشروط الواجب توفرھا في المخالیط العلفیة

  في مكان زراعتھا مناسبة لظروف المناخ والتربة مكونات المخلوط العلفي  أن تكون-1

تحسین التربة فمثال اذا كان الھدف ئمة االنواع للغرض التي تزرع من أجلھ مال-2
توفیر الغذاء أما اذا كان الھدف تثبیت النتروجین لھا القدرة على تكون البقولیات  فیجب أن
وذات قیمة من قبل الحیوان فیجب أن تكون االنواع الداخلة في المخلوط مستساغة للحیوان 

حاصلھا في الوقت المناسب یجب أن تعطي الداخلة في المخلوط نواع كذلك فان اال جیدة علفیة
  أو المرغوب.

ودرجة تعمقھا في التربة في نموھا تختلف یجب أن االنواع الداخلة في المخلوط -3
  الیحدث تنافس شدید فیما بینھا.من العناصر لكي احتیاجاتھا الغذائیة وكذلك 

  حاصل العلف االخضر(طن/ھكتار) للمخالیط العلفیةالجدول التالي یبین 

  الحاصل(طن/ھكتار)  المعاملة
  9.6  شعیر

  27.5  شعیر+برسیم
  13.8  شوفان

  25.6  شوفان+برسیم
  

   أھم مزایا وفوائد المخالیط العلفیة

  مقارنة عند الزراعة المفردة.تعمل المخالیط على زیادة الحاصل -1

للصقیع اذ تقلل النجیلیات من االثار الضارة تحسن المخالیط العلفیة من نمو النباتات -2
  لبرسیم.على البقولیات لذلك یخلط الشعیر مع اوالبرد 
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  أكثر من المحاصیل العلفیة المفردة.المخالیط العلفیة لھا القدرة على منافسة االدغال -3

  .النتروجین في التربة البقولیات في المراعي المختلطة تحافظ على مستوى -4

لدى یقلل من حدوث النفاخ ات النجیلي مع البقولي في العلف االخضر وجود النب-5
  .الحیوان خاصة في الشتاء

أكثر قبوال لدى ویكون الناتج من استساغة العلف االخضر تزید المخالیط العلفیة -6
بسبب اتزان المادة العلفیة من حیث احتوائھا على  مقارنة باالعالف الخضراء المفردةالحیوان 

  .البروتین والكربوھیدرات

  على المنفردة في تغطیتھا للتربة. تتفوق المخالیط العلفیة-7

  الى ذلك فھي تزید من المادة العضویة في التربة.باالضافة -8

الى زیادة فترة توفر ویؤدي ھذا نسبیا یكون لمكونات المخالیط فترات نمو مختلفة -9
        نسبیا في المزرعة.لفترات أطول االخضر العلف 

  

             

  تربیة محاصیل العلف                 
بانھا السبیل والوسائل التي للنباتات  أو طریقة التحسینتعرف طریقة التربیة 

ممتاز من النباتات أي الحصول على التصنیف الوراثي یمكن الحصول على نموذج بواسطتھا 
  الذي نرغبھ.

في المحاصیل بصورة عامة طرق التربیة والتحسین المستخدمة :طریقة التربیة

         تبار للبیئة المالئمة.وتجرى علیھا عملیات االخوجمع االصول الوراثیة االستیراد -1ھي: 
  التھجین.- 3االنتخاب.  -2

  :أھداف التربیة

االخضر وانتاج البذور بین حاصل العلف الیوجد عادة اختبار موجب الحاصل العالي:-1
اذ كانت ھذه من العلف االخضر  في السالالت أو االصناف التي انتخبت الجل محصولھا العالي

  الن متطلبات انتاج العلف االخضر. ورفي انتاج البذ یفةالسالالت ضع

    Forage yieldحاصل العلف االخضر:-أ

یجب توفیر االتي في محصول من العلف االخضر للحصول على محصول خضري عالي 
  سرعة النمو بعد الحش أو القطع.-1العلف االخضر:
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  تعطي النباتات نموات على مدار السنة والتبقى ساكنة .-2

  لحشرات.مقاومتھ لالمراض وا-3

  مقاومتھ للجفاف والحرارة والبرودة.-4

         مع محاصیل العلف االخرى التي تنمو قدرة النبات على التوافق وتحمل المنافسة -5
  معھ.

صنف ینبغي لسھولة سرعة توزیع أونشر المحصول البذري أو حاصل البذور: -ب
في لكي یستمر الصنف والبذري مرتفع أن یكون محصولھ جدید من نباتات محاصیل العلف 

في توسیع الرقعة الزراعیة یمكن أن یساھم یجب أن یعطي كمیة كافیة من البذور بحیث التداول 
یجب االنتخاب مرتفع محصول بذري وللحصول على ھذا الصنف في زراعة الجل التوسع 

  النضج المبكر للھروب من الجفاف أو الحرارة.-1للصفات التالیة:

  في المنطقة التي یزرع فیھا ذلك الصنف.ار الموافقة لطول النھ-2

  عدم انفراط البذور.-3

  .Self fertileخصب الذاتي وجود نسبة كبیرة من ال-4

  ثانیا:نوعیة أو جودة المحصول العلفي   

  بالتربیة للصفات التالیة:بالنسبة لصفة الجودة یمكن تحسین السالالت 

  القیمة الغذائیة المرتفعة-أ

  تساغةزیادة درجة االس-ب

  قلة كمیة المواد السامة-ج

وطریقة خدمة والظروف الجویة أن نوعیة العلف أو جودتھ تتأثر بالتربة من المعروف 
واالمراض لذلك وأیضا الضرر الناتج من الحشرات وطور النضج وطریقة االستخدام المحصول 

المراد  أن تزرع السالالتلمحاصیل العلف عند االنتخاب لصفات الجودة أن یراعى یجب 
طور نضج تحش أو تقطع في كما أنھا واحدة وفي نفس الوقت تحت ظروف بیئیة اختبارھا 

الناتج الن ونوعیة العلف ودائما ھناك عالقة بین زیادة محتوى النبات من االوراق متماثل 
تكون فیھ نسبة االوراق الى السیقان أكثر فالنبات الذي البروتینات واالمالح تتركز في االوراق 

  یكون عالي في قیمتھ الغذائیة.

  ثالثا:قوة نمو البادرات

البقولي من االستمرار التي ترجع الى عدم قدرة المحصول العلفي من بین االسباب 
بحیث یمكنھا تحمل كافیة بادرات على النمو بسرعة ھو عدم قدرة البالنمو بعد الزراعة 
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وتعتبر قوة نمو البادرات فسة االدغال أو مناكالحرارة والجفاف الظروف البیئیة الغیر مناسبة 
من المناطق المناسبة في حالة انتقال بعض االنواع بصورة خاصة من الصفات المرغوبة 

  الى مناطق جدیدة أقل توافقا لنموھا.لنموھا 

  رابعا:مدى بقاء المحصول في الحقل(التعمیر)

مة بالنسبة لالنواع مھللعلف االخضر تعتبر صفة استمرار النباتات في الحقل وانتاجھا 
غیر وتؤثر الظروف البیئیة أو تكون زراعتھا مكلفة یصعب زراعتھا وخاصة عندما المعمرة 
الري والتسمید من ناحیة أو االدارة غیر الجیدة أو الحش المتكرر أو الرعي الجائر المناسبة 

  ا یلي:تتمیز بممقاومة لھذه الظروف انتاج أصناف عن طریق ویمكن التغلب على كل ھذه 

  مقاومتھا لالمراض والحشرات.-1

  في المناطق الباردة والجفاف في المناطق الجافة.مقاومتھا للبرودة -2

  القدرة على منافسة االدغال.-3

  

  المراعي الطبیعیة:أنواعھا وانتشارھا
والتي تستغل تلك االراضي والحقول ذات الغطاء النباتي   Pasturesیقصد بالمراعي

  :رئیسین ، وتقسم المراعي الى قسمین في رعي الحیوانات

   Natural pasturesأوال:المراعي الطبیعیة:

بشكل وتغطي أراضیھا التي لم تدخل االنسان في نشأتھا  وھي المراعي الشاسعة
ویختلف الغطاء النباتي في ھذه  رئیسي بنباتات طبیعیة مستوطنة تتغذى علیھا الحیوانات،

الظروف البیئیة ونوعھ من منطقة الخرى وفقا الختالف من حیث طبیعتھ وكثافتھ المراعي 
  والتربة وغیرھا.ودرجة الحرارة كاالمطار 

  :من أھم أنواع المراعي الطبیعیة

یتكون الغطاء النباتي من شجیرات : Desert rangesالمراعي الصحراویة-أ
  م/سنوي.مل 200عن والتتعدى كمیة االمطار وحولیة متكیفة للظروف الجافة معمرة وحشائش 

  ملم/سنوي .500-200تتراوح أمطارھا :  Steppe pasturesمراعي السھوب-ب

وتشمل النباتات النامیة بین األشجار :  Woodland pasturesمراعي الغابات-ج
  والنموات الحدیثة.
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   Tame or artificial pastures ثانیا:المراعي االلیفة(االصطناعیة) 

سواء كانت مراعي اروائیة أو دیمیة وانشائھا في زراعتھا المراعي التي یتدخل االنسان تلك 
  أو خلیط منھا، وھناك أنواع منھا:أو بقولیة وتشمل على نباتات علفیة نجیلیة 

معمرة أو وتشمل على نباتات علفیة رعویة   Permanent pasturesالمراعي المستدیمة:-أ
  سنة. 10-5ذاتیة البذار تبقى لفترة طویلة في المرعى 

  سنة. 5-2:تبقى لمدة   Rotational Pasturesلمراعي الدوریةا-ب

    Annual pasturesالمراعي الحولیة-ج

  Supplemental pasturesالمراعي االضافیة-د

  المناطق الرعویة في العراق وأھم نباتاتھا

 435012والبالغة من المساحة الكلیة للقطر  %75الطبیعیة في العراق حوالي تغطي المراعي 
تقسیم مناطق الرعي في ویمكن  مغطاة بالنبت الطبیعي،وعادة تكون المراعي الطبیعیة  2كم

  العراق الى :

اذ انھا غنیة بالغطاء في القطر : وھي من أفضل المناطق الرعویة المراعي الجبلیة-1

  ویمكن تقسیمھا الى منطقتین:النباتي 

في وتشمل قمم الجبال ملم  800 حواليمعدل سقوط االمطار فیھا :مراعي المرتفعات االلبیة-أ
  . 2كم 2500بوتقدر مساحتھا والسلیمانیة واربیل مناطق دھوك 

وأربیل وكركوك ودیالى ومعدل مراعي الغابات :وتنتشر في محافظات دھوك وسلیمانیة -ب
  ملم. 1000-400أمطارھا 

وتمتد مع جبال حمرین ملم  500-300تقع ضمن الحزام المطري :مراعي السھوب-2

السلیمانیة وأربیل وكركوك سوریا ویقع الجزء االكبر منھا في محافظات دھوك وجاه بات
  ویستغل معظمھا في الزراعة الدیمیة. 2كم 60000بحدود ودیالى، وتبلغ مساحتھا 

  :وشبھ الصحراویة(البوادي) المراعي الصحراویة-3

الكلیة العراق  من مساحة %46أي حوالي أكثر من   2كم  200000بأكثر من تقدر مساحتھا 
  للظروف الجافة وشبھ الجافة وتشمل:متأقلمة ونباتاتھا  ملم/سنوي 250-50وتبلغ أمطارھا 

ابتداءا من الحدود السوریة بین دجلة والفرات وتشمل المنطقة المحصورة بادیة الجزیرة :-أ
الشام  لبادیةالشرقي للقسم الشمالي وھي امتداد  والى الحضر شماالالى الفلوجة شرقا غربا 

  ملم /سنوي. 250-150وتتراوح كمیة االمطار فیھا الكلسیة وتتمیز بتربتھا 
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ملم/سنوي وھي امتداد للصحراء االردنیة 150- 90: كمیة االمطار فیھا البادیة الغربیة-ب
  والسوریة.

ملم/سنوي وھي امتداد  115-70وھي أكثر جفافا وكمیة االمطار فیھا البادیة الجنوبیة:-ج
  عودیة.سراء الحللص

المحصورة بین دجلة والفرات في وسط وتشمل االراضي :مراعي سھل الرافدین-4

  على االنھر والترع ومخلفات المحاصیل.وتضم النباتات النامیة وجنوب العراق 

وتضم المنطقة المحصورة بین نھر دجلة والحدود االیرانیة المحاذیة منطقة شرق نھر دجلة:-5
  لمحافظتي میسان وواسط.

  ادارة المراعي وسبل تحقیقھا أھداف
فھي مصدر المراعي الطبیعیة مورد طبیعي ذو أھمیة كبیرة في االقتصاد الوطني تعد 

والبریة اضافة لذلك فان نبتھا البري یستخدم كنباتات للحیوانات االلیفة مھم للعلف بالنسبة 
فظة على النظم البیئیة والمحالصیانة التربة والمیاه أو وقود والنباتات بمجملھا وسیلة طبیعیة 

  ة الى تحسین المناظر الطبیعیة.اضافالطبیعیة وشبھ الطبیعیة 

أقصى بشكل یضمن وحسن استثمارھا ادارة المراعي الى تنمیتھا وتطویرھا یھدف علم 
اذ أن والحیلولة دون تدھورھا طاقتھا االنتاجیة مع مراعات المحافظة على انتاج حیواني 

  ھف أو الوسیلة وان النبت الطبیعي ھو الوسیلة.ھو الاالنتاج الحیواني 

  تتلخص أھم أسالیب تحسین ورعایة المراعي الطبیعیة:

  حمایة النبت الطبیعي من التدھور-1

  احیاء مناطق الرعي المتدھورة-2

  استغالل الموارد المائیة المتوفرة-3

  رعایة حیوانات المرعى-4

  االھتمام بالعنصر البشري-5

الستغالل المراعي علم وفن وضع الخطط االقتصادیة لمرعى بانھ ویعرف علم ادارة ا
مع صیانة موارد الثروة لالنتاج الحیواني المستمر للحصول على الحد االعلى وادارتھا الطبیعیة 

  في تلك المراعي وھي: التربة والماء والنبات.

   Animal stackingالحمولة الحیوانیة
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من المرعى في وحدة الزمن ة المساحة وھي عدد الحیوانات التي ترعى في وحد
  ،وتتأثر الحمولة الحیوانیة بعدد من العوامل أھمھا:

  كمیة العلف التي ینتجھا المرعى-1

نسبة مایمكن استغاللھ منھا بصورة التؤثر على المرعى أي تبعا لمعیار االستغالل - 2 
  السلیم.

  .مقدار مایحتاجھ الحیوان الواحد من العلف-3

  االعالف في المراعي تقدیر انتاجیة

نسبة الغطاء النباتي(نسبة النبات الرئیسي كمیة العلف الممكن رعیھا في الدونم=
وزن العلف الجاف لمتر مربع واحد ×المعدل المرجح لمعیار االستغالل السلیم×المرغوب)

عبارة عن حاصل   Weight use factor. والمعدل المرجح لمعیار االستغالل السلیم  2500×
في نسبة وجوده في الكساء ة لكل من االنواع العلفیة الرئیسالسلیم معیار االستغالل ضرب 
  النباتي.

 كغم/یوم)2(حوالي من العلف الجاف شھریا كغم  55حوالي النعجة الواحدة تحتاج مثال:
كمیة العلف مقسومة معینة یساوي في المرعى خالل مدة زمنیة فان عدد النعاج الممكن رعیھا 

تتوفر خالل موسم /دونم  كغم 240، فمثال اذا كانت كمیة العلف اجھ الرأس الواحد على مایحت
  فكم ھي الحمولة الحیوانیة؟رعي مدتھ شھرین 

   Proper use factorمعیار االستغالل السلیم 

(نموات وھو تعبیر عن شدة الرعي أي مقدار ما تتناولھ الحیوانات من النموات الحدیثة
فانھ یھدف وعلى مستوى النبات الواحد مؤیة من جملة النمو أو العلف. كنسبة السنة الحدیثة)

فانھ یھدف الى عدم تدھور أما على مستوى الغطاء النباتي في المرعى بقاء استمرار النوع الى 
واتاحة الفرصة سنة بعد أخرى بحالة جیدة واستمرار بقائھا العلفیة لجیدة(المستساغة)النباتات 

  صیانة التربة واالستفادة القوى من میاه االمطار. لغرضللغطاء النباتي 

-30أي یترك حوالي  %70-50یتراوح بین معیار االستغالل السلیم بصورة عامة فان 
ولكل نوع معیار استغالل معین وعلى مستوى الغطاء النباتي ستدامة المن النمول 50%

  للمرعى فان معیار االستغالل یتحدد بمایلي:

  اتينسبة الغطاء النب-1

  درجة تعرض التربة للتعریة -2

  كمیة االمطار وظروف النمو -3

  موسم النمو-4
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  أطوال الفروع.طریقة -2الطریقة الوزنیة و -1:ھما بطریقتینویقاس معیار االستغالل 

  

             الرعي وتأثیراتھ المختلفة على النبات وانتاج 
  العلف ونمو الجذور وفسلجة النباتات وتكاثرھا

فھو یعني ازالة بعض أو كل  الرعي على انتاجیة النباتات العلفیة یؤثر-أ

ومعناه من الناحیة الفسلجیة ازالة كل أو جزء من النسیج من النبات الخضریة االجزاء النباتیة 
وبصورة وحرمان النبات ولو لفترة مؤقتة من نتائج ھذه العملیة القائم بعملیة التمثیل الضوئي 

لھا القدرة على تحمل االثار الضارة لعملیة الرعي عظم نباتات المراعي یمكن القول أن معامة 
  كثیرة یمكن ایجازھا بمایلي:ویتوقف ذلك على عدة عوامل مختلفة ولكن بدرجات 

  حجم الجزء الخضري المزال بالنسبة لباقي المجموع الخضري-1

  في اجزاء النباتات المتبقیةتوفر االغذیة المخزنة -2

  أو السیقان على النمو بعد قطع أجزاء منھا قدرة االوراق-3

  وجود براعم نشطة قادرة على النمو-4

  الظروف البیئیة بعد الرعي-5

والذي یؤثر على كمیة ما ینتج منھا من العلف بالرعي یتأثر نموھا أن كافة النباتات یمكن القول 
بدون رعي بات اذا ترك من الننحصل علیھا أو النمو وان أكبر كمیة من العلف ثانیة عند الرعي 
یكون أقل منھ من العلف مایؤخذ أثناء نموه فان مجموع أما اذا رعي النبات النضج الى مرحلة 

  .بكثیر من العلف الناتج عند عدم الرعي

یرتبط نمو الجذر بقدر مایتوفر لھ من غذاء :تأثیر الرعي على نمو الجذور-ب

الجذور بدرجة بالرعي وتتأثر بین االثنین باشر أي أن التأثیر مینقل الیھ من االجزاء الخضریة 
كل مابقي من فیدفع بعد الرعي النبات یحاول البقاء والسبب ھوأن مقارنة بالمجموع الخضري 

كل مافي الجذور بل قد یسحب على حساب تكوین الجذور غذاء لتكوین أجزاء خضریة جدیدة 
ھو وطالما أن المجموع الجذري نمو على الوھذا بالطبع سیقلل من طاقة الجذور على من غذاء 

بالرعي فان ضعف نمو الجذور االزمة للنمو المعدنیة الذي یمد النبات بالماء والعناصر الغذائیة 
أي في الجذور العادة النمو مایعاد تخزینھ بالتالي قلة وقلة النمو الخضري یؤدي مباشرة الى 

، مجموع الخضري على الجذري وبالعكسفي حلقة مفرغة یتناوب فیھا تأثیر الأن النبات یدخل 
وخاصة عندما ومنطقة التاج على التربة على التأثیر المیكانیكي للحیوانات الراعیة ھذا فضال 

  تكون التربة رطبة.
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  نظم الرعي المختلفة                 
  ھناك أربعة أنظمة للرعي

اء كان المرعى أي رعي المنطقة باستمرار سو: Continous Grazingالرعي المستمر-1
  سنوي او موسمي وھو أكثر أنظمة الرعي اضرارا بالنبات.

:ویعني تأجیل الرعي لحین تكوین البذور التاحة   Deferred Grazing الرعي المؤجل-2
  الفرصة لتكاثر النباتات.

أي رعي أقسام من المرعى وفق دورات منتظمة : Rotational Grazingالرعي الدوري-3
  للنمو بصورة جیدة.للسماح للنباتات 

ویختلف عن الرعي الدوري بطول :Rest Rotational Grazingنظام الراحة الدوریة-4
  فترة تأجیل الرعي اذ تكون طویلة.

  ادارة حیوانات المرعى               
الماعز ھي االغنام تلیھا من الناحیة االقتصادیة ان أھم الحیوانات التي ترتاد المراعي الطبیعیة 

وزیادة االنتاج تنمیة الثروة الحیوانیة وان الغایة االساسیة من وجود المراعي ھي بل ثم اال
والتي تستھدف تحسین المراعي كافة االجراءات التنظیمیة واالدریة ، ولذلك فان الحیواني

  االساسیة:ومن االجراءات اجراءات رعایة حیوانات المراعي وتطویرھا تدخل ضمن 

  اضافیة لتغذیة الحیوانات لتوفیر توازن غذائي.توفیر أعالف احتیاطیة -1

  التوسع بالخدمات البیطریة.-2

  .لحمایتھا من الظروف القاسیةللحیوانات في المراعي  اقامة مظالت أو مالجيء-3

  التوسع في اقامة أحواض تغطیس االغنام.-4

  توفیر مصادر میاه الشرب للحیوانات.-5

  ت الرعيانتخاب المواشي الموافقة لمیزا       
فاالبقار تفضل رعي النباتات تتباین الحیوانات الزراعیة في تفضیلھا للنباتات المختلفة 

في حین نجد أن الماعز والجمال بینما تفضل االغنام الحشائش  (العالیة االرتفاع)المخصلة 
یتباین في مدى احتوائھ على وعلیھ فان الغطاء النباتي تفضل قضم فروع االشجار والشجیرات 

وكثافة الحیوانات وأعدادھا المكونات السابقة ھذا فضال على أھمیة تقدیر الحمولة الحیوانیة 
  باالعتماد على كثافة الغطاء النباتي.
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  توفیر الماء والملجاء للحیوانات            
والغدران والبرك المائیة مصادر المیاه في المراعي الطبیعیة ھي االبار بمختلف أنواعھا 

  ومن الطرق المتبعة في الحفاظ على مصادر المیاه في المراعي: ،والعیون 

  المیاه.اقامة السدود والحواجز المائیة من أجل تجمیع -1

  اقامة خطوط كنتوریة على المنحدرات.-2

  أو سطحیة الجل تجمیع المیاه فیھا.عمل حفر باعماق مختلفة -3

  حالة المراعي الطبیعیة واتجاه سیر الحال       
معین مقارنة لمرعى حالة المرعى بانھا وصف انتاجیة النباتات الطبیعیة والتربة یقصد ب

عند اتباع ادارة علمیة مناسبة، وھذا للمرعى تحت الظروف البیئیة السائدة جیة بالطاقة االنتا
  ویتم تحدید حالة المرعى بالعوامل التالیة:التقییم ھو نسبي ولیس مطلق 

  المكونات النباتیة -1

  النباتات كثافة-2

  قوة النباتات العلفیة-3

  بقایا النباتات العلفیة-4

  تعریة التربة-5

  .ممتازة وجیدةومتوسطةوضعیفةوتصنف حالة المرعى الى أربعة أصناف:

  اعادة تكسیة المراعي الطبیعیة         
ى وفي غیره من البلدان قد أدى ال ان الستغالل السيء لكثیر من المراعي الطبیعیة في العراق 

الصالحة الذي انعدمت فیھ االنواع الرعویة الجیدة الطبیعي الى الحد  تدھور الكساء النباتي
القیمة زیادة في نسبة النباتات ذات ویصاحب المراحل االولى لھذا التردي للحیوانات الزراعیة 

  وتحول المنطقة الى ارض جرداء عقیمة.العلفیة الردیئة ثم الى اختفاؤھا ھي االخرى 

  نجاح اعادة البذار االصطناعي على عوامل عدیدة منھا: یتوقف

  سنوي.ملم 300-250توفر كمیة مناسبة من االمطار التقل عن -1

  عدم تدھور التربة بدرجة كبیرة.-2

  ضمان الرعایة السلیمة للمرع-3
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                                              النباتات الضارة بالمراعي الطبیعیة ومشاكل 
  لتسمم والنفاخا

وتمیل لالستمرار والبقاء في المراعي یقصد بالنباتات الضارة جمیع النباتات التي تنمو تلقائیا 
  الضرر الذي تحدثھ في المراعي الى:االدغال بالنسبة الى فیھا، وتقسم 

  أدغال أو حشائش مستعصیة.-1

  ادغال أو حشائش شبھ ضارة.-2

  أدغال أو حشائش عادیة.-3

  فتشمل قسمین:باتات االدغال حسب سمیتھا أما تقسیم ن

  أدغال غیر سامة-1

. تقسم أضرار االدغال الى أضرار  ومنھا الحنظل والضعرس والحرمل وغیرھا أدغال سامة-2
  بایلوجیة ومیكانیكیة 

وخاصة عندما تكون على نباتات بقولیة فتظھر عند احتواء النباتات الرعویة أما مشكلة النفاخ 
التقلیل من واتباع كافة الوسائل التي من شأنھا یفضل تأخیر الرعي ة وعندھا منفردة أو سائد

        ھذه المشكلة.

  نوعیة المحاصیل العلفیة               
بانھا قدرة المحاصیل  Forage Crops Qualityیمكن تعریف نوعیة المحاصیل العلفیة 

الضروریة لبناء اصر الغذائیة على العنالذي یحتوي والرعویة على توفیر الغذاء العلفیة 
  ومواد الطاقة الضروریة للعملیات الحیویة المختلفة.االنسجة والنمو المتجانس 

  طرق التعبیر عن نوعیة المحاصیل العلفیة
  توجد عدة طرق للتعبیر عن نوعیة المحاصیل العلفیة وتشمل:

  Chemical Compositionیمیاوي التركیب الكمعرفة أوال:

تقدیر العناصر الغذائیة التي تحتویھا تعرف على القیمة الغذائیة عن طریق الى الوتھدف 
  وتتضمن: االعالف

وتتكون من المواد وھي من أھم المركبات الغذائیة في المحاصیل العلفیة البروتینات:-أ
  والمواد غیر النتروجینیة. )Crud Protien(البروتین الخامالنتروجینیة 

  :قسمینوتشمل  الكربوھیدرات-ب
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   Nitrogen Free Extractالمستخلص الخالي من النتروجین(الكربوھیدرات الذائبة)-1

  .:وھي كربوھیدرات معقدة كالكنین Crud Fiberااللیاف الخام-2

  الدھون-3

  وتتكون من الرماد الناتج من حرق المواد العلفیة.  Mineralsالعناصر المعدنیة-4

  وھي ضروریة للنمو. EوDوBوAومنھا فیتامین   Vitamins الفیتامینات-5

   In Vitro Dry ثانیا:تقدیر قابلیة النباتات العلفیة على الھضم
Matter Disappearance   

أي محتوى العلف من : Digestible Energy ثالثا:تقدیر طاقة الھضم

  الطاقة.

أي معدل تناول الحیوان للعلف، :)Intakeرابعا:تقدیر االستھالك(

كمیة -3سرعة مرور االعالف في القناة الھضمیة -2االستساغة -1منھا:ویتأثر بعوامل عدیدة 
  فكلما كان االستھالك أكبر كلما كلنت النوعیة أفضل. العوامل البیئیة.-4االعالف المتوفرة 

بلغ حاصل الحشة االولى في بدایة دونم  30حقل مزروع بمحصول الجت مساحتھ سؤال:
                                                                                       طن:45الصیف حوالي 

اذا علمت أن ماھي نسبة المادة الجافة في العلف االخضر وما ھي الخطوات العملیة لتقدیرھا -1
  كغم؟0.2لمساحة متر مربع واحد ھو الوزن الجاف 

  كیف یتم اجراء التحلیل الكیمیاوي لتقدیر النوعیة؟-2

 

  

  

  

  

  


