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 تكوين عالئق األبقارتقدير االحتياجات الغذائية و 

(Nutritional Requirements Estimation of Dairy Cattle & Diets Formulating) 
 

 

 مقّدمة: -
وللحصول على  الحيواني.من الكلفة اإلجمالية لإلنتاج  %05أكثر من  الزراعية تبلغ تكلفة تغذية الحيوانات        

 ماعز( -غنام أ  -ة )أبقار جتر  يجب االعتماد في تغذية الحيوانات الم   نسبيًا،جات حيوانية ذات تكلفة رخيصة نت  م  
، لذا يجب اعتبارها األعالف األساسية في تغذية الحيوانات. لرخص ثمنها (Roughage) ئةال  على األعالف الم  

خدم بكميات تتناسب مع نوعية وكمية األعالف ست  وت   ة،م  تم   م  فهي أعالف ( Concentrate)زة رك  ا األعالف الم  أم  
 .ولوجي واإلنتاجييسخدمة في تغذية الحيوان وكذلك حسب وضع الحيوان الفست  الم  

 :ةعلفيّ صطلحات م   -
 

  ن ز  ت  م  علف(Balanced Feed:) 
الذي يحتوي على العناصر الغذائية بالكميات والنسب التي تتوافق مع االحتياجات  العلفيمخلوط الأو  العلفهو 

 رة.غي  تالفسيولوجية للحيوان، مع األخذ في االعتبار نوع الحيوان والحاالت الفسيولوجية واإلنتاجية الم  
 كامل  علف(Complete Feed:) 

نتاجية م   اتن من الحيوانعي  ن لنوع م  ز  ت  الم  العلف هو    ي عند استعمالها كفنة، والتي ت  عي  في حالة فسيولوجية وا 
 .احتياجات هذا الحيوان طالما كان في الحالة الفسيولوجية واإلنتاجية المعينة د  س  خرى ل  أ   دون إضافات  مفردها ب

  ّة خلطة علفي(Feed Formula:) 
 .نةعي  م   في حاالت   هالاستعميتم ال نةعي  م   حسب مواصفات   نةعي  م  مواد وعناصر غذائية مخلوطة بنسب وهي 

 تجاري  علف(Commercial Feed) 
 .ن ز  ت  الم  باع بمفردها أو لتستعمل كأحد مكونات الغذاء الصالحة لتغذية الحيوان وت   العلفمواد وهي 

  زة رك  م   علفّيةمادة(Concentrate:) 
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غيرها  خلط معمن العناصر الغذائية في وحدة وزن أو حجم، وت   اً ائية تحتوي على كميات كبيرة نسبيمادة غذ
ومحتوى منخفض من  )أو البروتين( ولها محتوى عالي من الطاقة ،ن الغذاء الكاملكو  من المواد الغذائية لت  

 .مثل: )حبوب النجيليات، حبوب البقوليات، الحبوب الزيتية، مخلفات المصانع الزيتية (%81األلياف )أقل من 
  إضافة غذائية(Additive) 

احتياجات  ال  كم  غيرة الست  ص   ات  كمي  ب العلفضاف إلى ر غذائي أو مجموعة من العناصر الغذائية ت  عنص  وهي 
نتاجية   فسيولوجية   الحيوان في ظروف   غيرها من المكونات و  والفيتامينات ل مع األمالحعم  ست  ت  ما  ، وعادةً نة  عي  م   وا 

 غرى.الص  
  مخلوط(Premix) 

مع  غيرة  ص   ات  ط بكمي  خل  فة، وت  خف  غرى ومادة م  نين من المكونات الص  كو  س من أكثر من م  تجان  خلوط م  م  وهو  
 عليقة الحيوان قبل التغذية عليها. 

   غرى نات ص  كوّ م(Micro-ingredients) 
 (Medicines) الدوائيةوالعناصر ( Antibiotics)تشمل األمالح المعدنية والفيتامينات ومضادات حيوية و 

 .(Hormones) والهرمونات
  العناصر النادرة(Trace minerals) 

 العناصر المعدنية التي يحتاجها الحيوان بكميات ضئيلة.وهي 
  فيتامينات(Vitamins:) 

ها الحيوان بكميات ضئيلة وتقوم بوظائف حيوية هامة مثل المساعدة في عمل حتاج  ة ي  ضوي  بات ع  رك  م  وهي 
 .(Enzymes) األنزيمات

 وعملية تركيب العليقةDiets Formulating  )هي عملية تنسيق بين متطلبات الحيوان  :)الخلطة العلفّية
 .د العلف التي تتكون منها العليقةحتوى مواالغذائية وبين م  

 
 
 

 تقسيم مواد العلف: -
 وقيمتها الغذائية إلى قسمين رئيسيين: T.D.Nاأللياف الخام والــ  ت قسم مواد العلف من حيث م حتواها من   

A. ( أعالف مرّكزةsConcentrate:) 
شا أو ويرجع ذلك إلى ارتفاع محتوياتها من الن ،على كثير من الطاقة الصافية بالنسبة لوحدة الوزن  ي وتحتو     

 ي تحتو  يوه % 81عن  ال تزيد غالباً  يض محتوياتها من األلياف الخام التالسكر أو البروتين أو الدهن وانخفا
الطاقة ومواد مركزة  يتنقسم إلى مواد مركزة ف يمتوسط على أساس المادة الجافة وهالب % T.D.N 50على 

 .البروتين يف
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 :وتشمل Energy Concentrates)) الطاقة يزة فمواد مركّ  –1
  حبوب( النجيلياتCereal Grains:)  وغيرها األرز   حبوب -حبوب الذرة  –الشوفان  –الشعير  –القمح... 
 البذور الزيتية (Oilseeds):  اوغيره بذور السمسم –بذور الصويا  – بذور عباد الشمس –بذور الكتان 

 مخلفات المطاحن Cereal by – products (النخالة Bran:)  مخلفات جرش  –مخلفات طحن القمح
 ... مخلفات األرز –مخلفات طحن الذرة  -الشعير

  الجذور( والدرناتRoots and Tubers:)  الشوندر السكري وغيرها –اللفت  –الجزر  –البطاطا... 

 :مخلفات صناعة نشا الذرة  –مخلفات األرز  –مخلفات القمح  –مخلفات البطاطا  مخلفات مصانع النشا
 ... كوزو لغوسكر ال

 الثمار اللحمية (fleshy Fruits):  البطيخ –القرع ... 

 الموالس –تفل الشوندر  السكري: مخلفات مصانع سكر الشوندر (Molasses) 

  مخلفات ناتجة عن صناعة العصير من الشوندر السكري ... 

 :الزيتون  تفل –تفل الحمضيات  –تفل العنب  - تفل التفاح مخلفات ناتجة عن تحضير عصير الثمار–
 جانب البروتين أحيانًا()وتكون غني ة بالطاقة إلى  ... نفاية التمر وغيرها –نوى التمر  -تفل البندورة 

 : وتشمل Protein Concentrates)) البروتين فيزة مواد مركّ  – 2
 ( البقولياتLegumes:)  حبوب الترمس  –اللوبيا  –الكرسنة  –الجلبان –فول الصويا  –فول الحقل– 

 .. بذور الحلبة وغيرها - الفاصوليا
 مخلفات البقول ... 

 الكسبة  المخلفات الناتجة عند صنع الزيوت(Oilseed cakes & meals):   ف بعد الحصول ويتخل
 –الصويا كسبة ودقيق فول –كسبة عباد الشمس  –مخلفات بذرة القطن  مثل: على الزيت من البذور الزيتية

 ... مخلفات ثمار الزيتون وغيرها –كسبة الفول السوداني  –كسبة بذرة الكتان  –كسبة بذرة السمسم 

  األصل الحيوانيالعلف ذات مواد (المنتجات الحيوانيةAnimal by – products ): 
a.  شرش الجبن –لبن خض الزبدة  –اللبن الفرز  –الحليب الكامل  ومخلفاته:اللبن الكامل ... 
b. :مسحوق اللحم والدم –مسحوق اللحم والعظم  –مسحوق اللحم  مخلفات الحيوانات 
c. مساحيق األسماك 
B. خشنة - أعالف مالئة (sRoughage:) 
 مواد العلف الخضراء (Succulent or Green Forages) : منهاو 

a. يالمراع Pastures: ون ا تكم  إ يترعاها الحيوانات وه يةاة بنباتات علفغط  مساحة من األرض م   يوه
واألعشاب ت كبيرة من الحشائش والبقوليا لم يزرعها اإلنسان وتشمل أعداداً  يأ Naturalطبيعية 

 يلة فميد ويرويها بالراحة أو باآلبمعرفة اإلنسان يختار أنواعها ويواليها بالتسوالشجيرات أو مزروعة 
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علف المراعي ومنها  .من األنواع النقية أو مخاليطها قليالً  وتشمل عدداً  األمطار،حالة عدم توافر 
 –لبسلةعلف ا –الحلبة –البرسيم المصري –البرسيم األحمر  –البرسيم الحجازي  –( )حشيش المراعي

 .شعير العلف –فان علف الشو  –الجلبان –فول الصويا 
b.  السيالجSilage:   ر المرغوب فيه لمحصول علف أخضر فعندما يوجد وهو المادة الناتجة من التخم

 سبةفائض من األعالف الخضراء يزيد من احتياجات الحيوانات وتكون الظروف الجوية غير منا
 ر.األخضلتستخدم عند غياب أو نقص العلف صورة طرية  يلتجفيفها فأنها تحفظ وتخزن ف

c. الهيالج( الدريس المسيلج Haylage:)  وهو العلف الخشن الرطب ويجمع كل من ميزات الدريس
الهيالج غذاًء  الدريس. ويعد( وأعلى رطوبة من %15-05والسيالج، فهو أكثر جفافًا من السيالج )

  .شهيًا للحيوانات
d.  الجذورRoots:  بنجر  – يالعلف الشوندرصورة سكريات ومن أمثلتها  علىمواد غنية بالكربوهيدرات

 .الجزر – ي السكر الشوندر 
e.  الدرناتTubers: (تابيوكاالكسافا )ال –البطاطا  :صورة نشا ومن أمثلتها علىغنية بالكربوهيدرات  مواد 
  الجافةمواد العلف الغليظة (Dry or Roughage Forages): 

 :غنية باأللياف الخام وتشمل يمن الرطوبة وه ةقليلنسبة على  ي تحتو  يوه
a. الدريس Hay:  81مادة علفية جافة رطوبتها نحو وهو  الخضراءوهو ناتج تجفيف محاصيل العلف%. 
b. الت بن- لقش  ا Straws: ملية فصل الحبوب والبذور بع أوراق النباتات الناتجة بعدعبارة عن سيقان و  يوه

 .ومثل قش األرز –العدس  –البرسيم  –الفول  –الشعير  –القمح تبان أرس مثل الد  

تبن فول الصويا  –تبن الترمس  –تبن البسلة  –تبن الفاصوليا  -تبن الحمص  –تبن العدس  البقوليات:تبن 
 ...تبن البرسيم وغيرها –

 قش األرز وغيرها –تبن الشوفان  –تبن الشعير  –تبن القمح  تبن الحبوب:

c.  البذورالمخلفات الناتجة عن الحصول على ( واألغلفة القشورChaff & Hulls) : للحبوب والبذور
 طن.الققشرة بذرة  –سرسة األرز  أغلفة فول الصويا –أغلفة الفول  –أغلفة العدس  ومن أمثلتها

d.  رة ذ  لاحطبStover: الكيزان.من نباتات الذ رة بعد نزع  يعبارة عن الجزء المتبق 
e. الذ رة  قوالحCobs: الحبوب.من كيزان الذ رة بعد تفريط  يعبارة عن الجزء المتبق 
f. )القصب  تفل )ع صارةBagasse: من العيدان بعد عصرها. يعبارة عن الجزء المتبق 
g. حطب القطن وغيرها -حطب الذرة  :األحطاب ... 
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 التالية:ال بد من معرفة المعلومات  (least-cost diets) لتكوين عليقة اقتصادية
 :(Animal Nutritional Requirements) احتياجات الحيوان الغذائية -1

 :ة طرق مكن حساب االحتياجات الغذائية اليومية بعد  ي  

جراء  والبروتين:استخدام المعادالت التراجعية لحساب الطاقة  (1 واستخدامها يحتاج إلى حفظ هذه المعادالت وا 
  (:ME) ومثال عليها المعادلة التالية لحساب الطاقة الالزمة لحفظ الحياة كثيرة.حسابات 

 وزن الحيوان)كغ(×  0.0.1+  3.8  جول( =  لحفظ الحياة )ميغا(  ME)االستقالبيةالطاقة القابلة للتمثيل 

  هي:كغ فتكون احتياجاتها من الطاقة القابلة للتمثيل  155فإذا كان لدينا بقرة وزنها    

 ميغا جول   ...ME  =1.8  +5.5.8  ×155  =1  طاقة قابلة للتمثيل   

ة ومي  ة االحتياجات الغذائية اليف  عر  اللها م  ن خ  ن م  مك  بحيث ي   :باستخدام جداول خاصة وضعت خصيصًا لذلك (2
 .ية إنتاجهزن الحيوان وكم  و  وفقًا ل  

 :االحتياجات الغذائية الالزمة لحفظ الحياة واإلنتاجحساب االحتياجات الغذائية اليومية من خالل متوسط هذه  (8
تخدامها وتمتاز هذه الطريقة بسهولة اس والفيتامينات،من حيث الطاقة والبروتين المهضوم والعناصر المعدنية 

 .ولكنها غير دقيقة في الحقل مباشرةً 

 (:Maintenance Requirementsالحافظة )االحتياجات  حساب -أوالا 

 :(Energy) من الطاقة .1

 .نشامكافئ كغ  3..0وزن حي يحتاج لحفظ الحياة  كغ 100كل 

 :(Digested Protein)من البروتين المهضوم  .2

 بروتين مهضوم. غ .5وزن حي يحتــاج لحفظ الحياة  كغ 100كل 

 :(Minerals)من العناصر المعدنية  .8

  إلى:وزن حي تحتاج لحفظ الحياة  كغ 100كل 

 Caroteneكاروتين  Naclملح طعام )كلوريد الصوديوم(  Pفوسفور  Caكالسيوم 
 ملغ 85 غ 0 غ 0.. غ 0
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 (:Production Requirements)حساب االحتياجات اإلنتاجية  -ثانياا 

 التالية:دهن حسب المعادلة  %4نسبة الدهن في الحليب إلى  لعدييجب هنا في البداية أن نقوم بت

 

FCM = 0.4 × M + 15 × T 

 

:حيث   )من خالل التجارب(. عدد ثابت: 15) ،  (0.4 أن 

FCM Fat Corrected Milk)):   نسبة دهن في الحليب. %4ل على د  ع  كمية الحليب الم 

M)) :  بنسبة الدهن الفعلية. )كغ( ية الحليبكم 

T)) :  كغ( ية الدهنكم(:}        T=  
𝑴×𝒕

𝟏𝟎𝟎
 .(%) سبة الدهن الفعليةن t =حيث:            }  

 

 :(milkNE) الحليبحساب الطاقة الالزمة إلنتاج  .1

 .نشامكافئ  كغ 0.23حتاج إلى ي   %4حليب نسبة الدهن فيه  كغ 1كل         

 الحليب:حساب كمية البروتين المهضوم الالزمة إلنتاج  .2

 مهضوم.بروتين  غ .5يحتاج إلى  %4حليب نسبة الدهن فيه  كغ 1كل         

 والفيتامينات:حساب العناصر المعدنية  .8

 إلى:حليب يحتاج  كغ 1كل         

 Caroteneكاروتين  Naclملح طعام )كلوريد الصوديوم(  Pفوسفور  Caكالسيوم 
 ملغ 80 غ . غ . غ 0..

 

 

 :مثال

كغ بنسبة  5.كغ ومتوسط إنتاجها اليومي من الحليب  055حسب االحتياجات الغذائية اليومية لبقرة حلوب وزنها أ  
 .% 8.0دهن 
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 الحـــــــــــل:

 الحافظة:االحتياجات  حساب-أوالا 

 الطاقة: من-1

 .كغ مكافئ نشا 5.01 إلى الحياةكغ وزن حي يحتاج لحفظ  855كل     

 .كغ مكافئ نشا س إلى كغ وزن البقـرة تحتاج لحفظ الحياة 055كل     

 المهضوم:البروتين  من-2

 غ بروتين مهضوم. 10كغ وزن حي يحتــاج لحفظ الحياة  855كل     

 مهضوم.غ بروتين  س إلى لبقرة تحتاج لحفظ الحياةا كغ وزن  055كل     

 :العناصر المعدنية من-8

  إلى:وزن حي تحتاج لحفظ الحياة  كغ 855كل 

 Caroteneكاروتين  Naclملح طعام )كلوريد الصوديوم(  Pفوسفور  Caكالسيوم 
 ملغ 85 غ 0 غ 0.. غ 0

..…×𝟓𝟎𝟎س = بنفس الطريقة: )       إلى:وزن حي تحتاج لحفظ الحياة  كغ 055كل 

𝟏𝟎𝟎
 =....) 

 Caroteneكاروتين  Naclملح طعام )كلوريد الصوديوم(  Pفوسفور  Caكالسيوم 
 ملغ 805 غ 0. غ 0..8 غ 0.

 

 اإلنتاجية:االحتياجات  حساب-ثانياا 

 وفق معادلة تعديل نسبة الدهن: %0نقوم بتعديل نسبة الدهن في الحليب إلى 

 kg 02.5  ( =FCM = 0.4×M + 15×T = (0.4x 20 ) + (15 x 
𝟐𝟎× 𝟑.𝟓

𝟏𝟎𝟎
 

  يوميًا. %0نسبة دهن ب حليبكغ  81.0أي البقيرة تنتج 

 :(milkNE) الحليبالطاقة الالزمة إلنتاج  حساب-1

  .كغ مكافئ نشا 1..5يحتاج إلى  %0كغ حليب نسبة الدهن فيه  8كل     

 .نشاكغ مكافئ   ستحتاج إلـى   %0كغ حليب نسبة الدهن فيه  81.0كل     

س = 
𝟓𝟎𝟎×𝟎.𝟓𝟖

𝟏𝟎𝟎
 كغ مكافئ نشا 8.2= 

س = 
𝟓𝟎𝟎×𝟔𝟓

𝟏𝟎𝟎
 غ   325= 

س = 
𝟎.𝟐𝟖×𝟏𝟖.𝟓

𝟏
  كغ  5.18= 
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 :ن المهضوم الالزمة إلنتاج الحليبكمية البروتي حساب-2

 مهضوم.غ بروتين  10يحتاج إلى  %0كغ حليب نسبة الدهن فيه  8كل     

 مهضوم.يحتاج إلى س غ بروتين  %0كغ حليب نسبة الدسم فيه  81.0كل     

 والفيتامينات:العناصر المعدنية  حساب-8

 :كغ حليب يحتاج إلى 8كل     

 Caroteneكاروتين  Naclملح طعام )كلوريد الصوديوم(  Pفوسفور  Caكالسيوم 
 ملغ 80 غ . غ . غ 0..

     

..…×𝟏𝟖.𝟓س = بنفس الطريقة: )                :كغ حليب يحتاج إلى 81.0كل 

𝟏
 =....) 

 Caroteneكاروتين  Naclملح طعام )كلوريد الصوديوم(  Pفوسفور  Caكالسيوم 
 ملغ 55.0. غ 85 غ 85 غ 0..01

 

 مبينةا كما يلي:الحلوب وعليه تكون االحتياجات الغذائية اليومية للبقرة    

 كاروتين
 ()ملغ

Nacl 

 )غ(
P 

 )غ(
Ca 

 )غ(
بروتين مهضوم 

 )غ(
 نشامكافئ 
 )كغ(

نوع 
 االحتياجات

 حافظـة 1..5 1..05 .5 ..05 .5 0.1.1
 إنتاجيـة 05.. ..0515 .52.5 07 07 ..577
 كلية 5.15 ..0.57 .70.5 ...5 25 ..557

 

 الغذائية:ها تالتركيب الكيميائي لمواد العلف وقيم  -2

 عرفة الكثير من المعلومات التي تتعلق بمواد العلف مثل:م  م بتركيب العالئق ب على القائ  ج  وي       

A.   استخدامها.كل مادة علفية ومدى استساغتها وصالحيتها لهذا الحيوان وحدود  خواص 
B.  منها.عمليات التحضير الالزمة لها والتي من شأنها تحسين معدل استفادة الحيوان 
C.  المالئة التي  في األعالف خاصةً ولهذه الناحية أهمية كبيرة  الغذائية،مدى ثبات تركيبها الكيميائي وقيمتها

 .وحفظهارق إنتاجها وتحضيرها حسب ط   كثيراً  تختلف قيمتها الغذائية

س = 
𝟔𝟓×𝟏𝟖.𝟓

𝟏
  غ  1202.5= 



 8102-8102                                                                ة           تاسعالجلسة العملية ال –تغذية الحيوان والّدواجن 

 ياسين العريفيد.                                              2                      م. علي الجرعتلي               مسوح  /   مازن  .د

D.  يجب حساب سعر المواد الغذائية في مواد العلف وبالتالي يجب تصنيفها ف منها:أسعارها والكمية المتوفرة
 ،تينللبرو ستخدم كمصادر أعالف ت   ،للطاقةستخدم كمصادر أعالف ت   :مجموعاتعلى أساس نوعيتها إلى 

 :    ثلم فيها.ب داخل كل مجموعة على أساس سعر المواد الغذائية رت  ت   ثم   .وفيتاميناتمات معدنية تم  م  
 ...(ولف جلبان، قطن،كسبة  صويا،كسبة ) ومصادر البروتين ...(،شعير قمح، صفراء،ذرة ) الطاقة:مصادر 

در ستخدم كمصاإذا كانت ت   سعر وحدة الطاقةأساس  على :عند الشراء من مقارنة أسعار كل مجموعة د  وال ب  
 .ستخدم كمصادر للبروتينإذا كانت ت   أساس سعر وحدة البروتينللطاقة وعلى 

 التالي:ولحساب سعر وحدة الطاقة والبروتين البد من معرفة 

 العلف.غرام من مادة كيلو  855ثمن  (1
 بالطاقة.كغ مادة علفية إذا كانت المادة غنية  855مقدار وحدات الطاقة الموجودة في  (2
 .إذا كانت المادة غنية بالبروتين كغ مادة علفية 855مقدار وحدات البروتين المهضوم لكل  (8
كغ من مادة العلف على عدد وحدات الطاقة  855م سعر قس  إذا كان المطلوب معرفة سعر وحدة الطاقة ن   (4

 المادة.وجودة فيها فنحصل على سعر وحدة الطاقة في هذه الم
كغ من مادة العلف على عدد  855إذا كان المطلوب معرفة سعر وحدة البروتين المهضوم نقسم سعر  (.

 المادة.وحدات البروتين الموجودة فيها فنحصل على سعر وحدة البروتين في هذه 
اقة، عر األقل في وحدة الطالس   ذؤخ  للمواد الغنية بالطاقة وي  سبة قارن أسعار وحدة الطاقة بالنبعد ذلك ن   (5

، أي حدة بروتينؤخذ أخفض سعر و ين، وي  ن أسعار وحدة البروتين بالنسبة للمواد العلفية الغنية بالبروتقار  وت  
انتخاب المواد العلفية على أساس اقتصادي وبالتالي أرخص وحدة طاقة وبروتين والمثال التالي يبين 

 .سعر وحدة الطاقة ووحدة البروتين ت حسابخطوا

 :التاليكما في الجدول الف المتوفرة في السوق هي ا تكوين عليقة اقتصادية واألعمن   ب  ل  ط   مثال:

 كغ من 011سعر 
 مادة العلف )ل.س(

 اسم المادة مكافئ النشاء % بروتين مهضوم %

 ذرة ..50 7.0 0011
 قمح ...7 00 0011
 شعير ..70 5.. 511
 نخالة 5.2. 05 211
 فول 27 ..50 0211
 جلبان 70.5 50 0011
 كسبة قطن مقشورة 5. 05 511
 كسبة فول الصويا 70 55 0211
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 مجموعتين:تصنيف المواد العلفية إلى  أوالً  يجب وبالتالي

 أعالف مستخدمة كمصدر للطاقة أعالف مستخدمة كمصدر للبروتين
 ذرة فول
 قمح جلبان

 شعير قطن مقشورةكسبة 
 نخالة كسبة فول الصويا

 :ة المستخدمة كمصدر للطاقة كاآلتي)الطاقة( بالنسبة للمواد العلفي ب سعر وحدة النشااحسث م  يتم 

  )ل. س  80.18=  ..18÷  8855   في الذرة:سعر وحدة النشا )الطاقة 
  )ل. س 80.15=  50.0÷  8855  ح:مقفي السعر وحدة النشا )الطاقة 
  )ل. س .88.8=    58.0÷  155: شعيرفي السعر وحدة النشا )الطاقة 
  )ل. س 88.05=    1..0÷  155: نخالةفي السعر وحدة النشا )الطاقة 

 :ينلعلفية المستخدمة كمصدر للبروتب سعر وحدة البروتين المهضوم بالنسبة للمواد احس  ي  وبنفس الطريقة 

  ل. س .50.0=  8.0.÷  8155 :فــولفي السعر وحدة البروتين المهضوم 
  ل. س .01.0=  8.÷  8855: جلبانفي السعر وحدة البروتين المهضوم 
 ل. س 8.08.=  80÷  155: كسبة القطن المقشورة في سعر وحدة البروتين المهضوم 
 ل. س .81.5=  .0÷  8155: كسبة فول الصويا في سعر وحدة البروتين المهضوم 

 الطاقة وسعر وحدة البروتين للمواد العلفية نجد أن ه:ومن خالل حساب سعر وحدة 

   ير ص سعر وحدة طاقة موجودة في مادة الشعأرخ   د أن  ج  مة كمصدر للطاقة ن  خد  ست  بالنسبة للمواد العلفية الم
 الذرة. يليها النخالة ثم القمح وأخيراً 

   ي مادة كسبة وحدة بروتين موجودة فص أرخ   د أن  ج  ن  كمصدر للبروتين مة خد  ست  الم  ا بالنسبة للمواد العلفية أم
 وأخيرًا الفول. الجلبان،القطن يليها كسبة فول الصويا ثم 

ائية ا إذا كان النقص في االحتياجات الغذأم   الشعير،م خد  ست  وهكذا إذا كان نقص االحتياجات الغذائية من الطاقة في  
 .القطن المقشورةالنقص من كسبة ى هذا ط  غ  ي  من البروتين المهضوم ف  

 ع من إعطاء هذهان  كان هناك م  للحيوان من المادة العلفية إذا  راعاة الحدود القصوى المسموح بإعطائهام   (7
 .  الحال في كسبة القطن أو النخالة المادة كما هو
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 الحيوان:كمية العليقة التي يستهلكها  تحديد -8

ة على وزن الحيوان وعلى نوعية المواد العلفية المكونة للعليق عتمد استهالك الحيوان اليومي من المواد العلفيةي      
 لتالية:اويمكن حساب كمية العلف المستهلكة من المادة الجافة من المعادلة  اليومية ودرجة استساغة الحيوان لها.

 (0.1× ( + )كمية الحليب المنتج وزن الحيوان×  .0.02كمية المادة الجافة المستهلكة = )
 مثال:

نتاجها من الحليب  055بقرة وزنها    البقرة.احسب كمية المادة الجافة الالزمة لهذه  اليوم،كغ في  5.كغ وا 

 جافة.كغ مادة  80.0( = 5.8×  5.( + )055×  5.5.0كمية المادة الجافة المستهلكة = )

 :ة المتوافرة في المزرعة ونوعيتهاكمية األعالف المالئ  -4

 لحيوانات،اتاح استخدامها في تغذية هذه األعالف المالئة المتوافرة في المزرعة أو الم   جب معرفة كمية ونوعيةي      
 فإذا كانت كمية األعالف األعالف.مكن أن تغطيها هذه والفترة التي ي   إعطاؤها،وألي فئة من الحيوانات يجب 

ألبقار لعطى هذه األعالف بالدرجة األولى الجيدان محدودة فت   (Silage) والسيالج (Green Forages) الخضراء
 هكذا،و عطى للحيوانات البالغة غير المنتجة وبعدها للحيوانات النامية والزيادة منها ت   (Lactating Cows) الحلوب

ذا كانت كمية األعالف المالئة الجيدة محدودة فيجب تقنينها وتوزيع إعطائها للحيوانات على مدار   ام.العوا 

 :(Feeding System) ةنظام التغذي  -.

كون تغذية فقد ت المزرعة،د به تقديم العليقة للحيوان وهذه تتوقف على نظام الرعاية المستخدمة في قص  وي      
كأن تكون التغذية جماعية باألعالف المالئة وفردية  واحد.الحيوانات فردية أو جماعية أو يتبع النظامين في آن 
أو  ة محدودة من العليقةحيوان حص   ى لكل  عط  أي ي   ،م قن نةباألعالف المركزة كما يمكن أن تكون تغذية الحيوان 

  .(Ad-libitum)يشاءيأكل الحيوان وقت ما حيث  ،الشبعة حتى تكون التغذية حر  

ة التغذية فمثاًل عند استخدام طريق ،من المعطيات المهمة في حساب العليقة كثيرالد وحسب طريقة التغذية تتحد      
ل حساب االحتياجات على فض  ي   التسمين،أو بعض عالئق  الدواجن،كما في حال  (Ad-libitum) حتى الشبع

وزن العليقة و  ،م قن نةا إذا كانت التغذية أم   استهالكها.وعلى ضوء الكمية المتوقع  العليقة،شكل نسبة من مكونات 
وبحيث يتضمن هذا الوزن  (DM) فيحسب وزن العليقة لكل حيوان على أساس احتياجاته من المادة الجافة د،حد  م  

 المستخدمة.االحتياجات من جميع المكونات الغذائية حسب المقننات 
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 :شروط تكوين العليقة  -5
 ستهالكها.اأن تكون كميتها كافية وضمن الحدود الفيزيولوجية للحيوان التي يستطيع فيها هذا الحيوان  .8
 متوازنة المركبات الغذائية من حيث الطاقة والبروتين والعناصر المعدنية والفيتامينات وتؤديالعليقة أن تكون  ..

 .الغرض المطلوب
 استهالكها.مستساغة من قبل الحيوان ليتم  العليقة أن تكون  .8
 اإلمكان.اقتصادية قْدر  العليقة أن تكون  .0
 سامة.خالية من أية مادة ضارة أو العليقة أن تكون  .0
 .الف، أي أن تت صف بالتنوع واالختفقطأن يدخل في تكوينها عدة مواد علفية وال يقتصر على مادة واحدة  .1
 التكوين.بسيطة سهلة  العليقة أن تكون  .5
 منها.عليقة ضمن الحد المسموح به لكل علف استخدام األعالف المكونة لل .1
 المنتج.م وطعم ورائحة الحليب واللح نة لها على مركبات تؤثر في نوعية تحتوي على المواد العلفية المكو أال   ..
 قابضة.تحتوي فقط أعالفًا ملينة أو أعالفًا  أال   .85
 :نصائح في استخدام العلف في تغذية الحيوان -
 .المقننات التي تحددها المراجع العلميةأن يتم تغذية الحيوان وفق  .8
 .الحالة الفسيولوجية –اإلنتاج  –تغذية الحيوانات وفق العمر  ..
 :يما يلوفق  راعى عند تكوين العليقة تحديد نسبة األعالف المركزة إلى المالئةأن ي   .8

 علف مالئ : علف مرّكز نوع الحيوان
 8 : 8 *حيوانات الحليب
 8 : 8 **حيوانات التسمين

 8 : . حيوانات الحامل
 (مالئ 15مركز: 05أو ) (مالئ %05مركز إلى  %05) المركز من تكون كمية المالئ أعلىاألبقار الحلوب حالة في  *

 (مالئ %0.مركز إلى  %50) وذلك في الحيوانات النامية والتغذية المركزةحالة التسمين السريع في **
الم عطاة لكل نوع من الحيوانات وحسب كل  ولااألعالف يوميًا وفق الجدمراعاة الحدود المسموح بها من  .0

 .عمر وكل مرحلة
ونسبة المواد  % (15-15في تغذية األبقار الحلوب في فترة اإلنتاج تبلغ نسبة االنهضامية في أغذيتها ) .0

م للمجترات أن يحتوي على )(%5.غير المهضومة ) (% مركبات 55-85، كما يتطلب الغذاء المقد 
 وذلك تبعًا لإلنتاج. T.D.Nمهضومة 

مكن تغطية هذا الجزء من (% لذلك ي  85عن ) T.D.N الــ نسبةاء الحافظ لألغنام يمكن أن تقل في الغذ .1
 .ريسمنتجة في المزراعة من الحشائش والدالعلفية الالمواد  من خاللالعليقة 


