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 عالئق األغنام تكوين

(Sheep Diets Formulating) 

 
 

لسورية سبة الكبرى من األغنام افالن   رئيسي.تعتمد تغذية األغنام في طبيعتها على األعالف المالئة بشكل      
تعيش في البادية بشكل سرحي معتمدة في تغذيتها على المراعي الطبيعية ونسبة قليلة من هذه األغنام تربى في 

 .ظائر وتعتمد على التغذية المركزةالح
 ذ بعينمع األخ األبقار،األسس المتبعة في تكوين عالئق بو  هاالطرق نفسب ويمكن تكوين عالئق األغنام      

 باألغنام.االعتبار االحتياجات الحافظة واإلنتاجية الخاصة 
 احتياجات األغنام من الطاقة: -

ن الطاقة الكلية في األعالف تكون متقاربة عند األبقار واألغنام معامل الهضم والقدرة على االستفادة م إن  
 ه توجد بعض الفروق في المقننات الغذائية الواجب أخذها بعين االعتبار عند األغنام وهي تضمين االحتياجاتإال أن  

التوأمي  للحملالحافظة مع االحتياجات الالزمة لنمو الصوف وكذلك الشروط النوعية للتغذية في المرحلة األخيرة 
 .األنسب لألغنام المحليةوهي ( 5891وزمالئه ) F I Xوفيما يلي المقننات الالزمة من الطاقة المأخوذة عن 

 :(57.1)حي مرفوعًا لألس الوزن من الاالحتياجات الحافظة من الطاقة لكل كغ  .0
a. ول طاقة صافيةجا غمي .5725: األغنام النامية. 
b. ول طاقة صافيةجا غ,. مي242: ةاألغنام البالغ. 
تحتاج كم  5حي ولمسافة الوزن من الكغ  555: لكل الطاقة لسير األغنام مسافة بعيدةاالحتياجات الالزمة من  .8

 .ميغا جول طاقة صافية 57258
ميغا جول طاقة صافية وال  57551: تحتاج يوميًا لمحصول الصوف النقي السنوي/ كغإلنتاج االطاقة الالزمة  .3

 سيالحظ. اصة بالصوف بل تدمج مع المقننات الحافظة كمايوجد عادة مقننات خ
 .االحتياجات الحافظة×  572( ويعادل  Flushingالدفع الغذائي )  .4
 : ة الحملاالحتياجات الالزمة من الطاقة خالل فتر  .5

a.  :ميغا جول طاقة صافية.  55874النعاج ذات الحمل المفرد 
b.  :صافية. ميغا جول طاقة 5.572النعاج ذات الحمل التوأمي 
 .ول طاقة صافيةجا غمي 2784( دسم % 71.كغ من الحليب ) 5االحتياجات الالزمة من الطاقة إلنتاج  .6
حي حسب الوزن الحي وجنس الحيوان موضحة في الوزن من الكغ  5االحتياجات الالزمة من الطاقة لنمو  .7

 .التالي الجدول
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 كغ( 0جدول احتياجات األغنام من الطاقة لنمو )
 الوزن الحي ) كغ ( طاقة صافية الذكور )ميغا جول ( يغاجول ( طاقة صافيةاإلناث ) م

5222 
5979 
227. 

557. 
5.72 
2572 

25 
45 
.5 

 
 :غنام من الرروتيناحتياجات األ -
االحتياجات  أن   د  وقد وج   ،روتين المهضوم أو البروتين الخامى االحتياجات من البروتين على أساس البعط  ت         

(غ من البروتين يوميًا وإلنتاج .كغ من الصوف السنوي ) 2الصوف لدى األغنام قليلة، إذ يلزم إلنتاج الفعلية إلنتاج 
، ويختلف بروتين الصوف بحسب ( يومياً الكيراتين) غ من بروتين الصوف (272)كغ من الصوف النقي يلزم  5

( سيستين)ألمينية الغنية بالكبريت محتوى العلف من البروتينات والتي تحتوي على الجزء األعظم من الحموض ا
وهو حامض أميني غير أساسي حيث يتكون في الكرش من المثيونين لذا فإن كفاءة بروتين العلف في تكوين 

 .سستين ومثيونيننية محتوى العلف من الحموض األميالصوف تتوقف بدرجة كبيرة على 
 .هلك إلنتاج الصوفمن رروتين العلف المهضوم يست % 85ولهذه األسباب فإن 

غ  (51)( غ من البروتين المهضوم مع العلف أو 55كغ سنويًا من الصوف النقي حوالي ) 5إذًا يلزم إلنتاج      
ألغنام على االحتياجات المختلفة ل التاليمن البروتين الخام يوميًا لالستفادة منها في نمو الصوف ويدل الجدول 

 الحليب والحمل  . أوالحياة أو إلنتاج الصوف  لحفظ من البروتين الكلي لألغنام سواءً 
 اجات األغنام من الرروتين الكلياحتيجدول 

  البروتين المهضوم البروتين الخام

 غ 272 غ 1
وزن من الاالحتياجات الحافظة /كغ 

 1775حي مرفوعًا لألس ال

 غ 55 غ 51
االحتياجات إلنتاج محصول صوف روزن 

 يلزم يومياً  كغ / 0
 

 
 كغ 471
 كغ 172

 
 

 كغ 2
 كغ 27.1

االحتياجات خالل فترة الحمل وبحسب 
 عدد الحمالن

 حمل مفرد-
 حمل توأم -

 دسم %674االحتياجات لكل كغ حليب  غ 85 غ 529
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 :جات األغنام من العناصر المعدنيةاحتيا -
   للعليقة  ةاس محتوى المادة الجافر االحتياجات الحافظة لألغنام من الكالسيوم والفوسفور والمغنزيوم على أسقد  ت

. عند مقارنة معدل الفوسفور في عالئق األبقار نجد أنه كغ مادة جافة 5على التوالي لكل  5، 4،2: اليومية
. وفي فترة الحمل المتقدم لألغنام تزيد االحتياجات من الكالسيوم غ 5تفع عن المعدل المذكور حوالي ير 

ا أثناء فترة الحالبة فيصل معدل الكالسيوم ، أم  جافةالمادة من الغ / كغ  4و  .والفوسفور لتصبح على التوالي 
 .غ / كغ مادة جافة 1-4غ ومعدل الفوسفور إلى  9-.بين 

   كاف لنمو الصوف جافة المادة من الغ / كغ 5ا كمية الكبريت الالزمة لتوفير احتياجات األغنام فإن ما معدله أم
 .وتطور الوزن الحي

  غ بالمقارنة مع  571ن انخفاض معدل الفوسفور دون إاالهتمام الخاص بتوفير عنصر الفوسفور، إذ كما يجب
الصوف وخصوصًا في فصل الشتاء إنتاج غ / كغ مادة جافة فسوف يؤدي إلى انخفاض  275المعدل الطبيعي 

بح صوفها عة ويصهلك بسر ست  ي  من الفوسفور وعندما الترعى األغنام األعالف الخضراء فإن ما تحصل عليه 
. وعندما يرتفع معدل الفوسفور عن المعدل سيحدث العكس إذ ينشأ على األغلب حصوات في أكثر نعومة

 .ة للذكور المسمنة وأغنام التربيةالمسالك البولية والمثانة عند التغذية المكثف
  ة على نمو جيد جافة للمحافظالمادة من الغ / كغ  572ولتوفير االحتياج من عنصر الصوديوم يخصص

 .على الخصوبة والتناسل العاليتين جافة للمحافظةالمادة من الغ/كغ  571لألغنام ومعدل 
  العلفي المتوفر تجاريًا للمجتراتلذا يجب التأكيد لتوفير الصوديوم بإضافة ملح الطعام أو المتمم. 
  ب في تغذية األغنام ذات أهمية بالغة ويج ، الكوبالت واليودالزنك، التمويل الكافي للعناصر المنغنيزكما أن

 .ساعدة المخاليط المعدنية المخصصةتأمينها بم
 :غذية النعاج خالل فترة الحملت -

  نموه و ال يسمح بتراجع مستوى التغذية للنعاج من بداية الحمل وحتى نهاية الشهر الثالث ألن تطور الجنين
ال ستتعرض يتأثر بشدة بمستوى تغذية األمات يدة ج، إذ يجب أن تكون النعاج في حالة بدنية لخطرلاألجنة ، وا 

وزنها ادة في النعاج زي، وهذا يتطلب زيادة طفيفة لالحتياجات الكلية بحيث تحقق خالل األشهر الثالثة األولى
 .ؤدي إلى زيادة احتمال موت األجنة، كما أن التغذية المكثفة ت% 1بمعدل 

 طية االحتياجات الغذائية والطاقة، وعند توفرها لتغالمالئة الجيدة لوحدها إذ يمكن االعتماد على األعالف. 
 ئكمية كافية من األلياف الخام لملضمنان يتكغ من السيالج  .-1كغ من الدريس أو  2-571فالنعجة تستهلك 
ئية والطاقة ت الغذالتوفير االحتياجا ا استخدام العلف المالئ السيئ كالتبن فهو غير كاف  ، أم  المعدات األمامية

 .زمة من األلياف الخامالكمية الالألن النعاج ال تستسيغه وال تتناول 
  ( ال تبن والباقي مركز % 5.-45محبب )أن استخدام التبن مع العلف المركز بشكل إلى وتشير دراسة نوعية

 .يؤثر سلبًا على حياة الجنين
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 من  كبيرار الثلث عند استخدام العالئق الحاوية على جزء كما لوحظ تراجع معدل تناول المادة الجافة بمقد
 ،حيدعند استخدام السيالج كعلف و ( الليستريوزس)، ويمكن أن تصاب األغنام بمرض (ج الفصةسيالالسيالج )

 .لسيالج( بدون جرش مع ار والشوفانالشعي)ويمكن تجنب المرض المتميز بأعراض عصبية باستخدام الحبوب 

  ون االحتياطي باعتدال عندما توفراألغنام بعد مضي ثالثة أشهر من الحمل باالستفادة من المخز تبدأ 
رع لجسم وأنسجة الض( ولترميم امن وزنه يتكون في هذه الفترة % 5.)ت الغذائية الالزمة لنمو الجنين االحتياجا

تى تصل إعطاء العلف المركز تدريجيًا ح، لذا من الضروري البدء بيلة ضعيفة، فتظهر كأنها هز وتكوين الحليب
خصوصًا للنعاج  (طازج أو مخزون ب توفر العلف المالئ سهل الهضم )كغ / يوميًا إلى جان  571كميته إلى 

 .ذات الحمل التوأم

  ذا لم تقدم العالئق الكافية يرتفع معدل االستفادة من المخزون االحتياطي وستنشأ تأثيرات الحقة غير مرغوبة وا 
ل صغر حجم المواليد أو والدة حمالن حية ضعيفة ثم تراجع في كمية ونوعية حليب األمات الوالدة ، كما مث

 . Ketosisعرضة لإلصابة بالتسمم الحمليستكون مأنها 

 مس من ي الشهر الرابع والخاالقاعدة العامة لتقدير الحالة البدنية للنعاج الحوامل هي مراقبة الزيادة الوزنية ف
مي فتكون أما النعاج ذات الحمل التوأ % 55حتى في وزنها ، فالنعاج ذات الحمل المفرد تكون الزيادة الحمل
لهذين كغ حتى موعد الوالدة  5.كغ تصل إلى وزن  5.، فالنعجة التي تزن % 51حتى في وزنها الزيادة 
 .(كغ 4مل عند الوالدة حوالي حالوزن لكل )الحملين 

 عالف المالئة الجيدة وخلطة من األعالف المركزة تحقق التوازن في العليقة من حيث وهذا يتطلب توفر األ
التغذية في المرحلة األخيرة من الحمل  ألن    Ca، P ،Mgوالعناصر المعدنية    A  &Dالطاقة والفيتامينات 

 .ت من المركبات الغذائية والطاقةعلى بقايا النباتات الجافة التوفر االحتياجا

 ذا ت ، من العلف المركز % 25و % 5.رحلة ر الدريس أو السيالج فتكون نسبة العلف المالئ لهذه الموف  وا 
 .% 45زداد نسبة العلف المركز إلى وللنعاج ذات الحمل التوأم ت

  غ نشاء 9.5ي وخالل الشهر الخامس كغ مع حمل توأم 5.زن التي تتقدر كمية الطاقة الالزمة للنعاج ،
كغ 555كغ/  5741معدات األمامية لألغنام تحسب احتياجاتها من األلياف الخام بمعدل وبسبب صغر سعة ال

 .حيالوزن من ال

  كغ وهذه الكمية توفر الجزء األكبر من الطاقة الالزمة  5عند توفر الدريس الجيد يمكن للنعاج أن تستهلك منه و
 .االحتياجات تؤخذ من العلف المركزوما تبقى من  % 1.حوالي أي 

 توفير االحتياجات من البروتين للنعاج في الشهر الخامس من الحمل يتحقق من خالل تناول المعدل الطبيعي  ن  إ
 بروتين خام  % .5( أو حمل مفردبروتين خام ) % 54تحتوي على التي ( و كغ/ يوم 574للمادة الجافة )

 .(حمل توأمي)
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 ح ستخدام األكساب المتوفرة والغنية بالبروتين أو نخالة القمكما أنه ضروري دعم عليقه النعاج الحوامل بتوأم با
، وتتعلق كميتها بنوعية العلف المالئ المستخدم والمتوفر لما لها تأثير كبير على كمية ونوعية اللبأ من النعاج 

 .شر في حماية ونمو المواليد جيداً وتأثيره المبا

 أو يحسب على أساس الوزن الحي بمعدل كغ 574ة يقدر إن معدل االستهالك اليومي للنعاج من المادة الجاف ،
ن م، ويحقق الهضم الطبيعي في الكرش ويؤ اً ، وهذا المعدل يعتبر قياسيحيالوزن من الكغ  555كغ لكل  4- 2

 .القوة الفاعلية لأللياف الخام

 مية لطبيعي لتصل كفي األسبوعين األخيرين من الوالدة تخفض كمية األلياف الخام المتناولة عن المعدل ا
 .كغ 572فع كمية العلف المركز إلى كغ بسبب صغر حجم الكرش وبالمقابل ترت 579الدريس إلى 

  وللتأكيد على تقديم الكمية الكافية لأللياف الخام للنعاج الحوامل يمكن استخدام العلف المحبب والمكون من
ون معدل تناول األلياف الخام في الفترة األخيرة من ، وعندئذ يككغ / يومياً  2-579المركز بمعدل  التبن والعلف
 .كغ وزن حي 555كغ / .57-.57الحمل من 

 :ة النعاج خالل موسم إدرار الحليبتغذي -
 ياجاتاالهتمام بتغذية األمات الوالدة من األمور الهامة جدًا ألن إنتاج الحليب يرفع بشدة من معدل االحت 

ف إنتاج الحليب على كمية ونوع المكونات الغذائية الموجودة في العليقة ، كما يتوقللمكونات الغذائية والطاقة
 .د النعاج ذات اإلدرار العالينخصوصًا ع

  أن  ، ويعتبر البعضى إنتاج حليب األمات بعد والدتهاومن جهة أخرى يتعلق نمو الحمالن الرضيعة بمستو
 ، لذلك يجب التأكيدالتغذية وكمية الحليب أسابيع من عمرها مؤشر جيد لمستوى  .الوزن الحي للحمالن بعد 

 .حليبفظة على مستوى عال إلدرار العلى دعم العالئق بتوفير األعالف المالئة الجيدة والمركزات العلفية للمحا

 وخصوصًا النعاج المنتجة للحليب ألول مرة بالمقارنة مع النعاج الحوامل في الفترة تتطلب النعاج بعد الوالدة ،
 .يأخذ حيزًا من تجويف بطن أمه نينب أن الجبسب، احتياجات أكثر من الحملاألخيرة 

 25اج بعد والدتها يرتفع بمعدل لذا فإن معدل االستهالك اليومي للنع %. 

  غ نشاء 51.5الحالبة األولى إلى  توأم خالل فترةالكغ مع  5.وزن في فتحتاج النعجة. 

   دريس من الكغ  5 فغ يتحقق من خالل تعلي 255-245خام يوميًا تناول المعدل المطلوب من األلياف ال إن
رديء الدريس ال( وفي حال استخدام يحتوي على حبوب الشعير)مركز العلف من الكغ  572جيد النوعية و

كغ وهذا يتطلب تعويضه  579بمحتواه من الطاقة سيؤدي إلى انخفاض معدل االستهالك اليومي من الدريس إلى 
 .كغ 571كمية العلف المركز إلى من خالل رفع 

  555كغ لكل  279-571فتية غنية بحيث يصل معدل تناول المادة الجافة بين  مراع  في في حال رعي النعاج 
 .يمكن االستغناء عن العلف المركز حي عندئذالوزن من الكغ 

 من الماء احتياجاتها عفجافة حيث تتضا اً وتجب اإلشارة إلى ضرورة توفير الماء عندما تتناول النعاج أعالف. 
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  مقارنة مع تلك النعاج المرضعة  % 25–51النعاج المرضعة لتوأم تزداد احتياجاتها بنسبة اإلشارة إلى أن جدر تو
جع في إنتاج راالتعليف دون المستوى المطلوب لتوفير االحتياجات في هذه الفترة يؤدي إلى تو . ميل واحدحل

 .% 25الحليب بمعدل 

 نعاج المدرة للحليب ذات الوالدة التوأمية عن تلك النعاج ذات الوالدة الفردية لتوفير االحتياجات يجب فصل ال
لنعاج بر من اأكمن الحليب  اً للتوأم تعطي إنتاج ات، ألن األمات المرضعصة إلنتاج الحليب عند كل منهالخاا

ذايجب استخدام الدريس جيد النوعية ، وهناالمرضعة لحميل واحد كانت الكميات من هذا الدريس قليلة  ، وا 
 .فيجب أن توفر للنعاج على األقل في الشهر الخامس من حملها

  الدم ي فتوفير كافي للعناصر المعدنية الكبرى لتجنب حالة انخفاض معدل الفوسفور أن يتم ومن الضروري
 .ابصوف وضعف اإلخصظاهرة أكل الو تساقط الصوف و يتبعها أعراض هامة مثل الضعف والهزال الشديدين 

 كما يجب متابعة ومراقبة النواحي .انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم ويمكن أن تنشأ حالة حمى الوالدة عند 
طول سم من  45المشارب و سم من طول 21-25الخاصة بتقنيات التعليف إذ يخصص لكل نعجة أم من 

احد حتى تمنع حوادث االصطدام وبنفس الوقت لف بشكل طولي على خط و ، إضافة إلى ترتيب المعالفالمعا
 .كون التعليف وتناول العلف سريعاً ي

 لجيد ا كما ال يسمح للنعاج أن تختار ما تريده من المواد العلفية الداخلة في تركيب العليقة عن طريق الخلط
 .لألعالف المالئة والمركزة

 من الماء  اتليتر  8-.كمية إلى لوب فهي تحتاج وللماء أهمية كبيرة إذ يجب تنظيم عملية الشرب للنعاج الح
 .لكل رأس يومياً 

  القيمة الغذائية تكون وعندما ترعى في فصل الشتاء  اً ( يوم255ري أن ترعى األغنام لمدة كافية )ومن الضرو
الفطام اع طريقة تباويمكن .  عدم السماح المفرط بتناولها من قبل النعاجلذلك يراعى للنباتات الرعوية منخفضة 

أسابيع لتوفير الحليب لإلنسان والصناعات الغذائية وذلك عند توفير األعالف الجيدة والالزمة  .-4المبكر بعمر 
 .لحمالنلللنعاج و 

 الخلطة العلفية لألغنام:تكوين  -
وحبوب  الشعير،كغ في األسابيع الثمانية األولى بعد الوالدة ولدينا من المواد العلفية تبن  5.نعجة وزنها  ثال:م

 المقشورة.وكسبة القطن غير  الشعير،
 المتوافرة.المواد العلفية  ن خلطة علفية تفي باحتياجات هذه النعجة منكو   المطلوب:
كوين لتغطية معظم الط رق المت بعة في ت العليقة بطريقة مختلفة عن السابقن كو  في هذا المثال سوف ن   مالحظة:

وازنة م ، وهي تعتمد على توفير االحتياجات من العلف األرخص أو األكثر توفرًا في البادية ثم  الخلطات العلفية
 .قالسابقة المتبعة في تكوين عالئ ه يمكننا تكوين العليقة بنفس الطريقةغم أن  العليقة ببقية األعالف ر 
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 الحل:خطوات 
هي مبينة في افرة و للمواد العلفية المتو ام وكذلك معرفة القيمة الغذائية االحتياجات الغذائية اليومية لألغن معرفة-5

 :الجدول التالي
 كاروتين
 رروتين مهضوم % P % Ca ملغ/كغ

% 
 ئ نشاءمكاف

  % مادة جافة )كغ/كغ(

 ترن شعير 99 5722 578 5722 575 4
 شعير 99 57.5 8 5755 5745 571
 كسبة قطن غير مقشورة 99 5712 25 5722 5728 -
 االحتياجات - 57.5 871 5722 5721 74.

 
ول مبين في الجد منفردة حسب ما هوكبات الغذائية إذا ما قدم بصورة ما يقدمه تبن الشعير من المر  حساب-2

 التالي:
الرروتين المهضوم 

 )% من العليقة(
 مكافئ النشاء

 )كغ / كغ(
 المادة الجافة

 )% من العليقة(
 

 االحتياجات 555 57.5 871
 من ترن الشعير 555 5722 5785

 الـفـرق  - 5728 -  97.5 -
    

 بد   لذا ال ،المثال من الطاقة أو البروتينفي احتياجات النعجة  سد  تبن الشعير ال ي   ح من الجدول أن  ض  ت  ي          
 .نضيف مواد علفية أخرى  من أن

ير )مكافئ النشاء( في العليقة تحسب كمية الشعبحبوب الشعير لموازنة الطاقة جزء من تبن الشعير  استبدال-2
ر وتبن شاء بين حبوب الشعيالتي يجب أن تضاف بداًل من التبن وذلك بمالحظة الفرق في محتوى مكافئ الن

ولكي  5728( وكذلك مالحظة النقص في مكافئ النشاء في الجدول يساوي 5748=  5722 - 57.5. )الشعير
 كغ مكافئ نشاء في كغ من العليقة نقسم النقص في الطاقة  5728نضيف كمية من حبوب الشعير توفر 

 %95أي  5795=  5748÷  5728 :بن الشعير( بين حبوب وت5748اقة )كغ نشاء( على الفرق في الط 5728)
تبن شعير ونحسب ما توفره هذه المواد العلفية من االحتياجات  %25حبوب شعير و  %95شعير ولذلك نضيف 

 :ية كما هو مبين في الجدول التاليالغذائ
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 الرروتين المهضوم
 )% من العليقة(

 مكافئ النشاء
 )كغ / كغ من العليقة(

 المادة الجافة
  العليقة()%من 

 االحتياجـات 555 57.5 871
 ترــن الشـعير 25 57544 5759
 حروب الشعير 95 571.9 72.
 مجموع القيمة الغذائية 555 57.52 729.

 الـفرق  - 57552+  2752 -
  
 تياجاتئ النشاء لكنها ال تفي باحنجد من الجدول أن حبوب وتبن الشعير تسد احتياجات النعجة المثال من مكاف    

 .تاح وهو كسبة القطن غير المقشورةمن إضافة المصدر البروتيني الم بد   لذلك ال البروتين،
جزء من حبوب الشعير بكسبة القطن غير المقشورة لموازنة نسبة البروتين في العليقة ولمعرفة كمية  استبدال-4

ل من المادتين المهضوم في ك الكسبة الواجب إضافتها بداًل من حبوب الشعير نحسب الفرق في نسبة البروتين
( 2752وبتقسيم ) 2752النقص في البروتين في العليقة تساوي  نسبة كما نجد أن 52=  8 - 25العلفيتين. 

كسبة  %..5.7أي  ...575=  52÷  2752نجد أن  52على الفرق في نسبة البروتين بين المادتين العلفيتين 
 نضع البيانات التالية المتوافرة في الجدول لموازنة العليقة .القطن تضاف للعليقة بداًل من حبوب الشعير و 

 الرروتين المهضوم
 )% من العليقة(

 مكافئ النشاء
 )كغ/كغ من العليقة(

 المادة الجافة
  )%من العليقة(

 االحتياجــات 555 57.55 8715
 ترــن الشـعير 25 57544 5759
 حروب الشـعير 5722. 57421 1712
 كسبة القطن غير المقشورة ..5.7 57514 27.5
 مجموع القيمـة الغذائيـة 555 57122 8745

 الـفـرق  - ..575 - 5758 -
 

 %5758كغ نشاء ومقدار بسيط من البروتين  ..575نجد من الجدول أن العليقة فيها نقص بالطاقة مقداره  
ر ألن التبن لتبن والكسبة بحبوب الشعيوبما أن الفرق بالبروتين بسيط نعدل بنسب العليقة ونستبدل قسمًا من ا

والشعير محتواه  ة،الطاقمنخفض بالطاقة وفقير بالبروتين والكسبة ذات محتوى مرتفع من البروتين وكمية معتدلة من 
 %5.ونرفع نسبة الشعير إلى  %51فنعدل نسبة التبن والكسبة إلى  البروتين،مرتفع من الطاقة ومنخفض من 

 التالي:كفيصبح تركيب الخلطة 
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 كاروتين
 ملغ /ملغ

 فوسفور
% 

 كالسيوم
% 

رروتين مهضوم % 
 )من العليقة(

 مكافئ نشاء
 كغ/كغ)من العليقة(

 %مادة جافة
  )من العليقة(

 االحتياجات 555 57.55 58715 5722 57215 745.
 ترن الشعير 51 57522 57521 5752 57551 57.5
 رحروب الشعي 5. .5748 5.725 .575 57295 5721
 م .كسبة القطن غ 51 57595 52751 5752 57582 -
 مجموع القيمة الغذائية 555 57.55 58719 5752 57485 5781
 الـفرق  - - 5759+  5758 - 5724+  1741 -

 . في البروتين( يعتبر عادة مثل هذا الفرق البسيطنجد من الجدول أن العليقة متزنة )ال    
ونجد من الجدول أن هذه  Aناصر المعدنية مثل الفوسفور والكالسيوم وكذلك فيتامين أخيرًا البد من موازنة الع   

ضافة من تعويض نقص الكالسيوم بإ ، ولذلك ال بد  غنام من الكالسيوم أو الكاروتيناحتياجات األ العليقة ال تسد  
 %571لعليقة كما يضاف من ا %571بنسبة  (3CaCo، الحجر الجيري، الجير، الحجر الكلسيكربونات الكالسيوم )

بالعضل  Aمن إعطاء حقنة من فيتامين  ولتعويض نقص الكاروتين ال بد   النادرة.ملح الطعام مع األمالح المعدنية 
ألف وحدة دولية للنعجة كل ثالث أشهر عند عدم توافر العلف األخضر أما الزيادة في الفوسفور فال  555بمعدل 

 كالتالي:ضرر منها فتصبح العليقة 
 

 كاروتين
 )ملغ/كغ(

 فوسفور
% 

 كالسيوم
% 

 رروتين
 % مهضوم

 مكافئ نشاء
 )كغ/كغ من العليقة(

 مادة جافة
%  

 االحتياجات 555 57.5 871 5722 5721 74.
 ترن شعير 51 57522 57521 5752 57551 .57
 حروب شعير 5. .5748 72. .575 5729 5721
 قشورةكسبة قطن غير م 51 57595 2751 5752 57582 -

 مجموعة القيم الغذائية 555 57.5 8719 5752 5748 5781
 الفرق  - - 5759+  5758- 5724+ 1741 -

 كربونات الكالسيوم 571 - - 5758 - -

- - - - - 571 
ملح طعام مدعم بعناصر 

 معدنية
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 اسـتخدام بعض األعـالف وقواعد حـدود

 

 راعاة بعضيجب م   األعالف،ساغة يوان على استهالك واست  درة الحباإلضافة إلى القيمة الغذائية وق   
عة ن  صخرى لألعالف عند تكوين العالئق. فالعالئق المكونة معظمها من الحبوب أو من األعالف الم  المواصفات األ  

وارتفاعًا في تركيز  PHا يحدث انخفاضًا سريعًا في درجة مم   الكرش،م بسرعة في بشكل مضغوطات علفية تتهد  
 لحيوان،لومن أجل تجنب حدوث االضطرابات الهضمية التي تنجم عن ذلك والتي قد تكون ضارة جداً  اللبن.مض ح

 الحيوان.نيا لنسبة األلياف المطلوبة في عليقة راعاة الحدود الد  ينبغي م  
 :ففي األبقار الحلوب 
 ( 51)نسبة األلياف في العليقة عن  يجب أال تقل%. 

 في أي حال من األحوال % (5.- 11)ن ألعالف المركزة في العليقة عويجب أال تزيد نسبة ا. 

  ة على األقل من األعالف المالئةمن المادة الجافة في العليق % (55) همقدار ما ويجب أن يكون. 

   كحد   % (21): الملفوف ألعالف في العليقة النسب التاليةخرى يجب أال تتجاوز كميات بعض اومن جهة أ
بة لألنيميا سب  وذلك بسبب العوامل الم   أشهر، . عمرها عن م إعطائه للحيوانات التي يقل  ويجب عد أقصى،

 عليها.والمضادة للهرمونات الثيروئيدية التي تحتوي 

  بقار في األشهر عطى لألها ال ت  كما أن   ،كغ (4-2) عن لألبقار البالغة المعطاةويجب أال تزيد كمية كسبة القطن
 يوم وتصل إلى  غ/( 555) معدلتبدأ بـ أشهر،عطى للعجول بدءًا من عمر أربعة ، وت  األخيرة من الحمل

 اليوم./غ  (255)عطى حتى ا لألغنام فت  أم   ،شهراً  52عمر في كغ  (571–5)

  لقل  لتالي ت  وبا اً نلي  لها أثرًا م   كغ / يوم ألن  ( .-4)ألبقار عن في عليقة اويجب أال تزيد كمية نخالة القمح 
عطى وت   حيوان،العطاة في فة الكمية المناسبة للحيوان بمراقبة أثر الكمية الم  عر  مكن م  ، وي  من العليقة االستفادة

 ة.القابضللتخفيف من اآلثار  (مثل كسبة القطن والتبن)غالبًا مع األعالف التي لها تأثير قابض 

 كغ( .-1)مقدار بلألبقار الحوامل  الشوندر السكري  يعطى. 

   وذلك ألن زيادة كمية كغ حليب 5لكل كغ ( 579- .57)مقدار ب الشوندر السكري  عطىحلوب فت  ا األبقار الأم ،
 .PH ر بالكرش الرتفاع نسبة السكر فيه وبالتالي انخفاض درجة الـر في عملية التخم  الشوندر السكري تؤث  

   كغ ( 271- 571و ) أشهر،ة حتى عمر ست كغ (571-5) التالية:عطى الشوندر السكري للعجول بالكميات وي
 .شهراً  24-59 من عمر كغ (52-9)، وشهراً  59-52كغ من عمر ( .-4بكم ية )، و شهراً  52- . من عمر

  قار بحدود عطى األبي اليوم األول ت  فف :بالتدريج لألبقارويجب إعطاء أوراق الشوندر أو سيالج أوراق الشوندر
مكن أن تصل ، وخالل عشرة أيام ي  كغ للرأس الواحد (5 – 571)األغنام ا أم   كغ، (2-5)والعجول  كغ، (.-1)
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ويجب  .كغ( 2-2) فتكون الكمية ا لألغنام. أم  للعجول كغ (52-9)و  ،لألبقار كغ (25-51)ية إلى الكم  
 األوكزاالت.إعطاؤه بالتناوب مع سيالج الذرة وبعد إعطاء التبن أو الدريس ألنه يحتوي على حمض 

 كغ للرأس/يوم( 4-2)وندر لألبقار هو الحد األقصى إلعطاء تفل الش. 

   كغ أو أكثر في اليوم (25) تعطى كغ ولتسمين األبقار (21-25)عطى البطاطا لألبقار الحلوب كحد أقصى ت. 

   كغ/يوم (4-2) فتعطى من البطاطا ا لألغنامأم. 

   ميات كبيرة ك نا إلعطاءضطر  ه لهذه األبقار ي  ؤ إعطا ألن   اإلنتاج،ا التبن فيجب عدم إعطائه لألبقار العالية أم
 ه، وأحيانًا عند تغذية األبقار العالية اإلنتاج ال نستطيع تكوين عليقة تفي باحتياجات هذمن األعالف المركزة

 .الحيوانات

   وزن البقرة. من % (571-5) تزيد عن عطى لألبقار بنسبة العند استخدام التبن كعلف مالئ وحيد ي 

   لعليقة )على أساس المادة الجافة(.من وزن ا %(15)عالئـقها عن بأال تزيد نسبة التبن لألغنام فيجب  ا بالنسبةأم 

   كلور األمونيوم( إلى العالئق إال اليوريا،صادر اآلزوت غير البروتيني )م إضافة م  د  جب ع  خرى ي  ومن جهة أ 
قبل  تناولها من ألن   ،النهار. ويجب توزيع استخدامها على مدار نت شروط استخدامها الصحيحة محققةإذا كا

 .ؤدي إلى تسمم الحيوانيالحيوان دفعة واحدة وبكمية مرتفعة 

   وتزداد  .( غ4-2) غ حسب الوزن وتبدأ بـ( 59-52)غنام التي يزيد عمرها عن ستة شهور لأل اليوريا عطىت
 يومًا. 51بالتدريج على مدى 

   لعجول لعطى ، وال ت  ياجات األبقار من البروتينمن احت % (21)عطى اليوريا بنسبة تصل إلى ا األبقار فت  أم
 .عمرها عن ستة أشهر التي يقل  

 :بالنسبة لألعالف المالئة التالية 

a.   حيالوزن من الكغ  555كغ/ (.-.)عطى لألبقار بحدود السيالج ي. 

b.   حي.الوزن ال من كغ 555كغ/ (55)عطى حتى األعالف الخضراء ت 

c.   حي.الوزن ال من كغ 555/ كغ( 2- 571)عطى بحدود أما الدريس في 
 جدول يرّين المواصفات التحليلية للعلف الجاهز

 لأللياف الخام % للدهن الخام % للرروتين الخام % نوع العلف

 58ال تزيد عن  2ال يقل عن  .5ال يقل عن  علف أبقار حلوب

 55ال تزيد عن  271ال يقل عن  .5ال يقل عن  علف حيوانات نامية

 59ال تزيد عن  2ال يقل عن  .5ل عن ال يق علف ثيران

 58ال تزيد عن  2ال يقل عن  54ال يقل عن  علف أغنام

 171ال تزيد عن  271ال يقل عن  25ال يقل عن  علف تسمين فروج

 .ال تزيد عن  271ال يقل عن  59ال يقل عن  علف دجاج رياض
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 الحيوان والدواجن حسب الهدف من إنتاجها. ن حدود استخدام بعض األعالف في تغذيةريّ ت   الّتاليةل ووالجدا
 

 (يوم/ الكغ)في تغذية األبقار الحلوب  هاستخدمالتي يمكن ا اليومية القصوى من بعض األعالف ةالكمي :0جدول
عند إنتاج الحليب لصناعة 

 الجرن
عند إنتاج الحليب 

 لصناعة الزبدة
عند إنتاج الحليب 

 األعـــــالف للتغذية

 بة الكتان وعباد الشمسكس 4 271 571-271
 كسبة القنب 271 5 5-571

 نخالة القمح . 4 271
 جذيرات الشعير النابت 271 571 571
 الشوفان 4 271 2
 الذرة الصفراء 4 2 2
 الشعير ، الشيلم 4 2 2
 الفول ، البيقية ، العدس 571 571 571
 تفل البيرة الرطبة .5 .5 9
 تفل البيرة الجافة 271 271 571
 مخلفات صناعة النشاء 25 52 9
 تفل الشوندر الرطب 45 25 .5
 تفل الشوندر الجاف 1 271 2
 سيالج تفل الشوندر 25 25 9-51

 موالس 571 571 571
 بطاطا 25-21 25-21 55-51
 شوندر علفي 45 45 25-21

 جزر 21 21 .5
 أوراق الجذور والدرنات 52 52 9
 سيالج 25 25 .5
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 لرطبةالمادة اعلى أساس تغذية األبقار في  محتوى العناصر الغذائية ألهم األعالف المركزة المستخدمة: 8جدول  

 مادة الجافةال المركز العلف
 مادة رطبةغ/كغ/

 رروتين
 غ/كغ/م.ر*

 وحدات نشاء
 غ/كغ/م.ر*

 ألياف خام
 غ/كغ/م.ر*

 .8 8.. 5.4 .98 جاهز أبقار حلوب
 558 4.9 .52 .85 نخالة

طن مقشورة جزئيًا بالعصر كسبة ق
 581 59. 229 848 دهنمن ال %2-470تحوي 

 19 954 521 .98 شعير
 15 ... 548 825 قمح طري )حروب رديئة(

 25 95. .52 .85 قمح قاسي
 9 945 285 995 كرسنة
 5. .1. 219 845 جلبانة
 95 45. 225 858 فول

 8 944 555 995 الخرز
 22 955 98 9.4 الذرة الصفراء

 .2 29. 448 992 كسبة فول الصويا بالعصر
 45 21. 155 854 كسبة فول الصويا بالمذيبات

 .5 59. 154 821 رروتين %51طحين لحم وعظم 
 9. 1.. 2.4 852 دهن %83كسبة حبة الرركة 

كسبة زيتون بالعصر مع الرذور 
 دهن %08-270تحوي 

.15 48 2.1 154 

 2.5 ..2 18 42. كسبة زيتون بالعصر ردون الرذور
كسبة زيتون مستخلصة بالمذيبات 

 249 295 98 925 ردون الرذور

 .: مادة رطبة(م.ر)*
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 م.ر كغ 0في  ــ غر: محتوى األعالف الخضراء المستخدمة في تغذية األبقار من العناصر الغذائية مقدرة 3جدول 

 مادة الجافةال نوع العلف
 غ/كغ/م.ر*

 رروتين
 غ/كغ/م.ر*

 شاءوحدات ن
 غ/كغ/م.ر*

 ألياف خام
 غ/كغ/م.ر*

 9. 522 12 214 ة متوسطة اإلزهارفّص 
 42 82 25 5.5 ذرة صفراء مرحلة متأخرة من النمو

 12 551 .5 .25 ذرة صفراء في الطور اللرني
 18 522 59 222 ذرة في الطور العجيني

 .1 524 22 251 ذرة المكانس )الدخن( إزهار مبكر
 9. 511 21 248 لة متأخرة من النموالذرة الريضاء مرح

 92 541 .2 2.4 شعير متوسط اإلزهار
 41 91 25 595 ريقية إزهار مبكر

 .4 555 45 .25 ررسيم رداية اإلزهار
 .1 552 29 255 شيلم إزهار مبكر
 12 24. 8. 225 الشوندر السكري 
 55 .55 52 515 الشوندر األحمر

 52 5.8 .5 5.5 أوراق الشوندر السكري 
 

: محتوى األتبان والقشور المستخدمة في تغذية األبقار من العناصر الغذائية مقدرة بالغرام في واحد 4جدول 
 رطبة كغ مادة

 مادة الجافةال نوع العلف
 غ/كغ/م.ر*

 رروتين
 غ/كغ/م.ج**

 وحدات نشاء
 غ/كغ/م.ج

 ألياف خام
 غ/كغ/م.ج

 .22 225 45 845 ترن القمح الشتوي 
 281 558 28 825 ترن الشعير

 255 589 5. 815 ترن العدس األحمر
 255 592 12 815 ترن الحمص

 581 .45 5.1 984 أغلفة رذور العدس األحمر
 2.1 229 .. 859 أغلفة رذور العدس األريض

 92 549 92 851 أغلفة رذور البازالء
 528 455 .55 .99 نخالة ررغل القمح
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 رة بالغرام في واحد كغالمستخدمة في تغذية األبقار مقدعض المخلفات لبمحتوى العناصر الغذائية  :5جدول 
 .مادة رطبة

 مادة الجافةال نوع العلف
 غ/كغ/م.ر*

 خام رروتين
 غ/كغ/م.ر*

 وحدات نشاء
 غ/كغ/م.ر*

 ألياف خام
 غ/كغ/م.ر*

 4 882 99 .82 مخلفات معامل البسكويت
 .. 552 24 592 رذور الرندورة بعد العصر

 .2 554 24 595 ي شوكي خضراءأوراق أرض
 51 82 58 545 أوراق القرنريط الخضراء

 28 555 .4 5.5 نبات الباذنجان )المجموع الخضري(
 22 15 28 524 نبات الرندورة )المجموع الخضري(

 52 5. 59 81 أوراق الفجل
 25 554 8. 545 الجزر األصفر

 *م.ر : مادة رطبة . ** م.ج : مادة جافة .
 
 

 لفي الحقحساب االحتياجات الكلية من الطاقة والرروتين واأللياف الخام لألبقار الحلوب كيفية  :6 ولالجد
 

 ألياف خام )غ( الرروتين الخام )غ( (وحدة نشاء) الطاقة الحافظةاالحتياجات 
 كغ وزن حي 555لكل 
 كغ وزن حي 155إذًا 

195 
2855 

92 
452 

455-415 
 2521  

    ةاإلنتاجياالحتياجات 
 %4كغ حليب  5لكل 
 كغ حليب 55إذًا 

295 
2955 

91 
915 

- 
- 

 2521 52.2 1.55 المجموع
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الخام               ( من الطاقة والرروتين الخام واأللياف لمتناول )حسب الموسموفره العلف اما ي  : 7جدول
 .)لكل واحد كيلو غرام مادة رطبة(

 
 ألياف خام )غ( الرروتين الخام )غ( (وحدة نشاء) الطاقة الماّدة العلفية

 9. 12 522 الفصة الخضراء /كغ
 92 .2 541 الشعير رداية االزهرار/كغ
 .8 5.4 8.. مركز أبقار حلوب /كغ

 558 .52 4.9 نخالة القمح /كغ
 95 225 45. فول /كغ

 8 555 944 خرز يابس /كغ
 281 45 558 ترن الشعير/كغ

 
كغ وتنتج  155بوزن ف المتناولة بالكميات التالية وهل تتوافق مع االحتياجات لبقرة حسب ما توفره األعالأ :مثال
 (كيلو مركز بقار حلوب 2نخالة وكغ  571، كيلو تبن 2كيلو فصة،  25) .%4كغ حليب  55

 ألياف خام رروتين خام طاقة نشاء
25×522= 2..5 25×12= 5545 25×.9= 52.5 
2×558= 21. 2×45= 522 2×281= 991 
571×4.9= .52 571×52.= 21. 571×558= 5.4 
2×..8= 5219 2×5.4= 229 2×8. = 584 

 8613 0742 5177: المجموع
 االحتياجات.يالحظ من المثال ضرورة تجريب عدة مواد علفية للحصول على أرقام تتقارب مع 
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 (.%)عدنية الم: نسبة الكالسيوم والفوسفور في بعض اإلضافات العلفية 2الجدول 
 الفوسفور الكالسيوم اإلضافات العلفية المعدنية

 - CaCo3 2.74الحجر الكلسي 

 22 51 فوسفات أحادي الكالسيوم

 58-.5 .2-22 فوسفات ثنائية الكالسيوم

 54 22 فوسفات ثالثية الكالسيوم

 51 21 الفوسفات الخالي من الفلور

 54 25 طحين العظم

 21 - فوسفات أحادية األمونيوم

 22 - فوسفات ثنائية األمونيوم

 24 - فوسفات أحادية الصوديوم

 25 - فوسفات ثنائية الصوديوم

 
 النباتية:كمية الطاقة الكلية للدهون الحيوانية والزيوت 

 كغ. 5كيلو كالوري /  9155   دهن حيواني
 كغ. 5كيلو كالوري /  8555  دهن الدواجن

 كغ. 5/ كيلو كالوري  255. شحوم حيوانية
 كغ. 5كيلو كالوري /  9155  دهن الخنزير

 كغ. 5كيلو كالوري /  8255    زيت نباتي
 

 :التحويل رين المقاييس المختلفة للطاقة المتاحة في المواد العلفية
 

1 kg DOM = 1.05 T.D.N         : (مادة عضوية مهضومة DOM) 

1 kg SE = 5.082 Mcal DE     : ( نشا وحدة  SE) 

1 kg SE = 4.167 Mcal ME 
1 kg SE = 1.15 kg T.D.N 
1 kg SE = 1.1 kg DOM 

1 SE = 2.356 calorie 

1 kg T.D.N = 3.62 Mcal ME 

1 kilo joule = 0.239 kcal 

1 Mcal DE = 0.82 Mcal ME 

1 calorie = 4.183 joule 


