
 دايمان مسعو . د     السنة الثانية/نتاجهاإ أساسيات المحاصيل الحقلية و      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

1 
 

 :المحاضرة السابعة

 Forage cropsمحاصيل العلف 

 

مهما  من المحاصيل المنزرعة فى أى دولة زراعية إذ أن  جزءا  محاصيل العلف األخضر  تعتبر

دورة زراعية البد وأن تحتوى على زراعة محصول يستخدم فى  أيأى نظام زراعى مستقر أو 

تغذية الحيوانات إما على الصورة الخضراء مباشرة أو بعد تجفيفه فى صورة دريس أو بعد 

 .حفظه فى الصورة الطازجة على هيئة سيالج

وتختلف المساحة المخصصة من األراضى الزراعية فى كل منطقة لزراعة محاصيل العلف 

الدولة بالثروة الحيوانية حيث يتطلب ذلك العناية بتوفير  اهتمامذلك على حسب درجة األخضر و

على مدار العام حتى يجد الحيوان غذائه على  استخدامهاالعلف الالزم لتغذية الحيوانات وتنظيم 

 . مدار العام

 : ويمكن تقسيم محاصيل العلف تبعا للعائلة النباتية التى تنتمى اليها وموسم زراعتها كمايلى

 :محاصيل علف بقولية : أ

 الجلبان. البرسيم المصرى : محاصيل شتوية : 1

 لوبيا العلف : محاصيل صيفية : 2

 البرسيم الحجازى: محاصيل معمرة : 3

 :محاصيل علف نجيلية : ب

 الشوفان . الشعير : جيلية شتويةمحاصيل علف ن: 1

حشيشة . الذرة الرفيعة السكرية. الذرة الصفراء العلفية: محاصيل علف نجيلية صيفية : 2

 . الذرة الريانة. الدخن. الدنيبة. السودان

عباد . لفت العلف. الشوندر العلفي: توجد محاصيل علف اخرى تبع عائالت اخرى مثل ** 

 نيع السيالج او قد تستخدم فى التغذية الخضراءوتستخدم عادة فى تص. الشمس

. وتزرع محاصيل العلف االخضر اساسا لنموها الخضرى اما البذور فتلى ذلك فى االهمية 

فالسيقان واألوراق واألزهار تقطع وتقدم كغذاء للماشية ولذا يعمل على تنشيط النمو الخضرى 

 ل على التقاوىوالحد من النمو الثمرى اال اذا كان الهدف هو الحصو

ونباتات العلف االخضر تزرع بطريقة البذار نثرا  او على سطور وتحش وهى خضراء لتغذية 

وإذا كانت زائدة عن حاجة الحيوانات فإنها . الحيوانات او قد ترعاها الحيوانات فى الحقل مباشرة 

 تحش وتجفف لعمل الدريس او تحش وتحفظ وهى خضراء طازجة فى صورة سيالج

 (: مواصفات محاصيل العلف الجيدة)الواجب توافرها فى نباتات العلف االخضر  الصفات

 .القدرة العالية على إنتاج أكبر كمية من المادة الخضراء المغذية والمفضلة من قبل الحيوانات -1

 .سهولة التكاثر وإعطاء كمية كبيرة من التقاوى بتكاليف أقل تكلفة -2

 .أثناء النمو فى الحقللها افسة الحشائش والنباتات األخرى القدرة العالية على تحمل من -3

بعد الحش أو بعد ان ترعاها  (تجديد النمو) يجب ان يكون لها القدرة على النمو مرة ثانية -4

 .الحيوانات

 .أن تكون مواد العلف خالية من المواد السامة والضارة بالحيوانات -5

حتى ال تصبح حشيشة يصعب سواء بالحرث وخالفه لة التخلص منها بعد أخذ المحصول وسه -6

 .مقاومتها

 .يجب أن تكون مستساغة جيدة الطعم تقبل عليها الحيوانات -7

 -ملوحة -جفاف  –حشرات -أمراض )يجب أن تكون أكثر مقاومة للظروف المعاكسة  -8

 (.برودة

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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ات ويمكن تلخيص ولمحاصيل العف االخضر فوائد اخرى باإلضافة الى توفير الغذاء للحيوان

 (: فوائد محاصيل العلف)   :هذه الفوائد كاآلتى 

إضافة المادة العضوية إلى التربة بما فيها من عناصر غذائية يستفيد منها المحصول التالى فى  -1

وبذلك تزداد خصوبة األرض عادة بعد زراعة محاصيل العلف خصوصا  . الدورة الزراعية

 .إنتاجية المحاصيل األخرى التي تليها فى الدورة الزراعيةالبقولية مما يؤدى إلى زيادة 

تحسين الخواص الطبيعية للتربة من ناحية الصرف والتهوية حيث يؤدى تعمق جذور النباتات  -2

البقولية وتحللها فى باطن التربة إلى تحسين الصرف وجعل التربة فى حالة صالحة لنمو النباتات 

 .اآلخرى

اى انجراف الطبقة  غزارة يحافظ على التربة من عوامل االنجرافنمو محاصيل العلف ب -3

السطحية لها خاصة إذا كان ذلك السطح منحدرا وذلك فى المناطق التى تعتمد الزراعة فيها على 

 .االمطار

عن طريق عملية البخر وبالتالى  تعمل محاصيل العلف على تقليل فقد الماء من سطح التربة -4

 .طار الساقطةتحافظ على كمية األم

 بعض المصطلحات الهامة عند دراسة محاصيل العلف 

يشير إلى كل مواد التغذية التي تؤخذ من النباتات وتستهلكها الحيوانات األليفة أو : Forageعلف 

 .المتوحشة مثل نباتات العلف والدريس والقش

ي تغذية هو نبات يزرع بقصد استخدامه كليا  أو جزئيا  ف: Forage Cropمحصول علف 

األعالف المركزة )أو بشكل معالج ( دريس تبن أوأو حشيش أخضر )الحيوان، سواء بشكله الخام 

 (. وخلطات الحبوب

يشير هذا االصطالح إلى كل المنتجات النباتية والحيوانية التي تستخدم كغذاء :  Feedتغذية 

العظام، ومن هذه المواد  والمنتجات الحيوانية كالدم المجفف واللحم المجفف ومسحوق .للحيوان

الغذائية ما يشغل حيزا  كبيرا  ولكنه قليل القيمة الغذائية ويسمى بالمادة المالئة كالتبن، ومنها ما هو 

 .صغير الحجم ولكن قيمته الغذائية عالية ويعرف بالعليقة المركزة

عة إلى المساحات المحدده من األرض والمنزر االصطالحيشير هذا : Pasturesالمرعى 

بالنباتات الخضراء التي تستعمل فى رعى الحيوانات وتخضع لنظام رى ثابت وتسمد وتحدد 

 .صنعهبواسطة اإلنسان ولها حدود من 

ويشير هذا التعريف إلى المساحات الواسعة المكشوفة التي تنمو فيها : Rangesالمرعى الطبيعى 

ليس لها نظام رى ثابت فتعتمد على و. النباتات نموا طبيعيا  والتى تصلح لرعى الحيوانات لها

 .األمطار وليس لها حدود من صنع اإلنسان كالوديان والجبال

 العوامل التي تؤثر على إنتاج محاصيل العلف والمراعى

 العوامل الجوية: أوالً 

ونمو محاصيل العلف والمراعى بدرجة الحرارة حيث يمكن تقسيمها  انتشاريتأثر  :الحرارة -1

 :تبعا  لتأثيرها بدرجة الحرارة إلى مجموعتين هما

 –وتجود نباتاتها فى الجو الدافئ وال تتحمل البرودة مثل لوبيا العلف : محاصيل علف صيفية -أ

 .ذرة الريانةال -الذرة الشامية  –الذرة السكرية  –فول الصويا  -حشيشة السودان 

يالئم نموها الجو البارد وال تتحمل نباتاتها درجات الحرارة المرتفعة : محاصيل علف شتوية -ب

 .يالعلف الشوندرمثل البرسيم المصرى والبرسيم األحمر 

وتتفاوت النباتات داخل كل مجموعة فى مدى مقاومتها للبرودة والحرارة وتتأثر مدى مقاومتها 

 .النبات الكاملمقارنة بثرا  بالبرودة تأعمر حيث تكون البادرات أشد للبرودة والحرارة بال

نمو يولكل محصول من محاصيل العلف درجة حرارة صغرى وهى أقل درجة حرارة يمكن أن 

عندها محصول العلف، ودرجة حرارة عظمى وهى أعلى درجة حرارة ينمو عندها المحصول 

عندها يعطى نبات العلف أعلى محصول ويؤدى ودرجة حرارة مثلى وهى درجة الحرارة التي 
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تعريض النبات لدرجات حرارة أعلى من الدرجة القصوى أو أقل من الدرجة الصغرى الالزمة 

 .لنموه إلى حدوث أضرار جسيمة

بشدة اإلضاءة وطول الفترة الضوئية  والمراعيونمو محاصيل العلف  انتشاريتأثر  :الضوء-2

 .الضوء استخدامفى كفاءتها فى وتختلف النباتات فيما بينها 

حيث يحتاج بعضها إلى فترة ضوئية أطول من الحد الحرج وتسمى نباتات النهار الطويل مثل 

بينما يحتاج البعض . ، البرسيم المصري، والبيقية، والحلبة والترمس(البرسيم الحجازي)الفصة 

. لقصير مثل فول الصويااآلخر إلى فترة ضوئية أقل من الحد الحرج وتسمى نباتات النهار ا

 .الجلبانوهناك بعض النباتات التي ال تتأثر بطول الفترة الضوئية وتسمى نباتات محايدة مثل 

ونمو محاصيل العلف والمراعى  انتشارتلعب عوامل التربة دورا  هاما فى  :عوامل التربة: ثانيا

 :ومن عوامل التربة التي تؤثر فى نمو المحاصيل

ونمو محاصيل العلف والمراعى على درجة رطوبة التربة وتختلف  انتشاريتوقف  :الرطوبة-1

النباتات فيما بينما فى مدى تحملها للرطوبة أو جفاف التربة، فبينما يتحمل البرسيم الحلو جفاف 

يمكنها النمو البرسيم المصري التربة والعطش نجد أن البرسيم األحمر أقل تحمال  للعطش كما أن 

بعكس البرسيم الحجازى الذى يحتاج إلى تربة جيدة  ة االحتفاظ بالماءجيد فى أرض غدقة

 .الصرف والتهوية

أكثر تحمال  للجفاف والرفيعة وتتميز النجيليات بتحملها للجفاف بدرجة أكبر كما أن الذرة السكرية 

 .والعطش بمقارنتها بالنجيليات األخرى

بالماء ومقاومة العطش ولهذا يتفاوت  ظاالحتفاكما تتميز النباتات الصحراوية بقدرتها على 

 .المائى لنباتات العلف المختلفة االحتياج

 : Water requirementالمائى  االحتياج

 االحتياجيعبر عنه وحدات الماء بالوزن الالزم إلنتاج وحدة واحدة من المادة الجافة، فإذا قلنا أن 

رطل من الماء إلنتاج رطل واحد  302رطل فهذا يعنى أنه يلزم  302المائى للذرة الشامية هو 

 .من المادة الجافة

نوع النبات، الرطوبة الجوية، رطوبة : المائى للمحصول بعوامل عدة منها االحتياجويتأثر 

 .التربة، خصوبة التربة، تعاقب المحاصيل فى األرض

عن كمية الماء الالزم إلنتاج المحصول والتى تشمل الفقد بالنتح بخر  وهو عبارة :الرى احتياجات

المائى باإلضافة إلى عوامل الحرارة  االحتياجالرى على  احتياجاتوتتوقف  –والرشح 

 .والرطوبة ونوع التربة وخالفه هذا بجانب المحصول الناتج من الفدان

 :المائى تياجهاالحويمكن تقسيم محاصيل العلف إلى ثالثة أقسام تبعاً 

الشويعرة أو السليسلة جنس نباتي يتبع Brome grass ) المائى كبير مثل احتياجهانباتات ( أ

هو أحد  المحمر أو النفل اإليطالي البرسيم القرمزي Crimson clover  ) ، و(الفصيلة النجيلية

 (. أنواع النفل من الفصيلة البقولية

 .المائى قليل مثل الدخن والذرة الرفيعة وحشيشة السودان احتياجهانباتات ( ب

 .المائى وسط مثل البرسيم الحجازى والبرسيم الحلو احتياجهانباتات ( جـ

 .وبذلك يمكن تحديد المحصول المالئم لكل منطقة

فالتربة المفككة ذات التهوية الجيدة أفضل . يتأثر نمو المحاصيل بدرجة تهوية التربة :التهوية -2

. الجذور انتشاربكثير من التربة المتماسكة لنمو النباتات حيث يتوفر فيها األكسجين ويسهل 

النفل  Ladino clover)ويمكن لبعض المحاصيل النمو تحت ظروف الصرف السيئ مثل 

 (. بيض من الفصيلة البقوليةاأل البرسيمالزاحف أو 

ويتحمل ( pH 6.5)تنمو معظم محاصيل العلف بنجاح فى تربة حمضية نوعا   :الحموضة -3

وعموما  تجود زراعة جميع محاصيل العلف . بعضها النمو فى األراضى القلوية أو الملحية نوعا  

الحجازى، أما النجيل  ومن المحاصيل الحساسة لألراضى الحمضية البرسيم .فى التربة المتعادلة
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والبرسيم األحمر والذرة الرفيعة وفول الصويا ولوبيا العلف يمكن أن تنمو فى األراضى 

 .الحمضية

ومن المحاصيل التي تتحمل الملوحة الشعير والشوفان وتختلف محاصيل العلف فى درجة تحملها 

 .من البقوليات نسبة األمالح الضارة بالتربة فتتحمل النجيليات الملوحة بدرجة أكثر

محاصيل العلف بقوام التربة فتجود زراعتها فى األراضى  وانتشاريتأثر نمو  :قوام التربة -4

الصفراء أو الطينية الخفيفة، ويمكن لبعضها النمو فى األراضى الرملية كالبرسيم الحجازى 

 .األحمرومن المحاصيل التي يجود نموها فى التربة الثقيلة البرسيم . والبرسيم القرمزى

ومع أن العوامل الجوية ونوع التربة يحددان مكان ونوع ومحصول العلف الذى يزرع إال أن 

هى التي تحدد أخيرا  أين وكيف تزرع محاصيل العلف وكذلك المساحة  االقتصاديةالعوامل 

األخرى مثل محاصيل الحبوب واأللياف أو الزيت  النقديةالمنزرعة منها بالنسبة للمحاصيل 

وعليه يجب أن ينظر إلى محاصيل العلف عن طريق كيفية إيجاد مكان لها ضمن النظام  .اوغيره

إذ من المعتاد أن يكون لدى الفالح كمية محدودة من رأس المال . الزراعى السائد فى كل منطقة

كل مصدر من هذه المصادر الثالثة بالطريقة  استغاللوالعمال واألرض نفسها ومن الضرورى 

لى المزارع بأكبر ربح ولذلك نجد أن إنتاج محاصيل العلف األخضر فى العالم التي تعود ع

 .يختلف كثيرا  من دولة إلى دولة أخرى أو من منطقة لمنطقة أخرى فى الدولة الواحدة

 استساغتهاالعوامل التي تؤثر على جودة األعالف ودرجة 

قد تكون مادة العلف ذات قيمة محصول العلف أهمية عن قيمته الغذائية ف استساغةال تقل درجة 

فتنخفض قيمتها كمادة ( ال تستسيغها)غذائية عالية ولكن الحيوانات ال تقبل على التغذية عليها 

 :اغة بعوامل عديدة منهااالستسعلف ألن الحيوان ال يستهلك كل ما يقدم إليه منها وتتأثر درجة 

. من النباتات الملساء استساغةباألشواك والشعيرات أقل  ةالنباتات المغطا :نوع النبات وعمره -1

من النباتات التي تترك  استساغةالنباتات غير مكتملة النضج فى كثير من محاصيل العلف أكثر 

بدون حش أو رعى لمدة طويلة حيث تزداد نسبة األلياف وتقل القيمة الغذائية هذا بجانب أن نضج 

من ناحية أخرى فان بعض . مواد ضارة للحيوانات بعض محاصيل العلف يؤدى إلى تكوين

 .األعالف يزداد إقبال الحيوانات عليها كلما تقدمت فى العمر كالذرة السكرية مثال  

تتوقف جودة محصول العلف على درجة نضجه ففى فترات النمو  :درجة نضج المحصول -2

 الكربوهيدراتيةاأللياف والمواد  األولى تكون نسبة البروتين والفيتامينات مرتفعة بينما تقل نسبة

وفى المراحل المتقدمة من حياة النبات ترتفع نسبة المادة الجافة واأللياف وتقل نسبة البروتين 

حيث يحتوى من أهم األمور بينما تزداد نسبة الكربوهيدرات ولهذا كان تحديد أنسب موعد للحش 

 .ولمحصول العلف على أعلى قيمة غذائية مع إنتاج أكبر محص

مواد العلف تتأثر بنوع التربة  استساغةوجد أن درجة  :نوع التربة ودرجة خصوبتها -3

فمحاصيل العلف المنزرعة فى أراضى رملية غدقة أو أراضى بها نسبة من الملوحة تكون أقل 

 استساغتهاكما تؤثر درجة الخصوبة على صفات األعالف الناتجة منها ودرجة  .استساغة

من األراضى  استساغةعلف فى أراضى خصبة يجعل العلف الناتج أكثر فزراعة محاصيل ال

الضعيفة كذلك توفر الرطوبة يلعب دورا  هاما  حيث يجعل النباتات غضه ومتشحمة هذا فضال  

 .عن وفرة المحصول

مما لو زرعت  استساغةوجد أن زراعة األعالف فى مخاليط تجعلها أكثر  :طريقة الزراعة -4

ة تكون أقل فالذر. ب أن المخاليط نفسها تكون متوازنة من ناحية قيمتها الغذائيةمنفردة هذا بجان

فى قيمتها الغذائية لو زرعت منفردة عنها لو زرعت فى مخلوط مع لوبيا العلف هذا بجانب إقبال 

 .الحيوانات على أكل الخليط بدرجة أعلى عما لو زرعت بمفردها

زيادة المحصول هذا بجانب إرتفاع القيمة الغذائية يؤدى الحش المتكرر إلى  :تكرار الحش -5

 .للعلف الناتج مع زيادة إقبال الحيوانات عليه
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 :أنواع العلف يمكن تقسيم أنواع العلف عموماً إلى قسمين كبيرين

واألغذية الجافة  والذرةويشمل هذا القسم األغذية الخضراء كالبرسيم  :مواد علف غير مركزة -1

 .كالدريس ومختلف أنواع التبن

الزيتية المختلفة مثل  والمحاصيلويشمل هذا القسم أنواع الحبوب والبقول  :مواد علف مركزة -2

كما يشمل المتخلفات الحيوانية . كسبة فول الصويا الكتان ةالسمسم وكسب ةبذرة القطن وكسب ةكسب

ومخلفات مصانع السكر  يالعلف والشوندرالبطاطا  كذلك يشمل .كالدم المجفف ومسحوق اللحم

خلفات المطاحن كردة القمح الناعمة وعلف األرز الجيد ولو أنها فقيرة ومكالعسل األسود الوسخ 

  .فى محتواها من البروتين 

يتم استخالص الزيت بالمعاصر من البذور الزيتية المختلفة بعدة طرق مختلفة منها : )الكسبة

استخدام المذيبات العضوية، ويتخلف عن عملية استخالص  الهيدروليكي أوطريقة الضغط 

الزيوت أنواع مختلفة من األكساب والتي تمتاز برخص قيمة وحدة البروتين بها حيث يحتوي 

الكسب على معظم محتويات البذور ما عدا الزيت، وتختلف القيمة الغذائية للكسب الناتج وكمية 

ويعتبر الكسب الناتج عن طريقة المذيب  .يقة االستخالص المستخدمةالزيت المتبقية تبعا  لطر

عالي القيمة الغذائية وكمية الزيت المتبقية به منخفضة بالمقارنة بالكسب النتاج من الطرق 

 .(األخرى

 (الغليظة –المالئة )مواد العلف الخشنة 

ل ألن القنوات الهضمية لهذه تلزم هذه المواد لمعظم الحيوانات المزرعية كالماشية المجترة والخي

الحيوانات تحتاج لمقادير كبيرة من هذه المواد الغليظة لملئ قنواتها الهضمية وبذلك تشعر 

وبذلك يمكن  االجترارالحيوانات بالشبع وتبقى المعدة واألمعاء فى نشاط وحركة كما تساعد على 

 .يمكن أن يستفيد منها الحيوان أن تهضم األغذية جيدا  وزيادة على ذلك فان بها مركبات غذائية

 . تشمل مواد العلف الخشنة على مواد العلف الخضراء وكذلك الدريس واألتبان المختلفة

ومواد العلف الخشنة تكون من نباتات خضراء كاملة لم يتم نضجها بعد أو جافة كالدريس أو فى 

 .وتعطى للحيوانات على هذه الصورة( سيالج)صورة علف متخمر محفوظ 

 مواد العلف الخضراء

يشمل العلف األخضر جميع المواد الخضراء الطازجة المكونة فى الغالب من أوراق وسوق 

وأزهار النباتات النجيلية كالشعير والذرة الخضراء ، والبقولية كالبرسيم والدحريج ولوبيا العلف 

 .والبسلة الخضراء غير الناضجة والتى تستعمل كلها للتغذية

 .ئية تختلف تبعا  لنوع النبات وعلى حسب الظروف التي تنمو فيها كما سبق ذكرهوالقيمة الغذا

والعلف األخضر الجيد النوع أوفق غذاء عند الحيوانات المجترة، والحيوانات تكون فى فصل 

التغذية على المواد الخضراء فى صحة تامة، كما أن ماشية اللبن تنتج كميات من اللبن كبيرة 

نسبة دهن عالية ألنها يمكنها إن تجد الغذاء الكافى والمحتوى على كثير من  حسنة المذاق وبها

المواد البروتينية سهلة الهضم وربما يرجع أيضا  إلى وجود األميدات واألحماض العضوية 

ووجود هذه المركبات األخيرة يجعل فعل المادة الخضراء ذى . وغيرها من المركبات العطرية

 .ها تأثير منقى للدمتأثير مهيج كما أن لبعض

 الحيوان من العلف الخشن استفادة

معظم الحيوانات الزراعية تتغذى على األعالف الخشنة بدرجة ما، ولكنها تختلف فى مدى 

من المواد الغذائية من هذه األعالف والتي يحتوى معظمها على نسبة عالية من المواد  استفادتها

وهذه المواد يصعب . خاصة فى جدر الخاليا( اللجنينمثل السليلوز و)الكربوهيدراتية المعقدة 

 Monognstricهضمها بواسطة أنزيمات القناة الهضمية فى حالة الحيوانات ذات المعدة الواحدة 

ذات المعدة المركبة التي تستطيع هضم  Ruminantsمثل الدواجن على العكس الحيوانات المجترة 

حيث تقوم بتحليل جدران الخاليا . التي تعيش فى كروشها المواد المعقدة بمساعدة الكائنات الدقيقة

منها كما تجعل محتويات الخاليا متاحة للهضم إضافة إلى أن  االستفادةإلى مواد يمكن للحيوان 
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هذه الكائنات نفسها تعتبر فى ذاتها مصدرا  مهما إلمداد الحيوان بالفيتامينات واألحماض األمينية 

 .ئهالتي قد تكون ناقصة فى غذا

 يم نوعية العلف يتق

أى بمقدار الزيادة )الحيوان من ناحية اإلنتاج  استجابةوتتم بمالحظة درجة : الطريقة المباشرة -أ

 .عندما يقدم للحيوان علف معين( إلخ.…فى الوزن أو إنتاج الحليب

إلى  وتعتبر هذه الطريقة أصدق مقياس لنوعية العلف ولكن يعاب على هذه الطريقة فى أنها تحتاج

 .وقت ومجهود كبير كما إنها تحتاج إلى كمية كبيرة من العلف األخضر

 :الطريقة الغير مباشرة -ب

هناك ثالث طرق يمكن بها تقيم نوعية العلف بصورة غير مباشرة وهذه الطرق مهمة بالنسبة 

 لمنتج العلف الذى يود المفاضلة بين مجموعة من األعالف أو بالنسبة للباحث الذى يرغب فى

 .أحسن سالالت من ناحية نوعية العلف التي تنتجه اختيار

 :وفيما يلى بعض الطرق الغير مباشرة التي يمكن بواسطتها تقييم نوعية العلف

 :طريقة التحليل الكيماوى: أوالً 

 :وفى هذه الطريقة يتم تحليل مادة العلف تحليال  كيميائيا  للتعرف على نسب المكونات التالية

هى النسبة المئوية للماء الموجود فى العلف وتعكس ما يحتويه العلف من المادة و :الرطوبة -1

 .الجافة

وتتكون من البروتين الخام والمواد النيتروجينية غير البروتينية مثل  :المواد النيتروجينية -2

 .األميدات والنترات

 .ليلوز واللجنينهى مواد كربوهيدرات معقدة تشمل السليلوز والهيموسي :األلياف الخام  -3

 .ويشمل المواد الدهنية التي تذوب فى اإليثير :مستخلص اإليثير  -4

 .وهى المواد الكربوهيدراتية الذائبة المواد الخالية من النتروجين-5

 .ويمثل العناصر المعدنية التي تتخلف عن المادة العلفية (:الرماد)المعادن -6

نه يمكن مقارنة األعالف المختلفة من ناحية فإالنظر إلى نسب المكونات السابقة فى العلف بو

المرتفع فى نسبة األلياف العلف و ،العلف المرتفع فى نسبة البروتين أفضل من غيره.النوعية 

 .يعتبر أقل نوعية من قليل األلياف وهكذا

يتم حساب معامل الهضم فى هذه الحالة عن طريق تحليل عينة  :حساب معامل الهضم: ثانياً 

. العلف المراد تقييم نوعيته تحليال  كيميائيا  قبل التغذية عليه ومعرفة نسبة كل مكون من مكوناته

وكلما كان معامل . ثم يتم تحليل عينة من روث الحيوان والفرق بينهما يعطى معامل الهضم

لف المقدم للحيوان من النوعية الجيدة بينما لو كان معامل الهضم الهضم كبير دل ذلك على أن الع

 .جودة العلف انخفاضصغير دل ذلك على 

تعتمد هذه الطريقة على هضم عينات صغيرة من العلف فى  :طريقة الهضم الخارجى: ثالثاً 

العصارة الهاضمة المسحوبة من كرش الحيوان والمحتوية على اإلنزيمات  باستعمالالمعمل 

 .لهاضمة والكائنات الدقيقة المسئولة عن هضم العلف فى الكرشا

وهناك عدة طرق للهضم الخارجى ومن أهمها طريقة تيكلى وتيرى وفيها يتم وضع كميات 

فى أكياس من النايلون المثقب ثم توضع فى كرش الحيوان عن ( جم 10)صغيرة من العلف 

اء مستديم، وتترك األكياس فترة كافية طريق فتحة جانبية تعمل فى كرش الحيوان وتحكم بغط

  .لهضم الغذاء وبنفس الطريقة السابقة يتم حساب معامل الهضم

 

................................................................... 
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 األلفالفا -(  البرسيم الحجازي)الفصة 

 .Medicago sativa L: االسم العلمي

 Alfaalfa or Lucerne : االسم االنجليزي
  Fabaceae:  الفصيلة الفولية Papilionaceae: الفصيلة الفراشية Leguminoseae :الفصيلة البقولية

 

 األهمية االقتصادية واالستعماالت

يطلق على البرسيم الحجازى أسماء عديدة تختلف من قطر ألخر حيث يسمى البرسيم الحجازى 

 –لبنان  –سوريا  –األردن )الفصة ( الكويت -العراق)الجت ( السعودية -السودان  –مصر )فى 

 (.ليبيا عدا الجزء الجنوبى منها)الصفصفة ( جنوب ليبيا –اليمن )القضب ( المغرب -تونس 

ويعتبر البرسيم الحجازى من أقدم المحاصيل العلفية البقولية التى عرفتها البشرية وال يزال منذ 

على محاصيل العلف نظرا ألهميتها االقتصادية العالية وقيمتها  استئناسه حتى اآلن متوجا  ملكا  

العلفية الممتازة حيث يستغل إلنتاج العلف األخضر والدريس والسيالج ذو القيمة الغذائية 

 .المرتفعة التى تصل أحيانا إلى مستوى المواد العلفية المركزة

يجفف صناعيا ( خاصة فى الواليات المتحدة)كما أن جزءا  من علف البرسيم الحجازى 

Dehydrated  لينتج مكونات علفية من األوراقLeaf meal  والذى يستعمل كمصدر مركز

 .للبروتين والفيتامينات يصلح لتغذية االنسان والحيوان

 :يةيعتبر البرسيم الحجازى من أهم محاصيل العلف لألسباب اآلت

 :يتحمل البرسيم الحجازى الظروف السيئة حيث أنه -1

 .يقاوم الحرارة المنخفضة –ب .  يقاوم الجفاف -أ

 .ما يتحمل الملوحة المرتفعة نوعا –د . يتحمل قلوية التربة –جـ

 .يعطى محصوال أعلى من أى محصول علف آخر -2

تين ونسبة عالية من العناصر قيمته الغذائية عالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البرو -3

 .المعدنية فضال عن احتوائه على عدد كبير من الكاروتين والفيتامينات

 حيث المكثفة الزراعية المحاصيل من تعتبرحيث  يعطى محصول علف أخضر طول العام -4

 البرودة الشديدة الشتاء أشهر ذلك من يستثنى العام مدار على حشة 12-10 تستغل بحشها أنها

  (.عام كل من شباط 10 حتى األول كانون)

 تستسيغه الحيوانات بدرجة كبيرة -5

 .يمكن تحويله إلى دريس أو سيالج مع االحتفاظ بدرجة االستساغة وقيمته الغذائية -6

يعتبر من المحاصيل الهامة المكونة لمخاليط األعالف مع النجيليات حيث يرفع القيمة الغذائية  -7

 .ودرجة استساغتهاللمحاصيل المرافقة 

 (.فدان/رطل 200 - 50)يثبت البرسيم الحجازى كمية كبيرة من النتروجين الجوى فى التربة  -8

يعتقد أن البرسيم الحجازى نشأ فى منطقة جنوب غرب آسيا وال تزال بعض : الموطن األصلى

هم أول من ويبدو أن الفرس . طرزه وأنواعه البرية تنمو طبيعيا  فى وسط آسيا وحتى سبيريا

زرعوه كمحصول علفى ثم انتقلت بعد ذلك إلى المناطق المجاورة حتى زرعت ببابل قبل الميالد 

بسبعة قرون ونقلت البرسيم الحجازى مع الغزاة إلى اإلمبراطورية الرومانية حيث أواله الرومان 

الحجازى وقد عرف العرب البرسيم . عناية خاصة وعن طريقهم انتشر فى أوربا وشمال أفريقيا

منذ زمن بعيد نظرا  لقيمته العلفية الممتازة حيث عرفه البربر ونقلوا زراعته إلى األندلس ومنها 

  .ألمريكا بعد اكتشافها

معظم أنواع البرسيم الحجازي المنزرعة فى العالم تتبع النوع : أنواع ومجاميع البرسيم الحجازى

M. sativa ار األرجوانية، وهناك أنواع أقل انتشارا أو ما يعرف بالبرسيم الحجازى ذو األزه

وترجع نشأت بعض مجاميع البرسيم . M. falcataهى البرسيم الحجازى ذو األزهار الصفراء 

ونظرا  التساع انتشار البرسيم الحجازى . الحجازي إلى التهجين الطبيعى بين النوعين السابقين
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ف فيما بينها من حيث مناسبتها للنمو فى فى العالم فقد ظهر منه عدد كبير جدا من األصناف تختل

 :مناطق معينة وعلى العموم فأن األصناف توجد فى مجموعات أو طرز كاآلتى

ونباتات هذه المجموعة ال تقاوم البرد الشديد وغير : مجموعة البرسيم الحجازى العادي( 1

 .مقاومة لمرض الذبول البكتيرى

 .رودة والعطش كما تقاوم مرض الذبول البكتيرىتمتاز بمقاومتها للب: مجموعة التركستان( 2

 .ال تتحمل نباتاتها البرد ومدة بقائها فى األرض قليلة: مجموعة بيرو( 3

 .النمو قوى وسريع وال يمكث طويال باألرض: مجموعة البرسيم العربي( 4

 نباتاتها أقوى األصناف على تحمل البرودة وقابلة: مجموعة البرسيم الحجازى المبرقش( 5

 .للعدوى بالذبول البكتيرى

استغلت قوة الهجين فى البرسيم الحجازى إلنتاج أصناف : مجموعة البرسيم الحجازى الهجين( 6

هجين أقوى من أبويها وذلك بانتخاب ساللتين تتميزان بقوة نموهما الخضرى وزراعتهما 

قوية يمكن إكثارها متجاورتين ليتم التلقيح الخلطى بينهما حيث تعطى البذور الناتجة نباتات 

 .خضريا إلعطاء الصنف الهجين القوى النمو الذى يمكن تكاثره خضريا

 : أصناف البرسيم الحجازى

نظرا  ألهمية البرسيم الحجازى االقتصادية لكثير من دول العالم فإن مربوا النبات يعملون دائما 

 .لعلف ذو النوعية الجيدةعلى إنتاج أصناف جديدة أكثر مالئمة لظروف البيئة وأكثر إنتاجية ل

أصناف البرسيم الحجازى المنزرعة بسورية ليست محددة بالضبط ألن التقاوى مستوردة من 

مصادر مختلفة إال أن أغلبها ينتمى إلى مجموعة البرسيم الحجازى العربى أو مجموعة بيرو 

 .وهما مجموعتان متشابهتان على أى حال

أساسا للرعى أى لزراعتها مخلوط مع بعض  وهناك أصناف من البرسيم الحجازى تصلح

النجيليات إلنشاء مرعى يستغل بالرعى فقط ونباتات هذه األصناف تتميز بنموها المائل لإلفتراش 

وقدرتها على اإلمتداد على مساحة من سطح التربة أكبر مما يحدث فى األصناف القائمة النمو 

 .التى تصلح للحش

 الوقت في يزرع ما وأكثر القطر في نسبيا   جديدا   محصوال   الفصة تعتبر: التوزيع فى سورية

 محدودة مساحات إلى الشامي والماعز األبقار تربية تكثر حيث دمشق غوطة في منها الحاضر

 للحليب المنتجة الحيوانات تربى حيث وحلب والالذقية وحماه حمص حول جدا  

 :والسبب فى عدم اإلقبال علية هويتم زراعة البرسيم الحجازى فى سورية فى مساحات محدودة 

 من بقعة في يزرع مستديم فهو محصوللطول مدة مكثه باألرض الزراعية اإلخالل بالدورة  -1

  .سنوات 6-3 من فيها ويبقى األرض

 أنها حيث الماء من كبيرة كميات الفصة تستهلك .احتياجاته المائية المرتفعة فى فصل الصيف -2

 عال إنتاج على الحصول أجل من فإنه ولهذا جافة مادة كغ 1 إلنتاج ماء كغ 800-700 لـ تحتاج

 السقاية مياه من كافية كميات توفير يجب الفصة من

ولما كانت هذه  .يعطل زراعة المحاصيل الرئيسية كالقطنوبالتالي  .إصابته بدودة ورق القطن -3

الرعى حيث يستعمل  المحاصيل أعلى منه فى اإلنتاجية فال ينتظر انتشاره إال فى أراضى

 .كمرعى مستديم للماشية 

ينمو البرسيم الحجازى بنجاح فى ظروف مناخية متباينة طالما توفرت مياه : البيئية المالئمة

الرى إذ أنه له القدرة على تحمل الحرارة المرتفعة والبرد القارس ولو أن نموه يتأثر فى كال 

الجاف مثاليا بالنسبة إلنتاج البرسيم الحجازى إذ أن وعموما  يعتبر المناخ المعتدل شبه . الحالتين

م ودرجة حرارة الليل ما بين ˚ 25-15النمو المثالى يحدث فى درجات الحرارة النهار ما بين 

وارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن هذه الحدود المثلى يقلل من تكوين العلف ويحد . م˚20 -10

  .من نشاط بكتريا العقد الجذرية
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 وأن القطر، أقاليم كافة في زراعتها يمكن ولذلك والدفء للحرارة محب محصول ةالفص

 توليد عن تتوقف ولكنها كثيرا   الحرارة تتحمل. أيضا   البذار إلنتاج جدا   مالئمة الطبيعية الظروف

 . م  40 حرارة درجة بعد الجديدة البراعم

 الصيف في تزرع التي الفصة فإن لذا المرتفعة الحرارة التتحمل حديثا   المزروعة النباتات

 .السريع التجفيف إلى تتعرض

 تحت تنبت فهي مرتفعة حرارة درجات إلى الفصة التحتاج تطورها من األولى المراحل في

 (.م  6- 5 حتى اإلنبات بعد) الفتية الفصة تتحمل ، م   3-2 حرارة درجة

 المزروع الفصة نبات يتحمل ، م   9-7 حرارة بدرجات التطور في الفصة نباتات تبدأ الربيع في

 الفصة حقول فإن لذا م  40- حتى شتاء جدا   المنخفضة الحرارة درجات( أيلول) الباكر الخريف في

 المنخفضة الحرارة درجات في تتأثر ال البرد موسم حلول قبل المؤسسة والحقول جيدا   المغذاة

 .السواء على والمنخفضة منها المرتفعة القطر مناطق كافة في شتاء  

 على االستوائية المناطق في جيدا   تنمو ال فإنها لذلك الطويل النهار تحب صيفي محصول الفصة

 المحاصيل على محملة جيدا   تتطور ال نفسه وللسبب. بكثرة والحرارة الرطوبة توفر من الرغم

 .الشمس ضوء عنها تحجب التي األخرى

الحجازى فى معظم أنواع األراضى الرملية إلى أما من حيث التربة المالئمة فينمو البرسيم 

الطينية ولكنها تعطى أجود محصول عند زراعتها فى األراضى المختلطة العميقة جيدة الصرف 

أما فى األراضى الرملية فتزداد حاجة النبات . وذات القدرة المتوسطة على االحتفاظ بالرطوبة

عة البرسيم الحجازى فى األراضى الثقيلة للتسميد والرى حتى يعطى حاصال جيدا وال يجود زرا

نظرا  لعدم تحمل النبات ركود المياه على سطح التربة لمدة طويلة خصوصا فى الصيف حيث ال 

 .تتسرب المياه بسرعة كافية ولنفس السبب ال تنجح الزراعة فى الترب الغدقة

حموضة وقلوية  وبالنسبة لحموضة التربة فيمكن للبرسيم الحجازى تحمل درجات معتدلة من

أما إذا قلت عن ذلك يقل نشاط البكتريا العقدية نتيجة . مثالية 6.8التربة وتعتبر درجة الحموضة 

فأن  7.5أما فى األراضى القلوية التى تزيد فيها الحموضة عن . لنقص الكالسيوم المتوفر للنبات

 .أقل توافر للنباتالفوسفور وبعض العناصر النادرة مثل الحديد والمنجنيز والبورن تصبح 

وتؤدى ملوحة التربة إلى ضعف نمو البرسيم الحجازى وتعوق انتشار الجذور ويساعد غسيل 

األمالح قبل الزراعة مباشرة والرى الغزير بعد الزراعة على اإلنبات ونمو البادرات ومن 

 .المعروف ازدياد تحمل البرسيم الحجازى للملوحة كلما تقدم النبات فى العمر

 :يزرع البرسيم الحجازى فى سورية فى موعدين هما: لزراعةموعد ا

 موعد ربيعي خالل شهري آذار ونيسان   -

موعد خريفي في تشرين األول لكي يصل النبات إلى درجة جيدة من النمو قبل دخول فصل  -

 . اء الشتاء النخفاض درجات الحرارةالشتاء، إذ يبطء نمو البرسيم الحجازى فى هذه العروة أثن

 .ويمكن زراعة البرسيم الحجازى بنجاح فى كال الموعدين ولو أن لكل موعد مزاياه وعيوبه

فالزراعة الخريفية تفضل فى المناطق ذات الشتاء المعتدل حيث يمكن الحصول على حشتين أو 

ثالثة خالل السنة األولى بدال من حشة أو أثنين فى الزراعة الربيعية ولكن يجب أن تكون 

ريفية مبكرة حتى تنمو البادرات بدرجة كافية لتحمل البرودة خاصة عند حدوث الزراعة الخ

 .أما الزراعة الربيعية فهى أنسب للمناطق ذات الشتاء البارد جدا  .  اإلنجماد شتاء  

 طرق الزراعة

وفيها تحرث األرض وتزحف وتقسم إلى أحواض : الزراعة عفير بطريقة النثر اليدوي( 1)

خلطها بالرمل لتسهيل عملية النثر وحسن توزيع البذور كون البذور صغيرة وتبذر التقاوى بعد 

الحجم بعد ذلك تغطى البذور بطبقة خفيفة من التراب ثم تروى ري غير غزير لمنع انجراف 

 .  البذور

حيث تكون الزراعة فى سطور ضيقة بآلة التسطير على أن يكون : الزراعة بالبذارات اآللية( 2)

 .سم3 -2سم وعلى عمق 15-7ور البعد بين السط
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تختلف كمية التقاوى على حسب المنطقة الذى سيزرع فيها وميعاد الزراعة : كمية التقاوى

. هـ من البذور في حال الزراعة اآللية/كجم 16 -12يحتاج الهكتار حوالي  .والظروف البيئية

وهذه . علفية أخرىهـ في حال زراعة الفصة مع مخاليط /كجم 20 -18تزداد كمية البذار إلى 

الكميات من البذار تعطي كثافة نباتية عالية طوال مدة مكث المحصول باألرض والذى يتراوح ما 

 .سنوات خاصة إذا اعتنى بنظافته من الحشائش 5 -4بين 

البرسيم الحجازى محصول بقولى معمر وهو كغيره من البقوليات يعمل على : الدورة الزراعية

سين تهويتها كما يزيد من نسبة المادة العضوية والنيتروجين فى التربة تحسين بناء التربة وتح

 .وهذا يساعد على زيادة خصوبة التربة وتحسين إنتاجية المحاصيل التى تعقبه

سنوات فى التربة ولو أن اإلنتاجية تتناقص تدرجيا   6-3يمكث البرسيم الحجازى فى األرض من 

محصول عقب البرسيم الحجازى ما عدا محاصيل الجذور مثل يمكن زراعة أى . بعد السنة الثانية

الشوندر السكري والبطاطا ألن جذور البرسيم الحجازى تحتاج إلى وقت كافى لكى تتحلل فى 

التربة ومن األفضل أن يعقب البرسيم الحجازى نبات نجيلى مثل القمح والذرة الشامية ومحاصيل 

فيد من النتروجين المتراكم فى التربة بعد البرسيم العلف مثل حشيشة السودان والدخن حتى تست

كما يفضل عدم زراعة البرسيم الحجازى فى نفس األرض فترتين متتاليتين نظرا . الحجازى

بل يجب أن تستغل األرض بمحاصيل غير بقولية ( النيماتودا)لتزايد محتوى التربة من األمراض 

 .حجازى مرة ثانيةسنوات قبل إعادة زراعتها بالبرسيم ال 4-2لمدة 

البرسيم الحجازى محصول بقولى ففى حالة توافر البكتريا العقدية الخاصة : االحتياجات السمادية

به فإن إمدادها للنبات من النيتروجين يكون كافيا  لسد حاجة البرسيم الحجازى ولو أن جرعة 

ى تحسين النمو كجم نيتروجين للفدان قد تساعد عل 15 -10صغيرة من النيتروجين فى حدود 

ولكن بصورة عامة فإن العناصر الغذائية الهامة للبرسيم الحجازى . خاصة  فى األراضى الضعيفة

والفسفور يكون عادة غير متوفر المتصاص النبات بدرجة كافية فى . هى الفوسفور والبوتاسيوم

سماد ويمكن إضافة ال. األراضى الرسوبية والكلسية وفى األراضى ذات الطبقات الصلبة

كجم خامس أكسيد الفوسفور للفدان أثناء إعداد األرض للزراعة  25 – 20الفوسفاتى فى حدود 

ويمكن تقدير مدى . وكدفعات سنوية قبل بداية النمو النشط أى فى أواخر الشتاء وأوائل الربيع

رحلة كفاءة التغذية الفوسفورية للنبات بمعرفة نسبة هذا العنصر فى أوراق وسيقان النبات فى م

أما البوتاسيوم فيوجد فى الترب المحلية . سم10بداية األزهار أو عندما يبلغ طول النموات التاجية 

وحدة بوتاسيوم على دفعتين أو ثالث دفعات  48أو يضاف بمعدل . بكميات كافية للنمو عادة

عد على تحسين أما بالنسبة لألسمدة البلدية فإن فائدتها مزدوجة للبرسيم الحجازى فهى تسا. سنويا  

خواص التربة وبالتالى انتشار الجذور وكذلك تضيف بعض العناصر الغذائية خصوصا 

وأفضل وقت إلضافة السماد البلدى هو قبل . البوتاسيوم والفوسفور وبعض العناصر النادرة

 .الزراعة أثناء أعداد األرض وكذلك كدفعات سنوية أثناء الشتاء

رية فى السنة حسب المنطقة  20ير من الريات قد تصل إلى يحتاج البرسيم إلى عدد كب: الرى

يستهلك كميات كبيرة من الماء تفوق احتياجات الكثير من . ونوع األرض والظروف الجوية

 . المحاصيل بسبب ارتفاع معدل نتحها ولكنها تتحمل العطش نتيجة ضخامة مجموعها الجذري

عشرة أيام وتطول الفترة بانخفاض درجة وعادة تعطى الرية األولى بعد أسبوع ثم يروى كل 

حرارة الجو لتصبح أسبوعين فى الخريف وشهر فى الشتاء أما فى األرض الرملية فتكون الفترة 

 .أيام 6-4أيام وقد تطول إلى  3

 مقاومة الحشائش

تعتبر الوسائل الوقائية هى أفضل السبل لتقليل انتشار الحشائش فى حقول البرسيم الحجازى وذلك 

 :يلى كما

 .اختيار الحقول النظيفة من الحشائش -1

 .استخدام بذور نظيفة خالية من بذور الحشائش -2
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رى الحقل المراد زراعته إلنبات بذور الحشائش ثم التخلص من البادرات النابتة بحرثها أو  -3

 .رشها بأحد المبيدات

ازى خاصة  محاصيل االهتمام بمقاومة الحشائش فى المحاصيل التى تسبق البرسيم الحج -4

 (. الشعير –القمح )الحبوب 

اإلهتمام بالعمليات الزراعية المختلفة بالنسبة للبرسيم الحجازى فكلما كانت كثافة النباتات فى  -5

كما أن الحش المبكر والمتكرر يؤدى . الحقل مناسبة ومنتظمة التوزيع كان انتشار الحشائش أقل

 .جازى مما يتيح الفرصة النتشار الحشائش محلهاإلى موت كثير من نباتات البرسيم الح

هناك عدد من المبيدات التى يمكن استعمالها لمقاومة الحشائش فى حقول البرسيم الحجازى  -6

 .حديثة اإلنشاء أو الحقول القديمة

 خلط البرسيم الحجازى بالنجيليات

المعمرة حيث يساعد ذلك قد يزرع البرسيم الحجازي مخلوطا  ببعض النباتات النجيلية العلفية 

 :على

ضمان الحصول على كثافة نباتية مناسبة وبالتالى مقاومة انتشار الحشائش وزيادة الحاصل  -1

 .العلفى من الخليط

 .زيادة إنتاجية العلف خاصة فى الفصول التى ينخفض فيها نمو البرسيم الحجازى -2

 .للحيوانتقليل حدوث النفاخ  -4.   توفير علف متوازن للحيوان -3

 .تحسين نوعية الدريس الناتج من المخلوط -5

 .الخليط أكثر فاعلية فى المحافظة على التربة من البرسيم الحجازي فقط -6

ويجب مالحظة أن المزايا السابقة قد ال يمكن الحصول عليها كلها من الخليط إذ أنه فى *** 

كما قد تتأثر نوعية . جازي وحدهكثير من األحيان يكون الخليط أقل حاصال  من البرسيم الح

الدريس نتيجة الختالف الميعاد المناسب للقطع لكل من البرسيم الحجازي والنجيليات المرافقة بما 

 .يحقق النوعية الجيدة

 استغالل البرسيم الحجازى

 :يزرع البرسيم الحجازى بهدف استغالله بطريقة أو أكثر من الطرق التالية

           Grazingالرعى  -Hay     3عمل الدريس  -Soiling    2التغذية الخضراء  -1

 Dehdrationالتجفيف الصناعى  -Silage            5عمل السيالج  -4 

وتتوقف الرعاية الزراعية للبرسيم الحجازى بصورة عامة على طريقة االستغالل المتوقعة 

لبرسيم الحجازى أو التغذية وتتفق جميع طرق االستغالل على شيء واحد هام هو ضرورة قطع ا

 .عليه فى الوقت المناسب

 البرسيم الحجازى( حش)الميعاد المناسب لقطع 

 :يجب أن يراعى فى قطع البرسيم الحجازى ما يلى

ضمان بقاء النبات فى حيوية كافية تمكنه من استعادة نموه بعد القطع وبالتالى استمراره فى  -1

 .اإلنتاج سنة بعد أخرى

فمن المعروف . تأمين الحصول على أكبر قدر من المواد الغذائية المهضومة فى العلف الناتج -2

أن البرسيم الحجازى تقل فيه نسبة البروتين والكاروتين وتزداد نسبة األلياف وتقل االستساغة 

ذا  فقطع النبات الصغير يعطى علفا. بتقدم النبات فى العمر فى الوقت الذى يزداد فيه كمية العلف

قيمة غذائية عالية ولكنة قليل الكمية إضافة إلى ضرره بحيوية النبات نظرا لقلة المواد 

ومن ذلك يتضح أننا يجب أن نوفق بين هذين . الكربوهيدراتية المخزنة فى منطقة التاج والجذور

 :وتدل الدراسات الخاصة بهذا الموضوع على ما يلى .النقيضين

ال تبدأ فى تخزين الغذاء فى الجذور ومنطقة التاج إال عندما يبلغ  أن نباتات البرسيم الحجازى -1

 .سم ويصل تخزين الغذاء إلى نهايته القصوى عند اإلزهار 25-20ارتفاعه 

إزهار يعتبر أكثر توافقا مع حيوية % 25قطع البرسيم الحجازى فى بداية األزهار حتى  -2

 .النبات وكمية العلف وجودته
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ازى فى الخريف يجب أن يكون مبكرا إلتاحة الفرصة للنباتات لتخزين قطع البرسيم الحج -3

 .الغذاء كى يتحمل البرد

ومما سبق يتبين أن مرحلة األزهار المبكر أنسب ما يمكن لقطع البرسيم الحجازى سواء من 

ناحية حاصل المواد الغذائية الناتج من وحدة المساحة أو من ناحية بقاء الحقل منتجا لسنوات 

( فى عمر مبكر)مع مالحظة أن حش البرسيم الحجازى باستمرار على إرتفاع قصير . ليةمتتا

أما فيما يتعلق بارتفاع قواعد السيقان التى تترك بعد . يؤدى إلى موت النباتات وقصر عمر الحقل

سم من سطح األرض ولو أن الحش على إرتفاع أقل من  8-5الحش فيجب أن تكون فى حدود 

 .زيادة الحاصل إال أنه بال شك يقلل من استدامة النبات ذلك قد يؤدى إلى

 حش البرسيم الحجازى

 العلف وتقديمه للحيوان ( قطع)التغذية الخضراء أى حش ** 

 :المميزات

 .تقديم علف عالى القيمة الغذائية للحيوان-1

 .دإلى أدنى ح( التى يتركز وجودها فى األوراق)تقليل الفقد من البروتين والكاروتين -2

 .عدم اإلضرار بقواعد النباتات والتى تنشأ منها النموات الجديدة بعد القطع-3

 .سرعة إزالة العلف من الحقل مما يسرع بإعادة نمو النبات-4

 .تحديد الفترة بين الحشة واألخرى بما يحقق أقصى إنتاج من العلف-5

استعمال الدريس أو التبن مع العلف تقليل خطر النفاخ بالتحكم فى التغذية اإلضافية عن طريق -6

 .األخضر وتالفى اختيار الحيوان ألجزاء دون أخرى من النبات

 :إال أنه يعاب على التغذية الخضراء ما يلى

احتياجها لعمالة متمرنة خاصة فى المساحات الكبيرة ويتمثل ذلك فى الحش والتجميع و الثرم  -1

 .والنقل والتقديم للحيوان

 .أو الظروف الجوية المعاكسة قد تعيق من اإلمداد المنتظم للحيوان بالعلف تعطل اآلالت -2

 رعى البرسيم الحجازى

يمكن زراعة البرسيم الحجازى للرعى فى حالة عدم توافر إمكانية الحش والتغذية الخضراء أو 

وائد حيث يقوم الحيوان فى هذه الحالة بجمع غذاؤه بنفسه إضافة إلى الف. عمل الدريس والسيالج

التى تعود على صحة الحيوان من التريض فى الشمس والهواء خصوصا  بالنسبة للحيوانات 

الحالبة ولهذا يستحسن حتى فى حالة توافر إمكانية الحش أن يخصص جزء من حقول البرسيم 

 .الحجازى كمراعى لتحقيق الفوائد سالفة الذكر

 :ويجب إعطاء الرعى عناية من النواحى التالية

سنة األولى يفضل الحش مرة أو مرتين بدال من الرعى وذلك للحد من منافسة الحشائش فى ال-1

 .خصوصا فى الزراعة الخريفية

 .عدم السماح للحيوانات بالرعى الجائر مع تخصيص العدد المناسب من الحيوانات للرعى-2

 .إراحة المرعى من الرعى لفترة مناسبة واللجوء للحش مرة أو مرتين فى كل سنة-3

أن يتم الرعى والحقل جاف كما يفضل حش النموات المتروكة بعد الرعى وجمعها ونثر -4

 .المخلفات الحيوانية بتمرير المشط ذو األسنان على الحقل بعد الرعى

 .أال يتم الرعى قبل أن تصل نباتات البرسيم الحجازى إلى المرحلة المناسبة للحش-5

حشات فى السنة األولى  9-8الحجازى فى المتوسط يعطى البرسيم : محصول العلف األخضر

يوم من الزراعة فى  70تؤخذ الحشة األولى بعد . حشة فى السنوات التالية 12ممكن أن يزيد إلى 

-35يوم فى زراعة آذار ونيسان، وتحش النباتات بعد ذلك كل  60-55تشرين األول وبعد حوالى 

ة واألخرى فى األوقات التى تسودها درجات الحرارة تطول الفترة بين الحش .يوما  أثناء العام 40

المنخفضة حيث يكون نمو النباتات بطيئا  وذلك فى الفترة من آخر تشرين الثاني إلى منتصف 

 .طن 5نيسان ويبلغ متوسط وزن الحشة 
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 :تختلف إنتاجية البرسيم الحجازى من البذور تبعا  لما يلى: إنتاج البذور

لظروف المناخية المالئمة إلنتاج البذور أن يكون موسم النمو طويل مع ا: الظروف المناخية  -أ

إرتفاع درجة الحرارة ليال ونهارا وانخفاض الرطوبة النسبية بدرجة كبيرة وتوفر إضاءة شمسية 

 (.الظروف المحلية)كافية وهذه الظروف تطابق لحد كبير مناخ المناطق شبة الجافة 

أى احتواء جذور النبات على مخزون كافى من المواد الغذائية  :حيوية النباتات قبل اإلزهار -ب

قبل السماح له بتكوين البذور ويتطلب ذلك قطع البرسيم الحجازى فى مرحلة ما بعد األزهار 

باستمرار فى الحشات التى تسبق إنتاج البذور وكذلك تنظيم رى حقول البذور بصورة كافية 

 .لتحقيق نمو خضرى بطئ

البرسيم الحجازى نبات خلطى التلقيح ويتطلب عقد البذور زيارة : Polinationالتلقيح  -جـ

الحشرات الملقحة كى تقوم بالضغط على الزورق بفعل ثقلها حيث تنطلق للخارج ناثرة حبوب 

اللقاح ومسببة تمزق الغشاء الرقيق الذى يغطى الميسم ويحول دون نفاذ أنابيب اللقاح ويعرف 

 .وهناك الكثير من الحشرات الملقحة الطبيعية وأهما النحل. Trippingذلك بعملية اإلطالق 

يفضل أخذ البذور من نباتات البرسيم الحجازى فى السنة الثانية والثالثة : ميعاد إنتاج البذور -د

 .ألن إنتاج البذور من حقول السنة األولى يؤدى إلى إضعاف النباتات بصورة كبيرة

 :ذى تترك فيه النباتات إنتاج البذور فإن هذا يتوقف علىأما بالنسبة للوقت من السنة ال

 .مالئمة درجة الحرارة -1

 .توفير الملقحات إذ يجب أن يتوافق ميعاد اإلزهار مع قمة نشاط الملقحات الطبيعية -2

تؤخذ البذور من محصول السنة الثانية أو الثالثة حيث يتم وقف الحش عادة  فى : محصول البذور

تتكون التقاوى فى جو معتدل الحرارة أما إذا حدث فى حشات متأخرة فإن  آب وأيلول حتى

يتم الحصاد بالشرشرة أو باليد عندما  .البرودة تقلل من الثمار العاقدة وبالتالى يقل المحصول

  .وينقل إلى البيدر حيث يدرس ويذرى ويغربل  يصبح لون الثمار داكنا  

.......................................................... 

 

 البرسيم المصرى

 Trifolium alexandrinum , L: االسم العلمي

 Egyptian clover or Berseem : االسم االنجليزي
 Fabaceae:  الفصيلة الفولية Papilionaceae : الفصيلة الفراشية Leguminoseae :  الفصيلة البقولية

 

 واالستعماالت االقتصاديةاألهمية 

العلف األخضر حيث تتغذى عليه على  البرسيم المصرى نبات بقولي حولي يزرع للحصول

وما يزيد عن حاجتها يجفف ويحول إلى دريس أو  أيارإلى آخر  كانون األولالحيوانات من أول 

 .يحفظ أخضر على هيئة سيالج تتغذى عليه الحيوانات فى الصيف أثناء انقطاع البرسيم األخضر

البرسيم عامل أساسى فى المحافظة على خصوبة األراضى الزراعية وتحسين خواصها يعتبر  -

رطل آزوت للفدان  250-100وإصالحها فهو يضيف إلى التربة زيادة على المواد الدبالية من 

 كل عام

يستعمل أحيانا  كسماد أخضر وهو أفضل من البقوليات األخرى ويرجع ذلك إلى سرعة تحلله  -

 .اد صالحة لغذاء النبات وتحسين خواص األرض الطبيعية والكيماوية والحيوية وتحوله إلى مو

 ذيويكاد أن يكون البرسيم غذاء كامال  الحتوائه على نسبة عالية من البروتين الخام المهضوم  -

الكاروتين ببالكالسيوم والفسفور عالوة على غناه  غنيوالبرسيم  ،قيمة الحيوية المرتفعةال

 ، ك هـوفيتامين د، 

بالبرسيم فى الحكم على صالحية  االستعانةيمكن بالتالي والبرسيم نبات متحمل للملوحة،  -

األرض لزراعة القطن إذ أن جودة نمو البرسيم فى األراضى الملحية دليل على صالحية األرض 

 .إلنتاج القطن
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يسمى البرسيم و alexandrinumالنوع المزروع من البرسيم في القطر هو  :سوريةالتوزيع فى 

ليط من األصناف خأما أصنافه فهي عبارة عن المصري وهو نبات بقولي عشبي حولي قائم، 

ذت أسماء محلية مختلفة، وهي جيدة المحصول، سريعة النمو، متعددة الحشات، ومتحملة خأ

 المساحة المزروعة منه في القطر ال. فضة أكثر من أصناف البرسيم في مصرخللحرارة المن

تزال قليلة وهناك حاجة ملحة لزيادة االهتمام بهذا المحصول والعمل على تشجيع زراعته في 

تنتشر زراعته كمحصول علف فى فصل الشتاء وهو يزرع إما القطر لتوفير العلف جيد النوعية، 

مؤقتا  قبل المحاصيل الصيفية وتأخذ منه حشة أو حشتين أو يزرع كمحصول مستديم وهو إما 

حيث يستهلك معظمها كعلف أخضر وجزء يخزن فى صورته الجافة كدريس لتغذية  يزرع للحش

 نتاج التقاوى أو يزرع إل. الحيوان عليها أثناء فصل الصيف

نظرا  لعدم قدرة البرسيم على تحمل درجة الحرارة المرتفعة لهذا يحل الجلبان كمحصول علف 

يزرع خليط من الحلبة فعة أو درجة الحرارة المرت المناطق ذات أخضر محل البرسيم فى

 .والبرسيم

يحتمل أن يكون البرسيم قد نشأ فى أسيا ودخل إلى مصر خالل سوريا : الموطن األصلى

به يتزايد فى شمال وجنوب أمريكا  االهتمامولقد أخذ . البرسيم شرقا  فى الهند أنتشروفلسطين كما 

وجنوب أفريقيا ويحتل البرسيم مكانة هامة فى الزراعة بحوض البحر األبيض المتوسط وأقطار 

 .الشرق األدنى

 :يمر البرسيم فى أثناء حياته بأطوار متعددة وأهمها

-10و الحرارة المثلى لإلنبات تتراوح بين  م 3-2بحرارة تنبت بذور البرسيم  :طور اإلنبات -1

أيام تستطيع البادرات تحمل 8-6م، تظهر البادرات في هذه الدرجة من الحرارة خالل ◦15

 . انخفاض الحرارة إلى مادون الصفر المئوي بدرجات قليلة

عند تشربها الماء وتتشقق  تنبت بذور البرسيم بعد خمسة أيام من الزراعة حيث تنتفخ البذور

القصرة فى موضع السرة ويخرج الجذير من موضع السرة ويستمر الجذير فى النمو حيث 

تستطيل السويقة الجنينية السفلى بمعدل أكبر من استطالة السويقة الجنينية العليا مما يؤدى إلى 

 .ظهور الفلقات فوق سطح التربة

النباتات وتتفرع النباتات أثناء  تمتد هذه الفترة من اإلنبات إلى إزهار :طور النمو الخضرى: ثانياً 

هذه الفترة وتستنفذ المواد الغذائية المتكونة فى تكوين األفرع واألوراق والجذور وتحش بعض 

أصناف البرسيم وتعاود مثل هذه النباتات نموها الخضري بعد حشها بتكوين األفرع القاعدية 

النباتات إلى الفترة التى تصبح فيها وتسمى الفترة التى تنقضى من حش  .ستعدادا  للحشة التاليةا

فترات  4حشات كان معنى هذا أنه توجد  4كان الصنف يعطى  فإذامعدة للحشة التالية بفترة النمو 

يوما  70-65للنمو وتمتد فترة النمو األولى من الزراعة إلى الحشة األولى ويتراوح طولها من 

يوم وتمتد  50-40حشة الثانية ويتراوح طولها من وتمتد فترة النمو الثانية من الحشة األولى إلى ال

يوم وتمتد فترة  40-30فترة النمو الثالثة من الحشة الثانية إلى الحشة الثالثة ويتراوح طولها من 

 يوم35النمو الرابعة من الحشة الثالثة إلى الحشة الرابعة ويبلغ طولها نحو 

 :ت النمو الخضرىوتقسم أصناف البرسيم المصرى إلى قسمين من حيث فترا

 .أصناف ذات فترة نمو خضرى واحدة(أ)

 .أصناف ذات فترة نمو خضرى متعددة(ب)

 (:الحشة الثانية)فترة النمو الثانية 

تستطيل األفرع القاعدية والتى تكون قد تكونت فى الفترات المتأخرة من فترة النمو األولى وتبدأ 

ترة النمو الثانية وال تبلغ هذه الفروع طوال مناسبا  الفروع القاعدية الثانية فى التكوين فى نهاية ف

مما يجعلها مع الحشة الثانية وتبدأ النورات فى التكوين فى نهاية الفترة الثانية وتؤخذ عادة حشة 

 .فى هذه الفترة إذا تركت النورات البذور ليتم تكوينها الصنفوتنتهى حياه للصنف ثالثة 
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 (:الثالثةالحشة ) فترة النمو الثالثة

ال يعطى البرسيم سوى حشتين خضريتين كبيرتين أما إذا أعطى الحشة الثالثة فتكون صغيرة إذ 

أكبر حد ويكون نمو النباتات  التفريعثناء هذه الفترة ويبلغ اتزهر النباتات جميعها عند حشها 

فى الفترات نورات فى التكوين الالجو وتبدأ  العتدالسريعا  فى هذه الفترة وربما يرجع ذلك 

 .المتأخرة من هذه الفترة

 (:الحشة الرابعة) فترة النمو الرابعة

يضعف نمو البرسيم فى هذه الفترة ويكون عدد األفرع أقل مما فى الفترة السابقة لنشاط عدد 

 محدد فقط من البراعم القاعدية فى تكوين األفرع وتظهر النورات فى نهاية هذه الفترة 

 :مرىطور النمو الث: ثالثا  

عليها بشأن تأثير درجات الحرارة وطول الفترة الضوئية  االعتمادليست هناك دراسات يمكن 

على أزهار البرسيم المصرى ويبدأ البرسيم المصرى يتهيأ لإلزهار بتعريضه لدرجات الحرارة 

المنخفضة وكذلك بطول الفترة الضوئية التى تتعرض لها النباتات وتختلف األصناف فى 

ختالفا  واسعا  وتؤدى الحرارة المرتفعة إلى سرعة تكشف ات البيئية الالزمة ألزهارها االحتياجا

 .األزهار

م و الحرارة المثلى لإلنبات تتراوح بين  3-2تنبت بذور البرسيم بحرارة : الجوية االحتياجات

وتقل نسبة إنبات تقاوى أيام 8-6م، تظهر البادرات في هذه الدرجة من الحرارة خالل ◦10-15

فى جميع الحرارة فهو يحتاج إلى جو معتدل ( م◦ 37)البرسيم كثيرا فى درجات حرارة مرتفعة 

تستطيع البادرات تحمل انخفاض الحرارة إلى مادون الصفر المئوي بدرجات ، بينما مراحل نموه

لنبات خصوصا  فى الحر الشديد والبرد القارس فى الخريف والربيع يؤثران على نمو ا. قليلة

ماتت البذور النابتة ولتقليل ( الزراعة المبكرة) طور البادرات فإذا صادف اإلنبات جوا حارا  

تموت البراعم وتسبب ( الزراعة المتأخرة)كما أن البرودة الشديدة والصقيع  .بالريالضرر يوالى 

نهاية موسم النمو إلى وتؤدى الحرارة المرتفعة فى . األوراق وتوقف النباتات الصغيرة احتراق

والنباتات أقل تحمال لدرجات الحرارة المنخفضة وبالتالى تقل  . سرعة إزهار النباتات الكبيرة

 .عدد الحشات

البرسيم المصري من نباتات النهار الطويل ويستطيع تحمل التظليل مما يمكن من زراعته محمال  

 . على محاصيل أخرى كالشعير

زراعته فى األراضى الطينية والصفراء ويمكن زراعته فى جميع تجود : األرض الموافقة

 .األراضى عدا الغدقة والقلوية الشديدة الملوحة والرملية

ة لزراعة القطن كما يمكن زراعته فى األرض الرملية بشرط لحيتختبر به صالحية األراضى الم

 .إضافة السماد البلدى عند إعدادها للزراعة

 وكمية البذار الزراعة موعد

 هـ /كغ18-14الثاني من شهر آب، تتراوح كمية البذار من نصف في سورية في اليزرع البرسيم 

يسبق البرسيم محاصيل عديدة في الدورة الزراعية مثل محاصيل الحبوب  :الموقع فى الدورة

ذرة أو والشوندر السكري والقطن الشتوية والربيعية ومحاصيل الزيوت والمحاصيل المخدومة كال

ويالحظ أن تكرار زراعة البرسيم باألرض يؤدى إلى ضعفها ولقد  .أى من المحاصيل الصيفية

لوحظ بالبالد األجنبية ذبول كثير من النباتات وموتها عند زراعتها فى أرض تكررت فيها زراعة 

وقد يرجع ذلك  Clover Sicknessالبرسيم لسنين عديدة وتسمى هذه الظاهرة بمرض البرسيم 

 .البرسيم لكميات كبيرة من البوتاسيوم وغير ذلك من العوامل الستنفاذ

سم بين  15 -7يزرع البرسيم عفير فى سطور باستخدام آلة التسطير على مسافات  طرق الزراعة

سم من سطح األرض وقد يزرع البرسيم  1.5 -1السطور ثم الرى على أال يزيد عمق البذور عن 

ذرة، أو يزرع بطريقة النثر باليد بعد خلط البذور بالرمل الناعم ثم لضيق الوقت تحت القطن أو ال

، يفضل تطمر البذور بعد النثر بأغصان األشجار ويروى الحقل ريا  هادئا  لمنع انجراف البذور

 Rhizobium trifolliاصة بالبرسيم قبل الزراعة خمعاملة البذور بالبكتريا العقدية ال
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 :محاصيل أخرىزراعة البرسيم تحميال على 

ويزرع الشعير محمال على البرسيم وال سيما فى الزراعة ، يزرع البرسيم محمال على الجلبان 

الحيوانات عند  انتفاخ احتمالالمتأخرة لحماية بادرات البرسيم من الحرارة المنخفضة ولتقليل 

 .التغذية على محصول الحشة األولى

 :سباب التاليةويرجع ذلك لألأحياناً تموت بادرات البرسيم 

 .تغذية الديدان القارضة ودودة ورق القطن على بادرات البرسيم-1

تقطع جذور البادرات مما يؤدى لموتها كنتيجة لتشقق األرض عند الزراعة فى األراضى -2

  .الشديدة الملوحة

ويرجع عدم وجود نباتات فى بعض من األرض إلى عدم اإلنبات أو موت البادرات أو إلى عدم 

فى هذه الظروف وترقيع األرض فى حالة المساحات  ترقيع األرضالتقاوى بهذه البقع ويجب  نثر

ساعات لضمان إنباتها وينصح  8بنثر البذور مع رية المحاياه وقد تبل البذور لمدة يتم الكبيرة 

 .بإتباع ذلك فى األراضى المالحة

وتنجح زراعة هذا المحصول في المناطق ذات معدالت يحتاج البرسيم رطوبة معتدلة، : الرى

الرية األولى بعد .مرات 10-9يروى البرسيم مم، وبشكل عام 450-400الهطول التي ال تقل عن 

أيام وال يصح  5أيام أو رملية فتكون بعد  4-3يوم إال إذا كانت األرض ملحية فتكون بعد  10-12

كثيرا  فتتمزق الجذور وتموت البادرات كما يجب أن التأخير أكثر من ذلك حتى ال تتشقق األرض 

 ويبطئ نموه وفى العادة ورقهتكون خفيفة حتى ال يركد الماء خصوصا  فى الجو البارد فيحمر 

بأسبوع ويجب أال تقل الفترة عن ذلك حتى ال تصبح األرض طرية  حشهيروى البرسيم قبل وبعد 

باتات بجذورها ومعها المنطقة التاجية وكذا تلف الن اقتالععند الرعى أو الحش مما يتسبب عنه 

 من دوس الحيوانات واألرض طريةالنباتات 

 كما أن البرسيم ال يروى مباشرة عقب الحش حتى ال تختنق البراعم الصغيرة 

 .دودة ورق القطن  النتشارمنعا  أيار 10رى البرسيم بعد الزراعي ويحرم القانون 

التسميد اآلزوتى ألن ذلك يضعف كثيرا  من قدرة النباتات على  ال يحتاج البرسيم إلى: التسميد

 الزراعةتثبيت اآلزوت الجوى ويسمد فقط فى األراضى الضعيفة جدا أو عند التأخير فى 

 .أو في حال زراعة البرسيم في األرض ألول مرة .تأثير البرد عليه لتشجيع نموه واحتمال

 طن من السماد العضوي المتخمر للهكتار 30- 20ال يوضع السماد البلدى إال لألراضى الضعيفة 

كالسيوم عند الحرث أو السوبر فوسفات  هـ/كغ45يفضل التسميد الفوسفاتى بمعدل  .قبل الزراعة

كما  .سلفات بوتاسيوم عند إعداد األرض للزراعة هـ/كغ45-30يفضل إضافة  .بعد الحشة األولى

قد يقل  .العناصر الدقيقة خاصة الحديد والزنك والمنجنيز فى األراضى الرملية باستعمالصى يو

فى حش البرسيم  اإلسراعالحرارة ولعالج هذا يجب  اشتدادنمو النباتات وتتكون األزهار عند 

 .وريه إليهوإضافة سوبر فوسفات الكالسيوم 

 محصول العلف األخضر

البرسيم تتأثر بعوامل كثيرة أهمها ميعاد الزراعة والصنف  وجد أن كمية المحصول األخضر من

 .وعمر الحشة األولى والفترة بين الحشات المختلفة

واآلالت . يوم من الزراعة ويكون الحش إما آليا أو يدويا  60-50يحش البرسيم ألول مرة بعد 

الحشة الثانية بعد  أما. المستعملة فى الحش هى المحشة والشرشرة والمنجل والمحشات الميكانيكية

يوم وعند تأخير الزراعة تطول  40يوم والرابعة بعد  45يوم من األولى والثالثة بعد  45-50

 .الفترة بين الحشات

 : حش البرسيم المصرى عملياتويراعى فى 

أال يكون مرتفعا  فيترك جزءا كبيرا  من قواعد السوق أو قريبا  من سطح األرض فيؤثر على  -1

 .اعى أن يكون فوق سطح األرض مباشرةالبراعم وير

 .أال يجرى واألرض طرية حتى ال تقلع النباتات بجذورها -2



 دايمان مسعو . د     السنة الثانية/نتاجهاإ أساسيات المحاصيل الحقلية و      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

17 
 

يجمع البرسيم المحشوش بعناية وال يترك منه جزءا  كبيرا  فى األرض عرضة للتعفن فيؤثر  -3

 .السفلية قواعد النباتعلى 

العليقة الجافة إلى التغذية على البرسيم يجب أال يكون اإلنتقال من : تغذية الحيوانات على البرسيم

فجائيا  حتى ال تصاب الحيوانات باإلسهال ويجب أن تكون ذلك بالتدريج فتعطى الحيوانات كمية 

من التبن مع البرسيم وتخفف كمية التبن تدريجيا  وبالمثل عند بدء التغذية الصيفية الجافة يعطى 

حتى ال يصاب باإلمساك عند التغير الفجائى من  الحيوان كمية من التبن تزداد يوما  بعد يوم

 6لمدة )العليقة الخضراء إلى الجافة وتبتدئ التغذية على البرسيم من كانون أول وتنتهى فى أيار

 وتكون التغذية أما حشا  أو رعيا  فى الحقل    (.شهور

 فى صورة دريس أو سيالج،  إليهالفائض من التغذية الخضراء يخزن لحين الحاجة 

 :وهو برسيم مجفف ومن صفاته الجيدة  :الدريسو 

 . متعفنةوغير  مقبولةأن تكون رائحته  -1

لألغذية القابلة  احتواءا  أن يحتوى على أكبر نسبة من األوراق حيث أنها أكبر من السوق  -2

 .أن يكون لونه مائال لإلخضرار -3     .للهضم

 .مشتمال  على نورات لزيادة البروتينمكتمل النضج مصنوع من برسيم كامل النمو  -4

هياكل خشبية  فى المساحات الصغيرة بحش البرسيم المكتمل النمو ثم وضعة على عملهويمكن 

يوم  4 -3على هيئة مثلثات لضمان تهويته بدال  من تركة على األرض وتقليبه وذلك لمدة حوالى 

متر مع  3حوالى  بارتفاعمتر  12×  8إلى الجرن لعمل كومات على شكل مستطيل  نقلهثم يتم 

وضع فرشة من حطب الذرة أسفل الكومة لمنع تسرب الرطوبة األرضية للدريس وكذلك توضع 

حزم من حطب الذرة رأسية فى الكومة وتسحب هذه الحزم بعد اإلنتهاء من عمل الكومة لتكون 

 .سية لتهوية الكومة وهذا يمنع نقص البرسيمرأقنوات 

الميكنة حيث يتم حش البرسيم بواسطة محشات خاصة  استخدامبيرة فيمكن أما فى المساحات الك

ساعة على األكثر حيث  48س البرسيم فى الحقل خالل كبتساعد على سرعة الجفاف حيث يمكن 

وحاليا يوجد محشات بها جهاز عاصر من  .ولونها األخضر بأوراقهيظل الدريس محتفظا  

 .الكاوتش لإلقالل من نسبة الرطوبة

تم حفظه عن طريق عملية التخمير فهو عبارة عن محصول علف أخضر  :Silageالسيالج ا أم

يستخدم للمواشي  .قريبا  جدا  من حالته عند الحصادبطريقة تضمن بقاؤه أخضر طازج في السايلو 

  .كعلف سهل الهضم ومرتفع القيمة الغذائية

  :التجفيفإن حفظ األعالف الخضراء عن طريق السيالج له مميزات خاصة بالمقارنة مع 

علف السيالج له قيمة غذائية فهو أخضر اللون، رطوبته طبيعية، صحي يحوي الكثير من 

الفيتامينات ألنه أقرب إلى العلف الطازج الذي أخذ منه، إن عملية السيلجة تقلل من هدر المواد 

 %50-40من محتوى األعالف الخضراء بالمقارنة مع %  10-5الغذائية بشكل كبير أي ال تتجاوز 

لهدر في حال التجفيف على األرض ومن مزايا هذه الطريقة للتخزين أنها تمكننا من نسبة ا

 .التخزين في حال كون المناخ غير مالئم للتجفيف

وعلما  بأن عملية السيالج تتطلب أماكن أصغر للتخزين وحجم عمل أقل، وأخطار الحريق ال 

المواسم المختلفة وذلك بعملية  تصل إليه ويمكن حفظ األعالف الخضراء الزائدة عن الحاجة في

التخمر وعادة تتطلب عملية تحويل األعالف الخضراء إلى سيالج أماكن محصورة عن الهواء 

ا استعمال أكياس البالستيكية   .وتسمى هذه األماكن الصوامع أو المكمورات، ويمكن أيض 

عزلة عن الهواء ويحضر السيالج بوضع العلف األخضر فى حفر أو أكوام أو صوامع مبنية ومن

تستنفذ كمية األوكسجين  .فيحدث به سلسلة من التغيرات يصبح بعدها صالحا  لتغذية الحيوانات

بعد خمس ساعات تقريبا  فتموت الخاليا النباتية ويمتنع نمو بكتيريا التعفن وترتفع درجة الحرارة 

ريا حينما تصل وحينئذ تنشط بكتيريا حمض الالكتيك ويقف فعل هذه البكتي م 40 -30إلى 

يوم وهذه المدة  40-30ينضج السيالج في المكمورة عادة خالل . الحموضة إلى درجة معينة

تتوقف على نوعية النبات المستخدم في السيالج ولكن السيالج ال يعطى للحيوان إال بعد مضي 
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ذلك أكثر من ثالثة أشهر وهنا يجب أخذ الحيطة عند فتح المكمورة أو إزالة الغطاء عنها و

الحتمال وجود بعض الغازات السامة على سطحها العلوي مثل غاز ثاني أكسيد الكربون أو 

ويراعى عدم إزالة الغطاء إال بالقدر الذي يسمح فيه بإخراج كمية . بعض أكاسيد النيتروجين

محدودة من السيالج حتى ال يؤدي إلى تلفه ويفضل التغطية مرة ثانية عند االنتهاء من أخذ كمية 

 .لسيالج المخصصة لتغذية الحيوان تفاديا  لعدم ضياع القيمة الغذائية منهاا

 :تربية البرسيم للحصول على البذور

من مساحة البرسيم ألخذ التقاوى منها وهى ال تحش إطالقا  بل تترك حتى %20يخصص عادة 

 تؤخذ التقاوى بعد الحشة الحشة الثالثة  أوتتكون البذور فى أواخر الربيع 

يوم من  15-12أيام ثم تروى ثانية بعد  6-5المساحة المخصصة للتقاوى بعد آخر حشة  تروى

 .الرية السابقة وال تروى بعد ذلك حتى الحصاد

بمجرد نضج المحصول وقبل تمام جفاف النباتات حتى ال تنفرط البذور أو تصاب  يحصد البرسيم

م المحصول بضعة أيام فى ويكو بالشرشرة أو المنجل فى الصباح المبكر الحشبالسوس ويكون 

 . ويخزنوذلك بعد تمام جفافه ثم يذرى  الحقل حيث ينتقل بعدها إلى الجرن ليدرس

وعدد الحشات وميعاد آخر المزروع تتوقف كمية المحصول على ميعاد الزراعة وصنف البرسيم 

 .حشة والتسميد الفوسفاتى وعدد الريات وكمية النحل فى المنطقة

وتتراوح نسبة %( 90)يح فى البرسيم المصرى خلطى بالحشرات وأهمها النحل التلق: التلقيح

 .زهرة 100-50وتحتوى النورة على % 75 – 20 عقد األزهار

ينتشر بحقول البرسيم الكثير من الحشائش والتى من أهمها الحامول والنفل المر : الحشائش

 .وعين القط والسلق والحميض وغيرها من الحشائش الشتوية

 .تبر الزراعة بتقاوى نظيفة من أهم العوامل لتقليل تواجد هذه الحشائشوتع

أسبوع من  4 -3بعد المبيدات المناسبة  باستخدامويمكن مقاومة الحشائش عريضة األوراق 

أما بالنسبة للحامول فتحش المساحات المصابة تحت سطح التربة قبل تزهير الحامول . الزراعة

 .وتحرق بعيدا  عن الحقل

................................................................. 

 البيقية 

 دحريج العلف -عدسية  –بازالء ابليس : االسم الشائع

 Vicia sativa. L: االسم العلمي

 Vetch : االسم االنجليزي

 F. Fabaceae :  الفصيلة البقولية

البيقية محصول علف حولى شتوى وهى تتفوق على األنواع األخرى من حيث النمو وكمية 

تعتبر البيقية من النباتات العلفية الهامة في تنمية الثروة الحيوانية حيث تزرع في . المحصول

مليون هكتار يزرع  1.8-1.6العديد من الدول اآلسيوية واألوروبية وبمساحة تتراوح بين 

وتصنف البيقية مع البقوليات التي تزرع كعلف . تحاد السوفييتي وتركيا وسوريامعظمها في اال

أخضر أو للحصول على الحبوب التي تستخدم في تغذية الحيوان باإلضافة إلى التبن الناتج من 

سوقه وأوراقه كما تستخدم البيقية في التسميد كسماد أخضر حيث تقلب في التربة مما يزيد في 

دت أهمية البيقية الستعمالها في إنتاج األعالف الخضراء وفي صناعة الدريس خصوبتها وقد زا

في شمالي أفريقيا وجنوب أوروبا في  Vicia S.P.Pوتوجد البيقية بحالة برية . لتغذية الحيوان

 .المناطق الرطبة والنصف رطبة والبيقية هي من النباتات المعروفة والمزروعة منذ القدم

 sativaيزرع منه أنواع كثيرة وأهمها ، 

، vulgaris، البيقية Sativaالبيقية : ومن أهم أنواعها المنتشرة والمزروعة األنواع التالية

 .V.Villosa، والبيقية الشعرية  V.Pnnonica، والبيقية الهنغارية V.Variaوالبيقية اإليطالية 
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 :أصناف البيقية المزروعة في سوريا

تقريبا  من المساحة % 95ريا عدد من األصناف الخليطة من البيقية إذ تشكل يزرع في سو

 .V.Sativaالمزروعة بالبيقية من النوع 

وفي دمشق يزرع نوع يسمى البيقية الحرستانية والتي تزرع بكثرة وقد أدخلت أصناف أمريكية 

ويعتقد بأن  V.Decekarbaجديدة إلى القطر أعطت نجاحا  جيدا  منها الصنف فيسيا ديسيكاربا 

أصلها نباتات أخذت من سوريا ثم أجريت عليها عمليات االنتخاب في أمريكا وأطلق عليها اسم 

 .ديسيكاربا

 :البيئة المناسبة

البيقية محصول شتوي تتحمل البرودة ولكنها تتأثر بالصقيع لذا فهي تزرع في البالد : الحرارة -1

. درجة مئوية 6-ل انخفاض درجة الحرارة إلى التي قلما تتعرض للصقيع الشتوي وهي تتحم

وبشكل عام تحتاج البيقية إلى طقس بارد غير قاسي ويفضل التبكير في الزراعة حتى تصل إلى 

وعند تأثر النبات بالصقيع تتلون . مرحلة خضرية متقدمة تكون عندها أكثر مقاومة للبرودة

. تى زوال الصقيع ليعاود نموه من جديدحواف األوراق باللون البني المحمر ويقف نمو النبات ح

 .وهو من نباتات النهار الطويل

تنجح زراعة البيقية في معظم األراضي السورية وليس لها أي متطلبات  :التربة المناسبة -2

خاصة ويزداد اإلنتاج باستمرار عند الزراعة في أراضي خصبة وتعتبر أفضل األراضي 

 .الخصبة والجيدة الصرف لزراعة البيقية هي األراضي اللومية

تحتاج البيقية إلى كميات معتدلة من الرطوبة فهي تزرع بعال  في معظم  :االحتياج المائي -3

المحافظات السورية كمحصول حبي أو علفي وتحتاج إلى بعض السقايات في المناطق شبه الجافة 

تاج إلى الري كلما أما الزراعة الخريفية فتح. كدمشق ودير الزور والرقة لضمان محصول جيد

 .احتاجت التربة والمحصول للري كونها زراعة مروية بقصد الحصول على البيقية الرعوية

إن التركيب الكيميائي للنباتات البقولية قلما تتأثر بالتسميد اآلزوتي لقدرة هذه : التسميد -4

ن النمو وبعد ذلك النباتات على االستفادة من اآلزوت المتوفر في التربة في األطوار األولى م

ولذلك فإن . تستمد حاجتها من األزوت المثبت بواسطة البكتيريا العقدية المتعايشة على جذورها

إضافة السماد اآلزوتي ال يستفاد منه إال في األطوار األولى من النمو، ومن الوجهة العلمية ال 

في حال كون التربة فقيرة حيث تضاف أسمدة آزوتية للنباتات البقولية والتي من ضمنها البيقية إال 

 .يمكن عندها إضافة كميات بسيطة لمد النبات باآلزوت في المرحلة األولى من النمو

إال أن البقوليات بشكل عام والبيقية بشكل خاص تستجيب إلى األسمدة الفوسفورية والبوتاسية 

األراضي السورية حيث تعطي نباتات قوية وتؤدي إلى ارتفاع اإلنتاج في وحدة المساحة وكون 

غنية بعنصر البوتاسيوم فغالبا  ال يضاف هذا النوع من السماد وبشكل عام تضاف األسمدة التالية 

 وهي الكميات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

دونم، وتضاف األسمدة أثناء /  P2O5كغ  5دونم، /Nكغ آزوت  2: في األراض المروية - أ

 .الحراثة قبل الزراعة لقلبها داخل التربة

 .دونم/تضاف األسمدة حسب الجدول التالي كغ: في األراضي البعلية- ب
 كغ/P2O5 كغ/ N كمية األمطار الهاطلة سنويا  

 5 3 مم500أراضي بعلية أمطارها تزيد عن 

 4 2 مم500-350أراضي بعلية أمطارها بين 

 3 1 مم300-250أراضي بعلية أمطارها بين 

 .وتضاف هذه األسمدة قبل الزراعة أثناء الحراثة لقلبها في التربة

تزرع البيقية لوحدها أو محملة مع بعض النباتات النجيلية كالشعير أو  :موعد الزراعة -5

والبيقية تزرع لغايتين هما الحصول على الحبوب . الشوفان وخاصة عندما تستخدم كعلف أخضر

 .أو الحصول على العلف األخضر والدريس

وكانون أول، وفي تزرع في األراضي المروية وتبدأ الزراعة في تشرين ثاني : البيقية الحبية - أ

 .األراضي البعلية وتبدأ الزراعة في أوائل تشرين أول
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 :وتتم الزراعة في مواعيد مختلفة حسب الزراعة والعروة(: العلفية)البيقية الرعوية  - ب

 .وتتم الزراعة في تشرين أول ( العروة الشتوية: )الزراعة البعلية

 :وتتم في موعدين: الزراعة المروية

 .وتتم الزراعة في النصف الثاني من شهر آب: يفية العروة الخر -

 .وتتم الزراعة في تشرين ثاني وكانون أول: العروة الشتوية  -

والتبكير بالزراعة مهم ومفيد خاصة في العروة الشتوية وذلك لإلسراع باإلنبات وإعطاء نباتات 

 .قوية تقاوم الصقيع وتخفف من أثره على اإلنتاج

كغ  15يحتاج الدونم الواحد من بذار البيقية بقصد الحصول على الحبوب إلى : كمية البذار -6

كغ بذار وذلك بغية  25أما الزراعة بقصد الحصول على نباتات علفية فيحتاج الدونم إلى . بذار

 .الحصول على كمية كبيرة من األوراق وكمية قليلة من األفرع والسوق

 :ويمكن الوصول لذلك باتباع اآلتي

 .إضافة األسمدة اآلزوتية بكميات كبيرة عدم -1

 .زيادة كمية البذار في وحدة المساحة -2

وفي الزراعة العلفية ال أهمية لمتانة السوق على عكس المحصول الحبي فكلما زادت كثافة 

النباتات قلت متانة السوق ألن الغاية من الزراعة هي الحصول على النباتات الخضراء فقط 

 .نتاج في وحدة المساحةوبالتالي زيادة اإل

تحضر التربة لزراعة محصول البيقية الحبية والعلفية : تحضير التربة وطريقة الزراعة -7

وبشكل جيد كما هو متبع للمحاصيل األخرى وذلك بحراثة األرض حراثة جيدة ثم تنعم التربة 

 .وتسوى لتهيئة مرقد البذرة ولسهولة توزيع البذار بشكل متجانس في التربة

طريقة الزراعة تتم بنثر البذور بعد تحضير التربة ثم تحرث حراثة سطحية بعد ذلك مباشرة و

 .لإلسراع بإنبات البذور

في حال توفر الري بالرذاذ فال داعي لتقسيم التربة إلى مساكب بعد زراعتها مما يسهل عملية 

 .حصاد المحصول ورفع كفاءة الحصاد اآللي

ت البيقية العلفية تحتوي في أطوارها األولى على كمية كبيرة من نباتا :النضج وموعد الحصاد -8

الماء كما تحتوي على األوراق والسوق على كميات كبيرة من المواد الكربوهيدراتية الذائبة 

وقليل من األلياف السيليلوزية وعلى هذا تكون نسبة المواد المغذية عالية وبالتالي نسبة االستفادة 

فالمادة جافة لهذه النباتات غنية بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة . ضا  من األعالف عالية أي

إلى البذور عند تقدم ( باالنتقال من األوراق والسوق)تتحول هذه المواد جميعها . وسهلة الهضم

النبات بالعمر وبالتالي تقل القيمة الغذائية لتلك األجزاء كلما تقدم النبات بالعمر حيث تزداد فيها 

وعلى ذلك تعتبر فترة اإلزهار هي أنسب فترة لموعد حصاد البيقية . سبة األلياف صعبة الهضمن

وتعتبر آخر . الرعوية وكلما أسرعنا بالحصاد كلما كانت كمية المواد الغذائية السهلة الهضم عالية

 .فترة الحصاد هي فترة اإلزهار األعظمي بعدها يبدأ انتقال المواد الغذائية إلى البذور

كما يجب االنتباه إلى أن الحصاد قبل اإلزهار يعتبر غير اقتصادي النخفاض كمية األعالف 

 .الناتجة رغم ارتفاع نسبة المواد الغذائية فيها

تحش البيقية العلفية بعد ثالثة أشهر من الزراعة للحصول على العلف األخضر وتعطي الحشة 

ب تحش في تشرين ثاني كعلف أخضر دونم والبيقية المزروعة في شهر آ/حوالي طن واحد

أما البيقية الحبية التي % 25وبشكل عام يبدأ حش البيقية العلفية عندما تكون نسبة األزهار بحدود 

أشهر تقريبا  من الزراعة  5تزرع من أجل الحصول على بذورها وتبنها فيتم حصادها بعد 

األوراق والسوق والتي تعتبر  كغ باإلضافة إلى التبن الحاصل من 100ويعطي الدونم وسطيا  

ذات أهمية اقتصادية كبيرة في تغذية المواشي ولكنها أقل بكثير من الدريس الناتج عن تجفيف 

 .النباتات الخضراء من الناحية الغذائية
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 :صناعة الدريس

الهدف األساسي في صناعة الدريس تقليل كمية الرطوبة في النباتات الخضراء إلى حد يتوقف 

وللحصول . األنزيمات النباتية واألحياء الدقيقة التي تقلل من محتواه من المواد الغذائية معه فعل

 (.تجفيف البيقية الرعوية طبيعيا  )على الدريس 

تنشر البيقية العلفية بعد حشها في الحقل تحت أشعة الشمس لتجف مع ضرورة التقليب المستمر 

وتعتبر . ن جهة وجفافها بسرعة أكبر من جهة ثانيةأيام لتالفي تعفن النباتات م 4-3كل يوم لمدة 

كحد أعلى وذلك لتالفي تعفن % 15النسبة المئوية للرطوبة المقبولة في الدريس الناتج هي 

وتخمر الدريس أثناء التخزين وفي هذه الطريقة تصل نسبة الفقد في المواد الغذائية للدريس إلى 

25.% 

 :وهناك طرق أخرى لصناعة الدريس أهمها

طريقة التجفيف داخل أماكن خاصة بواسطة الهواء الطبيعي أو المسخن بواسطة مراوح  - أ

 %.15لإلسراع بالتجفيف وتقليل الفاقد من الدريس، وتصل نسبة الفقد إلى 

طريقة التجفيف بالحرارة العالية ولمدة قصيرة وذلك ضمن غرفة تجفيف كهربائية يدفع - ب

وتخفيض الرطوبة % 10ونسبة الفقد في هذه الطريقة التزيد عن خاللها تيار من الهواء الساخن 

 في الدريس هو إيقاف أو إقالل أثر العوامل المؤثرة على القيمة الغذائية للدريس 

 :وتتمثل هذه العوامل بالنقاط التالية

 .تغيرات كيماوية تتم بفعل األنزيمات المؤكسدة للسكريات والهدم للمركبات الغذائية· 

 .نتيجة نمو األحياء الدقيقة في حال توفر الرطوبة مما يؤدي إلى تعفن الدريسفقد · 

 :ومن ناحية أخرى هناك عوامل تؤثر على القيمة الغذائية للدريس أهمها

فدريس البقوليات غني في محتوياته البروتينية والمعدنية من دريس الشعير  :النوع النباتي: 1 

 . ركيب الكيميائي والقيمة الغذائية ألنواع مختلفة من الدريسوالجدول التالي يين الت. والشوفان

 نوع الدريس
 النسبة المئوية من الوزن الجاف تماما  

 البروتين الخام المهضوم معادل النشا األلياف الخام البروتين الخام

 16.3 42.6 27.7 21.3 البيقية

 11.8 36 32.2 16.5 فصة

 8.9 37.7 31.9 14.3 برسيم

 5.2 40.8 26.5 9.3 شعير

 4.1 35.3 32.8 8 شوفان

 4.4 36.5 26.8 8.2 قمح

 6.3 39.2 30.1 11.4 أعشاب مختلفة

 .التي يحصد عندها العلف األخضر ألهميتها في تحديد القيمة الغذائية للدريس الناتج: مرحلة النمو: 2

تتوقف طول مدة حفظ المواد الغذائية على نسبة الماء الموجود في هذه المواد على  :التخزين: 3

ذلك فالدريس الناتج عن البيقية الرعوية يمكن حفظه جيدا  طالما كانت نسبة الرطوبة التزيد عن 

فإذا ازدادت النسبة عن ذلك نتج تعفن وتحلل للمواد الغذائية الموجودة فيها ويكتسب الدريس  15%

 . حة العفونة وفقد في كمية المركبات الغذائية الستخدام الفطريات لهذه المركبات أثناء نموهارائ

ويعتبر دريس البيقية الرعوية من مواد العلف الخشنة عالية المحتوى من المواد الغذائية لذا يجب 

ذائية الهامة المحافظة على األوراق واألزهار الحتوائها على نسبة عالية من البروتين والمواد الغ

 . بنسبة أكبر مما تحتويه السوق بعدة مرات ونسبة قليلة من األلياف

وبشكل عام تنقل النباتات بعد جفافها بهدوء إلى أماكن التخزين الخالية من الرطوبة لمنع ارتفاع 

وبالتالي منع حدوث التعفن والفقد ويفضل نقل الدريس إلى أماكن % 15رطوبة الدريس عن 

الصباح الباكر بعد تطاير الندى لإلقالل من تساقط وفقد األوراق مع مراعاة كبس التخزين في 

 .الدريس أثناء التخزين لإلقالل من الحجم

................................................................ 
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 الجلــــــــبان 

 .Lathyrus sativus L: االسم العلمي

 Peavin grass : االسم االنجليزي

 F. Fabaceae :  الفصيلة البقولية

 واالستعمالالقيمة الغذائية 

 .قيمته الغذائية الرتفاعيستعمل كسماد أخضر نظرا  .  يزرع كمحصول علف بقولى شتوى 

بذور بعض أصناف الجلبان على مواد سامة ال تستخدم البذور فى تغذية الحيوانات  الحتواءنظرا  

 .خوفا  من إصابتها بالشلل ثم الموت 

 : التوزيع الجغرافى

يزرع الجلبان بالهند وإيران والشرق األدنى وجنوب أوروبا وبعض األقطار بأفريقيا وجنوب 

زراعته على البرسيم فى المناطق الجافة مصر حيث تفضل سورية و ويزرع الجلبان فى  .أمريكا

 .العالية ويمكن زراعته محمال  على الحلبة لتحمله العطش والجفاف ودرجة الحرارة

الجلبان محصول شتوى يالئمه الجو الدافئ وال يتحمل شدة البرودة ويقاوم : اإلحتياجات الجوية

فى درجة الحرارة لذا تجود زراعته فى المناطق الحارة  االرتفاعالجفاف ويمكن للنبات تحمل 

 .وشبة الحارة

 ميعاد الزراعة

 تشرين األول وأحيانا  تمتد زراعته حتى أواخر تشرين الثانيمحصول شتوى يزرع خالل 

 الدورة الزراعية

يتبادل مع محاصيل الحبوب الشتوية كالقمح والشعير ويعقبه المحاصيل الصيفية مثل الذرة 

 .مية و الرفيعةالشا

 األرض المناسبة

يناسبه األراضى الصفراء جيدة الصرف والتهوية الخالية من الملوحة ويمكن زراعته فى جميع 

 .أنواع األراضى فيما عدا الملحية والقلوية

  سم8-4هـ وعمق الزراعة /كغ 250- 150تتراوح من  :البذار كمية

 .نثرا  وكذلك عفير  خضير نثرا  بطريقتين  مساكبتتم الزراعة فى : طرق الزراعة

 . يروى مرة أو مرتين  .ال يسمد الجلبان غالبا  : الرى والتسميد

 .وتنحصر عمليات الخدمة بعد الزراعة فى تنقية الحشائش باليد

شهور من الزراعة  3-2تصبح النباتات صالحة لتغذية المواشى عليها بعد : النضج والحصاد

وقبل عقد الثمار ويعطى الجلبان حشة واحدة أو قد يرعى فى  ويوافق بذلك بدأ إزهار النباتات

 .وتتغذى الحيوانات عليه أما طازجا  أو بعد تحويله إلى دريس .الحقل

للحصول على بذور الجلبان يترك جزء من الحقل بدون حش حتى تزهر النباتات : إنتاج البذور

 .ةمن الزراع( شهور 6 -5)ويتم نضجها وتصبح صالحة للحصاد بعد 

 .تحصد النباتات بعد نضجها و يتم فصل البذور بالدراس

....................................................... 
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 لوبيا العلف   

 .Vigna sinensis, savi: االسم العلمي

 Cow pea : االسم االنجليزي

 F. Fabaceae :  الفصيلة البقولية

أفريقيا هو الموطن األصلى للوبيا وتزرع من قديم الزمان فى يعتقد أن وسط : الموطن األصلى

 .أفريقيا وآسيا وبعض دول أوربا بحوض البحر األبيض المتوسط

أساسا  كمحصول صيفي لتغذية اإلنسان على البذور  سوريةتزرع اللوبيا فى : االقتصاديةالقيمة 

وتبذل المحاوالت إلدخال األصناف متعددة الحشات الصالحة للعلف لتغذية الحيوانات عليها خالل 

تحتوى اللوبيا على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية وتقدر نسبة البروتين بها  .الصيف

ومستخلص اإلثير حوالى % 16.4واأللياف %  33.8والكربوهيدرات بحوالى % 32.5حوالى 

 .على أساس المادة الجافة%  2.7

توجد العديد من أصناف اللوبيا التي تصلح إلنتاج العلف األخضر وتمتاز : األصناف العلفية

نباتاتها بأنها مدادة وكثيرة التفرع وبعضها إلنتاج القرون الخضراء والبذور، وتمتاز بكونها 

 . قائمة نسبيا  نباتات قصيرة 

اللوبيا محصول صيفى يالئمه الجو الحار وتبلغ درجة الحرارة المالئمة : ةالجوي االحتياجات 

م وال تتحمل النباتات درجات الحرارة المنخفضة كما يؤدى الصقيع إلى ˚24لنمو اللوبيا حوالى 

 .إحداث أضرار بالغة للنباتات

مرض الصدأ مما يؤثر تأثيرا  سيئا  على  انتشاريؤدى إرتفاع الرطوبة النسبية بالجو إلى 

 .المحصول

يمكن زراعة اللوبيا فى جميع األراضى وأفضلها الصفراء جيدة الصرف  :األرض المناسبة

والتهوية متوسطة الخصوبة حيث تعطى أعلى محصول وعند زراعتها فى أراضى خصبة غنية 

لنمو و تحتاج في زرعتها إلي وتتحمل الملوحة، وهي سريعة ا. تعطى محصول خضرى وفير

 . تلقيح التقاوي بالبكتيريا العقدية الخاصة بها عند زراعتها في األرض ألول مرة

 .أيارحتى أوائل  آذارمن  ابتداءا  اللوبيا محصول صيفى يمكن زراعته  :الزراعة موعد

 .من البذوركجم  70-50تتوقف كمية التقاوى على طريقة الزراعة ويحتاج الفدان  :كمية البذار

أو العفير حسب نوع التربة وعموما  تحرث  الخضيرتزرع اللوبيا بالطريقة : طرق الزراعة

 :األرض وتزحف وتخطط وتتم الزراعة كاألتى

وتتبع فى األراضى الثقيلة فتروى األرض وتترك حتى تجف الجفاف : الخضيرالزراعة : أوال

على سم  25 – 20ثم تزرع البذور على الخطوط فى جور المسافة بينها ( تستحرث)المناسب 

 .الرطب بالترابثم تغطى سم  5 – 3عمق 

سبق وتتبع فى األراضى الرملية حيث تزرع البذور الجافة فى جور كما  :الزراعة العفير: ثانيا  

 .وتروى األرض عقب الزراعة

أو فى سطور  نثرا   مساكبوللحصول على محصول علف أخضر تزرع بذور لوبيا العلف فى 

 .سم 20تبعد عن بعضها 

وتزرع لوبيا العلف مستقلة أو مخلوطة مع بعض المحاصيل النجيلية الصيفية كالذرة الشامية أو 

 .الذرة الرفيعة السكرية أو حشيشة السودان

اإلنبات  اكتمالاللوبيا حساسة جدا للرى وتعطى الرية األولى بعد أسبوع من الزراعة وبعد  :الري

وتقصر فترات الرى اثناء اإلزهار وتكوين الثمار كما تتقارب فترات  أسبوعينثم تروى مرة كل 

 .األوراق وضعف نمو النبات اصفرارالرى فى الفترة األولى من حياة النبات يؤدى إلى 

تستجيب اللوبيا للتسميد الفوسفاتى والبوتاسى وال تستجيب للتسميد اآلزوتى حيث تثبت : التسميد

 .ويزيد احتياجاتهاالنباتات كميات من اآلزوت الجوى تكفى 
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كجم نترات كالسيوم للفدان أما فى األراضى 50عند زراعة اللوبيا فى أرض رملية يضاف إليها 

كجم سوبر  150سوبر فوسفات الكالسيوم بمعدل  الصفراء والسوداء فال تسمد باآلزوت ويضاف

 .فوسفات كالسيوم للفدان

حشات  3 -2تحش النباتات لتغذية الحيوانات عليها عندما تتكون القرون ويعطى الفدان : الحش

طن والحشة األولى تكون بعد  12 – 8من العلف األخضر يصل وزن الحشة ( بعض الطرز)

 .يوم من الزراعة 75 -65

عند زراعة اللوبيا للحصول على البذور تزرع فى جور على خطوط وتترك : ذورإنتاج الب

ليتم جفافها وتفصل  البيدرالنباتات حتى يتم تكوين القرون ونضجها فتجمع القرون ونتنقل إلى 

 .البذور عن القشرة بواسطة الغرابيل

.................................................................... 

 

 الحلبة 

 Trigonella foenum greacum: االسم العلمي

 Fenugreek : االسم االنجليزي

 Leguminoseae or Fabaceae :  الفصيلة البقولية

 . نبات بقولي عشبي حولي يزرع للعلف األخضر أو الدريس أو السيالج أو إلنتاج البذور

حشات في ظروف  3-2حيث تعطي الحلبة  عرفت زراعة الحلبة منذ القديم كعلف أخضر

واستخدمت بذورها في الغذاء والطب الشعبي السيما في الهند ووادي النيل كما  الزراعة المروية

 .حيث يحتل مركزا  مرموقا  بين النباتات الطبية استخدمها العرب القدماء كنبات طبي وغذائي

الشمالية لقارة أفريقيا أو قارة أستراليا يعد الموطن األصلي لهذا الجنس الجزر : الموطن األصلي

 .بأكملها وآسيا وحول البحر األبيض المتوسط والصين

وأهم البلدان المنتجة لبذور الحلبة الباكستان والهند والصين ومصر وسوريا وتونس والمغرب 

يوجد إحصائيات حول المساحات  نوعا  وال 23والجزائر، وينتشر في سوريا بريا  حوالي 

 .عة في سورياالمزرو

تعتبر أنواع الحلبة من النباتات التي لها القدرة على التأقلم تحت ظروف : الخصائص البيئية

البيئات المختلفة من الطقس والمناخ، ويرجع ذلك إلى النمو السريع عند زراعتها في الطقس 

اف والعطش البارد والرطوبة المرتفعة وكذلك في الجو الحار منخفض الرطوبة ألنها تتحمل الجف

ودرجات الحرارة المرتفعة والبرودة المنخفضة بالرغم من أن الحلبة من نباتات العروة الشتوية 

ذات الفترة الضوئية القصيرة ودرجة الحرارة المنخفضة ومع ذلك فالفترة الضوئية الطويلة وشدة 

السريع، ألن  أشعتها تعمل بدورها على سرعة النمو الخضري والتبكير باإلزهار والنضج الثمري

ونباتات الحلبة بأنواعها المختلفة قد تجدد زراعتها في  .النباتات قد تميل إلى نباتات النهار الطويل

جميع األراضي المختلفة والجيدة الصرف والمحتوية على كميات مرتفعة من كربونات الكالسيوم 

لحامضية ، وكما يفضل والتنمو الحلبة في األراضي الغدقة أو ا .والفوسفور القابل لالمتصاص

 .زراعتها في األراضي الخفيفة سواء أكانت الصفراء أو الطينية الخفيفة

 :الخصائص الزراعية

جميع أنواع الحلبة من النباتات الشتوية التي يمكن زراعتها من بداية شهر : موعد الزراعة

نف ناتجة عن تشرين األول وحتى كانون الثاني، على أن تكون البذور مطابقة للنوع أو الص

سنوات وخالية من اآلفات والحشرات  10تزيد فترة التخزين لبذورها عن  محصول سابق، وال

 .وممتلئة الحجم ومحافظة على اللون والمظهر الطبيعي لها

هكتار، بعد عملية الحرث والتسوية، تنثر /كغ 100-70يحتاج الهكتار الواحد من : معدل البذار

سم، وتغطى  15أحواض أو ضمن سطور تبعد عن بعضها البذور مباشرة في مساكب أو 

  .بالخربشة ويعقب ذلك الري مباشرة
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ريات خالل  3-2باعتدال على أن تروى كل شهر بمعدل  الريالحلبة من النباتات التي تحتاج 

فترة النمو الخضري، ومرة أخرى خالل النمو الزهري والثمري على أن التزيد السعة الحقلية 

 .وكما يمكن زراعتها بعال  في مناطق االستقرار األولى والثانية% . 60للتربة الزراعية عم 

وري والبوتاسي فقط أما التسميد اآلزوتي ليس ضروريا  تحتاج الحلبة إلى التسميد الفوسف: التسميد

 .ألن الجذور لها القدرة على تثبيت اآلزوت الجوي لوجود العقد البكتيرية عليها

كما أنه يؤثر على رفع % 1.25-0.25وتشير الدراسات أن التسميد باليوريا يزيد اإلنتاج بمعدل 

 :كما ينصح بتسميد الحلبة بالمعدالت التالية% 50القيمة اإلنتاجية لتكوين البذور بزيادة مقدارها 

 دونم سلفات البوتاسيوم/كغ18      دونم سوبر فوسفات/كغ48

 .كغ دونم سلفات األمونيوم دفعة واحدة عند تحضير التربة12

 .مرات خالل فترة النمو 3-2تحتاج الحلبة إلى التعشيب بمعدل  :التعشيب

 . يختلف الحصاد باختالف الغرض الذى يزرع من أجله المحصول: الحصاد 

 فإذا كان الغرض هو الحصول على السماد األخضر يتم حرث النباتات مباشرة بعد مرحلة

يمكن البدء بجمع المحصول البذري  :أما إذا كان الغرض هو الحصول على البذرة. التزهير

ولونها بني فاتح وبذورها تامة النضج صلبة  عندما تنضج القرون الثمرية وتصبح جافة تقريبا  

القوام ومعظم الفروع واألوراق النباتية صفراء اللون والجزء القاعدي للنبات تام الذبول أو 

سم ويكون ذلك في الصباح الباكر  10الجفاف على أن تحش النباتات فوق سطح األرض بحوالي 

رطبا  خشية من تفتح مصاريع الثمار ونثر  والنباتات مازالت عليها قطرات الندى ومازال معظمها

وبعد الحش تنقل النباتات إلى مكان جاف ونظيف لفترة أسبوع تقريبا  لكي تجف تماما  ثم  .البذور

آليا  وتعبأ البذور في شواالت بشرط أن تكون نظيفة ومغربلة وخالية من الشوائب  وتذرىتدرس 

كغ تبعا   540-255ية الدونم الواحد من والمواد الغريبة والحصى والتراب تتراوح إنتاج

  .للمعامالت الزراعية والبيئة التي ينمو تحت ظروفها النبات

 انتهت المحاضرة******************************************* 




