
 دمسعو ايمان . د     ةلثالسنة الثا/ية رعو ال ية وفلعالمحاصيل ال جانتإ      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

1 
 

 :ةلثاثالمحاضرة ال

  :البقولية  محاصيل العلف
 

 األلفالفا -(  يالحجاز البرسيم)ة مزروعالالفصة 

 .Medicago sativa L: االسم العلمي
 Fabaceae:  الفصيلة الفولية Papilionaceae: الفصيلة الفراشية Leguminoseae :الفصيلة البقولية

 

منطقة جنوب غرب آسيا وال تزال بعض طرزها  يف تنشأ الفصةيعتقد أن : يالموطن األصل

ويبدو أن الفرس هم أول من زرعوها . بيريايوسط آسيا وحتى س يوأنواعها البرية تنمو طبيعياً ف

ثم انتقلت بعد ذلك إلى المناطق المجاورة حتى زرعت ببابل قبل الميالد بسبعة  يكمحصول علف

لرومانية حيث أوالها الرومان عناية خاصة مع الغزاة إلى اإلمبراطورية ا الفصةقرون ونقلت 

منذ زمن بعيد نظراً  الفصةوقد عرف العرب . أوربا وشمال أفريقيا يف توعن طريقهم انتشر

البربر ونقلوا زراعتها إلى األندلس ومنها ألمريكا بعد  القيمتها العلفية الممتازة حيث عرفه

  .اكتشافها

 : االستعماالتواألهمية االقتصادية 

عام  02البقاء في التربة أكثر من  يمكنه ،تاشحلا ددعتممعمر، بقولي،  ،يبشعالفصة نبات  -أ

اسم الفصة  ىسنوات، ويطلق عل 7-3في األرض من  تتراوح مدة بقائه في الزراعات الحقليةو

 الفصة يطلق على  ؛العلف الممتاز، االسم من المعنى العربي واشتق هذا alfa lfa االلفا الفا 

 -السودان -مصر) يفالحجازي  البرسيمسمى تر حيث خأسماء عديدة تختلف من قطر آل

القضب ( المغرب -تونس -لبنان -سوريا -األردن)الفصة ( الكويت -العراق) الجت( السعودية

 (.منها يليبيا عدا الجزء الجنوب)الصفصفة ( جنوب ليبيا -اليمن)

 زال منذ استئناسهاتعرفتها البشرية وال  يمن أقدم المحاصيل العلفية البقولية الت الفصةعتبر ت -ب

نظرا ألهميتها  ولقد لقبت الفصة بملكة الحقولعلى محاصيل العلف  ةً ملك ةً حتى اآلن متوج

ستغل إلنتاج العلف األخضر والدريس والسيالج تة وقيمتها العلفية الممتازة حيث االقتصادية العالي

كما أن جزءاً من  .إلى مستوى المواد العلفية المركزةتصل أحيانا  يذو القيمة الغذائية المرتفعة الت

لينتج مكونات علفية من األوراق  يجفف صناعياً ( خاصة فى الواليات المتحدة) الفصةعلف 

 .يستعمل كمصدر مركز للبروتين والفيتامينات يصلح لتغذية االنسان والحيوان يوالذ

 :عتبر الفصة من أهم محاصيل العلف لألسباب اآلتيةت -ج 

  :حيث أنهع العديد من األراضي و المناخات م اتكيفهبسبب الظروف السيئة  الفصةتحمل ت -1

 . قاوم الحرارة المنخفضةت –ب               .قاوم الجفافت -أ 

  .ما تحمل الملوحة المرتفعة نوعاً ت –د      .تحمل قلوية التربةت –جـ 

 .محصول علف آخر يأعلى من أ محصوالً  يعطت -0

على نسبة عالية من البروتين ونسبة عالية من العناصر  يحتوتالغذائية عالية حيث  قيمتها -3

 .عن احتوائها على عدد كبير من الكاروتين والفيتامينات المعدنية فضالً 

 كانون) البرودة الشديدة الشتاء أشهر ذلك من يستثنى محصول علف أخضر طول العام يعطت -4

 أنها حيث المكثفة الزراعية المحاصيل من الفصة تعتبر (.عام كل من شباط 12 حتى األول

 اً نط 02 -12  هردق اجنتإب ،ةيورالم ظروفال تحت دحوالا العام يف تاشح 5-3 من تستغل بحشها

   حداوال هكتارال يف روذجال نم اً نط 10 -12األرض  يف ىقبتيو سيردال نم

يمكن تحويلها إلى دريس أو سيالج مع االحتفاظ بدرجة ، وتستسيغها الحيوانات بدرجة كبيرة -5

 .االستساغة وقيمتها الغذائية

 .في األرض لعدة سنوات امدة مكوثهبعد كل حشة طوال  اوقوته اسرعة نموه -6

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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عتبر من المحاصيل الهامة تحيث  .من المحاصيل اأو مع غيره افردهمب اإمكانية زراعته -7

رفع القيمة الغذائية للمحاصيل المرافقة ودرجة تخاليط األعالف مع النجيليات حيث المكونة لم

 .استساغتها

حيث . عقد البكتيرية اآلزوتيةتحسينها لخواص التربة لما تضيفه من آزوت جوي عن طريق ال -8

محافظتها و (.فدان/رطل 022 - 52)التربة  يف يكمية كبيرة من النتروجين الجو الفصةثبت ت

 .على خواص التربة ومنع التربة السطحية من االنجراف

 (:القيمة الغذائية)األهمية العلفية للفصة 

تتميز الفصة بارتفاع قيمتها الغذائية واستساغتها العالية من قبل الحيوان وهي غنية بالبروتين 

والكاروتين والكالسيوم و الفوسفور مقارنة بغيرها من محاصيل األعالف إذ تبلغ المادة الجافة في 

% 05.0تبلغ نسبة البروتين الخام ومن الوزن الطازج % 17العلف األخضر قبل التزهير حوالي 

% 0.41والكالسيوم % 36.5هيدرات و الكربو% 0.2والدهن الخام % 03.5واأللياف الخام 

وبشكل عام محتوى األوراق من المواد البروتينية    .من أساس المادة الجافة  %2.35الفوسفور و

احتوائها  يبلغ ضعف محتوى األغصان ولكن إلى جانب المحتويات الجيدة للفصة ثبت مخبرياً 

على الحيوان تسبب له أمراض وانحطاط في قدرته  ركبات كيميائية سامة تؤثر سلباً على م

 :الحيوية وخلل في وظائفه البيولوجية ومن أهم هذه المركبات

 .يسبب تشوهات في الجهاز التناسلي تؤدي للعقم:  Fytoestrogenفيتوايستروجين  -1

واألغنام ووقف النمو عند الدواجن وأحيانا يسبب النفخة عند األبقار  :Saponinالصابونين  -0

وإذا كان تركيزه في العلف عاليا فإنه يؤدي إلى الموت ويتركز ، يةيوقف جميع النشاطات الحيو

 .تواجد الصابونين في األزهار والجذور

 : (يالحجاز البرسيم) الفصةأنواع ومجاميع 

 إلى سورية  يفالمنزرعة  الفصة عاونأف صنت ماع لكشب *

 مظعم اهعبتتو ملاعلا يف اً راشتنا رثكألا يهو M. sativa األزهار األرجوانية تاذ الفصة -

  .ةعورزملا صنافألا

 يف رشتنيو اً مدخستاو أنواع أقل انتشاراً  يوه M. falcataاألزهار الصفراء  تاذ الفصة -

 . ايريبيس ثلم ةدرابلا قطانمال

 الفصة بين النوعين السابقين يعانصال حيقلتال أو يالتهجين الطبيع مننشأت  :ةهجينال الفصة -

 ةنيجهأصناف  ىلع لحصولا متحيث  M. falcate الصفراء الفصة و M. sativa األرجوانية

 . باختناالو تاالتهجين لالخ من  نيوبالا نم اهومن يف ىوأق

من األصناف تختلف فيما  اً جد اً كبير اً عدد االعالم فقد ظهر منه يف الفصةونظراً التساع انتشار  *

مجموعات  يوعلى العموم فأن األصناف توجد ف مناطق معينة يبينها من حيث مناسبتها للنمو ف

 :يأو طرز كاآلت

ونباتات هذه المجموعة ال تقاوم البرد الشديد وغير مقاومة لمرض : يمجموعة البرسيم العاد( 1

 .يالذبول البكتير

 .يتمتاز بمقاومتها للبرودة والعطش كما تقاوم مرض الذبول البكتير: نمجموعة التركستا( 0

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

 .وسريع وال يمكث طويال باألرضي النمو قو: مجموعة البرسيم العربي( 4

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

 .يالبكتير

إلنتاج أصناف هجين أقوى من  الفصة ياستغلت قوة الهجين ف: مجموعة البرسيم الهجين( 6

وزراعتهما متجاورتين ليتم التلقيح  يأبويها وذلك بانتخاب ساللتين تتميزان بقوة نموهما الخضر

يمكن إكثارها خضريا إلعطاء الصنف  البذور الناتجة نباتات قوية يبينهما حيث تعط يالخلط

 .يمكن تكاثره خضريا يالنمو الذ يالهجين القو

 



 دمسعو ايمان . د     ةلثالسنة الثا/ية رعو ال ية وفلعالمحاصيل ال جانتإ      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

3 
 

  :الفصةأصناف 

االقتصادية لكثير من دول العالم فإن مربوا النبات يعملون دائما على إنتاج  الفصةنظراً ألهمية 

 .أصناف جديدة أكثر مالئمة لظروف البيئة وأكثر إنتاجية للعلف ذو النوعية الجيدة

المنزرعة بسورية ليست محددة بالضبط ألن التقاوى مستوردة من مصادر مختلفة  الفصةأصناف 

العربى أو مجموعة بيرو وهما مجموعتان متشابهتان البرسيم إال أن أغلبها ينتمى إلى مجموعة 

  .حال يعلى أ

شاء لزراعتها مخلوط مع بعض النجيليات إلن يأ يتصلح أساسا للرع الفصةوهناك أصناف من 

فقط ونباتات هذه األصناف تتميز بنموها المائل لإلفتراش وقدرتها على  يمرعى يستغل بالرع

تصلح  ياألصناف القائمة النمو الت يعلى مساحة من سطح التربة أكبر مما يحدث ف االمتداد

 .للحش

 الوقت في يزرع ما وأكثر القطر في نسبياً  جديداً  محصوالً  الفصة تعتبر: سورية يالتوزيع ف

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

 للحليب المنتجة الحيوانات تربى حيث وحلب والالذقية وحماه حمص حول جداً 

 :ا هوهعدم اإلقبال علي يمساحات محدودة والسبب ف يسورية ف يتم زراعة الفصة فت

 بقعة في يزرع مستديم محصول يفهباألرض  الطول مدة مكثه :الزراعيةاإلخالل بالدورة  -1

  .سنوات 6-3 من فيها ويبقى األرض من

 أنها حيث الماء من كبيرة كميات الفصة تستهلك :فصل الصيف ياحتياجاته المائية المرتفعة ف -0

 عال إنتاج على الحصول أجل من فإنه ولهذا جافة مادة كغ 1 إلنتاج ماء كغ 822-722 لـ تحتاج

 السقاية مياه من كافية كميات توفير يجب الفصة من

ولما كانت  .عطل زراعة المحاصيل الرئيسية كالقطنوبالتالي ت :بدودة ورق القطن اإصابته -3

ستعمل تحيث  يالرع يأراض يإال ف ااإلنتاجية فال ينتظر انتشاره يف اهذه المحاصيل أعلى منه

 .كمرعى مستديم للماشية 

 : لفصةلالظروف البيئية المناسبة 

أنه لها  إذ يظروف مناخية متباينة طالما توفرت مياه الر يبنجاح ف الفصةنمو ت :الحرارة -1

وعموماً . ا الحالتينتكل يالقدرة على تحمل الحرارة المرتفعة والبرد القارس ولو أن نموها يتأثر ف

يحدث فى  يإذ أن النمو المثال الفصةيعتبر المناخ المعتدل شبه الجاف مثاليا بالنسبة إلنتاج 

 وارتفاع أو. ˚م02 -12ودرجة حرارة الليل ما بين ˚ م32 -15درجات حرارة النهار ما بين 

نشاط بكتريا العقد  انخفاض درجة الحرارة عن هذه الحدود المثلى يقلل من تكوين العلف ويحد من

 القطر، أقاليم كافة في زراعتها يمكن ولذلك والدفء للحرارة محب محصول الفصة .الجذرية

 عن تتوقف ولكنها كثيراً  الحرارة تتحمل. أيضاً  البذار إلنتاج جداً  مالئمة الطبيعية الظروف وأن

 . م  42 حرارة درجة بعد الجديدة البراعم توليد

 الصيف في تزرع التي الفصة فإن لذا المرتفعة الحرارة تتحمل ال حديثاً  المزروعة النباتات

 درجات إلى الفصة تحتاج ال تطورها من األولى المراحل في .السريع التجفيف إلى تتعرض

- 5 حتى اإلنبات بعد) الفتية الفصة تتحمل ، م   4-0 حرارة درجة تحت تنبت فهي مرتفعة حرارة

، 2-7 حرارة بدرجات التطور في الفصة نباتات تبدأ الربيع في (.م  6  الفصة نبات يتحمل م 

 فإن لذا م  42- حتى شتاءً  جداً  المنخفضة الحرارة درجات( أيلول) الباكر الخريف في المزروع

 المنخفضة الحرارة درجاتب تتأثر ال البرد موسم حلول قبل جيداً  المؤسسةو المغذاة الفصة حقول

 .السواء على والمنخفضة منها المرتفعة القطر مناطق كافة في شتاءً 

مةةن نباتةةات النهةةار الطويةةل والمحبةةة للضةةوء وال سةةيما فةةي  صةةيفي محصةةولالفصةةة  :الضووو  -2

 تةةوفر مةةن الةةرغم علةةى االسةةتوائية المنةةاطق فةةي جيةةداً  ال تنمةةو فإنهةةا لةةذلك .مراحةةل النمةةو األولةةى

 التةةي األخةةرى المحاصةةيل علةةى محملةةة جيةةداً  ال تتطةةور نفسةةه وللسةةبب. بكثةةرة والحةةرارة الرطوبةةة

 .الشمس ضوء عنها تحجب
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مةن المحاصةيل % 52-32تعتبر احتياجات الفصة إلى المةاء كثيةرة تفةوق احتياجةات  :الرطوبة -3

وتقدر احتياجاتهةا إلةى الرطوبةة ، عطش نظراً لضخامة مجموعها الجذريولكن تتحمل ال، األخرى

مةن السةعة الحقليةة وتحتةاج الفصةة إلةى معةدالت %  82-72 األرضية في مراحل النمةو األولةى بةـ

 .مم سنويا 622-522 أمطار

أجةةود  يولكنهةةا تعطةة مةةن الرمليةةة إلةةى الطينيةةة  تنمةةو الفصةةة فةةي جميةةع أنةةواع التةةرب :التربووة -4

المختلطة العميقة جيدة الصرف وذات القدرة المتوسطة على  ياألراض يمحصول عند زراعتها ف

 يحتةى يعطةة يالرمليةة فتةةزداد حاجةة النبةةات للتسةميد والةةر ياألراضةة يأمةةا فة. االحتفةاظ بالرطوبةة

ركةود الميةاه  الثقيلةة نظةراً لعةدم تحمةل النبةات ياألراضة يفة الفصةجود زراعة توال  جيداً  حاصالً 

الصةيف حيةث ال تتسةرب الميةاه بسةرعة كافيةة ولةنفس  يف على سطح التربة لمدة طويلة خصوصاً 

 .الترب الغدقة يالسبب ال تنجح الزراعة ف

تحمل درجات معتدلة من حموضة وقلوية التربة وتعتبر فصة وبالنسبة لحموضة التربة فيمكن لل

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

فأن  7.5تزيد فيها الحموضة عن  يالقلوية الت ياألراض يأما ف. الكالسيوم المتوفر للنبات

رغم  الفوسفور وبعض العناصر النادرة مثل الحديد والمنجنيز والبورن تصبح أقل توافر للنبات

 .في التربة وتنعكس أعراض نقص هذه العناصر بصورة أمراض على النبات اوجوده

وتعوق انتشار الجذور ويساعد غسيل األمالح قبل  الفصةملوحة التربة إلى ضعف نمو  يوتؤد

الغزير بعد الزراعة على اإلنبات ونمو البادرات ومن المعروف ازدياد  يوالر الزراعة مباشرة

 .العمر يللملوحة كلما تقدم النبات ف الفصةتحمل 

سةةم مةةن سةةطح  0 -1.5تتةةأثر الفصةةة بارتفةةاع منسةةوب المةةاء األرضةةي إذا ال يجةةب أن يزيةةد عةةن 

 .التربة

 :ة يالزراع عمليات الخدمة

عمل على تحسين تمن البقوليات  كغيرها يمعمر وه يمحصول بقول الفصة: الدورة الزراعية* 

التربة وهذا  يزيد من نسبة المادة العضوية والنيتروجين فتبناء التربة وتحسين تهويتها كما 

 .تعقبها ييساعد على زيادة خصوبة التربة وتحسين إنتاجية المحاصيل الت

. سنوات ولو أن اإلنتاجية تتناقص تدرجياً بعد السنة الثانية 6-3األرض من  يف الفصةمكث ت

ما عدا محاصيل الجذور مثل الشوندر السكري والبطاطا  الفصةمحصول عقب  ييمكن زراعة أ

نبات  الفصةالتربة ومن األفضل أن يعقب  يتتحلل ف يلك يتحتاج إلى وقت كاف الفصةألن جذور 

الشامية ومحاصيل العلف مثل حشيشة السودان والدخن حتى تستفيد من  مثل القمح والذرة ينجيل

نفس األرض فترتين  يف الفصةكما يفضل عدم زراعة . الفصةالتربة بعد  يالنتروجين المتراكم ف

بل يجب أن تستغل األرض ( النيماتودا)متتاليتين نظرا لتزايد محتوى التربة من األمراض 

 .مرة ثانية الفصةسنوات قبل إعادة زراعتها ب 4-0بمحاصيل غير بقولية لمدة 

 :عمليات الخدمة قبل الزراعة * 

 البرسيم تبع في مهو  ماك :تجهيز التربة للزراعة -1

حالة توافر البكتريا العقدية الخاصة بها فإن إمدادها  يفف يمحصول بقول الفصة :التسميد -2

من النيتروجين فى ولو أن جرعة صغيرة  الفصةللنبات من النيتروجين يكون كافياً لسد حاجة 

. الضعيفة ياألراض ينيتروجين للفدان قد تساعد على تحسين النمو خاصةً ف غك 15 -12حدود 

 . الفوسفور والبوتاسيوم يهفصة ولكن بصورة عامة فإن العناصر الغذائية الهامة لل

الرسوبية والكلسية  يراضاأل يوالفسفور يكون عادة غير متوفر المتصاص النبات بدرجة كافية ف

 . ذات الطبقات الصلبة ياألراض يوف

خامس أكسيد الفوسفور للفدان أثناء إعداد  غك 05 – 02حدود  يويمكن إضافة السماد الفوسفاتى ف

. أواخر الشتاء وأوائل الربيع يف ياألرض للزراعة وكدفعات سنوية قبل بداية النمو النشط أ

أوراق وسيقان  يويمكن تقدير مدى كفاءة التغذية الفوسفورية للنبات بمعرفة نسبة هذا العنصر ف

 . سم12مرحلة بداية األزهار أو عندما يبلغ طول النموات التاجية  يالنبات ف
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وحدة  48ف بمعدل أو يضا. الترب المحلية بكميات كافية للنمو عادة يأما البوتاسيوم فيوجد ف

 . بوتاسيوم على دفعتين أو ثالث دفعات سنوياً 

تساعد على تحسين خواص التربة  يفهفصة أما بالنسبة لألسمدة البلدية فإن فائدتها مزدوجة لل

انتشار الجذور وكذلك تضيف بعض العناصر الغذائية خصوصا البوتاسيوم والفوسفور  يوبالتال

هو قبل الزراعة أثناء أعداد األرض  يت إلضافة السماد البلدوأفضل وق. وبعض العناصر النادرة

 .وكذلك كدفعات سنوية أثناء الشتاء

 تنظف البذار من الشوائب وتلقح بالبكتيريا الخاصة بالفصة: تجهيز البذور للزراعة -3

Rhizobium mililotus ،ويجب أن تكون البذور ذات نسبة إنبات عالية . 

 : الزراعة *

 :هما موعدين يسورية ف يف الفصةزرع ت: موعد الزراعة

 الوز دعب أنسب للمناطق ذات الشتاء البارد جداً  يهو موعد ربيعي خالل شهري آذار ونيسان -

  عيقصال ثودح االتماحت لك

لكي يصل النبات إلى درجة المناطق ذات الشتاء المعتدل  يف كلذوول ليأو بآموعد خريفي في  -

اء الشتاء النخفاض هذه العروة أثن يف الفصةنمو  يبطؤجيدة من النمو قبل دخول فصل الشتاء، إذ 

كال الموعدين ولو أن لكل موعد مزاياه  يويمكن زراعة الفصة بنجاح ف .درجات الحرارة

 السنة األولى بدال منالزراعة الخريفية يمكن الحصول على حشتين أو ثالثة خالل في ف: وعيوبه

الزراعة الربيعية ولكن يجب أن تكون الزراعة الخريفية مبكرة حتى تنمو  يف حشة أو أثنين

 .حمل البرودة خاصة عند حدوث اإلنجماد شتاءً تالبادرات بدرجة كافية لت

سيزرع فيها وميعاد الزراعة تي على حسب المنطقة ال تختلف كمية التقاوى :البذاركمية 

هـ /غك7-5و ، عند إنتاج العلفهـ من البذور /غك16-10يحتاج الهكتار حوالي  .البيئيةوالظروف 

 .أخرى مع مخاليط علفيةهـ في حال زراعة الفصة /غك 02 -18و ، عند إنتاج البذورمن البذور 

 يوهذه الكميات من البذار تعطي كثافة نباتية عالية طوال مدة مكث المحصول باألرض والذ

 .بنظافتها من الحشائش يسنوات خاصة إذا اعتن 6 -3 يتراوح ما بين

  : طرق الزراعة

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

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

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

 .  البذور

يفضل زراعة الفصة بواسطة آلة الزراعة الحديثة لضمان التوزيع : الزراعة بالبذارات اآللية( 0)

تبتعد خطوط الزراعة عن بعضها من ،  المنتظم للبذار على الخطوط وعلى العمق المناسب

سم حسب الغاية من الزراعة فإذا كانت الغاية إنتاج العلف األخضر أو الدريس تكون  10.5-62

 .سم3 -0 وعلى عمق. سم 62-52سم وإذا كانت الغاية إنتاج البذور تكون األبعاد  10.5األبعاد 

 :الزراعة  بعدعمليات الخدمة * 

  :االحتياجات المائية والري

حتاج إلى عدد كبير من الريات قد تصل إلى ن العوامل المهمة في إنتاج الفصة، وتتوفر الماء م

. والصنف وخصوبة التربة السنة حسب المنطقة ونوع األرض والظروف الجوية يرية ف 02

كميات كبيرة من الماء تفوق احتياجات الكثير من المحاصيل بسبب ارتفاع معدل  الفصةستهلك ت

 . نتحها ولكنها تتحمل العطش نتيجة ضخامة مجموعها الجذري

ري خفيف على فترات قصيرة  في مم وتحتاج الفصة إلى 12-7.6 وأقصى معدل استهالك يومي

بداية نموها وحين تكون الجذور سطحية وتزداد الحاجة للماء في شهور الصيف وتقل في أشهر 

الربيع و الخريف وتصل إلى نهايتها الصغرى في فصل الشتاء وفي الفترة التي تلي الحش حتى 

 .تعطى فرصة لنمو البراعم القاعدية 
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  بالنجيليات الفصةخلط 

 :ببعض النباتات النجيلية العلفية المعمرة حيث يساعد ذلك على ةً الفصة مخلوطزرع تقد 

مقاومة انتشار الحشائش وزيادة الحاصل  يضمان الحصول على كثافة نباتية مناسبة وبالتال -1

 .تحسين نوعية الدريس الناتج من المخلوط -0  .من الخليط يالعلف

 .الفصةينخفض فيها نمو  يل التالفصو يزيادة إنتاجية العلف خاصة ف -3

 .تقليل حدوث النفاخ للحيوان -5.   توفير علف متوازن للحيوان -4

 .فقط الفصةالمحافظة على التربة من  يالخليط أكثر فاعلية ف -6

كثير من  يويجب مالحظة أن المزايا السابقة قد ال يمكن الحصول عليها كلها من الخليط إذ أنه ف*

 . وحده الفصةيكون الخليط أقل حاصالً من  -1  :األحيان

والنجيليات  الفصةكما قد تتأثر نوعية الدريس نتيجة الختالف الميعاد المناسب للقطع لكل من  -0

 .المرافقة بما يحقق النوعية الجيدة

 :بهدف استغالله بطريقة أو أكثر من الطرق التالية الفصةيزرع : الفصةاستغالل 

. يالتجفيف الصناع -5  عمل السيالج  -4   يالرع -3  عمل الدريس  -0 التغذية الخضراء  -1

بصورة عامة على طريقة االستغالل المتوقعة  يوتتوقف الرعاية الزراعية للبرسيم الحجاز

 يأو التغذية عليه ف الفصةوتتفق جميع طرق االستغالل على شيء واحد هام هو ضرورة قطع 

 .بالوقت المناس

 :  الفصةحش الميعاد المناسب ل

 :قطع الفصة ما يلى ييجب أن يراعى ف

 ياستمراره ف يحيوية كافية تمكنه من استعادة نموه بعد القطع وبالتال يضمان بقاء النبات ف -1

 .اإلنتاج سنة بعد أخرى

 . العلف الناتج يتأمين الحصول على أكبر قدر من المواد الغذائية المهضومة ف -0

تقل فيها نسبة البروتين والكاروتين وتزداد نسبة األلياف وتقل  الفصةفمن المعروف أن 

 . يزداد فيه كمية العلف يالوقت الذ يالعمر ف ياالستساغة بتقدم النبات ف

علفا ذا قيمة غذائية عالية ولكنة قليل الكمية إضافة إلى ضرره  يفقطع النبات الصغير يعط

  . منطقة التاج والجذور يبحيوية النبات نظرا لقلة المواد الكربوهيدراتية المخزنة ف

  .النقيضينومن ذلك يتضح أننا يجب أن نوفق بين هذين 

 :يالميعاد المناسب لحش الفصة على ما يلتحديد وتدل الدراسات الخاصة ب

 االجذور ومنطقة التاج إال عندما يبلغ ارتفاعه يتخزين الغذاء ف يال تبدأ ف الفصةأن نباتات  -1

 .سم ويصل تخزين الغذاء إلى نهايته القصوى عند اإلزهار 02-05

إزهار يعتبر أكثر توافقا مع حيوية النبات وكمية % 05بداية األزهار حتى  يف الفصةقطع  -0

 .العلف وجودته

 يالخريف يجب أن يكون مبكرا إلتاحة الفرصة للنباتات لتخزين الغذاء ك يف الفصةقطع  -3

 .يتحمل البرد

سواء من ناحية حاصل  الفصةومما سبق يتبين أن مرحلة األزهار المبكر أنسب ما يمكن لقطع 

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

إلى موت  ييؤد( عمر مبكر يف)باستمرار على إرتفاع قصير  الفصةمالحظة أن حش مع 

تترك بعد الحش فيجب أن  يأما فيما يتعلق بارتفاع قواعد السيقان الت. النباتات وقصر عمر الحقل

إلى  يسم من سطح األرض ولو أن الحش على إرتفاع أقل من ذلك قد يؤد 8-5حدود  يتكون ف

 .زيادة الحاصل إال أنه بال شك يقلل من استدامة النبات

 وتقديمه للحيوان  خضرا فلعك الفصةحش  مميزات يالتغذية الخضراء أ مميزات:   الفصةحش 

 .القيمة الغذائية للحيوان يتقديم علف عال -1

 .إلى أدنى حد( األوراق ييتركز وجودها ف يالت)تقليل الفقد من البروتين والكاروتين  -0

 .تنشأ منها النموات الجديدة بعد القطع ياإلضرار بقواعد النباتات والتعدم  -3
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 .سرعة إزالة العلف من الحقل مما يسرع بإعادة نمو النبات -4

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

يس أو التبن مع العلف التغذية اإلضافية عن طريق استعمال الدر يتقليل خطر النفاخ بالتحكم ف -6

 .اختيار الحيوان ألجزاء دون أخرى من النبات ياألخضر وتالف

 :إال أنه يعاب على التغذية الخضراء ما يلى

الحش والتجميع و الثرم  يالمساحات الكبيرة ويتمثل ذلك ف ياحتياجها لعمالة متمرنة خاصة ف -1

 .والنقل والتقديم للحيوان

 .لجوية المعاكسة قد تعيق من اإلمداد المنتظم للحيوان بالعلفتعطل اآلالت أو الظروف ا -0

حالة عدم توافر إمكانية الحش والتغذية الخضراء  يف يللرع الفصةيمكن زراعة : الفصة يرع

هذه الحالة بجمع غذاؤه بنفسه إضافة إلى  يحيث يقوم الحيوان ف. أو عمل الدريس والسيالج

الشمس والهواء خصوصاً بالنسبة  يتعود على صحة الحيوان من التريض ف يالفوائد الت

حالة توافر إمكانية الحش أن يخصص جزء من حقول  يللحيوانات الحالبة ولهذا يستحسن حتى ف

 .لتحقيق الفوائد سالفة الذكر يكمراع الفصة

  :التالية يعناية من النواح يويجب إعطا  الرع

وذلك للحد من منافسة الحشائش  يالسنة األولى يفضل الحش مرة أو مرتين بدال من الرع يف -1

 .الزراعة الخريفية يخصوصا ف

 .يالجائر مع تخصيص العدد المناسب من الحيوانات للرع يعدم السماح للحيوانات بالرع-0

 .نةكل س يلفترة مناسبة واللجوء للحش مرة أو مرتين ف يإراحة المرعى من الرع-3

وجمعها ونثر  يوالحقل جاف كما يفضل حش النموات المتروكة بعد الرع يأن يتم الرع-4

 .يالمخلفات الحيوانية بتمرير المشط ذو األسنان على الحقل بعد الرع

 .إلى المرحلة المناسبة للحش الفصةقبل أن تصل نباتات  يأال يتم الرع -5

السنة األولى ممكن أن يزيد  يحشات ف 2-8المتوسط  يف الفصة يعطت :محصول العلف األخضر

يوم  72بعد خريفي الموعد البالزراعة  يفتؤخذ الحشة األولى . السنوات التالية يحشة ف 10إلى 

آذار ونيسان، وتحش النباتات  يعيبرالزراعة الموعد  ييوم ف 62-55وبعد حوالى  ،الزراعةمن 

تسودها  ياألوقات الت يفتطول الفترة بين الحشة واألخرى  .يوماً أثناء العام 42-35بعد ذلك كل 

الفترة من آخر تشرين الثاني  يدرجات الحرارة المنخفضة حيث يكون نمو النباتات بطيئاً وذلك ف

 .طن 5إلى منتصف نيسان ويبلغ متوسط وزن الحشة 

الغذائية بشكل رئيسي بموعد الحش فلقد أثبتت  تتعلق محتويات دريس الفصة :الفصةدريس 

تركيز بروتيني في الفصة يكون في الحشة الثانية في طور بداية تشكل  التجارب العلمية أن أكبر

البراعم الزهرية وأن نسبة البروتين تقل في النباتات التي حشت مع بداية اإلزهار وتنخفض أكثر 

وهذا ما جعل موعد حش الفصة مسألة ذات حلول كثيرة حيث أنه يجب أن  .في فترة اإلزهار التام

دة على األقل في العام حتى تصل لطور اإلزهار التام ليتم في هذه المرحلة تترك الفصة لمرة واح

تخزين المواد الغذائية بشكل جيد في الجذور مما يعطي الفصة قدرة على النمو والتحمل 

 .هـ/طن 10-6وتتراوح كمية إنتاج الدريس حوالي   .واالستمرار في اإلنتاج عبر السنوات المقبلة

 :يإنتاجية الفصة من البذور تبعاً لما يلتختلف : إنتاج البذور

الظروف المناخية المالئمة إلنتاج البذور أن يكون موسم النمو طويل مع  :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 

من المواد الغذائية  ياحتواء جذور النبات على مخزون كاف يأ :رحيوية النباتات قبل اإلزها -ب

 يمرحلة ما بعد األزهار باستمرار ف يف الفصةقبل السماح له بتكوين البذور ويتطلب ذلك قطع 

حقول البذور بصورة كافية لتحقيق نمو  يتسبق إنتاج البذور وكذلك تنظيم ر يالحشات الت

 .يءبط يخضر
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تقوم  يالتلقيح ويتطلب عقد البذور زيارة الحشرات الملقحة ك يات خلطنب الفصة :التلقيح -جـ

بالضغط على الزورق بفعل ثقلها حيث تنطلق للخارج ناثرة حبوب اللقاح ومسببة تمزق الغشاء 

الميسم ويحول دون نفاذ أنابيب اللقاح ويعرف ذلك بعملية اإلطالق  ييغط يالرقيق الذ

Tripping .أهما النحللكن ات الملقحة الطبيعية ووهناك الكثير من الحشر. 

السنة الثانية والثالثة ألن إنتاج  يف الفصةيفضل أخذ البذور من نباتات  :ميعاد إنتاج البذور -د

أما بالنسبة للوقت من  .إلى إضعاف النباتات بصورة كبيرة يالبذور من حقول السنة األولى يؤد

  :فإن هذا يتوقف على نتاج البذورإلتترك فيه النباتات  يالسنة الذ

 .مالئمة درجة الحرارة -1

 .توفير الملقحات إذ يجب أن يتوافق ميعاد اإلزهار مع قمة نشاط الملقحات الطبيعية -0

 يتؤخذ البذور من محصول السنة الثانية أو الثالثة حيث يتم وقف الحش عادةً ف: محصول البذور

حشات متأخرة فإن  يجو معتدل الحرارة أما إذا حدث ف يآب وأيلول حتى تتكون التقاوى ف

عند نضج أو باليد  منجلباليتم الحصاد   .يقل المحصول يالبرودة تقلل من الثمار العاقدة وبالتال

معظم القرون ويكسب ثلثا القرن لوناً بنياً غامقا ويجب الحش في الصباح الباكر حتى ال تتفتح 

كغ  322-022ويمكن الحصول على  .رس ويذرى ويغربلوينقل إلى البيدر حيث يدالقرون 

  .هـ / بذور

 

*******************************************  

 

 

 Melilotus indica( البرسيم الحلو )الحندقوق 

 
  :االهمية والفوائد

وهو نبات عشبي   M. Officinalisو إكليل الملك     M. albaمن أنواعه الحندقوق األبيض  -أ

الحقول والمروج، ينمو نبات الحندقوق بريا فى أوروبا وآسيا و  يحولي، توجد منه أنواع برية ف

 حوض المتوسط والواليات المتحدة

التفريع النمو من حيث قوة النمو وغزارة  تتباين مجموعة الحندقوق في كثير من صفات -ب

وغزارة االوراق فضال عن تباينها في احتوائها على مادة الكومارين السامة التي قد تسبب سيولة 

 ( تخثره)الدم وعدم تجلطه 

 ومن اهم استعماالت الحندقوق -ج

يزرع الحندقوق لغرض االستعمال كعلف للحيوانات على شكل علف اخضر من خالل رعيه  -1

شه كعلف اخضر أو لتصنيع السايلج وعمل الدريس وخاصة في مباشرة من قبل الحيوانات أو ح

الترب الملحية والرملية التي ال تنجح فيها زراعة البرسيم والبقوليات العلفية األخرى ويفضل لهذا 

الغرض األصناف غزيرة االوراق والمنخفضة في محتواها من مادة الكومارين السامة وذات 

 ائحة غير مرغوبة الرائحة النفاذة التي تعطي العلف ر

 يستفاد من زراعته لغرض تربية النحل وانتاج العسل وذلك لطول موسم ازهار نباتاته -0

منه اذ يتحلل  ةيزرع لغرض استعماله كسماد اخضر يقلب في التربة مباشرة أو بعد اخذ حش -3

 .مما يضيف مادة عضوية للتربة تزيد من خصوبتها وتحسن من خواصها

للتربة عن طريق استعماله في الدورات الزراعية وخاصة في الترب الملحية يستعمل كمصلح  -4

وذلك لقابلية تحمله للملوحة اضافة إلى تعمق جذوره الوتدية وكثرة تفرعاتها مما يزيد من نفاذية 

التربة وخصوبتها ويفضل لهذا الغرض األصناف قوية النمو نظرا لكبر حجم مجموعها الجذري 

 .وتعمقه

 

 



 دمسعو ايمان . د     ةلثالسنة الثا/ية رعو ال ية وفلعالمحاصيل ال جانتإ      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

9 
 

 : الئمة البيئة الم

الحندقوق محصول بقولي حولي شتوي اضافة إلى وجود اصناف ثنائية الحول : درجة الحرارة

 .تتحمل نباتات الحندقوق البرودة والحرارة المرتفعة 

ية حيث تنتشر نباتاته بكثرة كدغل مع معظم بعلزراعة الحندقوق تحت الظروف ال تجود :الرطوبة

النواع الحولية اكثر مالئمة للزراعة في المناطق قليلة المحاصيل الحقلية الشتوية وتعتبر ا

األمطار ولنباتات الحندقوق القابلية على تحمل الجفاف ويعود ذلك لتعمق مجموعها الجذري 

 .وكثرة تفرعاته

تنحج زراعة الحندقوق في جميع انواع الترب باستثناء الترب الحامضية ولنبات  :التربة

الحندقوق القدرة على تحمل الملوحة والجفاف وينجح في الترب التي ال تنجح فيها زراعة البرسيم 

 المصري ولذلك يستخدم في استصالح االراضي المتملحة 

  :األصناف

الذي يتبع العائلة البقولية وتعتبر االنواع  Melilotus تنتمي جميع انواع الحندقوق إلى الجنس

 :التالية من اهم االنواع الشائعة 

وهو نوع حولي شتوي ( البرسيم الحلو)والمعروف باسم   Melilotus indicaالحندقوق * 

حنطة والشعير والبرسيم ينتشر بكثرة كدغل شتوي وينمو مع المحاصيل الشتوية وخصوصا ال

 .البساتين والحدائق وعلى ضفاف قنوات الري وغيرها وكذلك في 

  (البرسيم الحلو ذو االزهار البيضاء)باسم والمعروف   Melilotus albaالحندقوق االبيض * 

 .ونباتات هذا النوع ثنائية الحول

البرسيم تتشابه زراعة الحندقوق وعمليات خدمته بعد الزراعة كثيرا مع محصولي  :انتاج البذور

ويزرع بصورة رئيسية لغرض الحصول على العلف االخضر اما اذا زرع الحندقوق  فصةوال

زهر وتنضج ثم تلغرض انتاج البذور فتترك نباتات الحندقوق في الحقل بدون رعي أو حش ل

تحصد النباتات ويجب االنتباه إلى موعد الحصاد الن ثمار الحندقوق تمتاز بضعف اتصالها 

ولة انفراطها وتساقطها مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الحاصل قد بالحامل الزهري وبالتالي سه

 .بذور كغ 52تيادية ويعطي الدونم حوالي تحت الظروف االع% 42تصل إلى حوالي 

تتشابه طرق زراعة الحندقوق وعمليات الخدمة مع طرق  :وعمليات الخدمة طريقة الزراعة

ونثر البذور والري والتسميد لكن زراعة الفصة والبرسيم المصري من حيث تحضير األرض 

 يفضل تخديش بذور الحندقوق قبل الزراعة بسبب وجود نسبة عالية من البذور الصلبة فيها

تتم زراعة جميع انواع الحندقوق في الخريف ويكون نموها بطيئا خالل فصل  :موعد الزراعة

 .الشتاء ويزداد النمو في فصل الربيع بسبب اعتدال درجات الحرارة

 دونم /كغ 8 – 3تتراوح كمية البذار من : كمية البذار 

يحش مثلما يحش البرسيم المصري بالنسبة لألصناف الحولية ويعطي حشتين في : الحــــــــش 

طن حسب خصوبة التربة والظروف  6-5الموسم ويتراوح معدل انتاجه من العلف االخضر من 

نواع الحولية فتعامل معاملة محصول الفصة مع البيئية وعمليات خدمة المحصول والتربة اما اال

مراعاة ان يكون مستوى الحش مرتفعا نسبيا عن سطح األرض وعادة يكون موعد الحش خالل 

على مادة  الحتوائهالنصف الثاني من نيسان ويجب االنتباه وعدم اعطاءه بكثرة للماشية وذلك 

 من اعالف الفصة والبرسيم وق يكون اقل قيمة غذائيةقالكومارين السامة وعلف الحند

 

 

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

 




