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تقديم

هذا الكتيب هو جزء يف سلسلة من عرشة أجزاء تتناول املبادئ/الخطوط التوجيهية الفنية
التي تصف “أفضل املامرسات إلدارة أغنام العواس” وهي ساللة األغنام السائدة يف ٍ
عديد
من بلدان الرشق األوسط .وت َْستَهدف السلسلة مريب األغنام ومص ّنعي الحليب ،وتؤ ّمن لهم
نصائح عملية وسهل َة املتابعة عن إدارة أغنام العواس وفق ظروف املناطق الجافة.
َ
تع ّد الرعاية الكفوءة والتغذية وتصنيع الحليب أمورا ّ حاسمة يف إدارة أغنام العواس من
أجل زيادة اإلنتاج والدخل ملريب األغنام يف املناطق الجافة؛ ولكن عديدا ً من صغار امل ُ ْنتجني
غري مطلعني عىل املامرسات البسيطة لتحسني اإلنتاجية .تهدف هذه السلسلة إىل س ّد هذه
الفجوة يف املعلومات ،لتمكني املزارعني من زيادة دخلهم من الرثوة الحيوانية يف الوقت
الذي يستخدمون فيه املوارد عىل نح ٍو أكرث كفاءة واستدامة.
تعتمد السلسلة عىل الخربة العملية للباحثني ،وعىل مدى واسع من املعلومات املرجعية،
الكتساب املعرفة العلمية واملحلية يف صيغ ٍة باللغة املحل ّية ميكن الوصول إليها بسهولة من
قبل مريب األغنام ومصنعي الحليب .وقد تم ترتيب النرشات تبعاً لتقويم/روزنامة إدارة
األغنام ،وتصف إدارة نعاج أغنام العواس أثناء املراحل الفيزيولوجية الهامة عىل مدار العام.
ٍ
معلومات إضافية عن كل مرحلة.
وتؤ ّمن خطوط توجيهية تكميلية
تم إنتاج هذه الكتيبات كجز ٍء من مرشوع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية – إيكاردا “نرش
أفضل مامرسات إدارة أغنام العواس للحليب لدى صغار مريب األغنام يف غريب آسيا” ،املنفّذ
يف سورية ولبنان بالتعاون مع مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية التنموية يف كال
البلدين.
نود أن نتو ّجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم يف إعداد هذه املبادئ/الخطوط التوجيهية
وكذلك لتمويل هذا املرشوع الهام من قبل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -ايفاد.
ونتوقّع أن تكون هذه الكُتيبات مفيدة ملريب األغنام ،ومص ّنعي الحليب ،وموظفي اإلرشاد،
وكذلك طالب التنمية الزراعية ونقل املعرفة.

محمود الصلح
املدير العام إليكاردا

د .نديم خوري
مدير شعبة الرشق األدىن وشامل أفريقيا وأوروبا
قسم إدارة الربامج  -الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

أهمية األعالف

تحتاج األغنام يف املناطق الجافة إىل كميات كبرية من األعالف ،وتزداد الحاجة
إليها عاماً بعد عام ،نظرا ً لزيادة أعداد الحيوانات وزيادة الطلب عىل املنتجات
الحيوانية ،وتشكل مصاريف التغذية نسبة عالية قد تصل إىل  %75من
مصاريف مرشوع تربية األغنام.
نستعرض يف هذا الكتيب أهم أعالف األغنام يف سوريا وأساليب تحسني
استخدامها بهدف الحصول عىل أفضل مردود بأقل كلفة ممكنة.
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استعمال األعالف

لنجاح مرشوع تربية األغنام يجب تغذية جميع أفراد القطيع بشكل صحيح،
فاالحتفاظ بحيوانات ال ميكن تلبية احتياجاتها يُعد خسارة مؤكدة ،أي يجب أن
يتناسب حجم القطيع مع إمكانيات املريب ومدى توفر األعالف .ومن الرضوري
وضع خطة لتغذية القطيع ،مع األخذ بعني اإلعتبار ما ييل:
•ما هو حجم القطيع؟ (عدد الحيوانات)
•ما كمية األعالف التي يحتاجها القطيع للموسم القادم؟ مع أخذ نسبة
الهدر بعني اإلعتبار
•ما كمية ونوعية األعالف املتوفرة محلياً؟ وما أسعارها؟
•ما هي األعالف التي ميكن تأمينها؟
عند رشاء األعالف يجب األخذ بعني االعتبار ما ييل:
•جودة األعالف ،يجب أن تكون األعالف خالية من العفن والرتاب( ،قد تكون
األعالف الرديئة والرخيصة السعر أكرث تكلفة من األعالف الجيدة األعىل
سعرا ً)
•تكاليف النقل والتحميل والتفريغ (يفضل حساب سعر العلف واصالً إىل
أرض املزرعة)
•سهولة الخلط والتداول واإلطعام
•مشاكل التخزين والهدر
بعد رشاء العلف والبدء باستعامله ،يجب تحديد تاريخ اِنتهاء الكمية ،ألنه يجب
رشاء العلف الجديد قبل انتهاء العلف املتداول ملراعاة التغيري التدريجي.
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تخزين األعالف

للمحافظة عىل األعالف يجب تخزينها يف ظروف مناسبة ويراعى ما ييل:
•أن يكون املستودع جافاً ،بعيدا ً عن مصادر النريان ،ومحمياً من األمطار،
وجيد التهوية
•أن يكون املستودع بعيدا ً عن الحظائر ومكان تجميع الروث ،لتفادي تلوث
األعالف وإكتسابها للروائح
•أن يكون املستودع محكامً ملنع دخول القوارض والقطط والطيور ،ألن تلوث
األعالف مبخلفات هذه الحيوانات يجعلها مصدرا ً النتقال األمراض
•أن يكون سقف املستودع محكأم ومائالً للحد من تأثري األمطار واألرضية
ملساء مائلة قليالً وخالية من الشقوق لتسهيل عملية التنظيف
•يف حال توفر الكهرباء يف املستودع ،يجب أن تكون األسالك والوصالت
واملفاتيح الكهربائية نظامية وآمنة ،تجنباً للحريق
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تخزين األعالف

كام يجب مراعاة ما ييل:
•تخزين كل دفعة من األعالف بشكل منفصل ،بعد التأكد من صالحيتها
وخلوها من التعفنات
•رفع أكياس العلف عن األرض  15-10سم بوضعها عىل قواعد خشبية
لحاميتها من الرطوبة
•عدم تخزين املبيدات واملحروقات واألدوية يف مستودع األعالف
•إغالق األبواب بعد الخروج من املستودع (إن دخول األغنام وتناول كمية
زائدة من العلف املركز قد يودي بها إىل املوت)
•ميكن تخزين األعالف املالئة (التنب أو الدريس) بشكل باالت يف العراء
بعد تغطيتها للحامية من األمطار ،كام ميكن تخزنينها بعد تنعيمها ،بشكل
أكوام ،حيث تغطى هذه األكوام بطبقة من القش ثم بطبقة من الطني
لحاميتها من األمطار
•تختلف فرتة صالحية العلف املخزن حسب نوعه وظروف تخزينه  ،عموماً
كلام طالت فرتة التخزين كلام انخفضت جودة العلف
•ينصح بتخزين األعالف بدون تحضري (جرش ،خلط) فالحبوب الكاملة أكرث
تحمالً للتخزين من الحبوب املجروشة ،ويفضل أال تزيد فرتة التخزين عن
العام
•يُنصح أن يقوم املريب بتخزين حاجة قطيعه من األعالف الرئيسية ملوسم
كامل ،تفادياً للمخاطر التي تنجم عن إرتفاع األسعار
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المعالف

ميكن اعتامد املعالف االسمنتية يف حال وجود األغنام يف الحظائر ،وهي متينة ال
تحتاج لصيانات متكررة ،كام ميكن اعتامد املعالف املتحركة (خشبية أو معدنية
أو املصنوعة من إطارات السيارات).
يجب أن تكون املعالف كافية ،لضامن وصول كل الحيوانات إليها معاً والحصول
عىل حصصها دون تزاحم .وإذا مل تتوفر معالف كافية يجب تقسيم النعاج إىل
مجموعات ،وذلك للتقليل من التزاحم والتدافع ،بحيث يتناسب عدد حيوانات
كل مجموعة مع املعالف املتوفرة .وتقدر حاجة النعجة إىل  30سم من طول
املعلف عند التغذية عىل املركزات ،فمعلفاً بطول  2مرت يكفي لـ  15نعجة إذا
وضع بحيث تتمكن الحيوانات من الوقوف عىل الجانبني.
يجب أن تُصمم املعالف بحيث ال تستطيع األغنام اعتالءها ،وأن توضع بحيث ال
تعيق حركة الحيوانات.
ويراعى عند التعليف ما ييل:
•مراقبة الحيوانات أثناء تناول األعالف ،فقد تحتاج بعض الحيوانات
للمساعدة
•مراقبة املعالف ملعرفة فيام إذا تم رفض كمية من العلف ،عندها يجب
تحري األسباب ،إذ قد يكون السبب مرض بعض الحيوانات ،أو عدم
استساغة األعالف
•تنظيف املعالف بشكل دوري وصيانتها كلام تطلب ذلك ،لتبقى خالية من
الحواف الحادة واملسامري الناتئة وذلك لتفادي إصابة األغنام بالجروح
الدليل المرجعي لألعالف
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برنامج اإلطعام

حالة الجسم المثالية للنعجة العواس خالل المراحل اإلنتاجية

ال يوجد برنامج إطعام معني يناسب كل املربني ،بل عىل كل مريب وضع برنامج
يناسب قطيعه .عموماً يجب األخذ بعني االعتبار عمر الحيوان ووزنه واملرحلة
اإلنتاجية التي يـمر بها ومستوى أداءه.
تختلف الكمية التي تتناولها النعجة ،حسب نوع العلف املقدم (استساغة
العلف ،ومحتواه من الطاقة والربوتينات) ،وطريقة اإلطعام (عدد الوجبات،
طبيعة املعالف) وطبيعة املناخ ومستوى إنتاج الحيوان...
ت ُحسب الكمية املأكولة كامدة جافة ،وترتاوح من  % 5-3من وزن الحيوان .أي
أن حيواناً يزن  50كغ يستطيع تناول  2.5 - 1.5كغ من األعالف كامدة جافة.
يجب أن تلبي العليقة احتياجات النعجة ،لتكون بحالة جسم مناسبة للمرحلة
اإلنتاجية التي مير فيها ،لذا تُق َيم حالة الجسم بشكل دوري ويُعدل اإلطعام
للوصول إىل الحالة املثالية ،عموماً ميكن اعتامد حالة الجسم لتحديد مدى كفاءة
العليقة من حيث الكمية والنوعية.
الدليل المرجعي لألعالف
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وفيام ييل مثال عن خطة إطعام لنعجة عواس وزنها  50كغ تلد حمالً واحدا ً
يف بداية ِكانون األول/يناير ،وتُرضع مولودها ملدة شهرين ،ويتم الفطام يف
األسبوع األول من شباط/فرباير ،وتستمر الحالبة لفرتة  3أشهر ،تدرج الحمالن
عىل العلف بدءا ً من الشهر الثاين من عمرها ،تباع أو يتم تسمينها بعد الفطام
مبارشة.
يجب مراقبة النعاج وتعديل خطة اإلطعام مبا يتالئم مع تغريات حالة الجسم
وطبيعة املرعى.
برنامج اطعام نعجة تزن  50كغ وتحضن مولود ًا واحد ًا
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تحسين كفاءة استعمال األعالف

يجب عىل املريب معرفة كمية العلف التي استهلكها الحيوان يومياً ،ومدى تلبيتها
حاجة الحيوان ،وعليه تعديل كمية العلف املقدم أو نوعيته وفقاً لحالة القطيع.
ولتحسني كفاءة استعامل األعالف يراعى ما ييل:
•سالمة األغنام من األمراض والطفيليات الداخلية والخارجية
•تقسيم الحيوانات إىل مجموعات وفق احتياجاتها الغذائية ،ألن زيادة أو
نقصان التغذية يؤدي إىل خسارة مادية
•يفضل اإلطعام مرتني يوماً (صباحاً ومساءا ً) إذا تجاوزت كمية العلف املركز
املقدم نصف كيلو غرام للحيوان يومياً
•توفري املاء الصالح لألغنام ،املاء رضوري وتزداد الحاجة إليه يف فصل الصيف
ويف مرحلة الحمل األخرية ومرحلة إنتاج الحليب
•مراقبة الحيوانات أثناء تناولها العلف ،قد تقف بعض الحيوانات بعيدا ً عن
املعلف ،يجب تحري األسباب
•اإلدخال التدريجي للعليقة الجديدة ،من حيث الكم والنوع وذلك لتفادي
املشاكل الصحية (إسهال ،إمساك ،إنتفاخ) .ويفضل أن تستغرق فرتة
االنتقال من علف إىل آخر من  10-7أيام

الدليل المرجعي لألعالف
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طرق تحسين األعالف الخشنة

ميكن تحسني القيمة الغذائية لألعالف الخشنة بعدة طرق منها:
الترطيب يؤدي نقع بقايا املحاصيل الخشنة أو رشها باملاء إىل انتفاخ جدران
الخاليا مام يسهل هضمها ويزيد من استهالكها ،فقد تبني أن ترطيب بقايا الذرة
يزيد الكمية املأكولة منها بنسبة  %23ويعود ذلك لزيادة محتواها من املاء.
التقطيع (الفرم) إن تقطيع (تنعيم) األتبان يقلل بعرثتها ويزيد من قدرة
األغنام عىل أكلها ،و يسهل تخزينها وخلطها.
المعاملة باليوريا ميكن تحسني قيمة األتبان مبعاملتها باليوريا ،يُنصح بإذابة
 4كغ من مادة اليوريا يف  40لرت من املاء ملعاملة  100كغ من التنب ،يغطى
التنب املعامل بإحكام لفرتة معينة ( 12-3أسبوعاً) بعد ذلك يتم كشف الغطاء
للتهوية .وبذلك تتحسن القيمة الغذائية للتنب املعامل وتزداد الكمية التي
يستطيع الحيوان تناولها( .ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل كتيب معاملة
التنب باليوريا من هذه السلسلة).
عند إدخال علف جديد قليل االستساغة يراعى ما ييل:
•تقديم العلف عندما تكون األغنام جائعة
•خلط العلف الجديد مع علف مستساغ( ،كاملوالس أو األمالح)
•إذا مل ينجح ذلك ،ج ّرب تجويع الحيوان ثم قدم العلف ،وإال فيجب البحث
عن علف آخر
الدليل المرجعي لألعالف
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أهمية الماء

تحتاج النعجة بني  10-5ليرت من املاء يومياً ،وتزداد حاجة النعاج إىل املاء مع
تقدم الحمل ويف مرحلة إنتاج الحليب ،كام تتأثر احتياجات األغنام للامء بكمية
ونوعية األعالف والظروف املناخية.
يفضل توفري املاء بشكل دائم ،ويف حال تعذر ذلك ،يجب توفري املاء بكمية وافرة
مرتني يف اليوم عىل األقل .يؤدي نقص املاء إىل إجهاد الحيوانات وتوقف إنتاجها.
عموماً عند تقديم املاء يجب مراعاة ما ييل:
•تصميم املشارب بحيث ال تستطيع األغنام دخولها أو اعتالءها
•تنظيف املشارب بشكل دوري ،يجب إفراغ املاء املتسخ قبل تعبئة املاء
الطازج
•وضع املشارب يف مكان جيد الترصيف ملنع تراكم املياه حولها وللحد من
تواجد الحرشات والطفيليات ،ويفضل وضعها خارج الحظرية
•عدم إجبار الحيوانات عىل رشب املاء امللوث بالطني ،أو املاء الساخن أو
البارد جدا ً ،الحرارة املثالية  13-7درجة مئوية ويفضل وضع املشارب تحت
مظلة لحامية املاء من أشعة الشمس
•إبعاد األغنام عن املياه اآلسنة والراكدة لحاميتها من األمراض
•استخدام مرشب مخصص للنعاج املريضة ،للحد من انتقال األمراض،
وتعقيم املشارب بعد اكتشاف املرض

الدليل المرجعي لألعالف
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تصنيف األعالف

حجم  1كغ
الكثافة الظاهرية
الطاقة (ميكا جول  /كغ)
الربوتني غ/كغ
الكالسيوم غ/كغ
الفوسفور غ/كغ

تبن شعير

كسبة بذور قطن

شعير حب

14.285
0.071
6.4
32
3
0.5

2
0.500
9.6
304
1.5
11.8

1.5
0.667
11.8
115
0.6
4.2

تتميز األغنام بقدرتها عىل استهالك العديد من املواد النباتية (األعالف) وتقسم
األعالف حسب محتواها من األلياف إىل قسمني:
أعالف خشنة تلعب هذه األعالف دورا ً هاماً للقيام بعملية اإلجرتار وتعطي
الحيوان الشعور باإلمتالء (الشبع) .تحوي األعالف الخشنة كمية عالية من املواد
بطيئة الهضم وتتجاوز نسبة األلياف فيها  %18وتقسم إىل قسمني:
•أعالف عصريية (غضة) وتحوي أكرث من  %75من املاء كمحاصيل
األعالف الخرضاء ،واملحاصيل الدرنية (الجذرية) والسيالج
• أعالف جافة وتحوي  %15-10من املاء كاألتبان والدريس وبقايا املحاصيل
أعالف مركزة تلعب دورا ً اساسياً يف بناء الجسم واستكامل اإلحتياجات
وهي غنية باملغذيات وتحوي الربوتني والسكريات والدهون ،وتحوي نسبة أقل
من  %18من األلياف ونسبة منخفضة من الرطوبة .وميكن تقسيمها إىل قسمني:
•أعالف غنية بالربوتني وهي غالباً مرتفعة الثمن ككسب البذور الزيتية
•أعالف غنية بالطاقة ومنها الحبوب والبذور و مخلفات املطاحن وهي
مصدر غني بالطاقة ،وغالباً مرتفعة الكلفة
الدليل المرجعي لألعالف
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تصنيف األعالف

عموماً تختلف القيمة الغذائية للعلف حسب الصنف ومعدل األمطار وطريقة
الحصاد ...يفضل تحليل العلف لتحديد قيمته الغذائية ،ويف حال عدم إمكانية
ذلك ،يتم اللجوء إىل جداول القيم الغذائية والتي تعطي قيم تقريبية ،ويوضح
الجدول التايل مستوى القيم الغذائية لبعض األنواع العلفية الشائعة.
القيمة الغذائية لبعض األنواع العلفية

الدليل المرجعي لألعالف
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المادة العلفية

المادة الجافة %

البروتين الخام
غ/كغ مادة جافة

الطاقة االستقالبية
ميكا جول/كغ مادة
جافة

أتبان حبوب وبقايا ذرة
حبوب
أعشاب
كسب بذور زيتية
بقوليات خرضاء

92-88
91-88
20-15
91-89
27-15

4-3
11-9
22-10
50-22
24-17

7.5-5.5
14-12
12-9
14-12
12-10

المراعي الطبيعية وأراضي البور

تحوي مراعي البادية العديد من األنواع النباتية كاألعشاب والشجريات ،وتتميز
أنها غنية بالطاقة والربوتينات وخاصة يف املرحلة الخرضية.
هناك انطباع عام أن الحليب واللحم املنتج من حيوانات تتغذى عىل املراعي
الطبيعية أفضل مذاقاً وأكرث قيمة من حليب ولحوم الحيوانات التي تتغذى عىل
األعالف.
تختلف كمية ونوعية املراعي الطبيعية من منطقة إىل أخرى ومن سنة إىل
أخرى ،وفقاً ملوعد هطول األمطار ومعدالتها وتوزيعها.
يجب إدارة مراعي البادية إدارة سليمة ملنع تدهورها وللمحافظة عىل دميومتها
واستمراريتها.
الدليل المرجعي لألعالف
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المراعي المزروعة

تقسم محاصيل األعالف إىل األعالف املروية كالفصة والذرة العلفية واىل األعالف
البعلية (كالشعري والبيقية والجلبان )...وهذه ميكن أن تنجح يف املناطق ذات
معدالت األمطار أكرث من  250مم
ميكن استعامل هذه املراعي يف الطور الخرضي بشكل مبارش ،وهي مفيدة
جدا ً إذا أحسنت إدارتها ،ومن املهم القيام بالرعي أو الحش يف الطور املناسب،
والحمولة املناسبة للحصول عىل أفضل مردود .كام ميكن حصاد هذه املحاصيل
وتصنيعها كدريس أو سيالج لتعلف يف فرتات الحقة.
فيام ييل القيمة الغذائية (الطافة االستقالبية والربوتني الخام) كامدة جافة لبعض
محاصيل العلف البعلية.
القيمة الغذائية لألعالف

الطور

الخرضي
الدريس

الدليل المرجعي لألعالف
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المادة العلفية

الطاقة االستقالبية
ميكا جول/كغ

البروتين الخام
غ/كغ

شعري
جلبان
بيقية
شعري
جلبان
بيقية
بيقية/قمح

9.9
10.6
10.8
8.9
9.5
9.2

87
224
231
69
194
190

9.6

145

األعشاب والغابات

تعترب الحشائش واألعشاب التي تنبت يف حقول املحاصيل واألشجار مصادر
علفية مهمة لتغذية األغنام سواءا ً برعي الحقول مبارشة أو عن طريق التعشيب.
إن رعي هذه النباتات أو اقتالعها وتقدميها للحيوانات يعني التخلص من
النباتات غري املرغوبة يف الحقول ،وعىل جوانب الطرق ،هذا يساعد عىل الحد
من حدوث الحرائق ،كام يغطي جزءا ً من احتياجات الحيوان الغذائية.
من املهم اختيار الوقت املناسب لرعي األغنام لألعشاب ،مبا يحقق تخلص
الحقول من األعشاب قبل انتثار البذور ،والحصول عىل أكرب استفادة لألغنام.

الدليل المرجعي لألعالف
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رعي المحاصيل غير القابلة للحصاد

يف املواسم الجافة ويف بعض املناطق ،قد يكون الحصاد غري اقتصادي نظرا ً
لضعف االنتاج أو لعدم توافر آالت الحصاد يف بعض املناطق ،لذا يتم اللجوء إىل
الرعي.
تعترب محاصيل الحبوب مصدر علفي جيد ،كونها مستساغة وغنية بالطاقة
والربوتني واملعادن .ولكن يجب مراعاة ما ييل عند البدء يف الرعي:
•تقديم التنب للحيوانات قبل إدخالها إىل املرعى يف األيام األوىل .يجب أال
تكون الحيوانات جائعة عند بدء رعي املحاصيل
•إدخال القطيع لفرتة محدودة ،يُسحب بعدها ،وتزداد هذه الفرتة تدريجياً
حتى تعتاد االغنام عىل املرعى الجديد
•تلقيح األغنام ضد مرض التسمم املعوي (االنرتوتوكسيميا) قبل البدء برعي
املحاصيل ومراقبة الحيوانات أثناء الرعي وعند ظهور أعراض مرضية،
كاإلسهال أو النفخة ،يجب سحب الحيوانات من املرعى ومراجعة الطبيب
البيطري
الدليل المرجعي لألعالف
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رعي مخلفات الحصاد

تعترب مخلفات محاصيل الحبوب مصدر علفي هام وهي عبارة عن ما يتبقى
يف الحقل بعد حصاد الحبوب وجمع األتبان ،وتحوي هذه املخلفات الحبوب
املتساقطة وأوراق وسوق الحبوب باإلضافة إىل األعشاب.
متيض األغنام معظم ساعات النهار يف الرعي الذي يستمر من  4-5أشهر وغالباً
إىل موعد هطول األمطار.
تختلف القيمة الغذائية لبقايا محاصيل الحبوب تبعاً لنوع الزراعة (مروية
أو بعلية) ونوع املحصول (قمح أو شعري) والصنف وطبيعة الرتبة ومعدل
األمطار ...عموماً تبلغ اإلنتاجية يف األرايض البعلية  1500-1000كغ/هـ ويف
األرايض املروية  4000-2500كغ /هـ
تكون القيمة الغذائية لهذه املخلفات جيدة يف الفرتة األوىل من الرعي ،مام
يُكسب األغنام بعض الوزن( ،إذا كانت الحمولة مناسبة  3-2نعجة/هـ ملدة
شهر) ،ولكن مع استمرار الرعي تنخفض القيمة الغذائية لهذه املخلفات وتخرس
األغنام من وزنها ،لذا يجب االنتقال إىل حقل جديد أو تقديم دعم غذايئ ،عىل
سبيل املثال ميكن اعتامد كمية  150-100غرام يومياً للحيوان من كسبة بذر
القطن أو  300-200غرام من حبوب الشعري ،لتغطية احتياجات النعجة ،حيث
يعمل هذا الدعم عىل تحسني كفاءة الرعي.
الدليل المرجعي لألعالف
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رعي مخلفات المحاصيل الصيفية

مخلفات محصول القطن

مخلفات محصول القطن مصدر علفي هام يف سوريا فبعد قطاف القطن يتبقى
يف الحقول كمية كبرية من املواد النباتية (األوراق واألفرع الطرية والجوز غري
الناضج واألزهار والقطن الذي مل يتم قطافه) ،تحوي هذه املخلفات الربوتني
الخام مبعدل  144غ/كغ مادة جافة والطاقة مبعدل  7.8ميكا جول ،ويستمر
رعي هذه املخلفات لفرتة  50-30يوماً ،وتتوقف املدة عىل الظروف الجوية
(هطول األمطار وحدوث الصقيع).
يجب التأكد من خلو بقايا القطن من آثار املبيدات ،والتحري عن صالحية
الحقل للرعي.
مخلفات محصول الذرة الصفراء

تشمل بقايا الذرة الصفراء ما ينتج عن عملية التفريد والعزيق والتوريق
والتطويش والتقشري ،كام تشمل األوراق والقوالح وبقايا صناعة الحبوب.
الدليل المرجعي لألعالف
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المحاصيل غير القابلة للتسويق ومخلفاتها

الخضار والفواكه غير الصالحة للتسويق

ميكن استخدام جميع أنواع الفواكه والخرضوات غري القابلة للتسويق ومخلفاتها
يف تغذية األغنام ،كام ميكن استعامل نواتج تقليم شجريات الكرمة ،والتوت
ومخلفات مصانع تعليب الخضار والفواكه ،وعصري الحمضيات والعنب
ومخلفات القرنبيط وامللفوف واللفت ،والبطاطا والشوندر والفجل والباذنجان
والخيار والجبس والبطيخ والبندورة ،ونواتج ترصيم الشوندر وهذه املخلفات
غالباً ما تكون غنية بالسكريات وأسعارها مناسبة ولكن يجب التأكد من خلوها
من التعفنات.
بقايا الشوندر السكري وتشمل نواتج الترصيم والدرنات غري املناسبة
للتصنيع أو املرفوضة من قبل املعمل وهذه البقايا غنية بالسكريات.
مخلفات الزيتون وتشمل نواتج التقليم من األوراق والفروع الطرية ،كام
تشمل تفل مثار الزيتون بعد استخالص الزيت.

الدليل المرجعي لألعالف
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الشجيرات الرعوية

الرغل

ميكن زراعة الشجريات الرعوية كالرغل والروثة يف املناطق الجافة واستعاملها يف
تغذية األغنام خالل فصيل الصيف والخريف .وتلعب هذه الشجريات دورا ً يف
حامية الرتبة وتتميز شجريات الرغل مبا ييل:
•تبلغ نسبة األجزاء املستساغة القابلة الستهالك األغنام  % 50-40من
الشجريات
•يتفاوت اإلنتاج حسب املوسم  5000-500كغ/هكتار بالسنة وهذا يرتبط
بعوامل متعددة (كثافة النباتات ،نوعية الرتبة ،اإلدارة)...
•القيمة الغذائية للرغل غري متوازنة ذات محتوى عايل من األمالح ،ومتوسط
من الطاقة  8-6ميكا جول/كغ ومحتواها من الربوتني الخام  230-170غ/كغ
وذو نوعية متدنية
•يؤدي رعي الرغل لفرتة طويلة إىل خلل مبحتوى الكالسيوم والفوسفور يف
الدم
•تتفاوت الكمية التي يستطيع الحيوان البالغ أكلها حسب محتوى املادة
من األمالح ومدى توفر املاء ونوعيته ويقدر استهالك النعجة بـ 1.5-0.650
كغ ويعترب الرغل داعامً للتنب وبقايا املحاصيل الصيفية
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المكعبات العلفية

ميكن تصنيع أنواع عديدة من املكعبات العلفية باستعامل نسب مختلفة
من اليوريا واملواد املج ِّمعة واألمالح وبقايا الصناعات الزراعية املتوفرة محلياً
كاملوالس ،تفل الشوندر السكري ،تفل الزيتون ،النخالة ،تفل البندورة ،مخلفات
صناعة البرية ،كسبة بذور القطن ،التنب املفروم ويستخدم املوالس والكلس الحي
كامدة مجمعة للمكعبات ،وهذا يجعلها مرتاصة ومتامسكة مام يسهل نقلها
وتخزينها لفرتات طويلة وفيام ييل مناذج من تركيبات مكعبات علفية غنية
بالطاقة ملراحل إنتاجية مختلفة
تركيبات مختلفة للمكعبات العلفية
المادة العلفية

التزاوج

الحمل

إنتاج الحليب

التسمين

يوريا
تفل زيتون
نخالة قمح
كسبة بذر قطن
تفل شوندر
حجر كليس
أمالح وفيتامينات
مواد رابطة

5
32
30
15
0
12
2
4

4
25
28
15
10
12
2
4

4
20
25
20
13
12
2
4

4
25
20
15
18
12
2
4
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األعالف المالئة

تشمل األعالف املالئة األتبان والدريس
األتبان وتعترب املادة العلفية األساسية لتغذية األغنام يف سورية ،وتختلف القيمة
الغذائية للتنب حسب النوع والصنف ومعدل األمطار ،وكذلك حسب طريقة
الحصاد والجمع والتخزين.
ينصح بتحليل التنب ملعرفة محتواه الغذايئ ثم إضافة األعالف املركزة بالكمية
الالزمة الستكامل احتياجات الحيوان.
تتميز األتبان ببطئ وصعوبة الهضم وانخفاض القيمة الغذائية تحوي نسبة
عالية من األلياف .تحتاج النعجة كحد أدىن اىل  500-250غرام من التنب يومياً،
وتسطيع النعجة استهالك كمية تصل إىل  1000غرام يومياً ،إذا مل يتوفر املرعى
املناسب .وكلام ازداد استهالك التنب كلام قلت الحاجة للمركزات علامً أن دعم
التنب مبصدر علفي بروتيني يزيد من استهالكه.
ميكن إطعام التنب كام هو أو بعد تقطيعه (فرمه) .ويراعى أن يكون التنب جافاً
نظيفاً وخالياً من التعفن واألتربة.
يقدم التنب بكمية مفتوحة (حد اإلشباع) إذا كان سعره معقوالً باملقارنة مع
العلف املركز ،ويف حال عدم توفر املرعى يُقدم التنب عىل املعلف.
الدريس وهو علف أخرض مجفف لنبانتات النجيلية أو البقولية أو خالئطها،
حيث يتم حش هذه النباتات يف الطور الخرضي املناسب ثم تجفيفها يف الهواء
وتحت الشمس ويعترب الدريس من األعالف املالئة الجيدة كونه عال القيمة
الغذائية وغني بالربوتني وقد يصل الربوتني الخام  15%وميكن استعامله بتسمني
األغنام بنجاح.
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األعالف المالئة

ميكن تقسيم األتبان إىل قسمني :أتبان النجيليات (التنب األبيض) كتنب الشعري
والقمح وأتبان البقوليات (التنب األحمر) كتنب العدس والفول والحمص...
تبن الشعير أفضل أتبان الحبوب إذا كان بعالً ،يغطي الحاجة الحافظة
للحيوان إذا قدم كغذاء وحيد ملدة محدودة إال أن استهالك الحيوان للتنب
يتناقص تدريجياً ،إن دعم النعجة بكمية محدودة من مادة بروتينية تزيد
استهالك الحيوان للتنب ويحسن حالة الجسم.
تبن القمح أقل قيمة غذائية من تنب الشعري ،وتختلف القيمة حسب
األصناف ،ومعدل األمطار ،ونوع الزراعة ،أتبان املحاصيل البعلية أكرث استساغة،
وأغىل يف نسبة الهضم.
تبن العدس مادة علفية ممتازة ،سهل الهضم ويحوي الربوتني والكالسيوم
والفوسفور بنسبة أعىل من أتبان النجيليات
تبن الحمص أعىل قيمة غذائية من تنب القمح وأكرث استساغة ولكن يجب
أقلمة الحيوانات عىل العلف قبل تقديم كمية كبرية
تبن الفول منخفض القيمة الغذائية مقارنة مع باقي األتبان ،ميكن االستفادة
منه بخلطه بتنب القمح أو الشعري.
الدليل المرجعي لألعالف
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األعالف المالئة

القيمة الغذائية والنسبية لبعض األتبان
المادة العلفية

مادة جافة
%

طاقة
ميكا جول/كغ

بروتين
غ/كغ

تنب شعري

92.2
92.4
93.1
92.3
92.2

5
4
7
7
6

40
32
75
71
42

تنب قمح
تنب عدس
تنب بيقية
تنب جلبان
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األعالف المركزة الغنية بالطاقة

هذه األعالف تُزود األغنام بالحرارة وتُشكل الدهون ،يؤدي نقصها إىل توقف
النمو وضعف الكفاءة التناسلية ،وانخفاض مقاومة األمراض.
حبوب الشعير سهلة الهضم ،غنية بالطاقة ،تناسب مختلف املراحل ،وتقبل
عليها األغنام بشهية ،ميكن استعاملها بنسبة عالية قد تصل إىل  % 80من
العليقة ،يفضل إطعامها بدون جرش.
الذرة الصفراء غنية بالطاقة ،قليلة الربوتني وخاصة الليسني ،استعاملها
محدود نظرا ً الرتفاع سعرها ،غالباً ما تستعمل للدواجن واألبقار عالية اإلنتاج.
الذرة البيضاء تشبه بالرتكيب الذرة الصفراء لكنها غنية أكرث بالسيليلوز وأقل
بالدهون ،ويختلف محتواها من الربوتني حسب الصنف املزروع ،ويفضل جرشها
قبل التقديم.
حبوب القمح ميكن استعاملها كعلف إذا توفرت بسعر مناسب ،وعادة ما
تستعمل األنواع الرديئة منه كالحبوب املكرسة أو غري الناضجة ،يجب أن ال
تتجاوز نسبة القمح يف عليقة األغنام  %50لتفادي مشاكل الهضم.
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األعالف المركزة الغنية بالطاقة

الخبز ومخلفات المخابز والمطاحن ميكن استعاملها يف عليقة األغنام
وتعترب مصدر جيد للطاقة والربوتني ويتميز بسهولة الهضم ويجب أال تتجاوز
نسبة الخبز بالعليقة  %20لتفادي مشاكل الهضم
تفل الشوندر علف غني بالطاقة ،ممتاز إذا كان قد تم تجفيفه بطريقة
صحيحة ،تقدر قيمته الغذائية  5ميكا جول للكيلو غرام الواحد ،يحوي عىل 80
غ/كغ من الربوتني ميكن إطعامه رطباً ،أو جافاً أو تصنيعه كسيالج بعد مزجه
بأعالف أخرى
الموالس مصدر طاقة جيد ،ميكن خلطه مع األعالف األخرى وتصنيع
املكعبات العلفية ويعترب كحامل لليوريا والفيتامينات واملعادن عند استخدامه
مع األعالف الجافة يجب أال تتجاوز نسبته يف العليقة عن % 15-10
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القيمة الغذائية والنسبية لبعض األعالف الغنية بالطاقة
المادة العلفية

المادة الجافة
%

طاقة
ميكا جول/كغ

بروتين
غ/كغ

كالسيوم
%

فوسفور
%

شعري (حب)

89.5
89
89
92
89
77

12
13
10
8
14.2
12

120
130
170
75
98
76

0.06
0.05
1.30
0.8
0.004
2.42

0.42
0.35
1.40
0.10
0.30
0.19

قمح (كرس)
نخالة قمح
تفل شوندر
ذرة صفراء
موالس
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األعالف الغنية بالبروتينات

هذه األعالف صرضورية للنمو وبناء العضالت ،تعمل عىل ترميم األنسجة التالفة
وتزداد الحاجة لهذه األعالف يف مرحلة أواخر الحمل ويف مرحلة إنتاج الحليب
ومنو الحمالن وعندما تكون املراعي فقرية جدا ً .يؤدي نقص الربوتني يف العليقة
إىل ضعف الشهية ،وانخفاض الكفاءة التناسلية كام أن إضافة األعالف الغنية
بالربوتني يزيد مدى االستفادة من املواد العلفية الغنية بالطاقة.
ومن أهم األعالف الغنية بالربوتينات يف سوريا:
كسبة القطن وهي مخلفات استخالص زيت بذور القطن ،وتختلف قيمتها
الغذائية حسب طريقة استخالص الزيت ويتوفر نوعني من كسبة القطن،
كسبة مقشورة وهي غنية بالربوتني الخام  % 36-30والفوسفور ولكنها فقرية
بالكالسيوم ،وكسبة غري مقشورة وهي أقل محتوى بروتيني  % 30-20بروتني
خام وتعترب كسبة القطن مصدر علفي هام للمجرتات.،
كسبة فول الصويا ذات قيمة غذائية عالية غنية بالربوتني ()% 50-40
وهي أعىل مصدر بروتني نبايت متوفر ،تنتج محلياً بكميات محدودة وتستعمل
غالبا ً للدواجن.
كسبة عباد الشمس تختلف القيمة الغذائية لكسبة بذور عباد الشمس
حسب طريقة استخالص الزيت ،مناسبة لكل الحيوانات تحوي عىل بروتني خام
% 40-35
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األعالف الغنية بالبروتينات

نخالة القمح وهي عبارة عن قشور حبوب القمح الناتجة عن نخل الطحني
غنية بالربوتني ،وفيتامني ب 1والفوسفور والحديد ،لها أثر ملني إذا أُطعمت
بكمية كبرية ،تعترب كغذاء داعم يف عليقة املجرتات ،يفضل أال يتم تخزينها لفرتة
طويلة ،ميكن خلطها باملواد العلفية األخرى وميكن إدخالها بصناعة املكعبات
العلفية ،لها أثر ملني وميكن استعاملها بنسبة تصل إىل  %30من العليقة.
كسر حبوب الفول والعدس تحوي حبوب الفول أو العدس املكرسة
والقشور وبعض املواد الغريبة ذو قيمة غذائية عالية إذا كانت خالية من
الشوائب
حبوب البقوليات (البيقية والجلبان) وتعترب مواد علفية ممتازة كونها غنية
بالطاقة والربوتني وعالية االستساغة وسهلة الهضم ،تطعم مع األتبان وتشكل
عليقة متوازنة ،تحوي معظم األمالح النادرة والفيتامينات التي تحتاجها األغنام.
اليوريا اليوريا مصدر لآلزوت ميكن استعامله من قبل الكائنات الدقيقة
املتواجدة يف كرش املجرتات لتكوين الربوتني( ،عادة ما يستعمل سامد اليوريا
عيار  %45عندما ال يتوفر اليوريا الغذايئ) يحوي ما يعادل  %281من الربوتني
الخام .يضاف اليوريا بعدل  % 2-1من العليقة .يجب الحرص عند استعامل
اليوريا يف غليقة األغنام  ،ومراعاة الخلط الجيد واالدخال التدريجي وال يجوز
استعامل اليوريا يف عليقة الحمالن.
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األعالف الغنية بالبروتينات
القيمة النسبية لألعالف المركزة الغنية بالبروتين مقارنة بكسبة القطن
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المادة العلفية

مادة جافة %

طاقة
ميكاجول/كغ

بروتين خام
غ/كغ
مادة جافة

كالسيوم %

فوسفور %

كسبة بذر قطن
بيقية حب
جلبان حب
فول كرس
عدس كرس
كسبة صويا
بذر قطن
يوريا

90.8
90
90
90
90
90
90
100

9
11
11
11
10
12
14
0

300
258
262
190
175
440
210
2810

0.15
0.13
0.13
0.13
0.13
0.32
0.14
0

1.18
0.64
0.64
0.64
0.64
0.68
0.64
0

األمالح والمعادن والفيتامينات

األمالح واملعادن والفيتامينات رضورية لتنظيم عمل وظائف الجسم وتكوين
العظام وحامية الجسم من األمراض والقيام بوظائف الحيوية.
تحوي األعالف العديد من العنارص املعدنية والفيتامينات التي تحتاجها
األغنام ،إال أنها قد ال تفي بكامل احتياجاتها يف بعض املراحل اإلنتاجية ،حيث
تظهر أعراض نقص التغذية عند بعض النعاج كلعق الجدران وأكل الخشب
ونقص الوزن وفقدان الشهية ،كام تظهر بعض األمراض ،كحمى النفاس،
وتساقط الصوف والكساح والعشا اللييل ...لذا يجب تقديم العنارص املعدنية
والفيتامينات للعليقة من أجل ضامن إنتاجية القطيع ووقايته من أمراض سوء
التغذية.
يتطلب تحديد املعادن والفيتامينات التي يحتاجها القطيع خربة ومعرفة
باملنطقة ،وينصح باستشارة الطبيب البيطري قبل رشاءها ألنه خبري باألعراض
املرضية التي تسود يف املنطقة.
غالباً ما يتم إضافة ملح الطعام مبعدل  10كغ للطن ،ثنايئ فوسفات الكالسيوم
مبعدل  10كغ للطن وخلطة األمالح النادرة والفيتامينات املخصصة لألغنام
مبعدل  2كغ للطن ،ويجدر التنويه أن زيادة أو نقص أو عدم توازن املعادن
يعني انخفاض النمو عند الحمالن ،والحليب عند النعاج ،والخصوبة عند
الكباش ،كام قد يؤدي إىل مشاكل صحية كاالرضابات العصبية ،وتساقط الصوف
كام قد تحدث حاالت تسمم ونفوق.
عند القيام بتحضري الخلطة العلفية اتباع ما ييل:
إضافة خلطة األمالح النادرة والفيتامينات ( 2كغ) إىل كمية  20كغ من النخالة
أو الكسبة الناعمة وخلطهام معاً بشكل جيد
إضافة ملح الطعام الناعم والخلط الجيد وأخريا ً إضافة ثنايئ فوسفات الكالسيوم
وإعادة الخلط .بعدها يتم إضافة هذه املواد تخلط مع باقي املواد العلفية
الداخلة يف تركيب العليقة.
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األمالح والمعادن والفيتامينات

خلطة العناصر النادرة والفيتامينات
لمرحلة أواخر الحمل ومرحلة إنتاج
الحليب
المادة

مغنيزيوم
منغنيز
حديد
توتياء
يود
كوبالت
سيلينيوم
فيتامني A
فيتامني D3
فيتامني E

الواحدة

الكمية

%
12
جزء باملليون
4000
جزء باملليون
3000
جزء باملليون
1000
جزء باملليون
40
جزء باملليون
20
جزء باملليون
4
 400وحدة دولية بالغرام
 40وحدة دولية بالغرام
 0.8وحدة دولية بالغرام

المادة العلفية

كالسيوم
%

ثنايئ فوسفات الكالسيوم 25
38
الحجر الكليس
فوسفات الصوديوم 0
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فوسفور
%

18.5
0
22

وفيام ييل خلطة من العنارص النادرة والفيتامينات وتضاف إىل العليقة
املركزة مبعدل  % 2-2.5أو وفق تعليامت الرشكة املنتجة ملرحلة أواخر
الحمل ومرحلة إنتاج الحليب ،وتضاف إىل العليقة املركزة مبعدل
%2.5-2
عند القيام بتحضري الخلطة العلفية يجب اتباع ما ييل:
إضافة خلطة املعادن النادرة والفيتامينات بالكمية املوىص بها (2-1
كغ) إىل كمية  20كغ من النخالة أو الكسبة الناعمة وخلطهام معاً
بشكل جيد ثم اضافة ملح الطعام والخلط الجيد وأخريا ً إضافة ثنايئ
فوسفات الكالسيوم واعادة الخلط .بعدها يتم إضافة هذه املواد لباقي
املواد العلفية الداخلة يف تركيب العليقة.
ميكن استعامل الحجر الكليس كمصدر للكالسيوم عىل أن يكون نقياً
ناعامً ،وميكن استعامل ثنايئ فوسفات الكالسيوم وفيام ييل جدول
مبكونات هاتني املادتني.

العليقة المتوازنة
تُع َّرف العليقة املتوازنة بأنها كمية املواد العلفية التي يحتاجها الحيوان ملدة 24
ساعة والتي تحوي (الكربوهيدرات والربوتينات واألمالح والفيتيامينات) بنسب
معينة للحصول عىل أعىل مردود بأقل كلفة ممكنة.
وتختلف العليقة حسب عمر الحيوان وحالة جسمه ومستوى إنتاجه.
عند تركيب العليقة يراعى ما ييل:
•استعامل املواد العلفية املتاحة محلياً ما أمكن ذلك
•معرفة القيمة الغذائية لهذه املواد
•معرفة احتياجات الحيوان وقدرته عىل تناول كل من هذه األعالف
وعند تحضري العليقة يجب القيام مبا ييل:
•وزن املكونات الالزمة
•خلط املكونات العلفية ذات الكميات الصغرية أوالً (املعادن والفيتامينات)
بكمية من الكسبة أو النخالة ومن ثم خلط الناتج مع باقي املكونات
لضامن تجانس الخليط
•التدرج يف إدخال العليقة وعىل مدى عرشة أيام
وفيام ييل تركيبة عليقة تحوي  11ميكاجول طاقة يف الكغ الواحد ومبعدل %14
بروتني خام
عليقة مركزة تحوي نسب بروتين مختلفة وطاقة بمعدل  11ميكاجول
المادة العلفية

شعري حب
كسبة بذر قطن
نخالة قمح
ملح طعام
ثنايئ فوسفات الكالسيوم
أمالح وفيتامينات
املجموع

الكمية
غ/كغ

الطاقة
ميكاجول/
كغ

البروتين
الخام
غ /كغ

الطاقة
ميكاجول

البروتين
غ

784
98
98
9
9
2
1000

11.6
8.2
11
0
0
0

119
300
177
0
0
0

9.1
0.8
1.1
0
0
0
11

93.3
29.4
17.3
0
0
0
140
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العليقة المتوازنة

ميكن زيادة مستوى الربوتني يف العليقة بتغيري نسب املواد العلفية التي تكونها،
وفيام ييل تركيب عالئق بنسب بروتني مختلفة وباستعامل نفس املواد العلفية:
العليقة 1
%12.5
بروتين

العليقة 2
%14
بروتين

العليقة 3
%15
بروتين

العليقة4
%16
بروتين

شعري حب

 730كغ

 630كغ

 580كغ

 530كغ

كسبة بذر قطن

 50كغ

 100كغ

 150كغ

 200كغ

نخالة قمح

 50كغ

 150كغ

 150كغ

 150كغ

تفل شوندر

 150كغ

 100كغ

 100كغ

 100كغ

أمالح وفيتامينات

 20كغ

 20كغ

 20كغ

 20كغ

يؤدي الخلل يف تركيب العليقة إىل سوء التغذية وانخفاض النمو ،وتدين إنتاج
الحليب وضعف الخصوبة وعدم القدرة عىل مقاومة األمراض.
يجب تغذية النعاج بشكل سليم عىل مدار العام ،فالتغذية غري املتوازنة يف
مرحلة ما تؤثر سلباً يف مراحل الحقة ،عموماً يجب أن تحصل النعجة عىل
احتياجاتها الغذائية وخاص ًة قبل وأثناء التزاوج وخالل املرحلة املتقدمة من
الحمل وكذلك يف مرحلة إنتاج الحليب ويراعى ما ييل:
•إدخال العليقة تدريجياً لتفادي مشاكل الهضم
•تقديم الحبوب كاملة بدون جرش إال عند تغذية املواليد الصغرية بعمر أقل
من شهرين
•جرش مادة الكسبة لضامن خلطها جيدا ً مع باقي املكونات
•تقديم التنب أوالً ثم تقديم العليقة املركزة
•تقديم العليقة املركزة عىل وجبتني عندما تتجاوز كميتها نصف كيلو غرام
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لنتذكر

•تأمني األعالف الالزمة للقطيع لكامل املوسم لتقليل املخاطر
•تخزين األعالف حسب األصول واملحافظة عليها
•تأمني معالف كافية لجميع أفراد القطيع
•االحتفاظ باألغنام التي تستطيع إطعامها فقط
•تقسيم القطيع إىل مجموعات متامثلة االحتياجات ،وتغذيتها وفق
احتياجاتها
•تقديم العليقة املتوازنة
•توفري املاء العذب
•تطبيق الربنامج الصحي.
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أفضل الممارسات في إدارة أغنام العواس
1

مرحلة التزاوج

2

مرحلة الحمل

3

الوالدة

4

مرحلة إنتاج الحليب

5

الحالبة وتصنيع الحليب

6

إنتخاب النعاج والكباش للتربية

7

دليل العناية بالصحة

8

الدليل المرجعي لألعالف

9

تحضير التبن المعامل باليوريا

10

تقييم حالة الجسم
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