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 تقسيم مواد العلف 

( والحيوانات المستأنسة )دواجن، ماعز ، غنم ، بقر) الماشية تستخدم لتغذيةهو أية مادة   العلف

غالبية األعالف من مصادر نباتية. تستعمل كلمة علف للداللة على    خيول، أرانب، الخ.(. تأتي

ك النباتات التي تحش وتقدم غضة للحيوانات(، بينما تستخدم الغذاء المقدم للحيوانات )بما في ذل

 أو محاصيل مراعي لتعريف النباتات التي تستخدم لرعي الحيوانات. مرعى كلمة

 : هناك تقسيمات مختلفه لمواد العلف من اهمها

  Common Classificationالتقسيم القديم (أ) 

تقسيم مواد  تم   وفيه   Crampton (1956) وهو يفي بالغرض الي حد ما ويرجع الي العالم الكندي 

(  Crude Fibersإلى مجموعتين رئيستين على أساس محتوياتها من األلياف الخام )  ككل  العلف

المجموعة األولى هي المواد المركزة والمجموعة الثانية  .  TDNوجملة المركبات الغذائية المهضومة  

 هي المواد الخشنة. 

 (Roughages) المواد الخشنة. 1

% الياف خام ، وتتميز هذه المواد بصفات عامه منها    18تلك المواد التي تحتوي علي اكثر من    وهي

: 

 انخفاض محتواها من البروتين والدهن والكربوهيدرات الذائبه. -1

 (. انخفاض الطاقة النافعة للحيوان في وحدة الوزن منها) انخفاض قيمتها الغذائيه -2

 (. حجم المواد الخشنة كبير) لوحدة الوزنكبر الحيز التي تشغله بالنسبه  -3

ترجع اهميه هذه المواد الخشنه الي استخدامها كماده مالئه للحيوانات لمجتره النتظام عمليه الهضم  

واحساس الحيوان بالشبع الفسيولوجي بينما تكون اهميتها محدوده بالنسبه للحيوانات وحيده المعده او  

 لناحيه الفسيولوجيه او الغذائيه. الدواجن لعدم حاجتها لها سواء من ا

%   18ارتفاع محتوياتها من األلياف الخام وأحيانا من الرطوبة )تحتوي أكثر من  ب أغذية تمتاز  وهي  

  .، وتسمى أيضا غليظة أو مالئةفي المتوسط على أساس المادة الجافة(    TDN%   50ألياف خام،  

رجيع األرز أحيانا  وكسب القطن غير المقشور ، والتي يعدها الكثيرون من    ومن امثله هذه المواد

المركزة وفي الواقع فإن مثل هذه األغذية قد تعد مركزة إذا استخدمت للمجترات ؛ ألن الطاقة   المواد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81#.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.88.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.B4.D9.86.D8.A9


الطاقة   لها النخفاض  بالنسبة  للدواجن فتعد خشنة ومالئة  النافعة منها عالية نسبيا ، وإذا استخدمت 

 وتنقسم المواد الخشنة إلى مواد طرية ومواد جافة. نافعة منهاال



 (Tender or Fresh  Forages) غضة خشنة  أعالف  .1.1

 % رطوبة وتشمل:  70وهى تحتوي على أكثر من 

(: وهي مساحة من األرض مغطاة بنباتات علفية ترعاها الحيوانات  Pastures ) المراعي.1.1.1

أى لم يزرعها اإلنسان وتشمل أعدادا كبيرة من الحشائش والبقوليات    lNaturaوهي أما تكون طبيعية  

واألعشاب والشجيرات أو مزروعة بمعرفة اإلنسان يختار أنواعها ويواليها بالتسميد ويرويها بالراحة  

 أو باآللة في حالة عدم توفر األمطار، وتشمل عددا قليال من األنواع النقية أو مخاليطها. 

: وهو المادة الناتجة من التخمر المرغوب فيه لمحصول علف أخضر  (Silage) السيالج.2.1.1

فعندما يوجد فائض من األعالف الخضراء يزيد من احتياجات الحيوانات وتكون الظروف الجوية  

مناسبة   العلف غير  نقص  أو  غياب  عند  لتستخدم  طرية  صورة  في  وتخزن  تحفظ  فإنها  لتجفيفها 

 األخضر.

صورة   )Roots(الجذور.3.1.1 في  بالكربوهيدرات  غنية  مواد  أمثلتها:  ومن  بنجر   سكريات 

 . الجزر ،بنجر السكر ،العلف

 . البطاطا صورة نشا ومن أمثلتها(: مواد غنية بالكربوهيدرات في Tubers ) لدرناتا.4.1.1

 : (Dry forages)    مواد خشنة جافة .2.1

 وهى تحتوي على قليل من الرطوبة ولكنها غنية باأللياف الخام وتشمل: 

)دريس البقوليات النجيليات ، أو وهو ناتج تجفيف محاصيل العلف الخضراء (: Hay ) الدريس.1.2.1

 .  مخلوطها(

الناتجة بعد فصل  النباتات   وأوراق عبارة عن سوق(: وهي  Straws ) القش  وانواع   األتبان.2.2.1

 . واألرز والبازالء العدس الفول  الشعير القمح الحبوب والبذور بعملية الدراس مثل أتبان

(: للحبوب والبذور ومن أمثلتها سرسة األرز وقشرة  Hulls&  Chaff )  والنخالة   القشور.3.2.1
 . القطن بذرة

 : عبارة عن الجزء المتبقى من نباتات االذرة بعد نزع الكيزان.  Stover حطب الذرة.4.2.1

 (: عبارة عن الجزء المتبقي من كيزان الذرة بعد تفريط الحبوب.Cobs ) الذرة كيزان.5.2.1

 . العيدان بعد عصرها(: عبارة عن الجزء المتبقي من Bagasse ) القصب مصاص.6.2.1
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 . %18.مخلفات الحقل والتصنيع الزراعي التي تزيد بها االلياف الخام عن 7.2.1

 Concentrates)) المواد المركزة. 2

الصافية بالنسبة لوحدة الوزن ويرجع ذلك إلى ارتفاع محتوياتها   الطاقة كبيرة منتحتوي على كمية  

محتوياته  الدهن أو البروتين أو السكر أو النشا من منوانخفاض  غالبًا   األلياف ا  تزيد  ال  التي  الخام 

 . في المتوسط على أساس المادة الجافة  TDN%  75% وهى تحتوي على  18عن 

 عكس مواد العلف الخشنه من حيث:  وهي

 ارتفاع محتواها من البروتين والدهن والكربوهيدرات الذائبه.  -1

 ارتفاع قيمتها الغذائيه.  -2

 .  صغر الحيز التي تشغله بالنسبه لوحدة الوزن -3

وترجع اهميتها لكل من الحيوانات المجتره الي انها تعتبر مصدر لجميع المركبات الغذائيه الهامه  

 مركزة في البروتين.  تنقسم إلى مواد مركزة في الطاقة ومواد لالزمه لتغطيه احتياجاتها وا

 Energy Concentrate)) مواد ذات طاقة مركزة .1.2

 : وتشمل المواد ذات الطاقة المركزة 

 . واألرز والذرة البيضاء الشيلم الشوفان والذرة الشعير (: مثل GrainsCereal الحبوب ).1.1.2

 (: مثل نخالة القمح والذرة واألرز. Cereal by–productsالنواتج الثانوية للحبوب ).2.1.2

 السكر.  وموالس بنجر قصب السكر (: مثل موالسMolasses) الموالس.3.2.1

  (Protein Concentrateمواد مركزة من البروتين ) .2.2

 : مركزة من البروتينالمواد ال وتشمل

(: وهي ما يتخلف بعد الحصول على الزيت من Oilseed cakes & meals ) الكسب.1.2.2

وعباد   السمسم وفول الصويا بذرة القطن وبذرة الكتان والفول السودانيالبذور الزيتية مثل اكساب  

 . الشمس

2.2.2.( الحيوانية  مثلproducts-Animal by المنتجات  السمك (:  ومسحوق   مسحوق 

 واللبن الفرز المجفف والشرش المجفف.  ومسحوق الدم اللحم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81#.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.88.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.B2.D8.A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81#.D9.85.D9.88.D8.A7.D8.AF_.D8.B0.D8.A7.D8.AA_.D8.B7.D8.A7.D9.82.D8.A9_.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.B2.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B2_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81#.D9.85.D9.88.D8.A7.D8.AF_.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.B2.D8.A9_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D9.88.D8.AA.D9.8A.D9.86_.28.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.86.D9.83.D9.84.D9.8A.D8.B2.D9.8A.D8.A9:_Protein_Concentrate.E2.80.8F.29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81#.D9.85.D9.88.D8.A7.D8.AF_.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.B2.D8.A9_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D9.88.D8.AA.D9.8A.D9.86_.28.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.86.D9.83.D9.84.D9.8A.D8.B2.D9.8A.D8.A9:_Protein_Concentrate.E2.80.8F.29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1


 . مواد اخري من العلف وتشمل: 3

 Vitamin carriers الفيتامينات .1.3

 Mineral element carriers العناصر المعدنية .2.3 

  أخرى كالمضادات الحيوية ، واألحماض األمينية ، واليوريا. مواد.3.3
 

  International Classification( الحديثالدوليالتقسيم ) )ب(

   معرفة الهدف األساسي من  -أوال  –عندما تستخدم األغذية في العالئق ، أو مخاليط األعالف يجب  

حيث  المعترف به قديما   التقسيم،بجانب تحليلها الكيماوي . ومن هذا المنطلق فقد تم تعديل    استخدامها

وتعرف باألرقام    ،   8  –   1ثمانية أقسام رئيسية ، وهذه األقسام رقمت من  قسمت مواد العلف ككل الي  

 تي تساهم بشكل كبير في التمييز بين ماده علف واخري بمجرد معرفه هذا الرقم. لوا الكودية ؛ 

 :  International Feed Number   لمادة العلف الرقم الدولي

 ( مفردات: 6يتكون من عدد ) 

( وهو دالله علي احد اقسام مواد العلف السابقه تبعا للتقسيم الحديث لمواد  8( وحتي )1: من ) االول

 العلف .

 : تعطي دالله علي مواصفات ماده العلف . الثاني والثالث معا

: تعطي دالله علي العمليات الزراعيه المختلفه التي تمت علي النبات  الرابع والخامس والسادس معا

 الذي حصلنا منه علي ماده العلف.  

 ويمكن ايجاز االقسام الثمانيه فيما يلي : 

 :الجافة الخشنة مواد العلف1 - 

األلياف  وتتميز بأنها منخفضة في الطاقة الصافية لوحدة الوزن ، وهذا راجع إلي ارتفاع محتواها من  

 .، وفي حاالت أخرى الحتوائها علي كمية مرتفعة من الماء

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%81&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


% ألياف خام. وهذا القسم  18وبمعنى آخر فهي األغذية التي في حالتها الجافة تحتوي علي أكثر من  

 .يشتمل علي الدريس بنوعيه : البقلي والنجيلي ، والتبن ، والحطب والسرسة

 :خضراءال الخشنة مواد العلف2 - 

هذا القسم علي األغذية التي تؤكل خضراء ، دون أن تمر بمرحلة تجفيف ، ومثالها األعالف    ويشتمل

  : والصيفية ، مثل  والحسبان ،  الحجازي  والبرسيم  المصري ،  البرسيم  وأهمها  الشتوية ،  الغضة 

  البرسيم الحجازي )في أماكن محدودة( ، والداروة ، والحرارة )حشيشة السودان( ، والذرة الرفيعة

 .والرض ، والكشرنجيج والدسيبة العلف  السكرية ، ولوبيا

 :السيالج3 - 

األخضر بعيدا عن الهواء ، ويمكن تطبيقها مع األعالف البقلية   العلفوهي الحالة التي يحفظ عليها

 .والنجيلية علي السواء

 :الطاقةمواد العلف الغنيه في محتواها من ا4 - 

بجانب ارتفاع    %18% ، ونسبة األلياف الخام عن  20البروتين عن  وهي أغذية تنخفض بها نسبة  

 : داخليا إلي تقسيمها  وهذه األغذية يمكن محتواها من الطاقه

وهذه تشتمل علي حبوب منخفضة في السليلوز ، مثل : الذرة ، والشعير ،  الحبوب النجيلية :    -أ

 الدينية وذرة المكانس. وحبوب أخرى مرتفعة في نسبة السليلوز ، مثل : 

 . مخلفات المطاحن وأهمها نخالة القمح الناعمة والخشنة ، ومخلوطهما-ب

 .والبطاطا والبطاطس العلف الجذور الدرنية وهي تضاف إلي مخاليط األعالف ، مثل : بنجر -ج



 :مواد العلف الغنيه في محتواها من البروتين 5 - 

 : داخليا إلي تقسيمها % ويمكن20تحتوي علي نسبة بروتين أعلى من   مواد علفوتشتمل علي 

 .أغذية من مصدر حيواني ، مثل : اللحم المجفف ، الدم المجفف ، اللبن –أ 

 .أغذية من مصدر بحري مثل : السمك المجفف –ب 

 .الريش أغذية مصدرها الطير ، مثل : الزرق ، -جـ 

   .البقولياتأغذية نباتية ، مثل :  –د 

 :المختلفة المعدنية علف مصدر للعناصر مواد6 - 

 ……… وتشتمل علي جميع المعادن ؛ كالسيوم ، والفوسفور ، والنحاس ، والزنك و

 :الفيتامينات7 - 

 .الذائبة في الماء ووتشتمل علي جميع الفيتامينات سواء الذائب منها ، في الدهون أ

 :الغذائية اإلضافات8 - 

علي القسم  هذا  الحيوية ): ويحتوي  والمضادات  الطعم  ،    الملونة لموادا -،    األدوية    ،   مكسبات 

االحماض االمينيه التجاريه ،  مضادات )االكسده ، الفطريات ، الكوكسيديا ، سموم(  ت ،  الهرمونا

 ، االنزيمات ، منشطات النمو .........( 

علف ذات الصفات او الخواص المتشابهه تم وضعها ويتضح من التقسيم الدولي السابق ان مواد ال

تحت قسم واحد وبالتالي يمكن الي منها ان تستبدل كليا او جزئيا بغيرها من نفس القسم عند عمل  

 مخاليط العالئق. 



 Energy feedstuffsمصدر الطاقه للدواجن  مواد العلف :والأ

 Corn ( Maize)الذرة  -1

من اهم الحبوب النجيليه التي تستخدم في عالئق الدواجن بانواعها المختلفه سواء كانت منتجه  

كيلو كالوري/ كجم    ME     (3350للحم او للبيض وذلك لتغطيه احتياجاتها اساسا من الطاقه  

كيلو كالوري/ كجم طاقه ظاهريه وطاقه حقيقيه علي الترتيب( واهم االحماض الدهنيه    3470،

 % Linoleic acid C18:2   (2.2.)ه الضروري

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

11.0 1.1 3.9 2.0 8.9 73.1 

 : Advantagesالمميزات اهم

 جميع انواع الدواجن ضمن خلطات متزنه.  يمكن استخدامه لتغذيه -1

 الدواجن في دول العالم الناميه. يعتبر المكون االساسي االول في معظم عالئق   -2

 معدل هضم عالي جدا.  -3

 رغم ان محتواه من البروتين منخفض ، اال ان محتواه من االحماض االمينيه معقول. -4

نظرا الن محتواه مرتفع من الحامض االميني ميثايونين وانخفاض محتواه من الليسين لذلك   -5

 فهو مكمل جيد لكسب فول الصويا. 



مرغوب فيه لتلوين الجلد في دجاج اللحم وصفار    Pigmentsغات  يتميز بمحتوي من الصب -6

 البيض في الدجاج البياض في االسواق المختلفه. 

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

يمكن للعديد من الفطريات ان تنمو علي حبوب الذره الصفراء وتنتج الكثير من السموم   -1

 .   mycotoxins الفطريه

ويمكن   معدالت االصابه بالفطريات عند تخزين الذره الصفراء في ظروف غير جيدهتزداد   -2

لمنع نمو الفطريات رغم ان هذه    organic acidsاستخدام بعض االحماض العضويه  

 المواد تزيد من تاكل معدات تصنيع االعالف. 

مر اال    Pelletingالعالئق التي تحتوي علي الذره الصفراء يصعب تحبيبها بشكل جيد -3

 مثل الموالس. Pellet Bindersالذي يستلزم استخدام بعض المواد الالصقه 

مما ينتج معه بعض المشاكل   D3مع فيتامين    Toxinsيمكن ان ترتبط السموم المنتجه   -4

 في الجهاز العظمي وقشره البيض. 

 :   varietiesاهم االنواع 

 . High Lysine Cornذره صفراء عاليه في محتواها من الليسين  -1

 .High Oil Cornذره صفراء عاليه في محتواها من الزيت  -2

 High Available Phosphorusذره صفراء عاليه في محتواها من الفسفور المتاح   -3

Corn  او منخفضه في محتواها من حمض الفيتكLow Phytate Corn . 

 (.    Corn Starch ) تزرع اساسا لتصنيع النشا Waxy Corn شمعيهذره صفراء  -4



، لذلك فكلما قصر   Number of Maturityتزرع الذره الصفراء لمعالت نضج مختلفه 

موسم النمو انخفض محتوي حبوب الذره الصفراء من الكربوهيدرات ، وزاد المحتوي من  

 واجماال ينخفض محتوي الذره من الطاقه كما يلي:  البروتين

 

ME ( Kcal/ Kg ) at 

89%DM 

Most. at Harvest % Degree of Maturity 

3155 53 Immature 

3250 45 Immature 

3300 39 Immature 

3470 31 Mature 

 )%(.  Typical Useاالستخدام االمثل للذره الصفراء

Layers 
Broilers / Turkey 

Finisher Grower Starter 

30-60 65 60 50 

 لحبوب الذره الصفراء من تركيبها الكيماوي:   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه

According to Janssen 1989: 

ME (Kcal / kg)= 36.21 CP + 85.44 EE + 37.26 NFE. 

 

 السورجم



Sorghum (Milo) 

4-20-894 

سنه وهو من المحاصيل واسعه االنتشار في استخدامها    5000من الحبوب النجيليه ويزرع في مصر منذ  

وحبوب السورجم تشبه الذره الصفراء ولكنها اصغر    Feedوايضا كعلف للحيوان    foodكغذاء لالنسان  

 في الحجم ويستخدم السورجم الغراض متعدده:

 لعليا.البوب كغذاء لالنسان خاصه في منطقه مصر ا -1

 الحبوب كغذاء للدواجن  -2

 المحصول االخضر كعلف للحيوان  -3

 الحبوب النتاج المشروبات الكحوليه -4

 DDGsالحبوب النتاج مخلفات التقطير  -5

 الحبوب النتاج سكر الجلوكوز -6

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

12.0 1.9 2.6 2.1 10.3 71.1 

 :لالنواع المنخفضه في محتواها من التانينات  المميزات اهم

 من الحبوب النجيليه الهامه في عالئق الدواجن وخاصه في الجنوب ) الصعيد (.  -1

 يمكن استخدامه في تغذيه جميع انواع الدواجن مثل الذره الصفراء.  -2

 .مدل هضمه عالي  -3

 محتواه من البروتين الخام اعلي من الذره الصفراء.  -4

اضافه الميثيونين والليسين يعتبر السورجم مكمل جيد لكسب فول الصويا في  في ظل  -5

 عالئق الدواجن. 

 


	(ب) التقسيم (الدولي) الحديثInternational Classification

