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 المقدمة

 

تأتي عملية إصدار هذه النشرة التي بعنوان ) مخازن العلف االحتياطي في      

ً في التعريف بأهمية مخازن العلف االحتياطي في  ،البوادي العراقية( أسهاما

البوادي العراقية والدور الكبير الذي تلعبه في حماية الثروة الحيوانية من الضياع 

واالسهام الكبير في تطوير المراعي الطبيعية بما تقدمه من خدمات في  ،والهالك

ات الحرجة والسنوات في االوقتوفير العلف الخشن واليابس إلى مربي الحيوانات 

الممحلة، مما يعمل على تقليل اعتماد مربي الحيوانات على رعي حيواناتهم على 

تعريض النباتات الطبيعية، التي تؤدي إلى فقدان الكثير من النباتات اوالً وإلى 

 ً  .التربة إلى التعرية ثانيا

عريف بمخازن لذا فأملنا كبير في أن تسهم هذه النشرة ولو بقسط يسير في الت     

العامة في تطوير المراعي العلف وبالدور الذي تلعبه مديرية المراعي الطبيعية 

ات القيمة التي اسداها لنا السيد حسين هكما والبد من االشادة بالتوجي .الطبيعية

التكريتي المدير العام لمديرية المراعي الطبيعية والسيد محمد محي الدين الخطيب 

كما ونقدم شكرنا إلى السيد  .بخصوص مواضيع هذه النشرةمعاون المدير العام 

 .أحمد طعمة الحديثي لمراجعته النشرة لغوياً..  ومن الله التوفيق
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 الفصل األول

  أهمية مخازن العلف

 

مخازن العلف االحتياطي هي منشآت لخزن االعالف المركزة والخشنة تقام      

الغرض منها توفير االعالف وجعلها بمتناول أيادي مربي  ،في مناطق البوادي

الحيوانات وبأسعار معتدلة لرفع مستواهم االقتصادي والحفاظ على حيواناتهم من 

ولالسهام في تقليل الرعي الجائر والمبكر  ،الهالك المحتم في السنوات المجدبة

بيعي مما للنبت الطبيعي والذي يؤدي إلى فقدان اراضي البوادي للنبت الط

وهذا يؤدي إلى خسارة واضرار كبيرة للمراعي  ،يعرضها للتعرية الريحية

 الطبيعية ولالقتصاد الوطني.

وتبرز أهمية مخازن العلف اكثر اذ علمنا بأن مساحة المراعي الطبيعية في 

، أي ثالثة أرباع مساحة العراق الكلية  مليون دونم 5.2.1العراق هي حوالي 

، وتشكل هكتار( 5/4=2م2122)الدونم العراقي =  دونم مليون 571البالغة 

البوادي العراقية الثالث بادية الجزيرة والبادية الشمالية الغربية والبادية الجنوبية 

مليون دونم. وتتجول في هذه البوادي أعداد كبيرة من األغنام  15لوحدها حوالي 

 والماعز واإلبل سعياً وراء الكأل...

ً إلى ظروف قاسية وتتعرض هذه ا      جداً خالل لحيوانات خاصة األغنام سنويا

الفترة الحرجة، فترة نقص العلف الطبيعي والمتميزة بانعدام العلف األخضر 

 وحاجة الحيوانات إلى العلف المركز والخشن.

ان توفر العلف المركز والخشن وتقديمه إلى الحيوانات خالل الفترة الحرجة       

 لي:سوف يساعد على ماي

 تنمية الثروة الحيوانية. -5

 مضاعفة إنتاج الحيوانات وخاصة األغنام من اللحوم والمنتجات األخرى. -2
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 تقليل نسبة الوفيات الناتجة عن سوء التغذية. -.

 تقليل انتشار األمراض بين المواليد والنعاج. -4

ومن ادراكنا الهمية مخازن العلف في تطوير المراعي الطبيعية وجب      

الهامة عند اختيار مواقع انشاء مخازن العلف مور ومراعاة بعض االاالهتمام 

وهذه االمور قد أخذت بنظر االعتبار عند التخطيط النشاء شبكة  .االحتياطي

مخازن العلف االحتياطي في البوادي العراقية من قبل مديرية المراعي الطبيعية 

 العامة. وهذه االمور هي:

أراضي المراعي الطبيعية في الباديتين حددت مواقع المخازن بشكل تغطي  -5

الشمالية والجنوبية وبادية الجزيرة وجزيرة علي الغربي، لكي يتمكن مربو 

 الحيوانات من الوصول إليها بسهولة في حالة احتياجهم لالعالف.

 توفر مصادر المياه في المنطقة التي يشيد عليها المخزن أو مايجاورها. -2

 لتجمع األغنام. ان تكون منطقة المخزن مركزاً  -.

اختيار مواقع المخازن في المناطق التي تقع على طرق أو خطوط  -4

 مواصالت قريبة وذلك لتسهيل وصول العلف إلى المخازن.

ليتم توزيعه بصورة  ،تأمين الحماية الكافية لعملية خزن العلف وتوزيعه -1

على اصحاب الحيوانات، وذلك عن طريق انشائها في مراكز منتظمة 

 أو النواحي أو بالقرب من مراكز شرطة البوادي.االقضية 

 

ومن كل ما تقدم نالحظ ان وجود المخازن الموزعة في البوادي سوف 

يؤدي خدمات مهمة إلى اصحاب الحيوانات والرعاة في حالة تأخر سقوط 

األمطار أو شحتها أو انحباسها، حيث تؤدي هذه الحاالت إلى ندرة النبت 

وفر العلف المخزون كأحتياط لهذه االزمات فأن الطبيعي، وفي حالة عدم ت

 ذلك سيؤدي إلى خسائر جسيمة. 
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 الفصل الثاني 

 فترات نقص العلف في البوادي العراقية

 

تعاني مناطق البوادي العراقية نقصاً كبيراً في كميات العلف الطبيعي ولفترات     

ويالحظ ان هناك تفاوتاً في بداية ونهاية الفترات  .قد تتجاوز عدة أشهر من كل سنة

الزمنية الخاصة بشحة ونقص االعالف الطبيعية في مناطق البوادي الثالث )بادية 

ً لفيزيوغرافية المنطقة والمناخ الجزيرة والبادية الشمالية  والبادية الجنوبية(، وتبعا

 حظة هذا الفرق بوضوح.ونوعية الغطاء النباتي فيها، ومن الشكل التالي يمكن مال

( ستة 5.1وان أشهر الجفاف لكل من المناطق الثالث المذكورة أعاله هي )    

أشهر ونصف. وهي فترة تكون حرجة بالنسبة لحيوانات هذه المناطق حيث تكاد 

تنعدم فيها النباتات الطبيعية التي تكون الغذاء الوحيد للحيوان في البادية عدا 

في حالة عدم توفر كمية بح هذه الظروف خطرة جداً وتص .الشجيرات المعمرة

االمطار الكافية، التي تسبب عدم نمو النبت الطبيعي نمواً كافياً، وعدم توفر المياه 

 الرواء الحيوانات.

والحقيقة ان الفترة بين نهاية شهر تشرين الثاني إلى النصف الثاني من شهر     

التي تعاني منها حيوانات المنطقة أكثر  هي الفترة من أشهر الجفاف ،كانون الثاني

بسبب ان الفترة من منتصف حزيران إلى تشرين الثاني  ،من بقية أشهر الجفاف

لذا فأذا لم يسقط المطر في  .هي فترة تتميز بنقص العلف )من أشهر الجفاف(

 ً بحيث يكون علفاً  ،تشرين وبكميات مناسبة فأن النبت الطبيعي لن ينمو نمواً مناسبا

فالنبت الطبيعي يتوفر في البوادي بكميات مناسبة  .يعياً كافياً لحيوانات المنطقةطب

ويستمر حتى اواخر  ،ابتداء من اواسط  شهر شباط اذا ما سقطت االمطار مبكراً 

 ويقل بأنتهاء سقوط االمطار.شهر حزيران 
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مما  وفي الواقع تستفاد مناطق البوادي من االمطار الخريفية والربيعية أكثر    

تستفاد خالل أشهر الشتاء، وذلك بسبب تأثير انخفاض درجات الحرارة ) البرودة 

واالنجماد الشديد( على نمو النباتات الطبيعية، في حين يلعب اعتدال الجو 

 ودرجات الحرارة دوراً مهماً في نمو تلك النباتات وبالتالي زيادة في الكالء.
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 الفصل الثالث 

 مخازن العلفتوفير العلف وشبكة 

     

بغية توفير األعالف الخشنة والمركزة في مناطق البوادي العراقية وإيصالها     

 ،إلى مربي الحيوانات فيها لكي يستطيعوا الحصول عليها بكل يسر وسهولة

بوشر بأنشاء مخازن  .خصوصاً خالل الفترة الحرجة وكذلك في السنوات الممحلة

العلف من قبل مديرية المراعي الطبيعية العامة التي تغطي بعد انشائها مناطق 

، كما هي موضحة في الجدول أدناه والذي يمكن معرفة المراعي الطبيعية جميعها

 المخازن الرئيسية والفرعية فيه.

 جدول مخازن العلف االحتياطي في مناطق المراعي الطبيعية

 المنطقة ت
 مواقع المخازن

 الفرعية الرئيسية

البادية الشمالية  5

 الغربية

 -النخيب  –الرطبة 

 552الكيلو 

 –ولج  –نهيدين ال –كعرة 

 –فيضة االديان  – رويثة الفاج

طليحة  –الرحالية  –العبيدات 

 الخرش -أم الوز  –

 –السلمان  –بصية  البادية الجنوبية 2

 )الشبجة( الشبكة

 –السلحوبية  –كور الصحن 

 –عادن -فيضة الرفاعية 

فيضة الشيخية  –خضر الماء 

 مغيزل -الرجي  –تخاديد  -

 الصخري -باني عالش –البعاج  بيجي -الحضر  بادية الجزيرة  .

الغرفة:  –جمجمال  الشمالية  4

 اربيل -مشروع العظيم 

 

 بدرة –الفكة  –الطيب  الشهابي شرق نهر دجلة 1

 قناطر الثرثار –بكة   بغداد 5

 اور  الناصرية  7
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بوضوح على الخارطة المرفقة، التي تمثل ويمكن مالحظة مواقع هذه المخازن     

عليها مخازن العلف االحتياطي. ان مخازن العلف مؤشر  خارطة العراق و

 5771المذكورة في الجدول أعاله سيتم انشائها على مدى سنوات الخطة الخمسية 

ماعدا مخازن السلمان والرطبة  ،م لمديرية المراعي الطبيعية العامة5777 –

والطيب والحضر التي تقوم بعملها االن بخزن وتوزيع األعالف على مربي 

فمن المحتمل مباشرتهما العمل في  552الحيوانات، اما مخزن النخيب والكيلو 

 م.5771بداية سنة 

طن. كما ان خطة  122طن والفرعية  5222وان سعة المخازن الرئيسية هي     

مديرية المراعي الطبيعية العامة والتي ذكرناها سابقاً هي ان تكون مخازن العلف 

من ضمن منشأت المحطات الرئيسية والفرعية، والمؤمل انشاءها في كافة مناطق 

 المراعي الطبيعية في العراق.
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 الفصل الرابع

 البوادي العراقيةاألعالف الموزعة في 

 

على مربي الحيوانات في البوادي العراقية ابتداًء من عام بدئ بتوزيع االعالف     

في كل من محطة مراعي الطيب في جزيرة علي الغربي ومحطة  ،م5772

م بدأت محطة 5775مراعي الرطبة في البادية الشمالية الغربية، ثم في عام 

ربي األغنام في البادية الجنوبية، أما على م مراعي السلمان بتوزيع االعالف

محطة مراعي الحضر فقد باشرت هي األخرى بعملها في منطقة الجزيرة في عام 

وقد بلغت كمية االعالف الموزعة خالل األعوام م بتوزيع االعالف. .577

م ومن قبل المحطات األربعة ما مجموعه  5774م إلى عام 5772الخمسة من عام 

 وهذه الكمية تشمل األنواع المختلفة من العلف وهي:طن.  5281118174

 .الشعير -5

 علف مركز مستورد من تركيا. -2

 تمر زهدي. -.

 علف مركز إنتاج شركة اإلنتاج الحيواني العامة. -4

 نوى التمر.  -1

 نفايات حنطة. -5

 ويمكن توضيح ذلك في الجدول األتي:    
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 العراقيةاألعالف الموزعة في البوادي جدول بكميات         

 (باألطنان)         م3791 -م 3791للفترة 

 السنة
كمية العلف 

 المصروفة 
% 

أسم 

 المحطة
 نوع العلف

 نفايات حنطة الطيب 5.2 5218112 5772

 شعير الرطبة 2.7 5228222 

  المجموع 5.7 2218112 

 شعير،تمر زهدي، نوى التمر، تركي مركز الرطبة 4.5 44185.2 5775

 تركي مركز، شعير السلمان ..4 4558522 

 تركي مركز الطيب 2.5 528122 

  المجموع 1.1 7228212 

 شعير، نوى التمر، تركي مركز الرطبة 2.1 2784.2. 5772

 تركي مركز، شعير السلمان 5.1 5718752 

 نفايات حنطة الطيب 4.5 4758252 

  المجموع 7.2 582258412 

 شعير، تركي مركز، عراقي مركز  الرطبة 27.5 .8511822. .577

 عراقي مركز، شعير الحضر 5.1 7428221 

 تركي مركز،شعير السلمان 54.2 581228152 

 تركي مركز،شعير الطيب 7.1 1518212 

  المجموع 17.4 582.48151 

 شعير الرطبة 55.1 582478722 5774

 شعير الحضر 4.5 4428524 

 شعير السلمان 5.1 7428522 

 شعير الطيب 2.5 558522 

  المجموع 2..2 2847.8724 

  اجمالي 522 5281118174 
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م هي السنة التي يتميز فيها .577ومن الجدول في أعاله يمكن مالحظة أن سنة 

بالمقارنة مع السنين الباقية. والرسم البياني ( %17.4)التوزيع بنسبة عالية جدا 

التوزيع، ويرجع هذا الفرق إلى قلة سقوط االمطار في إدناه يوضح هذا الفرق في 

م، مما سبب في عدم توفر العلف الطبيعي ولجوء مربي الحيوانات .577في سنة 

إلى شراء العلف لتعويض هذا النقص في غذاء حيواناتهم، وهذا ما يدعى بالسنة 

 .نعدم كلياتفيها سقوط االمطار أو  تدنىتالتي )المجدبة( ، حلةمالم

 
 األعالف الموزعة في البوادي العراقيةكميات رسم بياني يوضح 

 م5774 -م 5772للفترة 
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 : مربي الحيوانات واالعالف المركزة

من المالحظ ان غالبية مربي الحيوانات يجهلون أهمية العلف المركز للتعجيل     

ولهذا فمن غير  .في تسمين الحيوانات وزيادة انتاجها وتحسين مقاومتها لالمراض

اإل في الحاالت االضطرارية عند ندرة النبت  ،المتوقع ان يبادرو إلى شرائه

وعليه وجب القيام بحمالت إرشادية واسعة في مناطق الرعي لتعريف  .الطبيعي

 مربي الحيوانات بأهمية العلف المركز في تغذية حيواناتهم ونموها.

من قبل شراء العلف المركز العراقي مع مالحظة ان ليس هنالك أي أقبال على     

مربي الحيوانات في البوادي العراقية. وذلك لصعوبة المحافظة عليه من التطاير، 

الن اصحاب الحيوانات يقدمون العلف لحيواناتهم في العراء، وليس لهم معالف 

لتقديم العلف فيها، أو مالجئ لحماية العلف المقدم للحيوانات من التطاير بسبب 

ح. ويختلف العلف المركز المستورد من تركيا عن العراقي بأنه على هيئة الريا

علف مضغوط )أقراص( أشبه بالتبدور عكس العراقي الذي يكون على شكل 

 مسحوق ناعم شبيه بالنخاله.

 تسليف العلف: 

األغنام في البادية الشمالية لقد اتبع أسلوب تسليف االعالف إلى أصحاب     

الغربية لسد النقص الحاصل من االعالف الطبيعية. وذلك من جراء الجفاف 

ً لحدوث أزمات شديدة ومنع الهالكات  الشديد وانعدام النبت الطبيعي، وتفاديا

 المختلفة، والحفاظ على الثروة الحيوانية من االنحطاط والتدهور. 

م وعلى مربي الحيوانات في منطقتي الرطبة .577وقد اتبع هذا االسلوب سنة     

إذ قام )قسم المراعي سابقا( بتسليف مربي الحيوانات في البوادي  .والنخيب فقط

     للفترةبكميات العلف االحتياطي حسب توفرها وبأسعارها المقررة، وذلك 

 . كما في الجدول األتي:م5/5774/.5م  إلى .2/7/577
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 إلى مربي الحيوانات في البوادي ةلمسلفجدول بكميات العلف ا

 م31/3/3791م  إلى 2/9/3791للفترة 

عدد 

 المستلفين

كمية الشعير 

 )طن( المسلف
 المالحظات تاريخ التسليف

  -م .2/7/577 744.12 422

 م5/5774/.5

سعر العلف )الشعير( 

بالتسليف نفس سعره المقرر 

للبيع نقداً. وقد كانت أسعاره 
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 للطن الواحد على التوالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 الفصل الخامس

 األعالف بأنواعها و درجة فائدتها للحيوان

 

عالف التي سبق وان صرفت إلى مربي الحيوانات سابق تناولنا اال لفي فص    

علف مركز مستورد عالف الموزعة تشمل: الشعير، في البوادي، وقد قلنا ان اال

من تركيا، علف مركز إنتاج شركة اإلنتاج الحيواني العامة، نفايات حنطة، تمر 

عالف إلى الافضلية هذه ا زهدي، نوى التمر. وفي هذا الفصل سنتناول بحث

 الحيوان، وفي البداية يجب معرفة المبادئ األساسية في تغذية الحيوان.

 :المبادئ األساسية في تغذية الحيوان

ان التغذية الصحيحة للحيوان تتطلب تجهيزه بجميع حاجات جسمه الضرورية     

ولذا فمن الضروري ان تتوفر في عليقة الحيوان العناصر  للبقاء والنمو واإلنتاج.

والمركبات الهامة لسد حاجة جسمه، فاذا نقص منها عنصر أو مركب سبب نقصاً 

نمو. ولذا فأن القليل من الغذاء في صحة الحيوان، وبالتالي قلة في اإلنتاج وال

 الكامل خير من الكثير من غذاء تنقصه بعض المكونات الهامة.

 لالزم توفرها في غذاء الحيوان:وفيما يلي موجزاً عن المركبات الضرورية ا    

الكربوهيدرات: مركبات عضوية مكونة من االوكسجين والهيدروجين  -5

والكاربون، وهذه المركبات تكون ثالثة ارباع المواد الجافة للنباتات وثمارها، 

وهي مادة العلف الرئيسة للحيوانات. وأهم مصدر لها هي الحبوب كالحنطة 

زويده توالشعير والذرة والرز، وظيفتها االساسية في جسم الحيوان هي 

بالحرارة والطاقة الالزمين للقيام بواجباته. لهذا يستهلكها جسم الحيوان بمدة 

(، أما الفائض عن حاجة Glucose لوكوزكالويهضمها كسكر بسيط )قصيرة 

خزن في الكبد، أما الفضالت الزائدة فيتحول إلى نشاء حيواني ويالجسم 

فتتحول إلى شحم وتخزن في النواحي المختلفة للجسم المداده بالطاقة وقت 

 الحاجة. 

روتينات: مكونات عضوية معقدة التركيز مكونة من الحوامض االمينية بال -2

والنتروجين  واالوكسجين تتكون من الكربون والهيدروجين بنسب مختلفة.
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ً في بناء حجيرات الجسم والهيكلين والكبريت والفسفور . وتكون جزءاً هاما

العضلي والعظمي واالحشاء الداخلية والجهاز العصبي والريش والصوف 

والقرون واالضالف والمخالب. وظيفة البروتينات هي بناء انسجة جديدة 

 ،وتبديل االنسجة القديمة بأخرى جديدة الدامة الجسم ،استجابة لحاجته للنمو

 لبروتين الالزم إلنتاج الحيوان من اللحم والحليب والبيض ... الخ.وتجهيز ا

وتوجد البروتينات في النبات مركزة في االوراق واالغصان النامية، وأهم 

 كاللوبيا ،مصدر نباتي لها هي النباتات البقولية بجزئها الخضري أو بحبوبها

والفاصوليا والماش والهرطمان والبرسيم والجت ومخلفات البذور الزيتية، 

 كبذور الكتان والقطن وفول الصويا والفول السوداني.

إذ  ،شبيهة بالكربوهيدرات  الزيوت والشحوم )المواد الدهنية(: مواد عضوية -.

ولكن بنسب مختلفة عما  ،أنها تتكون من االوكسجين والهيدروجين والكاربون

إذ أنها تحرر طاقة  ،تزود الجسم بالحرارة والطاقة .يها في الكربوهيدراتعل

من احتراق نفس الكمية من من الطاقة والحرارة الناتجة  2.1تساوي 

الكربوهيدرات. وأهم مصادرها هي الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية. 

لى مواد كربوهيدرات الزائدة التي يحولها الجسم إلأضافة إلى البروتينات وا

 دهنية.

مواد غير عضوية فائدتها بناء وتقوية هيكل الحيوان العظمي المواد المعدنية:  -4

والهورمونات المختلفة. وتعادل الحامضية  وهيموكلوبين الدم وتخثره

 والقاعدية في الجسم وقيام االنزيمات بأعمالها في األجهزة الجمسية المختلفة.

 ،وفي أدامتها اتنمو الحيوانالفيتامينات: مواد عضوية في غاية االهمية في  -1

رغم ان حاجة الجسم إليها ضئيلة جداً من حيث الكمية بالنسبة إلى المواد 

ومن وظائفها في الجسم هي النمو وتقوية الهيكل العظمي  .الغذائية األخرى

ا من األمور الحيوية ومنع النزيف الدموي والمحافظة على قوة التناسل وغيره

ويؤدي افتقار الجسم لها إلى توقف النمو والكساح والهزال والنزيف  الهامة.

وفقدان الحيوية وغيرها من االمراض والعاهات. من مصادر الفيتامينات في 

الغذاء الحيواني هي مواد العلف االخضر كالجت والبرسيم وبعض الحبوب 

توي مواد العلف المختلفة على كميات كالذرة الصفراء والحنطة والشعير. وتح

ونوعيات مختلفة ومتباينة من الفيتامينات. وبالنظر ألهمية الفيتامينات المختلفة 

 في تغذية الحيوانات يباع بعضها بشكل مركز لخطها بمواد العلف األخرى.
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يتضح مما تقدم بأن نمو وتكامل وإنتاج الحيوانات المختلفة تحتاج إلى توفير     

العناصر الضرورية كماً ونوعاً في عالئقها. لذا من أجل تقديم غذاء كامل للحيوان 

يقتضي تقديم عليقة مركزة تحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية القابلة 

التي يصعب هضمها. من الجدول األتي  للهضم وعلى نسبة واطئة من االلياف

ة إلى بعض مكونات االعالف نالحظ مكونات االعالف المذكورة سابقاً، أضاف

 األخرى ومنها نباتات المراعي الطبيعية.

 جدول يبين مكونات بعض أنواع االعالف

 االعالف النوع
مادة 

 جافة

بروتين 

 خام

مستخلص 

 ايثل

الياف 

 خام
 رماد

كاربوهيدرات 

 ذائبة

 حبوب

 72.57 42.. 1.77 5.12 1.74 72.52 الشعير )معدل(

 .57.1 5.75 2.57 5.12 52.51 17.55 الحنطة

 17.17 1..4 1.47 17.. 5..51 17.75 نخالة الحنطة

 تمور

 .75.5 5.11 2.55 2.25 15.. 77.57 تمر زهدي كامل

 55.57 1..2 2.42 .2.2 5.72 57.72 تمر زهدي مفلس

 55.75 5.55 7.47 1.71 1.22 .72.2 نوى التمر

علف 

 خشن

 .1.1 2.41 4.52 1..2 71.. 55.47 جت  اخضر

 .7.5. 2..55 21.55 5.72 52.17 75.11 دريس جت

 74..4 52.15 57.72 .2.2 72..5 .72.5 دريس برسيم

نباتات 

المراعي 

 الطبيعية

 4.15. 5.22 .1.1. 2.42 51..5 75.55 قبل االزهار()الكيصوم 

 44.52 1.74 1..57 52.. 77..5 .72.5 السلماس )قبل االزهار(

 1.42. 7.17 25.54 1.21 55.52 72.15 الشيح

، اعداد قسم التغذية في 1التركيب الكيمياوي والقيمة الغذائية لمواد العلف العراقية، نشرة رقم المصدر: 

 مديرية الثروة الحيوانية العامة.

 

ً للكاربوهيدرات مع      من الجدول في أعاله نالحظ ان التمر يعتبر مصدراً هاما

. وعند خلط نسبة عالية من التمر في عالئق واطئة جداً ان نسبة البروتينات فيه 

الحيوانات بدل الحبوب كالشعير يلزم تعويض النقص في نسبة البروتين في عليقة 

ونالحظ ان  التمر بأضافة مواد بروتينية خاصة إليها ككسبة السمسم أو القطن.
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نات بنسبة الشعير ونخالة الحنطة والحنطة يتوافر فيها الكاربوهيدرات والبروتي

جيدة مقارنة باالعالف المذكورة بالجدول. لذا يعتبر كالً منهم غذاءاً كامالً تقريباً 

ً ببقية االعالف المذكورة. وعلى هذا االساس نالحظ ان الشعير يعتبر مادة  مقارنا

ية تنمية غأكثر من بقية أنواع العلف. ولكن برئيسية في العراق، حيث االقبال عليه 

نية يجب االعتماد مستقبالً على العلف المركز الذي يكون علفاً كامالً الثروة الحيوا

 للحيوان، وهذا ماتسعى إليه مديرية المراعي الطبيعية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 الفصل السادس

 اآلفات والحشرات التي تصيب مخازن العلف

 

إذا لم يسارع إلى مكافحتها  ،تصيب االعالف المخزونة الكثير من الحشرات    

فأنها تصيب المخازن بضرر كبير. السمية المناسبة والضرورية لقتلها  بالمواد

ومن الحشرات التي تصيب االعالف المخزونة: دودة الحبوب، سوسة المخازن، 

الخنفساء الصدئية، خنفساء الحبوب المنشارية، خنفساء الحبوب المجروشة، قملة 

 المتحركة، قملة الطحين، دودة التمور. الحنطة، قملة الطحين

المكافحة: تستعمل أقراص الفوستوكسين ) وهو من المجموعة الفوسفورية( 

لتبخير مخازن العلف، وبالتالي القضاء على الحشرات المتواجدة على العلف، 

بواسطة غاز فوسفيد الهيدروجين المتولد في االقراص بعد تعرضها للهواء. 

االقراص طريقة خاصة وجب التقيد بها، واال ادت إلى تعرض والستعمال هذه 

القائم بعملية التبخير أو القربيين  منه إلى أذى كبير إو إلى عدم فعالية عملية 

 التبخير.

 التعليمات والمحاذير المتعلقة بتبخير المخازن بأقراص الفوستوكس:

اطنون تسد كافة فتحات المخزن المراد تبخيره سد محكماً، ويحذر الق -5

وخاصة الحراس من عدم االقتراب من المخزن طيلة عملية التبخير التي 

أيام، وهذا يتوقف على درجة حرارة الجو. كما ال يجوز تبخير  1-.تستمر 

ً طيلة  المخازن المالصقة لالبنية السكنية إو الدوائر اإل بعد تخليتها تماما

 عملية التبخير.

خزن، وفي حالة وجود العلف يستعمل قرص لكل متر مكعب من حجم الم -2

في العراء )مكشوف( يستعمل نصف النسبة على ان يغطى العلف بالنايلون 

 غير المنفذ.

تفتح العلب ثم االنابيب الداخلية مع ترك الغطاء على العلب، وبعد توزيع  -.

في المخزن ترفع أغطية العلب وتوزع االقراص داخل المخزن  العلب
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ً من انتشار المادة السمية وتأثيرها على الشخص القائم  بسرعة خوفا

 بالعملية، مع مالحظة ان االقراص قابلة لالشتعال لذا تفتح االنابيب بحذر.

يفتح المخزن ويعرض للتهوية لمدة يوم واحد وينظف المخزن بعد مرور  -4

 مدة قصيرة، إذ يمنع التنظيف عند عملية التبخير أو بعدها مباشرة.

 

الحيوانات من القوارض كالفئران والجرذان بعض مكافحة القوارض: تسبب 

أضراراً كبيرة للمواد المخزونة، فهي عالوة على استهالكها كميات كبيرة منها 

فأن ما تتركه من براز يؤثر على نوعية تلك المواد، أضافة إلى تلف االكياس 

المحفوظة بها، مما يؤدي إلى فقدان كميات أخرى عند النقل. وهناك ثالثة أنواع 

الفئران تعتبر عملية مكافحتها متشابهة، كما وان وقاية المخزن وحفظه من  من

  وصول الفئران ذات أهمية كبيرة في التقليل من شدة هجماتها.

طرق الوقاية: عدم افساح المجال للفئران باالختفاء بين المواد واالدوات المخزنية 

تفاء تحتها أو بينها مما يصعب على الفئران االخ ،التي يمكن وضعها بشكل منتظم

أو خلفها. مع عدم ابقاء أي مصدر للطعام قريباً من المخزن. أو العمل على حفظ 

 مصدر الطعام من وصول الفئران إليه بعيدأً عنها أو بتغطيته.

ويعمل بشكل طعم سام ويخلط  ،المكافحة: أهم السموم المستعملة هي فوسفيد الزنك

ً لكل من الطعم المكون من الحنطة أو جريش الحنطة أو  12-2.بنسبة  غراما

ويفضل وضع طعم غير مسمم ولفترة وجيزة لحين تعود الفئران  .الذرة الرطبة

ً أخرى  ً عنه الطعم السام. كما ان هنالك أنواعا على أكله ثم يرفع ويوضع عوضا

ً غيرتحتاج إلى وضع الطعم  ال من الطعوم السامة  مثالً الموارفارين  ،السام مسبقا

غم  12منها بنسبة  خلطيوهذه  .والسوريكا  وبيفال و تورمورين)أو الوارفارين( 

وعند تناولها تتراكم السموم في جسم الفئران لفترة من  ،لكل كيلو من الطعم

دث بعد تناول والذي يح .تقتله بعدها نتيجة لحدوث النزيف الداخلي، ثم الوقت

على أن يستمر في مراقبة  ،أيام 1-.الفئران للطعم بأستمرار لمدة تتراوح بين 

 يوماً. 51ووضع الطعم السام كلما نفذ لفترة ال تقل عن 
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