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نظر ًا ملحدودية املوارد الزراعية يف
دولة الكويت من �ضيق امل�ساحة القابلة
للزراعة ،والظروف املناخية القا�سية ،وقلة
مياه الري الالزمة لإنتاج وتنويع املحا�صيل
احلقلية بكميات كافية ،ف�إن البالد تواجه
عجز ًا �شديد ًا يف �إنتاج الأعالف لتغطية
احتياجات حيوانات املزرعة ،خا�صة الأبقار
احللوب ،ولذا فهناك فجوة بني الأنتاج املحلي
للأعالف واحتياجات احليوانات.
�أهمية الأعالف املالئة:
العلف املالئ �أو اخل�شن ( )roughageيتكون من
نباتات �أو �أجزاء نباتية خ�شنة حتتوي على ن�سبة
عالية من الألياف ون�سبة قليلة من املواد الغذائية
القابلة لله�ضم .يعترب نق�ص الأعالف املالئة
�سواء اخل�ضراء منها �أو اجلافة من امل�شاكل
التي تعانيها حيوانات املزرعة يف دولة الكويت.
وترجع �أهمية الأعالف اخل�ضراء الحتوائها على
فتيامني ( )Aوفتيامني ( ،)Eونق�صهما ي�ؤدي �إىل
انخفا�ض يف الكفاءة التنا�سلية والأنتاجية وبطء
يف النمو اجل�سماين �أو الع�ضلي.
�أما نق�ص الأعالف املالئة اجلافة كالأتبان
ب�أنواعها في�ؤدي �إىل خلل يف توازن تركيز �أو
ن�سبة بع�ض الأحما�ض الدهنية الطيارة امل�شبعة
( )VOLATILE FATTY ACIDS- VFAيف حمتويات
الكر�ش .ولهذه الأحما�ض �أهمية كبرية يف توزيع
الدهون ما بني احلليب و�أن�سجة اجل�سم املختلفة،
حيث ي�ؤدي نق�ص الأعالف املالئة �إىل انخفا�ض
ن�سبة �إنتاج حام�ض اخلليك ()ACETIC ACID
الذي يعترب امل�صدر الرئي�سي لتكوين الدهن يف
احلليب ،كما ي�ؤدي هذا النق�ص �إىل زيادة ن�سبة
حام�ض الربوبيونيك ()PROPIONIC ACID
وهو م�صدر لتكوين الدهن بني �أن�سجة اجل�سم،
وزيادة يف ن�سبة حام�ض الزبدي �أو ال�سم ن ( UB
 )TYRICACIDالذي يتكون يف ال�سمن �أو الزبد،
وي�سمي �أحيانا بحام�ض ال�سمنيك.
وي�ؤثر اخللل يف توازن ن�سب هذه الأحما�ض �إىل

بع�ضها على �صحة احليوان ،حيث ي�ساهم يف
تخزين وتراكم الدهون بني �أن�سجة اجل�سم مما
ي�سبب يف حدوث ال�سمنة التي ت�ؤثر �سلب ًا على
املقدرة التنا�سلية ،وكما يقلل من ن�سبة الدهن
يف احلليب ومن ثم على الإنتاج االقت�صادي
للحيوان� .إ�ضافة �إىل ذلك فهناك بع�ض امل�شاكل
الأر�ضية (التمثيل الغذائ ي SMETABOLIC DI -
 )ORDERSالناجمه عن نق�ص الألياف والتي
م�صدرها الرئي�سي الأعالف املالئة ،وهي حاالت
منت�شرة يف كثري من مزارع �إنتاج احلليب يف
الكويت .وميكن تلخي�ص �أهمها:
 1ـ حمو�ضة الدم ( :)ACIDOSISوهي حالة يكون
فيها الأ�س الهيدروجيني ( )PHيف الدم منخف�ض ًا
فتن�ش�أ عنه حالة حام�ضية ،وذلك ب�سبب زيادة
يف �أعداد البكترييا املنتجة حلم�ض اخلليك
()ACETIC ACID PRODUCING BACTERIA

مما ت�ساهم يف �سرعة �أنتاج احلم�ض يف الكر�ش،
خا�صة عند تغذية احليوان على عليقة حتتوي
على �أعالف حبوب مركزة بكميات كبرية.
 2ـ التهاب جدار الكر�ش

( :)RUMEN PARAKERATOSISوهي عبارة
عن تغيريات �أو ت�ضخم يف حجم خاليا وت�صلب

اجلدار الداخلي للكر�ش وت�سبب التهابات،
خا�صة يف الأجزاء التي تع ــرف بالن�سيــج
الظهــاري ( )EPITHELIAL TISSUEواحلليمات
( ،)PAPILLAEمما ت�ساهم يف خف�ض كفاءة
وظيفة الكر�ش.
 3ـ النفاخ ( :)BLOAT-TYMPANYعبارة عن
انتفاخ ملحوظ يف الكر�ش وال�شبكية المتالئهما
بالغازات املحبو�سة ،وفيه يظهر اجلانب الأي�سر
من البطن منتفخ ًا.
 4ـ �إزاحة الأنفحة
 : )PLACEDيحدث �أحيان ًا ب�أن الأنفحة ،وهي
املعدة احلقيقية �أو الرابعة ،تزاح عن موقعها
الطبيعي يف اجلهاز اله�ضمي ب�سبب الفراغ
الناجم عن نق�ص العلف املالئ يف الكر�ش ،وهذا
من املمكن �أن ي�سبب يف حدوث م�شاكل �أخرى.
(�ABOMASUM DIS

ا�ستخدام �سعف النخيل كعلف مالئ
ارتبطت �شجرة النخيل منذ القدم بحياة املناطق
ال�صحراوية ،ملا لها �أهمية كبرية يف توفري
الغذاء للإن�سان ،وميكن الإ�ستفادة من جميع
�أجزائها لأغرا�ض خمتلفة �إبتداء من ثمارها �إىل
�ساقها وليفها و�سعفها وعرجونها و�أجزاء �أخرى،
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فهي بحق �شجرة ذات عطاء متوا�صل .وهناك
�أكرث من � 1500صنف من �أ�شجار النخيل يف
العامل منها حوايل � 250صنف ًا يف �شبه اجلزيرة
العربية .يهدف مو�ضوع البحث �إىل امكانية
معاجلة �إحدى امل�شاكل يف تغذية الأبقار احللوب
يف دولة الكويت ،وذلك با�ستغالل �سعف نخيل
التمر كم�صدر غري تقليدي وا�ستخدامه كعلف
مالئ وت�أثريه على �إنتاج احلليب ومكوناته.
الطريقة والنتائج
اختيار احليوانات وتوزيعها� :أجريت جتربتان
وملدة � 12أ�سبوع ًا يف حمطة التجارب الزراعية
التابعة للهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة

ال�سمكية .ومت اختيار  56ر�أ�س ًا من �أبقار
الفريزيان ـ الهول�شتني املولودة يف املحطة
ومت�أقلمة مع الظروف البيئية الكويتية .ابتد�أت
التجربة من بداية الأ�سبوع اخلام�س من مرحلة
الإدرار ( ،)LACTATION PERIODوكانت
متقارب ــة يف تاريـخ الو�ضــع املتوقـع من احلم ــل
( )EXPECTED CALVING DATEوكذلك متقاربة
يف �إنتاج احلليب خالل املراحل ال�سابقة (YIELD
 ،)IN PREVIOUS LACTATIONبالإ�ضافة �إىل
التقارب يف العمر ووزن اجل�سم.
مت تق�سيم الأبقار �إىل جمموعتني مت�ساويتني
يف العدد وتوزيعها بالطريقة الع�شوائية التامة

(� .)COMPLETE RANDOMIZATIONأعطيت
للمجموعـ ــة الأوىل يف كـ ــل جتربــة عليق ــة حتتـوي
علــى وريقــات �سع ــف النخيل ـ اخلو�ص ـ (DATE
 )PALM LEAVES - DPLوهي الفروع اخل�ضراء
الرفيعة التي تنبت من اجلريد بعد جفافها ،بينما
�أعطيت للمجموعة الثانية عليقة حتتوي على تنب
ال�شعيـر امل�ستورد (.)BARLEY STRAW-S
يف التجربة الأويل مت توزيع  48بقرة �إىل
جمموعتني موزعة يف حظائر منف�صلة ومفتوحة
تتوفر فيها املعالف ومياه ال�شرب .ويف التجربة
الثانية مت توزيع � 8أبقار �إىل جمموعتني وكل
جمموعة ت�شمل  4بقرات يف حظائر فردية يتوفر

جدول ( )1التحليل الكيميائي للمواد العلفية (على �أ�سا�س املادة اجلافة جم /كجم)
املادة العلفية

املادة اجلافة

بروتني خام

الياف خام

دهن م�ستخل�ص
اثريى

()ASH

العلف املركز

916
166
935
930

173
256
41
42

50
190
378
340

35
46
12
20

65
147
82
89

الرب�سيم الأخ�ضر

تنب ال�شعري
�سعف النخيل

()DM

()CP

()CF

2. ADF - ACID DETERGENT FIBER
4. METABOLISABLE ENERGY = (MJ.g-1 DM) ME

ومت تقديرها عن طريق اله�ضم بوا�سطة االنابيب
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()EEF

رماد

()1
NDF

()2
ADF

()3
ADL

()4
(ME)MJ

424
816
711

271
527
597

36
80
187

12.8
9.5
6.4
3.2

1. NDF - NEUTRAL DETERGENT FIBER
3. ADL - ACID DETERGENT LIGNIN

اجلدول ( )2نتائج التجربة الأوىل ( 24بقرة لكل معاملة)
املعاملة
�سعف النخيل ()2
تنب ال�شعري ()1

البيانات

معامل اخلط�أ املعياري

انتاج احلليب (كجم  /يوم)

15.3

15.0

1.05

انتاج الدهن (جم  /كجم)

36.1

34.5

1.85

انتاج الربوتني (جم  /كجم)

36.0

35.0

0.87

الوزن احلي (كجم)
بداية التجربة

483

482

نهاية التجربة

532

536

الزيادة اليومية

0.58

0.64

فيها معالف وم�شارب حيث ميكن حتديد كميات
الأعالف امل�ستهلكة يومي ًا .وجميع الأبقار يقدم
لها مياه ال�شرب و�إحجار العنا�صر (�أمالح)
ب�صورة حرة ،وكانت هناك فرتة متهيدية مدتها
 14يوم ًا ت�سبق بداية التجربتني ،وفرتة  84يوم ًا
(� 12أ�سبوع ًا) كتجربة فعلية.
مت يف التجربة الأوىل تغذية احليوانات جماعي ًا
يف كل جمموعة ومل يتم قيا�س الكميات الفردية
امل�ستهلكة من الأعالف ،بينما يف التجربة الثانية

0.165

مت تغذية كل بقرة على حدة وحتديد اال�ستهالك
اليومي من ال�سعف والتنب .كما �أن الأبقار كانت
حتلب يومي ًا على فرتتني �صباح ًا وم�سا ًء ويقدم لها
العلف املركز بعد فرتة احللب بكميات مت�ساوية.
�أما بخ�صو�ص الأعالف املالئة (ال�سعف والتنب)
فتقدم مرة واحدة يف اليوم بعد حلب فرتة
ال�صباح ،بينما يعطى الرب�سيم الأخ�ضر الطازج
يوميا قبل فرتة الظهرية.
كما كانت الأبقار تزن �شهري ًا يف التجربة الأوىل،

و�أ�سبوعي ًا يف التجربة الثانية� ،أما احلليب فيزن
ب�شكل يومي لكل بقرة .و�أخذت عينات من العلف
املركز وال�سعف والتنب واحلليب كل �أ�سبوعني،
بينما ت�ؤخذ عينات الرب�سيم ا�سبوعي ًا ،وذلك
للتحليل املختربي.
العليقة ومكوناتها
مت جمع الكميات املطلوبة من ال�سعف اجلاف
وهي يف مرحلة ال�شيخوخة (SENESCENT
 )STAGEمن �أ�شجار نخيل التمر ذات �أ�صناف

اجلدول ( )3نتائج التجربة الثانية ( 4بقرات لكل معاملة)
البيانات
انتاج احلليب (كجم  /يوم)
الدهن (جم  /كجم)
الربوتني (جم  /كجم)
الوزن احلي (كجم)
بداية التجربة
نهاية التجربة
الزيادة اليومية
ا�ستهالك العلف (كجم مادة جافة يوميا)
العلف املاىلء
املجموع

املعاملة

معامل اخلط�أ املعياري

تنب ال�شعري ()1
17.0
34.9
35.6

�سعف النخيل ()2
16.0
31.7
34.7

3.9
4.09
2.00

536
596
0.72

535
590
0.66

0.249

4.4
16.9

4.1
16.6

0.38
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خمتلفة متوفرة يف املحطة .وا�ستخدم جهاز
ميكانيكي خا�ص ،ي�ستخدم عادة لقطع �أغ�صان
الأ�شجار وفرمها ،وذلك لغر�ض قطع اجلريد
وف�صل �أجزاء ال�سعف .وقد مت جمع وريقات
ال�سعف فقط (اخلو�ص) لغر�ض التجربة
وتقدميها للأبقار دون �أي معامالت كيميائية.
�أما تنب ال�شعري فكان م�ستورد ًا من الدول
املجاورة ،بينما كان الرب�سيم الأخ�ضر يجلب
يومي ًا من املزارع التجارية يف منطقة ال�صليبية.
ويتكون العلف املركز من �شعري ( ،)%35والذرة
ال�صفراء ( ،)%30ونخالة القمح ( ،)%20وفول
ال�صويـا ( )%12وخليط من الفيتامنيات والإمالح
( .)%3ومت جتهيز العليقة اليومية لتحتوي على
حوايل  190ميجا جول من الطاقة القابلة للتمثيل
( ،)METABOLISABLE ENERGYوحوايل 2500
جرام من الربوتني اخلام (.)CRUDE PROTEIN
وتقدم يومي ًا لكل بقرة حوايل  12كجم من العلف
املركز ،و 10كجم من الرب�سيم الأخ�ضر ،و 6كجم
من وريقات �سعف النخيل �أو تنب ال�شعري .ويو�ضح
اجلدول ( )1التحليل الكيميائي للأعالف
امل�ستخدمة يف التجربتني.
النتائج
يو�ضح اجلدول ( )2نتائج التجربة الأوىل وت�أثريها
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على �إداء الأبقار من ناحية الإنتاج اليومي للحليب
ومكوناته من الدهن والربوتني ،بالإ�ضافة �إىل
الزيادة اليومية يف وزن اجل�سم لكل بقرة.
يبني اجلدول (� )2أنه ال توجد فروقات جوهرية
بني املعاملتني من ناحية الإنتاج اليومي للحليب
ومكوناته من الدهن والربوتني .كما �أنه ال توجد
فروقات جوهرية يف الزيادة يف وزن اجل�سم
حيث كانت الزيادة الإجمالية يف املجموعة
الأوىل ( )1حوايل  49كجم ويف املجموعة الثانية
( )2حوايل  54كجم .ومن املالحظات امليدانية
�أنه مت ا�ستهالك الأعالف كام ًال ما عدا بع�ض
البقايا التي ال تذكر .كما يو�ضح اجلدول ()3
نتائج التجربة الثانية ومن �ضمنها الأ�ستهالك
اليومي للأعالف.
يبني اجلدول (� )3أنه ال توجد فروقات جوهرية
بني املعاملتني يف هذه التجربة من ناحية �إنتاج
احلليب اليومي ومكوناته من الدهن والربوتني،
وكذلك من ناحية الزيادة اليومية يف وزن
اجل�سم ،كما كانت نتائج التجربة الأوىل .كما
�أنه ال توجد فروقات جوهرية بني املجموعتني
بخ�صو�ص ا�ستهالك العلف املاىلء و�إن كان
ا�ستهالك تنب ال�شعري �أكرب من ا�ستهالك �سعف
النخيل بفروقات ب�سيطة.

الت�أثري على حاالت النفاخ
يف جتربة جانبية ال عالقة لها بالتجارب
ال�سابقة ،وذلك لهدف درا�سة �أثر ا�ستهالك
�سعف النخيل على حل م�شكلة النفاخ ()BLOAT
الناجمه عن نق�ص الأعالف املالئة وهي حالة
ت�شهدها كثري من مزارع الرتبية املكثفة التي
تعتمد على الأعالف املركزة .ولقد �أجريت
درا�سة على  40عج ًال بعمر �سنتني �أعطيت
عليقة تتكون من علف مركز فقط بدون علف
مالئ ،وملدة � 4أيام حلث الأ�صابة بالنفاخ ،ومن
ثم ق�سمت �إىل خم�س جمموعات مت�ساوية العدد
على النحو التايل:
وكانت جترى مالحظة يومية على احليوانات
لدرا�سة حالة النفاخ ملدة ثالثة �أيام على التوايل
حيث كانت النتائج على النحو التايل:
ويالحظ من نتائج هذه التجربة �أن
ا�ستعمال �سعف النخيل كعلف مالئ �ساهم
ب�صورة �إيجابية و�سريعة يف التخل�ص من
حاالت النفاخ ،وميكن �أن يرجع ال�سبب �إىل
ت�أثريه امليكانيكي (الن�شاط الع�ضلي) ،والتوازن
يف انتاج الأحما�ض الدهنية الطيارة يف
الكر�ش  ،بالإ�ضافة �إىل �أن �سعف النخيل يحتوي

املجموعة الأوىل
املجموعة الثانية
املجموعة الثالثة
املجموعة الرابعة
املجموعة اخلام�سة

�أعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز من غري علف مالئ
كجم من تنب ال�شعري للر�أ�س اعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز 2 +
�أعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز  2 +كجم من �سعف النخيل للر�أ�س
اعطيت  3كجم من التنب للر�أ�س من غري العلف املركز.
�أعطيت  3كجم من ال�سعف للر�أ�س من غري العلف املركز.

املجموعة الأوىل

كانت حالة النفاخ فيها م�ستمرة وملدة ثالثة �أيام

املجموعة الثانية

اختفت حالة النفاخ بعد � 32ساعة

املجموعة الثالثة

اختفت حالة النفاخ بعد � 24ساعة

املجموعة الرابعة
املجموعة اخلام�سة

اختفت حالة النفاخ بعد � 16ساعة
اختفت حالة النفاخ بعد � 12ساعة

على مادة التانني ( )TANNINوهي �أحدى املواد
الفينولية الذوابة ،من�ش�ؤها نباتي ،وت�ستعمل
يف �صناعة الأدوية والدباغة ،ولها ت�أثري �ضد
النفاخ (.)ANTI - BLOATING AGENT
اخلال�صة واال�ستنتاج
الهدف الرئي�سي لتجارب هذا البحث هو التقييم
الفني لإمكانية ا�ستغالل �سعف النخيل كعلف
مالئ للأبقار احللوب حتت ظروف دولة الكويت.
واملعروف �أن خطة تخ�ضري البالد ت�شمل الإكثار
من زراعة �أ�شجار النخيل ب�أ�صنافها املختلفة،
ومن املمكن م�ستقب ًال جتميع الأعداد الكبرية من
ال�سعف التي تطرحها الأ�شجار �سنوي ًا وا�ستغاللها
كعلف مالئ.

التي ت�ؤثر �سلب ًا على الكفاءة الغذائية ومن ثم
الإنتاج.
�أثبتت هذه التجارب بنتائجها �أن وريقات �سعف
النخيل (اخلو�ص) تناف�س الأتبان امل�ستوردة من
ناحية القيمة الغذائية ،ومن املمكن �أن تكون
بدي ًال رخي�ص الثمن كعلف مالئ وبدون �أي
�سلبيات تذكر .ومن املمكن تطوير ا�ستعماالت
�سعف النخيل من ناحية �إيجاد و�سيلة �أكرث عملية
يف جمعها وجتهيزها ،ومن املمكن معاملتها
كيميائي ًا لتح�سني قيمتها الغذائية ،وكما �أن من

ال�ضروري �إجراء بع�ض الدرا�سات االقت�صادية
جلدواها كعلف بديل ودرا�سات فنية �أخرى على
حيوانات خمتلفة ،ويف �أكرث من دولة يف دول
جمل�س التعاون.
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والغر�ض الرئي�سي ال�ستعمال الأعالف املالئة
ذات القيمة الغذائية القليلة (كالتنب وال�سعف)
�ضمن العليقة اليومية التي ت�شمل �أعالف ًا مركزة
ذات القيمة الغذائية العالية ،كما يف الكويت ،هو
للتوازن الكيميائي يف اجلهاز اله�ضمي ،وذلك
عن طريق حتفيز الن�شاط البكتريي وزيادة
�أفراز �سائل اللعاب ،و�إنتاج الرتكيز املنا�سب
حلم�ض اخلليك �ضمن الأحما�ض الدهنية
الطيارة الأخرى يف الكر�ش مما ي�ساعد على
جتنب الأ�صابة بعدة �أمرا�ض منها حمو�ضة الدم
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