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انفصم االول
س  /ما هً فوائد التغذٌة للحٌوان ؟
ج –  .1الحصول على منتوجات حٌوانٌة ذات نوعٌة جٌدة تتفق ورؼبات المستهلكٌن وتزٌد من اقبالهم على هذه المنتوجات
 -2الحصول على كمٌات اكبر من االنتاج بسبب توفر العوامل التً تساعد زٌادة االنتاج كالتؽذٌة الصحٌة واالدارة الناجحة
 -3المحافظة على صحة الحٌوان  ,وذلك بتوفٌر العبلئق الكافٌة المتوازنة التً تحتوي على جمٌع احتٌاجات الحٌوان الؽذائٌة
 -4تساعد التؽذٌة الكاملة للحٌوان على النمو
 -5تساعد التؽذٌة الصحٌة على نمو الجنٌن نموا صحٌحا اذا كانت الحٌوانات حوامل
س /ما هً االغراض التً من اجلها ٌستخدم الحٌوان غذاءه ؟ عددها واشرح واحدة منها .
ج –  -1ادامة الحٌاة  -2النمو  -3التسمٌن  -4التكاثر

 -5االؼراض االنتاجٌة

 -6ألؼراض التشؽٌل

س  /ما هً اهم العوامل التً تحدد احتٌاج الحٌوان للعناصر الغذائٌة ؟
ج –  -1توفٌر كمٌة كافٌة من الطاقة لؽرض ادامة درجة حرارة الجسم ثابتة تقرٌبا
 -2توفً كمٌة كافٌة من الطاقة للقٌام بالوظائؾ الحٌوٌة مثل التنفس ودقات القلب
 -3كمٌة كافٌة من البروتٌنات لتعوٌض االنسجة البروتٌنٌة التالفة
 -4كمٌة من العناصر البلعضوٌة تكفً لتعوٌض ما ٌفقده الجسم ٌومٌا
 -5الفٌتامٌنات واهم الفٌتامٌنات الضرورٌة لئلدامة هً A-D
 -6الماء  ,وهو اساسً للعدٌد من الفعالٌات الحٌوٌة كالهضم و االمتصاص
س /ما هً اهم العوامل التً تؤثر فً احتٌاج الجسم من الطاقة ألدامته ؟
ج –  -1انخفاض معامل هضم المادة الؽذائٌة او استهبلكها ٌؤدي الى زٌادة احتٌاج الجسم لؽرض ادامته
 -2طبٌعة الحٌوان فالحٌوان الهادئ ٌحتاج الؽذاء لؽرض إدامته اقل من الحٌوان الصبً والنشط
 -3درجة حرارة الجو المحٌط بالحٌوان  ,ففً االجواء الباردة ٌحتاج الجسم الى ؼذاء اكثر لؽرض االدامة من اجل تدفئته
 -4معدل التمثٌل الؽذائً وحٌوٌة الحٌوانات الفتٌة اكثر من البالؽة
 -5نوع الحٌوان  ,فاحتٌاجات الخٌول تكون اكثر من االؼنام واالبقار الن الخٌول اكثر حٌوٌة وفعالٌة .


فراغ  /تعتبر الطاقة اولى احتٌاجات التسمٌن اذ ٌحتاجها جسم الحٌوان بكمٌات كبٌرة

انفصم انثبني
س  /ما هً مصادر الماء فً جسم الحٌوان ؟ ج – أـ عن طرٌق الشرب
الؽذائً عن احتراق المواد الؽذائٌة

ب – عن طرٌق الؽذاء

ج – الماء الناتج من عملٌة التمثٌل

س  /ما هً انواع االحماض االمٌنٌة فً تركٌب جزٌئة البروتٌن ؟ واٌهما ٌحتاجها الحٌوان بكمٌات كبٌرة ؟
أـ األحماض االمٌنٌة األساسٌة  :وهً من االحماض الضرورٌة والتً ٌجب توفٌرها فً اعبلؾ الحٌوانات خصوصا الدواجن وتشكل حوالً
 %66من مجموع االحماض االمٌنٌة  .ومن هذه األحماض  :البلٌسٌن – الهستدٌن – فنٌل االنٌن – ارجنٌن – فالٌن – مٌثاٌونٌن – لٌوسٌن –
اٌزولٌوسٌن
ب – االحماض االمٌنة ؼٌر االساسٌة  :ؼٌر ضرورٌة للحٌوان وتشكل حوالً  %46من االحماض االمٌنٌة وتشمل الكبلٌسٌن – بولٌن –
سستٌن –االسبارتك وؼٌرها .
س /ما وظائف البروتٌن الحٌوٌة ؟
ج –  -1تحتاج الحٌوانات فً طور النمو الى البروتٌن لمساعدتها فً نموها ولتكوٌن انسجة جدٌدة
 -2تحتاج الحٌوانات الى البروتٌن فً طور الحمل لبناء انسجة اجنتها
 -3تحتاج ابقار الحلٌب الى البروتٌن لمساعدتها فً تكوٌن ما تفرزه من البروتٌن فً الحلٌب
 -4تحتاج الطٌور الى البروتٌن إلنتاج البٌض وتكوٌن الرٌش
 -5تحتاج الحٌوانات الكبٌرة الى البروتٌن لتعوٌض ما تفقده منه فً عملٌات افراز الهرمونات واالنزٌمات
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ٌ -6ستخدم الحٌوان البروتٌن فً انتاج الطاقة فً حالة قلة مصادر الطاقة فً ؼذائه
ٌ -7خزن الحٌوان البروتٌن على شكل دهون فً حالة زٌادته عن حاجة جسمه
س  /عرف ما ٌأتً  -1 :اللكنٌن  :وهو من الكاربوهٌدرات وٌوجد فً االجزاء اللٌفٌة من النباتان مثل عرانٌص الذرة الصفراء الخالٌة من
الحبوب وبعض الجذور والسٌقان وهو ؼً قابل للهضم .
 -2السلٌلوز  :جدار الخلٌة النباتٌة ٌتألؾ من السلٌلوز بالدرجة الرئٌسٌة وهو اكثر تعقٌدا من النشا فً تركٌبة فهو ال ٌتحلل بفعل االحماض
واالنزٌمات والقواعد الخفٌفة ولكنة ٌحلل مائٌا بفعل االنزٌمات المركزة .


تعلٌل  /ال ٌستطٌع جسم الحٌوان هضم السلٌلوز ؟ ج – لعدم وجود انزٌمات تحلل السلٌلوز فً جسم الحٌوان ولكن البكترٌا الموجودة فً
الكرش للحٌوانات المجترة لها القدرة على هضمة .

س /ما هً القٌمة الغذائٌة للدهون بالنسبة للحٌوان ؟ ج – تساعد على امتصاص الكاروتٌن وفٌتامٌن  Aالموجودة فً الؽذاء وتساعد على
امتصاص الكالسٌوم .
ما هً الفٌتامٌنات ؟ ج – مركبات عضوٌة ٌحتاجها الحٌوان بكمٌات قلٌلة جدا لحفظ حٌاته ولنموه .



تعلٌل  /عدم احتٌاج الحٌوانات المجترة ظاهرٌا الى فٌتامٌن  Bالمركب ؟ ج – بسبب اعتمادها على البكترٌا الموجودة فً الكرش والقناة
الهضمٌة
تعلٌل  /ال تعد عملٌة تحوٌل الستٌروالت فً جسم الحٌوان الى فٌتامٌن  Dعملٌة بناء داخل الجسم ؟ ج – الن اتمام هذه العملٌة ٌلزم وجود
طاقة معٌنة تستمد من اشعة الشمس ( مصدر خارجً ) لؽرض قٌام الحٌوان بوظائفه الحٌوٌة .

انفصم انثبنث
فيتبمني  : Aمصادره فً الؽذاء ٌ :وجد فً جمٌع النباتات والنباتات البقولٌة هً اؼنى من النجٌلٌة بالكاروتٌن الذي هو مصدر لهذا الفٌتامٌن  ,وٌجد
فً الدرٌس الؽٌر معرض ألشعة الشمس والذرة الصفراء ومخلفات االسماك
وظائفه  :نمو العظام واالسنان
اعراض نقصه  -1 :العشو اللٌلً  -2تحجر القرنٌة وجفافها  -3تقرن االنسجة الطبلئٌة وٌحدث هذا فً خبلٌا القناة الهضمٌة والجهاز التنفسً
والتناسلً والمجاري البولٌة ٌ -4ودي الى عدم انتظام تكوٌن عظام العمود الفقري مما ٌؤدي الى حدوث ضؽط على اعصاب الحٌوان مما ٌؤدي الى
نوع من العمى لدى العجول
خزنة فً جسم الحٌوان ٌ :خزن فً كبد الحٌوان فً حالة وجود فائض منه فً الجسم


تعلٌل  /تصاب العجول بنوع من العمى ؟ ج – بسبب نقص فٌتامٌن  Aالذي ٌؤدي الى عدم انتظام تكوٌن العظام التً ٌمر من خبللها
العصب البصري مما ٌؤدي ضؽط العظام على ذلك العصب فٌسبب العمى .

فيتبمني  : Dمصادره فً الؽذاء ٌ :وجد فً صفار البٌض ومساحٌق االسماك وزٌت كبد الحوت وزٌت السمك واالعبلؾ المجففة تحت اشعة الشمس
وظائفه  :مضاد لمرض الكساح وتكوٌن العظام
اعراض نقصهٌ -1 :سبب الكساح ولٌن العظام ٌ -2سبب نقصه فً الدجاج الى قلة انتاج البٌض و سهوله كسر قشرته وقلة الفقس  -3تورم المفاصل
والكلٌتٌن
خزنة فً جسم الحٌوان ٌ :خزن فً الكبد وقلٌل منه فً الكلٌتٌن والرئتٌن .
فيتبمني  : Eمصادر وجودة فً الؽذاء ٌ :وجد فً اجنة محاصٌل الحبوب وفً زٌت فول الصوٌا وفستق الحقل والجت االخضر والنخالة
وظائفه  :منع عملٌات االكسدة الضارة  ,وٌساعد فً عملٌة تنفس االنسجة الحٌوانٌة  ,تكوٌن فٌتامٌن ٌ , Aمنع تلؾ الكاروتٌن فً االمعاء
اعراض نقصه  -1 :انخفاض الكفاءة التناسلٌة فً الطٌور الداجنة  -2اضمحبلل عضبلت القلب  -3ظهور مرض ٌتسبب فً عدم قدرة الدواجن على
الوقوؾ وكذلك حصول نخر فً دماؼها  -4انخفاض معدل انتاج البٌض والفقس وعقم الدٌكة .

3

فيتبمني  : Kمصادر وجودة فً الؽذاء  :فً االعبلؾ الخضراء و السمك المجفؾ وفول الصوٌا والكبد و اللهانة وصفار البٌض
وظائفه ٌ :منع النزؾ الدموي ٌ,ساد على تخثر الدم اثناء الجروح
اعراض نقصه  :عدم تخثر الدم اثناء الجروح فً افراخ الدجاج
فيتبمني  : Cمصادر وجودة فً الؽذاء  :الطماطة و الحمضٌات و السبانخ والفلفل والساٌلج


تعلٌل  /جمٌع الحٌوانات تحتاج الى فٌتامٌن  Cعدا الدواجن ؟ ج – ألنها تستطٌع تكوٌنه فً اجسامها من مواد اخرى

فيتبمني  : B1مصادر وجوده فً الؽذاء  :فً اجنة الحبوب  ,اللوبٌاء والفاصولٌا  ,واوراق النباتات والكبد والكلٌتٌن
اعراض نقصة فً افراخ الدجاج الصؽٌرة  :تشمل الهزال وفقدان الشهٌة وااللتهابات العصبٌة واالضطرابات الهضمٌة
فيتبمني  : B2مصادر وجودة فً الؽذاء  :الحلٌب الكامل والفرز والشرش والعلؾ االخضر والدرٌس
وظائفه ٌ :دخل فً تركٌب عدد نت االنزٌمات المهمة فً الجسم وتمثٌل المركبات الؽذائٌة فً الجسم
اعراض نقصة فً الطٌور  :شلل االرجل فً االفراخ الصؽٌرة وتقوس المخالب الى الداخل وحاالت االسهال
اعراض نقصه فً الدجاج البٌاض ٌ :نخفض انتاجها من البٌض وتقل نسبة الفقس
اعراض نقصه فً االبقار الحلوب ٌ :قل انتاج الحلٌب وانخفاض الكفاءة التناسلٌة .
اننيبصني  :مصادر وجودة فً الؽذاء  :كسبة فستق الحقل ومسحوق السمك واللحم والحبوب
اعراض نقصه ٌ :سبب الببلؼرا وعدم اكتمال الرٌش وضعؾ النمو وفً الدجاج الرومً ٌتضخم المنقار
فيتبمني  : B6مصادر وجودة فً الؽذاء  :الخمٌرة و الكبد والحلٌب و الحبوب والعلؾ االخضر
اعراض نقصه فً الدجاج ٌ :سبب حركات ؼٌر اعتٌادٌة  ,ارتجاج اثناء المشً  ,تقلصات وبطء النمو وقلة الشهٌة واجهاد
فيتبمني ٌ : B12ؤدي نقصه الى ظهور مرض األنٌمٌا الخبٌثة  ,وتستطٌع االبقار واالؼنام تصنٌعه فً الكرش شرط توافر نصر الكوبلت فً ؼذاء
الحٌوان
انبيوتني ٌ :وجد فً الخمٌرة والكبد والحلٌب والخضروات والحبوب .
نقصه ٌ :سبب التهابات جلدٌة وقلة الوزن فً الطٌور وضعؾ النمو
انعنبصر ادلعدنية :
انكبنضيوو وانفضفور  :مصادر وجودة فً الؽذاء  :البرسٌم والجت االخضر والدرٌس ونخالة الحنطة وسحالة التمن والحبوب البقولٌة كالباقبلء
وظائفه  :بناء العظام
نقصه ٌ :سبب ضعؾ العظام وظهور العرج الظاهري  ,انخفاض شهٌة الحٌوان للطعام  ,الهزال
انصوديوو وانكهور  :مصادر وجودة فً الؽذاء ٌ :وجد فً البروتٌن الحٌوانً المستعمل كعبلئق
وظائفه ٌ -1 :حفز على افراز اللعاب فً الحٌوان  -2المحافظة على الضؽط االزموزي لسوائل الجسم  -3تنظٌم عملٌات التمثٌل الؽذائً فً الجسم
اعراض نقصة  -1 :نقص الشهٌة لدى الحٌوان  -2انخفاض معدل النمو فً الحٌوانات الصؽٌرة  -3نقص وزن الحٌوان وانخفاض االنتاج
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احلديد  * :فراغ ٌ /حتوي جسم الحٌوان على قدر ضئٌل من الحدٌد تبلػ نسبته حوالً %6.664
وظائفه ٌ -1 :دخل فً تركٌب الهٌموؼلوبٌن فً كرٌات الدم البٌض ٌ -2سبب فقر الدم اذا انخفضت نسبته فً العلؾ  -2تزاد احتٌاج الدجاج للحدٌد
عند وضع البٌض


فراغ  /تحتوي البٌضة على  %1,1ملؽم من الحدٌد

اننحبس  :وظائفه  :تكوٌن وبناء الهٌموؼلوبٌن  ,مادة منشطة لفعل االنزٌمات
نقصهٌ :قل امتصاص الحدٌد فً جسم الحٌوان  ,ظهور العرج وتورم المفاصل ولٌن العظام فً العجول والحمبلن الرضٌعة  ,تحول لون الصوؾ فً
االؼنام من اللون االسود الى االبٌض


تعلٌل وفراغ  /تحول لون الصوؾ فً االؼنام من االسود الى اللون االبٌض عند نقص النحاس ؟ ج – بسبب عدم تكون مادة المآلنٌن فً
الصوؾ لحصول خلل فً انزٌم الثاٌروسنٌز الذي ٌكون النحاس ضرورٌا لعملٌة بناءه .

انيود  :وظائفه ٌ :دخل فً تركٌب هرمون الثاٌروكسٌن الذي ٌفرز من قبل الؽدة الدرقٌة
نقصه ٌ :ؤدي الى تضخم الؽدة الدرقٌة
ادلنغنيز  :وظائفه  -1 :ضروري لنمو الحٌوان  -2ضروري لنشوء العظام وتكوٌنها  -3ضروري لؤلخصاب
نقصه  -1 :ظهور حاالت والدة ضعٌفة ومٌتة  -2تأخر النضج الجنسً  -3انزالق الوتر فً الدواجن  -4الضعؾ العام فً الذكور
انكربيت  :وظائفه  :مهم فً عملٌات التمثٌل الؽذائً ٌ ,دخل فً تركٌب فٌتامٌن B12
نقصه  :الهزال  ,فقر الدم  ,انخفاض الشهٌة  ,ضعؾ نمو الصوؾ  ,انفاض  B12فً الدم


تعلٌل  /تظهر اعراض نقص الكوبلت على االؼنام بدرجة اكبر من االبقار ؟ الن حاجة االؼنام الى الكوبلت تكون كبٌرة اذ ٌحتاج راس
الؽنم الى 6.1ملؽم من الكوبلت ٌومٌا
حم اصئهة انكتبة ( انفصم انثبنث)

س /1ما هً مصادر الفٌتامٌنات فً غذاء الحٌوانات المجترة ؟ ج – هو العلؾ االخضر الجت والبرسٌم والساٌلج وكذلك النخالة وكسبة الكتان
والحبوب وكذلك البروتٌن الحٌوانً المضاؾ كعبلئق للحٌوانات
س /2ماذا ٌحصل للحٌوانات المجترة لو تغذت على غذاء ناقص بكافة الفٌتامٌنات ؟ ج – تظهر عبلمات الجوع والمرض على الحٌوان وكذلك
عدم انتظام الجهاز العصبً والتناسلً  ( .وتذكر كذلك عبلمات نقص الفٌتامٌنات التً ذكرناها سابقا مع الشرح )
سٌ /فضل اضافة مركبات الفٌتامٌنات ألعالف الدواجن ؟ ج  ( -تذكر وظٌفة واعراض نقص الفٌتامٌنات التً ذكرناها سابقا فٌما ٌخص الدواجن
فقط ) مثبل نقول ان اضافة الفٌتامٌنات ضروري لعبلئق الدواجن اذ ان نقص فٌتامٌن  Dفً عبلئق الدجاج تؤدي الى قلة انتاج البٌض وسهولة
كسر قشرته وقلة الفقس وهكذا .
انفصم انرابع
تعرٌف المواد العلفٌة  :هً كل مادة ٌمكن استعمالها فً تؽذٌة الحٌوان باي درجة او كمٌة





فراغ /تقسم مواد العلؾ الى قسمٌن رئٌسٌن هما  -1مواد الؽلؾ الخشنة و  -2المواد العلفٌة المركزة
تعرٌؾ وتعلٌل  /مواد العلؾ الخشنة او المالئة  :هً من اهم المواد الؽذائٌة لمعظم حٌوانات المزرعة وخاصة المشٌة المجترة والخٌل لماذا؟
الن القنوات الهضمٌة لهذه الحٌوانات تحتاج الى مقادٌر كبٌرة جدا من هذه المواد الخشنة لملًء قناتها الهضمٌة وبذلك تشعر بالشبع وتظل
المعدة واالمعاء فً نشاط وحركة مستمرة .
فراغ  /تقسم المواد العلفٌة الخشنة الى قسمٌن  -1مواد العلؾ الخضراء -2المواد العلفٌة الجافة
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تعلٌل  /تعطى الماشٌة العلؾ االخضر على مرتٌن – ثبلث مرات ٌومٌا على االقل ؟ ج – الن مواد العلؾ الخضراء تمر مرورا سرٌعا فً
القناة الهضمٌة وبذلك ٌشعر الحٌوان بالجوع .
فراغ  /من اهم االعبلؾ الخضراء المستعملة فً تؽذٌة الحٌوان هً  -1الجت  -2الشعٌر  -3الذرة البٌضاء  -4الماش -5الشوفان

س  /عرف ما ٌأتً  .1 :الجت  :من اقدم المحاصٌل العلفٌة البقولٌة الخضراء وٌعد المحصول العلفً االول من بٌن جمٌع المواد العلفٌة الخضراء كما
وانه مستساغ لدى الحٌوانات وتقبل علٌة اقباال شدٌدا.
 .2البرسٌم المصري :محصول علفً شتوي من النباتات الحولٌة وهو صنفٌن االول الوحٌد الحشة والصنؾ الثانً متعدد الحشات وتتراوح حشاته
بٌن 5-2حشات
 -3الماش  :من المحاصٌل البقولٌة الصٌفٌة وٌزرع من اجل انتاج الحبوب لبلستهبلك البشري او الحٌوانً وٌزرع فً شهر نٌسان
 -4الذرة البٌضاء  :نبات حولً نجٌلً صٌفً ٌزرع فً شهر ماٌس زراعة صٌفٌة وٌزرع كذلك خرٌفٌا فً شهر تموز  .وتستخدم كعلؾ اخضر
تستسٌؽها االبقار اكثر من االؼنام .
 -5الحشٌش السودانً  :محصول علفً نجٌلً ٌزرع فً العراق على نطاق ضٌق جدا وٌتمٌز بسرعة نموه وإنتاجه الوفٌر ال ان خطورة التسمم
بحامض البروسٌك موجود عند استعمال الحشٌش السودانً وهو ؼص صؽٌر العمر .
 -6الشوفان  :محصول نجٌلً حولً شتوي ٌصلح للزراعة فً المناطق االروائٌة لقلة تحمله للعطش وٌفضل ان ٌزرع فً المناطق الدافئة شتاءا




تعلٌل ٌ /جب عدم استعمال الحشٌش السودانً وهو ؼصن صؽٌر العمر ؟ ج – بسبب وجود حامض البروسٌك السام وهو بهذا العمر
تعلٌل ٌ /فضل الشوفان على الشعٌر فً عمل المخلوط العلفً مع الجت او البرسٌم ؟ ج – لقابلٌته على النمو بعد الحشة االولى
ٌجب االحتراس من تقدٌم العلؾ االخضر النامً للحٌوانات وخاصة فً الصباح الباكر عندما ٌكون جوؾ الحٌوانات فارؼا ؟
ج – بسبب حدوث االنتفاخ وخاصة البرسٌم والجت فً اطوار النمو االولى اذ ٌحتوي على مواد ازوتٌة سهلة الذوبان تساعد فً الحصول
على التخمرات الهضمٌة ومن ثم نفخ الحٌوان .

س  /عرف ما ٌأتً  -1 :الدرٌس  :هو كل محصول علفً اخضر تم قطعة فً مرحلة نمو معٌنة ومن ثم تجفٌفه بهدؾ خزنة واستعماله فً اوقات
شحة االعبلؾ او انعدامها .
 -2الدرٌس البقولً  :اجود انواع الدرٌس وٌحضر من تجفٌؾ العلؾ االخضر البقولً كالجت والبرسٌم والماش
 -3درٌس الحشائش  :وٌحضر من النباتات الخضراء النجٌلٌة مثل الحنطة والشعٌر والشوفان والحشٌش السودانً وهو فقٌر بالكالسٌوم والفسفور
 -4التبن  :من االعبلؾ الخشنة الجافة وهو عبارة عن سٌقان محاصٌل الحبوب المتبقٌة بعد اتمام عملٌة الحصاد عند وصول النبات مرحلة النضج
النهائً
الساٌلج مهم  :هو العلؾ االخضر المخمر المحفوظ بمعزل عن الهواء بعد تقطٌعه .وساٌلج الذرة الصفراء احسن انواع الساٌلج



تعلٌل  /لماذا ٌكون ساٌلج الذرة الصفراء احسن انواع الساٌلج ؟ الن عرانٌص الذرة تحتوي كمٌة من السكر كافٌة للحصول على التخمر
البلزمة
تعلٌل  /تتمٌز الذرة الصفراء بلونها االصفر المائل الى االحمرار ؟ بسبب احتوائها على الكاروتٌن المصدر الرئٌس لفٌتامٌن A

س /ما المقصود بكل من ( كسبة بذور القطن  ،كسبة الكتان  ،كسبة فول الصوٌا  ،كسبة السمسم  ،كسبة بذور زهرة الشمس )
ج – كسبة بذور القطن  :هو الناتج العرضً فً استخبلص الزٌت من بذور القطن وتحتوي على %46-33بروتٌن  ,وتستخدم فً عبلئق االبقار
واالؼنام والجاموس والخٌول


تعلٌل  /ال تستخدم كسبة بذور القطن فً عبلئق الدواجن ؟ النها ناقصة من بعض االحماض االمٌنٌة األساسٌة الضرورٌة لحٌاة الدواجن و
خاصة البلٌسٌن .

كسبة الكتان  :وتنتج بعد عصر بذور الكتان الستخبلص الزٌوت منها لبلستعماالت الصناعٌة .وتحتوي على %36بروتٌن
كسبة فول الصوٌا  :هو ناتج عرضً لعملٌة استخبلص الزٌت من فول الصوٌا وتحتوي على %45بروتٌن وهً مهمة لعبلئق الدواجن
كسبة السمسم  :وتنتج من عصر او استخبلص زٌت السمسم وتحتوي على  %36بروتٌن و ؼنٌة بالفسفور والكالسٌوم
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كسبة بذور زهرة الشمس  :وتنتج من استخبلص الزٌت من هذه البذور وتحتوي على  %44بروتٌن


تعلٌل  /كسبة زهرة الشمس المستخلصة من البذور ؼٌر المقشرة ال تصلح لعبلئق الدواجن ؟ ج – النخفاض نسبة البروتٌن فٌها وارتفاع
نسبة االلٌاؾ .

س /ما تعرٌف سحالة التمن ؟ج – تنتج اثناء تهبٌش التمن ونزع القشرة الخارجٌة للشلب ومن ثم تقشٌر الرز وتبٌضه ما ٌنتج عنها السحالة
س  /ما هً صفات الدرٌس الجٌد ؟ ج –
.1
.2
.3
.4
.5

ان ٌكون المحصول العلفً قد قطع قبل نضجه بفترة مناسبة
ان ٌكون كامل الجفاؾ وكثٌر االوراق واخضر اللون رؼم جفافه
ان ٌكون خالٌا من التعفن
ان تكون سٌقان الدرٌس طرٌة قابلة لبللتواء دون ان تنكسر
ٌجب ان ٌكون مستساؼا من قبل الحٌوان

س  /ما هً خطوات عملٌة تحضٌر الدرٌس ؟ ج –  -1حش النباتات الخضراء ٌ :حش الجت عندما تكون نسبة االزهار فٌه  %25-16والبرسٌم قد
وصل الى ارتفاع  46سم تقرٌبا فً الحشة الثالثة  ,اما الحنطة والشعٌر والشوفان فان مرحلة الحش تبدا عندما ٌكون السنابل فً الطور الحلٌبً
 -2التجفٌؾ  :وٌجفؾ الدرٌس اما فً الحقل او المخازن عندما تكون الظروؾ الجوٌة ؼٌر مناسبة لتجفٌؾ فً الحقل
 -3الجمع والنقل ٌ :كون جمع الدرٌس فً الحقل اما ٌدوٌا او بالمجل او المذراة اذا كانت كمٌة الدرٌس قلٌلة  ,اما اذا كان الحقل واسع فٌمكن ان
نستخدم ماكنة الباالت ( البٌلر) تجمع الدرٌس وتكبسه على شكل باالت مكعبة ومرزومه .
 -4الخزن  :من اجل منع تعرضه للعوامل الجوٌة كالشمس واالمطار والرطوبة والتً تقلل من قٌمته الؽذائٌة .
س  /لماذا تفقد المركبات الغذائٌة اثناء عملٌة الدرٌس ؟ ج –  -1الفقد المٌكانٌكً  :تهشم االوراق اثناء عملٌات الجمع والكبس والتجفٌؾ
 -2الفقد بسبب التخمر ٌ:حصل بسبب التجفٌؾ ؼٌر المتكامل ووجود نسبة عالٌة من الرطوبة  -3تعرض الدرٌس ألشعة الشمس  :تعرض الدرٌس
ألشعة الشمس بصورة مباشرة ولمدة طوٌلة ٌسبب قصر لونه وجهلها شبٌهة بالتبن بسبب فقد الكاروتٌن  -4تعرض الدرٌس لؤلمطار  :اذ ٌفقد
 %26من البروتٌن
س /ما هً فوائد ومزاٌا الساٌلج  :ج –
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.3
.4
.16

ان استعمال الساٌلج وخزنة ٌساعد على امكانٌة االحتفاظ بأعداد كبٌرة من الحٌوانات على مساحة محدودة من االرض
قد ال تسمح الظروؾ الجوٌة بعمل الدرٌس  ,لذا ٌمكن استؽبلل االعبلؾ الخضراء وعمل الساٌلج منها
الساٌلج علؾ اقتصادي فً عملٌة تصنٌعه وخزنة وارخص من الجذور والدرنات الشتوٌة واالعبلؾ الخضراء الصٌفٌة
الساٌلج ال ٌسمح بتبذٌر المادة العلفٌة
ٌمكن عمل ساٌلج من االدؼال التً ال تصلح لعمل الدرٌس اال بدرجة قلٌلة
ٌحتاج خزن الساٌلج الى الة مساحات قلٌلة بالمقارنة مع الدرٌس
ٌعتبر الساٌلج ملٌن لؤلمعاء خصوصا فً الشتاء  ,بٌنما الدرٌس البقولً ٌسبب االمساك
ٌستعمل بصورة كبٌرة فً تؽذٌة ابقار الحلٌب
الساٌلج علؾ مفٌد واقتصادي فً تؽذٌة ابقار اللحوم وعجول التسمٌن واالؼنام
ٌجب تقدٌم الساٌلج الى الحٌوان بكمٌة محددة مدروسة وعلى شكل وجبات وازاله المتبقً بعد كل وجبة لتبلفً التعفن

** مبلحظة مهمة  :قد ٌأتً سؤال مقارنة بٌن الدرٌس والساٌلج ؟ فٌمكن ان تكون االجابة هً النقاط أعبله مع كتابة تعرٌؾ كل منهما فً المقارنة


تعلٌل ٌ /فضل اعطاء الساٌلج الى ابقار الحلٌب بعد الحلب مباشرة ؟ ج – لمنع ظهور رائحته فً الحلٌب

س  /ما هً خطوات عمل الساٌلج ؟ ج –  -1حش وقطع النباتات الخضراء
الساٌلوهات سواء كان ساٌلو من النوع الخندقً او الساٌلو القائم

 -2تقطٌع النباتات الى قطع صؽٌرة

 -3كبس الساٌلج فً

س /تعرٌف وتعلٌل /الساٌلو الخندقً  :ج – وهو الذي ٌستخدم لخزن الساٌلج فً المناطق الجافة  .وهو ٌصلح بدرجة كبٌرة لعمل الساٌلج فً العراق
لماذا ؟ لمبلئمته الجو ورخص عملٌة بنائه وسهولتها .
س مهم  /ما هً الشروط الالزمة إلنتاج نوع جٌد من الساٌلج ؟ ج –
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ٌ .1جب ان ال تقل المادة الجافة فً المادة الخضراء عند وضعها فً الساٌلو لعمل الساٌلج عن  %23-27فً حالة الذرة  ,اما فً حاله
استعمال البرسٌم والجت فٌجب ان ال تقل المادة الجافة عن  %35-36الن زٌادة الرطوبة فً المادة الخضراء المعدة لعمل الساٌلج تساعد
على حدوث التخمرات الضارة فً نوعٌة الساٌلج
ٌ .2جب كبس النباتات كبسا جٌد لضمان خروج الهواء الموجود بٌن النباتات فً الساٌلوهات وٌحتاج الى تقطٌع الذرة الة قطع اضؽر لطرد
الهواء اثناء الكبس وهذا القطع لٌس مهما فً الجت والبرسٌم
 .3للحصول على ساٌلج جٌد من البرسٌم والجت ٌفضل اضافة بعض المواد مثل الموالس بمعدل 7ؼالونات لكل طن من برسٌم وجت
 الموالس  :مواد حلوة المذاق تنتج من مخلفات القصب والبنجر اثناء صناعة السكر .

انفصم اخلبمش
س  /ما اهم الشروط الواجب توفرها فً العلٌقة ؟ ج –  -1كمٌة كافٌة من الؽذاء  -2االستساؼة  -3توفٌر العناصر البلعضوٌة والفٌتامٌنات
 -4القدرة المالئة للعلٌقة  -5الطراوة  -6اقتصادٌة العلٌقة  -7توفر مواد العلؾ
س  /حضر علٌقة او علٌقتان من االعالف المركزة التً تقدم االبقار الحلٌب ؟
علٌقة رقم ()1
المادة العلفٌة
ذرة صفراء مطحونة
شوفان مطحون
نخالة حنطة
كسبة فول الصوٌا
ملح الطعام
المجموع
نسبة البروتٌن المهضوم

النسبة المئوٌة
%53
%25
%16
%11
%1
%166
%11.4

علٌقة رقم (: )2
المادة العلفٌة
شعٌر مطحون
شوفان مطحون
نخالة حنطة
كسبة فول الصوٌا
ملح طعام
المجموع
نسبة البروتٌن المهضوم

النسبة المئوٌة
%54,5
%36
%16
%4,5
%1
%166
%11,5

س /حضر علٌقة اوعلٌقتان من االعالف المركزة التً تقدم لتغذٌة االبقار الجافة التً تتغذى على اعالف بقولٌة؟ ج –
المادة العلفٌة
ذرة صفراء مطحونة
شوفان مطحون
نخالة حنطة
كسبة فول الصوٌا
ملح الطعام
المجموع
نسبة البروتٌن المهضوم

النسبة المئوٌة
%47
%25
%16
%7
%1
%166
%13

علٌقة رقم (: )2
المادة العلفٌة
شعٌر مطحون
شوفان مطحون

النسبة المئوٌة
%56
%23
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%16
%11
%1
%166
%13,6

نخالة حنطة
كسبة القطن
ملح الطعام
المجموع
نسبة البروتٌن المهضوم
س  /حضر علٌقة او علٌقتان ألبقار اللحم القرٌبة من الوالدة ؟

العلٌقة (ٌ : )1عطً لكل بقرة ٌومٌا 12-3كؽم من درٌس الحشائش مع 466-266ؼم كسبة جٌدة عالٌة من البروتٌن مع 56ؼم من حجر الكلس
العلٌقة (ٌ : )2عطً لكل بقرة ٌومٌا 26-12كؽم ساٌلج الذرة الصفراء او البٌضاء مع 4-3كؽم درٌس الجت او البرسٌم
س /حضر علٌقة او علٌقتان لتغذٌة النعاج؟ ج –
علٌقة رقم (: )1
المادة العلفٌة
ذره صفراء
كسبة بذور الكتان
المجموع

النسبة المئوٌة
%36
%26
%166

علٌقة (: )2
المادة العلفٌة
شوفان
نخالة حنطة
المجموع

النسبة المئوٌة
%67
%33
%166

س /حضر علٌقة او علٌقتان لتغذٌة النعاج التً ترضع حمالنها ( النعاج المرضعة) ؟ ج –
علٌقة رقم (: )1
المادة العلفٌة
شوفان
ذرة صفراء
نخالة حنطة
كسبة الكتان
المجموع

النسبة المئوٌة
%36
%26
%36
%26
%166

علٌقة رقم (: )2
المادة العلفٌة
شوفان
نخالة حنطة
كسبة بذور الكتان
المجموع

النسبة المئوٌة
%66
%25
%15
%166

س /تكلم عن اهمٌة االعالف المالئة فً غذاء الحٌوان ؟ ج – االعبلؾ المالئة ضرورٌة لمؤل كرش المجترات وهً ضرورٌة لعملٌات الهضم فً
الكرش وعملٌة االجترار .واالعبلؾ الجافة كالتبن والدرٌس من اهم المواد المالئة وان تقدٌم العلؾ المركز بدون األعبلؾ المالئة ٌسبب اضطراب
الهضم واالمتصاص .
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انفصم انضبدس
س  /صنف معمال لتصنٌع االعالف المركزة موضحا الخطوات العمل التً ٌمر بها العلف ؟
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

الجرش  :ان العجول الصؽٌرة ولحد عمر تسعة اشهر  ,تستطٌع تناول الحبوب دون جرشها  ,اال ان االبقار البالؽة ال ٌمكن تقدٌم الحبوب
لها دون جرشها اذ ان عدم الجرش ٌسبب انخفاض معامل الهضم بنسبة  %26كما ان االؼنام تستطٌع االستفادة الكاملة من الحبوب ؼٌر
المجروشة وكذلك الطٌور شرط وجود كمٌة من الحصى معها
الطحن  :هو تكسٌر الحبوب الى دقائق صؽٌرة جدا تشبه الطحٌن  .ان طحن العلؾ الخشن ٌؤدي الى خروجه من الكرش بسرعة فً
الحٌوانات المجترة دون تخمرها بفعل االحٌاء المجهرٌة فً الكرش
كبس العلؾ وعمل االقراص  :وتتم بإضافة بعض المركزات كالفٌتامٌنات واالمبلح والمضادات الحٌوٌة  ,وتخلط جمٌعها وبعد اضافة
الموالس ال تزٌد عن  %16تكبس وتقطع الة اقراص بأحجام مختلفة
تقطٌع العلؾ الخشن  :لتسهٌل هضمة فً الكرش من قبل االحٌاء المجهرٌة
المعاملة بمواد كٌمٌاوٌة  :وتجري على بعض االعبلؾ الخشنة كالتبن  ,الذي ٌكون عالٌا فً نسبة السلٌلوز والمتحد بالتبن ؼً القابل للهضم
فً الكرش
عمل الساٌلج ٌ :جمع العلؾ وٌقطع ثم ٌرش بالموالس وٌحفظ فً اكٌاس من الناٌلون الكبٌرة وتؽلؾ جٌدا وتحفظ فتتخمر االعبلؾ وتكون
ؼنٌة بالطاقة
عمل الدرٌس ٌ :جمع العلؾ االخضر ثم ٌجفؾ تحت اشعة الشمس ثم ٌوضع بالكابسة الخاصة لعمل الدرٌس ثم ٌخزن فً مخازن مفتوحة
لمنع تعفنه .

انفصم انضببع
س  /ما هً القواعد العامة التً ٌجب مراعاتها فً تغذٌة الحٌوان ؟ مهم
ج – ان عملٌة نجاح تؽذٌة الحٌوان الزراعً  ,تعتمد على ثبلث جوانب رئٌسٌه تدخل بشكل مباشر وؼٌر مباشر فً نجاح نظام التؽذٌة وهً:
اوال :العوامل المتعلقة بالحٌوان  :وهناك الكثٌر من العوامل التً تتعلق بالحٌوان ذاته وتؤثر فً التؽذٌة الصحٌحة والجٌدة وهً :
 .1نوع الحٌوان  .2طبٌعة الحٌوان  .3عمر الحٌوان  .4تأثٌرات الجهاز الهضمً  .5التؽٌرات الفسٌولوجٌة
ثانٌا :االدارة
ثالثا  :نوع الؽذاء المستعمل وشروطه
س  /ما عالقة تركٌب الجهاز الهضمً عند الحٌوانات بنوعٌة العلف الذي تحتاجه ؟
ج – بالنسبة للمجترات نجد ان وجود الكرش ذي الحجم الواسع الذي ٌعطً للحٌوان القابلٌة على تناول كمٌات كبٌرة من المواد العلفٌة الخشنة ووجود
االحٌاء المجهرٌة فٌه ٌساعد الحٌوان على هضم المواد السلٌلوزٌة التً ال تستطٌع الحٌوانات االخرى هضمها  .ولهذا فان المواد العلفٌة تكون اكفا من
الحٌوانات ؼٌر المجترة  .كما ان المجترات قد تستطٌع ان تعٌش على علٌقة تقل فٌها نسبة البروتٌن على خبلؾ الطٌور والحٌوانات الؽٌر مجترة .


تعلٌل  /المجترات قد تستطٌع ان تعٌش على علٌقة تقل فٌها نسبة البروتٌن على خبلؾ الطٌور والحٌوانات الؽٌر مجترة؟

ج – بسبب وجود االحٌاء المجهرٌة فً الكرش والتً باستطاعتها تكوٌن البروتٌن المٌكروبً من الكاربوهٌدرات والناٌتروجٌن الموجود فً
العلؾ .

انفصم انثبمن
س  /ما وظائف الماء فً جسم الحٌوان ؟ ج –
.1
.2
.3
.4

ٌساعد على مضػ المواد الؽذائٌة
ٌساعد على هضم المواد الؽذائٌة وامتصاصها
ٌساعد على نقل المواد المهضومة من خبلل الدم الى جمٌع انحاء الجسم
طرح االفرازات خارج الجسم كالبول
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ٌ .5نظم حرارة جسم الحٌوان
س  /ما هً الشروط الصحٌة والقواعد المتبعة فً سقً الحٌوانات ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ٌجب ان ٌقدم الماء للحٌوان بعد تناول اول وجبة ؼذائٌة او رعً
ٌفضل ان ٌكون درجة حرارة الماء المقدم للحٌوان بٌن 15-16م
ٌفضل اعطاء الماء للخٌل قبل تناولها الشعٌر الن تناول الماء ٌدفعه الى القناه الهضمٌة دون هضم
ال ٌجوز اعطاء الماء للحٌوانات التً تعانً من االرهاق اال بعد استراحتها ورجوع تنفسها ونبضها الى حالتة الطبٌعة
ٌجب عدم سقً الحٌوانات من مٌاه البرك والؽدران
ٌفضل ان تسقى الحٌوانات من الماء العذب النظٌؾ .

انفصم انتبصع


فراغ /تحتاج ابقار الحلٌب الى االعبلؾ لؽرضٌن مهمٌن هما  -1احتٌاجات االنتاج  -2احتٌاجات االدامة

القواعد االربع لحساب علٌقة حٌوانات الحلٌب :
.1
.2

.3

.4

عند توافر الدرٌس بكمٌات كافٌة والقاعدة هً 1 :كؽم مخلوط علؾ مركز لكل ()2,5كؽم حلٌب على ان ٌحتوي مخلوط العلؾ المركز
المستعمل فً هذه الحالة على  %12بروتٌن كلً
فً حالة استعمال التبن فً العلٌقة والقاعدة هً  :تعطى البقرة %1,5من وزنها تبن  +تعطى البقرة  %6,5من وزنها علؾ مركز +
1كؽم علؾ مركز لكل 2,5كؽم حلٌب منتج %1 +حجر الكلس على ان ٌحتوي مخلوط العلؾ المركز المستعمل فً هذه الحالة على %26
بروتٌن كلً
عند توفر الدرٌس بكمٌات محدودة والقاعدة هً  :تعطى البقرة %1من وزنها درٌس  +تعطى البقرة  %6,5من وزنها تبن %2,5 +
علؾ مركز 1 +كؽم علؾ مركز لكل 2,5كؽم حلٌب منتج على ان ٌحتوي مخلوط العلؾ المركز المستعمل فً هذه الحالة على %14
بروتٌن كلً
فً حالة وجود االعالف الخضراء والقاعدة هً  :تعطى البقرة %4من وزنها علؾ اخضر  +تعطى البقرة  %6,5من وزنها تبن +
 %2,5علؾ مركز 1 +كؽم علؾ مركز لكل 2,5كؽم حلٌب منتج على ان ٌحتوي مخلوط العلؾ المركز المستعمل فً هذه الحالة على
 %26بروتٌن كلً

س  /مهم  /بقرة وزنها 511كغم تنتج من الحلٌب 12كغم ٌومٌا  .احسب كمٌات االعالف التً تحتاجها هذه البقرة ٌومٌا ؟ علما ان العلف
الخشن هو التبن .
ج – حسب القاعدة الثانٌة الن العلؾ المستخدم هو التبن  :تعطى البقرة %1,5من وزنها تبن  +تعطى البقرة  %6,5من وزنها علؾ مركز +
1كؽم علؾ مركز لكل 2,5كؽم حلٌب منتج %1 +حجر الكلس على ان ٌحتوي مخلوط العلؾ المركز المستعمل فً هذه الحالة على %26
بروتٌن كلً
كمٌة التبن االزمة ٌومٌا 7,5=5 ×1,5كؽم تبن ٌومٌا
كمٌه العلؾ المركز حسب وزن الحٌوان 2,5 = 5 × 6,5كؽم علؾ مركز
كمٌه العلؾ المركز حسب انتاج الحلٌب  4,3 = )2,5/12(×1علؾ مركز
مجموع العلؾ المركز البلزم ٌومٌا 7,3 = 4,3 +2,5كؽم علؾ مركز نسبة البروتٌن فٌه %26

انفصم انعبشر
س  /ما هً االمور الواجب اتخاذها او مراعاتها عند تغذٌة العجول ؟ ج –
ٌ .1جب ان ٌكون الؽذاء الرئٌسً للعجل من الوالدة الى الفطام الحلٌب اما ٌكون كامبل او فرزا او شرش وتعطى الكمٌات على وجبتٌن او
ثبلثة وجبات
 .2بسبب صؽر الجهاز الهضمً للعجل وعدم اكتمال نمو اجزاء عدٌده منه ٌجب ان تكون كمٌة الحلٌب التً تعطى له متناسبة مع وزنة بحٌث
ال تزٌد عن %16من وزن العجل
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 .3تشجٌع العجول على تناول مواد ؼذائٌة اخرى كالعلؾ االخضر والدرٌس وذلك بعد بلوغ عمر العجل 4-3اسبوع لتحفٌز نشاط الجهاز
الهضمً للعجل
س /ألي االسباب تفضل الرضاعة االصطناعٌة على الرضاعة الطبٌعة ؟
.1
.2
.3
.4

ٌقوم المربً بحلب ابقاره وتسجٌل انتاجها وبالتالً ٌمكنه ان ٌمارس عملٌة االنتخاب بٌنهما على اسس سلٌمة
السٌطرة على كمٌة الحلٌب المتناول من قبل العجل
المحافظة على العجل من االمراض التً قد تنتقل من االم عند اصابتها
ان عملٌة حلب االبقار مٌكانٌكٌا تساعد على تنشٌط الضرع وافراز كمٌات كبٌره من الحلٌب

س /جهز علٌقتٌن لتسمٌن العجول ؟
علٌقة رقم (: )1
الكمٌة (باوند)
12
1,75
3

المادة العلفٌة
شعٌر مجروش
مصادر بروتٌن
درٌس او تبن او سٌقان الذرة
علٌقة رقم (: )2
المادة العلفٌة
ذرة صفراء او بٌضاء او كسر حنطة
متممات البروتٌن
مخلوط الدرٌس

الكمٌة(باوند)
16
2
5

س /ما اهمٌة اللبأ (السرسوب) فً حٌاة الموالٌد من العجول والحمالن ؟
وهو اول وجبة ؼذائٌة ٌتناولها العجل بعد الوالدة ولمدة تتراوح بً ٌومٌن الى ثبلثة  ,وقد ظهر فً العدٌد من االبحاث ان العجول التً تحرم من اللبأ
ؼالبا ما تهلك اذ تكون معرضة لئلصابة باألمراض ومقاومتها ضعٌفة ونموها بطًء وذلك الن اللبأ ٌحتوي على مواد ؼذائٌة سهلة الهضم باإلضافة
على احتوائه على االمبلح المعدنٌة والفٌتامٌنات.

انفصم احلبدي عشر
س /ما هً خطوات التسمٌن للحمالن ؟ ج –  -1شراء الحمبلن  -2العناٌة بالحمبلن عند وصولها الى حظائر التسمٌن  -3ترقٌم الحمبلن -4
تؽذٌة الحمبلن  -5التسوٌق
س /تكلم عن اهمٌة ترقٌم الحمالن فً مشارٌع التسمٌن ؟ ج – من الضروري ترقٌم الحمبلن باألرقام المعدنٌة او الببلستٌكٌة  ,وذلك للتعرؾ علٌها
ومتابعة اقتصادٌات المشروع او فً االقل التعرؾ علٌها فً حالة اختبلطها مع قطعان اخرى عند خروجها للمراعً.

انفصم انثبني عشر
س /جهز علٌقتٌن ألفراخ اللحم ألعمار مختلفة ؟
 .1علٌقة البادئ والتً تستعمل من عمر ٌوم واحد ولؽاٌة ٌ21ومٌا او احٌانا لؽاٌة اربعة اسابٌع وتكون نسبة البروتٌن فً هذا النوع من العلٌقة
بحدود  %24-22وتكون العلٌقة مطحونة
 .2علٌقة نهائٌة من عمر ٌ21وم وحتى التسوٌق 3-7اسابٌع ونسبة البروتٌن فً هذه العلٌقة تكون حوالً  %14,5-14وتكون العلٌقة مجروشه
س /مهم  /جهز علٌقة للدجاج البٌاض ؟
المادة
شعٌر مجروش
ذرة بٌضاء مجروشه
نخالة حنطة عادٌة

النسبة المئوٌة
36
25
15
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كسبة سمسم
كسبة قطن
سحالة التمن
كشك سلٌمانٌة
باقبلء مجروشه
مسحوق العظام
محار
ملح الطعام
المجموع
نسبة البروتٌن

6
4
5
5
5
3,5
1
6,5
166
%15,4

انفصم انثبنث عشر
س  /عدد اهم النباتات السامة فً المراعً الطبٌعة فً العراق ؟
 -1عٌن الدٌك  :نبات حولً منتشر فً السهول والجبال الشمالٌة وٌزهر فً نٌسان
 -2شقائق النعمان  :نبات عشبً ٌنمو فً السهول الشمالٌة وٌزهر فً نٌسان
 -3فجٌله  :نبات عشبً حولً ٌنمو بصورة برٌة فً معظم انحاء القطر وٌزهر فً نٌسان
 -4الحنظل  :عشب ٌنمو فً وسط وجنوب العراق وٌزهر فً اٌار
 -5خناق الدجاج :عشب ٌزهر فً شباط ونٌسان
 -6عنب الثعلب
 -7الحرمل
 -3الحلٌان
 -4الخشخاش االحمر
 -16الداتورة
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ghassanfaisal@ymail.com
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