
 

1 

 أعالف وعالئك / ثالث ثزوة

 احملاضزة الثانيت

     Food Energyالطالت الغذائيت وطزق لياسها  -د

والطراا اعاالاساعااااةاالٌابالطيااالاعالطع لاباطا اا اا Calorieتماس الطاسلابالسطراا الحالطيالاٌابا

ا.اداخبايالاعاغالماوليدالةالطلسءاداخبالئوٌباوليدعا

Kcal = 1000 Calorie    /  Mega calorie = 1000 Kcal 

ات تلاالطاسلبالطلصداالالرسرًاطليالاعالطع لباطعدللباولالنتسجا.

ولصداالطاسلباهوالطغذلءايٌثاٌمومالطيٌولةالساردعالطلاالسحالطغذلئٌبا)الطاالوهدالحاولطدهوةا

اولطلاوتٌنسحا(اطغاضاتياٌاالطاسلبا.

 ان لياس الطالت يشمل علً لياس  -

 لطنستخبالةالاردعالواليتالقالطغذلءالوخودالالوارخٌةاا Gross Energyلطاسلبالطالٌباا -1

 DE ( Digestible En )ثمالٌس الطاسلبالطلهضولبا -2

DE = GE – FE                  Fecal Energyا

  .Metaboli Zable En (ME)ثمالٌس الطاسلبالطللثلبا -3

ME = DE – ( UE + Gas . En. ) 

UEاا:Urinary En.الطاسلبالطضسئ با ًالالدالااا

 ا Net Energyإةالرتفسدعالطيٌولةالطف لٌباتشتللالسطاسلبالطصس ٌبا -4

NE  = ME – HI    Heat increment ( HI ) 

GEلطاسلبالطالٌبا/اوهًالوخودعاالىاشالااسلبااٌلٌسئٌبالٌةالالولصاالطاٌلٌسئٌباطل نسصااا

,الطدهوةا,الطلاوتٌنسحا(اوٌتماتيوٌلهسالطىااسلبايالاٌبالسألاردعا,االطغذلئٌبا)الطاسالوهدالح

اعالطنستخبالةالطتأاردالطاسللاطلسدعاغذلئٌبات افالسطاسلبالطالٌبالوايالاعالاليتالقاوتمس ا سطيال

ا  Bomb Calorie Meterاسدعالخهس اٌرلىالطلر اا

اسدعالطخس ب/اغالمالةالطلا Kcalطل ضالطلولدالسلااGEألثلباالىالٌماللا

ا9333لط ٌوحالطنلستٌبااا -1ا5332طيمالمااااا -1

اا4343ذاعاصفالءا -2ا3374لطالواو ا -2

اا4368شو سةا -3ا4343لطنشأا -3
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ا6321ارلبالطاتسةا -4اا9337شيمالطلماا -4

اا5395%ادهةا4يلٌبا -5ا4318ا رلٌلو -5

ااا5386لطاسٌ ٌةاا -6

ااا9321لط لدا -7

ا

لاثااااالاااةالطتاااًاٌ اٌهاااسااااالالاااةالااااعاا2325لاااةاهاااذمالطماااٌمانعيااا الاااسةالطااادهوةات ااااًااسلااابا

 /DE ًاتااٌلهسالطاسلبالطلهضولبااO2 تمساالطدهوةالطىاولطلاوتٌنسحاا.االااحلطاالوهدال

DE = GE – FE 

FE اا=Fecal Energy أولا مدالةاللااGEا

 /MEالطالت املمثلت 

ME = DE ( UE + Gas.En. ) 

UE اا:Urinary En.لثلالطٌواٌساولطااٌستٌةاو ًالطنتاوخٌنٌبااسلبالطلولالوخودعا ًالطلاالسحاا

لاالسحاغٌاانتاوخٌنٌبالثلايسلضالطرتاٌناللسالطغس لحالطلفمودا ًالطااشا غس الطلٌثسةاٌشالا

ا*%الةالطاسلباا6-8

لتخالباتغذوٌبالشسلهباطتخالبالطهضماٌتما ٌهساخل الطلولاوغس ااMEتمداالٌلباللا -

 لطلٌثسةاإضس بالطىاخل الطاوثا.ا

ٌتما ٌهساخل الطلولاااMetabolism Cagesلفسصاخسصباترلىاللفسصاهضماوترتخدمال

الةالالغنسماو ًالنسلٌبالاساٌبالسطنرلباطللسشٌبا.

ألساغس الطلٌثسةا ٌمس ال داوض الطيٌولةا ًاغا باليالبالطرداترلىالغا بالطتنف ا -

Respiratory Chamber و ًايسطباادماتو ااذطنا سةاغس الطلٌثسةاٌمدااليولطًاا

 %الةاالٌبالطاسلبالطالٌبالطلتنسوطبالةالللالطيٌولةا.ا8

اطلولداالفالطلختالحالضاباللااMEوٌلاةالٌضسًالٌس ا

ME = DE  × 0.8 

خرما سهاٌسًاتااحالشالالولاوغس الٌثسةاخساجااDE%الةاللا22وهساٌ نًالةا

الالنرسةا.ا

  -:   MEعىامل تؤثز علً ليم ال 

 طلسدعاغذلئٌباهًانفرهساتؤثااالىال سللاهضلهسا.ا MEاولللاتؤثااالىالٌماللا -1
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 فًالطيٌولنسحاغٌالطلختاعاٌاوةالمدلاالطاسلبالطلفمودعالشالالٌثسةاا-نوعالطيٌولةا: -2

 لةالطلختاعاا↑طويٌدعالطل دعااMEضئٌعًاوهذلاٌ نًالسةالٌمالل

اطأللمسااا8322طلخنس ٌاا,اا3339طلاٌواا,اا3319طلش ٌااا=ااMEلثسلا/اللا

 ** Arouilatility , a.a. , fatلاليلسضالاللٌنٌباطلغذلءالوالط لفاخسه ٌبا -3

ااٌلوااسطواياا534ا≅لطلااوحاخساجالطخرماٌشالاٌواٌسااNغمالةاا1

وهذمالطمٌماتؤثااا Kcalا8322 سنهاٌاس ًا,اا Uric acidولذلااسةالشالالاالسحالخاىالثلا

ا.MEالىالٌماللا

 MEطزيمت حتضري املىاد العلفيت لد تؤثز علً ليم ال  -4

 مدلةالطاسلبا ًاا←↑ايةالالاعفالطخشنباطللختالحاوصنساتهسالشالاللالصا -

 لطاوثا

ا ٌهسااMEطٌ اطايةالطيلوبالياتأثٌااثسلحاالىالٌمالطىالسطنرلباطلدولخةا

 مستىي التغذيت  -5

ا←لةال سللاهضمالطلولدالط لفٌبالطلرتهلاباولسطتسطًاا←↓لرتوىالطتغذٌبا ًالطلختالحاا↑

ME↓ا

/اوهوانوعالاةالناولعالطفماداا Heat Iocrencnt of Fatلطيالاعالط لئدعاطللولدالط لفٌبا -

لراااتهعنالطغاااذلءالسطاسلااابالضاااس بالطاااىالطفمااادالطراااسلكاوهاااًاياااالاعا لئااادعاتفمااادانتٌخااابا

سوطاباوخلاباغذلئٌاباالٌااعانرالٌسًاخصوصسًا ًالالنرسةال داتنولالرتفسدعالنها.اوهًالاثاا

غمالسدعاخس بالواانرلبالئوٌبا%الةالطاسلبالطالٌبالوالطللثلاباا1/ا Kcalوٌ لااانهالسلا

وهًالطاسلبالطلفمودعا)السطماٌاةالطيٌولةا ًاليٌاالسادا(اتضسفالطىالفماودلحالطاسلابا

 لطغذلئٌبالالخاىا.

  -السبب الزئيسي هلذه الزيادة يف احلزارة :

 ادماافسءعالطتفساعحاذلحاالط علبالتلثٌلالط نسصاالطغذلئٌبالطللتصبا -1

 اللٌسحاهضمالطغذلءالطلتنسولا -2

 فًالطلختاالحاتناتحاياالاعالف الالاليٌاسءالطلخهاٌابالطدلٌمابالطلوخاودعا اًالطمناسعالطهضالٌباترالىا

ا Heat of Fermentationليالاعالطتخلٌااا
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                                                                                                             الطالت الصافيت 

                    Net Energy 

 
NE = ME – HIا

لطاسلاابالطصااس ٌباهااًالطاسلاابالطلتااو اعاطاادىالطيٌااولةالواهااًالطاسلاابالطتااًاٌرااتفسدالنهااسا -

ا.لطيٌولةا  عًاألغالضالالدللباولالنتسج
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 أعالف وعالئك / ثالث ثروة

 احملاضرة االوىل

 صر الغذائية السكهنة الي مادة علفية محاضرة عامة عن العشا -1
 ية  / العشاصر الغذائية  / الغذاء تعريف التغذ -
 الكاربههدرات / ترشيفها / وظائفها / الهزم واالمتراص  -

 الدههن  / ترشيفها / وظائفها / الهزم واالمتراص  -2
 الدههن الحيهانية  vsاالحساض الدهشية السذبعة والغير مذبعة / الزيهت  -

البروتيشات / تعريفها / ترشيفها  / وظائفها / االحساض االميشية االساسية والغير االساسية  -3
 / الهزم واالمتراص 

 الفيتاميشات  / ترشيفها  / وظائفها  -4
 العشاصر السعدنية / ترشيفها / وظائفها  -5
 الساء / وظائفه  -6

7- Micro nutr . vs macro nutr  
 تركيب السهاد العلفية ومهاصفاتها 

 الكيسة الغذائية وطرق قياسها للسهاد العلفية 
 العهامل السؤثرة على الكيسة الغذائية للسهاد العلفية 

 السهاد العلفية / ترشيفها / مهاصفاتها 
  concentالسهاد العلفية السركزة   -1
  Rcuphagenالسهاد العلفية الخذشة   -2
  Feed additiveاالضافات الغذائية   -3
 جدول التركيب الكيسياوي والسركبات الغذائية السهزهمة  -
 معامل هزم السركبات الغذائية الهم السهاد العلفية السعروفة السركزة والخذشة  -
 والفيتاميشات واالضافات االخرى  السكسالت الغذائية للعشاصر لالعزهية -
 االحتياجات الغذائية للحيهانات الزراعية  -
 االدامة / ادامة درجة الحرارة الجدم / العهامل السؤثرة على احتياجات االدامة  -
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 احتياجات البروتين لالدامة  -
 احتياجات العشاصر الالعزهية لالدامة  -
 احتياجات االدامة من الفيتاميشات  -
 الساء -
 ت الشسه والتدسين والتكاثر احتياجا -
 احتياجات انتاج الحليب والعسل وانتاج الرهف  -
 احتياجات العسل  -
 القهاعد االساسية في تكهين العالئق للحيهانات  -
 تحزير العالئق / القهاعد االساسية في تكهين العالئق  -
 مربع بيرسهن / الطرق التقليدية . -
 الدريس  والدايلج  -
حويةة الغةذاا او المةااة الية يةة مةن : عبارة عن ما ي  Nutritive Valueالقيمة الغذائية  -

, اهون , بروتينةا  , عناصةر ميانيةة , ايتامينةا  , وهنةا نتيامة   CH0عناصر غذائية 

الن الماا او الرطوبةة ال تينةش ءةشا وليلة  لةة  يمةة   Drg Matterمع المااة الجااة 

 غذائية 

 رامج تغذية منالبة لحيوانا  المزرعة ب اهمية القيمة الغذائية / العااا -

: هةةةو مةةة  مةةةااة تحتةةةوض عةةةة  مةةةواا عئةةةوية او ميانيةةةة غذائيةةةة يممةةةن Feedاليةةةة   -

منهةةةةا جلةةةةن الحيةةةةوان او تةةةة اض ويي ةةةةة االمةةةةت ا والتةةةةش عنةةةةا اعطائهةةةةا ان يلةةةةت يا 

 بمميا  منالبة ال يمون لها أثر لشا اش صحة الحيوان .

 االرز ... الخ  –الذرة  –الءواان  –الءيير  –حبوب النجيةيا  / القمح  -

 ةبة الح –ال اصوليا  –الةوبيا  –التق الحق   -حبوب البقوليا  / او  الصويا -

 طرق لياس الميوت الغذائيت للوىاد العلفيت / 
تتيةق بموازنة الي ئق حيث يجب ميراة  ألمورأهمية مير  القيمة الغذائية لةمواا الية ية هش 

مونة لةمواا الية ية وبيا ميراتنا لذلك نلتطيع اعااا برنامج تغذوض منالب اليناصر الغذائية الم

 لحيوانا  المزرعة 

 طرق تمدير الميوت الغذائيت 

 حلاب مقاار المرمبا  الغذائية المهئومة التش تجهزها المااة الية ية لةحيوان . -1
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المهئومة التش تجهزهةا المةااة الية يةة لةحيةوان الطريقةة  Neمقاار الطا ة الصااية ميراة  -2

( اهش ااق من االول  وامثر تيقيااً وامثةر 2( هش طريقة بليطة , اما بطريقة ر ن )1ر ن )

 تمة ة .

 الطريقة االول  , اما الثانية اهش محاواة تقييمها باتباع  تنميين المواا الية ية  -

ت    ابةية االلت ااة من بيض المواا الية ية اش القيمة الغذائية لمااة ما تختة  باخ -

  -اصنا  الحيوانا  :تختة  باخت   

% من القيمة الغذائية الاريس بقولش جيا 34-44مثا  / القيمة الغذائية للايةيج الذرة الص راا = 

المياة لةحيوانا  % عن تغذيتها 54النوعية عنا تغذيتها البقار الحةيب بينما يزااا هذا الر ن ال  

 .لةتلمين ماليجو  والحم ن 

مذلك هناك مواا عة يةة تصةةح لصةن  ميةين مةن الحيوانةا  لمنهةا تمةون لةامة لصةن  اخةر مثةا  

 (.NPNملبة القطن , والمصاار النتروجينية غير البروتينية )

وال يممن التحقق من ذلك بحلاب المرمبا  الغذائية المهئومة او بحلاب الطا ة   -

 باجراا التجارب التغذوية الحقةية لميراة ما تلببة تغذية تةك المااة الية ية.الصااية اال 

 طرق لياس الميوت الغذائيت ملىاد العلفيت .

 Digestion and Dig.Coefficienhاهلضن وهعاهل اهلضن  -1

لتةك   Digestion Trailيراة  ابةية هئن مااة عة ية ميينة يتطةب ذلك اجراا تجربة هئن لم

 ة ية مع نوع ميين من الحيوانا  وذلك يتطةب :المااة الي

اجراا تحةي  ميميائش لةمااة الية ية  يا الارالة لمير  نلب محتوياتها من اليناصر  - أ

  -وتتةخص تجربة الهئن باالتش : –المختة ة الغذائية 

رة التمهيايةة ( )( با ة ول ترة زمنية محاواة تلةم  ) بةال تاعطاا المااة الية ية لةحيوان  -

ق عاة أيان لةحيوانةا  المجتةرة ويةون او يومةان لةحيوانةا  ذا  الميةاة البلةيطة وتلتغر

Moncgostn()  ًبانتهةاا ويتن خ لها تثبي  ممية الية  المتناو  من  ب  الحيوان يوميا

الجمع ) مع التمرار تثبي  الية  المتناو  ( واش اترة الجمةع يةتن  ال ترة التمهياية نباا

جمع ال ئ   التةش يطرحهةا يوميةاً وتةوزن يوميةاً , وي خةذ نمةوذه مةن هةذ  ال ئة   

يومياً لميراةة محتوياتهةا مةن اليناصةر الغذائيةة المختة ةة ومةن التحةية  الميميةائش لةمةااة 

ينصر الغذائش الذض تةن هئةمة وامتصاصةة الية ية وال ئ   باالممان حلاب مقاار ال

 اش الجهاز الهئمش ومن ثن حلاب ميام  هئن ذلك الينصر الغذائش . 
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بروتين خان وخ   ن س   %14مغن عة  خ   اترة التجربة يحوض  25مثا  / تناو  حيوان 

% إحلب ميام  هئن 1.5نلبة البروتين اية  Fecesمغن من الروث   44ال ترة طرح الحيوان 

 لبروتين الخان .ا

 مغن 2.5% = 14 × 25البروتين المتناو   -

 مغن  4.6% = 1.5 × 44البروتين المطروح  -

 مغن بروتين  2.5مغن من مجموع  1.9=  4.6 – 2.5البروتين المهئون = 

ميام  هئن البروتين = 
بروتين مهئون

بروتين متناو 
  × 144  =

   

   
 × 144  =76% 

وبن س الطريقة يتن حلاب ميام  هئن لةيناصر الغذائية االخرى ما  اهون والماربوهارا  

 واالليا  من التحةي  الميميائش 

                          
            (               )

    (                                     )
 

 () Digestion by -تمدير اهلضن بطريمت الفرق : -2

حلاب ميام  الهئن بالطريقة اللابق تجرى لألع   التش يممن ان يتناولها الحيوان بم راها 

الخءنة ان االع   المرمزة ا  يممن تقايمها لةحيوان بم راها باون الية  الخءن  ماالع  

 لذلك تتبع طريقة تقاير الهئن بطريقة ال رق 

ا ن رض ان تجربة الهئن اجري  اش االغنان لقياس هئن المرمبا  الغذائية اش الءيير , وبم -

  خءن مالاريس مث ً وتجرى انة ال يممن اعطاا الءيير بم راة ل غنان لذا ييط  لها عة

تجربة الهئن مما اش الطريقة اللابقة ويحلب ميام  هئن المرمبا  الغذائية المهئومة اش 

الاريس اوالً اش تخةط ممية محاواة من الاريس مع ممية محاواة من الءيير ونحلب 

يط ثن اليناصر الغذائية % اش هذا الخةيط ويقان لةحيوانا  , وتجرى تجربة هئن عة  الخة

نحلب مقاار اليناصر الغذائية المهئومة اش الخةيط . ونطرح ممية الينصر الغذائش 

المهئون اش الاريس من ميمة الينصر الغذائش المهئون اش الخةيط وبذلك يتن الحصو  

 عة  مقاار الينصر الغذائش المهئون اش الءيير .

 -فيت :بعض المياساث االخري لتمدير الميوت الغذائيت للوىاد العل -3

  Diges . Protenالبروتين المهئون  -آ

 Nutrtuve Value (N.V.) مجموع المرمبا  الغذائية  -ب

  Biolog.Value (BV)القيمة البايولوجية  -ا
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  الربوتني املهضىم -آ

بترميةب االنلةجة واةش تمةوين االنزيمةا  وبيةض الهرمونةا  اةش الجلةن لةذلك لةة  البروتين يةاخ 

ش نجا نلةبة البةروتين الخةان وهنةاك نلةبة اهمية مبيرة اش غذاا الحيوان واش جااو  التحةي  الغذائ

 البروتين المهئون 

 مي  يتن حلاب نلبة البروتين المهئون اش المااة الية ية  -

  144×ميام  هئن البروتين  ×تلاوض نلبة البروتين الخان 

               Kjeldahl / N  × 6.25%البروتين الخان = 
   

  
 

 %77% بروتين خان . ميام  هئن البروتين 8.9مثا  / ذرة ص راا 

 مغن ذرة مغن /  0.089×0.77)×100 = 0.0683البروتين المهئون اش الذرة ) ∴

6.9 = %144×4.469 

  .TDN Total Dig . Nutrجموىع املركباث الغذائيت املهضىهت  -ب
يمثةةةة  حاصةةةة  جمةةةةع مةةةة  اليناصةةةةر الغذائيةةةةة اليئةةةةوية المهئةةةةومة الموجةةةةواة اةةةةش اض مةةةةااة 

وهةةةو ييطةةةش امةةةرة عةةةن القيمةةةة الغذائيةةةة  TDNات ةةةق عةةةة  تلةةةميتة بةةةا  عة يةةةة وييطةةةش ر مةةةاً 

لةمةةااة الية يةةة امةمةةا مةةان الةةر ن عاليةةاً منلةةبة مئويةةة مةمةةا مانةة  المةةااة الية يةةة ذو  يمةةة غذائيةةة 

عاليةةةة واليمةةةس مةمةةةا مةةةان الةةةر ن منخ ئةةةاً مةمةةةا مانةةة  تةةةةك المةةةااة الية يةةةة ذو  يمةةةة غذائيةةةة 

 منخ ية .

ة بلةةبب ارت ةةاع نلةةبة االليةةا  ايهةةا لةحبةةوب عةةالش وأ ةة  اةةش منتجاتهةةا اليرئةةي  TDNا   -

 من المرمبا  الغذائية االخرى .واالليا  هيا المرمبا  الغذائية اال    ابةية لةهئن 

 النواع الاريس ا   بمثير من الحبوب وتمون ا   بمثير اش االتبان . TDNا   -

 الحبوب   TDN ≅ل ع   الخئراا البقولية والنجيةية   TDNا   -

لطا ة الحرارية الموجواة اش المااة الية ية وهةش تقةارب او تءةابة الطا ةة تمث  ا TDNأن ا   -

 الموجواة اش الية   NEالصااية 

NE ≅ TDN 

% الض مةةااة عة يةةة بيةةا اجةةراا تجربةةة الهئةةن التةةش ذمةةر  لةةابقة TDNويةةتن حلةةاب ا       

 -وبحلب المياالة االتية :

  TDN     المهئةومة + (+% االليا  2.25×= % البروتين المهئون + )%الاهن المهئون

 .%المربوهارا  الذائبة المهئومة 
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% بلةةةبب ارت ةةةاع محتةةةوى 144%وهنةةةا زاا  عةةةن 137لبةةذور الةةةتق الحقةةة  =  TDNا   -

مةرة  2.25بلبب ارت اع محتوى الطا ة اةش الةاهون بمقةاار  2.25×الاهن واالخير يئرب 

 امثر من الماربوهارا  والبروتينا  .

 %148.3لبذور المتان =  TDNوا   -

   Nutritive Ratioالنسبت الغذائيت  -جـ 
نيةةراً ألهميةةة البةةروتين اةةش غةةذاا الحيةةوان اقةةا الةةتخام  القيمةةة الغذائيةةة لةااللةةة عةةة  احتةةواا 

 المواا الية ية او الي ئق عة  البروتين . 

والنلةةةبة الغذائيةةةة عبةةةارة عةةةن النلةةةبة الحلةةةابية بةةةين البةةةروتين المهئةةةون والمرمبةةةا  الغذائيةةةة 

غيةةةةر البروتينيةةةةة ) النتروجينيةةةةة ( المهئةةةةومة الموجةةةةواة اةةةةش المةةةةااة الية يةةةةة الواحةةةةاة او اةةةةش 

 (DP:CHO + fat)اليةيقة . 

 كيف يتن احلساب

    TDN  %81.9 and D.P %6.9مثا  / ذرة ص راا تحتوض 

TDN % - D.P = CNO+fat%  

 المرمبا  غير البروتينية  المهئومة   75% = 6.9 – 81.9

= D.P ÷  ثن المرمبا  الغذائية غير البروتينية المهئومة  % 

÷ 6.9 = 10.9 اليام  الثانش لةنلبة الغذائية    75  

 وتقرأ النتيجة مما يةش : النلبة الغذائية لةذرة الص راا هش 

14.9    :1 

( مغن من المرمبا  الغذائية  14.9اش الذرة يقابةة )  D.P( مغن من ا  1هذا يينش مينا  م  )

 . 2.25ب  ** بئمنها الاهون الئرورية غير البروتينية المهئومة 

- Narrow N. Ratio   يمةة غذائيةة ئةيقة : يقةا  ان المةااة الية يةة او اليةيقةة ذا نلةبة غذائيةة 

بيرة من البروتين مقارنة بما تحتوية من المرمبا  الغذائيةة غيةر ئيقة اذا احتو  عة  ممية م

الية يةة عةة  مميةة  ةيةةة مةن البةروتين اانهةا النتروجينية المهئومة واليمس اذا احتو  المةااة 

  Wide N.rتمون ذا نلبة غذائية والية 

ألنهةةا منخ ئةةة جةةااً بمحتواهةةا مةةن البةةروتين مقارنةةة   Very wide 1 : 59.3تةةبن الءةةيير  -

 بالاهون والماربوهارا  .
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  Medium N.V    6.8:  1انواع الحبوب   -

 بالبروتين جااً النها غنية   Very Narrow  1.1:    1ملبة او  الصويا   -

 

 طريمت ثانيت للحساب 

TDN % ÷  DP % 

81 .9   ÷  6.9  = 11.9  

  CHO+fat )          10.9 = 1 -  11.9الميام  الثانش )(     وهو 1ثن نطرح )

 Biological Value   (B.v.)الميوت البايىلىجيت   -4

بةروتين وهةش تلم  ايئاً القيمة الحيوية , وهةش  يةاس القيمةة الغذائيةة لةبةروتين او  يةاس نوعيةة ال

تةةوض عةةة  , حيةةث ييطةة  الحيةةوان اليةةة  الةةذض يح  Feeding  Trialتقةةاس بتجةةارب تغذويةةة  

البروتين المواا  ياس  يمتة الغذائية بمميةا  محةاواة ممةا يجةرض اةش تجةارب الهئةن , ويةتن جمةع 

ال ئ   ) روث واارار ( ويتن حلاب محتوياتها من البروتين الموجةوا اةش ذلةك اليةة  وحلةب 

 -المياالة االتية :

(  اش الروث   اش االارار)   المتناو  

  اش الروث   اش االارار
        

ييطةش االلةة عةن نلةبة البةروتين الةذض تةن   DPاةا  اةش اليةة  اةان  DPا  تختةة  عةن  .B.Vا  

اتءةير الة  البةروتين الةذض تةن االلةت ااة منةة اية ً اةش  .B.Vأمةا ا  امتصاصة من القنةاة الهئةمية 

اخةرى و لةن مةن  الممتص وهو الذض يبق  اش الجلن لبناا االنلةجة وال غةراض Nالجلن من ال  

 البروتين يطرح اش االارار 

 

 

 

 

 

 غن مع الروث 20 غن بروتين100

 (DP) 80   تن االمتصاص 
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 % من الممتص تن بقائة و االلت ااة منة اي ً 84ااذا  

∴B.V. = 80 ×80% = 64% 

 - ابةية الت ااة الحيوان من البروتين تيتما عة  : -

 نوعية الحيوان  -2صن  الحيوان       -1

المجترا  والخيةو  تلةت اا مةن بةروتين اليةة  بغةض النيةر عةن النوعيةة لةذلك  -اآمةة الحءائش :

لةبروتين ال ت خذ اش نير االعتبار اش تقيين البروتين اش االع   التش تغةذى عةيهةا  .B.Vاان ا  

اهميةةة مبيةةرة اةةش تغذيةةة االنلةةان والةةاواجن ذو  .B.Vهةةذ  الحيوانةةا  اال إن نوعيةةة البةةروتين وا  

  Monago stricsيينش  والحيوانا  االخرى غير المجترة 

إذا مانةةة  نوعيةةةة البةةةروتين جيةةةاة واليمةةةس صةةةحيح ونوعيةةةة  ↑تمةةةون عاليةةةة  B.Vا   -

البروتين تيتما عة  مةاى احتوائةة عةة  االحمةاض االمينيةة االلالةية وبنلةب متوازنةة 

 .حلب تواجاها اش جلن الحيوان 

البروتينا  الحيوانية مالموجواة اش الةحون وااللماك والحةيةب والبةيض و نوعيةة جيةاة  -

النباتية تمةون ذو نوعيةة رايئةة لمونهةا نا صةة بواحةا أو  نا عالية أما البروتي B.Vوذو 

وتيتبةر اةو  الصةويا  –منخ ئةة  B.Vامثر من االحماض االمينية االلالةية وذو  يمةة 

ن االع   النباتية االص  بروتينها ذو نوعيةة جيةاة تقتةرب مةن البروتينةا  الحيوانيةة م

 نية االلالية تلاوض ص ر اش حالة غياب احا االحماض االمي B.Vوا  



 

 هـ / معامل النشا 

لعلٌقة  معٌنة   NEوالتً كانت تعتمد على ان قٌمة  الةـ  Kellnerمل النشا الى العالم ترجع فكرة معا

الماةئاة   ضةوٌ  ااةا الن ةر عةن تركٌةل العلٌقة  تعتمد على نوعٌ  وكمٌة  المركاةات الائاةٌة  الع

حٌةةك كةةان كلنةةر ٌضةةٌم كمٌةةات معٌنةة  مةةن مةةادة النشةةا النقٌةة  الةةى علٌقةة  ادامةة  العجةةول الم  ةةٌ  

غم نشةا مضضةوم مضةام  1لشحوم المترسا  فً الجسم نتٌج  لئلك وقد وجد اان كل وٌقٌس كمٌ  ا

 غم من الشحوم فً الجسم .  84240ٌإدي الى  زن 

غةم مةن  842جاف  فً الشعٌر تإدي الةى  ةزن غم مادة  1ولارا المقارن  وجد ان تناول  -

 الشحوم . 

 وعلى هئا االساس فان :

 :  ٌكافئغم مادة جاف  فً الشعٌر  1

0.248 ÷0.2 = 0.48 gm  من النشؤ فً المقدرة على انتاج الشحوم فً الجسم 

188 ×ثم ٌضرل ها الرقم   

او معامل او معادل النشا للشعٌر  مكافئوهو  48% = 100 × 0.48  

 وٌمكن التعاٌر عن معادل  النشا لمادة غئاةٌ  معٌن  االمعادل  االتٌ  : 

       
      وزن الشحوم الم زون  فً الجسم لكل وحده وزن من المادة العلٌق 

        وزن الشحوم الم زون  فً الجسم لكل وحده وزن من المادة النشا
 

لمةادة عليٌة  تسةتعمل فةً تسةمٌن الحٌةوان االنسةا  الةى  NEاعاارة ا رى معامل النشا هةو قٌمة  الةـ 

 لمادة النشا .  NEقٌم  الـ 

                  غةم مةن الةدهون  1علةى فةرا ان  NEالتعاٌر عن القةٌم الوزنٌة  اعةبه اقةٌم الةـ  وااإلمكان -

 كٌلوكالوري  545) الشحوم ( ٌحتوي على 

∴ NE for starch = 0.248 × 9.5 = 2.36 K cal / gm  

NE for Dm m barley = 0.2 × 9.5 = 1.91 K cal / gm  

 – 08المركةةزة المن يضةة  انسةةا  االلٌةةام تتةةراو  مةةن  لألعةةبممعةةامبت النشةةا ا ةةورة عامةة  

% اما االعبم ال شن  فلكونضا ئات محتوى عالً من االلٌام ال ام لةئا ٌجةل ت ةحٌي قٌمة  188

 معامل النشا لضا ااستعمال معادالت  ا   . 

 ال شن   لألعبمولتوضٌي طرٌق  ت حٌي قٌم  النشا  -

   8450% ومعامل النشا المحسول للدرٌس = 33ان نسا  االلٌام ال ام فً الدرٌس = نيترا 



 

0.58 × 33%  = 19.1  

ثل قٌم  معادل النشا اعد الت حٌيوهئا الناتج ٌم 32.9 =  19.1 -58  

 S.F.Hالوحدة الائاةٌ  االسكندنافٌ    –د 

عاةةارة عةةن تقةةدٌر القٌمةة  الائاةٌةة  لمةةواد العلةةم مقارنةة  مةةع مةةادة غئاةٌةة  او عليٌةة  قٌاسةةٌ  شةةاةع  

 تشااه طرٌق  معادل النشا . S.F.Hاالستعمال وهً الشعٌر   وعلى هئا االساس فان طرٌق  الـ 

اٌة  مةادة  فالمادة العليٌ  المواد تقٌٌمضا تضام الى عليٌ  قٌاسٌ  اكمٌات معٌنة  السةتادال الشةعٌر او

نتةةاج الحلٌةةل او عليٌةة  معروفةة  القٌمةة  الائاةٌةة  وتةةتم المقارنةة  اٌنضمةةا فةةً تجراةة  تائٌةة  مةةن ناحٌةة  ا

كاةم مةن 142كام من الشةعٌر فةً علٌقة  اقةرة حلةول ٌحةل محةل  1تسمٌن ال نازٌر و ائا وجد اان 

  سةةاوي الشةةوفان اةةدون التةةؤثٌر علةةى انتةةاج الحلٌةةل او تاٌٌةةر وزن الجسةةم سةةتعطً الشةةوفان قٌمةة

0.85=1.2 ÷  كام من الشوفان .1وحده غئاةٌ  لكل  1 

كام من الشعٌر نسا  الرطواة  1وحدة غئاء اسكندنافٌ  واحدة تساوي كمٌ  الطاق  الموجودة فً  ∴

 %  18فٌه 

 تست دم الشعٌر كقٌاس  S.F.H الـ∴

 العوامل المإثرة على القٌم  الائاةٌ  للمواد العليٌ  : 

ان اهم ما ٌجل ان ٌتو اه المراً هو التائٌ  االقت ادٌ  ٌعنً اعلى انتةاج ااقةل كلية  للعبةة   ن 

 التائٌ  تشكل الجزء االكار من تكالٌم االنتاج 

 العوامل اليٌزٌاةٌ  

  Palatabilityاستساغ  المواد العليٌ  من قال الحٌوان  -1

 جرش او سح  او تقطٌع المواد العليٌ   -2

  Pelleting or Cubingكاس العلم  -3

 معامبت متيرق   -4

 االستساغ   -1

ال ضراء او الدري الجٌد تكةون اكثةر استسةاغ  مةن االتاةان .  كا عبمهناك انواع من االعبم 

 كئلك االعبم التً تحتوي على مادة سكرٌ  تتناولضا الحٌوانات امقدار اكار من غٌرها . 

 ) علم  شن مت مر ( فً الاداٌ  تمتنع الحٌوانات عن تناولضا واعد فترة تتعود علٌه .  الساٌلج

وٌجةل معرفةة  اةان العلةةم المقاةول لةةٌس اكثةر هضةةما غ  مةن العلةةم غٌةر المقاةةول ان اهمٌة  العلةةم 

المستساغ و ا   ال شن  تكمن فً كمٌ  المتناول فكلما كان العلةم مستسةاغ كلمةا تنةاول الحٌةوان 



 

االنتةاج واكليةة  ←↑اكاةر واالتةالً سٌح ةةل علةى كمٌةات كاٌةرة مةةن المركاةات الائاةٌة   منةه كمٌة 

علةى كامةل احتٌاجاتةه الائاةٌة   لال ٌح ةوالعكس ائا كان العلةم غٌةر مستسةاغ فممكةن الحٌةوان ↓

و ا   من العنا ةر المعدنٌة  واليٌتامٌنةات ورامةا الاةروتٌن وٌيقةد الحٌةوان شةضٌته اسةال الةنق  

 د المشكل  تعقٌدا  .الائاةً فتزدا

 جرش او سح  او تقطٌع المواد العليٌ   -2

ٌجل ان تكون هنةاك موازنة  اقت ةادٌ  اةٌن كلية  اعةداد العلةم وزٌةادة قٌمة  الائاةٌة    الن اعةا 

 -العملٌات قد ال تجدي نيعا  للحٌوان وتزٌد الكلي  ومن عملٌات اعداد المواد العليٌ  :

 الجرش : ضروري احٌانا  وغٌر ضروري احٌانا  ا رى  - أ

 شضور  5-6حاج  لجرش الحاول للعجول ال اٌرة لحٌن و ولضا الى عمر  دال توج -

شضور ضروري لعةدم قةدرتضا علةى تكسةٌر الحاةول  5والجاموس اعد عمر  لألاقارالجرش  -

% مةن الحاةول وٌمكةن مبح ة  ئلةك فةً 28 ≅وان عدم الجرش سٌإدي الى عةدم هضةم 

 رون الحٌوانات 

االغنام تستطٌع سح  الحاول وهً كاملة  عةدا ال ةلا  كالمةاش   والنعةاج المسةن  التةً قةد  -

 تآكلت اسنانضا ال تستطٌع سح  الحاول 

  ٌول الحاول كامل  عدا المسن  منضا ال -

عم وجةةةود الح ةةةى النةةةاالطٌةةةور الداجنةةة  تسةةةتطٌع االسةةةتيادة مةةةن الحاةةةول كاملةةة  شةةةرٌط   -

للمساعدة فً السح  فً القان   اما االفراخ واليةروج فتحةاج الةى الحاةول المجروشة  امةا 

اثنةةاء تناولضةةا لةةئلك الجةةرش النةةاعم للحاةةول فٌجعلضةةا غٌةةر مستسةةاغ  وتسةةال تطةةاٌر الااةةار 

 ٌجل ان ٌكون الجرش  شنا  .

ل من الجرش ال ت تلم اد  Crushingالحاول مثل السح   دال عداوهناك عملٌات ا رى  -

 كثٌرا  عن عملٌ  الجرش ال شن . 

 تقطٌع او جرش الدرٌس او العلم ال شن /  -

التقطٌع والجرش عملٌتان قد تزٌدان من الكلي  وتقلةل مةن القٌمة  الائاةٌة  للعلةم ال شةن ئو  -

 النوعٌ  الجٌدة . 

فضل للحٌوان من الجرش الن الحٌوان ٌتلئئ اتناول العلةم وٌعمةل علةى سةحقه ان التقطٌع ا -

اؤسةةنانه اةةدال  مةةن التضامةةه كمةةا ان القطةةع الكاٌةةرة مةةن العلةةم ال شةةن تةةاقب فتةةرة اطةةول فةةً 

الجضاز الضضمً من المجروش االمر الةئي سٌعرضةضا ليعةل احٌةاء المجضرٌة  ليتةرة اطةول 

  وقد ثات اان نسا  الدهن فً الحلٌل قد تةن يا ائا  وٌتحول الى مواد غئاةٌ  قاال  للضضم

 كان العلم ال شن المقدم الاقار الحلٌل مجروشا  مقارن  االعلم ال شن الكامل او المقطع 

م م تلية  اواسةط  مكةااس  ا ة  وتحةت ضةاط واحجةا اؤشكالكاس العلم / ٌكاس العلم  -

           مكعاةةةةةات او  Crumbleعةةةةةالً وتسةةةةةمى ااسةةةةةماء م تليةةةةة  مثةةةةةل حاٌاةةةةةات العلةةةةةم 

Cuber)Pellets . وٌتم الكاس امساعدة الموالس او ا ار الماء كمواد ال ق ) 



 

 فواةد الكاس / -

 سضول  النقل التقلٌل من الحجم اثناء النقل وال زن  -1

 التقلٌل من التائٌر اثناء تناول العلم  -2

 مٌن وعدٌم الياةدة الاقار الحلٌل.ئو فاةدة فً تائٌ  حٌوانات التس -3

 المساوئ / الكلي  العالٌ  للكاس  -

 معامبت متيرق  /

للاةةئور ال ةةلا  ونةةوى التمةةر والةةئرة القدٌمةة  الم زونةة  ليتةةرات طوٌلةة   -  Soakingالنقةةع  -

 ولكن الجرش والسح  ٌقوم انيس المضم  وراما اكلي  اقل .

فةول / لاعا المواد العليٌة   ا ة  عنةد تاةئٌتضا للةدواجن مثةل الاةاقبء و Cookingالطاخ  -

 ال وٌا 

 ↑الت مٌر او اناات اعا الائور اضدم زٌادة القٌم  الائاةٌ  لكن الكلي  عالٌ   -

 ودا الكاوٌ  لزٌادة قاالٌ  الضضم لكنضا قلٌل  الجدوى لكونضا مكلي  .معامل  التان اال  -

 العوامل الطاٌعٌ  المإثرة على القٌم  الائاةٌ  للمواد العليٌ  

ا تبفات فً التركٌل الكٌمٌةاةً ) محتواهةا مةن العنا ةر الائاةٌة  ( حسةل  ةروم انتاجضةا وكمةا 

  -ٌلً :

 الرطوا  / ان نسا  الرطوا  فً المادة العليٌ  تإثر على قٌمتضا الائاةٌ   -أ 

↑ Moisture → +Dm  → +Nutr. Value  

( للعلةةم المركةةز .N.V+ مةةن ) ←وجةةود الشةةواةل / كا تراةة  والحجةةارة والمةةواد الارٌاةة   -ل 

 ( و حسل درج  اال اا  . .N.V+ من )  ←شرات كئلك ا اا  الائور االح

العوامةل الحٌوٌة  / مةةثب  تعةرا الةةدرٌس الةى االمطةار ٌةةإدي الةى غسةةل  وفقةدان العنا ةةر  -ج 

الائاةٌ  . اما التعرا الشع  الشمس فانضا تسةال ق ةر اللةون اال ضةر وتلةم اليٌتامٌنةات 

 الموجودة فٌه . 

والجيام الزاةد ٌسال سقوط االوراق اثناء جمع الدرٌس وتقةل االوراق تحتةوي علةى نسةا  

 عالٌ  من العنا ر الائاةٌ  .

  Stage of  Maturatingدرج  او مرحل  النضج  -د 

مةن الضةامرة والمنكمشة  والتةً قةد تحتةوي ↑الائور الناضج  تحتةوي علةى مةواد نشةوٌ  اعلةى 

زٌةادة نسةا  القشةور ال شةن  التةً تقطةع اوقةت ماكةر تكةون  على نسا  عالٌ  من االلٌام اسال

اعلى امحتواها من االلٌام اما التً تقطع اعمر متؤ ر فانضا تكون عالٌ  امحتواها مةن االلٌةام 

 ومن يض  امحتواها من العنا ر الائاةٌ  كالعنا ر المعدنٌ  واليٌتامٌنات 



 

ثٌر كاٌةر علةى كمٌة  االنتةاج سةواء كةان ان لطاٌعة  التراة  و  ةواتضا تةؤ Soilطاٌع  الترا   -د

 ائورا  او علم  شن .

تةؤثٌر علةى نوعٌة  العلةم ال شةن وكمٌتةه   فةوفرتضم االتراة    Ca , P , Nان العنا ةر الةثبك 

    . امةا نقة  التراة  االعنا ةر النةادرة Nاجةدهم فةً ناةات العلةم و ةا  الةـ تزٌد مةن نسةا  تو

ٌإدي الى نق  وجودهم فً نااتات العلم واالتالً ٌإثر على القٌمة  الائاةٌة   I , cu  , co كالـ

 للعلم وٌإدي ئلك الى  ضور اعراا نق  هئه العنا ر على الحٌوان .

 ةةنم ونةةوع المةةادة العليٌةة  : ت تلةةم المةةواد العليٌةة  فةةً القٌمةة  الائاةٌةة  مةةن  ةةنم   ةةر  -ز

مةن الاةةئور ↑% اةروتٌن اعلةةى 3ٌة  تحتةةوي و ا ة  فةةً محتواهةا مةةن الاةروتٌن فالاةةئور الاقول

 Caوعنا ةر معدنٌة   ا ة   ↑النجٌلٌ  كئلك نااتات العلم الاقولٌ  تحتوي على اروتٌن اعلى 

 اعلى من النجٌلٌ  .

لةةه تةةةؤثٌر علةةى القٌمةة  الائاةٌةةة  ومةةدى  ةةبحٌ  المةةةادة العليٌةة  كاةةةئاء  Storageال ةةزن  -ل

   -للحٌوان:

العةةةالً مةةةن الرطواةةة  تسةةةال تعيةةةن ونمةةةو اليطرٌةةةات فةةةالحاول والةةةدرٌس ئات المحتةةةوى  -

 واالكسدة واالسوداد .

إئ اكثةةر ضةةرر ٌح ةةل فةةً العةةراق هةةو للةةئرة ال ةةيراء ال رٌيٌةة  الةةً ٌتطلةةل تجيٌيضةةا قاةةل  -

تكةةون الحةةرارة غٌةةر كافٌةة  او الراٌةةع حٌةةك  الشةةتاء زنضةةا كةةئلك الةةدرٌس الةةً ٌح ةةد فةةً 

 للتجيٌم المناسل . 

 زن االعبم الحاوٌ  على نسا  دهن عالٌة  فةً ال ةٌم تسةال التؤكسةد والتةزنخ السةرٌع  -

oxidation and Rancidity  

 ا اا  االعبم المركزة احشرات الم ازن مما ٌإدي الى تليضا وان ياا قٌمتضا الائاةٌ . -

كمةا طالةت مدة ال زن تإثر على ما تحتوٌ  المواد العليٌ  مةن اليٌتامٌنةات فالةئرة ال ةيراء  -

 (  Vit . Aمحتواها من الكاروتٌن ) ↓مدة ت زٌنضا كلما قل 

 



 

 انىاع المىاد العلفية ىدىرها في تغذية الحيىانات 

: هالالي مالالىاد ذات تراطيالالي  تيعيالالة تغالالذو الالالم الحيىانالالات مالال    الال  معي الالتوا   Feedsاالعالال   

 ىاستمرارها .

تسالتتد  االعال   تطفالا ات متتلفالة      live Stockا  االنالىاع المتتلفالة مال  الحيىانالات الحمليالة  

ة ذى  الالالة عاليالالة للم تالالرات لالالد ال يصالالن  تالالنف  هالالذا التصالالني  مالال  ىهالالذا يعنالالي  تالالا  مالالا يعتتالالر علفالالا

الحيىانات غير الم ترة تستي لاتلية الحيىانات المتتلفة في هض  ىامتصاص ىاسالتتدا  العناصالر 

 ي ا  يطىنالىا ذى معرفالة تطيفيالة تصالني  ىاسالتتدا  الغذائية في العل  ىلذا فا  مرتي الحيىانات ي

 االنىاع المتتلفة للمىاد العلفية . 

 تصني  المىاد العلفية :

  Forage ( Roughages )االع   الت نة  -1

  Concentratesاالع   المرطزة   -2

  Supplementsالمىاد المطملة  -3

  Additivesاالضافات العلفية  -4

اد نتاتيالة تحالالة  ريالة اى متمالرة ا مراعالي   دريال  اى سالايلي    : هي مالىاىالة / االع   الت نة 

 ىالتي تغذو الم الحيىانات .

ة فالالي ىحالالدة 18االعالال   الت الالنة تحتالالىا علالالم اط الالر مالال   %  ليالالا  تالالا  هالالي اعالال   االط الالر ح مالالا

ة فالالي ىحالالدة الح الال  ا    ىاالعالال   الت الالنة هالالي مالالىاد هامالالة  الالداة  Bulkyالمسالالاحة اى االلالال  ىزنالالا

ة لت  يرهالالا للحيىانالالات الم  تالالرة ىغيالالر الم تالالرة لالالي  فمالال  لمالالا تحتىيالالة مالال  عناصالالر غذائيالالة تالال  ايضالالا

التحفيالالزا فالالي حرطالالة ال والالاز الوضالالمي ىفعاليتالالن العضالاللية ىا  دىر االعالال   الت الالنة فالالي تغذيالالة 

الدىا   محدىد  داة تستي محتىاها العالالي مال  االليالا  التالي ال توضال  مال  لتال  الحيىانالات ىحيالدة 

 .المعدة 

 مىاصفات االع   الت نة 

 .  Bulkyالىز  الملي  في ىحدة الح    -1

 % م  االليا  التا  .18تحتىا علم اط ر م   -2

 منتفضة تمحتىاها م  ال الة ممارنة م  االع   المرطزه . -3

ة الالم االعال   المرطالزة تسالتي  Digestiblyلاتلية الوض   -4 فا  لاتليالة هضال  منتفضالة لياسالا

 ا مادة غير لاتلة للوض  حتم في الم ترات   Ligninمحتىاها م  اللطني  

ىالمعالاد  النالادرة ممارنالة مال  االعال   المرطالزة اال  Ca   Kلمعاد  / عالية تمحتىاها مال  ا -5

 Pمتىس ة الم منتفضة في محتىاها م  الـانوا 



 

الفيتامينالالالات / عاليالالالة المحتالالالىو تالفيتامينالالالات الذائتالالالة تالالالالده  ممارنالالالة تمع الالال  المرطالالالزات  -6

  B-complexليات منوا تطى  مصدراة  يداة لـ ىالتمى

% تالالرىتي  تالالا  فالال   22التالالرىتي  / محتىاهالالا مالال  التالالرىتي  متغالالاير فالتمىليالالات لالالد تحتالالىا  -7

 % ترىتي  4-3الت   االترو طاالتتا  تحتىا 

ىت الال   علالالم حرطالالة  Fermentationا  االعالال   الت الالنة تمالالى  تتحفيالالز عمليالالة التتمالالر * 

ال والالاز الوضالالمي ىنمالالى ىت الالىر الت يالالا ال  ئيالالة فالالي طالالر  ىفالالي حالالاالت عديالالدة فالالا  الع ئالالك 

التالي تصاليي   Pat a Keratosis% مال  العلال  المرطالز فالا  حالالة ت الىنة 122الحاىية علالم 

الطالالر  ىللالالة حرطتالالة تتالالد  تالالال وىر   ا  بطلالالة االع الالاي غيالالر الم تالالرة يمطنوالالا االسالالتفادة مالال  

ة   ىلط  ت ل  طفا ة م  الم تالرات ىهالذا سالتي ى الىد االعالىر االع   ا لت نة ت ط   يد ايضا

ىهى تزا  التتمر في الحيىانات الع تية غير الم تالرة ىالالذا يطالى  تعيالد  Ce cumالمتضت  

عالال  االمعالالا  الدليمالالة اال الالز  االسالالا  لعمليالالة االمتصالالاص  لالالذا فالالا  االليالالا  الموضالالىمة فالالي 

ترة فانوا التتعرض الم السال   االمتصاصالي ت الط  طتيالر م ال  مالا الحيىانات الع تية غير الم 

 .في الم ترات  دمى ى

 % م  اع   الحيىانات الحملية ت ط  عا  طما في ال دى  االتي 65ىاالع   الت نة ت ط  

 العل  الت   % المرطز % نىع الحيىا  ت

 8278 1772 ما ية اللح   1

 6672 3378 ما ية الحليي  2

 9474 576 االغنا  ىالماعز  3

 1573 8477 التنازير  4

 77 2372 التيى   5

 576 9474 الدىا    6

 6574 3476 ط  الحيىانات الحملية  7

 

ة فا  ال ز  المستولن م   العل  الت   الم العل  المرطز يتتل  ت الط  طتيالر اعتمالاداة ىعمىما

 صن  الحيىا   -2السعر    -1علم 

 Pasture and Range Foragesالمراعي واعالف المراعي الطبيعية 

 -ىتمس  الم نىعا  :المرعي : هى عتارة ع  مساحة م  االرض تنمى فيوا االع   الت نة 

: ىهالالي المراعالالي التالالي يالالت  زراعتوالالا مالال  لتالال    Artificial Pastureالمراعالالي الصالالناعية  -1

 االنسا  ىتطى  ديمية اى مرىية .



 

: تطالالالى  نتاتاتوالالالا  تيعيالالالة ىتعتمالالالد علالالالم سالالالمى   Natural Pastureيعيالالالة المراعالالالي ال ت -2

 االم ار م   مراعي المن مة ال مالية في العراق 

 فىائد المراعي  -

 علفية رتيصة .تملي  طلفة االنتاج لطىنوا مصادر  -1

تمل  م  متا ر نمالص التغذيالة لطالى  المراعالي مصالادر  يالدة للتالرىتي  العالالي النىعيالة  -2

 لمعاد  ىالعىام  االترو غير المعرىفة ىالفيتامينات ىا

 تمل  م  متا ر االصاتة تاألمراض ا علم عط  الحضائر    -3

 ال  الحيىانات في المراعي تطى  لليلة التمري الم تعضوا 

 المرعم يحتاج الم الملي  م  ر   الما  المستتد  لألتنية .  -4

ىالمعدات تالممارنة م  االنتاج في الح ائر فط  مالا يحتا الن المرتالي هالى سالياج لالألرض 

 ى لة تسي ة لحماية الحيىانات م  ال رى  ال ىية ىمصدر للما  

ة الم ترتية الحيىانات في الحضائر  -5  تحتاج الم تترة لليلة لياسا

 الرعي يحس  م  تىاص الترتة  -6

 ر السنة المرعم ممط  ا  يىفر االع   علم مدا -7

 الحيىانات تحص  علم الرياضة ال يدة م  ت   عملية الرعي  -8

 مساىئ المراعي / 

الميمالالة الغذائيالالة للمراعالالي تعتمالالد علالالم ترطيالالي المرعالالم فالترتالالة الضالالعيفة ىالنالصالالة تالالتعض  -1

ة ذا مسالالتىو مالالنتفض مالال  هالالذه العناصالالر ىاذا احتالالىت  الترتالالة العناصالالر المعدنيالالة تنالالت  اع فالالا

  (Seعناصر المعدنية لد تستي التسم  م   السيلينى  علم مستىو عالي م  ال



 قسم اإلنتاج الحيواني / المرحلة الثالثة  
    الرابعة أعالف وعالئق )الجزء النظري( / المحاضرة 

 مدرس المادة : أ.م.د.براء حميد موسى
 

 Nutrition   التغذیة علم
  تجري  التي المختلفة  والعمليات  والتركيبية النوعية الغذاء خصائص  بدراسة  یعنى الذي العلم هو

والمعامالت  التصنيع طرق  عن فضال واالمتصاص  والهضم والمضغ كالتقطيع الجسم  داخل عليه
 وأهمها األخرى  العلوم من عدد  على العلم هذا ویعتمد  الغذائية قيمته تحسين في المستخدمة

 .الفسلجة و الكيمياء الحيویة
 Importance of nutrition  التغذیة أهمیة
  تشمل  ألنها  الحيواني، اإلنتاج  مشاریع لنجاح  األساسية  المقومات  أهم أحد  الجيدة التغذیة  تعتبر

 ومتوازنة مستساغة اقتصادیة عالئق وتكوین المتوفرة، العلفية للمواد  األمثل االستخدام
palatable and balanced feed  المشروع، من المرجوة األهداف تحقيق خاللها  من یمكن 

 الحاسم العامل منها جعلت  الكلية التكاليف من% 70-60تتراوح  التي  التغذیة تكاليف ان كما
 وتسهيل اإلنتاج لقطيع الصحية السالمة تحقيق عن  بين عادة فضال االقتصادي الجانب  في

 الى تتعداها بل للمشاریع الربحية وتحقيق المادي الجانب  على التغذیة أهمية تقتصر وال .إدارته
 الدهن ترسيب  على العليقة تركيب  یؤثر حيث  والتركيب، النكهة حيث  من المنتج نوعية تحدید 

 استمرار أن .وعظم ودهن لحم من فيها المختلفة  المكونات  نسب  عن فضال الذبيحة في وتوزیعه
 المواد  ألختيار المثالية الفرصة المستقبل في یوفر ال الحدیثة بالتكنولوجيا ودعمه العلمي البحث 
 الموارد ألستخدام  األمكانية یتيح بل فحسب  السریع المادي النجاح تحقيق یمكنها التي العلفية

 والتي التقليدیة العلفية للمواد  كبدائل زهيدة بكلف المشروع على تدفقها یمكن التي او الموجودة
 كفاءة من رفع قد  العلمي  التكامل وأن عليها الطلب  زیادة  بسبب  االسعار في مستمرة  زیادة تشهد 

 ذلك على ومثال no wasteبسياسة  یعرف  بات  ما خالل من وذلك الموارد  من األستفادة
 تنمية أو األنزیمات  كاستخدام  biological treatment المتاحة  البيلوجية المعامالت  استخدام
األساسي   الهضم زیادة بهدف البكتيریا أنواع وبعض  والخمائر االعفان مثل المجهریة الكائنات 

potential or initial digestion  النوعية ردیئة  العلفية للمواد poor quality roughages 



 بيئة في التغيير وأحداث المواد  لتلك الكيميائي التركيب  في المرغوب  التغيير تحقيق عن فضال
 نمو افضل لتامين  الكرش ألحياء الظروف افضل یوفر وبما rumen ecosystem الكرش

 .microbial protein  الميكروبي للبروتين تخليق وافضل growth microbial ميكروبي
 Feed or Diet    الغذاء

  لتغذیة  مناسبة بحالة لتصبح تحضيرها بعد  أو مباشرة تستعمل التي المواد  مجموعة أو المادة وهو
 بتسميات  الغذاء عن التعبير ویمكن إنتاجه، متطلبات  وسد  جسمه وأنسجة  خالیا لبناء الحيوان
الخضراء  أو roughageالخشنة الجافة  العلفية المادة أوration or diet العليقة  تشمل مختلفة

green forage المركز العلف أو concentrateكالدریس المصنعة األعالف أو hayاو 
 .silage السایلج 

 
 Ingredients or dietary components    الغذائیة المكونات

 من ذلك یعتبر حيث  مختلفة بنسب  والموجودة العليقة أو الغذاء منها أو یتكون  التي األجزاء هي
 الى تصنيفها یمكن المكونات  تلك ان وطالما الغذاء من األستفادة معدل على المؤثرة العوامل أهم

 اساس على النسبة تلك الى یشار ما غالبا فأنه خشنة علفية ومواد  المختلفة كالحبوب  مركزات 
 تشمل مختلفة بحاالت  العلفية المكونات  تستخدم  أن یمكن R:C ratio المركز الى الخشن العلف

 شكل على المصنعة  أوmilled  مطحونة أو grindedالمجروشة  اوchopped المقطعة 
 یقدم المواد هذه  من مجموعة على الغذاء یشتمل ان ویمكن wafers رقائق أو pellets مكعبات 

تسمية   األغذیة تلك على  ویطلق mixed خليط  بشكل  أو  separatedبشكل منفصل  منهما كل
total mixed ration (TMR) و السایلج أو كالجت  واحد  مكون  على الغذاء  یعتمد  ان ویمكن 

 الى المقدم الوحيد  الغذاء أو الغذاء كل العلفية  المكونات  من  غيرهما أو منهما أي یمثل عندما
 sole roughage. یسمى فأنه الحيوان

 
 Nutrients   الغذائیة العناصر

ا  )یتالف منه  منه  تشتق أو الغذاء طریق عن  الحيوان  بها  یتزود  التي الكيميائية  العناصر وهي
 الجسم أنحاء الى  وتنقل small intestine (SI) الدقيقة األمعاء في امتصاصها ویتمالغذاء( . 

 القناة من األمامية األجزاء في األساسية مكوناته  الى وتجزئته هضمه بعد  الدم، بواسطة المختلفة



 غير الحيوانات  في الحال هو كماenzymatic digestion األنزیمي  بالهضم سواء الهضمية،
 بالهضم أوmonogastric البسيطة  المعدة ذات او  nonruminant animal المجترة

المجترة   في الحيوانات  كما األنزیمي الهضم فضال عن microbial digestion  الميكروبي
ruminant القناة في تعيش التي المجهریة ، األحياء نشاط الى الميكروبي الهضم  ویرجع 

 یطلق ولذلك المركبة المجترات  معدة بها تتميز التي الهوائية غير البيئة  من مستفيدة الهضمية
  degradation تحلل عنها ینتج التيfermentation  بالتخمرات  األنشطة تلك مجمل على

 على تشمل نهائية  نواتج  لتكوین (والمعقدة البسيطة) والكربوهيدرات  كالبروتينات  الغذاء عناصر
 volatile الكربونية القصيرة السلسلة ذات  الطيارة  الدهنية واألحماض  NH3  األمونيا التوالي

fatty acids short chain fatty acids (VFA)  قبل من األمونيا من جزء ادماج  یتم حيث 
 عند  microbial protein (MP) الميكروبي بالبروتين  یعرف ما لتخليق المجهریة الكرش أحياء
 الى الكرش بطانة عبر األخر الجزء یمتص  فيما ،المذكورة  المتمثلة باألحماض  الطاقة توفر

 بتحویلها detoxification سميتها ألزالة الكبد  الى السامة المادة تلك بنقل یقوم الذي الدم مجرى 
 مع الخارج الى  لفظها من الجسم یتمكن والتي urea cycle اليوریا دورة خالل من اليوریا الى

 احياء الى وأعادتها  النتروجينية المادة تلك من جزء بترشيحkidney  الكليتين قيام بعد  البول
 قاعدي یكون  اللعاب  فأن  ولذلك ،saliva  اللعاب  طریق وعن الكرش جدار طریق عن  الكرش
 في للتفاعل الخاضعة المواد  الغذائية العناصر وتعتبر .البيكاربونات  على أحتوائه بسبب  التفاعل
 الهدمي  األیض  عمليات  خالل من تحریرها فيتم  metabolism المختلفة األیض  عمليات 

catabolism البنائي األیض  عمليات  في استخدامها یتم فيما anabolism الذائبة سواء 
soluble الكربوهيدرات  من كل العناصر تلك وتشمل carbohydrates (CHO) ،  كالسكریات 

الثنائية   وا ،  simple بسيطة تكون  ان أما وهي monosaccharide األحادیة
disaccharides متعددة  أو polysaccharides النشا  مثل starchالكربوهيدرات  وتعرف 

 عادة إليها ویشار ،readily fermented CHO التخمر سریعة بالكربوهيدرات  ایضا الذائبة
 فيشمل الكربوهيدرات  من المعقد  النوع أما available energy المتيسرة الطاقة مصدر بأنها

 تركيب  في یرتبطان  اللذان والهيميسليلوز كالسليلوز الهضم ، بطيئة الكربوهيدراتية المكونات 
 المكونات  ةئتجز  یجري  ما وغالبا lignin اللجنين  مع باألشتراك cell wall النباتية  الخالیا جدران

  الخام األلياف الى ، approximate analysis التقریبي التحليل نظام في الكربوهيدراتية



crude fiber (CF) النتروجين من الخالي المستخلص و  المعقد  الجزء عن للتعبير nitrogen 
free extract (NFE)  . 
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 Vitamins          الفيتامينات 
. وعمومًا تقسم الفيتامينـات الوظائف الحيوية بالصورة الصحيحةهي مركبات عضوية ضرورية إلنجاز       

قسمين  ضم  إلىالفيتامينات   1915عام   Mocollumقسمين رئيسيــين  حيث صّنف العالم موكولم   إلى
( , A, D, E, Kوتشمل فيتامين )  Fat soluble  vitaminsالقسم األول الفيتامينات الذائبة بالدهون 

وتشتمل على مجموعة    Water  soluble  vitaminsء ويضم القسم الثاني الفيتامينات الذائبة في الما
 . Cوفيتامين  Bفيتامينات  

( ال  12Bعلى العكس من الفيتامينات الذائبة بالدهون فأن الفيتامينات الذائبة في الماء )باستثناء فيتامين 
تي ال يشّكل تخزن بكميات كبيرة في الجسم , ويجب تزويدها في العالئق على أساس يومي في الحيوانات ال

فيها التخليق الميكروبي في قنواتها الهضمية حالة بارزة. وفي المجترات تسد االحتياجات من الفيتامينات 
الذائبة في الماء بصورة كلية تقريبًا نتيجة للتخلق الميكروبي في الكرش والجزء األسفل من القناة الهضمية 

رانب فيحدث التخليق الميكروبي للفيتامينات الذائبة في , أما في الحيوانات آكلة األعشاب  مثل الخيول واأل 
الماء في القولون واألعور ولذلك تركز اهتمام علماء التغذية على تزويد حيوانات المعدة البسيطة والدواجن 

 بالمصادر الغذائية لها .

تكون الحاجة لمعظم الفيتامينات الذائبة في الماء بكميات صغيرة , ويعمل معظمها بصورة محفزات ايضية 
ويؤدي نقص أي منها إلى شذوذ كبير في العمليات االيضية , ومن غير المحتمل حدوث حاالت تسمم حادة 

 بهذه الفيتامينات بسبب لفظها السريع إلى خارج الجسم عن طريق الكلية . 

امتصاص الفيتامينات الذائبة في الماء هي أو مولداتها حرة ذائبة في األمعاء , أما مجموعة الفيتامينات  يتم
الذائبة بالدهون فتمتص على هيئة مستحلب في األمعاء وهي بذلك تحتاج إلى الصفراء المتصاصها . إذا 

ن حاجة الحيوان يخرج مع أعطيت بكميات زائدة عن حاجة الحيوان لالستهالك والتخزين فأن الفائض ع
الروث في حالة الفيتامينات الذائبة بالدهون ويخرج مع البول في حالة الفيتامينات الذائبة في الماء , ويقوم 
الجسم بتنظيم عمليات االمتصاص واإلخراج والتخزين طبيعيًا . ليس هناك عضو معين في الجسم يختص 



إن وجد في جميع أجزاء الجسم تقريبًا ولو انه يتركز نسبيًا في بتخزين الفيتامينات وغالبًا ما يتم التخزين 
 مناطق دون أخرى كالكبد والكلى وغيرهما . 

له عالقة بزيادة امتصاص الكالسيوم والفسفور من األمعاء وترسيبها في الهيكل  Dإن فيتامين  •
 العظمي .

هبة النضحية )تجمع سوائل والسيلينيوم في حماية األفراخ من مرض اال Eالدور المشترك لفيتامين  •
 تحت الجلد(. 

 في تكوين الجلطة الدموية . Kعالقة الكالسيوم وفيتامين  •
, والكوبلت مع الرايبوفالفين  1Bدخول بعض المعادن في تركيب الفيتامين مثل الكبريت مع الثيامين  •

2B  . 
الفسفرة كما في  البد من فسفرة بعض الفيتامينات لجعلها نشطة وهذه يلزمها الفسفور لعملية •

 الرايبوفالفين .
إن الثيامين يتأثر بالتراكيز المختلفة لكل من الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والكوبلت والزنك  •

 والخارصين .

 جدول يبين دور الفيتامينات في وظائف الحيوان

 أعراض النقص األهمية الفيتامين

A 
 العين .أ. من مكونات الصبغة البصرية في شبكية 

 ب. يديم األنسجة الطالئية .
العشو الليلي وجفاف   

 الجلد

D  الكساح يزيد من امتصاص الكالسيوم والفوسفات في االمعاء 

E 
مواد ضد التأكسد , ربما عوامل مشاركة في نقل 

 االلكترونات في سلسلة السايتوكرومات .
ضمور عضلي , موت 

 الجنين

K 
يساعد على تخليق بروثرومبين وعدد من عوامل تخثر 

 الدم األخرى 
النزف وعدم التئام    

 الجروح

 

1B  ثيامين 
Thiamin 

مرافق إنزيمي لتفاعالت إزالة الكاربوكسيل 
Decarboxylation 

مرض البري بري 
 والتهاب
 األعصاب



2B  رايبوفالفين 
Riboflavin 

وهذا األخير مهم في التنفس الخلوي   FADيحول إلى 
 كناقل لاللكترونات

التهاب اللسان وتشقق 
 اللثة

 حامض بانتوثنيك
Pantothenic  acid 

المهم في التنفس   Co Aمن مكونات اإلنزيم المشارك 
 الخلوي والتحوالت االيضية األخرى 

التهاب الجلد , التهاب 
 األمعاء 

 Niacinنياسين 
المهمان  NADP+و NAD+ن  يدخل في تركيب كل م

 كناقالن لاللكترونات في التنفس الخلوي 
 مرض )بالكرا(

6B بايريدوكسين 
Pyridoxine 

يكون مجاميع بديلة لبعض اإلنزيمات المزيلة 
 للكاربوكسيل أو الناقلة لمجموعة االمين

 اختالجات وفرط إثارة

 Biotinبيوتين 
في عملـية  تخلـيق األحماض   CO 2يساعد في  تثبيت

 الدهنية وغيرها
التهاب الجلد والتهاب 

 األمعاء
 حامض الفوليك
Folic  acid 

مشارك إنزيمي لنقل ذرة كاربون واحدة كما في تفاعالت 
 المجموعة المثيلية

 فقر الدم        

 12Bفيتامين 
Cyanocobal 

amine 

االمينية , يحفز مشارك إنزيمي مهم في ايض األحماض 
 على  صنع كريات الدم الحمر

 فقر الدم  الخبيث

 Cفيتامين 
Ascorbic  acid 

ضروري إلضافة مجاميع الهيدروكسيل إلى الاليسين في 
 عملية تخليق الكوالجين

مرض اإلسقربوط 
 وتشقق

 جدران األوعية الشعرية
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 Minerals   العناصر الالعضوية ) المعادن (
 

أظهرت الدراسات التي أجريت على مختلف أنواع الحيوانات حاجتها إلى سبعة عشر عنصرًا العضويًا  
في األقل . ويمكن تقسيم هذه العناصر إلى مجموعتين  باالعتماد على الكميات النسبية التي يجب 

 توفرها في العليقة وهما : 

إذ تشمل الكالسيوم والفسفور  ( , Macro  mineralsمجموعة العناصر الالعضوية الكبيرة )  .1
والصوديوم والكلور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت . ونكون الحاجة لبعض من هذه العناصر مثل 
الكالسيوم والفسفور بصورة مكونات تركيبية للهيكل العظمي بينما تكون الحاجة لعناصر اخرى مثل 

 القاعدي .  –حامضي الصوديوم والبوتاسيوم والكلور للحفاظ على التوازن ال
( , وتشمل الكوبلت واليود والحديد  Micro  mineralsمجموعة العناصر الالعضوية النادرة )  .2

والنحاس والخارصين والمنغنيز والسيلينيوم والكروم والفلور والمولبيدنيوم والسليكون . تعمل هذه 
وية , لذلك تكون الحاجة العناصر بصورة منشطات لألنظمة اإلنزيمية أو مكونات للمركبات العض

 إليها بكميات صغيرة مثل الخارصين والنحاس . 

علمًا بأن للعديد من العناصر الالعضوية أكثر من وظيفة , وتعد بعض العناصر الالعضوية سامة 
للحيوانات عند استهالكها بتراكيز منخفضة , كذلك فأن العناصر الالعضوية األساسية قد تكون سامة 

 بتراكيز مرتفعة.عند استهالكها 

 

 

 

 

 



 جدول يبن دور العناصر المختلفة في تركيب ووظائف الكائن الحي

 األهمية العنصر
 C  يدخل في تركيب جميع المركبات العضوية في الجسم . كاربون 
H    كالسابق ويدخل في تركيب الماء . هيدروجين 
O     الخلوي )تحرير الطاقة(.يدخل في تركيب الماء وضروري للتنفس  اوكسجين 
N    يدخل في تركيب البروتينات والقواعد النتروجينية ذات الطاقة العالية. نتروجين 
K  ضروري لعمل الجهاز العصبي والتقلص العضلي . بوتاسيوم 

Na  ضروري لعمل الجهاز العصبي والتقلص العضلي والمتصاص الكلوكوز من األمعاء. صوديوم 
Cl  ضروري لعمل الجهاز العصبي والتقلص العضلي والمتصاص الكلوكوز من األمعاء . كلور 
Ca  يدخل في تركيب الهيكل العظمي وضروري للتقلص العضلي وتجلط الدم . كالسيوم 
Mg  لتنشيط بعض اإلنزيمات .ضروري  مغنيسيوم 

P  فسفور 
يدخل في تركيب المركبات الفوسفاتية الضرورية لصنع األحماض النووية والمركبات ذات 

 الطاقة العالية .
S يدخل في تركيب بعض االحماض االمينية . كبريت 

Fe  12يدخل في تركيب الهيموكلوبين والسايتوكرومات و فيتامين  حديدB  اإلنزيمات .وبعض 
Cu  ضروري في عملية صنع الهيموكلوبين ويدخل في تركيب سايتوكروم اوكسيديز . نحاس 
Zn يدخل في تركيب بعض االنزيمات. خارصين 
Co  أهميته موضع شك وغير معروفة . كوبلت 
V  يسرع في نمو الفئران . فانديوم 

Cr  ضروري لعمل األنسولين في المساعدة على اخذ الكلوكوز من قبل األنسجة . كروم 
Mn  ضروري لنمو العظام ولعمل الخصى والمبايض وينشط بعض اإلنزيمات . منغنيز 
Mo  يدخل في تركيب  مولبيدنيومXanthine Oxidase . 
Si   ضروري لصنع الهيكل الكوالجيني في الدجاج . سليكون 
Se  ضروري للكبد والعضالت ولعمل فيتامين  سلينيومE .المهم في التكاثر 

F   ضروري للنمو الطبيعي في الجرذان ويجعل االسنان اكثر مقاومة للتسوس . فلور 



 

     Interaction between micronutrients   تداخل العناصر الغذائية

تشمل التداخالت المعروفة بين العناصر الغذائية تلك التي تحدث بين البروتين والطاقة وبين الكالسيوم 
, وبين الكالسيوم والخارصين , وبين النحاس  Dوالفسفور , وبين الكالسيوم والفسفور وفيتامين 

وغيرها من التداخالت  A, وبين الخارصين وفيتامين  Eينيوم وفيتامين والمولبيدنيوم والكبريت , وبين السيل
 . 

٪ من المغنيسيوم الموجود في الجسم يوجد في  70٪ من الفسفور و 80٪ من الكالسيوم و 99إن  •
 الهيكل العظمي.

من خالل جدار األمعاء وكذلك يؤثر على العالقة  Pو Caعلى زيادة معدل امتصاص  Dيساعد فيتامين  •
 وجودة بين الكالسيوم الممتص والكالسيوم الموجود في الدم والعظام والكالسيوم المطروح في البول .الم

إذا كانت نسبة الدهون مرتفعة في الغذاء يقل امتصاص الكالسيوم بدرجة ملحوظة وبالتالي تحتاج    •
 الحيوانات إلى  نسبة عالية من هذا العنصر .

والكلور في األنسجة الطرية وسوائل الجسم المختلفة وذلك بخالف يوجد اغلب الصوديوم والبوتاسيوم    •
 الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم .

ويعتقد إن هذا التأثير المثبط   Mgو Caإن وجود الصوديوم بتركيز مرتفع في العليقة يعيق امتصاص  •
 للصوديوم يرجع إلى التنافس على مواقع االمتصاص .

في حين يعمل الكالسيوم على التقليل من حساسية    2Mg+و 2Ca+مضادًا لـ   K+و  Na+يعتبر  •
 بزيادة هذه الحساسية .  Naو  Kاألعصاب والعضالت بينما يقوم كل من  

لينيوم , فإذا زاد تركيز يعمل الكبريت له عالقة عكسية مع كل من النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والس •
 ظ انخفاض النحاس في الجسم .الكبريت كثيرًا في الغذاء لوح

لوحظت العالقة بين النحاس والمولبيدنيوم ألول مرة عند حدوث حاالت إسهال في األبقار ناشئة من  •
والتي أمكن السيطرة عليها بإعطاء األبقار كميات كبيرة من  اإلصابة بالتسمم المزمن بالمولبيدنيوم

 النحاس .
ويستعمل المولبيدنيوم في عالج التسمم بالنحاس في األغنام , وهذه تفترض إن المولبيدنيوم قد يعترض  •

دخول النحاس إلى خاليا الكبد أو خاليا الجسم األخرى, والمولبيدنيوم يرتبط مع النحاس لكي يكون معّقد 
 لل من كمية النحاس المتوفرة إلكمال ايض الخلية .يق

I   يدخل في تركيب هرمونات الغدة الدرقية . يود 



 تناول الحيوان لكميات كبيرة من الكالسيوم يختزل ويقلل من ايض الكوبلت في الجسم. •
إن انخفاض امتصاص الكالسيوم من األمعاء الذي تسببه التراكيز العالية من الفلور يؤدي إلى زيادة   •

 ى مستوى الكالسيوم في دم العجول.معدل تحريك الكالسيوم من العظام للحفاظ عل
( في تخليق الهيموكلوبين وتكوين خاليا الدم الحمر  12Bعالقة الحديد والنحاس والكوبلت ) الموجود في  •

. 
مع امتصاص الفسفور نتيجة لتكوين  يتعارض وجود فائض من الحديد وااللمنيوم او المغنيسيوم •

 الفوسفات غير الذائبة.
في حاالت احتياج  Eأي انه يسّرع انتقال وتحريك فيتامين  Eإن وظيفة السيلينيوم تنظيمية لفيتامين  •

 الجسم الضروري والفوري له .

 



 قسم اإلنتاج الحيواني / المرحلة الثالثة  
    السابعةأعالف وعالئق )الجزء النظري( / المحاضرة 

 مدرس المادة : أ.م.د.براء حميد موسى
 

 Energy الطاقة 
 

  بأنها  كيميائيا العملية تلك وتفهم األوكسجين، مع التحادها  نتيجة  لالحتراق القابلة المواد  تحترق 
 الحرارة من معين  قدر تحرر مع الكربون  اوكسيد  وثاني الماء إلنتاج والكربون  الهيدروجين أكسدة
 یمكن واألعالف األغذیة من كمية أیة فان الطریقة بنفس .التفاعل من الناتجة الطاقة تمثل التي
 في الموجود  والهيدروجين للكربون  السریع للتأكسد  نتيجة معينة زمنية فترة خالل تحترق  ان

 مصدرا تعتبر التي الغذائية العناصر وتشمل .تلك أو  المادة هذه في الموجودة الغذائية  العناصر
 أیة احتراق في الحال هو وكما .والدهون  والبروتينات  الكربوهيدرات  من كال والهيدروجين للكربون 

 انبعاث  الى احتراقها سيؤدي لألكسدة نتيجة تحترق  التي الغذائية المواد  فان لالحتراق قابلة مادة
 وعند  العلفية، أو الغذائية المادة في الموجودة الطاقة الحالة هذه في  ستمثل الحرارة من كمية
 یؤدي مما واألنسجة  الخالیا داخل الهدمي األیض  عمليات  الى ستتعرض  فإنها المادة تلك تغذیة
 التي الفعلية الطاقة  وان ایضي، توازن  حالة  في  الجسم إلبقاء الضروریة الطاقة  إنتاج الى

 أو الخالیا داخل علفية أو غذائية مادة أي (أیض  أو تمثيل) حرق  من الجسم عليها سيحصل
 هضم ومعدالت  الغذائية عناصر من المادة هذه تحتویه ما على أساسي بشكل سيعتمد  األنسجة

 بالمسعر یعرف ما باستخدام الغذائي المادة في الموجودة الكلية الطاقة تقدیر یمكن .العناصر تلك
 العينة فيه توضع  الماء یحيطه معدني وعاء  من  یتكون  والذي Bomb Calorimeter التفجيري 

 منصهر كهربائي سلك بواسطة المادة تلك حرق  یتم حيث  فيها، ،  الكلية الطاقة تقدیر المراد 
 الحاصل التغير خالل من العينة في الطاقة كمية تقدیر  ویتم األوكسجين،  من  كافية  كمية  بوجود 

 وتستخدم الفسلجي األداء في الحرارة السعرة وحدات  تمثل .الحرق  بوعاء المحيط الماء حرارة في
 غم 1حرارة  لرفع الضروریة الحرارة كمية بأنها الحراریة وتعرف السعرة الغذائية، الطاقة لوصف

 سعره 1000 تساوي  الكبيرة السعرة م  و 17.5 – 16.5من  واحدة مئویة درجة الماء من
 والميكانيكية الكهربائية الطاقة عن یعبرفانه  Joule  الجول اما . cal = Kcal 1000  صغيرة 



 كمية بأنه (BMR) الغذائي التمثيل معدل یعرف.   جول 4.184 تعادل والكيميائية السعرة
 تناوله بعد  ساعة 14-12لمدة  تامة براحة الحيوان إلبقاء  الضروریة (الطاقة) الحراریة السعرات 

 عن  الناتجة التمثيلي  التعادل من حالة الواقع  في تمثل إليها المشار الفترة ان .خفيفة غذائية وجبة
 ولفترة اإلدامة لغرض  الطاقة لهذه الحيوان واحتياجات  الغذاء في المتوفرة الطاقة بين التوازن  حالة

 احتياجات  ألن  الراحة حالة في إال  ثابتا المعدل هذا یكون  ال ان ویتوقع .الزمن من محددة
 التمثيل معدل قياس ویمكن اإلنتاج، ومستوى  المبذول والعمل للجهد  تبعا تزداد  للطاقة الحيوان
   respiratory chamber (RC).التنفسية   الغرف باستخدام الغذائي

  (RQ)  معامل التنفس 
 من فبل المستنشق o2كمية  على التنفسية مقسوم الغرف في الملفوظ CO2حجم  نسبة ویمثل

 واحدة co2جزیئه  ألن وذلك 1هو المثال سبيل على للكلوكوز التنفسي فالحاصل في، الحيوان
 التي المركبات  كل الحقيقة تلك وتشمل الكلوكوز، جزیئه ألكسدة تستهلك o2من  جزیئه تنتج لكل
 األوكسجين من اكبر كمية الى سيحتاج فانه الدهن أكسدة وعند  على الكربوهيدرات، تصنف

 0.71واحد ) من  أقل للدهن التنفسي الحاصل سيكون  لذلك المنتجة،  CO2كمية  مع  بالمقارنة
 یمكن التنفسي  الحاصل قيمة  فان  وعليه 0.80حوالي  الى مساویا  RQالبروتين  ویعطيتقریبا( 

 باالعتماد  تسمن التي الحيوانات  ففي الجسم، في الممثل الغذاء ونوعية تركيب  على دليال یوفر ان
 باألوكسجين الغنية المواد  ألن RQفي   ربح هناك فسيكون  الكربوهيدراتية المصادر على

   .فقيرة باألوكسجين)دهون(  مواد  الى التسمين خالل تحویلها  سيتم (الكربوهيدرات )
 
 
 Gross energy and its components  ومكوناتها  الكلیة الطاقة 
 

 الغذاء، من الوزن  لوحدة الكلية األكسدة من الناتجة الحرارة كمية (GE)الكلية  الطاقة تمثل
 الطاقة من كمية  على الجسم یحصل ان  یتوقع لن لكن للعينة التفجير حرارة ایضا وتسمى 
 الطاقة تعتبر والتي الجسم خارج الغذاء من  الكمية نفس حرق  من  الناتجة للكمية  مساویة

 ولذلك gross energy (GE)الكلية  بالطاقة  عنها یعبر  والتي الغذاء في الموجودة األجمالية
 من بالقليل المختصين  سيزود  الطاقة هذه من الغذاء  محتوى  او الكلية الطاقة من التناول فان



 .للحيوان للطاقة كمصدر الغذائية  المكونات  أو الغذاء ذلك تقييم اجراء عند  المفيدة المعلومات 
 الحيوان تجهيز على الغذاء قدرة عن المعلومات  بعض  یوفر قد  بالوزن  الكلية الطاقة ربط أن غير

 فأن لذلكغم   Kcal /4.2 تبلغ المثال سبيل على الكربوهيدرات  في الكلية فالطاقة .بالطاقة
 الطاقة من المحتوى  نفس فيها یكون  قد  الكربوهيدرات  من العالي المحتوى  ذات  العلفية المكونات 

  الدهني  أو البروتيني المحتوى  ذات  العلفية المكونات  في الكلية الطاقة محتوى  یكون  بينما الكلية
 فقد  أخرى  جهة  من .التوالي على والدهن البروتين في الموجودة الكلية  للطاقة مماثال المرتفع
 لفترة األدامة لغرض  الطاقة  من احتياجاته سيحصل فانه الحيوان  عن  الغذاء قطع  عند  انه لوحظ
  باستخدام  فيقوم الجسم، في الطاقة لمستودعات  الهدمي األیض  عمليات  طریق عن معينة

 للطاقة، كمصادر (القصوى  الضرورة  عند ) البروتين ذلك وبعد  الدهن ثم ومن  أوال  الكالیكوجين 
  maintenance األدامة لغرض  الطاقة  من احتياجاته  على  سيحصل فانه التغذیة استئناف وعند 

requirements of  الى وتعود  الهدمي  لألیض  الطبيعية غير المعدالت  ذلك اثر فتتوقف 
 لألغراض  فسيستخدم  األدامة احتياجات  عن الغذاء طاقة من الفائض  أما االعتيادیة، معدالتها
 عن الفائضة  الغذاء طاقة خزن  على القدرة لها  یكون  والتي  النامية  الحيوانات  في  كالنمو المختلفة
 في المقدرة لتلك الكبيرة الحيوانات  تفتقد  فيما  التكوین، حدیثة األنسجة في بروتين بصورة األدامة
 عن بدال وتقوم بالطبع، الكافية النتروجينية المصادر بوجود  بروتين الى الفائضة الطاقة تحویل

 في أما .الداخلية األعضاء وحول الجلد  تحت  أساسي بشكل تترسب  دهون  الى بتحویلها ذلك
 الحليب  في تخزن  طاقة الى المستهلك الغذاء طاقة  من  جزء  تحویل فيتم المنتجة الحليب  أبقار

 لتأمين األدامة احتياجات  عن الفائضة الطاقة استخدام یمكن كما بالطاقة، غنية مركبات  بصورة
 لمسافات  السير احتياجات  لتامين تستخدم ان یمكن كما العمل حيوانات  حالة في المبذول الجهد 
 الطاقة تجزأة  ویمكن .الصوف إنتاج  في ایضا  تستخدم وقد  الرعي،  في الحال هو كما  بعيدة

 :التالية للمفاهيم وفقا الكلية الغذائية
 .ألخرى  صورة من تتحول لكنها تستحدث  ال و تفنى ال الطاقة ان 1-
 .حرارة  الى كميا تتحول ان یمكن الطاقة صور جميع 2-

 
    Digestible energy (DE)   المهضومة الطاقة



 ، وامتصاص  الكمية تلك بهضم سيقوم فانه إليه المقدم الغذاء من كمية  الحيوان یتناول عندما 
   كمية  على ویطلق األیضي البناء عمليات  في منها لالستفادة الهضم من الناتجة العناصر

 أما المهضومة، بالطاقة الجسم في والمحتجزة المهضومة الغذاء عناصر في الموجودة الطاقة
 الجسم خارج الى ستلفظ فإنها (المهضومة الطاقة ناقصا الكلية الطاقة) الغذاء في الطاقة المتبقية

 الغذاء محتوى  تقدیر یتم حيث  هضم تجربة بإجراء الغذاء في المهضومة الطاقة وتقدر  البراز مع
 یمكن كما المهضومة، الطاقة سيمثل  الذي المحتجز الفرق  الحتساب  الطاقة من ، والفضالت 

 تجربة اجراء بعد  المهضومة الغذائية العناصر نسب  أو محتوى  خالل من الطاقة تلك تقدیر
 من تنتجه ان  یمكن بما أو تحتویه بما الغذائية للعناصر المهضوم المحتوى  وضرب  الهضم
 .الطاقة

 
 التالية  الغذائية العناصر على تحتوي  أنها وجد  غذاء لعينة الكيميائي التحليل د اجراءعن /مثال

   10%ماء ،3% دهن ،% 2رماد  ، 10% خام ألياف ،% 10 خام بروتين : المبينة وبالنسب  ،
   ؟ العينة تلك في الموجودة الكلية الطاقة احسب  ،65%   النتروجين من خالي مستخلص , 

 قيم وهي طاقة من العينة تلك عناصر تحتویه ما معرفة یجب  العينة في GE لحساب  /الحل
  9.2البروتينات ,  في غم/كيلوسعره 5.6الكربوهيدرات ,  في غم/كيلوسعره 4.3ثابتة 

   . الدهون  في غم/كيلوسعره
 كيلوسعرة . 43=  ×4.3 10= الخام  األلياف في كلية طاقة
 كيلوسعرة .  27.6=  ×9.2 3=   الدهون  في كلية طاقة
 .   كيلوسعرة NFE   =654.3× =  279.5في  طاقة
 الكلية الطاقة مجموع سيكون  الغذاء في الطاقة مصادر تمثل التي األربعة األجزاء جمع  وعند 

 .غم( /كيلوسعرة 4.06 أو كغم/كيلوسعره (4061  الغذاء من غم 100   /كيلوسعره 406.1
 

 كاملة،ألن یصوره  الطاقة هذه من االستفادة العملية الناحية من الحيوان  یستطيع ال/مالحظة
 لغرض  منها  االستفادة ویتم  الجسم  في وتمتص  تهضم  الطاقة، مصادر تمثل  التي الغذاء عناصر
 ان افترضنا فإذا العناصر، تلك هضم معدالت  على یتمد  معين بمعدل الطاقة على الحصول
  50% الخام، للبروتين  : 75% بلغت  السؤال في  المثبتة الرئيسية  العناصر هضم  معامالت 



 الطاقة احتساب  یمكن النتروجين من الخالي للمستخلص   %90و للدهن  90% الخام، لأللياف
 عناصر هضم خالل من جهزت  والتي في الجسم احتجزت  أنها یفترض  التي عندئذ  المهضومة

 : الرئيسية الغذاء
 

 الغذائیة  العناصر في المهضومة الطاقة الهضم  معامل الغذائي العنصر
 كیلوسعره 7542 % (0.75) × 56 = 75% خام بروتین
 كیلوسعره  21=50%(0.50) × 43 50 % خام ألیاف

 هكیلوسعر   24.84 90 % (0.90) × 27.6 = 90 % دهن
 كیلوسعره 90%(0.90) × 279.5 = 251.6 90% النتروجین من خالي مستخلص

 
 علف.  كغم/سعرة كيلو 3394.4 أو علف غم 100  /سعرة كيلو 339.44

  : والمهضومة الكلية الطاقة حساب  طریقة بين الفرق  الحظ
 % .   83 حوالي = × 100( ÷ 406.1  339.44المهضومة = )  الطاقة نسبة

 



 قسم اإلنتاج الحيواني / المرحلة الثالثة  
    الثامنة أعالف وعالئق )الجزء النظري( / المحاضرة 

 مدرس المادة : أ.م.د.براء حميد موسى
 

 Total digestible nutrients (TDN)تقدير القيمة الغذائية  
 

 العناصر في طاقة من تحتویه ما على اعتمادا واألعالف  األغذیة لتقييم رقمي مقياس وتمثل
 أي ،الطریقة هذه مقترح وهو Atwaterطریقة  أیضا وتسمى الغذائية المادة لتلك المكونة الغذائية
 من والبروتين الكربوهيدرات  محتوى  ان أساس  وعلى لها التقریبي الكيميائي التحليل على اعتمادا
 وعلى و  تقریبا  الطاقة من  الدهن  محتوى  نصف یمثل بدوره  وهو متساویا یكون  ان یكاد  الطاقة

  TDN :قيمة  الحتساب  التالية المعادلة وضعت   فقد  األساس هذا
TDN=  dig. CP% + dig. CF%  + dig. NFE%  + 2.25 × dig. EE 

 TDN   قيمة تكون  السابق المثال على المعادلة هذه تطبيق وعند 
TDN=10 × 0.75 + 10 × 0.50 + 65 × 0.90 + 2.25 × 3× 0.90 = 78% 

 : یلي ما سبق مما یالحظ  
 من مئویة كنسبة المحسوبة المهضومة الطاقة  قيمة من أقل هي   TDN  (%78) قيمة  -أ

 السبب  ویرجع التقریبي، التحليل على منهما كال یعتمد  الطریقتين ان رغم   (83%)  الكلية الطاقة
 افتراض  مع الكلية  المهضومة العناصر نسب  كمجموع احتسابها یتمTDN قيمة ان الى ذلك في
 قيم كمجموع DE تحتسب  فيما متساویتان، والبروتينات  الكربوهيدرات  من كل في الطاقة قيم ان

 اعلى البروتينات  في  الطاقة قيمة  ان حيث  هضومة،مال الغذائية العناصر في الموجودة الطاقة
 في الطاقة قيمة ان كما ،( غم/سعره 4.3 مقابل  (5.6 الكربوهيدرات  في الطاقة قيمة من بقليل

 .بالضبط  منهما طاقة كال   2.25  × من اقل هي الدهون 
 تمثل أعاله المذكورة المعادلة وبموجب Atwaterبطریقة  المحسوبة TDN قيمة ان هل

 ذلك؟ من أكبر أو أم أقل الحقيقة



 والتي للحيوان المتوفرة  للطاقة الفعلية  القيمة تمثل ال  بالمعادلة المحسوبة TDNقيم  ان /الجواب 
 الهضم قيم  على  اعتمادها الى ذلك في السبب  ویرجع الحيویة، عملياته  في منها  یمكنه االستفادة

 وهو وممتص، مهضوم جزء هو البراز في یلفظ ال الغذاء من جزء أي ان تفترض  التي الظاهري 
 داخلي أصل من  هو غذائية  عناصر من  البراز في یلفظ  ما بعض  ألن دقيق غير افتراض 

 من فأنه النظري  التصحيح اجراء وعند  الهضمية،  القناة بطانة من المنسلخة والخالیا كاألنزیمات 
 قيمة ستكون  عنئذ  البراز في الملفوظ البروتين من كجزء المواد  تلك احتساب  عدم الضروري 
 هذه ان عن فضال .لذلك تبعا  أكبر الهضم فيكون  اكبر (الملفوظ -المتناول) المهضوم  العنصر
 اإلدرار طریق عن المهضومة  الطاقة في  الخسائر الطاقة  االعتبار بنظر تؤخذ  ال الطریقة

 الطاقة من 20% حوالي تعادل المصدرین هذین عن  المفقودة الطاقة ان وجد  وقد  والتجشؤ،
  النظامين  اساس على للطاقة كمصدر الغذاء تقييم فأن ولذلك الخام األلياف  في الموجودة

  المناسب  من یكون  قد  فأنه  ذلك رغم الحقيقة، ویمثل  دقيقا یكون  أن یمكن ال  المذكورین
 الطاقة أساس على والعالئق األعالف  تقييم  عند  األولية المؤشرات  على للحصول استخدامهما

 یكون  ان یمكن المهضومة الطاقة الطاقة استخدام أن ویعتقد  .الحيوان الى تجهزها ان یمكن التي
 من األعظم الجزء تشكل التي الكلية الطاقة في الخسائر تقدیر على یعتمد  تقدیرها ألن مفيدا

 .الطاقة في الخسائر مجمل

   Kg TDN = 4.4 Mcal DE 1 :      حيث  TDNبداللة  DE حساب  ویمكن

 Metabolizable energy (ME)  الممثلة الطاقة 2- 

 هضم  ومعامالت  واألعالف لألغذیة التقریبي التحليل على اعتمادا الطاقة  تقدیر دقة لعدم نظرا 
 الدقة توخي عدم  بسبب  للحيوان  المتوفرة الفعلية الطاقة احتساب  في  المختلفة الغذاء عناصر
 كما الجسم داخل والتمثيل الهضم خالل تحدث  التي الطاقة في الخسائر احتساب  عند  الكافية

 الغازات  في و اإلدرار في تلفظ التي المواد  في الطاقة خسائر تجاهل الى باإلضافة آنفا تبين
 الطاقة تمثل التي الغذاء في (ME)الممثلة  الطاقة تم احتساب  لذلك الكرش تخمرات  عن الناتجة

 لذلك التخمر، عمليات  من الناتجة والغازات  اإلدرار في الملفوظة الطاقة منها مطروحا المهضومة
 األعتبار بنظر تأخذ  ال فانها ذلك رغم للحيوان  المتوفرة  للطاقة مقياس تعتبر الممثلة الطاقة فأن

 من المنبعثة الحراریة  الطاقة تمثل فهي لذلك .الجسم من منبعثة حرارة بصورة الطاقة في الخسائر



 مفهوم على المعتمدة األنظمة لمعظم البدایة نقطة تعتبر فهي وهكذا فيه  المحتجزة والطاقة الجسم
 .  NE الصافية الطاقة

 
ME=DE-UE-GP (gaseous products of fermentation) 
ME=GE-FE-UE-Gp  

 و الكيراتين و  الهيباریك وحامض  اليوریا  مثل  النتروجينية  المواد  في اإلدرار في  الطاقة توجد 
 للمنتجات  بالنسبة أما .الستيریك حامض  مثل النتروجينية غير المركبات  في توجد  كما األلنتوین،

 یتناسب  الذي الميثان  غاز من  رئيسي  بشكل تتكون  فهي  المجترات  في  التخمر لعمليات  الغازیة
 الميثان كميات  قياس  ویمكن  .ونوعيته الغذاء بمستوى  (GP)الكرش  غازات  خليط في تركيزه 

 غرفة في خاصة أجهزة باستخدام الكلية الطاقة الخسائر في مصادر احد  ستمثل التي المنتجة
 الطاقة من تشكله  ما نسبة أساس الكميات على هذه تقدیر یمكن توفرها عدم حالة وفي التنفس
 الخشنة األعالف خليط و األعالف الخشنة معظم  في  DEالى ME نسبة   وتبلغ .((8% الكلية

 % .  82حوالي  والحبوب 
ME = DE ×0.82   

 Utilization of ME   الممثلة الطاقة من األستفادة 

 العناصر وامتصاص  الغذاء هضم بعد  یجري  ما لوصف األستفادة مصطلح یستخدم 
 یمكن التي الصورة ایضا وهي منها  یتكون  التي البنائية الوحدات  بأعتبارها فيه الغذائيةالموجودة

 األمتصاص  اعضاء في الموجودة (والزغابات  الحليمات ) التحویرات  قبل من تمتص  ان بها
 الطاقة من التناول  بين الوثيق للترابط ونظرا (الدقيقة واألمعاء الكرش جدار) الجسم في األساسية
 العناصر على  كليا تعتمد  والتي الحيوان جسم داخل تحدث  التي الحيویة الفعاليات  ومجمل

 فصل ان .األستفادة تلك على ومؤشرا معيارا لألنسجة تعتبر تحدث  التي  التغيرات  فان الممتصة
 هو األدامة عن )الجنين اوتطور الحليب  انتاج  او )نمو  retained energyالمحتجزة  الطاقة

   .التكامل من كبيرة درجة على المحتجزة عمليتان والطاقة األدامة ألن مصطنعة عملية الواقع في



 Utilization of ME for growth of  األنسجة لنمو الممثلة الطاقة من األستفادة 1- 
tissues 

 بسيطا  للماء تخليقا اعتباره مجرد  من األنسجة اكثر  تلك وهدم بناء محصلة  یعتبر ان یجب 
  بأحتياجات  مباشر بشكل تتصل العملية تلك وأن .الجسم في المعدنية والعناصر والدهن والبروتين
 بموجب  تصل التي النمو لغرض  الممثلة الطاقة من األستفادة وكفاءة الطاقة من الحيوان

 خاصة ذلك من اقل تكون  الفعلية الكفاءة أن اال% 80 حوالي الى للمجترات  األیضية المسارات 
 بدرجة النمو لغرض  الممثلة الطاقة من األستفادة كفاءة  وتتاثر  .البروتينية لزیادة الكتلة بالنسبة
 الزیادة في البروتين الى الدهن نسبة یزداد  حيث  الحيوان وعمر المحصول العلفي وتركيب  نضج
 .والدهن البروتين من تتالف الوزنية الزیادة  فأن معروف وكما هو .الحيوان عمر بتقدم الوزنية

 

 Utilization of ME for gestation  الحمل لغرض الممثلة الطاقة من األستفادة 2-

 (الجنينيةوالسوائل  والمشیمة  الجنین  و  الرحم  )  الحمل حالة  في الرحمیة  األنسجة  نمو  یمثل 
وال  جدا موحدا األعتيادیة التغذیة ظروف في األنسجة تلك نمو فيكون  .الطاقة في عالية اسبقية
 وال منخفضة الحمل لغرض  الممثلة الطاقة من األستفادة كفاءة وتكون  .كبيرة بدرجة بالتغذیة یتاثر
 استهالك زیادة الى والراجعة األم قبل من الحرارة انتاج ارتفاع الى ذلك ویرجع 20%عن  تزید 

 من %60-50 استهالك عن فضال .والكليتين الكبد  وظيفة تنامي مثل الخدمية للوظائف الطاقة
 .الكفاءة حسابات  خفض  الى ذلك یؤدي حيث  لألم والمشيمة  الرحم قبل من الطاقة

   Utilization of ME for lactation الحليب ألنتاج ME من األستفادة 3-

 یستمر  الحليب  الن الحليب  انتاج لغرض  الممثلة الطاقة من األستفادة كفاءة تقدیر عادة یصعب 
 بدون  بقاؤه أو  ارتفاعه او انخفاضه  سواء األنسجة في الطاقة مخزون  تغير من بالرغم انتاجه
 الغرض  لهذا الجسم انسجة بتحویل الحليب  ألنتاج الممثلة الطاقة من  األستفادة فكفاءة .تغيير
 الحليب  ألنتاج الغذاء في الممثلة الطاقة من األستفادة كفاءة %  أما80الى   وتصل مرتفعة تكون 
 % .  60حوالي تبلغ  فانها بانخفاضها او انسجة الجسم في الزیادة بغياب 

 
 



   Heat increment (HI)   الحرارة الزائدة 
 تتسرب  حرارة بصورة أیضا تفقد  فإنها إليها اإلشارة سبق التي الطاقة في الخسائر الى باإلضافة

 عن المفقودة الحرارة في الزیادة بأنها تعرف التي بالحرارة الزائدة الحرارة تلك وتعرف الجسم من
 :یلي ما الى تعزى  فإنها حرارة بصورة الطاقة فقد  أسباب  أما طریق الجسم،

 فان المثال سبيل على الكلوكوز أكسدة فعند  : األغذیة بها تمتص  التي التفاعالت  كفاءة عدم -أ
 بصورة (56 %) المتبقي الجزء یفقد  بينما فقط % 44 تعادل المتحررة الطاقة من االستفادة كفاءة
 .حرارة

 الفعاليات  من العدید  تحدث  : الهضم عمليات  خالل تجري  التي الميكانيكية  الفعاليات  - ب 
 امتصاص  من  ذلك یتبع وما للتخمر الغذاء تحضير بهدف الهضم خالل عملية الميكانيكية

 .األمعاء وحركة واالجترار الفعاليات المضغ تلك وتشمل للنواتج
 التي التخمر عمليات  خالل الحرارة تنتج : الهضمية القناة في المجهریة األحياء نشاط - ج

 الغذاء في الكلية  الطاقة من جزءا طریقها عن یفقد  التي الحرارة على ویطلق في الكرش، تجري 
   . التخمرات  بحرارة

 
 
 
         Net energy and energy retention واحتجاز الطاقة  الصافية الطاقة 

 لألداء المختلفة والصور األدامة ألغراض  للحيوان فعال المتيسرة الطاقة الصافية الطاقة تمثل
 الطاقة من (HI)الحرارة الزائدة   بطرح الطاقة هذه وتحسب  واإلنتاج والتناسل كالنمو الفسلجي

من   الحيوان اجات ي احت الحيوان یكافىء عن  الغذاء قطع عند  الحرارة انتاج أن الممثلة للغذاء،
 .األدامة  لغرض  الصافية الطاقة

 
NE=ME-HI 

NE=DE-UE-GP-HI 

NE=GE-FE-UE-GP-HI 

 



 الحيوان منها واستفاد  فعال وامتصت  هضمت  التي  الغذائية الطاقة یمثل فانه الطاقة  احتجاز أما
 كمبة بزیادة retained energyالمحتجزة  الطاقة وتزداد  واإلنتاج والتسمين ألغراض النمو

 فأنها الغذاء نوع مع للعالقة بالنسبة أما .الكلية الطاقة من  التناول نتيجة لزیادة  المتناول الغذاء
 أن .المحتجزة الطاقة بزیادة fat depositionالدهن  ترسيب  الى زیادة ذلك ویرجع خطية ت ليس

 النهائية النواتج ونسب كميات  في التغيرات  الى المحتجز یرجع الطاقة على الغذاء نوع تاثير
 وتقدر .الغذاء ونوعية التغذیة بمستوى  األیض المرتبط معدل و الهضم لعمليات  بالطاقة الغنية
    : التالية بالطرق  الجسم في المحتجزة الطاقة
 المباشرة .  الطریقة  .1
 المباشر . غير المسعر طریقة .2
 المقارن .   الذبح طریقة  .3

 

 

 

 وأجزائها  الغذائیة الطاقة  یوضح مخطط

 

 

 

 



 قسم اإلنتاج الحيواني / المرحلة الثالثة  
    التاسعة أعالف وعالئق )الجزء النظري( / المحاضرة 

 مدرس المادة : أ.م.د.براء حميد موسى
 

   األسكندنافیة والوحدة النشا معادل أنظمة

Scandinavian Unit and Starch Equivalent 

 واألعالف  األغذیة لتقییم النشا معادل طریقة
 و Kellnerاعترض  فقد  االنتقادات  من العدید  Atwater للباحث  TDN طریقة  واجهت 

Armsby  الطاقة قيم على اعتمدت  أنها أساس على واألعالف األغذیة لتقييم الطریقة  تلك على  
 على أیضا اعترضا كما  اإلدرار، طریق عن الطاقة في  الخسائر احتساب  أغفلت  التي المهضومة

 محتواها أساس على واألعالف األغذیة تقييم في دقة أكثر أنها رغم الممثلة، الطاقة استخدام
 كمصادر المختلفة واألعالف األغذیة استخدام كفاءة دقة أكثر بمعنى أو الطاقة من الفعلي
 قيم اعتماد  على  االعتراض  تركز وقد  المختلفة، احتياجاته للحيوان ستوفر التي الغذائية للطاقة
 إغفالها بسبب  للحيوان المتيسرة الفعلية الطاقة تمثل ال أنها األغذیة تقييم في الممثلة الطاقة

 هذین فقام (HI)الجسم  الحراري من والفقد  التجشؤ طریق عن الطاقة في الخسائر احتساب 
 رتبت  ثم مستوى ال فوق  الغذاء لها قدم التي الثيران باستخدام التجارب  من سلسلة بأجراء الباحثين
 starchالنشا  معادالت  عليها أطلق وحدات  إیجاد  الى الحقا أفضت  خاصة بجداول النتائج

equivalent (SE)  تقدیر على الصافية الطاقة قيم احتساب  في النشا معادل طریقة وتعتمد 
 كما اإلدامة، مستوى  فوق  معينة غذائية مادة لتغذیة  نتيجة  الجسم في  المترسبة الدهن كمية

 الدهن إنتاج على معين غذاء مقدرة على النشا معادل احتساب  في Kellner قياسات  اعتمدت 
 الثيران تغذیة ان التجربة خالل من وجد  فقد  الدهن، إنتاج أو ترسيب  على النشامقدرة  الى نسبة
 وفي الدهن، من باوند  0.248 ترسيب  الى أدى اإلدامة مستوى  فوق  النشا من واحد  باوند  على
 الى البروتينية  الزیادة تلك تحویل فيتم الجسم أنسجة في المتكون  البروتين في زیادة حصول حالة

 باوند  1 تغذیة ان   Kellner وجد  وقد  ،  الطاقة من محتواهما أساس على  الدهن  من یعادلها ما
 تم فقد  وعليه الدهن، من باوند  0.235 ترسيب  الى یؤدي اإلدامة مستوى  فوق  البروتين من



 على النشا مقدرة  الى نسبة الدهن ترسيب  على مقدرته أساس على للبروتين  النشا معادل حساب 
 :ذلك

 0.235  ÷ 0.248 = 0.94  للبروتين = النشا معادل
 0.598  ÷ 0.248 = 2.41   للدهن =  النشا معادل  

 وان الدهن، ترسيب  على النشا مقدرة من  ( 100  0.94 ×)% 94  للبروتين  ان تبين مما یتضح
 (   100  2.41 ×) 241%  للدهن

 الغذائي العنصر  قيمة تساوي  النقي الغذائي العنصر ان التجارب  أوضحت  وقد  النشا، مقدر من
 من  غم 0.20 ترسيب  الى یؤدي منه غم1 ان الشعير تغذیة عند  وجد  أذا أي الطبيعي،

 :فان الدهن
 النشا مقدرة من %   81 للشعير ان أي  0.81 0.20 ÷ 0.248 = = للشعير النشا معادل
 .  الدهن  ترسيب  على
 لنفس المخزون  الدهن وزن  ÷الغذاء  من وحدة لكل المخزون  الدهن وزن  = النشا معادل إذن

 الذي الدهن من  0.248 ترسيب  الى یؤدي النشا من غم 1 ان افتراض  وعند  النشا، من الوحدة
 × 9.5 = .2.356  0.248ستساوي   للنشا الصافية الطاقة غم فان/ كيلوسعره 9.3 على یحتوي 

 .  غم /كيلوسعره 
 بمعادالت  فيها المهضومة العناصر بضرب  المركزة العلفية للمواد النشا  معادل حساب  ویمكن
 . تقابلها  التي النشا

 الغذائي العنصر
 العنصر  رمز

 الغذائي
NE  من  للعنصر 

 التجربة
NE للعنصر/ NE للنشا 

 NFE 2.36 1 = 2.36/2.36 النشا 
 CF 2.36 1 = 2.36/2.36 السليلوز

 CP 2.23 0.94 = 2.36/2.23 الحنطة  بروتين
 EE 5.68 2.41= 2.36/5.68 الحقل  فستق زیت 

 EE 5.00 2.12= 2.36/5.00 نشویة  مكونات ) دهن )
 EE 4.50 1.91= 2.36/4.50 خشن  علف) دهن )
 



 وعلى المختلفة لألغذیة النشا معادالت  لحساب  األخير العمود  في المبينة القيم استخدمت  وقد 
 .  فيها النشا معادل حساب  المراد  العلفية المادة باستخدام تجري  التي الهضم نتائج تجربة أساس
 التجربة نتائج وسجلت وحیدة، علفیة كمادة الشعیر باستخدام هضم  تجربة أجریت /مثال

 النشا معادل حساب أمكن Kellner ثوابت  من وباالستفادة ذلك وبموجب هضمكمعامالت 
   -: التالي النحو وعلى للشعیر،

 العنصر  من للمحتوى   SE للعنصر SE % المهضوم  المحتوى  الغذائي العنصر
NFE 65.80 1 65.80 
CF 0.20 1 0.20 
CP 11.30 0.94 10.60 
EE 1.60 2.12 3.40 

 SE   80.0 = المجموع للشعير     
 

 هضم معامل×   العنصر من الشعیر محتوى  بضرب % المهضوم المحتوى  یحسب – مالحظة
 ذلك العنصر . 

 كثيرا تختلف ال (% 80 )الحسابية  بالطریقة عليها  حصل التي القيمة ان Kellnerالحظ  وقد 
 على ینطبق ذلك ، وان(82 %)الحيواني  المسعر باستخدام تجریبيا عليها  حصل القيمة التي عن

 الواقع في تعطي الحسابية الطریقة ان وجد  فقد  لألعشاب  بالنسبة أما األعالف المركزة، جميع
 الجهد  الى Kellnerرأي  بحسب  ذلك في  السبب  ویرجع الفعلية،القيم  عن بكثير اكبر نتائج

 األمعاء وحركة واالجترار المضغ  في الحيوان یصرفها الطاقة التي أي الهضم عملية في المبذول
 معامالت  Kellnerاستخدم  لذلك الخام، األلياف  العلفية من المادة محتوى  ارتفاع عند  یتزاید  الذي

 % زیادة1كل  ان  وجد  حيث  correction factorلألعشاب  المحسوب  النشا  لمعادل تصحيح 
 وحدة .  0.58بمقدار  الهضم تقلل ان الخشن یمكن العلف في الخام األلياف من المحتوى  في
 
 
 
 



 نتائج وسجلت  وحيدة علفي كمادة meadow hayالدریس  باستخدام هضم تجربة أجریت  /مثال
  : یلي وكما والحقيقي  المحسوب  النشا معادل تقدیر تم ثم ومن مهضومة كمحتویات  تلك التجربة

 
 العنصر  من للمحتوى   SE للعنصر SE %   المهضوم المحتوى  الغذائي العنصر

NFE 28.60 1 28.60 
CF 18.0 1 18.0 
CP 3.30 0.94 3.10 
EE 1.20 1.91 2.30 

SE  =  52.0للدریس  
تعادل  أنها وجد  التنفسية الغرفة باستخدام المادة لهذه النشا لمعادل الحقيقية القيمة تقدیر وعند 

قام   % فقد 33الدریس  من النوع هذا في الخام األلياف محتوى  كان  فقط . وعندما 32.7
kellner التالي النحو على المحسوب  النشا لمعادل تصحيحمعامل  بوضع:   

 .  0.58بمقدار النشا لمعادل المحسوبة القيمة وبالتالي الهضم تقلل الخام األلياف من %1 كل
19.1 = 0.58 ×33   . 

 لقيمته ( مقارب 32.9)التصحيح  بعد  للدریس النشا معادل یكون  وبذلك 32.9=  52 – 19.1
 الطاقة ان الحدیثة األبحاث  بينت  ، وقد ( 32.7 ) بأجرائها  كلنر قام التي بالتجربة الفعلية المقدرة

 القيم بين الكبير االختالف یفسر ان یمكن مما  اقل هي الميكانيكي الهضم في عمليات  المصروفة
 لذلك الحقيقية األسباب  ان ویبدو بالتجربة، المقدرة وتلك الخشنة لألعالف النشا لمعادل المحسوبة
 خليط في األسيتيك حامض  نسبة بزیادة ترتبط  قد  الخام األلياف نسبة زیادة الى الراجعة االختالف
 تلك من االستفادة كفاءة انخفاض  الى یؤدي مما الكرش في VFAالطيارة  الدهنية األحماض 

 في للدهن األساسي المكون  هو األسيتيك حامض  ان باعتبار الدهن ترسيب  في المرتفعة النسبة
 .المجترات  في الجسم
 The Scandinavian feed unit  واألعالف األغذیة لتقییم األسكندنافیة الوحدة نظام

system  
 حيث  من )أخر معروف آخر غذاء أو الشعير محل تقييمه المراد  الغذاء یحل النظام هذا في

 بالمادة الشعير استبدال قبل األساسية العليقة تقارن  ثم ومن ،(أساسية عليقه في (الغذائية القيمة



 یتحقق ان یمكن  الذي اإلنتاج حيث  من وذلك االستبدال بعد  بالعليقة الغذائية تقدیر قيمتها المراد 
 یمكن األبقار عليقه في الشعير من الواحد  الكيلوغرام ان وجد  فإذا األبقار والخنازیر، بواسطة
 الحليب  من اإلنتاج  على ذلك یؤثر ان دون  المثال سبيل على كغم 1.2بمقدار   بالشوفان استبداله

 هذه وتعتبر .وحدة 0.83=  ÷ 1.2 1 : ستعادل الشوفان فان قيمة الجسم وزن  في التغيرات  أو
 االستخدام المحدودة الطرق  من ، األسكندنافية في  الدول اتبعت  والتي  األغذیة لتقييم الطریقة

 مادة تقييم یراد  عندما فمثال الحيوانات، كبير من  عدد  استخدام مع طویل وقت  الى تحتاج ألنها
- 30استخدام  یتطلب  ذلك ان لتلك المادة األسكندنافية القيمة تقدیر عند  وجد  فقد  واحدة غذائية
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