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: هً القدرة على انجاز شغل او عمل )انتاج الحم Energyالطاقة       

والبٌض والرٌش(  وهناك نوعان من الطاقة وهً الطاقة الحلرارٌة التً 

ٌستخدمها الطائر للمحافظة على درجة حرارة جسمه واالخرى الطاقة 

( التً Calorieالحرة وهً الطاقة المتٌسرة النجاز عمل وتقاس بالسعرة )

مة لرفع درجة حرارة غرام واحد من الماء درجة هً كمٌة الحرارة الالز

(= Kilocalorieوهناك الكٌلو سعرة ) 5545 – 5445مئوٌة واحدة من 

 كٌلو سعرة 5111 4 =(Megacalorieسعرة والمٌكا سعرة ) 5111

ومن اشكال الطاقة المٌكانٌكٌة والحرارٌة والكهربائٌة والضوئٌة والذرٌة 

 )الكٌمٌائٌة(4واخٌرا الطاقة الجزٌئٌة 

 

 

 اصل الطاقة 



 

 

ان المصدر الوحٌد للطاقة على سطح االرض من الناحٌة الباٌلوجٌة هو 

( Photosynthesisالشمس تستخدمها النباتات فً عملٌة البناء الضوئً )

وتحصل فً مادة الكلوروفٌل الموجود فً اوراق النبات ولها القدرة على 

اما الناتج العرضً لهذا  H2Oو  CO2تكوٌن الكاربوهٌدرات من جزٌئات 

وكمٌة كبٌرة من الطاقة المخزونة فً اواصر  O2التفاعٌل فهو 

الكاربوهٌدرات والطاقةة الجزٌئٌة )الكٌمٌائٌة( اكثر اشكال الطاقة اهمٌة 

للكائنات الحٌة والتغذوٌون ٌتعاملون اساسا مع كٌفٌة تحوٌل هذه الطاقة 

لكٌمٌائٌة التً تحدث خالل التمثٌل الكامنة الى طاقة حركٌة من التفاعالت ا

الغذائً او العمل او انتاج الحرارة فً جسم الحٌوان 4وباستخدام الطاقة 

الشمسٌة وتحولها لطاقة كٌمٌائٌة تخزن فً النبات والحٌوان بدوره ٌعتمد 

على النبات لٌاخذ الطاقة من المركبات النشوٌة والدهنٌة والبروتٌنٌة المكونة 

 للنبات4

  : " Calorimeter "لمسعرز لقياس الطاقة الكلية يسمى اهناك جها

جهاز يدتخدم في المختبرات الكيميائية لقيااس ممياة الحارارة الجا جاة لاف الت اال ت   
الكيميائيااااة لح الحاااارارة الجا جااااة لااااف   باااارات فب قائيااااة ر  ا  ااااافة  لاااا   ياااااس الحاااارارة 

 .الجوعية للمواد
الطانااة فااي  مااام ا لااو حالمعاا حد  حباار    ااد   حاارارة اااف  ح اا يعتمااد للاا  نااا و  

 .  خرج اجه حرارة  ل  الوسط المحيط الخارج  ل  الجمام ح 
حداب الت بر في الطانة الحرارقة للمادة المدخجة في المدعر حذلك ااف  ا د ال قاادة 

يقاي  ر ءالحاصلة في درجة حرارة الماء في المدعر حممية الماء حالحرارة الجوعياة للماا
المدااعر مميااة الحاارارة الجا جااة اااف   الاا  ميميااائي فااي  مااام اعاا حد  ااه مميااة اعلواااة 

للمااء حبقيااس ا ر  ااي فاي  (C) اف الماء اث . حبمعرفة ممية المااء حالحارارة الجوعياة



 

 

ااف  (q) الحادثة اف الت ال  يمكف حدااب ممياة الحارارة الجا ا ة (ΔT ) درجة الحرارة
 : الت ال   المعادلة

 

 

 مصادر الطاقة :

 الكاربوهٌدراتاوالً: 

 CHOاول مصدر من مصادر الطاقة ٌتكون من كاربون وهاٌدروجٌن واوكسجٌن 

 % من الطاقة الناتجة من علف الطائر 014وتشكل اكثر من 

 اهمٌة الكاربوهٌدرات 

 4ٌعطً  4 مصدر للطاقة اذ ان احتراق غرام واحد من المادة الكاربوهٌدراتٌة5
 سعرات حرارٌة 4 

 4 مصدر لعنصر الكاربون فً تكوٌن المكونات الخلوٌة االخرى 4 2

 4 مخزن كبٌر للطاقة الكٌمٌائٌة )الجزٌئٌة(3

 4 كعناصر تركٌبٌة للخالٌا واالنسجة4

  



 

 

 تقسيم المواد الكاربوهيدراتية 

 4Monosaccharides السكرٌات االحادٌة  5

    ً الى وحدات ابسط  hydrolysisوتكون من وحدة واحدة وال ٌمكن تحللها مائٌا

 منها 

 ومن صفاتها 

ذرات كاربون وعلٌه تقسم الى  51-3تمتاز بالحالوة اي الطعم الحلو وتحتوي على 

وتسمى  C4H8O4ورباعً الكاربون  Trioseوتسمى  C3H6O3ثالثً الكاربون 

Tetrose  وخماسً الكاربونC5H10O5  وتسمىPentose  وسداسً الكاربون

C6H12O6  وتسمىHexose 4 

والسكرٌات االحادٌة تحوي اما مجموعة الدٌهاٌدٌة مثل الكلوكوز او مجموعة 

 كٌتونٌة مثل الفركتوز4 

وسكر الكلوكوز والذي هو من السكرٌات السداسٌة وله اهمٌة فً تغذٌة الدواجن النه 

الكاربوهٌدرات وٌمد الطائر بالطاقة الالزمة لحٌاته اهم ناتج نهائً لعملٌات هضم 

 الٌومٌة 4 

 وسكر الفركتوز اٌضاً من السكرٌات السداسٌة وهو من المكونات الغذائٌة المهمة4 

والسكرٌات السداسٌة لها خاصٌة باتحادها مع حامض الفسفورٌك فً عملٌة الفسفرة 

phosphorylation غذائً للكاربوهٌدرات كمركبات وسطٌة فً عملٌات االٌض ال

 وتمد الطائر بالطاقة الالزمة4 



 

 

 4Oligosaccharides السكرٌات المركبة 2

 تتكون من جزٌئتٌن الى عشرة جزٌئات من السكرٌات االحادٌة وهً على نوعٌن : 

 Disaccharidesالسكرٌات الثنائٌة  -أ

 وتتكون  من اتحاد جزٌئتٌن من السكرٌات االحادٌة مثل 

 كلوكوز + فركتوز   السكروز 

 كلوكوز + كالكتوز   الالكتوز 

 كلوكوز + كلوكوز      مالتوز

 Trisaccharidesالسكرٌات الثالثٌة  -ب

 جزٌئات من السكرٌات االحادٌة  3تتكون من اتحاد 

 كلوكوز + كالكتوز + فركتوز  مثل سكر الرافٌنوز 

  4Polysaccharides السكرٌات المتعددة 3

من عشر جزٌئات من السكرٌات االحادٌة وهذه السكرٌات االحادٌة  وتحتوي اكثر

 وتتكون من : Glycosidic Linkageترتبط مع بعضها باواصر 

 ( النشوٌات 5)

 Starchالنشا  -أ



 

 

-55وهو من اهم المواد المخزونة فً الحبوب والدرنات وتتكون النشوٌات من    

والباقً من النشا  Amylose% من سلسلة غٌر متفرعة من الكوكوز وتسمى  21

وعند تحلٌلها تحلٌالً  Amylopectinعبارة عن سلسلة متشبعة من الكلوكوز تسمى 

 مائٌاً باالحماض المخففة او تحت تاثٌر االنزٌمات فان الناتج النهائً هو الكلوكوز4 

 Dextrinالدكسترٌن  -ب

وهً مركبات متوسطة تتكون نتٌجة التحلل المائً للنشا وجزٌئاته اصغر من    

 النشا وهو ٌشجع نمو االحٌاء المجهرٌة المحببة للحموضة فً قناة هضم الحٌوان4

 

 Glycogenالكالٌكوجٌن  -جـ

وٌعتبر المادة الكاربوهٌدراتٌة الهامة المختزنة فً الجسم وٌوجد الكالٌكوجٌن فً    

% كالٌكوجٌن والعضالت تحتوي 4-545لعضالت وٌحتوي الكبد على الكبد وا

% كالٌكوجٌن والكالٌكوجٌن ٌتاثر بانزٌم االمٌلٌز مثل النشا وٌعطً سكر 145-140

 المالتوز4 

وٌتحلل الكالٌكوجٌن فً الكبد بتاثٌر الهرمونات مثل االدرٌنالٌن معطٌاً كلوكوز كما 

 ٌل الكلوكوز الى كالٌكوجٌن فً الكبد4ممكن بواسطة االنزٌمات والهرمونات تحو

 ( السلٌلوزات 2)

 –وٌتكون من سالسل مستقٌمة ناتجة من اتحاد عدد كبٌر من جزٌئات بٌتا     

 كلوكوز وتتجمع سالسل السلٌلوز لتكون حزماً من االلٌاف4 



 

 

 وٌشمل 

  Celluloseالسلٌلوز  -أ

سالسل مستقٌمة من وهو عبارة عن كربوهٌدرات معقدة التركٌب ٌتكون من 

الكلوكوز وهو مقاوم للمعامالت الكٌمٌاوٌة اكثر من النشا وال تؤثر علٌها االحماض 

ن والقلوٌات المخففة وال ٌوجد انزٌم ٌمكنه هضم هذه المواد فً القناة الهضمٌة ولك

الهضمٌة تحلٌل هذه المركبات وباالخص فً  ٌمكن للبكترٌا المتواجدة فً القناة

 االعورٌن4 

   Hemicelluloseالهٌمً سلٌلوز  ب4

وهو من المركبات الكاربوهٌدراتٌة المعقدة والتً لها مقاومة اقل من السلٌلوز 

للمعامالت الكٌمٌاوٌة وعند تحلٌلها مائٌاً بغلٌانها مع االحماض المعدنٌة تعطً خلٌط 

من السكرٌات السداسٌة )كلوكوز ، كالكتوز( وسكرٌات خماسٌة )ارابٌنوز ، 

)حامض الكلوكورونٌك  Uric acidز( وكمٌة قلٌلة من االحماض الٌورونٌة زاٌلو

Glucoronic acid  والكالكتورونٌكGalacturonic acid وٌقوم الهٌمً سلٌلوز )

 بتخزٌن المواد الغذائٌة4 

  Pentosansجـ4 البنتوزانات 

وهً مجموعة من الكاربوهٌدرات المتعددة تختلف عن السلٌلوزات بانها تعطً 

 كرٌات خماسٌة عند تحللها التام باالحماض والقلوٌات4 س

 Ligninد4 اللكنٌن 



 

 

نباتً من االجزاء المتخشبة والٌاف الجذور والسٌقان واالوراق وهو مركب معقد 

 -غٌر قابل للهضم فً معدة الحٌوان وباالخص للدواجن وتقسم الكاربوهٌدرات الى :

 4Grude Fiber االلٌاف الخام 5

 4NFE Nitrogen Free Extract المستخلص الخالً من النتروجٌن 2

 االلياف الخام 

هً جزء من الكاربوهٌدرات الكلٌة ومقاومة لتاثٌر الحامض والقاعدة4 وٌمثل 

 % من االلٌاف الخام والجزء المتبقً هو مركبات نصف سلٌلوزٌة054السلٌلوز 

عن الكتلة الفٌزٌائٌة الفعالة فً وااللٌاف تمثل مخلفات غٌر قابلة للهضم ومسؤولة 

الجهاز الهضمً وتحلل السلٌلوز ٌكون بواسطة البكترٌا الموجودة فً االمعاء 

الغلٌظة وبالذات فً االعورٌن والتغٌر الذي ٌحدث فً محتوى السلٌلوز ٌرجع الى 

عملٌة التخمر التً تحدث بواسطة البكترٌا وهذا التحلل ٌؤدي الى تجمع الحوامض 

والتً هً المساعدة على تحفٌز الحركة التجمعٌة  Free Fatty Acidالحرة الدهنٌة 

Peristaltic  ووجود السلٌلوز فً القناة الهضمٌة ٌقلل حركة الغذاء خالل القناة

الهضمٌة وبهذا ٌحسن عملٌة االمتصاص وٌساعد فً عملٌة الهضم وبذلك ٌحسن 

 بوجود الماء4 الحالة الفٌزٌائٌة للفضالت وتكوٌن كتلة اكثر صالبة 

 المستخلص الخالي من النتروجين

ٌمكن تقدٌر النسبة المئوٌة للمستخلص الخالً من الناٌتروجٌن وٌشمل على  

السكرٌات والنشا وجزء كبٌر من انصاف السلٌلوزات التً ٌستفاد منها الطٌر فً 



 

 

غذائه من خالل طرح مجموع نسب الماء والرماد والبروتٌنات والدهون الموجودة 

 (5114العٌنة من مائة ) فً

 

 

-المصادر:  

تغذٌة الطٌور الداجنة تالٌف أ4د4 علً الٌاسٌن وأ4د4 دمحم حسن ،جامعة  54

 2151بغداد ،

24Book Feature : Scotts Nutrition of the Chicken.4th ed. 

Canadian .1999 

 

 



 

 

 العناصر الغذائية وتمثيل الطاقة 

Nutrients and Energy Metabolism 

Lecture 2 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

  الدهون ثانيا: 

وحدة الوزن  تعطى فى الجسم حيث للطاقة المصدراألساسى الدهون تعتب      

الحرارية الناتجة من وزن متماثل  الطاقة مرة قدر 2.25 حرارية تعادل طاقة منها

فى حالة الرغبة فى  الدهون ومن هنا تبرز أهمية إستعمال، من الكربوهيدرات 

 فروج اللحم .  مثل إنتاج الطاقة تكوين عالئق مرتفعة

وتعخؼ بأنيا نهع من السهاد الظبيعية التحوب في الساء ولكشيا تحوب في السحيبات  
وفهـر والبشدين. وتدتخجـ ىحه السحيبات هر العزهية كاالسيتهف والكحهؿ وااليثخ والكم
 الستخالص الجىهف من االندجة السختمفة.

 

 Classification of lipidsتصنيف الدهون  



 

 

   الترشيف األكثخ شيهعا ىه الترشيف حدب التركيب الكيميائي:ػ
 Simple  Lipidsالدهون أو اللبيدات البسيطة  .1

مكهنو من جديئين.استخات األحساض الجىشية العالية مع الكحهالت البديظة مثل 
 الكميدخوؿ وتذسل:

a)  دهون متعادلهNeutral lipids :يج خاتدسى ثالثي اسيل كميدخوؿ او ثالثي الكميد
(TGوىه استخات األحساض الجىشيو مع الكميدخوؿ ) دىهف { وقج تكهف مذبعو {   

 (}زيهت  {أو غيخ مذبعو
 

b )الشموع Waxes : وىي إستخات األحساض الجىشيةR1-COOH  ذات األوزاف(
 .مثل شسع الشحل العالية( مع كحهؿ )ذو وزف عالي(

 Compound  Lipidsاللبيدات المركبة .2
ميدخوؿ كسا سبق في الديهت كوىي عبارة عن إستخات األحساض الجىشية مع ال

 والجىهف، إال أنيا تحتهي عمى مجاميع إضافية أخخى كالتالي:ػ
a)  الفسفوليبيداتPhospholipids : وىي عبارة عن اتحاد بين الجىهف)استخات

العالية مع األحساض الجىشية( وحسض الفدفهريك مثل  الكميدخوؿ أو الكحهالت
الميدثين والديفالين )تهجج في مح البيض والشديج الجماغي واألندجة 

 العربية(.يجخل في بشائيا قاعجة نتخوجيشية.

(b الدهون السكريةGlycolipids : وىي الجىهف السختبظة بجديء كخبهىيجراتي
 .ةد الشخاعيجوالغ)كمهكهز أو كاالكتهز( يهجج في الجماغ 



 

 

c  ) الدهون البروتينيةLipoprotein  : وىي الجىهف السختبظة بجديء بخوتيشي
يبهبخوتين الجـ الحي يختبط فيو الكهليدتخوؿ مع جديء البخوتين ويمعب دورًا مثل ال

ميسًا في انتقاؿ الجىهف داخل الجدم، كسا يهجج مثل ىحا الشهع كسكهف ألغذية 
 الخاليا.

  d ) تتحج مع مجسهعة أمين.:  االمينو ليبيدات 
e  )تتحج مع الكبخيت مثل السهجهدة في خاليا السخ.: السلفو ليبيدات 
 

 Derived Lipidsالدهون المشتقة   .2

وىي عبارة عن نهاتج تحمل الجىهف وتذسل األحساض الجىشية الحخة أو      
أو الكهليدتخوؿ وقج تكهف مشفخدة أو مختبظة  ميدخوؿكالكحهالت السختمفة مثل ال

ارتباط غيخ كامل ببعض األحساض الجىشية. وقج تكهف فيتاميشات مثل أ، د، ؾ. 
 وتذسل:

a) الدتيخويجات  (Steroids وىي استخات االحساض الجىشية العالية مع الكحهالت )
 الحمقية 

b)  ( الدتيخوالتSterols ) 
c)   أحساض الرفخاء(Bile Acids)  
d)  اليخمهنات(Hormones )   
e الكاروتيشهيجات(Carotenoids) 



 

 

كحهؿ ثالثي الييجروكديل  ال لهف لو  وال رائحو , سائل :   Gylcerolالكليسرول 
 حمه السحاؽ, يستدج بالساء وال يحوب في محيبات الجىهف.

 

 فائدة الدهون :

 9تعتبخ مرجر ميم لمحرهؿ عمى الظاقة اذ اف احتخاؽ الغخاـ الهاحج من الجىن يشتج  .1
 4سعخات حخارية في حين الكاربهىيجرات او البخوتين فاف الغخاـ الهاحج مشيا يعظي 

 سعخات حخارية. 
تحوب في الجىن بعض الفيتاميشات التي تدسى الفيتاميشات التي تدسى الفيتاميشات  .2

 .ADEKوىي  Fat soluble vitaminsالحائبة بالجىن 
 Essential fatty acidsتعج مرجرا لالحساض الجىشية االساسية ىي  .3
 تقمل من تظايخ مكهنات العميقة وباالخص الشاعسة وتقمل من حرهؿ االتخبة والغبار. .4
 .Pelletsتدتخجـ كسادة رابظة عن صشاعة االقخاص  .5
 لمظيهر. ديج من استداغة العميقة واعظاءىا نكية مخغهبةت .6

 

 اضخار استعساؿ الجىهف في عالئق الظيهر الجاجشة

بالخغم من اف الجىن يهفخ الكثيخ من التحديشات السخغهبة في عالئق الظيهر 
الجاجشة اال اف ىشاؾ العجيج من االضخار الستهلجة عن الجىهف الستدنخة 

 -وىي:



 

 

 والكاروتين Aىجـ فيتامين  .1
 القزاء عمى نفاذية ججراف الخاليا .2
 كسزاد اكدجة Eزيادة الحاجة الى فيتامين  .3
 تقمل من مجة حفظ المحـه  .4
 تؤثخ في نكية ذبائح الظيهر  .5
 والكالديـه  B12تقـه الجىهف بديادة الحاجة لفيتامين   .6
يتجسع الجىهف حهؿ االحذاء الجاخمية ويسثل خدارة لمسدتيمك )زيادة   .7

 كسية الجىن عمى حداب كسية المحم(
جسع بيا الييجروكاربهنات الحاوية عمى الكمهر زيادة الجىهف اذا تت .8

واالفالتهكدين واف اعادة استعساليا تؤدي الى حجوث حاالت التدسم 
 الف ىحه السخكبات ضعيفة التأيض.

 

 ثالثا : البروتينات

ىي مهاد تحتهي عمى الشيتخوجين وتتكهف من األحساض األميشية، وىي بسثابة     
لمعزالت واألندجة األخخى في الجدم. كسا يتم استخجاـ السكهف الييكمي الخئيدي 

ويسكن استخجاميا أيزا  البخوتيشات إلنتاج اليخمهنات واإلنديسات وهيسهغمهبين الجـ،
 لمظاقة في الجدم. مرجرا لمظاقة، ومع ذلك فيي ليدت الخيار األساسي

 اسباب عجـ استعساؿ البخوتين كسرجر لمظاقة 



 

 

 الكاربهىيجرات والجىهف اكثخ كمفة من  .1
عشج اضظخار الجدم لتكهين الكمهكهز من البخوتيشات فانو يزظخ الى بحؿ  .2

مجيهد كبيخ ججا من خالؿ التفاعالت الكيسيائية ويشتج عشو زياد ة في انتاج 
 الحخارة التي تسثل فقجانا كبيخا لمظاقة بالشدبة لمجدم 

ؤدي الى اجياد الظيخ استعساؿ كسيات كبيخة من البخوتين كسرجر لمظاقة ت .3
والسيسا الجياز البهلي اذ تقـه الكميتين بتكهين كسيات كبيخة من حامض 
اليهرؾ وبالتالي يقـه الظائخ باستيالؾ كسيات كبيخة من الساء حتى تدداد 

 رطهبة الدرؽ والفخشة وتؤدي الى مذاكل ادارية وصحية .
 تسثيل الظاقة في جدم الظيهر الجاجشة 

التسثيل الغحائي لمكخبهىيجرات والجىهف والبخوتيشات . تعتبخ الظاقة  تتهلج الظاقة عن
ضسن السخكبات الغحائية حيث تهجج صالت وثيقة بيشيا وبين السخكبات الغحائية 
األخخى . وعشج إجخاء حخؽ السادة عمف في مدعخ حخاري، وأجخى تقجيخ لكسية 

. ال تحرل الجواجن Gross Energy الحخارة فإف ذلك يعتبخ تقجيخا لمظاقة الكمية
عمى جسيع ىحه الكسية من الظاقة لمغحاء السدتيمك حيث إف البعض مشو ييزم 
والبعض اآلخخ ال ييزم. الجدء الحي ال ييزم يفخز كستخمفات غيخ ميزهمة 
)روث(. عشج حخؽ ىحا الخوث في مدعخ حخاري يحرل عمى كسية الحخارة التي تفقج 

اسظة الظائخ )الحيهاف( يعتبخ طاقة في الخخج. الجدء الحي يدتعسل به 
، جدء مشيا يدتعسل في انتاج البيض أو المحم ،  Digestible Energy ميزهمة

والباقي يفخز عن طخيق البهؿ . الجدء الحي يدتفاد بو فعميا بهاسظة الحيهاف 
 Metabolizable ألغخاض الظاقة ىه السجيهد الفديهلهجي الشافع " الظاقة السسثمة "



 

 

Energy  " يهجج جيج عمى الحيهاف عشج االستفادة من ىحه الظاقة وذلك يدسى .
 . Specific Dynamic التأثيخ الجيشاميكي الشهعي "

وحخؽ البخوتين يعظى حخارة إضافية والتي تكهف نتيجة الفعل الجيشاميكي 
والحي يتبقى بعج ىحا الفقج جسيعو يحىب  Specific Dynamic Action الشهعي

أو الظاقة  Energy Net اجي ويدسى الظاقة الرافيةلمغخض اإلنت
 . Productive Energy السشتجة
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 احتٌاجات الطٌور الداجنة للطالة

Poultry needs for energy 

Lecture 3 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 العاللة بٌن الطالة وتركٌب الغذاء 

من الممكن أن يترك الطائر يستيمك أي كميات يستطيع أكميا من العميقة . و لكننا 
أنو يصل إلى مستوى احتياجاتو و كفايتو من العميقة تبعًا إلحتياجاتو من الطاقة   نجد

طائر . فإذا الممثمة بيا . فالطاقة ىي العامل المحدد لكمية العمف التى يستيمكيا ال
عمى نسبة  مما يؤثر  كانت نسبة الطاقة عالية قل المستيمك منيا و العكس صحيح

البروتين المستيمكة . لذلك فإن ىناك عالقة بين نسبة البروتين و الطاقة في العميقة 
وتكون  C/P  Ratio يجب أن تكون تركيبة العميقة في حدودىا وتسمى ىذه العالقة

تبعًا لعمر الطائر . من ىنا كانت أىمية ضبط  571-531ىذه النسبة ما بين 
 محتوى العميقة من الطاقة وكذلك ضبط النسبة بين البروتين و الطاقة فى العميقة .

وىناك عالقة بين الطاقة وعناصر اخرى في العميقة فعند اضافة الدىون تزداد 
.الفولك الحاجة الضافة الميثايونين والكولين والرايبوفالفين وحامض   

Energy  _______ Feed Intake _______ Protein & other Elements  

 

 



 

 

 احتٌاجات الطٌور الداجنة للطالة

للطالة مفروج اللحاحتٌاجات   

 تمسم فترة التسمٌن الى ثالث فترات تمدم فً كل فترة نوع من العالئك

-0022 الطالة تمدم علٌمة بادي فٌها ٌوم 11من عمر ٌوم واحد حتى عمر / الفترة االولى 

 لكل كغم كٌلو سعرة 0222

 0122-0222طالة مستوى الاعتٌادٌة  نموتمدم علٌمة  ٌوم 01 – 10من عمر/ الفترة الثانٌة 

 لكل كغم  كٌلو سعرة

 0022-0022طالة الفٌها  هائٌةتعطً فٌها علٌمة ن ٌوم 20 -00من عمر تمدم / الفترة الثالثة 

 .لكل كغم كٌلو سعرة

 احتياجات الدجاج البياض للطاقة

مستوى الطالة فً  تبدأ من عمر ٌوم واحد ولغاٌة االسبوع الثامن من العمر المرحلة االولى

كٌلو سعرة لكل كغم  0122الى  0022هذه المرحلة بٌن   

اسابٌع وحتى عمر  0تمدم هذه العلٌمة لفروج الدجاج البٌاض ابتداًء من عمر  المرحلة الثانٌة

  كٌلو سعرة لكل كغم 0022-0022مستوى الطالة بٌن اسبوع  00

طالة بٌن المستوى اسبوع وطول فترة االنتاج  00تمدم ابتداًء من عمر  مرحلة انتاج البٌض

كٌلو سعرة لكل كغم . 0572 -0022  

 العوامل المؤثرة فً احتٌاجات الطٌور للطالة

احتٌاج الطائر من الطالة كلما تمدم بالعمر وذلن بسبب ترسٌب  د: ٌزداالطائرعمر  .1

 الكبٌرة العمر  لألفراخالدهن بالجسم 

العروق الثمٌلة تحتاج الى طالة اعلى من الدجاج و اللحم ج: دجاالوراثٌةالعوامل  .0

 دجاج اللحم ٌستهلن علف اكثر من الدجاج البٌاض الن العروق الخفٌفةو البٌاض

العلف  استهالن: عند ارتفاع درجة الحرارة فً الصٌف ٌنخفض ةدرجة حرارة البٌئ .0

العلف  استهالن%وعند انخفاض درجة حرارة البٌئة فً الشتاء سوف ٌرتفع  12بنسبة 

العلف  استهالنالدجاج فً الصٌف ٌحتاج الى طالة الل فٌمل  النوذلن  %12بممدار 

   .العلف استهالنبعكس الشتاء ٌحتاج الى طالة اعلى فٌزداد 



 

 

 االصابة باالمراض  .2

 

 التقنين الغذائي

%من تكالٌف مشارٌع الدواجن وتملٌل هذه النسبة ممكن باتباع تمنٌن غذائً  52العلف ٌشكل   

فً  اإلفراطالثمٌلة تمٌل الى  لألنواعلتملٌل الهدر الحاصل عند تناول العلف من لبل الدجاجة 

وانتاج البٌض ٌستخدم التمنٌن الغذائً  إلدامةباالعلف وتستهلن منه للٌل للنمو ممارنة  استهالن

من النضج الجنسً للدجاج البٌاض لغرض الحصول على بٌض ذو حجم مناسب لبٌض  للتأخٌر

 .المائدة والتفمٌس

 تمنٌن التغذٌة لسالالت دجاج البٌض

 خالل مدة النمو ولها بعض الفوائد  .1

 ا. ٌحدث خفض فً وزن الجسم عندما تصل الفرارٌج الى عمر النضج الجنسً 

 ب. توفٌر كمٌة من الطالة الالزمة للطائر للوصول الى العمر الذي ٌبدأ به انتاج البٌض.

 جـ. تأخٌر عمر النضج الجنسً

 ء. تنخفض نسبة الهالكات خالل موسم انتاج البٌض

 بواحدة من الطرق التالٌة  ٌحصل التمنٌن خالل مدة انتاج البٌض. 0

 تملٌل كمٌة العلف الممدم للطائرأ. 

 او النخاله ف لٌس لها لٌمة غذائٌة مثل نشارة الخشبالاستخدام اعب. تخفٌف العلف أي 

 %. 5-7علما ان التحدٌد التغذٌة خالل مدة االنتاج ٌجب ان الٌزٌد عن 

 

 تمنٌن التغذٌة للسالالت المنتجة للحم.

 دة النمو التمنٌن خالل م . أ

ٌبدأ عند وصول االفراخ الى االسبوع لثامن من العمر وبواسطته ٌمكن ان تصل الطٌور الى 

 وزن الجسم المناسب  عند عمر النضج الجنسً .



 

 

 طرق التمنٌن خالل مدة النمو  

 تملٌل كمٌة العلف الممدم للطائر . 1

ٌومان  المعالف لفترات محدودة كأن ٌكون ساعة/ٌوم اوٌوم او بإبعادتحدٌد مدة الطعام . 0

 على ان ٌكون الٌومان متباعدان ولٌس متتالٌة  باألسبوع

 لمنع رؤٌة المعالف  اإلضاءةتحدٌد فترات . 0

 ف لٌس لها لٌمة غذائٌة مثل نشارة الخشب الاستخدام اع. 2

 تحدٌد البروتٌن فً العلٌمة. 7

 ة تحدٌد الطالة بالعلٌم. 0

 ب. التمنٌن خالل مدة االنتاج 

ان تمنٌن تغذٌة الدجاج المنتج للبٌض خالل موسم االنتاج ٌمكن ان ٌؤدي الى تحسن فً نسبة 

% وتؤدي زٌادة اوزان الجسم عن الحدود 10-10انتاج البٌض عندما تكون نسبة التمنٌن بٌن 

 بها لمطعان امهات فروج اللحم خالل مدة انتاج البٌض الى نتائج سلبٌة وهً  الموصى

 زٌادة ترسٌب دهن الجسم .1

 انخفاض انتاج البٌض .0

 انخفاض الكفاءة التناسلٌة  .0

 خسارة التصادٌة بسبب الهدر بالعلف المستهلن .2

 زٌادة فً الهالكات .7

الدواجن  عالئكأعراض نمص الطالة فً   

وفً البٌئات  0022الحد االدنى لمحتوى الطالة الممثلة فً العلٌمة فً البٌئات الباردة هو 

كٌلو سعرة / كغم من العلٌمة  0222الحارة   

عند انخفاض الطالة فً العلٌمة بنسبة للٌلة فان الطٌور تلجأ إلى أن تستهلن كمٌة أكثر من .1

.العلف للتعوٌض عن النمص الحاصل فً الطالة  

دل وزن الجسم ٌنخفض مع. 0  

تنخفض كمٌة الدهن المترسبة فً الجسم . 0  



 

 

. ٌصبح الطٌر عاجزا عن المٌام بالفعالٌات الطبٌعٌة2  

. هالن الطٌور 7  

فً انخفاض الطالة فً العلٌمة فان الطٌور تستهلن الكربوهٌدرات المخزونة  االستمرارعند 

الداخلٌة واخٌرا  األحشاءفً الكبد ثم تستهلن الدهون المخزونة حول  نكجالٌكوجٌعلى شكل 

البروتٌنٌة بغٌة المحافظة على نسبة السكر فً الدم للمٌام  األنسجةتستهلن البروتٌن فً 

 .الطٌر هالنبالفعالٌات الحٌوٌة وعند نفاذ البروتٌن من الجسم فان ذلن ٌؤدي الى 

  جنالدوا عالئكاعراض زٌادة الطالة فً  

ترسٌب الدهن فً الجسم  زٌادة ان زٌادة طفٌفة فً العلٌمة ٌسبب.1  

البروتٌنٌة وتنظٌم الفعالٌات الحٌوٌة داخل الجسم  األنسجةانخفاض طفٌف فً كل من تكوٌن . 0

  األعراضالعلف فتظهر هذه  استهالنملل من تالطالة الزائدة فً العلٌمة  الن

.األٌضٌةتولف النمو والفعالٌات عند زٌادة كبٌرة للطالة ٌؤدي الى . 0  

فً العلٌمة لذا ٌجب ان  األخرىان رفع الطالة ٌؤثر على نسبة البروتٌن والعناصر الغذائٌة  .2

العلف فٌجب زٌادة نسبة  استهالنٌكون هنان توازن بٌنهما عند ارتفاع الطالة فً العلٌمة ٌمل 

 حاجته من البروتٌن البروتٌن فً العلٌمة لموازنة العلٌمة وحصول الطائر على

. ٌبدوا الطٌر سمٌن جدا وفً الولت نفسه غالبا تبدو علٌه اعراض نمص الفٌتامٌنا والعناصر 7

 االخرى .

 

-المصادر:  

تغذٌة الطٌور الداجنة تالٌف أ.د. علً الٌاسٌن وأ.د. دمحم حسن  .1
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 تصنيف البروتينات والقيمة الحيوية للبروتينات

Classification of proteins and the biological value of 

proteins 

Lecture 4 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 
 

 Proteinsالبروتينات
اضافة   C,O,Hمػاد عزػية معقجة التخكيب ذات أوزان جديئية عالية تحتػي عمى         

 S,Fe,P,I)وىػ ما يسيدىا عغ باقي السخكبات العزػية( وفي بعس األحيان يجخل   Nالى  
في السػاد البخوتيشية السشتذخة في الصبيعة عمى العسػم ما بيغ  Nفي تخكيبيا .تذكل ندبة الـ

% ويدتفاد مغ ىحة الشدبة في تقجيخ محتػى السادة الغحائية مغ 61% وبسعجل  14- 19
البخوتيغ الخام حيث يتع تقجيخ ندبة الشيتخوجيغ السػجػد في السادة الغحائية مختبخيًا ثع 

 . 16عمى  100دسة ( والتي ىي حاصل ق6,25) xيزخب الشاتج 
 53تتألف جديئة البخوتيغ مغ مخكبات أقل تعقيجًا تدسى األحساض األميشية وقج تع اكتذاف 

حامس أميشي يجخل في  02نػعا مشيا وىي ضخورية لمفعاليات الحيػية لمجدع . ىشاك 
تخكيب البخوتيشات ويختمف كل بخوتيغ عغ اآلخخ في نػع وعجد وتختيب األحساض األميشية 

 622تجخل في تخكيبو . ويتخاوح عجد األحساض األميشية السكػنة لمبخوتيغ ما بيغ  التي
حامس أميشي الى عجة اآلف وىي ذات أوزان جديئية عالية . تختمف البخوتيشات في السحاليل 
التي تحوب فييا بدبب األختالف في تخكيبيا مغ األحساض األميشية والتخكيب الشيائي 



 

 

كسا تستاز البخوتيشات بكػنيا نذصة ضػئيًا وذلظ ألحتػائيا عمى ذرات كاربػن غيخ  لمبخوتيغ .
السػجػدة في األحساض األميشية الجاخمة في تخكيبيا  )تستمظ اربعة مجاميع مختمفة( متشاضخة

حتػائيا عمى ذرات كاربػن غيخ متشاضخة . ومعطع لعجم اا الكاليديغ نذصة ضػئيًا جفجسيعيا ع
 كذ الزػء السدتقصب الى اليدار ولكل بخوتيغ أنحخاف نػعي خاص بو .البخوتيشات تع

 أشتقاق كمسة بخوتيغ :
أول مغ أشمق مرصمح بخوتيغ عمى السخكبات العزػية التي تحتػي عمى الشتخوجيغ في 

( أصل كمسة بخوتيشات مغ Brezelins( في حيغ يعتقج العالع )Mulderتخكيبيا ىػ العالع )
( وىحا االعتقاد يتشاسب مع تخكيب First( والتي ىي األول )Proteiosالكمسة اليػنانية )
 ووضيفة البخوتيغ .
 : ترشيف البخوتيشات

 -ترشف البخوتيشات مغ قبل التغحوييغ اعتسادًا عمى:
درجة ذوبان البخوتيشات في الساء أو السحاليل السمحية او االحساض او السحيبات  .6

 االخخى.
 والتخكيب الكيسيائي وأوجو التذابو البشائي .االخح بشطخ االعتبار الذكل  .0
 تعاقب األحساض االميشية في الدالسل الببتيجية . .5

 
 

 الترشيف األكثخ اعتسادا بيغ السختريغ في التغحية والكيسياء الحيػية :
 : Simple or Globular Proالبخوتيشات البديصة او الكخوية  .6
: تتسيد بحوبانيا في الساء وتجمصيا بالحخارة مثل البػميغ البيس والبػميغ  الدالليات - أ

 مرل الجم 
الكمػبيػليشات : تتسيد بانيا قميمة الحوبان في الساء ولكشيا تحوب في السحاليل  - ب

 السمحية الخفيفة وانيا تتجمط بالحخارة مثل كمػبيػليغ مرل الجم والفايبخيشػجيغ .



 

 

شات غيخ ذائبة في الساء وكافة السحاليل الصبيعية ولكشيا الكمػتيميشات : ىي بخوتي - ت
 تحوب في االحساض والقػاعج السخففة مثل كمػتيغ الحشصة وكمػتيغ الحرة .

البخوالميشات أو الكاليجيشات : تتسيد بانيا تحوب في محمػل األيثانػل ولكشيا ال تحوب  - ث
 كاليجيغ الحشصة والذعيخ .في الساء وال في الكحػل الشقي مثل زاييغ الحرة والحشصة و 

اليدتػنات : ىي بخوتيشات قاعجية تحوب في الساء وال تحوب في محمػل األمػنيا  - ج
 السخفف مثل كمػبيغ والييسػكمػبيغ .

البخوتاميشات : تذابو في تخكيبيا اليدتػنات بأحتػائيا عمى عجد كبيخ مغ األحساض  - ح
لكشيا ال تتخثخ بالحخارة وتكػن األميشية القاعجية وتستاز بأنيا ال تحوب في الساء و 

 أمالح ثابتة مع الحػامس السعجنية القػية مثل )الدتػريغ والكمػبيغ( .
 : Fibrous Proالبخوتيشات الميفية  .0

الكػالجيشات : غيخ ذائبة بالساء ومقاومو لألنديسات الياضسة لكشيا تتحػل اى  - أ
بػاسصة الساء السغمي والحػامس  ذائبة وتربح بييئة جيالتيغ قابل لميطع

 والقػاعج . وىي تذكل الجدء األعطع مغ األندجة الخابصة في جدع الحيػان .
االيالستيشات : تذابو الكػالجيشات في تخكيبيا ولكشيا ال تتحػل الى جيالتيغ  - ب

بػجػدالساء السغمي مثل بخوتيشات األندجة السصاشية لمسفاصل والذخاييغ واألوتار 
. 

الكيخاتيشات : بخوتيشات غيخ سيمة الحوبان واليطع ووزنيا الجديئي مجيػل تحتػي  - ت
ع ما يسيدىا انيا ى% مغ تخكيبيا عمى الحامس االميشي الددتئيغ وأ63عمى 

 تكػن الذعخ والخير والقخون واالضالف .يتحتػي عمى الكبخيت, ومشيا 
عمى جدء غيخ الحامس : بخوتيشات تحتػي  Conjugated Proالبخوتيشات السختبصة  .5

 -األميشي في تخكيبيا :
الشيػكميػبخوتيغ : جدء واحج او اكثخ مغ جديئات البخوتيغ متحج مع االحساض  - أ

 . DNA, RNAالشػوية ومشتذخة في الخاليا عمى شكل 



 

 

% كاربػىيجرات كسا في حالو 4الكاليكػبخوتيغ : بخوتيشات تحتػي عمى اقل مغ  - ب
 %( .6.1بػميغ البيس( بشدبة )وجػد السانػز مع االلبػميغ )ال

الاليبػبخوتيغ : بخوتيشات ذائبة في الساء ولكشيا مختبصة مع الجىػن اما مع  - ت
 المديثيغ او الكػليدتخول او الفػسفػلبيجات األخخى .

الكخومػ بخوتيغ : ىي بخوتيشات بديصة + مجاميع ممػنو مثل الييسػغمػبيغ  - ث
 والدايتػكخومات الفالفػبخوتيشات .

بخوتيغ : ىي بخوتيشات بديصة + مجسػعة اضافية مكػنة مغ حامس الفػسفػ  - ج
 مثل كازيغ الحميب.الفػسفػريظ 

 
 
 

 : أنػاع البخوتيشات
: ىي بخوتيشات يحرل عمييا مغ الشباتات  Plant Proteinالبخوتيشات الشباتية  .6

 ومشتجاتيا .
: ىي بخوتيشات يحرل عمييا مغ الحيػان  Animal Proteinالبخوتيشات الحيػانية  .0

ومشتجاتو . أن البخوتيغ الشباتي األصل يترف بأنو أقل جػدة مغ البخوتيغ الحيػاني 
 -وذلظ لالسباب التاليو :

 قمة التيدخ الفيدياوي لمبخوتيشات الشباتية األصل لمججاج . - أ
 التػزيع الكسي الغيخ جيج لمحػامس األميشية التي يحتاجيا الججاج . - ب
 . B12ان البخوتيشات الشباتية فقيخة ببعس الفيتاميشات الزخورية خرػصًا  - ت
أنخفاض محتػاىا مغ األحساض االميشية االساسية التي يحتاجيا الصائخ في  - ث

 يػنيغ  واليديغ( . اثيالعميقة مثل )سدتئيغ , وم
اال ان البخوتيشات الشباتية وبعج تحديغ قيستيا الغحائية )بأتباع شخق التحديغ السعتسجة 
بتجعيسيا باألحساض األميشية والفيتاميشات والسعادن( أعصت نتائج مداوية وأحيانًا متفػقة 



 

 

عمى السدتحرل عمييا مغ البخوتيشات الحيػانية مغ جانب آخخ تعتبخ البخوتيشات الحيػانية 
مباشخًا لشقل األمخاض الى األندان مثل جشػن البقخ والدالسػنيال فزاًل عغ تمػثيا مرجرًا 

بالفصخيات والسشتجات الدامة . جسيع ىحه األسباب دعت التغحوييغ الى العدوف عغ أستخجام 
 البخوتيغ الحيػاني في تحزيخ عالئق الججاج والتػجو الى الشباتي كبجيل كفػء وأميغ .

 
 

  :  Biological Value of  Proteinمبخوتيغ الكيسة الحيػية ل
يترف كل بخوتيغ بانو يتكػن مغ مجسػعو مغ االحساض االميشيو تختمف كسا ونػعا مغ 
بخوتيغ الخخ وتعصي البخوتيغ صفتو التخرريو كان يكػن لبشاء نديج معيغ او يديع في 

نفدو بالزبط في االبشاء تخكيب انديع او ىخمػن معيغ وقج وجج ان ىحا البشاء البخوتيشي يشتج 
عبخ االباء  اما ما نقرجه بالكيسو الحيػيو ىػ تػاجج تمظ االحساض االميشيو بالكع والشػع 
والتػزيع الحي يكفل اعصاء الكيسو الحيػيو لحلظ البخوتيغ . وعمى ىحا االساس فان بعس 

عس االخخ مشيا البخوتيشات تكػن مرجرا جيجًا لكافة االحساض االميشية االساسية بيشسا الب
يكػن مرجرا فقيخا بيا نتيجة لشقز حامس او اكثخ مغ االحساض االميشية السػجػدة فييا . 
تعج الكيسة الحيػية لمبخوتيغ عالية فيسا اذا احتػي عمى كافة االحساض االميشية بالشدب 
السصمػبة والسالئسة لحاجة الصائخ . ولكغ اذا فقج واحج مغ االحساض االميشية في ذلظ 
البخوتيغ فأن قيستة الحيػية تشخفس وعمى ىحا االساس يعبخ عغ الكيسة الحيػية لمبخوتيغ 
مغ الشاحية الغحائية عمى انيا الشدبة السئػية مغ البخوتيغ السيزػم او السستز والتي يخدىا 

 الجدع وال تصخح في اليػريا او حامس اليػريظ :
 الكيسة الحيػية % مرجر البخوتيغ
 % 622 بخوتيغ البيزة
 % 17  - 10 بخوتيغ المحع

 % 10 – 32 بخوتيغ الحبػب
 % 60 – 62 بخوتيغ الجيالتيغ



 

 

 
تعتسج الكيسة الحيػية الى حج كبيخ عمى مدتػى البخوتيغ في العميقة . فإذا كانت ندبة 

الصائخ تكػن الكيسة الحيػية في أعمى  البخوتيغ في الغحاء عشج الحج األدنى لألحتياجات
مدتػى ليا  . ولكغ عشج رفع مدتػى البخوتيغ الى الحجود التي يحتاجيا الصائخ لجعع اعمى 

 مدتػى لمشسػ فان الكيسة الحيػية لحلظ البخوتيغ تبجأ باألنخفاض .
ان وتاتي : يمعب البخوتيغ دورًا أساسيا في تغحية الحيػ  أىسية البخوتيشات في تغحية الصيػر

 ىحه االىسية مغ خالل وضائف الستعجدة في جدع الحيػان وىي :
البخوتيغ مغ السقػمات التي ال يسكغ االستغشاء عشيا في جسيع الخاليا واندجة الجدع  .6

الحية في الجم والعزالت والجمج الخ ... كحلظ تجخل في تخكيب االنديسات واليخمػنات 
. 

البخوتيغ مرجر لمصاقة : عشجما يدتيمظ الحيػان كسيات كبيخة مغ البخوتيغ اكبخ مغ  .0
احتياجاتو فانو يدتخجم الفائس مشو كسرجر لمصاقة عمسًا ان ىحا الصخيق لمحرػل 

 عمى الصاقة غيخ محبح تغحويًا وال يشرح بو التغحوييغ .
برػرة رئيدة مغ أذا مشع الصائخ مغ األكل فأنو سيدتخجم اندجتة التي تتكػن  .5

 البخوتيغ كسرجر لمصاقة ولكغ لفتخة محجودة فقط .
 

-المصادر:  

تغذية الطيور الداجنة تاليف أ.د. علي الياسين وأ.د. دمحم حسن  .1

 0212،جامعة بغداد ،

0.Book Feature : Scotts Nutrition of the Chicken.4th ed. 

Canadian .1999 

 

 



 

 

 تصنيف االحماض االمينية

Classification of amino acids 

Lecture 5 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 

 : Amino Acidsاألحساض األميشية 
ىي اساس في بشاء البخوتيؽ لحا تعج بسثابة حجخات البشاء التي يبشى مشيا البخوتيؽ وىي 
احساض كاربؾكديمية تحتؾي عمى مجسؾعة اميشية واحجة او اكثخ وتكؾن مؽ نؾع الفا 
وتختبط فيو مجسؾعو االميؽ بحره الكخبؾن الفا السجاوره لمسجسؾعو الكاربؾكديميو وىي  مؽ 

 . Lنؾع 
حامض اميشي وبشدب وتتابعات تحجد نؾع ووعيفة الحامض .  02تبشى البخوتيشات مؽ 

وليا تاثيخ كبيخ في تحجيج الرفات الفيدياوية والكيسيائية لمبخوتيشات بدبب اختالف 
الظخفية لمحؾامض االميشية . مؽ حيث تخكيبيا وحجسيا وسمؾكيا مثل  Rمجسؾعة 

 التجاخل مع الساء .
 

 الميشية :وعائف االحساض ا
 وحجات بشائية اساسية لمبخوتيؽ . .1
ليا وعائف تخررية محجدة مثل الثايخوكديؽ يعسل كيخمؾن يشغؼ الظاقة )تسثيل  .0

الظاقة( والكاليديؽ يعسل عمى ازالة التاثيخ الدام لحامض البشدويػ . وبعض االحساض 
 تعسل كأنديسات .



 

 

بالعميقة او عؾامل محجدة لبعض بعض االحساض االميشية تترف بانيا عؾامل محجدة 
السؾاد العمفية مثل السيثايؾنيؽ الحامض االميشي السحجد في كدبة فؾل الرؾيا )النيا 

صشاعي . كسا يزاف   DL Melatoninفقيخة بالسيثايؾنيؽ ( حيث يزاف بذكل 
 الاليديؽ الى مؾاد عمفية ناقرة بو مثل كدبة زىخة الذسذ .

( فقط في حيؽ ان Lي البخوتيشات الظبيعية ىي مؽ نؾع )الحؾامض االميشية السؾجؾدة ف -
( في آن واحج وال يدتفاد D,Lالحؾامض الرشاعية تكؾن عمى شكل مخاليط مؽ نؾع )

 .Lما عجا السيثايؾنيؽ الحي يدتظيع ان يحؾلو الى نؾع  Dالججاج مؽ نؾع 
 

 تقديؼ وترشيف االحساض االميشية :
ؾائيا عمى السجسؾعة االميشية والكاربؾكديمية تقدؼ االحساض االميشية عمى اساس احت .1

 وترشف :
 –آيدو ليؾسيؽ  –ليؾسيؽ  –فاليؽ  –المشيؽ  –)كاليديؽ  احساض أميشية متعادلة - أ

 –تايخوسيؽ  –فشيل الشيؽ  –ميثايؾنيؽ  –سدتيؽ  –سدتئيؽ  –ثخيؾنيؽ  –سيخيؽ 
 ىيجروكدي بخوليؽ ( –بخوليؽ  –تخبتؾفان 

 ىدتجيؽ ( –ارجشيؽ  –اليديؽ )  احساض اميشية قاعجية - ب
 حامض الكمؾتاميػ ( –)حامض االسدبارتػ  احساض اميشية حامزية - ت

تقديؼ االحساض االميشية حدب ضخوريتيا واىسيتيا لؤلندان والحيؾان وىحا الترشيف  .0
 يأخح أتجاىيؽ :

 -التقديؼ او الترشيف العام وتقدؼ الى : –األول 
وىي االحساض االميشية  : Essential amino acidاالحساض االميشية االساسية  - أ

التي ال يدتظيع الجدؼ تخميقيا بالدخعة التي يحتاجيا لمشسؾ واألنتاج لحا يجب تؾاججىا 
ثخيؾنيؽ  –ليؾسيؽ  –تخبتؾفان  –فاليؽ  –ميثايؾنيؽ  –في غحا الحيؾان مثل ) اليديؽ 

  تايخوسيؽ ( –ارجشيؽ  –ىدتجيؽ  –



 

 

ىي التي يسكؽ  : Non Essential amino acid احساض اميشية غيخ اساسية - ب
لمجدؼ ان يرشعيا لحا فال حاجة وال ضخورة لتؾاججىا في الغحاء وىي تذسل عمى جسيع 

 االحساض االميشية الباقية ما عجا االحساض االميشية االساسية التي ذكخت سابقًا .
 -عمى اساس اىسيتيا لالندان والحيؾان :-الثاني

وىي االحساض االميشيو   Essential amino acidيواالحساض االميشيو االساس-1
الحيؾان وتزؼ  التي ال يدثظيع جدؼ الحيؾان ترشيعياووجؾدىاضخوري في غحاء

الفاليؽ 
,ليؾسيؽ,ايدوليؾسيؽ,ثخيؾنيؽ,ىدتجيؽ,اليديؽ,ارجشيؽ,ميثايؾنيؽ,تايخوسيشؾتخبتؾفان

. 
االحساض وىي  Non Essential amino acidاالحساض االميشيو غيخ االساسيو-0

االميشيو التي يدثظيع جدؼ الحيؾان ترشيعيا  ووجؾدىا غيخ ضخوري في غحاء 
 الحيؾان وتزؼ بكيو االحساض االميشيو وىي مداويو في قيستيا لالساسيو.

 
التقديؼ او الترشيف الى االحساض االميشية يسكؽ ان يعؾض عشو بحؾامض  –الثالث 

 اميشية اخخى في عخوف معيشة :
يشية التي يسكؽ لمجواجؽ ترشيعيا دومًا وتزؼ : حامض االسبارتػ , االحساض االم - أ

 ىايجروكدي بخوليؽ و الديخيؽ و الكمؾتاميؽ .
االحساض االميشية التي يسكؽ لمجواجؽ ترشيعيا تحت عخوف معيشة : ىي االحساض  - ب

التي يتحتؼ وجؾدىا في العميقة تحت عخوف معيشة )ولكؽ يفزل تؾاججىا بالعميقة ( 
تيؽ , التايخوسيؽ , ىايجروكدي اليديؽ , حامض الكمؾتاميػ , الكاليديؽ وىي الدد
 والبخوليؽ .

ناقرة بأي  االحساض االميشية الؾاجب تؾفخىا في العميقة دومًا وال يسكؽ تخك العميقة - ت
مشيا وىي : االرجشيؽ , الاليديؽ، اليدتجيؽ ، الميؾسيؽ ، اآليدوليؾسيؽ ، الفاليؽ ، 

 الثخيؾنيؽ ، التخبتؾفان ، الفشيل الشيؽ ( .السيثايؾنيؽ ، 



 

 

 
 : Protein Reserveالبخوتيؽ األحتياطي 

ان بخوتؾبالزم الخمية يسكؽ ان يتيجم لسؾاجية احتياجات الجدؼ مؽ الشتخوجيؽ او لدج 
ولكؽ عشج التغحية الجيجة   الشقص الحاصل بالظاقة بعج فتخة طؾيمة مؽ التغحية غيخالستؾازنة

فأن البخوتيؽ الفائض عؽ حاجة الجدؼ يحتجد في جدؼ الظيخ أو الحيؾان البالغ . وىحا 
( ان ىحه الديادة Eposit proteinيظمق عميو البخوتيؽ االحتياطي او البخوتيؽ السخدون )

خوتيؽ بالبخوتيؽ تتالشى عشج التغحية عمى العالئق ذات بخوتيؽ مشخفض الكيسة . والب
السخدون ال يسكؽ مقارنتو مؽ الشاحية الكسية في جسيع األحؾال مع الجىؽ السخدون بالجدؼ 
. إال انو اكثخ اىسية النو مرجر البخوتيشات في بالزما الجم والييسؾغمؾبيؽ . والبخوتيشات 

يشات االساسية لبالزما الجم ىي االلبؾميؽ والكمؾبيؾليؽ والفايبخيشؾجيؽ . ولكل مؽ ىحه البخوت
وعائفيا الخاصة ويقؾم الجدؼ بتحجيجىا بأنتغام مؽ أحتياطي البخوتيؽ لدبب مؽ االسباب 

( وبعج ذلػ يشخفض مدتؾى Hypo proteinmiaالبخوتيؽ في الجم ) فأنو يدبب فقخ
 البخوتيؽ في بالزما الجم .

اىخ في الحكيقة ان تؾفخ البخوتيؽ بكسيات كافية في العميقة يعج عخوري لسشع ىحه الغؾ  -
ومقاومة األصابة باألمخاض . والساحفغة عمى االنغسة االنديسية وكفائتيا . أذ انو عشج انتياء 
السخدون البخوتيشي تقل كفاءة ىحه االنديسات . وبسا ان السؾاد العمفية السدتخجمة كسرادر 
لتجييد البخوتيؽ )مثل كدبة فؾل الرؾيا( وىي عسؾمًا اكثخ كمفة مؽ تمػ السدتخجمة 

در لمكخبؾىيجرات مثل )الحبؾب ( لحا فسؽ السيؼ ججًا االخح بشغخ االعتبار تجييد كسرا
احتياجات الحج االدنى لمبخوتيؽ مؽ ىحه السرادر واالعتساد عمى مرادر الحبؾب والجىؾن 
لغخض تدويج العالئق باالحتياجات الخئيدة لمظاقة . مؽ جانب آخخ ان االحساض االميشية 

كسا ىي بل تيجم او تتحؾل الى مؾاد عزؾية أخخى وبأستسخار .  كأحساض اميشية ال تخدن 
وليحا ال يسكؽ لجدؼ الظائخ مؽ األحتفاظ بيا لحيؽ سج الحاجة وىحا يدسى )بعامل الؾقت( 

 في تكؾيؽ البخوتيؽ .
 



 

 

 
 تغحية البخوتيؽ واألحساض االميشية في الجواجؽ :

( في العميقة ىي االساس في Crud proteinفي الدابق كانت ندبة البخوتيؽ الخام )      
حداب العميقو اال ان ىحا الشسط اصبح ال يتفق مع السعخفة العمسية الحجيثة التي تؾصمت 
الييا تغحية الجواجؽ وبجأ االعتساد عمى الكيسة البايمؾجية لؤلحساض االميشية الزخورية في 

اضافة الى العشاصخ  العميقة مع مدتؾيات كافية مؽ االحساض االميشية غيخ الزخورية
 الغحائية االخخى .

أما بخرؾص معجالت استفادة فخوج المحؼ والججاج البياض مؽ بخوتيؽ العميقة حيث تذيخ 
التؾصيات الى ان معجالت استفادة فخوج المحؼ مؽ بخوتيؽ العميقة الستؾازنة قج عجل الى 

بياض مؽ البخوتيؽ % كسا ان معجل استفادة الججاج ال76% بجاًل مؽ السعجل الدابق 76
% وليحا التعجيل اىسية كبيخة في 55% بجاًل مؽ 71في العميقة الستؾازنة قج عجل أيزًا مؽ 

 حدابات االحتياجات والشتائج الستؾقعة مؽ ذلػ . 
 احتياجات فخوج المحؼ مؽ البخوتيؽ واالحساض االميشية : .1

وتيؽ والظاقة لفخوج تؾصي الجراسات التغحوية عمى تأميؽ عالئق عالية في كل مؽ البخ 
المحؼ مؽ أجل تأميؽ الشدب الرحيحة مؽ االحساض االميشية الزخورية لشسؾىا الدخيع 
ولسجىا بالظاقة الآلزمة التي تتفق مع أدائيا الحيؾي الدخيع . كسا دلت الجراسات بأن 
مدتؾى البخوتيؽ لؾحجه ال يعشي شيئًا ان لؼ يكؽ مختبط بشؾعية ومدتؾيات االحساض 

ية األساسية وغيخ األساسية في ذلػ البخوتيؽ . وىحا يعشي ان ندبة البخوتيؽ في االميش
العميقة ليذ ليا قيسة مالؼ تحدب االحساض االميشية الزخورية وغيخ الزخورية . اما 
عؽ مدتؾيات السثمى لمبخوتيؽ في العميقة فمؼ تأتي كشدب مجخدة في العميقة مؽ حيث 

رتبظت بسقجار ما يدتيمػ مؽ تمػ العميقة وبسحتؾاىا مؽ وجية نغخ التغحية الحجيثة بل أ
 الظاقة االيزية .

 
 احتياجات الججاج البياض  مؽ البخوتيؽ واالحساض االميشية :  .0



 

 

أن حدابات الظاقة والبخوتيؽ واحتياجات الظائخ مؽ االحساض االميشية تحكسيا مجسؾعة 
مؽ العؾامل وىحه العؾامل مشيا ساللة الحيؾان فكل ساللة او عخق دليل تخبية ودليل 
انتاج يحجد احتياجات الظيخ الؾاحج مؽ جسيع السؾاد الغحائية . باألضافة الى الذخوط 

داللو كي تدتظيع ان تعبخ عؽ ادائيا الؾراثي وبالذكل الحي الؾاجب تؾفيخىا ليحه ال
تتشاسب مع تمػ االحتياجات مثل ساللة او عخق الججاج البياض الخفيفة الؾزن يجب 

اسبؾع . أما عخق الججاج البياض الثقيل  11-2ان تكؾن تغحيتو حخة خالل فتخة التخبية 
لتغحية الحخة خالل الفتخة مؽ % مؽ ا 02 - 12الؾزن يجب ان تكؾن تغحيتو الى حؾال 

 أسبؾع . 11 – 2
العالقة بيؽ مدتؾى الظاقة والبخوتيؽ في العميقة : ان اختيار مدتؾى طاقة مختفع يجب  -

ان تخافقو مدتؾى بخوتيؽ مختفع أيزًا وعشجئح نتؾقع ان يكؾن معجل كفاءة التحؾيل 
 صغيخ فالعكذ صحيح .الغحائي متشاسبًا مع ارتفاع بسدتؾى الظاقة واذا كان الخقؼ 

بشاءًا عمى ذلػ فان زيادة مدتؾى كل مؽ البخوتيؽ والظاقة في العميقة سيؤدي الى 
احجاث تحديؽ في كفاءة التحؾيل الغحائي وىحا مظمؾب أقتراديًا . ذلػ الن احجا اىؼ 
االعتبارات التي تخاعا عشج تكؾيؽ العالئق بأقل كمفة ولكشيا قادرة عمى مؾاجية 

ليؾمية مؽ جسيع العشاصخ والسخكبات الغحائية . ان تكؾن تمػ العميقة كفؾءة الستظمبات ا
 غحائيًا بحيث تدج احتياجات الظائخ مؽ كافو العشاصخ الغحائية وبأقل قجر مسكؽ مشيا .

 

-المصادر:  

تغذية الطيور الداجنة تأليف أ.د. علي الياسين وأ.د. دمحم حسن  .1
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للبروتينات الداجنة احتياجات الطيور  

Poultry needs for protein 

Lecture 6 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 اليهمية لمصائخ من البخوتين : حداب الستصمبات
 يسكن تجدئة االحتياجات اليهمية من البخوتين لمججاج الشامي الى :

% بخوتين 18: بسا ان جدم الصائخ يحتهي عمى  Tissue Growthلشسه االندجة  .1
 -فأن االحتياجات اليهمية لشسه االندجة عشج الججاج تحدب من :

 معدل الزيادة الهزنية اليهمية لمدجاجة       
       كفاءة االستفادة من البروتين

 كمية البروتين في العميقة لنمه االنسجة 

: قجرت كسية الشتخوجين االنجروجيشي التي يخدخىا جدم  Maintenanceلؤلدامة  .2
لكل كيمه غخام  ممغم نايتخوجين 252الججاجة نتيجة لتمف الخاليا السختمفة بحهالي 

واحج من وزن الجدم الحي وبعج تحهيل ىحة الكسية من الشايتخوجين الى بخوتين تزخب 
x 6.25  كغم من وزن  1ممفم بخوتين لكل  1622وليحا سيفقج الجدم ما مقجار

 الجدم الحي في اليهم .
وزن  الجسم الحي         

       كفاءة االستفادة من البروتين
عميقةال لنمه االنسجة           كميةالبروتين  في 

% 4: لحج عسخ ثالثة اسابيع يسثل الخير حهالي  Feather Growthلشسه الخير  .3
% عشجما يدداد عسخ الصيخ الكثخ من اربعة 7من وزن الجدم الحي بعجىا يدداد الى 



 

 

اسابيع ومن ثم تبقى ىحه الشدبة ثابتة )ندبة الخير الى وزن الجدم الحي ( ميسا 
% من وزن 82ائخ بالعسخ . وبسا ان ندبة البخوتين في الخير ىي حهالي تقجم الص

 الخير فأن كسية البخوتين .

            
 معدل الزيادة  الهزنيه غم       أو     

     
  كميةالبروتين في العميقة لنمه الريش 

 
 متصمبات دجاج البيس لمبخوتين : 

وبالتالي تؤثخ في احتياجات الججاجة البياضة ىشاك عهامل عجيجة تؤثخ عمى استيالك العمف 
 لمبخوتين وىي :

: ترشف سالالت انتاج البيس الى سالالت ثقيمة واخخى  حجم الججاجة وساللتيا .1
خفيفة تحتاج الدالالت الثقيمة الى كسيات من البخوتين الغخاض االدامة اكبخ من 

ين لكل دجاجة / اليهم نظيخاتيا الخفيفة وىحا يعشي استيالك كسيات اكبخ من البخوت
. 

: يشخفس معجل استيالك العمف من قبل الصائخ كمسا ارتفع  درجة حخارة البيئة .2
درجة الحخارة حيث ان ىحا االنخفاض يؤدي الى عجم اعصاء الكسية الآلزمة من 
البخوتين العصاء بيزة واحجة لحلك يتحتم عمى التغحوي رفع ندبة البخوتين في 

غم بخوتين /  18سن حرهل الججاجة البياضو عمى % لكي نز22العميقة الى 
 يهم .

: ان فتخة االنتاج االقترادية لجى سالالت انتاج البيس تبمغ حهالي  مخحمة االنتاج .3
والعخق عمى  اسبهع )تؤثخ الداللو 22شيخ اذا تبجأ الججاجة باألنتاج بعج  15

أسبهع ( وبيحا العسخ يبجأ االنتاج بالديادة التراعجية  2-1± مهعج االباضة 
أسبهع .  36-26وبذكل سخيع حتى يرل الى القسة أنتاج البيس عشج عسخ 

 15% بعج 65بعجىا يبجأ األنتاج باألنخفاض والتشاقز بذكل تجريجي ليرل الى 
( اسبهع ويربح 82قج تجاوز ) شيخا من وضع البيس عشجىا يكهن عسخ الججاجة



 

 

األنتاج غيخ أقترادي وال يفزل األبقاء عمى القصيع بل يفزل جدره أو اخخاجو 
 من دورة األنتاج .

 تخبية أرضية ام اقفاص ( . –شخيقة التخبية ) السدكن  .4
السداحة السخررة لكل دجاجة من السعمف وعسق العمف في السعالف  .5

 االوتساتيكية .
 دقة قز السشقار . .6
 كثافو التخبية . .7
 تهفخ الساء الرالح لمذخب . .8
 الحالة الرحية لمقصيع . .9

 محتهى العميقة من الصاقة . .12
 محتهيات البيزة من البخوتين :

%دىن ، 12%بخوتين ، 12% ماء ، 66تحتهي البيزة الصازجة عمى 
غم فأن  56% معادن ، وبسا ان وزن البيزة نفخضو 11%كاربهىيجرات ، 1

       بخوتين البيزة تحتهي عمى 

   
 

غم . وبسا ان معامل الكفاءة لؤلستفادة من  56غم بخوتين لمبيزة بهزن  6.7= 
 % فأن :55البخوتين في الغحاء في الججاج خالل مخحمة األنتاج البيس ىي 

   

    
  =         

  
 غم بخوتين ألنتاج بيزة واحجة في السخحمة األولى . 12.2=  

 -عمى كفاءه االستفاده من البخوتين : العهامل السؤثخه
تختمف السهادالعمفيو في معامل  -:معامل ىزم البخوتين وقيستو البايهلهجيو-1

%واعمى معامل ىزم ىه في البيس , ويجب 92-75ىزسيا اذ يتخاوح مابين 
احتداب االحساض االميشيو واضافتيا الى العالئق عشج حجوث نقز في احجىا حتى 

 العميقو عمى مدتهى عال من البخوتينوان احتهت 
 -العالقة بين ندبة البخوتين في العميقة وكسية العمف السدتيمك :-2



 

 

ىشالك عالقة وشيجة بين كسية العمف السدتيمك من قبل الججاجة ومدتهى البخوتين في 
ذلك العمف مع االخح بشظخ االعتبار محتهى العمف من الصاقة االيزية ودرجة حخارة 

فكسية العمف السدتيمك تتشاسب عكديًا مع الشدبة السئهية لمبخوتين في العميقة  السحيط .
. 
تختمف من مشصقو الى اخخى ومن -تاثيخشاقو الغحاء عمى معجالت العمف السدتيمك:-3

ساللو الى اخخى وعسهما تخفع احتياجات الصائخ من الصاقو خالل فرل الذتاء وتشخفس 
 في الريف.

العالقة بين الصاقة والبخوتين :يدتصيع الججاج تشظيم استيالكو من العمف لمحرهل -4
عمى الكسيو السشاسبو من الصاقو عشج تغحيتو ولحلك فانو من الزخوري تعجيل ندبو 

 البخوتين في العميقو ندبو الى مدتهى الصاقو فييا
 

 -ندبة الصاقة الى البخوتين:
( الالزمة لتجييد الحجود الجنيا ME/P( أو )C/Pخوتين )ان ندبة الصاقة األيزية الى الب

وىحه تأتي من  182 – 175من مدتهيات كل من الصاقة والبخوتين يجب ان تتخاوح بين 
حاصل قدسة الكيمه سعخات لمصاقة األيزية / كغم عمف عمى الشدبة السئهية في ذلك 

% مع االبقاء عمى 12بسقجار البخوتين . في األجهاء الحارة يفزل ان تقمل ىحه الشدبة 
 17غم بخوتين و  18% لزسان حرهل الججاجة عمى 17مدتهى البخوتين ال يقل عن 

 غم بخوتين باليهم خالل السخحمة الثانية .
 -العهامل التي تتحكم باحتياج الصائخ من الصاقو والبخوتين:

 نهعيو البخوتين في العميقو– 1
 درجو حخاره البيئو-2
 والشهع والدالل-3

 العسخ والجشذ-4



 

 

,نيائي فخوج المحم 132لبعس العالئق ) باديء فخوج المحم  C/Pمن االمثمو عاى 
% 52, انتاجيو 194, تصهيخيو فخوج بياض 143,نسه فخوج بياض  159
 %(152% انتاج 82,انتاجيو 196انتاج

 ميدان الشايتخوجين :
خوجيشي فيحا يعشي تهازن عشجما نقهل ان الكائن الحي أو الجواجن في حالة تهازن نايت

كسية الشايتخوجين التي يتشاوليا في غحائو اليهمي مع تمك التي يصخحيا لمخارج . حيث 
باألمكان الديصخة عمى ميدان الشايتخوجين والتي تداوي الحج األدنى من احتياجاتو ألتسام 

. أذا نقز عسميات التسثيل السختمفة وخاصة أمجاد الحيهان باألحساض األميشية األساسية 
أحج األحساض األميشية االساسية من العميقة فان الحيهان يمجأ الى ىزم أندجتو 
لسهاجية أحتياجاتو من تمك األحساض األميشية . وىحه الحالة تدسى )تهازن نايتخوجيشي 
سالب( . حيث بأمكان الحيهان أستعادة حالة تهازنو الى شبيعتيا في حالة امجاده 

تي كانت غائبة في العميقة أما في حالة )التهازن الشايتخوجيشي بالحهامس األميشية ال
السهجب( ىي حالة يدتيمك فييا الجاجن كسية من الشايتخوجين من السهجهد بالعميقة أكثخ 

 من تمك التي يصخحيا خارجًا .
 
 

 : تأثيخ زيادة البخوتين أو الحهامس األميشية عمى الصائخ
في عالئق فخوج المحم تؤدي الى خفس معجالت  أن الدياة السفخشة لسدتهى البخوتين (1

 الشسه.
 انخفاض مدتهى الجىن في الحبيحة وفي الجدم . (2
 زيادة مدتهى حامس اليهريك في الجم (3
من الشاحية االدارية زيادة ندبة البخوتين في العميقة تؤدي الى زيادة ندبة الخشهبة  (4

متخمز من كسيات حامس في الفخشة نتيجة لديادة استيالك الساء الآلزم لمتسثيل ول
 اليهريك الدائجة .



 

 

زيادة مدتهى البخوتين في العميقة تؤدي الى أجياد الصائخ في كيفية التخمز من  (5
 البخوتين الدائج .

من الشاحية االقترادية السرادر البخوتيشية اغمى ثسشًا من السرادر الكخبهىيجراتية  (6
 فأن الديادة في البخوتين تؤدي الى خدارة اقترادية .

قج تكهن الديادة في البخوتين ناجسة عن زيادة واحج او اكثخ من االحساض االميشية  (7
حالة عجم تهازن االحساض  -1وبحلك تدبب ىحه الديادة واحجة من الحاالت . 

حجوث حالة  -3حجوث حالة تشافخ بين بعس االحساض االميشية.  -2االميشية . 
 تدسم نتيجة لمديادة السفخشة .

 -: تأثيخ الشقز في البخوتين او الحهامس االميشيو عمى الصائخ
انخفاض معجالت نسه االفخاخ وتخاجع الدياده الهزنيو والحي يعتسج عمى مدتهى -1

 الشقز في البخوتين او االحساص االميشيو
في حالو الشقز الذجيج لمبخوتين او لهاحج او اكثخ من االحساص االميشيو االساسيو -2

 الى تهقف الشسه يميو انخفاص سخيع في الهزن  فان ذلك سيؤدي
بالشدبو لمججاج البياض فان الشقز البديط في مدتهى البخوتين في العميق ىاو -3

نقز الجدئي لالحساض االميشيو يؤدي الى خفز وزن البيزو وعشج استسخار 
 الشقز فان ذلك يؤدي الى انخفاض انتاج البيس يخافقو انخفاض في وزن الجدم  

و الشقز الذجيج فان ذلك يؤدي الى التهقف الكمي لالنتاج  وتداقط الخير في حال -4
 مع التشاقز الذجيج بالهزن  وربسا ترل الحالو الى اليالك .

 األحساض األميشية الرشاعية :
بعج معخفة التخكيب الكيسيائي لالحساض األميشية وصفاتيا الكيسيائية والفيديائية أصبح 

وبسا أن الحامزين األميشيين )السيثايهنين والاليدين( ىسا  من الديل ترشيعيا مختبخياً 
أكثخ األحساض األميشية األساسية أستخجامًا في تحزيخ العالئق لحلك أصبح التعامل 
معيا تجاريًا أمخ شبيعي في االسهاق ومن قبل السخبين البدصاء . يحزخ الاليدين من 

تجخي عمية التشكية العالية حيث تجاريا عن شخيق العسميات السايكخوبية حيث  Lنهع 



 

 

% من فعالية الاليدين الصبيعي . أما السيثايهنين فأن  78.4تكهن فعاليتو تداوي 
 DLنظيخه الييجروكدي ميثايهنين ويشتج أيزا صشاعيًا بالصخق الكيسياوية ويكهن بذكل 

Meth . 
 

 العهامل السؤثخة عمى متصمبات الحهامس األميشية :
 ميقة بالصاقة زادت أحتياجات الصيهر لالحساض األميشية .كمسا زاد محتهى الع (1
حرهل عسمية األكدجة لمجىهن غيخ السذبعة مكهنو البيخوكديجات التي تحج من  (2

 األستفادة من الاليدين .
وجهد بعس السزادات الحيهية في العالئق تقمل من تحصيم بعس األحساض  (3

 االميشية وبحلك تكهن ىشالك وفخة من تمك االحساض .
( يقمل من متصمبات Lasolo Acidوجهد بعس السخكبات الكيسياوية مثل ) (4

االحساض االميشية الكبخيتية )السيثايهنين والددتين ( ويحدن من نسه الخير 
 وتهزيعو .

زيادة مدتهى واحج أو أكثخ من االحساض االميشية األساسية يديج من متصمبات  (5
 الحامس األميشي السحجد األول .

 
 

 

-المصادر:  

تغذية الطيور الداجنة تاليف أ.د. علي الياسين وأ.د. دمحم حسن  .1

 0212،جامعة بغداد ،

0.Book Feature : Scotts Nutrition of the Chicken.4th 
ed. Canadian .1999 



 

 

 

 البروتينات وحيدة الخلية

Single cell protein  

Lecture 7 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 
 :  Single cell proteinالبخوتيشات أحادية الخمية 

البخوتيشات وحيجة الخمية مؽ البخوتيشات غيخ التقميجية والتي تديؼ في سج جدء مؽ حاجة 
البخوتيشات العمفية مؽ خالل استغالل السيدة التي تتسيد بيا الكائشات الجقيقة في ترشيع ىحا 

ساعة 2 -1ساعات والبكتخيا خالل  3-1البخوتيؽ حيث أن الخسيخة تتزاعف خالل 
باألضافة الى أمكانية التحكؼ بغخوف األنتاج وأتاحة الفخصة ألستثسار السخمفات الدراعية أو 

 الشفظية بذكل جيج .
 

ان اول انتاج ليحا البخوتيؽ عمى مدتؾى صشاعي واستعسمت في التغحية في السانيا        
 saccharomyces cerevisiae خالل الحخب العالسية االولى حيث تست تشسيت خسيخة

وباستعسال السؾالس كسرجر لمكاربؾن والظاقة وامالح االمؾنيؾم وبحلػ استظاعت السانيا ان 
% مؽ االغحية السدتؾردة قبل الحخب اما خالل الحخب العالسية 66تدتغشي عؽ حؾالي 

كسرجر لمبخوتيؽ في التغحية  candida utilis الثانية فقج استخجمت السانيا خسيخة التؾريال
وذلػ تشسيتيا عمى الدائل الستخمف مؽ مرانع الؾرق وعمى الدكخيات الشاتجة مؽ التحمل 

الف طؽ / الدشة خالل الحخب العالسية الثانية  15الحامزي لمخذب حيث انتجت حؾالي 



 

 

 Soups وكان االستعسال الخئيدي ليحه الخسيخة ىؾ اضافتيا لالغحية خاصة الذؾربات
 وانتذخ انتاج خسيخة التؾريال بعج الحخب العالسية الثانية الى بكية انحاء العالؼ لحج االن

 
 مسيدات البخوتيشات وحيجة الخمية :

 % عمى أساس الؾزن الجاف .76-56ندبة البخوتيؽ الخام فييا يتخاوح بيؽ  .1
محتؾى البكتخيا مؽ االحساض االميشية اعمى مؽ الخسائخ تحتؾي عمى تخاكيد متداوية  .2

 مؽ العجيج مؽ االحساض االميشية وافزل مؽ ما يحتؾية صفار البيض .
 مسكؽ أنتاجو في عخوف غيخ مكمفة أقتراديًا . .3

 

Fig. 1: Flow chart of Single cell protein production (modified from Ageitos et al ., 2011)  

 

 



 

 

 

Fig. 2. Microorganisms and substrates used for SCP production. 

 

S. Fatemeh S.Reihani،Kianoush ،Khosravi-Darani / Electronic Journal of Biotechnology 

Volume 37, January 2019, Pages 34-40 

 

 عيؾبيا : 
-15األحساض األميشية السؾجؾدة في ىحا البخوتيؽ تقل بسقجار  قابمية أمتراص .1

% عؽ مثيالتيا السؾجؾدة في مدحؾق الدسػ . وذلػ الن البخوتيشات وحيجة 46
الخمية تحتؾي عمى )الكمؾكان . والسانان( المحان يعسالن عمى تثبيط امتراص 

 االحساض االميشية .
غؼ  166غؼ/ 25-8ض الشؾوية )ارتفاع محتؾى البخوتيشات وحيجة الخمية ألحسا .2

 مسا يؤثخ عمى قيستيا الغحائية . RNAبخوتيؽ ( وخرؾصا 
 الدسية تتؾاجج في بعض أنؾاع البخوتيشات . .3
أن محتؾاىا السختفع باالحساض الشؾوية يؤدي الى تخاكؼ حامض اليؾريػ في الجم  .4

 -والحي يؾلج أضخارَا صحية مسثمة بـ :
 اليؾريػ في السفاصل . داء الشقخس الشاتج مؽ تخسيب حامض - أ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0717345818300484#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0717345818300484#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0717345818300484#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07173458
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07173458/37/supp/C


 

 

أندجاد األنابيب البؾلية وتكؾيؽ الحرى في الكمى والسثانة نتيجة لتكؾيؽ أمالح  - ب
 الحامض.

 
ٌجب ان تتوقر صفات معٌنة فً االحٌاء الدقٌقة التً تستعمل فً انتاج البروتٌن االحادي      

  :الخلٌة الستعماله فً تغذٌة االنسان او الحٌوان واهم الصفات هً

 ال تسبب امراضا للنبات او االنسان(1) 

 ذات قٌمة تغذوٌة جٌدة (2)

 غٌاب المركبات السامة (3)

ذات كلفة واطئة وتعتمد كلفة االنتاج على بعض العوامل مثل معدل النمو والمحتوى  (4)

البروتٌنً والحاجة الى العناصر الغذائٌة المدعمة واستعمال اوساط غذائٌة انتقالٌة وعملٌة 

  .والتجفٌفالفصل 

 

  المصادر

 

تغذية الطيور الداجنة تاليف أ.د. علي الياسين وأ.د. دمحم حسن  .1
 0202،جامعة بغداد ،

  Single Cellاالحياء الذقيقة المستعملة في البروتيه وحيذ الخلية .2

Protein 0202، د.عذوان وهاب المظفر 
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 الفيتامينات الذائبة بالدىهن 

Fat soluble vitamins 

Lecture 8 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 
  Vitamins الفيتامينات

ىي مخكبات عزػية مػجػدة في السػاد الغحائية الصبيعية يحتاجيا الجدع بكسيات صغيخة ججًا لالستفادة    
 -مشيا في العسميات الحيػية االعتيادية كالشسػ واالدامة وانتاج البيس والتفكيذ. ومغ ميداتيا:

 ىي احج مكػنات الغحاء  .1

 تػجج بكيات ضئيمة بالغحاء .2

 والشػ وتصػر االندجةضخورية الدامة الحياة  .3

 في حالة غيابيا تطيخ اعخاض نقز عمى الصائخ .4

 والشياسيغ. Dاليسكغ تكػيشيا داخل الجدع يحل عمييا الصيخ مغ الغحاء عجا فيتاميغ  .5

 : وتقدم الفيتامينات الى
 . الفيتاميشات الحائبة بالجىغ. 2. الفيتاميشات الحائبة بالساء.          1
 

 الفيتامينات الذائبة بالدىن بالماءالفيتامينات الذائبة 
 C,O,Hتحتػي عمى  C,O,H,S,CO,Nتحتػي عمى 

 تخدف بالجىػف  ال تخدف في الجدع
 تصخح كاممة مع البخاز تصخح الكسيات الدائجة خارج الجدع عغ شخيق الجياز البػلي

 باالمعاءفقط يتكػف  Kفيتاميغ يتكػف العجيج مشيا في االمعاء بػاسصة االحياء السجيخية
 يحتاجيا الجدع في تشطيع ايس الػحجات البشائية تختبط جسييا بعسميات نقل الصاقة

 تػجج بالشباتات عمى ىيئة مػلجات لمفيتاميشات مثل الكاروتيشات الفا وبيتا وكاما  معزسيا في الشباتات



 

 

 
 العهامل المؤثرة عمى فعالية الفيتامينات

 ضخوؼ الخدف وشػؿ مجة الخدف  .1

 التعخض لمعشاصخ السعجنية كالحجيج والشحاس  .2

 الخشػبة .3

4. PH 

 شكل العمف بييئة مجخوش او اقخاص .5

 
 
 
 

 احتياجات الصيػر الجاجشة لمفيتاميشات حدب اعسارىا             

 

  
 Fat soluble vitamins   الفيتامينات الذائبة بالدىهن 

 .  Kو  Eو  Dو  Aوتذمل 
 A  C19H27CH2OH( فياميغ 1)

 ويػجج في الصبيعة في صػرتيغ    
 الرهرة األولى 



 

 

ويمعب ججار االمعاء  Aعمى شكل مػاد ممػنة صفخاء او بختقالية تدسى كاروتيشات ويتع تحػيميا الى فيتاميغ 
والكبج دورًا ىامًا في ىحه العسمية وتعتبخ الكاروتيشات السرجر الشباتي الػحيج ليحا الفيتاميغ والنيا تعصي 

( واىع مرادر ىحا الفيتاميغ  Provitamin A) Aفي الجدع فانيا تدسى مػلجات فيتاميغ  Aفيتاميغ 
الشباتية )الخيتشػؿ( ىي الخذ والصساشة والسذسر والسعجنػس والكخاث اما في السسمكة الحيػانية فالكاروتيشات 

 نادرة ومػجػدة في صفار البيس والدبج البقخي. 
 الرهرة الثانية 

اد غيخ ممػنة وىحه غيخ مػجػدة اال في السسمكة الحيػانية وتكثخ في زيت الدسظ وكبج ويػجج عمى شكل مػ 
الحيػانات والدبج والحميب ويتػاجج برػرة الفيتاميغ ذاتو . اما الفيتاميغ السحزخ صشاعيًا فيػجج عمى شكل 

 -السخكبات التالية :
 Retinol       vitamin A-CHOكحػلي  Aفيتاميغ  -أ

 Retinal    vitamin A-CH2OHالجييايجي  Aفيتاميغ  -ب
 Retinoic    vitamin A-CooHحامس  Aفيتاميغ  -جػ

 Carotenesعبارة عغ مخكبات نباتية تشتذخ في الصبيعة وتدسى كاروتيشات  Aمػلجات فيتاميغ 
 والكاروتيشات ىي مػاد ممػنة ال تحتػي عمى االوكدجيغ وتػجج في الصبيعة بذكل الفا وبيتا وكاما 

 Aوظائف الجدم التي تحتاج الى فيتامين 
 احجاث البرخ وسالمة العيغ .1

 يسشع خمل االعراب  .2

 السحافطة عمى الغذاء السخاشي لالندجة .3

 السحافطة عمى التكاثخ  .4

 نسػ وتكػيغ العطاـ .5

 السحافطة عمى ضغط سػائل السخ والشخاع الذػكي .6

 
 اعراض نقرو في االفراخ الرغيرة     
 قمة ىالذيية .1

 ضعف الشسػ  .2

 عجـ تػازف الحخكة .3

 انتفاش وضعف الخير .4



 

 

 تقخف االغذية السخاشية لالندجة .5

 قمة مقاومة االمخاض وارتفاع اليالكات . .6

 
 اعراض نقرو في الطيهر البالغة

 عجـ تػازف الحخكة .1

 انتفاش وضعف الخير .2
 انخفاض انتاج البيس وندبة الفقذ .3

 زيادة البقع الجمػية في البيس  .4

 الخرػبةانخفاض ندبة  .5

 سػائل متجبشة حػؿ العيغ مدببة عجـ الخؤيا .6

 عمى الصيػر تدبب االعخاض ذاتيا في حالة نقرو . Aالسدتػيات العالية مغ فيتاميغ 

 

 A العهامل المؤثرة في احتياج فيتامين
 ساللة الصيخ عالقة شخدية مع الدالالت الثقيمة  .1

 Aارتفاع الصاقة يخفع مغ خديغ الكبج مغ فيتاميغ  .2

 Aارتفاع البخوتيغ عالقة شخدية مع احتياج فيتاميغ  .3

 Aعالقة شخدية مع احتياج فيتاميغ ارتفاع درجات الحخارة  .4
 Aفيتاميغ االمخاض كالكػكديجيا تديج الحاجة ل .5

 
 D     Calciferol( فيتامين 2) 

ويتػاجج بكثخة في السسمكة الحيػانية كديت الدسظ  Antirachitic vitaminويدسى الفيتاميغ السانع لمكداح 
وىي الريغة الفعالة   Cholecalciferol D3والتػنػػة والػػػدخديغ والكػػبج والخسيخة ويحتاج الججاج الى فيتاميغ 

الحي يحفد امتراص -dihydroxycholecalciferol   1,25لمفيتاميغ التي تعسل كسػلج تغحوي لميخمػف 
 فػر لتكػيغ الييكل العطسي والسشقار والسخالب وقذخة البيزة. الكالديـػ والفد

 D  (Provitamins D)مهلدات فيتامين 
 Ergosterol( اركهستيرول 1)



 

 

والسدسى كالديفيخوؿ  D2والتي عشج تعخضيا الى االشعة البشفدجية تتحػؿ بعج عجة خصػات الى فياميغ 
االركػستيخوؿ يتحػؿ الى مادة سامة ىي تػكدي ستيخوؿ وزيادة التعخيس الى االشعة البشفدجية فاف 

Toxisterol .ليحا يجب ايقاؼ التعخيس لالشعة عشج تكػيغ الكالديفيخوؿ 
                             Toxisterol  

 

Ergosterol                        Calciferol  

 

 Dehydrocholestrol -7دي ىيدروكهليدترول  -7( 2)
عشج تعخض الجمج الشعة الذسذ )فػؽ البشفدجية( .  D3وىحه السادة مػجػدة تحت الجمج وتتحػؿ الى فيتاميغ 

دي ىايجرو كػليدتخوؿ وذلظ في االمعاء الحتػاء  -7واندجة الجدع ليا القابمية عمى تحػيل الكػلدتخوؿ الى
وبالتالي يشتقل ىحا السخكب  Dehydrogenaseالغذاء السخاشي لالمعاء عمى انديع 

Dehydrocholesterol -7  الى الجمج ليتحػؿ الى فيتاميغD3  .عشج التعخض لالشعة فػؽ البشفدجية 
 

Cholesterol          7- Dehydrocholesterol              الجمج         vit D3 

         dehydrogenase في االمعاء   
 

 Dوظائف فيتامين 
 مغ خالؿ ججراف االمعاء Pو   Caامتراص  .1

 مغ خالؿ ججراف االمعاء Caتكػيغ البخوتيغ الخاص في نقل  .2

 تكمذ العطاـ وزيادة امتراص العشاصخ السعجنية .3

 ترفية الفػسفات بالكميتيغ .4

 
 Dالعهامل المؤثرة عمى احتياج الطيهر لفيتامين 

 مرجر الفدفػر بالعميقة .1

 بالعميقة Pو   Ca مقجار .2

 Pو   Caالشدبة بيغ  .3

 تعخض الصيخ الشعة الذسذ .4

 
 في الطيهر Dتأثير المدتهيات العالية من فيتامين 

 زيادة

 اشعة
 

 بنفسجية

 ينتقل
 

 الى



 

 

 مغ العطع الى االندجة Pو   Caاعادة امتراص  .1

 سيػلة كدخ العطع .2

 العزالت السمداء تتحدذ لتخسيب الكالديػـ  .3

 تخسيب الكالديـػ االوعية الجمػية والجياز البػلي والتشفدي . .4

 
 في االفراخ Dاعراض نقص فيتامين 

 ضعف الشسػ والػزف  .1

 الكداح .2

 ليػنة السشقار والسخالب .3

 عجـ تكمذ الييكل العطسي .4

 قرخ العطاـ وتذػىيا .5

 ضعف واسػداد الخير .6

 في الدجاج البالغ Dاعراض نقص فيتامين 
 انخفاض انتاج البيس .1

 بيس ذو قذخة خفيفة .2

 انخفاض ندبة الفقذ .3

 ليغ العطاـ .4

 البيس والسبيستقمز حجع قشاة  .5

 ليػنة السشقار والسخالب وعطع الرجر  .6

 E    Tocopherol( فيتامين 3) 
ويػجج عمى شكل الفا وبيتا وكاما ودلتا تػكػفيخوؿ  Antisterility vitaminويدسى الفيتاميغ السانع لمعقع 

 وىي االشكاؿ الفعالة اما االشكاؿ االخخى فتكػف غيخ فعالة. 
ب ولتفكيذ البيس ويؤدي الى تمف الخريتيغ في الجيكة السغحاة عمى عالئق ضخوري لالخرا Eوفيتاميغ 

 ناقرة بيحا الفيتاميغ لفتخة شػيمة وعشج نقرو في االفخاخ فانو يدبب :
حيث يتسيد بعجـ قجرة الفخخ عمى  Crazy chickاو مخض الفخخ السجشػف  Encephalomalaciaليغ الجماغ   (1)

 الديخ برػرة متػازنة ويدقط الفخخ الى االماـ والخمف والى الجانبيغ وكحلظ الجوراف حػؿ نفدو . 

  Exudative Diathesisااللبة الشزحية  (2)



 

 

والدميشيػـ ويحجث ىحا السخض بتجسع سائل شفاؼ في االندجة تحت الجمج  vit Eتحجث نتيجة نقز 
 الرجر والتجػيف البصشي وىحا الدائل يذبو تخكيب بالزما الجـ . وباالخز

   Muscular Dystrophyضسػر العزالت  (3)

 يسكغ التقميل مغ حجوثو باضافة مخكبات الدميشيػـ ووجػد الددتيغ والسيثػنيغ يقاوماف االصابة بيحا السخض. 
 

 vit Eاما وظائف 
 غ االكدجة لػجػد مجسػعة فيشػلية في السخكب . م Aعامل حيػي اساسي مزاد لالكدجة يحسي فيتاميغ  .1

 يداعج في التشفذ الخمػي.  .2

 يسشع تيجـ تخكيب المبيجات في السايتػكػنجريا باالكدجة.  .3

 السخكبات الفدفػرية ذات الصاقة العالية.  وباالخز phosphorylationيداعج في عسمية الفدفخة  .4

 .Nucleic acidيداعج في ايس الحامس الشػوي  .5

 . Ascorbic acidلو دور في تخميق حامس  .6

 لو دور في ايس االحساض االميشية الحاوية عمى الكبخيت.  .7

 والسػجػد في جدع الججاج.  Eالحي يذابو فيتاميغ  Ubiquinonيذتخؾ في تكػيغ االنديع السداعج  .8

جات االحادية تداعج الميبػبخوتيغ في الجـ والرفخاء والكميدخي lipoproteinيتع بػاسصة  Eامتراص فيتاميغ 
 عمى االمتراص. 

 
 Eالعهامل المؤدية لتمف فيتامين 

 .الديػت الستعجد غيخ السذبعة 1
 . صشع االقخاص العمفية 2
 . امالح الحجيج يتيجـ ىحا الفيتاميغ بػجػد كمػريج الحجيجيظ3
 . مدتحزخات تقريخ المػف مثل ثشائي اوكديج الكمػر 4
 . فػسفات كخسيل االوكدجيغ الثالثي والخالت والدكديشات ورباعي كمػريج الكاربػف.5

 
  

 K    (vitamin K )( فيتامين 4)
  Antihemorrhagic vitaminويدسى الفيتاميغ السانع لمشدؼ 

 مرادره 



 

 

 K1 Phylloquinoneفيتاميغ  -أ
والدبانغ والميانة والصساشة والقخنابيط. االكثخ فعالية ويكػف مػجػدًا في السسمكة الشباتية مثل البخسيع     

 لمصيػر
 Menaquonone -4  K2فيتاميغ  -ب

 ويتكػف ىحا الفيتاميغ بػاسصة البكتخيا في االمعاء الغميطة ويتػاجج بكثخة في بقايا الشباتات والحيػانات .     
 Menadione     K3فيتاميغ  -جػ

.  Dimethylpyrimidolاو  Diphosphateاو  Sodium bisulfiteمغ  ويسكػػػغ تكػػػػػيشو صشاعياً     
 االقل فعالية لمصيػر

 تحتاج الى الجىغ الغحائي وامالح الرفخاء المتراصيع في االمعاء.  Kوالرػر الثالثة لفيتاميغ 
 صفاتو 

 ال يحوب في الجىػف . (1)
 يقاـو الحخارة والتاكدج والقػاعج والحػامس والزػء واالشعة .  (2)

 .vit K1اكثخ الرػر نذاشًا    (3)

 والسػاد البخوتيشية الالزمة في الكبج.  Prothrombinميع لمشطاـ االنديسي لتكػيغ  (4)

 وعسمية تخثخ الجـ ببداشة تكػف كاالتي :
 الخطهة األولى 

Vit K     Prothrombin                      thrombin 
 

 الخطهة الثانية 
fibrinogen                       fibrin  )الخثخة( 

الحي يعصى ليخفس مدتػى البخوثخومبيغ في الجـ  Dicumarolويزاد عسل الفيتاميغ الجاي كيػماروؿ 
 ولتدداد الفتخة الالزمة لتخثخ الجـ.

يستز مغ االمعاء الجقيقة ويمـد المتراصو وجػد امالح الرفخاء ويدخي بعج االمتراص الى الجـ  (5)
 ثع الى الكبج حيث يخدف ىشاؾ. 

 مالحعة 
 دقائق.  5ثانية وفي حالة الشقز بيحا الفيتاميغ تستج الى  22-17فتخة تخثخ الجـ في الججاج    
 
 

 بوجود الكالسيوم

thrombokinas

e 

 thrombinبوجود 



 

 

 Kالعهامل المؤثرة في احتياج الطيهر لفيتامين 

 اتاحة الفيتاميغ في العميقة .1

 درجة ثبات الفيتاميغ في العميقة  .2

 تكػيغ الفيتاميغ بػاسصة االحياء السجيخية لمقشاة اليزسية .3

 قابمية امتراص الفيتاميغ التي تعتسج عمى مدتػى الجىغ وافخاز كسيات كافية مغ امالح الرفخاء .4
 الجاخمي لالمعاءتمف الفيتاميغ بدبب االصابة بالكػكديجيا السدببو لمشدؼ  .5

 القابمية الػراثية .6
 اعراض نقص الفيتامين في االفراخ الرغيرة 

زيادة الفتخة الدمشية الالزمة لتخثخ الجـ واحتػاء العميقة او ماء الذخب مزادات ليحا الفيتاميغ تديج مغ  .1
 شجة االعخاض. 

 الجقيقة.  ندؼ في الرجر واالرجل واالجشحة والتجػيف البصشي والدصح الخارجي لالمعاء .2

 فقخ الجـ ىػ احج اعخاض نقز ىحا الفيتاميغ.  .3

 تػقف نسػ نخاع العطع. وتأكل ججراف القانرة .4

 
 اعراض نقص الفيتامين في الدجاج البالغ

 ارتفاع اليالكات الجشيشية في اليـػ الثامغ عذخ مغ الحزانو .1

 وجػد بقع ندفيو في جدع الجشيغ اليالظ وزيادة البقع الجمػية في البيزة .2
 
 
 

 المردر : 
كتاب تغذية الطيهر الداجنة تاليف ا.د. عمي الياسين وا.د. دمحم حدن،  .1
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 الفيتامينات الذائبة بالماء

Water soluble vitamins  

Lecture 10 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 Water soluble vitaminالفيتامينات الذائبة بالماء 
  B1 Thiamine. فيتامين 1

 بايخمجيغ وثايازول.  Thiazole ringو  Pyrimidineوىػ مخكب كيسياوي بديط يتكػن مغ    
يستز بديػلة مغ االمعاء الجقيقة وذلظ لحوبانو في الساء وبعج االمتراص يشتقل الى الكبج  B1وفيتاميغ 

ولو دور ميع في التسثيل الغحائي لمسػاد  B1الرػرة الفعالة لفيتاميغ  Co-Carboxylaseوالكميتيغ ويعتبخ الـ 
البايخوفيظ فيحػلو الى حامس الكاربػىيجراتية ، اذ ان لو دور في ندع مجسػعة الكاربػكديل في حامس 

 وماء في دورة كخبذ. Co2الخميظ وىحا بجوره يتاكدج الى 
 B1 العهامل المؤثرة في احتياج فيتامين

 اقل مغ الثقيمة . B1الداللة : حيث العخوق الخفيفة تحتاج فيتاميغ  .1

 زيادة كسية الفيتاميغ بديادة السػاد الكاربػىيجراتية.  : مكػنات العميقة .2

مزادات الكػكديجيا تجعل الفيتاميغ غيخ متيدخ )متاح( عشج استعساليا يجب مثل  االضافات غيخ الغحائية .3
 زيادة احتياجات الصائخ لمثياميغ.

 B1مصادر فيتامين 
الكبج والكمى والمحع والبيس والخزخوات الػرقية والشخالة )القذػر(. كسا تقػم البكتخيا السػجػدة في معجة   

 ممغع/ كغع.  2الحيػانات السجتخة بتحزيخ ىحا الفيتاميغ. ويجب ان يتػفخ في العميقة بشدبة 
 اعراض نقص الثيامين باالفراخ الصغيرة .

 فقجان الذيية  .1
 الخيرضعف الشسػ وانتفاش  .2



 

 

 عجم تسكغ الصيخ مغ الػقػف .3

 التػاء الخأس لمخمف .4

 ارتفاع اليالكات .5

 . بالدجاج البالغاعراض نقص الثيامين 
 انخفاض ندبة الفقذ وىالك االجشة .1

 كيتػليد في خاليا الجم الحسخ. معخفة نقرو مختبط بسدتػى انديع تخاند .2

 
 B2 Riboflavinالرايبهفالفين . 2

والخايبػفالفيغ مخكب بمػري اصفخ المػن ويحوب في الساء  vit Gالكتػفالفيغ كان يدسى وكان يدسى بـ    
كسا يحوب في الػسط القمػي ولكشو ال يحوب في االيثخ واالسيتػن. ويجب عجم تعخيزو لمزػء اذ انو في 

ع عغ الحالة الرمبة مادة ثابتة بذخط عجم تعخضو لمزػء ويحفظ في زجاجات بشية غامقة. يجب االمتشا
 .  B2اضافة بيكاربػنات الرػديػم الى الصعام النيا تتمف فيتاميغ 

 وجهده ودوره
فيو كسا يتػاجج في الشباتات الخزخاء  يػجج في الحميب ويخجع لػن الذخش االصفخ الى وجػد الخايبػفالفيغ  

والكبج والخسائخ والفصخيات والدسظ والبيس والخسيخة وبسجخد ان يرل الى االمعاء الجقيقة فانو يستز 
بديػلة عغ شخيق الجم يشتذخ داخل الجدع ويرل الى كل خمية والدائج مشو يخخج عغ شخيق البػل . يجخل 

بتفاعالت االكدجة واالختدال في الجدع ومغ اىسا فالفيــــغ احـــــادي في تخكيب عجد مغ الكػانديسات السيسة 
ويدـسى  FADوكحلظ فالفيغ ادنيغ ثشائي الشيػكميػتيج  FMN Flavin Mononucleotideالشيػكميػتــــيج 

Flavin Adenine Dinucleotide  ممغع / كغع عمف. 7و5- 2و5احتياجو لمصيػر الجاجشة مغ 
 الفين في الطيهر الداجنةاعراض نقص الرايبهف

 تجىػر الشسػ  .1

 تذػه القجم والتػاء االصابع  .2

 paralysis الذمل الجائع  .3

 فذل الجشيغ الفاقذ وارتفاع اليالكات الجشيشية  .4

 
 Niacin. النياسين 3

 Nicotinic acidحامس الشيكػتيشظ 



 

 

 في العسميات االيزية وفي مشع خذػنة الجمج.  وقج عخفت اىسية حامس الشيكػتشيظ
 صفاتو 

 . مػجػد في كل خمية حية بكسيات ضئيمة ججًا. 1
 . يحوب في الساء وال يحوب في االيثخ وثابت بذجة في الغميان او عشج تعخضو لمزػء او اليػاء. 2
في االندجة وبػاسصة الكائشات  Tryptophan. يحزخ ىحا الفيتاميغ مغ الحامس االميشي التخبتػفان 3

 البيخيجوكديغ.  B6الجقيقة في االمعاء وبػجػد فيتاميغ 
                          B6+الكائشات الجقيقة 
Tryptophan                                      Nicotinic acid  

 . يسكغ تحزيخه باكدجة الشيكػتيغ بالسػاد السؤكدجة القػية .4
 .NADو  NADPػن اثشيغ مغ االنديسات السداعجة . يك5 

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate  وNicotinamide Adenine Dinucleotide 
 وىي ميسة في تفاعالت االكدجة واالختدال وليسا اىسية في ايس الكاربػىيجرات والبخوتيشات والجىػن 

 
 العهامل التي تؤثر في احتياجات الطيهر لحامض النيكهتينك

والتخبتػفان لتخكيب  B6التخبتػفان : مسكغ ان يتحػل التخبتػفان الى حامس الشيكػتشيظ مسكغ يزاف  .1
ىحا الفيتاميغ وعشج زيادة التخبتػفان في العميقة يقل احتياج الججاج لمشياسيغ. وتختمف احتياجات 

 الشيكػتشيظ وذلظ لتحػيل التخبتػفان في الجدع الى حامس الشيكػتشيظ. الججاج لحامس 
اتاحة الشيكػتيشظ : يػجج مختبط مع مخكبات اخخى في الحرة الرفخاء والحشصو فيرعب االستفادة مشو  .2

. 
 اعراض نقص النياسين في االفراخ الصغيرة 

 بصئ الشسػ  .1

 ضعف الخير وخذػنتو .2

 وتزخع السفاصل العخقػبية .3

 الجمج و الفعالتياب  .4
 اعراض نقص النياسين في الدجاج البالغ  

 انخفاض انتاج البيس .1

 انخفاض ندبة الفقذ .2
 مصادره 



 

 

 تعتبخ الخسيخة مغ اغشى السػاد بيحا الفيتاميغ كحلظ البيس والكبج والكمية والدسظ. 
ع واحتياجو ويستز ىحا الفيتاميغ بديػلة مغ االمعاء ويحسل بػاسصة الجم الى كل خمية مغ خاليا الجد

 ممغع / كغع عمف.  22-11لمصيػر الجاجشة مغ 
 
 B6 Pyridoxinالبايروكسين . 4

 -وىحا الفيتاميغ لو دور في شفاء نػع معيغ مغ امخاض الجمج ويتػاجج ىحا الفيتاميغ بالرػر التالية :   
 أ. البايخوكديغ

 ب.البايخيجوكدال 
 جـ. البايخيجوكداميغ 

 دوره الحيهي 
 Carboxylالحي يحخر مجسػعة الكاربػكديل  Decarboxylaseكجدء مغ االنديع  B6. يعسل فيتاميغ 1

 التايخوسيغ والحي لو دور في ايس االحساض االميشية.  Tyrosineمغ عجة احساض اميشية مثل 
والحي يداعج عمى نقل مجسػعة االميغ مغ الحامس االميشي  Transaminase. يعسل كجدء مغ االنديع 2

Glutamate and Asparatate Transaminase . 
 مصادره 

تعتبخ الخسيخة مرجر مستاز ليحا الفيتاميغ كحلظ في الحبػب والبحور وباالخز اجشتيا كسا يتػاجج في    
 الدسظ والحميب والكبج وصفار البيس وفي االندجة الحيػانية. 

 B6هامل التي تؤثر في احتياجات الطيهر لفيتامين الع
 B6محتػيات العميقة مثل ارتفاع الكػليغ يؤدي الى نقز فيتاميغ .1

 اقل مغ الثقيمة B6الداللة : الدالالت الخفيفة تحتاج الى فيتاميغ .2

 
 عمى االفراخ الصغيرة B6اعراض نقص فيتامين 

 فقجان الذيية والشسػ .1

 وتكػن سيمة االثارة ضيػر اعخاض عربية عمى االفخاخ .2

 والذمل Perosisاندالق الػتخ  .3

 ارتفاع اليالكات  .4

 لدجاج البالغعمى ا B6اعراض نقص فيتامين 



 

 

 انخفاض انتاج البيس.1
 .انخفاض ندبة الفقذ2

    
  Pantothenic acidحامض البانتهثنيك . 5

 صفاتو 
 . سائل زيتي لو لػن اصفخ شاحب. 1
 باالحساض او القمػيات وال يحوب في البشديغ. . يحوب في الساء ويفدج بتحممو 2
 . يتكػن حامس البانتػثشيظ مغ 3
 Pantoicحامس البانتػيظ  -أ

 - alanineالحامس االميشي بيتا االنيغ  -ب
( في السػاد الكاربػىيجراتية والجىشية وبعس االحساض االميشية 2C. اتحاده مع جديئيغ مغ الكاربػن )4

 . A ليكػن االستيل كػاندايع
 Folic acid( وحـــامس الفـػليظ vit Cوحامس االسكػربيظ ) B12. ليحا الفيتاميغ عالقة بفيتاميغ 5

. ان حجث نقز في البانتػثشيظ يعدى اما الرتفاع الحخارة وضخوف الخدن الخديئة ووجػد Biotinوالبايػتيغ 
 مزادة حامس البانتػثشيظ في االعالف.

 مصادره 
 الكبج والكمى وقذػر الخز والخسائخ 

 اعراض نقصو في االفراخ 
 تجىػر الشسػ .1

 انتفاش الخير .2

 افخاز سائل لدج مغ العيغ عمى االجفان وتمترق عمى بعزيا .3

 تطيخ قذػر صجفية عمى زوايا الفع .4

 يربح الجمج اسفل القجم سسيكًا ومتقخناً  .5
 Biotinالبايهتين  .6

( العامل الػاقي ونقز البايػتيغ غيخ محتسل الحجوث Protective Factor) Hويدسى احيانًا بفيتاميغ    
في الججاج عشجما تغحى عمى العالئق االعتيادية ويسكغ ان يحجث الشقز باضافة كسيات كبيخة مغ بياض 

وىػ عبارة عغ كاليكػبخوتيغ  Avidinالبيس الى العميقة اذ ان بياض البيس يحتػي عمى بخوتيغ االفجيغ 



 

 

glycoprotein  يفخز مغ الصبيعة السخاشيةMucosa  في قشاة البيس وعميو فيػ يتػاجج في جدء االلبػميغ
مغ البيس والتي تختبط بدخعة مع البايػتيغ في االمعاء وتسشع امتراصو ، كسا يحجث الشقز بالبايػتيغ عشج 

 عمف.ممغع / كغع  1.15اضافة مخكبات الدمفا. ويقجر احتياجو لمصيػر الجاجشة بحػالي 
 صفاتو 

 . مخكب بمػري يحوب في الساء وال يحوب في االيثخ او الكمػروفػرم. 1
 .ثابت لمحخارة والزػء وال يتاثخ بالقمػيات او االحساض. 2
 . يػجج في الصبيعة اما متحجًا مع الحامس االميشي الاليديغ ليكػن 3

 Biotin + lysine              Biocyatineالبيػساتيغ                      
 وىػ الذكل الستغمب في الخسيخة 

 او يػجج بذكل مشفخد كسا في الحميب والخزخوات.
في عسمية ايس  Co2حيث يعسل كانديع الضافة او فرل  Co2. مغ وضائفو الفدمجية انو يثبت 4

 الكاربػىيجرات كحلظ لو دور في عسميات ايس الجىػن والبخوتيشات. 
 وفي تكػيغ القػاعج البيػريشية والبخيسيجية .  isolenineو  lencine. لو دور في تسثيل االحساض االميشية 5
 

 العػامل السؤثخة عمى احتياجات البايػتيغ
 اتاحة الفيتاميغ .1

 الجىػن الستدنخة تتمف الفيتاميغ وبحلظ تدداد الحاجة اليو .2

كسيتو السشقػلة عغ شخيق البيزة السجيخية لالمعاء و درجة تكػيغ الفيتاميغ او ىجمو بػاسصة االحياء  .3
 مصادره 

يتػاجج في الكبج والكمى والخسيخة والحميب والخزخوات ويعتبخ الغحاء السمكي مغ اغشى السػاد الغحائية بيحا    
 الفيتاميغ. 

 اعراض نقصو 
 التياب الجمج  .1
  Perosisاندالق الػتخ  .2

خذػنة الجمج حػل زوايا الفع وتذقق الجمج اسفل القجم كسا تمترق الجفػن ويحجث اضسحالل في  .3
 العزالت. 

 تذسع الكبج والكميتيغ  .4



 

 

 المصدر : 
كتاب تغذية الطيهر الداجنة تاليف ا.د. عمي الياسين وا.د. دمحم حسن، جامعة بغداد  .1

،2212. 

اسماعيل خميل ابراهيم ، جامعة المهصل  اسس تغذية الطيهر الداجنة ، تاليف .2
،2222. 

 



 

 

2جزء  الذائبة بالماءالفيتامينات   

Water soluble vitamins part 2 

Lecture 11 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 
 

 Folacinاو  Folic acidحامض الفهليك او الفهالسيم . 7
  BCويدسى فيتامين 

حامس الفهليك يختبط مع حامس الكمهتاميك ويكهن غيخ فعال اال ان البشكخياس والكبج والكمية 
 Cysteinتحتهي عمى انديسات تتسكن من تحخيخ حامس الفهليك وىحا يتاثخ بتهفخ الددتين 

خى. ويكثخ وجهده في الخسيخة والكبج واألوراق الخزخاء وتحتاج وحامس االسكهربيك وعهامل اخ
 في نسهىا الى وجهد ىحا الحامس.  Lactobacillusبكتخيا حامس الالكتيك 

ال يحوب ىحا الحامس في الجىهن وال يتاثخ بالحخارة في الهسط القاعجي والهسط الستعادل لكشو 
 يتاثخ بالزهء.

 -الل :لو دور حيهي واساسي في الجدم من خ
 . تحهيل الحامس االميشي الكاليدين الى الحامس االميشي الديخين 1

               folic  

glysine                 serine  

 . يسشع حامس الفهليك االنيسيا .2
التي تجخل في تخكيب االحساض الشهوية عميو  . ميم لتكهين السيثايهنين والقهاعج البيهريشية3

 يعتبخ ىحا الحامس ميم لمخمية الن االحساض الشهوية ىي جدء ىام في الخمية. 
 0. لو اىسية في تكهين انهية الخمية عميو فان لو دور ميم في الشسه. 4
 . لو دور في التسثيل الغحائي لمحامس االميشي الثايخوسين. 5
 

 احتياج الطير لحامض الفهليكالعهامل المؤثرة في 
 مدتهى الكهلين: يسكن لمكهلين ان يدج نقز حامس الفهليك واليحرل العكذ في ذلك .1



 

 

 ندبة الجىن بالعميقة: مع ارتفاع الجىن تدداد حاجة الصيخ الى حامس الفهلك .2

 تدداد حاجة الصيخ الى حامس الفهلك البخوتينمع ارتفاع  ندبة بخوتين العميقة: .3
ت: مع ارتفاع ىحه السخكبات في العقاقيخ والسزادات الحياتية السدتعسمة مخكبات الكبخي .4

 تدداد حاجة الصيخ الى حامس الفهلك
 

 اعراض نقصو 
 تاخيخ نسه االفخاخ ،  .1
 ضعف نسه الخير وتمهنو بمهن يختمف عن لهن ساللة الصيخ  .2

 فقخ الجم الحي يتسيد بكبخ كخيات الجم ونقز المهن  .3

 . Perosisتراب باندالق الهتخ   .4

 انخفاض انتاج البيس وندبة الفقذ .5
 
 
 الكهباالمين  B12 Cobalamine. فيتامين 8

 ويدسى السانع لالنيسيا الخبيثة 
 مميزاتو 

. لهنو احسخ لهجهد عشرخ الكهبالت فيو كسا انو يحتهي عمى مجسهعة الديانيج ويهجج فيو 1
 الشتخوجين والفدفهر. 

 . يحوب في الساء والكحهل واالسيتهن وال يحوب في االيثخ والكمهروفهرم .2
 . يتاثخ في السحاليل الذجيجة الحسهضة والذجيجة القمهية. 3
 . من مسيداتو ىه تكهيشو من قبل االحياء السجيخية في االمعاء. 4
 . لو دور في عسميات نقل مجسهعة السثيل من مخكب الى مخكب في الجدم. 5
 والبخوتيشات في الجدم.  Nucleic acidيم لتكهين الحامس الشهوي . م6
. يحدن امتراص الكاروتيشات من االمعاء الجقيقة وىه ميم بالشدبة لالنديسات لتحهيل 7

 في الجدم.  Aالكاروتيشات الى فيتامين 
 . لو دور في الجياز العربي كحلك لو دور في ايس السهاد الكاربهىيجراتية والجىشية. 8

ويعتبخ ىحا الفيتامين ضخوري النتاج كخيات الجم الحسخاء وغيابو يؤدي الى فقخ الجم ونقز 
 B12الكخيات البيزاء ومن اعخاضو بصيء الشسه وقمة كفاءة التحهيل الغحائي ويخدن فيتامين 

 ممغم / كغم عمف.0.002-0.001اشيخ في الكبج. احتياجاتو من  5لسجة ال تتجاوز 



 

 

 B12احتياج الطير لفيتامين  العهامل المؤثرة في
مقارنة  B12شخيق التخبية الصيهر السخباة عمى الفخشة تحرل عمى كسيات من فيتامين .1

 بالسخباة عمى االرضية الدمكية

 لو عالقة تبادلية مع الفيتاميشات االخخى مثل البانتهثيشك .2

 .B12زيادة مدتهى البخوتين في العميقة يديج من الحاجة الى فيتامين  .3

تعتسج االحتياجات عمى مدتهى حامس الفهليك والكهلين والسيثايهنين فاذا انخفزت  .4
 B12مدتهياتيم زادة الحاجة الى فيتامين 

 اعخاض نقرو باالفخاخ:
 .االنيسيا1
 .ضعف الشسه والتخير2
 .االندالق الهتخي 3
 .ارتفاع اليالكات 4
 .تمف الكميتين عشج التذخيح5

 اعراض نقصو بالدجاج البالغ
 انخفاض البيس السشتج وندبة الفقذ .1
 اليتسكن الجشين من الفقذ .2

 ارتفاع اليالكات الجشيشية .3
 Choline. الكهلين 9

وىه الجدء الفعال لمجىن السدسى ليديثين وىه اساسي لبشاء الخمية ، كسا ان لو دور اساسي    
 Fatty liverلكبج في ايس السهاد الجىشية في الكبج ويسشع التخاكم غيخ الصبيعي لمجىن وتذحم ا

 . Perosisوضخوري النتاج البيس والشسه ومشع اندالق الهتخ 
وبسا ان السيثهنين والكهلين يستمكان مجسهعة السثيل الحيهية التي يسكن ان تشتقل داخل الجدم 

جدئيًا محل  والتي فييا يسكن ان يحل السثيهنين Transmethylationوتدسى ىحه العسمية 
يسكن ان يحل  Homocycteineالكهلين كعشرخ غحائي اساسي، والكهلين مع اليهمهسدتين 

 ممغم / كغم عمف. 1300-600محل السثيهنين احتياجو لمصيهر من 
 العهامل المؤثرة في احتياج الطير لمكهلين 

ب زيادة مدتهى السيثايهنين : اذا انخفس مدتهى السيثايهنين دون الحجود السصمهبة يج .1
 الكهلين.



 

 

حامس الفهليك وفيتامين اذا انخفس مدتهى :  B12مدتهى حامس الفهليك وفيتامين  .2
B12 دون الحجود السصمهبة يجب زيادة الكهلين. 

الحجود السصمهبة يجب زيادة الجىن عن مدتهى  رتفعاذا ا ندبة الجىن في العميقة : .3
 الكهلين.

 
لو عالقة باالحتياجات الفدمجية لمكهلين اذ  B12ين السثيهنين والددتين وحامس الفهليك وفيتام

 . Acetyl cholineانو يسشح مجسهعة السثيل ليحه السخكبات برهرة االستيل كهلين 
 تحل محل                                         

 السثيثهنين               كهلين + ىهمهسدتين                              
 يحل جدئيًا محل                                      

 مصادره 
 مدحهق الدسك والخسائخ وكدبة فهل الرهيا.    

 اعراض نقصو 
 بصئ الشسه وتجىهر التحهيل الغحائي .1

 Perosisاندالق الهتخ  .2

 تذحم الكبج .3

 انخفاض انتاج البيس وصغخ حجسو وانخفاض ندبة الفقذ. .4
ويختمف الكهلين عن بقية الفيتاميشات بانو يسكن تخكيبو في الكبج اال انو ال يدج احتياجات 

 الجدم. 
 C   Ascorbic acid. فيتامين 01
وىحا الفيتامين ال يعتبخ فيتاميشًا لبعس الحيهانات مثل الفئخان ويسكن ان يرشعو الفأر داخل    

جدسو ومن مسيداتو انو يحوب في الساء بديهلة ويتحمل بديهلة لكشو ثابت في الحالة الرمبة ليحا 
 وىحا الفيتامين حداس ججًا لمحخارة ويتمف عشج الصيي والتدخين والتبخيج. 

الى العامل الخاص الالزم لتكهين كخيات الجم  Folic acidحامس الفهليك  Cامين ويحهل فيت
وىخمهن الثايخوكدين يمعب دورًا ميسًا في تكهين كخيات الجم  Cuو  Feحيث ثبت انو مع 

 الحسخاء. 
ولو دور في تسثيل بعس االحساض االميشية مثل الفشيل االنين وىخمهن الثايخوكدين وكحلك 

تكهين السهاد الغخوية الجاخمية في الخاليا وتكهين االجدام السزادة كسا لو دور يعتبخ ميم في 
 في تكهين العظام والغزاريف. 



 

 

  Vit C, Fe , Cu , Thyroxine               تكهين كخيات الجم   
 نقصو 

 وحجوث االنيسيا )فقخ الجم(.  يؤثخ عمى تكهين االجدام السزادة وقمة كهين االلياف الكهالجيشية

 
 المصدر 

،  كتاب تغذية الطيهر الداجنة لممؤلفين ا.د. عمي الياسين وا.د. دمحم حسن.0
2101جامعة بغداد ،  

، جامعة المهصل  تغذية الدواجن تاليف د. اسماعيل خميل ابراهيم سكتاب اس. 2
،2111  



 

 

  العناصر الالعضوية )المعادن( 

Inorganic Elements 

Lecture 11 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 
 Inorganic Elements )المعادن(  العناصر الالعضوية

تسمى برماد المادة العضوٌة المتبمٌة بعد حرلها وطرد الماء منها على      

مركز فً الهٌكل العظمً اال انه ٌوجد منها ممادٌر فً تالرغم من انها ت

% 01% من وزن الجسم الحً للطٌر و5-3االنسجة الطرٌة وتمدر بحوالً 

ٌمكن تخلٌك المعادن فً الجسم فٌجب توفٌرها من وزن البٌضة الكاملة وال 

 اء.ذفً الغ

 -تقسم العناصر الالعضوية الى :

ٌحتاجها الجسم بممادٌر  -:Major Elements العناصر المعدنٌة الرئٌسة .0

اجزاء مركبة او عناصر  كونعالٌة وٌعبر عنها بالنسب المئوٌة وغالبا ما ت

  Mg,K,P,Ca,S,Na,Clلاعدٌة تشمل –حامضٌة 

ٌعبر عنها باالجزاء لكل  -: Trace Elements العناصر المعدنٌة النادرة  .2

( تدخل فً تحفٌز االنظمة االنزٌمٌة او متحدة معها وتشمل PPMملٌون )

Co,Cu,Fe,I,Mn,Se,Zn 



 

 

لها دور فً تحسن النمو وكفاءة التحوٌل  -العناصر المعدنٌة الوظٌفٌة : .3

 As,Cr,F,Moانزٌمٌا وتشمل الغذائً وتخفف من التسمم ولم تكن كعامال 

تشمل العناصر الناتجة عن االنشطار النووي  -العناصر المعدنٌة الملوثه : .4

 Se,Mo,Hgوتشمل اٌضا 

 

 ملخص وظائف العناصر الالعضوية في جسم الطائر

 المحافظة على الضغط االوزموزي بٌن الخالٌا .0

 المحافظة على الشد السطحً لسوائل االنسجة .2

 الماعدي لسوائل االنسجة–المحافظة على التوازن الحامضً  .3

 تساعد على االمتصاص وتخلٌص الجسم من الفضالت .4

 اسناد الجسم تدخل فً تركٌب الهٌكل العظمً .5

 سٌوم العضالت واالعصاب والملب مثل الكالتنبٌه  .6

تدخل فً تركٌب بروتٌنات الدم )الهٌموغلوبٌن( والبروتٌنات الفسفورٌة  .7

 والهورمونات  واالنزٌمات

 تكوٌن لشرة البٌضة والرٌش والمنمار والمخالب  .8

 تنظٌم عمل الغدد الصماء فً الجسم مثل الغدة الدرلٌة. .9

 Major Elements العناصر المعدنية الرئيسة

 الكالسيوم والفسفور

% من الكالسٌوم 99% من رماد الجسم وٌوجد  71ٌشكالن اكثر من 

 % من الفسفور فً العظام .81و

 وظائف الكالسٌوم

 تكوٌن الهٌكل العظمً .0



 

 

 نمل الدهن من الدم الى صفار البٌض .2

 تخثر الدم .3

 تكوٌن لشرة البٌض .4

 تملص العضالت .5

لكلس والرخام والمحار والكالسٌت )كاربونات امصادرالكالسٌوم : حجر 

 الكالسٌوم( مسحوق العظم ولشرة البٌض

 مواصفات مصادر الكالسٌوم المرغوبة 

 % 98-95كاربونات الكالسٌوم عن التمل نسبة  .0

 % كاربونات المغنٌسٌوم2ٌجب ان التحتوي على  .2

 خالٌة من الشؤائب والمواد السامة .3

 phosphorالفسفور 

% فً االنسجة الطرٌة لجسم الطائر معظمه فً المصادر 21ٌوجد بنسبة 

على العكس منه فً المصادر الحٌوانٌة  Phytateالنباتٌة على هٌئة فاٌتٌت 

 متاحا .ٌكون 

 وظائف الفسفور 

 ATPنمل الطالة على شكل  .0

 تركٌب العظام .2

 ٌشترن فً االنظمة االنزٌمٌة .3

 نمل الدهون الى موالع اخرى .4

 الماعدة-التوازن بٌن الحامض .5

 DNA,RNAٌموم بالترابط االسهامً بٌن  .6



 

 

 

 العوامل المؤثرة فً امتصاص الكالسٌوم والفسفور

 صٌغة العنصر .0

بصورة عامة اما الفسفور ٌوجد مرتبط فً المصادر الكالسٌوم ٌوجد متاحا 

 النباتٌة وفً الصخور ٌوجد بمستوٌات سامة مرتبط بالفلور .

 درجة حموضة االمعاء .2

 PH  ارتفاع الكالسٌوم ٌؤدي الى زٌادة الحموضة وافضل درجة 

 .6المتصاص الفسفور الل من 

 نسبة الكالسٌوم الى الفسفور .3

فً غداء االفراخ  وتزداد الحاجة العالٌة  0:2نسبة الكالسٌوم الى الفسفور 

 للكالسٌوم فً عالق الدجاج البٌاض واالمهات.

 D3فٌتامٌن  .4

 هو المسؤول عن امتصاص الكالسٌوم والفسفور . D3ان فٌتامٌن 

 

 اعراض نمص الكالسٌوم والفسفور فً االفراخ

 انخفاض كمٌة العلف المستهلن .0

 ضعف حٌوٌة االفراخ .2

 انخفاض معدل النمو .3

 صابة االفراخ بالكساح والعرجا .4

 ارتفاع نسبة حامض الٌورٌن المطروح .5

 ارتفاع الهالكات .6

 

 اعراض نمص الكالسٌوم والفسفور فً الدجاج البالغ

 سهولة كسر لشرة البٌض  .0



 

 

 انخفاض انتاج البٌض او تولفه بالكامل .2

 لٌونة المنمار .3

 تموس عظم الساق وسهولة كسرها  .4

 

 

 Kالبوتاسيوم 

من العناصر التً توجد فً سائل الخلٌة وخالٌا العضالت واالعصاب     

اٌام من جسم الفرخ ومن مصادره الموالس وكلورٌد  5-3وٌستنفذ خالل 

 البوتاسٌوم .

 وظائف البوتاسٌوم

 الماعدي –ضروري للمحافظة على التوازن الحامضً  .0

 المحافظة على الضغط االوزموزي  .2

 االنزٌمٌةٌموم بتنشٌط عمل االنظمة  .3

 ضروري فً اٌض الكاربوهٌدرات والدهون  .4

 ٌحافظ على عمل الملب .5

غم / كغم 2.3غم / كغم علف وللبالغة  2.6احتٌاجاته لالفراخ الصغٌره 

 علف.

 اعراض نمص البوتاسٌوم 

 انخفاض سرٌع فً استهالن العلف .0

 انخفاض سرٌع فً معدل النمو .2

 انخفاض فً نسبة رماد العظم .3

اض تمثٌل الفسفور وبالتالً انخفاض تكلس العظم وال انخفاضه ٌسبب انخف  .4

 ٌؤثر على الكالسٌوم.

 



 

 

 Mgالمغنيسيوم 

من المكونات االساسٌة للخالٌا وسوائل الجسم  وله دور فً العدٌد من    

% وٌوجد 65الفعالٌات الحٌوٌة وٌوجد بشكل حر ٌمتص بسهولة بنسبة 

اٌام  5-3% وٌستنفذ خالل 31بشكل مرتبط مع الفوسفات فً العظم وٌشكل 

 من جسم الفرخ وهو متوفر فً جمٌع المكونات العلفٌة .

 

 نٌسٌوماعراض نمص المغ

 ارتفاع الهالكات فً االفراخ  .0

 فمدان توازن الطٌر .2

 الترنح والسموط ثم االرتعاش .3

 بطئ النمو والترٌٌش .4

 انخفاض انتاج البٌض وانخفاض وزنه .5

 فً مصل الدم Mg انخفاض مستوى .6

غم / كغم علف وٌتأثر بمستوى  1.35احتٌاجاته لالفراخ الصغٌره 

 الكالسٌوم والفسفور .

 

 Naالصوديوم 

% من الصودٌوم وٌوجد جزء منه غٌر 1.3ٌحتوي جسم الحٌوان على 

ذائب فً العظام والجزء االكبر ذائب فً سوائل الخالٌا وعند استخدام ملح 

% من العلٌمة ستؤدي الى زٌادة الرطوبة فً 1.5بنسبة  NaClالطعام 

 الفضالت والفرشة.

 %. 1.35-1.25فً العلٌمة ٌجب ان ٌكون بحدود NaCl مستوى



 

 

 عراض نمص الصودٌوم والكلورا

 انخفاض معدل النمو   .0

 انخفاض انتاج البٌض .2

 ظهور حالة االفتراس وظهور التشنجات العصبٌة .3

 جفاف الجسم  .4

 ارتفاع نسبة الهالكات .5
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 العناصر المعدنية النادرة

Trace Elements 

Lecture 12 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 
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ٌحتاجها الطائر بكمٌات ضئٌلة جدا وان زادت عن احتٌاجات الطائر تسبب 

 تسمم. 

 -تأثٌر زٌادة نسب العناصر النادرة فً عالئك الطٌور الداجنة :

 انخفاض معدل النمو   .1

 ضمور العضالت .2

 انخفاض انتاج البٌض .3

 تدهور نوعٌة المشرة للبٌضه .4

 هالن الطائر .5

 Coالكوبلت 

واذا حصل نمص فً هذا العنصر معناه  B12ٌدخل فً تركٌب فٌتامٌن 

نادرا ما ٌحدث النمص لهذا الفٌتامٌن لكونه  B12 حدوث نمص بفٌتامٌن

متوفر فً المصادر الحٌوانٌة وٌعد هذا العنصر ساما اذا ارتفع مستواه اكثر 

 ملغم / كغم فً علٌمة الطٌور. 5من 



 

 

 Mnالمنغنيز 

 االعضاء التناسلٌة ٌتركز وجوده بالعظام بصورة رئٌسة ومن ثم فً

 وظائف المنغنٌز الحٌوٌة 

 تكوٌن نخاع العظام .1

تنشٌط انزٌمات عدٌدة مثل االرجنٌز والثٌامنٌز والسستاٌن   .2

 سلفاهاٌدرٌز .

 ٌدخل فً عملٌة الفسفرة التأكسدٌة .3

 تخلٌك االحماض الدهنٌة .4

 ربط االسٌتات الى الكولستٌرول   .5

 فوائد المنغنٌز فً الطٌور الداجنة 

 لغرض النمو  .1

 انتاج البٌض .2

 لغرض الفمس .3

 نشوء وتطور العظم .4

 تحسٌن نوعٌة لشرة البٌضة .5

 مصادر المنغنٌز فً عالئك  الطٌور الداجنة

الشوفان والرز ومخلفات الحنطة والذرة الصفراء وكبرٌتات المنغنٌز 

وكلورٌد المنغنٌز وكاربونات المنغنٌز وبرمنغنات البوتاسٌوم وثانً اوكسٌد 

  المنغنٌز

 اعراض نمص المنغنٌز فً االفراخ

 perosisاالنزالق الوتري  .1



 

 

 تضخم مفاصل الساق وعظم الساق لصٌرة وسمٌكة .2

 امتناع االفراخ عن الولوف .3

 انحناء الساق والتوائها حول محورها .4

 االمتناع عن تناول العلف والماء  .5

 ارتفاع الهالكات .6

 اعراض نمص المنغنٌز فً الدجاج البالغ

 البٌضانخفاض انتاج  .1

 ارتفاع نسبة البٌض خفٌف المشرة   .2

 انخفاض نسبة الفمس بسبب تشوه وهالن االجنة .3

ملغم / 33ملغم / كغم علف وللدجاج البٌاض  55احتٌاجاته لالفراخ بحدود 

 كغم علف.

 العوامل المؤثرة فً احتٌاج الطٌور للمنغنٌز

 لة .الساللة : السالالت الخفٌفة تحتاج المنغنٌز بصورة الل من الثمٌ .1

مصدر البروتٌن فً العلٌمة : استعمال البروتٌنات النباتٌة تؤدي الى  .2

 زٌادة احتٌاج الطائر للمنغنٌز.

ٌصبح  6فً االثنً عشر عن  PHاالس الهٌدروجٌنً : اذا ارتفع  .3

 المنغنٌز غٌر ذائب وغٌر متٌسر.

عمر الطائر : وجد ان امتصاص المنغنٌز من لبل الجهاز الهضمً ال  .4

 ٌوما من عمر االفراخ. 21بعد  رٌتأث

 

 Iron & Copperالنحاس والحديد 



 

 

ان نمص النحاس فً الغذاء ٌسبب انخفاض فً امتصص الحدٌد او    

ماٌسمى بفمر الدم لذلن ٌعد النحاس ضرورٌا الٌض الحدٌد فً تكوٌن 

 الهٌموكلوبٌن .

ارتفاع النحاس عن االحتٌاج ٌسبب تسمم اما الحدٌد فٌدخل فً تركٌب انزٌم 

الحدٌد فً الكبد والطحال  نالساٌتوكروم والكاتٌلٌز والبٌروكسدٌز وٌخز

 والكلٌتٌن وٌعد نخاع العظم مخزن احتٌاطً لحدٌد.

 

 اعراض نمص النحاس

 تاخر النمو والترٌٌش .1

 تشوه العظام وسهولة كسرها .2

 بالجهاز الهضمً واالسهالاضطرابات  .3

 اضرار بالحبل الشوكً والغضارٌف .4

 تكون الطٌور عصبٌة والشلل .5

 تمزق الشرٌان التاجً .6

 فمر الدم  .7

 اعراض نمص الحدٌد

 فمر الدم الغذائً  .1

 الحمراء انخفاض مستوى الهٌموكلوبٌن وعدد خالٌا الدم .2

 فمدان لون رٌش الطٌور .3

 Flourineالفلور 

ترسب بالهٌكل العظمً او ٌطرح مع ٌمؤكسد ومن الهاٌلوجٌنات وهو عامل 

 البول وٌعد الفلور ساما جدا النه ٌولف مرحلة من مراحل لتحلل السكري 

 -سمٌة الفلور تؤدي الى :



 

 

 العلف نانخفاض استهال .1

 انخفاض معدل النمو  .2

 انخفاض انتاج البٌض .3

 تدهور فً التكاثر  .4

 خلل فً تركٌب العظم  .5

 انخفاض نسبة الفمس .6

 

مالزم للصخور الفوسفاتٌة لذا تكون سامه اذا استعملت  مصادره ٌكون

فً عالئك الطٌور الداجنة . سمٌته تؤدي النخفاض معدل النمو عند 

ملغم / كغم علف وتزداد المماومة للسمٌة مع  555استعماله بمستوى 

 تمدم عمر الطائر.

 Iodineاليود 

من الغدة  دوره فً جسم الطائر عاللته بهرمون الثاٌروكسٌن الذي ٌفرز

 5.2ملغم / كغم علف والدجاج البالغ  5.4الدرلٌة احتٌاجات االفراخ له 

 ملغم / كغم علف.

 اعراض نمص الٌود

 )الدراق(تضخم الغدة الدرلٌة  .1

 انخفاض نسبة الفمس .2

 اطالة مدة الفمس وتضخم الغدة الدرلٌة للجنٌن .3

 تأخر امتصاص كٌس الصفار لالفراخ الفالسة .4

 

 Sulfurالكبريت 



 

 

% السٌما فً تركٌب البروتٌن من االحماض 5.15ٌحتوي الجسم منه على 

االمٌنٌة الحاوٌة على الكبرٌت وهً المٌثاٌونٌن والسستٌن وٌدخل فً تركٌب 

فٌتامٌن الثٌامٌن والباٌوتٌن وٌدخل فً تركٌب هرمون االنسولٌن المسؤول 

 عن تمثٌل السكر فً الدم.

علٌه من االحماض االمٌنٌة اعراض نمصه نادرة جدا والدجاج ٌحصل 

 الحاوٌة على الكبرٌت.

 zincالزنك )الخارصين( 

جزء بالملٌون من العناصر المعدنٌة  35ٌوجد فً الجسم بكمٌة تمدر حوالً 

والبروتٌنات  المهمة لفعالٌات االنزٌمات المسؤولة عن اٌض الكاربوهٌدرات

ومن وظائفه هً المحافظة على حٌوٌة االعضاء التناسلٌة الذكرٌة والجلد 

 والعٌن والعظام .

 -العوامل المؤثرة فً احتٌاج الطٌور لزنن:

مصدر البروتٌن فً العلٌمة : المصادر البروتٌنٌة النباتٌة ٌكون فٌها الزنن  .1

معدٌة لذا ٌصبح غٌر مرتبط مع امالح الفاٌتٌت المماومة لفعل العصارات ال

 متاح

 PHمستوى الكالسٌوم فً العلٌمة : ارتفاع الكلسٌوم ٌؤدي الى ارتفاع  .2

 االمعاء وبالتالً ٌؤدي الى الالل اتاحة الزنن

اصابة الطٌور باألمراض: اصابة الطٌور بالكوكسٌدٌا تؤدي الى االلالل من  .3

 امتصاص الزنن.

كغم علف وفً الدجاج البالغ تبلغ ملغم /  45احتٌاجات االفراخ النامٌة تبلغ 

 ملغم / كغم علف. 65

 اعراض نمص الزنن باالفراخ الصغٌره

 امتناع الطٌر عن تناول الغذاء  .1



 

 

 بطئ النمو  .2

 لصر عظام الساق وزٌادة سمكها .3

 ضعف الترٌٌش وتلونه باللون الرمادي .4

 ظهور حراشف على الجلد .5

 ارتفاع الهالكات   .6

 

 اعراض نمص الزنن بالدجاج البٌاض

 انخفاض انتاج البٌض .1

 انخفاض نسبة الفمس واالفراخ الفالسة غٌر لادرة على الولوف .2

 فمدان اطراف الجنٌن .3

 

 )مضاد اكسدة فعال( Seleniumالسيلينيوم 

عنصر ٌموم بالعدٌد من الفعالٌات الحٌوٌة التً تجري داخل الجسم وان هذا 

العنصر سام جدا ودرجة سمٌته تعتمد على تركٌزه فً العالئك والنباتات 

التً تعتمد بدورها على مستوى السلٌنٌوم فً التربة وهو ٌملل الحاجة 

وٌساهم فً منع مرض  ضمور العضالت واالهبة النضحٌة  Eلفٌتامٌن 

وٌحافظ على البنكرٌاس وٌحمً االحماض الدهنٌة غٌر المشبعة فً اغشٌة 

 الخالٌا من االكسدة .

 ملغم / كغم علف 5.55-5.52احتٌاجات السٌلٌنٌوم للطٌور الداجنة ما بٌن 

 سمٌة السلٌنٌوم 

جزء بالملٌون  15عند تغذٌة الدجاج البٌاض على علٌمة تحتوي على 

 ظهرت االعراض التالٌة



 

 

 نسبة الفمسانخفاض  .1

 تأخر النمو والشلل .2

 فمدان العٌون والمدم واالجنحة .3

 تجمع السوائل فً الرأس .4

 ضمور فً منمار الجنٌن .5

 

 Molybdenumالموليبدنوم 

ٌعد هذا العنصر احد مكونات االنزٌمات فً الجسم مثل انزٌم الزانثٌن    

وتحتاجه الطٌور فً غذائها بكمٌات الل  اوكسٌدٌز لتكوٌن حامض الٌورن

جزء  25ملغم / كغم علف . ٌمكن ان ٌضاف النحاس بممدار  5.52من 

 جزء بالملٌون من المولٌبدنوم 15بالملٌون لمنع سمٌة 

 

 سمٌة المولٌبدنوم

 -عن زٌادة مستواه فً عالئك الطٌور الداجنة ٌؤدي الى االعراض التالٌة :

 معدل النمو  انخفاض .1

 ض انتاج البٌض فً الدجاج البالغانخفا .2

 هالن االجنة وانخفاض نسبة الفمس  .3

 Vanadiumالفناديوم 

اهمٌته عند استعمال مصادر فوسفاتٌة فً العلٌمة الن هذه المصادر  تظر

تحتوي على نسب عالٌة من الفنادٌوم وٌوجد فً مسحوق السمن واللحم 

والعظام واذا ارتفع تركٌزه فٌها ٌعتبر ساما ولمعالجة سمٌته نحتاج الى 



 

 

عنصر الزرنٌخ وٌتجمع فً النبات وٌعتمد تركٌزه على صنف النبات 

 . والتربة

 سمٌة الفنادٌوم

ملغم / كغم ادى الى انخفاض  14لوحظ عند احتواء العلٌمة على  .1

 معدل نمو االفراخ.

ملغم / كغم ادى الى انخفاض نوعٌة  55-16عند احتواء العلٌمة على  .2

 زالل البٌض وانخفاض عدد البٌض المنتج وانخفاض نسبة الفمس . 

 المصدر 

، جامعة بغداد  كتاب تغذية الطيهر الداجنة لممؤلفين ا.د. عمي الياسين وا.د. دمحم حسن.1
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 الماء 

water   

Lecture 13 

 By Dr. Husam H. Nafea 
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 -الماء كعنصر غذائي :

اهمية لتجهيزها من قبل الظيهر. وغالبًا ما يؤخذ بنظر الماء من اكثر العناصر الغذائية     
% من وزن الجدم الكمي ومن ماء الجدم هذا 07ويذكل   االعتبار عند حدوث مذاكل ميكانيكية

% في الدهائل ما بين الخاليا وفي الدم. محتهى ماء الجدم 07% في خاليا الجدم و 07حهالي 
يادة عمر الظير يزداد محتهى دهن الجدم ومن ثم يجتمع مع محتهى البروتين وهذا يعني انه بز 

محتهى ماء الجدم كندبة لهزن الجدم سهف تنخفض. يحرل الظير عمى الماء الالزم عن 
 Catabolism ofوالــهدم في اندــــجة الجدم  eatingوالغذاء  drinkingطريق ماء الذرب 

body tissues  .والتي تذكل جزء او شيء طبيعي لمنمه والتظهر 

 -صفات ماء الشرب للطيور :

 ان ٌكون الماء نمً وخالً من الشوائب العلمة والذائبة . (1)

 خالً من البكترٌا المرضٌة وباالخص بكترٌا السالمونٌال . (2)

 خالً من االمالح الذائبة مثل ملح الطعام او امالح الحدٌد .  (3)

 المغنٌسٌوم والكالسٌوم.تجنب استعمال الماء العسر المحتوي على نسبة عالٌة من امالح  (4)

يزيد تركيزها في الماء عن  وان ال Nitrateو  Nitriteان يكهن خالي من امالح النترات  (5)
07 ppm  57الن المدتهيات العالية التي ترل الى ppm  تكهن سامة لمظائر



 

 

المهجهد في  Aوالمدتهيات األوطأ قمياًل تؤثر عمى قابمية الظير لالستفادة من فيتامين 
 العميقة. 

 -تحليل الماء :

 -من اهم التحالٌل التً تجري على المٌاه هً :

 ( اللون 1)

لد ٌكتسب الماء لوناً معٌناً غٌر لونه الرائك وهذا ٌعود الى وجود بعض االمالح المذابة فٌه     

 مثل امالح الحدٌد ، المواد الدباغٌة وغٌرها. 

 ( درجة التعكر 2)

لماء عكراً فً بعض االحٌان وهذا ٌعود الى وجود بعض الجزٌئات المعلمة فً لد ٌبدو ا    

 الماء. 

 ( درجة العسرة 3)

 غنٌسٌوم على تعسر الماء وتغٌر طعمه. متعمل امالح الكالسٌوم وال    

 ( الحدٌد 4)

طوح من النادر ان ٌؤثر وجود الحدٌد فً الماء على االفراخ اال انه ٌؤدي الى تبمع كافة الس    

 التً ٌتالمس معها.

 ( درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن 5)

( عن درجة لاعدٌة او حامضٌة المحلول ، والماء PHتعبر درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن )    

 . 2- 2.2ٌفترض ان ٌكون محلوالً متعادالً تتراوح درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن له ما بــٌن 

 ( المواد الصلبة الكلٌة 6)

 تمثل المواد الصلبة الكلٌة الذائبة او المعلمة فً الماء.     

 ( نسبة النتروجٌن 2)

فً الماء على مدى احتوائه على المواد العضوٌة المتحللة وٌعبر هذا المعٌار  Nتعبر نسبة      

 عن درجة تلوث المٌاه. 

فانها  ppm 5.5ة ( العناصر المعدنٌة السامة وعند تجاوز تركٌزها بعض العناصر المعدن8ٌ)

 تؤدي الى تسمم الطائر عند تناوله للماء الحاوي علٌها.

 ( االحٌاء الدلٌمة 9)



 

 

نوع البكترٌا ولٌس عددها هذا الجانب االهم فً تحالٌل المٌاه النه تتولف طبٌعة تاثٌرها على     

 نوع البكترٌا سواء على الطائر او االنسان. 

 ( المواد المعممة 15)

لكلور او بعض المواد المعممة االخرى فً الماء لتعمٌمه ولكن عند ارتفاع نسبتها اضافة ا      

فً لماء عن الحدود المناسبة فانها تكون مؤذٌة للطائر والبعض منها ٌؤدي الى انخفاض كمٌة 

 الماء المستهلن. 

وعند تحلٌل الماء كٌمٌاوٌاً ٌسمح بوجود بعض الشوائب فٌه الى حدود معٌنة لٌكون صالح 

 للشرب وفٌما ٌلً الحدود المصوى المسموح بها لمثل هذه الشوائب .

 

 

 

 

 

 

 الحد االلصى المسموح به فً الماء نوع الشوائب

 ppm 1000 مجموع المواد الصلبة الذائبة

 ppm 400 مجموع المواد الماعدٌة

 8 درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن

 ppm 45 امالح النترٌت

 ppm 250 امالح الكبرٌتات

 ppm 500 ملح الطعام )االفراخ النامٌة(

 ppm 1000 ملح الطعام )الطٌور البالغة(

 اما تاثٌر مستوى ملح الطعام على كمٌة الماء المستهلن موضحة كاالتً :

 كمٌة الملح فً الغذاء

 غم/لتر ماء

 معدل استهالن الماء

 مللتر/طائر /ٌوم



 

 

5 254 

4 245 

2 326 

12 426 

 -المتحصل من قبل الطيور :مصادر الماء 

 ( ماء الشرب     1)

شرب الماء من لبل الطٌر ٌزداد بتمدم العمر كما انه ٌنخفض لكل وحدة من وزن الجسم     

وشرب الماء له عاللة بالعلف المتناول واي عامل ٌؤثر على العف المتناول فانه ٌؤثر بصورة 

تزٌد من شرب الماء. كذلن  Naفً الصودٌوم غٌر مباشرة على الماء المتناول الملح او الزٌادة 

 Caمثل الموالس او كسبة فول الصوٌا او مصادر الكالسٌوم  Kاالعالف العالٌة بالبوتاسٌوم 

سوف تنتج زٌادة فً شرب الماء. والزٌادة فً شرب الماء بدٌهٌاً  Mgوالفسفور المرتبطة مع 

 شة. ٌؤدي الى زٌادة فً الماء المطروح وبالتالً رطوبة الفر

درجة الحرارة البٌئٌة ربما تعتبر العامل الرئٌسً المؤثر على الماء المتناول. فالدجاج البٌاض 

م الن العلف    15م ٌستهلن ماء مرتٌن اكثر من الطٌور المرباة على    35عند درجة حرارة 

تزداد تحت هذه  feed:waterالمتناول ٌنخفض عند درجات الحرارة العالٌة علٌه فان نسبة 

 لحاالت وتؤدي الى رطوبة الفرشة . ا

م    32و 25ٌوضح الجدول االنواع المختلفة من الدواجن واستهالكها للماء فً درجات الحرارة 

(152.) 

Ingredient Evaluation and Diet Formulation 

Table 2.40 Daily ad-lib water consumption of poultry (Liters per 1000 

birds) 

  20C 32C 

Leghom pullet 4 wk 

12 wk 

18 wk 

50 

115 

140 

75 

180 

200 

Laying hen 50%prod 

90%prod 

150 

180 

250 

300 



 

 

Non- laying hen  120 200 

Broiler breeder 

pullet 

4 wk 

12 wk 

18 wk 

75 

140 

180 

120 

220 

300 

Broiler breeder 

hen 

50%prod 

80%prod 

180 

210 

300 

360 

Broiler chicken 1 wk 

3 wk 

6 wk 

9 wk 

24 

100 

240 

300 

40 

190 

500 

600 

Turkey 1 wk 

4 wk 

12 wk 

18 wk 

24 

110 

320 

450 

50 

200 

600 

850 

Turkey breeder 

hen 

 500 900 

Turkey breeder 

tom 

 500 1100 

Duck 1 wk 

4 wk 

8 wk 

28 

120 

300 

50 

230 

600 

Duck breeder  240 500 

Goose 1 wk 

4 wk 

28 

250 

50 

450 



 

 

12 wk 350 600 

Goose breeder  350 600 

These figures indicate approximate water usage values and will vary with 

the stage of production, health and feed consumption. 

 ( ماء الغذاء 2)

% من الماء الحر. والماء المرتبط ٌصبح جاهز خالل 15معظم االعالف تحتوي حوالً     

 % من االحتٌاجات الكلٌة ٌكون اصلها من العلف. 8-2الهضم والتمثٌل 

 ( ماء التمثٌل 3)

% من الماء الكلً فعند اكسدة 15-8الناتج عن حرق او اكسدة العناصر الغذائٌة وٌشكل     

غم ماء  55غم كاربوهٌدرات تعطً  155غم ماء  وعند اكسدة  152غم دهن ٌعطً 155

 غم ماء تمثٌلً . 41غم بروتٌن ٌعطً  155واكسدة 

 

 -خواص الماء التي تجعله يستخدم في العديد من وظائف الجسم :

 الخالٌا الحٌة عبارة عن مواد هالمٌة ذات شد سطحً لوي .  (1)

 للماء ثالث حاالت .  (2)

 الحالة السائلة )حجم ثابت ولٌس له شكل(.  - أ

 الحالة الغازٌة )البخار( )لٌس له حجم ثابت ولٌس له شكل ثابت(.  - ب

 الحالة الصلبة )الثلج( )له حجم ثابت ، لٌس له شكل ثابت( .  -جـ

 عدٌم اللون والطعم . (3)

 كثافة الماء بالحالة السائلة اعلى من كثافته بالحالة الصلبة.  (4)

 رارة نوعٌة عالٌة وغٌر اعتٌادٌة )ٌسخن بسهولة وٌبرد ببطء(. ٌتمٌز الماء بح (5)

ٌتمٌز بحرارة تبخٌر الماء عالٌة وغٌر اعتٌادٌة. ٌحتاج الى سعره واحدة لكل درجة  (6)

 سعره لتحوٌله من سائل الى غاز .  545م بعدها ٌحتاج الى    155تغٌٌر ولحد 

 ٌعد الماء مادة مستمرة نسبٌاً.  (2)

 ابة المواد اكثر من اي مادة اخرى. للماء المابلٌة على اذ (8)

 ٌعد الماء نشطاً فً اواصر الهٌدروجٌن وفً عملٌة انتزاع ذرة الهٌدروجٌن.  (9)



 

 

 -محتوى جسم الطائر من الماء :

% ماء تنالص هذه النسبة مع تمدم 85ٌحتوي جسم االفراخ الصغٌرة بعمر اسبوع على     

% ماء 65لبٌضة الكاملة فتحتوي على اما ا week 42% بعمر 55الطائر بالعمر فتصل الى 

 -فً تركٌبها العام. كما هو موضح بالجدول نسبة الماء الكلً فً دجاج اللكهورن االبٌض :

 

 نسبة ماء الجسم % نسبة البالزما % wkعمر الطٌر 

1 95.5 85.2 

2 96.3 68.2 

3 96.1 62.1 

4 95.8 68.9 

6 95.8 59.2 

8 95.5 55.9 

16 95.1 48.2 

32 94.6 55.5 

 

 -اهم الوظائف التي يقوم بها الماء في الطائر الحي :

ٌعمل على ترطٌب الغذاء فً الحوصله مما ٌسهل طحنة فً المانصة ثم مروره خالل  (1)

 اجزاء المناة الهضمٌة. 

كونه احد مركبات الدم فهو ٌساعد على نمل العناصر الغذائٌة الممتصة من الجهاز  (2)

 المختلفة.  الهضمً الى اجزاء الجسم

ٌموم بدور مهم فً عملٌة تنظٌم درجة حرارة الجسم الحً وتتم فً الطائر من خالل  (3)

 الرئة واالكٌاس الهوائٌة لخلو جلد الطٌر من الغدد العرلٌة. 

ٌساعد على نمل فضالت العملٌات التمثٌلٌة التً تحدث فً الخالٌا الحٌة الى خارج  (4)

 الجسم. 

 بصورة متوازنة.  ٌساعد على حفظ الضغط التنافذي (5)

 (. PHٌعمل على تنظٌم درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن ) (6)



 

 

 -احتياجات فروج اللحم للماء في االعمار المختلفة :

 

 باوند ماء/ باوند علف باوند علف/طٌر wkباوند ماء / wkالعمر 

1 5.235 5.546 1.965 

2 5.465 5.413 1.125 

3 5.825 5.548 1.485 

4 1.385 5.836 1.645 

5 1.425 5.985 1.555 

6 1.285 1.125 1.595 

2 1.955 1.315 1.495 

8 2.155 1.355 1.525 

9 2.365 1.525 1.485 

 1.465 8.125 11.925 المجموع

 

 اما استهالن الماء من لبل الطٌور فً فروج اللحم 

 مللتر/طائر /اسبوع كمٌة الماء المستهلن wk العمر

1 154 

2 259 

3 322 

4 626 

5 662 

6 852 

2 885 

8 953 



 

 

 

 -تتاثر كمية الماء المستهلك لفروج اللحم بعوامل عديدة اهمها :

 ( نسبة ملح الطعام فً العلٌمة 1)

% من العلٌمة تزٌد كمٌة الماء المستهلن من لبل 5.35زٌادته عن الحدود الممررة اكثر من     

 الطٌر. 

 ( درجة حرارة البٌئة 2)

م ٌضاعف كمٌة الماء المستهلكة من    35 -26زٌادة درجة الحرارة البٌئٌة داخل البٌت عن     

 لبل الطٌر. 

  تركٌب غذاء الحٌوان( 3)

زٌادة نسبة البروتٌن فً العلٌمة عن الحدود المناسبة لفرج اللحم تؤدي الى ارتفاع كمٌة الماء     

العضوٌة غٌر المهضومة التً ٌحتاج الطائر الى المستهلكة من لبل الطٌور لزٌادة نسبة المادة 

 كمٌات اضافٌة من الماء للتخلص منها وطرحها عن طرٌك الجهاز الهضمً. 

 نوع الحٌوان وحجمه ووزنه (4)

 ( عمر الحٌوان 5)

 ( نوع دلائك المادة العلفٌة6)

 ( نشاط الدجاج وحركته2)

  -الماء المطروح   :( 8)

 ( فً الفضالت أ)

الماء المطروح فً البول والزرق ٌختلف تبعاً لالختالف فً الماء المتناول . ودجاج فروج     

% 85% رطوبة بٌنما المنتج من الدجاج البٌاض ٌحتوي  65-25اللحم ٌنتج فضالت تحتوي 

رطوبة. وفً الدجاج البٌاض كمٌة الماء المطروح فً الزرق اربع مرات الل من المطروح فً 

 البول. 

 الفمد بالتبخر ( ب)

التبخر هو واحد من اربع سارات فٌزٌائٌة ممكن للدواجن تسٌطر فٌها على درجة حرارة     

 من الحرارة تحتاجها لتبخر واحد غم من الماء.  kal 5.5جسمها. 

فمد الحرارة بالتبخر دورها ٌكون من خالل سطح الجسم والمناة التنفسٌة . والطٌور ال تحتوي 

ان التبخر من الجلد محدد ومعدل التبخر ٌتناسب مع معدل التنفس. الفمد غدد عرلٌة علٌه ف

% من الحرارة المفمودة الكلٌة فً فروج اللحم المربى فً 12الحراري خالل التبخٌر بشكل 



 

 

% 55م وربما تصل الى   26 – 35م ولكن هذه النسبة تزداد خالل درجات الحرارة   15درجة 

من الحرارة المفمودة الكلٌة من الجسم. الرطوبة البٌئٌة العالٌة تملل كفاءة الفمد الحراري 

التبخٌري خالل الجلد عن الذي ٌحصل من الرئتٌن عند درجات الحرارة العالٌة ، فان فمد الماء 

 .التبخٌري )بالتبخر( ٌكون تمرٌباً بمدر الماء المتناول

 مع توفٌر ماء حار وبارد  c 33الدجاج البٌاض عند اداء  

Water temperature   

c 2 c33 

25.8 63.8 Feed/bird/day(g) 

93.5 81.5 egg production% 

48.4 49.5 Egg weight (g) 
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Digestion 

Lecture 14 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 Digestion and metabolismالهضم وااليض 

 



 

 

 

 -* الهضم :

مؽ السعمؾم ان الكتمة الغحائية التي يتشاوليا الحيؾان تجخل الى القشاة اليزسية ولكؽ 
ال يدتظيع جدؼ الحيؾان االستفادة مؽ ىحا الغحاء برؾرة كسا ىؾ متشاول ، حيث 
يتكؾن مؽ جديئات كبيخة غيخ ذائبة ولحلػ ال بج مؽ حجوث بعض التغيخات عمى 

زؼ, و التي يتؼ فييا تحؾيل جديئات الغحاء مكؾنات الغحاء فيسا يعخف بعسمية الي
الكبيخة الى جديئات ذات حجؼ صغيخ ندبيًا مؽ خالل تعخض الغحاء لفعل ميكانيكي 

 ، او بايؾلؾجي او كيسيائي داخل اجداء القشاة اليزسية السختمفة. 

وىؾ مجسؾعة مؽ العسميات التي يتؼ فييا  -( :Digestion* تعخيف عسمية اليزؼ )
والتي يسكشيا ان تسخ مؽ  –تكديخ مخكبات الغحاء السعقجة الى مؾاد بديظة ذائبة 

 اغذية القشاة اليزسية. 

واليزؼ قج يكؾن داخل الخمية كسا في بعض الكائشات الجقيقة او يكؾن خارجيا وىؾ 
 الغالب في حيؾانات السدرعة. 

 -ثالث انؾاع ىي : ويقدؼ اليزؼ الى

كعسميات طحؽ وسحق الغحاء باالسشان في السجتخات  -اليزؼ السيكانيكي : -1
 وبالقانرة في الظيؾر وعسميات االجتخار. 



 

 

 بؾاسظة االنديسات السفخزة مؽ ممحقات القشاة اليزسية . -اليزؼ الكيسيائي : -2

بفزل االحياء الجقيقة التي تؾجج في كخش السجتخات وفي  -: اليزؼ البايؾلؾجي -3
 بعض اجداء االمعاء كاالعؾر والقؾلؾن. 

ىي عسمية مخور نؾاتج اليزؼ الحائبة  -:Absorpingتعخيف عسمية االمتراص 
 مؽ خالل اغذية القشاة اليزسية لكي يدتفيج مشيا الجدؼ. 

 -عطميات الهضم ومراحمها الطختمفة :

مؾاد كيسيائية اخخى لتغيخ حسؾضة او قمؾية القشاة اليزسية لتدييل تفخز      
التفاعالت الكيسيائية وتمعب البكتخيا دورًا معيشًا في اليزؼ ، واخيخًا فان عسميات 
اليزؼ تكؾن سخيعة ومدتسخة وثابتة في معغؼ االجداء وتحجد عسميات اليزؼ في كل 

 مؽ االفخاخ الرغيخة وفي الججاج البياض. 

ؼ ىزؼ السؾاد الغحائية بالعمف في القشاة اليزسية حيث تتعخض مكؾنات العمف ويت
مؽ بخوتيؽ ودىؾن وكخبؾىيجرات الى تغيخات كيسيائية باالضافة الى تاثيخ االنديسات 

  -في مخاحل اليزؼ السختمفة طبقًا لسا ياتي :

يبجأ ىزؼ السؾاد الكخبؾىيجراتية في الفؼ ، ثؼ الحؾصمة ، حيث يعسل  -1
االميميد عمى تحؾيل الشذا الى جمؾكؾز ويدتكسل ىزؼ الدكخيات  بعض

بتاثيخ انديؼ السالتيد والدكخيد والالكتيد ، وتحؾيميا في الشياية الى كمؾكؾز ليتؼ 
 امتراصيا في االمعاء. 



 

 

يتؼ ىزؼ السؾاد الجىشية في االمعاء الجقيقة حيث تتعخض لمعرارة  -2
خالل القشؾات السخارية في االثشى الرفخاء الشاتجة مؽ الكبج التي ترب مؽ 

عذخ عالوة عمى انديؼ الاليبيد الحي يفخزه البشكخياس ويعسال سؾيًا عمى تحؾيل 
 الجىؾن الى احساض دىشية يسكؽ امتراصيا 

ببديؽ السعجة الحي يحؾل البخوتيشات الى مخكب اقل تعقيجًا وىؾ  -3
بؾاسظة انديسات التخبديؽ ))البيبيتيج(( ثؼ يتؼ التاثيخ عمييا في االمعاء الجقيقة 

 لتتحؾل في الشياية الى احساض اميشية يتؼ امتراصيا في االمعاء. 

واذا استعخضشا تظؾر السؾاد الغحائية في اجداء القشاة اليزسية السختمفة وتعخضيا 
 -لمسؤثخات الكيسيائية او االنديسات نجج ان العسميات االتية تتؼ بالشغام االتي :

 في الفؼ  -1

تقط الظائخ الغحاء ويحجث البمع بؾاسظة ىد الخأس ، فتشدل الكتمة الغحائية الى يم    
الحؾصمة حيث ان البمعؾم متدع ويبمل الغحاء ويختمط بو المعاب ونغخًا لدخعة البمع 

( كثيخ ليديل mucinفي البط واألوز يكؾن افخاز المعاب كبيخًا ويحتؾي عمى مخاط )
 البمع. 

لفؼ تتاثخ السؾاد الغحائية بالمعاب الحي يغيخه التاثيخ االيؾني وعشج ابتالع العمف في ا
لمسؾاد الغحائية نغخًا الن المعاب قمؾي واذا تؼ قياس التخكيد االيؾني لمعمف بعج 

 5.9استيالكيا مباشخًة باخح عيشات مؽ الحؾصمة نجج ان التخكيد االيؾني في حجود 



 

 

عمى التاثيخ عمى السؾاد الشذؾية ويفخز الفؼ انديؼ ااالميميد الحي يعسل  6.9 –
ويحؾليا الى مالتؾز وكمؾكؾز عمى الخغؼ مؽ ان الظعام يغل فتخة قريخة في فؼ 

 والتحميل السائي في الفؼ قميل االىسية.  فخاخاال

 في الحؾصمة  -2

وعيفة الحؾصمة تجسيع العمف السدتيمػ مؽ الظائخ مع تشغيؼ مخور السؾاد      
الغحائية مؽ الحؾصمة الى الجدء التالي مؽ القشاة اليزسية وىؾ القانرة لتبجأ مخحمة 
اخخى مؽ مخاحل اليزؼ ويدتسخ الظعام بعج تخك الفؼ في الشدول السفل الى السخيء 

ل السؾاد الغحائية فتخات متبايشة مؽ الؾقت ثؼ الحؾصمة حيث يحتجد لمتخديؽ وتغ
تعتسج عمى حجؼ الجديئات وعمى الكسية السدتيمكة وعمى كسية السؾاد في القانرة 
وفي الحؾصمة تخطب جديئات الظعام ويدتسخ االميميد السفخز مؽ الفؼ في التحميل 

فخز المبؽ السائي لمشذؾيات وفي الحسام تؾجج بالحؾصمة غجد تدسى ))الغجد المبشية(( ت
الحؾصمي في مجة حزانة فخاخ والحؾصمة تخدن الغحاء وتخطبة وتحمل الالكتؾز الى 

 كمؾكؾز وكالكتؾز. 

 

والجدء  ventriculasيؽ ، الجدء األول وىؾ السعجة الغجية ئمكؾنة مؽ جد السعجه  -3
 . Gizzardالثاني العزمي وىؾ القانرة 

 Gizzardالقانرة  -أ



 

 

مي مؽ القشاة اليزسية وىي قادرة عمى احجاث ضغط القانرة اكبخ جدء عز    
عمى الجديئات الكبيخة مؽ السؾاد الغحائية الرمبة وذلػ بسداعجة ))الحرى(( بعسمية 

 الظحؽ. 

% وال تفخز 55ويتبايؽ تخكيب محتؾيات القانرة كثيخًا ، وتبمغ ندبة الساء بيا 
 جة الغجية. انديسات في القانرة بل يدتسخ اليزؼ نتيجة الفخازات السع

  ventriculas  السعجة الغجية-ب

السعجة عزؾ مشتفخ يقع بالزبط قبل القانرة واحيانًا يعخف باسؼ ))السعجة     
 الغجية((. 

، بجانب حامض الييجروكمؾريػ .  Pepsinويتؼ ىشا انتاج االنديؼ السعجي الببديؽ 
 ونذاط الببديؽ ىؾ تكديخ جديئات البخوتيؽ السعقجة. 

،  2.5حيث يعسل حسض الييجروكمؾريػ عمى خفض التخكيد االيؾني مخة اخخى الى 
حيث يديج مؽ كفاءة عسل انديؼ الببديؽ ، ال تبقى السؾاد الغحائية كثيخًا في مشظقة 
السعجة الغجية ، ولكشيا تشتقل بدخعة الى القانرة او الجدء العزمي ومعيا افخازات 

 السعجة الغجية . 

 small intestine  قيقةالجاالمعاء  -4



 

 

، وباقي  duodenumتعتبخ االمعاء الجقيقة مكؾنة مؽ جدأيؽ االثشى عذخ     
االمعاء الجقيقة. وفي الثجييات نجج ان وسط االثشى عذخ واالمعاء الجقيقة قمؾي ، 
ولكؽ في الظيؾر نجج ان االثشى عذخ وسظو حامزي واالمعاء الجقيقة قمؾي. ويتؼ 

نتيجة الفخازات االثشى عذخ ، الحي ياخح صؾرة ثشية ، يقع  معغؼ عسميات اليزؼ
فييا البشكخياس حيث ييزؼ انديؼ التخبديؽ السخكبات البخوتيشية الؾسظية الى احساض 
اميشية ، وكحلػ يرب في االثشى عذخ افخازات البشكخياس وفي القدؼ الثاني مؽ 

 ileumالسعي المفائفي  ، والقدؼ الثالث فيؾ Jejunumاالمعاء الجقيقة ىؾ الرائؼ 
 حيث تفخز االنديسات. 

عذخ عمى ىيئة افخاز  تفخز عرارة الكبج )الرفخاء( وترب في ثشية االثشى    
سسيػ اخزخ المؾن تداعج عمى تحؾيل الجىؽ الى مدتحمب. وتمعب دورًا ميسًا في 
بكية عسميات اليزؼ. وعشجما تتخك محتؾيات الغحاء القانرة تكؾن حسزية خفيفة 
كشتيجة لحامض االىيجروكمؾريػ السفخز مؽ السعجة الغجية ، ولكؽ السحتؾيات تربح 

ل السعي الرائؼ والمفائفي. ويتؼ اليزؼ االنديسي طبقا قاعجية عشج مخورىا خال
 لمججول ادناه



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Large Intestineاالمعاء الغميغة    -5

تدتسخ بعض عسميات اليزؼ في االمعاء الغميغة ، عمى الخغؼ مؽ عجم افخاز     
االنديسات السفخزة مؽ االمعاء الجقيقة. ويتحخك الساء  انديسات بيا، وذلػ تحت تاثيخ

الى تجؾيف االمعاء الغميغة ، ولكؽ انتقالو نحؾ الخارج ىؾ الدائج ، وذلػ حتى 
 تربح محتؾيات االمعاء في حالة اكثخ صالبة . 

وطخد الساء حالة تحجث نتيجة فقجان الرؾديؾم او البؾتاسيؾم مؽ خاليا     
الساء الى حجوث اإلديسا )تجسيع الساء(، الحي يشتج عشج العزالت. ويؤدي حجد 

تشاول كسية كبيخة مؽ السمح ، فيحاول الجدؼ تخفيف السمح في خاليا االندجة 
طخد الساء او  –والفخاغات بيؽ الخاليا عؽ طخيق الخاصية الذعخية . وكمتا الحالتيؽ 

 الغميغة.  تؤثخ عمى انتقال الساء خالل ججران االمعاء –حجده باالندجة 

  Cecaاالعؾران     -6

يؾجج كيدان مقفالن باالعؾريؽ ، عشج نقظة اترال االمعاء الجقيقة واالمعاء    
الغميغة ، تحجث بيسا بعض عسميات اليزؼ والتخسخ. والتخسخ وسيمة ليزؼ كسيات 

 االستفادة مشيا.  فخاخلياف الخام التي تدتظيع االقميمة ججًا مؽ اال

  Rectumالسدتكيؼ    -7

ويقؾم بامتراص الساء مؽ الغحاء ، ويخخج البؾل مختمظًا بالبخاز مؽ فخاغ     
 . Uric acidالسجسع ، وذلػ الن بؾل الظيؾر عبارة عؽ حامض اليؾريػ 



 

 

 

  Supplementary Digestive Organsاألعضاء اإلضافية لمجهاز الهضطي 

شرب في القشاة اليزسية يختبط بعض األعزاء باليزؼ كميًا وذلػ الن إفخازىا ي
 ويداعج عمى ىزؼ السادة الغحائية. 

 Pancrease( البشكخياس  1)

يقع البشكخياس بيؽ عخوة اإلثشي عذخ في األمعاء الجقيقة ، وىؾ الغجد التي تفخز 
العريخ البشكخياسي الحي يسخ بعج ذلػ الى اإلثشى عذخ خالل القشاة البشكخياسية ، 

ة عمى ىزؼ الشذاء ، ويعادل العريخ البشكخياسي حيث تداعج أنديساتيا الخسد
الؾسط الحامزي لمسعجة الغجية بعج وصؾليا الى األمعاء. كسا ان البشكخياس يفخز 

 ىخمؾن األندؾليؽ. 

  Liver( الكبج 2)

يتكؾن الكبج مؽ فريؽ. الفص األيسؽ اكبخ قمياًل مؽ الفص األيدخ وتفتح بو 
والفص األيدخ مقدؾم جدئيؽ ويشتج الكبج  Gall Bladderالحؾصمة السخارية 

العرارة السخارية التي تسخ خالل قشؾات مخارية تفتح في األمعاء في السكان الحي 
يفرل اإلثشى عذخ عؽ األمعاء الجقيقة ومعغؼ الظيؾر ليا حؾصمة مخارية ، حيث 

حه تختدن بيا العرارة وتتخكد إال ان بعض الظيؾر مثل الحسام والببغاء ليذ ليا ى
 الحؾصمة. 



 

 

ومؽ فؾائج الكبج إفخاز الرفخاء المدجة قمياًل ولؾنيا اخزخ مرفخ وتحتؾي عمى 
أحساض الرفخاء التي عشجما تجخل الظخف الدفمي لإلثشى عذخ فإنيا تداعج عمى 
عسمية اليزؼ ، وخاصًة ىزؼ الجىؾن ، وال تحتؾي الرفخاء عمى أنديسات ىاضسة 

ؾضة في القشاة اليزسية وبجء ىزؼ السؾاد الجىشية بل تتخكد وعيفتيا في معادلة الحس
 يجعميا مدتحمبًا دىشيًا. 

  Gallbladderالحؾصمة الرفخاوية  -3

لمججاج حؾصمة صفخاوية ال تؾجج في بعض الظيؾر ، وتؾجج قشاتان صفخاوان     
لشقل الرفخاء مؽ الكبج الى األمعاء تكؾن اليسشى مشيسا كبيخة متزخسة لتكؾيؽ 

لرفخاوية ، والتي مؽ خالليا يسخ اغمب العرارة الرفخاوية ، وتخدن فييا الحؾصمة ا
وقتيًا . أما القشاة اليدخى فيي غيخ متزخسة لحا تسخ مؽ خالليا كسية قميمة مؽ 

 الرفخاء الى األمعاء. 

 وعائف الجياز اليزسي لمظيؾر الجاجشة 

 جسع الغحاء وتكديخه .1
 االنديسيتخطيب الغحاء ليربح جاىدا لمتحمل  .2
 تؾفيخ بيئة لالحياء السجيخية .3
 تحفيد االيض الغحائي .4
 امتراص العشاصخ الغحائية ومؾازنة الساء بالجدؼ .5



 

 

 طخح السخكبات غيخ السيزؾمة .6
 

 وعائف احساض الرفخاء
 ىزؼ الجىؾن  .1
 تشذيط انديؼ الاليبيد .2
 امتراص االحساض الجىشية والكؾلدتيخول والفيتاميشات الحائبة بالجىؽ .3
 يخول وتحفيد جخيانوحفظ الكؾلدت .4

 

 العؾامل السؤثخة عمى سخعة مخور الغحاء في الجياز اليزسي لمظيؾر الجاجشة

 كسية الغحاء .1
 نعؾمة الغحاء .2
 قابمية الغحاء عمى الحوبان . .3

 تزنخ الدههن : يقدم الى 

 التزنخ التحممي
يذيخ التدنخ السائي إلى الخائحة التي تغيخ عشجما تتحمل الجىؾن الثالثية ويتؼ إطالق 

األحساض الجىشية الحخة. تفاعل الجىؾن ىحا مع الساء قج يتظمب حافًدا، مسا يؤدي 
إلى تكؾيؽ األحساض الجىشية الحخة والجميدخول. وبذكل أدق األحساض الجىشية 

وىي كخيو الخائحةقريخة الدمدمة مثل حامض بؾتيخيػ    



 

 

 التزنخ االكددي
يختبط التدنخ السؤكدج باالنحالل عؽ طخيق األوكدجيؽ في اليؾاء يسكؽ تذبيػ 
الخوابط السددوجة لمحسض الجىشي غيخ السذبع بؾاسظة تفاعالت جحرية حخة تذسل 
األكدجيؽ الجديئي يتدبب ىحا التفاعل في إطالق األلجىيجات والكيتؾنات الكخيية 

والدخيعة التأثخ نغًخا لظبيعة التفاعالت الجحرية الحخة، يتؼ تحفيد التفاعل الخائحة 
لجىؾن غيخ او البكتخيا  في السقام األول تحجث األكدجة  .بؾاسظة ضؾء الذسذ

السذبعة بسداعجة عشاصخ معجنية نادرة ، عمى الخغؼ مؽ احتجاز المحؾم تحت التبخيج 
دتسخ في التأكدج وتتدنخ ببظئ تبجأ ، فإن الجىؾن العجيجة غيخ السذبعة سؾف ت

عسمية األكدجة الجىشية والتي قج تؤدي إلى التدنخ، مباشخة بعج ذبح الحيؾان وتربح 
العزالت وداخل العزالت و بيؽ العزالت و الجىؾن الدظحية معخضة 
ألوكدجيؽ اليؾاء تدتسخ ىحه العسمية الكيسيائية أثشاء التخديؽ السجسج عمى الخغؼ مؽ 

درجة الحخارة السشخفزة يسكؽ مشع التدنخ التأكدجي مؽ خالل عبؾات  بظئيا في
عازلة لمزؾء وجؾ خاٍل مؽ األوكدجيؽ )حاويات محكسة الغمق( وإضافة فيتاميؽ 

E   
 

 

 

 العهامل الطؤثرة عمى هضم امتصاص االحطاض الدهظية 

 . طؾل سمدمة لحامض الجىشي.  كمسا زاد كمسا قمت قابمية ىزؼ الجىؽ1



 

 

االواصخ السددوجة في الحامض الجىشي. عشجما تدداد يحجث تحدؽ بديط   . عجد2

 في قابمية ىزؼ الجىؽ

. وجؾد او غياب رابظة االستخ. االحساض الجىشية السذبعة عمى ىيئةكميدخيجات 3

 الثالثية تستص برؾرة افزل

. تختيب االحساض الجىشية السذبعة عمى الكيديخول في جدئية الكميديخيجات 4

 . triglycerideية الثالث

حامض البالستػ يقع في الجدء الؾسظي لجديئة الكميدخول في شحؼ الخشازيخ وبحلػ 

يديل امتراصو عمى العكذ مؽ وقؾعو عمى الجدئيؽ الخارجييؽ لجديئة الكمدخول 

 في الذحؼ البقخي يكؾن امتراصو ضعيفا

 . عسخ الججاجة. 5

. ندبة االحساض الجىشية غيخ السذبعة الى السذبعة في خميط االحساض الجىشية 6

الحخة. وجؾد الجىؾن غيخ السذبعة تديج مؽ امتراص السذبعة والشدبة بسقجار 

1:1.4. 



 

 

 . االحياء السجيخية في االمعاء. 7

ى . السشافدة بيؽ االحساض الجىشية السذبعة  يجب ان تكؾن الشدبة بيؽ البالستػ ال8

  1:1.5الدتيخيػ بسقجار 

 . تخكيب العميقة .9
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Lecture 15 
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 metabolismااليض 

        عمى الظاقة أو صشع الظاقة مؽ ىؾ العسميات التي يقؾم بيا الجدؼ لمحرؾل
 البشاء فإن الكائؽ الحي يسؾت . يذسل تفاعالت األيض الغحاء الحي يتشاولو، وبجون 

Anabolism  واليجمCatabolism . 

 

 ايض الكاربؾىيجرات

التي يحتاجيا الجدؼ لمقيام  لمظاقة أىؼ مرجر السؾاد الكخبؾىيجراتية تعتبخ     
وىشاك  األندجة باألنذظة السيكانيكية والكيسيائية واإلسسؾزية الخاصة بسختمف

 :، وىي الظاقة عمى كسيات كبيخة مؽ الخاليا مدارات تحرل عؽ طخيقو
 الكاليكؾليديد أو لمجمؾكؾز التحمل الالىؾائي -
 .دورة حامض المدتخيػ أو دورة كخبذ -

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83


 

 

 التحمل الدكخي )الكاليكؾليديد(

وىؾ مدار عام  الجمؾكؾز بتحمل السؾاد الكخبؾىيجراتية مؽ الظاقة تبجأ عسميات تخميق
في جسيع األنغسة البيؾلؾجية ، ويعخف بأنو سمدمة مؽ التفاعالت التي يتحؾل 

في صؾرة  طاقة ، ويراحب ذلػ إنظالق يخوفيػإلى حامض الب الجمؾكؾز خالليا
في  األكدجيؽ ، ويتؼ ىحا عادة في غياب ثالثي فؾسفات األديشؾسيؽ جديئات

دورة   مقجمة الزمة لجورة تدسى الجمؾكؾز ، ويعتبخ تحمل التشفذ الكائشات ىؾائية
السقتخنة باألكدجة المتيؽ عؽ طخيقيسا يتؼ  أو الفدفخة اإللكتخونات وسمدمة نقل كخبذ

وتحت الغخوف  .الجمؾكؾز السزسخة في جديئات الظاقة الحرؾل عمى معغؼ
حيث يتؼ  السيتؾكؾنجريا أن تشفح في حسض البيخوفيػ اليؾائية ، فإنو يسكؽ لجديئات

أما إذا كان األكديجيؽ غيخ كاف ،  .ماء و ثاني أكديج الكخبؾن  أكدجتيا تساما إلى
حسض  كسا يحجث بالشدبة إلى العزالت السشقبزة بشذاط غيخ عادي ، فإن

يختدل ويتحؾل إلى حسض الالكتيػ . ولسدار تحمل الجمؾكؾز دور كددوج  البيخوفيػ
ؾفخ فيؾ يكدخ الكمؾكؾز لتؾليج جديئات األديشؾسيؽ ثالثي الفؾسفات وىؾ أيزا ي
 وحجات بشائية لمتفاعالت التخميقية مثل تكؾيؽ األحساض الجىشية طؾيمة الدمدمة. 

 
 دورة كخبذ

 
،  فيػحامض البيخو  إلى الجمؾكؾز والحي يتحؾل خاللو الجمؾكؾز يعج مدار تحمل

، فإن الخظؾة التالية في  األكدجيؽ وفي الغخوف التي يتؾافخ فييا
ثاني أكديج  جدئ  ىي عسمية األكدجة السقتخنة بشدع الجمؾكؾز مؽ الظاقة تخميق

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B2%D8%A6
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B2%D8%A6
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86


 

 

السخافق اإلنديسي  لتكؾن  السخافق اإلنديسي أ في وجؾد حسض البيخوفيػ مؽ الكخبؾن 
ثاني أكديج  ، ووحجة األسيتيل الشذظة ىحه تتأكدج بعج ذلػ تساما إلى الخممي أ
وتعتبخ ىحه الجورة ىي السدار الشيائي السذتخك  .ذدورة كخب عؽ طخيق الكخبؾن 

السؾاد  و األحساض الجىشية و األحساض األميشية ألكدجة جديئات الؾقؾد ، مثل
أستيل كؾإنديؼ  في صؾرة دروة كخبذ وتجخل معغؼ ىحه الجديئات في .الكخبؾىيجراتية

، وتؾفخ ىحه الجورة أيزا ضسؽ تفاعالتيا الؾسيظة مخكبات ميسة لسختمف أنؾاع  أ
بجورة  التخميقات الحيؾية بالجدؼ. وتتؼ التفاعالت السختمفة الخاصة

، بالسقارنة إلى عسمية الكاليكؾليديد التي تتؼ  يتؾكؾنجرياالس في كخبذ
   .الديتؾبالزم  في

 كيمؾسعخة / غخام 3.74اثبت ان كل جديئة كمؾكؾز تعظي طاقة 

C6H6O6+6O2         6CO2+6H2O+673kcal 

 . 180.16مؽ قدسة الظاقة اعاله عمى الؾزن الجديئي لمكمؾكؾز 

 ايض الدههن 

تعج االندجة الجىشية الخديؽ الخئيدي لمظاقة اضافة الى تمػ الجىؾن السذتقة مؽ 
االسيتايل كؾ اي الحي يسكؽ الحرؾل عميو مؽ السرادر الكاربؾىيجراتية واالحساض 

ميشية اثشاء تكؾيؽ الجىؾن يتاثخ تخكيب االحساض الجىشسية في درجة عجم التذبع اال
وطؾل سمدمة الحامض والظيخ غيخ قادر عمى تكؾيؽ الميشؾليػ عمسا ان حامض 

https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%84%D9%8A_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%84%D9%8A_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%84%D9%8A_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85


 

 

االركجونػ يتكؾن فقط مؽ حامض الميشؾليػ ، ان جديئة الكمدخول مسكؽ ان تتحؾل 
 في الجدؼ الى كمؾكؾز او الى البايخوفيػ .

ان ايض االحساض االميشية النتاج الظاقة يسكشؽ تجدئة االحساض تجريجيا مؽ 
  B-oxidationالتفاعالت التي تدال بؾاسظتيا جديئتيؽ مؽ الكاربؾن بعسمية 

اسيتػ  الستكؾن مؽ ىحا التفاعل مع حامض االوكدالؾ Acetyl COAويتفاعل 
ورة كخبذ والظاقة في د H2Oو  CO2فيتكؾن حامض الدتيخيػ مؽ ثؼ يتاكدج الى 

ويسكؽ مالحغة السعادلة التالية  ATPالستؾلجة مؽ االحساض الجىشية تخدن بذكل 
 Stearicالكدجة حامض 

C17H35COOH+26O2            18CO2+18H2O+2711.8kcal/mole 

 2172ومؽ قدسة الظاقة  284.5وبسا ان الؾزن الجديئي لحامض الدتخيػ ىؾ  
 9.53ئي اذ يكؾن مقجار الظاقة السدتحرل عمييا ىي كيمؾسعخة عمى الؾزن الجدي

 كيمؾ سعخة / غخام مؽ حامض الدتيخيػ.

 ايض البروتين

تجخل االحساض االميشية الى مجخى الجم وتشتقل الى االندجة لتدتخجميا الخاليا في 
اصالح نديج تالف او بشاء نديج ججيج او تكؾيؽ انديؼ او ىؾرمؾن او ان الفائض 

 72لتؾليج طاقة وىشاك مؽ االحساض االميشية االساسية التي عجدىا مشيا يدتخجم 
 . 71وغيخ االساسية التي عجدىا 



 

 

 تفاعالت ايض البروتين 

 Deaminationفصل مجمهعة االمين  .1
يتؼ مؽ خالليا تاميؽ الشتخوجيؽ لمظائخ مؽ حامض اميشي واستخجامو لتكؾيؽ       

مثل ندع مجسؾعة  NH3النتاج  N لتاميؽ NH2احساض اميشية اخخى اي استخجام 
 االميؽ مؽ حامض الكمؾتاميػ بؾاسظة انديؼ كمؾتاميػ دييايجروجيشيد.

 Transaminationنقل مجمهعة االمين  .2
جسيع االحساض االميشية تذتخك بيحه التفاعالت والتي تحجث فييا انتقال      

ميشي اخخ مؽ مجسؾعة االميؽ مؽ الحامض االميشي الى الييكل الكاربؾني لحامض ا
االمثمة تفاعل حامزي الكمؾتاميػ واالوكالؾاسيتػ ليشتج االلفاكيتؾكمؾتاريػ وحامض 

 االسبارتيػ .
  Decarboxylation فصل مجمهعة الكاربهكسيل .3

نتيجة ىحه  CO2عسمية ندع مجسؾعة الكاربؾكديل بؾاسظة االنديسات ليشظمق      
ات وىؾرمؾنات مثل تحؾيل اليدتجيؽ التفاعالت وتجخي ىحه التفاعالت لتكؾيؽ انديس

الى اليدتاميؽ بؾاسظة انديؼ ديكاربؾكديميد الحي يحتاجو الجدؼ في تشذيط االفخازات 
 السعجية 

 



 

 

اما االحساض االميشية االخخى الفائزة عؽ حاجة الجدؼ مسكؽ ان تتحؾل الى 
ؾن احساض كيتؾنية مشاعمخة ليياكميا الكاربؾنية او الى مؾاد عزؾية مثل الجى

 والكاليكؾجيؽ .

 مخطط يهضح النهاتج النهائية اليض االحماض االمينية 

 
 

 ايض العشاصخ السعجنية

العشاصخ السعجنية ضخورية الستسخار الفعاليات الفديؾلؾجية وقج قدست الى عشاصخ 
ىحه العشاصخ  معجنية كبخى وصغخى حدب االحتياج ليا كسا اسمفشا سابقا التجخل

ضسؽ عسميات االيض برؾرة مباشخة لكؽ الجدؼ يحرل عمييا كجدء مؽ جديئة 



 

 

البخوتيؽ او الجىؾن او االنديؼ والتحجث عسمية تكؾيؽ السخكبات دون وجؾد العشرخ 
السعجني مثل الييسؾ غمؾبيؽ اليتكؾن دون وجؾد الحجيج فالعجيج مؽ العشاصخ السعجنية 

يزية وان اعظاء مقاديخ اعمى مؽ االحتياج لمظائخ تؾلج تعج جدءا ميسا لمعسميات اال
 مذاكل مخضية كسا في حالة عشرخ الدميشيؾم.

 ايض الساء 

الساء ضخوري الستسخار وديسؾمة الفعاليات الحياتية والياتي عؽ طخيق ماء      
الذخب بل ياتي عؽ طخيق الغحاء كاحج مكؾناتو وكحلػ عؽ طخيق الساء الشاتج عؽ 

 اد الدكخية والجىشية والبخوتيشية اي كشاتج عخضي عؽ التفاعالت االيزية . حخق السؾ 
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