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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
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