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 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 .
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