
 Feed and Rationsأعالف و عالئق 

 الجزء العملي / المحاضرة االولى

 Evaluation Feedstuffsتقييم المواد العلفية   

 -اوال : االهداف :

 ( يستخدم لتقييم المواد العلفية .proximate analysisفهم كيف ان التحليل التقديري )  -1

 Feed labels  (Feed tag . )(  باستخدام الرقعة العلفية (Evaluate feedstuffsتقييم االعالف  -2

 تقييم االعالف ) المواد العلفية ( استناداً الى قابلية الهضم . -3

( او  Total   Digestible Nutrients)  TDNمجموع العناصر الغذائية المهضومة تقييم المواد العلفية استناداً الى  -4

 ( و محتواها في المادة العلفية .  Digestible Energy)   DEالطاقة المهضومة 

 -ثانياً : اإليضاحات :

 . Bomb Calorimeterوجهاز قياس الطاقة  proximate analysisايضاح كيفية اجراء التحليل التقديري  -1

 "  Feed tagاو  "    Feed labelsكيفية استخدام الرقعة العلفية  -2

 ا على الرقعة حاملة المعلومات التالية :يتم جلب علف تجاري حاوي -أ

 .  Net Weightالوزن الصافي  (1

 .   Brand Nameاسم المنتوج مع عالمتهُ التجارية  (2

 التحليل الكيميائي للعلف و يشمل : (3

مع ظهور  %CPو يجب أن تظهر بعد  NPNالحد االدنى لنسبة البروتين الخام " و هنا يجب ذكر الحد األعلى من  -أ

 . CPمن  % 28.1( اي Nنتروجين  ) %45الذي هو عادةً من اليوريا الحاوية على  NPNمصدر ال 

 . Minimum % of fatالحد االدنى لنسبة الدهن   -ب

 .  Maximum % of CFج. الحد األعلى لنسبة األلياف 

 و. لألعالف التي تحتوي على معادن او اضافات معدنية فيجب وضع قائمة تحتوي على :

 . Pالحد االدنى لنسبة الفسفور  -Ca  .2الحد االعلى و الحد االدنى لنسبة لكالسيوم  -1

 .  NaClالحد االعلى و االدنى لنسبة الملح  -I  . 4الحد االدنى لنسبة اليود  -3

 ( االسماء االعتيادية لكل مكونات العلف مثل الشعير ,الذرة , الحنطة ..........الخ .4

 ( اسم وعنوان المصنع و الموزع . 5

 ( تعليمات وطرق استخدام العلف للحيوانات مع التحذيرات ان وجدت . 6

 



 مخطط التحليل الكيميائي

Chemical Analysis Scheme 

  Plant or Animal Tissue))   نسيج نباتي او حيواني  

   

 Waterالماء                                                                  Dry matterالمادة الجافة                    

                                         

  organic matterالمواد العضوية                                                                Inorganic matterالمواد الغير عضوية  

         (                                                                           Ash( و الرماد ) mineralالمعادن )

 

  Nitrogenous substances  ةالنيتروجينيالمواد                                 Non-Nitrogenous substancesمواد غير بروتينية 

                                   

              Proteinغير البروتينية             البروتين ةالمواد النيتروجيني      carbohydrateالكربوهيدرات          fatsالدهون      vitaminsالفيتامينات

 Non-protein Nitrogenous                                                       مستخلص االيثر               تحليل فردي

                                                                                                                                     Substances (NPN) 

  

 

 (soluble carbohydrateالذائبة )الكربوهيدرات  -    الخام                         االلياف ,(  cellulose )السيليلوز ,(fiber )االلياف

(crude fiber                              االلياف الحامضية , االلياف المتعادلة , )- ( المستخلص الخالي من النيتروجينNFE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Routine Analysis of Feedstuffsتيني للمواد العلفية التحليل الرو

 للتحليل التقريبي لألعالف ( Weende) طريقة ويندي 

 Weende Method of proximate Analysis of Feed )  ) 

 :   Determinationالتقديرات 

: تسخين العليقة حتى تصل الى وزن ثابت وهذا يقوم بإزالة الماء ولذا فان النقصان  Dry matterالمواد الجافة  -1

 ساعة. 24ْم لمدة 100بدرجة حرارة   ovenبالوزن يعادل الماء المزال . ويجرى ذلك في السخان 

م بإزالة الدهن : استخالص العينة الجافة مع اإليثر و هذا يقو  Ether Extract ( fat)) الدهن ( مستخلص اإليثر  -2

 ولذا فإن الفقدان في وزن العينة بعد التجفيف ) تبخير اإليثر ( يعادل الدهن .

ساعة على 2لمدة   muffle furnace: أحراق عينة العلف بعد وضع كمية موزونة في فرن الحرق   Ashالرماد  -3

الكربوهيدرات يتم ازالتها في هذه ْم . و الرماد هو الجزء المتبقي بعد الحرق . الماء و الدهن و البروتين و 600درجة 

و  Caو الكالسيوم  silica) على االغلب السيليكا العملية . الرماد يمثل محتوى المعادن الكلي و ليس تركيب المعادن المفردة 

  ( Pالفسفور 

: يجري هضم عينة صغيرة جافة من العلف مع حامض  Protein – Kjeldahl processطريقة كيلدار  –البروتين  -4

في العلف على شكل سلفات االمونيوم  Nالكبريتيك المركز حتى يتم تحطيم كل المركبات العضوية و يصبح ال

Ammonium sulfate د الصوديوم و ان االمونيا تسحح في . بعد ذلك يتم تقطير المادة المهضومة مع هيدروكسي

 محلول حامضي . وهذا يقرر كمية النتروجين في العينة . 

ليعادل كمية البروتين في العينة )  6.25و لذا فإن مجموع النتروجين يضرب بــ  N %16م/ البروتين يحتوي كمعدل  

100  ÷16  =6.25 . ) 

 : ال يجري تقديرها مختبرياً : Carbohydrate ( CHOالكربوهيدرات )  -5

CHO = N.F.E + Crud Fiber 

a- طريقة ويندي( الخام االلياف (  :crude fiber ( weende method) :- 

( ثم في قاعدة ضعيفة  N:   H2SO4  0.25من عينة العلف فان العينة تغُلى في حامض ضعيف )  EEبعد ازالة الماء و 

(NaOH  :N  0.312  ان هذه العملية تقوم بإزالة البروتينات و السكريات و النشاء حيث يتم استبعادها و يبقى . )

ْم و الفرق في 600نين ( و المعادن . و المتبقي يجفف و يوزن ثم يحرق في فرن الحرق بدرجة گالسليلوز و اللجنين ) الل

 نين  (.گالوزن يكون األلياف الخام ) السليلوز + الل

b-  المستخلص الخالي من النيتروجينNitrogen – Free extract (NFE) :  

يتم استخراجهُ عن طريق الحساب وليس عن طريق التحليل الحقيقي .حيث ان نسبة الماء و الرماد و البروتين و   

 . NFEاليجاد 100االلياف و الدهون تجمع و تطرح من 

NFE= 100 – [ H2O + ( N× 6.25) + Ash + CF or (NDF + ADF ) Fiber + EE 

NFE . يمثل الكربوهيدرات االكثر ذوباناً وهي بشكل رئيسي النشاء و بعض البكتين و الهيموسليلوز 

 : ال يتم تقديرها كمجموعة ولكن بتحليالت مختلفة لكل فيتامين على حدة وبشكل انفرادي .  Vitaminsالفيتامينات  -6



 determining coefficient of digestibilityتقدير معامل الهضم  -3

 : digestion trialلكل عنصر غذائي من التحليل التقريبي تقرر من خالل تجربة هضم ان عملية احتساب قابلية الهضم 

) الكميات الكلية ( :مثل  –(  fecesاجراء تجربة هضم لتقدير كمية العلف المستهلك و كمية الفضالت الخارجة )  -1

 .(  DM basis كغم الفضالت المطروحة ) على اساس الوزن الجاف  25تهلك و كغم العلف المس 70

 . DMمادة جافة  %100كل من العلف و الفضالت يجب ان تكون على نفس الرطوبة , و عادةً ) صفر ماء ( او  -2

 (  DM basisايجاد التحليل التقريبي للعلف و الفضالت  ) -3

 الفضالت % العلف % العنصر الغذائي ت

 CF 31 40االلياف الخام  1

 CP 17 22البروتين  2

 EE 2 5مستخلص اإليثر  3

 Ash 4 13 الرماد 4

 NFE 46 20المستخلص الخالي من النتروجين  5

 Moisture 0 0الرطوبة 6

 100 100 المجموع 

      

 :  Calculation of digestionاحتساب معامل الهضم  -4

 

 (  CP, CF , EE , NFEالمعادلة : معامل الهضم للعنصر الغذائي ) 

  ](  نسبة العنصر الغذائي فيه× وزن الفضالت ) -(  نسبة العنصر الغذائي فيه× وزن العلف                     [( 

100 ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نسبة العنصر الغذائي فيه× وزن العلف                                                      

  
 [( كغم 70×31%)−( كغم25×%40 )]

كغم 70×%31
×100      = 

[( 0.40×25  )−(0.31×70   )] 

كغم 70×0.31
×100    

 10−21.7  

21.7 
×100          =

11.7  

21.7 
 معامل هضم االلياف الكلية  53.92%=             100×

 لألعالف  TDN  تقديرمحتوى مجموع العناصر المهضومة  -5

 يحتاج الى :  TDNأ( احتساب العناصر المهضومة الكلية 

ويتم ذلك من خالل تجربة الهضم و التحليل التقريبي للعلف و   NFE , CF , EE , CPمعامل الهضم لكل من  -1

 الفضالت . 

ُمعامل الهضم بنسبة العنصر الغذائي في العلف للحصول على قابلية الهضم لذلك العنصر الغذائي )×( يتم ضرب  -2

(digestible Nutrient : اذن  )TDN = digestible CP + dig. EE × 2.25 + dig. CF + dig. NFE 

 مثال / دريس َجت نصف تزهير يحتوي على المعلومات التالية 

 



                                     

 العنصر المهضوم % معامل الهضم % نسبة العنصر في العلف % المواد ت

 CP 18 71 12.78البروتين  1

2 NFE 39 70 27.30 

 CF  33 45 14.85 الخامااللياف  3

 EE 3 (2.25 × )30  2.02مستخلص االيثر  4

 ــــــــــ ـــــــــ             Ash  7 الرماد 5

 
  100 المجموع

 مجموع المواد 56.95
 TDNالمهضومة 

 

 56.95يستلم ( فان هذا الحيوان DM basisوهذا يعني انه لكل كغم من العلف المستهلك ) على اساس الوزن الجاف ( ) 

 كغم من العناصر المهضومة الكلية من هذه المادة العلفية .

( الحتساب  2.25سعرة للكربوهيدرات او البروتين =  4÷ سعرة للدهن  9)  2.25يضرب بــ  EEتذكر دائماً ان   1م/ 

 .  TDNقيمة الــ 

  ال يستخدم في عملية االحتساب ) غير منتج للطاقة ( . Ashان الرماد  2م/ 

أيام في تجربة هضم .  5كغم من الفضالت خالل فترة   18كغم من العلف ويطرح  80مثال اخر : حيوان يستهلك 

 -التحليل التقريبي للعلف و الفضالت كاآلتي :

 % DM basisالفضالت  % DM basisالعلف  العنصر الغذائي  ت

 CF 15.46 30.77االلياف الخام  1

 CP 14.89 23.00البروتين الخام  2

 EE  8.51 15.31مستخلص االيثر  3

 NFE  52.19 18.46المستخلص الخالي من النتروجين  4

 Ash  8.45 12.46الرماد  5

 100 100 المجموع

  

 . DM basisتأكد أن كل شيء محسوب على اساس الوزن الجاف  -1

  .   Digestive Coefficient قم باحتساب معامل الهضم لكل عنصر % -2

 .  % Digestibilityقابلية الهضم لكل عنصر قم باحتساب  -3

 . TDNقم باحتساب  -4

 : Digestible Energy ( DE)( تقدير محتوى العلف من الطاقة المهضومة 5

 كغم (.  4كغم ( و الفضالت )  15لتحديد مجموع كمية العلف المستهلك ) اجراء تجربة هضم  -1

( باستخدام  kcal/Kgبوحدة )  Gross Energy ( GE)تحليل العلف و الفضالت لغرض الحصول على الطاقة الكلية  -2

 Heat of combusted   (feed= 4.50 kcal/g  ,feces=4.55( و تسمى Bomb calorimeterالمسعر ) 

kcal/g  ) 



 Mcal/Kgاو ميكا سعرة / كغم  kcal/g سعرة / غم عادةً يعبر عنها بكيلو  Digestible Energyالطاقة المهضومة  -3

 ولكن يمكن ان يعبر عنها بمعامل الهضم للطاقة المهضومة ) نسبة الطاقة الكلية المهضومة فعالً(

   مثال /

) كيلو سعرة / كغم( =    DEالطاقة المهضومة  

  
 (    15000غم × 4.50  كيلو سعرة /غم   )−(  4000غم ×4.55  كيلو سعرة /غم     ) 

   15000 غم من العلف 
=       =

 
 67500  كيلوسعرة في العلف −18200 كليو سعرة في الفضالت  

   15000 غم من العلف 
    = 

  49300 

   15000 غم من العلف 
من  }كيلو سعرة / غم  3.29 {=  

   Mcal/Kg) ميكا سعرة / كغم (     DEاو   DEالعلف 

 
 (    15كغم × 4.50  ميكا  سعرة /كغم   )−(  4كغم ×4.55   ميكا  سعرة /كغم ) 

   15 كغم من العلف 
 ميكا سعرة / كغم  3.29=  

     of GE digested %)% من الطاقة الكلية المهضومة (  DEاو  

 (    15كغم × 4.50  ميكا  سعرة /كغم   )−(  4كغم ×4.55   ميكا  سعرة /كغم ) 

   15 كغم من العلف  × 4.50  ميكا  سعرة /كغم
  ×100 ×

 
 (     67.5 ميكا  سعرة /كغم  )−(  18.2 ميكا  سعرة /كغم    ) 

   67.5   ميكا  سعرة /كغم 
 100  =73.04 % 

 ولذا : apparently digestedمن الطاقة الكلية للعلف قد تم هضمها بشكل ظاهري   % 73.04وهذا يعني ان  

 %73.04× ميكا سعرة / كغم  4.50) ميكا سعرة/ كغم ( =  DEالطاقة المهضومة 

 }ميكا سعرة/ كغم   3.29{  =  0.7304×  4.50=    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

     

  
 


