
 

 هـ / معامل النشا 

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

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

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

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

 غم من الشحوم فً الجسم .  84240ٌإدي الى  زن 

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

 الشحوم . 

 وعلى هئا االساس فان :

 :  ٌكافئغم مادة جاف  فً الشعٌر  1

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

188 ×ثم ٌضرل ها الرقم   

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

 وٌمكن التعاٌر عن معادل  النشا لمادة غئاةٌ  معٌن  االمعادل  االتٌ  : 

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

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

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

 لمادة النشا .  NEقٌم  الـ 

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

 كٌلوكالوري  545) الشحوم ( ٌحتوي على 

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

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

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

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

 معامل النشا لضا ااستعمال معادالت  ا   . 

 ال شن   لألعبمولتوضٌي طرٌق  ت حٌي قٌم  النشا  -

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



 

0.58 × 33%  = 19.1  

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

 S.F.Hالوحدة الائاةٌ  االسكندنافٌ    –د 

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

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

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

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

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

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

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

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

 %  18فٌه 

 تست دم الشعٌر كقٌاس  S.F.H الـ∴

 العوامل المإثرة على القٌم  الائاةٌ  للمواد العليٌ  : 

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

 التائٌ  تشكل الجزء االكار من تكالٌم االنتاج 

 العوامل اليٌزٌاةٌ  

  Palatabilityاستساغ  المواد العليٌ  من قال الحٌوان  -1

 جرش او سح  او تقطٌع المواد العليٌ   -2

  Pelleting or Cubingكاس العلم  -3

 معامبت متيرق   -4

 االستساغ   -1

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

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

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

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

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



 

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

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

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

 د المشكل  تعقٌدا  .الائاةً فتزدا

 جرش او سح  او تقطٌع المواد العليٌ   -2

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

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

 الجرش : ضروري احٌانا  وغٌر ضروري احٌانا  ا رى  - أ

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

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

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

 رون الحٌوانات 

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

 تآكلت اسنانضا ال تستطٌع سح  الحاول 

  ٌول الحاول كامل  عدا المسن  منضا ال -

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

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

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

 ٌجل ان ٌكون الجرش  شنا  .

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

 كثٌرا  عن عملٌ  الجرش ال شن . 

 تقطٌع او جرش الدرٌس او العلم ال شن /  -

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

 النوعٌ  الجٌدة . 

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

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

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

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

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

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

           مكعاةةةةةات او  Crumbleعةةةةةالً وتسةةةةةمى ااسةةةةةماء م تليةةةةة  مثةةةةةل حاٌاةةةةةات العلةةةةةم 

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



 

 فواةد الكاس / -

 سضول  النقل التقلٌل من الحجم اثناء النقل وال زن  -1

 التقلٌل من التائٌر اثناء تناول العلم  -2

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

 المساوئ / الكلي  العالٌ  للكاس  -

 معامبت متيرق  /

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

 ولكن الجرش والسح  ٌقوم انيس المضم  وراما اكلي  اقل .

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

 ال وٌا 

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

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

 العوامل الطاٌعٌ  المإثرة على القٌم  الائاةٌ  للمواد العليٌ  

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

  -ٌلً :

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

↑ Moisture → +Dm  → +Nutr. Value  

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

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

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

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

 الموجودة فٌه . 

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

 عالٌ  من العنا ر الائاةٌ  .

  Stage of  Maturatingدرج  او مرحل  النضج  -د 

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

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

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

 ومن يض  امحتواها من العنا ر الائاةٌ  كالعنا ر المعدنٌ  واليٌتامٌنات 



 

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

 ائورا  او علم  شن .

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

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

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

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

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

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

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

 اعلى من النجٌلٌ  .

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

   -للحٌوان:

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

 واالكسدة واالسوداد .

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

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

 للتجيٌم المناسل . 

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

oxidation and Rancidity  

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

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

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

 


