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ات ان تحللها لعدم ال تستطيع الحيوانالتسكروهو عبارة عن مادة عديدة ( المكون األساسي لجد ار الخاليا النباتية )تحليل السليلوز -1•
اص والتمثيل فتحوله الى مادة  سهلة االمتص. وجود انزيمات لديها لتحلل السليلوز لكن الكائنات الحية الدقيقة تستطيع تحليلها

(البيوتيركوالبرونيكالخليكمثل حمض )(Volatile fatty acid VFAs)واستخدامها كمصدر للطاقة مثل األحماض الدهنية الطيارة 

تحليل السليلوز يعرض محتويات الخاليا لألنزيمات الهاضمة -2•

حيث تستخدم البكتيريا مع (NH3.)الى النشادر ( من المواد النيتروجينية غير البروتينية( Urea)تقوم البكتيريا بتحليل اليوريا –3•
( .Microbial Protein)األحماض األمينية في بناء اجسامها ثم يتم هضم البكتيريا في األنسجة واالستفادة من بروتيناتها 

لذا ال )وبكميات تكفي احتياجات الحيوان ( B)بإنتاج مجموعة من فيتامين ب التمثليةتقوم الكائنات الحية الدقيقة خالل عملياتها -4•
.الذي يحتاج الى عنصر الكوبالت لكي يتكون ( B12)12فيتامين ب اما عد( تظهر اعراض نقص فيتامين ب في الحيوانات المجترة

نزيمي بينما في الهضم الميكروبي في الكرش اكفأ  منه في األعور الن عملية الهضم الميكروبي تلي الهضم الميكانيكي وتمهد لهضم ا•
واألنزيمياألعور فإن الهضم البكتيري يلي الميكانيكي 

(. مماثل لما يحدث في الحيوانات األخرى وحيدة المعدة) االنزيميالهضم -2•

:نتائج الهضم الميكروبي

:  انواع الهضم في المعدة المجترة 
protozoa)وحيدات الخلية )يتم بواسطة البكتريا والفطريات واالوالي : الهضم الميكروبي-1



:الميكانيكيالهضم -3

هضم وهي العملية االساسية في ال( او عملية المضغ  )ويقصد به تجزئة الغذاء على اجزاء صغيرة •
.الميكانيكي

.تزداد اهمية الهضم الميكانيكي مع نوعية الغذاء الصلبة•

:وللهضم الميكانيكي أهمية كبيرة في نجاح مراحل الهضم التالية ويرجع ذلك إلى •

.عملية المضغ تخلط الغذاء باللعاب-1•

تكسير الغذاء الى اجزاء صغيرة مما يزيد من مساحة السطح المعرض لألنزيمات -2•

.زيمات الهاضمةللخاليا النباتية مما يعرض محتويات الخاليا لفعل األنالسليلوزيةكذلك تكسير الجدر •



:وظائف األحياء الدقيقة  في الكرش

ت  فى تعيش أنواع عديدة من البكتريا والبروتوزوا والفطريا
الكرش ولكل نوع منها وظائف محددة وتوجد عالقات متداخلة

.بين البكتريا و البروتوزوا فى الكرش
 ة إلى أحماض دهنية طيار( وبعض النشا ) هضم السليلوز

VFA's ) معظمها خليك وقليل منها بروبيونيك وبيوتريك + )
.ثانى أكسيد الكربون+ ميثان 

مها من تخليق األحماض االمينية الضرورية لبناء بروتين جس
سيطة أحماض امينية أو مركبات نتروجينية غير بروتينية ب

وقد وجد أن البروتوزوا تمد الحيوان) كاليوريا واالمونيا 
.من البروتين الالزم لحفظ حياته % 20بنحو
 حيوان المركبة فال يحتاج ال( ب ) تخليق مجموعة فيتامينات

.إليها من مصادر خارجية بغذائه 

















:احتياجات االبقار من التغذية تقسم الى 





:تغذية ابقار الحليب وطرق حساب المواد الغذائية














