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 مقدمـــةال
 
يعني علم  لتغذييمب وغمر يو دمرلع لتعلمظ رغنسمي  لهمغععلدمد علمل دمعلو لت يمد   

لإلنغدجيممب تل يممرل  لر لتممعرلج  روتهممعدو غغندهمما دممذ ئيدغمممد لتذيل يممب   دممد يمممغ  
غ ظ لتنممرو رلتهمم  رلتممري  ر ديممب ودت ديممدو رلتنرعيممدو دمم  عمميب ل عمم ظ وممدع

عممع و ل يممب لتغممي غرجممع  ممي  مم  دممدع  علممظ رلتذي دممد يمممغ  ودتدو وممدو  -لإلنغممد  
دنه ر فدء  غ ريلمه لتمل دنغجمدو وورغينيمب  ل  دم  لعمعلظ علم   عضده رل هغفدع 

غذييممب لت يممرل  عممر لهممغععل  دممرلع لتعلممظ لتغممي   يد مم  تأنهممد  لهممغععلدمد لر 
  د  لت يرل  رلتعرلج  لتل دنغجدو وورغينيب يلو ئيدب غيل يب عضدمد ري رتمد  

 .عدتيب تأنهد 
جمه دمد دل  لتصرو  لتنمد يب تل د   لت مي دم   يمك هم له لتدرو رتمرجي رلنغ  

لتدجدرعمب ل رتمل عمي لتعرلدم  : عر ل  د صلب تغفدعم  دجدمرعغي  دم  لتعرلدم 
ي يمب لتد يةمب دم  جممب لعمو   لترولثيب لتغي روثمد ع  آودب د  جمب رلتعرلد  لتو

 . رغعغوو لتغذييبعي لرتل رلهع لتعرلد  لتوي يب لثول علل ندر رلنغد  لت يرل 
 يلممي -لتغذييممب ريغممتثو لتجمممدي لتمضممدي ئومم  غيمموب دمم  لجمممي  لتجهمم  ونممرو  

لتجمدي لتمضدي  ي لتغمتثيو ل جممي  ل عمو  لتغمي دم  رسيفغممد لهمغععل  رغدثيم  
 .عيل لتغتثيو جديذ لعضدء جه  لت يرل  ر ي لتنمديب يع تدرلع لتذيل يب  عيب ل

رئممع لغضمم  ل  نممرو لتغذييممب   ييغصممو غممتثيوب  يممة علممل رسممد ظ ل عضممدء  
لتدعغلفمممب  مممي لتجهممم  وممم  يغعمممعلعد ريسممممو لثممموب رلضممم د ددمممد يممم ع  لتمممل غذيمممو 

 .درو رترجي رلض  علل لعضدء جه  لت يرل 
غنديمب رسمد ظ لتجممدي لتمضمدي ليضدً غعغلظ ل غييب د   يك ئعوغمد علل  

ي   دد لنه ئمع يعغلمظ ليضمد  دعليمب فو يع يييع لر يي  ديعلو لتعصدو  لتمضديب لتد
 .رنهدة لتذعع لتمضديب ودعغ ظ نرو لتع  ق لتدهغععدب

ردمم  غجممدوا ععيممع  لد مم  د  سممب غذيممولو غو يويممب رلضمم ب  ممي ل جمميلء  
  .بلتدعغلفب تلجمدي لتمضدي  ي لت يرلندو لتيولعي

دم  لتغ مدتيظ لتجدويمب % 65رغه   غ دتيظ غذييمب لت يمرل  عمدع  ل ثمو دم   
لتيرديممب   دتغذييممب لتصمم ي ب عممي ل هممد   ممي غعسممي  عدليممدو لإلنغممد  لتوورغينممي 
لت يممرلني  رعليمممد يغرئممظ ئممعو  لت يممرل   ممي لسمممدو لت ممع ل ئصممل دمم  ئعولغممه 

و  لر عهدو   مي لهمغثددو لترولثيب   دد يغرئظ عليمد دع  دد ي ييه لتدووي د  و
 . ثورغه لت يرلنيب لر لتعلجنب

 وهللا نسأل أن ينفع بهذا الجهد، وهو الموفق
  المؤلفان
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 الباب األول

 المركبات الغذائية والهضم 

 في

 الحيوانات المزرعية 

Nutritional Compounds 

and Digestion in Farm 

Animals 



 

 

 الفصل األول 

 تقسيم المواد والمركبات الغذائية
 :مقدمـــة -1-1

يهتتتم مجتتاذ تغذيتتة الحيتتوان بالعناصتتر والمركبتتات الغذائيتتة المختلفتتة التتتي -
يحتاجهتتتا الحيتتتوان كمتتتا يهتتتتم أيضتتتا بعمليتتتات الهضتتتم واالمتصتتتاص وتم يتتتل هتتتذ  

نتته متتن الضتتروري أن يتتزود القتتائم بعمليتتة التغذيتتة لتتذلك ف  -العناصتتر والمركبتتات 
بأهميتتتتة العناصتتتتر والمركبتتتتات المختلفتتتتة الالزمتتتتة لتغطيتتتتة االحتياجتتتتات الغذائيتتتتتة 

احتياجات إنتاج اللبن وكتذا  -احتياجات التناسل  -احتياجات النمو  -الحافظة 
 .إنتاج العمل

افر ويلتتتتزح للحصتتتتوذ علتتتتى أعلتتتتى إنتتتتتاج بتتتتأعلى كفتتتتاءة اإللمتتتتاح بأهميتتتتة تتتتتو  
 . العناصر والمركبات الغذائية نوعا وكما عند إعداد برامج التغذية

وبصتتفة عامتتة نجتتد أن أعضتتاء المملكتتة الحيوانيتتة تعتمتتد فتتي تغتتذيتها علتتى  
مركبتتات معقتتدة عضتتوية فتتي ك يتتر متتن الحتتاالت عكتتس أعضتتاء المملكتتة النباتيتتة 

نتيجتتتة التتتتي تعتمتتتد علتتتى نفستتتها فتتتي بنتتتاء المركبتتتات العضتتتوية داختتتل أنستتتجتها ك
لقدراتها على االستتفادة متتن الطاةتة الشمتتسية وت بيتهتا فتي صتورة طاةتة عضتوية، 
وتتبتتاين المتتواد الغذائيتتة التتتي تستتتخدمها أفتتراد المملكتتة الحيوانيتتة بشتتكل كبيتتر كمتتا 

 (. 1)يظهر من جدوذ 
وبتتالر م متتن إدران اإلنستتان متتن زمتتن بعيتتد ألهميتتة الغتتذاء الستتتمرار الحيتتاة  

ن اكتشتتتتاف أهميتتتتة عنصتتتتر متتتتا يتتتتدخل فتتتتي مكونتتتتات الغتتتتذاء لتتتتدور  والتكتتتتاثر إال أ
 . األساسي والدةيق في العمليات الحيوية لم يتم اكتشافه إال من فترة ةريبة نسبيا

ريد   غيهي  لتدرلع رلتدو ودو لتذيل يب غ و ل ئهد  لتهغب لتغدتيمب رلتغمي  

دثيم  لتذميل ي غعغدع لهدهد علل لتغو يا لت يددر  رعلل عروعد  ي عدليمدو لتغ

 -لتوورغينمممدو  -لتمممععر   -لت وورعيمممعولو :  مممي لتجهممم  عممميب لتدو ومممدو عمممي

والفستفور التذي يتدخل فتي  -والمي تايونين. لتعندصو لتدععنيب رلتددء -لتفيغدديندو 
وتجتتتتدر اإلشتتتتارة إلتتتتى أن  تركيتتتتف الفستتتتفوليبيدات الموجتتتتودة فتتتتي التتتتدح واألنستتتتجة

باتيتتتتة المصتتتتدر هتتتتي الكربوهيتتتتدرات المكونتتتتات الكبتتتترى فتتتتي األعتتتتالف الحيوانيتتتتة ن
إال أن الفيتامينتتتتات تتواجتتتتد  -والتتتتدهون والبروتينتتتتات وأيضتتتتا العناصتتتتر المعدنيتتتتة 

بنستتتبة لتتتييلة فتتتي كتتتل األعتتتالف وترجتتتع األهميتتتة الفستتتيولوجية للفيتامينتتتات إلتتتى 
 الوظيفة 

 
 



 

 

 (1)جدول 
 ةأمثلة على تباين المواد الغذائية التي يستخدمها أفراد المملكة الحيواني

تقسيم الحيوانات 
 تبعا لنوعية الغذاء

 بعض األغذية األساسية النوع الحيواني

 (كجم 5000)الفيل  آكالت العشف
 
 

 (كجم 500)األبقار 
 
 

 (كجم 50)األ ناح 

بعتتتتتتتتت  الحشتتتتتتتتتائ  والمتتتتتتتتتواد 
النباتيتتتة الجافتتتة المنتشتتترة فتتتي 

 .البيية الطبيعية
بعتتتتتتتت  المراعتتتتتتتتي الطبيعيتتتتتتتتة 
والجافتتتتتة والمخلفتتتتتات النباتيتتتتتة 

 .الحبوبو 
بعتتتتتتتت  المراعتتتتتتتتي الطبيعيتتتتتتتتة 

 . والجافة والمخلفات النبايتة
 الفصيلة القطبية آكالت اللحوح

( كجتم 150)النمر  -األسد 
 (كجم 20)الكالب  -

 لحوح الحيوانات البرية
لحتتتتتتتتتوح ومخلفتتتتتتتتتات عمليتتتتتتتتتات 

 الذبح

آكتتتتتتتتتتتتتتتتالت المتتتتتتتتتتتتتتتتواد 
 النباتية والمتنوعة

 اإلنسان
 الخنزير

متتتتتواد  ذائيتتتتتتة ومتباينتتتتتتة متتتتتتن 
 .نباتية وحيوانية مصادر

وتختلتتا المتتواد الغذائيتتة فتتي محتواهتتا متتن هتتذ  المركبتتات كمتتا يظهتتر متتن جتتدوذ 
(2 .) 

 (2)جدول 
 النسب المئوية للمركبات الغذائية الداخلة في تركيب بعض األغذية الحيوانية

 البروتين الدهن الكربوهيدرات الماء 
العناصر 
 المعدنية

 مراعي خضراء
 مراعي مجففة

 حبوب
 لبنال

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحوق دح 
 مجفا

8220 
1420 
1420 
8225 
1420 

1120 
6620 
2220 
325 
-- 

120 
420 
220 
425 
223 

425 
1020 
1125 
425 

2725 

225 
820 
125 
120 
521 

فتتي العمليتتات الكيماويتتة الحيويتتة  catalystالتتتي تلعبهتتا كعوامتتل مستتاعدة  
 . التي تتم على مستوى الخلية



 

 

ي التتداخل فتتي تركيتتف أ لتتف األنستتجة ونظتترا ألن المتتاء هتتو المركتتف الرئيستت 
الحيوانيتتة ف ننتتا ستتنناة  أهميتتته كوستتع إلذابتتة العناصتتر والمركبتتات المختلفتتة هتتذا 

 -باإللافة إلى أنه الوسع الذي تتم فيه جميتع التفتاعالت الكيماويتة فتي الجستم 
أيضتتتا يلعتتتف المتتتاء دورا رئيستتتيا فتتتي التنظتتتيم الحتتتراري للجستتتم وفتتتي إفتتتراز نتتتواتج 

 . ذائيالتم يل الغ
 Carbohydrates -:الكربوهيدرات -1-1-2
وهتتي تشتتير إلتتى  hy-drate-carbonsهتتذ  التستتمية مشتتتقة متتن الفرنستتية  

أن المركتتف يحتتتوي علتتى الكربتتون واأليتتدروجين واألكستتوجين ويوجتتد األيتتدروجين 
واألكسوجين بنفس نسبة وجودهما في تركيف المتاء، وستكر الجلوكتوز هتو الم تل 

 . 6(أ2يد. ن)او . )6أ.12يد.6يدرات ويرمز له بت نالتقليدي للكربوه
 :وعادة تقسم الكربوهيدرات إلى

 .الجالكتوز -الفراكتوز  -السكريات البسيطة ومن أم لتها الجلوكوز -  1
الستتكريات ال نائيتتة، وتتكتتون متتن جتتزئين متتن الستتكريات البستتيطة المرتبطتتة -  2

جلوكتتتتتتتوز )تتتتتتتتوز والالك( فراكتتتتتتتتوز -جلوكتتتتتتتوز )ومتتتتتتتن أم لتهتتتتتتتا الستتتتتتتكروز 
 (.جزئين من الجلوكوز)والمالتوز ( وجالكتوز

ذات سلسلة طويلة أو سلسلة متفرعة وتتكون من عديتد )السكريات المعقدة -  4
التذي يتكتون متن العديتد متن )ومن أم لتها الستليلوز ( من السكريات ال نائية
أمتتتتتا النشتتتتتا فيتكتتتتتون متتتتتن جزئيتتتتتات متتتتتالتوز وأيضتتتتتا ( جزييتتتتتات الستتتتتليوبيوز

ستتكر )والجلوكتتوز ( ستتكر ثنتتائي)بكتين فيتكتتون متتن اتحتتاد المتتالتوز األميلتتو 
 (. بسيع

والستتكريات البستتيطة توجتتد فتتي الطبيعتتة بكميتتات بستتيطة نستتبيا فتتي صتتورة  
وأيضتتتتا يوجتتتتد  -حتتتترة والجلوكتتتتوز أك رهتتتتا شتتتتيوعا وهتتتتو يوجتتتتد فتتتتي دح الحيوانتتتتات 

الكتتتتوز الفركتتتتوز فتتتي الطبيعتتتة فتتتي ثمتتتار الفاكهتتتة ويتتتأتي فتتتي الترتيتتتف ال التتت  الج
 .والذي يتواجد عادة في صورة أك ر تعقيدا وهو سكر الالكتوز

والسكريات ال نائية موجودة في الطبيعة وأك رهتا تواجتدا هتو الستكروز التذي  
السكريات  -يوجد في عصير أ لف النباتات م ل ةصف السكر أو بنجر السكر 

يبينها كمتا يظهتر الذائبة في الماء ذات طعم حلو وتتباين في درجة الحالوة فيما 
ف نتتته يتتتتم ترتيتتتف الستتتكريات األختتترى  100عنتتتدما تعتبتتتر درجتتتة حتتتالوة الستتتكروز 

الجالكتوز  - 42المالتوز  - 22الجلوكوز  - 123الفراكتوز : )تنازليا كما يلي
 . 16الالكتوز  - 42

وأهتتتم الستتتكريات المعقتتتدة المنتشتتترة فتتتي الطبيعتتتة هتتتو النشتتتا والستتتليلوز ويتتتتم  
ما في بذور وجذور وأجزاء النباتات المختلفة كمصادر للطاةة تصنيعهما وتخزينه



 

 

هتذ  الطاةتة تستتخدمها البتذور عنتد إنباتهتا حتتى يتكتون كميتات كافيتة  -المخزنة 
متتن الكلوروفيتتل لتبتتدأ عمليتتة التم يتتل الضتتوئي التتتي تتتزود النبتتات باحتياجاتتته متتن 

قنتاة الهضتمية والنشا مصتدر كربوهيتدراتي ستهل الهضتم فتي ال -الطاةة فيما بعد 
بينما السليلوز مركف أك ر تعقيدا وبتالر م متن  -للحيوانات ذات المعدة البسيطة 

أن الجهتتاز الهضتتمي للحيوانتتات متتن الفصتتائل المختلفتتة ال يحتتتوي  تتدد هضتتمية 
إال أن الستتتليلوز التتتداخل فتتتي ( اإلنتتتزيم الهالتتتم للستتتليلوز)تفتتترز أنتتتزيم الستتتليلوليز 

يتتتتم ( ن الرئيستتتي فتتتي عالئتتتق حيوانتتتات المزرعتتتةالمكتتتو )تركيتتتف األنستتتجة النباتيتتتة 
الموجتودة فتي ( الميكروفلتورا والميكروفونتا)هضمه بواسطة الكائنات الحية الدةيقة 

 .الكرش واألعور في الحيوانات المجترة والحيوانات آكلة العشف  ير المجترة
 
 Fats & oils -:الدهون والزيوت -1-1-3
باتيتتتة ويعتبتتتر أ نتتتى المتتتواد العضتتتوية وتوجتتتد فتتتي األنستتتجة الحيوانيتتتة أو الن 

 -تركيتتتزا للطاةتتتة ويتكتتتون التتتدهن متتتن الجلستتترين متحتتتدا متتتع األحمتتتا  الدهنيتتتة 
ونظريتتا فتت ن ثالثتتة جزييتتات متتن األحمتتا  الدهنيتتة تتحتتد متتع جتتزيء الجلستترين 

وةد يحدث أن يتحد اثنين أو ثالثة أحما  دهنية مختلفتة  -ليكون جزيء دهن 
 . لدهنلتكون مع الجلسرين جزيء ا

وعتتادة فالتتدهون الحيوانيتتة تحتتتوي علتتى نستتبة أعلتتى متتن األحمتتا  الدهنيتتة  
 . المشبعة مقارنة بالزيوت النباتية المصدر

 
CH2OH     CH2-O-CO-R1 

 |حم  دهني   جلسرين       |      
CH OH + 3R.COOH  CH2-O-CO-R2 + 3H3O حم  دهني
 ثالثي
|        | 

CH2OH     CH2-O-C-CO-R5  

وإذا حدث وأن اتحد ثالثة جزييات من حم  بجزئ الجلسرين ف ن التدهن  
الناتج هو جلسريد ثالثي بسيع أما إذاكان أك ر من حمت  دهنتي ةتد شتارن فتي 

 . االتحاد مع جزيء الجلسرين ف نه ينتج جلسريد ثالث مختلع
هذا األخيرهو النوعيتة الغالتف وجودهتا طبيعيتا وتختلتا األحمتا  الدهنيتة  

 (. عدد ذرات الكربون )ينها من حي  طوذ السلسلة الكربونية فيما ب
أيضا تختلا فأمتا أن تكتون أحمتا  دهنيتة مشتبعة أو  يتر مشتبعة، وفتي  

 . حالة األحما   ير المشبعة تختلا فيهادرجة عدح التشبع



 

 

وفي حالة األحما  المشبعة ينعدح فيها وجود الروابع الزوجيتة بتين ذرات  
 .  C18H34O2ريك م ل لها و رمز  الكربون وحم  االستيا

ومتتن أم لتتة األحمتتا  ذات الرابطتتة الزوجيتتة الواحتتدة هتتو حمتت  االوليتتك  
C18H36O2 . 

CH3-CH2-(CH2)6-CH = CH-(CH2)6-CH2-COOH 

وتختلتتتتا نستتتتف األحمتتتتا  الدهنيتتتتة المشتتتتبعة فتتتتي التتتتدهون متتتتن المصتتتتادر  
 (. 4)النباتية والحيوانية كما يظهر من بيانات جدوذ 

 (3)جدول 
 نسبة األحماض الدهنية في كال من الدهون الحيوانية والنباتية

 زيت األذرة زيت فول الصويا دهن الخنزير دهن اللبن الحمض الدهني

 (مشبع)البلستيك 
 (مشبع)االستياريك 

 ( ير مشبع)األوليك 
 ( ير مشبع)لينولينيك 

22% 
14% 
45% 
4% 

42% 
8% 

38% 
11% 

7 % 
3 % 

12% 
53 % 

2 % 
2 % 

36% 
35 % 

 %100 %100 %100 %100 إجمالي
وتجدر اإلشتارة إلتى أنته كلمتا زادت نستبة األحمتا  الدهنيتة  يتر المشتبعة  

فتتتي التتتدهن كلمتتتا ظهتتتر التتتدهن فتتتي حالتتتة ستتتائلة فتتتي درجتتتة حتتترارة الغرفتتتة العاديتتتة 
والعكس كلما زادت نسبة األحما  المشبعة كلما كان التدهن جامتدا علتى درجتة 

 .حرارة الغرفة
ب والبتتتتذور تحتتتتتوي علتتتتى نستتتتبة عاليتتتتة متتتتن التتتتدهن أو الزيتتتتت عنتتتتد والحبتتتتو  

 - 1مقارنتها بالسيقان واألوراق ونسبته في حبتوب القمتح أو الشتعير يتتراوح بتين 
فتتتي التتتذرة وتصتتتل إلتتتى أعلتتتى نستتتبة لهتتتا فتتتي % 6 - 5وترتفتتتع لتصتتتل إلتتتى % 2

بتاد فتوذ الصتويا وبتذرة ع -بذرة القطتن  -الحبوب في البذور الزيتية م ل الكتان 
 %(. 30إلى أك ر من  2025من )الشمس 

 12و  22والتدهن يحتتتوي علتى الكربتتون واأليتدروجين واألكستتوجين بنستتف  
بعت  الليبيتتدات يتدخل فتتي تركيبهتا الفوستتفور وا زوت  -علتى التتتوالي %  11و

 .باإللافة إلى الكربون واأليدروجين واألكسوجين
وتتتتراوح نستتبته بتتين تختلتتا نستتبة التتدهن فتتي جستتم الحيتتوان بشتتكل ملحتتو   
فتتي الحيوانتات جيتدة التستمين والمعتتدة % 35فتي الحيوانتات حدي تة التوالدة و% 3

 -أيضتتا متتن العوامتتل التتتي تتتبثر علتتى نستتبة التتدهن فتتي الحيتتوان النتتوع  -للتتذبح 
 . الخ.. الحالة الغذائية والجنس  -العمر  -الساللة 



 

 

يختتتزن فتتتي  ولتتتدهن الغتتتذاء تتتتأثير علتتتى تركيتتتف دهتتتن جستتتم الحيتتتوان والتتتذي 
فتتتي الفتتتران البطنتتتي وحتتتوذ  -فتتتي العضتتتالت  - -تحتتتت الجلتتتد )أمتتتاكن مختلفتتتة 

 (. الكلى
والتتتدهون الموجتتتودة فتتتي جستتتم الحيتتتوان كمركبتتتات بنائيتتتة ذات طاةتتتة عاليتتتة  

 . تعتبر مخازن للطاةة الزائدة عن احتياجاته ليستغلها في وةت اللزوح
 Essential Fatty Acid -:األحماض الدهنية األساسية

وجتتتد متتتن تجتتتارب علتتتى حيوانتتتات معمليتتتة ذات معتتتدة بستتتيطة أنتتته بتغتتتذيتها  
علتتى عالئتتق خاليتتة متتن التتدهن صتتحف ذلتتك ستتوء حالتهتتا وتوةتتا نموهتتا وانتهتتت 
هذ  التجربة بنفوق الحيوانات مع تكتوين ةشتور علسجستمها وةتد وجتد أنته ب لتافة 

لتى أدى ذلتك إ Linolinic Acidكميات لتييلة متن الحمت  التدهني لينولينتك 
شفاء الحالة فتي حتين أن إلتافة حمت  االستتياريك أو البلمتيتك لتم يصتحبه أي 
تحستتن فتتي حالتتة الحيوانتتات، وةتتد وجتتد أن هنتتان أربعتتة أحمتتا  دهنيتتة جميعهتتا 
 ير مشبعة من الضروري إلافتها إلى عليقة الحيوانات حي  ال يمكن للحيوان 

االركيتتتدونيك  -األوليتتتك  -بنائهتتتا داختتتل جستتتمه هتتتذ  األحمتتتا  هتتتي اللينوليتتتك 
 . واللينولنك

 Proteins -:البروتينات -1-1-4
ويحتتتتوي جزيتتتو البتتتروتين علسكتتتل متتتن الكربتتتون واأليتتتدروجين واألكستتتوجين  

باإللتتتافة إلتتتى النيتتتتروجين وفتتتي بعتتت  األحتتتواذ يحتتتتوي جزيتتتو البتتتروتين علتتتى 
ويتكتتتون جزيتتتو البتتتروتين متتتن سلستتلة متتتن األحمتتتا  األمينيتتتة والتتتتي  -الكبريتتت 

ومجموعتتة كربوستتيل واحتتدة  (NH2-)ى األةتتتتتل مجموعتتة أمتتين واحتتدة تحتتتوي علتت
(-COOH) . 
حمت  أمينتي وتختلتا نستبة النيتتروجين  100ويوجد فتي الطبيعتة حتوالي  

متتن وزنتته % 16فتتي جزئتتي البتتروتين فتتي حتتدود لتتيقة وهتتو فتتي المتوستتع يشتتكل 
ة حمتت  امينتتي هتتي أك رهتتا تكتترارا فتتي البروتينتتات الطبيعيتت 25الجزييتتي وهنتتان 

وتتترتبع األحمتتا  األمينيتتة ببعضتتها بواستتطة روابتتع ببتيديتتة لتكتتوين بوليببتيتتدات 
 . وهذ  تتحد مع بعضها لتكوين جزئيي البروتين

ويختلتتا تركيتتف البروتينتتات الناتجتتة متتن الحيوانتتات المختلفتتة كمتتا تختلتتا  
البروتينتتات الحيوانيتتة عتتن النباتيتتة وبتتالر م متتن أن ك يتتر متتن البروتينتتات تحتتتوي 

حمتتتت  أمينتتتتي مكتتتتررة إال أن نستتتتبة كتتتتل حمتتتت  أمينتتتتي فتتتتي  20حتتتتوالي  علتتتتى
البروتينات المختلفتة متباينتة كمتا أن ترتيتف السلستلة الببتيديتة يختلتا حستف نتوع 
البتتتروتين وتختلتتتا البروتينتتتات الناتجتتتة متتتن األنتتتواع الحيوانيتتتة متتتن ناحيتتتة تركيتتتف 



 

 

كيتتتتتف هتتتتتذ  االختالفتتتتتات أك تتتتتر ولتتتتتوحا عنتتتتتد مقارنتتتتتة تر  -األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة 
 . البروتينات الحيوانية بالبروتينات النباتية

 Amino-acids -:األحماض األمينية

هتتتي الوحتتتدة البنائيتتتة لجزييتتتي البتتتروتين ويتتتدخل فتتتي تركيبهتتتا عتتتادة الكربتتتون  
 :واألكسوجين واأليدروجين والنيتروجين وعادة يرمز لألحما  األمينية بالرمز

 

 

 
 
بعضتتها يحتتتتوي علتتتى  -ر تختلتتتا متتن حمتتت  أمينتتي  ختتت Rوالمجموعتتة  

 -عنصتتر الكبريتتت والتتبع  ا ختتر يحتتتوي علتتى نيتتتروجين وأكستتوجين إلتتافي 
أعضتتتتاء المملكتتتتة الحيوانيتتتتة ال يمكنهتتتتا بنتتتتاء األحمتتتتا  األمينيتتتتة متتتتن عناصتتتتر 

 . الكربون واألكسوجين واأليدروجين والنتروجين
هتتذا يعنتتي أن احتياجتتات هتتذ  الحيوانتتات متتن األحمتتا  األمينيتتة يجتتف أن  

طتتي متتن تلتتك الموجتتودة فتتي بروتينتتات العالئتتق، هتتذ  البروتينتتات عنتتد هضتتمها تغ
بواستتطة إنزيمتتات الجهتتاز الهضتتمي ينتتتج األحمتتا  األمينيتتة التتتي تمتتت  بعتتتد 
ذلتتك متتن جتتدار القنتتاة الهضتتمية فتتي التتدح والتتذي ينقلهتتا إلتتى األنستتجة واألعضتتاء 

 . حي  يتم بناء البروتين
النتوع األوذ بستيع التركيتف ويمكتن  وهنان نوعان متن األحمتا  األمينيتة، 

للحيتتوان بنتتاء  فتتي جستتمه ومتتتوافر فتتي الطبيعتتة بكميتتات كبيتترة ويطلتتق عليتته استتم 
 .األحما  األمينية  ير األساسية

والنتتتوع ال تتتاني أك تتتر تعقيتتتدا متتتن النتتتوع األوذ ويحتتتتاج أن يتتتتوافر الحمتتت   
ستتتم لتتتمن تركيتتتف بروتينتتتات عالئتتتق الحيتتتوان، وهتتتذ  األحمتتتا  يطلتتتق عليهتتتا ا

األحمتتا  األمينيتتة األساستتية هتتذ  األحمتتا  األساستتية يجتتف توافرهتتا بالكميتتات 
 .والنسف الم لى في بروتينات العالئق الخاصة بالحيوانات ذات المعدة البسيطة

أمتتا بالنستتبة للمجتتترات فتت ن الكائنتتات الحيتتة الدةيقتتة التتتي تعتتي  فتتي كرشتتها  
و يتتتتر األساستتتتية مكونتتتتة تقتتتتوح بنتتتتاء هتتتتذ  األحمتتتتا  األمينيتتتتة ستتتتواء األساستتتتية 

 . بروتينات خالياها
ونظتتتتترا ألن ميكروبتتتتتات الكتتتتترش يمكنهتتتتتتا تم تتتتتل األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة متتتتتتن  

لتتتتتذلك ف نتتتتته يمكتتتتتن توظيفهتتتتتا لالستتتتتتفادة متتتتتن بعتتتتت   -العناصتتتتتر المكونتتتتتة لهتتتتتا 
اإللتتتتافات ا زوتيتتتتة  يتتتتر البروتينيتتتتة الداخليتتتتة فتتتتي تركيتتتتف عالئتتتتق الحيوانتتتتات 

 المجترة وفيما يلي بيان بأك ر 

 



 

 

 .األحما  األمينية شيوعا في الطبيعة
 أحماض أمينية أساسية: ثانيا أحماض أمينية غير أساسية: أوال

 الفينايل ا ينين الجليسين

 الفالين األلنين

 التربتوفان السيبرين

 ال يريوتين السستين

 االيزوليوسين السستاين

 المي يونين  التيروزين

 الهستدين حم  االسبارتك

 االرجنين وتاميكحم  الجل

 الليسين البرولين

 الليوسين الهيدروكسي برولين
 :نوعية البروتين

تتوةتتتا نوعيتتتة البتتتروتين علتتتى محتتتتوا  متتتن األحمتتتا  األمينيتتتة األساستتتية  
وةدرته على تغطية االحتياجات الحيوانية من هذ  األحما  األمينية، على ذلك 

لى األحما  األمينيتة األساستية فالبروتين ذو النوعية العالية هو الذي يحتوي ع
أمتتتتتا البتتتتتروتين  -بالكميتتتتتات والنستتتتتف الم لتتتتتى التتتتتتي تغطتتتتتي احتياجتتتتتات الحيتتتتتوان 

متتتنخف  القيمتتتة فقتتتد يحتتتتوي علتتتى أ لتتتف األحمتتتا  األمينيتتتة األساستتتية إال أن 
واحدا أو أك ر من هذ  األحما  األساستية يوجتد فتي البتروتين بنستف منخفضتة 

 .تقل عن االحتياجات الحيوانية
وبصفة عامة فت ن البروتينتات حيوانيتة المصتدر عاليتة القيمتة الغذائيتة ذلتك  

أمتتا البروتينتتات نباتيتتة المصتتدر فهتتي  -بالنستتبة للحيوانتتات ذات المعتتدة البستتيطة 
وعتتادة نجتتد أن القيمتتة الغذائيتتة لبروتينتتات البقوليتتات أعلتتى متتن  -عتتادة أةتتل ةيمتتة 

نيتتتات النجيليتتتات لفقرهتتتا فتتتي ويرجتتتع انخفتتتا  ةيمتتتة بروتي -بروتينتتتات النجيليتتتات 
 . حم  أميني أساسي واحد أو أك ر

كمصتدر رئيستي لبتروتين عليقتة ( التزين)فم ال عند استتخداح بتروتين األذرة  
حيوان وحيد المعدة صغير السن ف ن ذلتك ستوف يتبدي إلتى تتأخر النمتو كنتيجتة 
لفقتتتتتر هتتتتتذا البتتتتتروتين فتتتتتي كتتتتتل متتتتتن الحمضتتتتتين األمينيتتتتتين األساستتتتتيين الليستتتتتين 

 . تربتوفان أما بالنسبة للمجترات البالغة فنوعية البروتين ليس له أهميةوال
 

 



 

 

 Vitamins -:الفيتامينات -1-1-5
وهتتي مركبتتات عضتتوية تحتاجهتتا الحيوانتتات فتتي أ تتذيتها بكميتتات صتتغيرة،  

هتتذ   -هتتذ  الفيتامينتتات تلتتزح إلتمتتاح جميتتع العمليتتات الحيويتتة فتتي جستتم الحيتتوان 
وية ذات تركيف جزييي معقد ويمكن تقسيمها إلى ثالثتة الفيتامينات مركبات كيما

 :مجموعات رئيسية هي
مجموعتتتة الفيتامينتتتات الذائبتتتة فتتتي المتتتاء ومتتتن أم لتهتتتا فيتامينتتتات المجموعتتتتة ب 

 6ب -أو النياستين  5ب -أو الريبتوفالفين 2ب -أو ال يتامين  1المركف ومنهتا ب
 -البيتتتتتتوتين  - حمتتتتتت  البنتوثينيتتتتتتك -حمتتتتتت  النيكوتنيتتتتتتك  -أو البيرودكستتتتتتين 
أيضتتا حمتت  االستتكوربيك أو فيتتتامين  -الكوبلتتت أمتتين  12ب -حمتت  الفوليتتك 

 . جت من الفيتامينات الذائبة في الماء
 .فيتامين أ، د، هت، ن: مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهن

 .الكولين -انسيتوذ : مجموعة أخرى من الفيتامينات
 -را هامتتتتتا فتتتتتي تم يتتتتتل التتتتتدهون وهتتتتتي تلعتتتتتف دو : مجموعتتتتتة فيتتتتتتامين ب المركتتتتتف

 .والكربوهيدرات والبروتينات في األنسجة
نقتتت  أحتتتد أفتتتراد هتتتذ  المجموعتتتة تظهتتتر فتتتي صتتتورة مشتتتاكل متتتع الجهتتتاز  

يولتتتح أهميتتتة كتتتل فيتتتتامين وأعتتترا  ( 3)العصتتتبي واألنستتتجة الطالليتتتة وجتتتدوذ 
 .نق  كل منها

 
 Minerals -:العناصر المعدنية -1-1-6
بنستتتتف مختلفتتتة فتتتي متتتتواد العلتتتا التتتتي يتناولهتتتتا توجتتتد العناصتتتر المعدنيتتتة  

الحيتتتوان وهتتتذ  العناصتتتر يحتاجهتتتا الحيتتتوان النتتتامي كمتتتا يحتاجهتتتا الحيتتتوان البتتتال  
تتدخل المتادة المعدنيتة فتي  -وذلك للمحافظة علتى حالتهتا الفستيولوجية الطبيعيتة 

فهتتي تتتدخل فتتي تركيتتف الجهتتاز العظمتتي  -تركيتتف جميتتع أعضتتاء جستتم الحيتتوان 
ة كمتتتتا تتتتتدخل فتتتتي تركيتتتتف األنستتتتجة الرختتتتوة باإللتتتتافة إلتتتتى بعتتتت  بنستتتتبة عاليتتتت

العناصتر المعدنيتة التتي توجتد فتي صتورة اتحتاد عضتوي متع البروتينتات كمتا هتو 
الحتتاذ فتتي الكبريتتتت التتذي يتتتدخل فتتي تركيتتتف األحمتتا  االمينيتتتة الكبريتيتتة م تتتل 

والفستتتتفور التتتتذي يتتتتدخل فتتتتي تركيتتتتف الفستتتتفوليبيدات  -والمي تتتتايونين  - السستتتتتين
بع  العناصر المعدنية لروري لتم يل  -واألنسجة األخرى  وجودة في الدحالم

 -ونشتتاب بعتت  األنزيمتتات م تتل النحتتال التتذي يتتدخل فتتي تركيتتف إنتتزيم الكتتتاليز 
تتتدخل فتتي بنتتاء هرمونتتات الجستتم كمتتا هتتو الحتتاذ بالنستتبة لليتتود  بعتت  العناصتتر

 .ةيةالذي يدخل في تركيف هرمون ال يروكسين الذي تفرز  الغدة الدر 
 



 

 

 (4)جدول 
 الوظائف الفسيولوجية لبعض الفيتامينات وأهم أعراض نقصها

 أعراض النقص الوظيفة الفيتامين

 فيتامينات ذائبة في الماء - 1

دور أساستتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتي  ال يامين 1ب
 تم يل الكربوهيدرات

 اإلصابة بالبري بري في اإلنسان

دور أستتاي فتتي تم يتتل  ريبوفالفين 2ب
 -الكربوهيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرات 

 وتيناتالبر 

يتتتبثر  -األصتتبع الملتتتوي فتتتي التتدجاج 
 على الجلد والجهاز العصبي

دور أساستتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتي  النياسين
 تم يل الكربوهيدرات

اللستان األستود  -البالجرا في اإلنسان 
 إصابات جلدية -في الكالب 

يتتتتتتدخل فتتتتتتي منظومتتتتتتة  البنتوثينيك
األنزيمتتات الهامتتة فتتي 

 عمليات التم يل

 -التتتتتتطراب فتتتتتتي الجهتتتتتتاز العصتتتتتتبي 
للنستتيج االب ليتتتومي  -إصتتابات جلديتتتة 

 .الداخلي
 6ب

 البيرودكسين

فتتي تم يتتل البروتينتتات 
 والتري وفان

انيميتتتا  -تقلصتتتات  -إصتتتابات جلديتتتة 
 الحيوانات الصغيرة

كوبلتتتتتتتتتتتتتتت  12ب
 امين

تم يتتتتتتل الكربوهيتتتتتتدرات 
التتتتتتتتتتدهن الحمتتتتتتتتتت   -

 النووي 

 تأخر النمو -اإلصابة باألنيميا 

 :دهون الفيتامينات الذاتية في ال - 2
لتتتتتتتتتتروري لأل شتتتتتتتتتتية  فيتامين أ

 الطالئية

يقلتتتتتتتتتل  -اإلصتتتتتتتتابة بالعشتتتتتتتتتى الليلتتتتتتتتتي 
 يقلل النمو -الشهية 

يم تتتتتتتتتتتتتتتتتل العناصتتتتتتتتتتتتتتتتتر  فيتامين د
المعدنيتتتتتتتتتة الكالستتتتتتتتتيوح 

 والفوسفور

الكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح واالوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوماليتس 
Osteomalicia  

 -مضتتتتتتتتتتاد لألكستتتتتتتتتتدة  فيتامين هت
 لروري للتناسل

التتتطراب فتتتي  -انخفتتتا  الخصتتتوبة 
 تحركة العضال

تستتتتتتاعد علتتتتتتى تجلتتتتتتع  kفيتامين 
 الدح

 نزيف داخلي

بع  العناصر المعدنية يدخل في تركيف الفيتامينتات م تل الكوبلتت التذي  
 . 12يدخل لمن تركيف فيتامين ب



 

 

أيضتتا ترجتتع أهميتتة العناصتتر المعدنيتتة فتتي  تتذاء الحيتتوان إلتتى أنهتتا تعمتتل  
 -واألحما  ( لوياتالق)على حفظ التوازن في األنسجة والعضالت بين القواعد 

 .كما أنها تعمل على ثبات الضغع اإلزموزي في أنسجة الجسم المختلفة
فتتي الجستتم والتتتي  (Buffers)وتتتدخل ايضتتا فتتي تركيتتف الستتوائل المنظمتتة  

تعمل علتى حفتظ درجتة تركيتز أيتون األيتدروجين ثابتتة فتي جميتع ستوائل وأنستجة 
ستتبق نجتتد أن العضتتالت  باإللتتافة إلتتى متتا. الجستتم المختلفتتة فتتي الكتتائن الحتتي

تحتاج إلى كميتات ونستف ثابتتة متن العناصتر المعدنيتة المختلفتة م تل الصتوديوح 
والبوتاستتتتيوح والكالستتتتتيوح وأن اختتتتتالف نستتتتتبة وجتتتتود هتتتتتذ  األمتتتتالح يعمتتتتتل علتتتتتى 
الطراب في وظائا العضالت الفسيولوجية مما يتبدي إلتى انقبالتات تشتنجية 

 .بها
متتتواد العلتتتا أو األنستتتجة النباتيتتتة أو ويتتتتم تقتتتدير العناصتتتر المعدنيتتتة فتتتي  

 -الحيوانيتتة بحتتترق وزنتته معلومتتتة فتتي بواتتتتق حتتتى تتطتتتاير كتتل المتتتادة العضتتتوية 
المتبقتتى بعتتد الحريتتق يستتمسالرماد الختتاح وهتتو خلتتيع متتن جميتتع العناصتتر المعدنيتتة 

وتجتتتدر اإلشتتتارة إلتتتى أن الحيتتتوان . التتتتي تتتتدخل فتتتي تركيتتتف هتتتذ  المتتتادة الغذائيتتتة
كبيتتترة نستتتبيا متتتن بعتتت  العناصتتتر المعدنيتتتة م تتتل الكالستتتيوح تحتتتتاج إلتتتى كميتتتات 

والفسفور والكلور والما نسيوح هتذ  العناصتر يطلتق عليهتا استم العناصتر الكبترى 
يحتاج الحيوان إلى ك يتر متن العناصتر المعدنيتة األخترى بكميتات لتييلة متن  -

هتذ  . التخ.. الكوبلتت  -اليتود  -النمجنيتز  -الزنك  -النحال  -أم لتها الحديد 
 . المجموعة من العناصر يطلق عليها اسم العناصر الصغرى 

ويحصل الحيتوان علتى العناصتر المعدنيتة الالزمتة لته متن األ ذيتة النباتيتة  
والحيوانية المصدر  ير أنته فتي بعت  األحتواذ يكتون محتتوى هتذ  األ ذيتة متن 
 العناصتتتتر  يتتتتر كتتتتافي لتغطيتتتتة احتياجتتتتات الحيتتتتوان منهتتتتا لتتتتذا يلتتتتزح إلتتتتافة هتتتتذ 

العناصر في صورة أمالح معدنية إلى  ذاء الحيوان حتى يمكن المحافظة علتى 
 . صحة الحيوان ومستوى إنتاجه طبيعيا

بينمتتا فتتي التتدواجن يجتتف إلتتافة العناصتتر المعدنيتتة التتتي يحتاجهتتا الطتتائر  
لسد االحتياجات منها ولذا نجتد أن األمتالح المعدنيتة تلعتف دورا هامتا فتي تغذيتة 

% 7متتن وزن الطتتائر وأيضتتا تم تتل حتتوالي % 3 - 4هتتا تم تتل التتدواجن حيتت  أن
 . من وزن البيضة

  
 
 
 



 

 

 :وتنقسم العناصر المعدنية تبعا لإلحتياج لها إلى ةسمين هما
 Macro-elements -:العناصر المعدنية الكبرى : أوال

وهي العناصر األساسية التي يحتاجها الحيوان والدواجن بكمية كبيرة نسبيا  
 : وهي

 Calsium (Ca) -:كالسيومال - 1

يعتبتتتتر الكالستتتتيوح أك تتتتر العناصتتتتر المعدنيتتتتة وجتتتتودا بالجستتتتم حيتتتت  يكتتتتون  
متتن العناصتتر المعدنيتتتة فتتي جستتم الحيتتتوان أو % 20الكالستتيوح والفوستتفور نحتتتو 

متن كالستيوح الجستم % 77وتحتوي عظاح وأستنان الحيتوان علتى حتوالي . الطائر
جستتم ليتتبدي الوظتتائا الحيويتتة فهتتو منتشتتر فتتي جميتتع أجتتزاء ال% 1أمتتا البتتاةي 

األخرى للكالسيوح م ل المحافظة على التوازن القاعدي والحامضي وكذلك تجلع 
التتتتتدح وهتتتتتذ  النستتتتتبة ثابتتتتتتة فتتتتتي التتتتتدح ويرجتتتتتع ذلتتتتتك إلتتتتتى تتتتتتأثير هرمتتتتتون  تتتتتدة التتتتتت 

Parathyroid  ومتتتتن أهتتتتم مصتتتتادر الكالستتتتيوح فتتتتي عالئتتتتق الحيتتتتوان والتتتتدواجن
 . كالسيوح% 48وتحتوي على ( كربونات الكالسيوح)الحجر الجيري 

 :أعراض نقص الكالسيوم
يصتتتعف حصتتتر أعتتترا  نقتتت  الكالستتتيوح مستتتتقال عتتتن عنصتتتر الفوستتتفور  

 : وفيتامين د إال أن األعرا  العامة هي
 .ظهور مر  الكساح ولين وهشاشة العظاح-  1
التتطراب حركتتة العضتتالت وظهتتور الحتتاالت التشتتنجية وصتتعوبة التتتنفس -  2

 . ية بالدحوظهور حاالت القلو 
جميتتتتتع حتتتتتاالت نقتتتتت  عنصتتتتتر الكالستتتتتيوح تتتتتتبدي إلتتتتتى تتتتتتأخر النمتتتتتو فتتتتتي -  4

الحيوانتتتتات الصتتتتغيرة ولتتتتعا التتتتتري  وةلتتتتة إنتتتتتاج البتتتتي  أو توةفتتتته فتتتتي 
 . الطيور

 Phosphore (P) -:الفوسفور - 2
يعتبر عنصر الفوسفور في المرتبة ال انية بعد عنصر الكالسيوح من حي   

 . حيوان أو الطيورالكمية الموجودة في جسم ال
ويرتبع عنصري الفوسفور والكالسيوح ارتباطا وثيقا في أماكن وجودهما أو  

وتحتتتوي العظتتاح واألستتنان . فتتي التم يتتل الغتتذائي وكتتذلك فتتي عمليتتة االمتصتتاص
توجتد % 20متن الفوستفور الموجتود فتي جستم الحيتوان بينمتا % 80على حتوالي 

بروتين والفوستتتتتفو ليبيتتتتتدات فتتتتتي ك يتتتتتر متتتتتن المركبتتتتتات العضتتتتتوية م تتتتتل الفوستتتتتفو 
 .والفوسفوكرياتينين وكلها مركبات ذات أهمية حيوية

ويتتتتدخل الفوستتتتفور باالشتتتتتران متتتتع عنصتتتتر الكالستتتتيوح فتتتتي تكتتتتوين الهيكتتتتل  
العظمتتتي واألستتتنان ويلعتتتف أيضتتتا دورا هامتتتا فتتتي التم يتتتل الغتتتذائي للكربوهيتتتدرات 



 

 

صتر الفوستفور هتي وأهم العمليات الحيوية األخرى التي يتدخل فيهتا عن. والدهون 
تنظتتيم وتعتتادذ الحمولتتة فتتي الجستتم وامتصتتاص الستتكر متتن األعضتتاء ويكتتون 

 . كمكون أساسي في العديد من المرافقات االنزيمية
- :أهم أعراض نقص الفوسفور

تشتتترن أعتترا  نقتت  الفوستتفور متتع أعتترا  نقتت  الكالستتيوح عتتالوة علتتى  
لحيتتوان ويرجتتع ذلتتك فقتتدان الشتتهية للحيتتوان ممتتا يتتبدي إلتتى هتتزاذ ولتتعا عتتاح ل

إلتتى كفتتاءة االستتتفادة متتن الغتتذاء نظتترا للتتدور التتذي يلعبتته عنصتتر الفوستتفور فتتي 
عمليتتتتتات التم يتتتتتل الغتتتتتذائي المختلفتتتتتة ونقصتتتتته فتتتتتي العالئتتتتتق يصتتتتتحبه انخفتتتتتا  
الخصوبة في حيوانات اللبن ويعتبر الفوسفور مصدرا هاما جدا لبع  العمليات 

 . الحيوية بالجسم م ل تم يل الطاةة
تبتتتتر مستتتتحوق العظتتتتاح وثنتتتتائي فوستتتتفات الكالستتتتيوح متتتتن أهتتتتم مصتتتتادر ويع 

الفوسفور والكالسيوح للحيوانات والطيور ويمكن إلتافة مستحوق العظتم أو ثنتائي 
 .فوسفات الكالسيوح لتعوي  فقر العالئق في هذ  العناصر

 Magnesium ((Mg -:عنصر الماغنسيوم - 3
فتي جستم الحيتوان والطيتور  يتواجد عنصر الما نسيوح بكميات ةليلتة نستبيا 
متتتن الما نستتتيوح فتتتي جستتتم % 20، وحتتتوالي (جتتتم فتتتي جستتتم الطتتتائر 1حتتتوالي )

موزعتتتة علتتتى األنستتتجة الرختتتوة % 40الحيتتتوان يوجتتتد فتتتي الهيكتتتل العظمتتتي بينمتتتا 
 . بالجسم

يدخل الما نسيوح في تركيتف العظتاح وةشترة البيضتة وكتذلك يعمتل كمنشتع  
الجستتم ويشتتترن الما نستتيوح فتتي عمليتتة لفعتتل العديتتد متتن االنزيمتتات الهامتتة فتتي 

التم يتتل الغتتذائي للعضتتالت فتتي جستتم الحيتتوان والطتتائر ولتته دور هتتاح فتتي عمليتتة 
تنظيم حمولة وةلوية سوائل الجسم وأهم أعرا  نق  الما نسيوح تتلخ  في 
حتتدوث حتتاالت تشتتنجات للعجتتوذ والطيتتور نتيجتتة لتتتأثير  علتتى األعصتتاب وزيتتادة 

ويتتبدي نقتت  الما نستتيوح إلتتى انخفتتا  لتتغع . خارجيتتةانفعاليتهتتا بتتالمبثرات ال
التتدح للحيتتوان والطتتائر وتظهتتر الشتتعيرات الدمويتتة عنتتد ستتطح الجلتتد وكأنهتتا خاليتتة 

 .من الدح
بينمتتا زيتتادة عنصتتر الما نستتيوح فتتي الغتتذاء تكتتون لتتارة ولتتو كانتتت ةليلتتة  

حي  أن الك ير من حاالت الكساح والتشوهات في الهيكل العظمي يكتون ستببها 
زيتتادة عنصتتر الما نستتيوح فتتي الغتتذاء أك تتر عتتن نقتت  الكالستتيوح والفوستتفور فتتي 

 . الغذاء
 
 



 

 

 

 

 Sodium ((Na -:عنصر الصوديوم  - 4
يتواجد عنصر الصوديوح في جسم الطائر والحيوان بصورة طبيعية موزعة  

ويحتتتتوي الهيكتتتل العظمتتتي علتتتى حتتتوالي . بتتين الهيكتتتل العظمتتتي واألنستتتجة الرختتتوة
معظمهتا % 20لصوديوح بينما األنسجة الرخوة تحتوي علتى من عنصر ا% 40

 .إال أن عنصر الصوديوح داخل الخاليا نسبته لييلة جدا. في السوائل البينية
يتتبثر عنصتتر الصتتوديوح فتتي كتتل متتن النمتتو والصتتحة العامتتة واإلنتتتاج فتتي  

ويلعتتتتف عنصتتتتر . الحيتتتتوان والتتتتدواجن وعلتتتتى بعتتتت  العمليتتتتات الحيويتتتتة المختلفتتتتة
ورا حيويتا فتي عمليتة امتصتاص ونقتل بعت  العناصتر الغذائيتة م تتل الصتوديوح د

األحمتتتا  األمينيتتتة والستتتكريات األحاديتتتة وعنصتتتر الصتتتوديوح لتتته دورا هامتتتا فتتتي 
بالجستتم واالتتتتزان المتتائي وحفتتتظ الضتتغع األستتتموزي  pHحفتتظ درجتتة الحمولتتتة 

 .باالشتران مع عنصر البوتاسيوح
لصوديوح والعالئتق الحيوانيتة يعتبر ملح الطعاح المصدر الرئيسي لعنصر ا 

عتالوة علتى تواجتد عنصتر الصتوديوح فتي األعتالف ذات األصتل الحيتواني أك تر 
 .من األعالف ذات األصل النباتي

أهتتم أعتترا  نقتت  عنصتتر الصتتوديوح الشتتديدة فتتي العالئتتق هتتي انخفتتا   
معدالت النمو وانخفا  معدالت اإلنتاج للبتي  وصتغر حجتم البيضتة وانتشتار 

ال في الدواجن مع انخفا  لغع الدح ورخوة العظتم وترةيقهتا وزيتادة داء االفتر 
معتتتتدالت حمتتتت  البوليتتتتك فتتتتي دح الطيتتتتور وأيضتتتتا إصتتتتابة الحيوانتتتتات والطيتتتتور 

 . بااللتهاب الرئوي 
يحتتتدث تستتتمم عنتتتد الزيتتتادة الشتتتديدة لعنصتتتر الصتتتوديوح فتتتي العالئتتتق وأهتتتم  

ا فتتي العضتتالت وأيضتتا لتتع" الرطتتف"أعرالتتها ظهتتور البتتراز أو التتزرق المتتائي 
 . والتهابات في األمعاء وأخيرا تحدث األديما المائية والتي تبدي إلى النفوق 

 Potassium ((K -:البوتاسيوم - 5

. يتواجتتتد عنصتتتر البوتاستتتيوح بصتتتورة طبيعيتتتة فتتتي جستتتم الحيتتتوان والتتتدواجن 
ومعظتتتتم كميتتتتتات عنصتتتتر البوتاستتتتتيوح توجتتتتتد داختتتتل خاليتتتتتا الجستتتتم حيتتتتت  يعمتتتتتل 

يم الحمولتة والقلويتة والضتغع األستموزي والمحتتوي المتائي البوتاسيوح على تنظت
 .داخل الخاليا م ل عمل عنصر الصوديوح خارج الخاليا

ويلعتتتتف البوتاستتتتيوح دوراف هامتتتتاف فتتتتي العمليتتتتات الفستتتتيولوجية المختلفتتتتة م تتتتل  
تنشتتيع عضتتلة القلتتف وتنظتتيم العمليتتات االنفعاليتتة لألعصتتاب والعضتتالت وكمتتا 



 

 

موعة من بع  األنزيمات المتعلقة بالتم يل الغذائي يعمل أيضا على تنشيع مج
 .للكربوهيدرات

تغطتتتتتي متتتتتواد العلتتتتتا الطبيعيتتتتتة الداخلتتتتتة فتتتتتي تراكيتتتتتف العالئتتتتتق الخاصتتتتتة  
 .بالحيوانات والدواجن االحتياجات من عنصر البوتاسيوح

وأهم أعرا  نق  عنصر البوتاسيوح في الحيوانات والدواجن هي لعا  
في كل متن اإلنتاث والتذكور وانخفتا  إنتتاج البتي   النمو وظهور حاالت العقم

وحتدوث تستاةع شتتديد للتري  فتتي التدواجن متتع انخفتا  نستتبة التفتريخ ويصتتاحف 
انخفتتتا  البوتاستتتيوح فتتتي الجستتتم إلتتتى العديتتتد متتتن األعتتترا  الفستتتيولوجية م تتتل 
انخفا  لربات القلتف وتلتا القلتف وانخفتا  لتغع التدح وظهتور تعتف شتديد 

 . لتي تبدي إلى الوفاةللحيوان أو الطائر وا
زيتتادة عنصتتر البوتاستتيوح يتتبدي إلتتى إصتتابة الحيتتوان أو التتدواجن باإلستتهاذ  

الشديد والجفتاف نتيجتة للخلتل فتي عمليتة التبتادذ األيتوني متع عنصتر الصتوديوح 
داخل وخارج الخاليا مع ظهتور ةصتور فتي عضتلة القلتف واألعصتاب والضتعا 

 .العاح
لغذائيتتة متتن أصتتل نبتتاتي  نيتتة فتتي هتتذا وعلتتى العمتتوح فتت ن جميتتع المتتواد ا 

العنصتتر بدرجتتة تكفتتتي تغطيتتة االحتياجتتتات وفتتي حالتتتة الزائتتد عتتتن حاجتتة الجستتتم 
 .يفرز الجزء األكبر منه مع البوذ والجزء ا خر مع العرق 

 Chlorine (Cl) -:عنصر الكلور  - 6

% 20يتواجد عنصر الكلور في جستم الحيتوان والتدواجن بصتورة طبيعيتة و 
لكلور توجد في السوائل خارج الخاليا بينما الكمية الباةيتة توجتد داختل من كمية ا

ويعتبتر عنصتر الكلتور أهتم . خاليا كرات الدح الحمراء واألنسجة الضامة بالجستم
العناصتتتر المعدنيتتتة الحامضتتتية بالجستتتم، ويتتتدخل فتتتي تكتتتوين الحتتتام  المعتتتدني 

يكمتل عنصتر  والذي يفرز في المعدة وله دور أساسي في عمليتة الهضتم وكتذلك
الكلور عمل كتل متن عنصتري الصتوديوح والبوتاستيوح فتي حفتظ التتوازن  الحيتوي 
وتنظيم وتوزيع المحتوى المتائي للجستم وأيضتا تنظتيم الضتغع األستموزي ولتبع 

ويلعتتف الكلتور دوراف هامتتاف . وتنظتيم الحمولتتة والقلويتة فتتي جستم الحيتتوان والطتائر
عضتتتلة القلتتتف حيتتت  يحتتتافظ علتتتى فتتتي العمليتتتات الفستتتيولوجية المختلفتتتة خاصتتتة 

ستتتتتالمة العضتتتتتالت واألعصتتتتتاب كمتتتتتا يشتتتتتترن فتتتتتي تنظتتتتتيم عمتتتتتل بعتتتتت  التتتتتنظم 
 . األنزيمية

أهم أعرا  نق  الكلور انخفا  معدالت النمو للكتاكيت النامية وكتذلك  
 . الحيوانات الصغيرة وزيادة نسبة النفوق 



 

 

لتح وتغطي احتياجات الحيوانات والدواجن من عنصر الكلور عن طريتق م 
 . الطعاح الموجود في العلا أو ميا  الشرب

 

  Micro elements -":النادرة"العناصر المعدنية الصغرى : ثانيا
 Iron ((Fe -:الحديد-  1
يلعتتتف هتتتذا العنصتتتر دورا هامتتتا فتتتي عمليتتتات التم يتتتل الغتتتذائي فتتتي الجستتتم  

والحديتتد هتتو أحتتد مكونتتات . بتتالر م متتن صتتغر الكميتتة الموجتتودة منتته فتتي الجستتم
بتتتتروتين )يوجتتتتد الحديتتتتد مخزونتتتا فتتتتي الكبتتتتد علتتتى هييتتتتة فتتتتريتين  -هيموجلتتتوبين ال

 . أيضا يوجد في الطحاذ والكلى(. يحتوي على الحديد
أستتبوع نجتتد أن  12 - 6ونظتترا ألن عمتتر خاليتتا التتدح الحمتتراء يتتتراوح بتتين  

عمليتتة تم يتتل الحديتتد نشتتطة بصتتفة مستتتمرة فبعتتد تلتتا الخاليتتا الحمتتراء ينفصتتل 
نقت  الحديتد يتبدي  -جود بهتا ليتدخل فتي تكتوين هيموجلتوبين جديتد الحديد المو 

إلتتى اإلصتتابة باألنيميتتا والتتتي ةتتد تحتتدث فتتي أي طتتور متتن أطتتوار النمتتو والحيتتاة 
عتتادة يولتتد الحيتتوان بمختتزون جيتتد متتن الحديتتد  -ويعتبتتر اللتتبن فقيتتر فتتي الحديتتد 

 . يتوةا هذا المخزون على مستوى الحديد في  ذاء األح خالذ الحمل
معظم  -ويحتاج الحمل وولع البي  إلى كميات كبيرة نسبيا من الحديد  

أيضتتا  -األ ذيتتة حيوانيتتة المصتتدر باستتت ناء اللتتبن تعتبتتر مصتتادر جيتتدة للحديتتد 
يوجتتد الحديتتد فتتي األوراق الخضتتراء بنستتبة مالئمتتة ووجتتود الفوستتفور فتتي بعتت  

ترستتتف متتتواد العلتتتا فتتتي صتتتورة فيتتتتين يتتتتداخل فتتتي عمليتتتة امتصتتتاص الحديتتتد وي
الحديتتد علتتى هييتتة فيتتتات الحديتتد، وأيضتتا فتتي حالتتة وجتتود كميتتات متتن الفوستتفور 

 . زائدة ف ن ذلك يبدي إلى ترسيف الحديد على هيية فوسفات  ير ذائبة
 Cupper (Cu) -:النحاس - 2
يحتتتاج الحيتتوان إلتتى كميتتات لتتييلة متتن النحتتال بجانتتف احتياجتته للحديتتد  

 . ال يدخل في تركيف الهيموجلوبين لتكوين الهيموجلوبين ولو أن النحال
نقتت  النحتتال يصتتحبه توةتتا  -يتتتم تختتزين النحتتال فتتي الكبتتد والطحتتاذ  

عملية تجديد خاليا الدح الحمراء مما يبدي إلى اإلصابة باألنيميا وإلافة أمالح 
 . النحال إلى العليقة أدت إلى عودة الحيوانات إلى حالتها الطبيعية

التتتي ترعتتى فتتي منتتتاطق  -للحيوانتتات متتن لتتمن أعتترا  نقتت  النحتتال  
فقيرة في النحال إصابة الحيوانات باإلستهاذ وفقتد الشتهية وأعترا  األنيميتا هتذا 

كمتتتتا . وةتتتتد لتتتتوحظ انخفتتتتا  نستتتتبة النحتتتتال فتتتتي دح هتتتتذ  الحيوانتتتتات إلتتتتى ال لتتتت 
انخف  محتوى الكبد والطحاذ متن النحتال وظهترت بعت  األعترا  العصتبية 

ت هتذ  الحيوانتات عنتد إلتافة أمتالح النحتال إلتى على األ ناح الناميتة وةتد شتفي



 

 

ونقتتت  النحتتتال فتتتي العالئتتتق أدت إلتتتى انخفتتتا  إنتتتتاج األ نتتتاح متتتن . عالئقهتتتا
الصتتتوف وتغيتتتر ملحتتتو  فتتتي لتتتون وصتتتفات الصتتتوف أيضتتتا نقتتت  النحتتتال فتتتي 

 . عالئق األرانف أدى إلى نق  وبعء في كمية الشعر ونق  في التلوين
  Cobalt ((Co -:الكوبلت  - 3
عتترا  نقتت  الكوبلتتت تشتتبهه أعتترا  ستتوء التغذيتتة عمومتتا حيتت  يعتتتري أ  

واستتتمرار نقتت   -الحيتتوان التتطراب وعتتدح استتتقرار وفقتتد شتتهية وفقتتد فتتي التتوزن 
العنصتتر ةتتد يتتبدي إلتتى النفتتوق ومتتن األعتترا  التشتتريحية هتتو تجمتتع التتدهن فتتي 
الكبتتتد، ولتتتعا نمتتتو الصتتتوف فتتتي األ نتتتاح ولتتتعا إنتاجتتته متتتن اللتتتبن، ونقتتت  

وتعتتتتوي  هتتتتذا  -يتتتتبدي إلتتتتى انخفتتتتا  اإلنتتتتتاج وانخفتتتتا  الخصتتتتوبة  الكوبلتتتتت
التتنق  ب لتتافة ملتتح الكوبلتتت صتتحبه شتتفاء هتتذ  األعتترا ، ففتتي ختتالذ أستتبوع 

وةد لتوحظ أن الحقتن الوريتدي للحيتوان التذي يعتاني متن  -تعود الشهية الطبيعية 
نق  الكوبلت لم يغير من أعرا  النق  وعلى العكس إلافة أمالح الكوبلتت 

ويدخل الكوبلتت فتي عمليتة بنتاء فيتتامين  -ى العليقة صحبه اختفاء األعرا  إل
 . الذي يبني بواسطة الميكروفلورا الموجودة في كرش المجترات 12ب
  Iodine ((I -:اليود -4

من هتذ  الكميتة موجتود % 50أك ر من  -% 020003نسبته في جسم الحيوان 
روكسين الذي يتكون متن جتزئين متن يدخل اليود في تركيف ال ي -بالغدة الدرةية 

نقتتتتت  هتتتتتذا . الحمتتتتت  األمينتتتتتي التيتتتتتروزين متصتتتتتلين ببعضتتتتتهما بواستتتتتطة اليتتتتتود
العنصر يبدي إلى بع  التغيرات المرفولوجية والهستولوجية للغدة الدرةية أيضا 
يتبعه نق  في إفراز هرمون ال يروكسين وهذا يبدي إلى بعء في النمو وخموذ 

فتي حالتة نقت  اليتود فتي  -ائي وانخفتا  فتي اإلنتتاج واختالذ في التم يل الغتذ
عالئتتتق الحيوانتتتات يتتتبدي إلتتتى زيتتتادة أنستتتجة الغتتتدة الدرةيتتتة وزيتتتادة نشتتتاطها فتتتي 
محاولة لتعوي  نقت  إفرازهتا للهرمتون وهتذا ينتهتي عتادة ب صتابة الغتدة الدرةيتة 
بتضتخم فتي أنستتجة الغتدة فتتي محاولتة منهتا لتعتتوي  التنق  ويطلتتق علتى زيتتادة 

 .غدة بمر  الجوبترحجم ال
واأل نتتتاح التتتتي ترعتتتى فتتتي المنتتتاطق الصتتتحراوية وتعتتتاني متتتن نقتتت  اليتتتود  

خاصتتتتة ختتتتالذ مراحتتتتل الحمتتتتل تلتتتتد حمتتتتالن مصتتتتابة بالجحتتتتا  عتتتتادة تنفتتتتق بعتتتتد 
 .الميالد

فقر العليقة في اليود يضعا خصوبة الذكور كما يصحبه توةا التبوي   
ليقتتتتة الفقيتتتترة فيتتتته لتتتتيس متتتتن وإلتتتتافة أمتتتتالح اليتتتتود إلتتتتى الع. فتتتتي اإلنتتتتاث البالغتتتتة

 -الضروري أن يتم كل يوح حي  أن الغدة الدرةيتة لهتا القتدرة علتى تختزين اليتود 



 

 

وةتتد لتتوحظ أن إلتتافة اليتتود إلتتى عالئتتق حيوانتتات اللتتبن صتتحبه زيتتادة فتتي اليتتود 
 . المفرز مع اللبن وةد لوحظ نفس هذا الولع مع الدجاج البيا 
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وهتتو يتتدخل فتتي تركيتتف األحمتتا  األمينيتتة  -متتن الجستتم % 0215نستتبة يوجتتد ب

 3م ل المي ايونين والسيستين ويحتوي الصتوف علتى الكبريتت بنستبة تتتراوح بتين 
وبكتريا الكرش لها  -والحيوانات تحتاج إلى الكبريت في صورة عضوية % 5 -

مينيتتة القتتدرة علتتى االستتتفادة متتن الكبريتتت  يتتر العضتتوي وتحولتته إلتتى أحمتتا  أ
 . كبريتية

ويدخل الكبريت في تركيف بروتينات الري  وةد وجد أنه في موستم القلت   
 . ملليجراح كبريت 25تفقد الدجاجة الواحدة يوميا حوالي 

 . ويفرز الكبريت الزائد عن الحاجة عن طريق البوذ والروث 
  Manganese ((Mn -:المنجنيز  - 6

ويوجتتد الكبريتتت . لتتد والعضتتالت والعظتتاحيوجتتد أساستتا فتتي الكبتتد والبنكريتتال والج
فتي الكبتد مرتبطتتا بت نزيم األرجينيتتز التذي يحلتتل األرجنتين تحلتتيال مائيتا وللمنجنيتتز 

وللمنجنيتتتز تتتتأثير علتتتى معتتتدالت تم يتتتل  -أثتتتر منشتتتع علتتتى األنستتتجة التنفستتتية 
أيضتتا يتتبثر علتتى أنتتزيم الفوستتفاتيز والبيروكستتيديز وتتتدذ ( Vit. C)فيتتتامين جتتت 

راستتتتات علتتتتى أن عنصتتتتر المنجنيتتتتز عامتتتتل مستتتتاعد فتتتتي استتتتتخداح ك يتتتتر متتتتن الد
 (. ال يامين) 1األنسجة واألعضاء لفيتامين ب

وةتتتد ثبتتتتت متتتتن دراستتتتات أن التتتتذكور التتتتتي تتغتتتتذى علتتتتى عالئتتتتق فقيتتتترة فتتتتي  
 . المنجنيز صحبه تلا وتحلل خاليا القنوات المنوية

الفقيتترة وفتي تجتارب علتى الكتاكيتت وجتد أن إلتافة المنجنيتز إلتى العالئتق  
كمتا صتحبه تكتوين طبيعتي للعظتاح  Perosisفيه جنف الطيور اإلصابة بمر  

ويعتقتتد بعتت  العلمتتاء أن هنتتان عالةتتة بتتين المنجنيتتز وتم يتتل كتتال متتن الكالستتيوح 
 (. إنزيم الفوسفاتيز)والفوسفور وةد يكون ذلك عن طريق  ير مباشر 

ستتف األجنتتة نقتت  المنجنيتتز فتتي عالئتتق التتدجاج البيتتا  أدى إلتتى زيتتادة ن 
 .النافقة في الفترة األخيرة من التفريخ وةبل خروج األجنة من البي  مباشرة

أمتتتتا  -كجتتتتم عليقتتتتة / ملليجتتتتراح منجنيتتتتز 45يحتتتتتاج التتتتدجاج إلتتتتى إلتتتتافة  
عادة يوجد المنجنيز  -كجم عليقة / ملليجراح منجنيز  55الكتاكيت فتحتاج إلى 

 .األوراق الخضراء بكميات كافية في القمح والنخالة والشوفان وفي
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يوجد بكميات ةليلة في الجسم وهتو متوزع بتين العظتاح والشتعر والكبتد والبنكريتال 
فقتتر العالئتتق فتتي الزنتتك يصتتحبه عتتادة تتتأخر  -وكتترات التتدح والكلتتى والعضتتالت 

 . النمو
ويدخل الزنك في تركيف هرمون األنسولين وتتتراوح نستبته فتي الهرمتون متا  

وتتوةا كمية الزنك في األنسولين على درجتة تركيتز % 02210و  02153 بين
والنظيتر لألنستولين  -أيون األيدروجين في الوسع الذي يتم فيه بلورة األنستولين 

التتذي ال يحتتتوي علتتى الزنتتك لتته نفتتس التتتأثير للهرمتتون الطبيعتتي إال أن الهرمتتون 
بروتينتات ممتا يتبعته طتوذ الداخل في تركيبه الزنتك لته القتدرة علتى االتحتاد متع ال

فتتتال تظهتتتر هيبوجليكيميتتتا كمتتتا  (Acute)متتتدة تتتتأثير  كتتتذلك لتتتيس لتتته تتتتأثير حتتتاد 
 . يحدث عند استخداح األنسولين الخالي من الزنك

أيضتتتا للزنتتتك تتتتأثير منشتتتع  -وللزنتتتك تتتتأثير علتتتى وظتتتائا الغتتتدد الجنستتتية  
 .دد الجنسيةللغدة النخامية وبالتالي تزيد من إفراز هرموناتها المنشطة للغ
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هتتتذا  -نقتتت  هتتتذا العنصتتتر يتتتبدي إلتتتى ستتتقوب الشتتتعر فتتتي منطقتتتة التتتذيل  

متتن األعتترا  لزيتتادة الستتيلينيوح تقشتتر الحتتوافر واإلصتتابة  -المظهتتر ةتتد خيتتوذ 
بتتالعرج وفقتتد الشتتهية وفقتتد فتتي يصتتيف الماشتتية كمتتا يصتتيف االلتتوزن وفتتي حالتتة 

والمنتاطق التتي  تظهتر فيهتا . ويلة يتبدي ذلتك إلتى النفتوق استمرار الزيادة لمدة ط
أعتتترا  الزيتتتادة فتتتي هتتتذا العنصتتتر لتتتوحظ أن النباتتتتات التتتتي تنمتتتو بهتتتا  نيتتتة فتتتي 

 . جزء في المليون  30السيلينيوح ةد يصل تركيز  إلى 
وعلتتتى العكتتتس فتتت ن فقتتتر العالئتتتق فتتتي هتتتذا العنصتتتر يصتتتبحه والدة صتتتغار  

البيضتتتاء ومظهتتتر  هتتتو شتتتلل فتتتي  لتتتعاف ستتترعان متتتا تصتتتاب بمتتتر  العضتتتلة
وبصفة عامة فت ن عمليتة اختتالذ تم يتل الستيلنيوح تتتداخل متع . األطراف الخلفية
 ". هت"مستوى فيتامين 
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هذا العنصر يوجد في أجزاء مختلفة متن الجستم خصوصتا فتي الشتعر كمتا  

وةتتد يكتتون % 0205و% 0202يوجتتد فتتي العظتتاح واألستتنان بكميتتات تتتتراوح بتتين 
أهميتته فتي التغذيتة ترجتع  -الفلتور متن المتواد الضترورية للجستم بكميتات صتغيرة 

إلتى األلترار التتي تعتود علتى الحيتوان متتن تنتاوذ كميتات كبيترة منته لتواجتد  فتتي 
أمتالح )ميا  الشرب وأيضا في بع  المصادر المعدنية التي تقدح للحيتوان م تل 

بكميات كبيرة في العظاح واألسنان وزيادة  يبدي إلى تراكمه( الفوسفات الصخرية
الفلتتتتور تتتتتبدي إلتتتتى فقتتتتد األستتتتنان للمعانهتتتتا ولونهتتتتا الطبيعتتتتي وتضتتتتعا صتتتتالبتها 

 .ويظهر عليها نمو عظمي على سطحها



 

 

وةد لوحظ أن زيادة نسبة الفلور يصتحبها زيتادة فتي مقتدار الما نستيوح فتي  
ي العظتتاح وأيضتتا العظتتاح فتتي نفتتس الوةتتت التتذي تتتنخف  فيتته نستتبة الكربونتتات فتت

 . تقل نسبة الرماد
والتتأثير  -وفي الماشية المصتابة نتيجتة زيتادة نستبة الفلتور تتألكتل األستنان  

وةتد بلت  الوةتت التتالزح  -الضتار للفلتور ةتد ال يظهتتر إال بعتد مضتي وةتت طويتتل 
 . لظهور بع  هذ  األعرا  إلى ثالث سنوات

ور والتتتي ال والكميتتات المستتموح بهتتا فتتي عالئتتق الحيوانتتات والطيتت 
بالنستتبة للماشتتية واأل نتتاح و % 02004ينتتتج عنهتتا لتترر للصتتحة هتتي 

 . بالنسبة للدجاج% 02015
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يوجتد جتزء متتن المتاء فتتي المتواد الغذائيتتة فتي صتتورة حترة بينمتتا يوجتد الجتتزء  
علتتتتتتى هييتتتتتتة  رويتتتتتتات متتتتتترتبع متتتتتتع البروتينتتتتتتات )ا ختتتتتتر فتتتتتتي صتتتتتتورة مرتبطتتتتتتة 

من المعروف أنه كلما زادت نسبة الرطوبة في الغذاء كلما ةلت و ( والكربوهيدرات
وتختلا نسبة الرطوبة في المواد الغذائية المختلفة بشكل والتح . ةيمته الحرارية

ففتتي الحبتتوب والبتتذور  -متتن التتوزن % 70إلتتى أك تتر متتن  6فهتتي تتتتراوح متتا بتتين 
األكستاب أيضتا نجتد أن نستبة الرطوبتة فتي %. 12 - 8المخزنتة يتتراوح متا بتين 

 - 10الناتجتتة عتتن عمليتتة استتتخالص الزيتتوت متتن البتتذور الزيتيتتة تحتتتوي علتتى 
أمتتا فتتي حالتتة % 20 - 15رطوبتتة أمتتا بالنستتبة للتتدريس فهتتي تتتتراوح بتتين % 13

أمتتا % 65 - 35فنستبة الرطوبتتة فيهتتا تصتل إلتتى ( الستتيالج)األعتالف المكمتتورة 
ة الرطوبتتة فتتي ، ونستتب%85األعتتالف الخضتتراء فتصتتل نستتبة الرطوبتتة بهتتا إلتتى 

أيضتتتتتا % 75 - 70فتتتتتتتراوح متتتتتا بتتتتتين ( طتتتتتازج)مخلفتتتتتات نتتتتتواتج تصتتتتتنيع البيتتتتترة 
 %.70األعالف الدرنية فتصل فيها نسبة الرطوبة إلى 

هنتتتان عالةتتتة عكستتتية وثيقتتتة بتتتين المتتتدة التتتتي يمكتتتن أن تختتتزن فيهتتتا المتتتادة  
ي حيت  أن ارتفتاع نستبة الرطوبتة فت -الغذائية دون أن تفسد ونسبة الرطوبتة بهتا 

كما أن ارتفاع نسبة الرطوبتة  -المادة الغذائية يسهل نمو الكائنات الحية الدةيقة 
 . يزيد من نشاب األنزيمات التي ةد تكون سببا في سرعة فساد هذ  األ ذية

والمتتاء يتتدخل فتتي تركيتتف النبتتات والحيتتوان ويلعتتف دورا هامتتا فتتي عمليتتات  
ستواء نباتيتة أو حيوانيتة تكتون التم يل الغذائي، وعادة في األنسجة صغيرة الستن 

نسبة الرطوبة بها عالية وتقل تدريجيا كلما تقدح الكائن الحتي فتي مرحلتة النضتج 
متن % 80ففي الحيوانات حدي ة الميالد نجد أن نستبة الرطوبتة تشتكل حتوالي  -

فتي الحيوانتات % 60 - 50الوزن وتنخف  هذ  النسبة تدريجيا للتراوح متا بتين 
 . المسنة والمسمنة



 

 

ترجتتع أهميتتة المتتاء إلتتى أن الوستتع التتذي يتتتم فيتته جميتتع التغيتترات الكيماويتتة  
حي  تذوب فيه العناصر الغذائية بعد هضمها في القناة الهضتمية وبتذلك يستهل 

 -التتتدح )امتصاصتتها متتتن ختتتالذ جتتدر األمعتتتاء ويتتتتم نقلهتتتا ختتالذ ستتتوائل الجستتتم 
واتج النهائيتتتة أيضتتتا النتتت -إلتتتى األعضتتتاء واألنستتتجة حيتتت  يتتتتم تم يلهتتتا ( اللمتتتا

لعمليتتات التم يتتل الغتتذائي فتت ن نتتواتج الهتتدح فتتي األنستتجة ف نهتتا تتتذوب فتتي المتتاء 
 . وتنقل بواسطة سوائل الجسم إلى أعضاء التخل  منها وإخراجها

من رطوبتة جستمه فت ن ذلتك % 20وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا فقد الحيوان  
 .يكون كافيا لتوةا الحياة

أيضتا  -امتا فتي عمليتات التنظتيم الحتراري للجستم أيضا يلعف المتاء دورا ه 
 .تنظيم الضغع اإلسموزي لسوائل وأنسجة الجسم المختلفة

يحصل الحيوان عتادة علتى معظتم المتاء التالزح لته عتن طريتق الشترب هتذا  
باإللافة إلى الماء الموجود في مواد العلا المختلفة الداخلة فتي تركيتف عليقتته 

 . اليومية
لمتتتتاء داختتتتل جستتتتم الحيتتتتوان وهتتتتو المتتتتاء النتتتتاتج متتتتن هنتتتتان مصتتتتدر آختتتتر ل 

 -التتدهون  -أكستتدة الكربوهيتتدرات )عمليتتات أكستتدة المتتواد الغذائيتتة فتتي األنستتجة 
أجتتتزاء ثتتتاني  6ينتتتتج عنهتتتا ( 6أ12يتتد6ن)فمتتت ال أكستتتدة جتتتزء جلوكتتتوز ( البروتينتتات

وبذلك يعطي جزيء الجلوكوز عنتد ( أ2يد)أجزاء ماء  6و( 2ن أ)أكسيد الكربون 
من % 100من وزنه ماء بينما يعطي جزيء الدهن عند أكسدته % 60ته أكسد

 . فقع من وزنه ماء% 32وزنه ماء أما جزيء البروتين يتأكسد ليعطي 
- :احتياجات الحيوانات والدواجن من الماء

تختلتا االحتياجتات فتتي الحيوانتات المختلفتتة تبعتا لعوامتل ك يتترة منهتا النتتوع  
طبيعة وكميتة اإلنتتاج  -الحالة الفسيولوجية  -ر العم - .animal spالحيواني 

 . نوع العليقة المستخدمة وأيضا األحواذ الجوية -
فم ال لنوع اإلنتاج تأثير وفي الحيوانات المنتجة للبن احتياجاتها من المتاء  

 . أعلى من الحيوانات المنتجة للحم
نتتاج كلمتا أيضا لكمية اإلنتاج تأثير طردي علتى االحتياجتات فكلمتا زاد اإل 

زادت االحتياجات من الماء، بعت  األنتواع الحيوانيتة أك تر تتأهيال لالةتصتاد فتي 
عمليات تم يل الماء في الجسم لذلك نجتد أن االحتياجتات متن المتاء تختلتا فتي 

أيضا لنوع المواد العلفيتة الداخلتة فتي . الجماذ عنه في األبقار أو الجامول م ال
 -وي أثر كبير على احتياجات الحيتوان متن المتاء تركيف العليقة وتركيبها الكيما

فعند التغذية على أعالف تتميز بغناها من األمتالح المعدنيتة أو البروتينتات فت ن 
 . ذلك يتبعه زيادة احتياج الحيوان للماء



 

 

 (5)جدول رقم 
 جدول يوضح االحتياجات اليومية من ماء الشرب 

 لبعض االنواع المختلفة من الدواجن
 العمر باألسبوع نوع الطائر

 كمية المياه المستهلكة
 (يوم/  3سم)

 : الدجاج
 بداري التسمين
 أمهات التسمين

 دجاج بي  مائدة

 
5 - 6 
 فأك ر - 22
 فأك ر - 20

 
80- 70 
240 - 400 
150 - 200 

 : *الطيور المائية
 البط تسمين
 بط األمهات

 األوز

 
8- 7 
 فأك ر 20

 فأك ر -2

 
130 - 150 
400 - 350  
420 - 380 

 : الرومي
 رومي تسمين
 رومي أمهات

 
16 - 20 
 فأك ر - 23

 
400 - 300 
500 - 600 

 **األرانف 
 أرانب تسمين
 أرانيب أمهات

 
8 - 18 
 فأك ر - 23

 
200 - 400 
250 - 350 

  *M. Scott and W.F. Dean, 1991  
** Stephan, 1980 

 
يتتوان أو الطتتائر ومتتن المعتتروف أن أحستتن طتترق الرعايتتة هتتو أن يتتترن الح 

ومتتتن المشتتتكون فيتتته أن يقبتتتل الحيتتتوان علتتتى شتتترب . ليأختتتذ احتياجاتتتته متتتن المتتتاء
كميتتتات الميتتتا  باختيتتتار  أكبتتتر متتتن احتياجاتتتته وبصتتتفة عامتتتة فتتت ن األبقتتتار الجافتتتة 

لتتتر متتاء  125لتتتر متتاء أمتتا بالنستتبة لألبقتتار الحالبتتة فيضتتاف  42 - 28تحتتتاج 
 - 42حالتة حيوانتات اللحتم فتحتتاج متن مقابل كل لتر من اللبن الناتج، أما فتي 

يوح، وفي /رأل/لتر 4يوح، أما األ ناح فتحتاج في المتوسع إلى / رأل/ لتر 46
 . رأل يوح/ لتر 42حالة الفصيلة الخيلية فنجد أن الحصان يحتاج إلى 

متتاء لكتتل جتتراح  4ستتم 225 - 2وتستتتهلك التتدواجن كميتتة متتن المتتاء تعتتادذ  
متاء  4جم 220 - 125لنمو بينما تستهلك الدواجن علا مستهلك وذلك في فترة ا

لكتتل جتتراح علتتا مستتتهلك أثنتتاء إنتتتاج البتتي  ويالحتتظ أن التتدواجن تحتتتاج إلتتى 



 

 

( 5)كميات ماء الشرب تتوازي لتعا المتأكوذ اليتومي متن العلتا والجتدوذ رةتم 
 . يولح ذلك

وهنان العديتد متن العوامتل التتي تتبثر علتى معتدالت استتهالن متاء الشترب 
م ل درجة حرارة الجو والرطوبتة واستتهالن العلتا والعمتر والجتنس والحالتة يوميا 

 . الخ… اإلنتاجية 
 



 

 

 الفصل الثاني

 هضم الغذاء في الحيوانات المزرعية
  -:مقدمــــة -1-2-1
من أهتم مميتزات الكتائن  -إن الحياة عملية تحتاج إلى إمداد طاةة مستمر  

 . تم يل والنمو واإلخراج والتكاثرالحي هي القدرة على التغذية والهضم وال
كل هذ  العمليات الحيوية تحتاج إلى مصادر طاةة مستتديمة حتتى يتتمكن  

 .الحيوان من بناء المركبات األساسية التي تشكل بروتوبالزح جسمه
وتعتبتتر مكونتتات الغتتذاء  -أيضتتا الطاةتتة الزمتتة الستتتمرار عمليتتات التم يتتل  

والمركبتتات الغذائيتة الداخلتتة . حيتوان الحتيمصتادر الطاةتة المستتتديمة فتي جستتم ال
العناصر المعدنية  -البروتينات  -الدهون  -في تركيف الغذاء هي الكربوايدات 

 .الفيتامينات -
هتتذ  المركبتتات ال يمكتتن االستتتفادة منهتتا مباشتترة كمتتا هتتي بعتتد التهامهتتا فتتي  

 .الغذاء باست ناء العناصر المعدنية والفيتامينات
ات  ذائيتتتة متتتن تلتتتك ستتتابقة التتتذكر يتتتتم تحطمهتتتا إلتتتى فكتتتل مجموعتتتة مركبتتت 

مكوناتهتتتتتا األصتتتتتلية األةتتتتتل تعقيتتتتتدا فتتتتتي تركيبهتتتتتا الكيمتتتتتاوي حتتتتتتى تصتتتتتبح ةابلتتتتتة 
 .لالمتصاص واالستفادة منها

ويلتتتهم الحيتتوان  ذائتته عتتن طريتتق الفتتم التتذي يعتبتتر متتدخل القنتتاة الهضتتمية  
ع فتتتي بعتتت  والتتتتي تمتتتتد فتتتي الفتتتران البطنتتتي للحيتتتوان فتتتي شتتتكل أنبتتتوب ةتتتد يتستتت

المناطق ويضيق في مناطق أخرى وينتهي هذا األنبوب الذي يتبدي إلتى الفتحتة 
. اإلخراجيتتة حيتت  يتتتم التتتخل  متتن فضتتالت الغتتذاء التتتي لتتم تهضتتم ولتتم تمتتت 

 : وتتميز القناة الهضمية في حيوانات المرزعة بما يلي
ة مقسمة إلى حجرات وأةساح حي  تتوافر الظروف الم لى متن درجتة الحترار  *

pH  للعمليتات الكيماويتة الحيويتة التتي تتتتم فتي الكتلتة الغذائيتة لتحولهتا متتن
 . مركبات معقدة إلى مركبات أةل تعقيدا

يمكتتن تختتزين بعتت  الغتتذاء فتتي القنتتاة الهضتتمية وبتتذلك ال يحتتتاج الحيتتوان  *
 .لالستمرار في التهاح  ذاء طوذ اليوح

رج منهتا متواد هالتمة توجد في بعت  أجزائهتا المختلفتة أنستجة إفرازيتة تخت *
 .لمكونات الكتلة الغذائية

توجتتتتتد فتتتتتي أجزائهتتتتتا زوائتتتتتد عديتتتتتدة تستتتتتاعد علتتتتتى زيتتتتتادة المستتتتتطح المتتتتتتاح  *
 . المتصاص النواتج النهائية لعمليات الهضم



 

 

األجتتتزاء  يتتتر المهضتتتومة الصتتتلبة يتتتتتم تخزينهتتتا لفتتتترة حتتتتى يتتتتم إخراجهتتتتا  *
 .مجمعة

 :دأ الهضم بالمراحل التاليةويعتبر الهضم المرحلة األولى للتغذية ويب 
 . المرحلة الميكانيكية وهي المض  لطحن وتقطيع الغذاء *
المرحلة الكيماوية وفيها يتم إفراز األنزيمات الهالمة في األجزاء المختلفة  *

 . للقناة الهضمية
المرحلة البيولوجية وفيها تقع مكونات الكتلة الغذائيتة تحتت تتأثير الكائنتات  *

 .ة التي تعي  في القناة الهضميةالحية الدةيق
وعادة يكون توالي هذ  المراحل كما سبق الذكر في الحيوانات ذات المعدة  

البستتيطة أمتتا فتتي الحيوانتتات المجتتترة فنجتتد أن المرحلتتة البيولوجيتتة ةتتد تتتأتي 
ةبل المرحلة الكيماوية ثم يعاد تعري  االجزاء التي لم تهضم فتي االمعتاء 

ر متتترة أختتترى لفعتتتل الكائنتتتات الحيتتتة الموجتتتودة فتتتي الدةيقتتتة للحيتتتوان المجتتتت
 .األمعاء الغليظة واألعور مرة ثانية

حيتتتت  يفتتتترز العديتتتتد متتتتن اإلنزيمتتتتات ابتتتتتداء متتتتن المعتتتتدة الرابعتتتتة واألمعتتتتاء  *
الغليظة لتكسر مكونتات الكتتل الغذائيتة إلتى مكونتات أك تر بستاطة ثتم يعتاد 

إلتتى مرحلتتة ثانيتتة  التعتتري  الجتتزء المتبقتتي التتذي لتتم يهضتتم فتتي هتتذا الجتتزء
 .للهضم البيولوجي

- :الهضم في الحيوانات المجترة: أوال -1-2-2
 :أجزاء الجهاز الهضمي في حيوانات المزرعة -1-2-2-1
- :الفم  - 1
تفتتح فتي فتران الفتم عتدة أزواج متن الغتدد  -وفيه يتم طحن وتقطيتع الغتذاء  

غتتدد التحتتت لستتانية، اللعابيتتة أهمهتتا هتتي زوج متتن الغتتدد التحتتت فكيتتة، زوج متتن ال
وزوج آخر من الجار أذنية، يحتوي اللعاب على أنتزيم البتيتالين التذي يتبثر علتى 
النشتا الموجتود فتتي الغتذاء ويحولته إلتتى ستكر أحتتادي وتجتدر اإلشتارة إلتتى أنته فتتي 

وعتتادة يحتتتوي اللعتتاب  -المجتتترات فتت ن كميتتة وتتتأثير هتتذا اإلنتتزيم لتتعيا جتتدا 
اللعتتتاب عتتتادة  pHو  -الفوستتتفات المنظمتتتة علتتتى كتتتل متتتن أمتتتالح البيكربونتتتات و 

لتترا أمتا  80ةلوي التأثير وتصل كمية اللعاب التي تفرزها البقرة في اليوح حوالي 
 . يوح/ رأل/لتر 6 - 3كمية اللعاب في المعز واأل ناح فهي تتراوح ما بين 

ومتن الوظتتائا األساستية للعتتاب بصتتفة عامتة هتتو عمليتتة تليتين الغتتذاء بعتتد  
عملية بلعه هذا باإللافة إلى أهميتته فتي المجتترات حيت  يستاعد مضغه ليسهل 
 .في الكرش أةرب ما يمكن لدرجة التعادذ pHعلى حفظ الت 



 

 

- :البلعوم والمريء  - 2
ففتي . وهما الجزآن اللذان يمر فيهما الغتذاء بعتد مضتغه متجهتا إلتى المعتدة 

نجتد أن اللستان لته الخيوذ تلعتف الشتفا  دورا والتحا بينمتا فتي األ نتاح والماشتية 
 . دور رئيسي في تجميع وتوجيه الغذاء إلى داخل الفم

وتتميتز . وبمجرد دخوذ الغذاء إلى الفم تتم عملية تحطيم جزئياته بالمض  
آكالت اللحوح بأنها بواسطة القواطع واألنياب يتم ةضم وتقطيع الغذاء إلتى ةطتع 

 .صغيرة يسهل ابتالعها
ها الجيتتتتد للغتتتتذاء حتتتتتى تستتتتهل عمليتتتتة أمتتتتا آكتتتتالت العشتتتتف فتتميتتتتز بمضتتتتغ 

هضتتتمه عنتتتدما يصتتتل للمعتتتدة واألمعتتتاء الدةيقتتتة، وعنتتتد مضتتت  الغتتتذاء يتتتتم مزجتتته 
ليستتهل ابتالعهتتا وتتحتترن البلعتتة إلتتى ( بلعتتة)باللعتتاب ويتحتتوذ إلتتى كتتتل صتتغيرة 

ويتتم  -الجزء الخلفي من الفم بواسطة اللسان حتى تتجته إلتى البلعتوح ثتم المريتو 
سطة موجات من االنقبالتات المتواليتة فتي عضتالت المتريء استكماذ البلعة بوا

 . حتى تصل إلى المعدة

- :المعدة  - 3
 (1انظر الشكل )المعدة البسيطة **  
من لمن وظائا المعدة في الحيوانات أنهتا مكتان لتختزين الغتذاء لتبع   

الوةتتتت وتختلتتتا ستتتعتها المطلقتتتة والنستتتبية فتتتي األنتتتواع الحيوانيتتتة المختلفتتتة فمعتتتدة 
متن الستعة % 10لتر وهذا يشكل أةتل متن  18حصان البال  تصل سعتها إلى ال

لتر وهذا يشكل حوالي  8الكلية للقناة الهضمية بينما نجد أن سعة معدة الخنزير 
 . من السعة الكلية للقناة الهضمية% 40

متتن ستتعة القنتتاة % 1625أمتتا ستتعة المعتتدة فتتي اإلنستتان فيصتتل إلتتى حتتوالي  
 .الهضمية

البستيطة يتتم هضتم جزئتي للبتروتين تحتت تتأثير إنتزيم الببستين  وفي المعتدة 
المفترز متن الغتدد الهضتمية فتي جتتدار المعتدة ولتحقيتق النشتاب المطلتوب لإلنتتزيم 
يجتتف تتتوفير بييتتة حامضتتية تنتتتج عتتادة متتن إفتتراز حمتت  الكلوريتتدريك متتن  تتدد 

 . Parietalموجودة في جدار المعدة يطلق عليها اسم 
 



 

 

 
 (2انظر الشكل رةم ) -:مركبةالمعدة ال** 

الشتتبكة  - Rumenتتكتتون فتتي المجتتترات متتن أربعتتة حجتترات هتتي الكتترش  
Reticulum -  الورةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتةOmasum  والمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة الرابعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أو الحقيقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

Abomasum -  متن %  80 - 66وتبل  السعة الكلية للمعتدة المركبتة حتوالي
 . سعة القناة الهضمية في المجترات البالغة

تصتتتتل ستتتتعته فتتتتي األبقتتتتار  -أكبتتتتر حجتتتترات المعتتتتدة المركبتتتة والكتتترش هتتتتو  
لتتتر ويوجتتد الكتترش فتتي خلتتا الجانتتف األيستتر للحجتتاب  200البالغتتة إلتتى حتتوالي 

 . الحاجز حي  يشغل حوالي نصا الفران البطني
نجد أن الكرش ( جديان -حمالن  -عجوذ )وفي الحيوانات حدي ة الوالدة  

 .من سعة المعدة المركبة% 40 - 25والشبكة يشغالن معا ما ال يزيد عن 
وينمتتو الكتترش بعتتد التتوالدة بمعتتدذ أستترع متتن معتتدذ نمتتو المكونتتات األختترى  

% 50للقناة الهضتمية لتذلك نجتد أنته عنتد عمتر شتهر فت ن الكترش يشتكل حتوالي 
متتتن ستتتعة المعتتتدة المركبتتتة وفتتتي عمتتتر شتتتهرين تصتتتل ستتتعة الكتتترش إلتتتى حتتتوالي 

20 .% 
% 85 - 80سعة الكترش يكتون حتوالي وفي األبقار تامة النضج نجد أن  

% 80 - 22وستعة الكترش فتي األ نتاح تشتكل حتوالي . من سعة المعدة المركبة
وتجدر اإلشارة إلى أن الكرش ال يعمل فقع كمخزن . من إجمالي المعدة المركبة

مبةتتت للغتتذاء التتذي يلتهمتته الحيتتوان بستترعة بتتل يعتبتتر مخمتتر لتتخم، ويوجتتد فتتي 

 

 (1)شكل رةم 
 

 



 

 

ه باليتين الكائنتات الحيتة الدةيقتة التابعتة لميتات األنتواع الجراح الواحد من محتوياتت
 . وأنواع األوليات والتي يطلق عليها اسم البروتوزوا( الميكروفلورا)البكتيرية 

هتتتذ  الكائنتتتات تقتتتتوح بتخميتتتر جتتتتزء كبيتتتر جتتتتدا متتتن مكونتتتتات العليقتتتة التتتتتي  
 .يلتهمها الحيوان المجتر يوميا

ا الجتتزء إمتتا أن يمتصتتها الحيتتوان نتتواتج عمليتتات التخمتتر التتتي تتتتم فتتي هتتذ 
المجتتتتر مباشتتترة لتم يلهتتتا واالستتتتفادة منهتتتا أو تتتتدخل فتتتي عمليتتتات بنتتتاء البتتتروتين 
الميكروبتتتي والتتتذي يصتتتبح بعتتتد متتتوت هتتتذ  الكائنتتتات وخروجهتتتا متتتن الكتتترش إلتتتى 
األجتتزاء التاليتتة متتن القنتتاة الهضتتمية متاحتتا لفعتتل اإلنزيمتتات الهالتتمة التتتي تفتترز 

متتن القنتتاة فتهضتتم إلتتى مكونتتات بستتيطة عتتادة فتتي صتتورة  متتن األجتتزاء المختلفتتة
أحمتتا  أمينيتتة وبعتت  الجلوكتتوز يمتصتتها الحيتتوان العائتتل لالستتتفادة منهتتا فتتي 

 .عمليات التم يل
والمجتتترات بصتتفة عامتتة لهتتا ةتتدرة علتتى ستترعة التهتتاح  تتذائها التتذي توجهتته  

جود باليين إلى الكرش حي  يتم نقعه في بيية تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة في و 
وفتتي فتتترات الراحتتة يقتتوح الحيتتوان باستتترجاع هتتذا الغتتذاء فتتي  -الكائنتتات الدةيقتتة 

متن الكترش إلتى حيت  يتتم إعتادة مضتغها جيتدا ثتم يعتاد  Bolusesصورة بلعات 
 .بلعها بعد هرل مكوناتها

وعند رجوع البلعة فت ن مكوناتهتا الدةيقتة تنتشتر فتي محتويتات الكترش بينمتا  
 .إلعادة اجترارها ومضغها bolusesخشنة في صورة بلعات يتجمع األجزاء ال

ستتتاعات يوميتتتا فتتتي عمليتتتات  8وعتتتادة نجتتتد أن األبقتتتار ةتتتد تمضتتتي حتتتوالي  
 .اجترار ومض   ذائها

خلتا الحجتاب الحتاجز ( الشتبكية)وتقع الحجترة ال انيتة متن المعتدة المركبتة  
ل ففي بعت  هذا المولع ةد يبدي إلى بع  المشاك. في الجهة المقابلة للقلف

م تتتتل ةطتتتتع الستتتتلك أو )الحتتتتاالت يبتلتتتتع الحيتتتتوان بعتتتت  المتتتتواد المعدنيتتتتة الحتتتتادة 
وكنتيجتتتة لالنقبالتتتات التتتتي تحتتتدث فتتتي الشتتتبكية فتتت ن هتتتذ  األجستتتاح (. المستتتامير

الصتتتلبة تختتتترق جتتتدار الشتتتبكية متجهتتتة إلتتتى الحجتتتاب الحتتتاجز ثتتتم القلتتتف مستتتببا 
 . التهاب التامور الجرحي

 



 

 

 
المعدة المركبة يطلق عليها اسم الورةية وهو جتزء ملتيء الحجرة ال ال ة في  

 -بالطبقتتتات الورةيتتتة المتراصتتتة فتتتوق بعضتتتها محققتتتة مستتتاحة ستتتطح كبيتتترة جتتتدا 
ويعتقتتد أن فتتي هتتذا الجتتزء يتتتم عصتتر وامتصتتاص ك يتتر متتن الستتوائل المتتارة متتن 
الكتتترش والشتتتبكية هتتتذا باإللتتتافة إلتتتى امتصتتتاص بعتتت  العناصتتتر ذات التتتتأثير 

جتتتتودة فتتتتي الكتلتتتتة الغذائيتتتتة لكتتتتي تصتتتتبح أك تتتتر مالئمتتتتةف للعمليتتتتات القاعتتتتدي والمو 
الحيوية التي ستتمم في الكتلة الغذائية عند انتقالها إلتى الجتزء التتالي متن المعتدة 

 (.المعدة الحقيقية)المركبة 
وتجتتتتتدر اإلشتتتتتارة هنتتتتتا إلتتتتتى أن المتتتتتذاب المرئتتتتتي يتكتتتتتون متتتتتن طبقتتتتتتين متتتتتن  

ريء وتنتهتتي عنتتد فتحتتة الورةيتتة وعنتتد العضتتالت القويتتة التتتي تبتتدأ متتن نهايتتة المتت
فتتتي الحيوانتتتات ( اللتتتبن)انقبالتتتها يتكتتتون أنبتتتوب مغلتتتق يمتتتر فيتتته الغتتتذاء الستتتائل 

الرليعة مباشرة إلى الورةية ثم المعدة الرابعة وال يسقع فتي الكترش وذلتك عنتدما 
الحيوان واةا ورأسته مرفوعتا إلتى . )يكون ولع الحيوان طبيعيا خالذ الرلاعة

 (. ةأعلى للرلاع
وفي حالة الرلاعة الصتناعية متن الجترادذ حيت  تكتون رلول الحيوانتات  

متجهة إلى أسفل ف ن الميزاب المرييي لن يكون مغلقا تماما ونجد أن جزءا كبيرا 
 . من اللبن يسقع في الكرش

 



 

 

ولتفتتتادي م تتتل هتتتذ   -م تتتل هتتتذ  الحتتتاالت يصتتتحبها التتتطرابات هضتتتمية  
مستتتوى أعلتتى متتن رأل الحيتتوان وتتتتم المشتتاكل ينصتتح بتتأن تولتتع الجتترادذ فتتي 

الرلتتتتاعة بواستتتتطة حلمتتتتات فتتتتي الجانتتتتف األستتتتفل متتتتن الجتتتترادذ وبتتتتذلك نجتتتتد أن 
الحيوان خالذ الرلاعة يرفع رأسه إلى أعلى ويمد عنقه والتنبيه العصبي النتاتج 
متتن رلتتاعة اللتتبن كفيتتل بغلتتق الميتتزاب المرييتتي فيتجتته اللتتبن مباشتترة إلتتى الورةيتتة 

 .والمعدة الحقيقية
المعتتدة الرابعتتة أو الحقيقيتتة وهتتي مبكتترة التطتتور يتتتم تطورهتتا ختتالذ المرحلتتة  

الجنينيتتة حيتت  يعتمتتد عليهتتا الحيتتوان بعتتد التتوالدة مباشتترة فتتي هضتتم  ذائتته إال أن 
سرعة تطورها ونموها بعد الوالدة تتم بمعدذ أبطأ بك ير من سرعة تطور األجزاء 

د أن ستتعتها النستتبية تقتتل تتتدريجيا لتتذلك نجتت -ال الثتتة األولتتى متتن المعتتدة المركبتتة 
متتن % 2وبصتتفة عامتتة فت ن ستتعتها تصتل إلتتى . كلمتا اةتتترب الحيتوان متتن الفطتاح

المعتتتدة المركبتتتة فتتتي األبقتتتار البالغتتتة وتتميتتتز المعتتتدة الرابعتتتة عتتتن األجتتتزاء ال الثتتتة 
الستتابقة بتتأن جتتدارها يحتتتوي علتتى خاليتتا  ديتتة تفتترز اإلنزيمتتات الهالتتمة وهتتي 

 .المعدة البسيطة في الحيوانات  ير المجترةتشبهه إلى حد كبير 
يولتتح الستتعة النستتبية لألجتتزاء المختلفتتة متتن القنتتاة الهضتتمية ( 6)وجتتدوذ  

 (. في الحيوانات تامة النضج)في األنواع الحيوانية المختلفة 
 (6جدول ) 

 تباين األنواع الحيوانية في السعة النسبية ألجزاء القناة الهضمية
 اإلنسان الخنازير الخيل  األغنام الثيران ضميةالجزء من القناة اله

 الكرش
 الشبكية
 الورةية

 المعدة الحقيقية
 كل أجزاء المعدة

 األمعاء الدةيقة
 األعور

 األمعاء الغليظة
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 100 100 100 100 100 الكلي المجموع
تحتت المجموعتة األولتى متن آكتالت العشتتف تتكتون فيهتا المعتدة متن حجتترة  

 .واحدة



 

 

متن )وتحت المجموعة ال انية من آكالت العشف تتميز بأن معدتها مركبتة  
 (. عدة حجرات

والفصتتيلة الخيليتتة ويطلتتق  -وتحتتت المجموعتتة األولتتى يقتتع تحتهتتا األرانتتف  
العشتتتف ذات المعتتتدة البستتتيطة أمتتتا تحتتتت المجموعتتتة ال انيتتتة عليهتتتا استتتم آكتتتالت 

فتتميتتز بتتأن معتتدتها مركبتتة متتن أربعتتة أجتتزاء ويطلتتق عليهتتا لفتتظ المجتتترات وهتتي 
 .الماعز واأليائل -األ ناح  -الجامول  -تشمل األبقار 

وهنان مجموعة أخرى من الحيوانات ال ديية التي تتغذى على مواد متباينة  
. Omnivoresا حيوانية المصدر وهذ  يطلق عليهتا استم بعضها نباتية وبعضه

ومن أم لتها الخنازير وعادة تكون السعة النسبية للقناة الهضمية لهتذ  المجموعتة 
في مركز وسطي بين مجموعتي آكلة اللحوح من جهة وآكلة األعشاب من جهتة 

 . أخرى 
ية تولتتتح الشتتكل المورفولتتتوجي للقنتتاة الهضتتتم( 5، 3، 4)واألشتتكاذ أرةتتاح  

 .للمجموعات الحيوانية المختلفة

 
 (4)شكل رةم 

 
 



 

 

 
 (3)شكل رةم 

 
 (5)شكل رةم 



 

 

- :الهضم في معدة الحيوانات المجترة -1-2-3
 :دور الكرش

من المعروف أن الحيوانات المجترة تلتهم أ ذيتها بسرعة ويمتر الغتذاء متن  
طيبتته لتتبع  الفتتم إلتتى البلعتتوح ثتتم المتتريء ثتتم إلتتى الكتترش حيتت  يتتتم تخزينتته وتر 
تستتمى هتتذ   -الوةتتت بعتتد ذلتتك يعتتاد متترة أختترى إلتتى الفتتم حيتت  يتتتم مضتتغه جيتتدا 

فتتي الكتترش تعتتي  كائنتتات حيتتة دةيقتتة يمكتتن تقستتيمها إلتتى  -العمليتتة بتتاالجترار 
لكتتتتل مجموعتتتتة متتتتن  -( الميكروفلتتتتورا والميكروفونتتتتا)بكتيريتتتتا وبروتتتتتوزوا وخمتتتتائر 

تتغيتتر هتتذ  األنتتواع  - speciesالمجموعتتات ستتابقة التتذكر أنتتواع ك يتترة ومتعتتددة 
لتذلك ف نته عنتد تغيتر العليقتة . والسالالت تبعا لتركيف العليقة ومكوناتها المختلفة

ينصتتتتح دائمتتتتا بتتتتأن يتتتتتم التغيتتتتر تتتتتدريجيا حتتتتتى ال يتتتتبثر ذلتتتتك علتتتتى نمتتتتو ونشتتتتاب 
ومتن أهتم العمليتات التتي تحتدث فتي  -الميكروفلورا وبالتالي علتى عمليتة الهضتم 

ميكروفلتتتورا هتتتو هضتتتم األليتتتاف الختتتاح والكربوهيتتتدرات فتتتي الكتتترش تحتتتت تتتتأثير ال
عمليتتات التخمتتر التتتي تتتتم فتتي ظتتروف ال هوائيتتة ويكتتون النتتاتج النهتتائي لعمليتتات 
التخمتتر هتتذ  أحمتتا  دهنيتتة ةصتتيرة السلستتلة م تتل حمتت  الخليتتك والبرويبونيتتك 

 (. أحما  دهنية طيارة)والبيوتريك 
لمحافظة على نشاب ميكروفلتورا في المجترات يلعف اللعاب دورا هاما في ا 

حيتت  أن هتتذ  الكائنتتات تحتتتاج إلتتى بييتتة ستتائلة حمضتتية خفيفتتة وهتتذ   -الكتترش 
الظتتروف تتحقتتق متتع كميتتات اللعتتاب الهائلتتة التتتي يفرزهتتا الحيتتوان المجتتتر يوميتتا 

فتتي  pH 821)المائتتل للقلويتتة  pHوهتتذ  الكميتتات الضتتخمة متتن اللعتتاب ذات التتت 
الحمولتة فتي الكترش أةترب متا يمكتن لدرجتة التعتادذ كفيلة بحفظ درجة ( األبقار

بتتالر م متتن الكميتتات الهائلتتة متتن األحمتتا  العضتتوية التتتي تنتتتج فتتي هتتذا الجتتزء 
 .كنتيجة للتخمرات

متتتتتتن األليتتتتتتاف الختتتتتتاح % 35 - 30وبتتتتتتذلك نجتتتتتتد أن الكتتتتتترش يتتتتتتتم هضتتتتتتم  
متتتن إجمتتتالي %  80 - 20الموجتتتودة فتتتي العليقتتتة اليوميتتتة وهتتتذا يعتتتادذ حتتتوالي 

المهضتتومة فتتي القنتتاة الهضتتمية للحيتتوان المجتتتر كمتتا يتتتم هضتتم جميتتع األليتتاف 
الستتكريات والنشتتا والبنتتتوزات هتتذا باإللتتافة إلتتى التخمتترات التتتي تحتتدث فتتي هتتذا 

 . الجزء للبروتينات
أمتا  7 10ويصل عدد البكتريا في الجراح الواحد من محتويتات الكترش إلتى  

والبروتتوزوا أك تر حساستية  6 10 البروتوزوا فيصل عددها في الجراح الواحتد إلتى
متتتن البكتريتتتا حيتتت  أنهتتتا تتتتتأثر بتتتاختالف درجتتتة الحمولتتتة فتتت ذا تغتتتذى الحيتتتوان 

فتتتي  pHالمجتتتتر علتتتى عليقتتتة  نيتتتة فتتتي المركتتتزات يتتتبدي هتتتذا إلتتتى انخفتتتا  التتتت 
 . مما ي بع نشاب البروتوزوا أو ةد يوةفه كليا pH 525 - 520الكرش إلى 



 

 

ليتة هضتم األليتاف فهتي تقتوح ببنتاء وإفتراز وتساهم البروتوزوا أيضتا فتي عم 
إنتتزيم الستتليوليز كمتتا أن لهتتا القتتدرة علتتى التهتتاح الجزئيتتات النباتيتتة واألليتتاف لكتتي 

 . تهضمها داخل خالياها
أيضا تقوح البكتريا والبروتوزوا بتخمير المركبات ا زوتيتة البروتينيتة و يتر  

نتتتتواتج التخمتتتتر هتتتتذ   جتتتتزء متتتتن -البروتينيتتتتة الموجتتتتودة لتتتتمن مكونتتتتات العليقتتتتة 
 . تستخدمها هذ  الكائنات في بناء بروتينيات خاليا أجسامها

وعنتتتد ختتتروج هتتتذ  الكائنتتتات متتتع الكتلتتتة الغذائيتتتة متتتن الكتتترش إلتتتى األجتتتزاء  
التالية من القناة الهضمية للحيتوان المجتتر يتتم هضتم خاليتا هتذ  الكائنتات تحتت 

ية حي  يتم تحليل بروتينيات تأثير اإلنزيمات الهالمة المفرزة من الغدد الهضم
خالياها إلى مكوناتها من األحما  األمينية والتي تتميز بمحتواها العالي نسبيا 

 . من األحما  األمينية األساسية التي يمتصها الحيوان في جسمه
( نشتتتتا بكتيتتتتري )هتتتتذا وتقتتتتوح الميكروفلتتتتورا بتم يتتتتل الجليكتتتتوجين الميكروبتتتتي  

وبعتتتد متتتوت هتتتذ  الكائنتتتات تهضتتتم  -الياهتتتا والستتتكريات األحاديتتتة وتخزنتتته فتتتي خ
النشتتا الميكروبتتي وينتتتج جلوكتتوز وأخيتترا وعنتتد الكتتالح عتتن التتدور التم يلتتي التتذي 
تلعبتتته ميكروفلتتتورا الكتتترش اليجتتتف أن نغفتتتل متتتا تقتتتوح بتتته هتتتذ  الكائنتتتات فتتتي بنتتتاء 

فهتتي تبنتتي . العديتتد متتن الفيتامينتتات وبكميتتات تفتتوق احتياجتتات الحيتتوان المجتتتر
أيضتتتا تقتتتوح ". ن"المركتتتف كمتتتا تبنتتتي فيتتتتامين " ب"نتتتات المجموعتتتة جميتتتع فيتامي

الفطريات والخمائر بتخمير السكريات وتحويلها إلى أحما  دهنية طيارة وثتاني 
وتقتوح بتصتنيع  -أيضا تخمر بع  األحما  األمينيتة  -أكسيد الكربون وماء 

 . فيتامين ب المركف

 :عمليات البناء في الكرش
عمليتتتتة بنتتتتاء البروتينتتتتات فتتتتي الكتتتترش متتتتن المركبتتتتات هنتتتتان أهميتتتتة كبيتتتترة ل 

بواستتطة الميكروفلتتورا ( أمتتالح األمونيتتا -م تتل اليوريتتا )ا زوتيتتة  يتتر البروتينيتتة 
. بينمتتتتتتتا فتتتتتتتي الحيتتتتتتتوان ذات المعتتتتتتتدة البستتتتتتتيطة ال يستتتتتتتتفاد متتتتتتتن هتتتتتتتذ  المركبتتتتتتتات

والميكروفلتتتورا تستتتتخدح نتتتتواتج هتتتدح الكربوهيتتتتدرات فتتتي الكتتتترش كمصتتتادر للطاةتتتتة 
الستمرارها حية أو كمصدر للطاةة الالزمة لها لبناء بروتينيات أجسامها الالزمة 

 . باستخداح المركبات ا زوتية المتاحة في البيية
يلختت  جميتتع عمليتتات الهتتدح والبنتتاء التتتي تتتتم فتتي الكتترش ( 6)وشتكل رةتتم  

 . بواسطة األنواع المختلفة من الكائنات الحية الدةيقة
 

 



 

 

 :دور األمعاء
ن الكترش يقتوح بتخميتر الجتزء األعظتم متن العليقتة إال أن دور بالر م متن أ 

األمعاء الدةيقة ليس أةل أهميتة فتي عمليتات الهضتم واالمتصتاص فتي المجتترات 
فأ لتف التغيترات التتي تتتم علتى الكتلتة الغذائيتة فتي الكترش تتبدي إلتى تتوفير كتل 

نتيجتتتتتة متتتتن الطاةتتتتتة والبتتتتروتين للكائنتتتتتات الحيتتتتة الدةيقتتتتتة مكونتتتتة خاليتتتتتا جديتتتتدة ك
بعد ذلك تصبح أجساح هذ  الكائنات  تذاء الحيتوان المجتتر نفسته تنقتل . لتكاثرها

وتنقستتتم األمعتتتاء  -إلتتتى األمعتتتاء الدةيقتتتة حيتتت  تبتتتدأ عمليتتتات الهضتتتم األنزيميتتتة 
 والتتتتتتتت  Duodenumالدةيقتتتتتتتة إلتتتتتتتى ثالثتتتتتتتة منتتتتتتتاطق مميتتتتتتتزة هتتتتتتتي اإلثنتتتتتتتي عشتتتتتتتر 

Jejunum  والتIleum . 
متتتتن طتتتتوذ األمعتتتتاء، % 5كل حتتتتوالي الجتتتتزء األوذ متتتتن اإلثنتتتتي عشتتتتر يشتتتت 

 . وهنان ةناة تفتح في هذا الجزء لتحمل عصارة البنكريال وإفرازات الكبد
وتنتهتتتي األمعتتتاء الدةيقتتتة باألمعتتتاء الغليظتتتة والتتتتي تتكتتتون أيضتتتا متتتن ثالثتتتة  

 (. المستقيم -القولون  -األعور )أجزاء هي 
خاللهتا يتتم إفتراز ويبدي المستقيم إلى فتحة الشرج في ال تدييات والتتي متن  

وتجتتتدر اإلشتتتارة إلتتتى أن ستتتعة األعتتتور  -المتتتواد  يتتتر المهضتتتومة ختتتارج الجستتتم 
وتصتتل أةتتل ستتعة لألعتتور  -تختلتتا بشتتكل كبيتتر فتتي األنتتواع الحيوانيتتة المختلفتتة 

وأيضتتتا فتتتي اإلنستتتان حيتتت  ال ( القطتتتع -الكتتتالب )فتتتي الحيوانتتتات آكلتتتة اللحتتتوح 
لتتر،  2 - 1ناح فقد تصل ستعته أما في األ (. عشرات الجرامات)تتعدى سعته 

نجتتد أن ستتعة األعتتور تتتتراوح متتا بتتين ( معتتدة بستتيطة)بينمتتا فتتي الفصتتيلة الخيليتتة 
 . لتر 10 - 5لترا بينما في الماشية نجد أن سعته تتراوح بين  40 - 20

ويلعف األعور دورا كبيرا في عمليات هضتم الكتلتة الغذائيتة فتي الحيوانتات  
بسيطة كما هو الحتاذ فتي األرانتف والخيتوذ حيت  يتتم آكلة العشف ذات المعدة ال

واألمعتاء الغليظتة . فيه تخمر األلياف الخاح بواسطة الميكروفلورا التي تعي  فيته
في آكالت اللحوح وأيضا في الدواجن تعتبر األصغر نسبيا بالمقارنة بالحتاذ فتي 

 . الخيوذ التي تتميز بكبرها النسبي



 

 

 (6)شكل رقم 
 بناء التي تتم في الكرش بواسطة الكائنات الحية الدقيقة عمليات الهدم وال
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 :دور األجزاء المساعدة 
هنتتتتان بعتتتت  الغتتتتدد أو األعضتتتتاء والتتتتتي ال تعتبتتتتر أحتتتتد مكونتتتتات الجهتتتتاز  

: متن هتذ  األعضتاء -ولكنهتا تلعتف دورا هامتا فتي عمليتات الهضتم  -الهضتمي 
 .الكبد، البنكريال، الغدد اللعابية

وإفرازات الكبد . أما الكبد فيفرز الصفراء التي تخزن في الحويصلة المرارية 
 . تساعد  في عمليات هضم الدهون 

تصتل عتتن طريتتق ةنتاة تفتتتح فتتي ( عديتد متتن األنزيمتتات)إفترازات البنكريتتال  
 . اإلثني عشر، ولها تأثير على هضم البروتينات والكربوهيدرات

- :عمليات الهضم - 1-2-4
- :كيمياء عمليات الهضم 1--1-2-4
 :الكربوهيدرات *
أ لتتتتتف الكربوهيتتتتتدرات التتتتتتي تهضتتتتتم بواستتتتتطة ال تتتتتدييات تتكتتتتتون متتتتتن النشتتتتتا  

 جميعهتا تتكتون متن سلستلة طويلتة متن الجلوكتوز. والسكريات وةد يكون السليلوز
وتتحتتتد جزئيتتتات الجلوكتتتوز ببعضتتتها كمتتتا هتتتو مولتتتح فتتتي الرستتتم التولتتتيحي  -

 :التالي
 أ يد -جلوكوز  - أ يد + يد أ -جلوكوز  -أ يد 
 يد أ يد+ أ يد  -جلوكوز  -أ  -جلوكوز  -أ يد 

وكمتتا هتتو والتتح  -وفتتي هتتذ  الحالتتة يكتتون النتتاتج ستتكر ثنتتائي هتتو متتالتوز  
لستتلة ب لتتافة جزئيتتات جلوكتتوز فتتي كتتل ف نتته متتن الستتهل جتتدا أن يتزايتتد طتتوذ الس

ومع كل إلافة لجزيء جلوكوز يتم خروج جتزيء  -نهاية من الجزيء المتكون 
ومتتتن الكربوهيتتتدرات المنتشتتترة فتتتي الستتتكروز وهتتتو ستتتكر ثنتتتائي يتكتتتون متتتن . متتتاء

ستتكر ثنتتائي ( لكتتتوز)ارتبتتاب جتتزيء جلوكتتوز وجتتزيء فركتتتوز وأيضتتا ستتكر اللتتبن 
 . وجزيء جالكتوز ويتكون من اتحاد جزيء جلوكوز

 :هضم الكربوهيدرات
فتتتي أ لتتتف الحيوانتتتات ذات المعتتتدة البستتتيطة يبتتتدأ هضتتتم الكربوهيتتتدرات فتتتي  

األمعاء الدةيقة، فالنشا الخارج مع الكتلة الغذائية من المعدة إلى األمعتاء الدةيقتة 
 . هذا االنزيم يفرز  البنكريال في اإلثني عشر -ليختلع ب نزيم االميليز 

النشتا ينتتج الدكستترين التذي يهضتم مكونتا متالتوز وهتذا يهضتم  وعند هضم 
 .إلى جلوكوز بواسطة إنزيم المالتيز الذي يفرز من األمعاء الدةيقة



 

 

ويمتتتت  الجلوكتتتوز متتتن جتتتدار األمعتتتاء الدةيقتتتة فتتتي التتتدح حيتتت  ينقتتتل إلتتتى  
 . األعضاء واألنسجة وخاليا الجسم المختلفة

 المالتيز     االميليز   االميليز 
ستتتتتتتتتتكر )الجلوكتتتتتتتتتتوز   (سكر ثنائي)المالتوز   الدكسترين  انش

 (أحادي ةابل لالمتصاص مباشرة في الدح
والستتكريات ال نائيتتة التتتي توجتتد فتتي الغتتذاء م تتل الستتكروز والالكتتتوز تهضتتم  

ةبتتل امتصاصتتها وتم يلهتتا، فمتت ال الستتكروز يهضتتم بواستتطة إنتتزيم الستتكريز التتذي 
 .لسكر األحادي هما الجلوكوز والفركتوزيفرز من األمعاء وينتج نوعين من ا

وستتكر الالكتتتوز يهضتتم بواستتطة الالكتيتتز إلتتى جلوكتتوز وجالكتتتوز ويمكتتن  
لخاليا الجسم تم يل كال من الجالكتوز والفركتوز إال أنه في أ لف الحاالت ف ن 
الجتتتزء األعظتتتم متتتن الجالكتتتتوز والفركتتتتوز يتتتتم تحويلهتتتا إلتتتى الجلوكتتتوز بواستتتطة 

 .الكبد
 : تيناتالبرو *  

عندما يتحد جزييين من جزييات األحما  األمينية ينتج عن هتذا االتحتاد  
جزييي ماء ويطلق على الجزيء المتكون لفظ داي ببتايد كمتا يظهتر متن الشتكل 

 :التالي

 
 

 20ويوجتتد فتتتي الطبيعتتتة عتتتدد كبيتتتر متتن األحمتتتا  األمينيتتتة منهتتتا حتتتوالي  
يتحتد متع بعضتها مكونتة داي  حم  هي األك ر انتشارا فتي الطبيعتة ويمكتن أن

أو بتتتولي ببتيتتتدات وأخيتتترا يتكتتتون جتتتزيء البتتتروتين متتتن سلستتتلة طويلتتتة جتتتدا متتتن 
 . األحما  األمينية

 



 

 

 :الدهون *  
أ لتتف الزيتتوت والتتدهون الموجتتودة فتتي الغتتذاء تتكتتون متتن جليستتريدات ثالثتتة  
كمتتا ( جتتزيء جليستترين متترتبع متتع ثالثتتة جزييتتات لحمتت  دهنتتي واحتتد أو أك تتر)

 :يما يلييظهر ف

 
 
 
 -:اإلنزيمات وعمليات الهضم -1-2-4-2
البروتينات والدهون إلى جزييات أةتل تعقيتدا  -عندما تهضم الكربوهيدرات  

عتتتن طريتتتق دختتتوذ جزييتتتات المتتتاء بتتتين الجزييتتتات األساستتتية الداخلتتتة فتتتي تركيتتتف 
أي أن عمليتتتتة تحلتتتتل أو هضتتتم الجتتتتزيء المعقتتتتد هتتتتي عمليتتتتة  -الجتتتزيء المعقتتتتد 

ي تمت عند تكوين الجتزيء المعقتد متن تك يتا الجزييتات الصتغيرة عكس تلك الت
ومتتتن الناحيتتتة الكيماويتتتة فتتت ن عمليتتتة هضتتتم ( األحجتتتار البنائيتتتة للجتتتزيء المعقتتتد)

 Hydrolysisالمركبتتتتتتات الغذائيتتتتتتة المعقتتتتتتدة متتتتتتا هتتتتتتي إال عمليتتتتتتة تحلتتتتتتل متتتتتتائي 
وبأستتتلوب آختتتتر فتتت ن عمليتتتتة الهضتتتتم متتتا هتتتتي إال سلستتتتلة متواليتتتة متتتتن العمليتتتتات 

لفتتك ( أ يتتد)ماويتتة إللتتافة جزئيتتات المتتاء فتتي صتتورة أيتتدروجين وأيدروكستتيد الكي
االرتبتاب الكيمتتاوي التتذي ستتبق تكوينتته عنتد بنتتاء الجتتزيء المركتتف وعمليتتة التحلتتل 

 catalystsالماء التي تتم خالذ عمليات الهضم يمكن اإلسراع منها تحت تأثير 
ن التفاعل دون الدخوذ وظيفة هذا العامل المساعد هو اإلسراع م. عامل مساعد

فيه، هذ  العوامل المستاعدة البيولوجيتة الالزمتة لعمليتات الهضتم هتي األنزيمتات، 
وهتتتذ  األنزيمتتتات ذات طبيعتتتة بروتينيتتتة وتبنتتتى فتتتي خاليتتتا متخصصتتتة توجتتتد فتتتي 

 . األجزاء المختلفة من القناة الهضمية

 

 



 

 

 :هضم الكربوهيدرات*  
عن هضم الكربوهيتدرات الذائبتة، يطلق اسم األميليز على اإلنزيم المسيوذ  

هتتتتذا اإلنتتتتزيم يهضتتتتم النشتتتتا إلتتتتى ستتتتكر ثنتتتتائي متتتتالتوز، وهتتتتذا المتتتتالتوز ال يمكتتتتن 
امتصاصتته متتن القنتتاة الهضتتمية، لتتذلك فتت ن أنتتزيم المتتالتيز يهضتتم المتتالتوز إلتتى 

 .جلوكوز
والستتتكريات ال نائيتتتة م تتتل الستتتكروز أو ستتتكر اللتتتبن الالكتتتتوز يتتتتم هضتتتمها  

كريز وإنزيم الالكتيز إلى المكونتات الداخلتة فتي تركيتف هتذ  تحت تأثير إنزيم الس
 .جالكتوز على التوالي+ فركتوز أو جلوكوز + السكريات وهي جلوكوز 

والسليلوز مادة كربوهيدراتية أك ر تعقيتدا متن النشتا ال يمكتن أن تهضتم فتي  
. مهااألمعاء الدةيقة حي  أن ال دييات ال تفرز إنتزيم الستليلوليز التذي يقتوح بهضت

إال أن الميكروفلتتورا التتتي تعتتي  فتتي كتترش الحيوانتتات المجتتترة وتلتتك التتتي تعتتي  
في األعور في الحيوانتات آكلتة العشتف لهتا القتدرة علتى إفتراز هتذا اإلنتزيم، حيت  

والنتتتاتج متتتن عمليتتتات الهضتتتم هتتتذ  هتتتو الجلوكتتتوز التتتذي  -يتتتتم هضتتتم الستتتليلوز 
ج الطاةتتة الالزمتتة لهتتا وتنتتتج تستتتخدمه الكائنتتات الحيتتة الدةيقتتة فتتي عمليتتات إنتتتا

والنواتج النهائية لعمليتات التخمتر تمتت  مباشترة متن . األحما  الدهنية الطيارة
جتتدار الكتترش فتتي التتدح، يحمتتل التتدح هتتذ  األحمتتا  إلتتى األنستتجة والخاليتتا التتتي 

 .تستخدمها كمصدر للطاةة الالزمة للعمليات الحيوية التي تتم داخلها
لحيتة الدةيقتة فتي الكترش تقتوح بتدور هتاح جتدا فتي وبذلك نجد أن الكائنتات ا 

االستفادة من المواد النباتية التي تتميز بارتفاع نسبة األلياف الخاح فيها والنتواتج 
النهائيتة لعمليتتات التخمتتر هتي األحمتتا  الدهنيتتة الطيتارة التتتي تستتتخدح كمصتتدر 

وتحتتتتدث عمليتتتتات . للطاةتتتتة فتتتتي أ لتتتتف أنستتتتجة وأعضتتتتاء جستتتتم الحيتتتتوان المجتتتتتر
ابهة في األعور في آكالت العشف  ير المجتترة إال أنهتا تتتم بك افتة أةتل متن مش

 . تلك التي تحدث في الكرش
والكائنات الدةيقة التي تعي  في الكرش لها القدرة على هضتم النشتا أيضتا  

بعت  متن النشتا والدكستترين والستكريات ال نائيتة  -وإنتاج أحما  دهنية طيتارة 
يت  يتتم هضتمها فتي األمعتاء أمتا الستليلوز التذي تخرج من الكرش بدون هضم ح

لتتم يتتتم هضتتمه فتتي الكتترش فتتيمكن استتتكماذ تخمتتر  فتتي األعتتور أو أنتته يفتترز متتع 
 .الروث

وفي الحيوانات ذات المعدة البسيطة نجد أن الناتج النهائي لعمليات هضم  
 . الكربوهيدرات هو الجلوكوز

ت المجتترة فيبتدأ تحللهتا فتي أما البروتينات والمركبات ا زوتية فتي الحيوانتا 
وتتعتر  . الكرش علما بأن هذا الجزء ال يحتوي على أي  دد مفرزة لإلنزيمتات



 

 

حيتت  تتحتتوذ إلتتى أحمتتا   -البروتينتتات فتتي هتتذا  الجتتزء للبروتيتتوز الميكروبتتي 
أمينية ةد يستخدح جزء منهتا فتي بنتاء بروتينيتات أجستاح الميكروفلتورا بينمتا الجتزء 

لينتتج أمونيتا وأحمتا  دهنيتتة  diaminationالتكستتير  ا ختر يتعتر  لعمليتات
طيتتارة وثتتاني أكستتيد الكربتتون ومتتاء وتختلتتا نستتبة بروتينتتات العليقتتة التتتي تحللهتتا 

 .الفلورا تبعا لعوامل ك يرة
واألمونيتا الناتجتتة فتتي الكترش إمتتا أن يعتتاد استتخدامها بواستتطة الميكروفلتتورا  

ستكمل الدورة يتم تحويلها إلى يوريا لبناء بروتين ميكروبي أو تمت  في الدح ولت
التتتي يعتتاد إفرازهتتا تبعتتا لالحتياجتتات فتتي الكتترش إمتتا مباشتترة متتن ختتالذ جتتدارة أو 
يعاد إفرازها مع اللعاب لتختلع مع الكتلة الغذائية في الكرش إلعادة تتدويرها فتي 

 .صورة بروتين ميكروبي
فتتتتتاع ةيمتهتتتتتا والبروتينتتتتتات الميكروبيتتتتتة التتتتتتي تبنتتتتتى فتتتتتي الكتتتتترش تتميتتتتتز بارت 

البيولوجية، وهذ  البروتينتات الميكروبيتة وأيضتا جتزء متن بتروتين الغتذاء التذي لتم 
يهضتتتتم يختتتترج متتتتع الكتلتتتتة الغذائيتتتتة متتتتن الكتتتترش إلتتتتى األجتتتتزاء التاليتتتتة متتتتن القنتتتتاة 
الهضمية حي  يتتم هضتمها ابتتداء متن المعتدة الرابعتة التتي يفترز عليهتا البيستين 

فرز في اإلثنى عشر واألمعاء الدةيقة حيت  تتتم ثم البروتيوزيس والببتيديز التي ت
 .عمليات هضمية تماثل تماما ما يتم في حيوانات المعدة البسيطة

أيضا يجف اإلشارة إلى أن بع  الهدح الميكربيولوجي يالحظ في األعور  
خاصة في الحيوانات آكلة العشف المجترة و ير المجتترة كمتا هتو الحتاذ بالنستبة 

ذلك أيضتتتتا فتتتتي األرانتتتتف والنتتتتاتج النهتتتتائي لعمليتتتتات هضتتتتم للفصتتتتيلة الخيليتتتتة وكتتتت
الكربوهيدرات في حيوانات ذات المعدة البسيطة هو الجلوكوز، أما في المجتترات 
فتتت ن النتتتاتج النهتتتائي لعمليتتتات هتتتدح جزييتتتات الكربوهيتتتدرات ستتتواء كانتتتت ستتتكريات 

 أهتتتم هتتتذ . بستتتيطة أو ثنائيتتتة أو نشتتتا أو ستتتليلوز هتتتي األحمتتتا  الدهنيتتتة الطيتتتارة
األحمتتا  هتتي حمتت  الخليتتك والبروتيونيتتك والبيوتريتتك، وجميتتع هتتذ  العمليتتات 
تحتتدث بتتالتخمر الالهتتوائي بواستتطة الكائنتتات الحيتتة الدةيقتتة الموجتتودة فتتي القنتتاة 

 . الهضمية
 :هضم البروتينات*  

الخطتتتوة . يطلتتتق استتتم البروتيتتتوزيس علتتتى األنزيمتتتات الهالتتتمة للبروتينتتتات 
تينات هو كسر بع  الروابع الببتيدية لكي تصبح األولى في عملية هضم البرو 

السلستتتتتتلة الببتيديتتتتتتة أةتتتتتتل طتتتتتتوال ويستتتتتتاعد علتتتتتتى إتمتتتتتتاح هتتتتتتذ  الخطتتتتتتوة إنزيمتتتتتتات 
 (. التربسين والكيموتربسين -ومنها إنزيمات الببسين )االندوببتيديز 

هتتتتتتتتتتتتتتتذ  األنزيمتتتتتتتتتتتتتتتات تعمتتتتتتتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتتروابع الببتيديتتتتتتتتتتتتتتتة الداخليتتتتتتتتتتتتتتتة  
(Endopeptidases) ل علتتتتتى تكستتتتير التتتتروابع الببتيديتتتتتة هنتتتتان إنزيمتتتتات تعمتتتت



 

 

الخارجيتتة فتتي السلستتلة متتن هتتذ  اإلنزيمتتات الكربوكستتيتيديز ويعمتتل علتتى تكستتير 
مجموعتتة الكربوكستتيل الطرفيتتة علتتى نهايتتة سلستتلة البتتولي ببتيتتد ( التحليتتل المتتائي)

وهنتتتتتتان شتتتتتتواهد علتتتتتتى أن الببتيتتتتتتدات ذات السلستتتتتتلة القصتتتتتتيرة تمتتتتتتت  بواستتتتتتطة 
 . ية حي  يتم بالتحليل المائي إلى أحما  أمينيةاألوليجوببتيديز داخل الخل

ونظرا لقصر فترة مكوث الكتلتة الغذائيتة فتي المعتدة نجتد أن عمليتة الهضتم  
البروتينتتي تستتتكمل فتتي األجتتزاء التاليتتة متتن القنتتاة الهضتتمية، وعنتتد انتقتتاذ الكتلتتة 

 -الغذائيتتة إلتتى األمعتتتاء الدةيقتتة يتتتتم هضتتم البروتينتتات إلتتتى األحمتتا  األمينيتتتة 
ويجتتف اإلشتتارة إلتتى أنتته أثنتتاء متترور الكتلتتة الغذائيتتة بمكوناتهتتا المختلفتتة نجتتد أن 

 . جزء من البروتين ال يهضم ويخرج مع الروث
وهنتتان إنتتزيمين يتتتم إفرازهمتتا متتع عصتتارة البنكريتتال فتتي اإلثنتتي عشتتر همتتا  

، لهضتتتتتتم Gastric Proteaseوالجاستتتتتتتريك بروتيتتتتتتز  proteaseالبروتيتتتتتتز 
 .ي تنتج عنها الببتيدات والبوليببتيدات وبع  األحما  األمينيةالبروتينات والت

وهنتتتتتتان بعتتتتتت  اإلنزيمتتتتتتات األختتتتتترى التتتتتتتي يطلتتتتتتق عليهتتتتتتا استتتتتتم الببتيتتتتتتديز  
Peptidases تساعد في هضم الببتيدات وإنتاج أحما  أمينية. 

واألحما  األمينية الناتجتة متن هضتم البروتينتات تمتت  متن جتدر القنتاة  
ي ينقلهتتا إلتتى األنستتجة والخاليتتا حيتت  يتتتم استتتخدامها فتتي الهضتتمية فتتي التتدح التتذ

 .عمليات التم يل البروتيني أو بناء األنسجة
نجتد ( التخ… متاعز  -أ نتاح  -جتامول  -األبقتار )وفي كرش المجتترات  

الناتجتتة  Proteasesأن بروتينيتتات العليقتتة تتعتتر  فتتي الكتترش لتتتأثير البروتيتتز 
متتن هتتذ  العمليتتة هتتي األحمتتا  األمينيتتة،  متتن كائنتتات الكتترش الدةيقتتة، والنتتاتج

وبعتتتت  هتتتتذ  األحمتتتتا  األمينيتتتتة تستتتتتخدمها هتتتتذ  الكائنتتتتات فتتتتي عمليتتتتات بنتتتتاء 
بروتينتتات أجستتامها مباشتترة والتتبع  ا ختتر متتن هتتذ  األحمتتا  األمينيتتة تستتتمر 

 .في عمليات التكسير لينتج عنها األمونيا وأحما  دهنية طيارة
االستتتتفادة متتتن كتتتل متتتن أزوت األمونيتتتا أيضتتتا لهتتتذ  الكائنتتتات القتتتدرة علتتتى  

واألحما  الدهنية الطيارة في بناء أحمتا  أمينيتة تتدخل فتي تركيتف بروتينتات 
 .أجساح الميكروبات

هتتتذ  البروتينتتتات الميكروبيتتتة التتتتي تبنتتتى فتتتي الكتتترش تتميتتتز بارتفتتتاع ةيمتهتتتا  
رب فتتتتي البيولوجيتتتتة بالمقارنتتتتة بالبروتينتتتتات النباتيتتتتة، والبروتينتتتتات الميكروبيتتتتة تقتتتتا

 . ةيمتها البروتينيات حيوانية المصدر م ل بروتينات اللحم والدح
ويختتترج البتتتروتين الميكروبتتتي متتتن الكتتترش إلتتتى األجتتتزاء التاليتتتة متتتن المعتتتدة  

المركبة ثم األمعاء الدةيقة في صورة بروتين خاليا بكتيرية وخاليا بروتوزوا حيتة 
هضتومة فتي الكترش، كتل وميتة باإللافة إلتى بعت  بروتينيتات العليقتة  يتر الم



 

 

هذا المخلوب البروتيني يقع تحت تأثير ببسين المعدة الرابعة بروتيوزيز وببتيتديز 
 . في األمعاء الدةيقة وهذا يشابهه ما يتم في الحيوانات ذات المعدة البسيطة

وبع  الهضم الميكروبي للبروتينيات يتتم فتي األعتور فتي آكتالت العشتف  
 . مجترة أو  ير مجترة

 :هضم الدهون *  
يتتتتم تحتتتت تتتتأثير إنتتتزيم الليبيتتتز ويحتتتوذ الجلستتتريدات ال الثيتتتة الموجتتتودة فتتتي  

الغتتتذاء إلتتتى جلستتترين وأحمتتتا  دهنيتتتة وجلستتتريدات أحاديتتتة جميتتتع هتتتذ  النتتتواتج 
تمت  وتنتقل بواسطة اللما إلى األعضاء واألنسجة المختلفتة، وتجتدر اإلشتارة 

متتتن القنتتتاة الهضتتتمية فمتتت ال فتتتي  إلتتتى أن األنتتتزيم اللبيتتتز يفتتترز متتتن أجتتتزاء مختلفتتتة
 Pregastric lipaseالحيوانتات حدي تة المتيالد هنتان إنتزيم البريجاستتريك ليبيتز 

يفتترز متتع اللعتتاب ويختتتلع بتتاللبن أثنتتاء الرلتتاعة فتتي الفتتم حيتت  يبتتدأ هضتتم دهتتن 
 . اللبن

أيضتا إنتتزيم الليبيتتز يفترز متتن البنكريتتال متن ختتالذ ةنتتاة تصتف فتتي اإلثنتتي  
زييتتات التتدهن تميتتل للتجمتتع متتع بعضتتها ممتتا ةتتد يبطتتو متتن عشتتر ونظتترا ألن ج

تتتتأثير إنتتتزيم الليبيتتتز فتتت ن الصتتتفراء التتتتي تفتتترز متتتن الكبتتتد وتختتتزن فتتتي الحويصتتتلة 
المرارية وتصف محتوياتها من خالذ القناة المرارية في اإلثني عشتر تعمتل علتى 
 استحالب جزئيات الدهن مما يسهل تأثير إنزيم الليبيز الذي يعمتل علتى هضتمه

 .إلى أحما  دهنية وجلسرين
أمتتا فتتي الحيوانتتات المجتتترة فتت ن هضتتم التتدهن يبتتدأ تحتتت فعتتل ميكروفلتتورا  

+ الكتتترش وعتتتادة يتتتتم تحتتتت التتتتأثير الميكروبتتتي ممتتتا يحللتتته إلتتتى أحمتتتا  دهنيتتتة 
 . جلسرين

 



 

 

 
 

 (8)شكل رةم 

 
 

 



 

 

وهتتذ  تعتبتتر نتتواتج وستتطية تعمتتل عليهتتا الميكروبتتات الالهوائيتتة حيتت  تنتتتج  
وحم  البروبيونيك أما األحما  الدهنيتة فقتد يحتدث فيهتا  من تخمر الجلسرين

تكستتتتتير التتتتتروابع الزوجيتتتتتة إن وجتتتتتدت وةتتتتتد تحلتتتتتل إلتتتتتى أحمتتتتتا  دهنيتتتتتة طيتتتتتارة 
 .كمنتجات نهائية

 :الهضم في الدواجن: ثانيا -1-2-5
تتأثر االحتياجات الغذائية للطيور بدرجة كبيرة بالتركيف التشريحي وكفاءة  

لتتتك نوعيتتة األ ذيتتتة التتتتي يمكتتتن للطيتتتور تناولهتتتا الجهتتاز الهضتتتمي حيتتت  يحتتتدد ذ
وهضتمها وتفكيكهتا إلتى العناصتر الغذائيتة األوليتة المطلوبتة لبنتاء الجستم وصتور 
اإلنتتتتاج المختلفتتتة وأيضتتتا الشتتتكل التتتذي تنتقتتتل فيتتته العناصتتتر الغذائيتتتة إلتتتى التتتدورة 

لتتذلك نجتتد أن أي تغييتتر أو تلتتا للقنتتاة . الدمويتتة لتنتشتتر إلتتى كتتل خاليتتا الجستتم
لهضتتتمية وملحقاتهتتتا يكتتتون لتتته تتتتأثير كبيتتتر علتتتى الكفتتتاءة اإلنتاجيتتتة للطيتتتور متتتن ا

ختتالذ خفتت  أو تقليتتل كفتتاءة االستتتفادة متتن العناصتتر الغذائيتتة المختلفتتة وأيضتتا 
التغيتتتترات فتتتتي التركيتتتتف التشتتتتريحي ةتتتتد تتتتتبثر علتتتتى بعتتتت  العناصتتتتر فقتتتتع دون 

 . األخرى 

 أجزاء الجهاز الهضمي في الدواجن  -1-2-5-1
Digestive system in poultry "Avian System" : 

القنتتتاة : يتكتتتون الجهتتتاز الهضتتتمي فتتتي التتتدواجن متتتن جتتتزئين أساستتتيين همتتتا 
 (. 2)الهضمية وملحقات القناة الهضمية كما هو مولح بالشكل رةم 

 Elimentary Trac -:القناة الهضمية -أ 
" الفتم"ار القناة الهضمية هي عبارة عتن أنبوبتة مفتوحتة الطترفين تبتدأ بالمنقت 

 :وتتركف القناة الهضمية من ا تي "Cloaca"وتنتهي بفتحة المجمع 
 Beak -:المنقار - 1
يعتبتتتر المنقتتتار فتتتي الطيتتتور بم ابتتتة الفتتتم فتتتي الحيوانتتتات والطيتتتور لتتتيس لهتتتا  

أسنان أو شفا  ويستخدح المنقار في التقاب الغتذاء والتذي يتحتوذ بواستطة اللستان 
لتتى الغتتدد اللعابيتتة وهتتي عبتتارة عتتن  تتدد أنبوبيتتة ويحتتتوي المنقتتار ع. إلتتى المتترئ 

بستتيطة إلتتى متشتتعبة أو مركبتتة تنتشتتر فتتي مجموعتتات حتتوذ الفتتك الستتفلي وتقتتدر 
مللتتتي والتتتتي تستتتهل متتترور البلعتتتة  40 - 2كميتتتة اللعتتتاب المفتتترزة يوميتتتا بحتتتوالي 

 . الغذائية إلى المريء
 Esophagus -:المريئ  - 2
الغذائيتتة إلتتى المعتتدة وفتتي وستتطها  المتترئ هتتو أنبوبتتة عضتتلية تتتدفع البلعتتة 

ويتجمتتتتع فيهتتتتا البلعتتتتة  "Crop"يوجتتتتد  شتتتتاء حوصتتتتلي يطلتتتتق عليتتتته الحويصتتتتلة 



 

 

الغذائية ويتم ترطيبها وتجهيزها إلى عملية الهضم وحتى تبدأ في المعدة،ويحتوي 
المتتريء علتتى  تتدد شتتبيهة بالغتتدد اللعابيتتة تقتتوح بتت فراز مختتاب يعمتتل علتتى تستتهيل 

بينما الحويصلة ال تحتوي على أي  دد إفرازية للمخاب وال مرور البلعة الغذائية 
يحتتدث أي عمليتتات هضتتمية فتتي الحويصتتلة فيمتتا عتتدا بعتت  التخمتترات البكتيريتتة 

 . أو بع  النشاب الهالمي إلنزيم األميليز ولكن بصورة  ير أساسية
 Proventriculus -:المعدة الحقيقية - 3
ة الستتتتفلية والقونصتتتتة وهتتتتي توجتتتتد المعتتتتدة الغديتتتتة بتتتتين المتتتتريء متتتتن الجهتتتت 

بيضتتاوية الشتتكل ومبطنتتة بغشتتاء مختتاطي ستتميك يحتتتوي علتتى العديتتد متتن الغتتدد 
التتتتي تفتتتتح أنابيبهتتتا فتتتي حلمتتتات منتشتتترة علتتتى الستتتطح المختتتاطي لجتتتدار المعتتتدة 

 .الغدية
والمعتتدة الغديتتة تفتترز متتن ختتالذ جتتدارها المختتاطي العصتتير المعتتدي التتذي  

  الهيدروكلوريك وهي تساعد في عملية يحتوي على األنزيمات الهالمة وحام
الهضم وأيضا هذا العصير المعدي مما يساعد في مرور البلعتة الغذائيتة بسترعة 

 . إلى القونصة
 Gizzard -:القونصة  - 4
تعتبتتتتر القونصتتتتة المكتتتتان المستتتتيوذ عتتتتن طحتتتتن الغتتتتذاء بواستتتتطة عضتتتتلتين  

يتر متن الحتاالت ةويتين مبطنة بطبقة سمية من النسيج الطالئي القرني، وفتي ك 
ويالحظ أن فتران القونصتة . تبقى البلعة الغذائية فترة طويلة إلتماح عملية الطحن

اكبتتتر متتتن فتتتران المعتتتدة الغديتتتة وعتتتادة متتتا تحتتتتوي علتتتى الغتتتذاء مخلوطتتتا بتتتبع  
حبيبتتتتات الرمتتتتل أو الحصتتتتى وبطانتتتتة القونصتتتتة الستتتتميكة والصتتتتلبة نستتتتبيا تحمتتتتي 

الحصتى والغتذاء علتى ستطحها عنتد الطبقة المخاطية من التهتك كنتيجة لضغع 
انقبالتتها كمتتتا تعمتتتل أيضتتتا علتتتى حمايتهتتا متتتن الفعتتتل الضتتتار لمخلتتتوب العصتتتير 

 (. األنزيم+  HClحام  )المعوي 
انقبالتتتات دةيقتتتة ممتتتا  4تنقتتتب  القونصتتتة بصتتتورة متكتتتررة بمعتتتدذ حتتتوالي  

يبدي إلى طحن وتكسير حبيبات الغذاء وبالتالي تقليل حجتم تلتك الجزئيتات ممتا 
د متتتن مستتتاحة األستتتطح المعرلتتتة لفعتتتل االنزيمتتتات الهالتتتمة باإللتتتافة إلتتتى يزيتتت

 . زيادة معدذ خلع مكونات الغذاء مع السوائل الهالمة
 Small intestine -:األمعاء الدقيقة - 5
األمعتتاء الدةيقتتتة عبتتتارة عتتتن أنبوبتتتة عديتتدة الطبقتتتات تحتتتتوي علتتتى طبقتتتات،  

تحتتت مخاطيتتة والطبقتتة طبقتتة عضتتالت طوليتتة وطبقتتة عضتتالت دائريتتة وطبقتتة 
المخاطية عند نقطة التقاء القونصة وبداية األمعاء الدةيقة ال يوجد أي عضالت 
عاصرة ولكن يالحظ أن الطبقة المبطنة للقونصتة تمتتد إلتى هتذ  المنطقتة لتكتون 



 

 

مصتتفاة تحجتتز الجزئيتتات الكبيتترة متتن الغتتتذاء وتنقستتم األمعتتاء الدةيقتتة إلتتى ثالثتتتة 
ثم المعظتم ثتم الصتائم متع مالحظتة  Uعلى حرف  أجزاء هي اإلثني عشر وهي

أنتته ال يوجتتد أي عالمتتات تشتتريحية تفصتتل هتتذ  المنتتاطق عتتن بعضتتها التتبع ، 
وتتدرج خصائ  األمعاء متن ستمكها حيت  تصتبح الخمتالت أةصتر وأةتل عمقتا 
وذلك تدريجيا من اإلثني عشر إلى الصائم وأسفل مخرج القونصة مباشترة يتدخل 

 .صفراوية والقنوات البنكرياسيةاإلثني عشر القنوات ال
وتعتبتتر األمعتتاء الدةيقتتة أهتتم أجتتزاء الجهتتاز الهضتتمي حيتت  نجتتد أن معظتتم  

ففتتي األمعتتاء الدةيقتتة يتتتم . عمليتتتي الهضتتم واالمتصتتاص تتتتم فتتي األمعتتاء الدةيقتتة
معظتتم عمليتتات التحليتتل لمركبتتات الغتتذاء وتحويلهتتا إلتتى عناصتترها األوليتتة تحتتت 

المفرزة من البنكريال وجتدار األمعتاء وأيضتا العصتارة  تأثير االنزيمات الهالمة
الصتتفراوية متتن الكبتتد إال أنتته ةتتد يحتتدث أيضتتا هضتتم جزئتتي علتتى ستتطح الخاليتتا 

 . الممتصة داخلها
 Large intestine -:األمعاء الغليظة - 6
تعبتر األمعاء الغليظة أةصر نسبيا في الدواجن ويتم بهتا امتصتاص المتاء  

ومة وعنتتد التقتاء األمعتتاء الدةيقتتة باألمعتاء الغليظتتة توجتتد متن الغتتذاء  يتر المهضتت
زائتتتدتان تستتتمى األعتتتوران وهتتتي عبتتتارة عتتتن زوج متتتن األنابيتتتف تقتتتع علتتتى جتتتانبي 
األمعاء وتكون مملوءتان بمواد  ير مهضتومة نستبيا ويحتدث بهتا تحلتل لألليتاف 

 . الخاح عن طريق الفعل البكتيري والكائنات الدةيقة
 :األعورية إلى ثالثة مناطق أساسية ويمكن تميز الزائدة 
منطقتتتتة اتصتتتتاذ الزائتتتتدة األعوريتتتتة متتتتع األمعتتتتاء ومنطقتتتتة منتصتتتتا الزائتتتتدة  *

األعوريتتتة والمنطقتتتة الطرفيتتتة وهتتتذ  المنتتتاطق تختلتتتا فيمتتتا بينهتتتا فتتتي شتتتكل 
 . الخاليا المبطنة وكذلك سمك الجدار

 Cloaca (Rectum) -(:المستقيم)المجمع   - 7
الغليظة ويعتبر مكان التجمع لمتواد  يتر مهضتومة  يوجد في آخر األمعاء 
ويفتتتتح فيتتته الجهتتتاز البتتتولي والتناستتتلي حيتتت  يختتترج البتتتوذ والبتتتراز معتتتا ( البتتتراز)
متتتن فتحتتتة المجمتتتع، ويعتقتتتد أن القولتتتون والمجمتتتع يشتتتتركان فتتتي إعتتتادة " التتتزرق "

 .امتصاص بع  العناصر المعدنية والماء من المواد القادمة من األمعاء
  -:ت القناة الهضميةملحقا -ب 

 .ملحقات القناة الهضمية هي الكبد والبنكريال 



 

 

 Liver -:الكبد  - 1
يعتبتتر الكبتتد المصتتنع الحيتتوي للجستتم ويتتدخل فتتي عمليتتة الهضتتم متتن ختتالذ  

وتنقتل إلتى . إفراز العصارة الصفراوية والتي تخزن بداخله في الحويصلة المراريتة
حي  تمر إحدى هذ  القنتوات مباشترة اإلثني عشر عن طريق ةناتين صفراويتين 

متتن الكبتتد إلتتى االثنتتي عشتتر واألختترى تمتتر متتن الكبتتد عبتتر القنتتاة الصتتفراوية إلتتى 
 . االثني عشر

ويعتبتتتتتر الكبتتتتتد مصتتتتتدر للعصتتتتتارة الصتتتتتفراوية والتتتتتتي تحتتتتتتوي علتتتتتى أمتتتتتالح  
الصتتفراء والمكونتتات األختترى المطلوبتتة الستتتحالب التتدهون الموجتتودة فتتي الغتتذاء 

 . يتم إنتاجها في خاليا الكبد وتفرز داخل نظاح تجمع الصفراءوهذ  العصارة 
 

 
 (7)الشكل رقم 

 الجهاز الهضمي في الدواجن
Fowl Gastrointstinal System 

 المعدة الغدية -5 الحويصلة    - 3 المريء - 4 اللسان - 2 المنقار -1

األمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  -10 الكبد -7 اإلثناء عشر -8 البنكريال -2 القونصة -6
 لدةيقةا

 المجمع -14 القولون  -12 الزائدة الدودية -11

 Pancreas -:البنكرياس - 2
في اإلثني عشر حي   Uيوجد البنكريال في الدواجن عند وسع حرف الت  

وتعمتل علتى نقتل العصتارة . يتصل باالثني عشتر متن ختالذ القنتوات البنكرياستية
ر البنكريتتتال مصتتتدر البنكرياستتتية متتتن البنكريتتتال إلتتتى االثنتتتي عشتتتر حيتتت  يعتبتتت



 

 

للعديتتتد متتتن االنزيمتتتات الهالتتتمة والتتتتي تعمتتتل علتتتى التحلتتتل المتتتائي للبروتينتتتات 
 .والكربوهيدرات والدهون الموجودة في الغذاء

 :عمليات الهضم في الدواجن -1-2-6
كمتا ستتبق يتضتتح أنتته يوجتتد اختالفتتات ك يتترة فتتي الصتتفة التشتتريحية للجهتتاز  

رعتتة األختترى، ممتتا يتتبثر علتتى االستتتفادة الهضتتمي للتتدواجن وبتتاةي حيوانتتات المز 
وعمومتتا الهضتتم فتتي التتدواجن . متتن العناصتتر الغذائيتتة الموجتتودة فتتي متتواد العلتتا

 . ينقسم إلى هضم ميكانيكي وهضم كيميائي
 :الهضم الميكانيكي -أ 
ويرجتتتتتع إلتتتتتى التقتتتتتاب العلتتتتتا بالمنقتتتتتار ومتتتتترور البلعتتتتتة الغذائيتتتتتة وخلطهتتتتتا  

وكتتتتذلك عمليتتتتات الطحتتتتن التتتتتي تحتتتتدث فتتتتي بتتتتاإلفرازات المختلفتتتتة ومتتتتاء الشتتتترب 
 .القونصة

 :الهضم الكيميائي -ب 
 -بروتينتات  -كربوهيدرات )وهو عبارة عن تحلل مائي للمركبات الغذائية  

بفعل االنزيمات الهالمة التتي توجتد فتي العصتارات المفترزة متن األجتزاء ( دهون 
لكائنتتات الدةيقتتة وأحيانتتا يحتتدث تحلتتل بفعتتل ا. مختلفتتة للقنتتاة الهضتتمية وملحقاتهتتا

الموجودة في األعورين، وأهم العصارات الهالمة المفترزة داختل القنتاة الهضتمية 
 :وملحقاتها هي

 Saliva -:اللعاب - 1
إال أنته يحتتوي علتى ( المنقتار)ويفرز متن الغتدة اللعابيتة الموجتودة فتي الفتم  

ال يلعتتف واللعتتاب . كميتتة ةليلتتة متتن أنتتزيم االميليتتز التتذي يحتتوذ النشتتا إلتتى ملتتتوز
 .دورا هاما في عملية الهضم للدواجن نظرا لطبيعة ومكونات العليقة

 Mucous -:المخاط - 2
 .ويفرز من الغدد المخاطية بالحويصلة ويقوح بترطيف البلعة الغذائية 
 Gastric juice -:العصير المعدي  - 3
التذي  HClويفرز من المعدة الغدية ويحتوي على حام  الهيتدروكلوريك  

للبلعتتتتة الغذائيتتتتة ممتتتتا يتتتتبدي إلتتتتى ةتتتتتل  pHل علتتتتى رفتتتتع درجتتتتة الحمولتتتتة يعمتتتت
. الميكروبتتات وجعتتل الوستتع حامضتتي مناستتف لفعتتل بعتت  األنزيمتتات الهالتتمة

والعصير المعدي يحتوي على أنزيم الببسين الذي له دور فتي تحليتل البروتينتات 
 . وتحويلها إلى مركبات بروتينية وسيطة



 

 

 Pancreatic juice -:العصارة البنكرياسية - 4
تفرز هذ  العصتارة متن البنكريتال وتحتتوي علتى االنزيمتات الهالتمة م تل  

إلتتتتى جلوكتتتتوز وأنتتتتزيم ( النشتتتتا)انتتتتزيم االميلوببستتتتين ويقتتتتوح بتحليتتتتل الكربوهيتتتتدرات 
التربستتين والكيموتربستتين ويعمتتل علتتى تحليتتل البروتينتتات وتحولهتتا إلتتى أحمتتا  

إنتتزيم الليبيتتز ويعمتتل علتتى تحليتتل  أمينيتتة ستتهلة االمتصتتاص ويحتتتوي أيضتتا علتتى
 .المستحلف الدهني والدهون إلى أحما  دهنية سهلة االمتصاص

  Bill salt -:العصارة الصفراوية - 5
 .وتفرز من الكبد وتقوح بتحويل الدهون إلى مستحلف دهني  
 Intastinal juice -:العصير المعوي   - 6
وي علتتى انتتزيم االريبستتين يفتترز العصتتير المعتتوي متتن األمعتتاء الدةيقتتة ويحتتت 

وهتتتذا االنتتتزيم يتتتبثر علتتتى المركبتتتات البروتينيتتتة الوستتتطية وتحويلهتتتا إلتتتى أحمتتتا  
امينية ستهلة االمتصتاص وأيضتا يحتتوي علتى انتزيم انفرتيتز ويعمتل علتى تحويتل 

إلتتتتتتتتى ستتتتتتتتكر الجلوكتتتتتتتتوز والفركتتتتتتتتتوز الستتتتتتتتهلة ( الستتتتتتتتكروز)الستتتتتتتتكريات العديتتتتتتتتدة 
 . االمتصاص

 .أهم العمليات الهضمية في الدواجنالتالي يولح ( 6)والجدوذ  
أجزاء 
الجهاز 
 الهضمي

االنزيمات  العصارة المفرزة
 المفرزة

العناصر الغذائية  المركبات الغذائية
 المنتجة

 المنقار
المعتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 الغدية
األمعتتتتتتتتتتاء 

 الدةيقة
 

 البنكريال

 اللعاب
 العصارة المعدية
 العصارة المعوية

 
 العصارة البنكريال

 االميليز
 الببسين

 الربيسينا
 انفرتيز

 التربسين
 كيموتربسين
 اميلوببسين

 الليبيز

 النشا
 البروتين

 مركبات وسطية بروتينية
 سكروز

 بروتينات 
 مركبات وسطية بروتينية

 نشا
 أحما  دهنية+ دهون 

 مالتوز
 مركبات بروتينية وسطية

 أحما  أمينية
 جلوكوز وفركتوز

 أحما  أمينية
 جلوكوز 

+ أحمتتتتتتتتتتتتتتتا  دهنيتتتتتتتتتتتتتتتة 
 جلسرين

بروتينتات )من الجدوذ السابق يتضتح أن نتواتج هضتم المركبتات الغذائيتة و  
فتتتتتي التتتتتدواجن هتتتتتي األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة والجلوكتتتتتوز ( دهتتتتتون  -كربوهيتتتتتدرات  -

 .واألحما  الدهنية والجليسروذ



 

 

- :امتصاص العناصر الغذائية في الدواجن -1-2-7
لهضتتتم ال يوجتتتد فتتتي الحويصتتتلة للعناصتتتر الغذائيتتتة الناتجتتتة متتتن عمليتتتات ا 

الستتتتابقة وهتتتتي األحمتتتتا  األمينيتتتتة والجلوكتتتتوز واألحمتتتتا  الدهنيتتتتة والجلستتتتروذ 
باإللتتافة إلتتى الملتتح والمتتاء وأيضتتا ال يوجتتد دليتتل والتتح إلتتى ا ن علتتى حتتدوث 

فتتتي . امتصتتتاص متتتن المتتتريء والمعتتتدة الغديتتتة والقانصتتتة لهتتتذ  العناصتتتر الغذائيتتتة
نهتتا تتكيتتا متتن حتتين أن معظتتم االمتصتتاص يحتتدث فتتي األمعتتاء الدةيقتتة حيتت  أ

الناحيتتتة التركيبيتتتة لالمتصتتتاص فتجويفهتتتا متتتبطن بزوائتتتد صتتتغيرة تشتتتبه األصتتتابع 
كتتل خملتتة بهتتا شتتعيرات دمويتتة المتصتتاص نتتواتج هضتتم  Villiتستتمى الخمتتالت 

وأيضتتتتتا شتتتتتعيرات ( األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة والجلوكتتتتتوز)البروتينتتتتتات والكربوهيتتتتتدرات 
 (. نية والجلسروذاألحما  الده)ليمفاوية المتصاص نواتج هضم الدهون 

- :اإلخراج في الدواجن -1-2-8
عملية اإلخراج في الدواجن عن باةي حيوانتات المزرعتة نظترا لعتدح  تختلا 

وجتتود أمتتاكن تختتزين كبيتترة فتتي الطيتتور تستتع لمخلفتتات عمليتتات الهضتتم والتم يتتل 
 .الغذائي للمركبات الغذائية م ل الحيوانات المزرعية األخرى 

فتتي المجمتتع علتتى ( التتزرق )ق للبتتراز والبتتوذ معتتا وفتتي التتدواجن يحتتدث تتتدف 
 . فترات وإخراجها خارج الجسم في صورة زرق 

 

  



 

 

 
 

 الباب الثاني
أقسامها وطرق  -مواد العلف 

 تقييمها
Feed Stuffs - 

Divisions and 

Evaluation 
 



 

 

 الفصل األول

 تقسيم مواد العلف
 :مقدمــــة  - 1 -2-1
استتخدامها لتغذيتة الحيتوان أو التدواجن  متادة العلتا هتي المتادة التتي يمكتن 

ويشتتتتترب أن تكتتتتون مستستتتتا ة للحيتتتتوان أو التتتتدواجن ولتتتته القتتتتدرة علتتتتى هضتتتتمها 
واالستفادة من مكوناتها على أن تكون خالية من الستموح والمتواد الضتارة بصتحة 

 .وإنتاج الحيوان أو الدواجن
العناصتر ومن المهتم معرفتة التركيتف الكيمتاوي لمتادة العلتا ومحتواهتا متن  

والمركبتتتتتتات الغذائيتتتتتتة المختلفتتتتتتة وتأثيرهتتتتتتا علتتتتتتى الحالتتتتتتة الفستتتتتتيولوجية والصتتتتتتحية 
واإلنتاجيتتتة عنتتتد استتتتخدامها كأحتتتد مكونتتتات العليقتتتة ومتتتدى ةتتتدرتها علتتتى تغطيتتتة 

ممتتا يبكتتد . احتياجتات الحيتتوان أو التتدواجن تحتتت الظتروف الفستتيولوجية المختلفتتة
 .عى النواحي االةتصاديةأهمية العناية بمدى اتزان العليقة على أن ترا 

وعتتادة متتا تكتتون متتادة العلتتا نباتيتتة المصتتدر ولكتتن فتتي بعتت  األحتتواذ ةتتد  
تكون حيوانية المصتدر أو منتجتة صتناعيا كمتا هتو الحتاذ فتي بعت  األحمتا  

 .األمينية ومخلوب الفيتامينات

- :أقسام مواد العلف  -2-1-2
ركيتتتف الكيميتتتائي عتتتادة تقستتتم متتتواد العلتتتا إلتتتى ثالثتتتة أةستتتاح بنتتتاء علتتتى الت 

ومحتواهتا متتن المركبتتات الغذائيتة وةيمتهتتا الغذائيتتة وطريقتة أو أستتلوب استتتخدامها 
 :هذ  األةساح هي -
 .مواد العلا الخشنة *
الغنيتتتتتة فتتتتتي  -الغنيتتتتتة فتتتتتي الطاةتتتتتة، ب  -أ : متتتتتواد العلتتتتتا مركتتتتتزة ومنهتتتتتا *

 .البروتين
ن والتتتدواجن اإللتتتافات الغذائيتتتة والتتتتي لتتتيس لهتتتا القتتتدرة علتتتى إمتتتداد الحيتتتوا *

 . بالطاةة والبروتين
 Roughages -:األعالف الخشنة -2-1-2-1
يتميز هذا القسم من مواد العلتا بارتفتاع محتواهتا متن األليتاف الختاح ومتن  

وعادة ما يكون معامتل  -المكونات الرئيسية في األلياف هو السليولوز واللجنين 
ختتترى الداخلتتتة فتتتي هضتتتم األليتتتاف الختتتاح أةتتتل متتتن معتتتدالت هضتتتم المكونتتتات األ

وتتميز مواد العلا الخشنة بتأن ( البروتين -م ل النشا )تركيف األنسجة النباتية 
علتتتى أستتتال التتتوزن % 30 - 20محتواهتتتا متتتن األليتتتاف الختتتاح يتتتتراوح متتتا بتتتين 



 

 

تشتتغل الوحتتدة الوزنيتتة منهتتا حجمتتا كبيتترا  -هتتذ  األعتتالف متتن المهييتتات . الجتتاف
وةتد تكتون متادة . ير من ك افة المواد المركتزةنسبيا، لذلك نجد أن ك افتها أةل بك 

وهنتتا تجتتدر اإلشتتارة . Legumesأو بقوليتتة  Graminesالعلتتا الخشتتنة نجيليتتة 
إلى أن النجيليتات أو ذوات الفلقتة الواحتدة لهتا أوراق شتريطية ومتن أم لتهتا القمتح 

األرز وفي حين نجد أن البقوليات أوراةها مستديرة وهي نباتتات ذات  -األذرة  -
البرستتتيم الحجتتتازي وعتتتادة متتتا  -الفتتتوذ  -فلقتتتتين ومتتتن أم لتهتتتا البرستتتيم المصتتتري 

 .يكون الرماد الناتج من حرق األعالف الخشنة ةلوي التأثير
ويمكتتن تقستتيم متتواد العلتتا الخشتتنة داخليتتا تبعتتا لنظتتاح حصتتادها وتقتتديمها  

 .لمن عليقة الحيوان
 :األعالف الخضراء والعصيرية -أ 
دح طازجتتة بنستتبة رطوبتتة مرتفعتتة أو بصتتورة عصتتيرية هتتذ  األعتتالف تستتتخ 

وعتتادة تتتتراوح . كمتتا هتتو الحتتاذ عنتتد التغذيتتة علتتى المرعتتى األخضتتر أو الستتيالج
وتتوةتتتا القيمتتتة %. 85 - 60نستتتبة الرطوبتتتة فتتتي األعتتتالف الخضتتتراء متتتا بتتتين 

الغذائيتتة لمتتادة العلتتا األخضتتر أو المرعتتى علتتى عوامتتل بيييتتة ك يتترة منهتتا كميتتة 
الظتتتروف  -أيضتتتا خصتتتوبة التربتتتة  -تستتتميد ا زوتتتتي أو الفوستتتفاتي وتوةيتتتتات ال

الجوية المحيطة، وهنان األعالف الخضراء النامية في المراعتي الطبيعيتة وعتادة 
أما األعالف الخضراء المنزرعة خصيصا لتغذيتة الحيتوان فهتي . يرعاها الحيوان

جتتة أو بعتتد عتتادة تحصتتد وتقتتدح لتتمن العليقتتة اليوميتتة للحيتتوان إمتتا كمتتا هتتي طاز 
معاملتهتتتا بغتتتر  حفظهتتتا الستتتتخدامها فتتتي أوةتتتات الحقتتتة كمتتتا هتتتو الحتتتاذ عنتتتد 

 . استخداح األعالف الخضراء لعمل السيالج
ويتتتم إعتتداد الستتيالج إمتتا فتتي حفتتر أرلتتية أو فتتي ستتيلو محكتتم الغلتتق حيتت   

يتم كبس المادة الخضراء كبسا جيدا ثم تغطيتها بطبقة عازلة عتن الهتواء وتتترن 
ب البكتيريتتتا الالهوائيتتتة حيتتت  تخمتتتر الكربوهيتتتدرات الموجتتتودة فتتتي متتتادة ليبتتتدا نشتتتا

العلتتتا المكبوستتتة وتنتتتتج أحمتتتا  عضتتتوية ةصتتتيرة السلستتتلة أهمهتتتا هتتتو حمتتت  
 pHالالكتيتتك التتذي يعمتتل متتع بقيتتة األحمتتا  العضتتوية المتراكمتتة علتتى خفتت  

وهتتتتتو متتتتتا يستتتتتاعد علتتتتتى حفتتتتتظ المتتتتتادة الغذائيتتتتتة  pH 3الستتتتتيلو أو الكومتتتتتة إلتتتتتى 
 .ةالمكبوس

والطريقتتتة األك تتتر شتتتيوعا لحفتتتظ األعتتتالف الخضتتتراء هتتتي التجفيتتتا لعمتتتل  
عتتادة يتتتم التجفيتتا بعتتد حتت  العلتتا فتتي الحقتتل وتركتته عتتدة أيتتاح متتع  -التتدريس 

ثتتم يتتتم نقلتته % 25التقليتتف التتدوري حتتتى تصتتل نستتبة الرطوبتتة فيتته إلتتى حتتوالي 
ن بتتدون وتجميعتته فتتي كومتتة فتتي هتتذ  الحالتتة إمتتا أن يتتتم كبستته فتتي بتتاالت أو يتتتر 



 

 

وعملية التقليف في الحقل ةد يصحبها سقوب ك ير . كبس على أن تغطى الكومة
 .من األوراق وبذلك يفقد جزء كبير من القيمة الغذائية

وهنتتان طريقتتة جديتتدة إلعتتداد التتدريس بتتأن يتتتم نشتتر متتادة العلتتا الخضتتراء  
على مناشر خشتبية هرميتة الشتكل تستمح بمترور الهتواء متن جميتع الجوانتف ممتا 
يساعد على سرعة الجفاف وتقليل نستبة األوراق المتستاةطة وبالتتالي تقليتل نستبة 

وعتادة متا يحتتوي التدريس المجفتا شمستيا علتى نستبة . الفاةد فتي القيمتة الغذائيتة
من فيتامين د الناتج تحت تأثير أشعة الشتمس علتى األرجستتيروذ الموجتودة فتي 

  الزائتتد ألشتتعة الشتتمس حتتتى وتجتتدر اإلشتتارة إلتتى أن التعتتر . األنستتجة النباتيتتة
انخفتتا  نستتبة الرطوبتتة بشتتدة يصتتحبها فقتتد كبيتتر فتتي المركبتتات الغذائيتتة كنتيجتتة 

 .لتساةع األوراق
وبصتتتتفة عامتتتتة تتميتتتتز األعتتتتالف الخضتتتتراء البقوليتتتتة والستتتتيالج أو التتتتدريس  

خضراء أو سيالج أو )الناتج منها بغنائه في البروتين مقارنة باألعالف النجيلية 
تجتدر اإلشتارة إلتى أن القيمتة الغذائيتة ومحصتولية العلتا النتاتج متن  كمتا( دريس

وحتتدة المستتاحة تتوةتتا علتتى عوامتتل ك يتترة منهتتا مرحلتتة النضتتج عنتتد الحتت  ممتتا 
يتتبثر علتتى تركيبتته الكيمتتاوي ومحتتتوا  متتن المركبتتات الغذائيتتة المختلفتتة فعنتتد حتت  

وكتذلك  المحصوذ العلفي في عمر صغير تالحظ أن نسبة الرطوبتة تكتون أعلتى
أيضتتا محصتتوذ . نستتبة البتتروتين فتتي حتتين تكتتون نستتبة األليتتاف الختتاح منخفضتتة

وعلى العكس عند الح  في مرحلتة النضتج يالحتظ انخفتا  . المادة الجافة أةل
نستتتبة الرطوبتتتة وانخفتتتا  نستتتبة البتتتروتين فتتتي حتتتين ترتفتتتع نستتتبة األليتتتاف الختتتاح 

برسيم تصل نسبة الرطوبة فم ال في ال. وإنتاجية وحدة المساحة من المادة الجافة
ثم تنخف  تدريجيا في الحشات التالية لتصل إلى % 85في الحشة األولى إلى 

فتي الحشتتة ال ال تتة وعلتتى العكتتس نجتتد أن نستتبة األليتتاف الختتاح فتتي الحشتتة % 80
فتتي الحشتتة % 27ترتفتتع تتتدريجيا فتتي الحشتتات التاليتتة لتصتتل إلتتى % 21األولتتى 

أيضتتا نجتتد أن محصتتولية الفتتدان متتن . عتتةفتتي الحشتتة الراب% 41ال ال تتة ثتتم إلتتى 
طن طازج تتزداد تتدريجيا لكتي تزيتد عتن  3الحشة األولى في أر  الدلتا حوالي 

فدان، وبعملية حسابية بسيطة نجتد أن فتدان الحشتة / طن طازج للحشة ال ال ة 6
كجتم متادة جافتة فتي حتين أن فتدان الحشتة ال ال تة ينتتج  600األولى برسيم ينتج 

 .كجم مادة جافة 1200أك ر من 
 :األعالف الخشنة الجافة -ب 

وتتميز هتذ  األعتالف بتأن أ لبهتا مخلفتات حقليتة متبقيتة بعتد أختذ الحبتوب  
والبتذور ومتتن أم لتهتا جميتتع أنتتواع األتبتان والقتت  وأيضتتا يقتع تحتهتتا ستتيقان األذرة 
بعد جمع الكيتزان وتتميتز هتذ  المجموعتة بانخفتا  نستبة الرطوبتة وارتفتاع نستبة 



 

 

تتميتتز هتتذ  المتتواد بانخفتتا  معامتتل % 20يتتاف الختتاح فيهتتا حيتت  تزيتتد عتتن األل
وتتميتتتتز أيضتتتتا بانخفتتتتا  ك افتهتتتتا النوعيتتتتة ولتتتتذلك يطلتتتتق عليهتتتتا لفتتتتظ . هضتتتتمها
ومتتن الضتتروري استتتخدامها (. تشتتغل حجتتم كبيتتر ولكتتن وزنهتتا متتنخف )المهيتتات 

أنها تكفل  ترجع أهميتها إلى. بنسبة معينة في العالئق اليومية للحيوانات المجترة
ووجتتتود أليافهتتتا متخللتتتة الكتلتتتة . للحيتتتوان الشتتتعور بالشتتتبع الفستتتيولوجي واالمتتتتالء

الغذائيتتتة فتتتي القنتتتاة الهضتتتمية ابتتتتداء متتتن الكتتترش ممتتتا يستتتاعد علتتتى نمتتتو وتكتتتاثر 
الميكروفلورا والميكروفونا في الجزء األمامي من المعدة المركبة كما أنته بمرورهتا 

اء التاليتتة متتن القنتتاة الهضتتمية ينبتته الغتتدد الهضتتمية متتع الكتلتتة الغذائيتتة إلتتى األجتتز 
إلفتتتراز أنزيماتهتتتا الهالتتتمة كمتتتا أنهتتتا مهمتتتة الستتتتمرار الوظيفتتتة الطبيعيتتتة للقنتتتاة 

 . الهضمية
 :(األعالف الخشنة)مخلفات المحاصيل الحقلية النجيلية  - 1
يتتراوح )تتميز بارتفاع نسبة األلياف الختاح وانخفتا  نستبة البتروتين الختاح  
أما البروتين المهضوح فهو صفر تقريبا، كما هو الحاذ بالنستبة %( 3 - 4ين ب

متتتتن مواصتتتفات األعتتتتالف الخشتتتتنة . لتتتتبن القمتتتتح أو ةتتت  األرز أو تتتتتبن الشتتتعير
 8 - 5وأن تكون مقطعتة بتأطواذ % 10الجيدة أن نسبة الرطوبة بها في حدود 

، %3ة فيهتا عتن خالية من الشتوائف واألتربتة ويجتف أال تزيتد نستبة الغريبت -سم 
 - 025وعتتادة نستتف استتتخدامها فتتي العالئتتق اليوميتتة لحيوانتتات المزرعتتة متتا بتتين 

ومن أهم . من الوزن الحي للحيوان ويمكن معالجتها لرفع ةيمتها الغذائية% 120
%. 3 - 4الطتتترق المستتتتخدمة لهتتتذا الغتتتر  هتتتو المعاملتتتة باألمونيتتتا بمعتتتدالت 

ستليلوزية فتي هتذ  األتبتان فتصتبح مكونتات وتقوح األمونيتا بتكستير التروابع اللجنو 
باإللتتافة إلتتى أن هتتذ  المعاملتتة تزيتتد متتن  1األنستتجة، والخاليتتا ةابلتتة للهضتتم هتتذ

وفيمتا يلتي بيتان . محتوي األزوت فيها مما يعمل على تنشتيع ميكروفلتورا الكترش
 .بالتركيف الكيماوي وةيمتها الغذائية

 :حطب الذرة-  2
لشتتامية أو التتذرة الرفيعتتة بعتتد جمتتع محصتتوذ وهتتو عبتتارة عتتن ستتيقان التتذرة ا 

هتتذ  األحطتتاب تحتتتوي . ستتم 8 - 5الحبتتوب وعتتادة يجتتف تقطيعهتتا إلتتى أطتتواذ 
بتتتتروتين ختتتتاح والقيمتتتتة % 125رطوبتتتتة وتحتتتتتوي علتتتتى % 13 - 14عتتتتادة علتتتتى 

مليتون طتن  4225ويصل متوسع إنتاج الجمهورية إلتى %. 23الغذائية النشوية 
 .ألا طن 450التي تصل كميتها إلى عاح هذا بخالف ةوالح األذرة / 



 

 

 (7)جدول رقم 
 التركيب الكيماوي لبعض األعالف الخشنة

 

المادة 

 الغذائية
 الرطوبة

كربوهيدرات  نسبة مئوية

 %ذائبة  

 ألياف

 خام%  

 مستخلص 

 األثير% 

 معادل النشا 

 بروتين مهضوم بروتين خام %

 03.0 2.6 6..6 00.22--  4 - 3 8 - 6 تبن قمح

 08.8---  ..00 00.7--  3.0 - 3 8 - 7 تبن شعير

 02.2 2.6 06.3 03.4---  4 - 3 62 - 8 قش ارز

قش أرز 

معامل 

 باألمونيا

62 - 66 7  --07.22 6..22  -- --

- :بعض المواد الخشنة المحفوظة الستخدامها في غير مواسم إنتاجها
- : الدريس

اد العلتتا الخشتتنة نظتترا الرتفتتاع دريتتس البرستتيم المصتتري يعتبتتر متتن أهتتم متتو  
ةيمته الغذائية ومحتوا  متن البتروتين ويعتبتر مصتدر  نتي لفيتتامين أ خاصتة فتي 
فصتتل الصتتيا حيتت  يقتتل أو ينعتتدح العلتتا األخضتتر، ونظتترا ألن كميتتة البرستتيم 

مليون طن ف ن الفائ  منه يمكن  50الناتجة خالذ الشتاء تصل إلى أك ر من 
من % 60د تجفيفه وتنتج محافظة الدةهلية حوالي االستفادة منه في الصيا عن

جملة الدريس بالجمهورية وعادة يكون متوسع التركيف الكيمتاوي لتدريس البرستيم 
 : المصري كما يلي

بروتين  رطوبة
 خاح

دهن 
 %خاح 

 رماد 
% 

كربوهيدرات 
 %ذائبة 

ألياف 
 %خاح 

معادذ 
 %النشا 

TDN 
% 

بروتين 
 %مهضوح

11238 11207 028 11215 45273 27255 44 38 8  

 :طرق عمل الدريس
يستخدح فتي هتذ  الطريقتة برستيم الحشتة ال ال تة ومتا بعتدها : الطريقة البلدية: أوال

ةبل اإلزهتار مباشترة ختالذ شتهري متارل وإبريتل، فتي هتذ  المرحلتة يحتتوي 
البرستتتيم علتتتتى نستتتبة منخفضتتتتة متتتتن الرطوبتتتة وأعلتتتتى نستتتبة متتتتن المركبتتتتات 

 .الغذائية المهضومة



 

 

الحت  يتترن البرستيم فتي الحقتل مفترد فتي طبقتات رةيقتة حتتى يتذبل ثتم  بعد 
متتر وارتفاعته  225 - 125ينقل إلى الجرن ويولع في أكواح ةطرها يتراوح بتين 

بعتد  -يوح أثنائها تقلف مكونات الكومة حتى تجا ةاعتدتها  4 - 2متر وتترن 
متتر  8×  8ادها إتماح التجفيا تجمع هذ  الكومات الصغيرة في أكواح كبيرة أبع

متر وتكون في أسفل القاعدة طبقة من حطف الذرة أو حطتف  3 - 4وارتفاعها 
 -ستتم لعتتزذ التتدريس عتتن الرطوبتتة األرلتتية  40القطتتن أو التتتبن ستتمكها حتتوالي 

ستتتم  60 - 50وتستتتتخدح حتتتزح حطتتتف التتتذرة أو القطتتتن التتتتي ةطرهتتتا يتتتتراوح بتتتين 
متر في الكومة وبعد  4 - 2 تولع رأسية والمسافة بين كل حزمتين تتراوح بين

االنتهتتاء متتن عمتتل الكومتتة تنتتزع هتتذ  الحتتزح فتتتترن مكانهتتا فرا تتات رأستتية تستتاعد 
 . على تهوية مكونات الكومة

وبصتفة عامتتة فتت ن الطبقتة الخارجيتتة متتن الكومتة والمعرلتتة للشتتمس يتغيتتر  
لونها من األخضر إلى البني كما أن بع  األوراق تسقع وهذا يعني فقد بع  

 :يمة الغذائية ومن شروب الدريس الجيد ما يليالق
 .أن يكون دريس نفس العاح-  1
 .أن يكون لونه أخضر ومحتوي على األوراق الكاملة-  2
 .أن يكون خالي من العفن واألتربة والحشائ  الغريبة-  4
 %.  5أن ال تزيد نسبة النباتات المزهرة فيه عن -  3
 %.12عن أن ال تزيد نسبة الرطوبة فيه -  5
 %. 11أن ال تقل نسبة البروتين الخاح عن -  6

ــا ــدريس: ثاني ــة المحســنة لعمــل ال بعتتد حتت  البرستتيم يتتترن فتتي طبقتتات : الطريق
يوح حتى يذبل ثم بعد ذلك يحمل على ثالثة  5 - 3رةيقة في الحقل لمدة 

أو أربعتتة حوامتتل خشتتبية تكتتون شتتكل المختتروب لهتتا عتتوار  خشتتبية م بتتتة 
ستيم فتي طبقتات بعضتها فتوق بعت  بهتا فتحتات فتي كتال يولع فوةها البر 

متتتن الجهتتتتين البحريتتتة والقبليتتتة لمتتترور تيتتتارات الهتتتواء ويتتتترن البرستتتيم دون 
تقليتتف علتتى هتتذ  الحوامتتل حتتتى يتتتم جفافتته وعتتادة يلتتزح لتمتتاح التجفيتتا متتدة 
أسبوعين أو ثالثة أسابيع تبعا للظروف الجوية بعدها يصبح الدريس معدا 

 .للكبس في باالت
طتن متن البرستيم ولتتذا  025الوحتدة متن الحوامتل الخشتبية ينشتر عليهتا : ملحوظـة

حامتتل خشتتبي للفتتدان  12ف نتته يلتتزح لعمتتل دريتتس متتن حشتتة واحتتدة حتتوالي 
وتتميتز هتذ  الطريقتتة . طتن 6باعتبتار ان متوستع إنتتاج الفتدان فتتي الحشتة 



 

 

هتتتتذ   -بأنهتتتتا تستتتتاعد علتتتتى المحافظتتتتة علتتتتى معظتتتتم األوراق لقلتتتتة التقليتتتتف 
 . وراق تحتوي على الجزء األكبر من البروتينات والفيتامينات واألمالحاأل

وةد وجد أن الفقتد فتي الكتاروتين يختلتا تبعتا لطريقتة التجفيتا المستتخدمة  
جتتتراح متتتادة جافتتتة متتتن  100فعنتتتد اتبتتتاع الطريقتتتة المحستتتنة وجتتتد أنتتته فتتتي كتتتل  -

اح أي تصتتتبح ملليجتتتر  125ملليجتتتراح كتتتاروتين يفقتتتد منهتتتا  726البرستتتيم يوجتتتد بهتتتا 
أمتتتتا عنتتتتد اتبتتتتاع  -ملليجتتتتراح  221جتتتتراح دريتتتتس  100كميتتتتة الكتتتتاروتين فتتتتي كتتتتل 

جتراح متادة جافتة فتي  100الطريقة البلدية فقد تضاعا الفقد حي  وجد أن بكتل 
ويتوةتا كميتة الفاةتد متن . ملليجتراح فقتع 522الدريس الناتج بالطريقة البلديتة هتو 

% 30 - 20مختلفة فهتي تتتراوح بتين المادة الجافة عند عمل الدريس بالطرق ال
متتن هنتتا يتضتتح متتدى الخستتارة فتتي القيمتتة الغذائيتتة للعلتتا األخضتتر عنتتد تحويلتته 

 .إلى دريس
جتتتراح متتتادة جافتتتة فتتتي التتتدريس تحتتتتوي علتتتى  100وبصتتتفة عامتتتة فتتت ن كتتتل  

كيلتتو كتتالوري طاةتتة مهضتتومة وينصتتح  23521كيلتتو كتتالوري طاةتتة كليتتة و 313
ن يتتتم تغطيتتته بالمشتتمع أو باستتتخداح بتتاالت متتن عنتتد تختتزين التتدريس بالمزرعتتة أ

التتتتبن أو ةتتت  األرز وبتتتذلك ال تتتتبثر أشتتتعة الشتتتمس علتتتى الطبقتتتة الخارجيتتتة متتتن 
 . الدريس وتحولها إلى ةيمة  ذائية منخفضة فقدت كل الكاروتين الموجود بها

كذلك للحصوذ على دريس جيد يجف تجنتف تعتدد عمليتات النقتل حتتى ال  
 .وراق الغنية في البروتين والكاروتينيزداد معدذ سقوب األ

كتتتتذلك يجتتتتف اتختتتتاذ االحتياطتتتتات الالزمتتتتة أثنتتتتاء التجفيتتتتا لمنتتتتع أو تقليتتتتل  
التخمرات البكتيرية وتجنف نمو الفطريات التي يالئمها ارتفاع نسبة الرطوبتة فتي 

 . البرسيم مع ارتفاع درجة حرارة الجو
يس المتوفرة لديه على ويجف أن يراعى المربي توزيع استهالن كميات الدر  

أيضا يجف أن تكون استخداح الدريس في حالة وجود  بكميتات  -طوذ الصيا 
 : محدودة باألولويات التالية

فهتي تقبتل علتى التدريس ( حمتالن -عجالت  -عجوذ )صغار الحيوانات  :أوال
 . الذي يعتبر أك ر استسا ة من التبن أو ة  األرز

ر الحالبة وذلك لتغطية احتياجاتها من الفيتامينات األبقار الحوامل، واألبقا :ثانيا
حتى ال يتأثر الجنتين او حتتى ال تقتل كميتة الفيتتامين فتي ألبتان الحيوانتات 

 . الحالبة
 :طرق تجفيف البرسيم صناعيا

تستتتتخدح أنتتتواع مختلفتتتة متتتن المجففتتتات الصتتتناعية بعضتتتها يعمتتتل باستتتتخداح  
التتذي يمتتر علتتى مستتطحات  ميويتتة 5 150درجتتات حتترارة هتتواء التجفيتتا حتتوالي 



 

 

معدنيتتتة ممتليتتتة بالبرستتتيم المقطتتتع وكنتيجتتتة الرتفتتتاع الحتتترارة تتبختتتر الرطوبتتتة متتتن 
ويتتتم لتتغع % 10المتتادة الخضتتراء وعتتادة تكتتون نستتبة الرطوبتتة فتتي المنتتتج هتتي 

 - 15فتتترة التجفيتتا تستتتمر طتتواذ . )هتتذا البرستتيم المجفتتا فتتي صتتورة مكعبتتات
ات تستتتتتتتبدذ فيهتتتتتتا الصتتتتتتواني أو وهنتتتتتتان نتتتتتتوع آختتتتتتر متتتتتتن المجففتتتتتت(. دةيقتتتتتتة 25

المستتتطحات الموجتتتودة فتتتي آالت التجفيتتتتا الستتتابقة بكتينتتتة أو حصتتتيرة متحركتتتتة 
 200)يولع عليها البرسيم حتى يتعر  على درجات حرارة أعلتى متن الستابقة 

 (.ح5 250 -
حتتوالي )أيتتتضا هنتتان معتتدات تجفيتتا تعمتتل فتتي درجتتات حتترارة عاليتتة جتتدا  

ي هتتتذا النتتتوع يجتتتف أن تكتتتون المتتتادة الخضتتتراء ولفتتتترة ةصتتتيرة جتتتدا وفتتت( ح5 500
مقطعتتتة حتتتتى تتطتتتاير الرطوبتتتة ختتتالذ الفتتتترة القصتتتيرة التتتتي يتعتتتر  لهتتتا المتتتادة 

 .الخضراء لهذ  الدرجة العالية

 :السيالج
متتن أهتتم طتترق حفتتتظ األعتتالف الغنيتتة فتتي الرطوبتتتة والتتتي تنتتتج بتتوفرة فتتتي  

نيتتتة ختتتالذ موستتتم موستتتم معتتتين متتتن الستتتنة بحيتتت  تزيتتتد عتتتن حاجتتتة ال تتتروة الحيوا
وةد عرفها المصرين القدماء وةد دونتوا مراحلهتا علتى جتداريات مازالتت . إنتاجها 

وازداد انتشتتارها بتتين المتتزارعين فتتي اوربتتا منتتذ القتترن الستتابع  -شتتاهدا علتتى ذلتتك 
 .عشر 

هذ  الطريقة تعتمد على كتبس األعتالف العصتيرية فتي حفتر او خنتادق أو 
ن الهتتتتواء حيتتتت  يتتتتتم فتتتتي الكتلتتتتة المكبوستتتتة أكتتتتواح أو صتتتتوامع معزولتتتتة تمامتتتتا عتتتت

كنتيجتتتتة تتتتراكم نتتتواتج عمليتتتتة  pHالتخمتتترات المر وبتتتة التتتتي تتتتتبدي إلتتتى خفتتت  
التخمر وهي أحما  عضوية وتصتبح الكتلتة المحفوظتة صتالحة لغتذاء الحيتوان 

 :وترجع أهمية هذ  الطريقة إلى العوامل التالية 
الفقتتتد فتتتي القيمتتتة  عنتتتد عمتتتل الستتتيالج متتتن األعتتتالف الخضتتتراء ال يتعتتتدى *

في أستوأ الظتروف بينمتا يرتفتع الفقتد فتي القيمتة الغذائيتة % 10-2الغذائية 
كنتيجتتة لفقتتد % 30-40عنتتد عمتتل التتدريس متتن األعتتالف الخضتتراء إلتتى 

 .جزء كبير من األوراق 
يستتهل عمتتل الستتيالج تحتتت الظتتروف الجويتتة المختلفتتة عكتتس الحالتتة عنتتد  *

 .ممطر مع ارتفاع درجة الحرارة  عمل الدريس الذي يحتاج إلى جو  ير
ممكتن عمتتل الستيالج متتن متواد يصتتعف تجفيفهتا لعمتتل التدريس م تتل عتترش  *

البطاطتتا وعتترش البطتتتاطس وأوراق الكرنتتف وبقايتتا عيتتتدان األذرة بعتتد جمتتتع 
 .الكيزان



 

 

عمتتل الستتيالج يحتتتاج حجتتوح لشتتغلها اةتتل متتن تلتتك الالزمتتة لعمتتل التتدريس  *
كجم تحتوي في المتوستع 20وزنه متر يصل  1فم ال مكعف طوذ للعه 

كجم مادة جافة أمتا المتتر المكعتف فتي أستوء الظتروف فتي 64-60حوالي 
كجتتتم 150كجتتتم ستتتيالج طتتتازج أي 200حالتتتة ستتتيالج األذرة يحتتتتوي علتتتى 

متتتتادة جافتتتتة أي أن المتتتتادة الجافتتتتة فتتتتي حالتتتتة الستتتتيالج تتتتتوازي علتتتتى األةتتتتل 
 .لعا المادة الجافة من الدريس من نفس الحجم 225

توجتتد خطتتتورة متتن تختتتزين الستتيالج وعلتتتى العكتتس عنتتتد تختتزين التتتدريس  ال *
 .سهل االشتعاذ 

وتتوةتتتتا أبعتتتتاد وإعتتتتداد الحفتتتتر أو األكتتتتتواح الالزمتتتتة لعمتتتتل الستتتتيالج علتتتتتى 
احتياجتتات المزرعتتة وهتتذا يتوةتتا علتتى إعتتداد الحيوانتتات فتتي المزرعتتة ومقتتدار متتا 

ستوف يستتخدح فيهتا يساهم به الستيالج فتي عالئتق الحيوانتات وطتوذ الفتترة التتي 
 .السيالج كغذاء للحيوان 

كجتم ستيالج فتي 20وبصفة عامة ف ن العليقة اليومية لألبقار تحتوي على 
 .كجم سيالج يوح 8-4المتوسع بينما تعطى العجوذ كميات تتراوح بين 

كجم رأل يوح أما 3-2وتتغذى األ ناح على السيالج بمعدالت تتراوح بين 
 .يوح/ رأل/كجم 8إلى  3بمعدالت تتراوح بين  الخيوذ فتتغذى على السيالج

 :التغيرات التي تحدث في مادة العلف األخضر عند تحوله إلى سيالج
بعتتتد تمتتتاح ملتتتو الستتتيلو أو الحفتتترة أو الخنتتتدق يتتتتم كبستتتها جيتتتدا ممتتتا يطتتترد  

الجتتتتزء األكبتتتتر متتتتن األكستتتتجين الموجتتتتود فتتتتي الفرا تتتتات البيييتتتتة ويستتتتتهلك الجتتتتزء 
واستطة الخاليتا التتي متا زالتت حيتة فتي عمليتات تنفستها، المتبقي من األكسجين ب

ممتا يتبدي إلتى متوت ( عادة خالذ الست ساعات التالية لغلق أو تغطيتة الستيلو)
الخاليا النباتية الباةية في نفس الوةت تموت كل الكائنتات الحيتة الدةيقتة الهوائيتة 

تحت هذ  ح، 5 30 - 40وتبدأ درجة حرارة الكومة في االرتفاع حتى تصل إلى 
الظتتروف تبتتدأ بكتريتتا حمتت  اللكتيتتك بتحليتتل الستتكريات وإنتتتاج حمتت  اللكتيتتك 
أساسا وةليل من حم  الخليك وآثار من كحوذ اإلي ايل الذي يتحد باألحما  
العضتتتوية الناتجتتتتة ويكستتتبه نكهتتتتة معينتتتتة، وكنتيجتتتة تتتتتراكم م تتتل هتتتتذ  األحمتتتتا  

لنشتتاب البكتيتتري حتتتى يصتتل إلتتى درجتتة معينتتة عنتتدها يتوةتتا ا pHيتتنخف  التتت 
 (.  pH 4)تماما 

 
 



 

 

 :شروط الحصول على سيالج جيد
يجتتف أن يكتتون كتتبس العلتتا األخضتتر جيتتدا لتقليتتل كميتتة األكستتوجين فتتي  *

الفرا تتات البينيتتة إلتتى أةتتل حتتد ممكتتن وأن يتتتم ملتتو الستتيلو فتتي أستترع وةتتت 
ح وذلتتك أثنتتاء عمليتتة 5 42ممكتتن علتتى أن تكتتون درجتتة الحتترارة فتتي الستتيلو 

ستم متن  25 - 50ادة درجة الحترارة المتذكورة تبختذ علتى عمتق ع)الكبس 
 (. السطح

 - 65يجف أن تكون نسبة الرطوبة في مادة العلتا األخضتر تتتراوح بتين  *
فتتتتتتي المتتتتتتادة % 60وةتتتتتتد وجتتتتتتد أن انخفتتتتتتا  نستتتتتتبة الرطوبتتتتتتة إلتتتتتتى % 20

الخضراء يقلل من إمكانية إتماح الكبس الجيتد للستيلو وهتذا يصتحبه ارتفتاع 
فت ن الفقتد % 25جة الحرارة وأيضتا ارتفتاع نستبة الرطوبتة عتن سريع في در 

فتي  المتتادة الغذائيتتة تتزداد كنتيجتتة زيتتادة كميتتة الستوائل الناتجتتة متتن الكومتتة 
أيضا ارتفاع  -أو السيلو والتي توجد بها كميات كبيرة من حم  اللكتيك 

نسبة الرطوبة يصاحبها زيادة في نشاب حم  البيوتريك مما يجعل رائحة 
ستتتيالج النتتتاتج  يتتتر مقبولتتتة، وبصتتتفة عامتتتة يمكتتتن الوصتتتوذ إلتتتى درجتتتة ال

 :الرطوبة الم لى با تي
بعتد الحت  يتتم تنشتير العلتا األخضتتر فتي طبقتات رةيقتة فتي الحقتتل - 

ستتتاعات فتتتي الجتتتو المعتتتتدذ ولمتتتدة تتتتتراوح بتتتين  4 -لمتتتدة ستتتاعتين 
أمتتتا فتتتي الجتتتو   -نصتتتا يتتتوح إلتتتى يتتتوح تحتتتت ظتتتروف الجتتتو الرطتتتف 

 .أن يستغنى كليا عن عملية التنشيرالجاف فيمكن 
يمكن إلافة بع  مواد العلا التي تتميز بانخفا  نسبة الرطوبتة - 

فيهتتتتا م تتتتل الحبتتتتوب  يتتتتر الصتتتتالحة لالستتتتتهالن ا دمتتتتي أو إلتتتتافة 
طبقات من حطتف التذرة أو متن ةت  األرز وهتذ  الطريقتة هتي أستهل 
الطتتترق عنتتتد عمتتتل ستتتيالج متتتن متتتادة  ذائيتتتة بهتتتا نستتتبة مرتفعتتتة متتتن 
الرطوبة وكذلك نسبة عالية من البروتين في نفس الوةت الذي يعتبر 
متتتادة فقيتتترة نستتتبيا فتتتي الكربوهيتتتتدرات ستتتهلة التخمتتتر وبالتتتتالي يمكتتتتن 
تخفتتتتي  نستتتتبة الرطوبتتتتة فتتتتي الستتتتيلو واإلستتتتراع متتتتن عمليتتتتة التخمتتتتر 

 .المر وبة كنتيجة لتوافر الكربوهيدرات
فتي البتروتين وفقرهتا النستبي  بالنسبة للمحاصيل البقولية التي تتميز بغناهتا *

كمتتتا هتتتو الحتتتاذ فتتتي البرستتتيم، ف نتتته ( الستتتكريات)فتتتي الكربوهيتتتدرات الذائبتتتة 
يضتتتتتتتتتاف المتتتتتتتتتوالل كمصتتتتتتتتتدر للستتتتتتتتتكريات الالزمتتتتتتتتتة لعمليتتتتتتتتتات التخمتتتتتتتتتر 

 20 - 15الميكروبيولتوجي إلنتتتاج حمتت  اللكتيتتك وعتتادة متتا يضتتاف متتن 



 

 

 موالل لكل طن علا أخضتر ومتن أهتم عيتوب إلتافة% 50لتر محلوذ 
 . الموالل هو إلافة كمية من الرطوبة المذاب فيها الموالل

أما المحاصيل النجيلية التي تتميز بارتفاع نسبة السكريات والنشتويات بهتا  
 .فال تحتاج إلى أي إلافة من الموالل

يجتتف العمتتل علستقطيتتع العلتتا األخضتتر المعتتد لعمتتل الستتيالج خاصتتة متتن  *
ترتفع درجة حرارة السيلو ممتا يتبدي  المحاصيل النجيلية م ل الذرة حتى ال

إلتتتى تغيتتتر لتتتون الستتتيالج إلتتتى البنتتتي التتتذي يصتتتحف ذلتتتك انخفتتتا  ةيمتتتته 
 .الغذائية

متتتن % 75 - 70وبصتتتفة عامتتتة فتتت ن الستتتيالج الجيتتتد ةيمتتتته تتتتتراوح بتتتين  
القيمتتتة الغذائيتتتة لمتتتادة العلتتتا الطتتتازج المستتتتخدمة فتتتي عمتتتل الستتتيالج هتتتذا 

 .الفقد أ لبه في السكريات
الج متتادة علتتا جيتتدة تقبتتل عليتته الحيوانتتات بشتتهية ولتتم يكتتن لتته أي والستتي 

رأل فتتي تغذيتتة /كجتتم 25تتتأثير لتتار عنتتد استتتخدامه بكميتتات تصتتل إلتتى 
 . حيوانات اللبن وهو أيضا مكون جيد في عالئق حيوانات التسمين

 Concentrates -:األعالف المركزة -2-1-2-2
 :األعالف المركزة الغنية في الطاقة -أ 
ويشمل هذا القسم حبوب العلتا . عتبر مصدرا للطاةة في عليقة الحيوانوت 

م ل األذرة الشامية واألذرة الصفراء والذرة الرفيعة والشتعير والتراي كمتا يضتم هتذا 
القسم الجذور الدرنية التي تستخدح كمصدر لطاةة كما هو الحاذ بالنسبة لجذور 

يز بمحتواها من مستخل  المواد الكاسافا أو التابيوكا، وجميع هذ  األعالف تتم
ستتتتتهل الهضتتتتتم، هتتتتتذا ( النشتتتتتا والستتتتتكريات) NFEالخاليتتتتتة متتتتتن ا زوت المرتفتتتتتع 

 .المصطلح سيأتي الكالح عنه فيما بعد
وتجتتدر اإلشتتارة إلتتى أن الطاةتتة فتتي حتتد ذاتهتتا لتتيس مركتتف  تتذائي بتتل هتتي  

بروتينيتة  الناتج النهائي لتم يتل المتواد العضتوية الكربوهيدراتيتة ودهنيتة وةتد تكتون 
فتتي أنستتجة الجستتم إلمتتداد الحيتتوان أو الطتتائر بالطاةتتة الالزمتتة ( فتتي أحتتواذ نتتادرة

 . الستمرار العمليات الحيوية سواء لحفظ الحياة أو لالستمرار في اإلنتاج
ويتتتدخل أيضتتتا تحتتتت هتتتذا القستتتم مخلفتتتات تصتتتنيع المتتتواد الغذائيتتتة لإلنستتتان  

واد الكربوهيدراتية سهلة الهضم وكتذا والتي تتميز بتركيبها الكيماوي الغني في الم
المتتواد الدهنيتتة متتع انخفتتا  نستتبة األليتتاف الختتاح فيهتتا متتن أم لتتة هتتذ  المخلفتتات 

أيضتا تفتل البنجتر النتاتج متن عمليتات ( رجيع الكون )نخالة القمح، ونخالة األرز 



 

 

التركيتتتتف الكيمتتتتاوي لتتتتبع  ( 8)وفتتتتي جتتتتدوذ . استتتتتخالص الستتتتكر متتتتن البنجتتتتر
 .منتجة للطاةة والمنتشر استخدامها تحت الظروف المصريةاألعالف المركزة ال

 
 (8)جدول 

 التركيب الكيماوي والقيمة الغذائية لمواد العلف المركزة 
 ومجموع مصادر الطاقة الشائعة تحت الظروف المصرية

 مادة العلف
 الرطوبة
% 

بروتين 
 %خام 

دهن 
 %خام

 رماد
% 

كربوهيدرات 
 %ذائبة 

ألياف 
 %خام

مركبات 
 %ةمهضوم

معادل 
 %النشا

طاقة ممثلة 
K.cal/kg 

 3302 86.8 80.6 .6.7 74.60 6.36 4.23 8.08 64.. أذرة شامية

أذرة 

 صفراء

60.2 62.2 4.32 6.62 76.80 0.62 82.2 7..2 3302 

 3002 74.4 76.0 3.43 76.24 0.36 0.64 .... .62.6 أذرة رفيعة

حبوووووووووووووو  

 شعير

..73 7.63 6.66 4.06 72.60 6.00 70.8 73.8 0622 

 0662 ..72 73.6 8.66 44.38 7..62 63.80 60.63 .0.. رجيع كون

رجيع كون 

 مستخلص

7.64 64.64 4.7 60.63 02.62 66.40 08.3 08.4 6462 

 6042 46.0 66.22 62.82 66..0 0.34 0.67 66.84 74.. نخالة خشنة

 6442 06.2 60.4 86.8 8..66 4.36 3.42 60.07 06.. نخالةناعمة

وكمتتا هتتو والتتح متتن الجتتدوذ نجتتد أن متتواد العلتتا المركتتزة للطاةتتة تتميتتز  
نستبة األليتاف الختاح %( 15 - 10ال تزيتد عتن )عادة بانخفا  نستبة الرطوبتة 

والرمتتتتتاد متتتتتع ارتفتتتتتاع نستتتتتبة الكربوهيدراتيتتتتتة الذائبتتتتتة وعتتتتتادة تكتتتتتون نستتتتتبة مجمتتتتتوع 
كون محتواها وفي الدواجن عادة ت% 60المركبات الغذائية المهضومة أعلى من 

 . مرتفع وسهل الهضم( كجم/ كيلو كالوري )من الطاةة المم لة 
 :األعالف المركزة البروتينية -ب 

متتتتن المعتتتتروف أن الحيوانتتتتات تحتتتتتاج فتتتتي أ تتتتذيتها إلتتتتى تتتتتوافر نستتتتبة متتتتن   
 - 13، بينمتا فتتي التدواجن تتتتراوح متا بتتين %20 - 10البتروتين تتتتراوح متا بتتين 

والعمر والحالة اإلنتاجية وأي مادة علتا تحتتوي  ، وهذا يتوةا على النوع28%
بتتتروتين تعتبتتتر متتتادة علتتتا بروتينيتتتة متتتن أم لتهتتتا البتتتذور % 20علتتتى أك تتتر متتتن 

 . البقولية كما هو الحاذ بالنسبة للفوذ البلدي وفوذ الصويا
أيضتتتا متتتن األعتتتالف البروتينيتتتة مخلفتتتات استتتتخالص الزيتتتوت متتتن البتتتذور  

ليهتتا لفتتظ كستتف كمتتا هتتو الحتتاذ بالنستتبة لكستتف الزيتيتتة، وهتتذ  المخلفتتات يطلتتق ع



 

 

القطتتتن، وكستتتتف فتتتوذ الصتتتتويا، وكستتتتف عبتتتاد الشتتتتمس، وكستتتف الكتتتتتان وكستتتتف 
 . السمسم

وهنتتان مصتتادر أختترى للمركتتزات البروتينيتتة كمنتجتتات ثانويتتة لعمليتتة إنتتتاج  
النشا متن الحبتوب كمتا هتو الحتاذ عنتد إنتتاج جلتوتين األذرة وكستف جنتين األذرة 

 . رز أو كسف جنين السورجمأو كسف جنين األ
أيضتتتا متتتن المصتتتادر الهامتتتة للمركتتتزات البروتينيتتتة هتتتي األعتتتالف حيوانيتتتة  

المصتتتتتدر م تتتتتل مستتتتتحوق الستتتتتمك، ومستتتتتحوق اللحتتتتتم، مستتتتتحوق العظتتتتتم واللحتتتتتم، 
( 7)مستتتحوق مخلفتتتات المجتتتازر، مستتتحوق التتتدح، اللتتتبن الفتتترز المجفتتتا وجتتتدوذ 

 .يولح هذ  المصادر البروتينية
 (9)جدول 

 الكيماوي والقيمة الغذائية لبعض المركزات البروتينية التركيب 
 شائعة االستخدام في تغذية الحيوان

 مادة العلف
 الرطوبة

% 
بروتين 

 %خام 
دهن 

 %خام 
 رماد
% 

كربوهيدرات 
 %ذائبة 

ألياف 
 %خام 

مركبات 
 %مهضومة

معادل 
 %النشا

طاقة ممثلة 
كيلو 

 كجم/كالوري 

 0222 0..6 ..70 8.87 00.70 2..0 6.27 04.23 62.46 الفول البلدي

 0032 0..8 6.2. 0.8 ..08 0.02 68.8 46.2 8.2 فول صويا

كس  بذرة قطن 

 غير مقشور

..0 04.20 4..7 6.62 03.60 00.04 62.7 02.8 0066 

كسووووووو  قطووووووون 

 مقشور

7.3 46.2 7.68 7.64 08..0 7..8 68.0 60.0 0066 

 6622 ..60 68.4 8.20 .30.0 62.66 7.08 7...0 8.0 كس  كتان

 0022 76.7 76.8 .4.8 .6..6 ...63 64.23 38.08 8.8 كس  سمسم

كسووووووو  عبووووووواد 

 شمس

..0 0..0 6.02 6.3 07..2 30.6 44.2 46.2 6422 

 0032   ..4 30.30 6..0 2.6 44.2 8.0 كس  صويا

 36.2 76.7 78.2 0.6 40.22 6.6 0.0 60.2 7.6 جلوتين أذرة

كسوووووو  جنووووووين 

 األذرة

6.07 6..34 66.80 3.86 44.36 ..60 86.3 80.3 0.22 

كسوووووو  جنووووووين 

 األرز

8.88 02.04 6.00 66.6. 02.70 6..0 76.3 72.0 0622 

 6732 7.46 70.3 7.68 00.43 6.30 8..6 84..6 8.60 بروتيالن

 0322  76.2--  62.7 66 6.00 77.8 .0.7 مسحوق اللحم

--  --  8.7 0.87 02.03 62.74 02.74 3.36 مسحوق العظم

 3022  73.2--       62.72 66.73 4.66 66.0 6.47 مسحوق السمك

 0632  70 .0.8 3.0 3.67 2.83 86.40 37.. مسحوق الدم

---   80.2 2.0 48.7 8.4 2..2 30.8 6.2 لبن فرز مجفف

 
 
 
 



 

 

 Feed Additives -:إضافات األعالف -2-1-2-3
بكميتات صتغيرة بغتر  هي العناصر والمركبات التي تضاف إلتى العليقتة  

استتتتتيفاء بعتتتت  االحتياجتتتتات أو الحصتتتتوذ علتتتتى فائتتتتدة أو تتتتتأثير ختتتتاص وتقستتتتم 
 :اإللافات إلى

 Nutritional Feed Additivesمكمالت األعالف  *
 Non-nutritional Feed Additivesاإللافات  ير الغذائية  *
 Nutritional feed additives -:مكمالت األعالف -أ

ى أعتتتالف التتتدواجن والحيوانتتتات لتكملتتتة االحتياجتتتات هتتتي متتتواد تضتتتاف إلتتت 
الغذائية وتضتاف بنستف صتغيرة جتدا لتعتوي  التنق  متن تلتك المتواد وأهتم هتذ  

 :المواد هي
 .األحما  األمينية التركيبية-  1
 . الفيتامينات واألمالح المعدنية التركيبية-  2

 Synthetic Amino Acids -:األحماض األمينية - 1
ما  األمينيتة فتي  ايتة األهميتة ويجتف أن نأختذ فتي االعتبتار تعتبر األح 

محتتتتتتوى لعليقتتتتتة متتتتتن األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة م تتتتتل المي تتتتتونين والسستتتتتتين والليستتتتتين 
والتريتوفتتان واألرجينتتين وإذا حتتدث نقتت  فتتي واحتتد أو أك تتر متتن هتتذ  األحمتتا  
يجف إلافته في صورة تركيبية أو استخداح مادة علا  نية في هذ  األحما  

تكتتتتوين العليقتتتتة لتغطيتتتتة التتتتنق  ستتتتواء فتتتتي عالئتتتتق الحيوانتتتتات الصتتتتغيرة أو فتتتتي 
 .الدواجن بصورة اةتصادية

 Vitamins and Minerals -:الفيتامينات واألمالح المعدنية - 2
ةبتتل نجتتاح عمليتتة تحضتتير الفيتامينتتات والصتتورة النقيتتة علتتى نطتتاق تجتتاري  

امينتات واألمتالح المعدنيتة كانت تستخدح المصادر الطبيعيتة الغنيتة فتي هتذ  الفيت
وأشهر هذ  . في مخاليع االعالف لتوفير االحتياجات الغذائية للحيوان والدواجن

المصتتتادر هتتتي البرستتتيم المجفتتتا ونتتتواتج عمليتتتة التخمتتتر وعمليتتتة التقطيتتتر واللتتتبن 
الفتتترز المجفتتتا والبرستتتيم المجفتتتا وبعتتتد تطتتتور صتتتناعة األعتتتالف والر بتتتة فتتتي 

ء احتياجتتات الحيوانتتات الصتتغيرة وزيتتادة اإلنتتتاج صتتناعة أعتتالف مركتتزة  الستتتيفا
فتتي الحيوانتتات النالتتجة والطيتتور العاليتتة اإلنتتتاج أصتتبح متتن الصتتعف االعتمتتاد 
علتتتى هتتتذ  المتتتواد كمصتتتادر طبيعيتتتة للفيتامينتتتات والعناصتتتر المعدنيتتتة لألستتتباب 

 : ا تية
 إلتتافة هتتذ  المصتتادر الطبيعيتتة إلتتى مختتاليع العلتتا بنستتبة كبيتترة الستتتيفاء-  1

االحتياجتتات متتن الفيتامينتتات تكتتون علتتى حستتاب المتتواد األختترى كمصتتادر 



 

 

الطاةتتة والبتتروتين ممتتا يتتبدي إلتتى صتتعوبة كبيتترة فتتي عمليتتة لتتبع مختتاليع 
 . األعالف

بحيتت  يصتتعف ( مرتبطتتة)ةتتد تكتتون هتتذ  الفيتامينتتات فتتي صتتورة  يتتر حتترة -  2
 .على الطيور والحيوانات الصغيرة استيفاء احتياجاتها منها

احتتتواء هتتذ  المصتتادر علتتى متتواد أختترى ةتتد تكتتون  يتتر مر تتوب فيهتتا م تتل -  4
 .األحما  النووية في بع  الخمائر

تتعتتر  بعتت  الفيتامينتتات لعمليتتة تلتتا عنتتد تحضتتير ونقتتل وتختتزين متتواد -  3
العلا الطبيعية، لذا ف نه من المناسف عمليا واةتصاديا إلافة هتذ  المتواد 

عالف واألعالف المركتزة لتالفتي النقتاب في صورتها النقية إلى مركزات األ
ويطلتتتق علتتتى هتتتذ  المتتتواد النقيتتتة مكمتتتالت األعتتتالف وهتتتذ  المتتتواد . الستتتابقة

 :هي
 .الفيتامينات النقية-  1
 ".كلوريد الصوديوح"ملح الطعاح -  2
امتالح فوستفات الكالستيوح او مستحوق العظتاح  -كربونات الكالستيوح -  4

 .وخالفه من المركبات األخرى 
 Non-nutritional feed additives -:إلضافات غير الغذائيةا -ب
ومضتتتتتتتتتتتادات التأكستتتتتتتتتتتتد  Antibioticsوتشتتتتتتتتتتتمل المضتتتتتتتتتتتادات الحيويتتتتتتتتتتتة  

antioxidant  ومنشتطات النمتوGrowth promotors  ومضتادات الفطريتات
Anti-fungals   ومضتتتتتتادات الكوكستتتتتتتيدياCoccidiostats  والمتتتتتتواد الملونتتتتتتتة

Xanthophylls ن الشتتتتهية وأيضتتتتا متتتتواد رابطتتتتة للمكعبتتتتات وإلتتتتافات تزيتتتتد متتتت
Pellet binders  واألنزيماتEnzymes وأحيانا مهدئات للطيور والحيوان . 

وتقدح بع  هذ  المواد للحيوان والطيور مع العليقة بهدف تحسين الكفتاءة  
التحويليتتتة للعالئتتتق عتتتن طريتتتق رفتتتع معتتتدالت النمتتتو باستتتتخداح منشتتتطات النمتتتو 

وزيتتتتتادة اإلنتتتتتتاج فتتتتتي ( كتاكيتتتتتت اللحتتتتتم)اري التستتتتتمين للحيوانتتتتتات الصتتتتتغيرة وبتتتتتد
الحيوانتتتتات النالتتتتجة والتتتتدجاج البيتتتتا  وأمهتتتتات التستتتتمين، وتختلتتتتا ميكانيكيتتتتة 
التتتتأثير لهتتتذ  المتتتواد تبعتتتا لنتتتوع اإللتتتافة الغذائيتتتة  يتتتر المستتتتخدمة فتتتبع  هتتتذ  

التتتتي يعتتتي  فيهتتتا  Stressاإللتتتافات تقلتتتل متتتن تتتتأثير الظتتتروف  يتتتر المواتيتتتة 
 . لدواجن والبع  ا خر يقلل من احتماالت اإلصابة باألمرا الحيوان وا

بع  هذ  اإللافات ةد تكون مزارع بكتيرية كما هو الحاذ عنتد استتخداح  
LBC ( بكتريتتتا حمتتت  اللكتيتتتك المجففتتتة ك لتتتافات للطيتتتور والعجتتتوذ الرلتتتيعة

فتتتي تستتتمين الطيتتتور والعجتتتوذ  LBCوتستتتتخدح ( للتتتتحكم فتتتي اإلصتتتابة اإلستتتهاذ
التستتمين ممتتا يتتبدي إلتتى تحستتين الكفتتاءة الغذائيتتة عتتن طريتتق تحستتين وحيوانتتات 



 

 

والمضتتادات الحيويتتة تستتتخدح فتتي ك يتتر متتن األحيتتان . معتتدالت الزيتتادة فتتي النمتتو
بجرعتتتتتات منخفضتتتتتة كمنبهتتتتتات لنمتتتتتو الحيوانتتتتتات الصتتتتتغيرة والكتاكيتتتتتت الصتتتتتغيرة 

وتضتتتاف . والتتتدجاج البيتتتا  وتأثيرهتتتا أك تتتر ولتتتوحا فتتتي البييتتتات  يتتتر النظيفتتتة
ضتتادات التأكستتد لألعتتالف المركتتزة للتتدواجن لعتتدح تتتزنح التتدهون المضتتافة إلتتى م

األعالف ولزيادة االستفادة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون م ل فيتامين أ 
وفتتي ك يتتر متتن األحيتتان يضتتاف إلتتى األعتتالف المركتتزة مضتتتادات . ، د، هتتت، ن

و الفطريتتتات لوةتتتا نمتتت Propionic acidالفطريتتتات م تتتل حمتتت  البروبيونتتتك 
المكونتة لالفالتوكستتينات التتي لهتتا تتتأثير ستمي علتتى كتتل متن الحيوانتتات والطيتتور 

فهي حدي ا تضاف إلى العالئق لتزيد من معدالت هضم  Enzymesاألنزيمات 
 . بع  مكونات العلا لرفع االستفادة من العالئق

أهــم األعــالف المســتخدمة فــي تغذيــة الحيــوان والــدواجن  -2-1-3
- :في مصر

- :األعالف الخشنة -2-1-3-1
- :األعالف الخضراء العصيرية -أ 
 : البرسيم-  1
يعتبتتتتتتر المحصتتتتتتوذ الرئيستتتتتتي لغتتتتتتذاء الحيتتتتتتوان فتتتتتتي موستتتتتتم الشتتتتتتتاء وتبعتتتتتتا  

 12221لإلحصتتائيات نجتتد أن المستتاحة المنزرعتتة برستتيم مستتتديم تتتتراوح متتا بتتين 
وكانتتتتتتت  1775مليتتتتتتون فتتتتتتدان عتتتتتتاح  12262إلتتتتتتى  1780مليتتتتتتون فتتتتتتدان عتتتتتتاح 

 1780ألتتتتتا فتتتتتدان عتتتتتتاح  78722احات المنزرعتتتتتة برستتتتتيم تحتتتتتتري  هتتتتتي المستتتتت
، وتقتتتتدر الكميتتتتات 1775ألتتتتا فتتتتدان عتتتتاح  62428انخفضتتتتت لكتتتتي تصتتتتل إلتتتتى 

مليتتون طتتن فتتي كتتل متتن عتتامي  3622، 3526الناتجتتة متتن البرستتيم المستتتديم بتتت 
مليتون  7277على التوالي أما ناتج البرستيم التحتري  فكتان حتوالي  1775، 80

ون طتن لتنفس األعتواح المشتار إليهتا علتى التتوالي، وبتذلك يكتون ملي 6222طن و
، 1780مليتتتون طتتتن فتتتي عتتتامي  52272، 55257إجمتتتالي النتتتاتج متتتن البرستتتيم 

على التتوالي، تبختذ الحشتة األولتى بعتد شتهرين ونصتا بعتد الزراعتة أمتا  1775
يتتتوح تقريبتتتا، يعتبتتتر البرستتتيم العمتتتود الفقتتتري فتتتي  35الحشتتتات التاليتتتة فتبختتتذ كتتتل 

: 1النستبة الغذائيتة . قاعدة الغذائية الحيوانية، يتميز بغنا  النستبي فتي البتروتينال
يحتوي على نسبة عالية من الكالستيوح إال . ويعتبر مصدر جيد للفيتامينات 325

أنتته فقيتتر نستتبيا فتتي الفستتفور، لتته تتتأثير ملتتين، ال ينصتتح باستتتخدامه منفتتردا نظتترا 
ر نستتتبيا فتتتي الطاةتتتة وكتتتذلك الفوستتتفور لعتتتدح اتزانتتته  تتتذائيا حيتتت  أنتتته يعتبتتتر فقيتتت

باإللافة إلتى تتأثير  الملتين، عنتد خلطته متع التتبن أو القت  يمكتن تعتديل النستبة 



 

 

الغذائيتتة والتقليتتتل متتتن اإلستتتراف فتتتي البتتتروتين التتتذي يعتبتتتر عبيتتتا علتتتى األعضتتتاء 
 . الداخلية الخاصة بعمليات هدح الزائد من البروتين وإفراز  خارج الجسم

د استخداح البرسيم صغير السن الذي يحتوي على نسبة ويجف الحرص عن 
عالية من األميدات سهلة التخمر فتي الكترش باإللتافة إلتى إنتتاج كميتات هائلتة 
متتن الغتتازات ممتتا يتبعتته إصتتابة الحيوانتتات بالنفتتا ، الحشتتة األولتتى تحتتتوي علتتى 
 نستتبة عاليتتة متتن الرطوبتتة تقتتل تتتدريجيا فتتي الحشتتات التاليتتة، وبتتذلك ترتفتتع نستتبة

المتتادة الجافتتة وبالتتتالي ةيمتهتتا الغذائيتتة، وتشتتير بعتت  البيانتتات إلتتى أن البرستتيم 
من مجمتوع المركبتات الغذائيتة المهضتومة ومصتدرا % 68يعتبر مصدرا لحوالي 

متتتن البتتتروتين المهضتتتوح لجملتتتة متتتواد العلتتتا المنتجتتتة ستتتنويا فتتتي % 82لحتتتوالي 
ح كميتتتتات كبيتتتترة متتتتن وال ينصتتتتح باستتتتتخدا(. القاعتتتتدة الغذائيتتتتة الحيوانيتتتتة)مصتتتتر 

البرستتتيم فتتتي العالئتتتق حيتتت  أن ذلتتتك يتتتبدي إلتتتى اإلستتتراف فتتتي استتتتخداح بتتتروتين 
القاعدة الغذائية حتى ولو توفر البرسيم بكميات كبيرة  وبأسعار منخفضة، حي  
أن اإلستتراف فتتي استتتخدامه يتتبدي إلتتى اإللتترار بتتاتزان توزيتتع الوحتتدات الغذائيتتة 

هر السنة المختلفة، ولتعديل بع  الخلل فتي سواء الحرارية أو البروتين على أش
النستتبة الغذائيتتة ينصتتح بزراعتتة البرستتيم مخلوطتتا بتتبع  األعتتالف النجيليتتة م تتل 
الشعير حي  أن ذلك يبدي إلى زيادة نسبة المادة الجافة في الحشة األولتى كمتا 
يحستتن متتن النستتبة الغذائيتتة أيضتتا ويوصتتى بزراعتتة البرستتيم مخلوطتتا متتع حشيشتتة 

تي تتميز باستمرارها في جميتع ا لحشتات، وهتي أيضتا تحستن متن نستبة الراي وال
الكالسيوح إلى الفوسفور كما أن البع  يعتقد أن زراعة هذا المخلوب يتبدي إلتى 
زيادة  لة الفدان من المادة الجافة، والقيمة النشوية للحشات األربعة من البرستيم 

ين المهضتتتوح فهتتتي ، أمتتتا ةتتتيم البتتتروت%7270، 726، 228، 624المستتتقاوي هتتتي 
ويجتف أن . فتي الحشتات األربتع علتى التتوالي% 2، 220، 220، 128أك ر ثباتا 

نشتتير إلتتى أن األليتتاف والكربوهيتتدرات فتتي األوراق أةتتل منهتتا فتتي الستتيقان وعلتتى 
العكتتتتس نجتتتتد أن األوراق  نيتتتتة فتتتتي البتتتتروتين ومستتتتتخل  األثيتتتتر، لهتتتتذا يجتتتتف 

 . الدريس المحافظة على أعلى نسبة من األوراق عند عمل
 :الدراوة - 2
محصتتتوذ علتتتا أخضتتتر صتتتيفي ونيلتتتي تك تتتر زراعتتتته فتتتي منتتتاطق شتتتماذ  

ألتا  111المستاحة المنزرعتة كانتت . الدلتا، يعطي حشة واحدة ثتم تعتاد الزراعتة
، 1775ألتا فتدان عتتاح  134ارتفعتت هتذ  المستاحة إلتى  1770فتدان فتي عتاح 

 1256إلتتتتى  1770مليتتتتون طتتتن عتتتتاح  125لتتتذلك نجتتتتد أن محصتتتتوله ارتفتتتع متتتتن 
شتتهر متتن  125الزراعتتة أمتتا الحشتتات التاليتتة فتبختتذ بعتتد  1775مليتتون طتتن عتتاح 

ةطتتع الحشتتة الستتابقة، ال ينصتتح باستتتخدامها صتتغيرة الستتن نظتترا الحتوائهتتا علتتى 



 

 

محصتتوذ  نتتي بالفيتامينتتات والطاةتتة الحراريتتة فيتته . ح)بعتت  المركبتتات الستتامة 
% 1)ر نستبيا فتي البتروتين فقيت( معتادذ نشتا% 11 - 1025)أعلى من البرستيم 

 (. بروتين مهضوح% 025بروتين خاح وحوالي 
 
 
 : الذرة السكرية - 3
حشتة تبعتا  4 - 2علا أخضر صيفي تقبل عليه الحيوانتات، يعطتي متن  

طتتن، أوذ حشتتة تبختتذ بعتتد شتتهرين  25لميعتتاد الزراعتتة متوستتع محصتتوذ الفتتدان 
تسمم وهتي التشتنجات التي تبدي إلى ظهور أعرا  ال( من م  االيدروسيانيك

والتتتتتتي ةتتتتتد تنتهتتتتتي بنفتتتتتوق الحيوانتتتتتات، وتعتبتتتتتر علتتتتتا  نتتتتتي نستتتتتبيا فتتتتتي الطاةتتتتتة 
% 125)متوستتتتع المحتتتتتوي متتتتن وجهتتتتة نظتتتتر البتتتتروتين ( معتتتتادذ نشتتتتا% 01125

 1770آالف فتدان عتاح  1023كانتت المستاحة المنزرعتة بالستكرية ( بروتين خاح
إجمتتتتتتالي ممتتتتتتا تبعتتتتتته انخفتتتتتتا   1775آالف فتتتتتتدان فتتتتتتي  327انخفضتتتتتتت إلتتتتتتى 

ألتتتتا طتتتتن عتتتتاح  175إلتتتتى  70ألتتتتا طتتتتن عتتتتاح  256المحصتتتتوذ الستتتتنوي متتتتن 
1775 . 

 :السوردان - 4
محصتوذ علتا هجتين بتين الستورجم وحشيشتة الستودان، عاليتة المحصتتوذ  

 30يعطتتتتي حتتتتتى أربعتتتتة حشتتتتات تبعتتتتا لميعتتتتاد الزراعتتتتة وتصتتتتل اإلنتاجيتتتتة حتتتتتى 
لعمتتتر المناستتتف فتتتدان وهتتتي  نيتتتة فتتتي الطاةتتتة نستتتبيا إال أنتتته يجتتتف مراعتتتاة ا/طتتتن

للحتتتت  وإال فتتتت ن تقتتتتدح المحصتتتتوذ فتتتتي العمتتتتر يتتتتبدي إلتتتتى تخشتتتتيف الستتتتوق ممتتتتا 
 . يخف  ةابلية الحيوان اللتهامها

 :الكاوكاندي - 5
حشات وهو صتنا هجتين،  3 - 4يعطي  -وهو محصوذ علفي صيفي  

تبلتتتتتت  المستتتتتتاحات المنزرعتتتتتتة . موستتتتتتم/فتتتتتتدان/طتتتتتتن 30 - 40إنتاجيتتتتتتته حتتتتتتوالي 
ألتتا  3126وبعتت  المحاصتتيل العلفيتتة الصتتيفية األختترى بالستتوردان والكاوكنتتدي 

، انخفضتتت هتتتذ  1770مليتتون طتتتن علتتا أخضتتر فتتتي عتتاح  1218فتتدان لتنتتتج 
ألتا طتن علتا أخضتر فتي عتاح  41828ألا فدان تنتتج  1628المساحات إلى 

17752 
 :البرسيم الحجازي  - 6
محصوذ علا صيفي  ير مصترح بزراعتته فتي أرالتي التوادي حيت  أنته  

د لدودة القطن ولذلك ف نه يزرع فقع في األرالي خارج التوادي وبصتفة عائل جي
خاصتتة فتتي األرالتتي الصتتحراوية، ويعتبتتر محصتتوذ معمتتر يستتتمر فتتي األر  



 

 

هتذا المحصتوذ . ألربعة سنوات، محصتوذ الستنة األولتى متنخف  إلتى حتد كبيتر
ار يكمن نسبيا خالذ فترة الشتاء النخفا  درجة الحرارة ولذلك ينصح أن يتم بتد

البرستتتيم المصتتتري علتتتى مستتتاحة البرستتتيم الحجتتتازي لكتتتي يعطتتتي محصتتتوال ختتتالذ 
يمكتتن . يبتتدأ نشتتاب البرستتيم الحجتتازي ابتتتداء متتن فصتتل الربيتتع والصتتيا. الشتتتاء

حشتتات فتتي الستتنة والبرستتيم الحجتتازي  نتتي جتتدا فتتي البتتروتين  2الحصتتوذ حتتتى 
ريتتة  أعلتتى ومحتتتوا  متتن الرطوبتتة أةتتل متتن محتتتوى البرستتيم المصتتري، ةيمتتته الحرا

 . من البرسيم المصري 
 :الدنيبة - 7
. وهتتو محصتتوذ علتتا فتتي األرالتتي حدي تتة االستصتتالح وتتحمتتل الملوحتتة 

الزراعة الصيفية تعطتي حشتتين أمتا النيليتة فتعطتي حشتة واحتدة، فقيتر نستبيا فتي 
 %. 10بينما معادذ النشا حوالي ( بروتين خاح% 022)البروتين 

 :األعالف الخشنة الجافة -ب 
 :األتبان - 1
وتتميتتز األتبتتان ( نجيليتة -بقوليتتة )وهتي بقايتتا المحاصتيل الحقليتتة المختلفتة  

بصتتتفة عامتتتة بارتفتتتاع نستتتبة األليتتتاف الختتتاح ممتتتا يخفتتت  متتتن ةيمتهتتتا الغذائيتتتة، 
األتبتتان الناتجتتة متتن المحاصتتيل النجيليتتة فقيتترة جتتدا فتتي البتتروتين الختتاح ويعتبتتر 

تشتتتغل . تركيبهتتتا الطبيعتتتي والكيمتتتاوي البتتتروتين المهضتتتوح صتتتفر، ترجتتتع أهميتهتتتا ل
. حيتتتزا كبيتتترا فتتتي القنتتتاة الهضتتتمية ممتتتا يتتتبدي إلتتتى الشتتتعور بالشتتتبع الفستتتيولوجي

لهتتا تتتأثير ممستتك . األليتتاف تقتتوح بتنشتتيع عمليتتات الهضتتم الميكروبتتي فتتي الكتترش
لتتذلك تستتتخدح فتتي العليقتتة التتتي يتتدخل فتتي تركيبهتتا بعتت  األعتتالف الملينتتة م تتل 

تركيبها الكيماوي وةيمتها الغذائيتة مولتحة . رجيع الكون  البرسيم، كسف الكتان،
 (.10)في جدوذ 

 :حطب الذرة - 2
وهتتو عبتتارة عتتن ستتيقان األذرة الشتتامية والرفيعتتة المتبقيتتة بعتتد جمتتع الكيتتزان  

وفي األصناف القديمة تكون هذ  الستوق جافتة حيت  نجتد أن نستبة الرطوبتة بهتا 
 ال

 (11)جدول رقم 
 بة مئوية لبعض األتبان شائعة االستعمالالتركيب الكيماوي كنس

الرطو مادة العلف
 بة
% 

البروتين 
 %المهضوم

كربوهيدرات 
 %ذاتية

أليافـ خام 
% 

دهن خام 
% 

مجموع مركبات 
 %مهضومة 

 معادل نشا 
% 

 تبن قمح
 تبن شعير
 تبن برسيم
 تبن فول
 قش ارز

6..8 
6..7 
8.30 
7.37 
..22 

 --
 --
3.6 
0.6 
 --

00.2 
00.7 
6..8 
00.. 
3..4 

6..6 
00.. 
60.2 
6..7 
32.4 

2.6 
22 
2.4 
22 
2.37 

44.7 
48.6 
38.7 
44.8 
38.4 

03.0 
08.8 
60.0 
04.3 
00.22 



 

 

إنتتاج % 25وةيمتهتا النشتوية % 125وتحتتوي علتى نستبة بتروتين % 15تتعدى 
طتتن أمتتا التتذرة الرفيعتتة ف نتتتاج الفتتدان يتتتراوح 125حمتتل أي 625الفتتدان أذرة شتتامية 

 .طن حطف225-2حمل أي 10-8بين 
هنتتتتان أصتتتتناف جديتتتتدة تصتتتتل للنضتتتتج وإنتتتتتاج الحبتتتتوب ومتتتتا زالتتتتت الستتتتاق  

وةتد بتدأ انتشتار .خضراء بها نسبة رطوبة يمكن تقطيعها وعمل مكمتورات ستيالج
وهتذا يعتبتر (.الكيزان بالحبوب+ السيقان )عمل السيالج من نبات األذرة الكاملة 

وةد بتدأ تعمتيم نظتاح ستيالج .حم مادة علا جيدة سواء إلنتاج اللبن أو إلنتاج الل
 .الذرة في المزارع الكبيرة المتخصصة إلنتاج اللبن

 سرسة األرز -3
وهي عبارة عن القشترة الخارجيتة لحبتة األرز ويصتل إنتاجهتا الستنوي إلتى   

متن المتادة %22حتوالي )ألا طن تحتوي على نسبة عالية من الرماد الخاح300
ال تستتتخدح إال -رة عتتن مركبتتات الستتيلكاعبتتا%( 70)الجتتزء األعظتتم منتته (الجافتتة

% 2والبتتتروتين الختتتاح % 2نستتتبة الرطوبتتتة بهتتتا ال تتعتتتدى  -بعتتتد الطحتتتن الجيتتتد 
 %.7-8ومعادذ النشا منخف  جدا 

 دريس البرسيم المسقاوي -4
يستخدح -والفيتامينات( 11جدوذ )وهو مادة خشنة جيدة  نية بالبروتين    

  متن البرستيم الزائتد عتن الحاجتة فتي يتتم تجهيتز -في التغذية خالذ فصل الصيا
وال تزيتتد كميتتة البرستتيم المستتتخدمة لعمتتل التتدريس عتتن ربتتع مليتتون طتتن  -الشتتتاء

 .ألا فدان132وهذا إنتاج حوالي 
أك تتتتر متتتتن )تعتبتتتتر محافظتتتتة الدةهليتتتتة أكبتتتتر المحافظتتتتات المنتجتتتتة للتتتتدريس 

 (.من إنتاج الجمهورية60%
 

 (11)جدول 
 (كنسبة مئوية)التركيب الكيماوي للدريس الجيد

بروتين  رطوبة 
 خام

دهن 
 خام

كربوهيدرات  رماد
 ذائبة 

ألياف 
 خام 

مركبات 
 مهضومة

معادل 
 نشا

بروتين 
 مهضوم

1115%   1211% 117% 1111% 4618 % 2915% 48% 32% 8% 

 :سيالج البرسيم -5
ويتم عمل السيالج عند توافر كميات فائضتة متن البرستيم فتي الموستم يتراد  

ستتتتخدامها ختتتالذ فتتتترة الصتتتيا ونظتتترا النخفتتتا  نستتتبة الكربوهيتتتدرات تخزينهتتتا ال
موالل عند التقطيع والكبس أما % 5الذائبة في البرسيم ف نه ينصح بأن يضاف 



 

 

عند استخداح الذرة ف نها تحتوي على نسبة مناسبة من الكربوهيدرات الذائبة التتي 
سيالج التذرة ال تحتتاج لذلك فعند أعداد .تستخدح بواسطة الكائنات الدةيقة للتخمر

 :ويتم إعداد السيالج كاألتي -إلى إلافة الموالل
متر طتوذ الضتلع فتي عمتق 3-425في حفر مستديرة أو مكعبة أبعادها -أ 
تبطن الحفر بجدار من الطوب من ال الثة جوانف ويتدرج الجهة الرابعتة  -متر4

نخف  ويتم ح  البرسيم وتركه في الحقل حتى ت.حتى تصل إلى سطح األر 
وفي حالة إعداد سيالج الذرة ف ن )تقريبا ثم يقطع % 20فيه نسبة الرطوبة حتى 

نبتتتتات التتتتذرة يقطتتتتع فتتتتي الطتتتتور اللبنتتتتي ويتتتتتم تقطيتتتتع الستتتتيقان والكيتتتتزان بتتتتأطواذ 
بعتتد ذلتتك ويولتتع فتي طبقتتات متتع إلتتافة المتوالل ويكتتبس جيتتدا حتتتى ( بوصتة2

م يغطتتى بطبقتتة عازلتتة يتتتم التتتخل  متتن الهتتواء الموجتتود فتتي الفرا تتات البيييتتة ثتت
أسابيع بعدها 6حتى يمنع نفاذ الهواء إلى الداخل ويترن لتتم عملية التخمر لمدة 

 .يصبح السيالج صالح لالستخداح
-2فتتي كومتتة علتتى ستتطح األر  ويصتتل ارتفتتاع الكومتتة إلتتى حتتوالي -ب 

متتتتر ويتتتتم عمتتتل مجتتترى حتتتوذ الكومتتتة يتجمتتتع فيهتتتا الستتتوائل الناتجتتتة ختتتالذ 225
والتخمتتر وتغطتتى هتتذ  الكومتتة بغطتتاء يحفتتظ الظتتروف الالهوائيتتة عمليتتات الكتتبس 

فتي الكومتة بعتد إتمتاح عمليتة الكتبس الجيتتد وتتترن الكومتة لكتي يتتم فيهتا عمليتتات 
أستتتتابيع يصتتتتبح بعتتتتدها الستتتتيالج جتتتتاهز 6التخمتتتتر الالهتتتتوائي لمتتتتدة ال تقتتتتل عتتتتن 

 .لالستخداح
يمكتتتتن عمتتتتل الستتتتيالج فتتتتي أي مستتتتاحة موجتتتتودة بتتتتين أي جتتتتدارين فتتتتي -ج 

بتتتين )المزرعتتتة حيتتت  يتتتتم تقطيتتتع العلتتتا األخضتتتر وتجميعتتته فتتتي هتتتذ  المستتتاحة 
وتتتتترن لكتتتي (البالستتتتيك متتت ال)ويتتتتم كبستتته جيتتتدا ويغطتتتى بطبقتتتة عازلتتتة (جتتتدارين

 .أسابيع على األةل6يتخمر أيضا لفترة 
يمكن عمل السيالج متن متادة العلتا األخضتر التذي يتتم تقطيعته ويتتم  -د 

الصتتومعة ويتتتم الكتتبس الجيتتد وتوجتتد فتتي أستتفل ملتتو الصتتوامع البرجيتتة متتن أعلتتى 
هذ  الصوامع فتحتة يخترج منهتا الستوائل الناتجتة متن الكتبس وتلتك الناتجتة ختالذ 

 .هذ  الصوامع البرجية منشرة في البالد األوروبية واألمريكية -فترة الكمر
- :مواد العلف المركزة -2-1-3-2
 :Grainsالحبوب  -أ 
لطاةتتة فتتي عالئتتتق الحيوانتتات والتتتدواجن تعتبتتر الحبتتوب متتتن أهتتم مصتتتادر ا 

نظرا الحتوائها على نسبة عالية ن الكربوهيدرات الذائبة خاصتة النشتا وفتي نفتس 
الوةتتت نجتتد أن محتواهتتا  البتتا متتنخف  متتن األليتتاف الختتاح وبروتيناتهتتا متوستتطة 

فقيترة % 3=  125النوعية وأيضا محتواها من العناصتر المعدنيتة يتتراوح متا بتين 



 

 

كالستتيوح وتتميتتز بغناهتتتا فتتي عنصتتر البوتاستتيوح والفوستتفور الكلتتتي فتتي عنصتتر ال
 : وأهم الحبوب التي تستخدح في عالئق حيوانات المزرعة والدواجن هي

 :Cornاألذرة  - 1
تعتبتتتر األذرة المصتتتدر الرئيستتتي والشتتتائع االستتتتخداح كمصتتتدر للطاةتتتة فتتتي  

افة إلتتتى عالئتتتق الحيوانتتتات والتتتدواجن حيتتت  توجتتتد بك تتترة وبتتت من رختتتي  باإللتتت
 White cornارتفتتاع معامتتتل هضتتتمها وتوجتتتد أنتتواع متتتن األذرة منهتتتا الشتتتتامية 

وهتي  نيتة فتي نستبة  Sorghum milletوالرفيعتة  Yellow cornوالصتفراء 
وأيضا  نية في الدهن الخاح حي  يتتراوح متا بتين % 20النشا تصل إلى حوالي 

ليتتاف الختتاح ال ونستتبة األ% 12 - 7أمتتا البتتروتين الختتاح فيصتتل إلتتى % 3 - 4
عتتتالوة علتتتى التبتتتاين بتتتين األنتتتواع المختلفتتتة فتتتي محتواهتتتا متتتن %  225تزيتتتد عتتتن 

 . صبغة الزن وفيل
وتستخدح األذرة بأنواعهتا فتي تكتوين عالئتق الحيوانتات والتدواجن خصوصتا  

عالئتتق التستتمين وبنستتبة عاليتتة كمصتتدر للطاةتتة إال أن استتتخدامها بنستتبة عاليتتة 
وفتي عالئتق التدجاج . د تبثر علتى نوعيتة دهتن اللتبنفي عالئق حيوانات اللبن ة

نظترا لمحتواهتا العتالي  Yellow cornالبيتا  يفضتل استتخداح األذرة الصتفراء 
 . من صبغة الزن وفيل التي تبثر على لون صفار البي 

متتتتن الحبتتتتوب البديلتتتتة لتتتتألذرة  Sorghum milletتعتبتتتر األذرة الرفيعتتتتة  
ن إال أنته يحتتد متن استتتخدامها وجتود بعتت  الصتفراء فتي عالئتتق التدواجن والحيتتوا

والتتي توجتد  Tannins  ،Phytic acidالمتواد الضتارة م تل المركبتات الفينوليتة 
في الغالف الخارجي للحبة لذا يزداد وجود هذ  المركبتات الضتارة فتي األصتناف 
الغامقة اللون من حبوب أذرة السورجم حي  يوجد أصتناف عديتدة منهتا األبتي  

 Anti-nutritionalحمتتتر والبنتتتي والتتتتي تختلتتتا فتتتي محتواهتتتا واألصتتتفر واأل

factors  يولتتتتتح التركيتتتتتف الكيمتتتتتاوي ( 12)المركبتتتتتات الضتتتتتارة، والجتتتتتدوذ رةتتتتتم
 .لبع  حبوب األذرة

 :Barelyالشعير  - 2
ينتتتتج الشتتتعير بك تتترة فتتتي المنتتتاطق الستتتاحلية فتتتي جمهوريتتتة مصتتتر العربيتتتة  

لظتتروف الصتتتعبة م تتتل الجفتتتاف اعتمتتادا علتتتى األمطتتتار الموستتمية نظتتترا لتحملتتته ا
فهتو يعتبتر أفقتر ( وزنتا لتوزن )وبمقارنة الشعير بتاألذرة الصتفراء . وملوحة األر 

في الكربوهديرات الذائبة والتي هي مصدر الطاةة ولكنه أ نى ةليال في البروتين 
صتتا، 6صتتا، و 2واالليتتاف الختتاح والرمتتاد، ويوجتتد متتن الشتتعير أصتتناف منهتتا 

 .التركيف الكيماوي يولح ( 12)والجدوذ رةم 



 

 

 (12)جدول 
 )%(التركيب الكيماوي لبعض حبوب األذرة 

المادة 
 (حبو )

الرطو
 بة

بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة
K 

cal/kg 

 األذرة الشامية

 األذرة الصفراء

األذرة الرفيعوووة 

 (السورجم)

66.6 

60.2 

62.6 

8.. 

7.7 

62.6 

4.3 

3.8 

3.6 

6.. 

0.3 

3.0 

6.4 

6.4 

0.3 

80.6 

80.4 

76.0 

80.0 

84.6 

74.4 

0.. 

0.8 

0.6 

3302 

3302 

3002 

ويستتتتخدح كمتتتادة علتتتا ممتتتتازة ألبقتتتار اللتتتبن وكتتتذلك الفصتتتيلة الخيليتتتة فتتتي حتتتين 
استتتخدامه محتتدود فتتي عالئتتق التتدواجن نظتترا الرتفتتاع مستتتوى األليتتاف الختتاح بتته 

متتتن المتتتربين جتتترش الشتتتعير ةبتتتل استتتتخدامه فتتتي العالئتتتق إال أنتتته ويفضتتتل ك يتتتر 
% 25يطحن جيدا ةبل إعطائه الكتاكيت الصغيرة وال تزيد نستبة االستتخداح عتن 

 . في العالئق
 (13)جدول 

 )%(التركيب الكيماوي للشعير 
المادة 

 (حبو )
الرطو
 بة

بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

 معادل
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة
K 

cal/kg 

 0شووووووووووووووعير 

 صف

 6شووووووووووووووعير 

 صف

60.22 

66.22 

66.. 

..6 

0.2 

0.2 

0.2 

6.3 

0.3 

0.6 

70.8 

76.0 

73.8 

73.0 

8.22 

8.22 

0622 

0622 

 : Wheatالقمح  - 3
القمتتح يعتبتتر محصتتوذ رئيستتي لتغذيتتة اإلنستتان إال أنتته يوجتتد أنتتواع صتتلبة  

و بنتتي محمتتر ويوجتتد ةمتتح ختتاص للحيوانتتات ذو ولينتتة وةتتد يكتتون لونهتتا أبتتي  أ
مواصتتفات خاصتتة، ويمكتتن استتتخداح كستتر القمتتح أو ةمتتح العلتتا فتتي األعتتالف 

دون مشاكل في التغذية إال أن استخداح المخلوب الناعم من % 40حتى مستوى 
القمتتتح أو كستتتر القمتتتح نستتتبة أعلتتتى تستتتبف التصتتتاق المنقتتتار فتتتي التتتدواجن مستتتببا 

وأيضتا يستبف ستيولة فتي التزرق وزيتادة . Beak necrosisظتاهرة نختر المنقتار 
الرطوبتتتة بتتته لزيتتتادة استتتتهالن التتتدواجن للمتتتاء ويمكتتتن التغلتتتف علتتتى ذلتتتك ب لتتتافة 

وبمقارنة القمح باألذرة الصفراء . المستحضرات األنزيمية مع الطحن الجيد للقمح



 

 

ف نته يحتتتوي علتتى طاةتتة اةتتل ونستتبة بتروتين ختتاح أعلتتى وكتتذلك األليتتاف الختتاح إال 
أنتتته ختتتالي متتتن صتتتبغة النتروفيتتتل، والتركيتتتف الكيمتتتاوي مولتتتح فتتتي جتتتدوذ رةتتتم 

(13 .) 
 (14)جدول 

 )%(التركيب الكيماوي لللقمح 
المادة 

 (حبو )
الرطو
 بة

بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة

K 

cal/kg 

 قمح صل 

 كسر القمح

63 

60 

64.6 

66.2 

0.0 

3.0 

3.2 

0.7 

3.2 

3.2 

83.2 

82.2 

72 

60 

..2 

8.2 

0.22 

0042 

 : (البذور)ب البقوليات 
وتتميتتز البتتذور البقوليتتة بغناهتتا بتتالبروتين وفقرهتتا النستتبي فتتي الكربوهيتتدرات  

الذائبتتتة ومتتتن أم لتهتتتا بتتتذور الفتتتوذ البلتتتدي وهتتتو متتتادة علتتتا جيتتتدة ولكنهتتتا مرتفعتتتة 
ويعتبتر مصتدرا جيتدا  -( 15)مولح فتي جتدوذ رةتم  ال من، والتركيف الكيماوي 

للبتتروتين عتتالي القيمتتة الغذائيتتة والتتذي يفضتتل استتتخدامها فتتي عالئتتق الحيوانتتات 
 . النامية

 (15)جدول 
 )%(التركيب الكيماوي لبذور الفول البلدي 

 الرطوبة المادة 
بروتين 
 خام

 دهن خام
ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

 02.02 0..6 ..70 2..0 8.87 6.27 04.23 62.46 فول بلدي

 :(مخلفات عمليات تصنيع واستخالص الزيوت)األكساب  -جـ 
  -:كسب بذرة القطن غير المقشور - 1

Cotton seed meal (undecorticated) 

من أرخت  متواد العلتا بالنستبة لستعر وحتدة البتروتين ويحتتوي علتى متادة  
هتذ  المتادة لهتا آثارهتا  يتر المر وبتة علتى  -طلق عليها اسم الجوسيبوذ سامة ي

الحيوانات الصغيرة، كستف بتذرة القطتن فقيتر فتي الكالستيوح بته نستبة ال بتأل بهتا 
ألا طن يعتبر العمتود  310ينتج منه سنويا حوالي %( 24)من األلياف الخاح 

ه المصتدر الرئيستتي الفقتري لصتناعة العلتتا المركتز للحيوانتتات المزرعيتة حيت  أنتت
إال أن كسف بذرة القطن  ير المقشتور ال يستتخدح . للبروتين في العلا المصنع

فتتتي تغذيتتتة التتتدواجن أو الحيوانتتتات ذات المعتتتدة البستتتيطة أو الحيوانتتتات الرلتتتيعة 



 

 

نظتترا لوجتتود الجوستتيبوذ فيتته وارتفتتاع نستتبة األليتتاف والتركيتتف الكيمتتاوي يولتتح 
 (. 16)بجدوذ رةم 

 (16)جدول 
 )%(ركيب الكيماوي لكسب ذرة القطن غير المقشور الت

 الرطوبة المادة 
بروتين 
 خام

 دهن خام
ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

كس  بذرة قطن 

 غير مقشور

..20 04.20 4..7 6.62 00.04 62.72 02.82 67.62 

ـــــذرة القطـــــن المقشـــــور - 2  Cotton seed meal -:كســـــب ب

(decorticated) 
نتتزع ةشتترة بتتذرة القطتتن ةبتتل عمليتتة االستتتخالص تحستتن متتن القيمتتة الغذائيتتة  

للكستتتف النتتتاتج حيتتت  تقتتتل نستتتبة األليتتتاف وتزيتتتد نستتتبة البتتتروتين الختتتاح كمتتتا هتتتو 
بتته ممتتا " المتتادة الستتامة"وتتتنخف  نستتبة الجوستتيبوذ ( 12)مولتتح بالجتتدوذ رةتتم 

ات الصتتتغيرة والتتتدواجن بنستتتبة يبهتتتل هتتتذا الكستتتف لالستتتتخداح فتتتي تغذيتتتة الحيوانتتت
معقولتتة ومحتتددة نظتترا لفقتتر  فتتي محتتتوا  متتن بعتت  األحمتتا  األمينيتتة األساستتية 

 .م ل الليسين والم يونين واليوسين
  Linseed meal -:كسب ذرة الكتان - 3
يصتتتلح فتتتي تغذيتتتة الحيوانتتتات  -مركتتتز بروتينتتتي لتتتيس بتتته أي متتتواد ستتتامة  

مقشتتتتور ويستتتتتخل  إمتتتتا بالضتتتتغع الصتتتتغيرة يوجتتتتد منتتتته نتتتتوعين مقشتتتتور و يتتتتر 
الهيتتدروليكي أو بالمتتذيبات، وزيتتادة استتتخدامه فتتي عالئتتق حيوانتتات اللتتبن يتتبدي 
إلى إنتاج زبدة شحمية الملمس ولكسف الكتان تأثير ملين ويعتبتر بتروتين كستف 
بتتتذرة الكتتتتان فقيتتتر فتتتي بعتتت  األحمتتتا  األمينيتتتة االساستتتية م تتتل الليستتتين وهتتتو 

ن متا عتدا المقشتور يمكتن استتخدامه ولكتن يحتد متن محدود االستخداح في التدواج
والتركيف الكيماوي لكسف بتذرة الكتتان مولتح بجتدوذ . االستخداح ةيمته الغذائية

 (.18)رةم 
 
 
 



 

 

 (17)جدول 
 )%(التركيب الكيماوي لكسب بذرة القطن المقشور 

 "مستخلص بالضغط الهيدروليكي والمذيبات"
 نوع المادة 

الرطو
 بة

بروتين 
 خام

 دهن
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة

k 

cal/kg 

كس  بذرة 

القطن 

المقشور 

 (الضغط)

7.08 46.2 0.2 66.2 6.3 68.7 60.7 32.6 0062 

كس  بذرة 

قطن مقشور 

 (مذيبات)

..2 46.2 6.02 64.2 6.4 68.0 66.0 32.6 0066 

 
 

 (18)جدول 
 )%(كيماوي لكسب بذرة الكتان التركيب ال

المادة 
 (الكس )

 الرطوبة
بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة

k 

cal/kg 

كس  بذرة 

غير )كتان 

 (مقشور

8.4. 0...7 7.07 62.66 8.20 68.0 60.. 06.7 6622 

كس  بذرة 

 (مقشور)كتان 
62.2 34.2 6.02 ..0 6.2 72.0 62.8 0..2 6422 

 Sun flower seed meal -:كسب بذرة عباد شمس - 4
يزداد أهميته مع زيادة المساحة المنزرعة في السنوات األخيترة ويتميتز بأنته  

ويمكتتتن . يمكتتتن تخزينتتته إلتتتى فتتتترة طويلتتتة دون التتتتأثير علتتتى القيمتتتة الغذائيتتتة لتتته
، ويتوةتتا تركيبتته الكيمتتاوي علتتى الحالتتة استتتخدامه بنجتتاح فتتي تغذيتتة أبقتتار اللتتبن

، ويعتبتتر كستتف (17)التتتي استتتخل  عليهتتا مقشتتورا أو  يتتر مقشتتور جتتدوذ رةتتم 
بذرة عباد الشمس سواء المقشور او  ير المقشور متن األكستاب الجيتدة للتدواجن 
والحيوانتتات الصتتغيرة فيمتتا عتتدا انخفتتا  محتتتوا  متتن البتتروتين المتتنخف  القيمتتة 



 

 

ي الحمتت  األمينتتي الليستتين وكتتذلك زيتتادة األليتتاف الختتاح الغذائيتتة، خصوصتتا فتت
حتى في النوع المقشور الذي يعتبر مرتفع فتي المحتتوى متن البتروتين الختاح عتن 

ويمكتتن استتتخداح كستتف بتتذرة عبتتاد % 48النتتوع  يتتر المقشتتور والتتذي يصتتل إلتتى 
 % 20الشمس المقشور في عالئق الدواجن حتى مستوى 

 (19)جدول 
 )%(لكسب بذرة عباد الشمس  التركيب الكيماوي 

 الكس 
الرطو
 بة

بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة

k 

cal/kg 

كس  عباد 

 الشمس 

 (غير مقشور)
62.6 07.2 4.0 00.2 06.2 02.2 42.2 04.2 6422 

كس  بذرة 

عباد شمس 

 (المقشور)
7.2 42.6 0.2 60.2 6.2 72.2 72.2 36.2 0280 

 Soy bean seed meal -:كسب بذرة فول الصويا - 5
كسف بذرة فوذ الصويا يعتبر من أهم مصادر البروتين النباتي في عالئق  

الحيوانتتتتات والتتتتدواجن وذلتتتتك بالنستتتتبة لإلنتتتتتاج العتتتتالمي خصوصتتتتا فتتتتي العالئتتتتق 
وينتتتتج . لصتتتوياالمصتتتنعة وهتتتو نتتتاتج ثتتتانوي الستتتتخالص الزيتتتت متتتن بتتتذرة فتتتوذ ا

( 20)نتوعين متتن أكستاب بتتذرة فتتوذ الصتويا  يتتر المقشتتور والمقشتور جتتدوذ رةتتم 
عتالوة % 50ويتميز المقشور منه بارتفاع نسبة البتروتين الختاح التتي تصتل إلتى 

على انخفا  محتوا  من األلياف الخاح ويحدد ةيمتته الغذائيتة عمليتات التصتنيع 
وتينتتتات كستتتف فتتتوذ الصتتتويا عاليتتتة وبر . ودرجتتتة الحتتترارة والطحتتتن واالستتتتخالص

القيمتتة الغذائيتتة إال أنهتتا منخفضتتة فتتي محتواهتتا متتن الحمتت  األمينتتي المي يتتونين 
التتذي يجتتف إلتتافته بصتتورة صتتناعية أو خلتتع كستتف بتتذرة فتتوذ الصتتويا بتتبع  

 . البروتينات الحيوانية في عالئق الدواجن
 
 
 



 

 

 (21)جدول 
 )%(التركيب الكيماوي لكسب بذرة فول الصويا 

 الكس 
الرطو
 بة

بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة

k 

cal/kg 

كس  بذرة 

صويا غير 

 مقشور

60.2 44.2 0.0 7.3 6.0 60.0 60.2 42.2 0032 

كس  بذرة 

الصويا 

 مقشور

66.2 48.2 6.2 3.0 0.3 72.2 76.2 40.2 3422 

 Oils & fats -:ت والدهون الزيو  -د 
تستتتتتتخدح الزيتتتتتوت والتتتتتدهون أساستتتتتا فتتتتتي عالئتتتتتق التتتتتدواجن نظتتتتترا الرتفتتتتتاع  

وتعتبر ". كتاكيت التسمين"احتياجات الدواجن من الطاةة خاصة بداري التسمين 
التدهون لهتا مصتتادر عديتدة منهتتا النتاتج متتن المتذابح ا ليتتة للحيوانتات والتتدواجن، 

انع استخالص الزيوت من الحبتوب والبتذور وكذلك مص" مصادر دهون حيوانية"
 ". مصادر نباتية"الزيتية 

أهمية استخداح الزيوت والدهون في تغذية الدواجن ترجع إلى تحستين طعتم  
العلتتتا وزيتتتادة كفاءتتتته التم يليتتتة متتتع ةلتتتة تصتتتاعد األتربتتتة عنتتتد التصتتتنيع والخلتتتع 

مكونتات الدةيقتة لألعالف وزيادة ةدرة مواد العلتا علتى التكعيتف متع تقليتل فقتد ال
م تتل الفيتامينتتات وخالفتته عنتتد التصتتنيع والتتتداوذ والتغذيتتة كمتتا أنهتتا تحتتتوي علتتى 
أك ر من لعا ةدرة الطاةة المتحصل عليها من نفس وحدة الوزن من مصتادر 

يولح الترتيتف الكيمتاوي لتبع  ( 21)والجدوذ رةم (. الحبوب)الطاةة التقليدية 
 . مصادر الدهون والزيوت

- :ت المطاحن والمضاربمخلفا -هـ 
 Wheat bran -:نخالة القمح - 1
والنخالتتتة ( 22)نخالتتتة القمتتتح ومنهتتتا نتتتوعين الناعمتتتة والخشتتتنة جتتتدوذ رةتتتم  

الخشنة تستخدح بك رة في  ذاء الحيوانات المزرعية أما النخالة الناعمة فتستخدح 
لختتاح فتتي تغذيتتة التتدواجن نظتترا ألن النخالتتة الخشتتنة بهانستتبة عاليتتة متتن األليتتاف ا

وأةل ةيمة من الوجهة الغذائية وهي  نية في الفسفور الكلي وفقيرة في الكالسيوح 
المركتتتف  Bوتتميتتتز النخالتتتة باحتوائهتتتا علتتتى نستتتبة عاليتتتة متتتن مجموعتتتة فيتتتتامين 



 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن أ لف الفوسفور . وتتوةا كميتها على درجة االستخالص
 .الموجود في النخالة في صور فيتات
 (21)جدول 

 )%(التركيب الكيماوي واألحماض الدهنية لبعض مصادر الزيوت 
 

 الكس 

طاقة  )%(األحماض الدهنية 
 ممثلة

k 

cal/kg 

بالمتيك 
C16.0 

بالمتويك 
C16.1 

 استياريك
C18.0 

اوليك 
C18.1 

لينوليك 
C18.2 

لينولينيك 
C18.3 

دهن جواني 

Tallow 
06.6 0.62 00.02 37.42 6..2  --6682 

 8282--  03.32 40.32 7.02 4.82 06.6 جندهن دوا

 642. 6.42 62.02 04.72 2.7 2.02 60.02 زيت أذرة

 8872 0.62 02.02 08.02 2..4 2.62 66.32 زيت صويا

زيت عباد 

 شمس
6.7 2.62 4.32 07.42 07.62 3.72 .662 

 8722 3.22 47.62 82..6 0.02 2.42 00.82 زيت قطن

  
 (22)جدول 

 )%(اوي لنخالة القمح التركيب الكيم
 نوع النخالة

الرطو
 بة

بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد
مركبات 
غذائية 
 مهضومة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة

k 

cal/kg 

نخالة قمح 

 (ناعمة)
..7 66.86 3.4 8.68 0.6 60.4 06.2 62.8 6422 

نخالة قمح 

 (خشنة)
..0 64.0 0.7 60.0 6.0 06.0 47.8 62.8 6042 

  Rice bran -:رجيع الكون  - 2
تعتبر نخالة األرز وتنتج متن لترب األرز ويحتتوي علتى نستبة عاليتة متن  

يستتتخدح رجيتتع . التتدهن الختتاح لتتذلك نجتتد أن ةيمتهتتا الغذائيتتة تقتتارب ةيمتتة الشتتعير
الكون بنجاح في تغذية حيوانات التسمين ومحدود االستخداح فتي تغذيتة التدواجن 

متن حبتة األرز ويجتتف % 2تتأثير ملتين ويشتكل الرجيتع حتوالي ورجيتع الكتون لته 
العنايتتتة بتخزينتتته حتتتتى ال يتتتتزنخ وفتتتي ك يتتتر متتتن األحتتتواذ يتتتتم استتتتخالص الزيتتتت 



 

 

هتتتتذا األخيتتتتر أةتتتتل ةيمتتتتة  ذائيتتتتة بالتركيتتتتف  -ويكتتتتون النتتتتاتج رجيتتتتع مستتتتتخل  
 (.24)الكيماوي لرجيع الكون، مولح في جدوذ رةم 

 
 (23)جدول 

 )%(يع الكون التركيب الكيماوي رج
نوع 
 الرجيع

 الرطوبة
بروتين 
 خام

 دهن خام
ألياف 
 خام

 رماد

مركبات 
غذائية 
مهضوم
 ة

معادل 
 النشا

بروتين 
مهضو
 م

طاقة 
 ممثلة

K 

cal/kg 

رجيع 

كون 

غير 

مستخل

 ص

..0

. 

60.6

3 

63.8

0 

8.6

6 

62..

7 
73.6 

72.

. 
..2 

066

2 

رجيع 

كون 

مستخل

 ص

7.6

4 

64.6

4 
4.27 

66.

4 

60.6

3 
04.3 

04.

6 

62.

2 

646

2 

 Corn Gluten Meal -:جلوتين األذرة - 3
وهتتتو الجتتتزء المتبقتتتي متتتن حبتتتة األذرة بعتتتد استتتتخالص أ لتتتف النشتتتا وفصتتتل  

وارتفاع ةيمته % 60يتميز بارتفاع نسبة البروتين الخاح التي تصل إلى . الجنين
وهتو مصتدر  نتي % 2 - 1الغذائية وانخفا  نسبة األلياف التتي ال تزيتد عتن 

 يونين ولكنه فقير في الليسين وتتزداد ةيمتته الغذائيتة عنتد تصتنيعه متن نسبيا بالم
والصتتبغات المكستتبة  Aاألذرة الصتتفراء حيتت  يتتزداد محتتتوا  متتن مصتتادر فيتتتامين 

. وجلوتين األذرة يستخدح أساسا في تغذية الدواجن متع كستف فتوذ الصتويا. للون 
 .يولح التركيف الكيماوي له( 23)والجدوذ رةم 

 (24)جدول 
 )%(التركيب الكيماوي لجلوتين األذرة والبروتيالن

 الرطوبة المادة
بروتين 
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

 رماد

مركبات 
غذائية 
مهضوم
 ة

معادل 
 النشا

بروتين 
 مهضوم

طاقة 
 ممثلة

K 

cal/kg 

جلوتين 

 األذرة

62.

2 
60.2 0.0 0.2 6.6 78.2 

76.

7 

40.

2 

36.

2 

74.62.673 7.86.370.3..86..6 8.6البروتيال



 

 

 2 2 2 0 6 8 4 ن

 Animal protein sources -:مصادر البروتين الحيواني -و 
مصادر البروتين ذات األصل الحيواني تستخدح منذ زمن بعيد في أعتالف  

فتتتي " األكستتتاب"التتتدواجن المركتتتزة وتعتبتتتر أ نتتتى متتتن مصتتتادر البتتتروتين النباتيتتتة 
ستتتتخدامها ارتفتتتاع محتواهتتتا متتتن األحمتتتا  األمينيتتتة األساستتتية ولكتتتن يحتتتد متتتن ا

أستتتعارها وتختلتتتا نستتتبة األحمتتتا  األمينيتتتة فتتتي المصتتتدر الواحتتتد حستتتف المتتتواد 
ومتتن أشتتهر مصتتادر البتتروتين . الختتاح المستتتخدمة فتتي صتتناعة األعتتالف المركتتزة

 : الحيواني المستخدمة في أعالف الدواجن ا تي
 Fish meal -:مسحوق السمك - 1
يتتتة فتتتي األحمتتتا  األمينيتتتة مصتتتدر متتتن مصتتتادر البتتتروتين الحيتتتواني الغن 

األساستتية ويعتبتتر متتن أفضتتل هتتذ  المصتتادر فتتي متتدى مالئمتتته لستتد احتياجتتات 
الطيتتور متتن األحمتتا  األمينيتتة األساستتية وكتتذلك يعتبتتر مصتتدر جيتتد لمجموعتتة 

المركف والعناصر المعدنيتة عتالوة علتى أن المستحوق المصتنع جيتدا  Bفيتامين 
ضتتتل أال يزيتتتد مستتتحوق الستتتمك عتتتن ويف (ME)يكتتتون  نيتتتا فتتتي الطاةتتتة المم لتتتة 

 . في العالئق% 5
 Meat meal -:مسحوق اللحم - 2
يعتبر مسحوق اللحم مصدر جيد للبروتين ولكن ةيمته البيولوجيتة أةتل متن  

مستتتحوق الستتتمك وهتتتو مصتتتدر جيتتتد للحمتتت  األمينتتتي الليستتتين ولكنتتته فقيتتتر فتتتي 
 Bيتتتامين المي تتونين والسستتتين وكتتذلك فهتتو مصتتدر للفيتامينتتات م تتل مجموعتتة ف

المركف وهو مصدر جيد للفوسفور المتاح المستفاد به في الدواجن، ويصنع متن 
األجزاء  ير المأكولة من الذبيحتة وكتذلك األجتزاء المرفولتة وتعتبتر الستلخانات 
ومصتانع التعليتف متتن أهتم المصتادر لهتتذا المستحوق ويمكتن إلتتافة بقايتا العظتتاح 

وهتو يحتتوي  Meat and Bone mealواألرجتل ليكتون مستحوق اللحتم والعظتم 
علتتتتى نستتتتبة بتتتتروتين اةتتتتل متتتتن مستتتتحوق اللحتتتتم وعمومتتتتا ال ينصتتتتح بزيتتتتادة نستتتتبة 

 .في عالئق الدواجن% 5مسحوق اللحم أو مسحوق اللحم والعظم عن 
 -:مخلفات مجازر الدواجن  - 3

 Poultry slaughter house by-products 
ويفتوق مستحوق  مسحوق مخلفات مجازر الدواجن مصدر ممتتاز للبتروتين 

اللحتتتم فتتتي ةيمتتتته البيولوجيتتتة حيتتت  أنتتته يصتتتنع متتتن أجتتتزاء الذبيحتتتة المتبقيتتتة م تتتل 
. التترأل والرةبتتة، واألرجتتل واألحشتتاء الداخليتتة للذبيحتتة، وكتتذلك التتذبائح المرفولتتة

ويحتوي على نسبة بروتين خاح % 5ويمكن استخدامه في أعالف الدواجن حتى 
 %. 65تقريبا 



 

 

لطيتور كميتات كبيترة متن التري  والتتي يصتنع منهتا وينتج عن عملية ذبح ا 
والبروتين الرئيسي للري  يعتبر  ير مهضتوح  Feather Mealمسحوق الري  

ويمكتتن معاملتتته بتتبع  المعتتامالت ستتواء الحراريتتة أو اإلنزيميتتة لمعالجتتة التتري  
% 80بتروتين، % 85ويصلح الستخدامه في تغذيتة التدواجن ألنته يحتتوي علتى 

المعالجتتة وهتتو فقيتتر فتتي الحمتت  األمينتتي الليستتين والتربتوفتتان منتته مهضتتوح بعتتد 
والهستدين عالوة على احتمتاذ فقتد الم يتونين والسستتين أثنتاء التصتنيع والتجهيتز 
فيجتف مراعتاة ذلتك عنتد استتخدامه فتي تغذيتة التدواجن ولتذا ال ينصتح باستتتخدامه 

عتتتالف بنستتتبة كبيتتترة فتتتي األعتتتالف ويكتفتتتى باستتتتخدامه فتتتي صتتتناعة مركتتتزات األ
يولتتتح التركيتتتف الكيمتتتاوي لتتتبع  مصتتتادر البتتتروتين ( 25)وجتتتدوذ رةتتتم . فقتتتع

 . الحيواني
 (25)جدول 

 )%(التركيب الكيماوي لبعض مصادر البروتين الحيواني 
 الرطوبة مادة

بروتين 
 خام

دهن 
 خام

الياف 
 خام

 الرماد
الطاقة الممثلة 

k cal/Kg 

 4200 1220 026 1020 2220 8200 مسحوق السمك

 2400 2120 025 5200 5620 7200 حوق اللحممس

مسحوق اللحم 
 والعظم

225 6020 720 120 2828 2200 

مسحوق مخلفات 
 مجازر الدواجن

220 5820 1320 220 1620 2700 

 2500 425 120 325 8620 222 مسحوق الري 

 -:مخلفات عمليات التصنيع الغذائي - 4
ع األ ذيتتتتتة المحفوظتتتتتة مصتتتتتان)يتخلتتتتتا عتتتتتن عمليتتتتتات التصتتتتتنيع الغتتتتتذائي  

كميتتة كبيتترة جتتدا متتن المخلفتتات والتتتي يصتتعف علتتى المصتتانع ( وصتتناعة الستتكر
التتتخل  منهتتا، ونظتترا للتتنق  الشتتديد فتتي األعتتالف التقليديتتة، أجريتتت األبحتتاث 
العديتتتدة لمحاولتتتة استتتتخداح جتتتزء متتتن هتتتذ  الكميتتتات المتخلفتتتة كمتتتواد علتتتا  يتتتر 

وجتتتدوذ رةتتتم . زء متتتن هتتتذا التتتنق تقليديتتتة فتتتي عالئتتتق التتتدواجن والحيتتتوان لستتتد جتتت
يولتتتحان التركيتتتف الكيمتتتاوي لمخلفتتتات مصتتتانع األ ذيتتتة المحفوظتتتة ( 26، 25)

 (.  الموالل)ومخلفات صناعة السكر 

 -:المخلفات الناتجة عن مصانع األغذية المحفوظة: أوال



 

 

 Mango seed kernel -:بذور المانجو - 1
متتتتن الكميتتتتة  %30يتخلتتتا عتتتتن عمليتتتتة تصتتتتنيع عصتتتير المتتتتانجو حتتتتوالي  

المستخدمة كبذور ويصعف التخل  منها ولذا فكر علماء التغذيتة فتي محتاوالت 
جتتتتادة الستتتتتتخداح هتتتتذ  البتتتتتذور كمتتتتادة علتتتتتا  يتتتتر تقليديتتتتتة فتتتتي تغذيتتتتتة الحيتتتتتوان 

، ولتذا (النشتا)والدواجن، وتعتبر بذور المانجو مصدرا جيتدا للكربوهيتدرات الذائبتة 
ان، ويبثر على االستفادة الكاملة من فهو مصدر طاةة في تغذية الدواجن والحيو 

الطاةتتة فتتي تغذيتتة التتدواجن يرجتتع إلتتى استستتا ة التتدواجن للبتتذور ولتتعا النستتبة 
الهضتتتتمية للتتتتدهون واحتمتتتتاذ وجتتتتود بعتتتت  المتتتتواد الضتتتتارة للكتاكيتتتتت الصتتتتغيرة، 

في العليقة حتى ال تبثر علتى % 10وينصح بعدح استخدامه بنسبة ال تزيد عن 
ور ومتتتتن حيتتتت  معتتتتدالت النمتتتتو ومعتتتتدالت االستتتتتهالن الصتتتتفات اإلنتاجيتتتتة للطيتتتت

 . الخ.... الغذائي ومعدالت التحويل الغذائي 
 Citrus pulp -:بقايا عصير البرتقال - 2
% 50تم تتل كميتتة المخلفتتات الناتجتتة عتتن عمليتتة عصتتير البرتقتتاذ بحتتوالي  

متن الكميتتة المستتخدمة لعمتتل العصتتير وهتي كميتتات كبيتترة جتدا يمكتتن استتتخدامها 
من العليقة % 20ر للطاةة  ير التقليدية في تغذية الحيوانات حتى نسبة كمصد

أمتتتا فتتتي تغذيتتتة التتتدواجن يفضتتتل أال يزيتتتد نستتتبة اإللتتتافة فتتتي . بتتتدون أي مشتتتاكل
كمصتتتدر للطاةتتتة حيتتت  يحتتتد متتتن استتتتخدامها وجتتتود بعتتتت  % 10العليقتتتة عتتتن 

 والتتي تستبف نقت  Lemoninالعوامل أهمها وجتود المتواد الستامة الناتجتة عتن 
وترجتتتع إلتتتى . التتتخ... فتتتي معتتتدالت النمتتتو وانخفتتتا  معامتتتل التحويتتتل الغتتتذائي 

هتذا وةتتد أمكتتن . لتعا النستتبة الهضتمية للتتدهون وةلتة االستستتا ة الكتاكيتت لهتتا
عمتتل ستتيالج متتن هتتذ  المخلفتتات وتستتتخدح بنجتتاح كمصتتدر للطاةتتة فتتي عالئتتق 

 . المجترات
 Dry pea by product -:مخلفات البسلة - 3
تعليتتف البستتلة تتم تتل فتتي القشتترة واألجتتزاء التالفتتة وهتتي كميتتات يتخلتتا عتتن  

ويميتتز مخلفتتات البستتلة نستتبة األليتتاف الختتاح العاليتتة لتتذا يمكتتن استتتخدامها . كبيتترة
كمصدر للطاةة المنخفضة في عالئق الطيور المائية م ل البع ويمكن التجفيتا 

العالئتق عتن  وإدخالها في عالئق الحيوانات وينصتح أال يزيتد نستبة اإللتافة فتي
10 .% 

 
 
 



 

 

 (26)جدول 
 )%(التركيب الكيماوي لمخلفات مصانع األغذية المحفوظة 

 الرطوبة (المخلف)المادة 
البروتين 

 الخام

الدهن 

 الخام

األلياف 

 الخام
 الرماد

الطاقة 

 الكلية

الطاقة 

 الممثلة

كربوهيدرات 

 ذائبة

      k cal/kg  

 بذور المانجو

بقووووووواي عصوووووووير 

 البرتقال

 ات البسلةمخلف

8.0 

8.3 

..0 

8.4 

..2 

60.3 

66.7 

6.2 

6.4 

6.3 

60.2 

67.0 

3.2 

..2 

0.. 

476. 

4468 

4002 

6082 

6062 

6642 

74.0 

66.0 

00.0 

 -( :الموالس)المخلفات الناتجة من صناعة السكر : ثانيا
يستخرج المتوالل نتيجتة لعمليتات تصتنيع الستكر متن عصتارة نبتات الستكر  
ن ختتالذ التبخيتتر وبلتتورة الستتكر ينتتتج المتتوالل بلتتون ومتت( م تتل القصتتف والبنجتتر)

ويستمى النتاتج ( الحتوائته علتى متواد  يتر ستكرية)بني  تامق علتى صتورة ستائلة 
متن % 3بالموالل األخضر ويتراوح المتوالل المنتتج متن مصتنع الستكر بحتوالي 

 .وزن المادة السكرية
روابع ويعتبتتر المكتتون األوذ للمتتوالل هتتو بعتت  أنتتواع الستتكر ثتتم بعتت  التت 

% 50النيتروجينية وكذلك الماء واألمتالح الذائبتة ويحتتوي المتوالل علتى حتوالي 
 (. سكروز)سكر 

ويستخدح الموالل بشكل أك ر في أ ذية الدواجن والحيوان كمصدر للطاةة  
والفيتامينات أو بشكل أك ر في عمليات تكعيف األعالف لتقليل التطتاير لألتربتة 

لتتتا ويجتتتف استتتتخدامه بعنايتتتة حتتتتى يحتتتدث الخلتتتع الناعمتتتة وزيتتتادة استتتتهالن الع
 . الجيد للعلا

 (27)جدول 
 )%(التركيب الكيماوي للموالس 

 

 المخلف

البروتين  الرطوبة

 الخام

الدهن 

 الخام

األلياف 

 الخام

الطاقة  الرماد

 الكلية

الطاقة 

 الممثلة

     k cal/kg 

 الموالس سكر قص 

 الموالس سكر بنجر

03.8 

00.3 

4.4 

6.6 

2.62 

2.0 

 --

2.3 

..8 

8.8 

0802 

0..2 

6.32 

6.32 

 



 

 

 الفصل الثاني
 طرق تقييم مواد العلف  

- :طرق التقييم الكيماوي لمواد العلف -2-2-1
متتتن األهميتتتة بمكتتتان أن يتتتتوفر لتتتدى المربتتتي أو المنتتتتج نظتتتاح علمتتتي دةيتتتق  

كتان لتقدير القتيم الغذائيتة لمتواد العلتا المختلفتة والمتاحتة لالستتخداح الحيتواني، و 
 Henneberg andأوذ من ابتدع نظاح تقييم  ذائي لمواد العلا هما العالمان 

Stohman 1864  فتتتي محطتتتة التجتتتاربWeende  بألمانيتتتا، وةتتتد بنتتتي هتتتذا
النظتتتتاح فتتتتي التقيتتتتيم علتتتتى أستتتتال محتتتتتوى متتتتادة العلتتتتا متتتتن المركبتتتتات الغذائيتتتتة 

هتتتذا (. خالتتت... أمتتتالح معدنيتتتة  -بروتينتتتات  -دهتتتون  -كربوهيتتتدرات )المختلفتتتة 
النظاح كان وما زاذ حجر الزاوية للتقييم الكيماوي لكل متن ا ذيتة اإلنستان ومتواد 

نظاح التقييم هذا ست مركبات مولحة في جدوذ رةم  شمل وةد. العلا الحيوانية
(28 .) 

 (28)جدول 
 المكونات الرئيسية لألغذية

 طريقة التقدير يشمل المكون

لتدممدء لتمممعلع   -لتدممدء لت مممو  لتددء
 -ي غ مممممممري  لتذمممممممور   ممممممم

 .لتدو ودو لتةيدو 

لتغجفيممممظ علممممل عوجممممب  ممممولو  
 .   غل ثودو لتري 5 105

يهممممممد  جديمممممممذ لتعندصمممممممو  لتوددع لتعد 
 لتدععنيب

دغويممل وعممع لت مموق علممل عوجممب 
500 - 550  5  

لتوورغي  لت يييي رلتدو ودو  لتوورغي  لتعد 
 ل يرغيب غيو لتوورغينيب

غيممعيو لآليرو لت لممي عمم  ةويممق 
تمضمممم  دممممذ  دممممض  وويغيممممك ل

 .ةوييب  لعلع  -دو ي 

ييممممرو  -هممممدرو  -ععممممر   لتعع  لتعد 
 رلتدرلع لتدلرنب

ود هممممغع ا ورلهممممةب لإلثيممممو 
 .لتوغورتي

 -لتميدرهممميليلري  -لتهمممليلري  ل تيدظ لتعد 
 لتلجني 

لتدغويممي وعممع علممل لتدممدع  لتذيل يممب 
دذ د لر   ددضي ث  لتذلي دمذ 

 .د لر  ئلر 

لو لت وورعيممممممممممعو
لتيل ومممممممممممممممممممممممب لر 
لتدهمممممممممممممممممغعلا 
لتعممممممممممدتي دمممممممممم  

 ل يرو

لتثند يمب  -لته ويدو ل  دعيب 
جيء وهمية  -لتث ثيب لتنهد  -

 .د  لتهليلري لتيدو  تلمض 

لتومممورغي  )نمممدغج ةممموع دجدمممرو 
ل تيممدظ + لتممعع  لتعممد  + لتعممد  
 . 100لتوددع لتعد  د  + لتعد  

 



 

 

- :طرق التقدير الكيماوي  -2-2-1-1
 Moisture content -:الرطوبة -أ 
تبخذ عينتة مم لتة لمتادة العلتا المتراد تقييمهتا وتطحتن جيتدا ثتم يبختذ منهتا  

ح حتتتى 5  105 - 100وزنتتة مم لتتة تولتتع فتتي فتترن تجفيتتا علتتى درجتتة حتترارة 
 . ثبات الوزن 

 وزن العينة بعد التجفيا -وزن العينة ةبل التجفيا      
× ____________________________=  نسبة الرطوبة الميوية

100 
 وزن العينة ةبل التجفيا      

 نسبة الرطوبة - 100)%( = نسبة المادة الجافة 
 Ash -:طريقة تقدير الرماد الخام -ب 

تحتتترق فتتتي فتتترن  -تبختتتذ عينتتتة مم لتتتة مطحونتتتة معلومتتتة التتتوزن فتتتي بوتقتتتة  
ح ثتتم تقتتدر كميتتة الرمتتاد المتبقتتي بعتتد 5  550 - 500حريتتق علتتى درجتتة حتترارة 

 .حرق تماح ال
 وزن الرماد المتبقي بعد الحرق       

 النسبة الميوية للرماد على أسال المادة الجافة=  100×  ------------------= النسبة الميوية للرماد الخاح 
 وزن العينة الجافة ةبل الحرق       

  Ether extract (EE) -:طريقة تقدير الدهن الخام -جـ 
الكوليستتيروذ  -األحمتا  الدهنيتة الحترة  -ويقع تحت هذا القسم الدهون  
وعتتتادة فتتت ن أ لتتتف متتتواد العلتتتا النباتيتتتة تحتتتتوي علتتتى . التتتخ... الكلوروفيتتتل و  -

 :نسبة منخفضة من هذ  المركبات ويتم التقدير  كما يلي
تولتع فتي  -تبخذ وزنة جافة معلومة مم لة من المتادة العلفيتة المطحونتة  

رها في وحتدة استتخالص التدهن الخاصتة عبوة من ورق الترشيح التي تولع بدو 
بجهتتتاز سوكستتتلت، يولتتتع علتتتى لعينتتتة كميتتتة متتتن األثيتتتر البترولتتتي حتتتتى يمتلتتتو 

ثتتتم يتتتتم تشتتتغيل ( النقتتتع)ستتتاعة  12المستتتتخل  ويتتتترن اإلثيتتتر متتتع العينتتتة لمتتتدة 
التستخين ليتبختتر جتزء متتن اإلثيتتر الموجتود فتتي القابلتتة الخاصتة بجهتتاز سوكستتلت 

التتذي يتتتم تفريغتته متتن اإلثيتتر المتتذيف للتتدهون  ثتتم يتك تتا فيتتتم متتلء المستتتخل 
ستاعة أخترى، ويتتم تجفيتا  12الذي يعاد إلى القابلة وتكرر هذ  العمليات لمتدة 

العينتتة متترة أختترى، يتتتم ةيتتال كميتتة التتدهن المنتتزوع بعتتد تجفيتتا العينتتة وتحستتف 
 : النسبة الميوية للدهن في العينة كا تي

 لعينة بعد االستخالصوزن ا -وزن العينة ةبل االستخالص     
 100×  ------------------------------------= النسبة الميوية للدهن الخاح 

 وزن العينة ةبل االستخالص 



 

 

 Crude Protein (CP) -:طريقة تقدير البروتين الخام -د 
فتتي هتتذ  الطريقتتة تبختتذ وزنتتة  -يتتتم تقتتدير البتتروتين الختتاح بطريقتتة كلتتداهل  

دة العلا وتولع في دورق هضم كلداهل ويولع عليها معلومة من مطحون ما
كميتة كافيتة متن حمت  الكبريتيتك المركتتز متع إلتافة بعت  العوامتل المستتاعدة، 
تولع على اللهف للغليان والهضم حي  يتم التتخل  كليتا متن المتادة العضتوية 

تم تحويل كل النيتتروجين إلتى ستلفات )ويصبح محتوى ةابلة الهضم رائق شفاف 
يتم بعد ذلك نقل محتويات دورق كلداهل نقال كميتا إلتى جهتاز تقطيتر  -( نشادر

كلداهل حي  يضاف على ناتج الهضم كميةكافية من محلوذ مشبع من الصودا 
الكاويتتتة متتتع التستتتخين وتستتتتقبل األمونيتتتا الناتجتتتة فتتتي دورق بتتته حجتتتم معتتتين متتتن 

 - Indicatorحم  الكبريتيتك معتروف العياريتة باإللتافة إلتى جتوهر كشتاف 
تتتتم عمليتتة معايرةمحتويتتات التتدورق ويتتتم حستتاب كميتتة ا زوت النتتاتج متتن عمليتتة 

 .التقطير
فيكتتتون النتتتاتج هتتتو  6225× رةتتتم األزوت النتتتاتج متتتن عمليتتتة التقطيتتتر هتتتذ   

 .البروتين الخاح في عينة المادة الغذائية
 Crude fiber (CF) -:األلياف الخام -هـ 

والهيموستتليلوز واللجنتتين فتتي المتتادة تشتتمل األليتتاف الختتاح كتتل متتن الستتليلوز  
متتن مطحتتون متتادة العلتتا ( وزنتتة معلومتتة)الغذائيتتة وتقتتدر عتتن طريتتق  لتتي عينتتة 

لمدة ساعة ونصا، ثم %( 1225)أوال في محلوذ مخفا من حم  الكبريتيك 
صودا كاوية ثتم الغستيل % 1225الغسيل ثم إعادة الغلي لنفس المدة في محلوذ 

 .عد هذ  العملية هو االلياف الخاحوالتجفيا، الوزن المتبقي ب
 

 وزن المادة المتبقية من العينة بعد الغلي مع الحام  ثم الغلي مع القلوي         
×  -------------------------------------------= يتتتة لالليتتتاف الختتتاح النستتتبة الميو 

100 
 وزن العينة

 NFE -:مستخلص المواد الخالية من اآلزوت -و 
الكربوهيتتتدرات )الستتتكريات البستتتيطة والذائبتتتة وال الثيتتتة والنشتتتا ويشتتتمل هتتتذا  

البتروتين + التدهن الختاح )ويتم تقديرها حسابيا بعد التوصتل إلتى مجمتوع ( الذائبة
 . ثم يطرح هذا المجموع من المادة العضوية( االلياف الخاح+ الخاح 

الختاح البتروتين + الدهن الخاح )مجموع  -( المادة العضوية) NFE = 100أي 
 .ثم يطرح هذا المجموع من المادة العضوية( االلياف الخاح+ 



 

 

البتروتين الختاح + التدهن الختاح )مجمتوع  -المتادة العضتوية ) NFE = 100أي 
األليتتاف + البتتروتين الختتاح + التتدهن الختتاح )أو يطتترح مجمتتوع ( األليتتاف الختتاح+ 

 . من المادة الجافة( الرماد الخاح+ الخاح 
+ البروتين الخاح + الدهن اخالح )مجموع  -( لمادة الجافةا) NFE = 100أي 

 (. الرماد الخاح+ األلياف الخاح 
 (K cal ME/Kg) -:تقدير الطاقة الممثلة في الدواجن -هـ 

لماكانتتتت التتتدواجن ال تستتتتفيد متتتن كتتتل الطاةتتتة الكليتتتة الموجتتتودة فتتتي الغتتتذاء  
يستتفيد منته الطتائر المأكوذ أصبح من الضروري تقتدير الجتزء متن الطاةتة التذي 

فعليا خصوصا وأن المواد الغذائية تختلا ك يترا فتي كميتة هتذ  ر تم اتحادهتا فتي 
 -كربوهيتدرات )كمية الطاةة الكليتة بالنستبة إلتى متا تحتويته متن مركبتات  ذائيتة 

 (.بروتين -دهون 
لمتتتادة العلتتتا باعتبتتتار طاةتتتة التتتزرق  MEويفضتتتل تقتتتدير الطاةتتتة المم لتتتة  

هتتي أحتتد  MEيتتر المستتتفاد بتته متتن طاةتتة الغتتذاء لتتذا يعتبتتر النتتاتج هتتي الجتتزء  
المقتتاييس الهامتتة لالستتتفادة الفعليتتة متتن طاةتتة متتادة العلتتا ويمكتتن تقتتدير الطاةتتة 
المم لة في مواد العلا كيميائيتا نظترا ألن الطترق الحيويتة لتقتدير الطاةتة المم لتة 

 .تعتبر طويلة ومكلفة
كيميائيتتتة لمتتتادة العلتتتا حيتتت  يتتتتم وتقتتتدير الطاةتتتة المم لتتتة متتتن التحلتتتيالت ال 

تحليتتتل كتتتتل متتتتن النشتتتا والستتتتكر والبتتتتروتين والتتتدهن فتتتتي متتتتادة العلتتتا ثتتتتم تطبيتتتتق 
 :المعادلة التالية

ME (K cal/Kg) = 53 + 38 (% crude protein + 2.25 x % ether 

extract + 1.1 x % starch + % sugar). 

 

ME (Cel/kg) = 0.59 x % dry matter + 38 (% CP + 2.2 x % 

EE + 1.1 % starch + % sugar).  

 

- :تجارب الهضم
تهتتتتتدف هتتتتتذ  التجتتتتتارب إلتتتتتى تحديتتتتتد معتتتتتدالت الهضتتتتتم للمركبتتتتتات الغذائيتتتتتة  

المختلفتتتة الداخلتتتة فتتتي تركيتتتف العليقتتتة عتتتادة تقستتتم تجتتتارب الهضتتتم إلتتتى متتترحلتين 
 األولى تسمى بالفترة التمهيدية أو التحضيرية خالذ هذ  الفتترة يتتم خاللهتا التأكتد

متتن أن كتتل األ ذيتتة الستتابقة للعليقتتة أو لمتتادة العلتتا المتتراد اختبتتار  ةتتد زاذ أثرهتتا 
أيتتاح وذلتتك فتتي  2كليتتا متتن القنتتاة الهضتتمية وتمتتتد هتتذ  المرحلتتة متتدة ال تقتتل عتتن 

 .الحيوانات ذات المعدة البسيطة



 

 

أمتتتا فتتتي حالتتتة الحيوانتتتات المجتتتترة فتتت ن الفتتتترة التمهيديتتتة ال تقتتتل عتتتن ثالثتتتة  
يتم التأكد من خلو القناة الهضتمية متن الغتذاء الستابق للعلتا المتراد أسابيع حتى 

اختبار  كما يجف التأكد من استكماذ عملية أةلمة ميكروفلورا الكرش على المادة 
وخالذ المرحلة التمهيدية يقدح . أو العلا التجريبي المراد تحديد معدالت هضمه

 . للحيوان كمية الغذاء اليومي المحدد
ل انية وهي مرحلة التقدير الكمتي للكميتات المأكولتة متن العناصتر المرحلة ا 

والمركبتتات الغذائيتتة المتتراد دراستتة معامتتل هضتتمها كميتتا وكتتذلك المفتترز منهتتا متتع 
التتروث حيتت  يتتتم جمتتع التتروث كميتتا كتتل يتتوح ويتترش عليتته متتواد ةاتلتتة للكائنتتات 

ا زوت الدةيقة كما يتم رش الروث بمحلوذ مخفا من حم  الكبريتيك لت بيت 
وعتادة يستتتخدح فتتي تجتتارب الهضتتم حيوانتتات تامتتة النمتتو حيتت  انتته فتتي ك يتتر متتن 

 . األحواذ نجد الحيوانات صغيرة السن لم يكتمل نمو جهازها الهضمي
كمتتا يفضتتل استتتخداح التتذكور فتتي تجتتارب الهضتتم حيتت  يستتهل جمتتع البتتوذ  

رةتم منفصال عن الروث خاصتة إذا لتم تتتوفر صتناديق الهضتم المبينتة فتي شتكل 
وفتتي حالتتة عتتدح تتتوافر صتتناديق الهضتتم تستتتخدح أكيتتال متتن المشتتمع لجمتتع ( 7)

التتتروث كمتتتا يستتتتخدح أةمتتتاع وأكيتتتال متتتن البالستتتتيك فتتتي جمتتتع البتتتوذ شتتتكل رةتتتم 
(10 .) 
 

 
 (7)الشكل رةم 

وصتندوق الهضتتم التتذي يولتتع فيتته الحيتتوان لتقتتدير معامتتل الهضتتم مصتتمم  
يت  يجمتع التروث مستتقال والبتوذ لضمان فصتل البتوذ عتن التروث فصتال تامتا ح

علتتتى أرلتتتية متتتن القضتتتبان الحديديتتتة تستتتمح ( األ نتتتاح)ويقتتتا الحيتتتوان . مستتتتقال
بمرور الروث والبوذ وتوجد تحته شبكة من السلك مائلة ال تسمح بمرور الروث 
بل ينحدر عليها حي  يتجمع في صندوق مخصوص أما البوذ فيمر خالذ هذ  

من الزنك تنتهي بفتحة يمر منها البوذ، حيت  الشبكة السلك إلى مسطح منحدر 

  

 

 



 

 

يجمع في إناء أو وعاء إما زجاجي أو بالستيك ويعلتق فتي صتندوق الهضتم متن 
 . الداخل صندوةين أحدهما للغذاء وال اني للماء

وةد يستخدح أكيتال مبطنتة بالمشتمع تعلتق علتى ظهتر الحيتوان يجمتع فيهتا  
 .  الروث مباشرة لتجارب الهضم

 

 
 (10)رةم الشكل 

فتتتي المرحلتتتة ال انيتتتة أو األساستتتية يجمتتتع يوميتتتا التتتروث جمعتتتا كميتتتا رطبتتتا  
من الوزن الناتج، هذ  العينة % 10 - 5ويوزن ثم يبخذ منه عينة يومية حوالي 

تتترش بحمتت  كبريتيتتك لت بيتتت ا زوت كمتتا يضتتاف إليهتتا التلتتوين لقتتتل الكائنتتات 
ثتتتم ( تجفيتتتا مبتتتدئي) ح5 65 - 60الدةيقتتتة ثتتتم تجفتتتا العينتتتة علتتتى درجتتتة حتتترارة 

ح حتتتى ثبتتات التتوزن، تعامتتل العينتتة اليوميتتة بتتنفس الطريقتتة 5 105تجفتتا علتتى 
حتى نهاية الدور االساسي ثم تخلع العينات اليومية خلطا جيدا بعد التجفيا ثم 
تطحتتتن ويبختتتذ منهتتتا عينتتتة مم لتتتة إلجتتتراء التحلتتتيالت المختلفتتتة لتقتتتدير المركبتتتات 

  .الغذائية المفرزة مع الروث
ويحستتف معامتتل الهضتتم ألي متتادة  ذائيتتة وذلتتك عتتن طريتتق تحديتتد كميتتة  

 (.كنسبة ميوية)المهضوح من المادة الغذائية منسوبا إلى الكمية المأكولة منها 
ولتقتدير كميتة المتادة الغذائيتة المهضتومة عتن طريتق طترح كميتة المركبتات  

داخلة فتي الغتذاء أو الغذائية الخارجة مع الروث من إجمالي المركبات الغذائية ال
وتجدر اإلشارة إلى أن ناتج الطرح هذا ال يعبتر إال عتن معتدذ الهضتم . المأكولة

 : الظاهري ويرجع السبف في استخداح لفظ ظاهري إلى
يوجتتتتد متتتتع التتتتروث بعتتتت  المركبتتتتات الغذائيتتتتة المهضتتتتومة والتتتتتي لتتتتم يتتتتتم  

والتتي أيضا يوجد لتمن مكونتات التروث بعت  المركبتات الغذائيتة . امتصاصها

 

 

 



 

 

لتتتتم تتتتتدخل متتتتع  تتتتذاء الحيتتتتوان وبتتتتذلك يمكتتتتن حستتتتاب معتتتتدذ الهضتتتتم الظتتتتاهري 
 :بالمعادلة التالية

 
 كمية المركف الغذائي في الروث -كمية المركف الغذائي في العليقة        

×  ------------------------------------( = ميويتتتتة كنستتتتبة)معامتتتتل الهضتتتتم الظتتتتاهري 
100  

 ذائي في العليقةكمية المركف الغ       
 

 :مثال لتقدير معامل الهضم للدريس
 -% 2235مستتتتتخل  إثيتتتتر  -بتتتتروتين ختتتتاح % 15255تركيتتتتف التتتتدريس  

مستخل  المواد الخالية متن ا زوت  -% 12214رماد % 22ز18ألياف خاح 
 %. 45257( الكربوهيدرات الذاتية)

 (29)جدول رقم 
 .رأس غنم/ سكجم دري 1المأكول اليومي : بيانات تجربة الهضم

بروتين  
 خام

دهن 
 خام

ألياف 
 خام

مستخلص المواد 
الخالية من 

 اآلزوت

 يوح/ جراح / المأكوذ 
 يوح/المفرز مع الروث جم

 يوح/ المهضوح جم
 %معامل الهضم 

15525 
64285 
71265 
58273 

2325 
8246 

16213 
15288 

18222 
106202 
81214 
34243 

47527 
107283 
286206 

2226 
ت تجربتتة الهضتتم المبينتتة ف نتته يمكتتن حستتاب مجمتتوع المركبتتات ومتتن بيانتتا 

هتتذ  القيمتتة تعبتتر عتتن القيمتتة الحراريتتة لمتتادة العلتتا  TDNالغذائيتتة المهضتتومة 
 . تحت الدراسة

تقدر مجموع المركبات الغذائية المهضومة بجمع ةيم المركبات المهضومة  
+ متتن ا زوت مستتتخل  المركبتتات الخاليتتة + األليتتاف الختتاح + البتتروتين )متتن 

 (. 2225الدهن 
هتتو أن طاةتتة الوحتتدة  2225× والستتبف فتتي لتترب كميتتة التتدهن المهضتتوح  

لتتعا الطاةتتة الحراريتتة القابلتتة للتم يتتل للوحتتدة  2225الوزنيتتة متتن التتدهن تستتاوي 
 . الوزنية من الكربوهيدرات



 

 

وعلى هذا األسال يكون مجموع المركبات الغذائية المهضومة في الدريس  
 3752115=  286206+  81214( + 2225×  16213+ ) 71265: هتتتتتتتتتتتتتي
كجتتتم أي أن النستتتبة الميويتتتة للمركبتتتات الغذائيتتتة المهضتتتومة هتتتي /  TDNجتتتراح 
3725 .% 

 :العوامل التي تؤثر على معامل الهضم
هنتتتان عوامتتتل ك يتتترة تتتتبثر علتتتى معتتتدالت هضتتتم المتتتادة الغذائيتتتة وبالتتتتالي  

ائيتتة وبالتتتالي علتتى تقيتتيم متتواد العتتا معتتدالت استتتفادة الحيتتوان متتن مكوناتهتتا الغذ
 . ذائيا

فم ال وجد أن لنوع التغذية أثر كبير جتدا علسعمليتات الهضتم، فشتكل ونتوع  
وكميتتة وطريقتتة تجهيتتز األعتتالف والمعتتامالت الستتابقة تتتبثر علتتى معتتدالت الهتتدح 
الميكروبتتي فتتي الكتترش أو حتتتى علتتى كميتتات العصتتارات الهالتتمة التتتي تفرزهتتا 

 .في األجزاء المختلفة من القناة الهضميةالغدد الهضمية 
أيضا يالحظ تغيرات فسيولوجية وتشريحية ومرفولوجية في القناة الهضمية  

نتيجة الختالف العمر والنوع أو الفصيلة الواحدة، هذا باإللافة إلى تأثير حجم 
الوجبة وتعدد مرات التغذية وتوالي متواد العلتا أو استتخدامه فتي صتورة جرعتات 

متكاملتتتتة تقتتتتدح للحيتتتتوان علتتتتى فتتتتترات، أيضتتتتا لنستتتتف األعتتتتالف المختلفتتتتة   ذائيتتتتة
وتركيبها الكيماوي تاثير كبير على عمليات الهضم وسرعة مرور الكتلة الغذائيتة 
في القناة الهضمية، هذا باإللافة إلى معدالت امتصاص النواتج النهائية، ومن 

 : أهم هذ  العوامل
 :نوع  الحيوان*  

 -ضتتتم للمتتتواد الغذائيتتتة فتتتي األنتتتواع الحيوانيتتتة المختلفتتتة يختلتتتا معامتتتل اله 
يرجتتتتع ذلتتتتك إلتتتتى اختتتتتالف فتتتتي تركيتتتتف ووظيفتتتتة األجتتتتزاء المختلفتتتتة متتتتن الجهتتتتاز 
الهضتتتتمي فمتتتت ال ةتتتتد تتقتتتتارب القتتتتيم الهضتتتتمية لألعتتتتالف المركتتتتزة فتتتتي كتتتتل متتتتن 
الحيوانتتتات المجتتتترة و يتتتر المجتتتترة، إال أن هنتتتان اختتتتالف والتتتح فتتتي معتتتدالت 

خشنة فم ال معدالت هضم التبن عند تغذيته لألبقار أعلى من هضم األعالف ال
وتهضتم األ نتاح التتبن بمعتدالت ةتد % 13معدالت هضمه عند األ نتاح بحتوالي 

بينمتتتا فتتتي الخيتتتوذ نجتتتد أن معتتتدذ هضتتتم التتتتبن فتتتي المتوستتتع % 38تصتتتل إلتتتى 
ولتركيف مادة العلا تأثير على معدالت الهضم فم ال نجد أن الفرق فتي % 24

% 12 - 10هضم دريتس المراعتي فتي األ نتاح يتفتوق بمتا ال يتزد عتن  معدالت
 . من معدالت هضمه في الخيوذ

 : االختالفات الفردية*  



 

 

هتتتذ  االختالفتتتات تظهتتتتر داختتتل النتتتوع الواحتتتتد بتتتين الحيوانتتتات ذات العمتتتتر  
الواحتتتد، والجتتتنس الواحتتتد تصتتتل هتتتذ  االختالفتتتات أةصتتتاها عنتتتد دراستتتة معتتتدالت 

 البا ما ترجع هذ  االختالفات إلى اختالف نظم التغذية  هضم األعالف المالية
 . خالذ فترة النمو للحيوان

 
 :كمية وحجم المخاليط المكونة للعليقة اليومية*  

ثبتتت أن كميتتة العصتتارات الهالتتمة ونشتتاب إنزيماتهتتا، أيضتتا حيويتتة القنتتاة  
متن أن  الهضمية يتوةا إلى حد كبير على كمية وحجم العليقة اليومية، فبتالر م

إال أن الكميتتات . زيتتادة كميتتة الغتتذاء ةتتد تستتبف زيتتادة إفتتراز العصتتارات الهالتتمة
الضخمة تتسبف في ةصر فترة وجود الكتلة الغذائية في القناة الهضمية أو تزداد 
ستتتترعة مرورهتتتتا ممتتتتا يكتتتتون لتتتته أثتتتتر عكستتتتي علتتتتى معتتتتدالت الهضتتتتم ومعتتتتدالت 

ذلتتتك ينصتتتح بتتتأن تقتتتدح  االمتصتتتاص للنتتتواتج النهائيتتتة لعمليتتتات الهضتتتم ولتالفتتتي
 . للحيوان يوميا عليقة تتناسف مع السعة الم لى الستيعاب القناة الهضمية

 :تركيب ومكونات العليقة* 
حيتت  أن معتتدالت الهضتتم تتتتأثر بالتركيتتف الكيمتتاوي لمتتواد العلتتا الداخلتتة  

فتتتي العليقتتتة وزيتتتادة مركتتتف معتتتين ةتتتد يتتتبثر ستتتلبا علتتتى الهضتتتم، فمتتت ال إذا زادت 
اح بصفة عامة أو محتوى اللجنين بصفة خاصة صحف ذلك خف  األلياف الخ

ايضتا عنتد نقت  عنصتر أو مركتف . معدالت هضم المركبتات الغذائيتة المختلفتة
 ذائي في العليقة يصحبه انخفا  معدالت الهضم كما هو الحاذ عنتد التغذيتة 
علتتى عالئتتق فقيتترة فتتي البتتروتين وبصتتفة عامتتة فتت ن معتتدذ الهضتتم يكتتون طبيعيتتا 

أمتا فتي  8: 1لتغذية علسعالئق بها النسبة الزالليتة أو النستبة الغذائيتة حتتى عند ا
فقد لوحظ انخفا  معدالت الهضم بصفة  10:  1حالة اتساع هذ  النسبة عن 

عامتتتة والتتتذي فستتتر بانخفتتتا  النشتتتاب الميكروبيولتتتوجي فتتتي الكتتترش وةلتتتة إفتتتراز 
التغذية علتى عالئتق  العصارات الهالمة في األجزاء التالية للقناة الهضمية عند

 . فقيرة في البروتين
أيضتتا يالحتتظ أن استتتخداح عالئتتق  نيتتة فتتي الكربوهيتتدرات الذائبتتة يصتتبحه  

 . عادة انخفا  شديد في معدالت هضم األلياف الخاح في العليقة
وتجتتتتدر اإلشتتتتارة إلتتتتى أن استتتتتخداح عالئتتتتق فقيتتتترة فتتتتي العناصتتتتر المعدنيتتتتة  

لغذائيتتتتتة وأن إلتتتتتافة العناصتتتتتر يصتتتتتحبه انخفتتتتتا  معتتتتتدالت هضتتتتتم للمركتتتتتات ا
المعدنيتتتتة لكتتتتي تغطتتتتي كتتتتل االحتياجتتتتات يصتتتتحبه ارتفتتتتاع معتتتتدالت الهضتتتتم إلتتتتى 

وةد وجد أن تركيز أيونات الصوديوح والما نسيوح والكالسيوح . المستوى الطبيعي
 . والفوسفور له تاثير على نشاب ميكروفلورا الكرش



 

 

ا األحمتتتا  هنتتتان مركبتتتات أختتترى لهتتتا تتتتأثير علتتتى معتتتدالت الهضتتتم منهتتت 
العضتتتوية ونتتتواتج التحلتتتل المتتتائي للبروتينتتتات، هتتتذ  المتتتواد تنشتتتع الغتتتدد المفتتترزة 
لألنزيمتتتات فتتتي تجتتتارب عديتتتدة وةتتتد وجتتتد أن استتتتخداح الستتتيالج لتتتمن مكونتتتات 

فاألحمتتا  العضتتوية  -العليقتتة اليوميتتة تبعتته زيتتادة حجتتم العصتتارات الهالتتمة 
علتتتتى نستتتتبة عاليتتتتة متتتتن  تنبتتتته إفتتتتراز البنكريتتتتال خاصتتتتة عنتتتتدما تحتتتتتوي العليقتتتتة

 (. م ل الحبوب)النشويات 
 :تأثير تجهيز الغذاء على الهضم*  

ةتتتتد يفيتتتتد تكستتتتير الحبتتتتوب أو دشتتتتها فتتتتي زيتتتتادة معامتتتتل هضتتتتمها بالنستتتتبة  
للحيوانتتتتات الصتتتتغيرة التتتتتي لتتتتم يتتتتتم نمتتتتو أستتتتنانها جيتتتتدا، وكتتتتذلك الحتتتتاذ بالنستتتتبة 

 .للحيوانات كبيرة السن التي فقدت أسنانها
ت الكيماويتتتة علتتتى األعتتتالف الماليتتتة كمتتتا هتتتو الحتتتاذ فتتتي أيضتتتا المعتتتامال 

معالجة التبن أو القت  أو الحطتف باألمونيتا الغازيتة أو أيدروكستيد األمونيتا لفتترة 
تكفي لهدح الروابع اللجوستليلوزية يحستن بشتكل ملحتو  متن معتدالت هضتم هتذ  

باتهتتا األعتالف ويزيتد متن معتدالت االستتفادة منهتتا وبالتتالي يزيتد متن مجمتوع مرك
 .الغذائية المهضومة عند استخدامها في تغذية المجترات

وهنتتتان بعتتت  األنزيمتتتات التتتتي تضتتتاف حاليتتتا إلتتتى العالئتتتق عنتتتد تقتتتديمها  
للحيتتوان لرفتتتع معتتدالت االستتتتفادة منهتتا متتتن أم لتهتتا أنتتتزيم الستتليوليز التتتذي يحلتتتل 

الموجتتود الستتليلوز وإنتتزيم الفيتيتتز التتذي يعمتتل علتتى زيتتادة االستتتفادة متتن الفوستتفور 
في األعالف مرتبطا بالفيتين وهذا األخيتر يعيتق االستتفادة متن الفستفور بواستطة 

وةتتد يكتتون التركيتتف الكيمتتتاوي لمتتادتين متتن متتتواد . الحيتتوان فتتي الحتتاالت العاديتتتة
العلتتا متقاربتتا إال أن الحيتتوان فتتي استتتطاعته أن يهضتتم إحتتدى هتتاتين المتتادتين 

 .لمادة العليقة ال انيةهضما تاما بينما يهضم جزءا محدودا من ا
وبتتتالر م متتتن أن أهتتتم الخطتتتوات فتتتي تطتتتور علتتتوح التغذيتتتة هتتتو تقيتتتيم المتتتواد  

الغذائيتتتتة المختلفتتتتة علتتتتى أستتتتال المهضتتتتوح منهتتتتا باعتبتتتتار أن هتتتتذا الجتتتتزء التتتتذي 
 . سيدخل في عملية التم يل الغذائي والذي سيستفيد منه الحيوان

أستتتال مجمتتتوع وكميتتتة  هتتتذا وةتتتد الةتتتت طريقتتتة تقيتتتيم المتتتادة العلفيتتتة علتتتى 
المركبات الغذائية المهضومة انتشارا واسعا إال أنه نتيجة تراكم المعلومات وتقتدح 
طرق التقدير ظهرت بع  نقتاب الضتعا لطريقتة مجمتوع المركبتات المهضتومة 
فمتت ال عنتتد تستتمين عجتتوذ علتتى عليقتتتين مختلفتتتين أحتتدهما يكتتون الجتتزء األكبتتر 

الجتتزء األكبتتر منهتتا متتن المتتواد الخشتتنة إال أنتته  منهتتا متتن المتتواد المركتتزة وال انيتتة
لتتوحظ أن معتتدذ االستتتفادة متتن العليقتتة األولتتى أك تتر منتته فتتي العليقتتة ال انيتتة، وةتتد 
عتتزى علمتتاء التغذيتتة االختتتالف فتتي هتتذ  الحالتتة إلتتى ةصتتور فتتي حستتاب جميتتع 



 

 

العوامتتل التتتي تتتبثر علتتى معتتدذ االستتتفادة، فمتت ال جتتزء متتن الكربوهيتتدرات القابلتتة 
ضتتتم فتتتي كتتترش الحيتتتوان تحتتتت تتتتأثير الميكروفلتتتورا يتحتتتوذ إلتتتى  تتتازات ثتتتاني لله

تختلتا كميتة هتذ  ( 2يد)والهيدروجين ( 3ن يد)المي ان  -( 2ن أ)أكسيد الكربون 
جتم مي تان بينمتا ينتتج متتن  4212جتم نشتا ينتتج  100الغتازات، ففتي حالتة تخمتر 

فينتتتج  جتتم أليتتاف ختتاح 100جتتم مي تتان أمتتا تخمتتر  2283جتتم ستتكر  100تخمتتر 
جم مي ان، و از المي ان له طاةة ال يمكتن للحيتوان االستتفادة منهتا وتبلت   3236

متتتن % 13 - 10هتتتذ  الطاةتتتة المهتتتدرة نتيجتتتة تخمتتتر الكربوهيتتتدرات فتتتي الكتتترش 
متتن % 20طاةتتة المتتواد المهضتتومة، وتقتتدر الطاةتتة المفقتتودة فتتي  تتاز المي تتان بتتت 

ت وتختلتتتتا األنتتتتواع واألجنتتتتال الطاةتتتتة الكليتتتتة المفقتتتتودة عنتتتتد تخمتتتتر الكربوهيتتتتدرا
الميكروبيتة التتي تقتوح بعمليتات التخمتر فتي الكترش بتاختالف تركيتف العليقتة ممتتا 
يتبعتتتته تفتتتتاوت فتتتتي ةتتتتوة عمليتتتتات التخمتتتتر وبالتتتتتالي فتتتتي كميتتتتة الطاةتتتتة المفقتتتتودة 
باإللافة إذ ما سبق، ف ن تقتدير المهضتوح متن المتواد الغذائيتة المختلفتة ال يتدذ 

الجستتتتم المختلفتتتتة لهتتتتذ  المتتتتواد حتتتتتى تتتتتتمكن هتتتتذ   علتتتتى متتتتدى احتيتتتتاج أعضتتتتاء
األعضتتاء واألنستتجة متتن القيتتاح بجميتتع الوظتتائا الفستتيولوجية المنوطتتة بهتتا علتتى 
أتم وجه، فبعتد الهضتم واالمتصتاص ستواء بواستطة التدح أو اللمتا فت ن األنستجة 
واألعضاء تختتار لنفستها متا تحتتاج إليته متن هتذ  المتواد إمتا لبنتاء انستجة جديتدة 

أو تستتتخدح هتتذ  المركبتتات الغذائيتتة . نتتاء أنستتجة بديلتتة لتلتتك التتتي استتتهلكتأو لب
كمصتتتتدر للطاةتتتتة الالزمتتتتة الستتتتتمرار الحيتتتتاة أو أنهتتتتا ةتتتتد تستتتتتخدح لتكتتتتوين وبنتتتتاء 
مركبات مختلفة تشكل إنتاجيات الحيوان الخارجية م ل اللبن أو منتجتات داخليتة 

 .م ل إنتاج اللحم أو الصوف
 
- :الغذائي لمواد العلفطرق التقييم   -2-2-1-2
- :طرق تقييم مواد العلف للحيوانات المجترة -أ 

- :تقييم مواد العلف بمقياس معادل النشا
وةتد طتور العتالم األلمتتاني كلنتز فتي أوذ القترن العشتترين طريقتة لتقيتيم متتواد  

العلتا الحيوانيتة حيتت  أجترى تجتتارب علتى عجتوذ تستتمين لدراستة تتتأثير كتل متتن 
والتتتتتدهون والبروتينتتتتتات واألليتتتتتاف الختتتتتاح كعليقتتتتتة إنتاجيتتتتتة ( شتتتتتاالن)الكربوهيتتتتتدرات 

للتستتتتمين وذلتتتتك عتتتتن طريتتتتق حستتتتاب المركبتتتتات المهضتتتتومة متتتتن الكربوهيتتتتدرات 
وةتتتد صتتتحح القتتتيم الناتجتتتة تبعتتتا لنستتتبة األليتتتاف . وبروتينتتتات ودهتتتن وأليتتتاف ختتتاح

وبتتتذلك تالفتتتي نقطتتتة الضتتتعا الناجمتتتة عتتتن حستتتاب االليتتتاف المهضتتتومة دون )
معتتتادذ "ويطلتتتق علتتتى هتتتذا المقيتتتال ( اةتتتد فتتتي عمليتتتات الهضتتتمخصتتتم مقابتتتل الف

 ". النشا



 

 

- :تقييم مواد العلف بمقاييس الطاقة
متتتن المبكتتتد أن الطاةتتتة أك تتتر العناصتتتر الغذائيتتتة أهميتتتة وتتتتأثيرا فتتتي تحديتتتد  

إنتاجيتتتة حيوانتتتات المزرعتتتة ويحتاجهتتتا الحيتتتوان بكميتتتات كبيتتترة مقارنتتتة بالعناصتتتر 
د أن الك يتتر متتن نظتتم التقيتتيم الغتتذائي مبنتتى علتتى وحاليتتا نجتت. والمركبتتات األختترى 

 .ةدرة مادة العلا على إمداد الحيوان بالطاةة الالزمة له
وتقتتدر الطاةتتة الكليتتة لمتتادة علتتا معيتتة بطريقتتة حتترق وزنتتة معينتتة متتن هتتذ   

ويتم حترق متادة العلتا  Bomb calorimeterالمادة في جهاز السعر الحراري 
كستتجين، يحستتف التغييتتر فتتي درجتتة حتترارة كميتتة فتتي  رفتتة المستتعر الممتليتتة باأل

الماء المعلومة والمحيطة بغرفة االحتراق في جهاز المسعر، والطاةة الناتجة من 
حتتترق كامتتتل لكميتتتة معلومتتتة متتتن متتتادة العلتتتا يطلتتتق عليهتتتا استتتم الطاةتتتة الكليتتتة 

Gross energy (GE)  ووحدات القيال هو السعر أو الكالوري(Cal) . 
جتم متن  1راري بكمية الحرارة الالزمتة لرفتع درجتة حترارة ويعرف السعر الح 

 1000ح والستتتعر الكبيتتتر أو الكيلوكتتتالوري يستتتاوي 5 16ح إلتتتى 5 15المتتتاء متتتن 
أي ( كيلو كتالوري )كيلو كالوري كبير  1000كالوري أما الميجا كالوري فيساوي 

 Thermكتتتالوري، وةتتتد يستتتتخدح لفتتتظ ثيتتترح  1000000الميجتتتا كتتتالوري يستتتاوي 
 . ر عن الميجا كالوري للتعبي

ومتتتن وحتتتدات الطاةتتتة شتتتائعة االستتتتخداح هتتتي الوحتتتدة الحراريتتتة البريطانيتتتة  
(BTU)  وتعريفهتتا هتتي كميتتة الحتترارة الالزمتتة لرفتتع درجتتة حتترارة رطتتل متتن المتتاء

إلتتتى  BTUف ولستتتهولة تحويتتتل الوحتتتدات البريطانيتتتة 5  47ف إلتتتى 5  48متتتن 
أي . كتالوري  252وي حتوالي تستا BTUالنظاح المتتري يجتف أن نعلتم أن وحتدة 

وتختلتا القيمتة . أن الكيلو كالوري يساوي حوالي أربعة وحتدات حراريتة بريطانيتة
حتوالي ( النشتا)الحرارية للمركبات الغذائيتة المختلفتة فالطاةتة الكليتة للكربوهيتدرات 

 526جتتتتم فتتتتي حتتتتين الجتتتتراح متتتتن البتتتتروتين طاةتتتتته الكليتتتتة / ستتتتعر حتتتتراري  3215
 . كالوري  725هن فطاةته كالوري أما جراح الد

ألي مادة  ذائية ال تعبر عتن  (GE)وتجدر اإلشارة إلى أن الطاةة الكلية  
 3215معتتدالت الهضتتم أو عتتن معتتدالت االستتتفادة منتته فمتت ال جتتراح نشتتا طاةتتته 

 . كالوري  3230كالوري في حين جراح تبن شوفان طاةته 
الطاةتتتة الكليتتتة  ومتتتن الطبيعتتتي نجتتتد أن الحيتتتوان ال يستتتتطيع االستتتتفادة متتتن 
(GE)  لمادة العلا وإنما يستفيد من طاةتها المهضومةDigestible energy 

(DE)  والتتتي يمكتتن تقتتديرها عتتن طريتتق خصتتم الطاةتتة الكليتتة للتتروث متتن الطاةتتة
 . الكلية للمادة المأكولة



 

 

- :وتحسب الطاقة المهضومة كما يلي
 .الطاةة المهضومة= الطاةة الكلية للروث  -الطاةة الكلية لمادة العلا 

وفتتي هتتذ  الحالتتة يتتتم إجتتراء تجربتتة هضتتم يتتتم خاللهتتا تحليتتل متتادة العلتتا  
 .وتحليل الروث كيميائيا

ويتم تقدير الطاةة المهضومة كنسبة ميوية من الطاةتة الكليتة لمتادة العلتا  
فيكتتتتون النتتتتاتج ةيمتتتتة أةتتتترب متتتتا تكتتتتون لمجمتتتتوع المركبتتتتات الغذائيتتتتة المهضتتتتومة 

TDN . 
جتم /كتالوري  3230ت الطاةة الكليتة لتدريس البرستيم ووجتد أنهتا م اذ إذ ةدر  

جتتتم فتتت ن ذلتتتك /كتتتالوري  222ثتتتم ةتتتدرت الطاةتتتة المهضتتتومة للتتتدريس ووجتتتدت أنهتتتا 
وهتتتتتي تكتتتتتاد تطتتتتتابق مجمتتتتتوع % 50يعنتتتتتي أن الطاةتتتتتة المهضتتتتتومة هتتتتتي حتتتتتوالي 

 .المركبات الغذائية المهضومة التي سبق تقديرها في م اذ سابق
لتتى أن هنتتان مصتتادر فقتتد حتتراري أو فقتتد فتتي ومتتن الضتتروري أن نشتتير ع

طاةتتة المتتادة العلفيتتة أختترى باإللتتافة إلتتى الفقتتد فتتي التتروث يجتتف أن نأختتذها فتتي 
فالحيوان ال يستفيد من كل الطاةة المهضومة حي  أن جتزءا متن هتذ  . االعتبار

، (المي تان مت ال)الطاةة المهضومة موجودة في صتورة  تازات  يتر مستتفاد منهتا 
ن الطاةتتة يختترج متتع البتتوذ وبطتترح هتتذا الفاةتتد فتتي هتتذ  المرحلتتة متتن وجتتزء آختتر متت

 .الطاةة المهضومة يكون الناتج هو طاةة المادة الغذائية القابلة للتم يل
عتتادة تقتتدر الطاةتتة القابلتتتة للتم يتتل فتتي الحيوانتتتات المجتتترة بضتترب الطاةتتتة  

 . 0282× المهضومة 
زات الناتجتة ختالذ عمليتات اما في الحيوانات  ير المجتترة ونظترا ألن الغتا 

+ طاةتتة التتروث ) -الهضتم لتتييلة جتدا فتت ن طاةتتة التم يتل تستتاوي الطاةتتة الكليتة 
 (.طاةة البوذ

طاةتتة مفقتتودة  -طاةتتة التم يتتل =  Net energyولتقتتدير الطاةتتة الصتتافية  
الطاةة المتبقية من الطاةة = ، أي أن الطاةة الصافية (HI)في الهضم والتم يل 

 . طرح كل مصادر الفقد الحراري  بعد GEالكلية 
 + (Gas E)طاةة الغازات +  UEطاةة البوذ +  FEطاةة الروث ) - GEالطاةة الكلية =  NEالطاةة الصافية  

HI. 
فتت ن الطاةتتة المفقتتودة ( 11)وكمتتا هتتو والتتح متتن الختتع المتقطتتع فتتي الشتتكل رةتتم 

HI  ارة البيييتتة يمكتتن االستتتفادة منهتتا فقتتع عنتتد االنخفتتا  الشتتديد فتتي درجتتة الحتتر
يستتتفاد منتته فتتي المستتاعدة علتتى حفتتظ  HIحيتت  نجتتد أن جتتزءا متتن  -المحيطتتة 

 .درجة حرارة الجسم ثابتة



 

 

 
 

 مسارات الفقد في طاقة الغذاء
Gross Energy (GE)  الطاقة الكلية 

 
     Digestable energy (DE) طاقة مهضومة

 
 Fecal energyطاقة مفقودة في الروث 

(FE) 

 

↓ 

  
 اقة قابلة للتمثيلط

Metabolisable energy (ME) 

 طاقة مفقودة في البول والغازات
Energy losse in urin + gases (UE + 

gas E) 

  
 

 طاقة مفقودة داخليا Net energyطاقة صافية 
 Heat Increment (HI) 

 

   
 طاقة صافية لإلنتاج 

 (الخ...صوف  -لحم  -لبن )
Net energy for 

production (milk, 

meat, wool ….etc) 
(NEp) 

طاقة صافية لحفظ الحياة 
وتشمل الطاقة الالزمة لحفظ 

 درجة حرارة الجسم ثابتة
Net energy for 

maintenance  

(NEm) 

 طاقة اإلشعاع من الجسم
(RE) 

   
 مسارات الفقد في طاقة العذاء( 11)شكل 

 
لتتتى طاةتتتة صتتتافية حافظتتتة أمتتتا بالنستتتبة للطاةتتتة الصتتتافية فهتتتي تقستتتم إ  

والجتزء ال تاني يستتخدح فتي  NEmتستخدح في استمرار العمليات الحيوية للجسم 
، NEpويشتتار إليهتتا ( إنتتتاج اللتتبن)أو خارجيتتة ( النمتتو)اإلنتاجيتتات ستتواء داخليتتة 

 . NEpوفيها أيضا الطاةة الصافية إلنتاج العمل 



 

 

 
 

- :تقييم مواد العلف للدواجن  -ب 
تكون من متواد علتا ذات أصتل نبتاتي وحيتواني ومعتدني عالئق الدواجن ت 

ولذلك تتكتون . والتي تتباين فيما بينها تبعا للتركيف الكيماوي والقيمة الغذائية لها
عالئتتق التتتدواجن علتتتى أستتتس علميتتتة ستتتليمة بهتتتدف تغطيتتتة االحتياجتتتات الغذائيتتتة 

يس لتذا ولتعت عتدة مقتاي. للدواجن والتي تختلا حسف النوع واإلنتاج المطلوب
 ذائيتة لتقتتدير القيمتة الغذائيتتة لمتواد العلتتا حتتى يمكتتن عتن طريقهتتا الحكتم علتتى 

وذلتتتك متتتن ختتتالذ تقيتتتيم البروتينتتتات . العالئتتتق ومتتتواد العلتتتا الداخلتتتة فتتتي تركيبهتتتا
والطاةتتة المم لتتتة لكتتتل متتتادة علتتتا أو عليقتتة وبالتتتتالي أصتتتبح متتتن الممكتتتن ولتتتع 

 .تهامواصفات مناسبة لكل نوع من أنواع األعالف ومكونا
 Protein Evaluation -:تقييم البروتين - 1
تتعدد طرق تقييم بروتين العلا والتي تتفق جميعها في التعرف على مدى   

ةتتتدرة البتتتروتين علتتتى ستتتد االحتياجتتتات الغذائيتتتة للطيتتتور متتتن األحمتتتا  األمينيتتتة 
 . المتواجدة به

ادة وبمعنتتى آختتر أن تتماثتتل تمامتتا نستتبة األحمتتا  األمينيتتة فتتي بتتروتين متت 
العلتتتا متتتع احتياجتتتات الطيتتتور الغذائيتتتة لكتتتل األحمتتتا  األمينيتتتة األساستتتية متتتع 
وجتتتتتود نستتتتتبة أو كميتتتتتة كافيتتتتتة متتتتتن األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة  يتتتتتر االساستتتتتية لستتتتتد 

 . االحتياجات الالزمة إلنتاج البي  أو النمو السريع
وعمومتتتتا يجتتتتف أن تكتتتتون األحمتتتتا  األمينيتتتتة االساستتتتية و يتتتتر األساستتتتية  

وتين متتتتادة العلتتتتا ةابلتتتة لالستتتتتفادة منهتتتتا باإللتتتافة إلتتتتى خلتتتتو الموجتتتودة فتتتتي بتتتر 
 Growth inhibitor factorsمصتادر البتتروتين متن العوامتتل الم بطتة للنمتتو 

ويمكتتتن تقيتتتيم بتتتروتين متتتادة العلتتتا متتتن ختتتالذ تقتتتدير متتتدى كفاءتتتته علتتتى إمتتتداد 
 .الدواجن باألحما  األمينية األساسية وعلى الصورة الصالحة لالستفادة منها

والشتتتكل التتتتالي يولتتتح استتتتفادة التتتدواجن متتتن البتتتروتين الموجتتتود فتتتي متتتواد  
 . العلا المستخدمة في تغذية الدواجن



 

 

  Feed Proteinبروتين العلف 
 
 

 بروتين مهضوح
 (أحما  أمينية)

Digested protein 

 بروتين  ير مهضوح   
Indigested protein 

 يخرج في الروث

 
 
 

    

 بروتين الجسم
Body Protein 

    

 
 
 

    

البروتين الزائد عن 
 حاجة الجسم

Extra Protein 

 بروتين البي   
Egg protein 

يخرج معا في صورة  
 الزرق في الدواجن 

 
 
 

    

 الجزء الكربوهيدراتي 
CHO- part 

 الجزء النيتروجيني  
Nitrogenous part 

 يحتوي على ا زوت ويخرج في صورة 
Uric acid   في البوذ 

 

 
 
 

   

 دهن الجسم 
Body fat 

 جليكوجين الكبد  
Liver glycogen 

  

 
 

    

 دهن البي  
Egg fat 

 جليكوجين العضالت
Muscle glycogen 

  

 
 

    

 طاةة  أ 2يد+  2ن أ  
Engery 

  

 " دورة البروتين في جسم الطائر"
وتين البيضتتة، وكتتذلك د منتته فعتتال يتتدخل فتتي تكتتوين بتتروتين الجستتم أو بتتر  

دهن الجسم مما سبق يتضتح أن الطيتور ال تستتفيد متن كتل البروتينتات المأكولتة 
حيتت  هنتتان جتتزء ال يهضتتم ويختترج فتتي التتروث عتتالوة علتتى أن ( بتتروتين العلتتا)

األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة الممتصتتتتتة ال يستتتتتتفاد منهتتتتتا كتتتتتامال حيتتتتت  ينفصتتتتتل الجتتتتتزء 
رج االثنتين معتا فتي صتورة زرق النيتروجيني ويخرج فتي البتوذ، وفتي التدواجن يخت



 

 

بينما المستفاوجليكوجين الكبد والعضالت، وأيضا دهتن البيضتة كمتا هتو مولتح 
فتتي الرستتم الستتابق، وتقتتدير الجتتزء المستتتفاد منتته فعتتال متتن النقتتاب الستتابقة يعتبتتر 

 : وطرق تقييم البروتين هي. تقييم للبروتين
  Biological methods  (البيولوجية)الطرق الحيوية -  1
  Nitrogen balance (NB)   ميزات ا زوت- أ  
  .Biological value (B.V)   القيمة الحيوية- ب  
 :طرق يستخدح فيها تحليل الجسم-  2

  Net protein value (NPV)  القيمة البروتينية الفعلية- أ 
 Net protein-utilization االستفادة البروتينية الفعلية- ب 

(NPU)  
  Evaluation by growth  :يم بواسطة النموالتقي-  4

 Protein efficiency ratio  الكفاءة النسبية للبروتين- أ 

(PER)  
 Total protein efficiency الكفاءة اإلجمالية للبروتين- ب 

(TPE)  
  Gross Protein Value (GPV) القيمة اإلجمالية للبروتين- جت

يتتزات وعيتتوب ولتتذا ال توجتتد طريقتتة لكتتل طريقتتة متتن الطتترق الستتابقة لهتتا مم 
  . م الية متفق عليها من جميع العلماء

ومنتتتتتذ أن استتتتتتطاع العلمتتتتتاء فصتتتتتل وتقتتتتتدير األحمتتتتتا  األمينيتتتتتة المكونتتتتتة  
للبروتينات المختلفة تم استخداح التركيف الكيماوي للبروتين من حي  األحمتا  

 .األمينية األساسية في تقييم البروتينات المختلفة
ركيف الكيماوي من حي  األحما  األمينية على نوعية البتروتين ويدذ الت 

Protein quality  أو القيمتتتة الحيويتتتة ولكنتتته لتتتوحظ أن بعتتت  البروتينتتتات ال
يتوافق التركيف الكمياوي لها من حي  األحما  األمينية مع القيمة الحيوية لها 

 : وذلك لعدة أسباب منها
لبروتينات النباتية على مواد سامة احتواء بع  مصادر البروتين خاصة ا-  1

 .والتي تقلل من االستفادة منها( م بطات)
استتتخداح الحتترارة بصتتورة  يتتر مناستتبة فتتي إعتتداد وتجهيتتز بعتت  مصتتادر -  2

 .البروتين خاصة البروتينات الحيوانية تقلل االستفادة منها
تتائج التخزين  ير المناسف لمصادر البروتين المختلفة يتبدي إلتى نفتس الن-  4

 . السابقة



 

 

نقت  أحتد العناصتتر الغذائيتة  األساستتية ختالف األحمتتا  األمينيتة يمكتتن -  3
 .أن يبثر على االستفادة من مصادر البروتين أيضا

ولتتتذلك بتتتدأ العلمتتتاء فتتتي البحتتت  عتتتن طتتترق مالئمتتتة لتقتتتدير االستتتتفادة متتتن  
ا األحمتتا  األمينيتتة االساستتية متتن مصتتادر البتتروتين المختلفتتة بتتدال متتن محتواهتت

 . الكيميائي من األحما  األمينية الكلية
للحمتت  األمينتتي علتتى أنتته هتتو  Availabilityولتتذا يعتترف مصتتطلح التتت  

كمية أو نسبة هتذا الحمت  األمينتي فتي بتروتين متادة العلتا والتتي يستتفاد منهتا 
 (.نمو أو إنتاج بي )في بناء بروتينات الكائن الحي 

دة متتن األحمتتا  األمينيتتة فتتي والشتتكل التتتالي يولتتح طتترق تقتتدير االستتتفا 
 . المناطق المختلفة بالجسم من بروتين الغذاء حتى بروتين األنسجة

 
Dietary protein  1 - Chemical methods 

 

 

  

Enzyme digestion  2 - In-vitro digestibility 

 

 

  

Intestinal absorption  3 - In-vivo digestibility 

Ileal or Faecal 

 

 

  

Transport across 

membranes 

 4 - Measurements of 

plasma free amino-acids 

 

 

  

Body protein  

synthesis 

 5 - Measurements of 

performance 

 



 

 

 Energy Evaluation -:تقيم الطاقة-  2

تحتتتاج التتدواجن إلتتى الطاةتتة الموجتتودة فتتي متتواد العلتتا واألعتتالف بغتتر   
اإلنتاج والمحافظتة علتى الحيتاة وأيضتا التكيتا متع درجتة حترارة الجتو متن النمو و 

حيتت  رفتتع وخفتت  درجتتة الحتترارة للجستتم لتتتالئم درجتتة حتترارة الجتتو وكتتذلك للقيتتاح 
بالعمليتتتتات الفستتتتيولوجية المختلفتتتتة متتتتن حركتتتتة وهضتتتتم وتم يتتتتل  تتتتذائي وحركتتتتات 

 . العضالت و يرها
طاةتة الموجتودة فتي متواد يولتح استتفادة التدواجن متن ال( 12)والشكل رةتم  

 .العلا او العليقة
 :طرق تقدير الطاقة في مواد العلف

مما سبق يتضح أن الدواجن ال تستفيد من كل الطاةة الكلية الموجودة فتي  
الغتتذاء المتتأكوذ ولتتذا أصتتبح متتن الضتتروري تقتتدير جتتزء متتن الطاةتتة التتذي يستتتفيد 

اف فتتتي محتواهتتتا متتتن منتتته الطتتتائر فعتتتال، خصوصتتتاف وأن متتتواد العلتتتا تختلتتتا ك يتتتر 
الطاةة ر م اتحادهمتا فتي الطاةتة الكليتة بالنستبة لمتا تحتويته متن مركبتات  ذائيتة 

من هنا تعتبتر أهتم المقتاييس األساستية لتقيتيم (. بروتين –دهون  –كربوهيدرات )
 : الطاةة لمواد العلا في الدواجن ثالث هي

  Metabolizable energy (ME ) الطاةة المم لة  -  1
 Net energy (NE ) لطاةة الصافيةا-  2
  Productive energy (PE)- :الطاةة اإلنتاجية-  4
متتن الناحيتتة النظريتتة تعتبتتر الطاةتتة اإلنتاجيتتة هتتي األةتترب إلتتى رةتتم الطاةتتة  

المستتتفاد بتته فعتتال إال أن الناحيتتة العمليتتة تختلتتا عتتن ذلتتك حيتت  تعتبتتر الطاةتتة 
الطاةتتتة المستتتتفاد بهتتتا متتتن متتتواد األك تتتر استتتتخداما للتعبيتتتر عتتتن  (ME)المم لتتتة 

 .العلا المستخدمة في تكوين عالئق الدواجن
أهم المقتاييس لتقيتيم متواد العلتا باعتتار  (ME)ولذا تعتبر الطاةة المم لة  

طاةتتة التتزرق الناتجتتة هتتي الجتتزء  يتتر المستتتفاد بتته متتن طاةتتة الغتتذاء وهتتي طريقتتة 
 . سهلة اإلجراء لهذا السبف

- :تقدير الطاقة الممثلة
أثبتتتتت الدراستتتات واألبحتتتاث الحدي تتتة أن الطاةتتتة المم لتتتة فتتتي متتتواد العلتتتا  

وتوجتد طتترق . تعتبتر أفضتل وأدق المقتاييس عنتد تكتوين عالئتق التدواجن الستليمة
 :وهي (ME)عديدة لتقدير الطاةة المم لة 



 

 

  Gross energy (GE)الطاقة الكلية  
 

 الطاةة الخارجة في الروث
Feacal energy (FE) 

 اةة المهضومة الط
Digestible energy (DE) 

 

 الطاةة المفقودة لخروج الغازات  
Gaseous energy 

Feacal 

energy of 

feed (FeE) 

Metabolic 

feacal 

energy 

(FmE) 

 الطاةة الخارجة في البوذ  
Urinary energy 

   
 
 

 Apparent metabolizable 

energy (AME) 

 الظاهريةالطاةة المم لة 

Endoglerous 

urinary energy 

(UeE) 

Urinary 

energy of 

feed (UfE) 

 
 

  

 الطاةة المم لة الحقيقية 
True metabolizable 

energy (TME) 

 

 
 

  
 

Heat increment (HiE) 

لتةدئب لت يدب تلغدثي  لتدفيرع  
ةدئب لتمض  )علعليد 

رل دغصدا رلإلعول  
 (.رغيوعد

  

 Net energy (NE) 
 لتةدئب لتصد يب

 

 
 

  

Net energy for production 

 الطاةة الصافية لإلنتاج 
Productive energy 

 الطاةة اإلنتاجية
Tissue growth النمو 

Fat الدهن 
Chastorage  تخزينcho  

Eggs  البي 

Net energy maintenance (NEm) 

 الطاةة الصافية الحافظة
 .ي والنشابطاةة التم يل القاعد -
 طاةة الحرارة لتدفية وتبريد الجسم - -

 . طاةة الحرارة اإلرادية -

 دورة الطاقة في جسم الطائر( 12)الشكل رقم 



 

 

 Indicator -:طرق استخدام الدليل-  1
وهتتتي الطريقتتتة الشتتتائعة االستتتتخداح ةتتتديما حيتتت  تبنتتتى هتتتذ  الطريقتتتة علتتتى  

ل ال تهضتتتتم وال استتتتخداح دليتتتل فتتتي العليقتتتة أي متتتتادة علتتتا تستتتتخدح كتتتدلي
 . تمت  خالذ مرورها مع الكتلة الغذائية في القناة الهضمية

طريقة الجمع الكمي للعلا المأكوذ والزرق الناتج بدال من استخداح الدليل -  2
ولكن يتطلف في هذ  الطريقة الدةة الكاملة في ةيال كمية الغذاء المأكوذ 

 .وكمية الزرق الناتجة منها
للتدواجن  MEكتدليل لتقتدير  HClلرماد  يتر التذائف فتي طريقة استخداح ا-  4

 .وهي تعطي نتائج مشابهة لطريقة الجمع الكمي
طريقتتتة التغذيتتتة علتتتى متتتادة علتتتا واحتتتدة للتتتديون لمتتتدة ةصتتتيرة نستتتبيا وهتتتذ  -  3

بالنستتتبة للطيتتتور البالغتتتة فتتتي ةيمتتتة  MEالطريقتتتة تعطتتتي نتتتتائج مقبولتتتة للتتتت 
لعلا المحتوية على نستبة مرتفعتة متن تكوين النتائج مائلة لالرتفاع لمواد ا

 . األلياف والبروتين
طريقتتة ستتهلة وستتريعة يستتتخدح فيهتتا متتادة  Sibbaldوحتتدي ا استتتنبع العتتالم  

ستتتاعة  23علتتتا منفتتتردة حيتتت  يتتتتم تصتتتويم مجموعتتتة متتتن التتتديون البالغتتتة لمتتتدة 
للتأكتتتد متتتن إفتتتتران القنتتتاة الهضتتتتمية متتتن أي بقايتتتا  ذائيتتتتة ثتتتم تقستتتتم الطيتتتور إلتتتتى 

للمجموعتة األولتى بكميتة  (Force feeding)ين وتجري تغذيتة إجباريتة مجموعت
ويجمتتتع التتتزرق ( تقريبتتتا متتتن وزن الجستتتم% 1)معينتتتة ومعلومتتتة متتتن متتتادة العلتتتا 

ساعة من التغذية اإلجبارية وكال من مادة العلا والتزرق الجتاف  23الناتج بعد 
لبومبتتتة تعتتترف كميتهتتتا بالضتتتبع ويقتتتدر فيهتتتا الطاةتتتة الكليتتتة عتتتن طريتتتق جهتتتاز ا

 ". المسعر الحراري "
ستتاعة أولتى إلفتتران القنتتاة  23أمتا المجموعتتة متن التتديون األختترى الصتائمة  

ستتتاعة أختتترى ويجمتتتع بعتتتدها التتتزرق ويقتتتدر الطاةتتتة  23الهضتتتمية فتستتتتمر لمتتتدة 
. الموجتتتتتتتودة فتتتتتتتي هتتتتتتتذا التتتتتتتزرق ويستتتتتتتتخدح للتصتتتتتتتحيح للطاةتتتتتتتة المفقتتتتتتتودة داخليتتتتتتتا

Endogenous energy losses (EEL) .اةتتة المفقتتودة فتتي التتزرق أي الط
 : مصدرها  ير  ذائي ثم تحسف كا تي

AME + EEL 

TME = --------------------------- 

FI 



 

 

 : حيث 
TME :  (كجم علا/ كيلو كالوري )هي الطاةة المم لة الحقيقية 
AME :  (مجم علا/ كيلو كالوري )هي الطاةة المم لة ظاهريا 
EEL :  رق مصدرها  ير  ذائيهي الطاةة المفقودة في الز. 
FI : كمية الغذاء المستهلك 

متتن النقتاب الهامتتة التتي يهتتتم  (ME)ومتا زالتت طتترق تقيتيم الطاةتتة المم لتة  
بها علماء تغذية الدواجن لتطويرها للوصوذ إلى أفضل طريقة يمكن بها التعبير 

 .عن ةيم الطاةة المستفاد بها من مادة العلا في الدواجن

  



 

 

 
 
 

 لثالباب الثا
 تغذية الحيوانات المجترة
Ruminant Nutrition 



 

 

 الفصل األول

 تغذية حيوانات اللبن
األسس الرئيسـية السـتخدام العناصـر الغذائيـة فـي إنتـاج  -3-1-1

- :اللبن
مضتى ا ن حتوالي ةترن علتتى اكتشتاف حقيقتة العالةتتة بتين كميتة العناصتتر  

لر م متن األهميتة التطبيقيتة وبتا. الغذائية الالزمة فتي العليقتة وكميتة تركيتف اللتبن
لم ل هذ  العالةات إال أنه حتى ا ن نجد أن هنان عدد ةليل من التجارب التتي 

 . أجريت بغر  توليح م ل هذ  العالةات
وفتتي تجتتارب ةتتدرت فيهتتا كميتتات األعتتالف المأكولتتة لمتتدد تتتتراوح بتتين عتتدة  

الزمتتتتة أشتتتهر إلتتتتى عتتتتدة مواستتتتم حليتتتتف أمكتتتن خاللهتتتتا معرفتتتتة كميتتتتات العالئتتتتق ال
للمحافظة  على الحيوان في حالة طبيعية دون أن يتغير في كمية وتركيف اللبن 
فتتي هتتذ  التجتتارب ةتتدرت بالضتتبع كميتتة األعتتالف المأكولتتة وكميتتة اللتتبن الناتجتتة 

وفتتتي بعتتت  الحتتتاالت ةتتتدر معامتتتل هضتتتم هتتتذ  العالئتتتق وكتتتذلك ةتتتدرت . وتركيبتتته
حافظة الالزمتة للبقترة فتي فتترة وبطرح العليقة ال. العليقة الحافظة في فترة الجفاف

الجفتتاف متتن العليقتتة الكليتتة الالزمتتة لهتتا فتتي موستتم الحليتتف امكتتن حستتاب كميتتة 
وةتد ظهتر متن . كجتم لتبن ذات تركيتف معتروف 1المواد الغذائيتة الالزمتة إلنتتاج 

كجتتم لتتبن تتزايتتد متتع  1التجتتارب األولتتى أن كميتتة المتتواد الغذائيتتة الالزمتتة إلنتتتاج 
 في اللبن كما يظهر من الجدوذ التاليزيادة نسبة الدهن 

 ( 31)جدول رقم 
  TDNيوضح العالقة بين نسبة الدهن في اللبن واالحتياجات من 

 النسبة المئوية للدهن في اللبن  

225 222 422 320 520 525 620 725 2% 
كجم لبن يحتاج  1لكل 

الحيوان إلى مواد  ذائية 
 (جم) TDN مهضومة

208 233 258 280 410 440 480 310 380 

وهنتتتان تبتتتاين كبيتتتر بتتتين احتياجتتتات الحيوانتتتات يرجتتتع أساستتتا إلتتتى ظتتتروف  
التجربة من مستوى  ذائي وتركيف العالئق وحجم اإلدرار واختالفات أخترى كتل 
هذ  العوامل مجتمع تبثر على كفاءة استخداح العالئق إال أن متوسع احتياجات 

كجتم  0225دهتن حتوالي % 3م لتبن بته كجت 1الحيوان في العليقة اإلنتاجية لكل 
 . TDNكجم مجموع مركبات  ذائية مهضومة  0246 - 0240معادذ نشا أو 



 

 

ومتتتن الوجهتتتة العلميتتتة فتتت ن هتتتذا التقتتتدير للعليقتتتة اإلنتاجيتتتة لتتتيس صتتتحيحا  
نظرا ألنته لتم يبختذ فتي االعتبتار التغيتر فتي تركيتف جستم الحيتوان أثنتاء % 100

عتتدة تجتتارب أختترى ةتتدر خاللهتتا تم يتتل المتتواد  لهتتذا الستتبف أجريتتت. فتتترة التجربتتة
 :الغذائية والطاةة في األبقار الحلوب حي  كانت خطة الدراسة كما يلي

 ذيت أبقار على عالئق حسبت ةيمتها الغذائية علتى أستال معتادذ النشتا  
ةتتتدرت مقتتتدما علتتتى أستتتال التحليتتتل الكيمتتتاوي ( أي علتتتى أستتتال ترستتتيف التتتدهن)

أستتتابيع  3 - 4ان المتتتواد الغذائيتتتة والطاةتتتة لمتتتدة ثتتتم ةتتتدر ميتتتز . وتجتتتارب الهضتتتم
ومتتن الطبيعتتي فتت ن جتتزءا متتن العليقتتة اليوميتتة . بواستتطةعدة تجتتارب تتتنفس يوميتتة

استتتخدمته الحيوانتتات كعليقتتة حافظتتة والبتتاةي بعتتد تصتتحيح ميتتزان المتتواد الغذائيتتة 
وتحتتت هتتذ  الظتتروف . والطاةتتة اعتبتتر عليقتتة إنتاجيتتة استتتخدمت فتتي إنتتتاج اللتتبن

ن تحديتتد العالةتتة بتتين ةيمتتة العليقتتة الغذائيتتة وةتتدرتها علتتى إنتتتاج اللتتبن وبتتين أمكتت
 . ةدرتها على التسمين

كتتالوري  1000وةتتد وجتتد أن البقتترة تنتتتج كميتتة متتن اللتتبن ةيمتهتتا الحراريتتة  
كبيتتر تحتتتاج إلتتى نفتتس كميتتة الغتتذاء التتتي تحتاجهتتا لترستتيف دهتتن أثنتتاء التستتمين 

أي ( كالوري  825 - 273بمدى يتراوح بين )ر كالوري كبي 842ةيمته الحرارية 
 .كجم معادذ نشا 0246ما يعادذ 

آالف بقتتترة  10وفتتتي تجتتتارب واستتتعة النطتتتاق فتتتي جمهوريتتتة استتتتونيا علتتتى  
وحتتدة )آالف كجتتم لتتبن وجتتد أن كتتل وحتتدة  ذائيتتة  3 - 4بمتوستتع إنتتتاج ستتنوي 

% 3هن كجتم لتبن بنستبة التد 223 - 222في العليقةاإلنتاجيتة تعطتي ( )*(شوفان
كجتم  02220 - 02252دهتن يحتتاج إلتى % 3كجم لبن معدذ  1أي أن إنتاج 

 . معادذ نشا
 :كالوري كبير 1000أي أنه يلزح إلنتاج كمية من اللبن طاةتها 

 0262 - 0256)كجتتتتم معتتتتادذ نشتتتتا  02422 - 02446: فتتتتي تجتتتتارب التتتتتنفس
 ()**(وحدة  ذائية أو وحدة شوفان

وحتدة  0220 - 0258)كجم معتادذ نشتا  02340 - 02438: في تجارب حقلية
 (شوفان

                                      
 1 -كالوري  52825= جم بروتين لبن  1 -كالوري  72241جم دهن لبن  1طاةة   )*(

  .كالوري  42752= جم لبن سكر لبن 

 . TDN 0267كجم معادذ نشا أو  026وحدة الشوفان تساوي   )**(



 

 

وعلتتى أستتال هتتذ  التتتائج يمكتتن القتتوذ بأنتته إلنتتتاج كميتتة متتن اللتتبن ةيمتهتتا  
كجتتتتم معتتتتادذ نشتتتتا كعليقتتتتة  0246كتتتتالوري يلتتتتزح فتتتتي المتوستتتتع  1000الحراريتتتتة 

 . TDNكجم مجموع مركبات  ذائية مهضومة  02315إنتاجية، وهذا يساوي 
تخداح هتتتتذ  المعتتتتدالت يمكتتتتن حستتتتاب العليقتتتتة وبمعرفتتتتة تركيتتتتف اللتتتتبن واستتتت 

 1كجتم لتبن مختلتا التركيتف، فمت الف متوستع القيمتة الحراريتة لتت  1اإلنتاجية لكل 
 :تساوي ( الكتوز)سكر لبن % 322بروتين، %  423، %3كجم لبن نسبة دهن 

 .كالوري كبير 467 = جم دهن 30 × 7221
 . كالوري كبير 178 = جم بروتين 43 × 52828
 . كالوري كبير 186 - جم الكتوز 32 × 42752

----------------------------------------------
 --------------

 .كالوري كبير 254 - المجموع
كجتم معتادذ نشتا  0246كالوري كبير متن اللتبن يحتتاج  1000أي أن كل  

كجتتتتتم  02220( = 0246×  02254كتتتتتالوري كبيتتتتتر يلتتتتتزح إلنتاجهتتتتتا  254فتتتتت ن 
نشتتا متتن العليقتتة اإلنتاجيتتة وعلتتى هتتذا األستتال نجتتد أن العليقتتة اإلنتاجيتتة معتتادذ 

 . كجم لبن تختلا كميتها تبعا الختالف طاةة اللبن الناتج 1الالزمة إلنتاج 
- :االحتياجات البروتينية  -3-1-1-1
تشير نتائج التجارب إلى الدور الكير الذي يلعبه البتروتين فتي إنتتاج اللتبن  

فنق  البروتين في العليقة أدى إلى . انات ذات اإلنتاج العاليوخاصة في الحيو 
انخفتتا  اإلنتتتاج بشتتكل ملحتتو  كمتتا يتتنخف  نستتبة البتتروتين والتتدهن فتتي اللتتبن 

وةتد وجتد أن رفتع المستتوى البروتينتي فتي . الناتج تحتت هتذ  الظتروف إلتى ال لت 
كتذلك % 10 - 7العليقة إلى الحالة الطبيعيتة يتبدي إلتى زيتادة  اإلنتتاج بمقتدار 

وةتتتد دلتتتت . تتتتزداد نستتتبة المتتتواد الجافتتتة والتتتدهن والبتتتروتين والكالستتتيوح فتتتي اللتتتبن
التجتتارب أن أك تتر مكونتتات اللتتبن تتتأثرا بنستتبة البتتروتين فتتي العليقتتة هتتو البتتروتين 

 . يليه في الترتيف الدهن
ويتباين رد فعل الحيوانات المختلفة في حالة التغذية علسعالئق ناةصتة فتي  

وةتتتد لتتتوحظ أن خفتتت  نستتتبة البتتتروتين فتتتي عالئتتتق بعتتت  الحيوانتتتات البتتتروتين، 
ختتتالذ فتتتترة الجفتتتاف أدى ذلتتتك إلتتتى انخفتتتا  مستتتتوى اإلنتتتتاج وانخفتتتا  نستتتبة 
التتدهن فتتي اللتتبن فتتي موستتم الحليتتف التتتالي وفتتي حتتين نجتتد أن بعتت  الحيوانتتات 
األختترى التتتي عوملتتت نفتتس المعاملتتة لتتم يتتتأثر إنتاجهتتا ك يتترا وإنمتتا فقتتدت وزنهتتا 

 . ل ملحو بشك



 

 

كذلك نجد أن استتخداح العالئتق الفقيترة فتي البتروتين فتي تغذيتة أبقتار نستبة  
الدهن في لبنها منخف  لم يتأثر ك يراف وعلى العكس فاألبقار التتي تتميتز بنستبة 
دهتتن عاليتتة شتتديدة الحساستتية لكميتتة البتتروتين فتتي العليقتتة، فتتأي نقتت  فتتي كميتتة 

بة دهتتتن اللتتتبن، وعلتتتى العكتتتس عنتتتد البتتتروتين فتتتي العليقتتتة يتبعتتته نقتتت  فتتتي نستتت
استخداح عالئق بها نسبة عالية من البروتين لوحظ أن أك ر الحيوانات تأثرا بهذا 
التغيتتر هتتي األبقتتار التتتي نستتبة التتدهن فتتي لبنهتتا منخفضتتة أمتتا األبقتتار التتتي فيهتتا 

 .نسبة دهن عالية فهي ةليلة الحساسية
فتتي العليقتتة اإلنتاجيتتة  وعلتتى العمتتوح فتت ن احتياجتتات األبقتتار متتن البتتروتين 

يتوةتتا علتتى كميتتة البتتروتين المفتترزة متتع اللتتبن، فكلمتتا زادت كميتتة اللتتبن المفتترز 
 .كلما احتاج الحيوان إلى كميات أكبر من البروتين في العليقة

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة البروتين في اللبن أك ر ثبات من نسبة الدهن  
با طرديتاف بتين نستبة البتروتين ونستبة التدهن في األنواع المختلفة إال أن هنان تناس

 : في اللبن كما يظهر فيما يلي
 

 323 322 320 427 422 425 422 421 )%(نسبة الدهن في اللبن 
نستتتتتتبة البتتتتتتروتين فتتتتتتي اللتتتتتتبن 

)%( 
421 422 424 423 425 426 422 428 

 
 :طاقة اللبن يمكن حسابها المعادلة التالية

 400+  11425×  نسبة الدهن= كجم لبن  1طاةة 
وفي تجارب عديدة لوحظ أن هنان عالةة ثابتة بين نسبة التدهن فتي اللتبن  

ونستتتبة البتتتروتين، وةتتتد استتتتخدمت المعادلتتتة التاليتتتة لحستتتاب نستتتبة البتتتروتين عنتتتد 
 :معرفة نسبة الدهن

 0244 × نسبة الدهن + 2227 = نسبة البروتين 
فتي العليقتة يجتف أن  وعند حساب احتياجات األبقار الحلوب متن البتروتين 

 . يولع في االعتبار باإللافة إلى أنه يلزح لبناء بروتينات اللبن
أن مستوى البروتين في العليقة يبثر بصفة عامة على معدذ تم يل المتواد  

وتعتبتتر أم تتل كميتتة . الغذائيتة فتتي الجستتم وعلتتى النشتتاب الفستتيولوجي للغتتدد اللبنيتتة
آالف كجتم هتو  3 - 4رارها السنوي من من البروتين في عليقة أبقار متوسع إد

دهتتن وفيمتتا يلتتي نتتتائج بعتت  % 3كجتتم لتتبن  1جتتراح بتتروتين مهضتتوح لكتتل  60
 .التجارب استخدح فيها مستويات مختلفة من البروتين في العليقة

 



 

 

 (31)جدول 
 المثابرة في اإلنتاج خالل موسم الحليب

 عند استخدام كميات مختلفة من البروتين 
ليقة على كل كمية بروتين الع

 كجم لبن ناتج بالجرام1
المتوسط 
 بالجرام

معدل االنخفاض في اإلنتاج 
بعد عشر أسابيع من بدء 

 الحليب كنسبة مئوية
 1722 3024 جم 35أةل من 

 1620 5022 جم 5327 - 35من 
 1523 5723 جم 6327 - 55من 
 1721 6728 جم 2327 - 65من 

 2026 2720 جم 25أك ر من 
 
ر متتتن الجتتتدوذ يالحتتتظ أن أك تتتر الحيوانتتتات م تتتابرة علتتتى اإلنتتتتاج كمتتتا يظهتتت 

جم بتروتين مهضتوح  65 - 55العالي هي األبقار التي  ذيت على عالئق بها 
 .دهن% 3كجم لبن  1لكل 

% 3كجتتم لتتبن  1/ جتتم 20أك تتر متتن )وزيتتادة نستتبة البتتروتين فتتي العليقتتة  
بعت  األحتواذ إلتى لم يكن له أثر مر توب علتى إنتتاج اللتبن بتل أدى فتي ( دهن

 . انخفا  نسبة الدهن باللبن
وعنتتد استتتخداح أعتتالف جيتتدة متنوعتتة فتتي العليقتتة ف نتته يمكتتن تخفتتي  هتتذ   

أي . دهتن% 3كجتم لتبن  1جم بتروتين مهضتوح لكتل  65 - 50المعدالت إلى 
وةتد تأكتدت هتذ  النتتائج %  25 - 60أن معدذ التحويل في العليقة يتراوح بين 

وتجتتدر اإلشتتارة إلتتى أنتته فتتي المالتتي . األبقتتار الحالبتتة فتتي تجتتارب ميتتزان علتتى
 30دهتن تتتراوح بتين % 3كجتم لتبن  1كانت مقننات البروتين المهضتوح إلنتتاج 

 . جراح 35 -
نستتتبة البتتتروتين فتتتي اللتتتبن ومعتتتدالت تحويتتتل بتتتروتين )وعلتتتى هتتتذا األستتتال  

اإلنتاجيتة  يمكن حساب االحتياجات الفعلية في العليقة( العليقة إلى بروتين اللبن
 .كجم لبن ذات تركيف مختلا 1في البروتين لكل 



 

 

 (32)جدول رقم 
 كمية البروتين المهضوم الالزم إلنتاج كجم لبن ذات تركيب مختلف 

كجم لبن ذات تركيب  1البروتين الالزم إلنتاج  
 مختلف

 328 323 320 426 422 نسبة الدهن في اللبن
 322 427 426 423 422 نسبة البروتين في اللبن

كجم لبن بروتين مهضوح  1يلزح إلنتاج 
 (جم)

32 - 

45 

37 - 

52 

51 - 

60 

56 - 

65 

60 - 

20 
 
وتختلتتا الحيوانتتات فتتي ةتتدرتها علتتى تحويتتل بتتروتين العالئتتق إلتتى بتتروتين  

لبن ويرجتع ذلتك إلتى عوامتل ك يترة منهتا فرديتة الحيتوان وحالتته الصتحية وتركيتف 
ات بهتتا وكتتذلك نستتبة الكربوهيتتدرات الذائبتتة ستتهلة العليقتتة ونستتبة البتتروتين واألميتتد

 . التخمر ونسبة بروتين العليقة المتخمر و ير المتخمر في الكرش
- :االحتياجات من الدهن  -3-1-1-2
تحتاج أبقار اللبن إلتى كميتات معينتة متن التدهن فتي العالئتق حتتى يمكنهتا  

العليقتتة بمتتا  المحافظتتة علتتى صتتحتها وإنتاجهتتا وفتتي تجتتارب ةديمتتة استتتبدذ دهتتن
يتوازي طاةتتته متتن الكربوهيتتدرات أدى ذلتتك إلتى انخفتتا  اإلنتتتاج وانخفتتا  نستتبة 
الدهن باللبن كما تغير تركيف دهن اللبن وعلى العكس عند استخداح عالئق بها 

كجم وزن حتي زاد إنتتاج اللتبن كمتا تحستن  100كجم دهن لكل  1 - 025نسبة 
 . تركيبه

معرفتة أهميتة دهتن العليقتة علتى اإلنتتاج بعتد ولقد زاد االهتماح فتي الختارج ل 
فتتي عالئتتق ( نستتبة التتدهن منخفضتتة جتتدا)أن شتتاع استتتخداح الكستتف المستتتخل  

 .الحيوانات
وفي تجارب بغر  تحديد أم ل نسف الدهن الالزمة في المخاليع المركتزة  

المستتتتتخدمة بجانتتتتف األعتتتتالف الخشتتتتنة فتتتتي تغذيتتتتة أبقتتتتار اللتتتتبن وجتتتتد أنهتتتتا فتتتتي 
%( 520إلتتتى  125بمتتتدى يتتتتراوح متتتن )بالنستتتبة للمتتتادة المركتتتزة % 225المتوستتتع 

إال % 026ويتتنخف  مستتتوى اإلنتتتاج عنتتدما يصتتل نستتبة التتدهن فتتي العليقتتة إلتتى 
من المادة الجافة أدى إلى رفتع اإلنتتاج % 2أن رفع نسبة الدهن في العليقة إلى 

جتات وحتى ا ن لم تجترى تجتارب كافيتة الكتشتاف احتيا. إلى المستوى الطبيعي
ومتن المعتروف أن . الحيوانات ذات اإلنتاج المختلا كماف ونوعاف في نسبة التدهن

إلتتتافة التتتتدهون إلتتتى العالئتتتتق ةتتتد يكتتتتون لهتتتا ةيمتتتتة  يتتتر مر وبتتتتة علتتتى النشتتتتاب 



 

 

الميكروبيولتتوجي فتتي الكتترش إال أن استتتخداح التتدهون المعالجتتة أو المحميتتة تمتتر 
التاليتتة متتن القنتتاة الهضتتمية إال أنهتتا تتحلتتل فتتي األجتتزاء . متتن الكتترش دون تتتأثير

لكي تغطي جزء من الطاةة الالزمة لإلنتاج العالي في أوذ موسم الحيف، وعادة 
يتتوح فتتي ختتالذ / رأل/ جتتم 800 - 500تستتتخدح هتتذ  التتدهون المحميتتة بمعتتدذ 

 .فترات اإلنتاج العالي
- :المادة المعدنية االحتياجات من -3-1-1-3
أن يبختذ فتي االعتبتار كميتة ونستبة عند عمل عالئق حيوانات اللبن يجف  

وعتتدح . العناصتتر المعدنيتتة فتتي العليقتتة ومتتدى كفايتهتتا لتغطيتتة احتياجتتات الحيتتوان
اتتزان المتادة المعدنيتة فتي العليقتة يتبدي إلتتى انحتراف فتي الشتهية وفقتد فتي التتوزن 
وانخفتتتا  معتتتدالت تحويتتتل المتتتواد الغذائيتتتة فتتتي العليقتتتة إلتتتى لتتتبن كمتتتا أدى إلتتتى 

 . ورات التناسلية وانخفا  اإلدرارالطراب في الد
وةتتد اتضتتح فتتي تجتتارب أن ميتتزان المتتادة المعدنيتتة ستتالف فتتي فتتترة اإلدرار  

العتتالي مهمتتا كتتان تركيتتف العليقتتة، ويرجتتع الستتبف فتتي ذلتتك إلتتى الكميتتات الكبيتترة 
ويقل الفقد تدريجيا بانخفتا  . التي يفرزها الحيوان من الكالسيوح مع اللبن يوميا

ج بتل ويصتبح ميتزان المتادة المعدنيتة موجبتا فتي أ لتف األحيتان فتي مستوى اإلنتا
 :نهاية موسم الحليف وفي فترة الجفاف كما يتضح من األرةاح التالية

 ( 33)جدول رقم 
 يوضح ميزان الكالسيوم في المراحل اإلنتاجية المختلفة

في فترة  128 1323 2125 يوح/ إنتاج اللبن بالكيلو جراح 
 الجفاف

 107 107 124 140 ح بالجراح في العليقةالكالسيو 
 13+  8+  2 - 5 - ميزان الكالسيوح بالجراح

 521 - 425وفتتي تجربتتة علتتى أبقتتار متوستتطة اإلدرار يتتتراوح إنتاجهتتا بتتين  
طتتتن لتتتبن فتتتي الموستتتم  تتتذيت علتتتى عالئتتتق متتتن دريتتتس برستتتيم ونخالتتتة وحبتتتوب 

يتتتزان لتتتوحظ أن م( مستتتحوق عظتتتم ومستتتحوق صتتتدف)وكستتتف وإلتتتافات معدنيتتتة 
الكالستتيوح طتتواذ موستتم الحليتتف كتتان موجبتتا حتتتى فتتي فتتترات أةصتتى إنتتتاج لتتبن 
بينمتتتتا فتتتتي الموستتتتم الستتتتابق نفتتتتس الحيوانتتتتات عنتتتتدما  تتتتذيت نفتتتتس العليقتتتتة دون 

 .إلافات معدنية كان ميزان الكالسيوح سالف طواذ الموسم
جتتتتم كالستتتتيوح كافيتتتتة لتغطيتتتتة  120 - 70وةتتتتد أكتتتتدت نتتتتتائج التجتتتتارب أن  

آالف كجتتم لتتبن، تتتزداد هتتذ   6 - 5قتترة إنتاجهتتا الستتنوي يتتتراوح بتتين احتياجتتات ب



 

 

/ طن لتبن 7 - 8يوح لألبقار إنتاجها / جم كالسيوح 150 - 120الكميات إلى 
 . موسم

أمتتا احتياجتتتات األبقتتار متتتن الفوستتفور فعتتتادة متتا تغطتتتي بشتتكل مرلتتتي إذا  
األعالف  احتوت العليقة على بع  المركزات البروتينية أو كسر حبوب بجانف

وةدوجتتتد أن تغذيتتتة أبقتتتار علتتتى نستتتبة عاليتتتة متتتن األعتتتالف . الخضتتتراء أو الماليتتتة
الخشنة أو الخضراء الناتجة من تربتة فقيترة فتي الفوستفور أدى إلتى ظهتور ميتزان 

 . فوسفور سالف مما تبعه انخفا  خصوبة األبقار
ي وفي جنوب إفريقيا وجد أن ا لتغذية علتى مستحوق العظتاح للحيوانتات التت 

% 30ترعى في المناطق الفقيرة في الفوسفور أدى إلى زيادة كمية اللبن بمقتدار 
 . وفي بع  مناطق الواليات المتحدة كانت الزيادة أك ر من ذلك

وفي بع  مناطق االتحاد السوفيتي السابق لتوحظ لتعا عظتاح الماشتية  
وعرجهتتتا وتغلتتتظ فتتتي المفاصتتتل وعتتتدح استتتتقامة فتتتي العمتتتود الفقتتتري ولتتتعا عتتتاح 

باإللتتافة إلتتى ( تحتتاوذ الحيوانتتات أكتتل العظتتاح وتلعتتق األر )وانحتتراف الشتتهية 
وةد دلت . انخفا  في اإلنتاج صحبه انخفا  في مقاومة الحيوانات لألمرا 

كانتت )نتائج تحليل أعشاب المراعي في هتذ  المنتاطق علتى فقرهتا فتي الفوستفور 
الحيوانتتتتات وةتتتد أمكتتتتن تالفتتتي هتتتذ  األعتتتترا  ب عطتتتاء %( 13 - 0212تحتتتوي 

 .مسحوق عظم أو بتسميد التربة بأسمدة فوسفورية
وتتوةا احتياجات األبقار من الكالستيوح إلتى حتد كبيتر علتى تركيتف اللتبن  

فكلمتتا زادت نستتبة المتتادة الجافتتة فتتي اللتتبن كلمتتا زادت االحتياجتتات متتن العناصتتر 
ح، جتم كالستيو  420 - 225المعدنية ولكل كجم لبن يجف أن تحوي العليقة علتى 

جتتتتتم  12 - 7جتتتتتم فوستتتتتفور أو بعبتتتتتارة أختتتتترى ف نتتتتته ينصتتتتتح بتتتتتتوافر  225 - 2
 . كجم معادذ نشا في العليقة 1/ جم فوسفور 7 - 2كالسيوح، 

وبجانف الكالستيوح والفوستفور نجتد أن أبقتار اللتبن تحتتاج إلتى ملتح الطعتاح  
جتتم كلوريتتد  125كجتتم لتتبن يفتترز  1التتذي يفتترز متتع اللتتبن وةتتد وجتتد أن متتع كتتل 

ح ونقت  ملتح الطعتاح فتي العالئتق يجعتل الحيوانتات تلعتق الحتائع وتأكتل صوديو 
المالبتتتس، وتستتتوء حالتهتتتا تتتتدريجيا وتقتتتل شتتتهيتها ويتتتنخف  إنتاجهتتتا وتفقتتتد وزنهتتتا 

كجتتم معتتادذ نشتتا فتتي / جتتم ملتتح طعتتاح  7 - 8وينصتتح بتتأن تعطتتى أبقتتار اللتتبن 
لتى كميتات العليقة، أمتا فتي حالتة الشتك فتي أن متاء الشترب والعليقتة ال تحتتوي ع

كافيتتتتتة متتتتتن العناصتتتتتر النتتتتتادرة فيضتتتتتاف إلتتتتتى العليقتتتتتة مخلتتتتتوب أمتتتتتالح العناصتتتتتر 
 .الصغرى 

ويعتبر البع  أنه يمكن استخداح رماد اللبن للحكم على اتزان العليقتة فتي  
المتتتتادة المعدنيتتتتة ويعتتتتار  التتتتبع  ا ختتتتر هتتتتذا االعتبتتتتار فتتتت ذا كانتتتتت عالئتتتتق 



 

 

بنفس الكميات الموجودة بهتا فتي  الحيوانات الصغيرة تحتوي على المادة المعدنية
اللبن تقريبا فليس من المنطقي استخداح نفس هذا التركيف كأم ل مستتوى لتغذيتة 

 .األبقار الحلوب
كتتتذلك هنتتتان بعتتت  األخصتتتائيين والمتتتربين التتتذين يحتتتاولون لتتتبع المتتتادة  

المعدنيتتة فتتي عالئتتق حيوانتتاتهم بحيتت  يحتتتوي علتتى نفتتس الكميتتات الموجتتودة متتن 
في رماد حشائ  المراعي أو الدريس الجيد باعتبتار أنهتا المصتدر  هذ  العناصر

الوحيتتد الطبيعتتي فتتي ك يتتر متتن األحيتتان بتتالر م متتن أن ميتتزان الحمولتتة والقلويتتة 
كجتم  1اكوفالينتت لكتل  026 - 025 ير متعادذ فهي تميتل إلتى القلويتة حتوالي 

عتمتاد عليهتا فتي معادذ نشا في العليقة، وم ل هذ  التقديرات نظرية وال يمكن اال
كتتتل األحتتتواذ باإللتتتافة إلتتتى أن تركيتتتف هتتتذ  األعتتتالف متغيتتتر، وحتتتتى ا ن لتتتم 
يعرف بالضبع أم ل مستوى من العناصر المعدنية يلتزح تتوافر  فتي عالئتق أبقتار 

 422ففي تجارب متعددة كانت نستف الكالستيوح إلتى الفوستفور تتبتاين متن . اللبن
هتتذ  العناصتتر فتتي الجستتم أو علتتى لتتم يالحتتظ تغيتتر فتتي تم يتتل  1: 2حتتتى  1: 

 . إنتاج اللبن
 :المحافظة على اتزان العليقة يجب اتباع ما يلي -3-1-1-4
 : وللمحافظة على اتزان العليقة يجف اتباع ما يلي 
يجف أن تكون الكميات المطلقة من الكالسيوح والفوستفور ونستبها لبعضتها -  1

 . في الحدود سابقة الذكر
 . ان الحمولة والقلوية بالعليقة مائل ةليال ناحية القلويةيجف أن يكون ميز -  2
لتتيس متتن الضتتروري أن تكتتون نستتبة الكالستتيوح إلتتى الفوستتفور فتتي العليقتتة -  4

جزء كالسيوح  2 - 1نفس نسبتها في اللبن ومن الممكن أن تكون النسبة الم لى 
 (. بالوزن )جزء فوسفور  1: 
درار استتمرت عتدة مواستم اتبعتت وفي تجارب عديدة على أبقار مرتفعتة اإل 

اإلرشادات السابقة لم يالحتظ أي أعترا  نقت  للمتادة المعدنيتة علتى الحيوانتات 
باإللتتافة إلتتى أن نتتتائج تحليتتل التتدح لتقتتدير االحتيتتاطي القلتتوي ونستتبة الكالستتيوح 
والفوستتفور  يتتر العضتتوي كانتتت جميعهتتا فتتي الحتتدود الطبيعيتتة لتتذلك لتتم يالحتتظ 

 . موسم/ آالف كجم 6الحيوانات التي وصل إنتاجها إلى تغير في تركيف عظاح 
واألعتتتتتالف هتتتتتي المصتتتتتدر الطبيعتتتتتي للمتتتتتواد المعدنيتتتتتة، وأحستتتتتن مصتتتتتادر  

الكالستتتتيوح هتتتتو البرستتتتيم ودريتتتتس النباتتتتتات البقوليتتتتة وحشتتتتائ  المراعتتتتي، وتعتبتتتتر 
أهتم مصتادر الفوستفور، ( التخ -كسف  -ردة )الحبوب ونواتج عمليات تصنيعها 

ئق الطبيعية في المتادة المعدنيتة يجتف إلتافة مستحوق الطباشتير وعند فقر العال



 

 

أيضتتا ةتتد . أو مستتحوق العظتتم كمصتتدر للعناصتتر المعدنيتتة( كربونتتات الكالستتيوح)
 . يستخدح ثنائي فوسفات الكالسيوح ب لافته إلى عالئق حيوانات اللبن

 :االحتياجات من الفيتامينات -3-1-1-5
أبقتار اللتبن لتيس فقتع للمحافظتة علتى للفيتامينات أهمية ةصتوى فتي تغذيتة  

صتتحة الحيتتوان ومستتتوى إنتاجتته وإنمتتا الزمتتة بكميتتات كافيتتة للحصتتوذ علتتى لتتبن 
ومن الطبيعي نجد أن اللبن في فصل العليقة الخضراء  نتي جتدا فتي .  ني بها

وةتتد يالحتتظ فقتتر اللتتبن فتتي الفيتامينتتات فتتي فصتتل الصتتيا ويتوةتتا . الفيتامينتتات
وةتتد أمكتتن . بن أثنتتاء الصتتيا علتتى نتتوع العلتتا المستتتخدحكميتتة الفيتتتامين فتتي اللتت

. اكتشتتاف عالةتتة ةويتتة بتتين كميتتة فيتتتامين أ فتتي اللتتبن والكتتاروتين فتتي األعتتالف
وتحصتتتل الحيوانتتتات علتتتى الفيتتتتامين علتتتى هييتتتة كتتتاروتين يتحتتتوذ جتتتزء منتتته إلتتتى 

وفيمتا يلتي محتتوى . فيتامين أ والباةي يفرز في اللبن أو يخزن في جستم الحيتوان
 .لبن من الفيتامين أثناء موسم العليقة الخضراء وموسم العليقة الجافةال

 (34)جدول رقم 
 تأثير نوع ا لعليقة على كمية الفيتامين في اللبن

 كجم لبن 1 
فيتامين أ 
 بالملليجرام

 كاروتين 
 بالملليجرام

 فيتامين أ
 بالوحدات الدولية

 3420 220 0262 في موسم العليقة الخضراء
 1440 0262 0218 م العليقة الجافةفي موس

وللمحافظتتة علتتى تركيتتز مناستتف متتن الفيتتتامين فتتي اللتتبن النتتاتج فتتي  يتتاب  
العلا األخضر يوصى بأن تحتوي العليقة على بع  التدريس الجيتد أوالستيالج 

ملليجتتتتتراح  20كمصتتتتدر للفيتتتتتامين وينصتتتتتح بتتتتأن تحتتتتتتوي العليقتتتتة اليوميتتتتتة علتتتتى 
ملليجتتراح كتتاروتين  15 - 10اإللتتافة إلتى كجتم وزن حتتي ب 100كتاروتين لكتتل 

 .كجم لبن ناتج 1لكل 
وتبكد نتائج دراسة تأثير العالئق المختلفة علتى محتتوى اللتبن متن فيتتامين  

ب أنتته بتتالر م متتن التبتتاين الشتتديد فتتي محتتتوى العالئتتق متتن هتتذا الفيتتتامين إال أن 
كميات الكبيرة من ويرجع ذلك إلى ال. محتوى اللبن تقريبا من هذا الفيتامين ثابت

مجموعتتتة فيتتتتامين ب المركتتتف التتتتي يتتتتم تم يلهتتتا فتتتي كتتترش الحيوانتتتات المجتتتترة 
بواسطة الميكروفلورا ولتو أنته فتي بعت  األحتواذ التتي يالحتظ فيهتا علتى األبقتار 
الضتتتعا العتتتاح وفقتتتد الشتتتهية أمكتتتن عالجهتتتا بواستتتطة بعتتت  اإللتتتافات الغنيتتتة 

 .ميرةبفيتامين ب كما هو الحاذ عند استخداح الخ



 

 

فتي لتبن األبقتار المغتذاة " جت"كذلك لم يالحظ تباين كبير بين كمية فيتامين  
علتتى أعتتالف خضتتراء ومراعتتي وبتتين اللتتبن النتتاتج متتن أبقتتار  تتذيت علتتى عليقتتة 

 .جافة
أو األرجستيروذ في عالئتق أبقتار يتبدي " د"وكذلك وجد أن نق  فيتامين  

توةا ذلك علتى كميتة المختزون إلى انخفا  إنتاج اللبن إن آجال أو عاجال، وي
متتتتن الفيتتتتتامين فتتتتي الجستتتتم كتتتتذلك لتتتتوحظ أن كميتتتتة الفيتتتتتامين فتتتتي اللتتتتبن النتتتتاتج 

 .منخفضة جدا باإللافة إلى ظهور أعرا  اختالذ التم يل المعدني بالجسم
/ وحتتدة دوليتتة 1000ويعتقتتد أن االحتياجتتات اليوميتتة متتن الفيتتتامين د هتتي  

 .كجم وزن حي تقريبا 100
تتتزداد فتتي اللتتبن النتتاتج متتن حيوانتتات " د"عتتي فتت ن كميتتة فيتتتامين ومتتن الطبي 

 ذيت علسعالئق خضراء وعلى العكتس فتي الحيوانتات التتي  تذيت علتى عالئتق 
فتتي اللتتبن الفصتتل متتن الستتنة ومتتدى " د"جافتتة، كتتذلك يتتبثر علتتى تركيتتز الفيتتتامين 

بتتر تعتتر  الحيوانتتات ألشتتعة الشتتمس المباشتترة ومتتن أهتتم المتتواد الخشتتنة التتتي تعت
 .مصدرا هاما و نيا بهذا الفيتامين هو الدريس المجفا طبيعيا

وحتتتى ا ن لتتم يتأكتتد اعتقتتاد بعتت  العلمتتاء بتتأن إللتتافات المتتواد الغذائيتتة  
 .تأثير مر وب على نسبة الدهن في اللبن" هت"الغنية في فيتامين 

 :حجم العليقة وكمية المادة الجافة بها -3-1-2
يجتتتف أن يولتتتع فتتتي االعتبتتتار حجتتتم العليقتتتة عنتتتد تكتتتوين عالئتتتق األبقتتتار  

حيتتتت  أن النشتتتتاب الطبيعتتتتي للجهتتتتاز الهضتتتتمي ال يتوةتتتتا فقتتتتع علتتتتى التركيتتتتتف 
وإنما يبثر فيه أيضا صفاتها الطبيعية ومنها الحجتم فيجتف أن . الكيماوي للعليقة

تتناستتف حجتتم العليقتتة متتع ستتعة القنتتاة الهضتتمية وةتتدرتها علتتى هضتتم وامتصتتاص 
حجم العليقة أو عدح اتزانها م ل زيادة حجمها له تأثير سيء  المواد الغذائية وةلة

علتتى حركتتة القنتتاة الهضتتمية وكميتتة العصتتارات الهالتتمة المفتترزة منهتتا وبالتتتالي 
علتتى معامتتل هضتتم العليقتتة ومعتتدذ االستتتفادة منهتتا وفتتي ك يتتر متتن األحتتواذ يتتبثر 

 . أيضا على الحالة الصحية العامة للحيوان
ار كميتتتة المتتتادة الجافتتتة فتتتي العليقتتتة للحكتتتم علتتتى وحاليتتتا يولتتتع فتتتي االعتبتتت 

مدى تناسبها مع احتياجات الحيوان وعادة ينصح بأن تعطى األبقار عالئق بهتا 
فتتتتي حالتتتتة %  325وبحتتتتد أةصتتتتى %   425 - 225المتتتتادة الجافتتتتة تتتتتتراوح بتتتتين 

اإلدرار المرتفعتتة جتتدا، وذلتتك متتن وزن الحيتتوان الحتتي، ويحستتن اإلشتتارة فتتي هتتذا 
وذلتك % 100ن الحكتم بنستبة المتادة الجافتة فتي العليقتة لتيس ستليماف المقاح إلتى أ

ألن وحتتدة التتوزن الواحتتدة متتن المتتواد الجافتتة المختلفتتة تنتتتفخ بنستتبة مختلفتتة وكتتذا 
 . تهضم بسرعات متباينة



 

 

والجتدوذ التتالي يولتتح متواد العلتتا المختلفتة والحجتوح التتتي تشتغلها داختتل  
 . الكرش

 (35)جدول 
 كجم من مواد غذائية متبيانة  1الحجم الذي يشغله 

 في كرش األغنام بالمللمتر
 الذرة -الشعير  -الشوفان 

 أذرة رفيعة -أذرة مكانس  -ةمح 
 نخالة ةمح

 كسف بذرة ةطن  ير مقشور -كسف عباد شمس 
 تبن ةمح -تبن شوفان 

 دريس مراعي -دريس برسيم حجازي  -دريس برسيم 

1542 - 1574 
1185 - 1444 

4580 
2212 - 2587 

6618 
5267 - 5526 

وتتتزداد أهميتتة حجتتم العليقتتة عنتتد التغذيتتة علتتى متتواد خشتتنة وستتيالج وكتتذلك  
وةتتتد دلتتتت المالحظتتتة أن . أيضتتتا عنتتتد تكتتتوين عالئتتتق للحيوانتتتات مرتفعتتتة اإلدرار

تصتتل . )الحيتوان يلتتهم كميتة أكبتر متن المتواد الجافتة عنتد استتخداح أعتالف جيتدة
وهتتذا كحتتد أعلتتى للحيوانتتات ( متتن التتوزن % 326 - 323فتتي بعتت  األحتتواذ إلتتى 

 . الطبيعية التي تمتاز بشهية جيدة
وهنان تباين فتي فرديتة الحيتوان يتوةتا علتى تطتور وحالتة القنتاة الهضتمية  

ويبثر أيضا على ذلك نوع العالئق نوعية األعالف المختلفة المستخدمة في فترة 
 . نمو الحيوان

- :معدالت تغذية األبقار الحالبة -3-1-3

أوذ معتتتدالت  ذائيتتتة ألبقتتتار اللتتتبن ظهتتترت فتتتي بدايتتتة القتتترن المالتتتي ثتتتم  
تطورت على مراحل وتغيرت عدة مرات بتراكم نتائج التجارب واكتشاف الحقتائق 

 . البيولوجية حتى وصلت إلى الصورة الحالية
وبانتشتتتتتتار الجمعيتتتتتتات التعاونيتتتتتتة لتربيتتتتتتة الماشتتتتتتية فتتتتتتي التتتتتتبالد األوروبيتتتتتتة  

اجتتة إلتتى توحيتتد حستتاب نظتتم ومفتترزات التغذيتتة الستتتخدامها واألمريكيتتة زادت الح
فتتي حستتتاب خطتتتع احتياجتتات ال تتتروة الحيوانيتتتة واحتياجتتات الزيتتتادة المنتظتتترة فتتتي 
عتتدد التترلول المنتجتتة وفيمتتا يلتتي جتتدوذ يبتتين االحتياجتتات الحافظتتة واإلنتاجيتتة 

 .ألبقار اللبن من المواد الغذائية والبروتين المهضوح



 

 

 (36)جدول رقم 
 حتياجات الحافظة للحيوانات ذات الوزن الحي المختلفاال

 الوزن الحي بالكجم 
 450 300 350 500 550 600 650 

 422 421 420 228 222 226 2222 معادذ نشا كجم
البتتتتتروتين المهضتتتتتوح 

 كجم
 ومجموع

المركبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
 المهضومة كجم

0221 
 

2244 

0224 
 

2226 

0223 
 

2277 

0226 
 

4222 

0228 
 

4235 

0227 
 

4256 

0241 
 

422 

 0231 0247 0248 0246 0243 0244 0240 بروتين خاح كجم
 (37)جدول رقم 

 كجم لبن بنسب دهن مختلف 1العليقة اإلنتاجية لكل 
 نسبة الدهــــــــــن 
 421 423 426 427 322 326 520 

 0243 0242 024 0227 0222 0226 0225 (كجم)معادذ نشا 
البتتتتتروتين المهضتتتتتوح 

 (جم)
 عمجمو 

المركبات 
 (كجم)المهضومة 

32 
 

0228 

33 
 

0227 

35 
 

0241 

38 
 

0242 

50 
 

0244 

54 
 

0245 

56 
 

0242 

 81 27 25 22 20 68 65 (جم)بروتين خاح 
 1/ فوستتفور( جتتم) 325كالستتيوح، ( جتتم) 7وتعطتتى هتتذ  الحيوانتتات بمعتتدذ  

 فوستتفور( جتتم) 10كالستتيوح، ( جتتم) 15كجتتم  معتتادذ نشتتا فتتي العليقتتة الحافظتتة، 
كجتتم وزن 100/ ملتتح طعتتاح ( جتتم) 6 - 5فتتي العليقتتة اإلنتاجيتتة باإللتتافة إلتتى 

 . كجم لبن 1ملح لكل ( جم) 2حي وبمعدذ 
أو البالغتتة النحيفتتة فتعطتتى ( متتا زالتتت ناميتتة)أمتتا فتتي األبقتتار صتتغيرة الستتن  

مجموع مركبات  ذائية ( كجم) 2235معادذ نشا أو ( كجم) 420 - 222بمعدذ 
مجمتتوع مركبتتات  ذائيتتة مهضتتومة لكتتل ( كجتتم/ )بتتروتينجتتم  135مهضتتومة أو 

جتتم  165ويعطتى الحيتتوان فتتي هتذ  اإللتتافات ( كجتتم) 1زيتادة فتتي التوزن ةتتدرها 
 .معادذ نشا( كجم) 1/ بروتين



 

 

وبالر م من أن م ل هذ  المقننات تعطى نتائج إيجابية عند استخدامها في  
 :يةتغذية األبقار إال أنه يجف اإلشارة إلى النقاب التال

أن هتتتذ  المقننتتتات تفتتتتر  تستتتاوي العليقتتتة الحافظتتتة للحيوانتتتات ذات التتتوزن -  1
 .الواحد ولكنها ذات إنتاج متباين

دهتتن أو لكميتتة % 3كجتتم لتتبن  1/ أنتته حتتدد كميتتة العليقتتة اإلنتاجيتتة ثابتتتة -  2
كتتالوري دون النظتتر إلتتى اختتتالف كميتتة اإلنتتتاج  1000متتن اللتتبن طاةتهتتا 

  .الكلي أو تركيف اللبن
فمن المعروف أن االحتياجات الحافظة تتوةا علتى ك افتة وسترعةعمليات  

التم يتتل الغتتذائي التتتي لهتتا عالةتتة ةويتتة بكميتتة ونتتوع اإلنتتتاج باإللتتافة إلتتى وزن 
 . الحيوان

كذلك يجتف اإلشتارة إلتى أنته لتيس متن الصتواب أن تكتون االحتياجتات متن  
ة ومرتفعتتة اإلنتتتاج متستتاوية كجتتم لتتبن فتتي األبقتتار منخفضتت 1العليقتتة اإلنتاجيتتة لتتت 

إال أن هتتذ  المقننتتات ةتتد حستتبت علتتى أبقتتار اإلنتتتاج المتوستتع، وال يمكتتن توحيتتد 
كتالوري إال  1000االحتياجات اإلنتاجيتة للمتواد الغذائيتة فتي كميتة اللتبن طاةتهتا 

( بتروتين وستكر -دهتن )في حالة وجود نسبة ثابتة وبستيطة بتين مكونتات اللتبن 
وعلى العمتوح فت ن معتدذ استتفادة أبقتار اللتبن متن . لدهن فيهمهما اختلفت نسبة ا

 .العليقة يتوةا على صفات العليقة الطبيعية والكيماوية وعلى مستوى اإلنتاج
ومتتن المستحستتن تغيتتر هتتذ  المقننتتات الغذائيتتة المنشتتورة علتتى هييتتة معتتادذ  

منهتتا نشتتا بمقننتتات أختترى تتفتتق متتع تتتأثير العالئتتق المختلفتتة ومعتتدالت االستتتفادة 
على أن يولع في االعتبار اةتصاديات اإلنتاج كما يجتف تالفتي نقتع الضتعا 
ستتتابقة التتتذكر فتتتي المقننتتتات الحاليتتتة وكحتتتل مبةتتتت حتتتتى ظهتتتور هتتتذ  المقننتتتات 
الجديتتدة يمكتتن اتبتتاع المقننتتات التاليتتة المبينتتة علتتى أستتال تجتتارب عديتتدة شتتملت 

ى أن يعطتتتتى الحيتتتتوان علتتتت. أعتتتتداداف كبيتتتترة متتتتن األبقتتتتار ذات اإلنتاجيتتتتة المختلفتتتتة
كجم معادذ نشا وذلك في بدايتة  1/ جم 160 - 150البروتين المهضم بمعدذ 

جتتم فتتي وستتع موستتم الحليتتف نتتتنخف  المعتتدالت إلتتى  150 - 130الحليتتف و
 - 10كتذلك يعطتى الحيتوان . كجم نشا في نهاية الموسم 1/ جم 145 - 125

شتتا بالعليقتتة وفتتي كجتتم معتتادذ ن 1جتتم فوستتفور لكتتل  7 - 8جتتم كالستتيوح،  11
دهتتن يجتتف أن يحتتوذ % 3حالتتة إنتتتاج لتتبن نستتبة التتدهن فيتته أعلتتى أو أةتتل متتن 

 : وهنان عدة طريق للتحويل منها ما يأتي FCMاللبن الناتج إلى لبن 
 :أوال

 326 323 322 428 426 423 422 نسبة الدهن في اللبن
 1207 1206 1204 0272 0273 0271 0288 معامل التحويل



 

 

 : بعا للمعادلة التاليةت: ثانيا
 كمية الدهن في اللبن 15+ كمية اللبن ×  023= دهن % 3كمية اللبن 
 : دهن تساوي في المجهود% 5كيلو لبن  100وبذلك ف ن 

 023  ×100  +1 (025  ×100 = )023  ×100  +15  ×5 
 دهن% 3كجم لبن  115=  25+  30=    

اصتتة بالعالةتتة بتتين العليقتتة وكميتتة وطبعتتا األرةتتاح ستتابقة التتذكر فتتي الجتتدوذ والخ
 :اإلنتاج يمكن أن تستخدح

لحستتتتاب متوستتتتع االحتياجتتتتات متتتتن العليقتتتتة لألبقتتتتار ذات اإلنتتتتتاج واألوزان -  1
 .المختلفة طوذ موسم الحليف

لحستتاب االحتياجتتات الغذائيتتة لهتتذ  األبقتتار بنتتاء علتتى التتوزن واإلنتتتاج فتتي -  2
 .أشهر الحليف المختلفة

 .العالئق لألبقار في مراحل الحليف المختلفة كأسال لتجهيز-  4
- :تأثير األعالف ونوعيتها على إنتاج اللبن -3-1-4
لوحظ في تجارب عديدة أن اللبن الناتج يتوةا تركيبه علتى تغذيتة األبقتار  

الحالبتتة، وكمتتا ستتبق القتتوذ فتت ن لمستتتوى التغذيتتة أثنتتاء فتتترة الجفتتاف وبعتتد التتوالدة 
دهون والمتتادة المعدنيتتة والفيتامينتات ال تتتبثر فقتتع علتتى وكتذلك نستتبة البتتروتين والت

 . حجم أو كمية اإلنتاج بل أيضا على تركيف اللبن الناتج
 2 - 5)ففي تجتارب استتبدذ فيهتا القت  أو التتبن فتي العليقتة بتدريس جيتد  

وبتتالر م متتن توحيتتد كميتتة البتتروتين بهتتا لتتوحظ أن التغذيتتة ( كجتتم فتتي اليتتوح للتترأل
كتتذلك % 023 - 022زيتتادة نستتبة التتدهن فتتي اللتتبن بمعتتدذ  علتتى التتدريس تبعهتتا
كجتتتم كستتتف جتتتوز الهنتتتد أو نتتتوى التتتبلح فتتتي العالئتتتق  4 - 2لتتتوحظ أن استتتتخداح 

كتذلك لتوحظ . اليومية أدى إلى رفع نستبة التدهن والمتواد الصتلبة الكليتة فتي اللتبن
أن استتتتتخداح كستتتتف الكتتتتتان أو كستتتتف عبتتتتاد الشتتتتمس فتتتتي العالئتتتتق أعطتتتتى نفتتتتس 

بينمتتا إلتتافة نخالتتة القمتتح إلتتى لعالئتتق لتتم يتبعتته أي تغيتتر . بقة التتذكرالنتيجتتة ستتا
ونق  الدريس في العالئق يبدي إلى انخفا  نسبة الدهن في اللبن  -ملمول 

وتفستر هتذ  الحالتة بتغيتتر فتي اتجتا  وك افتة العمليتتات الميكروبيولوجيتة فتي كتترش 
 .األبقار

كيتتف اللتتبن لوحظتتت فتتي وتجتتدر اإلشتتارة إلتتى أن النتتتائج اإليجابيتتة علتتى تر  
تجارب متفرةة يمكتن تفستير أ لبهتا بتغيتر درجتة اتتزان تركيتف العالئتق التذي أثتر 
بدون شتك علتى حالتة الحيتوان الفستيولوجية وكتذا معتدذ التم يتل الغتذائي للحيتوان 

 .وحالة ونشاب الغدد اللبنية



 

 

كتتذلك يجتتف اإلشتتارة إلتتى أنتته ال ينتظتتر تغيتتر كبيتتر فتتي تركيتتف اللتتبن عنتتد  
داح العالئتتتتتق الستتتتتابقة إذا كانتتتتتت حالتتتتتة الحيتتتتتوان طبيعيتتتتتة وكانتتتتتت العالئتتتتتق استتتتتتخ

 .المستخدمة متزنة وتفي بجميع احتياجات الحيوان الغذائية
وبتتتالر م متتتن ةلتتتة األبحتتتاث لدراستتتة تتتتأثير األعتتتالف المختلفتتتة علتتتى الطعتتتم  

والرائحتتة فتتي اللتتبن إال أنتته متتن المعتتروف أن م تتل هتتذ  المتتواد المتتبثرة فتتي الرائحتتة 
كتتذلك . الطعتتم تمتتت  متتن الجهتتاز الهضتتمي بواستتطة التتدح ثتتم تنقتتل إلتتى الضتترعو 

 . يمكن لهذ  المواد أن تدخل إلى الدح عن طريق الجهاز التنفسي
ففي تجارب لدراسة أثر رائحة ال وح على رائحة وطعم اللبن لتوحظ أنته بعتد  

ئق وكتان دةتا 10تنفست البقرة رائحة ال وح لمتدة ( دةيقة 15أةل من )فترة ةصيرة 
لذلك أثتر أرجتح وأسترع عنته عنتدما التهمتت األبقتار بعت  ال توح وةتد استتمر هتذا 
األثر لمدة أربع ساعات على نفس المستوى، بعد ذلك بدأت الرائحة تقل تدريجيا 

لتتتتذلك ينصتتتتح بتتتتأن تعطتتتتى . ستتتتاعات متتتتن المعاملتتتتة 2حتتتتتى اختفتتتتت تمامتتتتا بعتتتتد 
يف حتى يمكن تالفتي أثرهتا األعالف ذات النكهة  ير المر وبة مباشرة بعد الحل

 .السيء في اللبن
وفتتتي تجربتتتة . نتتوع العليقتتتة يتتبثر أيضتتتا فتتي صتتتفات الزبتتتد النتتاتج متتتن اللتتبن 

، (تتتتتبن -دريتتتتس )كجتتتتم أعتتتتالف خشتتتتنة  1 تتتتذيت الحيوانتتتتات علتتتتى عليقتتتتة متتتتن 
كجتتم متتواد مركتتزة مختلفتتة كانتتت صتتفات  2كجتتم بنجتتر علتتا باإللتتافة إلتتى 46

 :في الجدوذ التالي الدهن الناتج متباين كما هو مولح
 (38)جدول 

 على صفات دهن اللبن تأثير مواد العلف الداخلة في تركيب العليقة
 قوام الزبد الرقم اليودي للدهن نوع العليقة المركزة
 طري جدا 4328 كسف كتان  ير مستخل 

 طري جدا 4628 كسف عباد شمس  ير مستخل 
 طبيعي 2723 كسف عباد شمس مستخل 

 طري وشحمي 2720 حبوب أذرة
 جاف جدا 2323 بذور بسلة

كتذلك تتبثر  -كذلك تبثر نسبة ونوع دهن العليقة على صفات دهن اللتبن  
فزيادتهتا . في العليقة على تركيف دهن اللتبن (NFE)كمية المواد الكربوهيدراتية 

ففتي تجتارب لتوحظ  -تبعه زيادة في كمية األحما  الدهنيتة الطيتارة فتي التدهن 
بنجتتتر الستتتكر فتتتي عالئتتتق الحيوانتتتات تبعتتته زيتتتادة كميتتتة األحمتتتا   أن استتتتخداح

 . الدهنية الطيارة في الدهن وهذا له ارتباب وثيق بصفات الدهن الناتج



 

 

لتتتذلك يجتتتف أن يولتتتع فتتتي االعتبتتتار عنتتتد تكتتتوين العالئتتتق أثتتتر األعتتتالف  
الداخلة في تركيبها على خواص اللبن الناتج وةابليتته لتصتنيع لعمتل الجتبن مت ال 

وتعتبتتتر األعتتتالف الخضتتترا هتتتي األحستتتن . صتتتة الجبنتتتة الجافتتتة كاملتتتة الدستتتمخا
واألفضل إلنتاج لبن سهل في التصنيع يليها في الترتيف الدريس والبنجتر والتردة 
ورجيع الكون والعروش الخضراء وبقدر اإلمكان تقلل األعالف الغنية في المتواد 

اتهتتتتا، كمتتتتا يجتتتتف تحديتتتتد الكربوهيدراتيتتتة الذائبتتتتة م تتتتل البطاطتتتتا والبطتتتاطس ومخلف
كميتتات بعتت  األعتتالف م تتل تفتتل البيتترة والكستتف فتتي عالئتتق الحيوانتتات المنتجتتة 

فتتتيمكن ( ةتتتري )أمتتتا عنتتتد إنتتتتاج جتتتبن نصتتتا دستتتم أو جبنتتتة خاليتتتة الدستتتم . للتتتبن
استخداح األكساب بكميات معتدلة أو تفل البيرة الطتازج أو المجفتا والبطاطتا أو 

 .البطاطس والسيالج
 (39)جدول 

 (يوميا)في عالئق حيوانات اللبن ( كجم)د األقصى لألعالف المختلفة الح
 كجم جيدة اإلنتاج 451وزن حي 

عند استهالك  مواد العلف
 اللبن طازج

عند استخدام 
اللبن إلنتاج 

 الزبد

عن دتصنيعه 
على هيئة 
 جبن جاف

 225 - 125 225 320 كسف كتان
 125 - 120 2 4 كسف ةطن  ير مقشور

 225 3 6 نخالة ةمح
 8 16 16 تفل بيرة طازج
 125 225 225 تفل بيرة جاف

بطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاطس أو بطاطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أو 
 مخلفاتها

20 12 8 

 2 2 3 (حبوب)شوفان أو شعير 
 2 3 3 (حبوب)أذرة 

 20 30 30 بنجر علا طازج
 كجم 15 كجم 40 أو أك ر 40 سيالج أذرة

 3 3 5 تفل بنجر جاف
 125 220 225 كسف صويا

 



 

 

- :واعد العامة لتنظيم تغذية حيوانات اللبنالق -3-1-5
متتتن أهتتتم النقتتتاب التتتتي يجتتتف أن تراعتتتى عنتتتد التوستتتع فتتتي إعتتتداد الحيوانتتتات  

المنتجتتة للتتتبن فتتتي المتتتزارع يجتتتف تتتوفير ةاعتتتدة  ذائيتتتة مستتتتدامة تفتتتي باحتيجتتتات 
ال تتروة الحيوانيتتة وتنظتتيم المجهتتود البشتتري للعمليتتات فتتي متتزارع اإلنتتتاج الحيتتواني 

 .ةت الذي تغذى فيه الحيوانات على عالئق متزنةفي نفس الو 
وعنتتتد تنظتتتيم عمليتتتات التغذيتتتة فتتتي متتتزارع إنتتتتاج اللتتتبن يجتتتف أن يراعتتتى متتتا  

 :يأتي
يجتتتتف أن تكتتتتون العالئتتتتق محستتتتوبة علتتتتى أستتتتال استتتتتغالذ أعلتتتتى ةتتتتدرات -  1

الحيتتوان اإلنتاجيتتة فتتي نفتتس الوةتتت التتذي تستتتغل فيتته كتتل طاةتتات المرزعتتة 
 .تحصل على أعلى إنتاج ممكن بأةل تكاليابصورة اةتصادية بحي  

كجتتتم لتتتبن ووزنهتتتا الحتتتي  5000وإذا تتتتوافر لتتتدينا أبقتتتار طاةتهتتتا اإلنتاجيتتتة  
كجتتم لتتبن فبتتذلك يكتتون كتتل  1500كجتتم فتت ذا كانتتت العليقتتة كافيتتة إلنتتتاج  300
 . كجم لبن 122كجم معادذ نشا يستهلكها الحيوان ينتج مقابلها  100

 (41)جدول رقم 
 نتاجية للعليقة من اللبن عند تغذية بقرةالكفاءة اإل 
 كجم ذات إنتاج سنوي مختلف 411وزن 

 كجم معادل نشا ينتج 111من  الوحدات من معادل النشا الالزم اإلدرار السنوي 
 كجم لبن 122 112020 كجم 1500
 كجم لبن 125 121020 كجم 4000

 كجم لبن 200 80225 كجم 500
كجم في الموسم نجد أن  4000كافية إلنتاج  لو أعطى لنفس البقرة عليقة 

كجتتم لتبن وتتتزدا كفتاءة تحويتتل العليقتتة إذا  125كجتتم معتادذ نشتتا تنتتج  100كتل 
كجم لبن وتصل في هذ  الحالة إلى  5000كانت عواملها الوراثية تسمح ب نتاج 

 . كجم معادذ نشا 100كجم لبن  200
ى المربتتي فتتي حالتتة متتن الم تتل الستتابق يتضتتح متتدى الخستتارة التتتي تعتتود علتت 

نق  التغذية في األبقار الحلوب حي  أن كفاءة العالئق تتزداد عنتد تقاربهتا متن 
 .االحتياجات الم لى للحيوان

كتتذلك نجتتد أنتته عنتتد استتتغالذ كفتتاءة األبقتتار الوراثيتتة بالحتتد األم تتل نجتتد أن  
 :تكاليا العماذ لوحدة اإلنتاج تنخف  كما يظهر من الجدوذ التالي

 
 



 

 

 (41) جدول رقم
 الكفاءة اإلنتاجية للعامل من اللبن 

الســــــــــــــــــنة  
 األولى

الســـــــــــــــــــنة 
 الثانية

 3224 2768 متوسع اإلنتاج السنوي بالكجم لبن
 2222 1744 كجم معادذ نشا المستخدمة في التغذية

كجتتتم معتتتادذ نشتتتا فتتتي  100كميتتتة اللتتتبن بتتتالكجم متتتن 
 العليقة

154 170 

قابتتل تشتتغيل كميتتة اللتتبن الناتجتتة بتتالكجم فتتي المزرعتتة م
 عامل واحد

8728 11224 

فبتحستتتتين التغذيتتتتة يرتفتتتتتع اإلنتتتتتاج وتتتتتزداد الكفتتتتتاءة اإلنتاجيتتتتة للعامتتتتل فتتتتتي  
 . المزرعة وتنخف  تكاليا وحدة اإلنتاج

يجتتتف المحافظتتتة علتتتى المستتتتوى الغتتتذائي طتتتواذ الستتتنة بحيتتت  يتغيتتتر تبعتتتا -  2
لحليتف لكمية اإلنتاج كتذلك يجتف أن يولتع فتي االعتبتار طبيعتة منحنتى ا

وبالتالي كفاءة العمليات التم يلية في الجستم فهتي تتزداد بزيتادة اإلنتتاج فتي 
الفترة بعد الوالدة مباشرة حتى تصل إلى الحد األةصى بعد شهرين ثتم يبتدأ 

 . في االنخفا  التدريجي حتى يجا في نهاية الموسم
 فتت ذا لتتم يعتنتتى بنتتوع ومستتتوى التغذيتتة نجتتد أن االنخفتتا  فتتي كميتتة اللتتبن 

الناتج يكون سريع خاصة إذا لم يكن في مخازن الجسم مواد  ذائية مخزونة أما 
إذا وجتتدت فتت ن الحيتتوان يستتتمر فتتي اإلنتتتاج العتتالي حتتتى يستتتهلك كتتل المختتزون 
لديتتته بعتتتد ذلتتتك يالحتتتظ انخفتتتا  مباشتتتر وستتتريع فتتتي اإلنتتتتاج يرجتتتع أساستتتا إلتتتى 

د الغذائيتتتة الالزمتتتة االنخفتتتا  فتتتي نشتتتاب الغتتتدد اللبنيتتتة كنتيجتتتة لعتتتدح تتتتوفر المتتتوا
وإذا استتتتتمر المستتتتتوى الغتتتتذائي . للمحافظتتتتة علتتتتى مستتتتتوى التم يتتتتل الطبيعتتتتي بهتتتتا

المنخف  لفترة طويلة ف ن ذلك له أثر  على حالة الغدة اللبنية لمتدة طويلتة حتتى 
 .عند رفع مستوى التغذية بعد ذلك إلى الحد المناسف للحصوذ على أعلى إنتاج

ف التغذيتتة يتتبدي إلتتى ترستتيف التتدهن ممتتا كتتذلك يجتتف مالحظتتة أن اإلستترا 
متتتن هتتتذا يتضتتتح أن أةصتتتى إنتتتتاج يمكتتتن . يتبعتتته انخفتتتا  نشتتتاب الغتتتدد اللبنيتتتة

الحصتتوذ عليتتته عنتتتد المحافظتتة علتتتى المستتتتوى الغتتذائي المناستتتف لقتتتدرة الحيتتتوان 
 . اإلنتاجية في جميع األوةات والظروف

 



 

 

 : يجف مراعاة التنويع في األعالف عند عمل العالئق-  4
من المعروف أن مكونات العليقة واختياراألعالف كذلك بعت  المعتامالت  

لها تأثير والتح علتى إنتتاج الحيتوان، فتالتنويع يستاعد علتى تحستين الشتهية كمتا 
 .أنه يسهل من توفير كل االحتياجات الغذائية للحيوان

باإللافة إلتى متواد العلتا الخشتنة م تل التدريس والقت  أو التتبن فتي حالتة  
ر األعتتتالف الخضتتتتراء يجتتتف أن تحتتتتوي عليقتتتتة األبقتتتار علتتتى أعتتتتالف عتتتدح تتتتوف

عصتتتيرية م تتتل الستتتيالج والبطتتتاطس أو البطاطتتتا، فتتتاألعالف العصتتتيرية تحستتتن 
الطعم وتزيد الشتهية كمتا أن لهتا تتأثير جيتد علتى عمليتات الهضتم تعتبتر أرخت  

 وفتتي الحتتاالت الطبيعيتتة يجتتف أن تحتتوي العليقتتة. مصتتدر للمتتواد الغذائيتتة الالزمتتة
علتتتتى المتتتتواد المركتتتتزة فهتتتتي مصتتتتدر جيتتتتد للفستتتتفور وفتتتتي بعتتتت  األحتتتتواذ تعتبتتتتر 

ويمكتن االستتغناء عتن الجتزء األكبتر أو عتن . مصادر جيدة للكربوهيدرات الذائبة
كتتتل المتتتواد المركتتتزة بالعليقتتتة إذا تتتتوافرت األعتتتالف الخشتتتنة الجيتتتدة م تتتل التتتدريس 

وهيتدرات م تل بطاطتا والبقوذ مع الستيالج باإللتافة إلتى مصتادر  نيتة فتي الكرب
 . العلا أو بنجر العلا

يجتتف أن يولتتع فتتي االعتبتتار استتتخداح األعتتالف الناتجتتة فتتي المزرعتتة إذا -  3
تتتوافرت كمكونتتات أساستتية للعليقتتة حتتتى تقلتتل نفقتتات التغذيتتة إلتتى أةتتل حتتد 

 . ممكن
وةتتتد لتتتوحظ أن زيتتتادة حجتتتم األعتتتالف العصتتتيرية فتتتي العالئتتتق التتتتي يتتتتوفر  

د يقلتتتل استتتتهالن متتتن المتتتواد المركتتتزة فتتتي نفتتتس الوةتتتت التتتذي معهتتتا التتتدريس الجيتتت
وةد أمكن رفتع . يتحسن فيه حالة الحيوان الفسيولوجية عند استخداح هذ  العالئق

 3600كجم إلى  4200أعواح من المالحظة من  7إنتاج بع  القطعان خالذ 
ت من العليقة الغذائية بعد أن كان% 27كجم بالر م من خف  نسبة المواد إلى 

% 11في مقابتل زيتادة نستبة المتواد العصتيرية والخضتراء فتي العليقتة متن % 35
 %. 24إلى 

وعادة ال يزيد استهالن البقرة الواحدة في هذ  الفترة من الدريس الجيتد عتن  
 . كجم 3 - 4كجم ومن التبن أو الق  عن  7
وفي تجارب وجد أنه عندما اةتصرت العالئق على األعالف الخشتنة كتان  

كجتتتم لتتتبن وعنتتتد استتتتبداذ جتتتزء متتتن  2600ج الحيتتتوان الواحتتتد فتتتي المتوستتتع إنتتتتا
متتن القيمتتة الغذائيتتة % 25العليقتتة بتتالمواد المركتتزة بشتترب أن ال تزيتتد كميتهتتا عتتن 

كجم فتي الموستم، أي أنته  3500 - 3200للعليقة الكلية وصل إنتج البقرة إلى 
المتتواد المركتتزة  عنتتد االةتصتتار علتتى األعتتالف الخشتتنة والعصتتيرية دون استتتخداح

 . من كفاءة األبقار اإلنتاجية فقع 2/4أمكن استغالذ 



 

 

- :طرق حساب االحتياجات الغذائية لحيوان اللبن -3-1-6
االحتياجتتتات الحافظتتتة وهتتتي االحتياجتتتات التتتتي لتتتو تناولهتتتا الحيتتتوان تغطتتتي  :أوال

جميتتتتع النشتتتتاب الحيتتتتوي فتتتتي الجستتتتم دون زيتتتتادة أو نقتتتت  وبالتتتتتالي فهتتتتذ  
م تل تكتتوين )ال تغطتي أي نتوع متن اإلنتتاج ستواء كتان داخليتا االحتياجتات 
 (. الخ... م ل إنتاج اللبن أو العمل )، أو خارجيا (أنسجة جديدة

وعادة تحسف االحتياجات الحافظة على أستال التوزن الحتي ولكتن بعالةتة  
 .0225(الوزن الحي) ير بسيطة حي  يحسف الحيز التم يلي للحيوان 

جتتتم  25جتتتات الحافظتتتة لوحتتتدة الحيتتتز التم يلتتتي هتتتي وةتتتد وجتتتد أن االحتيا 
هتتذا  (TDN)جتتم مجمتتوع مركبتتات  ذائيتتة مهضتتومة  44معتتادذ نشتتا أو 
أمتتا بالنستتبة للبتتروتين فقتتد وجتتد أن وحتتدة الحيتتز التم يلتتي . بالنستتبة للطاةتتة

 .جم بروتين كعليقة حافظة 2225تحتاج 
وتركيبتته الكيمتتاوي  وهتتذ  تتوةتتا علتتى نتتوع اإلنتتتاج: االحتياجتتات اإلنتاجيتتة :ثانيا

جتتم بتتروتين  20جتتم معتتادذ نشتتا و 250وكميتتته فحيتتوان اللتتبن يحتتتاج إلتتى 
جتتتم بتتتروتين  70و  TDNجتتتم  420دهتتتن، أو % 3كجتتتم لتتتبن / مهضتتتوح

 . خاح
وفتتي حالتتتة الحيوانتتتات الناميتتتة تحستتتف االحتياجتتتات اإلنتاجيتتتة علتتتى أستتتال  

حويتتل طاةتتة الغتتذاء معتتدذ الزيتتادة اليوميتتة وتركيتتف هتتذ  الزيتتادة كيماويتتا، ومعتتدذ ت
والنتتاتج هتتو   0225(التتوزن )إلتتى طاةتتة أنستتجة ويضتتاف إليهتتا االحتياجتتات الحافظتتة 

 .االحتياجات اليومية لهذا الحيوان النامي
وال تقتصر االحتياجات اليوميتة للحيتوان علتى  الطاةتة والبتروتين بتل يجتف  

نيتتتتة أن يولتتتتع فتتتتي االعتبتتتتار المكونتتتتات الغذائيتتتتة األختتتترى م تتتتل العناصتتتتر المعد
وبصفة خاصة العناصر الكبرى م ل الكالسيوح والفوسفور والعناصر النادرة م تل 

التتخ والتتتي تتتدخل فتتي العمليتتات ... الحديتتد والنحتتال والزنتتك والكوبلتتت والمنجنيتتز 
. الحيوية فتي الجستم بكميتات لتييلة إال أنهتا لترورية إلتمتاح العمليتات المختلفتة

ئبة فتي التدهون وبصتفة خاصتة فيتتامين هذا باإللافة إلى بع  الفيتامينات الذا
، إال أن األخيتتر تقتتل أهميتتته نستتبيا فتتي منتتاطق العتتالم التتتي "د"، أيضتتاف فيتتتامين "أ"

لهتتتتذا  Precurserتستتتتطع فيهتتتتا الشتتتتمس أ لتتتتف أشتتتتهر الستتتتنة وهتتتتذا يتتتتبثر علتتتتى 
 . D3الفيتامين ويحوله إلى فيتامين 

اعتتى نوعيتتة وبصتتفة خاصتتة فتتي حيوانتتات اللتتبن عاليتتة اإلدرار يجتتف أن ير  
البتتروتين فتتي العليقتتة والتتذي ينقستتم إلتتى بروتينتتات ةابلتتة للهتتدح فتتي الكتترش وهتتذ  

متتن البتتروتين الكلتتي فتتي العليقتتة وبروتينتتات ال تهتتدح فتتي % 65يمكتتن أن تكتتون 



 

 

متتتن البتتتروتين وهتتتذا لتتتروري % 45الكتتترش وتهضتتتم فتتتي اإلثنتتتي عشتتتر وتشتتتكل 
 . اللبن لضمان توفير األحما  األمينية الالزمة لبناء بروتين

أيضا فتي أبقتار اللتبن هنتان بعت  المحتددات األخترى للوصتوذ إلتى أعلتى  
إنتاجيتتتة تبهلهتتتا لهتتتا عواملهتتتا الوراثيتتتة باإللتتتافة إلتتتى نوعيتتتة البتتتروتين هتتتي كميتتتة 

 .األلياف الخاح في العليقة ومكوناتها المختلفة
% 21أليتاف ختاح و% 12واألبقار عاليتة اإلدرار تحتتاج فتي عالئقهتا إلتى  

ADF 28و %NDF  وذلتتك ختتالذ موستتتم إدرار اللتتبن أمتتا ختتتالذ فتتترة الجفتتتاف
على األةتل % 22ونهاية مرحلة اللبن فتعطى هذ  الحيوانات عليقة تحتوي على 

 . NDF 45و  ADF% 22من األلياف الخاح و
% 24، 16، 14فهتتتي ( أشتتتهر 6 - 4)أمتتتا احتياجتتتات العجتتتالت الناميتتتة  

ألياف ختاح،  25، 17، 15لنسف تصبح شهرا فهذ  ا 12 - 6وابتداءف من عمر 
ADF  وNDF على التوالي. 

في حالة الجامول الحالب فقد وجد أن احتياجاتها من األلياف الختاح هتي  
لتعطتتي أعلتتى إنتاجيتتة متتن اللتتبن بتتأعلى  NDF% 53و  ADF% 47و% 41

 . نسبة دهن
هذا وتجدر اإلشارة إلى أهمية خلتع مكونتات العليقتة اليوميتة متن األعتالف  

ثتتم تقستتيم هتتذا المخلتتوب إلتتى جرعتتات أو وجبتتات  (TMR)المختلفتتة خلطتتا جيتتدا 
تقتدح للحيوانتتات علتتى متتدار اليتوح ممتتا يحقتتق استتتمرارية نمتو وتكتتاثر نفتتس األنتتواع 
متتتن الميكروفلتتتورا والميكروفونتتتا فتتتي الكتتترش علتتتى متتتدار اليتتتوح وهتتتذا يتتبعتتته أعلتتتى 

 . ت تم يل  ذائيمعدالت هضم للمركبات الغذائية المختلفة وأعلى معدال
 : أما االحتياجات العناصر النادرة في عالئق حيوانات اللبن فهي 

 من العليقة%  0225 - 022الما نسيوح 
 من العليقة% 120 - 027البوتاسيوح 
 من العليقة% 0218الصوديوح 

 من العليقة% 0225الكلور 
 من العليقة% 0220الكبريت 

 جزء في المليون من العليقة 50الحديد 
 جزء في المليون من العليقة 021الكوبلت 
 جزء في المليون من العليقة 10النحال 

 جزء في المليون من العليقة 30المنجنيز 
 جزء في المليون من العليقة 30الزنك 
 جزء في المليون من العليقة 026اليود 

 جزء في المليون من العليقة 024السيلينيوح 
ال تتاني متتن الحمتتل يعطتتى الحيتتوان  فتتي حالتتة الحيتتوان الجتتاف فتتي النصتتا 

% 3كجتم لتبن  2العليقة الحافظتة مضتافا إليهتا احتياجتات الجنتين والتتي تقتدر بتت 
دهن خالذ الشهر الستابع متن الحمتل وابتتداء متن الشتهر ال تامن متن الحمتل تتزاد 

دهتتتن وحتتتتى التتتوالدة ويفضتتتل تقليتتتل نستتتبة % 3كجتتتم لتتتبن  3احتياجتتتات الجنتتتين 



 

 

نستتبة األعتتالف الخشتتنة الجيتتدة فتتي العليقتتة ختتالذ هتتذ  األعتتالف المركتتزة وزيتتادة 
 .الفترة

- :طريقة حساب االحتياجات الحافظة في حيوان اللبن
جتتتراح  225كجتتتم معتتتادذ نشتتتا بهتتتا  2225كجتتتم وزن هتتتي تحتتتتاج إلتتتى  350كتتتل 

 .بروتين مهضوح
كجتتم معتتادذ نشتتا بهتتا  022كجتتم فتتي التتوزن الحتتي تضتتاف أو يخصتتم  50+ كتتل 
 .حجراح بروتين مهضو  40

- :طريقة حساب االحتياجات اإلنتاجية لحيوان اللبن
جتتتتراح بتتتتروتين  20جتتتتم معتتتتادذ نشتتتتا  250دهتتتتن تحتتتتتاج % 3كجتتتتم لتتتتبن  1كتتتتل 

 .مهضوح
 10& جتم نشتا  50زيادة أو نق  في نسبة الدهن يضتاف أو يخصتم % 1كل 

 . جم بروتين مهضوح
- :نماذج لحساب عالئق حيوانات اللبن

 :1مثال 
 27كجتم وإنتاجهتا متن اللتبن  550يتة لبقترة وزنهتا الحتي احسف االحتيجات اليوم

دهتتتن، والبقتتترة فتتتي النصتتتا األوذ متتتن الحمتتتل وتحقتتتق زيتتتادة فتتتي % 3كيلتتتو لتتتبن 
 . يوح/ جم 200الوزن ةدرها 

علمتتتا بانتتته يتتتتوافر بالمزرعتتتة كميتتتات متتتن البرستتتيم وستتتيالج التتتذرة الكامتتتل والعلتتتا 
 140للبرستتتيم،  جنيتتته 100ثمتتتن الطتتتن  -بتتتروتين وةتتت  األرز % 15المصتتتنع 

طتن / جنيه 25طن، و/ جنيه للعلا المصنع  1050للسيالج، و/ طن / جنيه 
لقتتت  األرز ثتتتم احستتتتف العائتتتد متتتتن البقتتترة فتتتتي اليتتتوح إذا كانتتتتت تكتتتاليا التغذيتتتتة 

دهتتن % 3متتن إجمتتالي التكتتاليا اليوميتتة وستتعر كيلتتو لتتبن % 60اليوميتتة تشتتكل 
 .جنيه 124تسليم المزرعة 

- :الحل
 :حسابات علسأسال معادذ النشاعن طريق إجراء 

جتتتتم بتتتتروتين  465كجتتتتم معتتتتادذ نشتتتتا،  4215= االحتياجتتتتات الحافظتتتتة للعليقتتتتة 
 .مهضوح

 كجم معادذ نشا،  2225=  02250×  27 -االحتياجات اإلنتاجية 
 . جم بروتين مهضوح 1250=  20× 25

جم  2115كجم معادذ نشا،  10230إنتاج اللبن + االحتياجات اليومية حافظة 
 .روتين مهضوحب



 

 

جتتم  20كجتتم معتتادذ نشتتا، و 120االحتياجتتات اليوميتتة مقابتتل الزيتتادة اليوميتتة + 
 . بروتين مهضوح

جتتتراح بتتتروتين  2115كجتتتم معتتتادذ نشتتتا،  1123= االحتياجتتتات اليوميتتتة الكليتتتة 
 .مهضوح

- :العليقة اليومية المقترحة

بروتين  معادل نشا مادة العلف
 مادة جافة خام

 كجم 4 جم 400 122 ةرش 150ها كيلو برسيم ثمن 15
 كجم 5 جم 1400 كيلو 420 ةرش 175كيلو سيالج ثمنها  15
بروتين ثمنها % 15كيلو علا  10

 كجم 721 جم 1500 كيلو 2 ةرش 1050200
 كجم 222 صفر كيلو 026 ةرش 2225كيلو ة  أرز  4

 كجم 1728 جم4100 كجم 1128 ةرش 131225الجملة 
 % 426=  550÷  1728= مأكولة من العليقة إذاف المادة الجافة ال

جتتتتتتم  2120=  100÷ ( 20×  4100= )البتتتتتتروتين المهضتتتتتتوح فتتتتتتي العليقتتتتتتة 
 . بروتين مهضوح

 جنيه 24261=  60÷ ( 100×  132125= )التكلفة اإلجمالية اليومية للبقرة 
 جنيه 4225=  124× كيلو  25= ثمن اللبن الناتج اليومي 

 . جنيه 827=  2426 - 4225=  بقرة/ إذن العائد اليومي 
- :2مثال 

 20بقرة حالبة بمتوسع إنتاج  100إحسف العائد اليومي لمزرعة لبن بها  
كجم وزن حي وهذ  األبقار في النصتا  500دهن بمتوسع البقرة % 4لتر لبن 

جتتتم إذا علمتتتت أن  200األوذ متتتن الحمتتتل ومتوستتتع الزيتتتادة اليوميتتتة فتتتي التتتوزن 
 150طتتن، وستتيالج أذرة /جنيتته 100لمزرعتتة هتتي دراوة األعتتالف المتتتوفرة فتتي ا

بتروتين بتت % 16طتن، وعلتا مصتنع / جنيته  200طن، ودريس برسيم بتت /جنيه
طتن وأن تكلفتة التغذيتة اليوميتة تشتكل /جنيته 100طتن وةت  أرز / جنيه 1400

 .جنيه 1230من إجمالي التكلفة وأن سعر كيلو اللبن تسليم المزرعة % 60
- :الحل

كجتتم معتتادذ نشتتا،   2225كجتتم وزن حتتي  350كتتل = الحافظتتة  االحتياجتتات
 .جم بروتين مهضوح 225
 .جم بروتين مهضوح 40كجم معادذ نشا،   0220كجم زيادة  50كل 

 . جم بروتين مهضوح 415كجم معادلنشا،  2275إذن االحتياجات الحافظة 



 

 

ادذ جم مع 250دهن تحتاج إلى % 3كجم لبن  1كل = االحتياجات اإلنتاجية 
 . جم بروتين مهضوح 20نشا 
 .جراح بروتين مهضوح 10جم معادذ نشا،  50دهن ناة  يطرح %  1كل 

جتتراح بتتروتين  60جتتم معتتادذ نشتتا،  200دهتتن يحتتتاج إلتتى % 4كتتل كجتتم لتتبن 
 .مهضوح

جتتتتم بتتتتروتين  1800كجتتتتم معتتتتادذ نشتتتتا،  620دهتتتتن تحتتتتتاج % 4لتتتتتر لتتتتبن  40
 .مهضوح

جتراح  20كجم معادذ نشا، 120( جم 200)االحتياجات مقابل الزيادة في الوزن 
 . بروتين مهضوح

جتتتتتراح بتتتتتروتين  2185كجتتتتتم معتتتتتادذ نشتتتتتا،  7275االحتياجتتتتتات اليوميتتتتتة للبقتتتتترة 
 .مهضوح

- :تكوين العليقة المقترح
كجم مادة جافة،  5جم بروتين،  100كجم معادذ نشا،  120كجم دراوة بها  10

 .جنيه 120ثمنها 
كجتم  625جتم بتروتين،  160م معتادذ نشتا، وكج 320كجم سيالج أذرة بها  20

 . جنيه 420مادة جافة، ثمنها 
 624بتتروتين،  1120كجتتم معتتادذ نشتتا،  325بتتروتين بهتتا % 16كجتتم علتتا  2

 .جنيه 721كجم مادة جافة ثمنها 
كجم مادة جافة،  122جم بروتين،  230كجم معادذ نشا،  0266كجم دريس  2

 . ثمنها جنيه 123
كجتتتتم متتتتادة جافتتتتة،  1725جتتتتم بتتتتروتين،  4060نشتتتتا،  كجتتتتم 10256: المجمتتتتوع

 ثمنها جنيه 1325
=  65÷  1350=  65÷ ( 100×  1325= )إذن التكلفتتتتتتتتتتة اليوميتتتتتتتتتتة للبقتتتتتتتتتترة 

 جنيه 23212
 .جنيه يوميا 2312=  100×  23212= بقرة  100التكلفة اليومية لت 

 .جنيه 32=  130× لتر  40= ثمن بيع اللبن الناتج من البقرة الواحدة 
 .جنيه 2300= بقرة  100ثمن بيع اللبن الناتج من 

 .جنيه 1284= إذن العائد اليومي للمزرعة 
- :3مثال 

دهتتن وتحقتتق زيتتادة % 2كيلتتو لتتبن  10كجتتم تعطتتي  550جاموستتة وزنهتتا  
جراح والمطلوب عمل عليقة يومية لها علما بأنها في النصا  200يومية ةدرها 



 

 

 -ستتيالج أذرة كاملتتة  -برستتيم  -  أرز األوذ متتن الحمتتل ويتتتوافر باتلمزرعتتة ةتت
 :الحل . بروتين% 13علا مصنع 

- :العليقة الحافظة
 .جراح بروتين مهضوح 225& ن .كجم ح 2225كجم وزن حي  350كل 
جتتراح بتتروتين  60=  40×2& ن .كجتتم ح 023=  022× 2كجتتم زيتتادة  50كتتل 

 . مهضوح
 .وتين مهضوحجراح بر  445& . ن.كجم ح 4215إذن االحتياجات الحافظة 

 : دهن% 2كجم لبن  10العليقة الالزمة لت 
 .دهن%  3لتر لبن / ن .جم ح 250

جتراح  10زيتادة فتي نستبة التدهن، و% 1جتراح لكتل  50في نستبة التدهن يضتاف 
 .بروتين مهضوح

+  20دح معتادذ نشتا،  300=  250+ جتراح  150=  4× 50زيتادة % 1كل 
 . جم بروتين مهضوح 100( = 4×10)

جتراح بتروتين  20كجم معادذ نشتا  1= ة الالزمة للزيادة اليومية في الوزن العليق
 مهضوح

إلنتتتاج اللتتبن )اإلنتاجيتتة +  4215الحافظتتة = العليقتتة اليوميتتة كجتتم معتتادذ نشتتا 
 .كجم معادذ نشا 8215( = ن.كجم ح 120الزيادة في الوزن +  320

جتتتتم  1305( = 150+  1000+ )حافظتتتتة  445= متتتتن البتتتتروتين المهضتتتتوح 
 .بروتين مهضوح

 :العليقة المقترحة
 المادة الجافة البروتين الخام معادل النشا مادة العلف

 كجم 620 جم 600 كجم 228 كجم برسيم 40
 كجم 425 جم 850 كجم 220 كجم سيالج 10

 كجم 325 جم 250  425 كجم علا 5
 كجم 426 جم 80 028 كجم ة  أرز 3

 1226 2240 كجم 721 اإلجمالي
 .جم 1361=  100÷ ( 20×  2240= )البروتين المهضوح : نإذ

 %.  422=  550÷  1226= المادة الجافة المأكولة 



 

 

 (24)جدول رقم 
 يوضح االحتياجات الغذائية لعجالت حيوانات اللبن النامية

 حتى تصل إلى وزن التلقيح

 الوزن الحي

 كجم

معدل الزيادة 

 اليومية جم

المادة الجافة 

 المأكولة كجم

TDNJI 

 المأكول كجم

 البروتين

 جم

 كا

 جم

 فو

 جم

فيتامين أ ألف 

 وحدة دولية

 عند التغذية على اللبن فقط

04 

04 

044 

044 

4400 

4440 

44.0 

44.4 

 --

 --

. 

0 

0 

4 

240 

241 

 البادئ+ عند التغذية على اللبن 

44 

04 

444 

044 

24.4 

2410 

240. 

0400 

014 

0.4 

1 

2. 

. 

0 

042 

.40 

 بعد الفطام

244 

244 

244 

244 

.44 

044 

 ..؟0

 .1؟0

 0-؟.

 10؟2

 41؟2

 22؟0

002 

040 

0.. 

2. 

20 

20 

1 

1 

24 

0400 

0400 

0400 

244 

244 

244 

244 

.44 

044 

.442 

.4.4 

.410 

0402 

044. 

04.0 

4.4 

.44 

..1 

21 

21 

04 

22 

20 

20 

.4.. 

.4.. 

.4.. 

044 

044 

044 

244 

.44 

044 

04.1 

04.0 

041. 

0414 

.420 

.4.0 

.02 

.0. 

.02 

04 

02 

00 

20 

20 

24 

0400 

0400 

0400 

044 

044 

044 

.44 

.44 

044 

44.2 

44.4 

4411 

.400 

.4.4 

.41. 

... 

..0 

.0. 

00 

00 

0. 

2. 

2. 

2. 

244. 

244. 

244. 

.44 

.44 

.44 

.44 

.44 

044 

.40. 

.4.. 

.44. 

0442 

040. 

0440 

.40 

.11 

000 

0. 

0. 

04 

20 

20 

20 

204.0 

204.0 

204.0 

.44 

.44 

.44 

.44 

.44 

044 

.401 

.4.4 

0402 

044. 

0400 

4420 

0.0 

1.4 

104 

00 

04 

0. 

20 

21 

04 

2040 

2040 

2040 

 (24)تابع جدول 



 

 

 (من التلقيح حتى أول والدة)يوضح االحتياجات الغذائية لعجالت حوامل 

 الوزن الحي

 كجم

معدذ الزيادة 

 اليومية جم

المادة الجافة 

 المأكولة كجم

TDNJI 

 المأكوذ كجم

 روتينالب

 جم

 كا

 جم

 فو

 جم

فيتامين أ 

ألا وحدة 

 دولية

 ال ل  األوذ من الحمل

300 

300 

300 

600 

200 

800 

823 

827 

725 

5212 

5233 

5222 

1000 

1080 

1145 

25 

26 

26 

17 

20 

21 

1627 

1627 

1627 

 ال ل  ال اني من الحمل 

350 

350 

350 

600 

200 

800 

726 

1022 

1028 

522 

621 

6235 

1150 

1225 

1280 

26 

28 

28 

21 

21 

22 

17200 

17200 

17200 

 ال ل  األخير من الحمل 

500 

500 

500 

600 

200 

800 

1028 

10275 

11265 

6243 

6225 

2217 

1411 

1460 

1380 

28 

28 

27 

20 

21 

20 

21 

21 

21 

 الشهر األخير من الحمل

550 

550 

550 

100 

200 

800 

12232 

14222 

13200 

2 

2250 

2275 

1370 

1570 

1670 

28 

28 

27 

20 

20 

21 

24 

24 

24 

 



 

 

 (44)جدول رقم 
 يوضح االحتياجات الغذائية لألبقار الحالبة

 الوزن الحي

 كجم

نسبة الدهن 

 في اللبن

 كميلة اللبن

 كيلوجراح

المادة الجافة 

 المأكولة كجم

TDN 

 كجم

 كا

 جم

 فو

 جم

500 

500 

500 

3 

3 

3 

7 

12 

25 

1126 

13227 

12262 

224 

7286 

1223 

37 

25 

101 

42 

38 

63 

500 

500 

3 

3 

44 

31 

20213 

2424 

13274 

12250 

126 

152 

80 

75 

600 

600 

600 

600 

4 

4 

4 

4 

10 

20 

40 

30 

1225 

1622 

1723 

4224 

2282 

10262 

14234 

16217 

52 

27 

106 

144 

43 

51 

68 

83 

600 

600 

600 

425 

425 

425 

20 

40 

30 

1622 

20200 

24200 

1121 

1321 

1220 

83 

114 

134 

53 

22 

70 

600 

600 

600 

600 

3 

3 

3 

3 

10 

20 

40 

30 

1422 

12217 

20220 

24228 

824 

1125 

1322 

12285 

50 

87 

121 

154 

42 

52 

22 

76 

200 

200 

200 

4 

4 

4 

12 

23 

46 

1325 

18225 

42250 

721 

12233 

15225 

61 

76 

142 

30 

65 

85 

200 425 12 1328 7243 63 32 

200 

200 

200 

425 

425 

425 

23 

46 

38 

1723 

2424 

2622 

12275 

16250 

20205 

100 

145 

121 

63 

86 

108 

 



 

 

 (45)جدول رقم 
 يوضح االحتياجات الغذائية الحافظة لألبقار إلنتاج اللبن

 الوزن الحي

 كجم

معدذ الزيادة 

 اليومية جم

المادة الجافة 

 المأكولة كجم

TDNJI 

 كجم

 البروتين

 جم

 كا

 جم

 فو

 جم

فيتامين أ 

ألا وحدة 

 دولية

 ظة لبقرة تامة النمواحتياجات حاف

350 

500 

550 

600 

650 

200 

2225 

2225 

4245 

4225 

4255 

4225 

4232 

4220 

4272 

3223 

3251 

3226 

431 

463 

486 

306 

328 

337 

225 

405 

245 

465 

475 

325 

18 

20 

22 

23 

26 

28 

11 

14 

13 

16 

12 

17 

43 

48 

32 

36 

37 

54 

 االحتياجات الحافة في خالذ آخر شهرين من الحمل

350 

500 

550 

600 

650 

200 

4245 

4285 

3230 

5200 

5225 

5285 

3254 

327 

5222 

5262 

5272 

6241 

724 

1054 

1141 

1202 

1281 

1455 

655 

200 

220 

840 

865 

750 

40 

44 

46 

47 

34 

36 

18 

20 

22 

23 

26 

28 

43 

48 

32 

36 

37 

54 

 االحتياجات إلنتاج كجم لبن نسف دهن مختلفة 

 معدذ الزيادة نسبة الدهن 

 اليومية كجم

المادة الجافة 

 المأكولة كجم

TDNJI 

 كجم

 البروتين

 جم

 كا

 جم

 فو

 جم

فيتامين أ 

ألا وحدة 

 دولية

425 

425 

320 

325 

02225 

02230 

02260 

02225 

2280 

02410 

02422 

02434 

28 

83 

70 

76 

57 

64 

68 

20 

2224 

2272 

4221 

4235 

1268 

1284 

1278 

2214 

 --

 --

 --

 --

 



 

 

 (46)جدول رقم 
 القيم الغذائية لبعض مواد العلف الشائعة في مصر

معادل  مادة العلف
 %النشا 

مجموع المركبات 
الغذائية المهضومة 

% 

البروتين 
الخام 

% 

البروتين 
المهضوم 

% 

النسبة 
 الزاللية

 5.2: 1 2.5 5.26 10 6.6 ووهي     

 5: 1 1.6 2.5 6.6 6.1 ووهي   هب لرتل

 5.5: 1 2.1 2.6 6.6 6.0 ووهي   هب ثدنيب

: 1 2.5 2.6 6.6 6.0 ووهي   هب ثدتثب
5.11 

 52: 1 0.5 1.0 12.2 11.0 عولر 

 6.5: 1 1.0 1.5 15.6 11.6 يو  ه ويب  هب ثدنيب

 6.1: 1 6.5 12.5 51.6 52 عوي  ووهي 

ووهمممممي   همممممب ثدنيمممممب 
 دجفظ

52.0 56.6 15.55 6.2 1 :5.6 

-- --  1.62 55.6 25.5 غو  ئد 

-- --  2.50 56.6 20.1 ئش لوي

: 1 2.1 5.56 55.6 25.6 غو   ر 
20.5 

: 1 5.1 6.55 56.6 15 غو  ووهي 
11.6 

-- --  2.25 56.5 26.5 غو  هعيو

 15: 1 5.6 6.65 65.6 61.6 ( ورا)لتيو  لتهددي 

: 1 5.6 6.6 66.5 65.5 ( ورا)لتيو  لتو يعب 
15.6 

: 1 6.2 6.6 65.6 65.6  ورا هعيو
11.5 

 2.6: 1 20.5 25.05 62.6 66.5 رو  ر وي

 همممممما ئةمممممم  غيممممممو 
 ديهرو

50.6 60.6 25.00 16.5 1 :2.5 

 2.1: 1 50.6 51.0 66.2 65.5  ها ئة  ديهرو

 1.6: 1 26.6 26.6 66.5 65.6  ها ويو   غد 

 1: 1 56.0 56.56 66.6 66.6  ها ويرو لتهده 

 5.6: 1 16.6 16.55 62.5 66.2  ها جني  لتيو 

 5: 1 15.5 20.25 61.5 60.2 ا جودب ل وي ه

 همما صممريد وممورغي  
55% 

62.0 65.0 55.0 56.0 1 :2.5 

وجيمممممذ لت مممممر  غيمممممو 
 دهغعلا

60.6 65.1 12.6 6.0 1 :6.2 

 6.6: 1 5.6 11.65 61.0 56.5 نعدتب ئد  عه 

 6.6: 1 6.5 12.6 65.5 51.0 نعدتب ئد  ندعدب

--  10.0 15.15 65.5 56.5 وجيذ دهغعلا



 

 

 25: 1 1.5 2.56 56.5 51.6 لتدر   

 2.5: 1 21.0 26.5 56.5 56.5  ها عودع لتهد 

 5: 1 6.6 6.1 25.0 20.1 هي   ليو   دد 

 



 

 

 الفصل الثاني

 تغذية الحيوانات إلنتاج اللحم
 :في مصر مصادر اللحوم -3-2-1
ستتتواء  تستتتمين الحيوانتتتات تامتتتة النمتتتو وانتهتتتت حياتهتتتا اإلنتاجيتتتة بالمزرعتتتة- أ 

أو ذكتتتتتتور ( ستتتتتتبق أن استتتتتتتخدمت كحيتتتتتتوان لتتتتتتبن بالمزرعتتتتتتة)كانتتتتتتت إنتتتتتتاث 
هتتذ  الحيوانتتات تولتتع فتتي حظتتائر وتعطتتى ( الطالئتتق أو حيوانتتات عمتتل)

لهتتتا عالئتتتق تتميتتتز بطاةتهتتتا العاليتتتة ونستتتف متوستتتطة متتتن البتتتروتين ولمتتتدة 
تسمين ال تزيتد عتن ثالثتة أشتهر يتزداد خاللهتا الغطتاء اللحمتي متع ترستيف 

لتتتدهن بتتتين العضتتتالت ممتتتا يحستتتن متتتن نستتتبة التصتتتافي عنتتتد كميتتتات متتتن ا
التتتتذبح كمتتتتا يحستتتتن متتتتن صتتتتفات اللحتتتتم، هتتتتذا باإللتتتتافة إلتتتتى زيتتتتادة نستتتتبة 

 . التشافي، إال أن نوعية اللحوح الناتجة من هذ  العملية ال تعتبر ممتازة
هتتتذ  الحيوانتتتات عتتتادة يتتتتم  –العجتتتوذ التتتذكور البقتتتري الزائتتتدة عتتتن الحاجتتتة - ب

 6عتتتادة فتتتي عمتتتر )ة الطبيعيتتتة ألمهاتهتتتا حتتتتى الفطتتتاح تنشتتتأتها بالرلتتتاع
ثتتتتم تغتتتتذى علتتتتى البرستتتتيم فتتتتي موستتتتم الشتتتتتاء أو علتتتتى التتتتدراوة فتتتتي ( أشتتتتهر

( فتتتي آختتتر الموستتتم)كجتتتم  180 – 150الصتتتيا حتتتتى تصتتتل إلتتتى أوزان 
 .تباع بعد ذلك للتسمين الجاف في المزارع المتخصصة

ن يتتتم تنشتتية هتتتذ  العجتتوذ التتذكور الجاموستتي وعتتادة لتتدى صتتغار المنتجتتي- جت
أستتابيع،  6– 3العجتتوذ علتتى الرلتتاعة الطبيعتتة متتن أمهاتهتتا حتتتى عمتتر 

ونظتتترا الرتفتتتاع ستتتعر اللتتتبن الجاموستتتي ووجتتتود العجتتتل عنتتتد المربتتتي يعنتتتي 
استهالن نسبة معنية من إنتاج لبن األح، هذا باإللافة إلى تجهيز بعت  

نجتتتد أن الفتتوذ المنبتتتت ويقتتدح للعجتتتل فتتتي صتتورة بالبيتتتع، وفتتتي هتتذا العمتتتر 
هنتتتان طلتتتف لتتتدى الجتتتزار لتتتذلك يبتتتاع العجتتتل للتتتذبح واللحتتتوح الناتجتتتة يقبتتتل 

إال أن . عليهتتا التتبع  نظتترا إلتتى طراوتهتتا وعتتدح وجتتود أنستتجة دهنيتتة بهتتتا
ةيمتهتتتا الحراريتتتة منخفضتتتة وةتتتد ةتتتدرت كميتتتات اللحتتتوح الناتجتتتة متتتن نصتتتا 

فتي حتين لتو  –ألتا طتن ستنويا  20مليون عجل بتلو يذبح سنويا بحتوالي 
كجتم يمكتن  350 – 300كن تربية هذا العدد من الحيوانتات حتتى وزن أم

ألا طن من التذبائح وبالتتالي يمكتن  125أن يصل إنتاجها إلى أك ر من 
تقليتتتل نزيتتتف العملتتتة الصتتتعبة التتتالزح الستتتتيراد اللحتتتوح لتغطيتتتة الفجتتتوة يتتتن 

 . الطلف والعر 
اطي القتومي متن لذلك فلقد اتبعت استراتيجية لمعظمة االستفادة من االحتيت 

 :العجوذ الجاموسي بالتباع ا تي



 

 

يمكتتتتن تنشتتتتأة جتتتتزء متتتتن هتتتتذ  العجتتتتوذ البتلتتتتو باستتتتتخداح األبقتتتتار الخليطتتتتة -  1
عجتتتل فتتتي الموستتتم حتتتتى  6 – 3لتتتت ( بتتتادئ+ رلتتتاعة طبيعيتتتة )كمرالتتتع 

 . كجم 100 - 70الفطاح في وزن 
ان تنشتتتتية العجتتتتوذ باتبتتتتاع نظتتتتاح الرلتتتتاعة الصتتتتناعية علتتتتى بتتتتدائل األلبتتتت-  2

 – 85باإللافة إلى توفير البادئ المناسف متع فطتاح العجتوذ علتى أوزان 
كجم وفي هذ  الحالة يجف مراعاة التطهير وتعقيم أوانتي إعتداد البتديل  70

وتجهيزات الرلاعة الصناعية كما يجف أن يتتم تطبيتق برنتامج االستتقباذ 
 . التالي في مزارع التنشية المتخصصة

المزرعتتتتة يتتتتتم تجريعهتتتتا بمضتتتتادات الطفيليتتتتات  بمجتتتترد ورود العجتتتتوذ إلتتتتى  
 .الداخلية والخارجية وتدون درجات حرارتها

جرعتتة فيتتتامين + ألتتا وحتتدة دوليتتة  15بمعتتدذ " أ"يحقتتن العجتتل بفيتتتامين  *
 وحدة دولية  2000بمعدذ " 2د"

 لتر محلوذ لكتوز 2خالذ يوح الورود يعطى العجل  *
يقتدح للعجتل وجبتتين كتل منهمتا مكونتة  ابتتداءف متن اليتوح التتالي ليتوح التورود *

لتتتر بتتديل لتتبن متتع تتتوفير متتاء شتترب نقتتي أمتتاح الحيتتوان بعتتد الوجبتتة  2متتن 
ساعات، ثم تكترر مترة ثانيتة بعتد الوجبتة المستائية ويقتدح  4الصباحية لمدة 

جتتم أوراق دريتتس  100للعجتتل متتع نهايتتة األستتبوع األوذ وعتتاء يولتتع فيتته 
ميتا المتبقتي متن التدريس والبتادئ وتتزاد جراح بادئ ويراةف يو  100وآخر لت 

هتتذ  األعتتالف تتتدريجيا فتتي حالتتة عتتدح وجتتود بقايتتا وتستتتمر الرلتتاعة علتتى 
كجم فيكتفى برلتعة واحتدة يوميتا بهتا  85الوجبتين حتى يصل الوزن إلى 

كجتم بتديل  30لتر فقع، وعادة يستتهلك العجتل ختالذ الرلتاعة حتوالي  2
 . دريس برسيم كيلو 20كجم بادئ، و 70جاف إلى جانف 

وفيمتتتا يلتتتي بعتتت  المواصتتتفات لبتتتدائل األليتتتاف الصتتتالحة لتنشتتتية العجتتتوذ  
 :الجاموسي

 .بروتينات لبنية% 60بروتين خاح منها % 24يحتوي على  *
مستخل  األثير على أن ال تزيتد حجتم كريتات التدهن % 22يحتوي على  *

 .ميكرون  7فيه عن 
 .من مصادر لبنية% 60ن على أن يكو % 22نسبة البروتين ال تقل عن  *
 %.28ال تزيد نسبة الالكتوز عن  
 %.025ال تزيد نسبة األلياف عن  
 %. 10نسبة الرماد ال تزيد عن  



 

 

وحدة  5000ألا وحدة دولية فيتامين أ،  30يحتوي الكيلوجراح جاف على 
، أمتتا البادئتتات التتتي تستتتخدح فهتتي ك يتترة ومتنوعتتة ذات ةيمتتة D3دوليتتة فيتتتامين 

 : الية وفيما يلي المكونات الرئيسية التي تستخدح في تكوينها ذائية ع
- :تركيب بادئ صالح لالستخدام في تغذية العجول الجاموسي

 %.32   حبوب أذرة مجروشة
 %25  كسف صويا معامل حراريا

 %15   حبوب شعير مجروش
 %15    نخالة ةمح ناعمة
 %  1    مسحوق عظاح 

 %  1    ملح طعاح به يود
 %025   عناصر نادرة مخلوب

 % 025    مخلوب فيتامينات
الدريس أو البرسيم + بعد الفطاح تغذى العجوذ للشبع على مخلوب البادئ  

كيلتو حتتى يصتل وزن العجتل  125كجم سيالج تزاد تتدريجيا إلتى  025+ المدبل 
 .كجم 160

- :األسس العلمية إلنتاج اللحم -3-2-2
ت الناميتة يتتم فتي صتورة زيتادة فتي األنستجة عادة إنتتاج اللحتم متن الحيوانتا- أ 

ومحتواها من المركبات الغذائية والتي يشكل البروتين الجزء األعظم منها، 
والبروتين يخزن في األنسجة في صورة  روية يتحد فيها كل جراح بروتين 

والمكتتون . ب الثتتة جرامتتات متتن المتتاء وهتتذا هتتو المكتتون الرئيستتي للعضتتالت
ن وتتوةتتتا كميتتته فتتتي النستتيج علتتتى عمتتر الحيتتتوان ال تتاني للحتتوح هتتتو التتده

عتتتادة فتتتي . ودرجتتتة تطتتتور أنستتتجته المختلفتتتة والمتستتتوى الغتتتذائي المستتتتخدح
الحيوانتات الناميتة نجتد أن نستبة البتتروتين يكتون الجتزء األعظتم متن الزيتتادة 
اليومية يليه نسبة الدهن الذي تتوةا كميته علتى المستتوى الغتذائي المتبتع 

ن فتتتي الزيتتادة الناتجتتة كلمتتتا زاد وزن الحيتتوان فتتي نفتتتس وتقتتل نستتبة البتتروتي
فتالعجوذ فتي مرحلتة . الوةت تزداد نسبة الدهن مع تقدح السن وزيادة التوزن 

الرلتتاعة نجتتد أن اللحتتم األحمتتر يكتتون الجتتزء األعظتتم متتن الزيتتادة الوزنيتتة 
% 20 – 66وتشتكل الرطوبتة حتوالي % 24حي  يشكل البتروتين حتوالي 

 . رماد% 3 – 425وحوالي %  3 – 4شكل الدهون من من الزيادة بينما ت
كجتتتم زيتتتتادة فتتتتي التتتوزن فتتتتي هتتتتذ   1وبتتتذلك نجتتتتد أن القيمتتتة الحراريتتتتة لكتتتتل  

 : المرحلة هي



 

 

جتتتتراح  240=  100÷ (  كتتتتالوري  526)× ( 1000×  24= )طاةتتتتة البتتتتروتين 
 . كالوري  1288= كالوري  526× جراح  240

 723× جراح  30جراح  30=   100÷ (723)× ( 1000×  3= )طاةة الدهن 
 . كالوري  42620= كالوري  723× = 

أمتتا بقيتتة المكونتتات الداخلتتة فتتي تركيتتف الزيتتادة فهتتي الرمتتاد والرطوبتتةوليس  
 1663= كجتتتتم زيتتتتادة فتتتتي هتتتتذ  الحالتتتتة  1لهاطاةتتتتة وبتتتتذلك تكتتتتون طاةتتتتة 

 . كالوري 
- :حدود التسمين االقتصادي للحيوانات -3-2-3
نجتتتد أن تركيتتتف الزيتتتادة اليوميتتتة تختلتتتا تتتتدريجيا ومتتتع تقتتتدح العمتتتر والتتتوزن  

فتتتتي نهايتتتتة مرحلتتتتة % 13فتتتتتنخف  نستتتتبة البتتتتروتين تتتتتدريجيا حتتتتتى تصتتتتل إلتتتتى 
 . التسمين في نفس الوةت الذي تتزايد فيه نسبة الدهن

أما عنتد تستمين الحيوانتات المستنة التتي انتهتت حياتهتا اإلنتاجيتة بالمزرعتة  
أتهتتا للبيتتع كحيتتوان لحتتم ألن أ لتتف الزيتتادة فعمليتتة التستتمين متتا هتتي إال عمليتتة تهي

الوزنية تكتون علتى هييتة دهتن حيت  يتتم شتحن جميتع األنستجة الضتامة الموزعتة 
فتتتي أنستتتجة بجستتتم الحيتتتوان بالزائتتتد متتتن طاةتتتة الغتتتذاء والتتتذي يترستتتف فتتتي خاليتتتا 

هذا % 10األنسجة الضامة يحولها إلى أنسجة دهنية نسبة الرطوبة فيها حوالي 
رمتتاد وبتتذلك فتت ن طاةتتة كيلتتو الزيتتادة فتتي هتتذ  الحالتتة تكتتون %  5 – 3باإللتتافة 

 :كا تي
(  طاةتتتتة 723)× ( 1000×  75= )طاةتتتة كيلتتتو زيتتتتادة فتتتي حيتتتوان تتتتتاح النضتتتج 

 . كالوري  8070حوالي =  100
وبمقارنة طاةة كيلو زيادة في وزن الحيوان تاح النضج مع طاةة كيلو زيادة  

وإذا ألفنا إلى ذلك االختالف فتي . في وزن حيوان رليع يتضح الفرق الشاسع
كفتتاءة التحويتتل متتن العليقتتة إلتتى لحتتم أحمتتر أو إلتتى دهتتن مختتزن فتتي حيتتوان تتتاح 
النضج يتبين لنتا أن القيمتة الحراريتة للغتذاء التالزح لتكتوين وزن معتين متن التدهن 

ألعاف الغذاء الالزح لتكتوين نفتس التوزن  6 – 5ال بد أن تتراوح كميته ما بين 
 . ألحمرمن اللحم ا

لتتذلك نجتتد أن اةتصتتاديات اإلنتتتاج للمربتتي فتتي العمتتر األصتتغر أربتتح بك يتتر  
منها في األعمتاذ المتتأخرة ذات األوزان العاليتة هتذا متن جهتة، ومتن جهتة أخترى 
ف ن المستهلك يميتل إلتى طلتف اللحتم األحمتر المعترق بقليتل متن التدهون الالزمتة 

 .وبإلكساب اللحوح النعومة والطراوة والطعم المر 
 .وفيما يلي التركيف الكيماوي للعجوذ عند األوزان المختلفة 

 



 

 

 (47)جدول 
 التركيب الكيماوي لجسم العجول في األعمار واألوزان المختلفة

 الرماد الدهن البروتين %الرطوبة  الوزن الحر العمر
 عند الميالد

 شهر 4
 شهر 6
 شهر 7

 شهر 12
 شهر 15

 كجم 30
 كجم100
 كجم 150
 كجم 230
 كجم 440
 كجم 310

2125 
2025 
6825 
6821 
6426 
5726 

21 
1725 
17 

1827 
1824 
1225 

425 
6 
8 

10 
14 
17 

3 
3 

325 
323 
321 
321 

 :وفيما يلي الحدود االةتصادية للتمسين إلنتاج اللحم األحمر 
   النوع الحيواني الوزن الحي

450 
350 
350 

 كجم 350 – 300

 عجوذ بقري بلدي
 عجوذ بقري خليطة

 بقري أجنبي عجوذ
 العجوذ الجاموسي

  

- :الكفاءة التحويلية لغذاء حيوان اللحم -3-2-4
يقصد بهتذا التعبيتر كميتة الغتذاء التذي استتهلكه الحيتوان إلنتتاج كجتم زيتادة  

من الطبيعي أن تختلا الكفاءة التحويلية تبعا لعوامل ك يرة منها نتوع . في الوزن 
غتتتذائي، فنجتتتد أن أعلتتتى كفتتتاة تحويليتتتة المستتتتوى ال –التتتوزن  –العمتتتر  –الحيتتتوان 

 .تكون في األعمار الصغيرة
وعتتادة تحستتف الكفتتاءة إمتتا بالنستتبة للمتتادة الجافتتة المأكولتتة الالزمتتة إلنتتتاج  

كجم زيادة في الوزن، أو بالنسبة لكيلوجراح النشأ من العليقة الالزمة إلنتتاج كجتم 
 . زيادة في الوزن 

 :لحيوانات المصرية هيوبصفة عامة ف ن الكفاة التحويلية ل 
 . كجم 100كجم في الوزن حتي  1كيلو نشا لزيادة  4 * 
 كجم  200كجم في الوزن حتى  1كيلو معادذ نشا لزيادة  3 *
 كجم 400كجم في وزن حتى  1كيلو معادذ نشا لزيادة  5 *
 كجم 300كجم في الوزن حتى  1كيلو معادذ نشا لزيادة  6 *
تكتتتتتاليا إنتتتتتتاج كجتتتتتم زيتتتتتادة فتتتتتي التتتتتوزن  ومتتتتتن الطبيعتتتتتي أن تفستتتتتر ازديتتتتتاد 

 : المولحة أعال  على
 .مع زيادة الوزن الحي تزداد االحتياجات الحافظة للحيوان- أ 



 

 

متتتع زيتتتادة التتتوزن الحتتتي يختلتتتا تركيتتتف الزيتتتادة الوزنيتتتة حيتتت  تقتتتل نستتتتبة - ب 
 .الرطوبة والبروتين وتزداد نسبة الدهن

فتي األعمتار الصتغيرة واألوزان وهنا نالحظ أن كفاءة إنتتاج الزيتادة الوزنيتة  
المنخفضتتة هتتي األعلتتى وتتتنخف  تتتدريجيا كلمتتا تقتتدح الحيتتوان فتتي العمتتر وازديتتاد 

 . في الوزن 
وبصفة عامة ف ن الكفاءة التحويلية للحيوانات صتغيرة الستن متن األعتالف  

الخشنة منخفضة تتحسن الكفاءة مع تقدح الحيوان فتي العمتر ويرجتع الستبف إلتى 
صتتغيرة الستتن لتتم يكتتن جهازهتتا الهضتتمي ةتتدتطور بالدرجتتة الكافيتتة أن الحيوانتتات 

لتخميتتر األليتتاف التتتي تحتتيع بجتتدر األنستتجة فتتي األعتتالف الخشتتننة لتتذلك يراعتتى 
عنتتد إعتتداد العالئتتق للحيوانتتات الصتتغيرة أن تحتتتوي علتتى أعلتتى نستتبة متتن المتتواد 
المركتتتزة متتتع تتتتوافر كميتتتات متوستتتطة متتتن األعتتتالف الخشتتتنةن التتتتي تعمتتتل علتتتى 

 . رعة تحفيز تطور القناة الهضمية لهذ  الحيواناتس
أيضتتا تختلتتا األنتتواع الحيوانيتتة فتتي ةتتدرتها علتتى االستتتفادة متتن األعتتالف  

الخشنة فمت ال العجتوذ الجاموستي أك تر كفتاءة لالستتفادة منهتا بالمقارنتة بتالعجوذ 
 . البقرية

- :نظم التسمين -3-2-5
ت المربتتتي أو المزرعتتتة كمتتتا وتتوةتتتا نظتتتم التستتتمين للعجتتتوذ تبعتتتا إلمكانيتتتا 

 :يظهر مما يلي
صتتتتغار المتتتتربين عتتتتادة تولتتتتد العجتتتتوذ ختتتتالذ الموستتتتم الشتتتتتوي وفتتتتي أ لتتتتف - أ 

الحاالت تغذى العجوذ بعد فطامها على البرسيم حيت  تتتوافر كميتات منته 
لتتدى المربتتي وعتتادة يقتتدح للعجتتل بعتت  التتتبن ليستتاعد علتتى منتتع اإلصتتابة 

أ لتتتف محافظتتتات الجمهوريتتتة وبصتتتفة باإلستتتهاذ، وينتشتتتر هتتتذا النظتتتاح فتتتي 
خاصتتتتتة فتتتتتي محافظتتتتتات البحيتتتتترة وكفتتتتتر الشتتتتتيخ والدةهليتتتتتة، حيتتتتت  تتتتتتتوافر 
مستتتاحات كبيتتترة مزروعتتتة بالبرستتتيم وفتتتي هتتتذ  الحالتتتة يغتتتذى العجتتتل علتتتى 

حتتى نهايتة موستم ( رأل/ كجتم تتبن  025)البرسيم المدبل باإللافة للتتبن 
 . البرسيم

يهتا مستاحات محتدودة متن البرستيم فقتد وفي حالة المحافظات التي تتوافر ف- ب 
يحمل على الفتدان عشترة عجتوذ تغتذي علتى البرستيم متع األعتالف الجافتة 
األختترى المتاحتتة م تتل العلتتا المصتتنع والتتتبن وعتتادة تقتتدح العليقتتة فتتي هتتذ  

 :الحالة على ثالثة وجبات
 .كجم تبن 025+ كجم علا  1الوجبة األولى صباحاف 

 .برسيمكجم  14الوجبة ال انية ظهرا 



 

 

 .كجم تبن 025+ كجم علا  1الوجبة ال ال ة مساء 
والنظتتاح ب أك تتر كفتتاءة متتن النظتتاح أ متتن حيتت  ستترعة النمتتو ومتتع انتهتتاء  

موسم البرسيم ف ن العجوذ إما أن تباع أو تحوذ لدى لمربي على التسمين 
 .الجاف

رة التستتمين الجتتاف، وعتتادة يتتتم فتتي المتتزارع ذات اإلمكانتتات الماديتتة المتتتوف- جت
 – 200وفتتي أ لتتف الحتتاالت تشتتتتري العجتتوذ للتستتمين الجتتاف فتتتي أوزان 

كجتتم وزن حتتي وتولتتع خطتتة التستتمين ومعتتدالت الزيتتادة فتتي التتوزن  250
 . المستهدفة تبعا لألسعار المتوةعة

طويلة الجسم  -ويراعى عند شراء العجوذ أن تختار العجوذ عميقة البدن  
ويتة خاليتة متن الطفيليتات الخارجيتة لخمة األرجل عليها عالمات الصتحة والحي

 :وبمجرد وصوذ العجوذ إلى المزرعة تخضع للمعامالت ا تية
 .يتم رشها بمضادات القراد والطفيليات الخارجية-  1
 .يتم تجريعها بشربة لد الديدان الكبدية واالسطوانية-  2
ستتتم يوميتتتا لمتتتدة أربعتتتة أيتتتاح للقضتتتاء علتتتى طفيليتتتات  10تحقتتتن باالرينتتتاذ -  4

 .لبابيزيا المسببة للحمى المصرية وحمى التكسالا
 .تحقن لد الطاعون البقري والتسمم الدموي -  3
 .يتم التأمين عليها-  5
تحستتف العالئتتتق اليوميتتتة تبعتتتا لتتتوزن الحيتتتوان والزيتتتادة اليوميتتتة المتوةعتتتة أو -  6

المخططتتتة وتقتتتدح علتتتى وجبتتتتين أو أك تتتر فتتتي صتتتورة مخلوطتتتة متتتن جميتتتع 
 .ي تركيف العليقةاألعالف الداخلة ف

 .لرورة توفير ميا  الشرب النظيفة-  2
تتتوزن العجتتوذ متترة كتتل أستتبوعين وفتتي ختتالذ الشتتهر األوذ يمكتتن التتتخل  -  8

 .من العجوذ التي تتميز بمعدالت نمو منخفضة
وكمتتا هتتو والتتح متتن الجتتدوذ الستتابق نجتتد أن المتتاء هتتو المكتتون الرئيستتي  

ي للتغذيتتة الستتليمة لتعتتدد وظائفتته فتتي لألنستتجة ووزن الجستتم والمتتاء حيتتوي وأساستت
الجستتتتم فهتتتتو الوستتتتع التتتتذي تتتتتتم فيتتتته جميتتتتع التفتتتتاعالت الكيماويتتتتة تحتتتتت تتتتتأثير 
األنزيمتتتات التتتتتي تعمتتتل علتتتتى تحطتتتيم المركبتتتتات الغذائيتتتة المعقتتتتدة وتحولهتتتا إلتتتتى 

 .مكونات بسيطة يسهل امتصاصها
والمتتتاء يكتتتون الجتتتزء األعظتتتم متتتن ستتتوائل الجستتتم م تتتل التتتدح واللمتتتا التتتذي  

بواستتتطته يتتتتم نقتتتل المركبتتتتات الغذائيتتتة متتتن القنتتتاة الهضتتتتمية إلتتتى جميتتتع أنستتتتجة 
ومتتتن جهتتتة أختتترى ينقتتتل نتتتواتج عمليتتتات التم يتتتل الغتتتذائي متتتن . وأعضتتتاء الجستتتم

 . األنسجة واألعضاء إلى أعضاء اإلفراز للتخل  منها



 

 

كما أن للماء دور هاح في عمليات المحافظة على درجة حترارة الجستم فتي  
يعيتتة وهنتتان عالةتتة بتتين كميتتة المتتاء التتذي يستتتهلكه الحيتتوان وكميتتة الحتتدود الطب

ومتتن المشتتكون فيتته أن يقبتتل الحيتتوان علتتى شتترب متتاء أك تتر  -الغتتذاء المستتتهلك 
متتتن احتياجاتتتته إال أن نقصتتته يتتتبدي إلتتتى تتتتأثيرات أك تتتر عنفتتتا عمتتتا إذا نقتتت  أي 

 . عنصر  ذائي آخر
لعوامل ك يرة منها داخلية وتتأثر احتياجات الحيوان من الماء النظيا تبعا  

بالنستتتبة للحيتتتوان م تتتل التتتوزن ومنهتتتا خارجيتتتة م تتتل كميتتتة المتتتادة الجافتتتة المأكولتتتة 
ونستتبة الرمتتاد ونستتبة الملوحتتة فتتي العليقتتة ونستتبة  البتتروتين وأيضتتا درجتتة الحتترارة 

 :في البيية المحيطة كا يظهر من الجدوذ التالي
 (48)جدول 

 يوم/العذب لعجول التسمين لتر متوسط االحتياجات اليومية من الماء
 م5 35 م5 31 م5 25 م5 21 م5 15 م5 11 درجة الحرارة

 للرأل/ يوح / باللتر  الوزن الحي كجم
180 1625 17 22 25 46 35 
220 22 25 27 43 38 53 
420 25 27 45 30 56 62 
350 45 31 38 56 68 24 

- :النامية تأثير التسمين السريع على إنتاجية العجول -3-2-6
 : العجول البقري  -أ 
وكما هو والح من نتائج الجدوذ التالي ف ن تسمين العجوذ المحلية لمدة  

 . جم 850يوح وبمعدذ زيادة يومية ةدرها  120



 

 

 (49)جدول رقم 
 يوضح تأثير التسمين السريع للعجول على التصافي والقيمة الحرارية

الوزن قبل  البيان
 التسمين كجم

الوزن بعد 
 التسمين كجم

الزيادة في 
 الوزن كجم

الزيادة 
 النسبية

 %38+  105+  440 225 الوزن الحي
 %76+  87+  184 74 وزن الذبيحة

القيمة 
الحرارية كيلو 

 كجم/كالوري 

1135 1386 2432  +205% 

نسبة 
 التصافي

33% 55%  -- +22% 

و بمعتدذ كما زادت القيمة الحراريتة للكيلت -صحبها مضاعا وزن الذبيحة  
وحدة ميوية أو بما يقارب  11عالوة على ارتفاع نسبة التصافي بمعدذ % 205

 . منه% 22
تتتأثير التستتمين الستتريع علتتى الحيوانتتات المستتنة يتتتم عتتادة علتتى الحيوانتتات  

يزيتتد خاللهتتا  -يومتتا  70التتتي انتهتتت حياتهتتا اإلنتاجيتتة بالمزرعتتة وعتتادة يستتتمر 
تصل الزيادة في وزن اللحم الصافي  في حين% 20 - 12وزن الحيوان بمعدذ 

ه الحيوانتتات بعتتد التستتمين 1ومتتن الطبيعتتي نجتتد أن لحتتوح هتتذ% 30إلتتى حتتوالي 
 . أجود بك ير عن لحومها بدون تسمين

 :مثال
المطلتتتوب حستتتاب اةتصتتتاديات التستتتمين بمرزعتتتة للعجتتتوذ البقتتتري المحلتتتي  

ا كيلتتتتو إذ/جنيتتتته 13رأل بستتتتعر / كجتتتتم150رأل وزن الشتتتتراء هتتتتو  100ستتتتعة 
رأل /جتتم 700متوستتع الزيتتادة اليوميتتة المخطتتع : تتتوافرت لتتديك البيانتتات التاليتتة

بتتروتين % 14كجتتم وأن األعتتالف المتتتوفرة هتتي علتتا مصتتنع  425وزن البيتتع 
طتتن ستتيالج أذرة / جنيتته 25طتتن ةتت  أرز / جنيتته  1100معتتادذ نشتتا بتتت % 60

وأن ثمن من التكاليا الكلية % 65طن وأن تكاليا التغذية تشكل / جنيه 150
 .كجم وزن حي/جنيه 1425البيع 

 الحـــل
 .رأل/جنيه 2000=  13×  150= متوسع ثمن شراء العجل 

 26225=  2÷  525=  425+  150= متوستتتع التتتتوزن ختتتتالذ فتتتتترة التستتتتمين
 كجم



 

 

كجتتم وأن االحتياجتتات متتن معتتادذ النشتتا هتتو  250أةتترب متوستتع للمقتتررات هتتو 
جتتم  1000كجتتم فتتي حالتتة  322 جتتم زيتتادة يوميتتة و 800كجتتم فتتي حالتتة  422

 . زيادة يومية
 .جم بروتين مهضوح 600كجم نشا وحوالي  4275جم تحتاج إلى  700: إذن

 :متوسع العليقة المقترحة للرأل الواحدة
 جم بروتين خاح 200ن و .كجم ح 025 بها كجم سيالج أذرة 225
 جم بروتين خاح  30ن و .كجم ح 0235 بها كجم ة  أرز 220
 650ن و.كجتتتتم ح 4200بتتتتروتين بهتتتتا % 14& ف .ح% 60لتتتتا كجتتتتم ع 520

 . بروتين خاح
جتتتتم بتتتتروتين  640% = 20× بتتتتروتين ختتتتاح  700& ن . كجتتتتم ح 427:الجملتتتتة
 مهضوح

جنيتته  525+ ةتترش ةتت   15+ ةتترش ستتيالج  4225= تكلفتتة التغذيتتة فتتي اليتتوح 
 .جنيه 62025= علا 

 6÷  60225=  60÷ ( 100×  62025= )يتوح / إذن التكتاليا الكليتة للعجتل
 جنيه  1023= 

 . كجم يوميا 027يوح بمعدذ  250كجم في فترة  225= الزيادة الكلية 
 .جنيه 503225=  1425×  425= سعر بيع العجل 

 جم  2600=  1023× يوح  250= التكلفة الجارية للعجل خالذ فترة التسمين 
 التكلفة الجارية+ ثمن الشراء =  التكلفة الكلية للعجل 

 جنيه 3200 = 2600  +   2100 =    
 جنيه 43525=  3200 - 503225= العائد من العجل خالذ فترة التسمين 

 يوح  250عجل خالذ دورة مدتها  100إذن عائد المزرعة من 
 جنيه  43250=  100×  43225=   

 :2مثال 
احستتتف العائتتتد متتتن العجتتتل فتتتي مزرعتتتة للتستتتمين الستتتريع، التتتوزن االبتتتتدائي  
كجتم،  120كجتم متوستع الزيتادة اليوميتة / جنيته  13كجتم بستعر  250( الشراء)

 1425كجتتم، ستتعر الكيلتتو  420وزن البيتتع : إذا تتتوفرت لتتديك المعلومتتات التاليتتة
بتتتروتين بستتتعر % 12نشتتتا، و% 60جنيتتته، ويتتتتوفر فتتتي المزرعتتتة علتتتا مصتتتنع 

طتتن وأن /جنيتته140طتتن ستتيالج أذرة، /جنيتته 25طتتن ةتت  أرز / جنيتته  1100
 .من التكاليا الجارية% 20ذية اليومية تشكل تكاليا التغ



 

 

 الحــــل
 جنيه 4500=  13×  250= ثمن شراء العجل 

 =  420+  250= متوسع وزن العجل خالذ فترة التسمين 
 .كجم 410=  2÷  620

جتتم  650ن وحتتوالي .كجتتم ح 3233إذن مطلتتوب عليقتتة يوميتتة بهتتا فتتي المتوستتع 
 . بروتين مهضوح

 :رحة خالذ فترة التسمينمتوسع العليقة المقت
 ةرش 26  جم بروتين 120 ن.كجم ح 023  كجم سيالج 2
 ةرش 15 جم بروتين    35 ن.كجم ح 023   كجم ة  2
 ةرش 660  جم بروتين 220 ن.كجم ح 426 كجم علا مصنع 6

 -----   ------  -----   -----
 ةرش 201 جم بروتين خاح 745 ن.كجم ح 323  كجم 10المأكوذ 
 10211=  2÷  2010=  20÷ ( 100×  201= )العجتتتتتتتل اليوميتتتتتتتة تكلفتتتتتتتة 

 جنيها
 جنيها 1112= يوح  120×  1021= التكلفة الجارية للعجل خالذ التسمين 

 التكلفة الجارية + ثمن الشراء =  إذن التكلفة الكلية للعجل
 جنيها 3620=  1120+  4500=      

 جنيها 506225=  1425×  425= ثمن بيع العجل 
 . جنيها 43225=  3620=  506225= ن العائد من العجل إذ

- :تسمين العجول الجاموسي -ب 
وهتتتتي ال تختلتتتتا ك يتتتترا عتتتتن العجتتتتوذ البقتتتتري متتتتن حيتتتت  معتتتتدالت الزيتتتتادة  

كيلتو  300اليومية، إال أنها تتميز بانخفا  نسبة الدهن الذي ترسبه حتى وزن 
م، إال أن نستتتتبة كجتتتت 350، لتتتتذلك فتتتت ن عمليتتتتة التستتتتمين ةتتتتد تستتتتتمر حتتتتتى وزن 
للجاموستتتتي % 56 - 55)التصتتتتافي فتتتتي العجتتتتوذ الجاموستتتتي أةتتتتل متتتتن البقتتتتري 

والستتتتبف فتتتتي ذلتتتتك أن أوزان القنتتتتاة الهضتتتتمية ( فتتتتي البقتتتتري % 61 - 60مقابتتتتل 
ومحتوياتهتتتتا أعلتتتتى متتتتن البقتتتتري المحلتتتتي، أيضتتتتا وزن الجلتتتتد واألرجتتتتل أعلتتتتى فتتتتي 

 . الجاموسي عن البقري، ونفس الولع بالنسبة للرأل
لتتتتتا العجتتتتتوذ الجاموستتتتتي عتتتتتن البقتتتتتري فتتتتتي أن الجتتتتتامول يمكنتتتتته أن وتخت 

يستتتهلك كميتتات كبيتترة متتن األعتتالف الخشتتنة والعصتتيرة، ولتتذلك فتت ن العجتتوذ فتتي 
عمر سنة يمكن أن تسمن على عالئق بهتا نستف األعتالف المركتزة إلتى الخشتنة 

بينما في حالتة األبقتار فت ن النستبة الم لتى للحصتوذ علتى أعلتى نستبة  35:  55
 . 25:  25صافي هي تت



 

 

ونظتترا النخفتتا  نستتبة التتدهن بتتين عضتتالت وأنستتجة الجاموستتي نجتتد أن  
لتون اللحتم أحمتر أك تر دكانتة نتيجتة تركيتز الميوجلتوبين التذي سترعان متا يتحتتوذ 
إلى األحمر الغتامق نتيجتة أكستدة الميوجلتوبين خاصتة فتي فصتل الصتيا، وهتذا 

لتتذلك فتت ن أستتعار الجاموستتي يتتوحي بتتأن الذبيحتتة ناتجتتة متتن حيتتوان كبيتتر الستتن، 
المسمن في الصيا منخفضة، لذلك فالمربي ذو الخبرة يراعي في خطع تسمينه 
للجاموسي تفادي عمليات التسويق خالذ الفترة من يونيو حتى سبتمبر في حين 
ال تتتتتأثر أستتتعار العجتتتوذ البقتتتري فتتتي نفتتتس هتتتذ  الفتتتترة، أيضتتتا يالحتتتظ أن نستتتبة 

 .ل من نسبتها في البقري التشافي في العجوذ الجاموسي أة
لألستتتباب المولتتتحة بعاليتتته نجتتتد أن أستتتعار العجتتتوذ البقتتتري البلتتتدي هتتتي  

ةرشتتتا للكيلتتتو ويتتتأتي فتتتي  50األعلتتتى يليهتتتا فتتتي الستتتعر العجتتتوذ الخلطيتتتة بفتتتارق 
 100 - 25الترتيتتف األخيتتر العجتتوذ الجاموستتي التتتي تتتنخف  أستتعارها بمعتتدذ 

 . البلديةرشا للكيلو مقارنة بأسعار العجوذ البقري 
- :مواسم شراء عجول التسمين -3-2-7
برسيم )هنان عالةة بين كمية األعالف الخضراء المتوفرة شتاء أو صيفا،  

وتالحتتتتظ أن مكونتتتتات األعتتتتالف المركتتتتزة تتتتتتوافر فتتتتي الستتتتوق بأستتتتعار ( أو دراو 
مناستتبة كلمتتتا ارتفتتتع أستتعار شتتتراء عجتتتوذ التستتمين ألنتتته يصتتتبح فتتي متنتتتاوذ كتتتل 

الف الالزمتتتة لتغذيتتتة عجولتتته والعكتتتس فكلمتتتا ةلتتتت أو اختفتتتت متتتزارع تتتتوفير األعتتت
األعالف الخضراء انعكس ذلتك علتى أستعار األعتالف الجافتة المركتزة ممتا يتدفع 
بصتغار المتربين إلتى بيتع العجتوذ لتتديهم تفاديتا لتحمتل تكتاليا التغذيتة المرتفعتتة، 

ها، وبزيادة المطروح في األستواق متن العجتوذ الصتالحة للتستمين تتنخف  أستعار 
 :وهنان ثالثة مواسم ينصح كبار المربين بشراء العجوذ فيها هي

بعتد انتهتاء موستم البرستيم المستتديم فتي شتهر متايو، حيت  يعمتل : الموسم األول
ك ير من المربين بالتخل  من عجولهم بعد انتهاء موسم البرسيم، والعجتوذ فتي 

متتتتن  هتتتتذا الموستتتتم أختتتتذت كفايتهتتتتا متتتتن العلتتتتا األخضتتتتر وبهتتتتا مختتتتزون عتتتتالي
الفيتامينتتتات، هتتتذ  العجتتتوذ تتجتتتاوب بستتترعة متتتع نظتتتاح التستتتمين الجتتتاف وتعطتتتي 
معدالت نمو عالية، وعادة تصبح هذ  الدفعة جاهزة للتسويق نهاية شهر أكتوبر 

 . ونوفمبر وديسمبر، ويناسبها سعر مناسف عند البيع
ــاني يقتتة ويبتتدأ بعتتد انتهتتاء موستتم التتدراوة الخضتتراء حيتت  تتتتوافر العل: الموســم الث

الخضتتراء لتتدى المربتتي بأستتعار مناستتبة ونجتتد أنتته بعتتد انتهتتاء هتتذا الموستتم وفتتي 
خالذ شهري ستتمبر وأكتتوبر وةبتل تتوافر البرستيم فت ن ك يتر متن صتغار المتربين 

 -إيجتتار  -لتترائف عقاريتتة )يعرلتتون عجتتولهم للبيتتع لتستتديد التزامتتاتهم الماديتتة 
ر هذ  العجوذ على التستمين ، وتستم(الخ... شراء مستلزمات الزراعات الشتوية 



 

 

الجاف ابتداء من ستبمر وحتتى شتهر متارل، ومتن عيتوب هتذ  الدفعتة انخفتا  
درجتتة الحتتترارة ختتتالذ شتتهري ديستتتمبر وينتتتاير ةتتتد يتتنعكس بالستتتلف علتتتى معتتتدالت 
الزيادة اليومية إال أن الجو التدافو فتي فبرايتر ومتارل ةتد يستاعد الحيوانتات علتى 

هتتذ  الدفعتتة تقابتتل أعلتتى ستتعر لبيتتع حيوانتتات  النمتتو التعويضتتي، ومتتن أهتتم ميتتزات
 . اللحم على مدار العاح

بعد حت  البرستيم التحتري  وةبتل زراعتة القطتن، نجتد أن الفتالح : الموسم الثالث
الصغير يرتف مساحة محتدودة للبرستيم المستتديم حستف عتدد األمهتات الموجتودة 

ي  ثم يعرلتها للبيتع أما العجوذ المولودة فيستفاد منها طالما توافر برسيم التحر 
بعد اتهاء البرسيم التحري ، أعداد هتذ  الدفعتة ليستت كبيترة، وأستعار الشتراء هتذ  
الدفعتتة عاليتتة نستتبيا، كمتتا أن ميعتتاد تستتويقها بعتتد تمتتاح التستتمين ستتوف تكتتون فتتي 

 .شهري يوليو وأ سطس وخالذ هذ  األشهر تكون األسعار رخيصة
- :يادة اليوميةبعض المعامالت لتحسين معدالت الز  -3-2-8
الستتتتتونوفكس وهنتتتتتتان نتتتتتوعين لالستتتتتتتخداح الحيتتتتتتواني للتتتتتزرع تحتتتتتتت الجلتتتتتتد،  

ملليجتتراح استتتراديوذ  20ويستتتخدح للتتذكور وتحتتتوي الجرعتتة علتتى S -ستتونوفكس 
 300 - 180ملليجتتتتتراح بروجستتتتتتين تستتتتتتخدح للحيوانتتتتتات أوزان  200بنتتتتتزوات و

بنظتتاح التستتمين  وتستتتخدح عنتتد تستمين اإلنتتاث Hكجتم، والنتتوع ال تتاني ستونوفكس 
ملليجتتراح استتتراديوذ بنتتزوات  20وكتتل جرعتتة تحتتوي علتتى  Feed Lotالجتتاف 

 460 - 180ملليجراح تستسيترون وذلك للعجالت في أوزان تتراوح بين  200و
كجتم، زراعتة هتتذ  الجرعتات أدت إلتتى زيتادة إلتتافية فتي الزيتتادة اليوميتة وتحستتين 

ليها عند استخداح عالئق  نية في الكفاءة الغذائية، أحسن نتائج أمكن التوصل إ
هذ  الجرعات تستخدح في الواليات المتحدة وكنتدا بتدون (  نية المركزات)الطاةة 

 . فترة محددة لسحبها ةبل الذبح
وتستتتتخدح عمليتتتة التتتزرع لكتتتل متتتن التتتذكور واإلنتتتاث : (الزيرانـــون )الرالجـــرو  

. Feed lotلحيوانتتتات الرعتتتي والحيوانتتتات حتتتتى تحتتتت نظتتتاح التستتتمين الجتتتاف 
والرالجتترو يحستتن معتتدالت الزيتتادة اليوميتتة والكفتتاءة التحويليتتة والجرعتتات المتاحتتة 

رأل، آختتر جرعتتة يجتتف أن يكتتون مضتتى عليهتتا أك تتر / ملليجتتراح 46للحقتتن هتتي 
 . يوح ةبل الذبح 65من 

مسموح باستخدامه في الواليات المتحتدة وكنتدا، الجرعتة ذات : االستراديول 
واستتتتخدامه يتتتبدي إلتتتى تحستتتن فتتتي الزيتتتادة اليوميتتتة يتتتوح  200تتتتأثير ممتتتتد حتتتتى 

وتحسن في الكفاءة التحويلية خاصة في حيوانتات التستمين علتى العالئتق الجافتة 
(Feed lot) و ير مطلوب فترة سحبه ةبل الذبح . 



 

 

 - 5يستخدح ك لافتة  ذائيتتة بمتتستويات تتتراوح بتين : الموننسن صوديوم 
أو بمعتتدذ يتتتراوح بتتين ( دة جافتتةمتتا% 70)طتتن علتتا مخلتتوب جتتاف / جتتراح 40
يتتتتتوح، وفتتتتتي متتتتتزارع التستتتتتمين النهتتتتتائي الجتتتتتاف / رأل / ملليجتتتتتراح 460إلتتتتتى  50

(Feed lot)  لتتوحظ أن استتتخداح الموتستتن يحستتن الكفتتاءة التحويليتتة للغتتذاء عتتن
 .طريق تخفي  المأكوذ اليومي دون تأثير على معدذ الزيادة اليومية

/ يتتتوح/ ملليجتتتراح 200راعتتتي بمعتتتدذ ويستتتتخدح الموتستتتن للحيوانتتتات فتتتي الم 
رأل لتحسين الزيادة اليوميتة وةتد وجتد أن استتخداح الموننستن أدى إلتى تغيتر فتي 
نستتتتتتبة األحمتتتتتتتا  الدهنيتتتتتتة الطيتتتتتتتارة فتتتتتتي الكتتتتتتترش حيتتتتتت  زادت نستتتتتتتبة حمتتتتتتت  

 .البروبيونيك
هتتتذا وةتتتد لتتتوحظ استتتتخداح الموننستتتن أدى إلتتتى زيتتتادة نستتتبة البتتتروتين  يتتتر  

وة على زيادة في ميزان العناصر المعدنيتة المحتجتز المهدوح في الكرش هذا عال
 . في الجسم

يستتتمح باستتتتخدامه فتتتي الواليتتتات المتحتتتدة : (ملـــح صـــوديوم)الالسالوســـيد  
( متتادة جافتتة% 70)طتتن العلتتا المتكامتتل / جتتراح  40 - 10األمريكيتتة بمعتتدذ 

 . لتحسين كفاءة التحويل الغذائي كنتيجة لتحسين الزيادة في الوزن 
وهتتي مركبتتات تضتتاف إلتتى العالئتتق التتتي : Buffersالحموضــة منظمــات  

الكترش، وهتذ  المنظمتات  pHتحتوي على نسبة عالية من المواد المركزة لتنظيم 
 pHتعمتتتل علتتتى الحفتتتا  علتتتى أزموزيتتتة ستتتوائل ومحتويتتتات الكتتترش وترفتتتع متتتتن 

األجتتتتزاء الخلفيتتتتتة متتتتن القنتتتتتاة الهضتتتتمية، وهتتتتتي تعمتتتتل علتتتتتى منتتتتع اإلصتتتتتابة بالتتتتتت 
Acidoses . 



 

 

 (51)جدول رقم 
 جرام 811المقررات الغذائية للعجول تكفي لزيادة يومية قدرها 

الوزن 
الحي 
 كجم

معادل 
 نشا كجم

 بروتين مهضوم 
 جرام

ملح طعام 
 جم

الكالسيوم 
 جم

الفوسفور 
 جم

الكاروتين 
 ملليجرام

 في بداية التسمين
160 
200 
250 
400 

4218 
4238 
4222 
4276 

325 - 540 
520 - 580 
525 - 600 
530 - 625 

20 
20 
25 
40 

25 
22 
41 
46 

11 
13 
18 
20 

45 
45 
30 
55 

 في نهاية التسمين

450 
300 
350 
500 

3262 
3270 
5203 
5222 

615 - 210 
625 - 210 
640 - 215 
650 - 230 

35 
50 
55 
60 

32 
33 
50 
55 

23 
23 
22 
40 

20 
80 
70 

100 
 (51)جدول رقم 

 كجم 1يادة يومية قدرها المقررات الغذائية للعجول تكفي لز 
الوزن 
الحي 
 كجم

معادل 
 نشا كجم

 بروتين مهضوم 
 جرام

ملح 
 طعام جم

الكالسيوم 
 جم

الفوسفور 
 جم

الكاروتين 
 ملليجرام

 في بداية التسمين

160 
200 
250 
400 

4266 
4270 

322 
3233 

550 - 600 
585 - 650 
575 - 200 
605 - 205 

20 
25 
40 
45 

26 
40 
45 
30 

14 
16 
20 
22 

30 
30 
50 
60 

 في نهاية التسمين

450 
300 
350 
500 

522 
523 
526 
528 

675 - 250 
200 - 800 
205 - 805 
650 - 230 

35 
55 
60 
55 

32 
38 
56 
55 

25 
22 
40 
40 

20 
80 
70 

100 
 



 

 

 (52)جدول رقم 
 كجم 112المقررات الغذائية للعجول تكفي لزيادة يومية قدرها 

الوزن 
الحي 
 كجم

معادل 
 نشا كجم

 بروتين مهضوم 
 جرام

ملح 
 طعام جم

الكالسيوم 
 جم

الفوسفور 
 جم

الكاروتين 
 ملليجرام

 في بداية التسمين

160 
200 
250 
400 

3213 
3233 
3268 
3272 

620 - 670 
605 - 230 
620 - 255 
625 - 280 

25 
40 
45 
30 

40 
43 
47 
33 

15 
18 
22 
23 

35 
35 
55 
80 

 في نهاية التسمين

450 
300 
350 
500 

5282 
6206 
6223 
6223 

225 - 850 
800 - 870 
280 - 870 
800 - 710 

50 
60 
65 
20 

54 
55 
62 
68 

40 
40 
44 
42 

70 
100 
110 
120 

  



 

 

 الفصل الثالث

 تغذية األغنام
- :تغذية الحمالن المولودة -3-3-1
يجف أن ترلع الحمالن أمهاتها بمجرد أن تستطيع الوةوف حتى تحصل  

المحتتوي األجستاح المضتادة التتي تستاعدها علتى  على أكبتر كميتة متن السرستوب
مقاومتتتتة الظتتتتروف البيييتتتتة  يتتتتر المواتيتتتتة، والعنايتتتتة بتغذيتتتتة األمهتتتتات ابتتتتتداء متتتتن 
المرحلتتة األخيتترة متتن الحمتتل وةبتتل التتوالدة لتته أثتتر كبيتتر علتتى تركيتتف السرستتوب 
وكميته، وتترن الحمالن لترلع أمهاتها لمدة أسبوعين بدون أي إلافات ثم يتم 

حتتتواجز فتتتي الحظتتتائر تستتتمح بمتتترور الحمتتتالن دون األمهتتتات، داختتتل هتتتذ   إعتتتداد
الحواجز تولع  تذايات للحمتالن تولتع فيهتا بتادئ متخصت  للحمتالن يتميتز 

كبتترى )بارتفتتاع ةيمتتته الحراريتتة والبروتينيتتة مضتتافا إليتته جميتتع العناصتتر المعدنيتتة 
راق دريس هذا باإللافة إلى  ذاية تحتوي على إما برسيم مدبل أو أو ( وصغرى 

 -الشتتتعير  -المكتتتون متتن مجتتتروش األذرة ( 1)برستتيم، ويتركتتتف بتتادئ الحمتتتالن 
 . كسف كتان والنخالة، من أجزاء متساوية -كسف الصويا 

وعند توزيع العالئق لألمهات يجف فصل النتاج عن األمهات حتى تنتهي  
، األخيرة من التهاح العلا المركز الذي يحتوي على كستف القطتن  يتر المقشتور

 . وإذا كانت األمهات تخرج للرعي فتترن الحمالن بالحظائر في المزرعة
واستتتتخداح البادئتتتات للحمتتتالن يتتتبدي إلتتتى ستتترعة النمتتتو وتبكيتتتر العمتتتر عنتتتد  

كجتم كحتد  20أشهر بمتوستع وزن حتي  4 - 2الفطاح الذي يتم عادة في عمر 
 .أدنى

ون متتتن المكتتت( 2)بعتتتد الفطتتتاح تستتتتمر الحمتتتالن علتتتى التغذيتتتة علتتتى بتتتادئ  
% 15+ رجيع كون % 15+ شعير % 15+ أذرة % 40مجروش مخلوب من 

+ فوستفات الكالستيوح % 1+ كستف صتويا معامتل حراريتا % 20+ نخالة ةمح، 
 . ملح طعاح% 1
كجتتم برستتيم متتدبل أو  1ويقتتدح البتتادئ للحمتتالن للتغذيتتة الحتترة مضتتافا إليتته  

أشتتهر  6عمتتر  جتتم دريتتس برستتيم صتتيفا للتترأل حتتتى تصتتل الحيوانتتات إلتتى 250
 : حي  تتحوذ التغذية إلى المقررات التالية



 

 

 االحتياجات الغذائية اليومية( 53)جدول 
 المقررات الغذائية للحوليات النامية: الحوليات: أوال

الممر 
 بالشهر

الوزن 
 كجم

معادل النشا 
 كجم

البروتين 
المهضوم 

 كجم

ملح 
طعام 
 جم

الكالسيوم 
 جم

الفوسفور 
 جم

كاروتين 
 ملليجرام

4 - 6 

6 - 8 

8 - 62 

62 - 60 

60 - 68 

00-32 

32-36 

34-40 

40-40 

40-02 

2.40 - 2.48 

2.02 - 2.08 

2.0. - 2.60 

2.60 - 2.60 

2.6. - 2.73 

.2 - 662 

.0 - 660 

622 - 660 

662 - 602 

662 - 602 

0 - 8 

0 - 8 

6 - 8 

6 - 62 

6 - 62 

4 - 0 

4.7 - 

0.7 

0.2 - 

0.. 

6.2 - 

6.. 

6.2 - 

7.2 

0.0 - 6 

0.0 - 

3.0 

3.2 - 

3.4 

3.6 - 

4.6 

3.3 - 

4.6 

0 - 8 

6 - 8 

7 - . 

8 - 62 

8 - 62 

 (54)جدول رقم 
 المقررات الغذائية لذكور التسمين: حوالي التسمين إلنتاج الضأن: ثانيا

الممر 
 بالشهر

الوزن 
 كجم

معادل النشا 
 كجم

البروتين 
المهضوم 

 كجم

ملح 
طعام 
 جم

الكالسيوم 
 جم

الفوسفور 
 جم

كاروتين 
 ملليجرام

4 - 6 

6 - 8 

8 - 62 

62 - 60 

60 - 68 

04 - 32 

36 - 34 

34 - 3. 

46 - 46 

00 - 64 

2.62 - 2.60 

2.60 - 2.6. 

2.70 - 2.78 

2.78 - 2.84 

2..2 - 2..0 

642 - 600 

640 - 662 

602 - 660 

600 - 682 

602  - 682 

6 - 62 

6 - 62 

6 - 62 

6 - 62 

6 - 62 

6 - 7 

6.3 - 

7.3 

6.6 - 

7.6 

6.8 - 

7.8 

7 - 8 

3.0 - 

3.8 

3.0 - 

4.6 

3.8 - 

4.4 

4.0 - 

4.7 

4.4 - 0 

7 - 66 

7 - 66 

8 - 63 

. - 63 

. - 64 

ويالحتتتظ أن حمتتتالن التستتتمين الناميتتتة يمكنهتتتا بستتتهولة أن تلتتتتهم  تتتذاء بمتتتا  
أو أك ر من الوزن الحي وذلتك حتتى تتتمكن متن تحقيتق زيتادة يوميتة % 3يعادذ 



 

 

جراح وفي عالئق التسمين هذ  يفضل أن يكون نستبة  240&  200تتراوح بين 
 . من العليقة% 50األعالف المركزة 

أمتتتتا فتتتتي حالتتتتة اإلنتتتتاث الناميتتتتة فيفضتتتتل أن تحتتتتتوي العليقتتتتة علتتتتى العلتتتتا  
فتتي حالتتة عتتدح ( ستتيالج األذرة)األخضتتر خاصتتة فتتي موستتم الشتتتاء أو الستتيالج 

 6فية للحوليات فتي أعمتار توفر العلا األخضر وفيما يلي نماذج للعالئق الصي
 .شهور 8 -



 

 

 االحتياجات الغذائية اليومية( 55)جدول 
 أشهر 8 - 6نموذج العليقة اليومية للحوليات في أعمار 

الكمية  المكون العلفي
 كجم

معادل 
 النشا كجم

بروتين 
مهضوم 

 جم

الكالسيوم 
 جم

الفوسفور 
 جم

كاروتين 
 ملليجرام

 دريس
 سيالج أذرة

كستتتتتتتتف ةطتتتتتتتتن  يتتتتتتتتر 
 رمقشو 

 حبوب أذرة مجروشة
 تبن ةمح

02500 
2200 

02150 
02200 
02200 

02160 
02300 
02070 
0216 
0205 

50 
33 
46 
15 

 --

425 
420 
420 
 --
123 

022 
028 
028 
325 
024 

2 
40 

 --
 --
 --

 (56)جدول 
 شهر 12 - 8مكونات العليقة اليومية للحوليات في أعمار 

الكمية  المكون العلفي
 كجم

معادل 
 النشا كجم

بروتين 
مهضوم 

 جم

الكالسيوم 
 جم

الفوسفور 
 جم

كاروتين 
 ملليجرام

 دريس
 سيالج أذرة

كستتتتتتتتف ةطتتتتتتتتن  يتتتتتتتتر 
 مقشور

 حبوب أذرة مجروشة
 تبن ةمح

02600 
4200 

02200 
02400 
02250 

160 
500 
120 
230 
60 

50 
66 
37 
23 

 --

321 
325 
320 
 --
123 

0283 
1220 
11 
2 

0245 

8 
35 

 --
 --
 --

 . فتعتمد أساسا على البرسيمأما العالئق الشتوية  
كجتتتم  2أشتتتهر تتكتتتون متتتن  8 - 6العليقتتتة اليوميتتتة للحوليتتتات فتتتي أعمتتتار   

 . جراح علا مصنع 400+ جراح تبن  400+ برسيم 
ويراعتتى أن تغطتتي العليقتتة االحتياجتتات الحافظتتة الالزمتتة الستتتمرار الحيتتاة  

لنمتتو الصتتوف، دون أي فقتتد فتتي التتوزن وتشتتمل أيضتتا المركبتتات الغذائيتتة الالزمتتة 
أما العليقة اإلنتاجية فهتي تحتتوي علتى المركبتات الغذائيتة الالزمتة للنمتو وتكتوين 
اللحتتم والتتدهن أو احتياجتتات الجنتتين أو إنتتتاج اللتتبن فتتي النعتتاج البالغتتة أو إنتتتاج 

 .السائل المنوي في الطالئق
 :ويراعى عند تكوين عالئق ما يأتي 



 

 

فتتتة بهتتتا ستتتعة الحيتتتوان وةدرتتتته علتتتى أن تتناستتتف حجتتتم العليقتتتة والمتتتادة الجا *
 - 122استتتيعابها فاأل نتتاح البالغتتة تعطتتي أعتتالف خضتتراء وماليتتة تغطتتي 

 .من الوزن الحي، وتستكمل بقية االحتياجات من المواد المركزة% 2
أن يتتتتم التتتتدرج عنتتتد انتقتتتاذ الحيوانتتتات متتتن العلتتتا األخضتتتر إلتتتى الجتتتاف  *

 . والعكس
رش الحبتتوب متتا لتتم تكتتن مقدمتتة للحمتتالن عنتتد تغذيتتة األ نتتاح فتتال داعتتي لجتت *

 . الصغيرة
أن تكون مكونات العليقتة  يتر مستببة ألي التطرابات هضتمية فتال تكتون  *

كلهتتتا مستتتببة لإلستتتهاذ أو كلهتتتا ذات تتتتأثير ةتتتاب ، أيضتتتا ال يقتتتدح العلتتتا 
 . األخضر وعليه الندى

فتتيمكن ( التتخ.. ةتت   -تتتبن )فتتي حالتتة فقتتر مكونتتات العليقتتة فتتي البتتروتين  *
ستتتخداح اليوريتتا كمصتتدر لتت زوت علتتى أن يتتتم خلطهتتا جيتتدا متتع مكونتتات ا

العليقة وتقدح للحيوانتات بطريقتة تستاعد علتى استتهالكها ببطتو علتى متدار 
 . ساعات طويلة
 المقننات الغذائية اليومية للنعاج الحوامل ( 57)جدول 

شهر 
 الحمل

الوزن 
 الحي كجم

معادل النشا 
 كجم

بروتين 
 مهضوم جم

ملح 
 جم طعام

 كالسيوم
 جم 

فوسفور 
 جم

كاروتين 
 ملليجرام

1 - 4 
3 - 5 

50 
50 

026-0222 
0270 - 
121 

70-11 
155-185 

8 - 
10 

10-12 

222 -425 
725-10 

127-225 
3 - 5 

10-15 
20-25 

1 - 4 
3 - 5 

60 
60 

0266-
0225 

1202-122 

100-120 
165-175 

8 - 
10 

10-12 

4 - 3 
725-1025 

2 - 222 
325-525 

10-15 
20-25 

 



 

 

 ( 58)جدول 
 ( الجالبة)المقننات الغذائية اليومية للنعاج المراضع 

الوزن 
 الحي

معادل النشا 
 كجم

بروتين 
 مهضوم جم

ملح طعام 
 كجم

 كالسيوم 
 جم

 فوسفور 
 جم

كاروتين 
 ملليجرام

 جم  250حمل مفرد يحقق زيادة يومية ةدرها / في حالة والدة : أوال

50 
60 
20 

027 - 122 
0276-1225 
1212-1225 

150- 
180 
160- 

200 
150-210 

12 - 15 
14 - 16 
14 - 16 

226 - 728 
820 - 722 
823 - 726 

323 - 523 
328 - 528 
328 - 528 

15 - 20 
15 - 20 
15 - 20 

 جراح  300 - 400ثانيا في حاالت والدة توائم يحقق زيادة يومية إجماليها 

50 
60 
20 

1202 - 
1248 
1215 - 

1235 
122 - 1256 

170 -
230 
200 -

250 
210-260 

13 - 15 
15 - 12 
15 - 12 

722 -
1122 

726 -
1126 

10 - 12 

528 - 628 
528 - 220 
620 - 222 

20 - 25 
20 - 25 
20 - 25 

استخداح األعتالف الماليتة البقوليتة الجيتدة م تل دريتس البرستيم المصتري أو - 
متتتن البتتتروتين  دريتتتس البرستتتيم الحجتتتازي تستتتاعد علتتتى تغطيتتتة االحتياجتتتات

والكتتتتتاروتين واألمتتتتتالح المعدنيتتتتتة هتتتتتذا باإللتتتتتافة إلتتتتتى المكونتتتتتات األختتتتترى 
الضتترورية خاصتتة فتتي حتتاالت الحمتتل وهتتذا يتتبدي عتتادة إلتتى والدة حمتتالن 
كبيتتترة ةويتتتة، والنعتتتاج يحتتتتاج أثنتتتاء الحمتتتل إلتتتى كميتتتات متتتن البتتتروتين فتتتي 

ة وأن عالئقها أعلتى ممتا تحتتاج إليته أبقتار اللحتم علتى أستال التوزن خاصت
االحتياجتتتات البروتينتتتة للجنتتتين يجتتتف أن يحصتتتل عليهتتتا فتتتي وةتتتت ةصتتتير 
نسبيا عتالوة علتى أن نستبة متن النعتاج تحمتل تتوائم هتذا باإللتافة إلتى أن 

 . النعاج تحتاج إلى البروتين الذي يغطي احتياجات نمو الصوف
ونقتتت  البتتتروتين فتتتي عالئتتتق األ نتتتاح يتتتبدي إلتتتى فقتتتدان الشتتتهية ولتتتعا  

. ا  معدالت الزيادة اليومية للحمالن الناميتة ووالدة حمتالن لتعيفةالنمو وانخف
% 10 - 7ومتتن المعتقتتد أن نستتبة . وانخفتتا  معتتدالت إنتتتاج النعتتاج متتن اللتتبن

بروتين كلي في العليقة كافية إال أنه يوصى عادة بأن ترفع نسبة البروتين الكلي 
 %. 14 - 12في العليقة إلى حدود 



 

 

متتن بتتروتين العليقتتة بتتأزوت يوريتتا يجتتف أن تكتتون وفتتي حالتتة استتتبداذ جتتزء  
متتن االحتياجتتات الكليتتة ولتحستتين معتتدالت االستتتفادة متتن أزوت % 40فتتي حتتدود

اليوريتتا فتتي عالئتتق األ نتتاح يجتتف أن يضتتاف الكبريتتت حتتتى تكتتون نستتبة ا زوت 
 .واحد:  13 - 10إلى الكبريت في العليقة هو 

- :تغذية النعاج -3-3-2
 - 2زيادة كمية العليقة ةبل بتدء موستم التلقتيح بحتوالي يعتمد المربون إلى  
، هتتذا التتدفع الغتتذائي Flashingأستتبوع، وهتتذا متتا يطلتتق عليتته التتدفع الغتتذائي  4

يساعد على زيادة الخصوبة ونسبة التوائم في القطيع، وعادة يكون موسم التلقيح 
ون كمتتا ةتد يكتتون هنتان موستم آختتر ختالذ الربيتتع أي بعتد أن تكتت. ختالذ الخريتف

 . النعاج ةد  ذيت على البرسيم طوذ الموسم
- :تغذية النعاج الحوامل -أ 
وخالذ ال الثة أشهر األولى متن الحمتل فت ن احتياجتات النعتاج الحوامتل ال  

تختلا ك يرا عن الحيوانتات  يتر المخصتبة ولكتن ختالذ الشتهرين األخيترين متن 
ميتتتات الكافيتتتة متتتن الحمتتتل تتكتتتون كتلتتتة الجنتتتين ولتتتذلك يجتتتف أن تقتتتدح للنعتتتاج الك

جتتتتراح بتتتتروتين مهضتتتتوح إلتتتتافي عتتتتن  600العليقتتتتة التتتتتي تحتتتتوي علتتتتى حتتتتوالي 
 . احتياجات النعجة في العليقة لتغطية احتياجات الجنين

- :تغذية النعاج بعد الوالدة -ب 
تستتتخدح العالئتتق التتتي ةتتدمت للنعتتاج فتتي الشتتهر األخيتتر متتن الحمتتل هتتي  

يتتة، وفتتي حالتتة والدة تتتوائم تتتزاد العليقتتة نفستتها بعتتد الولتتع فتتي حالتتة التتوالدة الفرد
متتع زيتتادة نستتبة العلتتتا المركتتز ليغطتتي اإلدرار العتتالي متتن اللتتتبن % 15بمعتتدذ 

في هذ  الحالة ةتد يالحتظ فقتد فتي أوزان النعتاج ختالذ . لتغطية احتياجات التوائم
 . موسم الحليف، هذا الفقد يمكن أن تعوله اإلناث بسرعة بعد الفطاح

النعتاج، تبعتا لنتوع التوالدة فتلتك التتي ولتدت حمتل واحتد يفضل أيضا فصتل  
تجمتتع متتع بعضتتها بينمتتا يتتتم تجميتتع النعتتاج التتتي ولتتدت تتتوائم حتتتى يستتهل رعايتتة 

 .كل مجموعة
وإذا كانتتتت التتتوالدة فتتتي موستتتم الشتتتتاء فيفضتتتل استتتتخداح البرسستتتيم كمكتتتون  

ا أساستتي فتتي العالئتتق أمتتا التتوالدات فتتي الصتتيا فيفضتتل استتتخداح الستتيالج كعلتت
 . عصيري للنعاج لزيادة إنتاج اللبن



 

 

 الفصل الرابع

 تغذية حيوانات العمل  
ومتن الطبيعتي ( متر شتد/ كجم)ولحساب المجهود الحركي تستخدح الوحدة  

نجد أن هنان عالةة بين ةوة الشد ووزن الحيوان وتطور ونضح عضالته وكذلك 
إنتتتتاج العمتتتل  متتتا زاذ حتتتتى ا ن للحيتتتوان دور هتتتاح فتتتي .أيضتتتا الحالتتتة الصتتتحية

للمزرعتتتة المصتتترية ومتتتن المعتقتتتد أن يستتتتمر الولتتتع كتتتذلك فتتتي المستتتتقبل ولفتتتترة 
 . ير ةصيرة ر م االتجا  إلى زيادة نسبة ما تساهم به ا الت الزراعية

وحيوانتتتات العمتتتل فتتتي مصتتتر تشتتتمل كتتتال متتتن الحيوانتتتات التابعتتتة للفصتتتيلة  
ا رخيصتا إلنتتاج المجهتود الخيلية أو الفصيلة البقرية حي  يعتبتر الحيتوان مصتدر 

ومتتن الطبيعتتي فتت ن رفتتع الكفتتاءة اإلنتاجيتتة  -الحركتتي خاصتتة للملكيتتات الصتتغيرة 
 .للمجهود الحركي من الحيوانات ال يتأتى إال عن طريق التغذية المتزنة

وتختلتتتتتا أنتتتتتواع الحيوانتتتتتات الزراعيتتتتتة المستتتتتتخدمة فيمتتتتتا بينهتتتتتا متتتتتن حيتتتتت   
جتتد أن الخيتتوذ تحتتتاج إلتتى متتواد علتتا احتياجتتات متتواد العلتتا المختلفتتة، فمتت ال ن

مركتتزة أك تتر نستتبيا متتن ثيتتران العمتتل حيتت  أن األخيتترة أك تتر كفتتاءة فتتي استتتخداح 
طاةتة األعتالف الخشتتنة ستواء فتتي مواستم العمتل أو مواستتم الراحتة، ممتتا ةتد يتبعتته 
تفضتتيل فصتتيلة كحيتتوان عمتتل موستتمي هتتذا باإللتتافة إلتتى فتترص االستتتفادة متتن 

رة هذ  الحيوانات على العمل يمكن استهالكه بعتد تستمينه ال يران كنتيجة لعدح ةد
وبيعتته كحيتتوان للتتذبح وبتتذلك يكتتون التتدخل النتتاتج متتن بيعتته كتتاف  لتغطيتتةتكاليا 
تربيتتته حتتتى أصتتبح حيوانتتا ةتتادرا علتتى إنتتتاج العمتتل وبتتذلك تكتتون تكتتاليا إنتتتاج 

 . للعملالعمل منحصرة فقع في تكاليا تغذية ورعاية الحيوان أثناء فترة إنتاجه 
بينما في الفصيلة الخيلية نجد أن تكاليا تربية ورعاية الحيوان من التوالدة  

حتتتى المقتتدرة علتتى إنتتتاج العمتتل جميعهتتا تتحمتتل علتتى حياتتته اإلنتاجيتتة بالمزرعتتة 
مما يتبعه زيتادة فتي تكتاليا العمتل النتاتج متن الفصتيلة الخيليتة إال أنته يجتف أن 

يتة أةتدر علتى االستتمرار فتي العمتل لفتترات يولع في االعتبار أن الفصيلة الخيل
ومتتن ذلتتك يتضتتح أنتته ال يمكتتنم االةتصتتار علتتى نتتوع . أطتتوذ بالمقارنتتة بالماشتتية

معتتين أو ختتاص متتن حيوانتتات العمتتل فتتي متتزارع بهتتا طبيعتتة وكميتتة عمتتل متباينتتة 
 -عمتل مستتديم  -عمتل صتعف  -عمتل ثقيتل  -عمل متوسع  -عمل خفيا )

 (. الخ... ى طرق  ير مستوية عمل علسطرق ممهدة أو عمل عل

 



 

 

متتتن طاةتتتة الغتتتذاء إلنتتتتاج )وعتتتادة تكتتتون متوستتتع الكفتتتاءة التحويليتتتة للطاةتتتة  
 .وذلك إلنتاج مجهود حركي% 44هي ( شغل

ونظرا ألنته يمكتن تحويتل الطاةتة الحركيتة أو الميكانيكيتة إلتى طاةتة حراريتة  
لك ف ن العمل وعلى ذ( ح/كجم 325= كيلو كالوري أو السعر الكبير )وبالعكس 

يمكتتن التعبيتتر عنتته بطاةتتة حراريتتة وبتتذلك يستتهل التعبيتتر عتتن االحتياجتتات إلنتتتاج 
 .العمل بواسطة المركبات الغذائية المختلفة الداخلة في تكوين العالئق

- :مصدر الطاقة الالزمة للعضالت العاملة -3-4-1
رطوبتتتتة % 28 - 22متتتن المعتتتتروف أن التركيتتتتف الكيمتتتتاوي للعضتتتتلة هتتتتو  
إلتتى  16متتادة جافتتة يغلتتف عليهتتا البتتروتين والتتذي تتتتراوح نستتبته متتا بتتين % 28و

أما نسبة % 125 - 1ونسبة األمالح المعدنية في العضلة تتراوح ما بين % 20
وأيضتا آثتار ( النشا الحيواني)وآثار من الكربوهيدرات % 1الدهن فهي في حدود 

 . من المركبات ا زوتية  ير البروتينية
راسات أن مصدر الطاةة الالزمة للمجهود العضتلي  البتا وةد ظهر من الد 

متتا يكتتون الكربوهيتتدرات يليهتتا بعتتد ذلتتك فتتي الترتيتتف التتدهون ويتتأتي فتتي المركتتز 
األخيتتتر البتتتروتين كمصتتتدر للطاةتتتة وةتتتد اهتتتتم البتتتاح ون فتتتي هتتتذا المجتتتاذ بدراستتتة 

ة التم يل ا زوتي في تجارب على الخيتوذ التتي ةامتت بأعمتاذ مختلفتة أو متباينت
وأعمتاذ ( ساعات شغل 5)وأعماذ متوسطة ( ساعات شغل 4)من أعماذ خفيفة 

 . وفيما يلي بيانات هذ  التجربة( ساعات شغل 8)شاةة 
يتضح من الجدوذ أنه في المرحلة األولى من التجربة حي   ذيت الخيوذ على 
عليقة  نية بالبروتين وأدت في الفتترة األولتى متن التجربتة عمتل خفيتا ثتم عمتل 

يتتل فتتي الفتتترة ال انيتتة ثتتم متترة أختترى عمتتل خفيتتا فتتي الفتتترة ال ال تتة متتن التجربتتة ثق
 : لوحظ أنه

عنتتتد تأديتتتة العمتتتل الشتتتاق فتتتي الفتتتترة ال انيتتتة أدى ذلتتتك إلتتتى زيتتتادة معتتتدالت  *
الهدح البروتيني وانعكس ذلك على كمية ا زوت في البوذ وكذلك انخف  

 .الوزن الحي للحيوان في نهاية المرحلة
متتتتا فتتتتي المرحلتتتتة ال انيتتتتة متتتتن التجربتتتتة حيتتتت  استتتتتخدمت عالئتتتتق  نيتتتتة بين * 

بالكربوهيدرات ومتوسطة من البتروتين نجتد أن الحيوانتات فتي الفتترة ال انيتة 
متتتن التجربتتتة استتتتخدمت الكربوهيتتتدرات والتتتدهون أوال فتتتي إنتتتتاج  المجهتتتود 
الحتترراي التتالزح للعمتتل الشتتاق التتذي تقتتوح بتته وعلتتى ذلتتك حتتدث زيتتادة فتتي 

 زوت المفرزة فتي البتوذ ولكنته لتيس بتنفس الدرجتة التتي حتدثت فتي كمية ا
التجربتة األولتتى وأيضتتا لتتوحظ انخفتتا  طفيتتا فتتي التتوزن الحتتي للحيوانتتات 



 

 

فتتي نهايتتة هتتذ  الفتتترة ممتتا يتتدذ علتتى األثتتر المر تتوب للعالئتتق فتتي المرحلتتة 
 . ال انية في التجربة على معدالت التم يل للبروتين في الجسم

 (59)جدول رقم 
 يوضح نتائج تجارب إلنتاج الشغل باستخدام عالئق مختلفة

نوع 
 العمل

مرحلة 
 التجربة

آزوت  المأكول جم
في 

البول 
 جم

مجهود 
حركي 

 /كجم111
 متر شد

 الوزن الحي كجم

مجموع 
 مهضومة

نتروجين 
 خام

في 
 البداية

في 
 النهاية

 عليقة  نية في البروتين فقيرة في الكربوهيدرات

 خفيا 
 ثقيل

 خفيا

 فترة أولى
 فترة ثانية
 فترة ثال ة

5354 
5358 
5273 

224 
212 
212 

175 
223 
200 

810 
2340 
810 

372 
321 
358 

376 
364 
355 

 عليقة  نية في الكربوهيدرات متوسطة في البروتين

 خفيا 
 ثقيل

 خفيا

 فترة أولى
 فترة ثانية
 فترة ثال ة

6662 
2202 
6583 

123 
183 
124 

162 
123 
167 

810 
2340 
810 

558 
531 
534 

558 
542 
532 

   
أثتتتر الطاةتتتة أجريتتتت تجتتتارب علتتتى حيوانتتتات العمتتتل  تتتذيت علتتتى ولدراستتتة  

عليقتتة بهتتا نستتبة متوستتطة متتن البتتروتين وألتتيا إليهتتا بعتت  النشتتا فتتي بعتت  
المراحتتتل لرفتتتع ةيمتتتته الحراريتتتة متتتع االحتفتتتا  بكميتتتة البتتتروتين فتتتي العليقتتتة بحيتتت  

وةتد وجتد أن إلتافة النشتا إلتى العليقتة زاد  -دذ تكون ةيمة ميزان ا زوت المتعتا
فتتتتي كفتتتتاءة إنتتتتتاج العمتتتتل فتتتتي نفتتتتس الوةتتتتت لتتتتم يظهتتتتر أي مبشتتتترات للزيتتتتادة فتتتتي 
معتتتدالت التم يتتتل أو الهتتتدح للبتتتروتين فتتتي جستتتم الحيتتتوان ممتتتا يظهتتتر بجتتتالء متتتن 

 : النتائج المولحة في الجدوذ التالي
 
 
 
 
 
 



 

 

 (59)جدول رقم 
 متباينة مع إنجاز أنواع من العمل المختلفتأثير استخدام عالق بها طاقة 

مرحلة 
 التجربة

مجموع مركبات  نوعية العليقة
 مهضومة جم

اآلزوت 
 المهضوم جم

كمية العمل 
 وحدة

كمية آزوت 
 البول جم

 األولى
 ال انية
 ال ال ة
 الرابعة

 الخامسة

 عليقة ةاعدية
 عليقة ةاعدية
 عليقة ةاعدية
+ عليقة ةاعدية 

 نشا
 +عليقة ةاعدية 

 نشا

7508 
7508 
7508 

10557 
10557 

121 
121 
121 
120 
120 

810 
1620 
1585 
2160 
1620 

102 
116 
110 
115 
110 

- :تغذية الخيول -3-4-2
- :الخيول غير العاملة: أوال

فتتي  يتتر مواستتم الشتتغل تعطتتى هتتذ  الحيوانتتات عليقتتة تغطتتى االحتياجتتات  
ي حالتتة م لتتى وةتتد الحافظتتة باإللتتافة إلتتى المحافظتتة علتتى عضتتالت الحيتتوان فتت

 :كجم هي 500وجد أن احتياجات الخيوذ أوزان 
كجتم  4212 - 222احتياجات يوميتة تتتراوح متا بتين : بالنسبة لخيوذ الجر- أ 

معتتتادذ نشتتتا وهتتتذا المتتتدى يرجتتتع إلتتتى اختتتتالف الستتتاللة والظتتتروف البيييتتتة 
 .المحيطة بالحيوان

 4241إلتى  422بتين احتياجتات يوميتة تتتراوح متا : بالنسبة لخيوذ الريالة- ب 
كجم معادذ نشا ويرجع المدى إلتى طبيعتة اإلنتتاج الحتراري لهتذا النتوع متن 
الحيوانتتات أيضتتا للتراكيتتف الوراثيتتة ةتتد يكتتون لتته تتتأثير، خيتتوذ الريالتتة لهتتا 
إنتاج حراري عالي ولكن لفترة ةصيرة نسبيا وعلى العكتس فتي خيتوذ الجتر 

 .التي تتميز بطوذ فترة األداء
 25جم بروتين مهضتوح أو  60ارب على ميزان ا زوت أن وأظهرت التج 

كجتتتم وزن حتتتي وينصتتتح بتتتبع  الزيتتتادة فتتتي 100جتتتم بتتتروتين ختتتاح كافيتتتة لكتتتل 
مقتتتررات البتتتروتين وذلتتتك بهتتتدف المحافظتتتة علتتتى التركيتتتف الجستتتماني والعضتتتلي 

 : للحيوان في ةمته وعلى ذلك تكون المقررات الغذائية للخيوذ هي
 
 
 



 

 

 
 ( 61)جدول رقم 

 ررات الغذائية الحافظة للخيول ذات األوزان المختلفةالمق
 وزن الحيوان كجم

 معادذ النشا الالزح كجم 
 بروتين مهضوح جم

400 
225 
250 

300 
2288 
288 

500 
424 
440 

600 
422 
420 

200 
3200 
300 

- :تغذية الخيول في مواسم العمل: ثانيا
ظتتة عليقتتة إنتاجيتتة فتتي هتتذ  الحالتتة تحتتتاج الخيتتوذ باإللتتافة للعليقتتة الحاف 

 . تتوةا كميتها على كمية ونوع العمل اليومي والتي عادة تقسم إلى ثالثة أنواع
 (61)جدول رقم 

 يوضح نوعية العمل اليومي المطلوب إنجازه
 600 500 300 أوزان الخيول بالكجم

متتر / كجتم ثقتل  100في حالتة العمتل الخفيتا محستوبا 
 شد

متتر / كجتم ثقتل 100في حالتة العمتل المتوستع محستوبا 
 شد

 متر شد/ كجم ثقل 100في حالة العمل ال قيل محسوبا 

700 
1500 
2100 

1100 
1800 
2500 

1200 
2000 
2800 

وفتتتي الظتتتروف العاديتتتة تستتتتخدح التغذيتتتة الكربوهيدراتيتتتة أساستتتا فتتتي العتتتالق  
أمتا االحتياجتات البروتينيتة فتي  -لتغطية االحتياجات الحراريتة للعليقتة اإلنتاجيتة 

عليقتتتة اإلنتاجيتتتة فقتتتد ظهتتتر متتتن تجتتتارب ميتتتزان ا زوت علتتتى خيتتتوذ عمتتتل ذات ال
 250يتوح أي متا يعتادذ /جتم 120أوزان مرتفعة أن كمية آزوت البوذ ال تتعدى 

 .جم بروتين مهضوح يمكن أن تغطي احتياجات هذا الحيوان من البروتين
 - 300)وفتتتتتي تجتتتتتارب أختتتتترى علتتتتتى خيتتتتتوذ أصتتتتتغر وزنتتتتتا متتتتتن الستتتتتابقة  

جم بروتين مهضوح كانت كافية تحت ظروف العمل  650وحظ أن ل( كجم500
جم بروتين مهضوح فتي  500 - 320الشاق بينما العمل الخفيا ظهر أن من 

العليقتتتة كافيتتتة وعلتتتى العمتتتوح ف نتتته ينصتتتح بتتتأن تعطتتتى الخيتتتوذ بتتتروتين مهضتتتوح 
كجتتم معتتادذ نشتتا فتتي العليقتتة أمتتا فتتي خيتتوذ الستتباق والريالتتة /جتتم 100بمعتتدذ 

 . كجم معادذ نشا في العليقة 1/ جم بروتين مهضوح 115لى فتحتاج إ
واختتتالذ العليقتتة فتتي المتتادة المعدنيتتة يصتتحبه عتتادة خمتتوذ حيوانتتات العمتتل  

وعرجهتتا وانتفتتا  والتهتتاب المفاصتتل وتصتتبح الحيوانتتات عتتادة معرلتتة لإلصتتابة 
بكستتور فتتي العظتتاح وةتتد لتتوحظ أن مستتتوى الفوستتفور  يتتر العضتتوي فتتي دح هتتذ  



 

 

ات ينخف  جدا عن المستوى الطبيعي وعادة ينصتح بتأن تحتوي العالئتق الحيوان
 . كجم وزن حي 100جم فوسفور لكل  623جم كالسيوح و 8286على 

وتتوةتتتا هتتتذ   -وتحتتتتاج حيوانتتتات العمتتتل إلتتتى ملتتتح الطعتتتم فتتتي عالئقهتتتا  
االحتياجات على عوامل ك يرة منها األعالف الداخلتة فتي تركيتف العليقتة وك افتة 

 .رجة الحرارة والرطوبة في البيية المحيطةالعمل ود
وةتتتد ظهتتتر متتتن تجتتتارب علتتتى خيتتتوذ الركتتتوب تحتتتت ظتتتروف الجتتتو الحتتتار  

وجتتد أن أمتتالح الكلوريتتدات التتتي يفزرهتتا الحيتتوان فتتي  -كتتم  50والمشتتي لمستتافة 
وعتتادة تحصتتل الخيتتوذ علتتى الكلوريتتدات  -جتتراح  75 - 85العتترق تتتتراوح بتتين 

إال أن الكميتتات ( التتخ.... دريتتس جيتتد  - شتتعير جيتتد)لتتمن مكونتتات عالئقهتتا 
 45 - 40كجم شعير تتراوح بين  5كجم دريس،  5)المتاحة في هذ  المكونات 

جم ص كل وعلى ذلك ف ن الخيوذ تحت ظروف العمل الشاق يجف أن يضاف 
إلتتى عالئقهتتا ملتتح الطعتتاح حتتتى ال يفقتتد الحيتتوان القتتدرة علتتى العمتتل أو يفقتتد جتتزء 

يوح عند / رأل/ جم  25بأن يضاف ملح الطعاح بمعدذ من وزنه ولذلك ينصح 
جم عند استخداح دريتس  30استخداح دريس جيد في العليقة تزاد هذ  الكمية إلى 

 . ساعات يوميا 8 - 2رديو وذلك بالنسبة للخيوذ التي تعمل 
في تغذية حيوانات العمل ف نه ينصح بأن يعطى " أ"ونظرا ألهمية فيتامين  

كجم وزن  100/ ملليجراح كاروتين 15 - 12ومية تحتوي على الحيوان عليقة ي
 . حي

المركتف فتحتتاج إلتى " ب"تحتاج أيضتا هتذ  الخيتوذ إلتى فيتتامين مجموعتة  
 .كجم وزن حي 100لكل  1ملليجراح من ب 5 - 4
ومتتتن المعتقتتتد أن العالئتتتق التتتتي تحتتتتوي علتتتى كميتتتات متتتن التتتدريس الجيتتتد  

طتتتتتي احتياجتتتتتات هتتتتتذ  الحيوانتتتتتات متتتتتن ومخلتتتتتوب والشتتتتتعير والفتتتتتوذ يمكتتتتتن أن تغ
 . الفيتامين

 
 

  



 

 

 
 

 البـاب الرابــع
 تغذية الدواجن

Poultry Nutrition 



 

 

 الفصل األول

 تغذية بدارى التسمين –االحتياجات الغذائية  
 تغذية دجاج بيض المائدة – 

 Dietary Requirements -:االحتياجات الغذائية -4-1-1
- :ليقة المكونات األساسية للع -4-1-1-1

Basic Component of  a Ration  

األساستية وتركيبهتا الكيمتائى والتتى تتكتون  كما سبق أن تعرفنتا علتى متواد العلتا
- : منها عالئق الدواجن وهى 

 Carbohydrates -:الكربوهيدرات ( 1)
وهى تشمل الحبوب النشوية ومواد العلا األخرى التتى تحتتوى علتى نستبة 

وتشتكل مصتادر الكربوهيتدرات الجتزء األكبتر متن العلتا عالية متن الكربوهيتدرات 
 .القمح والسورجم –الشعير  –م ل األذرة الصفراء 

 Fats -:الدهـون ( 2)

 .وتضاف الدهون  الباف إلى األعالف لرفع محتواها من الطاةة
 Mill by products -:مخلفات المطاحن ( 3)

 .ضارب األرزوتشمل المخلفات الناتجة من مطاحن القمح واألذرة وم
 Green Leafy Materials -:مصادر األوراق الخضراء ( 4)

 .هى المنتجات الناتجة من البرسيم واألعشاب الخضراء والنباتات األخرى 
  Plant Protein sources -:مصادر البروتين النباتى ( 5)

 Soy)وهى األكساب الناتجة من استخالص الزيت من بذور فوذ الصويا 

bean meel) ذرة القطن وب(Cotton seed meel)  والفوذ السودانى(Bean 

Nut meel)  و ير ذلك وهذ  المجموعة تم ل الجتزء الكبيتر ال تانى بعتد الحبتوب
 .فى أعالف الدواجن

 Animal protein Sources -:مصادر البروتين الحيوانى ( 6) 
 Meet)ومستحوق اللحتم والعظتم  Fish meel)وتشتمل مستحوق الستمك 

and bone meel)  ومستحوق مخلفتات التدواجن(Poultry by product 

meel  ومخلفات منتجات األلبان(Milk by product و ير ذلك. 



 

 

 Amimo acid supplements -:إضافات األحماض األمينية( 7) 

يفتقتتر العديتتد متتن متتواد العلتتا الطبيعيتتة إلتتى واحتتد أو أك تتر متتن األحمتتا  
 .ا النق األمينية لذا تغطى هذ  اإللافات هذ

 Macro-elements -:العناصر المعدنية الكبرى ( 8)

( ملتتتتح الطعتتتتاح)وهتتتتى مصتتتتادر الكالستتتتيوح والفوستتتتفور وكلوريتتتتد الصتتتتوديوح 
 .والبوتاسيوح والما نسيوح والكبريت

 Trace elements -:العناصر المعدنية النادرة ( 9)

 .وهى مجموعة المنجنيز والنحال والزنك و ير ذلك
 Antibiotic supplements -:ضادات الحيوية إضافات الم( 11)

األعتالف خاصتتة المستتخدمة فتتى تغذيتتة كتاكيتت اللحتتم يضتاف إليهتتا كميتتة 
صغيرة من المضادات الحيوية بغر  تنبيته عمليتة النمتو وال يجتف أن تتعتار  

 .مع المضادات الحيوية المستعملة فى الحاالت المرلية
 -:عوامل النمو غير المعروفة ( 11)

ن يحتتتتوى العلتتتا علتتتى مصتتتدر أو أك تتتر متتتن عوامتتتل النمتتتو  يتتتر يجتتتف أ
المعروفة للوصوذ إلى أةصى درجة من النمو م ل العوامتل الموجتودة فتى شترش 

 .اللبن وذوائف السمك و يرها
 Vitamins -:الفيتامينات ( 12)

 ".بريمكسات"توجد مصادر مركزة للفيتامينات 
 Anti-oxidents -:مضادات التأكسد ( 13)

مضتتادات التأكستتد إلتتى ك يتتر متتن مختتاليع األعتتالف لمنتتع تتتزنخ أو تضتتاف 
تلتتا بعتتت  المركبتتتات الغذائيتتتة بواستتتطة األكستتتدة أثنتتتاء التصتتتنيع أو التختتتزين أو 

 .التداوذ
- :األدوية والعقاقير ( 14)

تضتتتتاف مضتتتتادات الكوكستتتتيديا والعقتتتتاةير األختتتترى إلتتتتى معظتتتتم الخلطتتتتات 
 .الغذائية

 -:مواد أخرى ( 15) 
ادر إلافات طبيعية لصبغة الزان وفيل واإلنزيمات والمتواد وهى تشمل مص

 .التى تبدى إلى زيادة تماسك المكعبات
كما تشمل أيضاف مكستبات الطعتم والعديتد متن المتواد األخترى التتى تستتخدح 

 .فقع تحت ظروف معينة
متتادة  25إلتتى  20وعمومتتاف يمكتتن أن تحتتتوى معظتتم أعتتالف التتدواجن علتتى 

 .ى من االحتياجات الغذائيةعلا لتغطية الحد األدن



 

 

 Basis For ration formation -:أسس تكوين العالئق  -4-1-1-2

هنتتان بعتت  المعلومتتات األساستتية األوليتتة الالزمتتة لتكتتوين العالئتتق والتتتى 
بتتتدونها ال يمكتتتن تكتتتوين العالئتتتق علتتتى أستتتال علمتتتى ستتتليم ويمكتتتن تحتتتدد هتتتذ  

- : األسس فيما يلى 
التقليديتتتة والتتتتى يمكتتتن استتتتخدامها فتتتى تغذيتتتة متتتواد العلتتتا التقليديتتتة و يتتتر  -1

 .الدواجن
 .تركيف مواد العلا الداخلة فى تكوين عالئق الدواجن -2

اإللتتافات الغذائيتتة الالزمتتة حتتتى تستتتكمل العليقتتة متتن حيتت  االحتياجتتات  -4
 .الالزمة ألنواع اإلنتاج المختلفة

ال أسعار مواد العلا والمتواد البديلتة حتتى يمكتن تركيتف العالئتق علتى أست -3
 .اةتصادى

معرفة احتياجات الطائر بالضبع من كافتة العناصتر الغذائيتة التتى تختلتا  -5
....... الحالتتة اإلنتاجيتتة  –الجتتنس  –تبعتتاف للعديتتد متتن العوامتتل م تتل النتتوع 

 .الخ
ومتتن هنتتا تركيتتف عالئتتق التتدواجن علتتى أستتس علميتتة ستتليمة الغتتر  منهتتا 

ئيتتة متتن أرختت  المصتتادر تتتوفير كتتل االحتياجتتات متتن العناصتتر والمركبتتات الغذا
االحتياجتتتتات . حتتتتى يمكتتتتن الحصتتتوذ علتتتتى أعلتتتى إنتتتتتاج متتتع أةتتتتل تكلفتتتة ممكنتتتتة

الغذائية تختلا كما سبق علتى حستف نتوع اإلنتتاج المطلتوب فتختلتا تبعتاف لتذلك 
تركيتتف العالئتتق وكتتذلك القتتيم الغذائيتتة لهتتا بحيتت  يتتتوفر فتتى كتتل نتتوع منهتتا القيمتتة 

 .العليقة من أجله الغذائية المطلوبة للغر  الذى تعطى
وبعد أن تعرفنا على العديد من المقاييس الغذائية والتى يعتمد عليها لبع 
وتقييم العالئق المختلفة والتى درست ستابقاف وجتاء ا ن لنتدرل التربع بتين معرفتة 
االحتياجتتتات الغذائيتتتة متتتن العناصتتتر والمركبتتتات الغذائيتتتة باإللتتتافة إلتتتى معرفتتتة 

- : ويتم لبع العالئق عن طريق تركيف مواد العلا المختلفة 
 Kcal)تغطيتتة احتياجتتات الطتتائر متتن الطاةتتة فتتى صتتورة طاةتتة مم لتتة  (أ ) 

/Kg). 
من المعروف أن محتتوى العلتا متن الطاةتة هتو التذى يحتدد االستتهالن  

لتتذا فتت ن كتتل مركتتف متتن المركبتتات الغذائيتتة األختترى . اليتتومى متتن الغتتذاء
ن الطاةتتة ويوصتتى بتتذلك فتتى العلتتا يجتتف أن يتترتبع بمحتتتوى العلتتا متت

علتتتتى أستتتتال افتتتتترا  أن الطتتتتائر لتتتته احتياجتتتتات يوميتتتتة متتتتن كتتتتل متتتتن 
المركبتتتات الغذائيتتتة فعنتتتدما يحتتتدث تبتتتاين فتتتى استتتتهالن الغتتتذاء كنتيجتتتة 
للتغيرات فى عتدد الستعرات الحراريتة للعلتا أو تغييتر العوامتل البيييتة أو 



 

 

يتتتور العوامتتتل األختتترى ممتتتا يتتتبدى إلتتتى زيتتتادة أو انخفتتتا  استتتتهالن الط
للغتتذاء، م تتل ارتفتتاع أو انخفتتا  درجتتة حتترارة الجتتو أو الحالتتة المرلتتية 
أو الزحتتتتاح وبالتتتتتالى يكتتتتون لهتتتتا تتتتتأثير علتتتتى االحتياجتتتتات وتتطلتتتتف هتتتتذ  
الحالة إعادة لبع نسف المواد التى ال تعتبر مصدراف للطاةة فتى العلتا 

التتخ ومتتن الطبيعتتى أن يتتتم عمتتل .... م تل البتتروتين واألحمتتا  األمينيتتة
  التغييتتتترات فتتتتى العلتتتتا عنتتتتدما يكتتتتون هنتتتتان متتتتا يتتتتدعوا إلتتتتى هتتتتذا بعتتتت

ومتتن الطبيعتتى أن تكتتون األعتتالف المرتفعتتة الطاةتتة أك تتر كفتتاءة .التغييتتر
(High energy rations more efficient)  واةتصتتتادية متتتن

األعتتالف منخفضتتة الطاةتتة وهتتى تعطتتى لكتاكيتتت اللحتتم عتتن الكتاكيتتت 
ظتتتراف لمحتتتتوى هتتتذ  األعتتتالف متتتن الصتتتغيرة التتتتى تربتتتى إلنتتتتاج البتتتي  ن

 .الطاةة المم لة
تغطيتتة احتياجتتات الطتتتائر متتن البتتتروتين باستتتعماذ رةتتتم البتتروتين الكلتتتى  (ب)

كنستتبة ميويتتة متتع األختتذ فتتى االعتبتتار نوعيتتة البتتروتين حيتت  لهتتا أهميتتة 
كبيرة عند استعماذ نسبة البروتين الكلى أثناء حساب االحتياجات وذلك 

بتتتتين كميتتتة الطاةتتتتة المم لتتتة والحالتتتتة اإلنتاجيتتتتة  متتتع مراعتتتتاة وجتتتود تبتتتتاين
وعنتتتد لتتتبع محتتتتوى العلتتتا متتتن الطاةتتتة والبتتتروتين . التتتخ..... والعمتتتر 

الكلتتى يجتتف لتتبع نستتبة البتتروتين لجعتتل النستتبة بتتين الطاةتتة والبتتروتين 
ثابتة والعكس صحيح ولكل نوع من اإلنتاج وعمر تختلتا نستبة الطاةتة 

أن يأختذ فتى االعتبتار أيضتاف أن  وكذلك يجتف C/P ratioإلى البروتين 
لتتتبع االحتياجتتتات متتتن األحمتتتا  األمينيتتتة مهتتتم ولتتترورى جتتتداف ألنتتته 
توجد بع  مواد العلا ناةصة فى بع  األحما  األمينية و الباف متا 
يكتتون الحمتت  األمينتتى الم تتايونين هتتو الحمتت  األمينتتي المحتتدد األوذ 

ويجتتف . طيتتورفتتي م تتل هتتذ  الخلطتتات الغذائيتتة المستتتخدمة فتتى تغذيتتة ال
 .أيضاف لبع االحتياج من الحم  األمينى الليسين

 .لبع احتياج الطائر من اإللافات الغذائية (جت)
- : ولذا يجف  

 .توفير جميع احتياجات الطيور من الفيتامينات -1
تتتتتوفير جميتتتتع احتياجتتتتات الطيتتتتور متتتتن العناصتتتتر المعدنيتتتتة النتتتتادرة  -2

 .والفوسفور وكذلك العناصر المعدنية الكبرى م ل الكالسيوح



 

 

 Feeding broilers -:تغذية بدارى كتاكيت اللحم -4-1-2

 Programs Feeding Broilers -: برامج تغذية بدارى كتاكيت اللحم 
تتغتتتذى كتاكيتتتت اللحتتتم عتتتادة متتتن البدايتتتة إلتتتى النهايتتتة تغذيتتتة كاملتتتة ومتتتن 
الواجتتف تشتتجيعها علتتى زيتتادة استتتهالكها متتن العلتتا ةتتدر المستتتطاع إذا يتوةتتا 

عتدذ النمتو علتى معتدالت استتهالن الغتتذاء واألسترع فتى النمتو هتو األفضتل فتتى م
 (.معامل التحويل الغذائى)تحويل الغذاء 

يشتتمل األوذ نتوعين متن ( برنتامج  تذائى)وهنان نظامان رئيسيان للتغذية 
- :العلا ويشمل ا خر على ثالثة أنواع من األعالف كما هو مولح فيما يلى

 زمنية للتغذية باأليامالفترة ال اسم العلف
 البرنامج الثانى البرنامج األول

 البادئ
 النامى
 الناهى

 23 –يوح 
 التسويق – 25

 -----

 23 –يوح 
25 – 30 

 التسويق - 31
يتتتتم إيقتتتاف العديتتتد متتتن العقتتتاةير التتتتى تستتتتخدح فتتتى  تتتذاء كتاكيتتتت   -:ملحوظة 

وربمتتا  أيتتاح 2 – 4اللحتم ةبتتل تستتويق الطيتتور بفتتترة تتتراوح متتا بتتين 
 .يستخدح العلا الناهى لهذا الغر  بعد إيقاف هذ  العقاةير منه

- : صور علف كتاكيت اللحم 
- : يوجد العلا الشائع لكتاكيت اللحم فى ثالث صور  
 Mash -:العلف الناعم -1
 .يستعمل العلا الناعم لمدة أسبوعين على األةل 
 Crumbles -:العلف المفتت -2

 .حم على العلا المفتت وتستمر عليه أثناء فترة النموربما تبدأ كتاكيت الل 
 Pellets -:العلف المكعب -3

أسبوع يفضل العلا المكعتف عتن  4-2عندما يصبح عمر كتاكيت اللحم 
العلتتا النتتاعم أو المفتتتت وتوصتتى معظتتم بتترامج تغذيتتة كتاكيتتت اللحتتم باستتتخداح 

اللحتتتم علتتتى  أستتتابيع تتغتتتذى كتاكيتتتت 5المكعبتتتات عنتتتد ذلتتتك العمتتتر وعنتتتد عمتتتر 
 .مكعبات الناهى وهى أكبر حجماف 

ونالحتتظ أن الطيتتور تأكتتل كميتتة أكبتتر متتن الغتتذاء عنتتدما يكتتون العلتتا فتتى 
صورة مكعبات ممتا يتبدى إلتى زيتادة فتى النمتو والتذى يتنعكس علتى التحستن فتى 

 .معدذ التحويل الغذائى
 



 

 

 Energy in Broiler Rations - :الطاقة فى أعالف كتاكيت اللحم 

ر الكربوهيتتتدرات والتتدهون متتتن المصتتادر الرئيستتتية للطاةتتة فتتتى أعتتتالف تعتبتت
كتاكيت اللحم وفى حالة وجود زيادة فى البروتين فى الغذاء ف نها تصبح مصدراف 

لتتذا يجتتف أن . للطاةتتة ولكتتن استتتعماذ البتتروتين كمصتتدر للطاةتتة  يتتر اةتصتتادى
 .بمنتهى الدةةيراعى التوازن بين الكربوهيدرات والدهون والبروتين فى العلا 

ويالحتتتظ زيتتتادة احتياجتتتات الطتتتائر متتتن الطاةتتتة بزيتتتادة العمتتتر ويرجتتتع ذلتتتك 
ولتتتذا نجتتتد أن احتياجتتتات التتتذكور متتتن . أساستتتاف إلتتتى أن الطيتتتور تتتتزداد فتتتى الحجتتتم

 .الطاةة أك ر من احتياجات األناث
- : محتوى أعالف كتاكيت اللحم من الطاقة الممثلة 

Metabolizable Energy content of Broiler rations 

هتتتذ  التوصتتتيات الخاصتتتة بمستتتتويات أعتتتالف كتاكيتتتت اللحتتتم متتتن الطاةتتتتة 
 .المم لة للقطعان سريعة النمو باستخداح برنامج العلفين وبرنامج ال الثة أعالف

 عمر الطيور البرنـامج
 باأليـام

 الطاقة الممثلة للعلف
Kcal Ikg 

- :برنامج العلفين 
 البادئ
 النامى
- :أعالفبرنامج الثالثة 
 البادئ
 النامى
 الناهى

 
 23 –يوح 

 التسويق – 25
 

 23 –يوح 
25 – 30 

 التسويق – 31

 
4000 – 4170 
4200 – 4400 

 
4000 – 4170 
4200 – 4400 

4450 
وتتغير هذ  األرةاح عند حدوث تغير فى درجتة حترارة الجتو وتكتون مرتفعتة 

 .فى حالة الطقس البارد عنها فى حالة الطقس الحار
- :مستوى الطاقة فى العلف على النمو وكفاءة التحويل الغذائى تأثير

ال يرتبع هدف منتجى كتاكيت اللحم بالضرورة الحصوذ على أعلى أوزان 
لتتذا . فتتى أةصتتر وةتتت ممكتتن وذلتتك ألن هنتتان وزنتتاف معينتتاف تحتتدد  ر بتتة المستتتهلك

باع يكون الهدف األساسى للمنتجين هو الحصوذ على هذ  األوزان المطلوبة ب ت
على الر م من أن المعلومات الشتائعة . الطريقة التى تحقق أكبر عائد اةتصادى

تولتتح أن زيتتادة الطاةتتة فتتى علتتا كتاكيتتت اللحتتم تتتبدى إلتتى نمتتو أكبتتر وكفتتاءة 
 .تحويل  ذاء أفضل إال أنه يجف أن يبخذ فى االعتبار تكاليا زيادة الطاةة

وكفتتتتاءة التحويتتتتل ويالحتتتتظ أن درجتتتتة حتتتترارة الجتتتتو لهتتتتا تتتتتأثير علتتتتى النمتتتتو 
الغتتذائى حيتت  يتتتم نمتتو الطيتتور وكفتتاءة تحويتتل  تتذاء بشتتكل أفضتتل فتتى درجتتات 



 

 

الحرارة المعتدلة عن الجو الحار أو الجو البارد ويترتف على ذلتك انخفتا  حتاد 
ولتتتذلك تقتتتل الكميتتتة . فتتتى الغتتتذاء المستتتتهلك عنتتتد ارتفتتتاع درجتتتة حتتترارة الجتتتو متتت الف 

وةتد . ت الغذائية األخرى أثنتاء الجتو الحتارالمستهلكة من البروتين وباةى المركبا
وجتتد أن طريقتتة استتتبعاد التتدهون بغتتر  زيتتادة استتتهالن الطيتتور  البتتاف متتا تتتبدى 

ولتتتذا يجتتتف إلتتتافة التتتدهون فتتتى عالئتتتق . إلتتتى حتتتدوث تتتتأثير عكستتتى علتتتى النمتتتو
كتاكيتتت اللحتتم متتع مراعتتاة زيتتادة البتتروتين واألحمتتا  األمينيتتة وبتتاةى المركبتتات 

 .لقيتامينات واألمالح المعدنيةالغذائية م ل ا
 Fats in Broiler Rations  -:الدهون فى أعالف كتاكيت اللحم 

متترة ةتتدر الطاةتتة فتتى  2225تقتتدر ةيمتتة الطاةتتة الكليتتة فتتى التتدهون بحتتوالى 
لتذا تضتاف التدهون عتادة . عنتد تستاوى وحتدة التوزن ( النشتا)معظم الكربوهيتدرات 

عنتتتد . يتتتة الطاةتتتة المم لتتتة بتتتالعلاإلتتتى أعتتتالف كتاكيتتتت اللحتتتم بغتتتر  زيتتتادة كم
إلتتتتتافة التتتتتدهون إلتتتتتى أعتتتتتالف كتاكيتتتتتت اللحتتتتتم تتحستتتتتن االستتتتتتفادة متتتتتن الطاةتتتتتة 

. المستتتهلكة وتتضتتاعا الفائتتدة المتحصتتل عليهتتا ب لتتافة التتدهون إلتتى األعتتالف
إلتى أعتالف كتاكيتت اللحتم وترتفتع نستبة % 8ويمكن إلافة التدهون حتتى نستبة 
العمر وتضاف الدهون عادة بنسبة تتتراوح متا إلافة الدهون بتقدح الكتاكيت فى 

يختلا معدذ االستفادة من الدهون ك يراف وال يرجع ذلك فقع إلى %. 8 – 1بين 
 –نتوع التغذيتة  -الستاللة -اختالف طبيعة التدهون بتل أيضتاف إلتى عمتر الطيتور 

وتركيتتف التتدهون ومتتا تحتويتته متتن أحمتتا  دهنيتتة  –مستتتوى التتدهون فتتى العلتتا 
 .بع األحما  ونقاوة الدهون حرة ودرجة تش
وجود كمية كافية متن التدهون فتى كتاكيتت اللحتم عنتد التستويق .. وعموماف 

يعطتتتى الذبيحتتتة الشتتتكل المر تتتوب ويحستتتن متتتن وجتتتودة اللحتتتم إال أن زيتتتادة نستتتبة 
وتتركتتز التتدهون فتتى التتبطن عنتتد زيتتادة . التتدهون بدرجتتة كبيتترة  يتتر مر تتوب فيهتتا

يتادة التدهون فتى الجستم مرتبطتة بانخفتا  وتالحظ ز . مستوى الدهون فى العلا
معدذ تحويل الغذاء ألن إنتاج وحتدة متن التدهن يتطلتف  تذاء أك تر عمتا يتطلبته 

 .من إنتاج وحدة من اللحم فى جسم الطائر
وإنتتتتاج كتاكيتتتت اللحتتتم المنخفضتتتة التتتدهون ترجتتتع إلتتتى أنتتته يتتترتبع ترستتتيف 

الن البروتين تبدى إلى ةلتة الدهون ارتباطاف وثيقاف باستهالن البروتين فزيادة استه
ترستتيف التتدهون وةتتدرة الطتتائر علتتى ترستتيف التتدهون ترجتتع جزئيتتاف إلتتى الصتتفات 
الوراثيتتتة حيتتت  أن بعتتت  الستتتالالت متتتن كتاكيتتتت اللحتتتم ترستتتف دهتتتون أةتتتل متتتن 

 .بع  السالالت األخرى 
والزالتتت الجهتتود مبذولتتة ومستتتمرة متتن ةبتتل علمتتاء التغذيتتة للحصتتوذ علتتى 

لتتتتى معتتتتدالت تحويتتتتل  تتتتذائى متتتتع توزيتتتتع كميتتتتة التتتتدهون أعلتتتتى معتتتتدالت وزن وأع



 

 

المترستتتبة علتتتى كامتتتل الجستتتم بتتتدالف متتتن بعتتت  األمتتتاكن التتتتى يتتتتم فيهتتتا تختتتزين 
 .الدهتون بالجسم

 Protein in Broiler Rations -:البروتين فى أعالف كتاكيت اللحم

بتتروتين ختتالذ % 23يجتتف أن تحتتتوى أعتتالف كتاكيتتت اللحتتم نظريتتاف علتتى 
عنتتتد التقتتتدح فتتتى % 17ولتتتين ثتتتم تتتتنخف  تتتتتدريجياف حتتتتى مستتتتوى األستتتبوعين األ

وتوجتتد صتتعوبة متتن الناحيتتة العمليتتة فتتى استتتخداح العديتتد متتن األعتتالف . العمتتر
المختلفة فتى البتروتين أثنتاء تربيتة كتاكيتت اللحتم لتذا تغتذى معظتم كتاكيتت اللحتم 

ا فتتتى تختلتتت( البرنتتتامج ال تتتانى)أو ثالثتتتة أعتتتالف ( البرنتتتامج األوذ)علتتتى علفتتتين 
نستتتبة البتتتروتين فقتتتد وجتتتد أن احتياجتتتات الكتاكيتتتت متتتن البتتتروتين يمكتتتن تغطيتهتتتا 

 5بدرجة كبيترة ب تبتاع هتذا النظتاح إذ أن معظتم كتاكيتت اللحتم تستوق علتى عمتر 
- :أسابيع ومحتويات البروتين المقترحة لهذ  األعالف كما يلى 2 –

 عمر كتاكيت اللحم برنامج التغذية
 باأليـام

ن فى نسبة البروتي
 )% (العلف 

- :برنامج العلفين 
 البادئ
 النامى

- :برنامج الثالثة أعالف
 البادئ
 النامى
 الناهى

 
 23 –يوح 

 التسويق – 25
 

 23 –يوح 
25 – 30 

 التسويق – 31

 
24 – 23 
20 – 21 

 
24 – 23 
21 – 22 
18 – 17 

ويالحظ من الضترورة زيتادة محتتوى الطاةتة عنتدما يتنخف  بتروتين الغتذاء 
دى انخفا  نسبة البروتين فى العلا إلى خف  معتدذ النمتو ولتالفتى ذلتك ويب 

% 1يجف زيادة محتوى العلا من الطاةة وبصتفة تقريبيتة فكتل انخفتا  مقتدار  
 35فتتى محتتتوى علتتا كتاكيتتت اللحتتم متتن البتتروتين تتتزداد الطاةتتة المم لتتة بمقتتدار 

 .كيلو كالورى لكل كيلو جراح علا



 

 

- :األحماض األمينية احتياجات كتاكيت اللحم من
Amino Acid requirements of broilers: 

الجتتتدوذ التتتتالى يولتتتح االحتياجتتتات متتتن األحمتتتا  األمينيتتتة فتتتى أعتتتالف 
 .كتاكيت اللحم

 فترة تغذية كتاكيت اللحم باأليام )%(الحمض األمينى 
 التسويق - 41 41 – 25 24 –يوم 

 األرجنين
 السيرين+ الجليسين 

 الليسين
 ينالمي ون

 السستين+ المي ونين 
 التربتوفان

1233 
1250 
1220 
0250 
0274 
0224 

1220 
1200 
1200 
0248 
0222 
0220 

1200 
0220 
0285 
0242 
0260 
0212 

- :احتياجات كتاكيت اللحم من العناصر المعدنية
Mineral requirements of broiler 

بناء الهيكل تحتاج كتاكيت اللحم إلى عنصرى الكالسيوح والفوسفور وذلك ل
العظمتتتى أساستتتاف ويالحتتتظ زيتتتادة نستتتبة الكالستتتيوح فتتتى بدايتتتة العمتتتر ثتتتم يتتتنخف  

 .بصورة طفيفة عند التقدح فى العمر
ويعبتتر عتتن احتياجتتات كتاكيتتت اللحتتم متتن عنصتتر الفوستتفور فتتى صتتورتين 

وذلتتك نتيجتتة لوجتتود الفوستتفور خاصتتة ( متتتاح)فوستتفور كلتتى وفوستتفور مستتتفاد بتته
مرتبطتة متع حمت  الفينيتك ممتا يقلتتل ( حبتوب واالكستاب)متن المصتادر النباتيتة 

 .من استفادة الكتاكيت لها
وعمومتتتاف جميتتتع العناصتتتر المعدنيتتتتة يجتتتف توافرهتتتا بالصتتتتورة التتتتى يستطيتتتتع 
الطتتائر االستتتفادة منهتتا وبالكميتتة المطلوبتتة ويعبتتر عتتن احتياجتتات كتاكيتتت اللحتتم 

يويتة أومليجتراح لكتل كيلتو فى العناصر المعدنية كما فتى الجتتدوذ التتالي كنستبة م
 . جراح علا

  



 

 

 العنصر
 عمر كتاكيت اللحم باأليام

 التسويق – 25 24 –يوم 
 لكل كجم % لكل كجم %

 الكالسيوح
 الفوسفور الكلى
 الفوسفور المتاح

 الصوديوح
 البوتاسيوح

 المنجنيز مليجراح
 الما نسيوح مليجراح
 السلينيوح مليجراح

 الزنك مليجراح

120 – 027 

0225 
025 – 0235 

0221 
0240 
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
60 

600 
0215 
30 

027 – 028 
0220 

025 – 0235 
0221 
0240 
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
60 

600 
0215 
30 

- :احتياجات كتاكيت اللحم من  الفيتامينات
Vitamin requirements of broilers 

احتياجتتتات كتاكيتتتت اللحتتتم متتتن الفيتامينتتتات بصتتتفة عامتتتة هتتتى احتياجتتتات 
الكتاكيتتت الصتتغيرة ولكتتن معتتدذ النمتتو الستتريع لكتاكيتتت اللحتتم يتطلتتف المزيتتد متتن 

 ،معظم الفيتامينات
إال أن االحتياجتتتات متتتن الفيتامينتتتات لكتاكيتتتت اللحتتتم تختلتتتا تبعتتتاف للستتتاللة 
المربتتاة والتتتي يجتتف تغطيتهتتا حتتتى ال يحتتدث نقتت  مرلتتي نتتاتج عتتن نقتت  فتتي 

 . االحتياجات من الفيتامينات
ى يجتتتتف إلتتتتافة بعتتتت  اإللتتتتافات  يتتتتر الغذائيتتتتة والتتتتتى ومتتتتن جهتتتتة أختتتتر 

تستخدح فى أعالف كتاكيت اللحم م ل المضادات الحيوية وشترش اللتبن وخالفته 
ولتتذا تضتتاف لهتتذا الغتتر  . ومعظمهتتا تحتتتوى علتتى عوامتتل النمتتو  يتتر المعروفتتة

 .بنسف بسيطة
إال أنتتته حتتتدي اف منتتتع استتتتخداح المضتتتادات الحيويتتتة كمنشتتتع نمتتتو فتتتى جميتتتع 

وكذلك تضاف مضادات الكوكسيديا ومضادات التأكستد ومكستبات . العالم أنحاء
ومكستتتبات النكهتتتة والطعتتتم وأيضتتتاف الرمتتتل أو الحصتتتى ( صتتتبغة الزان وفيتتتل)اللتتتون 

الذى يضاف بغر  تحسين عمليات الهضم وبالتالى يحسن من كفتاءة التحويتل 
 .الغذائى لكتاكيت اللحم



 

 

 .من الفيتامينات لكتاكيت اللحم وعموماف الجدوذ التالى يولح االحتياجات
 24 –يوم  الفيتامين

 (لكل كجم)
 التسوق  – 25
 (لكل كجم)

 IU – (A)فيتامين 

 IU – (D3)فيتامين 
 ) – IUهت)فيتامين 
 – mg )ن)فيتامين 

 mg – (B1)فيتامين 
 mg – (B2)فيتامين 
 mg – (B5)فيتامين 

 – mgحم  البانت ونيك 
 – mgالبرودكسين 

 – mgالبيوتين 
 – mgالكولين 

 mg – (B12)فيتامين 

12000 – 8800 
2200 

11 
222 
222 
525 

4223 
11200 

425 
0215 
880 

02011 

10000 – 2000 
1650 
828 
222 
222 
323 

44200 
828 
425 

0215 
220 

02011 
  -:تغذية دجاج بيض المائدة -4-1-3

Feeding Egg-type layers 

فتتى صتتناعة إنتتتاج التتدواجن  يعتبتتر إنتتتاج بتتي  المائتتدة متتن أهتتم األنشتتطة
حيتتت  يمكتتتن الحصتتتوذ علتتتى اللحتتتوح متتتن مصتتتادر حيوانيتتتة مختلفتتتة بينمتتتا بتتتي  

معتتروف أن إنتتتاج البتتي  يبتتدأ . المائتتدة نحصتتل عليتته فقتتع متتن التتدجاج البيتتا 
بعتتد متترور الدجاجتتة بمرحلتتة النمتتو والنضتتج الجنستتى وهتتذا متتن أهتتم الفتتروق بتتين 

نمتتتا إنتتتتاج البتتتي  يبتتتدأ بعتتتد النضتتتج إنتتتتاج اللحتتتم التتتذى يتتتتم فتتتى بدايتتتة العمتتتر بي
 .الجنسي

وتتميتتتز الدجاجتتتة البيالتتتة بصتتتغر حجمهتتتا وك تتترة إنتتتتاج البتتتي  فتتتى حتتتين 
بدارى كتاكيت التسمين وأمهات التستمين تمتتاز بسترعة النمتو وكبتر حجتم الجستم 
وترستتتتيف التتتتدهون وبالتتتتتالى هتتتتذا يتتتتبثر ستتتتالباف علتتتتى إنتتتتتاج البتتتتي  متتتتن أمهتتتتات 

دجتتتاج بتتتي  المائتتتدة تبعتتتاف للستتتاللة حيتتت  توجتتتد  وتختلتتتا طتتترق تغذيتتتة. التستتتمين
ستتتالالت إلنتتتتاج بتتتي  ذو ةشتتترة بيضتتتاء وأختتترى تنتتتتج بتتتي  بنتتتى القشتتترة وهتتتذ  
االختالفتتات بعالةتهتتا الوراثيتتة يكتتون لهتتا تتتأثير علتتى االحتياجتتات الغذائيتتة وكتتذلك 

وتعتبتتر ستتاللة اللجهتتورن أهتتم ستتالالت . وزن جستتم الطتتائر ووزن البتتي  المنتتتج
بي  القشرة بينما ساللة الرود أيالند رد هى األسال إلنتتاج بتي  إنتاج بي  أ

 .ذو القشرة البنى



 

 

االحتياجات الغذائية للدجاج البيا  تختلا تبعتاف للعمتر وتتتم علتى مراحتل 
مختلفة من البادئ إلى النامى وةبل اإلنتاج للبي  وتعرف هذ  الفترة من العمتر 

ةبتتل اإلنتتاج ثتم مرحلتة إنتتاج البتتي   بمرحلتة الرعايتة واالهتمتاح بالتدجاج البيتا 
من إنتاج البي  والتى تنقسم إلتى عتدة % 5والتى تبدأ مع ولع الدجاجة نسبة 

 .مراحل تبعاف لمعدالت إنتاج البي  والعمر
ومتتن هنتتا نجتتد أن تغذيتتة دجتتاج بتتي  المائتتدة ينقستتم إلتتى ةستتمين أساستتيين 

 :هما
 (.أسبوع 12 –يوح )ة تغذية كتاكيت وبدارى إنتاج بي  المائد- : أوالف 

نهايتتة  –أستتبوع  18)تغذيتتة دجتتاج بتتي  المائتتدة فتتى مرحلتتة اإلنتتتاج -  :ثانيًا 
 (.موسم إنتاج البي 

- : تغذية كتاكيت وبدارى إنتاج بيض المائدة  -4-1-3-1
Feeding Egg-Type growing Chicks and pullets:  

ة نمتتو الكتاكيتتت تشتتمل فتتترة تغذيتتة كتاكيتتت وبتتدارى إنتتتاج بتتي  المائتتدة فتتتر 
(Growing chick)  أسابيع ثم تبدأ فترة  6والتى تبدأ من عمر يوح حتى عمر

 18 – 12أستابيع حتتى عمتر  8 – 2متن  (Growing pullets)نمو البدارى 
 (.ةبل فترة إنتاج البي )أسبوع 

ويالحتتتتظ أن الستتتتالالت الحدي تتتتة التجاريتتتتة إلنتتتتتاج البتتتتي  يكتتتتون النضتتتتج 
 .أو أةل من ذلكالجنسى عند هذا العمر 

ويعتبر نمو وتربية البدارى الجيدة من أهم العوامل فى مشاريع إنتاج بي  
المائتتدة ولتتذا فتت ن حيويتتة الطتتائر ومطابقتتته للمواصتتفات القياستتية عنتتد بتتدأ اإلنتتتاج 
تحدد العائد المتوةع للحصوذ عليه خالذ عمر الطائر اإلنتاجى ولذلك يجف أن 

ة الطيتتور الناميتتة لضتتمان تطورهتتا صتتحياف تكتتون هنتتان لتتوابع خاصتتة عنتتد تغذيتت
وإنتاجياف حي  أن األخطاء التى تحدث أثناء هذ  الفترة ال يمكن تصحيحها أثنتاء 

 .إنتاج البي  وتختلا طوذ وةصر هذ  الفترة على حساب النضج الجنسى
ومتتتن جهتتتة النظتتترة الغذائيتتتة نجتتتد أن العوامتتتل التاليتتتة لهتتتا عالةتتتة بالنضتتتج 

استتتف للستتتاللة وأيضتتتاف العمتتتر المناستتتف اةتصتتتادياف إلنتتتتاج الجنستتتى متتتع التتتوزن المن
- : البي  خالذ عمرها اإلنتاجى والعوامل هى 

 التنبيه الضوئى -4  موسم التفريخ -2  العوامل الوراثية  -1
الظروف التى تتعتر  لهتا البتدارى أثنتاء فتترة النمتو متن تحصتينات وطترق   -3

 .الرعاية المختلفة والزحاح واإلزعاج وخالفه
 Feedالرعايتتتتتة الغذائيتتتتتة  -2.عتتتتتدح اتتتتتتزان الغتتتتتذاء -6نظتتتتتاح الرعايتتتتتة    -5

Management 



 

 

يراعتتى أن تكتتون تغذيتتة كتاكيتتت وبتتدارى إنتتتاج بتتي  المائتتدة تغذيتتة كاملتتة 
حي  أن كل ساللة من السالالت الخاصة لتدجاج البتي  لهتا القتدرة علتى النمتو 

ولكتن ةتد ال يكتون  بمعدذ معين والوصوذ إلى النضتج الجنستى عنتد حجتم معتين
هذا الحجم هتو الحجتم األم تل أال أنته يمكتن تحقيتق ذلتك بالعنايتة بتحديتد التغذيتة 
أثنتتاء فتتترة النمتتو بتتالر م متتن أن الطتتائر لتته القتتدرة علتتى تنظتتيم الستتعرات الحراريتتة 
المأكولة لتتالئم مع متطلباته إال أن هذ  الميكانيكية بعيدة عن الحقيقة فالدجاجة 

طيع التعتتتوي  لتتتد كتتتل الظتتتروف المختلفتتتة التتتتى تتعتتتر  لهتتتا البيالتتتة ال تستتتت
فمتت الف إذا تركتتت بعتت  الستتالالت متتن الطيتتور لالستتتهالن الحتتر فستتوف تستتتهلك 
كميات أكبر من المحدد لها من العليقة وبالتالى تتبدى إلتى الوصتوذ إلتى مرحلتة 
النضتتتج الجنستتتى مبكتتتراف وتضتتتع هتتتذ  الطيتتتور بيضتتتاف صتتتغير الحجتتتم وذات ةيمتتتة 

ة أو تستتتويقية منخفضتتتة لتتتذلك يجتتتف وزن الطيتتتور أستتتبوعياف بالمعتتتدالت اةتصتتتادي
المطلوبتتتة وتقليتتتل أو زيتتتادة معتتتدذ العليقتتتة اليوميتتتة لتتطتتتابق متتتع التتتوزن أو يقاربتتته 
ويجف أيضاف لبع برنامج التغذية مع البرنامج الضوئى حتى يتم بنجاح برنامج 

 .التغذية
يجتتف أن تناستتف نوعهتتا متتع وبالنستبة لنتتوع العليقتتة المقدمتتة فتتى فتتترة النمتتو ف

مراحتتتل تطتتتور نمتتتو الطتتتائر واحتياجاتتتته طتتتواذ فتتتترة النمتتتو التتتتى تشتتتمل فتتتترة نمتتتو 
 8 – 2أسابيع ثم فترة نمو البدارى من عمر  6الكتاكيت من الفقس وحتى عمر 

وفيمتتتتا يلتتتتى العالئتتتتق ( أستتتتبوع 18 – 12)أستتتتابيع حتتتتتى بلتتتتون النضتتتتج الجنستتتتى 
 .المفرو  تقديمها فى فترة النمو

 Chick Grower diet-: عليقة الكتاكيت :  أوالً 

أستابيع ويمكتن تقتديم نتوع واحتتد  6تقتدح هتذ  العليقتة متن الفقتس حتتى عمتر 
كيلتو  2250بتروتين ختاح وحتوالى % 18من العليقة فى هذ  الفترة تحتتوى علتى 

الفتتترة  –كجتتم طاةتتة مم لتتة ولكتتن يفضتتل تقستتيم هتتذ  الفتتترة إلتتى فتتترتين / كتتالورى 
أستتابيع ويقتتدح فتتى  4متتن الفقتتس وحتتتى نهايتتة التحضتتين فتتى عمتتر األولتتى وتمتتتد 

كيلتتتتتتو  2700بتتتتتتروتين ختتتتتتاح، % 20هتتتتتتذ  الفتتتتتتترة عليقتتتتتتة كتاكيتتتتتتت بتتتتتتادئ بهتتتتتتا 
أستابيع وتستتمر حتتى  3كجتم طاةتة مم لتة والفتترة ال انيتة وهتى متن عمتر /كالورى 
بتروتين ختاح وطاةتة % 18أسابيع ويقتدح فيهتا عليقتة كتاكيتت عاديتة بهتا  6عمر 

 .كجم عليقة/كيلو كالورى  2250درها مم لة ة



 

 

- :احتياجات الكتاكيت من الطاقة الممثلة -1
Metabolizable Energy Requirement of Egg-Type 

Chickens  

التتتى ( األعتالف االبتدائيتة)يجتف أن تحتتوى األعتالف الخاصتتة بالكتاكيتت 
ي  تستتتخدح فتتى ختتالذ الخمتتس أستتابيع األولتتى متتن مرحلتتة نمتتو كتاكيتتت إنتتتاج بتت

 .كيلو كالورى طاةة مم لة لكل كيلو جراح عليقة 2700المائدة على 
إال أنتتتته أحيانتتتتاف يقتتتتوح بعتتتت  المتخصصتتتتين فتتتتى التغذيتتتتة برفتتتتع أو خفتتتت  
مستوى الطاةة المم لة ألسباب أخرى م ل ارتفاع أو انخفتا  درجتة حترارة الجتو 

 .أو أيضاف الساللة
تهالن الغتذاء والتتذى وعلمتاف بتأن زيتادة الطاةتة بتالعلا تتتبدى إلتى خفت  است

 .يتطلف معه زيادة نسبة البروتين فى العلا أيضاف 
- :االحتياجات من البروتين فى العلف االبتدائى -2

Protein requirement for starting diets 

احتياجات الكتاكيت النامية من البروتين تعتمد أساساف على احتياجاتها من 
الصتتحيحة لتتذا نجتتد أن نستتبة البتتروتين  األحمتتا  األمينيتتة المتوازنتتة فتتى نستتبتها

 .ونوعيته لهما أهمية كبيرة عند تكوين عالئق كتاكيت الدجاج البيا 
لما كانت معظم أعالف الدواجن تتكتون أساستاف متن األذرة الصتفراء وكستف 

لتتتذا فهنتتتان نقتتت  فتتتى بعتتت  األحمتتتا  األمينيتتتة ويكتتتون  البتتتاف . فتتتوذ الصتتتويا
متت  األمينتتي األوذ المحتتدد فتتى م تتل هتتذ  الحمتت  األمينتتى المي تتايونين هتتو الح

األعتتتالف ويمكتتتن استتتتخداح متتتواد علتتتا أختتترى  نيتتتة فتتتى محتواهتتتا عتتتن الحمتتت  
الستتتابق أو إلتتتافته صتتتناعياف ومتتتا يطبتتتق علتتتى هتتتذا الحمتتت  ينطبتتتق علتتتى بتتتاةى 

والجدوذ . األحما  األمينية األخرى م ل الليسين واألرجينين والتربتوفان و يرها
 .لكتاكيت النامية من البروتين واألحما  األمينيةالتالى يولح احتياجات ا

 أعــالف كتاكيــت البــادئ %المكون 
 أسبوع 6 – 4 أسبوع 3 –يـوم 

 البروتين
 األرجينين
 الليسين

 الم يونين
 السستين+ الم يونين 
 السيرين+ الجلسين 

 التربتوفان

20 
121 
121 

0230 
0223 
0228 
0217 

18 
1200 

0285 – 1200 
0242 
0260 
0220 
0212 



 

 

- :احتياجات الكتاكيت الصغيرة من العناصر المعدنية -3
Mineral requirements of young chickens 

تحتاج الكتاكيتت الناميتة لبتدارى البتي  إلتى العديتد متن العناصتر المعدنيتة 
وذلتتك لتكتتوين الهيكتتل العظمتتى م تتل الكالستتيوح والفوستتفور والتتذى يجتتف توافرهمتتا 

لمطلوبتتة وبالصتتورة التتتتى يمكتتن للطتتائر االستتتفادة منهتتا عتتتالوة بالكميتتة والنستتف ا
على وجود باةى العناصر المعدنية النادرة بالر م من االحتياج لها بكميتات ةليلتة 
ولكنهتتا هامتتة للقيتتاح بالعمليتتات الفستتيولوجية المختلفتتة لبنتتاء الجستتم واالستتتفادة متتن 

 . دهون المركبات الغذائية المختلفة من بروتين وكربوهيدرات و 
واالحتياجتتتتات الغذائيتتتتتة متتتتتن العناصتتتتتر المعدنيتتتتة مهمتتتتتة للغايتتتتتة خصوصتتتتتاف 

 . العناصر المعدنية الكبرى والعناصر المعدنية الصغرى 
والجتتتدوذ التتتتالى يولتتتح االحتياجتتتات متتتن العناصتتتر المعدنيتتتة الكبتتترى والصتتتغرى 

 .للكتاكيت النامية
 يوم 56ى احتياجات الكتاكيت الصغيرة من عمر يوم حت العنصر المعدنى

 يـوم 35 –يـوم  يـوم 38 –يـوم 
 الكالسيوح

 الفوسفور الكلي
 الفوسفور المتاح

 الصوديوح
 البوتاسيوح

 ميلجراح –المنجنيز 
 ميلجراح –الما نسيوح 

 مليجراح –الحديد 
 مليجراح –النحال 
 مليجراح –الزنك 

 مليجراح –السلينيوح 

027 – 1200 
022 – 0225 

0235 – 025 
0215 
0220 
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -

55200 
660200 
80200 
3200 

30200 
0210 

- :احتياجات الكتاكيت الصغيرة من الفيتامينات -4
Vitamins requirements of young chickens 

يجف إلافة الفيتامينات بكمية أكبر خاصة تلك الفيتامينات التى تتعتر  
 . لألكسدة وتكون سريعة التلا والتأكسد



 

 

 .لتالى يولح احتياجات الكتاكيت الصغيرة من الفيتاميناتوالجدوذ ا
احتياج الكتاكيت الصغيرة من عمر يوم  الفيتامين

 (لكل كجم)يوم  56حتى 
 A – (IU)فيتامين 

 D – (ICU)فيتامين 
 E – (IU)فيتامين 
 مليجراح - K3فيتامين 

 ال يامين (B1) مليجراح - 
 مليجراح - (B2)الريبوفالفين 
 مليجراح - (B4)وثنيك حم  البانت

 مليجراح - (B5)النياسين 
 مليجراح - (B6)البيرودكسين 

 مليجراح -البيوتين 
 مليجراح -الكولين 

  فيتامين B12 مليجراح - 

1500200 
200200 
10200 

025 
128 
426 

10200 
22200 
4200 
0216 

1400200 
02007 

نستبة  دهتون وعلتى% 5 – 3يجف أن تحتوى عليقة الكتاكيتت علتى نستبة 
رمتتاد وأليتتاف ختتاح منخفضتتة وتحتتتوى علتتى الكالستتيوح والفوستتفور المتتتاح وتحتتتوى 
أيضتتتتاف علتتتتى إحتتتتدى مضتتتتادات الكوكستتتتيديا نظتتتتراف ألن ستتتتالالت البتتتتي  ستتتتريعة 

وأن كتتان بعتت  المتتربيين يفضتتلون ( المربتتى علتتى األر )اإلصتتابة بالكوكستتيديا 
 متتن االعتمتتاد إعطتاء مضتتادات الكوكستتيديا فتتى ميتتا  الشتترب بصتتفة منتظمتتة بتتدالف 

 – 4على العليقة ويفضل تقديم الحصى بصفة مستمرة فى أوعية خاصة بمعدذ 
 .طائر أسبوعياف /جراح 5

 Grower diet for pullets  -:عليقة النمو لبدارى إنتاج البيض -:ثانيًا 
أستتابيع وتمتتتد حتتتى عمتتر  8-2تقتتدح هتتذ  العليقتتة للطيتتور ابتتتداء متتن عمتتر 

بتتتتروتين كلتتتتى % 15-13وتحتتتتتوى علتتتتى ( اإلنتتتتتاجةبتتتتل فتتتتترة )أستتتتبوع  12-18
 .كجم عليقة/كيلو كالورى  2700وطاةة مم لة فى حدود 

إال أن بعتت  البتترامج الغذائيتتة تنصتتح بتقستتيم فتتترة النمتتو إلتتى فتتترتين الفتتترة 
بروتين خاح وطاةة % 15أسبوع وتقدح عليقة بها  12-8األولى وتبدأ من عمر 

 18-14والفترة ال انية وتبدأ من عمر  –كجم عليقة /كيلو كالورى  2700مم لة 
كيلتتو  2700بتتروتين ختتاح وطاةتتة مم لتتة حتتوالى % 14أستتبوع ويقتتدح عليقتتة بهتتا 

ويرجتتع ذلتتك إلتتى أن الفتتترة األولتتى يتتتم فيهتتا تطتتور الهيكتتل . كجتتم علتتا/كتتالورى 
العظمتتى واألجهتتزة الحيويتتة لجستتم الطيتتور بينمتتا الفتتترة ال انيتتة فتشتتهد بدايتتة تطتتور 



 

 

يعنتتى % 14ة التناستتلية وخفتت  معتتدذ البتتروتين فتتى العليقتتة إلتتى ونشتتاب األجهتتز 
تتتأخير نشتتاب وتطتتور الجهتتاز التناستتلى وبالتتتالى يتتتم تتتأخير البلتتون الجنستتى حتتتى 
يكتمتتل تطتتور جميتتع األجهتتزة الحيويتتة فتتى جستتم الطتتائر لتتتدخل الدجاجتتة مرحلتتة 

 .إنتاج البي  وهى مكتملة التكوين وتطوير لجميع أجهزة جسمها
- :جات بدارى إنتاج البيض من الطاقة الممثلةاحتيا -1

Metabolizable energy for egg-type growing pullets  

مستتتوى الطاةتتة فتتى عالئتتق بتتدارى إنتتتاج البتتي  يتوةتتا علتتى العديتتد متتن 
العوامل ومنهتا وأهمهتا استتهالن العلتا والستاللة ومستتوى بتروتين العليقتة ودرجتة 

 2700 – 2250الطاةتتتتتة المم لتتتتة بتتتتتين  حتتتترارة الجتتتتو المحتتتتتيع وتتتتتتراوح مستتتتتوى 
ويجتتتف أن تأختتتتذ فتتتتى االعتبتتتار عتتتتدح زيتتتتادة أو نقتتتت  . كجتتتتم عليقتتتتة/كيلوكتتتالورى 

 . الدهون داخل الجسم للطائر حتى ال تبثر على إنتاج البي  مستقبالف 
متتن المعتتروف أن الظتتروف الجويتتة تلعتتف دوراف هتتاح فتتى احتياجتتات بتتدارى 

جة الحترارة ةتد تتبدى إلتى عتدح استتهالن إنتاج البي  من الطاةة حي  ارتفاع در 
الطيور لكميات العلا المقررة لها وبالتالى يقل وزن الجسم والعكتس صتحيح فتى 

 .درجة الحرارة المنخفضة
- :احتياجات بدارى إنتاج البيض من البروتين -2

Protein for Egg-type pullets 

العوامتتتل احتياجتتتات بتتتدارى إنتتتتاج البتتتي  متتتن البتتتروتين يحتتتدد  العديتتتد متتتن 
ومنهتتتا استتتتهالن العلتتتا ومستتتتوى الطاةتتتة فتتتى العليقتتتة والحالتتتة الصتتتحية للطيتتتور 
وكتتذلك تكتتاليا اإلنتتتاج ومتتن المعتتروف أن تقتتدح الطيتتور فتتى العمتتر يتتزداد معهتتا 

بتتتروتين كلتتتى فتتتى % 1استتتتهالن العلتتتا لتتتذا فمتتتن الناحيتتتة النظريتتتة يتتتتم تخفتتتي  
أمتتا ( أستتبوع 18)عنتتد النضتتج الجنستتى % 14العلتتا أستتبوعياف حتتتى تصتتل إلتتى 

 12-2الناحية العملية فتنقسم فترة النمتو إلتى مترحلتين ففتى المرحلتة األولتى متن 
-14فتى العليقتة أمتا فتى المرحلتة ال انيتة متن % 15أسبوع تكون نسبة البروتين 

 .فقع% 14أسبوع فتصبح نسبة البروتين الكلى حوالى  18
البتروتين واألحمتا   والجدوذ التالى يولح احتياجتات بتدارى إنتتاج البتي  متن

 .األمينية الالزمة للنمو
 
 
 

 فترة التغذية لبدارى إنتاج البيض المكون 
 أسبوع 18 – 13 أسبوع 12 – 7



 

 

 البروتين الكلى
 األرجينين

 السيرين+ الجلسين 
 الليسين

 الم يونين
 السستين+ الم يونين 

 التربتوفان

15200 
0284 
0258 
0260 
0222 
0250 
0213 

14200 
0262 
0232 
0235 
0221 
0230 
0211 

 
- :احتياجات بدارى إنتاج البيض من العناصر المعدنية والفيتامينات -3

Mineral and vitamins for egg-type pullets  

للمحافظتتة علتتى حيويتتة بتتدارى إنتتتاج بتتي  المائتتدة يجتتف تتتوفير لتتيس فقتتع  
أيضتتتتتاف االحتياجتتتتتات متتتتتن البتتتتتروتين الختتتتتاح والطاةتتتتتة المم لتتتتتة فتتتتتى العليقتتتتتة ولكتتتتتن 

االحتياجتتات متتن العناصتتر المعدنيتتة الستتتكماذ الهيكتتل العظمتتى للطيتتور وكتتذلك 
حيتتتت  أن أى نقتتتت  فتتتتى . للنمتتتتو الطبيعتتتتى لألنستتتتجة واألجهتتتتزة الحيويتتتتة بالجستتتتم

العناصتتتتر المعدنيتتتتة أو الفيتامينتتتتات يتتتتبثر ستتتتلباف علتتتتى حيويتتتتة الطتتتتائر ومقاومتتتتته 
 .سىلألمرا  المختلفة كما أنه يبثر على تأخير النضج الجن

والجتتدوذ التتتتالي يولتتتح االحتياجتتتات متتن الفيتامينتتتات والعناصتتتر المعدنيتتتة 
 . الالزمة إلنتاج لبدارى إنتاج بي  المائدة

 

 العنصر المعدنى
احتياج من العناصر 

 المعدنية
 احتياج من الفيتامينات

 لكل كيلوجرام الفيتامين لكل كيلوجرام %
 الكالسيوح

 الفوسفور الكلى
 الفوسفور المتاح

 الصوديوح
 البوتاسيوح

 (مليجراح)المنجنيز 
 (مليجراح)الما نسيوح 

 (مليجراح)الحديد 
 (مليجراح)النحال 
 (مليجراح)الزنك 

026 
0230 
0245 
0215 
0216 
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -

25200 
300200 
30200 
4200 

45200 

 A – (IU)فيتامين 
 D – (ICU)فيتامين 

 E – (IU)فيتامين 
 ميلجراح K3فيتامين 

  فيتامين (B1) ميلجراح 
 ميلجراح (B2)ريبوفالفين 

 مليجراح (B4)حم  النان ونيك 
 ميلجراح (B5)النياسين 

  البيرودكسين (B6) مليجراح
 مليجراح –البيوتين 

1500200 
200200 

5200 
025 
124 
128 

10200 
11200 
4200 
021 



 

 

 1200 - (مليجراح)السلينيوح 
 

 ميلجراح -الكولين
 ميلجراح (B12)فيتامين 

500200 
02004 

- : تغذية دجاج بيض المائدة فى مرحلة إنتاج البيض  - 4-1-3-2
Feeding Egg-Type Layers During Egg Production  

القائمين على تغذية الدجاج البيا  يضعوا فتى اعتبتارهم أن حساستية هتذا 
داد النوع من اإلنتاج خاصة من السالالت الحدي تة والتتى تربتى فتى أةفتاص وبأعت

كبيرة فى وحدة المساحة والتى تعطى إنتاجية عالية من البي  كبير الحجم ممتا 
يتطلتتف معتته إلتتافة بعتت  متتواد العلتتا بالكميتتة والنستتبة الصتتحيحة عتتالوة علتتى 

على التر م متن أن تغذيتة التدجاج البيتا  يعتبتر امتتداد .تنظيم اإللاءة والتهوية
فتى االحتياجتات لتقابتل إنتتاج  طبيعى لتغذية بدارى إنتتاج البتي  إال أنته يختلتا

البتتي  التتوفير ولتتذلك يحتتدث تغيتتر فتتى تركيتتف العالئتتق المقدمتتة للطيتتور وطتترق 
التغذيتتة لتقابتتل االحتياجتتات الالزمتتة إلنتتتاج البتتي  وهتتذا التغيتتر يبتتدأ ةبتتل إنتتتاج 
البتتتي  بأستتتبوعين علتتتى األةتتتل ويشتتتمل تغيتتتر علتتتا النمتتتو بعلتتتا إنتتتتاج البتتتي  

. فترة اإللاءة لتقابتل احتياجتات الستاللة المستتخدمةويعنى االعتبار زيادة طوذ 
وهتتذ  الفتتترة التتتى يعتتد فيهتتا التتدجاج البيتتا  إلنتتتاج البتتي  تستتمى فتتترة متتا ةبتتل 

علتى % 5وتستمر هتذ  الفتترة حتتى إنتتاج بتي   Pre-laying periodاإلنتاج 
واالحتياجتتات األساستتية فتتى . مستتوى القطيتتع ومتتن هنتا يبتتدأ إنتتتاج البتتي  الفعلتى

كجتتم عليقتتة بينمتتا البتتروتين /كيلتتو كتتالورى  2800الفتتترة متتن الطاةتتة المم لتتة  هتتذ 
فتى حتين الفوستفور المتتاح % 2بتروتين ختاح والكالستيوح % 18الكلى تصل إلى 

وهى مرتفعة عن احتياجات بدارى إنتاج البي  إلعتداد الدجاجتة لولتع % 023
 .البي 

زيادة استهالن الكالسيوح ذلك  -:االحتياجات الغذائية األساسية للدجاج البياض
 تدريجياف وكذلك زيادة استهالن العلا مع األخذ فى

يتميز الدجاج البيا  باحتياجاته متن بعت  المركبتات والعناصتر الغذائيتة 
األساسية الالزمة إلنتاج البي  اليومى بجانف محافظة الطائر على نمو الجسم 

رجتة إنتتاج البتي  وحجتم وتعوي  الري  المفقود والتتى تختلتا تبعتاف للستاللة ود
 .البي  ووزن الطائر والظروف البييية

 



 

 

- :احتياجات الدجاج البياض من الطاقة الممثلة -1
Metabolizable energy requirements for egg-type layers  

تختلا االحتياجات اليومية من الطاةة للدجاج البيا  حي  هنان عوامل 
استتتهالن العلتتا  –عمتتر الطتتائر  –لبتتدارى وزن الجستتم ل)عديتتدة متعلقتتة بالطتتائر 

وأخرى متعلقة بالظروف البيييتة ( كمية الري  –حجم البي   –إنتاج البي   –
مكتتتان التربيتتتة  –اإلزعتتتاج  –الرطوبتتتة  –درجتتتة حتتترارة الجتتتو )المحيطتتتة بالطتتتائر 

ويعتبتتتر استتتتهالن العلتتتا متتتن أهتتتم العوامتتتل التتتتى تتتتبثر علتتتى (. أر  أو أةفتتتاص
ةة حي  أن االحتياجات من الطاةتة للدجاجتة البيالتة التتى االحتياجات من الطا

تصتتل % 25كجتتم فتتى درجتتة الحتترارة المعتدلتتة عنتتد معتتدذ إنتتتاج بتتي  128تتتزن 
 .كيلو كالورى طاةة مم لة يومياف  410 – 400إلى حوالى 

واالحتياجتتات متتن الطاةتتتة لستتالالت إنتتتتاج البتتي  الحدي تتة تتتتتراوح متتا بتتتين 
 .م عليقةكج/كيلو كالورى  2850 – 2250

واالتجتتتا  الحتتتدي  فتتتى تغذيتتتة التتتدجاج البيتتتا  تستتتتخدح عالئتتتق خاليتتتة متتتن 
البتتروتين الحيتتوانى ممتتا أستتتوجف معتته استتتخداح الزيتتوت والتتدهون للحصتتوذ علتتى 
ةتدر متن الطاةتة المطلوبتة فتى العليقتتة عتالوة علتى تتوفير المستتوى المطلتوب متتن 

نتتتتتتاج البتتتتتي  التتتتتذى يعتبتتتتتر هتتتتتاح إل C18:2حمتتتتت  التتتتتدهن األساستتتتتى اللينوليتتتتتك 
بالمستتتتوى العتتتالى ولتتتذا يجتتتف أن يحتتتتتوى العلتتتا المقتتتدح للتتتدجاج البيتتتا  علتتتتى 

حمتت  اللينوليتتك وللحصتتوذ علتتى هتتذا اإلنتتتاج يفضتتل إلتتافة % 125 – 1200
متن الزيتتوت للعلتتا متتع األختتذ فتتى االعتبتتار درجتتة حتترارة الجتتو المحيطتتة % 2-4

 .بالطائر
- :احتياجات الدجاج البياض من البروتين -2

Protein requirements for egg-type layers  

احتياجتتات التتدجاج البيتتا  متتن البتتروتين متترتبع متتع منحنتتى إنتتتاج البتتي  
تصتل االحتياجتات متن البتروتين الكلتى  Peck productionفعنتد ةمتة اإلنتتاج 

عالوة على ذلك توجد % 13بينما فى نهاية إنتاج البي  تصل إلى % 17إلى 
واستتهالن البتروتين أى عنتد معرفتة استتهالن العلتا  عالةة بين استهالن العلتا

يومياف يمكن تحديد احتياجات الطائر من البتروتين يوميتاف متع األختذ فتى االعتبتار 
أن معتتتدذ االستتتتفادة متتتن البتتتروتين تقتتتل بالتقتتتدح فتتتى العمتتتر ولكتتتن التتتدجاج كبيتتتر 

يجتف . الحجم يحصل على بروتين أك ر ألنه يستهلك كمية علا أك ر فى اليوح
ن يكون البروتين من أفضل المصادر وعالى القيمة الغذائية ومتتزن فتى محتتوا  أ

متتن األحمتتا  األمينيتتة األساستتية و يتتر األساستتية لتحقيتتق أعلتتى إنتتتاج للبتتي  
 .بصورة اةتصادية



 

 

دوراف هامتتاف فتتتى ( مي تتايونين والسستتتين)تلعتتف األحمتتا  األمينيتتة الكبريتيتتتة 
ات الغذائيتتتة لتحقيتتتق إنتتتتاج وحجتتتم عالئتتتق التتتدجاج البيتتتا  متتتن حيتتت  االحتياجتتت

بتتي  مناستتف نظتتراف ألن الحمتت  األمينتتى الم يتتونين هتتوحم  األمينتتى المحتتدد 
 (.خالية من البروتيتن الحيوانى)األوذ فى العالئق النباتية 

- :احتياجات الدجاج البياض من العناصر المعدنية -3
Mineral for egg-type layers 

العناصتتر المعدنيتتة الكبتترى والصتتغرى  يجتتف تتتوفير جميتتع االحتياجتتات متتن
فى أعالف الدجاج البيا  للحصوذ على إنتاج بتي  اةتصتادى متع األختذ فتى 
االعتبتار مستتتوى الكالستتيوح والفوستفور فتتى العلتتا حيت  يتتتأثر مستتتوى الكالستتيوح 
فى العليقة بالعديتد متن العوامتل ومنهتا معتدذ إنتتاج البتي  وحجتم الطتائر وعمتر  

 .لعليقة وأيضاف درجة حرارة الجو المحيطةومستوى الطاةة فى ا
تتتزداد نستتبة الكالستتيوح فتتى عليقتتة إنتتتاج البتتي  تتتدريجياف ابتتتداء متتن عليقتتة 

حتتى نهايتة ( كالستيوح 2%) Prelaying periodإعتداد الطتائر إلنتتاج البتي  
متتتع مراعتتتاة أن زيتتتادة نستتتبة ( كالستتتيوح% 425)إنتتتتاج البتتتي  التتتذى يصتتتل إلتتتى 

مطلتتتوب يقلتتتل متتتن استتتتهالن العلتتتا نتيجتتتة لتقليتتتل درجتتتة الكالستتتيوح عتتتن الحتتتد ال
 .االستسا ة للعليقة وتأثيرها على االستفادة من بروتين العلا

مصتتادر الكالستتيوح فتتى العلتتا متباينتتة فتتى محتواهتتا متتن عنصتتر الكالستتيوح 
ودرجتتتة استتتتفادة الطتتتائر منتتته إال أن الحجتتتر الجيتتترى يعتبتتتر متتتن أرختتت  وأشتتتهر 

التتتدجاج البيتتتا  عتتتالوة علتتتى إمكانيتتتة استتتتخداح مصتتتادر الكالستتتيوح فتتتى عالئتتتق 
الصتتدف كمصتتدر للكالستتيوح ويمكتتن إلتتافته مباشتتراف إلتتى العليقتتة أو منفصتتل فتتى 

االحتياجتتتتات متتتتن . أوعيتتتتة خاصتتتتة حتتتتتى يستتتتتهلك الطتتتتائر منتتتته حستتتتف الحاجتتتتة
الفوستتفور ال تختلتتا ك يتتراف عتتن احتياجتتات بتتدارى إنتتتاج البتتي  أال أنهتتا تتتنخف  

فوسفور متاح ةبتل إنتتاج % 0236ر حي  يحتاج الطائر إلى تدريجياف بزيادة العم
 .فوسفور متاح فى نهاية إنتاج البي % 0248البي  لتصل إلى 

ويجتتف تتتوفير جميتتع العناصتتر المعدنيتتة الصتتغرى بالصتتورة وبالكميتتة التتتى 
يستتتفيد منهتتا التتتدجاج البيتتا  لتحقيتتتق التتتوازن بتتين العناصتتتر المعدنيتتة المختلفتتتة 

اةتصتتادى متتن البتتي  ويتتتم ذلتتك ب لتتافتها بصتتورة مجمعتتة  إلعطتتاء أعلتتى إنتتتاج
 .Premixفى مخلوب لألمالح المعدنية 

 Vitamins for egg-type layers   -:احتياجات الدجاج البياض من الفيتامينات -4
االحتياجتتتات متتتن الفيتامينتتتات فتتتى عالئتتتق التتتدجاج البيتتتا  ولتتتحت فتتتى 

الدهن ويجتف توافرهتا بالكميتة صورة فيتامينات تذوب فى الماء وأخرى تذوب فى 
والنستتبة المطلوبتتة وفتتى صتتورة يستتتطيع الطتتائر أن يستتتفيد منهتتا وذلتتك للمحافظتتة 



 

 

ونق  الفيتامينات يبثر سلباف علتى صتحة الطتائر . على حيوية الطائر وإنتاجيته
وكتتذلك علتتى إنتاجتته متتن البتتي  وتتتزداد احتياجتتات الطتتائر عمومتتاف تحتتت ظتتروف 

ييية  ير مناسبة أو أمرا  مما يستوجف معه رفتع اإلجهاد العالى من ظروف ب
مستتتوى الفيتامينتتتات فتتتى العلتتتا وفتتتى بعتت  األحيتتتان تضتتتاف فتتتى المتتتاء لستتترعة 

 .وصولها إلى الطائر
الجتتتتتدوذ التتتتتتالى يولتتتتتح احتياجتتتتتات التتتتتدجاج البيتتتتتا  أثنتتتتتاء فتتتتتترة اإلنتتتتتتاج متتتتتن 

 الفيتامينات
 الكمية لكل كيلوجرام الفيتامين

 A – (IU)فيتامين 

 D – (ICU)ن فيتامي
 E – (IU)فيتامين 
 مليجراح - K3فيتامين 
 مليجراح - (B1)ال يامين 

 مليجراح - (B2)الريبوفالفين 
 مليجراح - (B4)حم  البانتوثنيك 

 مليجراح - (B5)النياسين 
 مليجراح - (B6)البيرودكسين 

 مليجراح –البيوتين 
 مليجراح -الكولين

 مليجراح – (B12)فيتامين 

3000 
500 
5200 
0250 
0280 
222 
222 

10200 
4200 
0210 

500200 
02004 

 Phase feeding of egg-type -:التغذيــة المرحليــة للــدجاج البيــاض

layers 

ينتتتتتتج بتتتتتي  بمعتتتتتدذ يأختتتتتذ شتتتتتكل ( إنتتتتتتاج بتتتتتي % 5)التتتتتدجاج البيتتتتتا  
حتتتوالى )النتتاةوص حيتتت  يتتتزداد فتتتى بدايتتتة اإلنتتتتاج حتتتى يصتتتل إلتتتى ةمتتتة اإلنتتتتاج 

االنخفتتا  باستتتمرار ختتالذ موستتم ولتتع البتتي  حتتتى  ثتتم يبتتدأ تتتدريجياف %( 70
نهايتتتة إنتتتتاج البتتتي  التتتذى يتوةتتتا علتتتى العائتتتد االةتصتتتادى وظتتتروف اإلحتتتالذ 

 .للقطعان المربا 
لتتتتتتوفير احتياجتتتتتات التتتتتدجاج البيتتتتتا  متتتتتن البتتتتتروتين والطاةتتتتتة يولتتتتتع فتتتتتى 
االعتبتتتتتتار استتتتتتتهالن العلتتتتتتا للتتتتتتدجاج وكتتتتتتذلك الناحيتتتتتتة االةتصتتتتتتادية فتتتتتتى إنتتتتتتتاج 

ذا يفضل مربى الدجاج البيا  إلى إتباع الطريقة المعروفة بالتغذيتة ل. األعالف
وذلتتك لتقليتتل الفاةتتد فتتى البتتروتين وبالتتتالى خفتت   Phase feedingالمرحليتتة 

 .تكاليا التغذية للقطعان تكاليا إنتاج البي 



 

 

من الناحية التطبيقية يوجد ثالث مراحتل علتى األةتل للتغذيتة يمكتن تطبيقته 
البي  بهدف خف  محتوى العالئق المقدمة للتدجاج البيتا   أثناء موسم إنتاج

- : من البروتين الخاح وهى كا تى 
 .أسبوع من إنتاج البي  20إنتاج بي  حتى % 5 :المرحلة األولى 
 .أسبوع من إنتاج البي  30أسبوع حتى  21 :المرحلة الثانية 
 .أسبوع حتى نهاية موسم اإلنتاج 31 :المرحلة الثالثة 

حلة األولى تأختذ عنايتة خاصتة متن مربتى التدجاج البيتا  حيت  تقتع والمر 
فى تلك المرحلة ةمة اإلنتاج حي  يصتل معتدذ إنتتاج البتي  إلتى أةصتى معتدذ 

أستتتتابيع متتتتن بدايتتتتة إنتتتتتاج البتتتتي  ثتتتتم يبتتتتدأ إنتتتتتاج البتتتتي  تتتتتدريجياف فتتتتى  8بعتتتتد 
للبتتتي  ( الم تتتابرة)االنخفتتتا  ومحافظتتتة التتتدجاج البيتتتا  علتتتى اإلنتتتتاج العتتتالى 

يعطتتى موستتتم نتتاجح إلنتتتتاج البتتي  ويستتتتمر هتتذا االنخفتتتا  حتتتى يقتتترر مربتتتى 
 .الدجاج البيا  التخل  من القطيع

تتتدخل عوامتل ك يترة لتحديتتد ميعتاد بيتع القطيتع المنتتتج ومنهتا ستعر البتتي  
وتكتتاليا تغذيتتة القطيتتع وميعتتاد إحتتالذ القطيتتع الجديتتد والحالتتة الصتتحية للقطيتتع 

 .والحالة اإلنتاجية للقطيع( نهاية اإلنتاجبعد )سعر بيع الدجاجة الحية 
المستتتتويات الستتتتابقة متتتن المركبتتتتات والعناصتتتر الغذائيتتتتة المختلفتتتة والطاةتتتتة 
المم لتتتتة المقترحتتتتة للتتتتدجاج البيتتتتا  تحتتتتت الظتتتتروف الجويتتتتة المعتدلتتتتة والم اليتتتتة 
والحالة الصحية الجيدة للقطيع ولكن فى حالة وجود إجهتاد علتى الطتائر خاصتة 

رى إرتفتتتاع أو انخفتتتا  درجتتتة الحتتترارة عتتتن الحتتتدود الم لتتتى يجتتتف االجهتتتاد الحتتترا
تصتتحيح تركيتتف العليقتتة حيتت  عنتتد ارتفتتاع درجتتة حتترارة الجتتو يتتنخف  استتتهالن 
العلتتا للطتتائر فيجتتف رفتتع مستتتوى البتتروتين وبتتاةى المركبتتات والعناصتتر الغذائيتتة 

 حتى ال يحدث نق   ذائى فيبثر سلباف على الناحية اإلنتاجية
هلك التدجاج البيتا  العلتا المقتدح لته حتتى يغطتى احتياجاتتته وعمومتاف يستت

من الطاةتة المم لتة ولكنته ةتد ال يستتطيع الحصتوذ علتى احتياجاتته متن البتروتين 
 .وباةى المركبات والعناصر الغذائية مما يبدى إلى انخفا  إنتاج البي 

عتتدد )ولتتذا يجتتف تنظتتيم استتتهالن العلتتا للتتدجاج البيتتا  متتن حيتت  الكتتم 
والكيتا مستتوى الطاةتة والبتروتين فتى العالئتق المقدمتة وهتذا ( يتوح/علاجرامات 

يعنى أن الدجاج البيا  يجف أن تستتهلك عتدد متن الجرامتات البتروتين ومقتدار 
 .من الطاةة المم لة يومياف للمحافظة على اإلنتاج المطلوب

يمكتتتن تنظتتتيم تغذيتتتة ةطعتتتان إنتتتتاج البتتتي  لتقليتتتل تكتتتاليا التغذيتتتة وذلتتتك 
ميتتة العلتتا المقتتدح يوميتتاف متتع األختتذ فتتى االعتبتتار معتتدذ إنتتتاج البتتي  بتحديتتد ك

 .ووزن البي  ومستوى الطاةة والبروتين فى العالئق



 

 

 .والجدوذ التالى يولح االحتياجات الغذائية فى مراحل التغذية المختلفة 

 العامـــل
 أسبوع إنتاج البيض

 1مرحلة 
(1-19 

 (أسبوع

 2مرحلة 
(21-41 

 (أسبوع

 3مرحلة 
 41أكثر من 
 أسبوع

 %البروتين الكلى 
ME  كجم علا/كيلوكالورى 
 البروتين/كيلوكالورى  MEنسبة 

 %كالسيوح 
 فوسفور متاح

 فى العليقة% ليسين 
 فى العليقة% مي ونين 

فى % سستين + مي ونين 
 العليقة

 %إنتاج البي  عند أةصا  

18 
2850 
155 
422 

0248 
0282 
0246 
0223 

 +70 

16 
2250 
168 
424 

0230 
0224 
0242 
0264 
 -

13 
2650 
187 
423 

0233 
0263 
0228 
0253 
 -

 



 

 

 الفصل الثانى

 Feeding Breedersتغذية األمهات  

تعتبتتر األمهتتات دجاجتتات بيالتتة يستتتخدح البتتي  المنتتتج منهتتا فتتى عمليتتة 
- :توجد نوعين من األمهات وهما. التفريخ إلنتاج الكتاكيت

 Breeders for egg-type layersأمهات دجاج بي  المائدة  -أ  
 Breeders for meat typeأمهات دجاج اللحم  -ب

تختلتتا أمهتتات دجتتاج اللحتتم عتتن أمهتتات دجتتاج بتتي  المائتتدة حيتت  تميتتل 
إلتتى ترستتيف كميتتات كبيتترة متتن التتدهون داختتل الجستتم لتتذلك تحتتتاج هتتذ  األمهتتات 

متتاف عمو .إلتتى نظتتاح تغذيتتة مختلتتا ك يتتراف عتتن تغذيتتة أمهتتات دجتتاج بتتي  المائتتدة
يجف أن يراعى فى تغذية األمهات االحتياجات الغذائية من العناصر والمركبات 

 .الغذائية التى تبثر على إنتاج البي  وعملية التفريخ
- :تغذية أمهات دجاج بيض المائدة -4-2-1

 Feeding egg-type breeders  

 :تنقسم تغذية أمهات دجاج بي  المائدة إلى ثالث مراحتل رئيستية كتا تى
 -
 Feeding chickens -:مرحلة تغذية الكتاكيت -4-2-1-1

أستتابيع وتتغتتذى الكتاكيتتت  8تبتتدأ هتتذ  المرحلتتة متتن عمتتر يتتوح حتتتى عمتتر 
على عالئق البادئ التى تماثل تقريباف احتياجات كتاكيت بي  المائدة مع األختذ 

 .فى االعتبار الفروق بين السالالت المختلفة
 Feeding pullets   -:مرحلة تغذية البدارى  -4-2-1-2

معظتتتم بتتتدارى أمهتتتات دجتتتاج بتتتي  المائتتتدة تربتتتى علتتتى األر  باستتتتخداح 
الفرشتتتة المناستتتبة ممتتتا يتبعتتته بعتتت  التوصتتتيات فتتتى االحتياجتتتات الغذائيتتتة والتتتتى 
تشتتابه تقريبتتاف االحتياجتتات الغذائيتتة لبتتدارى بتتي  المائتتدة حيتت  أن تركيتتف علتتا 

كيتتف علتتا نمتتو بتتدارى إنتتتاج بتتي  نمتتو بتتدارى أمهتتات البتتي  مماثتتل تقريبتتاف لتر 
المائتتدة فتتى االحتياجتتات الغذائيتتة متتع األختتذ فتتى االعتبتتار وزن الجستتم لألمهتتات 
الخاصة ب نتتاج بتي  المائتدة ومعتدذ استتهالن العلتا أثنتاء النمتو حتتى تحصتل 

ولتذا للمحافظتة علتتى . علتى وزن جستم مناستف يتماشتى متع طبيعتة إنتتاج البتي 
 .برامج تنظيم الغذاء لبدارى األمهاتوزن الجسم الم الى يجف عمل 

توجد طريقتين لتنظتيم وتحديتد الغتذاء أثنتاء فتترة نمتو بتدارى أمهتات البتي  
- :وهما

 



 

 

 :برنامج تحديد الغذاء كل يوم -أ  
Limited –every day feeding program  

% 72 – 70تتغذى البدارى على كميتة محتددة متن العلتا تتتراوح متا بتين 
ومتتتن عيتتتوب هتتتذ  . غذائيتتتة اليوميتتتة فتتتى حالتتتة التغذيتتتة الحتتترةمتتتن االحتياجتتتات ال

الطريقتة حتتدوث تنتتافس بتتين البتتدارى ممتتا يزيتد الفتتروق بتتين أفتتراد القطيتتع فتتى وزن 
 .الجسم

  -:برنامج التغذية يوم بعد يوم -ب
Skip-every other day feeding program 

يتتتتة تتغتتتتذى البتتتتدارى علتتتتى لتتتتعا كميتتتتة الغتتتتذاء المقتتتتررة فتتتتى برنتتتتامج التغذ
المحتتددة كتتل يتتوح ولكتتن تغذيتتة الطيتتور يتتوح بعتتد يتتوح أى ال يقتتدح العلتتا فتتى يتتوح 
واليوح التتالى تقتدح لتعا الكميتة وهتذا بغتر  تحديتد الغتذاء متع الستماح بتغذيتة 

 .جميع الطيور فى نفس الوةت
- :مرحلة تغذية أمهات البيض أثناء اإلنتاج -4-2-1-3

Feeding breeders during egg production 

يتبتتتتتع نفتتتتتس بتتتتترامج ومراحتتتتتل التغذيتتتتتة لتتتتتدجاج بتتتتتي  المائتتتتتدة متتتتتن حيتتتتت  
االحتياجتتات الغذائيتتة المختلفتتة متتع مراعتتاة كتتل شتتروب إنتتتاج بتتي  التفتتريخ حيتت  

أستتتبوع حيتتت  يتتتتم إعتتتداد  20يتتتتم التغذيتتتة علتتتى علتتتا إنتتتتاج البتتتي  عنتتتد عمتتتر 
التتتدجاج لبنتتتاء مختتتازن للصتتتفار وحجتتتز الفيتامينتتتات والعناصتتتر المعدنيتتتة خاصتتتة 

الستتتيوح ةبتتتل إنتتتتاج أوذ بيضتتتة لكتتتى تنتتتتج كتاكيتتتت جيتتتدة متتتن بتتتي  مناستتتف الك
 .للتفريخ من حي  الحجم ومواصفات القشرة وخالفه

 Feeding males -":اآلباء"تغذية الذكور 

تربتتتى التتتديون بعنايتتتة خاصتتتة حيتتت  هتتتى المستتتيولة عتتتن عمليتتتة الخصتتتوبة 
ة ديتتون إلنتتاج بتي  مخصتف صتالح للتفتريخ ولتتذلك يعطتى اهتمتاح ختاص بتغذيت

إنتتتاج البتتي  متتع تتتوفير جميتتع االحتياجتتات الغذائيتتة الخاصتتة لهتتا والتتتى تختلتتا 
تربيتة التديون متع اإلنتاث فتى مرحلتتى الكتاكيتت والبتدارى . عن اإلناث كماف وكيفاف 

ربما تبثر فى حصوذ الديون على جميع االحتياجتات الغذائيتة لتذا ينصتح بعمتل 
  وتعطتى أعتالف خاصتة للتديون  ذيات خاصة للديون مرتفعة ةليلة عتن األر 

متن ختالذ هتتذ  الغتذيات حيت  تستتتهلك التديون كميتات العلتتا المناستف لهتتا دون 
التأثير علتى حيويتهتا وإنتتاج البتي  المخصتف الصتالح إلنتتاج الكتاكيتت وكتذلك 

فتتتى مرحلتتتة إنتتتتاج . دون التتتتأثير علتتتى اةتصتتتاديات عمليتتتة تربيتتتة وتغذيتتتة التتتديون
بتتين اإلنتتاث والتتذكور حستتف الستتاللة المربتتا  متتع البتتي  تراعتتى النستتبة الجنستتية 

األعتالف . استخداح نفس الغذيات السابقة للمحافظة على سالمة وصحة التديون



 

 

المقدمتتتة للتتتديون تختلتتتا عتتتن اإلنتتتاث فتتتى تركيتتتز بعتتت  الفيتامينتتتات والعناصتتتر 
 .المعدنية المتعلقة بالخصوبة

- :تغذية أمهات دجاج اللحم -4-2-2
 Feeding meat type breeders 

أمهتتات دجتتاج اللحتتم تربتتى بهتتدف الحصتتوذ علتتى كتاكيتتت بتتدارى التستتمين 
سريعة النمو وذات كفاءة  ذائية عالية ولها القدرة على ترسيف كميات كبيرة من 
الدهن فى بداية العمر ويجف تغذية أمهات اللحم بهدف تحديد وزن الجسم أثنتاء 

بتتتي  بصتتتورة اةتصتتتادية فتتتترة النمتتتو للحصتتتوذ علتتتى دجاجتتتة ةتتتادرة علتتتى إنتتتتاج ال
حيتت  أن التغذيتتة الكاملتتة أثنتتاء فتتترة النمتتو ألمهتتات اللحتتم تزيتتد متتن وزن الجستتم 
وتعمتتل علتتى ترستتيف التتدهن فلتتذا يجتتف العنايتتة بهتتذ  الفتتترة متتن العمتتر للحصتتوذ 

 . على وزن جسم منخف  بشكل والح أثناء فترة النمو
- :ىوتنقسم تغذية أمهات اللحم إلى ثالث مراحل رئيسية كا ت

 -:مرحلة النمو ألمهات اللحم 4-2-2-1
- :وتتغذى فيها الطيور على عليقتين هما 
 Starter diet ٍ   -:عليقة البادئ -أ   

أستتتابيع متتتن  3تتغتتتذى الكتاكيتتتت علتتتى عليقتتتة البتتتادئ متتتن عمتتتر يتتتوح حتتتتى 
حتى يحدث نمو الكتاكيت بصتورة " تغذية كاملة"العمر وتقدح العليقة بصورة حرة 

فير جميتتتع الظتتتروف المناستتتبة متتتن درجتتتة حتتترارة الجتتتو والتهويتتتة طبيعيتتتة متتتع تتتتو 
 .والتحصينات والفرشة الجافة وخالفه

 Growing diet  -:عليقة النامى -ب

أستتبوع ويتتتم تقتتدح  20 – 5تتغتتذى البتتدارى علتتى عليقتتة النتتامى متتن عمتتر 
المتبعتتة " تنظتتيم الغتتذاء"علتتا النتتامى بصتتورة محتتددة تبعتتاف لبرنتتامج تحديتتد الغتتذاء 

ا النوع من اإلنتاج ويهدف هذا البرنامج إلتى تخفتي  وزن الجستم ختالذ فتترة لهذ
النمتتو الكاملتتتة عتتن طريتتتق تحديتتد الطاةتتتة المستتتهلكة أثنتتتاء مرحلتتة النمتتتو للبتتتدارى 

حتتتتى ال . للحصتتوذ علتتتى وزن جستتتم صتتتغير الحجتتتم عنتتتد ولتتتع أوذ بيضتتتة لهتتتا
هلك أثنتتاء حيتت  أن تحديتتد الغتتذاء المستتت. تتتبثر علتتى إنتتتاج البتتي  متتن األمهتتات

فترة النمو يبخر النضج الجنسى ألمهات دجاج اللحم ويعطى حجم بيضتة كبيترة 
ويجتتف أن تكتتون الدجاجتتة المنتجتتة . وحيويتتة أفضتتل للتتدجاج أثنتتاء إنتتتاج البتتي 

ويتتتتم ذلتتتك عتتتن طريتتتق التغذيتتتة المحتتتددة . للبتتتي  منخفضتتتة التتتدهون فتتتى جستتتمها
 .المضبوطة أثناء فترة النمو لبدارى إنتاج اللحم

 



 

 

- :االحتياجات الغذائية أثناء فترة النمو
Nutritional requirements during the grower period  

 Energy  -:الطاقـة( 1)
تتغتتذى كتاكيتتت وبتتدارى إنتتتاج اللحتتم أثنتتاء فتتترة النمتتو علتتى عالئتتق البتتادئ 
والنتتامى المنخفضتتة الطاةتتة لكتتى يتتنخف  بالتتتالى معتتدذ النمتتو متتع تحديتتد الغتتذاء 

وعمومتاف تحتتوى أعتالف (. يتوح بعتد يتوح)الف باستخداح برنامج التغذيتة بهذ  األع
 .كجم علا/كيلوكالورى  2850البادئ والنامى على طاةة مم لة ةدرها 

 Protein  -: البروتين ( 2)
 Protein in starter diet   -:البروتين فى علف البادئ -أ   

االحتياجتات  بروتين كلى ويجتف مراعتاة% 20تستخدح عليقة تحتوى على 
من األحما  األمينية األساسية الليسين والم يونين والسستين وبتاةى األحمتا  
األمينيتتة األختترى متتع مراعتتاة إعطائهتتا االهتمتتاح الكبيتتر م تتل البتتروتين الكلتتى فتتى 

 .العلا
 Protein in the grower diet -:البروتين فى علف النمو -ب

قدح فى عمر الطيتور وعتادة ينخف  مستوى البروتين فى عالئق النمو بالت
 .بروتين% 2ما ينخف  مستوى البروتين بمعدذ 

ومعظم مربى أمهات اللحم يستخدح التغذيتة المرحليتة فتى هتذ  الفتترة ب الثتة 
. بتتروتين كلتتى بتقتتدح الطتتائر فتتى العمتتر% 12،  15،  18عالئتتق تحتتتوى علتتى 

 .الذكر مع مراعاة محتوى البروتين من األحما  األمينية األساسية سالفة
  -:العناصر المعدنية فى أعالف النمو( 3)

Minerals in the grower diets                                             
يجف توفير جميتع العناصتر المعدنيتة الكبترى والصتغرى بالصتورة المناستبة 
لالستفادة منها ولكن يجف األخذ فى االعتبار محتوى العلا البادئ والنامى من 
عنصر الكالسيوح والفوسفور لتكوين الهيكل العظمى بدون أى تشوهات مع ملء 

وعمومتتتاف . المختتتازن الطبيعيتتتة متتتن الكالستتتيوح ألهميتهتتتا فتتتى مرحلتتتة إنتتتتاج البتتتي 
بينما االحتياجتات متن الفوستفور % 027-1االحتياجات من الكالسيوح ال تتعدى 

نهايتتتة فتتتترة النمتتتو  ويجتتتف مراعتتتاة أن نستتتبة الكالستتتيوح تزيتتتد عنتتتد% 023المتتتتاح 
 .لالستعداد للمرحلة القادمة

 Vitamins  -:الفيتامينات( 4)

يراعى توفير الفيتامينات المختلفة التى تذوب فسالماء والدهن فى األعتالف 
المقدمتتتتة للطيتتتتور بالصتتتتورة التتتتتى يستتتتتفيد منهتتتتا الطتتتتائر وبالكميتتتتات التتتتتى تغطتتتتى 

حظتتة عتتدح حتتدوث أى االحتياجتتات وذلتتك للمحافظتتة علتتى حيويتتة الطيتتور متتع مال



 

 

نقتت  أثنتتاء فتتترة النمتتو خاصتتة عنتتد تعتتر  الطيتتور لحتتاالت اإلجهتتاد المختلفتتة 
التتتتتى يستتتتتوجف معهتتتتا إلتتتتافة بعتتتت  الفيتامينتتتتات خاصتتتتة بعتتتتد التحصتتتتينات أو 

وعتتادة تقتتدح الفيتامينتتات فتتى . التعتتر  لتتدرجات حتترارة مرتفعتتة أثنتتاء فتتترة الصتتيا
 .تخلع مع األعالف "Premix"صورة مخلوب يطلق عليه اسم بريمكس 

 100/جم350ويجف مراعاة أيضاف إلافة الحصى أثناء فترة النمو بمعدذ 
طائر عند التغذية على األر  كل أسبوع فى يوح التغذية وال تقدح فى حالة أياح 

 .عدح التغذية عند تحديد الغذاء
وعمومتتاف يعتبتتر وزن جستتم الطيتتور ألمهتتات اللحتتم ذات أهميتتة كبيتترة ويجتتف 

عشتوائية متن الطيتور لوزنهتا ومعرفتة نستبة التناستق كتل أستبوع حتتى أخذ عينتات 
 %.75تدخل الطيور فترة اإلنتاج وهى فى ةمة التناسق والتى ال تقل عن 

والجدوذ التالى يولح االختالف فتى تركيتف أعتالف النمتو لبتدارى أمهتات 
 .اللحم

 علف العامــل
 بادئ

 أعــالف النامـــى
 3نامى  2نامى  1نامى 

 سابيع المغذا  األ
 أسبوع التغذية

 %البروتين 
الطاةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المم لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 كجم/كيلوكالورى 
 %ليسين 

 %سستين + م يونين 
 %كالسيوح 

 %فوسفور متاح 

0 – 3 
3 

20 
2850 

 
027 
022 

1200 
0235 

5 – 7 
5 

18 
2850 

 
027 
026 
027 
023 

10 – 15 
6 

15 
2850 

 
027 

0255 
027 

0230 

16 – 20 
2 

12 
2850 

 
027 
025 
027 

0230 
- :تغذية بدارى أمهات دجاج اللحم قبل إنتاج البيض -4-2-2-2

Feeding meat type pullets during pre-laying period  

فترة ما ةبل إنتاج البتي  هتى مرحلتة التحتوذ متن النمتو إلتى إنتتاج البتي  
أسابيع ويجتف مراعتاة التغيترات المختلفتة متن رعايتة  4-2وتستمر هذ  الفترة من 

وتغذيتتتتة للقطيتتتتع حيتتتت  أن هتتتتذ  التغيتتتترات لهتتتتا أهميتتتتة كبيتتتترة فتتتتى إعتتتتداد  وإلتتتتاءة
بالنسبة للتغذية ف نته يراعتى رفتع مستتوى البتروتين . الدجاجة لمرحلة إنتاج البي 

متتع % 2تقريبتتاف وأيضتتاف رفتتع مستتتوى الكالستتيوح إلتتى % 16الكلتى فتتى العليقتتة إلتتى 
وصتتتتتتغرى إلتتتتتافة جميتتتتتتع االحتياجتتتتتتات الغذائيتتتتتتة متتتتتتن عناصتتتتتتر معدنيتتتتتتة كبتتتتتترى 



 

 

كيلوكتالورى لكتل  2800-2250وفيتامينات أما الطاةة المم لة تكتون فتى حتدود 
 .كيلوجراح علا

ويراعى التحوذ تدريجياف من علا النمتو إلتى علتا متا ةبتل اإلنتتاج للبتي  
بأخذ الفترة كاملة حي  تدخل الدجاجة مرحلتة إنتتاج البتي  دون حتدوث تغيترات 

بل اإلنتاج مرحلة وسطية بتين علتا النمتو كبيرة فى التغذية أى يعتبر علا ما ة
 .وعلا إنتاج البي  عند التغذية

تبدأ تغذية بدارى أمهات اللحم على علا متا ةبتل اإلنتتاج عنتد ظهتور أوذ 
إنتتتاج بتتي  ويتتتم % 5وتستتتمر حتتتى وصتتوذ القطيتتع إلتتى ( إنتتتاج% 1)بيضتتة 

بحيتت  يقتتل فيهتتا تحديتتد الغتتذاء متتع زيتتادة كميتتة العلتتا اليوميتتة بالتقتتدح فتتى العمتتر 
 .عند حالة التغذية الكاملة% 10معدذ استهالن العلا للقطيع بمقدار 

االحتياجـــات الغذائيـــة ألمهـــات دجـــاج اللحـــم خـــالل فتـــرة إنتـــاج -4-2-2-3
- :البيض

Nutritional requirements of breeders during egg 

production  

أال وهتتو  تغذيتتة أمهتتات دجتتاج اللحتتم أثنتتاء إنتتتاج البتتي  لهتتا هتتدف رئيستتى
الحصتتتوذ علتتتى أعلتتتى إنتاجيتتتة للبتتتي  متتتع المحافظتتتة علتتتى وزن جستتتم الدجاجتتتة 
حي  برامج التغذية المحددة التتى تستتخدح أثنتاء فتترة النمتو تقلتل متن وزن الجستم 
وهتتتذا يعنتتتى أن أى زيتتتادة فتتتى محتتتتوى العليقتتتة متتتن المركبتتتات الغذائيتتتة يمكتتتن أن 

نتتتاج البتتي  ولتتذلك يجتتف تتحتتوذ إلتتى دهتتون فتزيتتد متتن وزن الجستتم وتعيتتق متتن إ
. تحديد الغذاء أثناء إنتاج البي  للحصوذ علتى موستم إنتتاجى جيتد متن البتي 

لتتتذا فتتت ن االحتياجتتتات الغذائيتتتة ألمهتتتات دجتتتاج اللحتتتم أثنتتتاء إنتتتتاج البتتتي  تكتتتون 
- :كا تى

 Energy requirements  -:االحتياجات من الطاقة -1

  متتع إعطتتاء العليقتتة محتتتوى يتبتتع برنتتامج لتحديتتد الغتتذاء أثنتتاء إنتتتاج البتتي
كجم علتا وهتذا /كيلوكالورى  2800 – 2250من الطاةة المم لة يتراوح ما بين 

المستوى أةل ةليالف من مستوى الطاةة فى أمهات دجاج بتي  المائتدة نظتراف لقتدرة 
 .أمهات اللحم على ترسيف الدهون بسرعة فى الجسم

 
 Protein requirements  -:االحتياجات من البروتين -2

يحدد مستوى البروتين فى عالئق أمهات إنتاج اللحتم تبعتاف لمستتوى الطاةتة 
المم لتتة المستتتخدمة فتتى العليقتتة ودرجتتة حتترارة الجتتو ومعتتدذ إنتتتاج البتتي  ووزن 
الجستتتم وعوامتتتل أختتترى وعمومتتتاف يبلتتت  مستتتتوى البتتتروتين فتتتى عليقتتتة أمهتتتات اللحتتتم 



 

 

والتتتى تبتتدأ متتن عمتتر  بتتروتين ختتاح وذلتتك ختتالذ فتتترة إنتتتاج البتتي % 16حتتوالى 
أستتتتتتبوع حتتتتتتتى نهايتتتتتتة موستتتتتتم اإلنتتتتتتتاج متتتتتتع األختتتتتتذ فتتتتتتى االعتبتتتتتتار االهتمتتتتتتاح  24

+ م يتونين )باالحتياجات من األحما  من األمينية األساسية خاصتة الكبريتيتة 
 .وأيضاف الحم  األمينى الليسين( سستين

 Mineral requirements  -:االحتياجات من العناصر المعدنية -3

الكالستتيوح متتن أهتتم العناصتتر الكبتترى التتتى تحتاجهتتا أمهتتات  يعتبتتر عنصتتر
دجتتتاج اللحتتتم إلنتتتتاج بتتتي  صتتتالح للتفتتتريخ ويعتبتتتر تتتتوفير مستتتتوى مناستتتف متتتن 
الكالستيوح بصتورة تستتمح باالستتفادة متن هتتذا العنصتر أحتد أهتتم المحتددات لنجتتاح 
عمليتتتة التغذيتتتة عتتتالوة علتتتى تتتتوفير بتتتاةى العناصتتتر الغذائيتتتة بالنستتتبة وبالصتتتورة 

 .طلوبة طواذ موسم اإلنتاجالم
 .والجدوذ التالى يولح االحتياجات من العناصر المعدنية الكبرى والصغرى 

 (العمر باألسبوع)دجاج أمهات اللحم  العنصر
 أسبوع 41أكثر من  أسبوع 41 – 21

 %الكالسيوح 
 %الفوسفور الكلى 

 %الفوسفور المتاح 
 %الصوديوح 
 %البوتاسيوح 
 (كجم/ميلجراح)المنجنيز 

 (كجم/مليجراح)الزنك 
 (كجم/مليجراح)السيلينيوح 

4200 
025 

0235 
0215 
0210 

110200 
65200 
0210 

4250 
025 

0235 
0215 
0210 

110200 
65200 
0210 

 
 Vitamins requirementsاالحتياجات من الفيتامينات  -4

الفيتامينات المختلفة التى تذوب فى الماء والدهون لها أهمية كبيترة خاصتة 
فتتتتتى إنتتتتتتاج بتتتتتي  صتتتتتالح للتفتتتتتريخ وإنتتتتتتاج كتاكيتتتتتت جيتتتتتدة ستتتتتريعة النمتتتتتو ولهتتتتتا 

والجدوذ التالى يولح االحتياجات . المواصفات الالزمة إلنتاج العالى من اللحم
 .من الفيتامينات المختلفة

يراعتتى عنتتد تغذيتتة أمهتتات دجتتاج اللحتتم استتتمرار بتترامج تحديتتد الغتتذاء حتتتى 
تتتاج نظتتراف لطبيعتتة األمهتتات لتكتتوين دهتتون بعتتد وصتتوذ القطيتتع وتجتتاوز  ةمتتة اإلن

 .عالية داخل الجسم
لذا يجف التأكد من الكميات التى تعطى متن الغتذاء يوميتاف تكفتى للحصتوذ 

 .على أعلى إنتاجية من البي  مع المحافظة على وزن الجسم وعدح زيادته



 

 

 الكمية لكل كيلوجرام الفيتامين
 A (IU)فيتامين 

 D (ICU)فيتامين 

  E (IU)فيتامين 
 مليجراح - K3فيتامين 
 مليجراح - (B1)ال يامين 

 مليجراح - (B2)الريبوفالفين 
 مليجراح  - (B4)حم  البانتوثنيك 

 مليجراح - (B5)النياسين 
 مليجراح - (B6)البيرودكسين 

 مليجراح –البيوتين 
 مليجراح -الكولين

 مليجراح - (B12)فيتامين 

3000 
500 
10 
025 
028 
428 
10 
10 
325 
025 
550 

02004 



 

 

 الفصل الثالث

 تغذية الرومي -تغذية الطيور المائية  
 Nutrition of Water -:تغذيــة الطيــور المائيــة -4-3-1

Fowl 
- :مقدمـــة

تربتتتي الطيتتتور المائيتتتة منتتتذ آالف الستتتنوات حيتتت  يمكتتتن رليتتتة صتتتور هتتتذ   
 \.الطيور على جدران المعابد في برديات الفراعنة

ور بالمتتاء لحبهتتا الشتتديد للستتباحة فتتي التتترع والقنتتوات ارتتتبع استتم هتتذ  الطيتت 
ولتذلك ربيتتت هتتذ  الطيتتور بجتتوار المصتادر المائيتتة أو بعمتتل بتترن صتتناعية حتتتى 
تستتبح تلتتك الطتتوير ولكتتن التربيتتة المك فتتة الحدي تتة ال تشتتترب ذلتتك ويمكتتن تربيتهتتا 

 .في حظائر مغلقة
 :تنقسم الطيور المائية إلى 

  Ducks  البع- أ 
  Geese  األوز- ب

  Nutrition of Ducks -:تغذية البط -4-3-1-1
تربيتتة التتبع الحدي تتة تربيتتة مك فتتة لستتالالت متخصصتتة الغتتر  فتتي متتزارع  

خاصة تعتمد على أسس اةتصادية في التربية واإلنتاج وأصبحت التربية البدائية 
ن التتتتي يتتترى بهتتتا الفتتتالح األعتتتداد المحتتتدودة للتتتبع أك تتتر تكلفتتتة وأةتتتل إنتاجتتتاف كمتتتا أ

تستتتويق التتتبع حيتتتاف أو متتتذبوحا بكميتتتات اةتصتتتادية تعتمتتتد علتتتى متطلبتتتات الستتتوق 
 .المحلية للحوح البع وخصوصا في المواسم واألعياد

 :وتنقسم سالالت البع حسف الغر  من اإلنتاج إلى 
 .سالالت اللحم أهمها البكيني والمسكوفي والمولر-  1
عتبار التبع البكينتي كستاللة سالالت البي  وأهمها العداء الهندي ويمكن ا -  2

 (. ثنائية الغر )إنتاج البي  
 .سالالت الزينة وأهمها البع الهندي األسود والبع البري -  4
- :تغذية بط التسمين - 1
أستتتتابيع فقتتتتع حيتتتت  أن أك تتتتر أنتتتتواع التتتتبع ( 8)يستتتتمن التتتتبع البكينتتتتي لمتتتتدة  

فتتي هتتذ  استتتخداماف فتتي التستتمين هتتو التتبع البكينتتي فتتي مصتتر والطتتائر يستتتهلك 
كجتم ويكتون ( 226)كجتم متن العليقتة ويصتل وزنته إلتى حتوالي ( 7)الفترة حتوالي 

كيلتوجراح علتا إلنتتاج واحتد كيلتوجراح  4- 1معامل التحويتل الغتذائي فتي حتدود 
أستابيع نظترا لميتل التبع لترستيف  8من اللحوح، وينصح بعدح زيادة التسمين عن 



 

 

أو إلتتى  5: 1لغتتذائي يرتفتتع إلتتى التدهن بتتدال متتن اللحتتم كمتتا أن معامتتل التحويتتل ا
وفتتتتي الغالتتتف يواجتتتته مرعتتتى التتتتبع . وبتتتذلك تكتتتتون التربيتتتة  يتتتتر اةتصتتتادية 6: 1

االستتتتتهالن الكبيتتتتر للعليقتتتتة بعتتتتد هتتتتذا العمتتتتر ب عطتتتتاء الطيتتتتور عليقتتتتة اةتصتتتتادية 
. منخفضتتة البتتروتين لوةتتا زيتتادة استتتهالن العلتتا فيتتبثر ذلتتك علتتى معتتدذ النمتتو

أستابيع تبتدأ عمليتة القلت  والتتي ( 7)، كمتا أنته بعتد وةد يبدأ الطائر في فقد وزنه
 .أسبوعا مما يبثر على النمو استهالن العليقة 14تستمر حتى عمر 

وأثنتتاء فتتترة التستتتمين األولتتى يتضتتتاعا وزن كتاكيتتت التتتبع بصتتورة ستتتريعة  
ولتتذا يجتتف أن تحتتتوي العليقتتة علتتى كميتتات كافيتتة متتن البتتروتين الكلتتي واألمتتالح 

والجدوذ التالي يولح االحتياجات الغذائيتة لتبع التستمين . ميناتالمعدنية والفيتا
 . البكيني

 المكون 
 فترة التسمين فترة التحضين

 2 -من عمر يوم 
 "عليقة بادئ"أسبوع 

 8 - 3من عمر 
 أسابيع

 "عليقة تسمين"
 %نسبة البروتين  

كيلتتتتتتتتتتتتو )طاةتتتتتتتتتتتة م ملتتتتتتتتتتتة 
 (كجم/ كالوري 

 %كالسيوح 
 %فوسفور متاح 

  IUفيتامين أ 
 فيتامين هت ملليجراح

 %الليسين 
 %الم يونين والسستين 

20 - 18 
4000 - 2850 

 
122 - 1 

025 
10000 - 6000 

25 
1216 - 0275 
0223 - 0263 

12 - 15 
4000 - 2850 

 
122 - 1% 

025 
10000 - 6000 

25 
0280 - 0222 
0258 - 0258 

السلينيوح والتذي ةتد يتستبف  وعنصر( هت)يعتبر البع الصغير حسال جدا لفيتامين :  ملحوظة
 . في تهتك عضالت الجهاز العضلي والقلف

ويفضتل . وينصح بعدح إعطاء عليقتة ناهيتة خوفتا متن زيتادة ترستيف التدهن 
تقديم عليقة التسمين مبسوسة وذلك بخلع العليقة بالماء حيت  يضتاف ثلت  وزن 

المعتتالا أو علتتى شتتكل أةتتراص لميتتل التتبع إلتتى اللعتتف فتتي . العليقتتة المقدمتتة متتاء
متترات فتتي اليتتوح كوجبتتات  4 - 2ون تتر العليقتتة كمتتا يفضتتل تقستتيم كميتتة العليقتتة 

ويجف إعطاء البع ةدر ما يستطيع أن يستهلكه في فترة نصا ساعة فتي .يومية
من العليقة في فترة الصباح % 60مرات يوميةويقدح حوالي  3 - 4كل مرة من 

 . من الكمية في فترة المساء% 30و



 

 

- :ط التسمينتركيب عليقة ب
تتكون عليقة بتع التستمين متن نفتس مكونتات عليقتة تستمين التدجاج إال أن  

محتواها من البروتين الخاح منخف  للوصوذ إلى نسبة البروتين المطلوب للتبع 
لعليقتة التستمين أمتا % 15 - 12للعليقتة البادئتة، % 18 - 20وهي فتي حتدود 

ر تستويق التبع ف نته يفضتل تقتديم في العشرة أياح األخيترة للتستمين أو حينمتا يتتأخ
( يتتوح/ بطتتة/ جتتم 200حتتوالي )عليقتتة اةتصتتادية نظتترا لالستتتهالن الكبيتتر للعليقتتة 

ويلجأ المربون حينيذ إلى استعماذ عليقتة التبع العاديتة مضتافا إليهتا متواد  ذائيتة 
رخيصة ال من م ل مخلفات المطاحن أو مخلفتات المختابز أو مخلفتات المطتاعم 

متتتن وزن العليقتتة حيتتت  يقبتتتل % 45 - 20ا دمتتتي بنستتبة تم تتتل أو بقايتتا األكتتتل 
 .البع على أكلها بشراهة

 : ملحوظة
يجتتف بع تتترة بعتت  الحصتتتى بحجتتم المستتتتعمل متتع الكتاكيتتتت علتتى الغتتتذاء أثنتتاء األيتتتاح  *

 . القليلة األولى للمساعدة في طحن العلا
يتور التربيتة أثنتاء توفر الميا  أينما وجد الغذاء وذلك هاح بصفة خاصة عندما تحبس ط *

وإذا كانتت المعتالا بتتداخل المبنتى ومصتدر الميتا  بالختتارج يجتف  لتق المعتتالا . الليتل
تفتتتح المعتتالا صتتباحا . طتتوذ الليتتل لمنتتع طيتتور التربيتتة متتن أن تتتزود بتتالعلا الجتتاف

 . بمجرد أن الطيور يكنها الوصوذ للميا 
- :(التربية)تغذية قطيع أمهات  - 2
- :(قبل بداية اإلنتاج)النمو التغذية في فترة  - 1
أستبوع ويجتف تهييتة القطيتع فتي هتذ   23 - 22تمتد فترة النمو حتى تمر  

الفترة لفترة اإلنتاج ويتبع في فترة النمو برنامج خاص للتغذية المحتددة واإللتاءة 
والغتتتتر  متتتتن اتبتتتتاع برنتتتتامج العليقتتتتة ( كمتتتتا فتتتتي أمهتتتتات دجتتتتاج اللحتتتتم)المحتتتتددة 

 : ما يأتيالمحددة في فترة النمو 
ونظتتاح العليقتتة المحتتددة فتتي فتتترة النمتتو يتتبدي إلتتى .. التتبع أكتتوذ بطبيعتتته - أ 

خفتت  تكتتاليا التربيتتة والمحافظتتة علتتى وزن الجستتم حيتت  يميتتل التتبع إلتتى 
 . ترسيف الدهون 

عنتتد تحديتتد العليقتتة فتتي فتتترة النمتتو ف ننتتا نعمتتل علتتى تتتأخير البلتتون الجنستتي - ب 
  الصتغير الحجتم التذي تضتعه الطيتور ويبدي ذلك إلى اإلةتالذ متن البتي

عند بداية فترة اإلنتاج، وبالتتالي يتزداد نستبة البتي  الصتالح للتفتريخ التذي 
 . ينتج

وجد أن الطيور التي تنطبق عليها نظاح العليقة المحددة يزداد عدد البي  - جت
 .الناتج منها في فترة اإلنتج



 

 

قتتة المحتتددة وتبتتي  فتتي وجتتد أن الطيتتور التتتي ال تطبتتق عليهتتا نظتتاح العلي- د 
. وةت مبكر تكون عظمتي الحو  ليقتين وعضالته  ير مكتملة النمو

فيظهر في أعداد كبيرة من الطيور حالة انقالب الرحم وتزداد احاللة ستوءاف 
كلما زاد حجم البتي  أو إذا ولتعت البطتة بيضتا متزدوج الصتفار،ويتكرر 

عتتالج لهتتذ  الحالتتة انقتتالب التترحم متتع كتتل بيضتتة تبيضتتها البطتتة وال يوجتتد 
 . عند ظهورها في ةطيع أمهات البع

- :نظام العليقة المحددة في فترة النمو
في فترة تحضين الكتاكيت تعطى الكتاكيت عليقة حرة يكون فيها البتروتين - أ 

 %. 20الخاح في حدود 
ابتداء من األسبوع ال ال  وحتى نهاية األسبوع السابع يعطي عليقة بتداري - ب 

وتقتتدح العليقتتة لالستتتهالن الحتتر ويتتتراوح % 16ين ختتاح فتتي حتتدود بهتتا بتتروت
يتتتوح فتتتي بدايتتتة هتتتذ  الفتتتترة، / طتتتائر/جتتتم 100المعتتدذ اليتتتومي للعليقتتتة بتتتين 

 .يوح في نهاية األسبوع السابع/ طائر/جم 160و
وبرنتتتتامج )أستتتتبوع يبتتتتدأ برنتتتتامج العليقتتتتة المحتتتتددة  21 - 8فتتتتي الفتتتتترة متتتتن - جت

متتتتتتن % 20يتتتتتتور عليقتتتتتتة تستتتتتتاوي حتتتتتتوالي ويقتتتتتتدح للط( اإللتتتتتتاءة المحتتتتتتددة
يتوح، ويعمتل كتذلك فتي هتذ  الفتترة / طتائر/ جتم 120االستهالن في حتدود 

علتى أن يتتم إعطتاء % 14على اإلةالذ متن نستبة البتروتين بخفضتها إلتى 
 . العليقة في مسطحات واسعة تكفي أعداداف كبيرة من الطيور

كيلتتوجراح / لوري كيلتتو كتتا 2650 - 2850يمكتتن أن تحتتتوي العليقتتة علتتى - د 
وتضتتاف % 023والفوستتفور المستتتفاد بتته %  028طاةتتة مم لتتة والكالستتيوح 

الفيتامينتتتات واألمتتتالح المعدنيتتتة بتتتنفس النستتتف المستتتتخدمة لعالئتتتق بتتتدارى 
التسمين وكذلك ال بد أن يبختذ فتي االعتبتار أن التبع فتي فتترة النمتو شتديد 

ق  الفيتامينتات الحاسية لنق  األمالح المعدنية، وخصوصا المنجنيز ون
 .  A, Eوخصوصا نق  فيتامين 

ينتهتي برنتامج العليقتة المحتددة ويبتدأ برنتامج تلهييتة  22فتي بدايتة األستبوع - هت
وذلك بتقديم عليقة خاصة بفترة اإلنتاج يرتفع فيها نسبة .. الطيور لإلنتاج 
بكميتتات  22وتقتتدح هتتذ  العليقتتة ابتتتداء متتن األستتبوع % 12البتتروتين الختتاح 

يوح عنتد بدايتة اإلنتتاج فتي عمتر / طائر/ جراح  220- 120ية من تدريج
 250أستتتبوع، ثتتتم يتتتزداد المعتتتدذ اليتتتومي تتتتدريجيا ليصتتتل إلتتتى  25 - 23

 . يوح، أثناء فترة اإلنتاج/ طائر/ جراح



 

 

- :التغذية في فترة اإلنتاج - 2
أستتتتتتبوع ويستتتتتتتمر اإلنتتتتتتتاج  25ويبتتتتتتدأ القطيتتتتتتع البتتتتتتال  فتتتتتتي عمتتتتتتر حتتتتتتوالي  

 52أستتبوع ويمكتتن أن يستتتمر حتتتى عمتتر  30 - 46رتفتتع لمتتدة االةتصتتادي الم
أستتبوع وبالتتتالي تتتزداد كميتتة البتتي  المنتتتج إال أن اإلنتتتاج فتتي األستتابيع األخيتترة 

 .يكون  ير اةتصادي
جتتتراح يوميتتتا، ويجتتتف أن  250ويستتتتهلك الطتتتائر البتتتال  عليقتتتة فتتتي حتتتدود  

% 16 - 18بنستتبة تحتتتوي العليقتتة المقدمتتة فتتي فتتترة اإلنتتتاج علتتى بتتروتين ختتاح 
فتتي صتتورة % 4نستتبة متتن البتتروتين الحيتتواني ال تقتتل عتتن  علتتى أن تحتتتوي علتتى

مستتتحوق ستتتمك نظتتترا ألن نستتتبة الفقتتتس تتتتتأرثر ك يتتترا بتتتنق  البتتتروتين الحيتتتواني، 
ويمكتتن تقتتتديم المتتتواد الخضتتراء م تتتل البرستتتيم المقطتتتع للطيتتور البالغتتتة كمتتتا يمكتتتن 

والجتتتتتدوذ التتتتتتالي يولتتتتتح %. 3 - 2إلتتتتتافة البرستتتتتيم المجفتتتتتا للعليقتتتتتة بنستتتتتبة 
 : االحتياجات الغذائية ألمهات البع البكيني

 النسبة في العليقة المكون 
 %البروتين الخاح 

 (كجم/ كيلو كالوري )طاةة مم لة 
 %كالسيوح 

 %الفوسفور المستفاد به 
 %الليسين 

 %سستين + المي يونين 

12 - 16% 
2800 - 2600 
4 - 2 
025 - 0235 

1210 - 0223 
0225 - 0258 

 Nutrition of Geese -:تغذية األوز -4-3-1-2
يربتتتى األوز أساستتتاف علتتتى أنتتته طتتتائر يميتتتل إلتتتى ترستتتيف كميتتتات كبيتتترة متتتن  

متتن وزن ذبيحتتة األوز وهتتي مرتفعتتة % 41التتدهن حيتت  أن التتدهن يم تتل حتتوالي 
بالمقارنة بتالطيور األخترى، كمتا أن كبتد  ذات حجتم كبيتر ويمكتن ترستيف التدهن 

ويستتتخل  الكبتتد عنتتد ذبتتح الطتتائر ويبتتاع بأستتعار ( الفتتواجرا  )ضتتخم بتته حتتتى يت
ةد تغطي ثمن تربيته بحي  يكون إنتاج اللحم في الطائر إنتاج ( الفواجرا  )عالية 

 . عرلي
ونظرا ألن األوز طائر يميل بطبيعته إلى أكل األعشتاب والمتواد الخضتراء  

لتتتى استتتتعماذ المتتتواد ح تغذيتتتة األوز يعتمتتتد عاونظتتترا النتتته طتتتائر أكتتتوذ فتتت ن نظتتت
الخضراء حتى يقلل من تكاليا التغذية بتالر م متن أن األوز ال يهضتم الستليلوز 
وال يحصل على طاةة كافية من الحشائ  لكي ينمو بمعدالت جيدة، وتتم تربيتة 

أستتتابيع فتتتي عنتتتابر التستتتمين يقتتتدح خاللهتتتا عليقتتتة  10 - 8الطيتتتور حتتتتى عمتتتر 
لتستتمين الستتريع أو )وتستتمى هتتذ  الطريقتتة التستتمين المركتتز وتنتتتج الطيتتور بعتتدها 



 

 

كما يمكن استغالذ طبيعتة األوز فتي استتهالكه للعشتف بتأن ( .. التسمين المبكر
يتتترن للتربيتتتة فتتي المراعتتتي إلتتى ةتتترب مرحلتتة البلتتتون فينقتتل إلتتتى حظتتائر التستتتمين 

 .حي  تقدح له عليقة تسمين خاص وتسمى لذلك التسمين المتأخر
- :التسمين المبكر)تاج اللحم تغذية بدارى األوز إلن - 1

Nutrition of young geese for meet production: 

أستتتابيع  7 - 8تربتتتى كتاكيتتتت األوز فتتتي حظتتتائر التستتتمين وفتتتترة التستتتمين  
 14كيلوجراح ويستهلك أثناءها حوالي  5 - 3يصل الطائر في نهايتها إلى وزن 

اء متن يتوح حتتى عمتر كيلوجراح علا ويعطى الطائر عليقة التستمين ابتتد 13 -
أستتابيع، ويعطتتى فتتي األستتابيع األربعتتة األولتتى عليقتتة تستتمين بادئتتة تحتتتوي  8-7

كيلتتتوجراح علتتتا / كيلتتتو كتتتالوري  2700بتتتروتين ختتتاح وطاةتتتة مم لتتتة % 20علتتتى 
ثتتتم يعطتتتى فتتتي متتتدة التستتتمين . وتتغتتتذى كتاكيتتتت األوز تغذيتتتة حتتترة طتتتوذ الوةتتتت

/ كيلو كالوري  2600ة مم لة بروتين خاح وطاة% 15الباةية عليقة تحتوي على 
كيلوجراح علا ويفضل تقديم العليقتة فتي الصتورة المبسوستة باإللتافة إلتى تقتديم 

 . المواد الخضراء
 :(الفواجراه)التسمين المتأخر إلنتاج الدهن  - 2
أستابيع ثتم  4يتم تحضتين كتاكيتت األوز فتي عنتابر التحضتين حتتى عمتر  

واد الخضتتراء فقتع، وتبقتتى فتي المرعتتى تربتى فتي المرعتتى الستتهالكه العشتتف والمت
إلتتى ةتترب البلتتون الجنستتي بتتدون إعطتتاء عليقتتة إلتتافية وبعتتدها يتتتم تستتمين األوز 

 :ب حدى الطرق ا تية
 :التسمين بالعليقة المركزة -أ 
بعد التغذية على األعشاب في فترة النمو يتتم التغذيتة علتى العليقتة المركتزة  

ثتالث فتترات متستاوية تعطتى ( يتوح 40)إلى تدريجيا على أن تقسم فترة التسمين 
.. فتتي الفتتترة األولتتى كميتتات تدريجيتتة متتن العليقتتة بشتترب أال يشتتبع الطتتائر تمامتتا 

وفي األخيرة يعطى .. وفي ال انية يعطى الطائر عليقة تسمين حتى يشبع تماما 
ويجف في نهاية فترة .. عليقة تسمين مرتفعة في الطاةة ومنخفضة في البروتين 

ين أن يمتتتأل جستتم األوز تمامتتا بطبقتتات اللحتتم والتتدهن وحينيتتذ يمكتتن ذبتتح التستتم
 . الطائر

كيلتتوجراح  12 - 15ويتستتهلك الطتتائر فتتي الفتتترات ال الثتتة الستتابقة حتتوالي  
 .من العليقة الجافة

 :إلنتاج الفواجراه Force feedingتسمين األوز بطريقة التزغيط   -ب 
رى المصتترية كمتا أنهتتا متبعتة فتتي دوذ متا زالتتت هتذ  الطريقتتة متبعتة فتتي القت 

ويجتتتري التتتتز يع باليتتتد أو ( الفتتتواجرا  )أوربيتتتة ك يتتترة وذلتتتك إلنتتتتاج الكبتتتد المتتتدهن 



 

 

جهتتتتاز ميكتتتتانيكي ةبتتتتل فتتتتترة التتتتذبح بمتتتتدة شتتتتهر وتتتتتز ع األوز بكميتتتتة متتتتن األذرة 
متترات  3 - 2جتتراح علتتى  1000 - 400الصتتفراء أو البيضتتاء مقتتدارها حتتوالي 

كيلتتتتوجراح  5 - 4ز يع هتتتتذ  يمكتتتتنم أن يتتتتزداد وزن األوز وبعتتتتد فتتتتترة التتتتت. يوميتتتتا
جتتتراح متتتع زيتتتادة نستتتبة التتتدهن بتتته إلتتتى حتتتوالي  800 - 500ويتتتزداد وزن الكبتتتد 

 . كيلوجراح من األذرة 25 - 15وتكون األوزة ةد استهلكت % 60
  -(:األمهات)التغذية في فترة اإلنتاج   - 3

Nutrition of Geese During Egg Production 

بل الولتع البتي  بشتهرين يغتذى ةطيتع التربيتة علتى عليقتة تربيتة محببتة ة 
والتتتي تغطتتي جميتتع االحتياجتتات الغذائيتتة، ومتتع الغتتذاء المحبتتف الكامتتل تحصتتل 
جميع الطيور على المركبات الغذائية الالزمة ألفضل إنتتاج بتي  وأفضتل نستبة 

ن احتياجات أوز تفريخ والرعاية تكون أك ر سهولة وال توجد اختالفات أساسية بي
 . التربية وبين احتياجات دجاج التربية

ويمكتتن تغذيتتة األوز البتتال  علتتى عليقتتة كاملتتة بهتتا بتتروتين كلتتي فتتي حتتدود  
ولكن نظرا ألن األوز يستهلك كميات كبيرة من العليقة في حتدود %  17 - 15

جتراح يوميتا ف نته يفضتل التغذيتة علتى المراعتي الخضتراء علتتى أن  300 - 400
ولكتن يجتف أن يبختذ فتي االعتبتار أن األوز . وجبتة إلتافية متن الحبتوبيعطى 

أكتتوذ بطبيعتتته فتتال يعطتتى كميتتات كبيتترة متتن الحبتتوب وإال أدى ذلتتك إلتتى تستتمينه 
وترسيف الدهن فيقل إنتاجه من البي ، والطيور التي تستبقى لموسم تربية تالي 

علتتى حبتتتوب  عنتتدما ترعتتى عنتتد توةتتا إنتتتتاج البتتتي  وأثنتتاء فتتترة الرعتتي تغتتذى
 .كاملة

وفي حالة طيور التربيتة يجتف أن يتتوفر لهتا متادة خضتراء جيتدة م تل البرستيم أو 
ومعظتتم المراعتتي المختلطتة الشتتائعة تعتبتر مناستتبة لتتألوز . خلتيع نباتتتات المراعتي

ولكتتتن البرستتتيم الحجتتتازي يعتبتتتر  يتتتر مناستتتف ويجتتتف عتتتدح إدخالتتته فتتتي التغذيتتتة 
ويجتف أن يتوفر ألوز التربيتة الحصتى ويجف أن يظل المرعى ةصيرا وعصيريا، 

 من
 الحجتتتم الختتتاص بالتتتدجاج فتتتي جميتتتع األوةتتتات والحجتتتر الجيتتتري يجتتتف أن يتتتوفر

أستتتتابيع كمصتتتتدر ( 3)أيضتتتتا، باالختيتتتتار الحتتتتر ةبتتتتل بتتتتدء إنتتتتتاج البتتتتي  بفتتتتترة 
 . للكالسيوح إلنتاج البي 



 

 

 . والجدوذ التالي يولح االحتياجات الغذائية لألوز أثناء إنتاج البي  
 

 النسبة في العليقة لمكون ا
 %البروتين الخاح 

 (كجم/ كيلو كالوري )طاةة المم لة 
 %كالسيوح 

 %فوسفور متاح 
 %الليسين 

 %سستين + المي يونين 

15 
2500 

4200 - 2225 
0250 - 0235 

0220 
0250 

   
 Nutrition of Turkeys -:تغذية الرومي -4-3-2

 :مقدمة
ح بالمناستتتبات الخاصتتتة م تتتل أعيتتتاد رأل ارتتتتبع استتتتهالن الرومتتتي منتتتذ القتتتد 

الستتنة وكتتذلك األفتتراح والمواستتم التتتي تجتمتتع فيهتتا العتتائالت، إال أن لحتتم الرومتتي 
ا ن أصبح من اللحوح الجذابة والشتهية التتي تستتهلك علتى متدار العتاح، وإدختاذ 
لحتتم الرومتتي فتتي المصتتنعات الغذائيتتة م تتل الالنشتتون والقطيعتتات وخالفتته أحتتدث 

يتتة وإنتتتاج الرومتتي بصتتورة مك فتتة حيتت  الطلبتتات الخاصتتة للتصتتنيع طفتترة فتتي ترب
واإلنتتتاج لهتتذ  المصتتنعات يم تتل حجتتم استتتهالن كبيتتر يمكتتن معتته تنظتتيم عمليتتة 

 . اإلنتاج الرومي
أستتبوع، والتتذي يصتتل فيتته وزن  12ويستتوق الرومتتي فتتي العتتادة بعتتد عمتتر  

وق علتتتى كجتتتم تقريبتتتا، إال أن يربتتتى الرومتتتي فتتتي حتتتاالت خاصتتتة ويستتت 5الطتتتائر 
 15 - 10أستتتبوع حيتتت  يصتتتل التتتوزن إلتتتى  23 - 20أوزان كبيتتترة عنتتتد عمتتتر 

ثقيلتتة  -متوستطة  -خفيفتة )كيلتوجراح وزن حتي، ويكتون ذلتك مرتبطتا بالستالالت 
وأيضتتتتا يستتتتوق الرومتتتتي متتتتذبوح لعرلتتتته فتتتتي المناستتتتبات إمتتتتا كتتتتامال أو ( التتتتوزن 

 .ةطعيات
كتتتتامال علتتتتى  يعتمتتتد إنتتتتتاج الرومتتتتي فتتتتي جمهوريتتتتة مصتتتتر العربيتتتتة اعتمتتتتادا 

استيراد كتاكيت للرومي من السالالت األجنبية المختلفة والمتخصصة فتي إنتتاج 
اللحم وتنظيم هذ  العملية إليجاد دورة إنتاج متكاملة لسهولة تستويق الرومتي فتي 

يتدخل اإلنتاج االةتصادي في تربية الرومي نظرا لكبتر حجتم . األوةات المطلوبة
لعلتتتتا وجتتتتودة اللحتتتتم إال أن ارتفتتتتاع ستتتتعر بيتتتتع الطتتتتائر وارتفتتتتاع استتتتتهالكه متتتتن ا

الرومتتي يعتتو  ارتفتتاع تكتتاليا اإلنتتتاج، ويمكتتن تحقيتتق عائتتدا مناستتبا الستتتمرار 
 . العملية اإلنتاجية



 

 

 Breds of Turkeys  -:سالالت الرومي -4-3-2-1
هنتتان العديتتد متتن الستتالالت المختلفتتة للرومتتي حيتت  يوجتتد منهتتا األصتتناف  

 :وهي Standard varietiesالقياسية 
  American Bronze    البرونز األمريكي- 
  White Holland   الهولندي العري - 
  Black Turkeys    الرومي األسود- 
  Bourbon Red    البربون األحمر- 
  Stale Turkeys   الرومي األردوازي - 
  Narra Gansett    الناراجانسيت- 
 White Beltsville Small  التلتسفيل الصغير األبي - 

 :وتوجد أصناف أخرى منها 
 .اإلنجليزي األسود واإلنجليزي األبي - 

وةتتد أنتجتتت أصتتناف أختترى أك تتر انتشتتاراف متتن عمليتتة خلتتع بتتين األصتتناف  
 :السابقة ينتج األصناف  ير القياسية ومنها

  Broad Breasted Bronze  البرونز العري  الصدر- 
 Broad Breasted Large White  األبي  ذو الصدر العري - 

 : وتوجد تقسيمة أخرى لسالالت الرومي طبقاف للوزن وهي 
- :السالالت الخفيفة الوزن   - 1
 5 - 3أستتبوع بمتوستتع وزن  13 - 12تستتوق هتتذ  الستتالالت عنتتد عمتتر  

كيلتتوجراح، ومتتن أهتتم الستتالالت الخفيفتتة التتوزن م تتل اإلنجليتتزي األستتود، البلتستتفيل 
 . بون األحمرالصغير األبي ، والبر 

- :السالالت المتوسطة الوزن  - 2
اإلنجليتتتزي  -األبتتتي  ذو الصتتتدر العتتتري   -ومنهتتتا الهولنتتتدي األبتتتي   

 . األبي 
 8 - 2أستتتتتبوعا بمتوستتتتتع وزن  16وتستتتتتوق هتتتتتذ  الستتتتتالالت عنتتتتتد عمتتتتتر  

 .كيلوجراح
- :السالالت الثقيلة الوزن  - 3
ستتتتبوع أ 40 - 22وهتتتتي ستتتتالالت ثقيلتتتتة فتتتتي التتتتوزن وتستتتتوق عنتتتتد عمتتتتر  

كيلتتتتتتوجراح ومنهتتتتتتا البرونتتتتتتز العتتتتتتري  الصتتتتتتدر،  20 - 10بمتوستتتتتتع وزن متتتتتتن 
و البتتا متتا تكتتون هتتذ  . واألبتتي  ذو الصتتدر العتتري ، وأيضتتا البرونتتز األمريكتتي

 . السالالت مستنبطة من سالالت مختلفة



 

 

إال أن تربيتتة الرومتتي إلنتتتاج اللحتتم أو إلنتتتاج بتتي  التفتتريخ يواجتته العديتتد  
قتتتتة بالعمليتتتتة اإلنتاجيتتتتة وأهمهتتتتا فتتتتترة استتتتتقباذ وتحضتتتتين متتتتن الصتتتتعوبات والمتعل

 5 - 4كتاكيت الرومي حي  يتم تحضين كتاكيت الرومي من الفقس إلى عمر 
أستابيع وهتتي أحتترج فتترة متتن فتتترات حيتاة الرومتتي نظتترا الحتيتاج كتاكيتتت الرومتتي 
إلتتتى رعايتتتة خاصتتتة فتتتي هتتتذ  الفتتتترة وأيضتتتا االحتياجتتتات الغذائيتتتة المرتفعتتتة متتتن 

ويجتف تتوفير الغتذاء لكتاكيتت % 28 - 27ين الخاح والتي تتراوح متا بتين البروت
 . ساعة من خروج الكتاكيت من ماكينة التفريخ 23 - 18الرومي بعد 

ويجتتف أن تتتتعلم الكتاكيتتت الصتتغيرة كيتتا تأكتتل عتتن طريتتق ولتتع إلتتاءة  
شديدة بجتوار المعتالا لجتذب الطيتور إلتى الغتذاء وتختلتا كتاكيتت الرومتي عتن 

ت التدجاج فتتي أنهتا كستولة فتتي األكتل والشترب ويمكتتن تفقتد حياتهتا بستتهولة كتاكيت
نظرا لضعا النظر لها، لكي يتم منتع المتوت بستبف الجتوع يجتف اتبتاع أستاليف 
رعاية دةيقة وخاصتة لمنتع النفتوق بستبف التجويتع متع لمالحظتة ولتع الكتاكيتت 

ء والمتاء بجتوار الصغيرة أسفل الدفاية بعد الفقس مباشرة إن أمكن متع ةترب الغتذا
مصدر اإللاءة الشديدة لجذب الطيور لها وكذلك استمرار عمليتة تقليتف العلتا 
وتحريكه مع اختيار بع  الكتاكيتت و متس منقارهتا فتي العلتا والمتاء لكتي يتتم 

 .تشجيع باةي الكتاكيت على األكل والشرب
ويربتتى الرومتتي بغتتر  التستتمين إلنتتتاج اللحتتم أو بغتتر  التربيتتة للقطعتتان  
بالغتتتة إلنتتتتاج بتتتي  التفتتتريخ وفيمتتتا يلتتتي االحتياجتتتات الغذائيتتتة لكتتتل متتتن نتتتوعي ال

 : اإلنتاج للرومي
 -:االحتياجات الغذائية إلنتاج اللحم من الرومي -4-3-2-2

Nutritional requirements for meat type turkeys 

نظرا لطوذ فترة التسمين في الرومي ونظترا لالستتهالن الكبيتر للعلتا ف نته  
سم فترة التسمين إلى ثالث فترات تقدح فيهتا عالئتق تتناستف متع النمتو والتوزن تنق

 .ومعامل التحويل الغذائي وكذلك نوع الساللة
 
 
 Starter diet -:عليقة البادئ - 1
تقتتتتدح هتتتتذ  العليقتتتتة فتتتتي األستتتتابيع األولتتتتى متتتتن العمتتتتر ويفضتتتتل رفتتتتع نستتتتبة  

متن البتروتين النبتاتي أو  متع وجتود النستبة العاليتة% 28البروتين الختاح بهتا إلتى 
الحيواني إلى عالئتق الرومتي فيجتف مراعتاة االحتياجتات الغذائيتة متن األحمتا  
األمينيتتتتة األساستتتتية م تتتتل الليستتتتين والمي تتتتونين وأيضتتتتا اإللتتتتافات الغذائيتتتتة م تتتتل 

وبالنستتتبة للتتتدهون فيجتتتف أن تكتتتون فتتتي حتتتدود . الفيتامينتتتات والعناصتتتر المعدنيتتتة



 

 

لتعطتي االحتياجتات % 2الزيوت النباتية بنستبة  ف ذا لم تتوفر يجف إلافة% 5
كيلتتتوجراح / كيلتتو كتتالوري  2800كمتتا يجتتف أن تكتتون الطاةتتتة المم لتتة فتتي حتتتدود 

 . عرف
 Grower and finisher diets -:عالئق النامي والناهي  -2
تعطي بعد عليقة البادئ عالئق النامي ثم عالئق الناهي ونظرا ألن هنتان  

ستتتالالت  -ستتتالالت خفيفتتتة )متتتن حيتتت  وزن الجستتتم  اختالفتتتات بتتتين الستتتالالت
. ف ن فتترة التستمين تختلتا أيضتا طبقتا لمتدة التستمين( سالالت ثقيلة -متوسطة 

والجدوذ ا تي يولح االحتياجات الغذائية لتستمين بتداري الرومتي إلنتتاج اللحتم 
 .من السالالت المختلفة

العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 باألسبوع

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع 
 العليقة

 االحتياجات الغذائية

بتتتتتتروتين 
 %خاح

مي تتتايونين 
 +

 %سستين

ليستتتتتتتتين 
% 

طاةتتتتتتتتتتتتتة 
 مم لة

 كالسيوح
% 

فوستتتتتفور 
% 

 :السالالت الخفيفة - 1
 أسبوع 12-7مدة التسمين 

0 - 3 
5 - 8 
7 -12 

 
 بادئي
 نامي
 ناهي

 
28 
22 
18 

 
1203 
2283 
2268 

 
1251 
1215 
2272 

 
2800 
2700 
4100 

 
123 
122 
120 

 
022 
026 
025 

 :ةالسالالت المتوسط - 2
 مدة التسمين

 أسبوع 18-16ذكور 
 أسبوع 13 - 12إناث 

 
0 - 3 
5 - 12 

14-16 

 
 بادئ
 نامي
 ناهي

 
26 
20 
16 

 
1201 
0227 
0264 

 
1238 
1204 
2282 

 
2800 
2700 
4100 

 
124 
121 
120 

 
0265 
0255 
0255 

 :السالالت الثقيلة - 3
 23متتتتتتتتتتدة التستتتتتتتتتتمين ديتتتتتتتتتتون 

 أسبوع
 
 
 

 أسبوع 18 - 16اإلناث 

 
0 - 3 
5 - 7 

10-16 
12-23 

0 - 3 
5 - 13 

15-18 

 
 بادئ
 1نامي
 2نامي
 ناهي
 بادئ
 نامي
 ناهي

 
26 
20 
18 
15 
26 
18 
15 

 
1201 
0227 
0268 
0257 
1201 
0268 
0257 

 
1238 
1204 
0272 
0227 
1238 
0272 
0227 

 
2800 
2700 
2700 
4100 
2800 
2700 
4100 

 
124 
121 
121 
120 
124 
121 
120 

 
0265 
0255 
0255 
0250 
0265 
0255 
0250 

- :أسس تركيب عالئق رومي التسمين* 
يتم تركيف عالئق الرومي للتسمين علسنفس األسس التي تكون بها عالئق -  1

 .بدارى التسمين للدجاج مع زيادة معدذ البروتين في فترة التسمين األولى
أك تر % 2 - 1السالالت ال قيلة تحتاج إلى عليقتة بهتا نستبة بتروتين تزيتد -  2

 .لسالالت الخفيفةمن ا



 

 

الديون تحتاج إلى كميات من العليقتة أك تر متن اإلنتاث لتذلك يفضتل تربيتة -  4
 .الديون منفصلة عن اإلناث

- :العوامل التي تؤثر في استهالك العلف
يعتبتتر الحفتتا  علتتى مستتتوى مرتفتتع متتن استتتهالن العلتتا هتتاح فتتي الوصتتوذ  

ويوجتد العديتد متن العوامتل . إلى مستوى اإلنتاج المطلوب لطيور الرومتي النتامي
التتتي تتتبثر علتتى استتتهالن الغتتذاء وكمتتا ستتبق أن ذكرنتتا يتتبثر مستتتوى الطاةتتة فتتي 

كمتتا تتتبثر درجتتة حتترارة الجتتو أيضتتا فتتي استتتهالن . الغتتذاء علتتى استتتهالن العلتتا
العلتتتتا أي كلمتتتتا زادت درجتتتتة حتتتترارة الجتتتتو يتنتتتتاة  استتتتتهالن العلتتتتا والعكتتتتس 

استتتتهالن العلتتتا والحالتتتة الصتتتحية  والعوامتتتل األختتترى التتتتي تتتتبثر فتتتي. صتتتحيح
وأيضتتتا االستستتتا ة للعلتتتا واالزدحتتتاح ( ناعمتتتة أو مفتتتتتة)للطتتتائر وشتتتكل العليقتتتة 

 .داخل العنبر وةلة عدد المعالا والمساةي وخالفه
- :االحتياجات الغذائية ألمهات الرومي -4-3-2-3

Nutritional requirements for turkey breeders 

ان األمهتتتات إلتتتى ثتتتالث فتتتترات لكتتتل منهتتتا برنتتتامج تنقستتتم فتتتترة تربيتتتة ةطعتتت 
 :خاص بالتغذية والفترات ال الثة هي كا تي

 Starting period -:فترة النمو - 1
أستتتبوع وةتتتد ستتتبق عتتتر  برنتتتامج  6 - 3وتمتتتتد متتتن الفقتتتس وحتتتتى عمتتتر  

 . تحضين كتاكيت الرومي
 Growing period -:فترة النمو - 2
 42يتتة فتتترة اإلنتتتاج فتتي حتتدود عمتتر أستتابيع حتتتى بدا 6وتمتتتد متتن عمتتر  

أسبوع، وفي هذ  الفترة يجتف اتبتاع برنتامج ختاص فتي التغذيتة واإللتاءة ويعمتل 
على الحد من سرعة النمو وسرعة البلون الجنسي حتتى يبتدأ الطتائر فتترة اإلنتتاج 
وةد اكتمل نمتو  تمامتا، فتيمكن الحصتوذ علتى أفضتل إنتتاج متن البتي  الصتالح 

 .بية في فترة النمو يبشر بنجاح فترة اإلنتاج التاليةللتفريخ ونجاح التر 
 
 
 Egg production period -:فترة إنتاج البيض - 3
أستتتبوع حستتتف  23 - 20أستتتبوع تمتتتتد إلتتتى حتتتوالي  42وتبتتتدأ فتتتي حتتتدود  

الساللة تتوةتا بعتدها اإلنتتاج لتبتدأ فتترة القلت  وهتي الفتترة التتي يتتم فيهتا تستاةع 
 .رة والحةالري  وانخفا  اإلنتاج بصو 



 

 

ويستتتتتبقي بعتتتت  المتتتتربين ةطعتتتتان األمهتتتتات لفتتتتترة إنتاجيتتتتة ثانيتتتتة ويفضتتتتل  
ا خرون التخل  من القطيع بعد انتهاء الفترة اإلنتاجية األولى، وفي هذ  الفترة 

 :يقدح عالئق البادئ والنامي والبيا  اإلنتاجي أثناء الفترات ال الثة كا تي
 starter diet -:عليقة البادئ -أ 
% 26ح عليقة بادئ مرتفعة في البروتين في فترة التحضتين تصتل إلتى تقد 

ويجتتف أال . م تتل العليقتتة البادئتتة التتتي تقتتدح للرومتتي التتذي يربتتى بغتتر  التستتمين
ويفضتتل معظتتم المتتربين تقتتديم مصتتدر للبتتروتين الحيتتواني % 3تزيتد األليتتاف عتتن 

 . في هذ  الفترة لرفع نسبة البروتين
  Grower diet -:عليقة النامي -ب 

نظرا ألن الرومي من سالالت إنتتاج اللحتم ف نته يستتهلك كميتات كبيترة متن  
العليقتتة فتتي فتتترة النمتتو وةتتد يتتبدي ذلتتك إلتتى زيتتادة التتوزن والستتمنة وبلتتون جنستتي 

لتذلك يجتف . مبكر وولع بي  صغير الحجم فتخف  الخصوبة ونستبة الفقتس
ليقتتتة لمقدمتتة متتع تقتتتديم تنظتتيم برنتتامج التغذيتتتة فتتي فتتترة النمتتتو بتحديتتد كميتتات الع

 :عليقة منخفضة البروتين وتقسم فترة النمو إلى فترتين كا تي
 الفترة الثانية الفترة األولى

تقتدح فتي هتتذ  الفتترة عليقتة نتتامي 
أستتتتتتبوع  12 - 6متتتتتن عمتتتتتر  1

 18بهتتا بتتروتين ختتاح فتتي حتتدود 
حتتتتى يتتتتم التتتتدرج متتتن % 20 -

عليقتتتتتتتتتة البتتتتتتتتتادئ إلتتتتتتتتتى العليقتتتتتتتتتة 
 .المنخفضة البروتين

متتتتتتا تقتتتتتتدح العليقتتتتتتة لالستتتتتتتهالن ك
 .الحر بدون تحديد الكميات

المنخفضتة  2تقدح في هتذ  الفتترة عليقتة نتامي 
أستتبوع ويكتتون  28 - 12البتتروتين متتن عمتتر 

مستتتتوى البتتتروتين الختتتاح فتتتي هتتتذ  العليقتتتة فتتتي 
فقتتتع متتتع تحديتتتد كميتتتات العليقتتتة % 16حتتتدود 

جتم  150 - 120المقدمة للطيور حي  تقدح 
جتتتم  200 - 180لخفيفتتتة، يوميتتتا للستتتالالت ا

يوميتتتا للستتتالالت ال قيلتتتة ويتتتتم تحقيتتتق  تتتر  
تتتأثير البلتتون الجنستتي فتتتي الفتتترة ال انيتتة للنمتتتو 

 .عن طريق هذا التحديد الغذائي
  Layer diet -:عليقة بياض إنتاجي -ج 

أستتتبوع وعلتتتى ذلتتتك تقتتتدح عليقتتتة  42تضتتتع دجاجتتتات الرومتتتي البتتتي  عنتتتد  
% 18 - 12البتتتتتروتين الختتتتتاح فتتتتتي حتتتتتدود خاصتتتتتة بفتتتتتترة اإلنتتتتتتاج يكتتتتتون فيهتتتتتا 

للستتتالالت الخفيفتتتة نظتتترا لزيتتتادة إنتاجهتتتا متتتتن %  17 - 18للستتتالالت ال قيلتتتة، 
عتتالوة علتتى زيتتادة معتتدالت % 225البتتي  كمتتا ترفتتع أيضتتا نستتبة الكالستتيوح إلتتى 

الفيتامينتتات واألمتتالح المعدنيتتة لتأثيرهتتا الكبيتتر علتتى نستتبة إنتتتاج البتتي  ونستتبة 
 . لتالي يولح احتياجات ةطعان الرومي إلنتاج البي والجدوذ ا. الفقس

 



 

 

 
 المكون 

عليقة 
 البادئ

عليقة بياض  عالئق النامي
 2نامي 1نامي  إنتاجي

 %بروتين خاح 
 كجم/ طاةة مم لة كيلو كالوري 

 %كالسيوح 
 %الفوسفور الكلي 
 %الفوسفور المتاح 

 %الليسين 
 %سستين + مي وتين 
  IU Aفيتامين 

26 
2250 
123 
027 
026 

1238 
1201 

10000 

20 
2800 
126 
022 
026 

1204 
0227 
7000 

16 
2800 
126 
022 
026 

0282 
0264 
7000 

18 
4000 
225 
028 
025 

0272 
0268 

11000 
ويجتتف أن يكتتون االنتقتتاذ تتتدريجي بتتين عليقتتة النمتتو وعليقتتة اإلنتتتاج ولتتذلك  

 42 - 27متتتن أستتتبوع وتكتتتون الفتتتترة  27تقتتتدح عليقتتتة اإلنتتتتاج ابتتتتداء متتتن عمتتتر 
 42 - 27أستتبوع وتكتتون الفتتترة متتن  27أستتبوع كمرحلتتة انتقتتاذ ابتتتداء متتن عمتتر 

أسبوع كمرحلة انتقاذ يتم فيهتا زيتادة معتدالت العليقتة واإللتاءة حتتى يبتدأ ولتع 
أسبوع وكمية العليقة التي تستهلكها السالالت ال قيلة  42البي  في حدود عمر 

جتتتتتتم يوميتتتتتتا  400 - 250د جتتتتتم يوميتتتتتتا وفتتتتتتي حتتتتتدو  300 - 400فتتتتتي حتتتتتتدود 
 . للسالالت الخفيفة، ويقدح الصدف لالستهالن الحر في فترة إنتاج البي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تذكر
 البــاب األول

 
 الفصل األول

الغذائيتتتتة المختلفتتتتة المكونتتتتة لألنستتتتجة النباتيتتتتة والحيوانيتتتتة والتتتتتي  المركبتتتتات
قتدة والتتي تعتبتر تدخل في عليقتة الحيوانتات وتشتمل الكربوهيتدرات البستيطة والمع

أيضتتتاف الزيتتتوت والتتتدهون والتتتتي تعتبتتتر مصتتتادر طاةتتتة مركتتتزة  –مصتتتادر للطاةتتتة 
أيضتتاف الفيتامينتتات  –البروتينتتات واألحمتتا  األمينيتتة األساستتية و يتتر األساستتية 

والتتتي تعتبتتر مركبتتات عضتتوية يحتاجهتتا الجستتم بنستتف لتتييلة إال أنهتتا لتترورية 
وتنقستتم إلتتى فيتامينتتات ذائبتتة فتتي  ونقصتتها يتتبدي إلتتى اإلصتتابة بتتأعرا  مختلفتتة

التتدهون م تتل أ ، د ، هتتت ، ن وأختترى ذائبتتة فتتي المتتاء م تتل أعضتتاء المجموعتتة ب 
 .المركز، فيتامين جت

 –عالوة على ذلك العناصتر المعدنيتة والتتي تنقستم أساستاف إلتى مجمتوعتين 
 .والبوتاسيوح –الما نيسيوح  –الفوسفور  –العناصر الكبرى ومنها الكالسيوح 

العناصر الصغرى والتي يحتاجها الجسم بنستف لتييلة إال أنهتا لترورية و 
 .في عمليات التم يل الغذائي في الجسم ونقصها يصحبه ظهور أعرا  مختلفة

 
 الفصل الثانى

الهضم في المجترات ومقارنة بين الهضم فتي آكتالت العشتف  يتر  ويشمل
ألجتتتزاء المختلفتتتة المجتتتترة والمختتتترة متتتن ناحيتتتة أجتتتزاء الجهتتتاز الهضتتتمي وستتتعة ا

ووظيفتتة كتتل جتتزء أيضتتاف يشتتمل هتتذا الفصتتل عمليتتات الهضتتم فتتي التتدواجن وأجتتزاء 
الجهاز الهضمي ووظيفة كل جزء وعمليتات امتصتاص النتواتج النهائيتة لعمليتات 

 .الهضم كما يشمل هذا الفصل إخراج المركبات التي لم تهضم أو لم تمت 



 

 

  الباب األولأسئلة تدريبية على 
 

 ولالفصل األ 
 .ما هو مفهوح المصطلحات التالية -1

 الفيتامينات -    الكربوهيدرات –      المواد البروتينية -       المادة الغذائية  -
العناصتتتتتر المعدينتتتتتة  –   العناصتتتتتر المعدنيتتتتتة الكبتتتتترى  –  األحمتتتتتا  األمنيتتتتتة  -

 الصغرى 
 السكريات ال نائية –     السكريات البسيطة  –           السليلوز  -

 .أهمية الماء في جسم الحيوان ما هو -2

ما هونسبة الكربوهيدرات في جسم الحيوان وما هتي الصتورة التتي يوجتد  -4
 .عليها

ةتتارن بتتين طاةتتة المركبتتات الغذائيتتة المختلتتة والداخلتتة فتتي تركيتتف عليقتتة  -3
 .الحيوان

 .ما هو عدد األحما  األمينية األك ر شيوعاف في عالئق الحيوان -5

 .الذائبة في الدهون  اذكر بع  الفيتامينات -6

اذكر بع  الفيتامينتات الذائبتة فتي المتاء وا ثتار الناجمتة عتن نقصتتها  -2
 .في الغذاء

يعتبر عنصري الكالسيوح والفوسفور من أهم العناصر المعدنية الكبرى " -8
أشتتترح هتتتذ  العبتتتارة متتتع ذكتتتر " المستتتتخدمة فتتتي تغذيتتتة الحيتتتوان والتتتدواجن

 أعرا  نق  الكالسيوح؟

معدنيتتتتتتة الكبتتتتتترى المستتتتتتتخدمة فتتتتتتي تغذيتتتتتتة الحيتتتتتتوان أذكتتتتتتر العناصتتتتتتر ال -7
 والدواجن؟

 .ما هي احتياجات عجل تسمين من الماء؟ -10

 ما هي االحتياجات المائية للدواجن؟ -11

 .ما هي احتياجات أبقار اللبن من الماء؟ -12

 .عدد األحما  األمينية األساسية؟ -14

 .ما هي األحما  الدهنية األساسية؟ -13

هتا الحيتوان ومتا هتي وظيفتة كتل تكلم عن أهم عنصترين معتدنيين يحتاج -15
 .منهما؟

 .تكلم عن العنصر المعدني الذي يدخل في تركيف الفيتامين؟ -16

تكلتتم عتتن العنصتتر التتذي يتتدخل فتتي تركيتتف أحتتد الهرمونتتات فتتي جستتم  -12
 .الحيوان؟



 

 

نتتتتاة  هتتتتذ   –تتبتتتتاين نستتتتبة الزيتتتتوت فتتتتي األعتتتتالف النباتيتتتتة المختلفتتتتة  -18
 .العبارة

. فيتتامين ب -فيتامين هت  –لية تكلم عن أعرا  نق  الفيتامينات التا -17
 في الحيوانات المزرعية المختلفة؟

ناة  أهمية عنصر الكالسيوح في عالئق الحيوانتات الناميتة بتالر م متن  -20
أن عنصر الحديد يوجد بكميات لييلة في جسم الحيوان إال أنه يلعتف 
دور رئيسي في عمليتات التتنفس وبالتتالي أكستدة المركبتات الغذائيتة فتي 

 .ناة  هذ  العبارة –المختلفة  األنسجة

 .عدد مصادر الميا  المتاحة في جسم الحيوان؟ -21

 

 الفصل الثانى
ما هو أهم مالمح الفترق فتي التركيتف المرفولتوجي بتين معتدة الحيوانتات  -1

 .آكلة العشف المجترة و ير المجترة؟
 .ما أهمية عمليات الهدح في كرش المجترات؟ -2

 .في كرش المجترات؟ما أهمية عمليات البناء التي تحدث  -4

هتتتل توجتتتد  تتتدد إلفتتتراز إنتتتزيم الستتتليلولير فتتتي القنتتتاة الهضتتتمية للحيتتتوان  -3
 .المجتر؟

أذكتتر استتم أنتتزيمين مستتيولين عتتن هضتتم الكربتتواديرات الذائبتتة فتتي أمعتتاء  -5
 .المجترات؟

النتتتاتج النهتتتائي لهضتتتم الكربوايتتتدرات فتتتي المجتتتترات تختلتتتا عتتتن النتتتاتج  -6
 .نات ذات المعدة البسيطة؟النهائي لهضم الكربوايدرات في حيوا

يختلتتتا النتتتاتج النهتتتائي لهضتتتم البتتتروتين فتتتي حالتتتة الحيتتتوان ذات معتتتدة  -2
 .ناة  ذلك –بسيطة عنه في المجترات 

الناتج النهائي لهضم الدهون في المجترات يختلا عنه في حيوان ذات  -8
 .المعدة البسيطة ناة  هذ  العبارة

البستيطة فتي االستتفادة تختلا ةدرة المجترات عن حيوانات ذات المعتدة  -7
متتتتن المركبتتتتات ا زونيتتتتة  يتتتتر البروتينيتتتتة الداخلتتتتة فتتتتي تركيتتتتف الغتتتتذاء 

 .ناة  ذلك –الحيواني 

العجوذ الرليعة تحتاج إلى تواجد فيتتامين ب المركتف بكميتات تغطتي  -10
إحتياجتات الحيتتوان فتي حتتين أن األبقتتار لتيس متتن الضتروري تتتوافر هتتذا 

 .الفيتامين لمن تركيف عالئقها لماذا؟

 .عدد وظائا الحجرة ال ال ة من المعدة المركبة؟ -11



 

 

ةارن بين السعة النسبية بين كل مكونات أو حجرات المعدة المركبة في  -12
 .األبقار واأل ناح ومعدة الخيوذ؟

ناة  دور األجزاء المساعدة واألعضاء والغدد الملحقة بالقناة الهضمية  -14
 .في عمليات الهضم في المجترات؟

 الهضمي في الدواجن مع الرسم؟ أذكر أجزاء الجهاز -13
 .ما هي عمليات الهضم المختلفة في الدواجن؟ -15

 كيا يتم االمتصاص للعناصر الغذائية المختلفة في الدواجن؟ -16

 تكلم باختصار عن عملية اإلخراج في الدواجن؟ -12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تذكر
 انىـاب الثــالب

 
 الفصل األول

لمختلفتتتة وتحتهتتتا األعتتتالف الخشتتتنة شتتتمل هتتتذا البتتتاب أةستتتاح متتتواد العلتتتا ا
والتتتي تشتتمل ةستتمين األوذ هتتي األعتتالف الخضتتراء والتتتي تتميتتز بارتفتتاع نستتبة 

بعضها بقولي م ل البرسيم  –الرطوبة إال أنها تحتوي على الكاروتين وفيتامين أ 
المصتتري والبرستتيم الحجتتازي وبعضتتها نجيلتتي كمتتا هتتو الحتتاذ بالنستتبة للتتدرادة أو 

وأيضتتتتاف يتتتتدخل تحتتتتت هتتتتذا القستتتتم  –الستتتتوردان أو الكاوكانتتتتدى  التتتتذرة الصتتتتفراء أو
أعتتالف خضتتراء محفوظتتة م تتل الستتيالج واألعتتالف الخشتتنة الجافتتة م تتل التتدريس 
سواء ناتج من برسيم مصري أو من البرسيم حجازي والدريس يعتبر علا خشن 

 .جيد
وهنان أعالف خشنة جافة فقيرة في محتواها من كل متن الطاةتة والبتروتين 

 .أم لتها الق  والتبن وخطف األذرة ومن
أما األعالف المركزة فبعضتها  نتي فتي الطاةتة كمتا هتو الحتاذ فتي حبتوب 

 .الذرة الشامية والصفراء والرفيعة
والبع  ا خر  ني في البروتين كما هو الحتاذ فتي بتذور البقوليتات م تل 

 –الفتتوذ البلتتدي وفتتوذ الصتتويا ومخلفتتات استتتخالص الزيتتوت م تتل كستتف القطتتن 
كستتف عبتتاد الشتتمس  –كستف الصتتويا  –كستتف الفتتوذ الستتوداني  –كستف الكتتتان 

 . ير المقشور أو المقشور
 الفصل الثانى

شتتتمل طتتترق التقيتتتيم المختلفتتتة لمتتتواد العلتتتا وتحتهتتتا ذكتتترت طتتترق التقتتتدير 
 .وأيضاف في حالة الدواجن المجتراتوطرق التقييم الغذائي في حالة  –الكيماوي 



 

 

 اب الثانيالبأسئلة تدريبية على 
 

 الفصل األول
 :مع ذكر أهم مجتراتها وم اذ عن كل منها: عرف كل مما يأتي  -22

 األعالف الخشنة الجافة  -األعالف الخضراء  -األعالف الخسنة -
 األعالف الغنية في الطاةة  -األعالف المركزة -
 األعالف البروتينية -

 :منأهمية استخداح األعالف الخشنة ؟ مع ذكر م اذ عن كل ما  -24

 .األعالف الخشنة الفقيرة -ب األعالف الخشنة الجيدة ؟  -أ  
 .األعالف الدرنية –د   األعالف العصيرية  -جت

 ما هي إلافات األعالف المستخدمة في تغذية الدواجن؟ -23
 سمي إلافات األعالف  ير الغذائية المستخدمة وتغذية الدواجن؟ -25

كبتتتات الفنيوليتتتة تحتتتتوى بعتتت  الحبتتتوب علتتتى المتتتواد الضتتتارة م تتتل المر " -26
اشتترح هتتذ  " والتتتي لهتتا تتتأثير علتتى االستتتفادة متتن الفوستتفور فتتي التتدواجن

 .العبارة مع ذكر أم لة لذلك

أذكر أهم األكساب التي تنتج من مخلفات عمليات تصنيع واستخالص  -22
 الزيوت من الحبوب الذيتية؟

 ما هي أهم مصادر البروتين الحيواني المستخدمة في تغذية الدواجن؟ -28

 أهم المخلفات الناتجة عن مصانع األ ذية المحفوظة؟ أذكر -27

 
 الفصل الثانى

 ما هي طرق تقييم مواد العلا ؟ -1
 ما هي الطريقة لتقدير البروتين الخاح في مواد العلا الحيوانية ؟ -2

 ما هي طرق التقييم الغذائي لمواد العلا في المجترات والدواجن؟ -4

 ما هي طريقة تقدير الرماد في مادة العلا ؟ -3

شرح كيفية تقتدير الطاةتة المتم لتة فتي متادة علتا مستتخدمة فتي تغذيتة ا -5
 الدواجن؟

متتتا هتتتي طتتترق التقيتتتيم الغتتتذائي لمتتتادة علتتتا عنتتتد استتتتخدامها فتتتي تغذيتتتة  -6
 المجترات؟

 ما هي أهم األعالف الخضراء الصيفية ؟ -2

 ما هي طريقة عمل الدريس وتقليل الفقد في األوراق؟ -8



 

 

ائتتد عتتن الحاجتتة فتتي موستتمه ةتتارن بتتين طتترق حفتتظ العلتتا األخضتتر الز  -7
 .إلستخداح في فصل عدح تواجد 

ناة  التغيرات التي تحدث فتي متادة العلتا األخضتر حتتى يتتم تحويلته  -10
 .إلى سيبالج

 .ما هي شروب الحصوذ على سيالج جيد -11

اذكتتتر أربعتتتة إلتتتافات  يتتتر  ذائيتتتة تستتتتخدح متتتع العالئتتتق متتتع تولتتتيح  -12
 .الدور الذي تلعبه كل منها

 ضم الظاهري لمادة علا ؟كيا تحسف معامل اله -14

 كيا يتم حساب مجموع المركبات الغذائية المهضومة لمادة العلا ؟ -13

 ما هي العوامل التي تبثر على معامل الهضم ؟ -15

 ما تأثير تجهيز الغذاء على عمليات الهضم ؟ -16

 ما هو مقيال معادذ النشا ؟ -12

 .ارسم شكل يولح مسارات طاةة الغذاء في الحيوان -18

 وتين في مواد العلا للدواجن؟ماهي طرق تقييم البر  -17

 .أشرح كيفية تقييم مواد العلا بمقاييس الطاةة المم لة في الدواجن -20

 ارسم دور الطاةة في جسم الطائر؟ -21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تذكر
 الثـاب الثــالب

 الفصل األول
 األسس العامة الستخدام المركبات الغذائية

 لعامة لتقدير االحتياجات      البروتينات في العليقة الحافظة واألسس ا :أواًل 
 .اإلنتاجية      
استخداح إلتافات التدهون  –الدهن في العليقة وخاصة في الجزء المركز  :ثانيًا 

 .المحمية في العالئق
االحتياجتتتتات متتتتن العناصتتتتر  يتتتتر العضتتتتوية وخاصتتتتة بالنستتتتبة للكالستتتتيوح  :ثالثًا 

 –الحديتتتد  والفوستتتفور ومتتتدى كفايتتتة العناصتتتر الصتتتغرى فتتتي العليقتتتة م تتتل
 .الزنك والمنجنيز والما نسيوح والسيلينبوح –النحال 

 (.الذائبة في الدهون )االحتياجات من الفيتامينات أ ، د ، هت  :رابعاً 
 الفصل الثانى

وامكانية تغطية جزء من الفجتوة عتن طريتق تربيتة البتلتو  –اللحوح  مصادر
 –وذ بقتتتري محلتتتي حتتتدود التستتتمين االةتصتتتادي لألنتتتواع الحيوانيتتتة المختلفتتتة عجتتت

التركيف الكيمتاوي للزيتادة الوزنيتة فتي المراحتل  –عجوذ جاموسي  –بقري خليع 
 -الوزنية المختلفة الكفاءة التحويلية وعالةتها بالمراحل العمرية والوزنية المختلفة 

مواستتم شتتراء العجتتوذ متتن األستتواق للتستتمين وإنتتتاج اللحتتم األحمتتر نظتتم التستتمين 
تتتتأثير التستتتمين الستتتريع علتتتى إنتاجيتتتة العجتتتوذ  –مصتتتر المختلفتتتة المنتشتتترة فتتتي 

 .التسمين السريع للحيوانات المسنة –النامية 
 .أيضاف بع  اإللافات المحفزة لزيادة الوزن الحي

 الفصل الثالث
أهميتتتة رلتتتاعة  –أهميتتتة تغذيتتتة النعتتتاج فتتتي المراحتتتل األخيتتترة متتتن الحمتتتل 

متتالن الرلتتيعة وتغذيتتة استتتخداح المركتتزات فتتي تغذيتتة الح –الحمتتالن السرستتوب 
تغذيتتة الحوليتتات فتتي المراحتتل  –ذكتتور التستتمين حتتتى التتوزن التستتويقي المناستتف 

 .العمرية المختلفة حتى تصل عمر سنه
 الفصل الرابع

متا هتي العوامتل التتي تتبثر  –إنتاج العمل من الفصائل الحيوانية المختلفة 
أهميتة المركبتات  – على اةتصاديات استخداح الفصائل المختلفة في إنتاج العمتل

 .الغذائية المختلفة في إنتاج الطاةة الحركية
 

 



 

 

 أسئلة تدريبية على الباب الثالث
 

 الفصل األول
 .اذكر أثر نسبة البروتين في العليقة على إنتاج اللبن؟ -
متتا هتتي االحتياجتتات متتن التتدهن فتتي العالئتتق للوصتتوذ إلتتى أعلتتى إنتتتاج متتن  -

 اللبن؟

 .المحمية في تغذية األبقار المدرة للبنمتى يمكن االستفادة من الدهون  -

متتا هتتو تتتأثير عتتدح اتتتزان العناصتتر المعدنيتتة فتتي عليقتتة الحيتتوان علتتى إنتاجتته  -
 من اللبن ؟

متا هتو التتتأثير المباشتر الستتخداح عالئتتق فقيترة فتي الفوستتفور علتى حيوانتتات  -
 اللبن؟

متتتا ا ثتتتار الناتجتتتة متتتن تغذيتتتة أبقتتتار اللتتتبن علتتتى عالئتتتق فقيتتترة فتتتي كلوريتتتد  -
 لصوديوح؟ا

متتتتا هتتتتي العالةتتتتة بتتتتين متتتتدى تتتتتوافر العلتتتتا األخضتتتتر وكميتتتتة تركيتتتتز بعتتتت   -
 الفيتامينات في اللبن الناتج؟

متتتا هتتتي الحتتتدود الطبيعيتتتة لقتتتدرة أبقتتتار اللتتتبن علتتتى التهتتتاح المتتتادة الجافتتتة فتتتي  -
 العليقة؟

 كيا تقدر االحتياجات الحافظة لحيوان اللبن من كل من الطاةة والبروتين؟ -

 يبني على تقدير االحتياجات اإلنتاجية ألبقار اللبن؟ ما هي األسس التي -

كيا يمكن تعديل إنتاجية الحيوانات من اللبن بنسف مختلفة من الدهن إلى  -
 دهن؟% 3لبن معدذ 

المطلتوب مناةشتتة تتأثير استتتخداح كستف الكتتتان أو كستف عبتتاد الشتمس  يتتر  -
ار المستتتخل  أو كستتف العبتتاد المستتتخل  أو حبتتوب األذرة فتتي عالئتتق أبقتت

 .اللبن على خواص الزبد الناتج

فتي العالئتق  NDF ? ADFمتاهي االحتياجتات الم لتى متن األليتاف الختاح  -
 خالذ موسم الحليف وخالذ موسم الجفاف وذلك لألبقار عالية اإلدرار ؟

كيتتتا تحستتتف االحتياجتتتات اليوميتتتة لألبقتتتار ابتتتتداء متتتن النصتتتا ال تتتاني متتتن  -
 الحمل وحتى الوالدة؟

 ات من ماء الشرب لحيوان جاف؟كيا تحسف االحتياج -

 .كيا تحسف االحتياجات اإلنتاجية من ماء الشرب لحيوان مدر للبن -

 
 



 

 

 

 الفصل الثانى

 ما هي مصادر اللحوح الحمراء تحت الظروف المصرية؟ -1
ونفتتس ( بتتالطن)ةتتارن بتتين إنتاجيتتة نصتتا مليتتون عجتتل بتلتتو متتن التتذبائح  -2

 .زن حيكجم و 350 – 300العدد بعد تربيته إلى وزن النضج 

متتتا هتتتي التتتنظم المقترحتتتة لعظمتتتة االستتتتفادة متتتن االحتيتتتاطي القتتتومي متتتن  -4
 العجوذ البتلو لتغطية الفجوة في اللحوح الحمراء؟

متتتتا هتتتتي المعتتتتامالت التتتتتي يجتتتتف أن تخضتتتتع لهتتتتا العجتتتتوذ البتلتتتتو بمجتتتترد  -3
 ورودها إلى المزرعة؟

متتتتتا هتتتتتي أحستتتتتن مواصتتتتتفات لبتتتتتدائل األلبتتتتتان الصتتتتتالحة لتنشتتتتتية العجتتتتتوذ  -5
 الجاموسي؟

ما هي حدود التسمين االةتصادي للعجوذ البقري البلدي والعجوذ البقتري  -6
 الخليطة والعجوذ الجاموسي؟

متاهي أستتباب اختتالف الكفتتاءة التحويليتتة للعليقتة فتتي الحيوانتات فتتي بدايتتة  -2
 وفي نهاية التسمين؟

كيا يختلا التركيف الكيماوي لجستم حيتوان اللحتم فتي األوزان واألعمتار  -8
 المختلفة؟

 نظم التسمين السائدة تحت الظروف المصرية؟ ما هي -7

متتا هتتي المعتتامالت الواجتتف أن يخضتتع لهتتا عجتتوذ التستتمين عنتتد شتترالها  -10
 .من السوق وورودها الي المزرعة

ما هي العوامتل الداخليتة التتي تتبثر علتى احتياجتات عجتوذ التستمين متن  -11
 ماء الشرب؟

تستمين متن ما هي العوامل الخارجية التي تبثر على احتياجتات عجتوذ ال -12
 ماء الشرب؟

 .رتف مواسم شراء عجوذ التسمين ترتيباف تنازلياف مع توليح األسباب -14

 .أذكر أحد اإللافات المتبعة لتحسين معدالت الزيادة اليومية للعجوذ -13

 
 الفصل الثالث

 ما هو الوزن المفضل لفطاح الحمالن؟ -
 عادة يفضل استخداح مختاليع البتادئ لتدفع النمتو فتي الحمتالن الرلتيعة -

 .مناسف لهذا الغر ( 1)والمطلوب تركيبه بادئ رةم  –



 

 

ما هو حجم المادة الجافة التي يمكن لحوالي التستمين أن تأكلهتا لكتي تحقتق  -
 أعلى زيادة يومية؟

 .شهر خالذ الفترة الصيفية 8-6اذكر العليقة اليومية للحولية في عمر  -

 .صيفيةشهر خالذ الفترة ال 12-8كون عليقة يومية للحوليات في عمر  -

 .شهر خالذ الشتاء وتوافر البرسيم 8-6كون عليقة يومية للحوليات عمر  -

كنستتتبة متتتن التتتوزن )متتتا هتتتي نستتتبة المتتتادة الماليتتتة فتتتي عليقتتتة األ نتتتاح البالغتتتة  -
وكيتتا تستتتكمل بقيتتة االحتياجتتات متتن المركبتتات والعناصتتر الغذائيتتة ( الحتتي

 .الالزمة

 في البروتين؟كيا يمكن تعوي  فقر عليقة األ ناح تامة النمو  -

هتل تفضتل جرشتها أو . عند استخداح الحبوب كأحد مكونات العليقة لأل نتاح -
 تقدح سليمة؟ ولماذا؟

 لماذا ينصح بأن يتم ح  البرسيم وتركه ليلة ثم يقدح للحيوان للتغذية عليه؟ -

متتتتى يستتتتخدح؟ ومتتتا الهتتتدف  – Flushihgعتتترف إصتتتطالح التتتدفع الغتتتذائي  -
 منه؟

 عالئق األ ناح؟ ما تأثير نق  البروتين في -

أي . المطلتتوب معرفتتة رأيتتك فتتي تغذيتتة النعتتاج ختتالذ مراحتتل الحمتتل المختلفتتة -
 نوع من األعالف تنصح باستخدامها ولماذا؟

 

 الفصل الرابع

لمتاذا يفضتتل بعت  المتتزارعين بعت  األنتتواع الحيوانيتة علتتى األنتواع األختترى  -
 في إنتاج العمل؟

 .مل في بع  المزارع؟ما هي ميزات الفصيلة الخيلية في إنتاج الع -

 .كيا يمكن التعبير عن الطاةة الحركية بمقيال حراري؟ -

متتتا هتتتو التركيتتتف الكيمتتتاوي للعضتتتالت العاملتتتة ومتتتا هتتتي أولويتتتات استتتتخداح  -
المركبتتتتتتات الغذائيتتتتتتة المختلفتتتتتتة والداخلتتتتتتة فتتتتتتي تركيتتتتتتف العليقتتتتتتة فتتتتتتي تشتتتتتتغيل 

 العضالت؟

 .لشغل؟ةارن بين تغذية خيوذ الجر وخيوذ الريالة في  ير مواسم ا -

 .ناة  أهمية ملح الطعاح بالنسبة لخيوذ تحت ظروف العمل الشاق صيفاف  -

متتا هتتو تتتأثير استتتخداح عالئتتق  نيتتة فتتي البتتروتين عنتتد تغذيتتة الخيتتوذ التتتي  -
 ؟.تقوح بأعماذ شاةة

 ما هي أسباب إصابة الخيوذ ب نتفا  في المفاصل وخموذ؟ -
 



 

 

 تذكر
 عـاب الرابـالب

 
 الفصل األول

 مخلفتتتتتتات  –التتتتتتدهون  –ساستتتتتتية للعليقتتتتتتة هتتتتتتي الكربوهيتتتتتتدرات المكونتتتتتتات األ
مصتتتتتتتتادر البتتتتتتتتروتين النبتتتتتتتتاتي  –مصتتتتتتتتادر األوراق الخضتتتتتتتتراء  –المطتتتتتتتتاحن 
 –عوامتل النمتو  يتر المعروفتة  –إلافات المضادات الحيويتة  –والحيواني 

 .مضادات التأكسد واألدوية والعقاةير –الفيتامينات 

 ( نتتتامي –بتتتادئ )امج العلفتتتين بتتترامج تغذيتتتة بتتتداري كتاكيتتتت اللحتتتم هتتتي برنتتت
 (.ناهي –نامي  –بادئ )وبرنامج ثالثة أعالف 

  االحتياجات الغذائية لكتاكيت اللحم تشمل االحتياجات من البروتين والطاةتة
 .المم لة واألحما  األمينية األساسية والعناصر المعدنية والفيتامينات

 تغذية دجاج بي  المائدة ينقسم إلى ةسمين أساسيين هما: 

 (.أسبوع 18 –يوح )تغذية كتاكيت وبداري إنتاج المائدة  -1
نهايتتتة موستتتم  –أستتتبوع  18)تغذيتتتة دجتتتاج بتتتي  المائتتتدة أثنتتتاء اإلنتتتتاج  -2

 (.إنتاج البي 

 الغذائية لتدجاج بتي  المائتدة متن أهتم النقتاب التتي يجتف أختذها  االحتياجات
ائيتتة فتتي االعتبتتار عنتتد إنشتتاء مشتتاريع إنتتتاج بتتي  المائتتدة متتن الناحيتتة الغذ

 .والصحية واالةتصادية

 

 الفصل الثانى

 تنقسم تغذية األمهات للدجاج إلى ةسمين هما:- 

 .تغذية أمهات دجاج بي  المائدة -1
 .تغذية أمهات دجاج اللحم -2

 تغذية أمهات دجاج بي  المائدة تمر ب الث مراحل رئيسية هما: 

 .مرحلة تغذية الكتاكيت -1
 .مرحلة تغذية البداري  -2

 .لبي  أثناء اإلنتاجمرحلة تغذية أمهات ا -4

  توجتتتتد طتتتتريقتين لتنظتتتتيم وتحديتتتتد الغتتتتذاء أثنتتتتاء فتتتتترة النمتتتتو لبتتتتداري األمهتتتتات
 -:وهما

 .برنامج تحديد الغذاء كل يوح -1
 .برنامج تحديد الغذاء يوح بعد يوح -2



 

 

   تختلا تغذية أمهات دجاج اللحم عن تغذية أمهات بي  المائتدة متن حيت
 (.تكوين الدهون داخل الجسم)االحتياجات لميل أمهات اللحم إلى السمنة 

 تنقسم تغذية امهات اللحم الي ثالث مراحل رئيسية وهما: 

 (.عليقة البادئ والنامي)مرحلة النمو ألمهات اللحم وتشمل  -1
 .مرحلة ما ةبل اإلنتاج -2

 .مرحلة إنتاج البي  -4

 

 الفصل الثالث

  الطيتتور المائيتتة تشتتمل التتبع واألوز وهنتتان العديتتد متتن الستتالالت التتتي تربتتى
 .تحت الظروف المصرية

  تغذيتتة بتتع التستتمين تحتتتاج إلتتى لتتبع وتنظتتيم فتتي تركيتتف العليقتتة واالهتمتتاح
 .باالحتياجات الغذائية نظراف لشراهة البع في استهالن العلا

  ويوجتتتتد ( الفتتتتواجرا  )يربتتتتى األوز فتتتتي بعتتتت  البلتتتتدان إلنتتتتتاج الكبتتتتد المستتتتمن
 -:طريقتين لذلك هما

 .التسمين بالعليقة المركزة –أ 
 .التسمين بطريقة التز يع -ب

  تنقستتم ستتالالت الرومتتي طبقتتاف للتتوزن إلتتى ستتالالت خفيفتتة ومتوستتطة وثقيلتتة
التتتوزن وهنتتتان العديتتتد متتتن الستتتالالت المختلفتتتة متتتن الرومتتتي أيضتتتاف تربتتتى فتتتى 

 .مصر

  تمتتتر مرحلتتتة تغذيتتتة تستتتمين الرومتتتي بتتت الث فتتتترات وذلتتتك نظتتتراف لطتتتوذ فتتتترة
ن ومعامتتل التحويتتل الغتتذائي وكتتذلك التستتمين والتتتي تتناستتف متتع النمتتو والتتوز 

 .الساللة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 عـاب الرابـأسئلة تدريبية على الب
 

 الفصل األول
 أذكر المكونات األساسية لعليقة الدواجن؟ -1
متتا هتتتي مصتتتادر البتتروتين الحيتتتواني األك تتتر شتتيوعار فتتتي االستتتتخداح فتتتي  -2

 عالئق الدواجن؟

 ماهي أسس تكوين عالئق الدواجن؟ -4

بتتين الطاةتتة المم لتتة والبتتروتين الختتاح كمقيتتال  تتذائي تكلتتم عتتن العالةتتة  -3
 .للدواجن

 أذكر برامج تغذية بداري كتاكيت اللحم؟ -5

 ما هي صور علا كتاكيت اللحم؟ -6

أذكر التوصيات الخاصة بمستويات الطاةة المم لة والبروتين الختاح فتي  -2
 أعالف كتاكيت اللحم استخداح برامج التغذية المختلفة؟

 لدهون والزيوت في أعالف كتاكيت اللحم؟ما هو تأثير إلافة ا -8

 ما هي احتياجات كتاكيت اللحم من األحما  األمينية األساسية؟ -7

تعتبتتتتر الفيتامينتتتتات والعناصتتتتر المعدنيتتتتة متتتتن أهتتتتم المركبتتتتات الغذائيتتتتتة " -10
 .أشرح هذ  العبارة من حي  االحتياجات الغذائية". لكتاكيت اللحم

تاج بي  المائدة من حي  تكلم باختصار عن تغذية كتاكيت وبداري إن -11
 االحتياجات الغذائية؟

 ما هي العوامل التي تبثر على النضج الجنسي لدجاج بي  المائدة؟ -12

تكلم عن احتياجات دجاج بي  المائدة من العناصر الغذائيتة المختلفتة  -14
 خالذ مرحلتي ما ةبل اإلنتاج وأثناء إنتاج البي ؟

 ا ؟تكلم عن أهمية التغذية المرحلية للدجاج البي -13

 

 الفصل الثاني
" تماثتتل تغذيتتة أمهتتات بتتي  المائتتتدة تمامتتاف تغذيتتة دجتتاج بتتي  المائتتتدة" -1

 أشرح هذ  العبارة من حي  االحتياجات الغذائية؟
 ألمهات بي  المائدة؟" الذكور"تكلم عن تغذية األباء  -2

 ما هي برامج تحديد الغذاء أثناء فترة نمو بداري أمهات البي ؟ -4

حتم عتن تغذيتة أمهتات بتي  المائتدة متن حيت  تختلا تغذية أمهتات الل" -3
أشتتترح ذلتتتك متتتع ذكتتتر المراحتتتل الرئيستتتية لتغذيتتتة ". االحتياجتتتات الغذائيتتتة

 .أمهات اللحم



 

 

ما هي االحتياجات الغذائية من الطاةة المم لة والبروتين الخاح ألمهات  -5
 اللحم أثناء فترة النمو؟

 تكلم عن تغذية بداري أمهات اللحم ةبل إنتاج البي ؟ -6

ي االحتياجات الغذائية ألمهات اللحم خالذ فترة إنتاج البتي  متن ما ه -2
 حي  الطاةة المم لة والبروتين الخاح؟

تعتبتتتر االحتياجتتتات الغذائيتتتة ألمهتتتات اللحتتتم ختتتالذ إنتتتتاج البتتتي  متتتن " -8
حيتت  العناصتتر المعدنيتتة الكبتترى والفيتامينتتات متتن أهتتم االعتبتتارات أثنتتاء 

 .ذكر أم لةأشرح ذلك مع ". التغذية ألمهات اللحم

 

 الفصل الثالث
 ما هي أهم سالالت البع المربا  في مصر؟ -1
تكلتتتتم باختصتتتتار عتتتتن تغذيتتتتة بتتتتع التستتتتمين متتتتن حيتتتت  تركيتتتتف العليقتتتتة  -2

 واالحتياجات الغذائية؟

 ما هو نظاح العليقة المحددة في فترة النمو ألمهات البع؟ -4

 ما هي االحتياجات الغذائية ألمهات البع أثناء فترة إنتاج البي ؟ -3

 ؟(.التسمين المبكر)كلم عن تغذية بداري األوز إلنتاج اللحم ت -5

 ما هي طرق تسمين األوز إلنتاج الفواجرا ؟ -6

 ما هي االحتياجات الغذائية ألمهات األوز أثناء فترة إنتاج البي ؟ -2

 أذكر بع  سالالت الرومي المختلفة الوزن؟ -8

 ما هي االحتياجات الغذائية إلنتاج اللحم من الرومي؟ -7

 س تركيف عالئق رومي التسمين؟أذكر أس -10

 ما هي العوامل التي تبثر في استهالن علا الرومي؟ -11

 ما هي برامج تغذية ةطعان أمهات الرومي؟ -12

تكلتتتتا باختصتتتتار عتتتتن االحتياجتتتتات الغذائيتتتتة لقطعتتتتان أمهتتتتات الرومتتتتي  -14
 إلنتاج البي ؟

 
 


