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  تمھید
یھتم علم تغذیة الحیوان بدراسة مواد العلف كمًا ونوعًا كما یھتم بدراسة ھضم ھذه المواد 
واستقالبھا عند الحیوانات المختلفة وآلیة تحولھا إلى طاقة تستخدم في الحفاظ على حیاة الحیوان 

كما یھتم بدراسة كمیات . ..لحم أو حلیب أو بیض أو صوف  أو تستخدم في إنتاجھ إن كان
المركبات الغذائیة الموجودة في كل مادة غذائیة ومعدالت ھضمھا وكفاءة تحویلھا إلى منتجات 

ویولي علم التغذیة تركیزًا على المواد الغذائیة التي ال یمكن لإلنسان استخدامھا أو .وتینیةبر
ھضمھا لكن تستطیع الحیوانات ھضمھا وتحویلھا إلى منتجات بروتینیة ذات قیمة غذائیة عالیة 

  .لإلنسان
لة وإنتاجھ ما ھي إال محصإن الصورة النھائیة للكائن الحي من حیث شكلھ المورفولوجي 

المجموعة األولى ھي العوامل الوراثیة التي ورثھا عن آبائھ : لتفاعل مجموعتین من العوامل 
من جھة والعوامل البیئیة المحیطة من جھة أخرى، وتعد التغذیة ھي أھم العوامل البیئیة تأثیرًا 

  .على نمو وإنتاج الحیوان
تغذیة، ویلیھ األجھزة األخرى التي الھضمي قبل غیره من أجھزة الجسم  بنوع ال َجَھازویتأثر ال

من وظیفتھا استخدام وتمثیل ھذه المواد الغذائیة، وفي النھایة یشمل ھذا التأثیر جمیع أعضاء 
وقد اتضح أن تأثیر نوع التغذیة ال یقتصر فقط على فیزیولوجیا األعضاء المختلفة بل . الجسم

كما أظھرت تجارب عدیدة قدرة . اءیتعداھا ویظھر أثره واضحًا في تغییر مورفولوجیا األعض
الھضمي وإحداث تغیرات تركیبیة واضحة في أجزائھ  َجَھازاألغذیة على تنمیة وظائف ال

فقد تبین في أبحاث ُأجریت على الحمالن بعد مرحلة الفطام  .المختلفة عند الحیوانات الزراعیة
ا الھضمیة عند أن الحمالن التي حصلت على أعالف مالئة خضراء فقط وصل طول قناتھ

كغ وزن ١/ مل  ٨٠٠ضعف من طول الجسم وحجم المعدة بلغ  ٥١ـ  ٤٤مرحلة البلوغ إلى 
حي ، بینما لم یتجاوز طول القناة الھضمیة عند الحمالن التي تغذت على أعالف مركزة فقط 

كغ وزن  ١/مل ٢٧٠ضعف من طول الجسم وبلغ حجم المعدة  ٣٨ـ ٣٣خالل نفس المرحلة 
  .حي

نمط التغذیة على وظیفة الدورة الدمویة والتنفس وفي نسبة أبعاد الجسم الخارجیة  فقد  كما یؤثر
عمق الصدر ومحیط البطن وطول وعرض الجسم قد زادت أبعادھا عند الثیران أن ثبت عند 

  .الحیوانات التي حصلت على األعالف المالئة مقارنة بالتي حصلت على األعالف المركزة
في سیر عملیات التبادل الغذائي والتمثیل الحیوي في جسم الحیوان وكذلك وللتغذیة دور حاسم 

فنقص المواد الغذائیة یسبب كثیرًا من أمراض . في صحتھ ونوعیة المنتجات التي ینتجھا
كما أن تغذیة الحیوانات على . االستقالب وأمراض العظام والذي یؤثر سلبا على إنتاجیة الحیوان

غذائیة یؤدي إلى ضعف نموھا وتأخر نضجھا الجنسي والذي یؤدي أعالف منخفضة القیمة ال
والتغذیة المتوازنة ھي أھم عامل في إظھار .بالنتیجة إلى انخفاض العائد االقتصادي من تربیتھا

  .خصائصھا الوراثیة اإلنتاجیة
یمیائیة إن المواد الغذائیة التي یستھلكھا الحیوان من البیئة المحیطة تتعرض لتحوالت فیزیائیة وك

مع الروث  متمثلة بعملیة الھضم حیث ُیمتص قسٌم منھا  وُیَمّثل داخل الجسم والباقي ُیطرح
  .والبول وھواء الزفیر

للجسم والقیام بوظائفھ  ُتستخدم المواد الغذائیة في الجسم كمصدر للطاقة للحفاظ على حرارة ثابتة
وتكوین الحلیب وإنماء الجنین ، كما الحیویة والعضلیة وبناء أنسجة الجسم وأعضائھ المختلفة 

یتم ترسیب الفائض من المواد الغذائیة على شكل مدخرات یمكن ألجھزة الجسم استخدامھا في 
  .حال نقص الوارد الغذائي

كلما كان العلف مناسبًا بشكل أكبر الحتیاجات الحیوان كلما كان ذو قیمة غذائیة أكبر للحیوان، 
غذائیة لألعالف ھي تعبیر عن كفاءة ھذه األعالف في تلبیة وعلینا أن ندرك أن القیمة ال
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وبما أن احتیاجات الحیوانات الزراعیة من . االحتیاجات الفیزیولوجیة متعددة الجوانب للحیوان
والجنس والوجھة اإلنتاجیة للحیوان فإن  ُعُمرالمواد الغذائیة تختلف حسب النوع والساللة وال

مكن أن تكون واحدة لكل أنواع الحیوانات الزراعیة أو دائمة القیمة الغذائیة لألعالف ال ی
  .  للحیوان نفسھ

من التكالیف الجاریة الیومیة، فالتغذیة % ٦٥تشكل تكالیف تغذیة الحیوان عادة أكثر من 
وعلیھا تتوقف قدرة الحیوان في  الصحیحة ھي األساس في زیادة اإلنتاج البروتیني الحیواني

إظھار الحد األقصى من قدراتھ الوراثیة، كما یتوقف علیھا مدى ما یحققھ المربي من ربح أو 
  .خسارة في استثمار ثرواتھ الحیوانیة

  
  :مكونات العلف األساسیة

ئي للحكم على القیمة الغذائیة لألعالف وفھم أسباب اختالفھا البد من معرفة التركیب الكیمیا
لألعالف والمنتجات الحیوانیة والعملیات األساسیة التي تجري علیھا من خالل عملیات ھضم 

  .واستقالب المواد الغذائیة داخل جسم الحیوان
ف النباتیة المنشأ النسبة العظمى من األعالف األساسیة التي ُتستخدم في تغذیة وتشكل األلیا

   .مواد العلفیة حیوانیة المنشأالحیوانات الزراعیة وُتستخدم أحیانًا بعض ال
  .والمادة الجافة یتكون العلف من الماء

  :تتكون المادة الجافة من قسمین
المستخلص الخالي من اآلزوت ( الكربوھیدراتتتكون من و :المادة الجافة العضویة أوًال ـ 

والمواد  ).بروتینات غیر حقیقیة+ بروتینات حقیقیة ( والشحوم والبروتینات ) األلیاف الخام+
  .)األنزیمات+ الفیتامینات (النشطة بیولوجیًا 

   .المعدنیة تتكون من العناصر ) :الرماد(المادة الجافة الالعضویة ثانیًا ـ 
ومن المؤكد أن جمیع العناصر الكیمیائیة الموجودة في النبات موجودة في الحیوان لكن بنسب 

فیشكل الكربون والھدروجین واألوكسجین المادة األساسیة في بناء المادة الحیة سواًء . ةمتفاوت
  :التركیب الكیمیائي لبعض األعالف وبعض الحیوانات ١یوضح الجدول.الحیوانیة النباتیة أو

%التركیب الكیمیائي لألعالف النباتیة المنشأ وجسم الحیوان )  ١(جدول 

البیان

الحیواناتاألعالف

برسیم 
أخضر

حبوب 
الذرة 
الصفراء

دریس 
المروج 
الخضراء

الدجاجالخنزیر الثور

77.81314.3545856الماء 

22.28785.7464244المادة الجافة

16.610.111.332.635.747.7البروتین

44.52.955.255.240.9الدھن

الكربوھیدرات

22.62.230.7000األلیاف

المستخلص 
الخالي من 

اآلزوت
47.981.647.92.22.51.6

8.91.67.2106.69.8الرماد

نسبة البروتین والدھن والكربوھیدرات والرماد ھي نسبة مئویة من المادة الجافة 

٢٠٠٤الیاسین ورفاقھ :  المصدر
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النسبة النسبة المئویة للمركبات الغذائیة لبعض المواد العلفیة  بشكل أبسط  )٢ (وُیظھر الجدول 
  .من الجدول السابق كنسب مئویة من إجمالي الكمیة

%النسبة المئویة للمركبات الغذائیة لبعض المواد العلفیة )  ٢(جدول 

الرمادالبروتینالدھنالكربوھیدراتالماء

821113.52.5مراعي خضراء

13663108مراعي مجففة

1372211.51.5حبوب

87.54.53.53.51الحلیب

2.479.55.1ـ ـــــ13مجفف الدم

 ٢٠٠٧العشري ورفاقھ : المصدر

  
وبالرغم من إدراك اإلنسان منذ زمن بعید ألھمیة الغذاء الستمرار الحیاة والتكاثر إال أن 

في تركیب الغذاء في العملیات الحیویة لم یتم إال في القرن اكتشاف أھمیة العناصر الداخلة 
  .العشرین

ُتعد معرفة التركیب الكیمیائي للعلف الخطوة األولى لتقدیر قیمتھ الغذائیة،لكنھا لیست كافیة عند 
التعمق في الدراسات العلمیة ، والشائع في تغذیة الحیوان ما ُیسمى التحلیل التقریبي لمواد العلف 

)Proximate Analysis ( والذي ُیكتفى فیھ بتقدیر أھم المكونات األساسیة للمادة العلفیة
)  المستخلص الخالي من األزوت واأللیاف(وھي الرطوبة الكلیة والمادة الجافة والكربوھیدرات 

  .والدھون والبروتینات والرماد
اتیة والحیوانیة المنشأ مع وفي الوقت الحالي ُیستخدم المخطط التفصیلي لتحلیل األعالف النب

   .مالحظة حذف خطوة تحدید األلیاف عند دراسة األعالف حیوانیة المنشأ
  

  )Water(أوًال ـ الماء
یحتل الماء أھمیة كبرى في حیاة المتعضیات الحیة ویؤدي نفاده إلى تلف الخالیا وذلك بالرغم 

ء في طور من أطوار حیاتھا من أن بعض الكائنات الحیة تستطیع أن تتحمل انخفاض نسبة الما
  .كالنباتات في طور البذرة والحیوانات في طور الكیسة

یدخل الماء جسم الكائن الحي عن طریق تناولھ المباشر من الوسط الخارجي أو تناول اإلذیة 
الحاویة علیھ ، كما ُتنِتج التفاعالت الكیمیائیة الحیویة في الخالیا كمیة من الماء ُیعرف بالماء 

إلى داخل الخلیة وھي منحلة وَتعُبر أغلب المواد الغذائیة ). Metabolic Water(االستقالبي 
في الماء بفضل استقطاب جزیئاتھ، كما تجري جمیع التفاعالت الكیمیائیة المتعلقة بحیاة الخلیة 

  .ضمن وسط مائي
ة وترتبط ھذه من كتلة الخلی% ٩٠- ٥٠نسبة تتراوح   یشكل الماء الداخل في تركیب الخالیا

النسبة بنوع المتعضیة ھل ھي بحریة أم بریة مثًال  حیث تصل نسبة الماء في قندیل البحر 
وتتفاوت نسبة الماء من نسیج . في النباتات الخشبیة% ٦٠في حین ال تتعدى نسبتھ % ٩٩

  .فقط في النسیج العظمي% ٢٧في النسیج الدموي بینما تبلغ % ٨٠آلخر، فتصل إلى 
  :ضمن الخلیة بحالتین  یوجد الماء

 َخَلوّيھو الماء المتوفر دائمًا من أجل حادثة االستقالب ال ):Free Water(الماء الحر 
ویشكل الوسط المالئم لمختلف التفاعالت الكیمیائیة الحیویة إذ ُیعدُّ المذیب األفضل للعدید من 

ء ُیْفَقد من المادة خالل ھذا الجز.المركبات ضمن الخلیة كما یسمح بتشرد المواد المذابة فیھ
  .من الماء الكلّي% ٨٥ْم حتى ثبات الوزن ویشكل حوالي  ٦٥تجفیفھا على درجة حرارة 

ُیْقَصد بھ الماء الذي یسھم في تشكیل الروابط  ):Bound Water(الماء المرتبط
إذ ترتبط جزیئاتھ مع جزیئات البروتین یروابط جذبیة الھیدروجینیة في الجزیئات الِكَبِریَّة 
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ضعیفة ُمَشكِّلًة الروابط الھیدروجینیة بین جزیئات المواد ویسھم الماء بذلك في البنیة الھندسیة 
النووي الریبي المنزوع األوكسجین  َحْمضالمعقدة لمكونات الخلیة كبناء الجزیئات المعقدة لل

ْ م   ١٠٥َقد من المادة الجافة أولیًا عند تجفیفھا على درجة حرارة الماء المرتبط ُیف.والبروتینات
  . من الماء الكلي% ١٥ویشكل حوالي  لمدة تزید عن ثالث ساعات وحتى ثبات الوزن

  ١٠٠%)/ الماء الحر% + الماء المرتبط% = (الرطوبة الكلیة 
النسبة المئویة للماء المرتبط تحسب من كامل العینة التي خضعت للتجفیف على درجة  :مالحظة
على افتراض أنھا یجب أن  ١٠٥درجة ولیس لوزن العینة التي خضعت لحرارة  ٦٥حرارة 

وفي حال أردنا حساب كمیة الماء الكلیة یمكن إخضاع العینة للتجفیف على حرارة .تكون نفسھا
  .درجة٦٥ون الحاجة لتجفیفھا على درجة حرارة حتى ثبات الوزن د ١٠٥

  كمیة الماء في أنواع مختلفة من العلف) ٣(یوضح الجدول 
  

نسبة الماء في أنواع العلف) ٣(جدول 

%ماء المادة

8الحبوب والبذور - 12%

10األكساب -14%

45السیالج  - 60 %

%85األعالف الخضراء

%90الدرنات و مخلفات تصنیع البیرة

٢٠٠٧العشري ورفاقھ : المصدر 

  
 یوجد عالقة عكسیة بین المدة التي یمكن فیھا حفظ المادة العلفیة وبین نسبة الماء الموجود فیھا

  .حیث أن ارتفاع نسبة الماء في المادة العلفیة یسرع من فسادھا
  :في الخالیا كما یْأتي الوظائف المتعددة للماءویمكن إجمال 

ناقًال جیدًا للحرارة مما یساعد على توزیع الحرارة الناتجة عن التفاعالت یعّد الماء .١
  .الكیمیائیة ویمنع ارتفاعھا الموضعي

ویخمد وطأة الفروق ) Thermo-regulation(ُیسِھم في عملیة التنظیم الحراري .٢
الحراریة ما بین الوسط المحیط والوسط الداخلي لخالیا المتعضیة وذلك بسبب سعتھ 

  .العالیة مقارنًة بالسوائل األخرى) Heat Capacity(الحراریة 
یعمل على إیصال المواد الغذائیة المنحلة فیھ إلى جمیع الخالیا ، وینقل نواتج االستقالب .٣

  .اإلطراح َجَھازعن طریق 
  .ط التي تجري فیھ عملیات االستقالبیشكل الوس.٤
كبات الموجودة في الخالیا مؤدیًا لخلق یعد الماء مذیبًا جیدًا للعدید من األیونات والمر.٥

كما یعد مذیبًا لكثیر من المواد العضویة . الضغوط الحلولیة داخل الخالیا وخارجھا
أما المواد غیر القابلة للذوبان في الماء فتطفو على سطحھ لعدم .القطبیة أو المحبة للماء 

  .المواد غیر المستقطبةقدرتھا على تكوین روابط ھیدروجینیة معھا وتعرف ھذه المواد ب
اء المواد الھامین في بنیعد الماء مصدرًا إلمداد الخلیة باألوكسجین والھیدروجین .٦

لیة التركیب الضوئي حیث تشطر طاقة الشمس جزيء الماء العضویة كما یحدث في عم
إلى ھیدروجین وأوكسجین ُیضافان الحقًا إلى غاز الكربون لتشكیل المركبات العضویة 

 .اكرمثل السك
  :مصادر الماء

ویتم ) من البیئة الخارجیة(یعد الماء من أھم المواد الغذائیة التي یجب أن تصل إلى الجسم 
  :تغطیة احتیاجات الحیوان من الماء من عدة مصادر
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حیث أن التبدالت یغطي الجزء األكبر من احتیاجات الحیوان للماء  :ماء الشرب - ١
الماء تولد استجابات تصحیحیة فوریة، حیث یجري  الفیزیولوجیة واإلمراضیة في مستوى

لبالزما الدم بواسطة مستقالت ) األوسموزي(استكشاف أي تغیر في قیمة الضغط التناضحي 
ُتعرف بالمستقبالت التناضحیة، وُترسل المستقبالت إشاراتھا ) أي في الھیبوتالموس(طائیة ِو

لك الشعور بالعطش الذي یدفع طاء حیث یحرض ذالكھربائیة إلى مركز العطش في الِو
، وفي الوقت نفسھ تعمل ھذه المراكز على تحفیز الفص الحیوان إلى السعي لشرب الماء

التي تتوضع تحت الِوطاء مباشرة وتحثھ على  )Pituitary Gland(الخلفي للغدة النخامیة 
ھرمون ( )ADH,AntiDiuretic Hormone(تحریر الھرمون المضاد إلدرار البول 

ویعمل ھذا الھرمون بمجرد وصولھ إلى الكلیة على إضعاف إفراغ البول ) مضاد لإلبالة
یصبح البول داكن ( وھذا یعني االحتفاظ بماء الجسم وعدم ھدره من خالل طرحھ في البول

إن الضغط وبالمقابل فإنھ عندما یجري تناول كمیة زائدة من الماء ف.)اللون وأكثر تركیزًا
سوف یھبط ، وھذا یوقف تحریر الھرمون المضاد إلدرار  َخَلوّيسائل خارج الللالتناضحي 

یصبح البول فاتح اللون وأقل (البول وبالتالي ُتطرح كمیات كبیرة من الماء مع البول
  .)تركیزًا

یغطي الماء الذي یدخل في تركیب العلف جزًء من  :الماء الداخل في تركیب العلف -٢
ذا على نوع العلف ، فاألعالف الخضراء الغضة تغطي جزًء ویتوقف ھ. حاجة الحیوان

، وتقل أھمیة المصدر العلفي %٩٠الحاجة للماء حیث تیلغ نسبة الرطوبة فیھا كبیرًا من 
  .للماء عند استخدام العلف المركز

یسمى ماء التمثیل الحیوي وَینتج من أكسدة المواد : الماء الناتج عن عملیة االستقالب - ٣
من كمیة % ١٠وعمومًا ُیَقدَّر الماء التمثیلي الناتج في الجسم بحوالي .في الجسمالعضویة 

وقد ترتفع ھذه النسبة كثیرًا في المناطق الجافة ، وھي . ماء الشرب التي یحتاجھا الحیوان
ینتج عن أكسدة البروتینات ماء  .تغطي جمیع احتیاجات الحیوانات خالل فترة بیاتھا الشتوي

وینتج عن أكسدة الدھون % ٦٠تج عن أكسدة السكریات ماء بنسبة وین% ٤٢بنسبة 
  . من وزنھا ماء% ١٠٠

ویجب األخذ بعین االعتبار مسألة ھامة وھي أن نسبة الماء المتبقي في الجسم من أكسدة 
الكربوھیدرات في الظروف الحارة والجافة أكثر من نسبة الماء المتبقي من أكسدة الدھون 

قد كمیة كبیرة من الماء للتخلص من الحرارة الزائدة نتیجًة لألكسدة وذلك ذلك ألن الحیوان یف
وكذلك الحال بالنسبة للبروتینات حیث یطرح جسم . التنفسي والتعرق َجَھازعن طریق ال

الحیوان كمیات كبیرة من الماء للتخلص من الیوریا وھذا ما ُیقلل من أھمیة ھذین 
حارة تجنب اإلكثار من الدھون والبروتینات في علف المصدرین، لذلك ُینصح في المناطق ال

  .الحیوانات
  :العوامل المؤثرة في احتیاجات الحیوان من الماء

تحتاج األبقار الحلوب كمیات أكبر من الماء مقارنة بأبقار  :اإلنتاجوكمیة نوع - ١
 وتحتاج األبقار ذات اإلدرار العالي كمیات أكبر مقارنة باألبقار ذات اإلدرار.اللحم

.المنخفض
كلما ارتفعت نسبة رطوبة العلف كلما قلت كمیة ماء  :في العلف كمیة المادة الجافة- ٢

وكلما ازدادت كمیة المادة الجافة المتناولة كلما زادت . الشرب التي یحتاجھا الحیوان
حاجة الحیوان للماء وذلك ألن الماء ھو الوسط التي تتم فیھ عملیات الھضم واالستقالب 

.خدم المادة الجافة كأساس لتقدیر احتیاجات الحیوان للماءولذلك ُتست
تحتاج البروتینات واألمالح وخاصة كلورید الصودیوم إلى  :التركیب الكیمیائي للغذاء- ٣

لذلك فالتغذیة على . كمیات كبیرة من الماء لھضمھا واستقالبھا وطرح نواتج استقالبھا
.اج الحیوان للماءأعالف غنیة بھذه المواد یرافقھا زیادة في احتی
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یفقد الحیوان كثیر من الماء عن طریق التنفس والتعرق  :كمیة الماء الفاقد من الجسم - ٤
والتبول والتبرز فمثًال نسبة الماء في روث األبقار أكبر مقارنة بروث األغنام والخیول 

.والجمال
لوزن من تزداد احتیاجات الحیوانات الزراعیة للماء لنفس وحدة ا :درجة حرارة الجو- ٥

العلف الجاف مع ارتفاع درجة حرارة الجو المحیط وذلك لزیادة معدل الفقد من الماء 
 ٣عن طریق التعرق والتنفس وھذا یكون واضح خالل فصل الصیف، فاألبقار تستھلك 

 ٥.٢ْم ، ترتفع ھذه الكمیة إلى  ٤كغ مادة جافة عند درجة حرارة  ١لیتر من الماء لكل 
ْم وفي  ٣٢لیتر عند درجة حرارة  ٧.٣ْم وتتزاید لتصبح  ٢٧ لیتر عند درجة حرارة

.لیتر ١٣٠ھذه األجواء الحارة یصل استھالك األبقار عالیة اإلدرار إلى 
  :احتیاجات الحیوانات الزراعیة المختلفة من الماء

وذلك لتعدد وتداخل العوامل  من الصعب تحدید كمیات ثابتة الحتیاجات الحیوان من الماء
لذلك یفضل تأمین الماء بشكل مستمر على مقربة من الحیوان لیتناول حاجتھ . علیھا المؤثرة

وبشكل .بالكمیة التي یشاء، وإن تعذر ذلك یفضل تقدیم الماء للحیوان ثالث مرات في الیوم
كغ ١/لیتر ٣-٢كغ مادة جافة أما األغنام والماعز فتحتاج ١/ لیتر  ٧ـ٤تقریبي فاألبقار تحتاج 

ویجب . كغ مادة جافة١/لیتر  ٨ـ٧كغ مادة جافة والخنازیر ١/لیتر  ١.٥ـ ١الدجاج مادة جافة و
التذكیر بأن عدم شرب الحیوان لكمیات كافیة من الماء یسبب ظھور حالة مرضیة ھي 

  .من رطوبة جسمھ قد تتوقف حیاتھ% ٢٠وإذا فقد الحیوان .التجفاف
  

الماء بشكل یومي القیم  التقریبیة الحتیاجات الحیوان من )  ٤(جدول 
یوم/الكمیة لنوع الحیوان 
0.08فروج اللحم -- 0.09

0.30--0.25أسبوع ٢٠أمھات التسمین بعمر أكبر من 
0.20--0.15أسبوع ٢٠الدجاج البیاض  بعمر أكبر من 
0.30--0.20أسبوع ١٨أرانب تسمین بعمر أقل من 

0.45--0.25أسبوع ٢٤أكثر من  أرانب أمھات  بعمر
0.45--0.30أسبوع ٢٠بط أمھات بعمر أكثر من 

0.60--0.50أسبوع  ٢٤الرومي أمھات بعمر أكثر من  
3األغنام

30األبقار الجافة
32الخیول

35أبقار اللحم
75)یوم/كغ  ٣٠(األبقار الحلوب 

  
  :أھمیة تقدیر كمیة الماء في العلف

  .وذلك بمعرفة نسبة المادة الجافة في العلیقة معرفة القیمة الغذائیة لألعالف.١
معرفة مدى صالحیة المادة العلفیة للتخزین إذ أن وجود كمیة كبیرة من الماء یعرض .٢

فحبوب الذرة الصفراء . العالف للفساد السریع نتیجة نمو البكتریا والفطور علیھا
  .ساعة ٢٤الطازجة تتعرض للفساد ما لم یتم تجفیفھا جیدًا قبل مضي 

  :األضرار الناتجة عن عدم توفر میاه الشرب للحیوان
  .صرف طاقة الحیوان في بحثھ عن مصادر أخرى وقد تكون غیر صحیة.١
  .تراجع في تناول العلف مما یؤثر على كمیة ونوعیة اإلنتاج.٢
  .یصبح البول أكثر كثافة مما یزید خطر تشكل الحصى البولیة.٣
م طرحھا مع البول مما یؤثر على صحة احتباس الفضالت الناتجة عن اإلستقالب وعد.٤

  .وأكثر المواد خطورة ھي الیوریا. الحیوان 
***********  
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  )Carbohydrates(أو السكریات  الكربوھیدرات ـ ثانیًا
  

ھي مركبات تحتوي على الكربون واألوكسیجن والھیدروجن تسمى أحیانًا بمائیات الفحم و و
صیغتھا الكیمیائیة العامة  )٢/١(وجودھما في الماء ویوجد الھیدروجن واألوكسیجن بنفس نسبة 

)CnH2nOn( .  
حوالي  فقد تبلغ نسبتھا في النباتاتتعد الكربوھیدرات الجزء األساسي المكون للخلیة النباتیة 

وتوجد في النباتات العلفیة على شكل سكریات ونشاء وسللوز وصموغ  من مكون%  ٩٠
  .وبكتین وتشكل السكریات المصدر الرئیس للطاقة في عالئق الحیوان

ة َخَلوّیة تحتوي على الكربوھیدرات على شكل سكریات أما في العضیات الَخَلوّیفالعصارة ال
للخلیة تكون على شكل ألیاف السللوز  ّيَخَلوتكون على شكل نشاء وفي الجدار ال) البالستیدات(

  .والھیمیسللوز والبكتین
ولكن في جسم الحیوان تتواجد السكریات بنسبة قلیلة جدًا على شكل سكر 

حیث أن جدار  ،% ٢ قد تصل لـ بكمیة )Glycogen(یكوجنوالُغَل) Glucose(الغلوكوز
  .الخلیة الحیوانیة یتكون من البروتینات واللیبیدات

الغلوكوز الواصل للجسم مع األعالف یتوزع وبشكل سریع بواسطة الدم حتى یصل إن سكر 
. للخالیا فإما یحترق مولدًا الطاقة أو یدخل في تركیب مواد أخرى البروتینات والدھون السكریة

وفي حال حصول الحیوان على كمیات كبیرة من الكربوھیدرات تفوق احتیاجاتھ یتم تخزینھا في 
على شكل نشاء حیواني أو یسمى بالغلیكوجن الذي یترسب في الكبد الكبد والعضالت 

  .من وزن الحیوان% ٤ـ  ١والعضالت في كمیات تصل إلى 
یمكن تمییز الحلیب فقط بمحتواه العالي نسبیًا من  ومن بین جمیع المنتجات الحیوانیة

حسب األنواع الحیوانیة ویعد الالكتوز % ٧- ٤الكربوھیدرات حیث تتراوح نسبة سكر الحلیب 
   . السكر الوحید ذو المنشأ الحیواني

  
  :أقسام الكربوھیدرات

 مائیًا ھي سكریات بسیطة ال یمكن أن تتحلل )Monosaccharides(األحادیةالسكریات 
سكریات  إلى سكریات أبسط وبحسب عدد ذرات الكربون الداخلة في تركیبھا یمكن أن تقسم إلى

سكریات خماسیة  )تتواجد فقط خالل عملیات اإلستقالب وال توجد بشكل حر(ثالثیة ورباعیة 
والریبوز منقوص  النووي الریبي الرنا  َحْمضالذي یدخل في بنیة ال الریبوز(وأھمھا 
 )النووي الریبي المتقوص األوكسیجین الدنا  َحْمضالذي یدخل في تركیب ال جناألوكسی

 )في الفواكھ والعسل( والفركتوز )والدم ةیتواجد في الفاكھ( مثل الجلوكوز والسكریات السداسیة 
  .)غیر موجود بشكل حر في الطبیعة بل ینتج عن التحلل المائي لسكر الالكتوز( والجالكتوز

أي ( تتكون من ارتباط جزیئین من السكاكر البسیطة )Disaccharides( ئیةالسكریات الثنا
  ومن أمثلتھا  )تتحلل مائیًا إلى جزیئتین من السكریات البسیطة

 الشوندر السكريفي  و %)٢٠(السكر بنسبة  الموجود في قصب )فركتوز+ جلوكوز(السكروز 
   %).٢٠ـ ١٥(بنسبة (

، یتخمر % )٤.٧(یوجد في الطبیعة إال في الحلیب بنسبة ال .  )جاالكتوز+ جلوكوز(الالكتوز 
 Streptcoccus(ھذا السكر بسرعة بفعل بعض الجراثیم مثل المكورات السبحیة اللبنیة 

Lactis (یساعد .ویتحول إلى حمض الالكتیك الذي یكسب األلبان الطعم الحامضي الخفیف
التعفن التي قد تتواجد في األمعاء، حمض اللبن في القضاء على أعداد ال بأس بھا من جراثیم 

ساعد على امتصاص بعض األمالح المعدنیة كالكالسیوم والفوسفور، ویؤخذ ھذا عند تصنیع یو
   .أغذیة الرضاعة للحیوانات الصغیرة إذ یضاف الالكتوز ولیس السكروز إلى بدائل الحلیب

  .وُیحصل علیھ بواسطة خمیرة المالتیز .الموجود في الشعیر )جلوكوز+ جلوكوز (المالتوز 
  .ینتج من التحلل المائي للسللوز)  جلوكوز+ جلوكوز ( السللوبیوز 
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تتحلل مائیًا إلى ثالث جزیئات من السكریات  )Trisaccharides(السكریات الثالثیة 
یتواجد في  و )غاالكتوز+ فركتوز + غلوكوز (الذي یتكون من  الرافینوز األحادیة وأھمھا

  . لشوندر و بذرة القطنا
ھي مركبات معقدة وتسمى بعدید السكرید و : )Polysaccharides( السكریات المعقدة

  :مكونة من اتحاد عدد كبیر من السكاكر البسیطة ومن أمثلتھا
 وھو الصورة التي ُتخزن فیھا الكربوھیدرات في جسم الحیوان :)Glycogen( ُغَلیكوجینال

 ١٠٠٠٠تحتوي جزیئة الغلیكوجین  .كبیر في تمثیل الطاقة ورولھ دویوجد في الكبد والعضالت 
 ١٢یتم تخزین الغلیكوجین ضمن ھیولى الخلیة على شكل حبیبات تحتوي على . جزیئة غلوكوز

  .جزیئة غلیكوجین
یشكل الجزء الرئیس في تركیب ُجُدر الخالیا النباتیة ویوجد بشكل  ):Cellulose(السللوز

یتكون من عدة مئات إلى آالف من جزیئات %).٩٠(نقي في بعض النباتات كألیاف القطن 
الھضم عند  َجَھازھذه األلیاف ال تتأثر باألنزیمات الموجودة في . ال ینحل بالماء إطالقًا.الغلوكوز

دون تفكك، مما یزید من كتلة الفضالت في األمعاء كما ینشط حركة  اإلنسان وتیقى في األمعاء
تستطیع بعض الحیوانات كالمجترات والقوارض والخیول وبعض الحشرات ھضم . األمعاء

الموجودة في الكرش عند ) المیكروفلورا والمیكروفونا(الكائنات الحیة الدقیقة السللوز بفضل 
كسر حیث تستطیع تلك األحیاء الدقیقة . خیول والقوارضالحیوانات المجترة وفي األعور عند ال

للوز ومن ثم تمكن الحیوان من استخالص یالروابط التي تربط بین جزیئات الغلوكوز في الس
للوز یتكون الكثیر من یونتیجة فعل البكتریا على الس للوز عكس اإلنسانیالطاقة من الس

 Propionic(ض البروبیونیك وحم) Acetic Acid(ض العضویة مثل حمض الخل والحم
Acid ( وحمض الزبدة)Butyric Acid.(  
یر من النباتات وثمارھا وھو سكر ادخاري یدخل في تركیب جذور الكث:)Starch( النشاء

تستخدمھا البذور عند  ویخزن مشكًال غذاًء احتیاطیًا للنبات فالطاقة الناتجة عن استقالبھ.وبذورھا
إنتاشھا وإنباتھا قبل تكون الكلوروفیل الذي یقوم بالتركیب الضوئي ویزود النبات بالطاقة 

ویعد .البسیطة ةالحیوانات ذات المعدیعد النشاء من المصادر السكریة سھلة الھضم عند .الحقًا
  وز ثم أخیرًا غلوكوزیتحلل بالحموض أو األنزیمات إلى دكسترین ثم مالت.النشاء عدید جلوكوز

إضافة لألنواع الرئیسة السابقة للكربوھیدرات فإن بعض السكریات تتحد مع البروتینات 
والشحمیات السكریة ) Glycoproteins(والشحوم لتكون البروتینات السكریة 

)Glycolipids ( والتي تدخل في بنیة الغشاء الَھیولي واألمر الذي یحدد نوع الغشاء ویسھم في
الھیالوروني الذي  َحْمضید من الوظائف الحیویة المتنوعة، ومثال على البروتینات السكریة العد

یربط بین الخالیا الظھاریة بمساعدة بروتین الكوالجین ومن المعلوم أن كثیر من األحیاء الدقیقة 
الھیالوریني من ثم تفكیك الروابط بین  َحْمضالممرضة تفرز إنزیم الھیلورنیداز والذي یفكك ال

   .الممرضة إلى داخل األنسجة الخالیا مما یسھل عیور العوامل
  

  :الكربوھیدرات ومصیرھا في الجسم ھضم
غلوكوز ، غاالكتوز، (تتحول السكریات المتعددة والثالثیة والثنائیة إلى سكریات أحادیة 

الھضمي وأھمھا األمیالز  َجَھاززاء البتأثیر اإلنزیمات المفرزة من مختلف أج )فركتوز
من الكربوھیدرت % ٥حیث یتم ھضم  البنكریاسي بالدرجة األولى والفموي في الدرجة الثانیة

% ٦٠و)  ال تفرز أمیالز لكن یستمر الھضم بفعل األمیالز اللعابي(في المعدة % ٣٥في الفم و
قة وتسلك الدوران البابي ویحدث االمتصاص األعظمي للسكریات في األمعاء الدقی .في األمعاء

مثل إن أي نقص في األنزیمات الحالة للسكریات . إلى الكبد لیتم استقالبھا في الكبد بشكل خاص
والنفخة ) نتیجة زیادة الضغط األسموزي في األمعاء( یؤدي لحدوث اإلسھالنقص الالكتاز 

  ).لسكریات غیر المھضومةبسبب تخمر تلك ا(



نزار سلیمان. د: السنة الرابعة                 إعداددواجن       الحیوان والتغذیة ماه ـ كلیة الزراعة          جامعة ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10

یرتفع . یعد مستوى الغلوكوز في الدم سمة تمیز األنواع الحیوانیة حیث یختلف من نوع آلخر
تركیز الغلوكوز بعد تناول الغذاء ولكنھ یعود لمستواه الطبیعي تدریجیًا نتیجة استخدامھ كمصدر 

عند الحاجة لسكر . تللطاقة إضافًة لتخزین الفائض على شكل غلیكوجین في الكبد والعضال
إن تخزین الغلیكوجین في الجسم محدود فال تزید . الجلوكوز یقوم الجسم بتفكیك الغلیكوجین

ولذلك یتم تخزین الفائض من الغلوكوز % ٠.٧وفي العضالت عن % ٠.٦نسبتھ في الكبد عن 
  . على شكل دھون في سلسلة من التفاعالت الحیویة

   . منع إطراحھ مع البولتو وإعادتھ للدم لوكوزتقوم الكلیتین بإعادة امتصاص الغ
  

  :أھمیة الكربوھیدرات في التغذیة
  :إلى قسمین الكیمیاء التحلیلیةتقسم الكربوھیدرات على أساس 

وتشمل ھذه المجموعة  ):السكریات الذائبة(القسم األول ھو المستخلص الخالي من اآلزوت 
وھذه .النشاء والسكریات والحموض العضویة ومواد بكتینیة ونتیجة ھضمھا النھائیة غلوكوز

المركبات ھامة جدًا عند الحیوانات ألنھا تشكل المصدر األھم لطاقة الجسم والمصدر األھم 
لیقة من لطاقة األحیاء الدقیقة في كرش الحیوانات المجترة ، ولذلك یتم ضبط محتوى الع

  : السكریات والبروتینات كمایلي 
  كغ بروتین مھضوم  ١كغ سكر لكل  ٠.٨:األبقار الجافة الحامل 

  .كغ بروتین مھضوم ١كغ سكر لكل  ١.١:األبقار الحلوب 
  .كغ سكر١كغ نشاء لكل  ١.٣األبقار الجافة الحامل 

  .كغ سكر ١كغ نشاء لكل  ١.٥األبقار الحلوب 
لنشاء في العلیقة ُیضعف مستوى تحلل األلیاف وذلك بسبب تفضیل إن زیادة كمیة السكر وا

  .األحیاء الدقیقة للكربوھیدرات سھلة الھضم
  

  :القسم الثاني ھو األلیاف الخام
  تتكون األلیاف الخام من جزأین ھما األلیاف ومواد الترصیع

  تتكون األلیاف من  السیللوز والبنتوزات والھكسوزات والھیمیسللوز
  الترصیع فھي اللجنین و الكوتین و السوبرین والبكتین  أما مواد

تتخشب الخالیا في أجزاء النبات المختلفة بصورة غیر منتظمة حیث تتخشب السوق بصورة 
أسرع وأكبر مقارنة باألوراق التي تكون فیھا عملیة التخشب ضعیفة وتعد الدرنات والجزور 

البطاطا وال تتجاوز نسبة األلیاف الخام فیھا أقل أجزاء النبات تخشبًا مثل الشوندر والجزر و
وأكثر األعالف النباتیة احتواًء على األلیاف ھي أتبان المحاصیل النجیلیة الشتویة كالقمح %. ٢

بینما تحتوي أتبان المحاصیل النجیلیة % ٤٥والشعیر والشوفان حیث تصل نسبة األلیاف إلى 
بة األلیاف في الحبوب التي ال تحتوي على بینما تبلغ نس% ٢٥الربیعیة والدریس نسب أقل 

في الحبوب التي تحتوي على قشرة كالشوفان % ١٢كالقمح والذرة الصفراء و % ١قشرة 
  .یبین الجدول التالي تأثیر ُعُمر النبات على محتواه من األلیاف الخام.والشعیر

  
مادة جافة% محتوى دریس البرسیم من األلیاف الخام ) ٥( جدول 

بنتوزاتلجنینسللوز النمومرحلة 

%5.3%5.6%12.4التفرع

%8.3%7.5%18.0بدایة اإلزھار

%13%10%23.4تكون البذور

٢٠٠٤الیاسین ورفاقھ : المصدر 
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وینتج عن تحللھا %) ٣٠ـ  ٢٥(تشكل البنتوزات نسبة كبیرة من المستخلص الخالي من اآلزوت 
  .سكریات أحادیة منھا األرابینوز

یتكون السللوز من عدد كبیر من جزیئات الغلوكوز ویتحلل إلى سیللوبیوز والذي بدوره یتحلل 
  .إلى جزیئتي غلوكوز

  .یتكون الھیمیسللوز من سكریات خماسیة أھمھا الزیلوز
یتكون البكتین من حمض جالكتویورونیك وھذا المركب یعمل كمادة الصقة لجدر الخالیا 

  .النباتیة
غیر كربوھیدراتیة بنظر الكثیر من علماء التغذیة لكنھ یتواجد مرتبطًا مع  یعد اللجنین مادة

  .  الكربوھیدرات وھو ال یھضم مطلقًا ، ویستخدمھ بعض الباحثین كدلیل لحساب معامل الھضم
كلما ازدادت كمیة األلیاف الخام في العلف كلما ًصُعبت عملیة استخراج المواد الغذائیة من 

وبالتالي المحتوى . اًء بالنسبة للحیوان أو لألحیاء الدقیقة في َجَھاز الھضمالخلیة النباتیة سو
  .العالي لأللیاف الخام في األعالف دلیل على انخفاض القیمة الغذائیة لھا

  :المستوى المالئم من األلیاف الخام في العلیقة ھو كمایلي
  %.٢٨ـ  ١٦األبقار  

  % ٢٠ـ  ١٤الحیوانات النامیة 
  %٦ـ  ٣الدواجن 

  .كلما ارتفع اإلنتاج یجب أن ینخفض محتوى المادة الجافة من األلیاف
إن نقص األلیاف في علیقة المجترات یؤدي إلى خلل في النشاط الحیوي لمیكروبات الكرش 
وتكوین حمض الخل والبروبیونیك ولھذا السبب یالحظ عند األبقار انخفاض مستوى دھن 

في بدایة الربیع ولھذا یقدم لھذه األبقار الدریس أو  الحلیب نتیجة تغذیتھا على أعشاب غضة
  .التبن قبل خروجھا إلى المرعى لزیادة نسبة األلیاف ورفع كفاءة الھضم

تشكل المواد الكربوھیدراتیة المصدر الرئیس للطاقة في جسم الحیوان حیث تحتوي عالئق 
لدھنیة التي تشكل مصدر في حین ال تتعدى نسبة المواد ا%) ٥٠(الحیوانات نسب عالیة منھا 

ولكن على الرغم من ذلك ال یوجد ما یؤكد حاجة الحیوان ألنواع خاصة من %). ٥(آخر للطاقة 
  .الكربوھیدرات

لیس للحیوانات المجترة متطلبات غذائیة كربوھیدراتیة نوعیة فھي تستوفي احتیاجاتھا 
ھا بعض المواد المركزة ذات باستھالكھا كمیات كبیرة من األعالف الخضراء الخشنة مضافًا إلی

  .المصدر النباتي
وقد وجد تجریبیًا أن الصیصان تنمو بشكل طبیعي على عالئق خالیة من الكربوھیدرات بشرط 
تواجد كمیات كافیة من الجلیسرول المتواجد في الغلیسریدات الثالثیة بینما یكون العلف غیر 

یة كمصدر للطاقة ألن تركیب الغلوكوز كاٍف في حال احتوائھ على الحموض الدھنیة أو األمین
وبالرغم من ذلك تبقى الكربوھیدرات المصدر األرخص واألجدى للطاقة . یحتاج إلى غلیسیرول

  .في تغذیة الحیوان
********  
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  )Lipids) (الدُُّسم أو اللیبیدات(ات الشحمّیثالثًا ـ 
  

ومختلفة في التركیب الكیمیائي ، یدخل في ھي مركبات عضویة، متشابھة في الخواص الطبیعیة 
تركیبھا الكربون واألوكسجین والھیدروجین، ال تنحل في الماء لفقدان خاصیة اإلستقطاب في 

جزیئاتھا، لكنھا تذوب في المذیبات العضویة غیر القطبیة مثل الكحول والبنزین واألسیتون 
  .بسبب طبیعتھا الكارھة للماء واإلیثر، أو بالمذیبات ضعیفة القطبیة كالمیثانول وذلك

وتؤدي دورًا حیویًا من المواد العضویة الداخلة في تركیب الخلیة % ٥تؤلف الشحمیات نحو 
ة الحیوانیة والنباتیة، وتشكل مصدرًا مھّمًا من مصادر َخَلوّیمھّمًا ، إذ تدخل في بنیة األغشیة ال

الجسم من اإلصابات والصدمات، كما تدخل في الطاقة وُمّدخرًا غذائیًا فائضًا، إضافًة لحمایة 
 تشكل الشحمیات مع البروتینات مركبات ُیطلق علیھا. تركیب بعض الفیتامینات والھرمونات

وقد تكون الشحمیات بشكل دھون احتیاطیة تتوضع ، )Lipoproteins(البروتینیة الشحمیات
بعض األعضاء مثل القلب عند اإلنسان والحیوان ضمن األنسجة الضامة تحت الجلد أو حول 

  .والكلى
تتألف الشحمیات من ارتباط أحماض عضویة دسمة طویلة السالسل برابطة أستیریة مع  

مثل الغلیسیرول والكولیسترول، وكیمیائیَا تتكون الشحوم من جزیئة . الكحوالت  أو مشتقاتھا
  .غلیسرول مرتبط برابط استیریة مع ثالث حموض دسمة

في الطرق المخبریة الستخالص الدھن الخام ویسمى مستخلص اإلیثر یتم استخدام اإلیثر 
)Ether Extract) (EE .( ویشمل الدھن الخام أو مستخلص اإلیثر مركبات عدیدة ذات صلة

بالدھون أو تستخلص معھا، مثل الدھن الحقیقي والزیوت والشموع والكلوروفیل والمواد الملونة 
فولیبیدات باإلضافة إلى مركبات أخرى غیر الدھون كالكاروتین والحموض العضویة والفوس

  .ولكنھا ھامة جدًا مثل األرجسترول وھو أحد مولدات فیتامین د وغیرھا من المركبات
ي على كمیة فالبذور والحبوب تحتو. یختلف محتوى األعالف من الدھون باختالف نوع العلف

والدرنات،وتحتوي حبوب القمح أكبر من الدھون بالمقارنة مع السوق واألوراق أو الجذور 
% ٦ـ  ٥دھن ، أما في حبوب الذرة الصفراء فقد تصل نسبة الدھن إلى % ٢ـ ١والشعیر على 

بینما تحتوي بذور المحاصیل الزیتیة مثل بذور عباد الشمس والكتان والقطن والسمسم  والصویا 
  %. ٤٠ – ٢٥على نسبة عالیة من الدھون تتراوح بین 

والجنس، فقد  ُعُمرالدھن في جسم الحیوان بشكل كبیر تبعًا لعدة عوامل كالنوع والاوح نسبة وتتر
أما في جسم الثور البالغ % ٤ – ٣ُوجد أن محتوى جسم عجل حدیث الوالدة من الدھن یبلغ 

  %.٤٥وفي جسم الغنمة المكتنزة % ٤٠فتبلغ 
  

  :أقسام اللیبیدات
تتكون من اتحاد الحموض الدسمة مع  :)Glycerides(معتدلة أو الغلیسیریدات لیبیدات .١

  .والشموع الدھون والزیوتوتشمل  الغلیسرول
  :وھي استرات الحموض الدھنیة مع مجامیع أخرى إضافیة وتشمل  :لیبیدات مركبة.٢

 الفوسفولیبیدات)Phospholipids(:  َحْمضوھي لیبیدات یدخل في تركیبھا 
  .الفوسفوریك وقاعدة آزوتیة

 جلیكولیبیدات)Glicolipids(:  لیبیدات یدخل في تركیبھا السكریات  واآلزوت
  .الفوسفور َحْمضوال یوجد فیھا  

  وھي لیبیدات یدخل في تركیبھا البروتینات:البروتولیبیدات.   
الحموض الدسمة المفردة  أیضًا وتنتج من تحلیل األنواع السابقة وتشمل :لیبیدات مشتقة.٣

وبعض الفیتامینات والھیدروكربونات  )النباتیة أو الفطریة أو الحیوانیة( والستیروالت
.الذوابة في الدھون وبعض الصبغات
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  :تغذیة الحیوان التي تدخل فيفیما یلي نبذة عن أھم أنواع اللیبیدات 
  :أوًال ـ الدھون 

صلبة في  تكون الدھون. وھي غلیسیریدات ثالثیة للحموض الدھنیة المشبعة أو غیر المشبعة
درجة حرارة الغرفة في حال كانت أغلبیة األحماض الدسمة الداخلة في تركیبھا من الحموض 

  .مثل الدھون الحیوانیة التي یدخل في تركیبھا الستیاریك والبلماتیك واألولییك .الدسمة المشبعة
  :إن تشكیل الدھون في جسم الحیوان ابتداًء من المواد العضویة لھ خاصیة ممیزة جدًا

حیث یكون للدھن الحیواني خصائص فیزیائیة وكیمیائیة ممیزة للنوع الحیواني إذا كان مصدره  
الكربوھیدرات والبروتینات الداخلة في تكوین العلیقة، أما إذا كان مصدر دھن جسم الحیوان 
دھون نباتیة وزیت السمك یفقد الدھن الحیواني خصائصھ الممیزة ، وبالتالي فإن الخصائص 

عیة للنتجات الحیوانیة مثل درجة الصالبة والطعم والرائحة یحددھا كمیة وتركیب الدھون النو
قد تكون الغلیسریدات أحادیة أو ثنائیة أو ثالثیة بحسب  .النباتیة والحیوانیة المتواجدة في العلف

الخالیا عدد الحموض الدسمة المرتبطة مع الغلیسرول، توجد الغلیسیریدات الثالثیة داخل ُھیولى 
وتتمیز الغلیسریدات الثالثیة بأنھا ال . بشكل قطیرات كرویة الشكل) Fat Cells(الشحمیة 

تنحل بالماء لكنھا تنحل في المذیبات العضویة تتحلل الغلیسریدات الثالثیة في الجسم إلى 
أحماض دسمة حرة وغلیسیرول أثناء الصیام الطویل وُتستخدم كمصدر للطاقة بدیل عن 

  .السكاكر
  :ثانیًا ـ الزیوت النباتیة

معظم األحماض الدسمة  ألن في درجة حرارة الغرفة دھون في حالة سائلةوھي عبارة عن  
زیت الذرة ، زیت بذرة القطن ، زیت فول الصویا ، زیت (.مثلغیر مشبعة  ھاالداخلة في تركیب

تجاه عملیات األكسدة وال تمتاز الزیوت النباتیة بأنھا أكثر ثباتًا ). السمسم ، زیت عباد الشمس 
  .والكاروتینات) ي(تتطلب إضافة مضادات األكسدة  بسبب غناھا بفیتامین 

إن المحتوى العالي من الحموض الدھنیة اللینولیك واللینولینك یضع الزیوت النباتیة ضمن المواد 
  .ألن الحمضین السابقین من األحماض الدسمة األساسیةالعلفیة القّیمة 

إن امتصاص الحموض الدھنیة المشبعة مثل البالمیتك والستیارك عند الطیور : مالحظة ھامة 
یزداد بوجود الحموض الدھنیة غیر المشبعة ویفضل أن تكون النسبة ما بین الحموض المشبعة 

  ).١) : (٣(وغیر المشبعة حوالي 
لنباتي بنسبة أما في الحیوانات الزراعیة فإنھ من األفضل مزج الدھون ذات المصدر الحیواني وا

   .واحد/ واحد 
وھي نوعان :ثالثًا ـ األحماض الدھنیة 

أشھرھا َحْمض الزبدة ):Saturated Fatty Acids(المشبعة  الدھنیةاألحماض 
)Putyric Acid ( وَحْمض جوز الھند)Caprytic Acid ( وَحْمض النخیل)Palmatic 

Acid  ( وحمض السیتیاریك)StearicAcid (وحمض األراشیدیك )Arashidic 
Acid.( تتمیز ھذه الحوض بأنھا ال تحتوي على رابطة مضاعفة بین ذرات الكربون وتتمیز

وتعد الدھون الحیوانیة المصدر غنیة بالحموض الدسمة المشبعة . بارتفاع درجة انصھارھا
  .مقارنة بالدھون نباتیة المصدر

ن أشھرھا َحْمض م ):Unsaturated Fatty Acids(غیر المشبعة  الدھنیةاألحماض 
و حمض اللینولینك ) Linoleic Acid(وَحْمض بذر الكتان ) Oleic Acid(الزیت 

)Linolenic Acid ( وحمض األراشیدونیك)Arachedonic acid ( حیث تتمیز بوجود ،
رابطة زوجیة واحدة أو أكثر في السلسلة الكربونیة ، وھي ذات درجات انصھار منخفضة حیث 

وتعد المواد الدسمة نباتیة المصدر غنیة بالحموض الدسمة .الحرارة العادیة أنھا سائلة في درجة
  . غیر المشبعة

یعد حمض اللینولیك حمضَا أساسیًا عند الحیوانات ذات المعدة البسیطة وغیابھ یؤدي لظھور 
وعند إعطائھ لھذا ) توقف النمو ، تكون قشور على الجلد ، نفوق (حاالت مرضیة غذائیة 
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فاء الحالة، ولم یتم الشفاء عند إعطاء البلمتیك أو اإلستیاریك، حیث وجد أن ھذا الحمض تم ش
الحمض ال یستطیع الحیوان تركیبھ، ومن ھذه الحموض األساسیة أیضًا األولییك و 

  .األراشیدونیك  و اللینولینك
  
  

نسبة األحماض الدھنیة في بعض الدھون النباتیة والحیوانیة) ٦( جدول 

الدھنيالحمض 
دھن 
اللبن

دھن 
الخنزیر

زیت فول 
الصویا

زیت 
الذرة

%7%9%32%27البلستیك

%2%4%8%13اإلستیاریك

%46%17%48%35األولییك

%45%54%11%3لینولینیك

  
ـ  ٢٠(تحتوي بذور الكتان وبذور القطن وفول الصویا على نسبة عالیة من الدھون تقدر ب 

  % ).٦ـ ١( والشعیر والذرة  مقارنة بالقمح%)  ٤٠
تنتج عن طریق أسترة األحماض الدسمة الطویلة ):Cerides(الشحمیات الشمعیة رابعًا ـ 

وتوجد .ْم) ٩٠ـ  ٣٠(السلسلة بأغوال طویلة السلسلة وتنصھر معظم الشموع ما بین الدرجة 
الشموع في كال المملكتین النباتیة والحیوانیة إذ تغطي األوراق والثمار وتمنعا من التبلل بالماء  

ومن الشموع الحیوانیة . لجلد والصوف والشعر، كما تغطي عند الحیوانات السطح الخارجي ل
على شموع الحوت البیضاء وشمع عسل النحل ومن الشموع النباتیة شمع كرنوبا الذي یتشكل 

  .، ولیس للشموع أي أھمیة غذائیة عند الحیوانات أوراق النخیل البرازیلي
لدھن في ھي مواد ملونة وصبغات من أصل نباتي تستخلص مع ا: خامسًا ـ الكاروتینات

مستخلص اإلیثر وھي ال تحتوي حموضًا دھنیة أو غلیسرول  وصنفت مع الدھون لذوبانھا في 
  ).A(وترجع أھمیتھا في أن بعض أنواعھا یتحول إلى فیتامین . المذیبات العضویة 

وھي دھون تتكون من الحموض الدھنیة و الجلیسرول  وحمض : سادسًا ـ الفوسفولیبیدات
آزوتیة وأھمھا اللیسیثین الحتوائھ على الكولین حیث یشكل اللیسیثین حوال الفوسفوریك وقاعدة 

  .وأفضل المصادر الحیوانیة لھ بیض الدجاج. من مستخلص اإلیثر للحبوب البقولیة% ٢٥
 وھي إما نباتیة أو فطریة أو حیوانیة ومن أھم الستیروالت الحیوانیة: سابعًا ـ الستیروالت

ھي شحمیات ال تحتوي على  والتي الستیروئیداتالكولیسترول الذي یدخل في تكوین 
یوجد الكولیسترول في تركیب األغشیة السیتوبالسمیة .، بل تحتوي على كولیسترولغلیسرول

وأغشیة العضیات الخلویة في الخالیا الحیوانیة كما یوجد في المصورة الدمویة على شكل شحوم 
وتشتق من الكولیسترول جمیع الھرمونات الستیروئیدیة . بروتینیة كما یوجد في النسیج العصبي

حیث  .فیتامین دكما یشتق منھ جنسیة الذكریة واألنثویة وھرمونات قشرة الكظر كالھرمونات ال
7( ٣تعمل األشعة فوق البنفسجیة على تحول المركب طلیع فیتامین د -

Dehydrocholestrol (٣إلى فیتامین د.  
   

  :أھمیة الدھون في التغذیة
  .الدھن مصدر ھام من مصادر الطاقة.١
  .اإلحتیاطیة في الجسمضروري لبناء األنسجة الدھنیة .٢
  .تعد الدھون مصدرًا للحموض الدھنیة األساسیة الالزمة لنموه.٣
  ).A,D,E,K(یعد مصدر جید للفیتامینات الذوابة في الدھون مثل فیتامینات .٤
  .الدھون ضروریة في امتصاص فیتامین أ  والكاروتینات وعنصر الكالسیوم.٥
  .ن وتقلل الفقد الحراريتعمل الدھون كمواد وقائیة وعازلة في جسم الحیوا.٦
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  :االحتیاطات الواجب مراعاتھا عند استخدام الدھون في تغذیة الحیوان 
ال تكون عملیة إضافة الدھن إلى علیقة الحیوان اقتصادیة إال إذا قل ثمن الكیلوغرام الواحد .١

  ).ثمن كیلوغرام شعیر* ٢.٢٥(منھا عن 
  .ن یكون الدھن المستخدم غیر متزنخیجب أ.٢
لدھن في عالئق الدواجن بشكل دقیق ألن زیادتھا تخفض من استھالك العلف یجب ضبط ا.٣

نتیجة ارتفاع قیمة الطاقة الحراریة لتلك الخلطات وبالتالي انخفاض معامل التحویل 
  .لحد أقصى% ٨ویمكن إضافة الدھون حتى نسبة .الغذائي

ففي حال نسبة في حال إضافة الدھون إلى علیقة المجترات یجب زیادة األعالف الخشنة .٤
.%٥٠من العلف یجب أن تكون األعالف الخشنة % ٤الدھن 

  .قد یحدث تزنخ  للدھون أو أكسدة: مالحظة 
ھو تحلل الدھن مائیًا بفضل خمیرة اللیباز التي تفرزھا بعض الجراثیم والفطور وینتج التزنخ 

  .عنھا مركبات كریھة الرائحة والطعم
ھي عملیة تحول الحموض الدھنیة غیر المشبعة إلى أجسام كیتونیة وتنشط ھذه  :األكسدة 

العملیة بوجود النحاس أو الحدید أو األشعة فوق البنفسجیة، وتصبح الدھون كریھة الرائحة 
والطعم، ویتم الوقایة من أكسدة الدھون بواسطة إضافة مضادات األكسدة إلى األعالف وأھمھا 

  .).E(فیتامین 
  

  :واستقالب الدھونھضم 
یتم ھضم الدھون . تتحول الدھون إلى أحماض دھنیة و وحیدات الغلیسرید و كولیسترول حر 

  :بمساعدة األمالح الصفراویة التي تقوم بمایلي
وھي عملیة تجزئة الشحوم إلى كرات صغیرة لتتمكن األنزیمات : استحالب الشحوم .١

  .الھضمیة من التأثیر فیھا
الصفراویة مع األحماض الدھنیة و وحیدات الغلیسرید المتشكلة نتیجة عملیة اتحاد األمالح .٢

  .الھضم إلبعادھا وإتاحة الفرصة لھضم دھون أخرى
  .نقل األحماض الدھنیة و وحیدات الغلیسرید إلى أماكن االمتصاص.٣

  .یساھم في عملیة ھضم الدھون جمیع األنزیمات البنكریاسیة خاصة اللیباز واللیباز المعویة
ُیعاد بناء نواتج ھضم الدھون في األنسجة المخاطیة في األمعاء على شكل قطیرات صغیرة من 

والتي تتكون من ) Chilomicrons(الدھن المرتبط مع البروتین تسمى الكایلومیكرونات 
ارتباط الغلیسریدات الثالثیة ونسبة بسیطة من الفوسفولیبیدات والكولیسترول المؤستر بالحموض 

  .مع طبقة رقیقة من البروتین على سطحھاالدھنیة 
تمر الكایلومیكرونات عبر الجھاز اللمفاوي إلى الدم ثم إلى األنسجة الدھنیة لتخزن فیھا أو تمر 

وتوجد دائما الحموض الدھنیة . إلى الكبد فتتحول إلى حموض دھنیة وغلیسرول لیتم تخزینھا
الكبد ینفصل األلبیومین عن الحموض  والغلیسرول في الدم مرتبطة مع ألبیومین الدم، وفي

وُیَعد الكبد العضو األھم في . الدھنیة حیث یعود إلى الدم ، أما الحموض الدھنیة فیتم استقالبھا
  .استقالب الدھون

وتؤثر نوعیة دھن الغذاء على نوعیة دھن الحلیب بینما ال . ُتَخزَّن الدھون في األنسجة الدھنیة 
  .تؤثر على نوعیة دھن البیض

************  
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  )Proteins(البروتینات رابعًا ـ 
عبارة عن مواد یدخل في تركیبھا الكربون واألوكسیجن والھیدروجن واآلزوت ، وبعضھا 

وتدخل %. ١٥وتشكل المادة األساسیة في بناء المادة الحیة وتبلغ حتى . یحتوي على الكبریت
البروتین الخام یشمل جمیع المواد  ومصطلح.في تركیب النسج الحیة واألنزیمات والھرمونات

تمتلك البروتینات مجموعة وظیفیة أمینیة وأخرى كربوكسیلیة،  .التي یدخل اآلزوت في تركیبھا
جزیئات ثنائیة األیونات حیث تسلك في الوسط القلوي سلوك الحمض وتعطي أیونات  كوھي بذل

أیون  وتكسبوك األسس ،أما في الوسط الحمضي فتسلك سلوتصبح شحنتھا سالبة الھیدروجن
  .الھیدروجن وتصبح شحنھا موجبة

  .تحتوي فقط على عنصر اآلزوت.وأخرى غیر حقیقیة تقسم البروتینات إلى بروتینات حقیقیة
تتكون البروتینات الحقیقیة من وحدات بنائیة ھي الحموض األمینیة حیث ترتبط الحموض 

بتید ثم ترتبط عدیدات الببتید مع بعضھا األمینیة مع بعضھا بروابط ببتیدیة لتشكل عدیدات الب
  .لتشكل البروتینات

وأخرى كربوكسلیة ) NH2(من مجموعة أمینیة  )Amino Acid( الحمض األمینيیتكون 
)COOH( باإلضافة إلى جذر متغایر یختلف من حمض أمیني آلخر.  

تتشكل الرابطة الببتیدیة بین المجموعة الكربوكسیلیة للحمض األمیني األول مع المجموعة 
األمینیة للحمض األمیني الثاني وینتج جزیئة ماء وھكذا تطول وتتنوع السلسلة الببتیدیة والذي 

تتابع المورثات في جزیئات یحدد تتابع الحموض األمینیة في السلسلة الببتیدیة ھو 
)DNA.(الرغم من أنھ ال یوجد إال عشرین حمض أمیني فإن عدد أنواع البروتینات  وعلى

الناتجة كبیر جدًا ویمكن فھم ذلك بتذكر حروف األبجدیة وعدد الكلمات الموجودة في اللغة 
   .لیس بالضرورة وجود كل الحموض األمینیة في كل نوع من أنواع البروتینات .الناشئة عنھا

من الكربون  األساسیة ماض األمینیةنیة ال یمكنھا بناء األحكة الحیواإن أعضاء الممل
واألوكسیجن والھیدروجن واآلزوت وھذا یعني أن الجسم یجب أن یحصل علیھا من مصادر 

  .غذائیة
  :یوجد نوعان من األحماض األمینیة

  .الجسمفي  اـ أحماض أمینیة غیر أساسیة یمكن للحیوان بناؤھ ١
ونظرًا ألن .یمكن للحیوان بناؤھا ویجب توافرھا في أغذیتھ ال:ـ أحماض أمینیة أساسیة ٢

میكروبات الكرش یمكنھا تمثل األحماض األمینیة بدءًا من العناصر المكونة لھا ـ لذلك فیمكن 
  .توظیف ذلك في إضافة بعض المركبات اآلزوتیة غیر البروتینیة إلى عالئق الحیوانات المجترة

األكثر تواجدًا في الطبیعةاألحماض األمینیة ) ٧( جدول  

أحماض أمینیة غیر أساسیةأحماض أمینیة أساسیة

الجلیسینالفینیل أالنین

األلنینالفالین

السیبرینالتربتوفان

السستینالثیریونین

الستایناالیزولوسین

التیروزینالمیثیونین

األسبارتكالھستیدین

الجلوتامیكاألرجینین

البرولیناللیسین

الھیدروكسي برولیناللیوسین
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  :أنواع البروتینات
  البروتینات الحقیقیة والمركبات اآلزوتیة غیر البروتینیة

  
  :تتكون من الحموض األمینیة ومنھاالبروتینات الحقیقیة

البروتینات اللیفیة )Fibrous Proteins( : ھي بروتینات حیوانیة ال تذوب بالماء ومثال
  .الكوالجینعلیھا ألیاف 

البروتینات الكرویة )Globular Proteins(:  ومنھا مجموعة األلبیومین والغلوبیولین و
  .البروتامین

البروتینات المركبة )Conjugated Proteins(: یدخل في تركیبھا مواد غیر آزوتیة مثل
والبروتینات  )غشاء الخلیة ( روتینات الدھنیة والب) المخاط والھیبارین (ت السكریة البروتینا

موجودة (والبروتینات النوویة ) الھیموغلوبین(والبروتینات الصبغیة ) الكازئین(الفوسفوریة 
). في النواة

  :ومنھا مواد تحتوي على عنصر اآلزوت  البروتینات غیر الحقیقیة
  .توجد بكمیات ضئیلة في النبات والحیوان :األمینات
  .تمثیل المركبات اآلزوتیة في الثدییاتمنھا الیوریا التي تنتج عن :األمیدات

في ) نتریت(توجد في بعض النباتات وھي غیر سامة لكن قد تتحول إلى مواد سامة  :تراتالن
كرش المجترات، وھذا قد یحصل نتیجة تغذیتھا على أعالف ناتجة من نباتات تم تسمیدھا 

  . بكمیات كبیرة من األسمدة اآلزوتیة
نباتات وتكمن أھمیتھا في أن بعضھا سام للحیوان وأھمھا النیكوتین توجد في بعض ال :القلویدات

الموجود في التبغ، واألتربین الموجود في نبات ست الحسن ، والمورفین الموجود في أوراق 
  .األفیون

، تتركز ھذه الحموض )السیتریك(أھمھا حمض المالیك وحمض اللیمون  :الحموض العضویة
شكل مصدرًا ھامًا للطاقة تستخدمھ األحیاء الدقیقة في كرش وت في أوراق الحشائش الرعویة

  .المجترات
  .وتشكل المادة الوراثیة للكائنات الحیة :الحموض النوویة 

  
  :أھمیة البروتینات

  :في  تتلخصللبروتینات أھمیة غذائیة كبیرة 
  .المصدر األساسي إلمداد الحیوان بما یلزمھ من الحموض األمینیة األساسیة.١
  .أنسجة الحیوان في مراحل نموه المختلفةبناء .٢
  .تعویض األنسجة التالفة واإلفرازات المستھلكة.٣
  .تعد المكون االرئیس للمنتجات الحیوانیة كالحلیب واللحم والبیض والصوف.٤
.تعد مصدر احتیاطي أخیر للطاقة في الجسم.٥

لبروتینات ذات القیمة یعتمد نوع البروتینات على نوع الحموض األمینیة الداخلة في تركیبھ ، وا
الغذائیة العالیة ھي تلك البروتینات التي تحتوي على كافة األحماض األمینیة األساسیة التي 

  .یحتاجھا الحیوان
لكن عند المجترات فلیس مھم نوعیة البروتین وال الحموض األمینیة التي تكونھ، بل المھم فقط 

الدقیقة تقوم ببناء بروتیناتھا الخاصة بدءًا حیاء ھو توفر كمیة كافیة من عنصر اآلزوت ألن األ
من اآلزوت ثم یلي ذلك ھضم لتلك األحیاء و تحریر األحماض األمینیة من البروتین المیكروبي 

وبالتالي تتوقف نوعیة البروتین عند المحترات على قابلیة ھذا ).لیس من بروتین الغذاء(
لقد استفاد خبراء تغذیة . یاز المیكروبيوتحلیلھ من قبل البروت البروتین للذوبان في الكرش
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الحیوان من ھذه الخاصیة حیث طوروا تقنیات ومبادئ إضافة الیوریا إلى أعالف المجترات 
  .كالتبن وتفل الشوندر وذلك لتحسین القیمة الغذائیة لھذه األعالف

ھا فقط وإن الحیوانات أحادیة المعدة والدواجن تستفید فقط من الحموض األمینیة الحرة وأمیدات
وجود بعض المركبات اآلزوتیة غیر البروتینیة قد یكون سامًا مثل النترات والنتریت 

  .والقلویدات
  

  :استخدام الیوریا في تغذیة المجترات
تقوم األحیاء الدقیقة في كرش المجترات بإفراز أنزیم الیوریاز الذي یحلمھ الیوریا وینتج عن 

ونیا ، ثم تقوم البكتریا باستخدام غاز األمونیا الناتج في بناء ذلك ثاني أوكسید الكربون وغاز األم
إن األحیاء الدقیقة تحتاج إلى مصدر جید للطاقة كي تقوم ببناء بروتیناتھا . بروتیناتھا المیكروبیة

لذلك یعد وجود المواد الكربوھیدراتیة سھلة الھضم من أھم العوامل المساعدة على رفع نشاط 
  .األحیاء الدقیقة

نزیمات الھاضمة في أمعاء الحیوانات المجترة بھضم األحیاء الدقیقة والحصول قوم بعد ذلك األت
ولھذا فإن الیوریا تعد مصدرًا ھامًا للبروتین بدیل عن . على أحماض أمینیة مصدرھا میكروبي

  .وبنفس النسبة تقریبًا البروتین الحقیقي في أعالفھا
المستخدمة في التغذیة وطالما یتم حساب اآلزوت  من وزن الیوریا% ٤٢یشكل اآلزوت نسبة 

أو أكثر %٢٦٢.٥فإن بروتین الیوریا یكافئ  ٦.٢٥الخام بضرب نسبة اآلزوت الموجودة بـ 
  .%٤٢بست مرات من محتوى األكساب من البروتین والذي یقدر ب 

  
  :قواعد إضافة الیوریا إلى عالئق المجترات

  .وى العلف من  البروتین الخاممن محت% ٣٥یمكن أن تضاف الیوریا بدل 
  یوم/رأس/غ٥٠والنامیة .الیوم/رأس/غ  ١٥٠عند األبقار الحد األقصى إلضافتھا 

  .كغ وزن حي في الیوم ١٠٠غرام لكل  ٢٥عند عجول التسمین 
  

  مالحظة 
 مرة ٢.٦أي أكبر ب % ١٦أما في البروتینات فھو % ٤٢إن نسبة اآلزوت في الیوریا.  
غ من البروتین ٢.٦تكافئ غ من الیوریا  ١.  
غ من البروتین ١.٢غ من كبریتات األمونیوم تكافئ ١.  
غ من البروتین ١غ من فوسفات الیوریا تكافئ ١.  

  
  :مالحظات عامة تخص الحموض األمینیة

إن نقص حمض أمیني واحد أو أكثر یؤدي إلى خلٍل في عملیة التبادل الغذائي في الجسم .١
  .یة الحیوانوبالتالي إلى انخفاض إنتاج

یحتوي الحمض األمیني المیثیونین على مجموعة المیثایل ذات األھمیة الكبیرة في بناء .٢
  .واألدرینالین) B12(الكریاتین والكولین وفیتامین 

الذي لھ ) حمض النیكوتینیك(یعد الحمض األمیني التربتوفان مصدراًً للفیتامین نیكوتین أمید .٣
  .م حیث أن نقص التربتوفان یؤدي لفقر الدمدور ھام في تخلیق ھیموغلوبین الد

یعد الحمض األمیني التیروزین مصدرًا ھامًا لتكوین بعض الھرمونات في الجسم مثل .٤
  .التیروكسین التي تفرزه الغدة الدرقیة و األدرینالین الذي تفرزه غدة الُكظر



نزار سلیمان. د: السنة الرابعة                 إعداددواجن       الحیوان والتغذیة ماه ـ كلیة الزراعة          جامعة ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19

یوم  ١٨وت بعدالحمض األمیني الفالین ھام جدًا عند الصیصان حیث ُوجَِِد أن الصیصان تم.٥
  .من تغذیتھا على عالئق خالیة من الفالین

لھ دور ھام في استقالب الكالسیوم وتكوین ھیموغلوبین الدم : الحمض األمیني الالیسین.٦
.ونقصھ یؤدي إلى فقر الدم واختالل في بنیة العظام

ؤمن احتیاجات في التغذیة التقلیدیة للحیوانات الزراعیة ُوِجَد أن بروتینات األعالف النباتیة ت.٧
جسم الحیوانات النامیة من جمیع الحموض األمینیة الضروریة ماعدا الالیسین والمیثیونین 
والتربتوفان التي ُتَعدُّ من أكثر الحموض األمینیة ندرًة في تغذیة الحیوان ولھذا تسمى 

ة فقیر) شعیر ،شوفان، قمح(بالحموض األمینیة الحرجة ، ذلك ألن معظم الحبوب النجیلیة 
بھذه الحموض، وطالما ھذه الحبوب تشكل نسبة كبیرة من األعالف الحیوانیة فأن ھذه 
األعالف غیر متزنة من حیث نوعیة البروتین لذلك یجب تدعیم ھذه العالئق بمواد علفیة 

.أخرى غنیة بھذه الحموض مثل فول الصویا والبقولیات واألعالف ذات المصدر الحیواني
لفیة للصیصان یتوجب األخذ بعین االعتبار احتیاجات الصیصان عند تحضیر الخلطات الع.٨

من البروتین وكذلك احتیاجھا من الحمض األمیني % ٦من الحمض األمیني أرجینین بنسبة 
  .من المادة الجافة للعلیقة% ١غالیسین 

  
وھي عملیة خفض اإلستھالك من الطاقة والبروتین ألجل إنتاج  :الفعل المضاف للبروتینات

من الوزن الحي عند الصیصان باستخدام خلطة متوازنة األحماض األمینیة الحیوانیة  وحدة
كغ من علیقة غیر متوازنة الحموض  ٤.٩فمثال . والنباتیة، ومطابقة لحاجة الطیور الفیزیولوجیة

. كغ وزن حي١كغ أو أقل من علیقة متوازنة ینتج  ٢.٥كغ وزن حي ، بینما ١األمینیة ُتْنِتج 
كغ في حال توازن الحموض األمینیة، حیث نحصل بذلك على  ٢.٤ھ یمكن توفیر ونالحظ أن

  .الفعل المضاف للبروتینات
  

  :ھضم واستقالب البروتینات
  :البروتین في عملیتین أساسیتین ھما ھضم واستقالبیمكن إیجاز عملیة 

القناة حیث تتعرض البروتینات في ). Synthesis(واالصطناع ) Degradation(التحلیل 
حللھا إلى حموض أمینیة روتیاز والتي تالھضمیة لتأثیر األنزیمات الھاضمة للبروتینات مثل الب

لتصل إلى الدورة الدمویة  ّصَتْموأھم ھذه األنزیمات الببسین و التربسین والكیموتربسین ثم ُت
تمادًا على من الحموض األمینیة اع اًءدابتیتم إعادة تصنیع بروتینات .. حیث یتم استقالبھا

التعلیمات الوراثیة الموجودة في الشیفرة الوراثیة للخالیا ویتم صناعتھا في عضیات َخلویة ھي 
  .الجسیمات الریبیة

 أما المتبقي وھو من المواد اآلزوتیة الممتصة إلى الدم % ٩٨تشكل الحموض األمینیة الحرة 
  .ترات أو نتریتھي أما سالسل قصیرة من الحموض األمینیة أو أمونیا أو ن% ٢

إن مصیر الحموض األمینیة الممتصة ھو أما استخدامھا في بناء البروتینات أو الھرمونات أو 
 إیجازر للطاقة وذلك حسب حاجة الجسم ویمكن حموض أمینیة جدیدة أو كمصدفي بناء 

  :ـ التفاعالت التي تتعرض لھا الحموض األمینیة ب
ستخدم في بناء ومواد أخرى ُت) حمض البولة(الیوریا ج ُتْنحیث َی: نزع مجموعة األمین   ١

  .الدھون
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وتتم بنقل مجموعة األمین من حمض أمیني آلخر ألجل بناء أحماض : انتقال مجموعة األمین  ٢
العملیة أنزیمات متخصصة مثل تراي أمیناز وینتج حموض كیتونیة ھذه أمینیة جدیدة  وتتوسط 

ة مجموعة األمین وضمن تفاعالت استقالبیة حیویة والتي تتحول إلى أحماض أمینیة بإضاف
  . متعددة

تتم بفعل أنزیمات خاصة حیث ینتج أمینات ذات أھمیة حیویة : نزع مجموعة الكربوكسیل -٣
في الجسم مثل الھستامین الذي ینتج من نزع المجموعة الكربوكسیلیة للھستیدین، ویقوم 

  .مالھستامین بتنشیط إفراز المعدة ویرفع ضغط الد
یتم تركیب الیوریا في الجسم بدءًا من األمونیا المتحررة نتیجة نزع مجموعة  :مصیر الیوریا

األمین من الحموض األمینة ویتم إطراحھا عن طریق البول ویجب أن ال یتجاوز تركیزھا في 
 مل، إن عملیة تركیب الیوریا تحتاج إلى طاقة لذلك عند التغذیة على كمیات١٠٠/ملغ ١٦الدم 

  .ض الحیوانات بعضًا من إنتاجیتھافَِّخكبیرة من البروتین المھضوم ُت
یختلف الھضم في معدة المجترات عن الھضم في المعدة البسیطة حیث تقوم األحیاء   :مالحظة

البروتینات وإعادة بناء بروتینات میكروبیة حیث یتم  بتفكیكالدقیقة في كرش الحیوانات المجترة 
وع ولذلك ال یھم ن ) التي تصل األمعاء األحیاء الدقیقة كلھضم (قیقة ھضمھا في األمعاء الد

  .البروتین الموجود في العلیقة بل المھم ھو وجود اآلزوت الخام
لكي تعطي العالئق المتوازنة بالحموض األمینیة التأثیر اإلیجابي األعظمي ال بد من توفر شرط 

المتاحة باإلضافة لتأمین كمیة األمالح المعدنیة أساسي ھو توفر المحتوى العالي من الطاقة 
  .والفیتامینات

  
  :التسمم باألمونیا وبالنترات والنتریت

في ظروف عدم اتزان عالئق الحیوانات المجترة من حیث محتواھا من الكربوھیدرات والدھون 
یمكن أن  ةنیر البروتییواأللیاف والعناصر المعدنیة والفیتامینات فإن إضافة المواد اآلزوتیة غ

  .تسبب مشاكل صحیة للحیوانات
ط جیدًا مع مكونات خَلالیوریا تكون سامة فقط إذا تجاوزت نسبتھا الحد المسموح أو إذا لم ُت

ویكون ھناك خطورة بالتسمم بالیوریا في حال كانت كمیة العلف صغیرة مع تغذیة عالیة . العلف
  .على الیوریا

وعدم  ارتجاف عضلي د المجترات التعب واإلرھاق ویالحظ في حاالت التسمم بالیوریا عن
قدمة یمكن أن یحصل إفراز لعاب غزیر الشدید وفي الحاالت المت التعرق تناسق الحركة و

یتم العالج السریع بتعدیل . دقیقة  من ظھور األعراض ٣٠ویموت جنین األبقار الحوامل بعد 
لیتر من اللبن الرائب أو مصل  ٥ مونیا في الكرش عن طریق إعطاء األبقارالفائض من األ

مض ویمكن إعطاء محلول  َح. عسل اسود% ٣٠لیتر من محلول سكري تركیزه  ٢الحلیب أو 
والمغنزیوم ویمكن في الحاالت الشدیدة  موإعطاء محالیل أمالح الكالسیو% ٥الخل بتركیز 

  .إعطاء كبریتات األتروبین كمضاد تشنج
عة ویكون تأثیر لى الیوریا ألن حموضة الكرش تكون مرتفیجب عدم تغذیة الحیوانات الجافة ع

  .الیوریاز كبیرًا
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الحیوانات التي تناولت دریس فصة تكون أكثر مقاومة للتسمم من األبقار التي تناولت تبن 
حبوب ، ویجب بكل األحوال تعوید الحیوانات بشكل تدریجي على تناول كمیات قلیلة من الیوریا 

  .یوم ١٠وخالل فترة ال تقل عن 
إن الحیوانات بصورة عامة ال یمكنھا أن تستخدم الروابط اآلزوتیة البسیطة كالنتریت والنترات 
واألمونیا بشكل مباشر لبناء وتمثیل البروتینات الخاصة بھا، علمًا أنھا ُتمتص بسھولة من 

خطیرًا عند الحیوان  ھاز الھضمي إلى الدم وإن ورودھا بكمیات كبیرة یسبب تسممًاالَج
  .واإلنسان

ھیموغلوبین الدم وعند وصول النتریت إلى الدم فإنھ یغیر أوكسي ھیموغلوبین الدم إلى میثیو
األخیر غیر قادر على مبادلة غاز ثاني أوكسید الكربون مع أوكسیجین الھواء في  المتبدل وھذا

تنفق الحیوانات باإلختناق % ٧٥الرئتین، وعند تراكم المیثیوھیموغلوبین ووصول نسبتھ إلى 
  .وأھم أعراضھ ھو الدم األسود الذي یخرج من األوعیة الدمویة المفتوحة

معدل الزراعیة ب ت عندما تضاف األسمدة إلى األراضيوتالحظ حاالت التسمم بالنترات والنتری
حتى  وھذا یؤدي لزیادة تركیز النترات والنتریت في النباتات كغ للھكتار وبدون ري كاٍف٢٠٠

كما أن وصول النترات والنتریت إلى . من وزن العلیقة%) ١.٥(تصل إلى المستویات السمیة 
یمكن خفض . غرام لكل لیتر) ١.٨(میاه الشرب یؤدي إلى التسمم في حال وصلت الكمیة إلى 

  ).A(سمیة النترات والنتریت بإعطاء الحیوانات مستحضرات فیتامین 
وانات الزراعیة لھ أھمیة كبیرة في حل مشكلة البروتین العلفي إن التنظیم الصحیح لتغذیة الحی

  .وتحسین اقتصادیات إنتاج المنتجات الحیوانیة
**********  

  )Vitamines(خامسًا  الفیتامینات
  

بأنھا مركبات عضویة ضروریة للنمو وحفظ الحیاة وانتظام العملیات  :تعرف الفیتامینات
تواجدھا في الغذاء ألن معظمھا ال یستطیع الجسم تكوینھ، الفیزیولوجیة واإلستقالبیة، ویجب 

وتستطیع بعض الحیوانات المجترة واألرانب والخیول تأمین احتیاجاتھا من بعض الفیتامینات 
  .وذلك نتیجة وجود األحیاء الدقیقة في القناة الھضمیة) K,B(مثل 

  :تقسم الفیتامینات حسب الوسط الذي تذوب فیھ إلى قسمین
  ).A.D.E.K(أدیك .ات ذوابة في الدھونفیتامین

)B(و مجموعة ) C(وھي فیتامین . فیتامینات ذوابة في الماء
  العوامل التي تؤثر في احتیاجات الحیوانات من الفیتامینات

  .زیادة نسبة الرطوبة في العالئق تزید من احتمال فساد الفیتامینات.١
ارتفاع درجة الحرارة واألشعة فوق البنفسجیة تخفض من فعالیة كثیر : الظروف الجویة .٢

  . من الفیتامینات مثل حمض األسكوربیك
  .تلوث العلف بالفطریات یؤدي إلى فساد بعض محتواھا من الفیتامینات.٣
  .وجود النترات والنتریت یتلف النیاسین وفیتامین أ: وجود بعض المواد الكیمیائیة .٤
یة الفیتامینات  وخاصة الكاروتینات یؤدي إلى فقدان بعض من فعال: لف زین مواد العتخ.٥

  .والتي ھي مولدات فیتامین أ
  .یمنع تأكسد مولدات فیتامین أ) E(إضافة مضادات األكسدة مثل فیتامین  .٦
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عویة ؤثر سلبًا على البكتریا الَمحیث أن وجودھا بكمیات كبیرة ی: تأثیر الصادات الحیویة .٧
  ).ب(والذي یخفض من إنتاج فیتامین ك ومجموعة 

عویة فإصابة الدواجن بالكوكسیدیا أو بالطفیلیات الَم.عویةاإلصابات المرضیة والطفیلیات الَم.٨
  . بفعل السموم التي تفرزھا ھذه الطفیلیات )أ  ، ك  (األخرى یؤدي إلى تلف فیتامین 

في الدھون أھم وظائف ومصادر وأعراض نقص الفیتامینات الذوابة

Vitأھم أعراض نقصھأھم وظائفھ أھم مصادره

A

انخفاض معدل النموضروري للنموصفار البیض

التھابات العیون والجفونؤیةضروري للرالحلیب

دھن الدجاج
ھام لوظائف األنسجة 

الظھاریة

یصبح الجھاز التنفسي أكثر عرضة لألمراض

والدة عجول عمیاءالسمك والزبدة

الجزر والذرة

D

مصدر نباتي نتیجة تأثیر أشعة  
الشمس على إیركوستیرول  

D2
تمثیل الكالسیوم 

والفوسفور

مرض الكساح في الحیوانات النامیة

مصدر حیواني نتیجة تأثیر 
 ٧أشعة الشمس على 
D3دیھایدروكولیستیرول 

.مرض لین العظام في الحیوانات البالغة

البیض والحلیبانخفاض إنتاج 

E

انخفاض الكفاءة التناسلیة  وقد یسبب العقمھام للوظائف الجنسیةنباتات خضراء 

)C(تكوین األسكوربیك   بذور
مرض ضمور العضالت  للعجول والحمالن  

ض والحلیب واللحمیالب
مضاد للسمیة

مضاد أكسدة حیوي
الصوص (ظھور مرض تلین الدماغ في الصیصان 

)المجنون

K

النباتات الخضراء 
زیادة وقت تجلط الدم بعد الجروحدور ھام في تجلط الدم

فول الصویا

صفار البیض
وجود بقع نزفیة زرقاء تحت الجلد في ذبائح الطیورتكوین بروتینات العظام یتم تركیبھ في أمعاء بعض 

الحیوانات

  
الفیتامینات الذوابة في الماءأھم وظائف ومصادر وأعراض نقص 

Vitأھم أعراض نقصھأھم وظائفھ أھم مصادره

B1

)تورم األرجل وشلل جزئي(ري عن اإلنسان یبیریمرض البالنموالفاصولیاء 

ضعف عام واختالل وظائف الجھاز العصبيمنع التھاب األعصابوالباذالء

ھزالاستقالب الكربوھیدراتاألوراق الخضراء

فقدان الشھیةھام لعمل القناة الھضمیةصفار البیض والكبد

أو یسمى بالثیامین بفضل األحیاء الدقیقة في الكرش ١تقوم األبقار بتركیب فیتامین ب

B2

األوراق الخضراء
 ١٢یدخل في تركیب 

أنزیم
شلل األرجل واألصابع الملتویة عند الدواجن

اسھال اإلستقالباألكساب المختلفة

انخفاض انتاجالنمو

اضطرابات عصبیةھام للجھاز العصبي
بفضل األحیاء الدقیقة في الكرش ویتم تصنیعھ جزئیًا في أمعاء )  الریبوفالفین(  ٢تقوم المجترات بتركیب فیتامین ب

الدواجن

تو
ن

نقص النموتكون وتحلل الدھونجمیع األنسجة النباتیة ثین
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والحیوانیة
االستقالبالبذور البقولیة 

نمو الریش والتفقیسالنخالة
سوء مظھر الریش والتھابات الجفون وجانبي الفم

ھام لألنسجة العصبیةاألعالف الخضراء
تقوم المجترات بتركیب البانتوثینیك بفضل األحیاء الدقیقة في الكرش 

ن 
سی

وك
ود

یر
الب

B
6

جمیع النباتات
استقالب الحموض 

الدھنیة
یندر وجود أعراض النقص

قلة شھیة وانخفاض معدل النمواستقالب التربتوفانجمیع الحیوانات

اختالل حركيالجھاز العصبيالحبوب والنخالة

فقر دمإنتاج األجسام المناعیةالكبد والبیض

انخفاض إنتاج البیض ونسبة الفقسل الحموض األمینیةیتمثالحلیب

ین
س

نیا
)احمرار اللسان وھذیان(مرض البالجرا عند اإلنسان ھام للنموالكبد والبیض واللحمال

مرض اللسان األسود عند الدواجن ھام للجلدبذور دوار الشمس

انخفاض استھالك العلفھام للجھاز العصبيالنخالة

ین
وت

لبی
ا

والمنقار والقدمالتھاب الجلد خاصة حول العیون تكوین دھن الجسمالكبد والحلیب

انخفاض وزنللنمو والفقسكسبة دوار الشمس

مرض انزالق الوتر عند الدواجنتفاعالت تثبیت الكربونالحبوب والخضروات

تقوم المجترات بتركیب البیوتین بفضل األحیاء الدقیقة في الكرش 

یك
ول

الف

النمو بطءل الحموض األمینیةیتمثمعظم األغذیة

انخفاض معدل نسبة الفقسالنمو النباتاتأوراق 

فقر دم بناء كریات الدم الحمراء الكبد والبیض

ضعف تكوین الریشإنتاج البیض ونمو الریشالحلیب ومنتجات األلبان

B
12

األغذیة حیوانیة المنشأ فقط

یدخل في تركیب 
األنزیمات 

خلل في استقالب الجسم 

الكفاءة الغذائیةانخفاض اإلستقالب 

نقص نمو وانخفاض اإلنتاج بناء البروتین

فقر دمإنتاج الكریات الحمراء

ھام للخالیا العصبیة

ھام للنمو والفقس
١٧انخفاض نسبة الفقس وذروة النفوق في الیوم 

تكوین جزيء الدنا

.ومصدره الحیوي في الطبیعة فقط من ذلك بفضل األحیاء الدقیقة في الكرش ١٢تقوم المجترات بتركیب ب

ین
ول

لك
ا

جمیع األغذیة الحاویة على 
الدھن

مرض الكبد الدھنيتحریك الحموض الدھنیة

انخفاض النمو وانخفاض إنتاج البیضھام للنمو واإلنتاجالكبد واللحوم

األوراق الخضراء
تركیب األستیل كولین  

مرض انزالق الوتر عند الدواجن

حاالت نزف في الكلىالحبوب

تتمكن مختلف أنواع الحیوانات من تركیب الكولین في جسمھا لذلك احتمال منخفض أن یحدث نقص

V
it

 C
 

یك
رب

كو
س

األ

مرض األسقربوط عند اإلنساناألكسدة واإلرجاعالفواكھ كالحمضیات

ومن أعراضھ تورم اللثة ونزفھا تكوین العظام واألسنانالخضروات كالفلیفلة

ال یتواجد في النباتات الجففة
ھام لجھاز المناعة

األسنان والتھابات متعددة وسقوط یساعد على امتصاص 
الحدید

تتمكن مختلف أنواع الحیوانات من تركیب حمض األسكوربیك  في جسمھا ماعدا اإلنسان والقرودوالخنازیر فھي ال یمكنھا 
ذلك
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  العناصر المعدنیة
Mineral Elements  

لو قارنا بین التركیب الكیمائي المعدني لكل من جسم الحیوان والنبات لوجدنا تطابقًا من حیث 
فمثًال الرماد .نوعیة العناصر المكونة لھما، أما االختالف فھو في نسبة ھذه العناصر وكمیتھا

بالصودیوم والبوتاسیوم لكنھ غني بالكالسیوم  وان مقارنة مع رماد األعالف فقیرالخام لجسم الحی
من مجموع العناصر المعدنیة في جسم الحیوان مقابل % ٥٠والفوسفور اللذان یشكالن أكثر من 

  .فقط من النباتات% ١٣
إن محتوى األعالف النباتیة من العناصر المعدنیة یتعلق بشكل أساسي بظروف التربة والمناخ 

  .وكذلك عملیات التسمید
كل عام فإن محتوى األعالف النباتیة من الرماد الخام غیر مرتفع قیاسًا باألعالف حیوانیة وبش

فقد تصل نسبة  المالحةأما األعالف المزروعة في األراضي %. ٥المنشأ ، وتقع في حدود 
  %.١٢  ١٠الرماد الخام فیھا إلى 

تتوزع العناصر المعدنیة  كما. تتواجد العناصر المعدنیة في األعالف على شكل مركبات مختلفة 
بین أجزاء النبات  بشكل غیر منتظم ، فاألوراق والسوق تحتوي على أكثر من ضعف ما 
تحتویھ الجذور والحبوب ، كذلك فإن تركیز العناصر المعدنیة في األجزاء الخارجیة للحبوب 

وي على كمیات والحبوب البقولیة وكذلك أجزاء النبات تحت.أكثر من األجزاء الداخلیة) القشرة(
  .ضعف مقارنة بالحبوب النجیلیة) ٦ــ  ٤(أكبر من الكالسیوم تصل إلى 

والبذور . وتعد الجذور بشكل عام غنیة بالبوتاسیوم وبنفس الوقت فقیرة بالكالسیوم والفوسفور
  .الزیتیة فقیرة بالكالسیوم وغنیة بالفوسفور

مصدرًا للطاقة  لیستالعضویة في أنھا  وتختلف العناصر المعدنیة في المواد العلفیة عن المواد
  .منھا واالستفادةبالنسبة للحیوان بل بالعكس فإن الجسم یصرف جزء من الطاقة لتمثیلھا 

كما تختلف العناصر المعدنیة في األعالف عن المواد العضویة في أنھا ُتھضم وتمثل في الجھاز 
تترافق دائمًا بعملیة اإلطراح عن  االمتصاصالھضمي ضمن نظام أكثر تعقیدًا ، حیث أن عملیة 

طریق جھاز الھضم ولذلك فإن معامالت ھضم العناصر المعدنیة ال یمكن أن تكون قیم حقیقیة 
  .في تغذیة الحیوانات لالستخدامصالحة 

تدخل العناصر المعدنیة في تركیب جمیع أنسجة الحیوان وھي ضروریة جدًا لنمو الصغار 
  .للحیوانات البالغة وضمان التناسل الطبیعي لھاوالمحافظة على الحالة الصحیة 

یة شف األھمَتْكیوجد في جسم الحیوان أربعون عنصرًا معدنیًا بشكل تقریبي ولكن حتى اآلن لم ُت
  .منھا) ١٥(حوالي الغذائیة والفیزیولوجیة إال ل

المواد تمثل العناصر المعدنیة الجزء المتبقي من المادة الغذائیة بعد حرقھا وإزالة جمیع 
مع عناصر أخرى ) antagonistic(بعض العناصر تعمل بالتضاد .الموجودة فیھاالعضویة

المتعلقة بنقص أحد تلك العناصر أو أكثر یرجع إلى عدم التوازن  االستقالبیةویعتقد أن المشاكل
اد العلفیة اإلجراء الشائع الستخدام المكعبات المعدنیة والتنوع في الموجدیر بالذكر أن. فیما بینھا

الجافة والخضراء یجنب الحیوانات اإلصابة باالضطرابات التي تتضمن في الغالب األعالف
  . نقص العناصرالتي تنشأ من) nutritional disorder(الغذائیة 

  :وتقسم تلك العناصر حسب أھمیتھا إلى مجموعتین
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elementsالعناصر المعدنیة الكبرى   ١
وھي العناصر التي یتطلبھا الجسم بكمیات كبیرة وھي موجودة في جسم الحیوان بأكثر من 

) Mg(والمغنیسیوم ) P(والفوسفور  )Ca(الكالسیوم :وھي . كغ وزن حي /ملغ  )١٠٠(
  ).S(والكبریت) Cl(والكلور ) K(والبوتاسیوم  ) Na(والصودیوم 

وتشمل العناصر التي یحتاجھا بكمیات  micro elementsالعناصر المعدنیة الصغرى   ٢
كغ وزن حي  /ملغ ١٠٠صغیرة نسبیًا وھي موجودة في جسم الحیوان بكمیات تصل أقل من 

)Zn(الزنك)Co(والكوبالت ) I(والیود ) Mn(والمنغنیز ) Cu(والنحاس ) Fe(وتضم الحدید 
  ) Cr(والكروم) F(والفلور ) Mo(والمولبیدینیوم ) Si(والسلینیوم 

دھا بكمیات كبیرة  یؤدي ووھي عناصر صغرى ھامة ولكن وج :عناصر المعدنیة السامة ال ٣
  .مثل السیلینیوم والمولیبیدنیوم والفلور. إلى التسمم ویجب مراقبة محتوى العلف من ھذه المواد

  
  ) General functions of minerals(الوظائف العامة للعناصر المعدنیة في الجسم 

  .المعدنیة المكون الرئیسي للھیكل العظمي واألسنانتعد العناصر .١
  .تدخل في تركیب البروتینات والدھون وفي تركیب سوائل الجسم واألنسجة المختلفة.٢
نزیمات والھرمونات والفیتامینات وھذه المركبات ضروریة لقیام تدخل في تركیب بعض اإل.٣

  .الجسم بوظائفھ الحیویة المختلفة
وسموزي لسوائل الجسم والحفاظ على التوازن الحامضي تنظیم الضغط األ علىتعمل .٤

.والذي ینظم حركة العناصر المعدنیة والغذائیة بین أجزاء الجسم المختلفة القاعدي

اھم بالتالي في عملیات الھضم وتس ًا من احتیاجات األحیاء الدقیقة في الكرشتشكل جزء.٥
عن الدور الذي تلعبھ العناصر المعدنیة وفیما یلي إیجازًا. ستفادة من عناصر الغذاءواال

  
  :العناصر المعدنیة الكبرى-أوًال

  ):Calcium(الكالسیوم 
 1.8%و 1.3الكبرى حیث تبلغ نسبتھ في جسم الحیوان المعدنیة یعد الكالسیوم أھم العناصر  

من مجموع العناصر المعدنیة الموجودة في الجسم، 46%الجسم الحي، ویشكل حوالي من وزن
من كمیة الكالسیوم 99%الموجود في الھیكل العظمي واألسنان تصل إلى حوالي نسبة الكالسیوم

تخثر الدم  رھا في سوائل الجسم الستخدامھا فيالمتبقیة یتم تدوی1%)(أما  الكلیة في الجسم
وتنظیم التوازن الحامضي القاعدي في الجسم وتنشیط األعصاب وامتصاص العناصر الغذائیة

  :و السیطرة علیھ من خالل ھرمونات والعضالت، ویتم تنظیم الكالسیوم المدور
وھو ھرمون الكالسیتونین  ھرمون الغدة الدرقیة)calcitonin ( الذي یعمل على خفض

  ..تركیز الكالسیوم في الدم
یروید وھو ھرمون الباراث ھرمون جار الدرق)parathyroid ( الذي یرفع ذلك

من مولداتھ  )د(یط ارتشاف كالسیوم العظام ویزید من تكوین فیتامین من خالل تنش.التركیز
.الذي ینشط امتصاص الكالسیوم من القناة الھضمیة

  )مل١٠٠/ ملغ  ١٢ــــ ٨(البالزما سیبقى ضمن حدود  في ن مستوى الكالسیوموبذلك فإ
   .الثیرومبین للكالسیوم دور كبیر في تجلط الدم حیث یعمل على تحویل البروثیرومبین إلى و 

  .ي یصاب بعدة أمراض عصبیة وعظمیةوإذا انخفضت نسبة الكالسیوم في الدم عن الحد الطبیع
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0.64%تبلغ احتیاجات جمیع أنواع الماشیة من الكالسیوم  ویعزى ھذا المدى الواسع  0.43-
  .لة والجنس والعمر ومرحلة اإلنتاجنسبیًا في االحتیاجات إلى السال

من الكالسیوم المتناول یجري امتصاصھ بصورة طبیعیة و إن معظم فقط 30-50%  .إن
األمعاء الدقیقة وتعتمد الكمیة الممتصة على الحاجة والتي تكون أكبر في الكالسیوم یمتص في

حالة الحیوانات النامیة و أبقار الحلیب عالیة اإلنتاج التي غالبًا ما تكون في حالة توازن سالب 
  .شھر األولى من اإلنتاجخالل األ في الكالسیوم

  
  :األمراض الناتجة عن نقص الكالسیوم

نقص الكالسیوم في الحیوانات الصغیرة یؤدي إلى إصابتھا بالكساح  ):Rachitis( الكساح.١
حیث یحدث خلل في .ویحدث ھذا المرض أیضًا نتیجة نقص عنصر الفوسفور أو فیتامین د

وتتضخم . عملیة تعظم النسیج الغضروفي للھیكل العظمي حیث تتقوس وتنحني العظام
  .ھا محدودة مفاصل األطراف وتصاب الحیوانات بالعرج وتصبح حركت

إلى  السیوم عند الحیوانات تامة النمویؤدي نقص الك:)osteomalacia(لین العظام .٢
ستقالب حیث جسم لكاسیوم العظام في عملیات االاإلصابة بتلین العظام نتیجة استخدام ال

  .تصبح العظام ضعیفة وسھلة الكسر
: عند األبقار الحلوب ) Parturient Paresis(الشلل الوالدي أو الخذل الوالدي .٣

وھي تسمیة خاطئة لعدم ) milk fever(بمرض حمى الحلیب یسمى ھذا المرض قدیمًا 
وھو مرض یصیب األبقار عالیة اإلنتاج بعد الوالدة .وجود ارتفاع في حرارة جسم الحیوان

نتیجة عدم قدرة الجسم على تأمین المتطلبات الكبیرة من ) ساعة ٧٢حتى (مباشرة أو أكثر 
صر الكالسیوم  والتي تحدث بشكل مفاجئ حیث أن الجسم طیلة فترة الجفاف یخضع عن

لتأثیر ھرمون الكالسیتونین بینما بشكل مفاجئ یحتاج الجسم الكالسیوم وتكون استجابة الجسم 
، وأھم أعراض المرض رقود )PTH(بطیئة نتیجة انخفاض مستوى ھرمون الباراثیروئید 

قوف وانحناء الرأس إلى أحد الجانبین مع  حدوث تقلصات البقرة وعدم قدرتھا على الو
مل  وفي الحاالت ١٠٠/ملغ  ٥حیث تنخفض نسبة الكالسیوم في البالزما ألقل من  عضلیة

عالج الحیوان بالسرعة المتقدمة یحدث إغماء وشلل جزئي وتنتھي الحالة بالنفوق إذا لم ُی
حیث تزول األعراض بسرعة ، وینصح د ج بحقن أمالح الكالسیوم بالورییتم العال. القصوى

.للوقایة من ھذا المرض حقن جرعات من فیتامین د قبل الوالدة
عند الدجاج تظھر أعراض نقص الكالسیوم على شكل الكساح أو لین العظام مع حدوث .٤

.تشوه للبیض في الدجاج البیاض
  

  : مصادر الكالسیوم
الھامة للكالسیوم أما الحبوب النجیلیة  تعد األعالف الخضراء وخاصة البقولیة من المصادر

 نشأوتعد المكونات العلفیة ذات الم.والدرنات و الجذور فتعد من المصادر الفقیرة بالكالسیوم 
أما . الحیواني مثل الحلیب ومسحوق اللحم والعظام ومسحوق السمك مصادر غنیة بالكالسیوم

فھي تمثل أھم مصادر الكالسیوم لكالسیوموالفوسفات ثنائیة اأو حجر الكلس كربونات الكالسیوم 
المستخدمة في تغذیة الحیوان وبخاصة بالنسبة لألول إال أن المصدر الثاني یعد أكثر  الطبیعیة

  .)bioavailability(تیسرًا من الناحیة الحیویة 
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وجود الكالسیوم في المصادر العلفیة یكون متالزمًا مع الفوسفور حیث تصل النسبة الطبیعیة 
إال أن مثل ھذه النسبة تكون ذات أثر ھامشي في المجترات إذ أنھا ) ١) / (٢(مالئمة للحیوان ال

  ).١) / (٦(تتحمل مدى أكبر یصل إلى 
الحدید ، الزنك ، (تؤثر زیادة الكالسیوم سلبًا في امتصاص كثیر من العناصر المعدنیة الھامة 

  لذلك یجب عدم المبالغة بإضافة كمیات كبیرة من الكالسیوم إلى العالئق ) النحاس
  

  :الفوسفور
إن معظم الفوسفور الموجود في الجسم  من جسم الحیوان و0.74 %یشكل الفوسفور حوالي 

من 80-85%مالزمًا للكالسیوم في العظام واألسنان حیث تشكل نسبتھ فیھما حوالي یكون 
مجموع محتواه في الجسم، ویلعب الفوسفور الموجود في بقیة أنحاء الجسم دورًا ھامًا في 

 ٣٥(عملیات التمثیل الغذائي للكربوھیدرات والدھون، وتبلغ نسبتھ الطبیعیة في بالزما الدم 
وبالنسبة  %) ٠.٤٠ــــ  ٠.٢٦(یجب أن تحتوي علیقة األبقار على). مل  ١٠٠/ملغ  ٤٠ــ

من المادة الجافة، أما بالنسبة إلى علیقة األغنام یجب أن % ) ٠.١٩  ٠.٢٥( لماشیة اللحم 
  .من المادة الجافة للعلیقة )  0.16-0.38% ( تحتوي

الرئیسي لالمتصاص من الفوسفور الغذائي ُیمتص في الموقع فقط  % ) ٨٠ـــ  ٧٠(إن نسبة 
وعلى العكس لما ھو عند  الكالسیوم فإن الفوسفور الممتص ال یرتبط . المتمثل باألمعاء الدقیقة

بالحاجة منھ لكنھ یتأثر بمصدر الفوسفور واألس الھیدروجیني لألمعاء والعمر واإلصابة 
  .الفوسفورفیتات مركب  بالطفیلیات ووجود المعادن مثل الحدید واأللمنیوم والمغنزیوم و

ال یتم تنظیم نسبة الفوسفور في الجسم بشكل دقیق كما ھو الحال مع الكالسیوم بل تتوفر سیطرة 
الفوسفور خالل  وتدور كمیات منD.جزئیة على امتصاصھ في األمعاء عن طریق فیتامین 

ن الكمیة الزائدة من فوسفور في القناة الھضمیة لذلك فإالمصدر الرئیسي للاللعاب الذي یعد
  .مباشرة إدرار البولالفوسفور ال تطرح  مع 

كما . المواد الكلسیة تتضمن أعراض نقص الفوسفور فقدان الشھیة والرغبة غیر الطبیعیة ألكل 
الحبوب  تعد  .یؤدي نقص الفوسفور الى خفض كفاءة التحویل الغذائي وخلل في استقالب الطاقة

أما اللحم و العظام ومسحوق السمك من المصادر الغنیة بالفوسفورالنجیلیة والكسب ومسحوق 
ھم المصادر أاألتبان والدریس فھي مصادر فقیرة بالفوسفور، وتعد الفوسفات ثنائیة الكالسیوم

  .الطبیعیة للفوسفور المستخدمة مع األعالف الصلبة
لفوسفور العضوي وھي ویجب أن تؤخذ إمكانیة استفادة الحیوان من الصورة التي یوجد فیھا ا

بعین االعتبار، حیث ینتج ھذا المركب من ارتباط  )calcium phytate( فیتات الكالسیوم
والطیور  البسیطة المعدةذات د أن كفاءة استفادة الحیوانات ِجوقد ُوالفایتیك ، الكالسیوم بحامض

كفاءة في االستفادة من نھا أكثر لمجترات فإأما ا%)   ٣٠ــ  ١٠(من الفوسفور العضوي تبلغ
األحیاء ویرجع ذلك إلى وجود ، %) ٩٠( الفوسفور العضوي حیث قد تصل تلك الكفاءة إلى

الكرش التي تمتلك فعالیة أنزیم الفایتیز الذي یعمل على تحلیل فیتات الكالسیوم ویجعل الدقیقة في 
ب أن تكون خالیة من كما أن مكمالت الفوسفور یج. الفوسفور العضوي أكثر تیسراًً لالمتصاص

  .الفلور ألن الفلور یعیق االستفادة من الفوسفور
  .إن تمثیل الفوسفور مرتبط بتمثیل الكالسیوم أما نقصھ فھو غیر متالزم مع نقص الكالسیوم
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  :أعراض نقص الفوسفور
النمو وانخفاض في  ت وانخفاض الكفاءة التناسلیة وبطءالكساح ولین العظام  وضعف العضال

  .إنتاج الحلیب
یالحظ نقص الفوسفور بكثرة في األبقار التي تعتمد في تغذیتھا على األعالف المالئة وال تشكل 

  .األعالف المركزة إال جزء بسیط من عالئقھا
  

  :العالقة بین الكالسیوم والفوسفور 
من أخذھا بعین االعتبار عند یوجد عالقة وطیدة بین نسبة الكالسیوم والفوسفور في الجسم ال بد 

رابات طحیث أن خلل النسبة یؤدي إلى اضئق باستخدام اإلضافات المعدنیة، تكوین العال
  .فیزیولوجیة 

مثالیة بالنسبة للحیوانات المجترة أما بالنسبة للطیور ) ١:٢(الفوسفور  تعد النسبة بین الكالسیوم و
  ).١:٧(سبة فھي تحتاج كمیات كبیرة من الكالسیوم وتبلغ الن

  

   Sodiumالصودیوم 3-
من تلك الكمیة في 75%وجد من الصودیوم، وت % ) ٠.٢ــ  ٠.١٦( یحتوي جسم الحیوان على

  . فھو موجود في الھیكل العظمي%)٢٥(سوائل الجسم والخالیا أما المتبقي منھ 
لھضم الكربوھیدرات  ویعد وجوده ضروریًا. یعمل الصودیوم على تنظیم الضغط األوسموزي

  .التعرق والبروتینات، ویتخلص الجسم من الصودیوم الزائد عن طریق التبول و
عند الحیوانات المجترة الجزء األساسي المكون للعاب فھو یعمل على تعد بیكربونات الصودیوم 

، ) ٧ــ  ٥.٦(ضبط مستوى حموضة الكیموس داخل الكرش وإبقائھا في المستوى الحیوي 
  .)والكیموس ھو المادة شبھ السائلة التي یتحول إلیھا الطعام بعد ھضمھ في المعدة(

یقوم كلور الصودیوم بتنشیط أنزیم األمیالز الذي یفكك النشاء، كما أنھ مادة أساسیة لتشكیل 
  مض كلور الماء في األمعاء َح

فقیرة بالصودیوم، أما المواد العلفیة ذات  العلفیة ذات األصل النباتي مصادرتعد معظم المواد 
أھم sodium chloride )( من المصادر الغنیة بھ، ویعد ملح الطعام األصل الحیواني فتعد

إلى العالئق % ١المصادر الطبیعیة للصودیوم المستخدمة في تغذیة الحیوان حیث یضاف بنسبة 
  .أو یوضع حجر ملحي أمام الحیوان

  .ودیوم عن طریق البول او العرق على صورة كلورید الصودیومیتم طرح الفائض من الص
  :أعراض نقص الصودیوم

أسبوع، ) ٣ـ  ٢(تبدأ أعراض نقص الصودیوم بعد فترة طویلة من التغذیة على أعالف فقیرة بھ 
حیث تقوم الحیوانات بلعق الجدران وربما شرب البول ، ویالحظ اختفاء بریق العینین ولمعان 

ویحدث بالنتیجة نقص في النمو واإلنتاج عند  ر حالة االفتراس عند الطیور،ا تظھالشعر كم
  .الحیوانات 
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  : )Chlorine(ـ الكلور ٤
كلور، ویلعب الكلور دورًا ھامًا في تنظیم الضغط  %)٠.١١( یحتوي الجسم على حوالي

الحیوانات كما أنھ یساھم بدور ھام أیضا في عملیات الھضم في المعدة البسیطة في األوسموزي،
الحتواء العصارة المعدیة على الكلور نظرًا أو المعدة الرابعة في المجترات  غیر المجترة

  .بصورة حمض كلور الماء
المصادر  معظم المواد العلفیة فقیرة بالكلور إال أن مسحوق اللحم ومسحوق السمك یعتبران من

ویضاف ملح الطعام إلى العالئق بسبب انخفاض نسبة الصودیوم والكلور في معظم  .الغنیة بھ
  .المواد العلفیة

  
  ):Magnesium(المغنیزیوم ـــ   ٥

منھ في الھیكل 75%من ھذا العنصر، یوجد  % ) ٠.٠٥ــ  ٠.٠٤( یحتوي جسم الحیوان على
یعد المغنزیوم العنصر . العظمي واألسنان لذلك فھو یرتبط بصلة وثیقة مع الكالسیوم والفوسفور

ویعد . األكثر تواجدًا في الجلد والعضالت بینما الكالسیوم ھو األكثر تواجدًا في العظام
تشارك في  المغنیزیوم ضروریًا في ھضم الكربوھیدرات والبروتینات وتنشیط األنزیمات التي

تبلغ احتیاجات . تمثیل تلك المركبات، كما أنھ یلعب دورًا ھامًا في الوظائف العضلیة العصبیة
یتراوح مستوى المغنزیوم . من المادة الجافة للعلیقة0.18%ـ  0.12األغنام من ھذا العنصر 

   .مل ١٠٠/ملغ  ٧.١ـ  ٤في الدم 

میة لكن معظم االمتصاص یحدث في الكرش یتم امتصاص المغنیزیوم في كل أجزاء القناة الھض
  .ویرتبط التسمم بالمغنیزیوم الى درجة كبیرة باإلسھال  .والورقیة

ثل األكساب تعد مصادر معظم المواد العلفیة الغنیة بالبروتین المستخدمة في تغذیة الحیوان م
وتعد . بھذا العنصرزیوم، كما تعد نخالة الحنطة والخمیرة المجففة من المصادر الغنیة جیدة للمغن

األعالف البقولیة أغنى من األعالف النجیلیة بالمغنیزیوم، ومحتواه في األعالف الخضراء أعلى 
وتعتمد نسبة المغنیزیوم في النبات . من محتواه في الحبوب باستثناء األعالف الغضة الربیعیة

طبیعیة للمغنیزیوم من أھم المصادر ال MgOویعد أوكسید المغنیسیوم . على نسبتھ في التربة
  .المستخدم في تغذیة الحیوان

  :أعراض نقص المغنزیوم
أو نقص ) grass tetany(نقص المغنیزیوم یؤدي إلى األصابة بحالة تكزز المراعي 

من  االنتقالوالتي تحدث عادة في الربیع نتیجة ) hypomagnesemia(المغنزیوم في الدم 
التغذیة على األعالف المركزة إلى التغذیة على أعشاب غضة فقیرة بالمغنزیوم خاصة في 
أراضي تم تسمیدھا بكمیات كبیرة من األسمدة البوتاسیة والذي ُیعیق امتصاص المغنزیوم من 

قشعریرة والتھیج العصبي وارتعاش عضالت الوجھ وازدیاد الالتربة ، والتي من أعراضھا  
لى ج الحالة بإضافة المغنیزیوم إعاَلُت. اب من الفم وتكون اإلناث أكثر حساسیة لإلصابةإفراز اللع

  .العالج عادًة في الحاالت المتقدمة ینجحالغذاء أو بحقن مركبات المغنزیوم في الدم، لكن ال 
  

  ):Potassium(البوتاسیوم 6-
في تنظیم الضغط  من جسم الحیوان ویلعب دورًا ھامًا0.19 %یشكل البوتاسیوم حوالي 

لسوائل الجسم، كما أنھ یساھم في عملیات تنبیھ األعصاب والعضالت وھو األوسموزي
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الطبیعي لعضلة القلب، ویشترك أیضا في عملیات تمثیل ضروري لتأمین النشاط
یعمل البوتاسیوم بالتضاد . الكربوھیدرات، ویعد ضروریًا لنمو وتكاثر األحیاء الدقیقة في الكرش

من البوتاسیوم داخل الخالیا، ُیمتص في األمعاء الدقیقة باالنتشار  .%٩٨یوجد . دیوممع الصو
تبلغ احتیاجات األغنام من ھذا   .وال یخزن في الجسم ولذلك ینبغي توفیره بصورة یومیة

0.80%العنصر  –   .من المادة الجافة للعلیقة0.50
  :أعراض نقص البوتاسیوم 

. من العلیقة% ٠.١٥لظھور عندما تصل نسبتھ في العلف إلى تبدأ أعراض نقص البوتاسیوم با 
  .نقص البوتاسیوم یؤدي إلى خفض استھالك الغذاء وخفض إنتاج الحلیب

یوجد البوتاسیوم في جمیع النباتات وخاصة النباتات الفتیة والجذور والدرنات وتتراوح نسبتھ 
، وال یحدث عادة في .لیلة منھأما الحبوب فتحتوي على كمیات ق. من المادة الجافة %3-1.5

  .التغذیة العملیة نقص في ھذا العنصر
إن استخدام جرعات كبیرة من األسمدة البوتاسیة في المراعي المزروعة بالمحاصیل :  مالحظة

من المادة  )%٣(ر من ثیمكن أن یؤدي إلى زیادة تركیز عنصر البوتاسیوم في المحاصیل ألك
إلى ظھور مرض تكزز المراعي على  الجافة وإلى خفض نسبة المغنزیوم  فیھا والذي یؤدي

  .الحیوانات التي تتغذى على ھذه النباتات
  
  ):Sulphur(ـ الكبریت  ٧

0.2 %یحتوي جسم الحیوان على  - ویوجد بشكل أساسي في الریش . من الكبریت0.15
ویدخل الكبریت في تركیب بعض األحماض األمینیة . والصوف والقرون والشعر واألظالف

وُیختزل . والھرمونات مثل األنسولین B1مثل المیثیونین والسیستین وفي بعض الفیتامینات مثل 
الذي یتمكن الحیوان  H2Sالكبریت الغذائي في المجترات إلى غاز ثاني كبریتید الھیدروجین 

كمیات كبیرة من الغاز تعتبر سامة وتؤدي إلى أن تجمع من التخلص منھ بعملیة التجشؤ إال
كما یمكن أن تظھر  .التي تتمیز بتلف الدماغ ةاإلصابة بحالة موت األنسجة الدماغیة الرمادی

وبالرغم من أن التغذیة . ھذه الحالة نتیجة لتناول األغذیة ذات المحتوى المرتفع من الحدید
ظھور أعراض تلك الحالة إال أن نقص ھذا یمكن أن تساعد في تقلیل thiamine بالثیامین

موت األنسجة ن تأثیر الثیامین في التخفیف من وطأة حالة ، إالفیتامین ال یبدو من مسبباتھا 
  .قد یرجع إلى دوره المھم في تزوید الدماغ بالطاقةالدماغیة 

جدیر . كبریتتعد الحبوب و النخالة واألكساب والمواد العلفیة الغنیة بالبروتین مصادر جیدة لل
للكبریت  ًاأعالف المجترات یتطلب إضافة مصدرإضافة الیوریا أو األمونیا إلى بالذكر أن

من  غرام 2.5لمساعدة أحیاء الكرش في تصنیع األحماض األمینیة الكبریتیة، ویتم عادة إضافة 
ویعد توفیر الكبریت في العلیقة أكثر أھمیة في حالة . كغم مادة جافة من تلك األعالف/الكبریت

احتیاجات  وُتَقدر) %٤(األغنام لتأمین نمو الصوف الذي یحتوي على نسبة كبیرة من الكبریت 
  .من المادة الجافة للعلیقة %٠.٢٦ـ  0.14األغنام من الكبریت بحوالي 

  
  :بریت أعراض نقص الك

ألن النقص یؤثر على بكتیریا مشاكل في الھضم واالستقالب یسبب نقص الكبریت في المجترات 
الكرش ویؤدي إلى خفض عددھا وتغییر في سالالتھا الموجودة كما أن ذلك یعیق فعالیتھا 
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یؤدي نقص الكبریت أیضًا  إلى خفض امتصاص النحاس ویحول . ویؤدي إلى ھالكھا الحقًا
الذي یعیق في الكرش وقد ینتج عن ذلك تكون مركب  hydrogen sulfide الكبریت إلى

  .االستفادة من الكبریت بواسطة أحیاء الكرش
  
  :العناصر المعدنیة النادرة -ثانیا 

  ):Ferrous(ــ  الحدید ١
إن معظم الحدید الموجود في الجسم مرتبط مع جزیئة الغلولبین في الھیموغلوبین، ویدخل في 

-40معظم المواد العلفیة غنیة بالحدید، فالحبوب تحتوي على ، كبیر من األنزیماتتركیب عدد 
ملغم لكل كغم مادة جافة، 100-500ملغم لكل كغم،  وتحتوي محاصیل العلف على  30

. واألعالف الخضراء البقولیة غنیة بالحدید أیضا، فیما یعد الحلیب من المصادر الفقیرة بالحدید
  .ملغم لكل كغم من المادة الجافة للعلیقة 30-50نام من الحدید حوالي وتبلغ احتیاجات األغ

یدخل الحدید في تركیب كثیر من األنزیمات والصبغیات الخلویة مثل السیتوكروم و 
الذي یدخل في تركیب  ، إن الحدید ثنائي التكافؤ.الفالفوبروتینات و البیروكسیداز والكاتالیز

وم بدور التبادل الغازي في الجسم فھو یضم ویعطي األوكسي ھیموغلوبین  ھو الذي یق
  .أوكسید الكربون بسھولة األوكسیجین وثاني

  
  :أعراض نقص الحدید

عاد استخدام الحدید مرة أسبوع ، وعند ھدم الھیموغلوبین ُی ٦ـ  ٤تتجدد كریات الدم الحمراء كل 
الحدید لیست كبیرة فھو أخرى  في بناء كریات دم جدیدة ، ولذلك فإن احتیاجات الحیوان من 

  .من احتیاجاتھ الكلیة التي یأخذھا من العلف% ١٠یحتاج فقط 
یتم التحقق من كمیة الحدید في الجسم بقیاس كمیة الھیموغلوبین في الدم حیث یجب أن تكون 

وإذا نقصت عن الحد األدنى یصاب الحیوان بفقر الدم أو . مل عند الثدیات١٠٠/غرام  ١٨ـ  ١٠
  .عد األنیما شائعة الحدوث عند الحیوانات الرضیعة نتیجة فقر الحلیب بالحدیداألنیما ، ت

  .ملغ من الحدید في الیوم كمصدر إضافي مع الحلیب ٧ـ٦الخنازیر الرضیعة یجب أن تأخذ 
إن وصول النتریت إلى الدم یحول الحدید من ثنائي التكافؤ إلى ثالثي التكافؤ في خضاب الدم 

وبالتالي ال یستطیع أن یتخلى عن جزیئة ثاني أوكسید الكربون وھذا ) ینمیثھیموغلوب(المتبدل 
  .االختناقیؤدي إلى التسمم والنفوق نتیجة 

  
   Zincــ الزنك  ٢

یوجد في معظم الخالیا في الجسم ویتركز في الكبد والعظام و غدة البنكریاس والجلد والغدد 
في الشعر والصوف ویدخل في تركیب العدید من  بكمیات كبیرة نسبیًاالتناسلیة كما یوجد

األنزیمات ویعمل على تنشیط الكثیر منھا، ویساعد أیضًا على تشكل العظام وربما یلعب دورًا 
ویشترك . كما یؤثر على الخصوبة في الذكور. في الوظائف المناعیة في العجول حدیثة الوالدة

-33وتبلغ احتیاجات األغنام من الزنك حوالي . من خالل تحریره من الكبدAفي تمثیل فیتامین 
  .ملغم لكل كغم من المادة الجافة للعلیقة20
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  :الزنك أعراض نقص
لكن تظھر أعراض نقصھ خالل اقل من أسبوع . ال تالحظ أعراض نقصھ في المراعي عادًة 

ك العلف یتبعھ انخفاض في في حال  نقصھ في عالئق الماشیة  حیث یسبب انخفاض استھال
ساقط الشعر تیة والرأس  واألرجل وحلمات الضرع ، كما النمو ، كما تظھر تقرحات على الرقب

  .وتتصلب المفاصل 
یمكن . و تعد أجنة الحبوب من المصادر الغنیة بھذا العنصر في معظم المواد العلفیة یوجد الزنك

  .كغ علف /ملغ  ١٠٠ـ  ٤٠إلى العالئق بنسبة  إضافة الزنك
  
  ):Cupper(النحاس ــ  ٣

یعد النحاس ضروریًا لتكوین الھیموغلوبین، ویدخل النحاس في تركیب عدد كبیر من األنزیمات 
، .تركیب الصبغات اللونیة  للشعر والصوف والفراء مثل السیتوكروم  والكاتالیز ، ویدخل في

  ..مل دم١٠٠/میكروغرام  ١٥٠ـ  ٥٠تبلغ نسبة النحاس في الدم 
تعد .أثر نسبتھ فیھا بنوع التربةمعظم مواد العلف تحتوي على كمیات كافیة من النحاس، وتت

من زیادة الكمیة المتناولة . إال أن الحلیب فقیر بھ الحبوب ومنتجاتھا من المصادر الغنیة بالنحاس
حساسیة النحاس تؤدي إلى تسمم الحیوان نظرًا لتراكمھ في الكبد، وتعد األغنام أكثر الحیوانات 

  .لھذا العنصر
  

  :أعراض نقص النحاس 
  غیاب لون الشعر والصوف .١
  .تقرن الشعر والصوف.٢
  ..فقر دم.٣
  .تشوه عظام الموالید و انحناء العمود الفقري.٤
  .انعدام الشبق عند األبقار.٥
  .تنكس النسیج الظھاري الجنیني للخصیة وبالتالي العقم.٦

  .ملغم لكل كغم من المادة الجافة للعلیقة 7-11وتبلغ احتیاجات األغنام من النحاس بحدود 
  
  :Cobaltالكوبالت ــ  ٤

الذي تصنعھ األحیاء الدقیقة في الكرش، B12یدخل الكوبالت في تركیب فیتامین الریبوفالفین 
ویعد الكوبالت من العوامل المحفزة . وبذلك یعد ضروریًا للبكتریا من أجل بناء الفیتامین السابق

وفي حالة نقصھ فإن تركیز. كما أنھ ینشط عملیة تركیب الھیموغلوبینلنمو تلك األحیاء، 
 ىإلبسبب توقف تحویلھا إلى بروبیونات بواسطة أحیاء الكرش مما یؤدي سیرتفع  السكسینات

  .خفض تخلیق الغلوكوز من مصادر غیر كربوھیدراتیة
المجترات التي ترعى في یتواجد الكوبالت في معظم المواد العلفیة، ویمكن الوقایة من نقصھ في 

تبلغ احتیاجات األغنام من . مراعي ذات تربة فقیرة بالكوبالت وذلك بإضافة كبریتات الكوبالت
0.2ھذا العنصر حوالي –   ملغم لكل كغم من المادة الجافة للعلیقة،0.1

  
  



نزار سلیمان. د: السنة الرابعة                 إعداددواجن       الحیوان والتغذیة ماه ـ كلیة الزراعة          جامعة ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33

  :أعراض نقص الكوبالت 
طویل ألن  بوقت  B12تظھر أعراض نقص الكوبالت قبل ظھور أعراض نقص فیتامین 

  .الفائض من الفیتامین یخزن في الكبد بكمیات كبیرة  بینما یتم تخزین الكوبالت بكمیات محدودة
یالحظ على الحیوانات التي تعاني من نقص الكوبالت ضعف عام وانخفاض نمو وانخفاض 
اإلنتاجیة واختالل الوظائف التناسلیة، وتالحظ أعراض النقص عادة في المناطق ذات التربة 

  .الرملیة الفقیرة أصالًً بالكوبالت
  .ویتم الوقایة من ذلك بإضافة األسمدة التي تحتوي على الكوبالت إلى تلك األراضي

  .كغ ملح/ملغ  ٠.٣ویمكن أیضًا  بإضافة الكوبالت مع ملح الطعام بنسبة 
الكوبالت ویمكن تأمین احتیاجات األبقار من الكوبالت عن طریق إعطاء األبقار حبة من أوكسید 

قلیل اإلنحالل حیث تحتجز الحبة في الشبكیة وتتحلل بشكل بطيء یكفي لتغذیة البكتریا والفائض 
  .ُیطرح مع الروث ویحسن من مخزون العنصر في األراضي وبالتالي في النباتات

یتمیز الكوبالت عن النحاس بأنھ ال ُیحتجز مدة طویلة في الجسم وبأنھ ذو معدل امتصاص 
  . تالي نادرًا ما تحدث تسممات بالكوبالتمنخفض وبال

وتؤدي زیادة كمیة الكوبالت في عالئق المجترات إلى االصابة بالتسمم، وتبلغ الجرعة السامة 
كغم من وزن  ١٠٠ملغم لكل  300ملغم وفي األغنام تبلغ تلك الجرعة 100في األبقار 

  .الحیوان
  
بكمیات ضئیلة جدًا ویتركز في یوجد في جسم الحیوان ): Manganese(ــ المنغنیز  ٥

وھو ھام جدا كمنشط لعدد كبیر من . العظام والكبد والكلیتین والبنكریاس والغدة النخامیة
األنزیمات  الضروریة لتمثیل الكربوھیدرات والبروتینات والدھون باإلضافة إلى دوره كمنشط 

از األنسولین ومثبط إلفراز إلفراز الھرمونات الجنسیة من الغدة النخامیة، كما أنھ منشط إلفر
ملغم من ھذا العنصر لكل كغم من 20-40ویجب أن تحتوي علیقة األغنام على . األدرینالین

یوجد في معظم مواد العلف وتعد الحبوب ومنتجاتھا مصادر جیدة   .المادة الجافة للعلیقة
المواد العلفیة ذات وتعد . للمنغنیز، وتحتوي األعالف على كمیات كافیة لسد احتیاجات الحیوان

  .األصل الحیواني مصادر فقیرة بھذا العنصر
  

  :أعراض نقص المنغنیز
وتالحظ .تعد ظھور أعراض نقص المنغنیز أمرًا نادر الحدوث في ظروف التغذیة الطبیعیة

األعراض عند العجول على شكل ضعف النمو وتشوه األطراف أما عند األبقار انخفض معدل 
  .اإلجھاض اإلخصاب وزیادة حاالت

  .عند الدجاج البیاض یسبب نقصھ إنتاج بیض مشوه القشرة ، وانخفاض نسبة الفقس
عند الصیصان یسبب مرض انزالق الوتر وھو خلل في تكوین عظام وأوتار الطرف  حیث 

وقد ُوِجد أن إضافة المنغنیز وحده ال تكفي للعالج بل یجب إضافة .یحدث قصر في عظم الساق
  .البیوتینفیتامین الكولین و

  كغ مادة جافة/ملغ١٠٠لم تالحظ أعراض تسمم بالمنغنیز في حال كانت نسبتھ في العلیقة 
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  ) Iodine(ــ الیود  ٦
منھ في الغدة الدرقیة التي تفرز ھرمون70-80%یوجد في الجسم بكمیات ضئیلة جدًا، یتركز 

الثایروكسین الذي یدخل في تركیبھ الیود ،ویلعب الھرمون دورًا ھامًا في تمثیل الكربوھیدرات 
  . والبروتینات والدھون

0.80وتبلغ احتیاجات األغنام من الیود حوالي  –  .ملغم لكل كغم من المادة الجافة للعلیقة 0.10
وتعتمد نسبتھ في األعالف  تعد األعشاب البحریة ومسحوق السمك من المصادر الغنیة بالیود،

الى على نسبتھ في التربة، ویضاف في المناطق الفقیرة بصورة یودید البوتاسیوم أو الصودیوم 
  .ملح الطعام

  
  :أعراض نقص الیود

نقص الیود یؤدي إلى خلل في وظائف الغدة الدرقیة،ویحدث مرض التورم الدرقي المستوطن 
  .التناسلیة یتمثل بوالدات مشوھة أو ضعیفة البنیةوكما یحدث خلل في الوظیفة )  الدراق(

یحدث ذلك نتیجة خلل وقد تحدث أعراض نقص الیود حتى ولو كانت نسبتھ طبیعیة في العلیقة و
ایروكسین بسبب ارتفاع في نسبة الكالسیوم في الماء أو وجود مواد في العلف مثل في تركیب الت

والسلق ، وبعض النباتات البقولیة كالصویا والفول نباتات العائلة الصلیبیة كالكرنب والملفوف 
  .السوداني والحمص

  .وتتم الوقایة من نقص الیوم بإضافة أمالح الیود إلى ملح الطعام الذي یضاف إلى العالئق
  
:)Selenium(ــ السلینیوم   ٧

طاقة  في یوجد في الجسم بكمیات ضئیلة جدًا ویلعب دورًا مھمًا في عملیات االستقالب المنتجة لل
 glutathione(الخالیا العضلیة، ویدخل ھذا العنصر في تركیب األنزیم المضاد لألكسدة 

peroxidase( 0.2وتبلغ احتیاجات األغنام من ھذا العنصر – ملغم لكل كغم من المادة 0.1
وھي  حتى عند المستویات المنخفضة نسبیًا ًاالجافة للعلیقة، ویعتقد أن السلینیوم یصبح ساّم

وتبلغ الجرعة . عشرة أضعاف االحتیاجات، وبالتالي ال ُینصح بإضافة السیلینیوم إلى العالئق 
  ..كغ وزن حي / ملغ  ٢وعند األغنام ملغ   ١٠ملغ وعند األبقار  ٣یول السامة عند الخ

 Asragalus(عشبة األبقار والخیول نتیجة تناولھا  وقد یحدث تسمم حاد بالسیلینیوم عند
bisulcatus .(  

، حیث ُوِجَد أن إضافة السیلینیوم یفید في ) E(ینیوم وفیتامین یوجد تداخل كبیر بین وظائف السل
  ).E(عالج بعض األمراض التي یسببھا نقص فیتامین 

  
  :أعراض نقص السیلینیوم 

 muscular(یؤدي نقص السیلینیوم الى اإلصابة بمرض العضالت البیضاء أو الحثل العضلي 
dystrophy( في األغنام، كما أن نقصھ یسبب مشاكل تناسلیة مثل احتباس المشیمة

)retained placenta( والتھاب الرحم)metritis ( وانخفاض الخصوبة ووالدة صغار
  .ضعیفة

  



نزار سلیمان. د: السنة الرابعة                 إعداددواجن       الحیوان والتغذیة ماه ـ كلیة الزراعة          جامعة ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35

یشترك المولبیدنیوم كعامل مساعد في بعض األنظمة  ):molybdenum(ــ المولبیدنیوم  ٨
م ھذا العنصر في تمثیل األنزیم البكتیري ویسھ) xanthin oxidase(األنزیمیة 

حیث یقوم بتحفیز الھضم المیكروبي للسلیلوز، كما لوحظ حدوث بعض التحفیز . الدیھادروجیناز
  .حیاء الدقیقةالطیارة بواسطة األ إلنتاج األحماض الدھنیة

احتجاز یوجد تضاد بین المولبیدینیوم والنحاس حیث یحدد المولبیدینیوم بوجود الكبریتات 
 .النحاس في األغنام والماشیة، ولم تحدث تلك الحالة بالمولبیدینیوم والكبریتات كل على حدة

وتؤدي الزیادة في استھالك المولبیدینیوم إلى التسمم الذي یتمیز بحدوث حاالت اإلسھال التي 
میة السامة ویعتقد أن الك. معالجتھا بإضافة النحاس عن طریق الفم أو بالحقن داخل الوریدأمكن
.كغ علف١/ ملغ  ١٠ـ  ٣ھي 

  
  :أھمیة الموازنة بین العناصر المعدنیة في تغذیة الحیوان 

یوجد تأثیر متبادل ومعقد بین العناصر المعدنیة المختلفة في عملیة التمثیل الغذائي وبالتالي یجب 
  .ضبط الكمیات الممزوجة من ھذه العناصر عند تحضیر الخلطات الغذائیة

المولیبیدینیوم بمكن أن ُیَعطل االستفادة  صول الحیوان على كمیات كبیرة من الكالسیوم وفمثًال ح
  .من العناصر المعدنیة األخرى

ث خلل وظیفي محدد نتیجة نقص عدة عناصر مثل فقر الدم الذي قد یحدث نتیجة نقص دوقد یح
  .محددة فیما بینھاوبالتالي یجب تواجد ھذه العناصر بنسب .الحدید أو النحاس أو الكوبالت

الطاقة والبروتین  ویتم تحدید كمیة العناصر المعدنیة بعد تغذیة الحیوانات على أعالف مكتملة 
حیث یرتبط تأمین احتیاجات الحیوان من العناصر المعدنیة بشكل كبیر بعملیة .والفیتامینات

  .المعدنیة في الجسمفي الجسم والذي یضبط وینظم عملیة تمثل العناصر ) D(تكوین فیتامین 
  

  ):Oxidative stress(اإلجھاد التأكسدي 
hydroxyl( یتسبب اإلجھاد التأكسدي عن وجود مجامیع األوكسجین الفعالة التي تشمل and 

superoxide(  و)hydrogen peroxide ( كنواتج عرضیة للتنفس الخلوي  توَجدالتي
أكسدة األحماض الدھنیة غیر المشبعة ون وتزنخ الدھو DNAإلى تلف  عند زیادتھا حیث تؤدي

طویلة السلسلة،  وتوقف التنشیط الضروري لبعض األنزیمات بسبب أكسدة بعض العوامل 
:وتضم المركبات ذات القابلیة المضادة لألكسدة  .المساعدة

الذي یعمل على تحویل األیونات السالبة الفائقة إلى ) superoxide dismutase(إنزیم .١
الھیدروجین وربط الزنك مع الرصاص في السایتوبالزما وربط المنغنیز في بیروكسید 

.المتوكوندریا
الذي یعمل على تحویل بیروكسید الھیدروجین إلى ماء وأوكسجین )catalase(إنزیم .٢

  .ویتكون من أربعة أجزاء یحتوي كل منھا على مجموعة حدید
ل بیروكسید الھیدروجین إلى الذي یعمل على تحوی) glutathione peroxidase(إنزیم .٣

ماء، ویحتاج ھذا األنزیم لوجود السلینیوم حیث ترتبط أربع ذرات منھ مع جزیئتین من 
.األنزیم

**********  
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 )Digestion(عند الحیوانات الزراعیة  الھضم
  

لة الذوبان بحیث یصعب امتصاصھا في القناة یب وقلیتعد المواد الغذائیة موادًا معقدة الترك
یسبق عملیة امتصاص الغذاء عملیات تفكیك معظم  أنلذا یجب . الھضمیة على حالتھا الطبیعیة

وال ینطبق ھذا الوصف على الماء واألمالح  .مواد بسیطة یمكن امتصاصھا إلىالمواد الغذائیة 
  .األحادیة السكریاتوالمعدنیة 

ر ییسمى الجزء الممتص في قناة الھضم من المادة المأكولة بالغذاء المھضوم، وأما الجزء غ
 أنلذا فإنھ ال یمكن القول . الممتص والذي ال یستفید منھ الحیوان یسمى بالغذاء غیر المھضوم

بل ینتفع فقط من الجزء  .یستفید منھ جسمھ أنكل ما یتغذى علیھ الحیوان یمكن 
  .والجزء غیر المھضوم ھو عدیم الفائدة.المھضوم

  

مجمل التغیرات التي تحدث للمادة الغذائیة أثناء مرورھا في القناة  ھو تعریف الھضم
تركیب یمكن امتصاصھا مادة بسیطة ال إلىمادة معقدة التركیب الھضمیة والتي تحولھا من 

  .واستقالبھا في الجسم
  

  :أنواع الھضم 
وخلطھ باللعاب عند المضغ ویشمل عملیات سحق وطحن الغذاء  :الھضم المیكانیكي.١

وتعد عملیة المضغ ھامة .ر وبواسطة الحركات التمعجیة لجدران القناة الھضمیةواالجترا
األنزیمات، وفي حال كانت عملیات جدًا ألنھا تساھم في تعریض المواد الغذائیة  لفعل 

المضغ غیر مكتملة فإن جزء كبیر من المادة الغذائیة ُیطرح دون ھضم وھذا یؤدي لخسارة 
یمكن تفعیل وتسھیل عملیة الھضم المیكانیكي بواسطة طحن المادة الغذائیة . كبیرة

حیوان جزءًا نوفرعلى ال أنطاقة والتي یمكن  إلىتحتاج عملیة الھضم المیكانیكي .كالحبوب
  .قبل إعطائھا للحیوان الحبوب بجرشمنھا 

یشمل الھضم الكیماوي جمیع العملیات الكیماویة التي تتعرض لھا المادة  :الھضم الكیمیائي.٢
الغذائیة في القناة الھضمیة وتشمل تأثیرات حمض كلور الماء وعصارة الصفراء وتأثیرات 

  .بیة وجدار المعدة واألمعاء والبنكریاس والكبدالتي ُتفرز من الغدد اللعامة األنزیمات الھاض
قیقة التي حیث یتم ھضم المواد الغذائیة بفعل األحیاء الد :المیكروبي الجرثومي أوالھضم .٣

وذلك عند المجترات  كبیر، وھذا النوع من الھضم متطور بشكل الھضمي َجَھازتعیش في ال
.ولزمن أقل في الشبكیة والورقیة الكرشفي إحدى حجرات المعدة وھي 

وعادة یكون تتابع ھذه األنواع من الھضم متتابع في الحیوانات ذات المعدة البسیطة كما ُذِكَر 
أعاله ، لكن في الحیوانات المجترة فإن عملیة الھضم المیكروبي تسبق عملیة الھضم الكیمیائي 

المیكروبات الدقیقة في األعور واألمعاء  ثم ُیعاد تعریض األجزاء التي لم تھضم مرة ثانیة لفعل
  .الغلیظة

  :تتمیز القناة الھضمیة في حیوانات المزرعة بمایلي
) PH(فر الظروف المثلى من درجة الحرارة و حجرات وأقسام حیث تتو إلىمقسمة .١

  .الحیویة التي تحدث للمواد الغذائیةو للعملیات الكیماویة
الھضمیة وبذلك ال یحتاج الحیوان لالستمرار في التھام یمكن تخزین بعض الغذاء في القناة .٢

  .غذائھ طوال الیوم
  .أنزیمات ھاضمة ومواد كیمیائیة أخرى توجد في أجزائھا المختلفة أنسجة إفرازیة تفرز.٣
تعمل على زیادة السطح المخصص المتصاص  )ُزغابات( توجد في جدرانھا زوائد عدیدة.٤

  .النواتج النھائیة للھضم
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  .األجزاء غیر المھضومة الصلبة لعدة دفعات ثم یتم إخراجھا دفعة واحدةیتم تخزین .٥
تقسیم  إلىتختلف القناة الھضمیة لالنواع المختلفة من الحیوانات بصورة كبیرة مما ادى 

  :إلىالحیوانات عموما 
 وحیدة المعدة ( حیوانات بسیطة المعدة:(  
حیوانات ثنائیة المعدة والطیور  
 حیوانات ثالثیة ورباعیة المعدة  مثل المجترات .  

  

  :الھضم عند الحیوانات ذات المعدة البسیطة: أوًال
تتكون قناة  الھضم عند الحیوانات ذات المعدة البسیطة من الفم ، البلعوم ، المري، المعدة ، 

الھضم مجموعة من اإلثني عشر، األمعاء الدقیقة ، األمعاء الغلیظة ، المستقیم ، وُیلحق بقناة 
  .الغدد وھي الغدد اللعابیة والبنكریاس والكبد

  

  )Digestion in the mouth(الھضم في الفم 
ومن ثم مضغھ لتسھیل عملیة ) Saliva(یتم طحن الغذاء بواسطة األسنان وترطیبھ جیدًا باللعاب 

  :وتتجلى أھمیة المضغ في األمور التالیة. البلع
  .باللعاب تسھیل بلع الطعام بعد مزجھ.١
  .حمایة المعدة من التسحج الناجم عن بلع قطع ذات حواف حادة من الطعام .٢
  .تساعد في تعریض األغذیة لفعل األنزیمات .٣
  .تحریر بعض األغذیة من المحافظ السللوزیة المحیطة بھا.٤
  

معظمھا أمیالز ومالتاز ، وھو سائل قلوي %) ١(و أنزیمات%) ٩٩(یتكون اللعاب من الماء 
  حتوي على كثیر من الشوارد مثل الكالسیوم والبوتاسیوم والفسفور والكلورخفیف ی
 الدكسترین ھو مركبات وسطیة ).مالتوز+ دكسترین ( إلىیقوم األمیالز بتحویل النشاء

   . للتحلل المائي للنشاء والذي یتحول إلى غلوكوز
 غلوكوز+غلوكوز ( إلىیقوم المالتاز بتحویل المالتوز.(  

اب في المواد الدھنیة أو الزیوت ولكنھ یفید في جعلھا مادة مستحلبة صالحة لعمل ال یؤثر اللع
  :ُیفرز اللعاب من ثالثة أزواج من الغدد وھي .اإلنزیمات

 الغدتین النكفیتین.  
 غدتي تحت اللسان.  
غدتي تحت الفك السفلي.  

  .الحیوانات آكلة اللحوم ال تفرز أمیالز ألن تتغذى على اللحوم
  :اللعابوظائف 

  .لھ دور ھام في البلع.١
  .لھ دورالھضم الكیمیائي.٢
  .یقوم اللعاب بالحفاظ على رطوبة الفم.٣
  .یساعد اللعاب على التذوق.٤
.)جسیمات حالة(الحتوائھ على اللیزوزومات  كما یمتلك تأثیر مضاد للجراثیم.٥

  .في الفم ال یحدث ھضم للبروتینات وال للشحوم
الغذاء عبر المريء الذي تفرز ظھارتھ المخاطیة المخاط الذي بعد المضغ یتم البلع وینتقل 

یسھل انزالق الغذاء ویحافظ على تماسكھ كما یقوم بتعدیل الباءھاء من خالل البیكربونات 
والبروتینات السكریة الموجودة فیھ ، ویفرز المخاط من مختلف األجزاء األخرى في األنبوب 

  .الھضمي
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   :الھضم في المعدة
المعدة بواسطة عملیة البلع حیث یتعرض لعملیة  إلىء الذي تم مضغھ وخلطھ باللعاب یصل الغذا

الھضم المیكانیكي الناتجة عن الحركات التمعجیة لجدار المعدة ویسمى الغذاء الممزوج بعصارة 
یتم إفراغ محتویات المعدة في العفج وتمر المحتویات الصغیرة فقط حیث أنھ . المعدة الكیموس

الموجة التقلصیة لجدار المعدة تتضیق فتحة البواب وتسمح بمرور األجزاء الصغیرة في بدایة 
  . فقط وھذا یسمح لألجزاء الخشنة البقاء لفترة أطول حتى یتم تجزئتھا
مالئم  PH حمض كلور الماءفي المعدة تواصل العصارات المعدیة العملیات الھضمیة ویزود 

جزئیًا في ھذه المرحلة ویسمى الغذاء المھضوم ، ینبھضم البروتلعمل االنزیمات التي تقوم 
   .بالكیموس

  

  
  الھضم عند الخیلَجَھاز) ١( شكل 

  

  :تتكون العصارات المعدیة من 
  .یدروجن و الصودیوم والبوتاسیومشوارد الكلوروالھ وأھمھا%) ٩٥(الماء والشوارد .١
  .ببسین بوجود حمض كلور الماء إلىاألنزیمات وأھمھا مولد الببسین الذي یتحول .٢
  .البروتینات البالزمیة وأھمھا األلبیومین والغلوبیولینات المناعیة.٣
  .ویحمیھ من تأثیر اإلنزیمات الھاضمة) B12(العامل الداخلي الذي یغلف فیتامین .٤

  :تقوم العصارة المعدیة بعدة وظائف أھمھا
  .ضي على الفیروسات والجراثیمنتیجة وجود حمض كلور الماء الذي یق الوظیفة الدفاعیة.١
  .على إفراز عصاراتھ )الُمَعْثَكَلة(البنكریاس تحرض العصارة المعدیة .٢
  .ببسین إلىتحویل مولد الببسین .٣
.ألنھا تفرز مواد تغلفھ وتحمیھ) B12(المساعدة على امتصاص الفیتامین .٤
  

  مالذي یحمي جدارالمعدة من تأثیر الحموض المعدیة؟؟؟ 
یتكون من بروتینات سكریة تشكل طبقة كارھة للماء تؤمن الحمایة لطبقة المخاط الذي .١

   .الخالیا الظھاریة من تأثیرات الحمض والببسین الضارة
  .٣إفراز البیكربونات من جدار المعدة عندما یقل باءھاء الوسط عن .٢
  .تجدد الخالیا الظھاریة النشط لتعویض الخالیا التالفة.٣
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شط تكون المخاط وإفراز البیكربونات كما تثبط إفراز حمض البروستاغالندینات التي تن.٤
تقلل من  (كلور الماء لذلك فإن اإلكثار من تناول مضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیة 

.القرحة والتھاب المعدة عند االنسان إلىیؤدي ) البروستاغالندین
ي فیھا یستمر عدة ساعات ال تفرز المعدة أنزیمات ھاضمة للسكریات ولكن عمل األمیالز اللعاب

غلوكوز ، غاالكتوز، (سكریات بسیطة  إلىمن السكریات والتي تتحول % ٣٥حیث یتم ھضم 
  ).فركتوز

ال یحدث ھضم للدھون في المعدة على الرغم من وجود تراكیزبسیطة من أنزیم اللیباز اللساني 
دھون بسبب الحرارة لكن یفقد فعالیتھ بسبب الوسط الحمضي، لكن یحدث تغیرات فیزیائیة لل

  .حیث تنصھر وتتجزأ وتصبح أكثر جاھزیة لعمل أنزیمات األمعاء
یتم ھضم البروتینات في المعدة بتأثیر أنزیم الببسین الذي یطال تأثیره مختلف أنواع البروتینات 

عدیدات الببتید یسھل امتصاصھا في األمعاء، كما یفرز  إلىبما فیھا الكوالجین حیث یحولھا 
الذي ) أنزیم المنفحة عند العجول(معدة أنزیمات ھاضمة للبروتینات وھي أنزیم الرینین جدار ال

یعمل على تخثر الحلیب تنیجة تشكل مركب باراكازئینات الكالسیوم ویتوقف إفراز الرینین 
  .بحسب عمر الحیوان ونوعیة الغذاء حیث یقل مع التقدم بالعمر ونقص التغذیة على الحلیب

  .عدة أیضًا إنزیم الباراببسین الذي یشارك في ھضم عدیدات الببتیدویفرز جدار الم
  

  :الھضم في األمعاء الدقیقة
  فائفي لتتألف األمعاء الدقیقة من ثالثة أجزاء العفج والصائم وال
وإفرازات الكبد  )الُمَعْثَكَلة(البنكریاس یصب في العفج إفرازات جدار العفج وإفرازات 

  )الصفراء(
إفرازات جدار العفج على إنزیمات لكنھا ذات طبیعة قلویة تقوم بمعادلة حموضة ال تحتوي 

  .ویتم إفراز المخاط  الھام في حمایة جدران العفج من التأثیرات الحامضیة.الكیموس المعدي
  

  :من  )الُمَعْثَكَلة(البنكریاس تتكون عصارة 
  .دیكسترین ومالتوز إلىیحلل النشاء .أمیالزالبنكریاس .١
  .جزیئتي غلوكوز إلىیحلل المالتوز . مالتاز البنكریاس.٢
  .جاالكتوز وجلوكوز إلىیحلل الالكتوز . الالكتاز.٣
  .حموض دسمة وغلیسیرول إلىاللیباز الذي یحتاج وسط قلوي للعمل حیث یفككك اللیبیدات .٤
  .ویفكك الروابط الببتیدیة بین الحموض األمینیة أیضا یعمل في وسط قلوي : التربسین.٥
  .أیضًا یقوم بتفكیك الروابط الببتیدیة بین الحموض األمینیة: كیموتربسین ال.٦
  ).Rnase(و ) Dnase(أنزیمات محللة للحموض النوویة مثل .٧

یستمر الھضم المیكانیكي بواسطة تقلصات العضالت الملساء الدائریة والطوالنیة حیث تؤمن 
  .معاءمزج الكیموس مع العصارات الھاضمة كما تؤمن نقلھ عبر األ

  :إلىوترجع أھمیتھا  األمالح الصفراویةمن التي تتكون  ات الكبدمفرزأیضًا  یصب في العفج 
  .أنھا ذات طبیعة قلویة تعادل حموضة الكتلة الغذائیة القادمة من المعدة.١
مستحلبات  تكون أكثر تأثرًا بفعل  إلىكما تقوم األمالح الصفراویة على تحویل الدھون .٢

  .أنزیم اللیباز
وتساعد األمالح الصفراویة على امتصاص الحموض الدھنیة والفیتامینات الذائبة في .٣

.الدھون
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  :یتم ھضم الشحوم كمایلي
 كرات صغیرة تستطیع  إلىیتم في البدایة استحالب الشحوم وھي عملیة تجزئة الشحوم

  .األنزیمات التأثیر فیھا
ینتج وحیدات غلیسرید وأحماض دھنیة.  
 إبعادھا ب الصفراویة مع الحموض الدھنیة ووحیدات الغلیسرید  وتقومتتحد األمالح

  .إلتاحة الفرصة أمام ھضم شحوم أخرى
  .أماكن االمتصاص إلىیتم نقل الحموض الدھنیة و وحیدات الغلیسرید 

أمالح الصفراء بسھولة بواسطة جدران األمعاء وتصل للدم ثم الكبد نسبة كبیرة من ُتمتص 
  ،مرة أخرىویعاد استخدامھا 

وتلتقي قناة ) المرارة(تتكون الصفراء في الكبد وتتجمع في الحویصل الصفراوي  :مالحظة 
ولكن . المرارة مع قناة البنكریاس وتشكالن قناة واحدة تسمى القناة الجامعة التي تصب في العفج

فئران الخیول والجمال والغزالن واللیست كل الحیوانات تمتلك مرارة فھي غیر موجودة عند 
  .واإلبل

تستمر عملیات الھضم في األجزاء األخرى من األمعاء الدقیقة وتستمر عملیات المزج مع 
  :األنزیمات ویقوم جدار الصائم واللفائفي بإفراز بعض المواد أھمھا

  .التي تعادل حموضة الوسط دالماء والشوار.١
  :نزیماتاإل.٢
  .تربسین إلىإنزیم اإلنتیروكیناز الذي یحول مولد التربسین .٣
.حموض أمینیة إلىیحول عدیدات الببتید . إنزیم أمینوببتیداز.٤
  .أنزیم دي ببتیداز وتراي ببتدیاز اللذان یفككان ثنائیات وثالثیات الببتید على الترتیب.٥
  .إنزیم المالتاز.٦
  .جلوكوز وفركتوز إلىإنزیم السكراز الذي یفكك سكر القصب .٧
  .الالكتاز.٨
  .اللیباز المعوي.٩

الصائم واللفائفي وھي من المقاطع االخرى  إلىتستمر الفعالیة االنزیمیة حتى مرور الغذاء 
لالمعاء الدقیقة حیث تكون معظم العناصر الغذائیة العضویة قد امتصت في الوقت الذي تصل 

  .االعور إلىفیھ المواد المھضومة 
  

  :الھضم في األمعاء الغلیظة
  :إفرازات األمعاء الغلیظة

  .اإلفراز القولوني بمعدالت منخفضة وال یؤدي دورًا مھمًا في عملیات ھضم الطعامیحدث .١
  .ال تحتوي المفرزات القولونیة على إنزیمات.٢
  .تحتوي المفرزات القولونیة على قلیل من الماء وبعض الشوارد.٣
حیث قوم المخاط بحمایة جدار القولون من تأثیر . یعد المخاط المكون األساسي للمفرزات.٤

كبیرة من  فرز كمیات، وعند حدوث أذیات لمخاطیة القولون ُتِبرازراثیم المتكاثرة في الالج
الماء والشوارد بدل المخاط وتؤدي لإلسھال الذي یعد آلیة دفاعیة تعمل على تمدید العوامل 

.الممرضة وإطراحھا خراج الجسم
  
غذیة التي لم تؤثر فیھا األمعاء الغلیظة قلیلة حیث یصل األ إلىكمیة األغذیة الواصلة  نإ

 وتقتصر عملیات الھضم بسبب. اإلنزیمات وتشمل السللوز والھیمیسللوز واللجنین وغیرھا
كما یحدث ھضم بواسطة اإلنزیمات التي تفرزھا األحیاء . وجود بقایا أنزیمات مع بقایا األغذیة
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م بھضم البروتینات الدقیقة المتعایشة خاصة في منطقة األعور عند الخیول والخنازیر حیث تقو
  .وینتج عنھا أحماض عضویة ومركبات كریھة الرائحة كاألندول والسكاتول

حیاء تتمیز الخیول والخنازیر بضخامة األمعاء الغلیظة خاصة األعور حیث تعیش فیھا األ
كما تھضم ).لیس سكریات بسیطة(الدقیقة التي تھضم األلیاف النباتیة وینتج عنھا حموض دھنیة 

  السابقة بعض البروتینات المتبقیة ویتحقق من نشاط األحیاء الدقیقة فائدة جزئیة للحیواناألحیاء 
  ) B(كما ینتج عن نشاط المیكروفلورا مجموعة واسعة من مجموعة فیتامینات 

  .َشَرجتتجمع الفضالت الغذائیة في المستقیم وتخرج دفعة واحدة عن طریق فتحة ال

  
  :ةامتصاص المواد الغذائی

  .یحدث امتصاص ھام في الفم أو المريءال 
وألن .تصر على الماء والشوارد وبعض األدویة والكحولیحدث امتصاص بسیط في المعدة ویق

االمتصاص بسیط في المعدة فیمكن للطبیب إجراء غسل للمعدة في حاالت التسمم قبل عبورھا 
  .لألمعاء أو امتصاص جزء منھا في المعدة

ي في األمعاء الدقیقة حیث تحتوي جدرانھا على وحدات وظیفیة یحدث االمتصاص بشكل أساس
ویتم في )  ضعف ٦٠٠(والتي تزید سطح االمتصاص  ُزغاباتمتخصصة باالمتصاص ھي ال

األمعاء الدقیقة امتصاص الماء والشوارد والسكریات البسیطة والحموض الدھنیة ووحیدات 
  .الغلیسرید و الحموض األمینیة والفیتامینات

 إلىلمواد كالماء والشوارد یمتص بواسطة االنتشار البسیط أما المواد األخرى فتحتاج بعض ا
  .ُزغاباتنواقل عبر األغشیة الخلویة لل

  

  :بعض المالحظات في الھضم
یزداد امتصاص الكالسیوم في األمعاء بمجموعة من العوامل أھمھا وجود المشتق الفعال .١

كما یزید من امتصاصھ . و ھرمون الكالسیتونین) الدرقجار (وھرمون الدریقات)د(للفیتامین 
  .وجود بعض الحموض العضویة كحمض اللبن

وبعض العوامل تنقص ) C(یزداد امتصاص الحدید في الوسط الحمضي و وجود فیتامین .٢
االمتصاص كارتفاع الباءھاء 

حیث ، غذائیة من الفعالیات المھمة االخرى التي تحدث في القناة الھضمیة تخلیق العناصر ال.٣
معاء الغلیظة تكون قادرة على یكروبیة المختلفة الموجودة في األعور واألالمجامیع الم أن

تخلیق عدد من الفیتامینات الذائبة في الماء وعدد من المركبات العضویة االخرى التي توجد 
ة وبعض وھیدرات المختلففي االنسجة المیكروبیة مثل الحوامض االمینیة والبروتینات والكرب

.اللبیدات
الموقع الرئیسي  نإ.ي القناة الھضمیة من الكاروتین كبر فیمتص بصورة أ Aفیتامین .٤

مالح الصفراء دورًا مھمًا في ھذه العملیة المتصاص الكاروتین ھو األمعاء الدقیقة كما تلعب أ
.تتأثر ایضًا بوجود الصفراء  V.D,E,Kوان امتصاص . 

  .یعتمد على وجود العامل الحیوي الذي یفرز من قبل المعدة   V.B12امتصاص أن .٥
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  :الحیوانات المجترة عندالھضم  ثانیًا
الحیوانات المجترة من الفم والبلعوم والمريء والكرش والشبكیة  الھضمي عند َجَھازیتكون ال

 إضافة َشَرجواألعور والقولون والمستقیم وفتحة ال والورقیة والمنفحة والعفج والصائم واللفافي
وتتمیز المجترات بأن األمعاء الغلیظة غیر متطورة كما ھي عند الحیوانات . لألعضاء الملحقة

  .األعور والقولون أقل نمو بشكل واضح أنذات المعدة البسیطة حیث 
 دة البسیطة حیث الیوجدالتجویف الفموي عند المجترات یختلف عن الحیوانات ذات المع أنكما 

قواطع على الجزء األمامي من الفك العلوي وھذا تم تعویضھ عند األبقار بتكیف  عند المجترات
غنام فقد تطورت الشفاه لدیھا بشكل جید كمیات كبیرة من األعشاب أَما األ اللسان على التقاط

بي في الرعي مقارنة أثر سللتمكنھا من التقاط األعشاب وھذا یجعل المجترات الصغیرة ذات 
باألبقار لكن األغنام تستطیع اإلستفادة من معظم أجزاء النبات القریبة من األرض عكس األبقار 

  .التي ال تستطیع التھامھا

  :الھضم في الفم
یتم فیھ طحن وتقطیع الغذاء ویتم مزجھ باللعاب الذي تفرزه مجموعة من الغدد اللعابیة وأھمھا 

  .والغدتین تحت اللسانیة  والغدتین تحت الفك السفليالغدتین النْكفیتین 
  .سكر أحادي  إلىالذي یؤثر في النشاء ویحولھ  األمیالزیحتوي اللعاب على أنزیم 

ن رقم الحموضة للعاب یحتوي اللعاب أیضًا على أمالح البیكربونات والفوسفات المنظمة ، ویكو
لیتر أما عند األغنام ) ٨٠( إلىر في الیوم التي ُتفرزھا األبقا تصل كمیة اللعاب  .عادة قلوي

تكمن أھمیة اللعاب عند المجترات خاصة بأنھ یحافظ على درجة . )لیتر ٦ـ  ٤(والماعز فتبلغ 
  .حموضة الكرش قریبة من التعادل

  :الھضم في المعدة المركبة 
والشبكیة ) Rumen(تتكون المعدة المركبة من أربع حجرات أو معدات وھي الكرش 

)Reticulum ( والورقیة)Omasum (المعدة الحقیقیة  و)Obomasum(.  
  . عند المجترات غیر الحقیقیة كالجمال فالورقیة غیر موجودة

من سعة القناة الھضمیة في المجترات % )  ٨٠ـ  ٧٠(تبلغ السعة الكلیة للمعدة المركبة حوالي  
  .البالغة

  

  
  تناول الغذاء ثم في اإلجترارحركة المواد الغذائیة في عملیة )  ٢(شكل 
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ویشغل نصف  )لیتر ٢٠٠(أكبر الحجرات في المعدة المركبة حیث تبلغ سعتھ  یعد الكرش
  .ویتوضع في الجانب األیسر للجسم إلىالفراغ البطني 

بأن حجمھما ) عجول ، حمالن ، جدیان(یتمیز الكرش والشبكیة في المجترات حدیثة الوالدة 
من سعة المعدة المركبة، وینمو الكرش بعد الوالدة بمعدل أسرع من % ٣٠صغیر وال یزید عن 

  .في عمر شھرین%) ٧٠(في عمر شھر ولـ  %) ٥٠(الحجرات األخرى حیث یصل لـ 
  .من سعة المعدة المركبة% )  ٨٥ـ  ٨٠(ر التامة النضج تصبح سعة الكرش في األبقا

  :یحدث في جدار الكرش ثالثة أشكال من التقلصات وھي 
ینتج عن التخمرات في الكرش كمیات كبیرة من الغازات قد تصل : التقلص التجشؤيـ ١

حیث تتجمع في الكیس الظھري للكرش فوق المحتویات السائلة ونتیجة ) ساعة /لیتر  ٣٠(لحجم
وإذا . تقلص جدار الكرش تخرج ھذه الغازات عن طریق المريء ثم األنف إلى الوسط الخارجي

سبب مرضي فستتجمع ویحدث مرض النفاخ الذي قد یؤدي إلى النفوق لم تخرج ھذه الغازات ل
  .في حال لم یعالج بسرعة

وھي تقلصات متتابعة في جدار الكرش تؤدي إلى خلط المحتویات الغذائیة : ـ التقلص الخلطي ٢
  . مع الجراثیم ومع اللعاب ومع الماء

الراحة بعملیة االجترار یقوم الحیوان المجتر في فترات : ـ التقلص االجتراي  ٣
)Rumination (كمیة من المواد الغذائیة  وإعادة  العملیة التي یتم بواسطتھا استرجاع وھي

مضغھا، وتحدث نتیجة تقلصات دوریة لجدار الكرش بسبب وجود األعالف الخشنة ، وعند 
أن الوقت الذي . ما ُیرافقھا من ماء ثم مضغھا بشكل جید تالعبالفم یتم ا إلىصعود ھذه المواد 

لیاف الخشنة ففي األبقار ار یعتمد على محتوى الغذاء من األھ الحیوان في عملیة االجتریستغرق
  .مرة   50- 40الفم تطحن  إلىوإن كل مضغة من الغذاء ترتد ، ساعات 8الحلوب تبلغ حوالي 

  
نات الحیة الدقیقة الكرش ُمَخمِّر ضخم حیث یوجد في الغرام الواحد من محتویاتھ بالیین الكائ یعد

  ).بروتوزوا(ومئات األنواع من األولیات ) میكروفلورا(التابعة لمئات األنواع الجرثومیة 
نواتج التخمر التي تتم في ھذا الجزء إما یمتصھا الحیوان أو تدخل في عملیات بناء البروتین 

ت الھاضمة حیث المیكروبي حث یصبح ھذا البروتین  بعد موت الجراثیم متاحًا لفعل األنزیما
  . حموض أمینیة یتم امتصاصھا إلىیتحول 

  
  

  الھضم عند األبقار َجَھازمكونات ) ٣(شكل 
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وفر لھا الرطوبة تحیاء المجھریة حیث تبیئة مالئمة لنمو وتكاثر األ توفیرعمل الكرش على ی
وأھمھا  عن التخمر الناتجة الغازات زالةإ یتمو ومصادر العناصر الغذائیة والحرارة المناسبة

  .التجشؤ آلیة فیزیولوجیة ھي بواسطة المیثان وثاني أوكسید الكربون
 80-52عدادھا بین متباینة من البكتریا حیث تتراوح أو متعددةویحتوي الكرش على نوعیات 

األوالي كثر من ثالثین نوعًا من أذلك یحتوي الكرش على  إلىباالضافة . مل  /بلیون 
 حیاء المجھریةمل وتمر األ /الف 500-200حیث تتراوح اعدادھا بین  ) البروتوزوا(

  .امتصاص نواتجھاء حیث یتم ھضمھا ومعاالمعدة الحقیقیة واأل إلىلكرش ا الموجودة في 
حیاء المجھریة واضحًا على احتیاجات الحیوان من العناصر ویكون تأثیر ھذه المجامیع من األ

معاء كبر في الكرش مما في األأالمواد العلفیة اللیفیة بكفاءة  ضمحیث یتم ھ، الغذائیة واستقالبھ 
حیوانات حیاء المجھریة بینما التمتلك اللوز من قبل األعور ویتم ھضم السلالغلیظة او األ

  .نزیمات الضروریة لھضمھ األ
  
من االعلف %) ٧٠(ویتم في الكرش ھضم  حیوانات المجترة أنزیماتالكرش في الفرز ی اااااال

  .یتابع سیره في القناة الھضمیة%) ٣٠(المتناول بینما 

 أن. خلف الحجاب الحاجز في الجھة المقابلة للقلب  تقعوالتي الشبكیة  ھيالحجرة الثانیة 

بعض المشاكل المرضیة في المجترات وأخطرھا التھاب الشبكیة  إلىھذا الموضع یؤدي 
والتامور الرضحي الذي ینتج عن وجود األجسام المعدنیة التي تخترق جدار الشبكة وتصل 

وتتم الوقایة من ھذه الحاالت بتبلیع . نفوق الحیوان إذا لم یتم العالج إلىلجدار التامور وقد تؤدي 
یث یستقر في الكرش ویجذب جمیع األجسام المعدنیة األبقار مغناطیس مخصص لذلك ح

  .ال تفرز أي أنزیمات وتقتصر وظیفتھا على امتصاص الماء ونواتج الھضم .المتناولة مع الغذاء

وھي ملیئة  بالطبقات الورقیة المتراصة فوق بعضھا البعض  الحجرة الثالثة ھي الورقیة

  .لماءا نواتج الھضم و حیث تقوم بعصر وامتصاص كثیر من

  یتم الھضم الكیمیائي  في المعدة الرابعة أو الحقیقیة

ھو المیزاب المریئي الذي یتكون من طبقتین من  في المعدة المركبة یوجد تركیب تشریحي ھام
العضالت القویة التي تبدأ من نھایة المريء وتنتھي عند فتحة الورقیة  حیث یوفر ھذا المیزاب 

رقیة ثم المنفحة دون سقوطھ في الكرش لكن مع وجود عامل الو إلىمرور الحلیب من المريء 
ألجل الرضاعة  ممدود لألمام ومرفوع قلیًالالعجل واقف ورأسھ  أنالعجل وھو  ةعیھام في وض

ولھذا السبب ُینصح بأن توضع سطول الرضاعة ذوات الحلمات في مستوى . من غدة الضرع
كي یرفع الحیوان رأسھ ویمد عنقھ لیكون فیوضع مماثل لوضع أعلى من رأس الحیوان 

  .الكرش المنفحة دون السقوط في إلىالرضاعة الطبیعیة وھكذا سیمر الحلیب 
حیث تفرزأنزیم یعتمد المولود والعجل في مراحل عمره األولى على المنفحة في ھضم الحلیب 

یجة تشكل مركب باراكازئینات الذي یعمل على تخثر الحلیب نت) حةأنزیم المنف(الرینین 
  .الكالسیوم ویتوقف إفراز الرینین بعد الفطام والتحول للتغذیة على األعالف

  .ویفرز جدار المعدة أیضًا إنزیم الباراببسین الذي یشارك في ھضم عدیدات الببتید
مع نمو العجل كما تختلف بالتالي سعتھا النسبیة بالمقارنة مع المعدات  ة المنفحةوتنخفض أھمی 

  .فقط في األبقار الناضجة%) ٧( إلىاألخرى وتصل 
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  :ھضم الكربوھیدرات عند المجترات
من الكربوھیدرات والنشاء و %) ٩٥(ات الثالثة األولى خاصة الكرش یتم ھضم عدفي الم

األجزاء األخرى  إلىمن الكربوھیدرات الذائبة  یمر  من األلیاف  لكن جزء غیر كبیر% ) ٥٥(
  .الھضمي  َجَھازمن ال
مادة اللجنین ال یتم ھضمھا مطلقًا.  
 یتم ھضم األلیاف بواسطة أنزیم السللولیز الذي تفرزه األحیاء الدقیقة ، وفي نفس الوقت

كمیات  وتستفید من طاقتھا، ونتج عن عملیة التخمر) تخمر(تھضم السكریات والنشویات 
  .كبیرة من الغازات وھذا یعني خسارة كمیة من طاقة السكریات والنشویات

 تستخدم األحیاء الدقیقة الطاقة لبناء بعض الكربوھیدرات المعقدة مثل األمیلوبكتین وألجل
مجموعة من  وینتج عن ھضم الكربوھیدرات والنشاء. بناء البروتینات الجرثومیة

  :المركبات أھمھا
  %)٧٠(بنسبة  .)Acetic Acid(حمض الخل 

  %)٢٠(بنسبة .)Propionic Acid(حمض البروبیونیك 
  %).١٠(بنسبة .)Butyric Acid(وحمض الزبدة  

  .تمتص الحموض الناتجة مباشرة من الكرش أو من األجزاء التالیة في القناة الھضمیة
  .الدھنیة الطیارةومن أھم الغازات الناتجة ثاني أوكسید الكربون والمیثان وبعض الحموض 

  

  
  ھضم الكربوھیدرات واأللیاف عند المجترات) ٤(شكل 
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  :المجترات ھضم البروتینات عند
عدیدات  إلىیتم ھضم نسبة كبیرة من البروتینات بواسطة إنزیمات األحیاء الدقیقة حیث تتحول 

تقوم أنزیمات أخرى تنتجھا األحیاء . حموض أمینیة إلى مائیًاعدیدات الببتید  تتحللالببتید ثم 
كما .حموض عضویة  وأمونیا وغاز ثاني أكسید الكربون إلىالدقیقة بتحویل الحموض األمینیة 

. أمونیا ذائبة في محتویات الكرش إلىمعظم اآلزوت غیر البروتیني یتحول بواسطة البكتریا  أن
  .البولة التي تطرح مع البول إلىثم تتحول في الكبد الدم  إلىجزء من األمونیا یتم امتصاصھ 

جدار الكرش ثم یصل محتوى الكرش أو عن طریق اللعاب لكن یطرح  إلىیعود جزء من البولة 
  .الجزء األعظم منھا خارج جسم الحیوان

تقوم األحیاء الدقیقة استقالب جزء كبیر من آزوت األمونیا المنطلقة في خالیاھا كما تستطیع 
ب جزء كبیر من الحموض األمینیة وعدیدات الببتید حیث تخلق بروتینات میكروبیة ذات استقال

وبعد أن تصل ھذه الجراثیم مع الكتلة الغذائیة إلى المنفحة واألمعاء الدقیقة یتم . حیویة جیدة 
كما یتم في .ھضمھا بفعل اإلنزیمات بطریقة مشابھة لما ھو في الحیوانات ذات المعدة البسیطة

معاء والمنفحة ھضم البروتین غیر المتفكك بواسطة األحیاء الدقیقة ویشكل نسبة قلیلة من األ
  .البروتین

  

  
  ھضم البروتینات عند المجترات) ٥(شكل 

  
 نتروجیني كمصدر بروتینھا ویستعمل ویتحلل یموت منھا قسم،  عددھا ویزداد الجراثیم تتكاثر

 وتستفید االخرى البروتوزوا او البكتریا تلتھم البروتوزوا فمثًال،  االخرى المجھریة لالحیاء
 المعدة إلى الكرش الغذائیة الكتلة تترك أن إلى الدورة تستمر وھكذا.  بروتیني كمصدر منھا

  . حقیقي كبروتین تھضم حیث واالمعاء
من البروتینات التي تصل األمعاء وھي %)  ٩٠ـ  ٥٠(تشكل البروتینات المیكروبیة حوالي 

وكمیة البروتین غیر  .البروتینات األھم التي تفي باحتیاجات الحیوان النوعیة من البروتینات
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حیاء متناول أقل ذوبانًا وبذلك یقاوم عمل األكثر كلما كان نوع البروتین الأ الجرثومي یكون 
  .المجھریة 

  .یسمى الجزء من البروتین الذي یخرج مع الروث بالبروتین غیر المھضوم

قدرة المجترات على اإلستفادة من المواد اآلزوتیة غیر البروتینیة  وتتأثر 
  :بمجموعة من العوامل

زیادة نسبة المواد المالئة صعبة الھضم كاألتبان وقشرة بذرة القطن یؤثر  أن: تركیب العلیقة.١
سلبًا في قدرة المیكروبات على االستفادة من المواد اآلزوتیة بسبب عدم توفر الطاقة الالزمة 

  .لألحیاء الدقیقة
تزداد قدرة المیكروبات على استخدام المواد اآلزوتیة مع زیادة :نوعیة كربوھیدرات العلیقة.٢

نسبة المواد الكربوھیدراتیة في العلیقة مثل النشاء الذي یعد أفضل المصادر الكربوھیدراتیة 
  .لكن السللوز یعد مصدرًا ردیئًا للطاقة

یوریا یقل معدل  إلىإذا كان بروتین العلیقة سریع التحلل : نوعیة البروتین في العلیقة.٣
االستفادة منھ ألن بكتریا الكرش ال تستطیع تمثل األمونیا بسرعة متناسبة مع سرعة إنتاجھا 

  .حیث یتم خسارة جزء كبیر منھا على شكل یوریا
العالئق التي تحتوي  إلىالمیثیونین  إضافة أنتشیر النتائج البحثیة : تأثیر الحموض األمینیة.٤

  .على مصدر بروتیني غیر حقیقي تزید من قدرة البكتریا على االستفادة من اآلزوت
العناصر المعدنیة ضروري كي تستطیع المیكروبات تمثل المواد اآلزوتیة غیر  رتوف.٥

  .البروتینیة
  

  :المجترات ونوعیة البروتین
  :ي األمعاء وھي من مصدرین یتم امتصاص األحماض األمینیة ف

وذات النسبة األكبر بروتینات األحیاء الدقیقة المتكونة في الكرش وھي األھم.  
 وھي قلیلة األھمیة الجرثوميمن البروتینات الغذائیة التي لم تخضع للھضم.  

األحیاء الدقیقة في الكرش قادرة على تكوین جمیع األحماض األمینیة  أنوقد دلت التجارب 
الیوریا تستطیع تأمین كافة احتیاجات الحیوان من  أناألساسیة بدءًا من الیوریا لكن ھذا ال یعني 

من البروتین الذي یجب % ٣٠ال تتجاوز ما یعادل  أننسبتھا یجب  أنالبروتین الالزم لھا حیث 
فقط من األحیاء الدقیقة تمتلك القدرة على %) ٣٠( أنة وقد دلت التجارب تتضمنھ العلیق أن

  .االستفادة من اآلزوت الحر
حاجة المجترات لنوعیات خاصة من البروتین تتضح و تتزاید مع زیادة  أنلقد بینت التجارب 

  .االنتاج
  .المعدة البسیطةیتشابھ احتیاج الحیوانات المجترة الرضیعة من البروتینات مع الحیوانات ذات 

في الحیوانات صغیرة العمر المغذاة على الحلیب والحیوانات االكبر عمرًا المغذاة على عالئق 
 أن.  االمعاء  إلىمرتفعة بمحتویاتھا من الحبوب قد تمر كمیات كبیرة من السكریات والنشا 

  . الجزء العلوي من االمعاء الدقیقة لھ قابلیة كبیرة على امتصاص السكریات البسیطة 
البروتینات واستخدام األمونیا الناتجة في تنحصر المساوئ الرئیسیة للتخمرات بتجزئة معظم 

وتعد ھذه من العملیات غیر الكفوءة عند استخدام ، عادة تخلیقھا بصورة بروتینات میكروبیة إ
  .البروتینیة جیدة النوعیة  المصادر

مثل السكریات والنشویات تتجزء بسرعة وبصورة كلیة نتیجة ن الكربوھیدرات إلى ذلك فإ إضافة
ات في الكرش حیث ینتج عنھا الحموض الدھنیة الطیارة وھي حمض اإلسیتك وحمض للتخمر
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بل أنسجة وض بسرعة من قموبالرغم من استخدام ھذه الح. ك مض البیوتیریالبروبیونك وح
. بالمصادر األصلیة للكربوھیدراتویده بالطاقة مقارنة قل في تزالحیوان غیر أنھا تستخدم بكفاءة أ

 إلىمن الطاقة المستھلكة  ٪ 10-8 إلىتصل  ةتحول نسب إلى ذلك تؤدي التخمرات إلى إضافة
  .ق التجشؤ میثان وھو من الغازات التي التستطیع الحیوانات االستفادة منھا حیث تفقد عن طری

  
وتوضح ھذه العوامل المختلفة انخفاض التحویل الغذائي في المجترات مقارنة بالحیوانات 

) وحدة من االنتاج  /وحدات العلف المستھلك (حیث یكون التحویل الغذائي ، بسیطة المعدة 
 كثروفي بعض األحیان یكون أ،وانات بسیطة المعدةللمجترات عادة ضعف التحویل الغذائي للحی

  .من ضعف التحویل 
  

 وتكون النتیجة النھائیة لتخمرات الكرش مقدرة الحیوانات على العیش واالنتاج باستخدام المواد
لحیوانات بسیطة المعدة ومن قل نوعیة مقارنة بتلك المستخدمة في تغذیة االعلفیة األقل تعقیدًا او األ

قل من الحیوانات لجیدة النوعیة بكفاءة أالعلفیة ا ن الحیوانات المجترة تستخدم الموادجانب آخر فإ
  .بسیطة المعدة 

ربونات على كمیات كبیرة من بیك یتم إنتاج كمیات كبرة من اللعاب عند المجترات حیث یحتوي
الكرش حیث تقوم ھذه بدرء لباءھاء الصودیوم التي تعد ضروریة للحفاظ على القیم المالئمة 

  .مًا في الحفاظ على الرطوبة المثلى في الكرش وكذلك یعد اللعاب مھ، الحوامض المنتجة 
حیث تؤدي التخمرات المیكروبیة في الكرش ، المھمة بالنسبة للمجترات  الوظائفیعد التجشؤ من 

التي و ) ربون والمیثان بصورة رئیسیة ثاني أوكسید الك( كمیات كبیرة من الغازات  نتاجإلى إ
كیاس العلیا للكرش حیث صات التي تحدث في األن طریق التقلویتم ھذا ع، یجب التخلص منھا 

ھروب الغازات حیث  إلىكیاس ألسفل المرئ ویؤدي تمدد ھذه اإلى أتجبر الغازات على المرور 
  .القصبات الھوائیة والرئتین وتطرد بعد ذلك عن طریق المنخرین  إلىیصل معظمھا 

حیان الحاالت التي تحدث في معظم األمن وھي ، من المشاكل الشائعة في المجترات  ُنفاخویعد ال
وعند وجود الرغوة . نواع البقولیات في الكرش خاصة بعد استھالك بعض أ نتیجة لتكوین الرغوة

وقد ینفق الحیوان . تتوقف عملیات التجشؤیحدث خلل فیزیولوجي والكرش  إلىالمرئ فتحة في 
  .إذا لم یتم العالج السریع

القیمة الحیویة العالیة ویعتبر  یعتبر من البروتینات ذات) توزوا و البروالبكتریا أ( إن بروتین 
حیاء األن لذا فإ. من البروتینات الحیوانیة قل نوعیة أفضل من معظم البروتینات النباتیة ولكنھ أ

فسھ وفي الوقت ن، النوعیة  منخفضةعالف الخشنة في الكرش تقوم بتحسین بروتین األ المجھریة
حیان لذا یلجأ في بعض األ، عیة الجیدة عالف المركزة ذات النوروتین األفیض نوعیة بتقوم بتخ

بالفورمالین ( ما بمعاملتھ كیمیاویًا جید النوعیة من التحلل في الكرش إحمایة بروتین العلف ال إلى
  .أو بتغلیفھ ببعض المواد التي ال تتأثر بأحیاء الكرش وتتأثر بأنزیمات األمعاء) مثُال 

  
دة من الیوریا ن االستفایة منخفضة من البروتین الحقیقي فإعلیقة تحتوي كم إلىالیوریا  إضافةعند 

حیاء لبروتین وذلك ألن األعلیقة تحتوي كمیة عالیة من ا إلىضیفت الیوریا تكون افضل مما لو أ
  .المجھریة في الكرش تفضل الحصول على نتروجینھا من البروتین الحقیقي 

 إلىمالح معدنیة إضافة أجزء من احتیاجات الحیوان للبروتین یجب  حالل الیوریا محلعند إ
. عند  استبدال مصادر البروتین الحقیقي بالیوریا  المستبعدةالعلیقة وذلك للتعویض عن تلك 

مالح المعدنیة وجزء ن سد احتیاجات الحیوانات لھذه األمالح عن طریق وضع مكعبات األویمك
لحیوانات ھذه وذلك لغرض تصنیع عالئق ا إلىلكبریت ا إضافةمن حجر الكلس كما یجب 

  .مینیة التي تحتوي على الكبریت مثل المثیونین األحماض األ
مالح المعدنیة مع مصدر للطاقة مثل النشا واأل ما تخلطإ، م الیوریا للحیوانات بعدة طرق تقد

  .على شكل مكعبات كبیرة ویسمح للحیوانات بلحسھا  وتصنعوالفیتامینات 
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في وعاء یسمح مالح معدنیة وفیتامینات وتعمل على شكل سائل یوضع تمزج مع الموالس وأ وأ
ضافات بروتینیة تخلط مع العلف المركز بحیث تشكل تكون على شكل إو أ. للحیوان بتناولھ 

  . ٪ 3 -1الیوریا في العلیقة من 
  

  ھضم الدھون 
ویحدث للحموض . الدقیقة في الكرشیتحلل جزء بسیط من دھن األعالف بواسطة لیباز األحیاء 

أن الدھن المتراكم  الدھنیة غیر المشبعة أیضا في الكرش ھدرجة بواسطة المیكروبات ولذلك یالحظ
الناتج  الستیاریكفي جسم المجترات ھو من النوع القاسي ألنھ یحتوي على كمیات كبیرة من حمض 

ھن التي تصل إلى العفج أكبر من كمیة وتكون كمیة الد واللینولینیكیك عن ھدرجة حمض اللینولی
الدھن الموجود في العلیقة ألن المیكروبات تقوم بتركیب حموض دھنیة ذات سالسل كربونیة طویلة  

  .بعد تفكیك البروتینات في الكرش
اء الحیوانات ذات المعدة معمعاء ویتم بشكل مشابھ لما ھو في أالمكان الرئیسي لھضم الدھون ھو األ

  .ك بواسطة عصارة البنكریاس والعصارة الصفراویة وعصارة األمعاء الدقیقةالبسیطة وذل
إن لدھن الغذاء أثر كبیر في الدھن المتكون في جسم الحیوان فكلما كان دھن الغذاء مشبعًا كلما كانت 

  .دھون الجسم مشبعة أكثر 
من المادة الجافة %) ٥ ــ ٣(إن الحد المسموح لنسبة الدھن النباتي في عالئق األبقار واألغنام ھو 

ویجب أن یكون نصف العلیقة من %).  ٢(وعند استخدام الدھن الحیواني یمكن زیادة النسبة السابقة 
وإذا استعملت النسبة السابقة دون استخدام علف مالئ جید بحدود .األعالف الجیدة كالدریس والفصة

تیجة أن الجراثیم تفضل من العلیقة فسیؤدي ذلك إلى انخفاض واضح في ھضم العلف ن% ٥٠
  %.٧ـ  ٥لطاقة وتتأثر سلبًا في حال زیادة الدھون عن المصادر السھلة ل

  المعدة المركبة في اإلمتصاص 
 الیوریا التيو.األمونیاو.جزء كبیر من السكریات البسیطةو .الغلوكوزامتصاص و تم في الكرش 

  .بعض العناصرالمعدنیةالحموض األمینیة و بعض و  تصل من اللعاب أو من جدار الكرش
  .یمتص جزء كبیر من الماء والحموض الدھنیة في الشبكیة و الورقیة

بعض العناصر و). ب(امتصاص الحموض الدھنیة و بعض فیتامینات  یتم :في  المنفحة االمتصاص 
  .المعدنیة مثل الكالسیوم و المغنسیوم والفوسفور، وكمیة قلیلة من السكریات والحموض األمینیة

  .امتصاص معظم نواتج الھضم یتم:  األمعاء الدقیقةفي االمتصاص 
  

   :بعض خصائص الھضم عند المجترات في المراحل األولى من العمر
یمر الحلیب إلى الورقیة ثم األنفحة عبر میزاب المريء ویساعد في تشكل میزاب المريء .١

  ).والرقبة ممدودة لألمامالرأس مرتفع لألعلى قلیًال (وضعیة الرضاعة الطبیعیة للعجل 
ویقل إفراز ھذا اإلنزیم مع .یحتوي لعاب العجول على أنزیم اللیباز الذي یھضم دھن الحلیب.٢

  .زیادة التغذیة على األعالف  ویختفي عند الفطام
یعد الرینین أھم أنزیمات المعدة عند العجول الرضیعة حیث یساھم مع الببسین بتخثر الحلیب .٣

تنفصل الخثرة عن المصل وینتقل المصل إلى العفج بینما تبقى الخثرة ساعات  ٤ـ  ٣وخالل 
  .في المعدة عرضة لتأثیر االنزیمات الھاضمة للبروتین

  ال تستطیع العجول ھضم النشاء قبل بدء فعالیة األحیاء الدقیقة .٤
المواد الكربوھیدراتیة الوحیدة التي تسفید منھا العجول ھي الغلوكوز والالكتوز ومع نقص .٥

  .التغذیة على الحلیب تقل فعالیة الالكتاز في األمعاء
  .ة من البروتینات المناعیة دون ھضمھاالحیوانات حدیثة الوالدة االستفادتستطیع .٦
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  :الھضم عند الطیور
ة بعدم وجود الھضم عند الحیوانات الزراعیة الثدّی َجَھازالھضم عند الطیور عن  َجَھازیختلف 

ود الحوصلة ووجود المعدة العضلیة، تعاض عنھا بالمنقار باإلضافة لوجالشفاه واألسنان والتي یس
  .ووجود أعورین وعضو بولي تناسلي ھضمي ھو المجمع

یتم ترطیب الغذاء في الحوصلة ثم یتم ھضمھ میكانیكیًا في المعدة العضلیة ویساعد في ذلك 
ى معاء الدقیقة ثم إلالعفج ثم األبعد ذلك یمر الغذاء إلى . ر مع العلفئلھا الطاعالحصى التي یبت

  .مر الفضالت إلى األمعاء الغلیظة فالمجمعاألعورین اللذین یھضما األلیاف بواسطة البكتریا ثم ت
وقت ر عملیات الھضم عند الطیو تستغرق.ال یشكل الھضم الجرثومي عند الطیور أھمیة تذكر 

 ٤(رة مرور الغذاء في القناة الھضمیة حیث تتراوح فت .قصیر قیاسًا بالحیوانات الزراعیة األخرى
معامالت ھضم المواد العضویة عند الطیور أقل مما ھي علیھ لدى ساعات وبشكل عام تعد )  ٨ـ 

  .اللخیول واألبقار
  

  
  

  الَجَھاز الھضمي عند الدجاج) ٦( شكل 

  
  :ھضم الكربوھیدرات

تي تعتبر التعد الكربوھیدرات المصدر األساسي للطاقة  وھي موجودة بكثرة في الحبوب النجیلیة 
  .ي أعالف الدواجنالمصدر األساسي للطاقة ف

تقوم الدواجن بھضم السكریات والنشویات بمعدل عالي لكن ال تستطیع الدواجن ھضم األلیاف 
  .بشكل فعال

  

  :ھضم الدھون
األساسي اللینولییك والذي ال تستطیع  الدھنيتمد الدھون الطائر بالطاقة كما تمده أیضًا بالحمض 

الطیور تكوینھ ، وإذا تناولت الطیور خلطة علفیة خالیة من الدھون فإن نسبة النفوق تزداد  
وتھضم الدواجن الدھون غیر المشبعة بشكل أكبر من الدھون %). ٦٠(ووصلت في التجارب إلى 

  .ة یحسن من فعالیة ھضم األخیرةالزیوت النباتیة إلى الدھون الحیوانی إضافةالمشبعة، وإن 
  .مضادات األكسدة لحمایتھا من الفساد السریع إضافةالدھون لعالئق الدواجن یجب  إضافةوعند 
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  :ھضم البروتینات عند الطیور
یتم ھضم البروتینات وتتحول إلى أحماض أمینیة بطریقة مشابھة لما ھو لدى الحیوانات ذات 

  .المعدة البسیطة
بروتینات في العلف عن حاجة الطیور فإنھا تتحطم متحولة إلى حمض البولة إذا زادت كمیة ال

من حمض البولة یومیًا وإذا ) غ ٥ـ  ٤(الذي یطرح عن طریق الكلى وتطرح الدجاجة وسطیًا 
ازدادت ھذه الكمیة تترسب البولة في الكلیتین والمفاصل وغشاء التامور مسببة مرض النقرس 

استھالك كمیات كبیرة من البروتینات تفوق االحتیاجات كما ینشأ نتیجة  حیث یحصل ھذا المرض
  .بسبب نقص فیتامین أ

  

  القیمة الھضمیة للمواد الغذائیة
یتم ھضم المركبات الغذائیة عند الحیوانات بنسب مختلفة  حسب نوع الغذاء وحسب نوع 

الجزء الذي یستفید منھ  الحیوان ، لذلك فإن تحدید كمیة الغذاء المھضوم ھام جدًا ألنھ ببساطة ھو
فالجزء الذي یھضم ویمتص في قناة الھضم یسمى المادة المھضومة أما الجزء الذي .الحیوان

ویعبر عن نسبة المادة المھضومة من الغذاء . یخرج مع الروث فیسمى المادة غیر المھضومة 
  :بمصطلح معامل الھضم حیث أن 

  ١٠٠*الكمیة المستھلكة  )/الكمیة الخارجة مع الروث –الكمیة المستھلكة = (معامل الھضم 
  ١٠٠)/كمیة الغذاء المستھلك/ كمیة الغذاء المھضوم = (معامل الھضم 

یمكن حساب معامل الھضم للغذاء بشكل إجمالي أو لكل مكون من مكوناتھ بشكل إفرادي حیث 
  .مكون من المكونات یلزم تحلیل العلف وتحلیل الروث الناتج ثم تطبیق القانون السابق لكل

  .یوجد عدة طرق مخبریة لتقدیر معامل الھضم ستشرح بالتفصیل في القسم العملي
  

  :العوامل التي تؤثر على الھضم
یختلف الھضم عند المجترات عن الھضم عند الخیول  وعن الھضم عند  :نوع الحیوان.١

ا األغنام ثم الخیول وإن المجترات خاصة األبقار تمتلك أعلى قدرة على الھضم یلیھ.الطیور
  .ثم الطیور

  .یوجد بعض الفرضیات لذلك لكن التجارب العلمیة لم تثبتھ حتى اآلن :ساللة الحیوان.٢
   .تقل القدرة على الھضم عند الحیوانات المسنة قیاسًا بالناضجة :عمر الحیوان.٣
زیادة كمیة العلف عن حد معین تخفض من معدل ھضمھا ألن فترة مكوثھا  :العلیقةكمیة .٤

  .في القناة الھضمیة تقل مع زیادة الكمیة 
كما أن . ینخفض معدل ھضم السللوز عند ارتباطھ باللجنین :التركیب الكیمیائي لمادة العلف.٥

من األلیاف في العلیقة تؤدي إلى انخفاض معامل الھضم للمادة %) ١(كل زیادة قدرھا 
  .عند الخنازیر% ) ٢(عند األبقار و % ) ١(العضویة األخرى بمعدل 

ة غیر المھضومة من تؤثر النسبة بین البروتین المھضوم والمواد البروتینی :تركیب العلیقة.٦
وتسمى ھذه العالقة بالنسبة الغذائیة .جھة على معدل ھضم المركبات الغذائیة من جھة أخرى

  :ویعبر عنھا بالقانون التالي
  )طاقة البروتین المھضوم –طاقة الغذاء المھضوم / طاقة البروتین المھضوم = (النسبة الغذائیة 



نزار سلیمان. د: دواجن       السنة الرابعة                 إعدادالحیوان والتغذیة ماه ـ كلیة الزراعة          جامعة ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52

 أي إذا قلت نسبة البروتین یالحظ) ٨:١(جترة عن فإذا اتسعت النسبة في علیقة الحیوانات الم
انخفاض معدالت ھضم الكربوھیدرات والبروتین  ویرجع السبب في ذلك إلى نقص إفرازات 

  .العصارات الھاضمة ونقص عدد األحیاء الدقیقة التي تحتاج البروتین لبناء جدران خالیاھا
) A,D.B(والعناصر المعدنیة وخاصة كما یؤثر على ھضم المادة الغذائیة وجود الفیتامینات 

  .وتاسیوم والكالسیوم والفوسفور والمغنزیوم والصودیوم بوال
.مثل عملیات الطحن أو الجرش: طریقة تحضیر العلف .٧
ضافة اإلنزیمات المحللة للبنتوزات ومركب أظھرت التجارب أن إ  :األنزیمات إضافة.٨

  .نتائج إیجابیة على معامل الھضمالبیتاغلوكان إلى خلطات الدواجن والخنازیر أعطت 
***************  
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