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 أهمية محاصيل العلف وخصائصها العامة

 

 تعريف المحصول العلفي:

ستخدامها بصورة ة التي تزرع على نطاق واسع بهدف االمحصول العلفي يشمل مجموعة النباتات العشي

يتميز  ,بطرق التحضير المختلفة هوتجهيز هرئيسية في تغذية الحيوان بصورة علف أخضر أو بعد تحضير

 بما يلي: المحصول العلفي الجيد

 من قبل الحيوان . من العلف األخضر المستساغ جيدا  القدرة على إنتاج كمية كبيرة  -1

 سهولة الزراعة والقدرة على التكاثر وإعطاء كمية كبيرة من اإلنتاج . -2

اج للعمليات الزراعية حتى ال تزيد كلفة اإلنت هالقدرة على منافسة األعشاب الغريبة وقلة إحتياج -3

. 

 رعة النمو بعد الحش أو الرعي خاصة بالنسبة للنباتات العلفية المعمرة .س -4

  .اينةقلم مع الظروف البيئية المتبدخاله في الدورات الزراعية المختلفة والقدرة على التأإإمكانية  -5

 

 واقع زراعة األعالف في القطر العربي السوري:

يعية ونها ضعيفة وتعتمد بصورة رئيسية على المراعي الطبالسوري بكتتميز القاعدة العلفية في القطر العربي 

. بالرغم ( من مساحة سورية% 44.3( مليون هكتار وهي تشكل حوالي )8.22التي تبلغ مساحتها حوالي )

نية حتياجات العلفية للثروة الحيواة االتساع مساحة المراعي والمروج الطبيعية فهي غير قادرة على تغطيمن ا

 .اف و التداخل السلبي من قبل االنسانفاجيتها من العلف الناجم عن الرعي الجائر والجبسبب تناقص إنت

 وال تتالئم مع المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل العلفية في سورية صغيرة جدا   من جهة أخرى فإن  

لى ع نعكس سلبا  ازيادة أعداد الثروة الحيوانية وإنتاجها مما أسهم في نشوء عجز كبير في الموازنة العلفية 

وذلك لقلة هذة المنتجات من جهة وارتفاع أسعارها من  سكانالمنتجات الحيوانية الغذائية وبالتالي على غذاء ال

 .ىجهة أخر

عض لى استيراد باد بعض األعالف من الخارج إضافة إستيريتم انتيجة تدني اإلنتاج العلفي في سورية 

 .اللحوم المعلبة واألسماك وغيرها األجبان والمجفف و ثل الحليبالمنتجات الغذائية الحيوانية م
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ناسبة مالمنتجات الحيوانية بأسعار  الحصول علىفي سورية من أجل إنتاج األعالف البد من دعم وتطوير لذا 

 :ك من خالل تطبيق الخطوات التاليةوذل

بلة القا راضحة األالمحاصيل العلفية بحيث تشغل هذه المحاصيل حوالي ثلث مساالتوسع في زراعة  -1

البقولية مثل مليون هكتار. يدخل ضمن محاصيل العلف محاصيل الحبوب النجلية و 2ي حوالي أللزراعة 

فية, فول الصويا العل البازالء, الذرة الصفراء, الذرة الرفيعة البيضية, الجلبان, الفول العلفي, الشوفان الشعير,

 .وغيرها

تباع األساليب والطرق الزراعية الحديثة في محاصيل العلفية عن طريق احة من الوحدة المسارفع إنتاجية  -2

 .ة وحصاد وتخزين المحاصيل العلفيةمجال زراعة وخدم

يجب زراعة المحاصيل العلفية في كل مزرعة من ء الذاتي في مزارع تربية الحيوان: كتفااعتماد مبدأ اال -3

اج نتعلى زيادة اإل ا  يرخيصة الثمن مما ينعكس إيجابو مزارع تربية الحيوان من أجل تأمين أعالف جيدة 

 .بأسعار مناسبة هالحيواني وتوفير

اصيل يجب التوسع بزراعة المححيث  :ذات النوعية األفضلو نتاجا  اد على المحاصيل العلفية األكثر إعتماال -4

ويا البرسيم وفول الصثل الفصة والنوعية الجيدة م والعلفية الجيدة والتي تعطي كمية كبيرة من العلف ذ

 .ة الصفراء والذرة الرفيعة وغيرهااإلنتاج مثل هجن الذرستخدام األصناف والهجن العالية وا

نتاج العلف إل هاما   تعتبر المراعي والمروج الطبيعية مصدرا   :االهتمام بالمراعي والمروج الطبيعية -5

ينها وتنظيم إدارتها وزراعتها ية وتحسهتمام بالمراعي الطبيعحيواني الرخيص الثمن لذلك يجب االال

 .طبيعي لهذه المراعيالنباتات الرعوية المناسبة من أجل تجديد الغطاء النباتي البالشجيرات و

 .إنتاج بذار المحاصيل العلفية محليا   -6

ف لعللتوفير ا يعتبر تصنيع األعالف وحفظها وتخزينها من األمور الهامة جدا   :ع األعالف وحفظهاتصني -7

 .عالف المنتجة واإلقالل من هدرهاستفادة من األمدار السنة وبلوغ الحد األقصى لالعلى 

 طوير األبحاث العلمية المتعلقة بإنتاج األعالف.ت -8
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 طرق إستغالل المحاصيل العلفية :

من قبل الحيوانات ويسمى الحقل  غاللها إما بطريقة الرعي المباشرست: يتم اعلى شكل علف أخضر -1

مرحلة  حشها فيعن طريق تقطيع النباتات أو ى وهي أقدم طريقة الستثمار المحاصيل العلفية أو مرع

 على شكل مادة علفية خضراء. ثم يقدم العلف للحيواناتنمو مناسبة 

درجة  حتى و صناعيا  أ : تجفف األعالف الخضراء طبيعيا  ى شكل أعالف مجففة على صورة دريسعل -2

 ظ في أماكن مناسبة.( ثم تحف%15رطوبة مناسبة )

في ظروف ال هوائية تحدث  على شكل أعالف محفوظة على صورة سيالج: تحفظ األعالف الخضراء -3

خاللها تخمرات بكتيرية الهوائية ينتج عنها حمض الالكتيك الذي يحفظ العلف من الفساد لمدة طويلة 

 من الزمن.

صناعة لعلفية لن ثم تحش النباتات استثمار مزدوج: حيث يتم رعي الحقل  لفترة من الزمعلى شكل ا -4

 .الدريس أو السيالج

 

 فوائد زراعة المحاصيل العلفية:

 :أهمها مايليالفوائد من  العديدزراعة المحاصيل العلفية ل

 يواني رار في اإلنتاج الحستقحيوانات الزراعية وبالتالي تؤمن اتأمين أعالف خضراء جيدة ورخيصة لل

 .وزيادته

 بيرة تضيف المحاصيل العلفية كميات ك :بة الكيميائية وزيادة خصوبتهاص الترتساهم في تحسين خوا

يوان . كما أن الحايا المحصول العلفيقوبمن المادة العضوية للتربة عن طريق تحلل المجموع الجذري 

يوم من البوتاس %10من الفوسفور و  %20من األزوت و  %25عناصر الغذائية حوالي يأخذ من ال

من العناصر  %80حوالي  التربة من جديد مع مخلفات الحيوان وهذا يعني أن   ىلإ ويعيد الباقي

 الغذائية في العلف األخضر تعود ثانية للتربة.

 تعمل جذور المحاصيل العلفية وخاصة البقوليات العلفية على  :حسين خواص التربة الفيزيائيةت

جذور  رضي كما أنوى الماء األرف والتهوية وخفض مستتحسين بناء التربة وتحسين عملية الص

 .من نفاذية الطبقة السطحية للتربةالنجيليات العلفية تحسن 
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 رة وخاصة المعم: تؤدي زراعة المحاصيل العلفية رية واالنجرافتساهم في حماية التربة من التع

 نجراف إلى حمايتها من التعرية واإلنجراف.أو المعرضة لالراضي المنحدرة في األ

 ان يمتصاصها ألن المحاصيل العلفية تمنع الجرحتفاظ بمياه األمطار المتساقطة واتساعد على اال

 وتزيد من قدرة التربة على تشرب المياه.لى األماكن المنخفضة السطحي من األماكن المرتفعة إ

  ة زراعة المحاصيل العلفية بكثافة عالي : إن  على تقليل انتشار األعشاب والحشائش الضارةتساعد

تحد من نمو الحشائش الغريبة كما أن عملية الحش أو الرعي الدوري تمنع وصول  وأتمنع 

 لى مرحلة اإلزهار.إاألعشاب الضارة 

  تستخدم المحاصيل العلفية للتسميد األخضر أو كمحاصيل تغطية في بساتين الفاكهة وخاصة

 الفول العلفي.و الترمس ,الكرسنة ,البيقية ,البقوليات العلفية مثل الفصة

 

 تقسيم المحاصيل العلفية :

 : قسيم المحاصيل العلفية المزروعة إلى المجموعات التاليةيمكن ت

 :حاصيل بقولية حولية ونجلية حولية: تضم معلفية حولية محاصيل -1

البازالء , افول الصوي, الكرسنة, البرسيم الحولي, الجلبان, مثل البيقية :حولية أعشاب بقولية -أ

 .وغيرها العلفية

يم الشل, حشيشة السودان, الدخن, الذرة الرفيعة, مثل الذرة الصفراء :يلية معمرةأعشاب نج -ب

 الحولي وغيرها.

 معمرة : تضم بقوليات ونجيليات معمرة وهي: محاصيل علفية -2

رجل  ,البرسيم األبيض ,البرسيم األحمر ,مثل الفصة المزروعة :أعشاب بقولية معمرة -أ

 العصفور وغيرها.

 حشيشة الشليم المعمرة وغيرها., مثل األصبعية المتكتلة :مرةأعشاب نجيلية مع -ب

 الجذر العلفي للفت.و مثل الشوندر العلفي :المحاصيل العلفية الجذرية -3

 البطيخ العلفي.و القرع العلفي: مثل الجبس العلفي, المحاصيل العلفية القرعية -4

 الشمس.عباد والخبيزة العلفية  : مثل الملفوف العلفي,خرىمحاصيل علفية أ -5
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 التركيب الكيميائي لألعالف :

( ونسبة منخفضة من المادة ماء %90- 80حوالي )لية من الماء اتحتوي األعالف الخضراء على نسبة ع

 :دة الجافة من المكونات الغذائية التالية( وتتركب الما%20 – 10)حوالي الجافة 

 الكربوهيدرات: -1

من المواد العضوية في النباتات العلفية وتعتبر مصدر الطاقة  ىتشكل المواد الكربوهيدراتية النسبة العظم

 واع النباتية ومرحلة النضح.وذلك بحسب األن %80 – 50الرئيسي للحيوان وتتراوح نسبتها بين 

 :تقسم الكربو هيدرات إلى قسمين رئيسيين هما

  على المركبات والذي يشمل  (:أو ما يسمى المستخلص خالي النتروجين)الكربوهيدرات الذائبة

بن مثل حمض الل الحموض العضويةلسهلة الذوبان بالماء مثل النشاء, السكريات والكربوهيدراتية ا

سهل مصادر الطاقة للهضم وتشكل أهم وأ المواد ذات قابلية عالية جدا   وحمض الخل وغيرها, وهذه

 للحيوان.

 لذوبان وصعبة ل ةذه المركبات غير قابلولوز والليفين وهلاأللياف الخام التي تشمل السيلوز والهيميسيل

لك فإن وجودها بنسبة يمات الهاضمة لها في العصارات الهاضمة لذلعدم وجود األنز الهضم نظرا  

تزداد نسبة هذه المكونات بتقدم عمر النبات كما تحتوي الغذائية.  هاعالف يقلل من قيمتكبيرة في األ

األعالف  تحتوي ف الخام مقارنة مع البقوليات العلفية.على نسبة أكبر من األعال ةالنجيليات العلفي

نخفضة الغذائية م لياف الخام مما يجعل قيمتهان األالمالئة كاألتبان والقش والدريس على نسبة عالية م

 .من األلياف الخام عالف المركزة على نسبة منخفضة جدا  في حين تحوي األ
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 البروتين الخام : -2

يا معظم النبات ويعتبر المصدر من المحتوى اآلزوتي لخال %95 – 85لي احوعلى  يحوي البروتين الخام

 – 3مينية الالزمة لجسم الحيوان وتتراوح نسبة البروتين الخام في نباتات العلف بين األساسي للحموض األ

 للنوع النباتي ومرحلة تطور النبات والجزء النباتي الذي يستخدم في العلف. وذلك تبعا   25%

بقوليات العلفية غنية بالبروتين أكثر من النجيليات العلفية وتقل نسبتها في مراحل النمو المتقدمة ويحتوي ال

 بروتين. %10بروتين في حين يحتوي دريس النجيليات بالمتوسط على  %15دريس الفصة على 

 

 :(يسمى مستخلص اإليثر) الدهن الخام -3

ت العضوية مثل الدهون والزيوت والشموع والفوسفولبيدات ايشمل جميع المركبات التي تذوب في المذيب

. يعتبر الدهن مصدر جيد للطاقة في العليقة تتراوح الدهونوالصبغات وغيرها من المركبات التي لها خواص 

 . %5 – 2نسبة الدهن الخام في األعالف الخضراء المجففة على صورة دريس بين 

 

 :العناصر المعدنية -4

الكالسيوم , وتاسيومالب, العلفية على كميات وافرة من العناصر المعدنية الرئيسية مثل الفوسفورتحتوي النباتات 

ث أن بحسب درجة خصوبة التربة والنوع النباتي حي ةوتختلف نسبة هذه المواد في النباتات العلفي والمغنيزيوم

 .ى خمس مراتلإالبقوليات العلفية أغنى بعنصر الكالسيوم من النجيليات العلفية بثالث 

 

 الفيتامينات:  -5

تحتوي النباتات العلفية على عدد كبير من الفيتامينات والهرمونات واألنزيمات الضرورية لكل من الحيوان 

تختلف و (A-B-K-E-C)ء معظم الفيتامينات الضرورية مثل فيتامينات الف الخضرااألعوالنبات ويتوفر في 

 .مرحلة النضج والعوامل الجوية وغير ذلكوكمية الفيتامينات حسب النوع والصنف 
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 :المواد السامة -6

اكم النترات في تتر المنغنيز وأحيانا  راكيز سامة من عنصر السيلينيوم وتحتوي بعض النباتات العلفية على ت

النباتات على تراكيز سامة من مادة بعض كما تحتوي  ,ات لدرجة تصبح ضارة بصحة الحيوانأنسجة النب

  . تتحلل في جسم الحيوان وتعطي حمض البروسيك السام جدا   جليوكوسيدية

مواد لى محتواها من البروتين ومستخلص الإستنادا ابصورة عامة يتم تحديد القيمة الغذائية للنباتات العلفية 

 غير اآلزوتية والدهون.

 

 :ي تؤثر على التركيب الكيميائي لألعالفالعوامل الت

ها لى آخر وذلك بتأثير عوامل عديدة أهمنطقة ألخرى ومن إقليم إف الواحد من ميتغير التركيب الكيميائي للعل

وظروف الخدمة  المستخدمة ونوع التربة ومعدل الري والعوامل البيئيةعمر النبات وأنواع وكميات األسمدة 

 .الزراعية بشكل عام

ول علفي لى طور ولكل محصإمن طور  ابالعمر وانتقاله تقل القيمة الغذائية للنباتات العلفية مع تقدم النباتات

العمر بكل ما تقدم النبات  على أكبر كمية من المواد الغذائية وغالبا   يحتوي فيه المحصولمرحلة نمو مثلى 

 . (1نخفضت نسبة البروتين الخام والكاروتين )جدول رقم الياف الخام وكلما زادت نسبة األ

 

  لبروتين واأللياف والكاروتين في نباتات الفصة المزروعة:تأثير طور النمو على نسبة ا(: 1)جدول رقم 

 األلياف الخام كاروتين )ملغ( / كغ
من المادة 

 الجافة

 البروتين الخام
من المادة 

 الجافة

 طور النمو

 ةرتكوين النو 22.1 19.4 222

 بدء األزهار 15.8 24.6 112

 تكوين البذور  13 31.4 90
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زروع وموعد الزراعة وموعد و الصنف المأعالف النوع ركيب الكيميائي لأللمؤثرة على التمن العوامل ا

 . على القيمة الغذائية لألعالف الحصاد, إضافة إلى تأثير ظروف التخزين

 طرق تقدير القيمة الغذائية لمواد العلف:

 يجري تقدير القيمة الغذائية لمواد العلف بعدة طرق نذكر منها: 

 صول العلف:التركيب الكيميائي لمح -1

اقة األساسية من مصادر الط لمعرفة مكوناته أوال  لجأ عند الرغبة في معرفة القيمة الغذائية لمحصول علفي ي  

 وموادها.

لياف الخام والكربوهيدرات غير الذائبة مثل السللوز والكربوهيدرات الكربوهيدرات : بشقيها األ -آ

 يدراتية.هعلى أساسها تصنيف المادة الكربو تموزات( والتي يتالبن )النشويات, سكريات,الذائبة 

موجود في الالموجود في الحشائش العلفية ال يقل أهمية عن البروتين إن البروتين  :البروتين -ب

 البقوليات.

ه ألياف خام ويتوقف على هذ %20 – 3تحتوي محاصيل العلف من  :األلياف الخاماللفتين و -جـ

 .والفئة الحيوانية التي يقدم إليهالف ستخدام هذا العالنسبة كيفية ا

ويمكن حساب نسبة  مالح المعدنية في محصول علفي ما،نسبة األ تتفاوت األمالح المعدنية: -د

ة غنى أو فقر المادلك تحديد ويمكن نتيجة لذ مالح في رماد المادة حسب الطرق الخاصة بنالك،األ

 .بعنصر ما

نزيمات الضرورية ة من الفيتامينات والهرمونات واألن محتوى المادة العلفيعوامل النمو: إ -هـ

ختبارات المختلفة على أهمية عوامل لى آخر وقد دلت االة إلى أخرى ومن طور إيتفاوت من ماد

 .النمو في تكوين عالئق الحيوانات المختلفة

 

معامل الهضم :  -2  

لجهاز تلف أجزاء اخممتصاص في ابلة لالة تعطي في نهاية األمر مواد قإن عملية هضم المواد الغذائية المختلف

 متصاص وبالتالي تخرجلألمعاء الغليظة تنتهي عملية اال , وبعد مغادرة الكتلة الغذائيةالهضمي للحيوان
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, أما عدم هضم هذه المواد مؤلف من مواد غذائية غير مهضومة الفضالت من الجسم على شكل روث وهو

 .ب الكيميائي للمادة العلفيةكيفيتعلق بأسباب خاصة بالحيوان أو التر

بها  ذ تقدرالروث البد من إجراء تجربة هضم إ لمعرفة وتقدير المواد الغذائية التي هضمت والتي خرجت مع

 كمية المادة الغذائية التي تناولها الحيوان والتي خرجت مع الروث.

 

 :معامل الهضم بعوامل عديدة أهمها تتعلق قيمة

يزداد مع في مرحلة الرضاعة, و مل الهضم للمواد الغذائية منخفضا  عمر الحيوان : يكون معا -آ

جية اض الوظائف الفيزيولوالنخف نظرا   يتناقص تدريجيا  ومعين  عمرحتى العمر الحيوان ب تقدم

 .للحيوان

نة مع : األعالف الخشنة والجافة ذات معامل هضم منخفض بالمقارطبيعة المادة العلفية -ب

  .رطبةاألعالف الخضراء و ال

: كلما زاد محتوى األعالف من الكربوهيدرات كلما ازداد معامل التركيب الكيميائي للعلف -جـ

زيادة المحتوى  نجد أن   من ذلك الهضم شريطة أن تكون كربوهيدرات ذائبة وعلى العكس

  .روتيني والدهني يخفض معامل الهضمالب

 .ناولها الحيوان كلما انخفض معامل الهضميقة التي يت: كلما ازدادت كمية العلكمية العليقة -د 

 

  طريقة الدليل: -3

في تقدير  الدليلطريقة ستخدام الباحثون إلى ا لجأ , لذاوتحتاج لمدة طويلة قد تكون تجربة الهضم مكلفة ماديا  

 :الدليل الشروط التاليةبهذا ن تتوفر ويجب أمواد الغذائية هضم المعامل 

 .اإلمتصاصة للهضم ودة غير قابلماأن يكون من  -آ

 .يولوجية المختلفة في جسم الحيوانال يؤثر على العمليات والوظائف الفيزأن  -ب

 بسهولة في كل من العليقة والروث. تهيمكن تقدير كمي -جـ

 مع المادة العلفية. هتجانسه وخلط ةلوسه -د
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 ن  إال أ ,( ومادة اللجنين3O2Cr)مادة أكسيد الكروم كثر المواد المستخدمة كدليل لتقدير معامل الهضم هي أو

لمالئتها لكافة أنواع العالئق أما اللجنين فهو غير مستساغ من  نظرا   نتشارا  امادة أوكسيد الكروم أصبحت أكثر 

 .طاء كبيرة عند تقدير معامل الهضمقبل الحيوان ويعطي أخ

ر قة من جهة ومن جهة أخرى على تغيمن دليل والمادة الغذائية في العلي ةالطريقة على تغير النسب هوتعتمد هذ

 :ستخدام الدليلا. وبالتالي يكون معامل الهضم بالمادة الغذائية في الروثالنسبة بين الدليل و

 

( 100× للدليل في العليقة      %×   )%للمادة الغذائية في الروث     - 100 عامل الهضم =  

ذائية في العليقة         % للدليل في الروثللمادة الغ%                               

 

 

 يجب التمييز بين نوعين من معامل الهضم : 

 اذإعتبار المادة الغذائية في الروث دون التمييز : وهو يأخذ بعين االمعامل الهضم الظاهري -1

 . و الجسمأكان مصدرها العليقة 

كانت من الجسم  اذإدة في الروث وهو يفصل  المادة الغذائية الموجو قي:معامل الهضم الحقي -2

 .من العلف أو

 

 : تقدير القيمة الغذائية للبروتين

ض , وهذه الحمومينية ضرورية وغير ضروريةألى حموض إالبروتين يتحلل في قناة الهضم  ن  أمن المعروف 

, سيطةت المعدة البذا كان الحيوان من ذواإالبروتينية  همنتجاتوان ولوحيد لبناء أنسجة جسم الحيهي المصدر ا

أما بالنسبة للحيوانات المجترة فهي تستفيد من البروتين الحقيقي ومن المواد اآلزوتية غير البروتينية الموجودة 

القيمة  ذلك فإن  ل ,لى بروتينإلكرش من تحويلها اذ تتمكن بفعل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في إفي العلف 

 . ضمختالف نوع الحيوان وطبيعة الهاب الغذائية للبروتين تختلف
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 :لبروتين المستخدم في التغذية وهيتوجد عدة طرق لتقييم ا

 :حساب البروتين الخام -1

النظر آزوت دون  %16البروتين الخام يحوي  ن  علف بحساب نسبة اآلزوت على أساس أيتم تقدير بروتين ال

ويشمل البروتين الخام جميع المركبات اآلزوتية التي تدخل  هعليى و الحيوان الذي يتغذألى نوعية البروتين إ

 .ة أو مركبات آزوتية غير بروتينيةفي تكوين العلف سواء كانت بروتينات حقيقي

لى إمل تحويل اآلزوت معا فإن   %16عالف من اآلزوت يعادل توسط محتوى البروتين الخام في األوبما أن م

 :ولذلك تحسب كمية البروتين الخام من العالقة 6.25= 16÷100 هي: بروتين

 6.25× لبروتين الخام  =  كمية اآلزوت في العليقة ا

                                   

  :لمهضومحساب البروتين ا -2

ث الرو مع هللهضم وبالتالي يخرج جزء من لى القناة الهضمية اليتعرض بشكل الكاملإالبروتين الداخل  ن  إ

 : ونوبالتالي يكبإجراء تجارب على الحيوانات  ويقدر البروتين المهضوم على شكل بروتين غير مهضوم

 الروث .كمية البروتين في  –لى الجسم إالبروتين الداخل عن طريق العلف  كمية البروتين المهضوم =

 

 :حساب ميزان اآلزوت -3

زوت كمية اآلزوت المحتجزة في الجسم من آزوت الغذاء ويحسب من الفرق بين اآلزوت يعني ميزان اآل

ه وجأ آلزوت الجسم هو الغذاء و أن   المصدر الوحيد ن  أوبما  ,الداخل مع الغذاء واآلزوت الخارج من الجسم

قد مع فت   ةكميات قليللضافة نتاج باإلساسية عن طريق الروث والبول واإلأقد اآلزوت من الجسم بصورة ف

 :التاليةزوت من العالقة همالها لذلك يحسب ميزان األإيمكن والتي العرق والشعر والخاليا المتساقطة 

 اإلنتاج (Nالبول + Nالروث + N)  –الغذاء N=  يزان اآلزوتم

 :توجد ثالث حاالت لميزان اآلزوت
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مجموع  اء أكبر منوفي هذة الحالة تكون كمية اآلزوت الداخل للجسم مع الغذ :لموجبميزان اآلزوت ا -آ

يوان ن الحأوهذا يعني الحيوان في الجسم  هجزء من اآلزوت الذي تناول ىي يتبقأ, هوت المفقودة منكمية اآلز

ة اآلزوت أن نسب عتبرنااإذا  .يمكن حساب كميتها بسهولة من خالل ميزان اآلزوتحيث يقوم ببناء البروتينات 

 :تكون وبالتالي %16.6تساوي في اللحم الخالي من الدهن 

 100× كمية البروتين المبني في الجسم =  كمية اآلزوت المحتجزة في جسم الحيوان 

                                                               16.6 

الحالة تتساوى كمية اآلزوت الداخلة إلى الجسم مع كمية اآلزوت المفقودة  ههذفي : ميزان اآلزوت المتعادل -ب

 .و هدم للبروتينأ ءي بناأالي اليحدث منه وبالت

وفي  هأقل من كمية اآلزوت المفقودة منجسم لى الإتكون كمية اآلزوت الداخلة : ميزان اآلزوت السالب -جـ

زوت بروتين الجسم ويخرج مع الروث ويكون مصدر أذ يتحرر إالة يحدث هدم للبروتين من الجسم هذة الح

 .ت التمثيل الحيويذاء لذلك يدعى بآزويس الغاآلزوت في الروث هو الجسم ول

 

 : حساب القيمة الحيوية للبروتين

ة الحيوية وتتوقف القيم ,دة من اآلزوت المهضوم في العليقةللبروتين عن معامل االستفا القيمة الحيويةتعبر 

بروتينات  تعتبر. اتعلى نوعية البروتين بالذوينية الداخلة في تركيب البروتين مألعلى نوعية الحموض ا

يمكن  .اللحم والبيض والدم والسمك والبطاطا وكسبة القطن والخميرة من البروتينات ذات القيمة الحيوية العالية

 :التالية من العالقة للبروتين حساب القيمة الحيوية

 100× البول (   Nالروث + N)  –العليقة Nالقيمة الحيوية للبروتين =  

                              N   العليقة-   Nالروث 

 100×   اآلزوت المحتجز بالجسم   :                      = وأ

 اآلزوت المهضوم                            
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 :القيمة الصافية للبروتين

ستفادة من البروتين الخام في العليقة وتعطي فكرة صحيحة عن مقدار ما يستفاد منه وهي تعبر عن مدى اال

 .الغذاء في الجسم من بروتين فعال  

 : من المعادلة للبروتينتحسب القيمة الصافية 

 معامل الهضم × ين  =  القيمة الحيوية للبروتين لقيم الصافية للبروتا

 

 : تقدير قيم الطاقة

مواد ال هذخزن هت  و أنتاج الطاقة مباشرة إجل أدة في العليقة من وجوكافة المواد الغذائية الم ن منيستفيد الحيوا

  الحق.وقت نتاج الطاقة بإليستفاد منها في 

 : من أهم المقاييس المستخدمة في تقدير قيم الطاقة

وان ال يستطيع الحي. كليا   حتراق المادة احتراقا  او أوهي الطاقة الناتجة عن أكسدة : الطاقة الكلية -1

 . وثمنها مع الر يخسر قسما   حيثاالستفادة من الطاقة الكلية بشكل كامل 

نها ال تعبر عن مدى أ ال  إوهي الطاقة المحتجزة في الجسم من العليقة  :الطاقة المهضومة -2

 .لبول والغازات خاصة عند المجتراتمنها مع ا نه يخسر قسما  استفادة الحيوان من الطاقة أل

اقة ن الطم يفقد منها قسما   حيثوهي الطاقة القابلة للتمثيل في جسم الحيوان  :الطاقة التمثيلية -3

 .للجسم من السطوح الخارجية على شكل طاقة مفقودة

ويفقد  ,للتمثيل بعد حسم الطاقة المفقودةوهي الطاقة المتبقية من الطاقة القابلة : الطاقة الصافية -4

لك ذو ما يدعى بالطاقة الحافظة وكأساسي في الجسم تمثيل األلمن الطاقة الصافية طاقة مخصصة ل

 .مة للقيام بالعملاقة الالزالط

سم نسجة الجأستخدم في بناء وهوالجزء المتبقي من الطاقة في الجسم والذي ي   ميزان الطاقة: -5

 .لمختلفةوالمنتجات الحيوانية ا
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 :الطاقة في الجسم بالمخطط التالي يمكن تمثيل

 

 الطاقة الصافية              ميزان الطاقة             ة الطاقة التمثيليالطاقة المهضومة             الكلية           الطاقة 

      

 طاقة الروث         طاقة بول + غازات              طاقة مفقودة          طاقة حافظة + طاقة عمل        

 

ي في ارطاقة المخصصة للعمل تمثل اإلنتاج الحرالحافظة وال ةمجموع الطاقة المفقودة والطاق ن  أيمكن القول 

 . جسم الحيوان

عديدة من العالم وأهمها  توجد طرق عالمية لتقدير قيم الطاقة للمركبات الغذائية وهي مستخدمة في بلدان

 :طريقتان

 Total Digestible Nutrients   TDNطريقة مجموع المركبات الغذائية المهضومة   -1

مريكية على نطاق تخدمة في الواليات المتحدة األمريكي موريسون والتزال مسوجدها العالم األأوهي طريقة 

غ( 1ن طاقة )أعلى  TDNتنص طريقة . العيوب التي تنجم عنها في تقدير الطاقة واسع بالرغم من بعض 

تين وتساوي طاقة غ( برو1غ( ألياف خام مهضومة وتساوي طاقة )1كربوهيدرات مهضومة تساوي طاقة )

 : المركبات يكون هن مجموع هذأي أ. غ من الدهن 25½.

TDN دهن  %2.25لياف خام مهضومة + % بروتين خام مهضوم + أ مهضومة + %= %كربوهيدرات

 مهضوم.خام 

 :الشعير  TDNمثال : حساب 

( %65), ألياف مهضومة( %0.2), ( دهن مهضوم%1.5), ( بروتين مهضوم%12يحوي الشعير )

 .كربوهيدرات مهضومة

 كغ شعير100كغ / 80.5= 65+0.2(+2.25)1.5+12 الشعير = TDNوبالتالي : 
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  :ءطريقة معادل النشا -2

الذي يعتبر المؤسس  Kellnerلماني كلينر وجدها العالم األأحيث في العالم  وهي تعتبر من أكثر الطرق انتشارا  

 ءع فعل النشامقام بمقارنة مثل هذه المواد الغذائية في تكوين الدهن في الجسم حيث  تغذية الحيوانالحقيقي لعلم 

 .سم معادل النشاالذلك سمي هذا المقياس ب

 على صورة دهن و مكافئة الذي يعطي طاقة صافية في الجسم محسوبة ءوزن النشا هويعرف معادل النشا بأن

 . كغ من المادة العلفية 100 هلما تفعل

 :للجدول التالي لكل مادة غذائية مهضومة وفقا   ءنر معادلة النشايأوجد كلحيث 

 دهن حيواني دهن حبوب دهن تبن  بروتين ليافأ كربوهيدرات ب لمركا

 2.41 2.12 1.91 0.94 1 1 ءمعادل النشا

 

 :: حساب معادل النشا للشعيرمثال

الكمية المهضومة  لمركب ا

 كغ 100في 

 معادل النشا% م.ن

 65.8 1 65.8 كربوهيدرات

 0.2 1 0.2 ليافأ

 3.4 2.12 1.6 دهن خام

 10.6 0.94 11.3 بروتين خام

 

 

ن لحقيقي من كمية األلياف تؤثر على معادل النشا ويحسب معادل النشا اوهذا يدعى معادل النشا اإلسمي أل

 :يليخالل كمية األلياف كما

 .معادل نشا كغ 0.85لى حسم إألياف خشنة تؤدي  كغ 1: كل بالنسبة لألعالف الخشنة

 :بالتاليو

 كمية الحسم بسبب األلياف –نشا الحقيقي = معادل النشا اإلسمي معادل ال

 80 المجموع
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 :الوحدات العلفية -3

كال مختلفة وقد عرف في دول مختلفة أشح الوحدة العلفية للتعبير عن القيمة الفعلية لطاقة العلف مصطليستخدم 

ة العلفية توجد الوحدفمثال  , خرى, ولكل وحدة حسب الدولة التي تستخدمها قيمة مختلفة عن األللوحدات العلفية

ة . كما تستخدم الوحدة العلفيالروسية والوحدة العلفية األلمانية وكالهما مشتق من طريقة حساب معادل النشا

 .شعير كغ 1اإلسكندنافية في شمال أوربا وهي تكافئ من حيث قيمتها 

 

………………………………………… 

 المحاضرة انتهت


