
و آىيخ اىهؼٌ فيشيىىىجيب 
اىزحنٌ ثزْبوه اىؼيف ػْذ 

 اىطيىر

 ٍبجذ ٍىسى. د



 آىيخ رْبوه اىؼيف 

اىجهبس اىؼظجي ٍِ  
خاله اىهيجىثالٍىص 

 (  اىىؽبء ) 



هْبك اىؼذيذ ٍِ اىْظزيبد اىزي  
 :اىؼيفرشزح آىيخ رْبوه 

 رؼزَذ ػيى اىزأثيز اىذيْبٍيني  :النظرية الترمىستاتيكية
 .ىيحزارحىيؼيف مَْزج 

 رغيز رزميش اىغيىمىس ثبىذً يسبهٌ  :النظرية الغلىكىزية
 (.شجغ –جىع )ثزْظيٌ رْبوه اىؼيف 

 اىهيجىثالٍىص يسبهٌ في اىَحبفظخ  :النظرية الليبيدية
 ػيى مَيخ ٍؼيْخ ٍِ اىذهىُ ثبىجسٌ 

 فإنَّ الهٌبوثالموس ٌمنع تراكم دهون جدٌدة : تزداد كمٌة الدهون فً الجسمفعندما

 .بالجسم 

ٌسبب ذلك خفض كمٌة العلف المتناولة : وعندما تنخفض كمٌة الدهون فً الجسم  . 

 

 



 رزميش ثؼغ ّىارج رؼزَذ ػيى رغيز  :النظرية الكيمىسية
 (.اىجزوثيىّيلاىخو وحَغ محَغ )اىهؼٌ في اىؼظبرح اىَؼىيخ 

 

 وجىد ٍىاد ػيفيخ في اىجهبس : نظرية التهيج أو التحريض
 .اىهؼَي يحزع اىزغجخ في رْبوه اىؼيف 

 

 رزميش األحَبع األٍيْيخ اىقبثيخ : نظرية األحماض األمينية
 ىالٍزظبص يسبهٌ ثشنو غيز ٍجبشز ثبىزحنٌ ثزْبوه اىؼيف



 على المدى القصير 

 (بٌن وجبتٌن غذائٌتٌن ) 

 النظرٌة الغلوكوزٌة 

 النظرٌة الترموستاتٌكٌة
 :  عملية التنظيم تعتمد على

 على المدى البعيد 

 (للمحافظة على ميزان الطاقة)
 النظرٌة اللٌبٌدٌة :  عملية التنظيم تعتمد على



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىطيز ػىاٍو رزؼيك ثبىؼيف ػىاٍو رزؼيك ثبىجيئخ



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىطيز

 :وأعضاء الحواس الغريزة  -1

 ٌعتمد على حاسة اللمس: الدجاج والحمام 

الطٌور المائٌة تعتمد على حاسة الطعم 

 وعندما تجد الطٌور طعامها المفضل ٌزداد تناول العلف. 
 

الطٌور السمٌنة تتناول كمٌات أقل من العلف : جسم الطير تركيب  -2

 .مقارنًة مع الهزٌلة 
 

فً أٌام وضع البٌض تزداد كمٌة العلف : اإلنتاجية للطير الحالة  -3

 .المتناولة 
 

 .  عند امتالئها ٌقل تناول العلف : القناة الهضمية بالعلف امتالء  -4



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىؼيف

 اىزائحخ واىطؼ1ٌ)
  

 اىَىاطفبد اىفيشيبئيخ( 2
 ىيؼيف 

اىنيَيبئي اىززميت ( 3
 ىيؼيف 



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىؼيف

 اىزائحخ واىطؼ1ٌ)
  

 تأثٌر وبالتالً عدد حلٌمات الرائحة والطعم عند الطٌور أقل بكثٌر من الثدٌٌات

 .هذه الخاصٌة فً عملٌة اختٌار العلف أقل أهمٌة من الثدٌٌات 

 إضافة المنكهات تؤدي إلى زٌادة كمٌة العلف المتناولة. 

 إضافة السكر للماء ٌؤدي إلى زٌادة تفضٌل الطٌور للعلف. 

 والعناصر المعدنٌة (  الثيامين)  -إضافة الفٌتامٌن( Zn – P – Ca  ) واألحماض

 .ٌزٌد تفضٌل الطٌور للعلف كونها تؤمن احتٌاجاتها ( المٌثٌونٌن ) األمٌنٌة 

 والزنك  –الفوسفور  –الكالسٌوم : تفضل الطٌور األعالف الحاوٌة على. 



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىؼيف

 اىَىاطفبد اىفيشيبئيخ( 2
 ىيؼيف 

 القرنٌة تتوزع فً الجزء غٌر المغطى بالطبقة : اللمسجسيمات

القاسٌة من المنقار حٌث تمكن الطٌر من اختٌار حبٌبات العلف وفقاً 

 .  للشكل والقساوة 

 ٌستطٌع الدجاج على مسافة قصٌرة رؤٌة األشٌاء وتمٌٌز أشكالها

 .وألوانها وأحجامها 

 العلف على شكل كبسوالت ٌزٌد كمٌة العلف المتناولة مقارنة مع

 .العلف المطحون 



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىؼيف

اىنيَيبئي اىززميت ( 3
 ىيؼيف 

o تتناسب كمٌة العلف المتناولة مع محتوى العلف من الطاقة. 

oكلما زادت نسبة الماء فً العلف كلما قلت كمٌة العلف المتناولة. 

o كلما زادت نسبة البروتٌن فً العلف كلما قلت كمٌة العلف المتناولة. 

o المتناولةعدم توازن األحماض األمٌنٌة فً العلف ٌؤدي النخفاض كمٌة العلف 

o كلما زادت نسبة الكالسٌوم فً العلف كلما قلت كمٌة العلف المتناولة. 



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىطيز ػىاٍو رزؼيك ثبىؼيف ػىاٍو رزؼيك ثبىجيئخ



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا

 ػىاٍو رزؼيك ثبىجيئخ



 :اىؼيفاىَؤثزح في رْبوه ىؼىاٍو ا
 :درجة الحرارة والوسط الخارجي 1)

كلما زادت حرارة الوسط الخارجً كلما انخفضت : عالقة عكسٌة 

 .كمٌة العلف المتناولة

 :الضوء ( 2

 تزٌد من كمٌة العلف المتناولة : اإلضاءة المستمرة. 

 تنقص من كمٌة العلف المتناولة : اإلضاءة المتناوبة. 

 :الغازات الضارة في هواء الحظيرة تركيز ( 3

 – Co2غاز  – NH3النشادر ) زٌادة تركٌز الغازات الضارة 

الحد المسموح به فً هواء الحظٌرة عن (  H2Sكبرٌت الهٌدروجٌن 

 .ٌؤدي لقلة الشهٌة وبالتالً قلة تناول العلف 

 :التربية وحجم المجموعة نظام ( 4

الطٌور المرباة فً مجموعات ٌزداد عندها تناول العلف مقارنًة مع 

وذلك ألنَّ صوت نقر العلف , مفردةالطٌور المرباة بأقفاص 

 .  العلفوالمعالف ٌثٌر شهٌة الطائر وٌزداد تناول 

 ػىاٍو رزؼيك ثبىجيئخ



 اىهؼٌجهبس أجشاء 



 اىهؼٌجهبس أجشاء 



 اىهؼٌجهبس أجشاء 

 :تجويف الفم  . 1
 

 (.الشكللسان مثلثً  –فك ُسفلً  –ُعلوي فك ): ٌتكون المنقار من 
 

 ال تتم أي عملٌة هضم مٌكانٌكٌة للعلف فً فم الطٌور. 
 

 حركة اللسان وحركة الرأس  –ط / ع  –( البلع)ٌدفع العلف فً الفم. 
 

 فٌتم غمس المنقار فً الماء ثم رفع الرأس لٌتحرك الماء : أما شرب الماء

 .لألسفلتحت تأثٌر ثقله 
 

 ٌحتوي تجوٌف الفم غدد لعابٌة تفرز اللعاب لتسهٌل البلع. 



 : البلعوم . 2
 

 ٌصل الفم بالحوصلة وٌتمتع بالمرونة والتمدد أنبوب. 
 

 ٌحوي غدد مخاطٌة لترطٌب الطعام وتسهٌل مروره. 



 :  الحوصلة . 3
 

 قابلة للتمدد , رقٌقة الجدران , هً حجرة تخزٌن. 
 

 ٌحدث فٌها انقباضات لتسهٌل نقل العلف من الحوصلة

 .للقونصة 
 

 ٌحدث فٌها هضم جزئً حٌث: 

ط أنزٌم /ع –ٌتحول جزء من النشاء إلى سكر  -أ   

 .األمٌالز 

ٌتحول جزء من الكربوهٌدرات بمساعدة  –ب    

, كحول + حمض زبدة + حمض لبن : المٌكروفلورا إلى 

   4.5  -  3.5لـِ   PHمما ٌؤدي لخفض 
 

 تأتً األنزٌمات إلٌها من المعدة الغّدٌة. 
 

 تأتً المٌكروفلورا إلٌها من العلف. 

 



 :  الغّدية المعدة . 4
 

للمواد ممر   -2للعصارة المعدٌة    مورد  -1 :وظٌفتها
 .العلفٌة

 

 تقع بٌن الحوصلة والقونصة. 
 

 ًسم  5 – 4طولها حوال. 
 

 تحوي أنسجة مفرزة  : 
 .تفرز مادة مخاطٌة لترطب الطعام   -                

 .للبروتٌناتتفرز أٌضاً األحماض واألنزٌمات المحللة  -          
 .الببسٌنتفرز أٌضاً أنزٌم الببسٌن وطالئع أنزٌم  -         

 
 ٌتم فً المعدة الغدٌة إال جزء بسٌط ومحدد من ال

 :بسببعملٌات الهضم 
 .قصر فترة بقاء العلف فٌها  –أ  
التً ٌجب أن تتوفر  PHانخفاض درجة الـ  –ب  

 .لٌعمل أنزٌم الببسٌن 

 



 : القونصة . 5

تعتبر مكان هام لعملٌات الهضم المٌكانٌكٌة -

 .والكٌمٌائٌة 

عضو عضلً قوي ٌقع بٌن المعدة الغدٌة واألمعاء -

 .الدقٌقة 

ٌحمً القونصة ) ٌغلف تجوٌفها الداخلً جدار سمٌك -

ومن , من األضرار المٌكانٌكٌة أثناء طحن العلف 

 ( .تأثٌر األحماض 

وتزداد مرات , د / مرات  3 – 2تنقبض بمعدل -

 .االنقباض عند االمتالء بالعلف 

تحوي حصٌات صغٌرة تساعد بالهضم المٌكانٌكً -

 .للحبوب الكاملة 

تهضم فٌها البروتٌنات تحت تأثٌر أنزٌم الببسٌن -

 .الُمفَرز من المعدة الغدٌة 

 

 .الهضم فٌها مٌكانٌكً وكٌمٌائً وبالتالً 

 



 :  الدقيقة األمعاء . 6
 

 .الشكلغدة أنبوبٌة وهً تحوي زغابات معوٌة «

 :  تحوي األجزاء التالٌة «

,   Uشكل حرف , لونه فاتح  :االثنً عشر  –( 1

 .ٌحوي البنكرٌاس بٌن طرفٌه 

وهو أطول جزء فً األمعاء  :المعً الفارغ  –( 2

 لونه بنً إلى أخضر مبرشّ  -الدقٌقة 

ٌمتد من نقطة التقاء  :المعً األعوج  –( 3

ٌشبه  االثنً لونه , الدقٌقةاألعورٌن مع األمعاء 

 .عشر 

ٌنتقل فٌها العلف بتأثٌر الحركة التموجٌة الالإرادٌة «

 .لألمعاء 



 

مفرزاتها فً االثنً عشر غدة البنكرٌاس تصب «

وتمزج مع األنزٌمات المفرزة من األمعاء الدقٌقة مع 

 .  العلف 
 

وهً : تكون معتدلة  مفرزات غدة البنكرٌاس«

 أنزٌمات محللة للبروتٌنات والدهون والكربوهٌدرات 
 

 

 –الببسٌن  –األمٌالز : ) مفرزات األمعاء الدقٌقة «

 (التربسٌن 



 :  الغليظة األمعاء . 7
 

 جزء قصٌر جداً من األمعاء «
 

 .تبدأ من نقطة تفرع األعورٌن وتنتهً بالمجمع «
 

 .ال تلعب دوراً كبٌراً فً عملٌات الهضم «
 

 .ٌحصل فٌها امتصاص الماء بكمٌة كبٌرة «

 



 :  األعوران . 8

 .هما زوج من الزوائد المغلقة النهاٌة «
 

عند سم  34 – 22وسم عند البط  20 – 10وسم عند الدجاج  25 – 12طولها «

 اإلوز
 

 :  عكسٌةوحركات تموجٌة ال إرادٌة , إرادٌةفٌها حركات تموجٌة ال ٌحصل «

 

 

الحركات لخلط العلف ومزج محتوٌاته مع المٌكروفلورا التً تهضم المتبقً من وهذه 

وٌنتج عن ذلك الكثٌر من المركبات كاألحماض الدهنٌة الطٌارة ومجموعة . األلٌاف 

 .  Bفٌتامٌن 

 



 : المجمع . 9
 

وهو آخر جزء من القناة الهضمٌة وٌنتهً بفتحة «

 .المجمع التً تفتح للوسط الخارجً 

 
 

ٌصب فٌه منتجات الجهاز البولً والهضمً «

 .والتناسلً 

 
 

على ظهر المجمع تقع غدة فابرٌشوس التً لها «

 ولٌس لها دور بالهضم, دور فً المناعة

 



 الــغـذائـيةالــمـواد هــضـم 



 :تعريف الهضم  -

 

 

 

التً تصٌب مكونات العلف المتناول فً القناة  التغٌٌراتهً مجموع   

الهضمٌة لكً تصبح تلك المكونات قابلة لالمتصاص فً القناة 

 .الهضمٌة 

 



 تشمل هذه التغييرات:   

 هضم مٌكانٌكً                        المٌكانٌكٌة   - 

 ط أنزٌمات/الكٌمٌائٌة                          ع - 

 المٌكروبٌولوجٌة                   فلورا - 
 

 

 

أما نواتج الهضم فهي: 

 األحادٌةالسكرٌات ←  الكربوهٌدراتهضم نواتج «

 الغلٌسٌرٌن + األحماض الدهنٌة  ← الدهون  نواتج هضم«

 أحماض أمٌنٌة ←  البروتٌناتهضم نواتج «

 



 : هؼٌ اىنزثىهيذراد  -1

 .تعتبر الكربوهٌدرات أهم مصدر للطاقة فً العلف «
 

ٌهضم النشاء والسكر هضماً كامالً وٌمتص الجزء األكبر من الغلوكوز فً االثنً «

 .عشر 
 

 تستطٌع الطٌور هضم جزء من الكربوهٌدرات الصعبة الهضم كاأللٌاف الخام «

 ط التحلل البكتٌري فً الحوصلة واألعورٌن ألن العلف ٌخزن فٌها لفترة طوٌلة / ع 

 حمض البروبان + حمض الزبدة + حمض الخل : وٌنتج عن الهضم البكتٌري فٌها 
 

الطٌور غٌر قادرة بنفسها على هضم السٌللوز واأللٌاف الخام ألنها ال تنتج االنزٌم «

 .المحلل للسٌللوز 

 



 : هؼٌ اىذهىُ  -2

 .ط أنزٌم اللٌباز المفرز من البنكرٌاس  / ٌتم هضمها ع «
 

 .( العصارة الصفراوٌة ) ٌساهم بهضمها عصارة المرارة «
 

للعصارة الصفراوٌة أهمٌة بامتصاص الفٌتامٌنات التً تنحل بالدهون إذ أنَّ «

 .النقص فً إفراز العصارة الصفراوٌة ٌؤدي لظاهرة نقص الفٌتامٌنات 

 



 : هؼٌ اىجزوريْبد  -3

 البروتٌنات                                           بولً ببتٌدات كبٌرة                        

 

 بولً ببتٌدات صغٌرة                          أحماض أمٌنٌة .
 العصارة المعوٌة

 التربسين الببسين المفرز من المعدة الغّدية



 ؟؟ كٌف ٌتشكل التربسٌن 

 مولد التربسٌن )المفرز من البنكرٌاس(                                                         التربسٌن



 . المٌكروفلورا                                        تصنٌع بعض األحماض األمٌنٌة المعوضة 



 : اٍزظبص اىؼْبطز اىَؼذّيخ  -4

 :   ٌتعلق بعدة عوامل  Pَو  Caامتصاص «

 Pَو   Caالذي ٌزٌد امتصاص  Dضرورة وجود الفٌتامٌن  -2قابلٌة انحالل كل منهما    -1 

 . Mnَو   Mgٌؤدي لتخفٌض االستفادة من  Pَو   Caاحتواء العلف على كمٌة كبٌرة من «

 .الدهون تؤدي لتخفٌض امتصاص الكالسٌوم «

تقلٌل االستفادة من )  –( تقلٌل االستفادة من النحاس ) فً العلٌقة ٌؤدي لـِ  Caوارتفاع الـ «

انخفاض عدد الكرٌات  –انخفاض تركٌز الهٌموغلوبٌن : الذي بدوره ٌؤدي إلى ( الحدٌد 

 . انخفاض تركٌز الحدٌد بالكبد  –الحمر 

 .النحاس ٌعمل على تخفٌض سمٌة التوتٌاء «

 .وجود كمٌة كبٌرة من التوتٌاء تسبب ظهور نقص النحاس «

 .امتصاص النحاس  Moٌعٌق المولبٌدٌنٌوم «

 . Moالكبرٌتات تزٌد التأثٌر الضار لـِ المولبٌدٌنٌوم «

 



 : مفبءح هؼٌ اىؼيف  

اىجشء اىََزض ٍِ اىَىاد هي : Digestibilityاالّهؼبٍيخ -
 .  اىغذائيخ خاله ٍزورهب في اىقْبح اىهؼَيخ 

 

 :ّىػبُ ويىجذ ىهب -

 

1-  وهً الفرق ما بٌن محتوى العلف من المواد : االنهضامٌة الظاهرٌة

شرٌطة اعتبار المواد المتبقٌة فً ) الغذائٌة ومحتوى البراز أو الزرق منها 

 .( الزرق غٌر قابلة للهضم 

2-  االنهضامٌة الحقٌقٌة                                                                =X     100 

.وهْب يجت حسبة مَيخ اىجزوريِ واىؼْبطز اىَؼذّيخ في اىشرق   



 :العوامل المؤثرة على االنهضامية 

  :  الطير نوع . 1
 

 ًالدجاجالحمام أكثر قدرة على هضم البروتٌن فً العلف من : مثال. 

 

 ٌستفٌد الدجاج من كربوهٌدرات العلف أكثر من الحمام وذلك ألن بٌنما

الذي ٌملك ) األعورٌن فً الدجاج أكثر تطوراً من االعورٌن فً الحمام 

 (.أعورٌن صغٌرٌن 

 
 

 .وال ٌوجد اختالف فً هضم المواد العلفٌة بٌن الذكور واإلناث 

 



   :الطير عمر . 2
 

 

   

   فتستطٌع هضم أما الطٌور البالغة

المواد العلفٌة الصعبة الهضم أكثر 

 .من الصغٌرة

 
 

 

   ال الطٌور صغٌرة العمر

تستطٌع هضم الدهون إال بنسب 

 قلٌلة
 

 



 :  للطيرالصحية الحالة . 3

 

   

 أقل قدرة على الهضم الطٌر المرٌض

 .من الطٌر السلٌم 
 

 



 : السنةالبيئية المحيطة وفصل الظروف . 4

 

   

 البعض ٌشٌر الزدٌاد هضم العلف مع

والبعض ارتفاع درجات الحرارة 

 عكس ذلك
 

 

 خالل القلش تزداد االنهضامٌة

بسبب ازدٌاد إفرازات الغدة 

 الدرقٌة خالل هذه الفترة 

 



 :  التغذية نظام . 5

 ًبأنَّ العلف ٌبقى فترة اعتادت تناول علفها خالل ساعتٌن من الٌوم لوحظ أن الطٌور الت

أطول فً الحوصلة بٌنما عملٌة الهضم تكون بفترة زمنٌة أطول مقارنًة مع الطٌور التً 

 .باستمرارٌتواجد العلف بمتناولها 

 

 .( العلفٌةتجربة تقسٌم الوحدات )  



 :  تركيب العلف. 6

 االنهضامٌةزادت نسبة األلٌاف فً العلف تقل كلما. 

 زادت المواد العفصٌة كلما(Tanin  ) ًتقل االنهضامٌةبذور المحاصٌل الحبٌة ف 

 االنهضامٌةزادت كمٌة العلف المتناولة قلت كلما. 

 انهضامٌة الدهون عند ازدٌاد محتوى العلف من الكالسٌوم تقل. 

 نسبة الدهن فً العلف ٌخّفض االستفادة من العناصر المعدنٌة كالكالسٌوم ارتفاع

 .والفوسفور والمغنزٌوم 



 :للعلفالتكنولوجية المعامالت . 7

  العلف على شكل كبسوالت ٌسبب زٌادة كمٌة العلف المتناولة وبالتالً تصنٌع

 .زٌادة الوزن الحً مقارنًة مع العلف المقدم على شكل طحٌن 

 وذلك ألنَّ عملٌة ضغط العلف تؤدي لتكسٌر وتحطٌم األلٌاف فً العلف الفقٌر

 .بالطاقة وبالتالً زٌادة انهضامٌة األلٌاف 

 اإلنزٌمات مثل إضافة :β – Glucanase    َوAmylase- ∞ الشعٌر والقمح إلى

 .والذرة الصفراء تؤدي لرفع انهضامٌة هذه المواد العلفٌة 

 الشعٌر والقمح والذرة الصفراء بالماء ٌؤدي أٌضاً لزٌادة انهضامٌة هذه نقع

 .المواد

 



 اّزهذ اىَحبػزح


