
  ١

الموصل/ المعھد التقني 
  
  

  



  ٢

  المحاضرة االولى 
  

   والنباتالرتكيب الكيميائي جلسم احليوان
  

ن یمكن تعریف علم التغذیة بانه العلم الذي یفسر العالقة بین الغذاء وبین وظائف الكائ-:علم التغذية

 والنمو ءالحي،بما في ذلك تناول الغذاء وتحرر الطاقة والتخلص من الفضالت وجمیع التركیبات وعملیات البنا

والتكاثر ، او بانه تلك العلوم المرتبطه بمواد العلف و االعالف تسمى بعلم التغذیة،وعلم التغذیة هو ذلك العلم 

  الذي یبحث فى الخصائص التالیة

   یه الطبیعیه و تركیبها الكیمیائى خصائص الماده الغذائ- ١

مدى مالئمة الماده الغذائیه للحیوان حسب وظائف الحیوان المختلفة للحصول على أقصى إنتاج - ٢

باقل تكلفة

  تكوین علیقة من مواد العلف المختلفة لتغطیة االحتیاجات الغذائیه بطریقه سلیمه و اقتصادیه- ٣

 Non Conventionalادر العلف المعروفة   البحث عن مصادر أخرى للغذاء غیر مص- ٤

Feedstuff    
  

یعتبـر النبـات الغـذاء الرئیـسي للحیوانـات الزراعیـة ،ولهـذا یجـب :الرتكيب الكيميائي للحيوان والنبـات

 النبـات مـن المركبـات الكیمیاویـة ومـدى التـشابه واالختالفـات بـین تلـك المركبـات فـي هالتعرف على مـا یحتویـ

ها فـي جـسم الحیـوان بعـد عملیـات التمثیـل الغـذائي والتحـول فـي المركبـات فـي جـسمه، علـى النبات وما یماثل

الرغم من تشابه المركبات األساسیة التـي یتركـب منهـا جـسم الحیـوان والنبـات  ،إال انـه هنالـك اختالفـات بـین 

ة وكـذلك دورهـا ذلـك مـن حیـث نـسب المكونـات العـضوی،تركیب كل من النبات والحیوان من الناحیة الكیمیاویـة

  . الوظیفي والحالة التي توجد بها 

  

  الرتكيب الكيميائي للحيوان والنباتمكونات 

  

  Moisture) الرطوبة(املاء//اوأل

 الكائنـات الحیـة  العـیش ،ویبـدو ان ع یعد الماء من المكونات التي الیمكـن االسـتغناء عنهـا وبدونـه ال تـستطی

 الحیـوان علـى المـاء تختلـف تبعـا منفس التركیز،وان درجة احتواء جسجمیع الكائنات الحیة تحتاج الى الماء ب

،ثـم تـنخفض هـذه النـسبة %)٨٥-٧٥(لعمر ودرجة تسمین الحیوان،حیـث یحتـوى جـسم الحیـوان عنـد المـیالد 

، )عنــد الحیوانـــات التامــة النمـــو %) ٥٠(عنــد البلـــوغ الجنــسي ،ثـــم تــنخفض الــى حـــدود  %) ٦٠-٥٠(الــى

ــــغ فــــي العــــصارات وتختلــــف نــــسبة المــــاء فــــي  أنــــسجة وأجــــزاء الجــــسم بالنــــسبة للحیــــوان الواحــــد،فهي تبل



  ٣

واقلهــا فــي طبقــة %)٤٠(،فــي العظــام %) ٧٨-٧٢(،فــي العــضالت %)٩٢-٩٠(،فــي الــدم%)٩٨(الهــضمیة

% ٧٠من الجزئیات الموجودة في جسم الحیوان هـي مـاء،وحوالى % ٩٩حوالى %). ٤(آلمینا في السن فتبلغ

ات المجترة ماء،حیث یتوزع الماء بـصورة عادلـة فـي اجـزاء الجـسم المختلفـة،حیث من وزن الجسم في الحیوان

% ٢٠فـي بالزمـا الـدم و% ٥خـارج خالیـا الجـسم، بحـدود % ٢٥من الماء موجود داخل خالیا الجـسم،% ٤٥

   ،في سوائل الجسم االخرى

  

    

  یقوم الماء بعدة وظائف وهي٠: الوظائف احليوية والفسيولوجية للماء

  . لجمیع أجزاء الجسم من العضالت واألنسجة ،الخةالمرونة الالزمیعطي -١

 وال سـیما الماء هو الوسط الذي یتم فیـه جمیـع العملیـات الكیمیائیـة والحیویـة داخـل كـل خلیـة فـي الجـسم-٢

  .عملیات االكسدة واالختزال

الجـسم ،كمـا یقـوم بحمـل یكون الماء جزءا رئیسیا من الـدم الـذي ینقـل المـواد الغذائیـة الـى مختلـف اجـزاء -٣

   .الى خارج الجسم والسوائل الجسمیة االخرى وافرازات الجسمالمخلفات للعملیات الحیاتیة في الخالیا 

ــى تنظــیم درجــات الحــرارة -٤ وتلطیفهــا عــن طریــق توزیعهــا علــى خالیــا الجــسم أو یــساعد المــاء الجــسم عل

 مــن ســطح الجلــد التــي تحــدث اثنــاء العــرق،وذلــك عــن طریــق عملیــات التبخــر التبخیــر  الــتخلص منهــا خــالل

   .،فتخفف من درجة حرارة الحیوان والعكس في حالة برودة الجو. والرئتین)العرق( 

الماء ألالزم إلجراء عملیات الهضم فـي الكـرش وكـذلك ترطیـب المـادة العلفیـة الجافـة حتـى یـسهل هـضمها -٥

الجــسم مثــل العــصارات الهــضمیة واللمــف والــدم یــدخل فــي تركیــب جمیــع االفــرازات الجــسمیة أو ســوائل   ،حیـث

  .والبول

 . یساعد فى عملیات القضم والبلع واالجترار والهضم-٦

   . یكسب الجسم والعضالت المرونة المصحوبة بالقوة-٧

یعد الماء عامال مزیتا للخالیا مثل اللعاب الذي یساعد على البلع وكذلك المخاط فـي الغـشاء المخـاطي فـي -٨

  ضمي وفي القصبات الهوائیة والمفاصل العظمیةالجهاز اله

  

   یمكن للحیوان الحصول على الماء من عدة مصادر وهي، :مصادر املاء للحيوان

وهو المصدر الرئیسي بالنسبة للحیوانات ،وهي تلك المیاه التي -: Drinking Waterمياه الشرب -١

یة باختالف نوع الحیوان والجهد الذي یودیه یشربها الحیوان مباشرة من مصادر مختلفة ،وتختلف هذه الكم

 ألعلیقهوحدات /  مره ٢.٥  ،وتقدر كمیة المیاه بحدود والحالة الفسلجیة وعمر الحیوان وكذلك الموسم 

   .الحلوبة للحیوانات حلیبلتر ل/  لتر ماء٥  وللحیوان/مهضومة كیلو كالورى طاقه ٣/ ٣سم١  والدواجن

  



  ٤

وهي كمیة الرطوبة الموجودة في أي مادة  -:Food Moisture )ليقةالع(بالغذاءاملاء املرتبط -٢

 تصل رطوبةتحتوى مواد العلف على ،وتتباین المواد العلفیة في احتوائها على الرطوبة ،فمثال  غذائیة

  .في التبن % ٥- ٢ و الحبوبفي% ١٥ – ١٠ و مواد العلف الخضراءفي% ٨٠الى

المواد الغذائية في  أكسده او حرق هو الماء الناتج من  - :Metabolic Waterماء التمثيلي الغذائي -٣

الجسم اثناء عملية التمثيل الغذائي ،حيث ان اى عملية أكسدة للمركبات الغذائية بالجسم ينتج ماء نتيجة هذا التفاعل كما مبين 

كاربوهيدرات ،بروتينات او (ائية في المعادالت التالية،ويختلف الماء الناتج عن هذه العمليات باختالف نوع المادة الغذ

من وزنه ماء تأكسد،في  %) ٦٠(فانه ينتج حوالى ) سكر الكلوكوز(،فمثال عند حرق جزئي واحد من الكاربوهيدرات)لبيدات

 في أعالهامن وزنه ماء تأكسد،وترتفع النسبة لتصل الى  %) ٤٥(حين حرق جزئي واحد من البروتينات  فانه ينتج حوالي

  ،كما مبين بالمعادالت التالية    %)١٠٠(لغ اكثر من الدهون اذ تب

 CHO                        60%                                              0.6g H2O    
COOH                     100 – 104%                             1 -1.4 g  H2O

NH3                       40%                                       0.4  g   H2O 
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   الثانیةالمحاضرة 
  

Carbohydrates  الكاربوهيدرات//ثانيا 

 ،وتطلـق علـى Hydrants decarboneالكاربوهیدرات اشتق اسمها مـن التعبیـر الفرنـسي هیدریـد الكـاربون 

ــة وهــي تتر كــب مــن عناصــر الكــاربون والهیــدروجین واالوكــسجین ونــسبة وجــود المركبــات الكیمیاویــة المتعادل

الهیـــدروجین الـــى االوكـــسجین فـــي تركیبهـــا كنـــسبة وجودهمـــا فـــي المـــاء،وان قـــانون التركیـــب الكیمیـــاوي لهـــا 

CnH2nOn،  

  

تعـد الكاربوهیـدرات المـصدر الرئیـسي للطاقـة اذ  - :الوظائف احليويـة والفـسيولوجية للكاربوهيـدرات

غم في الیوم الواحد تبعا ) ٦٣٧-٣٥٥(أي ما یعادل من . غم منها)٨-٥(من الجسم الى ) كغم١(یحتاج كل 

مـن الطاقـة الكلیـة %٩٠تبلـغ نـسبة الطاقـة التـي یكـون مـصدرها الكاربوهیـدرات حـوالي  لنوع العمل الممـارس،

 والـسكریة التـي تتحـول المـواد النـشویة.  سـعرات حراریـة٤یعطـي ) غ١( فـالغرام الواحـد ،التي یحتاجها الجـسم

الـذي یمـر بالـدم ویـساعد علـى ) سـكر الكلوكـوز(تتضمنها الكاربوهیدرات بواسطة الهضم الى سكریات بسیطة 

   :  ،أي هنالك عدة وظائف للكاربوهیدرات وهيما یأتي

  .خلق حیویة الجسم وقیام أعضاءه الداخلیة بكافة وظائفها- ١

  االحتفاظ بحرارة الجسم في درجة حرارة ثابتة - ٢

  .تحمي الدهون والبروتینات من أن یستغلها الجسم في تولید الطاقة  -٣

  .تعد ضروریة لقیام الجهاز العصبي المركزي بوظائفه من خالل سكر الكلوكوز  -٤

  glycolipids، heparinتلعب دور مهم في التركیب الكیمیائي لبعض المركبات العضویة المهمة،مثل - ٥

glycoprotein وnucleic acids، مثل حامض الكلوكیورنیك الموجود في الكبد الذي یزیل السموم التي 

تصل الى الجسم، والهیبارین وهي المادة المانعة للتخثر، االلیاف السیلوزیة التي تمنع التجلط باالضافة الى 

  .تنبیه االمعاء للقیام بحركتها الدوریة

)) ٢٠٠٠((ة عن طریق الكالیكوجین حوالي تعطي الكاربوهیدرات المخزونة في الكبد والعضالت الهیكلی- ٦

  سعر حراري من الطاقة

ستطیع الجسم تخزین الفائض منها على شكل كالیكوجین في الكبد والعضالت لالستفادة منها عند - ٧

  .الحاجة كما في النشاط البدني

  .تتحول الى دهن تحت الجلد بالنسبة للكلوكوز- ٨

فـي جـسم الحیـوان ،مثـل االحمـاض الدهنیـة وبعـض االحمـاض عتبر كمـواد اولیـة لـصناعة مركبـات اخـرى ت-٩

  .االمینیة

  

  



  ٦

  

  

   كيمياوياصنيف الكاربوهيدرات                 ت

  Sugar Compounds اموعة السكرية//أوال

، السكریات تتكون من جزيء واحد فقط وهي ابسط انواع// Monsaccharidesالسكريات األحادية  -١

تـصنف الـسكریات االحادیـة علـى اسـاس عـدد ذرات الكربـون  .  ذرات كربـون٧ – ٣وكـل جـزيء یحتـوي علـى 

 السكریات االحادیـة التـي تحتـوي علـى عـدد مـن ذرات الكربـون یـساوي،المجموعة الوظیفیة في الجزيءونوع

 ،وتنقسم الىعدة انواع على اساس عـدد خمس او اكثر قد تكون على هیئة حلقات باالضافة الى الشكل الخطي

  .في ادناهت الكاربون الى عدة اقسام كما مبینة ذرا

یحتــوى فــي تركیبهــا الكیمیــاوي علــى ثــالث ذرات كــاربون وتركیبهــا -:)Trioses(ثالثيــة الكــاربون/ أ  

ــــــسیرالدهاید C3H6O3الكیمیــــــاوي  وداي هیدروكــــــسي اســــــیتون Glyceraldhyde ،مثــــــل الكل

Digydroxyacetone.  

توى في تركیبها الكیمیاوي على اربعة ذرات كاربون وتركیبها یح-):Tetroses (رباعية الكاربون/ ب

  .Threose  وErythrose ، مثلC4H8O4الكیمیاوي

یحتوى في تركیبها الكیمیاوي على خمسة ذرات كاربون ٠- :)Pentoses (مخاسية الكاربون/ ج

 و Ribose ورایبوز Xylose ، زایلوز Arabinose،مثل االرابینوز C5H10O5 وتركیبها الكیمیاوي

Ribulose وXyluloseوLyxose  

یحتــوى فــي تركیبهــا الكیمیــاوي علــى ســتة ذرات كــاربون وتركیبهــا   (Hexoses)سداســية الكــاربون/ د

، وتعتبـــــــر مـــــــن اكثـــــــر الـــــــسكریات األحادیـــــــة اهمیـــــــة مثـــــــل ســـــــكریات C6H12O6 الكیمیـــــــاوي هـــــــو

.،Fructose والفركتــــوزManose،المــــانوز Galatose،الكــــاالكتوز Glucoseالكلوكــــوز

Alloseو AltroseوGuloseو IdoseوSorboseو TaloseوTagatose  

  

 اشـتق اسـم الـسكریات الثنائیـة مـن المكونـات االساسـیة //Disaccharidesالسكريات الثنائيـة  -٢

 برابطــة لهــا،وهي عبــارة عــن اتحــاد ت جــزئیتین مــن الــسكریات االحادیــة او االولیــة او البــسیطة  مــع بعــضها

 تركیبهــا . ویتحلــل الجــزيء الواحــد فیهــا مائیــا لیعطــي جــزیئین مــن الــسكریات االحادیــة، یةتــساهمكیمیائیــة

 ،الــــسلبیوز Maltose،المـــالتوزLactose،الالكتــــوز Sucrose،مثـــل الـــسكروزC12H22O10 الكیمیـــاوي 

Cellobise والتریهالوز   . Trehalose   

  

ــة  -٣ ــسكريات الثالثي  مــن ثالثــة جزئیــات مــن الــسكریات تتكــون هــذه الــسكریات//Trisaccharidesال

  .Raffinose،مثل سكر الرافینوز C18H32O11 االحادیة، تركیبها الكیمیاوي 

  



  ٧

تتكون هذه السكریات من اربعة جزئیات من السكریات //Terasaccharidesالسكريات الرباعية  -٤

Stachyose،مثل سكر االستاكیوز   C24H42O21 االحادیة، تركیبها  الكیمیاوي 

  
  

  Non-Sugar Compounds اموعة غري السكرية//ثانيا

یمكن تقسیمها تبعا لنوع السكر الداخل  // Homopolysaccharides  املتجانسةاملتعددةالسكريات /أ

فـي تكــوین السلــسلة ،ومــن الممكــن تحلیـل هــذه الــسكریات المتعــددة الــى مكوناتهـا االصــلیة عــن طریــق فعالیــة 

  و الحوامض،وتشملانواع معینة من االنزیمات ا

    xylans والزایالنز arabans،مثل االرابانز Pentosans  البنتوزانز-١ 

ـــــــل الكلوكـــــــانز Hexosansالهكـــــــسوزانز-٢ ـــــــشاglucans،مث ـــــــسلیلوز  starch،الن ،ال

celluloseوالكالیكوجینglycogen  

levan واللیفان  inulineاالنیولین،مثل   Fructosans  الفركتوزانز-٣

  Galactane انزالكاالكت-٤

  

  هي عبارة عن مزیج من// Hetropolysaccharides  غير المتجانسةالمتعددةالسكريات /ب

    السكریات المتعددة والتي تنتج عند تحللها مزیج من السكریات االحادیة ،وتشمل

  

الهیمسلیلوز او انصاف السلیلوز وهـو واسـع االنتـشار -:   Hemicellulosrsاهليميسيليلوزات-١

االعالف الخضراء ،وهو مصطلح استخدمه كیمیاوي النبات لیدل علـى مجموعـة مـن المركبـات التـي تـشمل في 

ــویالن،وهي نــوع معــین مــن المركبــا ــر مــن تاالربیــان وال  الكاربوهیدراتیــة المعقــدة والتــي لهــا مقاومــة اقــل بكثی

  السلیلوز للمعامالت الكیمیاویة، ،ویمكن تقسیم الهیمسلیلوز الى قسمین

  معظم الهیمسلیلوز الموجود في البذور الكاسیة هو من نوع الزایالن /النزالزای- ١

معظم الهیمسلیلوز الموجود في البذور العاریة /الكلوكووالكالكتومانانز- ٢

االصـماغ عبـارة عـن مركبـات معقـدة یمكـن تحلیلهـا الـى سـكریات احادیـة وحـامض -:Gumsاالصماغ   -٢

ت،وقـــد یظهـــر بـــصورة طبیعیـــة علـــى الـــسیقان واالوراق،والـــصمغ الیورونیـــك،ویظهر الـــصمغ عنـــد جـــرج النبا

یعتبر من االصماغ المشهورة منذوا القدم ویمتاز بقابلیته على الذوبان في المـاء وینـتج عنـد ) االسیوي(العربي

  تحلله االرابنوز وكمیات قلیلة من الكاالكتوز وحامض الكلوكورنیك ومشتقات سكریة اخرى 

الهالم النباتي یوجد في بعض النباتات وكما هـو الحـال -:Mucilage)نباتياهلالم ال(سائل الصمغ-٣

فــي االصــماغ ،والهــالم النبــاتي عبــارة عــن مــواد معقــدة تنــتج عنــد تحلللیهــا الــى ســكر االرابنــوز والرتمنــوز 

  غ والكاالكتوز وحامض الكالتورونك،،وااللكر الذي یستخدم في المختبرات عبارة عن احد االمثلة لسائل الصم



  ٨

عبـارة عـن مـواد كاربوهیدراتیـة معقـدة تحتـوى علـى -: Pectic substancesاملـواد البكتينيـة -٤

حامض الكللكتورونك كركب رئیـسي،وتتواجد المـواد البكتینیـة بـصورة رئیـسیة فـي جـدران خالیـا بعـض النباتـات 

لغنیـة بـالمواد البكتینیة،وعنـد البریة،وتعتبر فاكهة اللیمون والتفاح باالضافة الى البنجر السكري من المـصادر ا

  تحلل المواد البكتینیة فانه تنتج حامض الكاكورونك والكاالكتوز واالرابنوز والرامنوز وبعض السكریات االخرى 

  عبـارة یوكوبولي سـكریایداالمـ-: Mucopolysaccharides)يوكوبويل سكريايداامل(املواد املخاطية -٥

ــات ــة عــن اســم یطلــق علــى مجموعــة مــن المركب  الكاربوهیتدراتیــة المعقــدة والتــي تحتــوى علــى ســكریات امینی

)amino sugar (او مشتقاتها،وهذه المواد منتشرة فـي االجـسام الحیوانیـة ،ومنهـا hyaluronic acid  و

Heparinو  Chondroitin Sulfate  

                                          
  
  

Proteins       الربوتينات//ا                                ثالث
  
ــات اشــتق اســمها مــن الكلمــة الیونانیــة    ــات عــضویة  بالغــة Pre-emineالبروتین ــات هــي مركب  ،والبروتین

التعقیــد، ذات اوزان جزیئیــة عالیــة تتــراوح بــین عــدة االف الــى الملیــون، تــشترك مــع الكاربوهیــدرات والــشحوم 

،اضـافة الـى %) ٢٣-٢٠(واالوكـسجین%) ٨-٦(هیـدروجینوال%) ٥٥-٥٠(باحتوائها على عناصر الكـاربون

 %) ٤-صــــفر(وفــــي بعــــض االحیــــان تحتــــوى علــــى الكبریــــت %) ١٨-١٥(انهــــا تحتــــوى علــــى النتــــروجین

والبروتینــات هــي مــواد . ،وقــد یوجــد بهــا الحدیــد والیــود والنحــاس والمنغنیــز والزنــك  %)٠.٩-٠.٤(والفــسفور

ن كــل جزئیــة بروتینیــة واحــدة مــن عــدة وحــدات متكــررة مــن اساســیة فــي تركیــب جمیــع الخالیــا الحیــة وتتكــو

االحمــاض االمینیــة متــصلة مــع بعــضها باصــرة بتیدیــة، والتــي تــربط المجموعــة الكاربوكــسیلیة الحــد الحــوامض 

  االمینیة مع المجموعة االمینیة للحامض االمیني الذي یلیه،

  

  لربوتيناتل الوظائف احليوية والفسيولوجية 

اذ ان البـروتین هـو اسـاس بنـاء الخلیـة بـصورة عامة،الیـستطیع -:رورية لبنـاء اجلـسمالربوتينات ضـ-١

الجسم خزن الكمیات الكبیرة  الفائضة من البروتینات،بل على العكس اذا قلـت كمیـة البروتینـات فـي المـصادر 

وتختلـف انـسجة .ةالغذائیة یبدا الجسم بهدم االنسجة البروتینیة لتجهیـز الفعالیـات الحیویـة باالحمـاض االمینیـ



  ٩

الجــسم فــي هــذه الناحیــة عــن بعــضها،اذ یمكــن للجــسم مــن هــدم بعــض انــسجة الجــسم دون غیرها،كالعــضالت 

  .والكبد مثال قابلة للهدم،في حین انسجة الدماغ واالنسجة العصبیة غیر قابلة لذلك

مـصادر الطاقـة اذ یمكن للحیوانـات ان تـستخدم بروتیناتهـا عنـد نقـص -:تعد الربوتينات مصدرا للطاقة-٢

  .من الكاربوهیدرات والدهون

فمثال فائدة بروتین الدم في السیطرة على نسبة غاز ثاني اوكسید الكاربون في الدم -:هلا فوائد تنظيمية-٣

  .وتنظیم الضغط االزموزي

  تشترك البروتینات في تكوین بعض المركبات مثل الهرمونات واألنزیمات والفوسفولبیدات-٤

  

  

  ناتصنيف الربوتيت

االمینیة فقط أو دخول مركبات أخرى غیر االحماضتبعا لنوع //تصنيف الربوتينات وفقا لنقائها////أوال

: بروتینیة فى تركیبها لذلك تقسم الى

حسب درجة وهى التى تتحلل الى احماض امینیة فقط وتقسم تلك البروتینات  :لربوتينات البسيطةا-أ

المخففة لألمالح المتعادلة وتتجمع بالتسخین ذوب فى الماء والمحالیلتs  االلبيومينات-١ : ذوبانها الى

وتوجد فى البذور وأالوراق

المتعادلة وتوجد فى البذور ال تذوب فى الماء وتذوب فى المحالیل المخففة لالمالحاجللوبيولينات- ٢

وأالوراق

ور النجیلیاتاالحماض والقواعد المخففة وتوجد فى بذتذوب فى اجللوتيلينات-٣

وتوجد فى بذور النجیلیات% ٥٠تذوب فى كحول االیثانول  الربوالمينات- ٤

وهى بروتینات ترتبط بمواد غیر بروتینیة وتقسم الى: لربوتينات املرتبطةا-ب

البروتینات المرتبطة باالحماض النوویةوهى :  الربوتينات النووية- ١

بروتینات المرتبطة بحمض الفسفوریك وتوجد فى كازین اللبنال وهى: الربوتينات الفسفورية - ٢

الكاروتینیة  وهى البروتینات المرتبطة بصبغات النبات مثل الفیتوكروم والبروتینات:امللونة  الربوتينات- ٣

والبروتینات الكلوروفیلیة

ات البروتوبالزمالمرتبطة باللیسیثین وهى احدى مكونوهى البروتینات :  بروتينات الليسيثني- ٤

  البروتینات المرتبطة باالحماض الدهنیة وتوجد فى االغشیة الحیویةوهى :  الربوتينات الدهنية- ٥

  

أمـا مـن حیـث تقـسیمات البروتینات،بالنـسبة الـى  -:تصنيف الربوتينات وفقا ألهميتها التغذوية//ثانيا

  الى) Crude protein(األشخاص المتعاملین بتغذیة الحیوان،یقسم بروتین الغذاء



  ١٠

ویشمل اقسام البروتینات السابقة الذكر،وبـصورة خاصـة االحمـاض ):True protein(الربوتني احلقيقي-١

 ، الحبـوب حلیـب،بعـضها برابطـة ببتیدیـة مثـل بـروتین الالتـى تـرتبط مـعو االمینیة االساسـیة وغیـر االساسـیة،

   .)الدجاج( ذیة الحیوانات ذات المعدة البسیطةمن البروتین مهم جدا فى تغوهذا النوع، األكساب ،البذور 

  

و یطلق على هذا النوع من البروتین بالمركبات النتروجینیة ) :Untrue protein(الربوتني غري احلقيقي-٢

ــة  ــثمن )Non-Proteinous Nitrogen ,NPN(الالبروتینی ــات معظمهــا صــناعیة رخیــصة ال ،وهــي مركب

اد منهــا االحیــاء المجهریــة فــي كــرش الحیوانــات المجتــرة منهــا فقــط تحتــوى علــى النتــروجین ، یمكــن ان یــستف

،وذلـك عـن طریــق افـراز انزیمــات هاضـمة لهـذه المواد،یــستفید منهـا الحیــوان فـي بنـاء بــروتین جـسمه وزیــادة 

  .انتاجه

  

  

  Amino acids    ألمحاض االمينيةأ

 تعـد اللبنـة االولـى التـي یتكـون منهـا هي مركبات  االحماض االمینیة ،هي الوحدات البنائیة للبروتین ،أي 

نوعـا مـن االحمـاض االمینیـة ) ٢٢(ویمكـن تمیـز واالحماض االمینیة هي مركبات عضویة جزيء البروتین،

أحماض البد من الحصول علیها عن طریق الطعام أما باقي االحماض ) ١٠(ذات االهمیة في تغذیة امنها 

    ،االخرى فیمكن للجسم أن یبنیها

  

  محاض االمينيةأهمية األ

  .ضروریة لبناء األنسجة البروتینیة في الجسم-١

تخلــص الجــسم مــن بعــض المــواد الــسامة والناتجــة مــن المراحــل الوســطیة لعملیــات التحــول الغــذائي داخــل -٢

) Clycine(والـذي یتحــد معـه الحــامض االمینـي الكالیــسین) Benzoic acid(الجـسم مثـل حــامض البنزویـك

  .( Hyporic acid)بوریك ویحوله الى حامض الهی

 االمینیــة یــشترك فــي تكــوین مــادة الكریــاتین الالزمــة النقبــاض العــضالت وتحویــل الطاقــة ضبعــض األحمــا-٣

  .الكیمیائیة الى طاقة حركیة

  .تدخل في تكوین بعض المواد الضروریة للجسم مثل  الهرمونات والفوسفولبیدات-٤

مـن االحمـاض االمینیـة التـي قـد تكـون ناقـصة والزمـة یتحول بعضها الـى بعـض وذلـك لـسد حاجـة الجـسم -٥

  .للعملیات الحیویة

دورة (اذا نزع مجموعة االمین منها تكون احماض كاربوكسلیة ضروریة في عملیات التمثیل الغذائي للجسم-٦

   )Kreb cycleكرب 

  
  

  من الناحية التغذويةتقسيم األمحاض االمينية 



  ١١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

هـي تلـك الحـوامض التـي یحتاجهـا Essential Amino Acids: احلوامض االمينيـة األساسـية -١

الحیوان لكي ینمو ویقوم باألفعال الحیویة بصورة طبیعیة ،اال ان الخالیا الحیوانیة للحیوانات غیر المجترة ذات 

نیع هــذه الحــوامض أطالقــا او قــد غیــر قــادرة علــى تكــوین او تــص)  الــخ--الــدواجن والطیــور(المعــدة البــسیطة 

یصنعها بكمیات غیر كافیة لسد حاجته الستمرار فعالیاتها الحیویة،لذا یجب توفیرها في اغذیة الحیوانات كجزء 

  من متطلبات نموها 

  

  . يبني األمحاض االمينية األساسية:جدول                             

  ت  اسم الحامض االميني  اسم الحامض االميني

  االنكليزي  العربي  ت  االنكليزي  العربي

   (**)Histidine  هستدين  ٦(*)Arginine  أرجنين  ١

  Phenylalanine  فنيل النين  ٧  (Isoleucine  أزوليوسين  ٢

  Methionine  مثيونين  ٨  Lysine  السين  ٣

  Valine  فالين  ٩  Leucine  ليوسين  ٤

  Tryptophane  تربتوفين  ١٠  Threonine  ثريونين  ٥

  . في اجسام الحیوانات ،ولكن الكمیة المصنعة منه غیر كافیة لحاجة الجسمArginine تجین-*

تنتج الناضـجین الهـستدین ،او انهـا تـزود بهـا مـن قبـل االحیـاء المجهریـة الموجـودة فـي امعائهـا ،والتـي -**

  .تقوم بتصنیعه

  

الحـوامض التـي هـي تلـك Non-essential Amino Acids: احلوامض االمينية غري األساسية -٢

 ١٢ال یحتاجها الحیوان،وذلك الن الخالیا الحیوانیة تستطیع تصنیعها،والیشترط وجودها في العلیقـة  ،وعـددها 

حامض امیني،ونظرا الحتواء علیقة الحیوانات علـى كـل مـن االحمـاض االساسـیة وغیـر االساسـیة ،لـذا تـصبح 

خـل جـسم الحیـوان قلیـل نـسبیا فـي حـاالت التغذیـة الكمیات المصنعة من االحمـاض االمینیـة غیـر االساسـیة دا

الطبیعیة،اال ان أي نقص فـي االحمـاض غیـر االساسـیة فـي غـذاء الحیوانـات یـدفع الخالیـا الحیوانیـة ویحفزهـا 

على تصنیع هذه الحوامض  لسد حاجـة اجـسامها مـن االحمـاض االمینیـة غیـر االساسـیة ،كمـا یعتمـد تـصنیع 

 المخزون في الكبد ،حیـث یمـر بسلـسلة مـن التفـاعالت المعقـدة ویتحـول الـى هذه الحوامض على الكالیكوجین

  ،ثم الى كلوتامین واسبرجین ،وهذه سوف تنتج بقیة الحـوامض االمینیـة Ketoglutarateالفاكیتوكلوتاریت 

  غیر االساسیة

  

  يبني االمحاض االمينية غري االساسية:جدول                      

  ت  اسم الحامض االميني  ياسم الحامض االمين

  االنكليزي  العربي  ت  االنكليزي  العربي



  ١٢

 Hydroxy  هيدروكسي برولين  Glycine٧  كاليسين  ١
proline

Asparagine  االسبرجين  Alanine٨  النين  ٢
 Aspartic acid  حامض االسبارتك  Serine٩  سيرين  ٣

Glutamic acid  حامض الكلوتامك  Tyrosine١٠  تايروسين  ٤

Glutamine  الكلوتامين  Cysteine١١  السستاين  ٥
 Hydroxy  هيدروكسي اليسين  Proline١٢  برولين  ٦

lysine
Cystine  السيستين  ١٣    

  

 توهـي تلـك الحـوامض  اذا مـاتوفر Replacing Amino Acids:األمحاض االمينية التعويضية-٣

ورة اكثــر مــن احتیاجــات الحیــوان ،مــثال یمكــن ان یعــوض عنهــا حــامض امینــي اخــر اذا تــوفر فــي العلیقــة بــص

،یمكـن ان یعـوض )قلیـل الكمیـة(في علیقة الحیوان نـاقص Cystine عندما یكون الحامض االمیني السیستین

 ،اذا وجد في العلیقة بكمیة اكثـر مـن االحتیاجـات Methionine عن هذا النقص الحامض االمیني المیثونین

ن جیـدة فـي العلیقـة ،یمكنـه ان یعـوض عـن الـنقص فـي المیثــونین للحیوان،وكـذلك عنـدماتكون نـسبة السیـستی

كمـا وجـد ان الكـولین المتـوفر بكمیـة كبیـرة فـي .،رغم من ان السیستین الیمكنه ان یحل محـل المیثـونین تمامـا

ــه یــساعد الهــسدتین ان یحــل محــل المیثــونین فــي العلیقــة والتایروســین یمكــن ان یعــوض الفینیــل .العلیقــة فان

  .االنین

  

  

  Lipidsاللبيدات//ابعا ر

 فـي النباتـات والحیوانـات واالحیـاء المجهریـة،وهي مـواد  غیـر قابلـة ةالدهون ،عبارة عن مواد عضویة موجـود

ان اصـطالح اللبیـدات .للذوبان في الماء ولكنها تذوب في المذیبات العضویة مثل البنزین واالیثر والكلوروفـورم

المشابهة لها وذات الصله القریبة منها التـي تكـون هـذا الـصنف هو اصطالح جامع یشمل الدهون والمركبات 

،وتعد الدهون الحقیقیة او الدهون المتعادلة من اكبر مكونات هـذه المجموعـة ،وتتركـب الـدهون كیمیاویـا مـن 

اتحاد احماض دهنیة مع بعض وقـد یـدخل فـي تركیبهـا بعـض المـواد االخـرى كحـامض الفوسـفوریك واالمینـات 

  ، مثل الكلوسترولواالستیروالت

  

  : الوظائف احليوية والفسيولوجية للدهون

  تعتبر الدهون في كل من النبات والحیوان مصدر للطاقة المخزونة ،-١

حـامض الخلیـك اهمیـة فـي تكـوین (لالحماض الدهنیة القصیرة اهمیة فـي بنـاء مكونـات الحلیـب المختلفـة -٢ 

  ).ر الحلیبدهن الحلیب،حامض البروبیونیك  اهمیة في بناء سك

  .اللبیدات لها اهمیة بنائیة ووقائیة وذات اهمیة خاصة لتركیب وعمل الجهاز العصبي -٣



  ١٣

بعض المركبات مثل حامض الخلیك والتي تنـتج مـن التمثیـل الغـذائي للدهون،یـستخدمها الحیـوان فـي بنـاء -٤

  .مادة الكلوسترول والتي هي مادة ضروریة في تكوین الهرمونات

حماض الدهنیة االساسـیة ،والتـي الیـستطیع الجـسم مـن تكوینهـا فـي حالـة عـدم توفرهـا فـي تمد الجسم باال-٥

  الغذاء،والكولین

تدخل في تركیب اللیبوبروتینات ،التي تشترك في تكوین االنسجة وجدران الخالیا وغیرهـا ،ممـا یعطـى لهـذه -٦

  .المركبات اهمیة خاصة

  .هي ذات اهمیة للحیوان،،،)KوEوDوA( تستعمل كمذیبات لمجموعة من الفیتامینات -٧

وتمنـع التـزرنخ )Antioxidants(تحتوى الزیوت والـدهون الطبیعیـة علـى مـواد تعمـل كمـضادات االكـسدة -٨

  .التي توجد بكثرة في قشور بذور القطن )gossypol(،وكذلك مادة الكوسیبول E،ومنها مجموعة فیتامین 

   من قبل جسم الحیوان،A وفیتامینان وجود الدهون ضروریا المتصاص الكاروتینات-٩

   . تستعمل كوسائل لحمایة المفاصل والعظام من الصدمات-١٠

  

  تصنيف اللبيدات

  : تقسیم الدهون حسب تركیبها الكیمیائى الى

  وتقسم الى،وهي استرات االحماض الدهنیة مع الكحول: Simple Lipidsالدهون البسيطة -١

،وتكـون كحـول الجلیـسرولحماض دهنیة مختلفة نتیجة اتحادهـا مـع هي استرات ثالثیة ال-:Fatsالدهون/أ

  صلبة القوام على درجة الحرارة االعتیادیة

هي اسـترات ثالثیـة الحمـاض دهنیـة مختلفـة نتیجـة اتحادهـا مـع ا ،وتكـون سـائلة القـوام -:Oilsالزيوت  -ب

  .على درجة الحرارة االعتیادیة

یة مختلفة نتیجة اتحادها مع كحوالت احادیة الهیدروكسیل هي استرات الحماض  دهن Waxes :الشموع -ج

   .،وتكون صلبة القوام على درجة الحرارة االعتیادیة غیر الجلیسرولذات سلسلة هیدروكاربولیة طویلة

  

 وهي عبارة عن إسترات األحماض الدهنیة مع الجلیسرول -: Compound Lipids الدهون املركبة -ثانيا

كما ســبق فــي الزیــوت والــدهون، إال أنهــا تحتــوي علــى متحــدة مــع مــواد غیــر دهنیــة،أو عــن دهــون متعادلــة 

   وتقسم الىمجامیع إضافیة أخرى 

تحتوى على احماض دهنیة ،كلیسرول -:Phospholipids )الفوسفوليبيدات(الدهون الفسفورية/أ

 النتروجین والفسفور وحامض الفسفوریك اضافة الى مركبات نتروجینیة في اغلب االحیان وكذلك تحتوى على

وتدخل الشحوم الفسفوریة في تركیب البروتینات الشحمیة .باالضافة الى الكاربون والهیدروجین واالوكسجین،

المعقدة والموجودة في جدران الخالیا الحیوانیة،وهي ذات انتشار واسع في جمیع اجزاء جسم الحیوان اال انها 

مض الفسفوریك اوهي عبارة عن اتحاد بین الدهون وح العصبیة تتركز في منطقة القلب والكلیتین واالنسجة



  ١٤

توجد في مح البیض والنسیج الدماغي (اللیسثین والسیفالین  Lecithin الذى یربط بمركبات ازوتیة مثل

 ).واألنسجة العصبیة

  

تحتوى على احمـاض دهنیـة مرتبطـة مـع مـواد -: Glycolipids) السكرية ( الكاربوهيدراتيةالدهون/ب

ریة والتي تكون اما كلوكوز او كالكتوز ولهذا تعرف بالكالیكولبیدات او الكاالكتولبیـدات  وكـذلك علـى مـواد سك

،ولــوحظ ان االحیــاء المجهریــة الموجــودة فــي كــرش الحیوانــات . لكنهــا التحتــوى علــى الفــسفور،نتروجینیــة ،

  . وامض الدهنیة والكلیسرولالمجترة تتمكن من تحلیل الدهون الكاربوهیدراتیة الى الكاالكتوز والح

 وهـي تحتـوى علـى احمـاض دهنیـة مرتبطـة مـع مـواد بروتینیـة: )Lipoproteins(الدهون الربوتينيـة/ج

الــدهون المرتبطــة بجــزيء بروتینــي مثــل لیبــوبروتین الــدم الــذي یــرتبط فیــه الكولیــسترول مــع جــزيء البــروتین 

ًویلعب دورا مهما في انتقال الدهون داخل الجسم، كما    یوجد مثل هذا النوع كمكون ألغشیة الخالیاً

على وجه الدقة والكیوتین عبارة عن مخلوط التركیب الكیماوى لها غیر معروف : الكيوتني والسوبرين//د

الدهنیة مثل الشموع والفارق الكیمیائى بین الكیوتین من احماض دهنیة حرة وناتجات تكاثف األحماض

 . اض الدهنیة التى تكون كل منهمااألحموالسوبرین هو االختالف فى

  

وهـي عبـارة عـن نـواتج تحلـل الـدهون وتـشمل األحمـاض الدهنیـة -):Derived lipids(الدهون املشتقة -٣

الحرة أو الكحوالت المختلفة مثل الجلیسرول أو الكولیـسترول وقـد تكـون منفـردة أو مرتبطـة ارتبـاط غیـر كامـل 

 او ،المـواد الناتجـة عـن التحلـل المـائي للـدهون .ینـات مثـل أ، د، كوقد تكون فیتام. ببعض األحماض الدهنیة

  السیطة والمركبة،وتقسم الى

  االمحاض الدهنية املشبعة وغري املشبعة/أ

یوجـد فـي جمیـع الخالیـا الحیوانیـة وخاصـة المـخ ،الـصفراء والـدم والحلیـب،یمكن الجـسم مـن ./الكلسريول/ب

   تكوینه من حامض الخلیك

تضم السترویدات مجموعة من المركبات ذات االهمیة الحیاتیة العالیـة تعـرف -:Steroids.السيرتويدات/ج

  باسم الستیروالت ومنها الحوامض المراریة والهرمونات االدرنالیة والهرمونات الجنسیة،

  

  

  Essential Fatty Acid(EFA)   محاض الدهنية األساسيةالأ

ال تتكون في الجسم لعدم وجود األنزیمات الالزمـة لتـصنیعها  لكن  ،ن یحتاجها الحیواوهي تلك األحماض التي

 Unsaturated Fatty (أحمـاض غیـر مـشبعة  ، ،وهـي،ویتوجـب تناولهـا مـع الغـذاءداخـل جـسم الحیوان

Acids Essential ( ، وهــي Arachidonic و Linoleicو Lenolenic ویعتبــر حــامض ،

linoleicن   الحامض األساسي  ألنه یمكن تصنیعه مArachidonic.  

  -:فوائد االمحاض الدهنية االساسية 



  ١٥

التي تحمل اسم  االحماض الدهنیة السداسیةإنتاجتدعم عملیة - ١

  .  وذات االهمیة البایولوجیةالمناهضة لاللتهابات)Prostoglandin(البروستوكالندین

لخالیـا المناعیـة االنـسجة تفـاعالت تهـاجم فیهـا ا(  فـي الجـسم ةالمنـشط تقلل من خطر التفاعالت الذاتیة-٢

   )السلیمة من الجسم

تدخل في تركیب االغشیة في الجسم،ان االحماض الدهنیة االساسیة تزید من متانة بنیة الجدران الـشعریة -٣

وجدران الخالیا ،مما یمنع ازدیاد نفاذیة هذه الجدران،حیث نقص حامض اولییك یـودي الـى تكـسر الـتالحم فـي 

  .شققات الجلد االكزیمیةالبشرة مما ینتج عنه ت

  . یلعب دورا رئیسیا في نقل وتمثیل الكولسترولLenolenicیعتقد ان -٤

  انها تطیل من الوقت الالزم لتخثر الدم-٥

أن هــذه االحمــاض تتحــد مــع الكولــسترول لتكــوین اســترات الكولــسترول التــي تــشكل جــزءا مــن الــدهون -٦

  .الفوسفوریة

الدهنیة ان تظهر في اي یمكن العراض نقص االحماض//سيه الدهنية االسااألمحاض نقص أعراض.

اذا اصابت االعراض الجهاز . االلتهابات مكان وباي شكل طالما انها تتعلق بضعف المناعة واضطراب تنظیم

انتفاخ ، عسر هظم ، التهاب القناة الهظمیة او الحساسیة تجاه  ،أمساك تتبدى بشكل فأنهاالهظمي كمثل 

بعض االعراض هذا اضافة الى. جمود الحس:  یعاني من هالجهاز العصبي فانكزت علىاذا تر.االغذیة

وطبیعي فان مثل هذه االعراض یمكن ان .لشعر االخارجیة ایضا مثل جفاف البشرة ، تشقق االظافر و جدب

والمتاعب الصحیة وهو ما یجعل تشخیص نقص االحماض الدهنیة في تنجم عن جملة من االمراض االخرى

یفشل قد  واخر وحیوانهذه االعراض خافتة عموما وتختلف في شدتها وظهورها بین كما ان. ایة الصعوبة غ

دواجن (ماض في الغذاء لبعض الحیوانات حفي حالة عدم وجود هذه االا هاالطباء المتخصصین في تشخیص

 قد تودي  طئ النمو  وبتظهر علیها اعراض مرضبة على هیئة امراض  جلدیة  وضعف عام) ،ماشیة وخنازیر

الى فقدان الحیوان،وان العالئق التي تحتوى على الحبوب والكسب تحتوى على كمیات كافیة من هذه 

األحماض

  

  

Minerals األمالح املعدنية//خامسا

 تفـسخ هـذه نالناجمـة عـ وا الحیوانیـة او النباتیـة األنـسجةن حـرق عـالمعادن هي المخلفات التي تتبقى      

ــالطبع عناصــر العــضویة یعــرف. مــا بعــد المــوتالمــواد تما ــوع ١٠٣  منهــاوهــذه المعــادن هــي ب ــى االن ن  حت

العناصـر تنبثـق عـن التربـة والـى التـراب تعـود وتعـرف والمعـادن او.  فـي الجـدول الكیمیـاوي الـدوري وجـودةوم

نـات اساسـیة لكـل والمعـادن مكوكیمیاویة تتعـذر تجزئتهـا الـى مـواد ابـسطعلمیا ، ببساطة ، على انها جزیئات

  . فهي موجودة في النسیج الحي وموجودة بشكلها الالعضوي في االرض مادة

    



  ١٦

تقوم األمالح المعدنیة بعدد من الوظائف في جسم  :أهمية ووظائف العناصر املعدنية جلسم احليوان

  الحیوان ومنها

  ، فسفور واألسنانلعظمي بناء الهیكل ا یدخل في كالسیوم (تدخل في تركیب خالیا الجسم من حیث   -١

  .الهیموكلوبینفي  الحدید،الحمراء  بناء كریات الدمفي 

ط االزمـوزي كـسوائل الجـسم وبالتـالي حركـة المـاء داخـل الخالیـا مثـل الـصودیوم ضغتحافظ على مستوى الـ-٢

  والبوتاسیوم والفسفور 

  .مختلفةالحامضي بین الدم وسوائل االنسجة ال-تعمل على حفظ التعادل القاعدي-٣

،والتــي تــدخل بــدورها فــي تكــوین )لكاربوهیــدراتالبــروتین وال(یــدخل فــي تكــوین بعــض  المركبــات العــضویة-٤

  العضالت وبعض االعضاء

یدخل في تركیب المادة الفعالة لألنزیمات والهرمونات،حیث تدخل بعض العناصر كاساس في تكوین بعض -٥

،مثل الحدید الذي یدخل في تكوین ب االمالح المعدنیةفي غیاالمركبات الهامة في الجسم التي یتوقف تكوینها 

 ،والیـود فـي نـشاط وتكـوین هرمـون الثیروكـسین الـذي B12هیموكلوبین الدم،والكوبلت الذي یدخل فـي تكـوین 

  .یفرز من الغدة الدرقیة

  .ینظم عمل بعض الغدد ومنها الغدة الدرقیة-٦

  .لي االحیاء المجهریة في الكرشیوثر بصورة  مباشرة او بصورة غیرة مباشرة ع-٧

  .تستخدم في نقل االشارات العصبیة   -٨

  . التنفسعملیةلها أهمیة في    -٩

  .تهیمن على عملیات التأكسد وتولید الطاقة  -١٠

  

تعتمد كمیة العناصر المعدنیة الالزمة للحیوان بشكل یتناسب :مصادر األمالح املعدنية للحيوانات

  ،ویحصل الحیوان على االمالح المعدنیة من لعناصرواحتیاجات الحیوان لهذه ا

التـي ،طبیعة المواد  العلفیة الرئیسیة في العلیقة ومكونات العلیقـة مـن المـواد العلفیـة //العليقة املتوازنة -١

،التي تعتبـر المـصدر الرئیـسي لتجهیـز الحیـوان تحتوى على احتیاجات الحیوان من العناصر المعدنیة الرئیـسیة

   من االمالح المعدنیةهباحتیاجات

في العلیقة تضاف مصادر معدنیة الى علیقة في حالة نقص بعض العناصر //اإلضافات املعدنية للعليقة-٢

  . كلورید الصودیوم عند  نقص الكلور او الصودیومةمثل أضافالحیوان 

  

 جــدول (یقــوم المــاء بتجهیــز بعــض العناصــر المعدنیــة  //بعــض مــصادر امليــاه الــسطحية واجلوفيــة-٣

مثـل میـاه ،كذلك  بعض مصادر المیاه تحتوى على بعض العناصـر بتركیـز اعلـى مـن المیـاه االعتیادیـة،  )١٧

  . )٢٨جدول ( العناصر المعدنیة مثل الكبریت او عناصر اخرىضاآلبار االرتوازیة التي قد تحتوى على بع
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  تصنيف األمالح املعدنية

وهـي تلـك األمـالح التـي یحتاجهـا الحیـوان  بـصورة أساسـیة -:)الـضرورية(األمالح املعدنية األساسـية-١  

ـــــــــى شـــــــــكل وبكمیـــــــــات ـــــــــرة وهـــــــــي تـــــــــضاف عل ـــــــــد أو (كبی ،وان هـــــــــذه العناصـــــــــر %) كغـــــــــم  أو باون

  ).الكالسیوم،الفسفور،الكلور،المغنیسیوم،الصودیوم،الكبریت والبوتاسیوم(هي

  

لتي یحتاجها الحیـوان بـصورة غیـر هي تلك األمالح او-):غري الضرورية(األمالح املعدنية غري األساسية-٢

الحدیـد،      (،وان هذه العناصر هـي)كغم علف أو جزء بالملیون/ملغم(،وتضاف على شكلةأساسیة وبكمیات صغیر

  ).تالزنك،النحاس،المولبیدیم،الكوبلت،المنغنیز،الیود،السلنیوم والكوبال

  

جها الحیوان نـادرا و بكمیـات قلیلـة جـدا وهي تلك االمالح التي یحتا٠-:األمالح املعدنية شديدة النادرة-٣

  ).مالبار یو والفضة،البزموث،القصدیر( وان هذه العناصر هي)جزء بالملیون(وتضاف على شكل

  

  

Vitamins   الفيتامينات//سادسا

وتعنـي الحیـاة، توجـد الفیتامینـات بكمیـات قلیلـة )) فیتـا((اشتقت كلمة فیتامین من الكلمة ذات االصل الالتیني 

فـي المـواد الغذائیـة وهـي عبـارة عـن مـواد كیمیائیـة أو مركبـات عـضویة یحتـاج الیهـا الجـسم بكمیـات مـن جدا 

المیكروغرام لكل كغـم مـن وزن الجـسم، وهـي تعمـل كمـنظم أو مـساعد أنزیمـات، وعلـى الـرغم مـن عـدم تـشابه 

  .الفیتامینات كیمیائیا اال انها تتشابه وظیفیا

 جزیئیـة منخفـضة ونـشطة بایولوجیـا وضـروریة للمحافظـة أوزانضویة ذات  عبارة عن مركبات عـالفیتامینات 

ــــة االیــــض فــــي  ــــة لعملی علــــى األنــــشطة الحیویــــة للجــــسم ونمــــوه  الطبیعــــي وتلعــــب دور المحفــــزات الحیوی

 فیتامین قد قبلت على انها عوامـل ١٥ على االقل الكان هن.الجسم،ویحتاجها الكائن الحي بكمیات صغیرة جدا

ان بعـض المركبـات تعمـل كالفیتـامین عنـدما .   بالرغم من انه لیس كلهـا تمتلـك اهمیـة خاصـةغذائیة اساسیة

لبروفیتـامین او اكـاروتین وانـواع معینـة مـن االسـتیروالت وتـسمى ب-تمر بـبعض التغیـرات الكیمیاویـة مثـل بیتـا

  .مولد الفیتامین

  

  مصادر الفيتامينات للحيوان

  ء،الدریس المجفف واألعالف الخضراءالذرة البیضامثل :األعالف النباتية-١

  الحلیب،زیت السمك والمركزات بروتینیةمثل: األعالف احليوانية األصل-٢

يــستطيع اجلــسم مــن تكوينهــا يف مــا يــسمى بأوليــات )DوCوA(جــزء مــن الفيتامينــات -٣

ــات   ــر النــشطة او الحــصول )provitamins(الفيتامين ــایولوجي فــيةعلیهــا نتیجــغی    التكــوین المایكروب

) Kو( Bوكذلك فیتامینات الثالثة من المعدة الحقیقة األجزاء
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احملاضرة الثالثة

الزراعيةاجلهاز اهلضمي يف احليوانات 

Digestive System In Animals

 عــضلي مــبطن بغــشاء مخــاطي مــستمر مــع الجلــد یبتــدي بــالفم أنبــوبهــو عبــارة عــن  (-:اجلهــاز اهلــضمي

 ویمزج مع اللعاب ویتحـول الـى باألسنانالصلبة ئه  طریق الفم وتسحق اجزاوینتهي بالمخرج،یوخذ الطعام عن

ـــسمى اللقمـــة ـــصل الـــى المعـــدة ) (bolusكتلـــة متراصـــة ت ـــدخل عبـــر البلعـــوم والمـــرى لت ـــع اللقمـــة وت  ،وتبل

،وتمتص مــن خاللهــا وخــالل األمعــاء الدقیقــة المركبــات الجــاهزة لالمتــصاص وتطــرح فــضالت عملیــات لتهــضم

  ). والهدم الى خارج الجسم الهضم والتخمر

  

ارتةاجلهاز اهلضمي يف احليوانات 

  

 من أعضاء ترتبط مباشرة بعمله فى استقبال، هضم الهضمي یتركب الجهاز // اهلضميأعضاء اجلهاز 

ویتكون . وامتصاص الطعام وكذلك بمرور المواد الغذائیة خالل أجزاء الجسم وطرد الجزء غیر المهضوم من الغذاء

  :منالهضمي في المجترات ز الجها

  

  ، المعدةالمريءوهى تمتد من الشفتین إلى فتحة الشرج وتضم الفم ، البلعوم ، :القناة اهلضمية) وال أ (

 ویتكون جدار القناة الغذائیة من أربع .والمستقیم  األعور   ، األمعاء الغلیظة ،دقیقة ، األمعاء الالمركبة

  ج كما یلي طبقات مرتبة من الداخل إلى الخار

كما یظهر ، الطبقة المخاطیة أو الغشاء المخاطي التي تبطن تجویف القناة وتوجد الغدد في هذه الطبقة - ١

  على سطحها عدد كبیر من الزغب مسؤولة عن امتصاص غالبیة المواد الغذائیة 

  الطبقة تحت المخاطیة وهي عبارة عن نسیج ضام - ٢

  الطبقة العضلیة - ٣

وان االحشائي وألن المريء ال یوجد في تجویف البطن فإنه یغلق في توتسمى أیضا البریالطبقة المصلبة - ٤

  وان االحشائي تالخارج بنسیج ضام لیفي بدال من البری

  الغدد المعدیة ، الكبد والبنكریاس ،وتضم األسنان ، اللسان ، الغدد اللعابیة :ملحقات أعضاء اهلضم ) ثانيا(

  

  ةأعضاء القناة اهلضمي//أوال
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ویـصب فـي الفـم إفـراز ، یدخل الطعام عـن طریـق الفـم الـذي یحتـوي تجویفـه علـى األسـنان واللـسان -:الفم-١

ویحتــوي هــذا اإلفــراز علــى بعــض اإلنزیمــات التــي تــساعد عملیــات الهــضم ، ثالثــة أزواج فــي الغــدد اللعابیــة 

   التالیةاألجزاءجد في الفم یو. الكیمیائیة التي تبدأ في الفم 

 ٨( سن٣٢ األسنانإعدادتكون ، ضغ الطعاموم تقوم األسنان بعملیة تقطیع وطحن الغذاء-:ن األسنا/ أ

  ) أضراس ٢٤+قواطع

عبــارة عــن كتلــة عــضلیة مغطــاة بغــشاء  مخــاطي ،اللــسان هــو العــضو الــرئیس المــساك الطعــام -:اللــسان/ب

حتوى هذه الحلمات على ،وكذلك مغطى بطالء حرشفي طبقي یحتوي على عدد كبیر من الحلمات الخیطیة ،الت

  والجــاموستــستخدم االبقــار ،و الطعــام وتذوقــهللــسان فیعمــل علــى تقلیــبوا بــراعم تــذوق فــي االبقــار واالغنــام،

  اللسان كعضو لمسك الغذاء والمساهمة في المضغ 

شفه  الوتكونان شفتي الماعز واالغنام تكون ناعمة وقابلة لاللتواء وتساعد على التقاط الغذاء،-:الشفتان/ج

العلیا لالغنام والماعز مشقوقة مما یساعدها على سرعة حركة الشفتین وهذا یساعدها على تناول غذائها فـي 

  المستویات الواطئة، 

البلعوم هو ممر مشترك للغذاء والهواء یلي الفم،توجد به عضالت ،وبواسطة سلسلة من تقلص -:البلعوم -٢

أیـة للبلعوم  ولیست لتسیر وتساعد على دفع الغذاء من البلعومالعضالت ،تسلط ضغطا على اللقم الغذائیة كي 

  وظیفة هضمیة

للمعدة المركبـة، المـريء هـو عبـارة عـن ) بدایة(أنبوب عضلي یمتد من البلعوم الي الفتحة الفوادیة-:املريء-٣

لعـاب فـي الفـم الطعـام المخلـوط بال،  قدم فـي البقـرة البالغـة٣,٥ُأنبوبة توصل الفم بالكرش، ویبلغ طوله حوالي 

 أخـدود(الـشبكیةیمر عبـر المـريء إلـى الكـرش، وهـي ممـر مـشترك لكـل مـن الكـرش والـشبكیة والطیـة الكرشـیة 

،والذي یمتد من الفوادیة  الى ذات التالفیف یكون بواسطة طبقتـین او شـفتین سـمیكیتین والتـي یمكنهـا )المرى

ة او تفتحـا لتـسمح للمـواد بـدخول الكـرش والـشبكیة ان تغلقا لتوجیه المواد من المرى الى ذات التالفیف مباشـر

،توجـد فــي مــرئ المجتـرات عــضالت مخططــة،ال نوجـد فــي مــرئ معظـم اللبــائن ،وهــي ذات أهمیـة خــالل مرحلــة 

إعادة الغذاء الى الفم أثناء االجتـرار وكـذلك فـي حالـة التجـشو وفـي نهایـة المـرئ هنالـك أخـدود یـدعى بأخـدود 

،تحــت uوهــو علــى شــكل قنــاة مفتوحــة تتحــول الــى قنــاة علــى شــكل حــرف ) esophageal groove(المــرئ

التنبیه العصبیة أثناء الرضاعة أو تناول الحلیب في الحیوانات الرضـیعة تفـتح هـذه القنـاة وینتقـل الحلیـب مـن 

  المرئ الى المعدة الحقیقة دون المرور بالكرش

  

ــة-٤ ــدة  املركب زاء متباینــة مــن حیــث التركیــب التــشریحي تتــألف المعــدة فــي المجتــرات مــن أربعــة أجــ-:املع

،حیـث تمتـد مـن الـضلع ألبطنيالفـراغ ثالثـة اربـاع والوظیفي لكـل منها،وتـسمى المعـدة المركبـة وتـشغل حـوالي 

 ان الكرش والشبكیة والورقیة في المجترات تعـرف مجموعهـا بالمعـد ، )١المخطط (الثامن حتى عظام الحوض،

فــي ) الغدیــة( المعــدة الحقیقــة ،اما ریــا فــي االذینــة البطنیــة الــشبیهة بالقبــةاالمامیــة والفوادیــة تقــع راســیا ظه
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،حیــث ینقــع الغــذاء ویكــون عرضــة ) مبطنــة بطــالء طبقــي حرشــفي(المجتــرات تــسبق بثالثــة اقــسام او تجــاویف

  .للهضم بواسطة االحیاء المجهریة 

  

  
  

  

  

   ارتات املركبة يف معدة مميزات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 تتقــسیما  تتمیــز المعــدة عــن غیرهــا مــن معــدة الحیوانــات مــن الناحیــة التــشریحیة بكبــر حجمهــا ووجــود/  أ

  .البسیطة لتصبح بشكلها الحالي  من الغدةیةفیها،ویعتقد أن هذه التحویرات هي عبارة عن تحویرات تطور

تلـف بـاختالف الحیوانـات ان سعة المعدة المركبـة لیـست متـساویة فـي جمیـع الحیوانـات ،بـل ان الـسعة تخ/ ب

ــاختالف عمــر وحجــم النــوع الواحــد  لتــر فــي األغنــام ٧٧-١٣ و١١.٣، تكــون ســعتها المجترة،كمــا تختلــف ب

  .واالبقار على التوالى

  

  

  یبین سعة اجزاء المعدة المركبة):١( جدول                                           

  االبقار  االغنام  الجزء

   %٨٠   %٧٨  الكرش

   %٥   %٦.٥  لشبكیةا

   %٨-٧   %٣  ةالو رقی

   %٨-٧   %١٢.٥المعـــــــــــــــــــــــدة 
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  الحقیقة

  تنقسم معدة المجترات الى أربعة أجزاء / ج

     Reticulum) القلنسوة( الشبكیة-٢                        Rumenالكرش   -١     

   Abomasums)نفحةالغذیة أو الم(المعدة الحقیقة -٤    Omasum)  أم التالفیف(الو رقیة -٣    

  حجم أجزاء المعدة / د

ــة -١      ــة األحجــام،یكون الكــرش أكبرهــا وأصــغرها (فــي الحیوانــات البالغ ــل مختلف ــساویة الحجــم ب ــست مت لی

مــن ســعة المعــدة %  ٥ســعة الــشبكیة تعــادل ،مــن ســعة المعــدة المركبة% ٨٠ســعة الكــرش تعــادل ،)الــشبكیة

مـن % ٨-٧سـعة المعـدة الحقیقیـة  تعـادل والمعـدة المركبـة مـن سـعة % ٨-٧ تعادل ةالور قی سعة ،المركبة

  .سعة المعدة المركبة

 یكبـر الكـرش  یكون الكرش صغیرا،بینما تكـون المعـدة الحقیقـة كبیـرة ،وبعـد ذلـك(في الحیوانات الصغیرة-٢   

یـصبح  أسبوع ١٢-١٠بتقدم الحیوان ،ویشكل حوالي نصف حجم المعدة في الحیوان حدیث الوالدة، ولكن بعد 

 سـنة تـصبح ١ر٥حجم المعدة الحقیقة مساویا لنصف حجم الكرش والشبكیة، ولكن عندما یبلغ عمر الحیـوان 

  ).المعدة المركبة بوضعها الثابت

  أجزاء املعدة املركبة

مـن % ٨٠ یـشكل حـوالي یقع في الجهة الیسرى للحیوان ،وهو اكبر اجزاء المعـدة المركبـة ، -:Rumen الكرش/أا

 للمعدة وهو یحتل الجهه الیسرى من التجویف البطني بصورة كاملة تقریبا وینقـسم تجویـف الكـرش إلـى الحجم الكلي

pillarsوذلـك بواسـطة دعامـات عـضلیة ventral sacs والقـسم البطنـي dorsalالقـسم الظهـري: قـسمین 

یبطن الكرش غشاء مخاطي خال من . longitudinal, grooves ،والقسمین منفصلین بواسطة اخادید طولیة 

 غـالون مـن المـواد فـي االبقـار معتمـدا علـى حجـم ٢٥ویستوعب بحدود الغدد المعدیة وله قابلیة كبیرة على االتساع 

ُجـزء علـوي، جـزء سـفلي، وجـزءان خلفیـان،  الكرش تتكون مـن أربعـة أجـزاءالبقرة، عـضالت العمادیـة والتـي تفـصل ال، ُ

هناك العدید ، ُأجزاء الكرش تجبر الطعام على الحركة في شكل دائري حتى یختلط الطعام بشكل جید مع سوائل الكرش

ِّ تبطن جدار الكرش، مما یؤدي إلى زیادة المـساحة الـسطحیة المتـصاص المـواد الغذائیـة (Papillae)ُمن الحلیمات  َُ

ن مصنع صـغیر تحـدث فیـه مجموعـة مـن الفعالیـات الحیویـة وذلـك نتیجـة لقیـام االحیـاء عبارة عوالكرش ،من الكرش

المجهریة بهذه العملیات وینتج عنها مواد بسیطة یمكن للحیوان ان یستفاد منهـا فـي بنـاء الجـسم واالنتـاج ،وتـشكل 

فیزیاویــة والكیمیاویــة هــذه االحیــاء اهــم العوامــل التــي تــتحكم فــي طبیعــة محتویــات الكــرش ،وهنالــك بعــض الــصفات ال

  للكرش ممكن ان تتغیر تبعا

  اختالف المادة العلفیة/  ب                            اختالف الحیوان     /   أ

  اختالف مستوى التغذیة/ د           اختالف كمیة المادة العلفیة المتناولة  /  ح

  الخشن:اختالف نسبة العلف المركز/ي      اختالف موعد التغذیة                       /   و

  صفات الكرش

  . عبارة عن كیس ینقسم إلى كیسین ظهري وبطني یتصالن ببعضهما  بواسطة فتحة وسطیة-١



  ٢٢

  .یوجد في الكرش دعامات عضلیة طولیة لها القابلیة علي التقلص والحركة النسبیة-٢ 

  .ریق حاجز  تسمى ثنیة  عضلیة عن طریق فتحة،في حین یتصل بالشبكیة عن طئیتصل الكرش بالمر-٣ 

الـشبكیة،وذلك لمـرور ب إلـى فتحـة االتـصال ئتوجد في الكرش عضلة تسمى المیـزاب تمتـد مـن فتحـة المـر-٤ 

   السوائل 

  .مباشرة الى الورقیة دون المرور بالكرش ،وتكون فعالة  في الفترة األولى من عمر  الحیوان 

   والماعزاألغنامي  لتر ف٢٣ لتر و٢٠٢سعة الكرش في الماشیة -٥ 

   الدهنیة  الطیارةاألحماض إنتاج نتیجة ٦.٥-٥.٥الوسط داخل الكرش یمیل للحامضیة-٦  

   مئویة٤٠-٣٨ درجة حرارة الكرش -٧  

مــن محتویــات الكرش،فــي حــین یــشكل المــاء  الجــزء االكبــر مــن )% ١٥-١٠( المــادة الجافــة شكل تــ-٨  

طبیعـة المـادة ( عوامـل منهـابعـدةلكـرش مـن المـادة الجافـة ،وتتـاثر محتویـات ا %)٩٠-٨٥ (محتویات الكـرش

العلفیة ،سرعة افراز اللعـاب،التخمرات غـي الكرش،سـرعة مـرور المـادة العلفیـة،حجم الكـرش والشبكیة،مـستوى 

  )التغذیة،كمیة المادة الجافة

  لهضم والتخمر  وا التجشؤ واالجترار  تحدث في الكرش عملیات-٩  

  

  لكرشالعمليات التي حتدث با

عبارة عن إعادة  وهي  هي عبارة عن ظاهرة تحدث في الحیوانات المجترة فقط،Rumination: االجرتار  /  أ

 فـى صـورة بلعـات الـى الفـم والـشبكیة ومـا تحتویـه مـن سـوائل الفـم إلـي الفـم  الكـرشقعن طریالكتلة الغذائیة 

ــم ترجــعوتخــتلط باللعــاب مــره اخــرى  ــتم طحنهــا مــرة أخــرى ث ــى ی ــة للهــضم بلاي حت   فــي مــرة  ثانیــة عهــا ثانی

الكرش،تحصل عملیة االجترار في اللیـل والراحـة،اما الفائـدة فهـي غیـر معروفـة  بـصورة  كاملـة، ولكـن الفائـدة 

الظاهریة هي العمل على طحن الغذاء  حتى یصلح للهضم،وذلك  الن  الحیوان یستهلك كمیة كبیرة من الغذاء 

   .  ساعة١٢-٨العملیة من ت لطحنها وتستغرق  هذه خالل فترة قصیرة ولیس لدیها الوق

                       

 يهي عملیة صامتة في المجترات،بعكس مایحدث في االنـسان،وان التجـشو هـ :Eructation شؤ  التج/ب

لص  فترات الراحة مـن الـتخ التي تتخللخالل فترات االجترار الهادئةالمجترة میكانیكیة وقائیة تساعد الحیوانات 

  من الكمیات الكبیرة من الغاز الناتج في  المعدة نتیجة للتخمرات المیكروبیة،

  

هما عملیتا تجرى في داخـل الكـرش والـشبكیة مـن  :Digestion & Fermentationاهلضم والتخمر /ج

  .،راجع جزء االحیاء المجهریة  المجهریةاألحیاء قبل 

  



  ٢٣

محـصور بـین الكـرش مـن جهـة وأم التالفیـف مـن ال هـي الجـزء -:Reticulumأو  القلنسوة الشبكية/ب

حیـث تنتقـل محتویـات  وشكلها العام یـشبه القـارورة الشبكیة تنفصل بشكل غیر كامل عن الكرش،، جهة أخرى

ًلهـذا  یعـزى إلیهمـا أحیانـا بأنهمـا جـزء واحـد، الكرش الى الشبكیة بحریة، وبالعكس،  وتختلط محتویاتهما إن ، ُ

ُ  یشبه بیت النحل، هناك أخدود فـي الـشبكیة بـین المـريء والتالفیـف ویـسمى األخـدود الجدار السمیك للشبكیة

  المریئي 

(Esophageal Groove) ، ،ـــــــــــي العجـــــــــــول الرضـــــــــــیعة ـــــــــــةف ـــــــــــصفات التالی ـــــــــــصف بال   ،وتت

تتصل بالكرش مباشرة  ویمكن اعتبارها جزء واحد من حیث الوظیفة في تخزین وتخمـر العلـف،وهي اصـغر -١

  شحجما وسعة من الكر

  .تغطي من الداخل بخالیا سداسیة الشكل تشبه خالیا النحل-٢

 الخطأأن الوظیفة الرئیسیة للشبكیة هي انها تقوم بحجز األجسام الغریبة التي تدخل مع العلف عن طریق -٣

  .مثل البسامیر واألسالك التي یمكن بلعها مع المواد العلفیة

 التـي واألسـالكایاها امام القلب،ولهذا نرى ان المـسامیر تقع الشبكیة خلف الحجاب الحاجز مباشرة واضعا -٤

  ).مرض طامور القلب(تنفذ من خالل جدارها تخترق الشبكیة

 االعتیادیـة فـي الكـرش والـشبكیة وذلـك لعـدم التاكـد األغذیـةمن الصعب تحدید الفترة الذي تقـضیه جزئیـات -٥

وذلـك معتمـدا علـى طبیعـة ) سـاعة٨٠-٦٠(ود من الفترة التي تقضیها في الورقیة،وان متوسـط االحتجـاز بحـد

،ولكـن بـصورة عامـة فتـرة االحتجـاز ) سـاعة٦١-١٢ ساعة، نتـروجین ١٠-٨ ساعة،،الجت ٣٦التبن (العلف

  .) یوم٢.٢-٠.٨ یوم وفي االغنام ٣.٨-١.٣في الماشیة 

 من جهة وبین المنفحة من جهة الشبكیةوهي تقع بین  -: Omasum )أم التالفيف(الورقية/ج

،وتتصف  )١١- ٧(من الحجم الكلي للمعدة المركبة ،مغطیة بالحجاب الحاجز واالضالع%) ٨(،وتشكل ىأخر

  بالصفات التالیة

 طبقة تـشبه صـفحة الكتـاب،وتكون ٥٠عدة طبقات تصل الى من تكون كرویة الشكل ،تتكون من الداخل -١ 

 لتر في الماشـیة واالغنـام علـى ١ و١٩وتقدر سعتها .اصغر في االغنام والماعز بدرجة كبیرة عنها في االبقار

  .التوالي

أن الوظیفـــة الرئیـــسیة للورقیـــة ،هـــي انهـــا تـــستخلص المـــاء مـــن الكتلـــة الغذائیـــة القادمـــة مـــن الكـــرش -٢ 

  وامتصاصه لتكون الكتلة اكثر تركیزا ومناسبة لعملیات الهضم في المعدة الحقیقة

  . إلى المعدة الحقیقة الشبكیة-وظیفتها هي دفع الكتلة المهضومة من الكرش-٣ 

  .تحجز الورقیة بعض الجزئیات الكبیرة من الغذاء التي مرت من الكرش-٣

  

، وتقدر سعتها ومن الجهة األخرى باإلثني عشر - :Abomasums)  الغدية أو املنفحة(املعدة احلقيقة/د

 وهي اول جزء غدي في ة،وهي الجزء الرابع من المعدة المركب.  لتر في الماشیة واالغنام على التوالي٣ و٢٣

 ،وشــكلها بیــضويكرشلل علــى الجانــب االیمــن الجهــاز الهــضمي للمجترات،وتقــع بطنیــا للورقیــة وتمتــدد ذیلــیال



  ٢٤

هو یناظر بشكل أو بآخر المعدة البسیطة من حیث التركیب وما تحویه مـن غـدد معدیـة ومـا یـتم مـن   ووغدي

ِجتـر والتـي تحتـوي علـى أنـسجة تفـرز عـصارات معدیـة هي الجزء الوحید في معدة  الحیـوان الم،هضم المواد
َ ُ ،

ُیبطن جدار المنفحة  طیات، تؤدي إلى زیادة المساحة اإلفرازیة بـداخل المنفحـة ّ % ٨٠ُتمثـل المنفحـة حـوالي ، ُ

 ،مــن حجــم معــدة البقــرة البالغــة% ١٠حیــث تمثــل المنفحــة أقــل مــن ، أو أكثــر مــن حجــم معــدة المولــود الجدیــد

  ،لتالیةوتقوم بالوظائف ا

بواسطة االنزیمات التي تفرز من قبل اجزاء وغـدد (أن الوظیفة الرئیسي لها بانه تقوم بهضم الغذاء انزیمیا-١

الذي اكتمل هضمه في الكرش باالضافة الى هضم الفلـورا ومـا ) اخرى التي تصل الى المعدة لتوثر على الغذاء

  .تحتویه اجسامها من مركبات غذائیة

  .لها بعملیة الخلط للكتلة الغذائیة مع العصارات الهاضمةنیات داخلثتقوم ا-٢

  یوجد في جدار المعدة خالیا متخصصة في إفراز حامض الهیدروكلوریك الذي یعمل على-٣

  . وتحلیل البكتریاالبروتیناتجعل وسط المعدة حامضي مما یسهل هضم /                 أ

  وم بهضم البروتین  الذي یقینشط انزیم الببسین/                ب

 تحتـو ي مخاطیـة ، االنسجة المخاطیة للمعدة هي الجزء الوحید الذي یفرز العصارات المعدیـة او الهظمیـة-٤

المعــدة علــى خالیــا تتــوزع فــي الفــؤاد والبــواب حیــث تفــرز الخالیــا مــن هــاتین المنطقتــین المخــاط بینمــا الخالیــا 

   وخالیا اصليي نوعین خالیا هامشیة او جدرانیهالموجودة في منطقة جسم المعدة وقاعها تنقسم ال

 أنــــزیم،تحتــــوى هــــذه العــــصارة علــــى )gastric juice( العــــصارة المعدیـــةبــــإفرازتقـــوم المعــــدة الغذیــــة -٥

  ).متوسط الحموضة(٤.٢هیدروجیني ال السالببسین،وذات ا

  

ُسمیت األمعاء بالدقیقـة بـسبب  صـغر ق-: Small intestine األمعاء الدقيقة-٥ َ ِ ِّ  یبلـغ طولهـا بحـدود طرهـاُ

ـــوان، ،) مـــرة٢٠( ـــة اجـــزاء ،وهـــي االثنـــى عـــشربطـــول الحی ـــي ثالث ـــصائم  ى، )duodenum( تنقـــسم ال  وال

)Jejunum ( واللفائفي)Ileum(،تتصل بالمعدة الرابعة)مـن  االمعـاءتغطـي،  بواسـطة صـمام)المعدة الحقیقة 

ُوزات تشبه اإلصبع، تبطن جدار األمعاء وكـل  وهي على شكل بر (Villi)الداخل بمجموعة كثیفة من الزغابات ُ

منها مزود بـشریان ووریـد حتـى تقـوم بعملیـة االمتـصاص وتوصـیل المركبـات المهـضومة الـى الـدم ومنـه الـي 

ُباقي خالیا الجسم لالستفادة منه، تعمل الزغبات على خلط محتویات األمعاء باإلنزیمات الهاضمة وكذلك علـى 

 هضم المادة الغذائیة بواسطة األنزیمـات  معظممتصاص في األمعاء ویتم استكمالزیادة المساحة السطحیة لال

التي تفرز من قبل األعضاء المسوؤلة عن ذلك مثل البنكریاس والصفراء،تقوم االمعاء الدقیقـة بـافراز العـصارة 

التوز،وتعتبر تحتــوى علــى االنزیمــات االمیلیز،التربسین،الــسكروز والمــ التــي ،)intestinal juice((المعویــة

ویصب فـي اإلثنـي عـشر إفـراز غـدتین ملحقتـین بالقنـاة الغذائیـة همـا . من وظائفها المهمة متعادلة الحموضة

ــد ویفــرز الــصفراء ، البنكریــاس ویفــرز العــصارة البنكریاســیة  ــرز . والكب ــى هــاتین العــصارتین تف وباالضــافة إل

. ء وتفرزها غدد موجودة في جـدار األمعـاء نفـسها عصارة ثالثة في تجویف األمعاء الدقیقة هي عصارة األمعا

بعد  وكذلك امتـصاص المركبـات الغذائیـة الناتجـة مـن الهـضم،وتجري في األمعاء الدقیقة معظم عملیات الهضم



  ٢٥

ـــواب  ـــام المهـــضوم مـــن خـــالل  فتحـــة الب ـــة الهـــضم، یمـــر الطع ـــى اإلثناعـــشر  (Pylorus)ّإتمـــام عملی  إل

(Duodenum) تتحــرك محتویــات األمعــاء عــن طریــق ، ، ،،  ى مــن األمعــاء الدقیقــة الــذي هــو الجــزء األعلــ

 وهي عبارة عن موجات متقطعـة مـن االنقباضـات واالنبـساطات فـي عـضالت  (Peristalsis)الحركة الدوریة 

  جدار األمعاء

  

 سـم فـي ٧٥ و ٥ متـر وبقطـر ١٠.٥و٤.٥یبلـغ طولهـا بحـدود -:Large intestine األمعاء الغليظـة-٦

ویفتح المـستقیم ،مستقیم ال و)colon(تنقسم الى قسمین متتالین وهما القولوناالبقار على التوالي،و األغنام و

االحیـاء  الغلیظة یتم امتـصاص المـاء وحـدوث بعـض التخمـرات بواسـطة األمعاءإلى الخارج بفتحة الشرج،وفي 

والوظیفـة .  مخزنـا للفـضالت تعتبـرأنهـا فـضال مـن األمعـاء وتمتص نواتج هذا التخمر من جدار هذه المجهریة

الرئیسیة لألمعاء الغلیظة هي تكوین البراز وطرده إلى الخارج وباإلضافة إلى هذا تمتص األمعاء الغلیظة كمیة 

  كما تقوم بهضم مادة السلیولوز ، كبیرة من الماء من البراز 

مة إلى ثالث مناطق هي الجزء هو عبارة عن قناة ممتدة من األمعاء الدقیقة إلى المستقیم ومقس: القولون-/ أ

   المستعرض، النازل ، الصاعد 

وهو یقع بین ارتباط األمعاء الدقیقة باالمعاء الغلیظة ،ویمكن أن یتم تكسیر االلیاف غیر ٠-:األعور- ب

عبارة عن قناة مغلقة النهایة تقع في بدایة األمعاء الغلیظة ویشكل األعور جزءا ضخما ،وهو  المهظومة فیه

 لترو ٥.٥- ٤.٥و١،ویبلغ سعته من الجهاز الهضمي مقارنة مع ما هو علیه في الحیوانات األخرى وكبیرا 

   انج في األغنام واالبقار على التوالى٣٠و١٠ هطول

االحیـاء الغـذاء الـذي لـم یـتم هـضمه وكمیـات مـن  (الفـضالتمـن خاللهمـا یـتم طـرح -:املستقيم واملخـرج-٧

المختلفـــة مـــن عملیـــة الهـــضم عـــالوة علـــى بعـــض خالبـــا االغـــشیة  وبعـــض االنزیمـــات والعـــصارات المجهریـــة

  .. من الكرش عن هذا الطریق الغازات الناتجة من التخمر تطرحوكذلك)المخاطیة المبطة للجهاز 

  

  

 .  

  تطور اجلهاز اهلضمي يف ارتات

ـــ      ـــة االول ـــود تكـــون االجـــزاء الثالث ـــاة المول ـــى مـــن حی ـــوالدة وخـــالل األســـابیع االول ى مـــن المعـــدة عنـــد ال

غیـر متطـورة وتـشغل حیـزا صـغیرا ،بعكـس المعـدة الرابعـة التـي تعتبـر الجـزء ) الكرش،الشبكیة والورقیـة(المركبة

مباشـرة دون أن یـدخل إلـى الكـرش أو االكبر من المعـدة المركبـة للحیـوان ،خـالل فتـرة الرضـاعة ،الحلیـب یمـر 

 خفض المریئـــــى أو المیـــــزاب المریئـــــى أو بـــــالمن باخـــــدود المـــــرئالـــــشبكیة وذلـــــك عـــــن طریـــــق مـــــا یـــــسمى

oesophageal groove)  وهــو عبــارة عــن جــدارین عــضلیین بــدایتهما عنــد المنطقــة الفؤادیــة ) مخطــط

وعند الرضاعة فـإن هـذین الجـدارین . ویمران على السطح الداخلى لجدار الكرش والشبكیة وحتى فتحة الورقیة
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المـرىء إلـى المعـدة الحقیقیـة مباشـرة ویـتحكم فـى انقبـاض ویكونا قناة توصیل الحلیـب مـن ) یقفالن(یلتصقان 

وانبساط عضالت المنخفض المریئى العصب الرئـوى المعـدى وكـان یعتقـد أن مـرور الحلیـب ومالمـسته لنهایـة 

األعــصاب فــى البلعــوم والمــرىء ینــشطان انقبــاض عــضالت المــرىء وبــذلك یمــر الحلیــب إلــى المعــدة الحقیقیــة 

لوجود مـواد معینـة بهـا أیونـات الـصودیوم وكربونـات أو كلوریـد الـصودیوم أو أیونـات مباشرة، وكان یعزى ذلك 

النحاس ولكن الدراسات الحدیثة أثبتت أن حركة المنخفض تخضع لفعل عصبى عكـسى حیـث یمكـن أن یتـصل 

المــنخفض المریئــى بــدون وجــود الحلیــب فــى المــرىء أو مالمــسته لنهایــات األعــصاب فــى البلعــوم وأن حركــة 

نخفض تخـضع لمـا یـسمى بتوقـع فتـرة الرضـاعة والـسرور، فبمجـرد أن یـرى العجـل الرضـیع حلمـات األم أو الم

الرضاعة الصناعیة المنخفض المریئى یقفل حتى قبل الرضاعة ولو وضع فى الرضاعة الصناعیة ماء وقدمت 

الرضـاعة تـتم وینتقـل للحیوان الصغیر فـى أوقـات الرضـاعة وبالطریقـة التـى تـدرب علیهـا الحیـوان فـإن عملیـة 

ًالماء إلى المعدة الحقیقیة وبعكس ما كان یعتقد قدیما أما إذا وضع الماء فى أوانى الشرب وترك أمام الحیـوان 

طــوال النهــار ال یــشعر بلــذة معینــة ولــذلك فــإن مــاء الــشرب یــدخل الكــرش دون أن یتــصل المــنخفض المریئــى 

الرضاعة الصناعیة فإن الحلیب یدخل الكـرش والـشبكیة وعلـى ًوأیضا إذا أجبر الحیوان على تناول الحلیب من 

طالمــا الحیــوان یبقــى مــستمر علــى الحلیــب یبقــى .ذلــك یجــب مراعــاة اآلتــى عنــد اســتخدام الرضــاعة الــصناعیة

الكرش غیـر متطـور،ولكن عنـد بـدء الحیـوان بتنـاول الحبـوب المركـزة والعلـف الخـشن ،تبـدا االحیـاء المجهریـة 

 والـشبكیة ،والنـواتج النهائیـة للتخمـرات المیكروبیـة هـي تكـون مـسوؤلة عـن تطـور الكـرش بالتواجد في الكرش

   اسبوع٣،وهذا قد یحدث بعمر 

  یتطور الجهاز الهضمي فـي المجتـرات بتقـدم عمـر الحیـوان منـذوا الـوالدة ولغایـة بلـوغ الحیـوان جـسمیا،حیث 

،حیـث تـزداد نـسبة حجـم الكـرش والـشبكیة فـي تحدث تغیرات في نسبة وحجم أجزاء الجهاز بتقدم عمر الحیوان

فـي الحیوانـات ). ٢٧ (حین تنخفض نـسبة حجـم المعـدة الحقیقـة بتقـدم عمـر الحیـوان كمـا مبـین فـي الجـدول 

نصف حجم المعدة في الحیوان حدیث الوالدة،بینما تكـون  اقل من یكون الكرش صغیرا،ویشكل حوالي (الصغیرة

،وبعـد ذلـك یكبـر الكـرش بتقـدم الحیـوان ، ولكـن  ثالثة ارباع المعـدة المركبةوتشكل بحدودالمعدة الحقیقة كبیرة 

 أسبوع یصبح حجـم المعـدة الحقیقـة مـساویا لنـصف حجـم الكـرش والـشبكیة،  ولكـن عنـدما یبلـغ ١٢-١٠بعد 

  ) مخطط  () سنة تصبح المعدة المركبة بوضعها الثابت، أي تشكل ثلث حجم الكرش ١ر٥عمر الحیوان 

  تي توثر على تطور اجلهاز اهلضميالعوامل ال

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  الفترة التي یعتمد علیها الحیوان على الحلیب-١

  )العلف المركز الى العلف الخش(نوع العلیقة المقدمة- ٢

   الدهنیة الطیارة یزید من سرعة التطور للكرش والشبكیةاألحماض بعض إعطاء-٣
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احملاضرة الرابهة
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  اجلهاز اهلضمي للمجرتات  األحياء اهرية يف 

مجموعة هائلة من األحیاء المجهریة تقـدر )الكرش والشبكیة(  من معدة الحیوان المجترأجزاء یعیش في      

 تتواجد البكتیریا والكائنات الدقیقة بأعداد كافیة وضخمة فى.ةال هوائیبحوالي عدة مالیین ،وتعیش في ظروف 

ًكرش الحیوان المجتر كما تتواجد أیضا فى أعور وقولون الحیوانـات الغیـر مجتـرة مثـل األرانـب والخیـول وبـذلك 

فــى الحیوانــات المجتــرة ســواء فــى المعــدة المركبــة أو ) األنزیمــى(یــسبق الهــضم المیكروبــى الهــضم الكیمــاوى 

على ذلك یتوقع أن تكـون كفـاءة هـضم األمعاء والعكس صحیح فى حالة الحیوانات آكلة العشب غیر المجترة و

  .األلیاف فى المجترات أعلى عنه فى غیر المجترات

  أسباب منو األحياء اهرية يف الكرش

 األس(األحیــاء یجهــز الكــرش بیئــة مالئمــة جــدا للنمــو المیكروبي،تتمثــل فــي تــوفیر الظــروف التالیــة لنمــو -١

  الهیدروجیني

  ) في الكرش٥م٤٠-٣٩ودرجة الحرارة  ٧-٥.٥

   المجهریة باستمرارلألحیاء الغذائیةتزوید المواد -٢

حركة وتقلصات الكرش تساعد على احتكاك االحیـاء المجهریـة بـالمواد العلفیـة الحدیثـة االسـتهالك او تلـك -٣

  التي تم اجترارها،

ظـروف بـالرغم مـن الثبـات النـسبي لل.الظروف الالهوائیة في الكرش التي تكون مالئمة لنمو معظم االحیـاء-٤

  البیئیة داخل الكرش ،اال انه توجد اختالفات كثیرة في االحیاء المجهریة، 

  

  فوائد األحياء اهرية للحيوانات ارتة

 لهـضم الـسلیلوز وأنـزیم cellulaseتقوم األحیاء المجهریة بإفراز أنزیمات خاصة لهضم األلیاف ،مثل انزیم -١

hemcellulaseول عن هـضم  ؤم أي جزء من الجهاز الهظمي بإفراز أنزیم مس لهضم الهیمسلیلوز،حیث ال یقو

 تفكیك السلیلوز والهیمیسلیلوز وهـضم جـزء كبیـر منهـا وتحلیلـه إلـى أحمـاض عـضویة اي انه تقوم.هذه األلیاف

وكذلك تكسیر الجدار السلیلوزیة للخالیا وبذلك تتعرض محتویـات الخالیـا الداخلیـة لفعـل .تستخدم كمصدر للطاقة

  .ات الهاضمةاألنزیم

ممــا ینـــتج عــن ذلــك مجموعــة مـــن )الكاربوهیــدرات والبروتینــات (تقــوم بتحلیــل المــواد الغذائیــة المختلفـــة  -٢ 

 وقلیـــــــــــــــل AceticوProponicوButyricواكثرهـــــــــــــــا ) VFA(االحمـــــــــــــــاض الدهنیـــــــــــــــة الطیـــــــــــــــارة 

 VFA  لمجهریـــةالحیـــاء اا تـــستخدمو،ثـــانى أكـــسید الكربون+ میثـــان  +  ValericوFormicوLacticمــن

من الطاقة االكلیة الممتصة مـن الكـرش للحیـوان،على العكـس مـن %)٨٠-٧٠(النتاج الطاقة،حیث تجهز حوالي

ذلك فان حیوانات وحیدة المعدة تجهز الطاقة اساسا من الكلوكوز والدهون المجهزة في العلیقة والتي تمتص في 

  .االمعاء الدقیقة

 وذلـك كالیوریـا وغیرهـا )NPN(اد النتیروجینیـة غیـر البروتینیـة  الموتحلیلو  تقوم الكائنات الدقیقة بتكسیر-٣ 

 البكتریـــا  وغیرهـــا مـــن قبـــل biutrasesوالبیـــوتریزureasesبـــافراز انزیمـــات هاضـــمة لهـــا مثـــل  الیـــوریز 
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لتكوین خالیاهـا وقـد ثبـت ، یستفاد منها االحیاء المجهریة ،حیث  بسیطةوالهدبیات وتحوله الى  مركبات مختلفة

ًمن البروتین الذى یستهلكه الحیوان المجتر یومیا یكون فـى صـورة بروتـوزوا كمـا أمكـن إثبـات % ٢٠أن حوالى  ً

  %).٨١(كما أن قیمته الحیویة عالیة %) ٩١(ًأن القیمة الهضمیة لهذا البروتین عالیة جدا 

B2 وB1( المعقدةBتقوم االحیاء المجهریة بتكوین بعض الفیتامینات في الكرش ،مثل مجموعة - ٤

، ولهذا ال تحدث أعراض بغذائهفال یحتاج الحیوان إلیها من مصادر خارجیة،  K و Cوفیتامین )B12و

  .ًنقصها فى الحیوانات المجترة خالفا لما یحدث فى الحیوانات األخرى وحید المعدة مثل الدواجن أو فى اإلنسان

 بروتین جسمها من أحماض امینیة غیرخلیق األحماض االمینیة الضروریة لبناءتقوم االحیاء المجهریة بت- ٥

البروتوزوا تمد الحیوان وقد وجد أن( ضروریة أو مركبات نتروجینیة غیر بروتینیة بسیطة كالیوریا واالمونیا 

  ). من البروتین الالزم لحفظ حیاته % ٢٠بنحو

  

  

   يف الكرشاملوجودةأنواع األحياء اهرية

كبر مـن االحیـاء الدقیقـة الموجـودة فـي الكرش،وهـي اجـسام صـغیرة جـدا تشكل البكتریا الجزء اال(البكرتيا:أوال

وتقاس بالمیكرون والیمكن رویتها بالعین المجردة،وتتمیز البكتریا بانها ذات اشكال مختلفة،وهنالك بكتریـا لهـا 

ل القابلیــة علــى تغیــر شــكلها مــن حالــة الــى اخرى،وقــد تــم تــصنیف البكتریــا علــى اســاس نــوع المــادة التــي تعمــ

علیها،وذلك الن استعمال الطرق االخـرى تعتبـر طـرق غیـر عملیـة فـي التـصنیف،وتتمیز البكتریـا بالمواصـفات 

  -:التالیة

،وهنالك  %)٧٠- ٦٥(،حیث تشكل الجزء االكبر من االحیاءتعتبر من اكثر االحیاء  الموجودة في الكرش- ١ 

  .عدة أنواع منها تبعا لنوع المادة التي تهاجمها أو تنتجها

  .مل من محتویات الكرش/ بكتریا١٠١٠×١ الى ٩١٠×١( عدد هذه البكتریا-٢ 

  )  ما یكرون٣-١ ما یكرون وطولها ١-٠.٤قطرها (حجم البكتریا صغیر جدا-٣ 

   .Sterpto coccus bovisمعظم هذه البكتریا هي الهوائیة ماعدا بكتریا -٤ 

  .ي أو كسید الكار بون والطاقةمعظم هذه البكتریا لها احتیاجات غذائیة بسیطة مثل ثان-٥ 

  .من بكتریا الكرش،تستطیع استعمال االمونبا كمصدر للنتروجین%)٨٠(حوالي-٦ 

  . معظم هذه البكتریا ذو شكل مكور،ملتویة،كرویة  أو عصویة-٧  

  

   هنالك عدة انواع من البكتريا :أنواع البكرتيا

 Cellulolytic  &Hemicellulolyticبكرتيا هاضمة للمواد السليليوزية واهليميـسليليوزية-1
Bacteria   

Amylolytic bacteria (starch, sugar digesters)     بكرتيا هاضمة للمواد النشوية-٢

  بكرتيا التي تستفيد من السكريات-٣



  ٣٠

  بكرتيا  هاضمة للربوتني-٤

  البكرتيا اهلاضمة للدهون -٥

  بكرتيا منتجة لغاز امليثان-٦

  تاميناتالبكرتيا املكونة للفي-٧

  البكرتيا املستفيدة لألمحاض-٨

  البكرتيا املنتجة لالمونيا-٩

  
  

یعتمـد تـصنیف الهـدبیات علـى مورفولوجیـا الخلیـة ،الن هـذه االحیـاء كبیـرة ) (اهلد بيـات(الربوتوزوا :ثانيا

یـاب  باستخدام المجهر البسیط،صعوبة تنمیة الهـدبیات بغحتىبصورة تسمح من رویة التراكیب الممیزة للخلیة 

ــــسطح الخــــارجي البكتریا ــــى ال ــــا عل ــــصاق البكتری ــــى الت ــــا باالضــــافة ال ــــتهم البكتری ــــوزوا تل ــــك الن البروت ،وذل

للهدبیات،ووجود البكتریا ضروري للهـدبیات وذلـك النهـا تـسهم بـافراز بعـض االنزیمـات او الجزئیـات العـضویة 

ا ،وذلـك لغیـاب الـسیطرة علـى تمثیـل الضروریة لحیاة الهدبیات،الهدبیات تستهلك السكریات حتي تنفجر الخالیـ

الكاربوهیدرات،والهــدبیات تــستطیع ان تحلــل انــواع مختلفــة مــن البروتینــات وممكــن ان تحــرر بعــض االحمــاض 

االمینیة كنواتج هضم من قبل الهدبیات ،وتتمكن من العیش لفترات اطـول فـي وسـط الیحتـوى علـى الحـوامض 

ــا ،امــا فــي حا ــة البكتری ــي وســط خــالي مــن االحمــاض االمینیــة ممــا فــي حال ــستطیع العــیش ف ــا الت ــة البكتری ل

االمینیة،وتــستطیع الهــدبیات االســتفادة ممــا هــو موجــود فــي الكرش،حیــث تــستطیع االســتفادة مــن االحمــاض 

  -:الهدبیات بالممیزات التالیة،وتتمیز الدهنیة الطیارة وكذلك حامض الالكتیك وثاني اوكسید الكاربون

  .من میكروبات الكرش %) ٢٥-٢٠(،وتشكل المرتبة الثانیة في الكرش بعد البكتریاتاتي البروتوزوا في -١ 

 ١٩٥-٣٨(،حیــــث یتــــراوح طولهــــا) مــــرة١٠٠٠(حجــــم البروتــــوزوا اكبــــر مــــن حجــــم البكتریــــا بحــــوالي- ٢ 

  ).مایكرون١٠٩-١٥(وعرضها)مایكرون

  .مل من  محتویات الكرش/بروتوزوا )٦١٠×١(الي) ٥١٠×١(یبلغ عددها حوالي-٣ 

  .البروتوزوا حساحة جدا للحموضة-٤ 

 وجــود البكتریــا ضــروري للبروتــوزوا ألنهــا تــسهم بــبعض اإلنزیمــات او  الجزئیــات  العــضویة الــضروریة- ٥ 

  لحیاة البروتوزوا 

  .البروتوزوا تستهلك السكریات حتى تنفجر الخالیا وذلك لغیاب السیطرة على تمثیل الكاربوهیدرات-٦

حلــل انــواع مختلفــة مــن البروتینــات ،وممكــن ان تحــرر بعــض االحمــاض االمینیــة البروتــوزوا تــستطیع ان ت-٧

كنــواتج هــضم،وتتمكن مــن العــیش لفتــرات طویلــة فــي وســط الیحتــوى علــى االحمــاض االمینیــة،مما فــي حالــة 

  .البكتریا التي التستطیع العیش في وسط خالي من االحماض االمینیة

جود فـي الكـرش ،مـثال االسـتفادة مـن االحمـاض الدهنیـة الطیـارة تستطیع البروتوزوا ان تستفاد مما هو مو-٨

                                             .وحامض الالكتیك وثاني اوكسید الكاربون
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  أنواع الربوتوزوا

    ()Holotrichs(اهلد بيات كاملة الشعر-١

   )Olegotrichs(اهلدبيات قليلة الشعر-٢

  

مـل مـن /٣١٠×١ اكثـر شـیوعا فـي المجتـرات االكبـر عمـرا وتعـدادها بحـدود وهـي)Fungus(الفطريات:ثالثا

 لهـضم ةربمـا مهمـمن میكروبات الكرش،الزال فعلها غیر معروف،ولكن %)٨(محتویات الكرش،وتشكل حوالي 

  Piromonas sp وNeocallimastrix spومن انواعها .السیلیلوز والزایلین

  

  .جودها السوطیات وخاصة في الحیوانات الصغیرة العمریالحظ و٠ )Flagellate(  السوطيات:رابعا

  

 معینة مثل حدوث التخمة ولیس لها أوقاتر في ظهوهي اقل انتشارا في الكرش وت-)Yeast(اخلمائر:خامسا

  .وطائف معینة

  

 ،وتــم واألبقــار األغنــام فــي كــروش توجــد Bacteriophages(Vireses)األحيــاء امللتهمــة : سادســا 

  .أالن فائدتها للحیوان لحد ف نوع ،ولم یعر١٢٥حدود تشخیص لحد االن ب

  

 Anaeroplasma ( وتم عزل نوعین واألغنام األبقارفي كروش جدتو: Mycoplasma: سابعا

abactoclasticum  و  Anaeroplasma bactoclasticum   

    

  احملاضرة احلامسة والسادسة

  

  أهلضم واالمتصاص والبناء يف ارتات

  التــي تحــدث فــي جــسم الكــائن الحــي الكیماویــة علــى سلــسلة مــن التفــاعالت  metabolismیطلــق اســم    

،وبعض هـذه التفـاعالت تتطلـب تكـسیر المركبـات المعقـدة الـى مـواد بـسیطة،ویطلق علـى هـذه التفـاعالت اسـم 

،فهـي عبـارة عـن )anabolism( العملیات التي عكسها هـي عملیـة البنـاءأما،)catabolism(عملیات الهدم 

عملیات الحیویة التي تصنع بواسطتها المركبات المعقدة من المركبات البسیطة وعـادة تتجمـع المـواد الثانویـة ال

 كیماویـة طرحها من خارج الجـسم،وان طـرح هـذه المـواد تتطلـب تفـاعالت ألجلالناتجة من عملیات المیتابولزم 

ان الطاقـة ستـصبح جـاهزة لیـستفید منهـا ولذلك تعتبر جـزء مـن عملیـات المیتـابولزم وكنتیجـة لهـذه العملیـات فـ

 نوالـدهون مـ مثـل تـصنیع الكاربوهیـدرات والبروتینـات الكیماویـة  واألعمـالالجسم في القیام بالعملیات الحركیـة

  .مصادر المواد الداخلة في عملیات المیتابولزم
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الغذاء أثناء مروره على المقصود بالهضم هو جمیع العملیات المتعاقبة التى تتم:Digestionاهلضم /أوال

المركبة إلى مواد بسیطة یمكن للكائن الحى فى القناة الهضمیة ویكون من نتیجتها تحویل مكونات الغذاء

تغطیة االحتیاجات المختلفة سواء (أنسجته واحتیاطى غذائهامتصاصها واستخدامها كمصدر للطاقة وبناء

خارج الخلیة وفى  الخلیة فى الكائنات الدقیقة وقد یكون، والهضم قد یكون داخل)  او النمو او اإلنتاجلإلدامة

امتصاصها وهو فى الغالب فى حیوانات هذه الحالة یلزم تفتیت الغذاء خارج الخلیة إلى مواد بسیطة یمكن

ًیتم الهضم داخلیا لبعض األحیاء الدقیقة فى الكرش الفائدة المزرعة وحیدة المعدة أما فى المجترات فإنه قد

.ًیتم هضمها فى بقیة القناة الهضمیة خارجیا لفائدة العائلحیاء وبعد موتهاهذه األ

  

   اهلضم يف ارتاتأنواع

عبــارة عــن طحــن وتكــسیر المــواد  -:Digestion  Mechanical )العــضلي(اهلــضم امليكــانيكي-١

تقلـصات العـضلیة والواختالطـه باللعـاب فـى الفـم الغذائیة الى قطع صـغیرة فـي الفـم بواسـطة االسـنان والمـضغ 

  .ا ،للقناة الهضمیة

هـو فـى حقیقتـه هـضم كیمیـاوى حیـث تقـوم األحیـاء :Digestion  Microbialاهلـضم امليكروبـي-٢

 فـى حالـة معاشـرة مـع الحیـوان، بـإفراز أنزیمـات  في الكرش والشبكیةالدقیقة التى تعیش داخل القناة الهضمیة

      . خاصة من الناحیة االقتصادیةتؤدى إلى هذا النوع من الهضم والذى له أهمیة 

عبارة عن هضم الغذاء بواسطة االنزیمات -:Digestion  Chemical )الكيماوي(اهلضم األنزميي-٣

بواسطة العصارات الهاضمه من القناه  ،اىوالعصارات الهضمیة المختلفة التي تفرزها غدد وخالیا الجسم المختلفة

، العصاره المراریه ، )Pepsin + HCL ( ، العصیر المعدى )میلیزاال(مثل اللعاب ) انسجه وغدد(الهضمیه 

  عصارة البنكریاس و العصاره المعویه 

                             

لمـواد الغذائیـة ل  النـواتج النهائیـة جمیـعویقـصد باالمتـصاص هـو مـرور :Absorptionاالمتصاص   /ثانيا

الجهاز الوعائي الذي یشتمل على  اى الى الجسم المختلفةالمهضومة من اجزاء الجهاز الهضمي الي اعضاء 

  ،،اي من القناة الى مجرى الدم ياو والجهاز اللیمفانجهاز الدور

  

  

هو انتقال المركبات الغذائیة المهضومة الممتصة من القناة الهضمیة إلى :Circulation التوزيع   //ثالثا

 كما تعود نواتج التمثیل الغذائى إلى دورةالدم خالل األوعیة ةالجسم المختلفة عن طریق األوعیة الدمویأنسجة

جین فـى الكبـد كالیكـومنـه علـى صـورة الدمویة واللمف ویحتفظ الدم بنسبة ثابتة من السكر ویخزن جـزء قلیـل

یفـیض بعـد ذلـك یخـزن علـى صـورة دهـن وتتحـد نـواتج والعضالت والسكر الزائد یستهلك فى إنتاج الطاقة ومـا
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تكون دهن من جدید یصل إلى مجرى الـدم الـذى یحـتفظ بنـسبة لولسریلالكدهنیة والماض ،االحن هضم الدهو

  . الزائد فأنه یذهب إلى أنسجة التخزینثابتة من الدهون أما الدهن

ت والتغیـرات التـى تحـدث للمركبـات ویـشمل جمیـع التفـاعال  Metabolism:التمثيل الغـذائي// رابعا 

ربوهیدرات ودهون وبروتینات بفعل اإلنزیمات داخل الخالیا بأنسجة الكـائن اممتصةمن كالغذائیة المهضومة وال

 : ویشمل التمثل الغذائى باختصار عملیات ثالث هىالحى

الهواء اآلتى من الرئة كسجینووهو اتحاد ا:Catabolism(degradation) اهلدمأو األكسدة  –أ 

 + ٢١اربونالغذائیة وتكون نتیجته تكون كروجین المركباتیدروجین ، نیتهربون ، ابواسطة الدم  مع ك

بالطاقة الالزمة تزویده لحفظ حرارة الجسم ویوریا على التوالى وتنطلق الطاقة الالزمة + ١٢روجینیده

  أي تكسر المركبات المعقدة وتحتاج طاقة  .للحركة واإلنتاج

بروتینیة فى جسم دة معظمهاوهو تكوین أنسجة جدی  Anabolism(biosynthesis): البناء-ب

ربوهیدرات ودهن اویتكون الدهن من ك الحیوان التام النمو ومعظمها دهنیة فى جسمالناميالحیوان الصغیر 

وتكوین مركبات معقدة  .الفائض عن حاجة الجسم من البروتینالبروتینيالغذاء وأیضا من الجزء غیر 

وتحتاج الى طاقة

عدیمة النفع وتشمل ثانى أكسید وفیه یتخلص الجسم من نواتج التأكسد:Secretion      اإلفراز –ج 

   . البولالكربون والماء والیوریا مع بعض األمالح عن طریق

  

  

  اهلضم واالمتصاص يف أجزاء اجلهاز اهلضمي

الفسیولوجى لما كان الكرش فى الحیوان الرضیع لم یكتمل من حیث حجمه وتطوره: حلليب هضم ا//اوال -١

فى المعدة الحقیقیة الرضیع تتم اساساا الكائنات الحیة الدقیقة التى تسكنه فان عملیة الهضم فى الحیوانوكذ

الكرش من الوجهة الفسیولوجیة یتقدم المعدة الحقیقیة مباشرة فالبد من وجود ولما كان. واالمعاء الدقیقة

یحدث تعفن لعدم ال تمر على الكرش حتىاالغذیة من الفم الى المعدة الحقیقیة مباشرة دون اننظام لنقل

الحقیقیة مباشرة عن طریق االخدود المریئىتطور الكرش ویتم انتقال االغذیة السائلة من الفم الى المعدة

oesophageal groove ویتحول الى انبوب مریئى عند التغذیة على االغذیة السائلةالذى ینغلق .
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مـن دهنـه بواسـطة انـزیم لیبیـز  % ٥٠ فـى الفـم یـتم هـضم الحلیـبر عندما یمـ: تتم عملية اهلضم كاالتى

انزیمـى تحـت تـأثیر clotting الحقیقیة یتخثر الى المعدةالحلیبوعندما یصل  salivary lipase اللعاب

من  % ٩٠(تحتوى على البروتین غیر الذائب  milkclot وهذه الخثرة pepsin والببسین rennin الرنین

الـذائب الفم ویحیط بالخثرة سائل یحتوى على البـروتینحبیبات الدهن التى لم تهضم فىكذاو)  الحلیببروتین

وتنقـبض المعـدة باالضـافة الـى الـدهن المهـضوم lactose الحلیـبوكذا سكر  ) الحلیبمن بروتین  % ١٠(

مـات المحللـة البـروتین یـتم هـضمه بواسـطة االنزیالسائل فى الخروج محتویا على جـزء ضـئیل مـنفیبدأ الجزء

الـذى یكـون افـرازه  lactaseالالكتـوز الـذى یـتم هـضمه بواسـطة انـزیمللبـروتین فـى االمعـاء الدقیقـة ویخـرج

الالكتـوز وكـذا الـدهن المهـضوم فیـتم امتـصاصه فتبـدأ الخثـرة فـى التكـسر الـى خثـرات صـغیرةمناسـبا لهـضم

small milk clots انزیمـى التحـت تـاثیر pepsin& rennin المعـدة الحقیقیـة الـى خـرج مـنالتـى ت

كمیة االنزیمات المفرزة فىاالمعاء الدقیقة االمعاء الدقیقة فى جزیئات صغیرة وعلى فترات طویلة بحیث تتناسب

 فـى الحیوانـات الحلیـبالبروتین وجزیئات دهن فیـتم هـضمها بكفـاءة حتـى ان هـضم مع الخثرات الصغیرة على

  . % ١٠٠ الى ٩٨قد یصل من الرضیعة

  

  هضم املركبات الغذائية للعليقة //ثانيا -٢

  -:اهلضم واالمتصاص يف الفم/١

  تجري في الفم نوعین من الهضم  /اهلضم/  أ

               ویــتم ذلــك بتقطیــع الغــذاء الــى قطــع صــغیرة وكــذلك یــتم طحــن المــادة العلفیــة بواســطة (الهــضم المیكــانیكي/أ  

  ).االسنان

ساعد علــي ترطیــب الغــذاء یحتــوي علــي انــزیم یــخــل الفم،ولكــن اللعــاب الــذي الیحــدث دا(األنزیمــيالهــضم /ب 

  مشابه النزیم 

  ).یبیز الذي یقوم بتحلیل الدهون،ولكن هذا االنزیم الیشكل اهمیة خاصة  في عملیات الهضمالال    

 هنالــك بعــض المــواد العلفیــة تحتــوى علــى الكلوكــوز یمــتص جــزء منــه فــي الفــم ،باالضــافة/االمتــصاص/ ب 

  .عض من الفیتامینات واالمالح المعدنیةبالى

  

ًبلع الطعام یدخل معظمه إلى الكرش ما عدا قسما منه عند -:اهلضم واالمتصاص يف الكرش والشبكية/ ٢

لیلوزیة والكربوهیدراتیــة وبعــض سحیــث یــدخل القلنــسوة ویترطــب الطعــام فــي الكــرش وتخــزن وتهــضم المــواد الــ

یــا وتــساعد الخمــائر الموجــودة فــي النباتــات بعــض الــشيء فــي عملیــة الهــضم البروتینــات وذلــك بتــأثیر البكتیر

وذلك ألن الغدد الموجودة في الغشاء المخـاطي للكـرش ال تفـرز عـصارات هـضمیة كـذلك الحـال بالنـسبة ، هذه 

تیجة وكن. للقلنسوة وأم التالفیف أما بالنسبة ألم التالفیف فإن أهم عمل لها هو سحق المواد الغذائیة وطحنها 



  ٣٥

لهضم المواد الغذائیة وتحلیلها تتكون مجموعة من الغازات تطرح إلى الخـارج أو تمـتص عـن طریـق الـشعیرات 

  . الدمویة الموجودة في الكرش لتطرح عن طریق الجهاز التنفسي 

،ولكن یتطــور  بتقــدم بوظیفتهمــا  بدرجــة كبیــرة للقیــام رغیــر متطــوفــي الحیوانــات الــصغیرة یكــون  الكــرش /١

  .العمر

  .م،بل یقلب الغذاء نتیجة االنقباضات المستمرةض لعملیة الهإنزیمات  أي زال تفر/ ٢

 المجهریة ،ویتم امتصاص المركبات  الناتجة مـن األحیاء التي تفرزها اإلنزیماتیحدث هظم میكروبي بفعل /٣

  .العملیة

  . حامض الهیدروكلوریكإفراز یحفزتحریر هرمون المعدین الذي /٤

  ، التالیةالعضویةوامتصاص للمركبات یحدث هضم /٥ 

  الكاربوهيدرات/ أوال

 Pyruvic  الـى حـامض البایروفیـكأن معظم الكاربوهیدرات ممكـن ان تتمثـل وتكـون فـي النهایـة  -:اهلضم/أ

acid   مـن أنـواعوتتم هذه العملیات داخل الخلیة البكتیریة ،وتتم بواسـطة التـوازن التخمـري  الـذي تقـوم بهـي 

حلـــل االنـــواع البـــسیطة مـــن الكاربوهیـــدرات،في حـــین تقـــوم االنـــواع االخـــرى بتحلـــل الكاربوهیـــدرات البكتریـــا بت

 كاملـة وذلـك بـسبب الظـروف الالهوائیـة داخـل ألتكـون citric cycle المعقدة،في الحیوانات المجتـرة ان دورة 

   ،وبذلك تكون الدورة غیر كاملة،وبصورة عامة یحدث مایلي،)١٤مخطط (الكرش

تقــوم الفلــورا حــسب تخصــصاتها المختلفــة بــافراز االنزیمــات التــي تقــوم بتحلیــل  ( بوهیــدرات الذائبــةالكار-١

 sucroesو   galato-sidase  و amylaseالكاربوهیـدرات الذائبـة ،فتقـوم بـافراز بعـض االنزیمـات مثـل

phosphorylaesاالحماض الدهنیة الطیارة بسیطة تهضم وتنتج  وینتج من تحللها سكریات.(  

هــذه المركبــات الــى  لتحلیــل hemicelluloaes زیمــاتن االبــإفرازتقــوم الفلــورا (الكاربوهیـدرات الغیــر ذائبــة-٢

 الدهنیــة الطیــارة  األحمــاضركبــات بــسیطة   ینــتج مــن هــضم الكاربوهیــدرات فــي الكــرش مجموعــة كبیــرة مــن م

)VFA ( ـــــــــر منهـــــــــا مـــــــــن ـــــــــل  مـــــــــن butyricوproponicوaceticیتكـــــــــون جـــــــــزء كبی  وجـــــــــزء قلی

formicوvalericوlacticـــــــــان وغـــــــــاز ـــــــــاربون )CH4 ( المیث ـــــــــسید الك ـــــــــاني اوك ـــــــــد )CO2(وث وكبریتی

  وغاز الهیدروجین) H2S(الهیدروجین

  

  

  الربوتينات/ثانيا

جمیــع البروتینــات الموجــودة فــي العلــف الــذي یتناولهــا الحیــوان المجتــرة مــن اصــل نبــاتي وتتكــون -:اهلــضم/أ

كبـات النتروجینیـة غیـر البروتینیـة وتتعـرض الـى عملیـة التخمـر والتحلــل مـن البـروتین الحقیقـي والمركیمیاویـا 

بواســطة فلــورا الكــرش ومــا تفــرزه مــن أنزیمــات وتتحــول الــى ببتیــدات واحمــاض امینیــة وتبلــغ كمیــة البــروتین 

تمر دون هضم  من الكرش وتتوقـف الـى حـد كبیـر % ٣٠من البروتین الغذائي و% ٧٠المهضوم في الكرش 
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میــة علــى مــدى قابلیــة البــروتین للــذوبان فكلمــا زادت قابلیــة الــذوبان قلــة الكمیــة التــي تمــر الــى  كمیــة هــذه الك

  االمعاء دون تخمر

ینتج عن هضم البروتینات كمیات مـن االحمـاض االمینیـة والتـي تمـتص عـن طریـق زغابـات -:االمتصاص/ب

 ،وفـي الكبـد تـضاف االحمـاض االمینیـة االمعاء الدقیقة وتنقل بـذلك الـى الكبـد بواسـطة الوریـد البـوابي الكبـدي

الممتصة الى مجموع االحمـاض األمینیـة للجـسم،وقد تـستخدم هـذه الحـوامض فـي صـناعة البروتینـات والمـواد 

النتروجینیة االخرى والتي لها وظائف بایولوجیة مهمة،اما الحوامض االمینیة الفائضة عن حاجة الجسم فانها 

نیــا والحــوامض الكیتونیــة والتــي قــد تــستخدم فــي صــناعة حــوامض امینیــة تتكــسر فــي الكبــد وتتحــول الــى االمو

  ولكــن الجــزء االكبــر مــن aminationالنتــاج الطاقــة،اما االمونیــا فیـستخدم جــزء منهــا فــي عملیـة  جدیـدة او

االمونیا تتحول الى الیوریا التي تفرز مع البول او تعید دورتها في اللعاب ،وتمتص كمیـات  مـن االمونیـا فـي 

نطقة الكرش لتنقل الـى الكبـد حیـث تتحـول الـى یوریـا والتـي تفـرز عـن طریـق البـول او تعیـد دورتهـا او الـى م

  .جدران الكرش

 ان االحمـاض االمینیــة الممتــصة مـن زغابــات االمعــاء الــى الـدورة الدمویــة التــي تقـوم بتوزیعهــا علــى خالیــا   

یة یحتاج الى طاقة،وذلك الن تركیز هذه االحماض الجسم ،وان عملیة دخول االحماض االمینیة الى داخل الخل

 مـرة عـن تركیزهـا فــي الـدم،وان عملیـة االنتقـال مــن الـدم الـى الخالیـا ســتجرى ١٠٠فـي داخـل الخلیـة قـد یزیــد 

بعكـــس قـــوة التركیز،وعـــادة توجـــد عملیـــة تبـــادل مـــستمرة بـــین الحـــوامض بالـــدم وتلـــك الموجـــودة فـــي ســـوائل 

 بین الحـوامض االمینیـة الحـرة وتلـك الموجـودة فـي فـي سـوائل الجـسم،وكذلك الجسم،وكذلك تجرى عملیة تبادل

تجرى عملیة تبادل بین الحوامض االمینیـة الحـرة وتلـك الموجـودة فـي بروتینـات االنـسجة،،وتتعرض بروتینـات 

االنــــسجة للهــــدم والتكــــسیر واعــــادة صــــناعتها،وان درجــــة ثبــــوت البروتینــــات متباینــــة بــــین انــــسجة الجــــسم 

 ایــام ،وبعــدها یتعــرض للتكــسیر واعــادة البنــاء مــن ٧،فمثال بــروتین الكبــد مــثال یبلــغ متوســط عمــره المختلفــة

  جدید،فیما بر وتین الكوالجین یعتبر ذو درجة ثبات عالیة من البروتینات الثابتة 
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   يف كرش احليوانات ارتةبروتني الغذاءهضم - خمطط

  

  

  

  

  

  



  ٣٨

  

  

  الدهون/ ثالثا

فـي الكـرش الـى الكلیـسرول وحـوامض دهنیـة وذلـك بفعـل  )الكلیـسریدات الثالثیـة( تتتحـول اللبیـدا-:اهلضم/أ

بـالرغم مـن    proponic acidاالحیاء المجهریة ،ویخمر الكلـسیرول النـاتج مـن التحلـل بـصورة رئیـسیة الـى

خالیـا   .مـشابهة  في المراحـل الوسـطیة مـن التخمـر وتتحلـل الفوسـفولبیدات بـصورةlacticوsuccinicوجود 

وتـستخدم  ) Lecithnأساسـا اللثیثـین ( الدم لها القـدرة علـى تحویـل الـدهون المتعادلـة إلـى دهـون فـسفوریة 

ٕالــدهون الفــسفوریة أمــا بوصــفها مــصدرا ســریعا للحــصول علــى الطاقــة وامــا أن تخــزن لحــین الحاجــة إلیهــا  ً ً .

ان اهـم تغیـر   جـودة تحـت الجلـدوهناك كمیة أخرى البد أن تستعمل في تكوین المواد الدهنیـة خاصـة تلـك المو

   هي،یحدث للحوامض الدهنیة المتاینة من الكلیسریدات الثالثیة

امض ووتتحول الى حـیحدث هدرجة للحوامض الدهنیة غیر المشبعة ،-: هدرجة احلوامض غري املشبعة-١

 یتجمـع ،ان عملیة هدرجة الحوامض تكون اسلوبا جیـد للـتخلص مـن الهیـدروجین الفـائض الـذية مشبعةدهنی

خالل التخمرات الالهوائیة ،مما ادى الى انخفاض كمیة المیثان المنـتج ،كمـا انـه یـستفاد مـن الهیـدروجین فـي 

تخلیق حامض البالمتیك،بعد ذلك تذهب هذه االحماض الدهنیة المشبعة والعصارة الى االمعاء التي تمتص من 

  ، قبل خالیا الجسم

  

تمثیـل الحـوامض الدهنیـة ذات   تحـدث عملیـة :متثيل احلـوامض الدهنيـة ذات الـسالسل الطويلـة-٢

 فـي الخالیـا الظهریـة للكـرش وفـي حلمـات جـدار الكرش،وتكـون هـذه العملیـة محـدودة لتقـوم السالسل الطویلـة

   لكرش،االحیاء المجهریة بتخلیق االحماض ذات السالسل الطویلة المتشعبة والمفردة الطول في ا

  

 وبعـدها تنتقـل  chylomicronكیلومـایكروم  اللمـف علـى هیئـةمنان معظم الدهون تمتص :االمتصاص/ب

وتغطیهـــا ) نـــانومیتر٥٠٠(الـــى الـــدم الوریـــد عـــن طریـــق القنـــاة الـــصدریة،ویبلغ قطـــر الكیلوكـــدمایكروم حـــوالي

نـــاة الهظمیـــة وینـــتج عنهـــا بروتینـــات دهنیـــة دقیقـــة،وتتحلل كمیـــات قلیلـــة مـــن الكلـــسیریدات الثالثیـــة فـــي الق

الكلــسیرول والحــوامض الدهنیــة ذات الــوزن الجزئــي الواطي،وهــذه النــواتج تمــتص مباشــرة الــى الــدم الوریــدي 

للورید البوابى الكبدي،وان الحوامض الدهنیة الناتجة من تحلل الدهون مع الحوامض الحرة التي یمتصها الكبد 

ستخدامها كمصدر للطاقة اوتستخدم في انتاج الكلسیریدات الثالثیـة الى الدورة الدمویة فانها جمیعا قد تهدم ال

وبعـــدها تنتقـــل هـــذه الـــى االعـــضاء وانـــسجة الجـــسم المختلفـــة بواســـطة الـــدورة الدمویـــة ،وتـــستخدم لتـــصنیع 

  .الكلسیریدات الثالثیة او النتاج الطاقة 
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 ١٠٠(كیب یبلغ طولها كل منها  عبارة عن مركبات غرویة معقدة التر Chylomicronsالكايلومايكرونات 

ـــة مـــن الفوســـفولبیدات والكولیـــسترول الحـــر )ملیمـــایكرون ،تتكـــون مـــن الكلیـــسریدات الثالثیـــة مـــع كمیـــة قلیل

والمرتبط،الكایلومایكرونات یمتصها الجهاز اللمفاوي ومن ثم تمر عن طریـق القنـاة الـصدریة الـى بقیـة الجـسم 

ســـتخدامها فـــي عملیـــات الهـــدم او الخـــزن واذا لـــم تـــزال فـــان حیـــث تـــزال بـــسرعة بواســـطة الكبـــد واالنـــسجة ال

 Lipemeaالمایكرمایكرونات تعطي المظهر الحلیبي وهذ الحالة تسمى 

  

  غازات الكرش/د

یتكون خلیط الغازات الذي یوجد عادة في الكرش من ثاني اوكسید الكاربون،المیثان،وبعض النیتروجین،وكمیـة 

  ان نتیجة الختزال ثاني اوكسید الكاربون بواسطة البكتریاقلیلة من االوكسجین،یتكون المیث

 فـي الكرش،ویكـون ،ویعتبـر مـن اكثـر الغـازات المتكونـةمـن الغـاز الكلي% ٤٠-٣٠ یـشكل حـوالي المیثان-١ 

 ،وكـذلك نـوع proponicوكمیة قلیلـة مـن  bytricوacetaticمصدره نتیجة عملیة االختزال التي تحدث من 

  ).كزة یكون تكون غاز المیثان قلیل،العلیقة الخشنة یكون تكون غاز المیثان كبیرالعلیقة المر(العلیقة

  من الغاز الكلي في الكرش % ٦٠-٢٥ یشكل حواليثاني اوكسید الكاربون-٢ 

  (%)تركیب غازات الكرش (    )جدول 

  (%)  العنصر

  ٠.١٨  H2الهیدروجین        

  ٠.٥٦  O2األوكسجین      

  ٧.٠  N2النتروجین       

  ٢٧.٧٨          CH4  المیثان

  ٦٥.٥٣ثـاني اوكـسید الكـاربون



  ٤٠

CO2                     

ثــاني اوكــسید الكبریــت

H2S  

٠.١  

  

  مصادر الغازات

  التنفس-٢نتیجة التخمرات في الكرش                                -١

  الهواء الذائب في العلیقة -٤الهواء الذائب في الماء المتناول                          -٣

  

  العوامل  التي توثر عل تكوين الغازات

  )زادت الغازات المتكونة----------حجم الكرش كبیر(حجم الكرش-١   

  )زادت الغازات المتكونة-------- العلیقة الخشنة (نوع العلیقة- ٢   

  ) قلة الغازات المتكونة--------- العلیقة المركزة               (

  

    -:ضم واالمتصاص يف األمعاء الدقيقةاهل/ج

 مثــل  ولة عــن ذالــكؤ المــساألعــضاء التــي تفرزهــا األنزیمــاتم الكتلــة الغذائیــة بواســطة ضیــتم اســتكمال هــ/١

   البنكریاس والصفراء

   الــدم   بامتــصاص المركبـات التالیــة وتوصــلها الــيلألمعــاءتقـوم الزغابــات الموجــودة فــي الجـدار الــداخلي /٢ 

الكالسیوم،البوتاسیوم،الــسكریات االحادیــة والثنائیــة،االحماض االمینیــة،الحوامض ( خالیــا الجــسم ومــن ثــم الــى

  .الدهنیة،الكلسیریدات االحادي،

  یتم امتصاصها في االمعاء الدقیقة  من الكاربوهیدرات% ٩٠ نجد ان ٠:امتصاص الكاربوهيدرات-١

 عملیة امتصاص الدهن،ولیس للغشاء المخاطي تقع في جدار االمعاء المرحلة الثانیة في-:امتصاص الدهن

مجـــرد نـــسیج تنفـــذ مـــن خاللـــه المـــواد ،بـــل ان لـــه دور تمثیلـــي دینـــامیكي ،حیـــث ان لـــه عالقـــة فـــي صـــناعة 

وزیتم في جـدار االمعـاء انفـصال امـالح الـصفراء مـن معقـدات .الكلیسیریدات الثالثیة ومواد دهنیة مشابه اخرى

 حـصل نقلهـا الـى الجـدار مـن تجویـف االمعاء،وتعـاد امـالح الـصفراء الـى احماض دهنیة والتي-امالح الصفراء

  .الكبد عن طریق الورید البابي ومن هناك تعاد دورة الصفراء وهكذا یحافظ علیها من التبذیر

  

ان عملیة امتصاص االحماض االمینیة المختلفة لیست بالعملیة البـسیطة،انه التنفـذ -:ربوتنيامتصاص ال-٣

ء بصورة تلقائیى بل عملیة انتقائیة بطبیعتها،وهنالك تنـافس بـین االحمـاض االمینیـة المختلفـة من خالل الغشا

لهــا االفــضلیة فــي  ) L(نــوع الحــتالل مواقــع لهــا فــي نظــام النقــل عبــر الغــشاء المخــاطي ،فاالحمــاض االمینیــة 

ذا النقـل االمتـصاصي ،والتعرف بالضبط المیكانیكیـة التـي یـتم بواسـطتها هـ )D(االحماض نوعاالمتصاص  من 



  ٤١

،ولن یعتقد ان العملیة تحصل بالتنافذ البسیط من خالل جدران االمعاء ،ولكن االبحاث الحدیثة،تشیر الى وجود 

  نظام فعال للنقل 

  

  -:اهلضم واالمتصاص يف األمعاء الغليظة/د

  .حدوث بعض التخمرات بواسطة الفلورا-١

  .یات،الخمائر التي تقوم بتجزئة الغذاء غیر المهضومتحتوى على إعداد كبیرة من البكتریا، الفطر-٢ 

  .تمتص الماء ونواتج التخمر -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األمعاء املعدة احلقيقة و يوضح هضم الربوتني  يف- خمطط

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

   البروتين الميكروبي +                                        بروتين الغذاء المنهزم من الكرش 

                                     Hc l   
pepsinogen                    pepsin                               

  

  

  

  

  

  

                                                        

  ببتيدات معقدة                                                                        



  ٤٢

Trypsinogen                                 Trypsin                            

  

Chymotrypsinogen Chymotrypsin                                

  

Procarboxypeptidase       carboxyp eptidase               

  

  

  

                                                                

  احماض امينية + بروتميز +   ببتيدات بسيطة                                                                                  

Amino peptidase 
Di peptidase                                                  

  

  

                                                                    

  

  

  

  

    أحماض أمينية منفردة                                                                                                

  

  

  

  :احملاضرة السابعة

  

  تغذية الدواجن

  :ات املزرعة لألسباب اآلتية ختتلف تغذية الدواجن عن تغذية حيوان

الطیــور ســریعة النمــو عالیــة التمثیــل الغــذائى ، تتمیــز بزیــادة معــدل ضــربات القلــب وزیــادة ســرعة التــنفس .١

ـــات  ـــة خـــصوصا مـــن البروتین ـــاث الغذائی ـــذا فاحتیاجاتهـــامن المركب ـــات درجـــات حـــرارة الجـــسم ، ل ـــاع وثب وارتف

  . غیرها من الحیوانات والفیتامینات والعناصر المعدنیة أعلى نسبیا من



  ٤٣

یتمیز الجهاز الهضمى بعدم وجود أسنان بالفم لطحن المواد الغذائیة حیـث یـتم معظـم الطحـن فـى القونـصة .٢

عالوة على زیـادة معـدل . و القناة الهضمیة صغیرة وقصیرة وذات سعة محدودة جدا بالمقارنة بالمجترات مثال 

وبالتــالى فــان وقــت تعــرض الغــذاء لفعــل وتــأثیر اإلفــرازات  )  ســاعات٨ – ٣( مــرور الغــذاء بالقنــاة الهــضمیة 

  لذا تحتاج الدواجن إلى غذاء مركز سهل الهضم صغیر الحجم عالى القیمة الغذائیة. قلیل 

ینقسم الهـضم فـى الحیوانـات بـصفة عامـة إلـى هـضم میكـانیكى وأخـر میكروبـى وثالـث كیمـاوى ، والنـوعین .٣

لـذا فـالمواد . دواجن واألساس فى الهضم هو الهضم الكیماوى أو اإلنزیمـى األولین من الهضم محدودان فى ال

  .الخشنة ال یمكن هضمها وبالتالى البد من غذاء مركز قلیل األلیاف 

الطیور أیضا أكثر نشاطا وكذلك أكثر تأثرا وحـساسیة بمـؤثرات البیئـة الخارجیـة وتتمیـز بـسرعة دورة الحیـاة .٤

  .تصادیة بصفة عامة وقصر الحیاة اإلنتاجیة واالق

  

  االستفادة من الغذاءمن قبل الطائر

ومن معرفتنا بعملیات التمثیل الغذائى فى جسم الطائر یمكن القول بأن الغذاء الداخل للجسم یمكن أن یشارك 

  -:فى العملیات اآلتیة 

 قدر من ،لتكفى أقل)ْ ف١٠٦(للمحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة  //Maintenanceحفظ احلياة -أ 

 - القلب ، القونصة ، الجهاز التنفسى ( أو غیر اإلرادیة ) لیبحث عن الغذاء ( حركة العضالت سواء اإلرادیة 

  ) .األمعاء 

عضالت وأعضاء ( النمو عبارة عن زیادة فى كل من العظام والنسیج البروتینى //Growth النمو -ب

  .زید من الحافظة وهذه الزیادة یلزمها بروتین وعناصر معدنیة أ) وماء 

نتیجة لالنتخاب المستمر فى الدجاج امتد موسم إنتاج البیض //Egg Production إنتاج البيض –جـ 

  .وهذا اإلنتاج یحتاج لمواد غذائیة إضافیة. من فترة الربیع فقط إلى شهور طویلة على مدار العام 

ما یتشتت فى صورة حرارة واما الغذاء الذى یدخل الجسم أكثر من حاجته ا//Fattening التسمني -د

  یخزن فى صورة دهن

  

  

  

  

  

  

  

اجلهاز اهلضمي يف الدواجن



  ٤٤

الجهاز به كثیر من التحورات یعتبر الحهاز الهضمى من اهم االجهزه على االطالق فى جسم الدجاج وهذا

  ـ: التالیة ویتكون الجهاز الهضمي من األجزاء .لیواجه طریقه معایشه الطائروطبیعه الغذاء الذى یتناوله

 عبـارة وهـوbillاو beak  بالمنفـارالطیـوریبدا الجهاز الهـضمى فـى Beak & Mouth:املنقار والفم-١

عن تحورات فـي الفكـین العلـوي والـسفلي ویـستخدم فـي أعمـال كثیـرة كالتقـاط الغـذاء والـدفاع وبنـاء األعـشاش 

یحدث استبدال لالسنان بعظم الفـك  حیثوالفم فى الدجاج ال یحتوى على اى اسنان ،وتنظیف الریش وتنسیقه

لـذلك فهنـاك اخـتالف كبیـر فـي ،.chewing  بعملیـه مـضغ الغـذاء القیـام الثقیل وبالتالى ال یـستطیع الـدجاج

   شكل المنقار تبعا لطبیعة الطائر وسلوكه والبیئة التي یعیش فیها، 

   االجزاء التالیةالفم یضم

 والیحتوى على تراكیب عصبیة واضحة عكس ماهو الحال فـي اللسان فهو عضو متقرن:tongueاللسان-أ

  ،ان یتم ترطیبه عن طریق للعاباللبائن، یقوم اللسان  بدفع الغذاء الى البلعوم بعد

اللعاب عن طریق الغدد اللعابیه الموجوده فـي قـاع ،ویتم افراز-:salivary glandsاللعابية الغدد-ب

 taste یحتـوى علـى بـراعم او حلمـات للتـذوقدره علـى تـذوق الغـذاء حیـثوجانبي الفم واللسان وللدجاج الق

buds برعم، أن تنـاول الغـذاء ١٢العدد یكون فى الكتاكیت حوالى برعم فى اللسان وهذا٢٤یصل عددها الى 

وابتالعه في الدواجن تتم بسرعة كبیرة ،حیث یالحظ أن الطیور تفضل بعض المواد العلفیة بینما ترفض تنـاول 

واع اخــرى ممــا یــدل علــى وجــود حاســة التــذوق فــي الدواجن،وتــدل الدراســات علــى وجــود بــراعم التــذوق فــي انــ

وتتراوح كمیة اللعاب .النهایة الخلفیة للمنقار بینما تخلو المنطقة االمامیة المتقرنة من المنقار من هذه البراعم

  طیور قاعدیا ویكون اللعاب في ال)الیوم/ مللترا٣٠-٧(التي یفرزها الطائر مابین

ترطیب الغذاء -١

  لیسهل مرورها داخل القناة الهضمیة ) بروتینیة(احاطة الغذاء بمادة لزجة-٢

  . بهةیحافظ على اغشیة الفم من التخدش والتصاق المواد الغذائی-٣

  یساعد عل تنظیف الفم من فضالت االغذیة-٤

 الــذین یقومــا بتحویــل النــشا amylase وكمیــة قلیلــة مــن أنــزیم  ptyalin  الــذي یحتــوى علــى أنــزیم-٥

  والكالیكوجین الى سكر یات بسیطة

یتمیز بقدرته علـى التمـدد خـالل مـرور الغـذاء بـه كمـا )  سنتمترا٢٥حوالي (هو انبوب طویل نسبیا -:املرئ-٢

 الیـى التـي تفـرز سـائل مخـاطي mucous glands المخاطیـهالغـددانه مبطن من الـداخل بطبقـة مـن الخالیـا 

  . لیسهل مرور الغذاء الى الحوصلةانزالق الغذاء وبالتالى تسهیل عملیه البلعتساعدفى 

  

؛ وتكـون الحوصـلة  crop ینتفخ المرئ  في نهایته  مكوناانتفاخ یطلق علیه الحوصـله : Crop:احلوصلة-٣

 فــي الــدجاج والرومــي كیــسا كمثــري الــشكل یتــصل بــالمرئ عنــد قاعــدة الرقبــة، بینمــا تكــون الحوصــلة فــي الــبط



  ٤٥

الحوصـله فهـى عبـاره عـن مكـان جمـع وتخـزین . واالوز عضوا مغزلي الشكل وتتصل بالمرئ عنـد بدایـة الرقبـة

اللعــاب القـادم مــن الفـم وقبــل دخولـه المعــده وذلـك فــى حالـه خلــو مؤقـت للغـذاء ویــتم فیهـا تطریــه الغـذاء مــن

یاكلــه الطــائر یــتم تخزینــه فــىوعنــدما تكــون القانــصه ممتلئــه بالغــذاءفان الغــذاء الــذى القانــصه مــن الغــذاء

وفـي اغلـب النـواع الـدواجن .الحوصله تخزینا موقتا لحین مرور الكتله الغذائیه مـن القانـصه الـى االثنـى عـشر

توجد غدد افرازیة في الحوصلة وبعض الخالیا التي تفرز بعض االفرازات المخاطیة فقط ،وتعیش في الحوصلة 

  .لى تخمر الغذاء التي تعمل عامجموعة قلیلة من البكتری

خزن الغذاء-١

  تنظیم مروره الى المعدة وترطیب الغذاء-٢

 دقیقة،ولكن تقل عدد مرات ١.٥-١/ عادة تحدث تقلصات الحوصلة عندما تكون فارغة بمعدل مرة واحدة 

حدوث هذه التقلصات عند دخول الغذاء الى الحوصلة وربما تتوقف لفترات قصیرة ،وان هذه التقلصات هي 

  .ة عن دفع الغذاء باتجاه المعدة الغدیةالمسؤل

  

   الى قسمین في الشكل والوظیفة وتنقسم: املعدة -٤

:)املعـدة احلقيقيـة ( الفديةاملعدة -أ Proventriculus :یـصل الحوصـله الـشكل  وهـو انتفـاخ مغزلـي

ه الغدیـه وتقـوم مخاطى سمیك یحتـوى علـى الغدداالفرازیـه للمعـدبواسطه غشاء بالقانصه وتبطن المعده الغدیه

ُاللذان یساعدان فى هضم البـروتین  HCL ؛ وحامض الهیدروكلوریكpepsin البسینهذه المعده بافراز انزیم

القانــصه الــى بروتینــات بــسیطه؛ وال یــستمر الغــذاء فــى المعــده فتــره طویلــه وانمــا یمــر بــسرعه الــىوتكــسیره

القانـصه عـن طریـق االنقباضـات كتلـه الغذائیـه الـىالستكمال عملیات الهضم فیما بعد ویحـدث هـذا االنتقـال لل

هذه االنقباضات العضلیه تزداد فى الذكور عـن االنـاث كنتیجـه وللعلم فان. العضلیه الدوریه فى المعده الغدیه

  .االندروجینلفعل هرمون

ون عباره عن كتله عضلیه سمیكه ،تتكـ  الشكل بیضوىوهى )Gizzard :املعدة العضلية( ـ القانصة ب

من عـضلتین قـویتین سـمیكتین متعاكـستي االتجـاه ،تقـوم بعملیـات هـضم میكـانیكى للغـذاء بـسب االنقباضـات

والغذاء الصلب وهـى اى ان دورها الرئیسى هو القیام بعملیه الطحن للحبوب. العضلیه لجدار القانصه السمیك

قـوه االنقباضـات العـضلیه تزیـد عنـد ن كما وجـد ا.بالتالى تعوض غیاب االسنان بالدجاج وباقى أنواع الطیور؛

القانصه حیث انه یمر مع الغـذاء المطحـون الـى االثنـى وجود الحصى فى تجویفها ویستمر وجود الحصى فى

  عشر 

الدجاج قصیرة عن مثیلتها في الثدییات وذات قطر األمعاء في:: Small intestineـ األمعاء الدقيقة٥

 ٦-٥ل االمعــاء الدقیقــة لكــل مــن الــدجاج والرومــي والــبط والــوز حــوالي واحــد علــى امتــداد طولهــا؛ یبلــغ طــو

المكـان الـذي یحـدث بهـا عملیـات الهـضم االنزیمـى أو الكیمیـائى اضعاف طول جـسم الطـائر ، واألمعـاء ،وهـي
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ُاالنزیمــات المفــرزه مــن األمعــاء والبنكریــاس وافــرازات الكبــد باإلضــافة إلــى بعــضللغــذاء وذلــك عــن طریــق
ُت؛ ثـم یـتم معظـم االمتـصاص للمركبـات الغذائیـة المهـضومة خـالل جـدار األمعـاءالهرمونـا ُ الدقیقـة عـن طریـق ُ

 dovdenumأجزاء هـي اإلثنـى عـشرالموجودة بها؛ كما وتتكون األمعاء الدقیقة من ثالثة villi الخمالت

  ileum واللفائفي jejunum والصائم

  

 ceca  االمعـاء الغلیظـه مـن ثالثـه اجـزاء هـى االعـوریینتتكـون: : large intestineاألمعاء الغليظـة-٦

،وتكـون االمعـاء .والـبعض یعتبـر المـستقیم فقـط هـو االمعـاء الغلیظـه cloaca والمجمـع rectum والمـستقیم

وتنتهــى بــالمجمع الــذي یفــتح الــى خــارج الجــسم عــن طریــق ) ســم١٠-٧(الغلیظــة قــصیرة والیزیــد طولهــا عــن 

  .المخرج

عن زوج من االنابیب موجودة عند اتصال األمعاء الدقیقة باألمعاء الغلیظة؛ وهذهه عبار:االعوريني -أ

ویحتوى  سم؛٣٠ ـ ١٠ُاألنابیب ذات نهایات مغلقة؛ ویصل طول األعوریین فى الدجاج الناضج من 

یین االمتصاص ،كما ویحدث فى االعوركما فى األمعاء الدقیقة لتقوم بعملیة villi األعوریین علي الخمالت

  .الغذاء بفعل لمیكروفلورا الموجودة باالعوریینعملیه هضم لاللیاف الغذائیة الموجودة فى

 وبعـض االحیـاء المجهریـةالغذاء الذي لم یـتم هـضمه وكمیـات مـن  (الفضالتاللهما یتم طرح :املستقيم -ب

  اطیة المبطة للجهاز االنزیمات والعصارات المختلفة من عملیة الهضم عالوة على بعض خالبا االغشیة المخ

ٍعبـارة عـن الغرفـة  او الممـر التـى یفـتح فیهـا كـل مـن القنـاه الهـضمیة والجهـاز البـولى؛ المجمـع-:امـع-ج ُ ُ

علیهـا ُأو مـا یطلـق vent التناسـلى؛ كمـا ویفـتح المجمـع إلـى خـارج الجـسم عـن طریـق فتحـة الـشرجوالجهـاز

یخـرج مـن المجمـع علـى ع البـول لیتكـون الـزرق؛ والـذىُالمجمع؛ وفى المجمع یحدث خلط للـروث أو البـراز مـ

   .ُفترات زمنیة متباعدة

  

ُالبنكریاس فـى الـدجاج مـن ثـالث فـصوص؛ وكـل فـص یخـرج منـه قنـاة تكون: : pancreas البنكرياس-٧

 غــرام؛ ولنقــل اإلفــرازات أو العــصیر ٤٠وزن البنكریــاس فــى الــدجاج حــوالى لتــصب فــى اإلثنــى عــشر؛ ویــصل

ًاإلثنى عشر فإنه تحدث حركات دوریة تـساعد فـى إتمـام ذلـك فـى مـده بـسیطة جـدا ال إلىالبنكریاسى ُ تتجـاوز ُ

ُفتحــة واحــدة تــسمى الحلمــة عــشر ثــوانى؛ مــع العلــم بــأن القنــوات البنكریاســیة الــثالث تفــتح فــى االثنــى عــشر

  .العامة

 .  

من  %٤ ـ ٣ُویمثل حوالى  two lobes یتكون في الدجاج وباقى أنواع الطیور من فصین : liver الكبد-٨

تقوم بتكوین المرارة أو وزن الجسم فى الدجاج؛ ویحتوى الكبد فى الدجاج على الحویصلة المراریة التى

ُالكبدیة الیسرى والتى تفتح مع قنوات البنكریاس ویتصل الكبد باالثنى عشر عن طریق القناة bile الصفراء

  شر، عالثالث فى الحلمة العامة فى االثنى
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وتوجـد قناتـان صـفراوتان لنقـل .  للـدجاج حوصـلة صـفراویة، ال توجـد فـي بعـض الطیـور: احلوصلة الـصفراء

تكون الیمنى منهما كبیـرة متـضخمة لتكـوین الحوصـلة الـصفراویة، والتـي مـن .  الصفراء من الكبد إلى األمعاء

ة الیـسرى، فهـي غیـر متـضخمة، لـذا تمـر أمـا القنـا.  ًخاللها یمر أغلب العصارة الصفراویة، وتخزن فیها وقتیا

  .من خاللها كمیة قلیلة من الصفراء إلى األمعاء
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.  

  النسب املطلوبة فى عالئق األنواع املختلفة من الدواجن وفى األعمار املختلفة 

% ٣ –بروتین % ١٨) فى مرحلة النمو : ( بصورة عامة التركیب الكیماوى للزیادة فى وزن الجسم به 

  .دهن 

نوع العلیقة

البروتین

%

  الممثلةالطاقة 

كغم /ك.ك

علف

بة نس

الطاقة 

نللبروتی

  الكالسیوم

 %

  الفوسفور

%

 ٤نمــو كتاكیــت حتــى عمــر 

أسابیع

١٤٥١٠.٧  ٢٩٠٠  ٢٠

١٦٢٩٠٠١٨٠٠.٨٠.٤٠أسبوع١٤–٦نمو كتاكیت 

٢٠-١٤نمــــو كتاكیــــت 

أسبوع

١٢٢٩٠٠٢٤٠٠.٨٠.٤٠

١٥٢٨٥٠١٩٠٢.٧٥٠.٦٠الدجاج البیاض

٢٨٢٧٥٠١٠٠١.٢٠.٨ أسابیع٦نمو رومى حتى 

٢٢٢٩٥٠١٣٥٠.٨٠.٧أسبوع١٢-٦نمو رومى 

١٩٣٠٠١٦٠٠.٨٠.٧ أسبوع١٢نمو رومى فوق 

١٤٢٦٦١٨٠٠.٨٠.٤٠رومى كبیر

١٤٢٨٥٠٢٠٠٢.٢٥٠.٧٥رومى تربیة

٢٣٣٢٠٠١٤٠١٠.٧ أسابیع٦بدارى لحم حتى 

٦بــــــدارى لحــــــم مــــــن 

أسابیع٩–

٢٠٣٢٠٠١٦٠١٠.٧

١٤٠٠.٩٠.٤٥  ٢٢٣٠٠٠نمو بط

١٨٢٦٥٠١٩٠٢.٧٥٠.٥٠بط كبیر تربیة

٠.٧٠.٣٥  ٢٠٢٦٥٠١٣٠نمو إوز
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  :احملاضرة الثامنة

  

  الدواجنأهلضم واالمتصاص يف 

Metabolism& Absorption In Poultry  

  التــي تحــدث فــي جــسم الكــائن الحــي الكیماویــة علــى سلــسلة مــن التفــاعالت  metabolismیطلــق اســم    

،وبعض هـذه التفـاعالت تتطلـب تكـسیر المركبـات المعقـدة الـى مـواد بـسیطة،ویطلق علـى هـذه التفـاعالت اسـم 

،فهـي عبـارة عـن )anabolism(ا هـي عملیـة البنـاء العملیات التي عكسهأما،)catabolism(عملیات الهدم 

العملیات الحیویة التي تصنع بواسطتها المركبات المعقدة من المركبات البسیطة وعـادة تتجمـع المـواد الثانویـة 

 كیماویـة طرحها من خارج الجـسم،وان طـرح هـذه المـواد تتطلـب تفـاعالت ألجلالناتجة من عملیات المیتابولزم 

ن عملیـات المیتـابولزم وكنتیجـة لهـذه العملیـات فـان الطاقـة ستـصبح جـاهزة لیـستفید منهـا ولذلك تعتبر جـزء مـ

 نوالـدهون مـ مثـل تـصنیع الكاربوهیـدرات والبروتینـات الكیماویـة  واألعمـالالجسم في القیام بالعملیات الحركیـة

  .مصادر المواد الداخلة في عملیات المیتابولزم

  feedstuffs Utilization of استفادة احليوان من الغذاء   

 : حتى یستفید الحیوان من غذائه فإنه یلزم أن یمر بأربعة خطوات هامة هى

: Absorption االمتصاص- ٢                                        Digestion الهضم- ١

: Metabolism الغذائيتمثیل ال- ٤: Circulation                                            توزیعال- ٣

  

على الغذاء أثناء مروره المقصود بالهضم هو جمیع العملیات المتعاقبة التى تتم:Digestionاهلضم /أوال

المركبة إلى مواد بسیطة یمكن للكائن الحى فى القناة الهضمیة ویكون من نتیجتها تحویل مكونات الغذاء



  ٥٠

تغطیة االحتیاجات المختلفة سواء (اطى غذائهأنسجته واحتیامتصاصها واستخدامها كمصدر للطاقة وبناء

.،)  او النمو او اإلنتاجلإلدامة

  

  الدواجن اهلضم يف أنواع

عبــارة عــن طحــن وتكــسیر المــواد  -:Digestion  Mechanical )العــضلي(اهلــضم امليكــانيكي-١

للقانـصة عـضلیة والتقلـصات الواختالطـه باللعـاب فـى الفـم الغذائیة الـى قطـع صـغیرة فـي الفـم بواسـطة المـضغ 

النـوع مـن الهـضم أهمیـة كبیـرة  ویعتبر المضغ من أهم وسائل الهضم المیكانیكى ویمثل هـذا،لقناة الهضمیةوا

فى الحیوانات آكالت العشب ومن فوائد عملیةوالمـضغ هـى تكـسیر الغـذاء إلـى جزیئـات صـغیرة وبالتـالى تـزداد 

   ، .األنزیمات الهاضمةمساحة المسطح المعرض لفعل

عبارة عن هضم الغذاء بواسطة االنزیمات -:Digestion  Chemical )الكيماوي(هلضم األنزمييا-٢

بواسطة العصارات الهاضمه من القناه  ،اىوالعصارات الهضمیة المختلفة التي تفرزها غدد وخالیا الجسم المختلفة

، العصاره المراریه ، )Pepsin + HCL ( ، العصیر المعدى )االمیلیز(مثل اللعاب ) انسجه وغدد(الهضمیه 

 والتى تقوم بتحلیل المواد معقدة )اللیبیز + بیبتیدیز + لیكوسیدیز كال(عصارة البنكریاس و العصاره المعویه 

التركیب إلى مواد بسیطة یسهل امتصاصها ، وجمیع األنزیمات الهاضمة من أنزیمات التحلل المائى وهى أنزیمات 

 ونوع pHفسیولوجى والعصبى أما فعلها فیتأثر بعوامل عدیدة منها درجة الـ متخصصة ویخضع إفرازها للتنظیم ال

  . الغذاء والكیفیة التى یتم بها الهضم المیكانیكى

                             

  -:اهلضم واالمتصاص يف الفم/١

  تجري في الفم نوعین من الهضم  /اهلضم/  أ

                الــى قطــع صــغیرة وكــذلك یــتم طحــن المــادة العلفیــة بواســطة ویــتم ذلــك بتقطیــع الغــذاء(الهــضم المیكــانیكي/أ  

  ).االسنان

ساعد علــي ترطیــب الغــذاء یحتــوي علــي انــزیم یــالیحــدث داخــل الفم،ولكــن اللعــاب الــذي (األنزیمــيالهــضم /ب 

  مشابه النزیم 

  ). عملیات الهضمیبیز الذي یقوم بتحلیل الدهون،ولكن هذا االنزیم الیشكل اهمیة خاصة  فيالال    

هنالــك بعــض المــواد العلفیــة تحتــوى علــى الكلوكــوز یمــتص جــزء منــه فــي الفــم ،باالضــافة /االمتــصاص/ ب 

  .عض من الفیتامینات واالمالح المعدنیةبالى

  

  االمعاء الدقيقة

ٍداخل اإلثنى عشر یكون حامضي ویكون قلوي في كل من الصائم واللفائفى؛ هذا وتحدمع العلم بأن الوسط ثُ

ُمعظم عملیات الهضم في اإلثنى عشر حیث یفرز إنزیم التربسین الذي یهضم ویحول ُالمركبات البروتینیه إلـى ُ



  ٥١

ُالتي تتكـون مـن جـزئین أساسـیین وهمـا الجـزء أحماض أمینیة؛ كما یصیب في اإلثنى عشر افرازات البنكریاس ُ

ثاني وهو االنزیمى الذي یحتوى على االنزیمـات ُالبیكربونات؛ والجزء الالمائي الذي یحتوى على الماء وایونات

العــصارة للكربوهیــدرات والــدهون والبروتینــات؛ وكــذلك یــصیب فــي اإلثنــى عــشر إفــرازات الكبــد مــنالهاضــمة

بكفـاءة؛ وفـى الـصائم تحـدث ُالـصفراویة التـي تعـادل الـسائل المعـدي لكـي تـتمكن اإلنزیمـات مـن القیـام بعملهـا

فیه استكمال عملیات الهـضم حیـث یمتـد تـأثیر ر الغذائیة؛ أما في اللفائفي فیتمعملیات امتصاص فقط للعناص

كما ویتم انتقال وحركـه الغـذاء داخـل االمعـاء عـن . المواد الغذائیةعصارات البنكریاس والمرارة لیتم هضم باقي

ویوجـد ه الجینیـهاالنقباضات العضلیه وهذه االنقباضات العـضلیه تبـدا نـشاها اثنـاء المرحـاطریق مجموعة من

وكالهمـا یتـاثر بالعوامـل العـصبیه من هذة االنقباضات العضلیه نوعان هما المرحلـه الدوریـه والحركـه المجزئـه

االنقباضیه؛ وبجانب إفراز األمعاء لبعض االنزیمـات فإنهـا وعوامل میكانیكیه ومنها كمیه الغذاء وحركه المعده

 عملیه الهضم وحركه القناه الهضمیه مثل هرمونـات الـسكرتینیكون لها دور فىتفرز بعض الهرمونات التى

secretin والكوالى سیستوكینین cholcystokinin.ومما سبق یتبـین أن عملیـه الهـضم digestion  تـشمل

فى القانصة وكذلك التغیـرات والطحن الذى یتم swallowing ُكل التغیرات الفزیائیه للغذاء مثل التكسیر والبلع

القتـاة الهـضمیة والبنكریـاس والكبـد وكـذلك حـامض  التـى تـشمل علـى افـرزات االنزیمـات علـى طـولالكیمیائیـه

ُوذلك مع تحویل المركبات الغذائیه المعقـدة التركیـب إلـى مـواد بـسیطة مع نشاط البكتریا؛ HCl الهیدروكلوریك ُ
ُفتتحول الكربوهیدرات الى سكریات أحادیة مثل سكر الجاوكوز سهلة االمتصاص وتتحلل الدهون إلى أحماضُ

ُداخـل جـدران الخالیـا ثـم ُللمـواد الممتـصه absorptionوبعد عملیه الهـضم تحـدث عملیـه االمتـصاص .أمینیة

عملیـه االمتـصاص ثـم یحـدث الـى داخـل الخالیـا تحدث الـى تـدفق لهـذه المـواد الـى تیـار الـدم او اللمیـف وتـتم

واالنتـشار المیـسر active transport تقـال النـشطاالنوكـذلك diffusion بثالثـه طـرق هـى االنتـشار

facililitated diffusion االخیـر تنتقـل فیـه المـواد مـن الموضـع ذو التركیـز العـالى الـى الموضـع ذو وهـذا

  .بواسطه وسیط بروتینى ناقل معینالتركیز النخفض

  

  االعور

ك لزیـادة كفـاءة االسـتفادة مـن األلیـاف الطیور األخرى مثل النعـام ،وذلـقد یكبر حجم األعوریین كما فى بعض

ومع ذلك فـإن. ،.حجم الكائنات الدقیقة باألعوریین والتى تقوم بعملیة هضم األلیافالغذائیة عن طریق زیادة

تتـأثر إال بمقـدار قلیـل التجارب الحدیثة بینت أنه فـى حالـة استئـصال األعـوریین فـإن عملیـة هـضم األلیـاف ال

ُتتـوافر الظـروف المثلـى لتكـاثر الكائنـات الدقیقـة وفـى االعـوریین.فى الـدجاج % ١٠  ـ١ًجدا حیث تقل نسبته 
) وســط ال هــوائى(؛ هــذا باالضــافه الــى عــدم وجــود اكــسجین ٦.٥ـــ ٥.٦تكــون حیــث تكــون درجــه الحموضــه

ُ ساعات؛ وبالتالى یعطى الفرصة لتكـاثر هـذه الكائنـات٨ ـ ٦ُاألعوریین؛ فیتم كل باالضافه الى تفریغ الدقیقـة؛ ُ

ًال یعتبر عامال مؤثرا فى تغذیة وبالرغم من وجود حدوث بعض الهضم البكتیرى باالعوریین لأللیاف إال أن ذلك ًُ ُ

  الدجاج؛ 

  املستقيم



  ٥٢

 سـم؛ ١.٥ ـ ١ُسم وقطره مـا بـین ١٠ ـ ٦قصیر طوله یتراوح ما بین ُوبالنسبه للمستقیم فهو عبارة عن أنبوب

  االنقباضات الدوریة المسئولة عن نقل محتویات المستقیم للخارجمجموعة من ُویحدث بالمستقیم

  

  البنكرياس

؛ وكمــا ذكرنــا مــن قبــل فــإن العــصارة ٦.٨ـــ 6الحموضــةوالعــصیر البنكریاســى لونــه أصــفر باهــت؛ ودرجــة

ُجزئین هما الجزء المائى والجزء اإلنزیمىالبنكریاسیة تتكون من دوث حـُویؤدى حدوث أى تغییرات غذائیة إلـى.ُُ

ُوالـدهون فـى الغـذاء تـؤدى لحـدوث ًتأثیر على النشاط االنزیمى للعصارة البنكریاسیة؛ فمثال زیادة الكربوهیدرات

ولكـن عنـد زیـادة البروتینـات فـى الغـذاء ... البنكریاسـیةزیادة فى نشاط انزیمات االمیلیز واللیبیـز فـى العـصارة

حـدوث زیـادة فـى نـشاط انـزیم الكیموتربـسین فـى االثنـى العصارة البنكریاسـیة مـع یحدث معها تغییر بسیط فى

ًوالـصائم فـى نفـس الوقـت؛ فلقـد وجـد أن اسـتخدام كـسب فـول الـصویا الغیـر معامـل حراریـاعـشر ُ فـى أعـالف ُ

والكیموترســـین فـــى العـــصیر ُالـــدجاج یـــؤدى إلـــى انخفـــاض نـــشاط بعـــض االنزیمـــات مثـــل األمیلیـــز واللیبیـــز

ُبـإفراز هرمـونى الجلوكـاجون واألنـسولین؛ وكـذلك بـه جـزء ء ذو إفراز داخلى یقومُوالبنكریاس به جز.البنكریاسى

ُاإلنزیمــات الهاضــمة لكــل العناصــر الغذائیــة العنــصریة؛ كمــا یفــرز إفــراز غنــىذو إفــراز خــارجي یقــوم بــإفراز ُ

ــاس فــى االثنــى عــشر؛ ــسهل مــن عمــل انزیمــات البنكری ــادل حموضــة المعــدة لت ــات لتع ُبالبیكربون عمــل كمــا یُ

ُالبنكریاس أیضا على حمایة جدار األمعاء الدقیقة من  ً  

ٍالمعدة ،وتشمل انزیمات البنكریاس كال مما یلي الحامض اآلتى من ـ: ُ

 .الذى یهضم النشا amylase ـ االمیلز1

.بهضم البروتیناتویقومان trypsinand chemotrypsin ـ التربسین والكیموتربسین2

ُویقوم بإزالة بعض األحماض الدهنیة من جزئ lipase ـ اللیبیز3 .الجلیسرول لتكون أحادى الجلیسریداتُ

 & RNA ویقومان بتكسیر المادة النوویة Ribonuclease & Deoxyribonucleaes ـ إنزیمى4

DNA نیوكلیوتیدیه أقصرإلى سالسل.

ى مكان عملها؛ وذلك من أجل تنشیط فُویقوم البنكریاس بإفراز هذه االنزیمات فى صورة غیر نشطة؛ ثم

ُفمثال إنزیم التربیسین یفرز فى صورة ... بفعل هذة االنزیماتحمایة خالیا البنكریاس نفسه من التدمیر الذاتى ً

  .ُثم یتحول إلى الصورة النشطه وهى التربسین trypsinogen التربسینوجین

  

  الكبد

ُوبالرغم من أن كال من البنكریـاس والكبـد لیـسوا جـزء ً ُن القنـاة الهـضمیة وانمـا همـا غـدد مـساعدة؛ وأعـضاء مـُ ُ ٕ

  .ُمشتركة فى عملیة الهضم

لتـسهیل مـن هـضمها ُللصفراء دور كبیر فى عملیه الهضم فوظیفتها األساسیة هى عمل مستحلب للدهون-١

  وامتصاصها



  ٥٣

 الصفراء من البنكریاس؛ ودرجة الحموضة فىُكما تعمل الصفراء على تنشیط انزیم اللیبیز الذى یفرز- ٢

.٧.٧ ـ ٥.٩حوالى 

ُویصل معدل bilirubin والبیلیوبین biliverdin ُنوعین من الصبغات هما البیلیفردینوتشتمل الصفراء على
  الدقیقه على التوالى ُ میكروغرام لكل كیلو غرام من وزن الجسم فى٩. ـ١٤.٧إفرازهما فى الدجاج إلى 

  ذائى للبروتینات والكربوهیدرات والدهون عملیات التسهیل الغالكبد فإنه یدخل فى-٣

  عملیات التمثیل الغذائى؛ إزالة السموم الناتجه عن-٤

  

  

  

  

  اسعةتالمحاضرة ال

  

   يف تغذية ارتات املركبات  النرتوجينية الالبروتينيةاستخدام 

Using Of Non Protein  Nitrogen Compounds (NPN) In Ruminant 
Nutrition  

هــي عبــارة عــن مركبــات معظمهــا صــناعیة تحتــوى علــى النتــروجین فــي  لنتروجینیــة الالبروتینیــةالمركبــات  ا  

وعند دخول هذه المركبات الى كرش ،یماوي الكتركیبها ولكنه لیس على صورة بروتین حقیقي من حیث تركیبه 

فاد منهـا االحیـاء الحیوان تتحلل بواسطة أنزیمات تفرزها األحیاء المجهریـة الـى مركبـات بـسیطة یمكـن ان تـست

  .المجهریة لتصنیع البروتین المیكروبي

تستخدم هذه المركبات لألسـباب ؟ملاذا تستخدم املركبات النرتوجيتية الالبروتينية يف تغذية ارتات

  :التالیة

 بافراز انزیمات)الكرش والشبكیة(تستطیع األحیاء المجهریة التي تعیش في معدة الحیوان المجتر - ١  

تقوم بهضم هذه المركبات ،في حین ال تستطیع الدواجن بهضم هذه المركبات ) والبویتریز وغیرها الیوریز(

  .دت في معدتها من إفراز إنزیمات هاضمةجوذلك لعدم قدرة االحیاء المجهریة أن و

التي تكون غالیة ) األحماض األمینیة(أن هذه المواد رخیصة الثمن مقارنة بمصادر البروتین الحقیقي- ٢  

  .لثمنا

الحیوان یحصل على نوعیة من البروتین ثابتة التركیب تقریبا،حیث محتواها من األحماض األمینیة ثابت - ٣  

  .مهما اختلف نوعیة بروتین العلیقة

  

   يف تغذية ارتاتأنواع املركبات النرتوجينية الالبروتينية املستخدمة                        



  ٥٤

،وتشیر الدراسات الى امكانیة استخدامها في تغذیة المجترات،وان كفاءة ركباتهنالك عدة أنواع من هذه الم

استخدام هذه المركبات تختلف بین بعضها البعض مقارنة باالستفادة من الیوریا خالل الستة ساعات االولى 

  -: وهيفي الكرش الصناعي ،ولهذا تعتبر الیوریا اكثر انتشارا،

  ، كبریتات و بیكاربونات و كاربونات وكلوریدات االمونیوموتریتیلب اریا، وتشمل الیو:املركبات الصناعية/أ

  )الزرق،الزرق والفرشة( الدواجن تربیةفضالتوتشمل  -:املواد او املخلفات الطبيعية /ب

  

  ارتات  يف تغذية أهم أنواع املركبات النرتوجينية الالبروتينية املستخدمة

هي أمید حامض الكاربونیك او    2CO  or (H2N-CO-NH2 )(NH2) : اليوريا-        أوال

  Carbamide)(كاربومید

، عبارة عن مادة بیضاء اللون ذات حبیبات كرستالیة تحتوى علي جـزئیتین مـن االمونیـا تتحلـل بواسـطة أنـز  

   المجهریة الى جزیئتین من االمونیا وحسب المعادلة التالیةاألحیاءیم الیوریز الذى یفرز من قبل 

  یوریز البكتیرى                                 

د ی اوكـسثـاني+ جزئیـة امونیـا ٢                          یوریا                                              

  الكاربون

  :وهنالك  نوعین من الیوریا

نتـروجین وتعـادل %٤٢ات یوریـا ذ/       ب .بروتین خام % ٢٨٥نتروجین وتعادل %٤٥یوریا ذات /      أ

            . بروتین خام % ٢٦٢

فانها تذوب وتحلل بواسطة انزیم الیـوریز )من الغذاء او اللعاب او من خالل جدار الكرش( عندما تصل الیوریا

المفــروز مــن قبــل البكتریــا فــي الكــرش ،وتقــوم االحیــاء المجهریــة باســتخدامها  فــي بنــاء البــروتین المیكروبــي  

  سفادة من االمونیا علىویتوقف  اال

  .معدل االنطالق لالمونیا من الیوریا-١ 

معـدل اسـتخدام االمونیــا فـي بنــاء البـروتین المیكروبي،بعــد انتـاج االمونیـا یــتم امتـصاصها مــن قبـل جــدار -٢ 

،وفــي الكبــد یــتم تحویــل ٤.٥ واقــل عنــد ٦.٥الكرش،حیــث وجــد ان اعلــى امتــصاص عنــد االس الهیــدروجیني 

  .ا الي الیوریا ثم تفرز في البولمعظم اللمونی

  //املزايا

  .قلة تكالیفها-١

  . سهلة االستعمال ،حیث یمكن أن تخلط مع المواد العلفیة الصلبة والسائلة -٢

  %.١تعرف بتصدیها لنمو البكتریا والتخمر في المواد التي تخضع لدرجة تركیز اكثر من -٣

  //العيوب

    اعة من التغذیة س٢-١التحلل السریع للیوریا خالل -١  



  ٥٥

  .الیوریا تسبب التسمم في تركیب العالئق الفقیرة بالكاربوهیدرات سهلة الهضم-٢  

  . طعمها یتسم بالمرارة الشدیدة -٣  

  

  الشروط التي توخذ بنظر االعتبار عند تغذية اليوريا

الفسیولوجیة نوع الحیوان وحالته : قبل أى شئ یجب أن نذكر أن درجة استخدام الیوریا تختلف حسب- ١

  ).نمو، إنتاج ، تكوین جنین و تسمین(

 ٥  الىمن مكونات العلیقة  واقصى حد% ٣- ٢یجب ان التزید نسبة الیوریا المستخدمة في تركیب العلیقة عن - ٢

.%.  

  .من البروتین الكلي في العلیقة % ٣٣یجب ان التشكل الیوریا اكثر من - ٣

  .ن االضافات البروتینیة في العلیقةم% ١٠- ٥یجب ان التشكل الیوریا اكثر من - ٤

 لعدم التستخدم الیوریا في عالئق الحیوانات الصغیرة وذلك لعدم قدرتها على افراز االنزیمات المحللة لها- ٥

  .تطور الكرش لدیها

  .،نتیجة تكتلها أي تجمعهایجب ان تمزج الیوریا بصورة جیدة ودقیقة وذلك لمنع حدوث التسمم- ٦

ریا یجب اضافة الكبریت وذلك الستخدامه من قبل االحیاء المجهریة في تصنیع  عند استخدام الیو- ٧

  .االحماض االمینیة الكبریتیة

  . ساعة بعد التغذیة یوریا مباشرة ٢- ١ان  اعلي تركیز لالمونیا  في الكرش تكون  خالل - ٨

المجهریة القلمة االحیاء یوم من التغذیة علیها وذلك ٥٠-٣٠ ان االستفادة من الیوریا تزداد بعد فترة - ٩

  .علیها ،وفي حالة انقطاع التغذیة عن الیوریا لمدة یومین تحتاج االحیاء المجهریة فترة   أقلمة جدیدة

عند تغذیة جرعات كبیرة من الیوریا ،یالحظ انخفاض مستوى الكلوكوز وارتفاع محتوى االحماض -١٠

وهذا یدل على التهدیم العمیق في االحتیاطي من الطاقة الكیتونیة في الدم وتحسین عملیات االكسدة في الكبد 

  .للعملیات التصنعیة في الجسم

  

 الحیوانـات مـن التغذیـة علـى المركبـات مربـوهنالـك مـشكلة كبیـرة تواجـه  :التسمم عند استخدام اليوريا

ك كمیات كبیرة من تحدث فى المجترات عند استهالالتي م الیوریا متسال هي )الیوریا(النتروجینیة الالبروتینیة 

 drenchedالیوریا على فترات قصیرة وقـد وجـد أن المـستوى الـسام للیوریـا یكـون أقـل عنـدما غـاب الیوریـا 

وتحدث هذه الحالة عندما تتجمع كاربونات االمونیـوم فـي الـدم والتـي تتكـون عنـد ، عما إذا خلطت فى العلیقة

كغــم وزن حــي للحیوان،ویحــدث التــسمم فــي / غــم٥-٣تحلـل الیوریــا فــي الكرش،عنــدما یكــون تركیــز الیوریـا  

  -:الحاالت التالیة

 الول مرة،وبـذلك لـم تتعـود الحیوانـات علـى هـذه المركبـات NPNعند تغذیة الحیوانات على علیقـة تحتـوي -١

  فتظهر حاالت التسمم



  ٥٦

وعنــد تقــدیم عنــدما تكــون الحیوانــات جائعــة ولــم تقــدم لهــا علیقــة جیــدة التــي لــم تــسد االحتیاجــات الغذائیة،-٢

   تقوم بالتهام اكبر كمیة ممكنة من العلیقة فتظهر هذه الحالةNPN علیقة تحتوي

عندما تكون مكونات العلیقة غیر مخلوطة جیدا وبذلك تتمركز حبیبات هذه المركبات في كمیة معینة،وعنـد -٣

  تناولها من قبل الحیوانات تظهر هذه الحالة

على علیقة تحتـوى علـى هـذه المركبـات ،وعـدم اكتمـال ) ن اربعة اشهراقل م(عند تغذیة الحیوانات الصغیرة-٤

  )الكرش(نمو المعدة الحقیقة

  : أهم عالمات التسمم ما يلى

 وتموت الماشیة عندما تصل – مستوى أمونیا عال فى الكرش ومن ثم مستوى على من االمونیا فى الدم -أ

أن العامل السام فى السمیة الناتجة عن الیوریا  وهناك إثبات على – مللیلتر دم ١٠٠ مللیجرام فى ٢.٩- ١

  Ammonium carbamateهو مركب كربامات األمونیوم 

  :  وعموما یمكن تلخیص أعراض التسمم بالیوریا فى النقاط المتالحقة التالیة- ب

  . شحوب الحیوان- ٢.                                                 فقدان الشهیة- ١

  Urination زیادة التبول - ٤ )             .Salivationالریالة (راز اللعاب  ازدیاد إف- ٣

  . تقل حركة الكرش مما یؤثر على الهضم- ٦.                        عدم القدرة على التحكم فى الحركة- ٥

  . تشنجات عصبیة-٨.  نقصان الوزن                                             - ٧

   . الموت- ٩ 

  

  ميكانيكية التسمم

) ترتفـع القاعدیـة(سرعة تحلـل الیوریـا وبـذلك یـزداد االس الهیـدروجیني ،یـؤدي الىـدخول الیوریـا مـع العلـف-١

  .وبذلك تزداد االمونیا غیر المتاینة في الكرش

بـد   الكعوال یـستطیتـزداد االمونیـا فـي الكبـد ،فبـذلك یر المتاینة مـن جـدار الكرشغتزداد امتصاص االمونبا -٢

  :من تحویلها   وبذلك  تمتص الى الدم ومن هنالك تسلك االمونیا مسلكین وهما

في الدم  تقل سعة الهیموكلوبین على حمل األوكسجین وبذلك تتحول جزئیة الحدید مـن ثالثیـة  الـذرات /     أ

  . الحیوانالىثنائیة الذرات  وهذا سوف یودى ذلك الى شلل مركز التنفس وبالتالي الى عجز  القلب وموت

تمتص الى خالیا الدماغ وهناك تحدث اضطرابات في عمل خالیا الدماغ مما یودى الى عدم   قیام المخ /   ب

  .TCAنتیجة الخلل في دورة     .وبالتالي تودى الى موت الحیوان. الطبیعیة واالعتیادیة        بوظائفه 

  للمیكانكیة )٣١(راجع مخطط- ٣  

  عالج التسمم

  .یات الكرش وذلك عن طریق عمل فتحة جانبیة في الكرشإخراج محتو-١

وبـذلك یـودي الـى خفـض االس الهیـدروجیني للكـرش وبـذلك ) %٥یـك  الخل(إعطاء مـادة حـامض االسـتیك-٢

ینخفض تركیز االمونیا غیر المتاینة وهذا یودى الـى تقلیـل امتـصاص االمونیـا مـن جـدار الكـرش وبـذلك یقلـل 



  ٥٧

بحـدود  ،ویعطـى B12 لمعادلة القلویة الناتجة من األمونیا وأعطاء حقنة فیتـامین  ،أيتركیز االمونیا في الدم

  .  لترلالغنام والماعز١-٠,٥ لترلالبقار والجاموس و٤-٣

  .ي عصیر اللیمون او الحلیب الحامضأعطاء-٣

  

  السيطرة على التسمم

لـك تعـادل مـابین االمونیـا علـى       یلعب تركیز األس الهیدروجیني دورا مهما في السیطرة علـى التـسمم وهنا

 وهـذا یــودى الـي ان تكـون حركــة االمونیـا تكــون بـسهولة خـالل جــدار الكـرش ،ویمكــن NH2   و NH3هیئـة 

الـى الوسـط ) االمونیـا غیـر المتاینـة اكثـر مـن مـن االمونیـا المتاینـة(السیطرة على ذلك بتحویل الوسط القاعدي

  .فبذلك یقلل امتصاص االمونیا من الدم) یا غیر المتاینةاالمونیا  المتاینة اكثر من االمون(الحامضي

  

  ميكانيكية التسمم باليوريا

  

  تناول كمیة كبیرة من الیوریا                                   

  

   ساعة٢-١،وتزداد سرعة تحلل الیوریا في الكرش بعد التغذیة  الى الكرش الیوریادخول         

  

   في الكرشیجة انخفاض ایون الهیدروجین وارتفاع تركیز االمونیا غیر المتاینةارتفاع حموضة الكرش نت

                                                                   یرتفع تركیز االرجنین  واالروثنین والسترولین                                      

                               التي تعمل على رفع نشاط االحیاء المكونة للیوریا                                 

                   یزداد امتصاص االمونیا غیر المتاینة من جدار الكرش الى الكبد

  

  

   ،ویحدث مایلى        الكبد الیستطیع تحویل جمیع االمونیا غیرالمتاینة الى یوریا وبذلك تمتص الى الدم 

  

  

  

  

   الدم   الدماغ                                                                                   

glutarate                      NH3               α-ketoglutarate                            یتحـول

      میتاكلوبین—الهیموكلوبین



  ٥٨

 ســــعته علــــى حمــــل تقــــلبــــذلك                                                                                    

  االوكسجین

  

  

  

  شلل مركز التنفس وعجز القلب                                       TCAیحدث اضطراب في 

  

  

  

    موت الحیوان                           یودي الى شلل في الفعالیات فقدان او ضعف فعالیة الدماغ  

  

  

  

  

NH2-CO-NH-CO-NH2   البيوتريت-ثانيا or 2(H2N-CO-NH2)  :- عبـارة عـن مـادة عدیمـة

وهـى مـادة وتنـتج مـن الیوریـا بواسـطة الحـرارة ،اللـون ذات بلـورات كرسـتالیة تتكـون مـن جـزئتین مـن الیوریـا ،

یتحول البیوتریت بواسطة ).بروتین خام% ٢٥٥یننتروج% ٤٠ر٧٧(بطیئة الذوبان في الماء، ویجتوى على

انزیم البیوتریز الذى تقوم بافرازه االحیاء المجهریة الموجـودة فـي الكـرش كمـا مبـین فـي المعادلـة التالیـة، بعـد 

وفى حالة عدم التغذیة لمدة اربعة ایام متتالیة یفقد هذا االنزیم )  یوم٧٠-١٥(التغذیة  على هذه المادة لمدة 

،ان البوتریت الیستخدم من قبل بكتریا الكرش التي لـم تتغـذي علیـه مـسبقا،حیث البیوتریـت الـداخل الـى تاثیره 

  الدم او االمعاء یخرج مع البول بشكل غیر متغیر

     الیوریز                           البیوتریز                        

د ی اوكـــس ثـــاني+جزئیـــة امونیـــا ٢                            جزئیـــة یوریـــا ٢         البیوتریـــت              

  الكاربون

  //وائدالف 

  .بطي التحلل في الكرش-١

  .بطي الذوبان في الماء وبذلك یمكن ان یقاوم التغیرات الحویة -٢

  . یمكن االستفادة من هذه المادة وخاصة في حالة التغذیة الكثیفة في المراعي -٣

  .االعالف الخشنة ذو النوعیة الردئیةیستخدم لتحسین نوعیة -٤



  ٥٩

  //العيوب

  سرعة فقده لالقلمة-١

  جزء من البیوتریت یمتص في االمعاء-٢

  . استخدامه غیر الجید من قبل الكائنات الدقیقة في الكرش عندما یقدم بالتناوب للحیوان-٣

  

ى كـرش الحیـوان تـدخل هـذه المـادة الـ-:NO2 او NO3 او HNO3 )أمالح حامض النرتيك(النرتات-ثالثا

وذلـك عنــد تغذیــة الحیـوان علــى االعــالف الخــضراء والـدرنات المــسمدة بكمیــات كبیـرة مــن االســمدة النتروجینیــة 

فبذلك ترتفع نسبة النترات فـي التركیـب الكیمیـاوي للنبات،وعنـد تنـاول الحیـوان العلـف مـن قبـل الحیـوان تتحـول 

 فیحـصل حـاالت تـسمم ، في كرشهاالى االمونیا بشكل بطئ  بسرعة،وبعدها تتحول النتریت النترات الى النتریت

ــة بنــسبة  مــن المــادة الجافــة للعلف،ولقــد وجــد ان جــزء مــن النتــرات مــع % ١،ویعتبــر محتــوى النتــرات المقبول

االمونیا تمتص من الكرش الي الدم وبذلك ترتفع النترات ویحدث تغیـر فـي الهیموكلـوبین الـي میتـاكلوبین الـذي 

،وتحـدث هــذه الحالــة لــدم علـى نقــل االوكـسجین الــذي یــودي الـى عجــز القلـب ومــوت الحیوانیـسبب قلــة سـعة ا

نتیجة لعدم حصول االنسجة على األوكسجین الالزم،ویحدث ترسـیب للنتریـت عنـدما یكـون االس الهیـدروجیني 

وعنــدما یكــون ) كغــم وزن حــي٥٠/ ملغــم٣٠( ،وان مــستوى النتریــت المــسؤول عــن التــسمم هــو ٦.٦بحــدود 

   ، ،ویحدث التسمم بالمیكانیكیة التالیةمن هیموكلوبین الدم %) ٦٠-٥٠(توي المیثاكلوبین یشكل مس

  

ن وتـشمل الفرشـة ومـایتخلف مـن جعبارة عن المواد الناتجة من تربیة الـدوا-: الدواجن تربيةخملفات-رابعا

ن فـي صـورة نتــروجین ، یحتــوى زرق الـدواجن علـى النتـروجی.تغذیـة الـدواجن مـن علیقـة وكـذلك زرق الـدواجن

،ویخــرج معظـم نتــروجین البـول فــي صـورة حــامض الیوریـك غیــر الــذائب، ) ١:٣(روث ونتـروجین بــول وبنـسبة

ویوجد اختالف كبیر في التركیب الكیمیـاوي ،)بروتین خام% ٣١نتروجین% ٥(ىكمعدل علتحتوى هذه المادة 

مـــستخدمة اصــال فــي تغذیــة الـــدواجن،عمر لمخلفــات الــدواجن،وترجع هــذه االختالفـــات الــى تركیــب العالئــق ال

تتمیز المخلفات باحتوائها على نسبة عالیة من البروتین معظمه في صورة مركبات .المخلفات وطریقة معاملتها

ــل أو یزیــد قلــیال علــى مــستوى البــروتین فــي ةنتروجینیــة ال بروتینیــ ،اما مــستوى البــروتین الحقیقــي فانــه یماث

اف الخام والرماد وتقل نسبة الدهن الخام مما یجعل مـستوى الطاقـة منخفـضا،اما الحبوب،كما ترتفع نسبیا االلی

ویمكـن اسـتخدام ارتفاع نسبة الرماد فیجعل المخلفات مـصدرا للمـادة المعدنیة،وخـصوصا الكالـسیوم والفـسفور، 

 یـوم ١٥من مكونات العلیقة ،ویجب سحب هذه المـادة مـن التغذیـة قبـل %) ٣٥( بنسبةأقصىهذه المادة كحد 

من تسویق الحیـوان ،وذلـك لظهـور رائحـة فـي لحـوم الحیوانـات المذبوحـة ، ویجـب اسـتخدام هـذه المـادة كمـادة 

  . وذلك خوفا من التسمماألغنام في تغذیة أساسیةمكملة ولیس كمادة 
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  :احملاضرة العاشرة

  

   Feed Stuffاملادة العلفية

هي المادة التي تستعمل من قبل الحیوان بصورة مباشرة او بعد تهایتها بانها یمكن ان تعرف -:املادة العلفية

ــة للهــضم واالمتــصاص والتمثیــل الغــذائي  ــة بــشرط ان تكــون المــادة قابل بطریقــة أخــرى لتــصبح صــالحة للتغذی

ن مـاده عبارة ع أن تعرف بانها  نأو یمك.   أو النمواحتیاجات اإلدامة واإلنتاجاحتیاجات الحیوان من لتغطیة 

معاملـة مثل،(او مجموعة من المواد  التي تدخل الى القناة الهضمیه عن طریق الفم كما هى أو بعد معاملتهـا 

أو  steaming of featherالـریش بالبخـار معاملـة  أو ،  alkaline digestionاأللیـاف بـالمواد القلویـة

عامالت كیماویة اوفیزیاویة تجعـل مـن تلـك بم) copper sulfateمعاملة كسب بذرة القطن بالمواد الكیمیاویة 

 لمـادة العلفیـة  یمكـن تعریـف ا.المواد مادة مناسبة للحیوان وسهلة الهضم وذات قیمـه غذائیـة مرتفعـة للحیـوان

 . على كیانه وحویته وتمكینه من اإلنتاجأنه هو كل ما یتناوله الحیوان لبناء جسمه والمحافظة
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ة يف تغذية احليوانات أملواد العلفية املستخدمأنواع 

ًتلعب األعالف دورا هاما وأساسیا في تغذیة الحیوان سـواء منهـا المركـزة أم األعـالف الخـضراء وخاصـة         ً ً

األعالف البقولیة منها، وتعتبـر المراعـي الطبیعیـة وزراعـة األعـالف جـزء الیتجـزأ مـن الخطـوات المثلـى لتنمیـة 

 لهذه الموارد في توفیر العلف الحیـواني وفـي صـیانة التربـة ومـوارد المیـاه ًالقطاع الزراعي نظرا للدور الرئیسي

ًوكــذلك فــإن األهمیــة االقتــصادیة لنباتــات األعــالف تنبــع مــن ارتباطهــا المباشــر بحیــاة اإلنــسان نظــرا الرتباطهــا 

فبقدر . تهوالتي یحتاجها اإلنسان في حیا) صوف وحلیب ومشتقاته ، لحم ، بیض، جلود(بالمنتجات الحیوانیة 

وفر للحیوان نباتات علفیـة ذات قیمـة غذائیـة عالیـة بقـدر مـانلبي احتیاجاتنـا الیومیـة مـن هـذه المنتجـات، تما 

ومن هنا تبرز مكانة النباتات العلفیة ضمن السلسلة الغذائیـة، فهـي تـصنع الغـذاء األولـي عـن طریـق التمثیـل 

وبـصفة .، بروتینات، ودهون مكونـة مـادة العلـفالضوئي وعناصر التربة من معادن ورطوبة في شكل نشویات

  : عامة یتم تقسیم مواد العلف إلى قسمین رئیسیین 

  مواد علف مالئة .١

  مواد علف مركزة .٢

١..

مواد العلف المركزة بصفة عامه تـستخدم كمكـون أساسـي مـن عالئـق اغلـب :أوال ـ مواد العلف املركزة 

بقـــار اللـــبن ذات اإلدرار العـــالي التـــي تحتـــاج قـــدر مـــن الحیوانـــات وخاصـــة الحیوانـــات عالیـــة اإلنتـــاج مثـــل أ

احتیاجاتها فـي صـورة مـواد مركـزة حتـى یتـوفر لهـا مـواد سـهلة الهـضم وسـریعة االسـتفادة منهـا حتـى تظهـر 

كفاءتهــا اإلنتاجیــة العالیــة كــذلك الحیوانــات التــي تــسمن تــسمین ســریع یجــب أن تحتــوي علیقتهــا علــى قــدر 

  .ى تستجیب بسرعة لعملیة التسمینمناسب من المواد المركزة حت

  -:مميزات املواد العلفية املركزة

  ).TDN(هي مواد غنیة بالمركبات الغذائیة المهضومة- ١

  .مواد غنیة بالطاقة الذریة- ٢

مواد تمتاز باحتوائها على نسبة عالیة من البروتین مثل الكسب ،ومواد اخرى فقیرة بالبروتین مثل الذرة - ٣

لصفراء

%.١٨محتوى قلیل من االلیاف،الیتجاوز نسبة االلیاف فیها عن مواد ذات - ٤

.مواد مستساغة من قبل الحیوان- ٥

  

: مواد العلف املركزةالنباتية تشمل // أ

  ـ مواد علف مركزه كاربوهیدراتیة وتشمل الشوفان ـ الشعیر ـ القمح ـ الذرة الصفراء ـ الذرة البیضاء ١

         )اصولیا العدس،الباقالء،ألماش،الخـ مواد علف مركزة بقولیه وتشمل الف٢

           )زهرة الشمس،السمسم،بذور القطن،الخ( مواد علف مركزة بذور زیتیة وتشمل-٣
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ـ مخلفات مصانع استخالص الزیوت وتشمل كـسب القطـن المقـشور وكـسب القطـن المـستخلص وكـسب ٣

  .     الشمس وكسب فول الصویا بذرة الكتان وكسب بذرة السمسم وكسب الفول السوداني وكسب عباد

  ـ مخلفات المطاحن وتشمل النخالة الخشنة والناعمة ،كسر  الحنطة٤

  سحالة ألتمن،كسر ألتمن  مخلفات المضارب وتشمل-٥

  ـ مخلفات المجارش وتشمل كسر الفول و العدس ٦

  نفایة البنجر والخمیرة. ـ مخلفات مصانع السكر وتشمل الموالس٧

  نشا وتشمل الجلوتین والنشا ـ مخلفات صناعة ال٨

   وتشمل نوى التمر  وبثل التمر لمصانع عصر التمورمخلفات- ٩

   وتشمل الخمیرة ، البكاز  لمصانع الورقمخلفات-١٠

  مخلفات مصانع المشروبات الروحیة وتشمل نفایة البنجر،بثل التمر،نوى التمر-١١

  .اطه،بقایا الفواكه والخضرواتمخلفات مصانع تعلیب الفواكه والخضروات وتشمل بثل الطم-١٢

  

  : مواد علف مركزه حيوانية وتشمل // ب

   وتشمل حلیب فرز  او مجفف،شرشالمنتجات العرضیة لمعامل األلبان- ١

وتشمل مسحوق اللحم، مسحوق اللحم والعظم، مسحوق  المنتجات العرضیة لمعامل تصنیع اللحوم- ٢

  العظام

  ،مسحوق راس واحشاء السمك مسحوق السمكاك مثلتعلیب االسمالمنتجات العرضیة لمعامل - ٣

مسحوق الدم، مسحوق  ، وتشمل محتویات الكرش في الحیوانات المجترةمخلفات المجازر الحیوانیة- ٤

  العظام و مسحوق وریش الدواجن

  )مسحوق اللحم ،فتاتیت اللحمالمنتجات العرضیة لمعامل الدباغة- ٥ 

   البیض،البیض التالف،البیض غیر المفقس للمفاقش وتشمل قشرة المنتجات العرضیة-٦

  

 )اخلشنةواد العلف م(مواد العلف املالئة: ثانيا

تحتــوي مــواد العلــف المالئــة علــى نــسبة عالیــة مــن األلیــاف وبالتــالي تحتــوي علــى نــسبة اقــل مــن مكونــات 

ــة  ــى نــسبة عالی ــالي فهــي تحتــوي عل ــدهون وبالت ــدرات وال ــات والكربوهی مــن المــواد الغــذاء األخــرى كالبروتینی

الغذائیة غیر القابلة للهضم ولكن لیس معنى ذلك إنها قلیلة األهمیة بالنـسبة للحیـوان بـل علـى العكـس فلهـا 

  .أهمیة كبرى بالنسبة للحیوان المجتر 

  : أهمیة مواد العلف المالئة بالنسبة للحیوان المجتر 

شـــعور الحیـــوان بالـــشبع مـــواد العلـــف المالئـــة لهـــا أهمیـــة كبـــرى فـــي ملـــئ القنـــاة الهـــضمیة،أي -١

تـــنظم مـــواد العلـــف المالئـــة مـــرور الكتلـــة الغذائیـــة فـــي أال جـــزاء المختلفـــة للقنـــاه -٢الفـــسیولوجي 

  . الهضمیة 
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تعطــي مــواد العلــف المالئــة الحجــم الــذي یتناســب مــع الــسعة الكبیــرة للقنــاه الهــضمیة لمثــل هــذه -٣

. الحیوانات 

. من كفاءة الهضم تساعد على عملیات االجترار وبالتالي تزید-٤

  .مواد العلف المالئة لها أهمیة كبیرة في اقتصادیات االنتاج الحیواني-٥

 % ٧٠وهـى تحتـوى علـى أكثـر مـن  -:  Succulent Roughagesمواد العلف اخلشنة الطريـة /أ

  رطوبة وتشمل

أمـا تكـون وهى مساحة مـن األرض مغطـاة بنباتـات علـف ترعاهـا الحیوانـات وهـى : Pasturesاملراعى-١

ــة ــرة مــن الحــشائشطبیعی ــم یزرعهــا اإلنــسان وتــشمل أعــدادا كبی ــشجیرات أو  أى ل ــات واألعــشاب وال والبقولی

بالتــسمید ویرویهــا بالراحــة أو باآللــة فــى حالــة عــدم تــوافر مزروعــة بمعرفــة اإلنــسان یختــار أنواعهــا ویوالیهــا

من األنواع النقیة أو مخالیطهااألمطار ، وتشمل عددا قلیال

تطلق كلمة سیالج على مواد العلف الخضراء التي تحفظ لحین الحاجة إلیھا في :: Silageالسيالج-٢
  . وسط حامضي ناتج عن تخمر المواد الكربوھیدراتیة وإنتاج حامض الالكتیك

  . غذاء عصیري اكثر استساغة من الدریس .١

  . تخزین السیالج یحتاج إلى مساحة اقل من المطلوبة لتخزین الدریس .٢

یمكن عمل السیالج من برسیم الحشة األولى حیث ال تسمح الظروف الجویة في ذلك .٣

.الوقت من عمله دریس

.كمیة الفقد في المادة الخضراء اقل مما في تجفیف البرسیم وعمله دریس.٤

Rootsاجلذور-٣ –ربوهیدرات فى صورة سكریات ومن أمثلتها بنجـر العلـف،بنجر الـسكر امواد غنیة بالك :

  الجزر

   .الكسافاوربوهیدرات فى صورة نشا ومن أمثلتها البطاطاامواد غنیة بالك : Tubers الدرنات-٤

  

وتسمى هذه المواد بمواد العلف المالئة وهي ضروریة للحیوانات وخاصة ::ةمواد العلف اخلشنة اجلاف/ب

اعدها على االجترار  منها التي تحتاج لكمیات كبیرة من األغذیة لملء قناتها الهضمیة التي تسالمجترة

وهو ناتج تجفیف محاصیل العلف الخضراء  Hay الدریس- ١

والبذور بعملیة وهى عبارة عن سیقان و أوراق النباتات الناتجة بعد فصل الحبوب  Straws االتبان- ٢

العدسو الشعیر ،الدراس مثل اتبان القمح 

قشرة بذرة القطن،ة األرزحالثلتها سللحبوب والبذور ومن أم  Chaff & Hullsلقشور و األغلفة- ٣

 بعد نزع الكیزانالذرة من نباتات المتبقيعبارة عن الجزء   Stover حطب الذرة- ٤

 بعد تفریط الحبوبالذرة من كیزان المتبقيعبارة عن الجزء   Cobs والح الذرةك- ٥



  ٦٤

 . بعد عصرهاالقصب من المتبقيعبارة عن الجزء  Bagasse مصاص القصب-٦

  

  اإلضافات/اثثال

  اإلضافات الغذائية/أ  

 مخلوط - ٣ المركزات المعدنیة                     -٢                 المركزات البروتینیة- ١    

  الفیتامینات

  اإلضافات غري الغذائية/ب

  األنزیمات- ٤    المضادات الحیویة      - ٣الهرمونات    -٢    الدهون الحیوانیة او النباتیة- ١ 

المود الرابطة او - ٨المواد الصبغیة           - ٧ المواد المانعة للتأكسد  -٦ألدویة             ا- ٥ 

  الالصقة

  الزرنخيات- ١٠المواد المنكهة                                     - ٩

  
  
  
  
  

أنواع األعالف املنتجة من مصانع االعالف

   : -أعالف الدواجن/ أوال

   . علیقة متزنةیحتوى على جمیع المركبات الغذائیة الالزمة لتكوین// : Complete feed علف كامل- ١

وتحتوى على  % ٣٥- ١٠تتراوح إضافتها للعلیقة بین //   Protein concentratesمركزات بروتینیة- ٢

  . مصادر بروتین ومعادن وفیتامینات ومكونات دقیقة

وتحتوى على للعلیقة بنسبة أقل من السابقةتضاف // : Super concentrationمركزات عالیة القیمة- ٣

العلیقه من معادن وفیتامینات مصادر بروتین حیوانیة وال تحتوى على كسب فول الصویا وبها جمیع ما یلزم

 . % ٥- ٢ومكونات دقیقة وتتراوح نسبة إضافتها بین 

مضافة إلى مواد حاملة قیقةویحتوى على المعادن الدقیقة والفیتامینات والمكونات الد : Premix بریمكس- ٤

 . % ١وتضاف بنسبة ال تزید عن

  

-:أعالف ارتات /ثانيا

مركزة عالیة القیمة الغذائیة وجمیعها تتركب من مواد علف٠ Conventional feeds :أعالف تقلیدیة- ١

   . الدواجن واألعالف المركزة للحیوانات المجترةمن مواد العلف شائعة االستعمال وتمثل أعالف
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العلف المركزة مضافا إلیها بعض تتركب من مواد: Unconventional feeds أعالف غیر تقلیدیة- ٣

لرفع قیمتها الغذائیة وبعض المواد النیتروجینیة مواد العف غیر شائعة االستعمال كمواد العلف الخشنة

  . ألغذیة وغیرهاالخامات غیر شائعة االستخدام كمخلفات مصانع اغیر البروتینیة كالیوریا كذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المحاضرة الحادى عشر

Feeding Dairy Cattle       تغذية أبقار احلليب
  

يمكن ان توثر و الحليب ، ابقار تكاليف انتاج البدائل في قطعان٣/٤ تكاليف انتاج الحليب و١/٢تشكل التغذية حوالي   

  وهي،فة الحليب في ثالثة اتجاهات مختلابقارالتغذية في 

  .تومن افضل تطور للغدة اللبنية في فترة مابعد البلوغ الجنسي وخاصة في النصف الثاني من فترة الحمل-١  

  .توفر االحتياجات الغذائية للحيوان الغراض االدامة والنمو واالنتاج -٢  

  تمكن الحيوان من بناء االحتياطي من المواد الغذائية،وذلك لغرض-٣  

  .النتاج الحليب/                  ب                  لنمو وتطور الجنين/ أ                 
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  استخدام األعالف المختلفة  في تغذية أبقار الحليب
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 وإعطاء األبقار يدخل في تكوين عليقة األبقار الحلوب في فترة الشتاء األعالف الجافة الخشنة المختلفة والغضة والمركزة،

) أو ما يسمى باألعالف المدرة للحليب( السيالج والجذور والبطاطا وأوراق الشوندر. الحلوب األعالف الغضة له أهمية خاصة

  تحسن من طعم وتناول األعالف األخرى وتساعد على الهضم وتعتبر مصدر رخيص للبروتين المهضوم والسكر والكاروتين

  مركز العلف الالتغذية على/أوال

  يمكن ان ينتج الحليب دون االعتماد على العلف المركز ، اال ان مستوى االنتاج عند ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

  كذلك يستخدم العلف المركز لالسباب التاليةلتغذية على العلف الخشن فقط يكون محدد و

  . مايحصل عليها من االعالف الخشنة توفير الطاقة الصافية التي يحتاج اليها الحيوان في انتاج الحليب اضافة الى- ١

االعالف المركزة اقل حجما كوحدة الوزن وتشغل حيزا اقل من القناة الهضمية وبصورة عامة اكثر استساغة من االعالف - ٢

  .الخشنة 

كمية ونوعية  تعديل مستوى البروتين الذي تتناوله بقرة الحليب وتعتمد كمية البروتين المطلوبة في مخلوط العلف المركز على - ٣

  العلف الخشن 

  .توفير العناصر المعدنية الضرورية للحيوان- ٤

  . يوفر جميع  االحتياجات الغذائية  باقل كلفة- ٥

  

   االعالف الخشنة  علىتغذيةال/ثانيا
 تعد المواد العلفية الخشنة من المواد المهمة في تغذية ابقار الحليب ،وذلك الن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

التـــي تكـــون عـــادة ليـــست بـــذات فائـــدة لالســـتهالك )المالئـــة( مـــن االعـــالف الخـــشنة  كبيـــرةبقـــار كبيـــر ويتـــسع لكميـــاتالكـــرش لال

 بحيــث تتناولهــا وتحولهــا الــى حليــب ولحم،وبمــا ان المــواد العلفيــة الخــشنة عــادة مــا تكــون بقــارالبــشري،ولكنها مفيــدة ومغذيــة لال

بعض البلدان التي يكون فيها االراضي الزراعية محدودة التسمح بزراعـة مـساحات ارخص من  المواد العلفية المركزة باستثناء في 

واسعة بالمراعى النتاج العلف االخضر او العلف المحضر منه والتتوفر فيها منتجات عرضية لبعض المحاصيل كالحبوب،فان هذه 

  .ليلةالبلدان تستخدم التغذية على العلف المركز بكمية كبيرة والعلف الخشن بكمية ق

  

  فوائد التغذية على العلف الخشن
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

   الفسيولوجي االمتالئىشعور الحيوان بالشبع-١

لكــي ،تنبــه حركــة المعــدة واألمعــاء فتــسير عمليــات الهــضم فــى مــستواها الطبيعىل ضــروري لتجهيــز الحيــوان باألليــاف الــضرورية -٢

  %١٧في العليقة عن  اليقل نسبة االليافيسير الغذاء الى الكرش والمعدة الحقيقة ويجب ان 

  .العلف الخشن له عالقة وثيقة بنسبة الدهن-٣ 
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  .يمنع حدوث االضطرابات الهضمية مثل االمساك والتخمة والنفاخ وانخفاض االجترار او توقفه-٤

   تنبه افراز االعصارات الهاضمة-٥

   تساعد على تكوين البراز الطبيعى وعلى عملية إخراج الفضالت-٦

  

   المراعيالتغذية على/ثالثا
 أن االبقار الحلوبة تتناول كميات من العشب الطري اكثر من االبقار الجافة والمتماثلة بالعمر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠

والــوزن والــصفات،وان هنالــك عالقــة موجبــة بــين كميــة العلــف المتنــاول وانتــاج الحليب،حيــث ان كميــة العلــف المتنــاول مــن قبــل 

د بعد الوالدة ،وتصل قمة االستهالك للعلف بعد قمة االنتاج للحليب،وفي االبقار عالية االنتاج تودي التحوالت داخل االبقار يزدا

هاد الحيوان لتنظيم ميزان الطاقة لغرض المحافظة علـى الوزن،وذلـك الن كميـة الطاقـة المتناولـة خـالل فتـرة جانسجة الجسم الى ا

ن خــالل هــذه الفتــرة القــصيرة ،لــذا تاتيهــا الحيوانــات الحلوبــة فــسيولوجيا خــالل المرحلــة الحلــب اليمكنهــا ان تــسد حاجــة الحيــوا

،وتاخذمرحلة التهيوء للتطـور عـدة اسـابيع )الكرش والورقية االمعاء(االولى من حياتها االنتاجية وذلك بزيادة حجم الجهاز الهضمي

ة الحيـوان ابتـداء مـن وسـط ونهايـة فتـرة انتـاج الحليـب فــي لتـتمكن هـذه الحيوانـات مـن تنظـيم كميـة الطاقـة المـستهلكة لـسد حاجـ

االبقار المبكرة باالنتاج،حيث يبدا الوزن باالنخفاض لتغطية انتاج الحليب وكذلك فان كمية العلف المستهلك تغطـى فـي مـستوى 

  ماشية الحليبالمراعي هو العلف الطبيعي لماشية الحليب، فالمرعى الجيد يمكن ان يوفر جميع االحتياجات ل. عالي

  

  Green Chop Feedingالعلف األخضر في الحظائر     علىتغذية ال/رابعا
ممارســـــــة قطـــــــع المحاصـــــــيل  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

  green crop feeding أو zero grazingالخــضراء وتقــديمها فــي الحظــائر يطلــق عليهــا عــدة تــسميات منهــا 

 فــي بعــض محطــات تربيــة ابقــار  وتــستخدم هــذه الطريقــة فــي اوربــا وألوقــات معينــة فــي العــراقgreen chop feedingأو

،ولكن تكاليف ومستلزمات العمل الالزمة تكون اكثر كلفة مما يقلـل اسـتخدامها اال فـي القطعـان الكبيـرة جـدا،ويمكن ان الحليب

  .رعي غير كافيتكون هذه الطريقة مكمال للرعي عند بعض االوقات عندما يكون الم

ــأمين العلــف األخــضر لألبقــار الحلــوب خــالل أطــول فتــرة ممكنــة خــالل موســم       إن إنتــاج الحليــب يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى ت

  .والنباتات في نمو مستمر وعلى مدار الموسم الزراعي) تحصد(الحليب واألعالف الخضراء تتميز بخاصة هامة وهي بأن تحش 

  

  ج السيال علىتغذيةال/خامسا
السيالج واالغذية العصيرية االخرى تعد اغذية عالية القيمة البقار الحليب،وخاصة اذا كانت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مستساغة ،وعند تغذية االبقار على دريس البقوليات فانها تنتج حليبا بالكمية التى تنتجها االبقار عند التعذية على السيالج،ولكن 

  افضل انواع البقوليات فان االبقار تنتج حليبا اكثر عند التغذية على السيالج،وعندما تغذي عندما يكون العلف الخشن ليس من

االبقار الول مرة على السيالج او تغذي عليه بعد انقطاع لفترة من الزمن فان الحليب يكتسب بعض الطعم، وتظهر هذه الحقيقة  

ينـصح بعـدم تغذيـة كـذلك ،ن اذا غذي بعد الحلب فـال يظهـر الطعـم،عند التغذية على السيالج مباشرة قبل الحلب او اثناءه،ولك

 تتناول األبقار السيالج الجيد حتـى .السيالج التالف الن الحيوان يمتنع عن تناوله،اما اذا كان مجمدا فينصح باذابته قبل التغذية

وهكـذا نجـد أن األبقـار تتنـاول . اليوم /كغم للرأس٣٥-٣٠كغم وزن حي أو ١٠٠لكل ) على أساس المادة الجافة ( كغم ١.٥

  .  النجيلي بشهية وكذلك سيالج الذرة المضاف إليه اليوريا – السيالج البقولي
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  التغذية على الجذور / سادسا
أو أكثـر ولكـن هـذا العلـف غـالي . كغـم ٦٠-٥٠يمكن أن تتناول منها األبقـار حتـى لجذورا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لـذلك . ويكون له تأثير غير مرغوب فيـه علـى نوعيـة الحليـب .  سيئ إذا كان بمثل هذا الحجمالثمن ويستفيد منه الحيوان بشكل

كغم فـي اليـوم ٣٥-٣٠كغم حليب ولكن ليس أكثر من ١/كغم١.٥-١يجب إعطاءه بالكمية الضرورية لموازنة العليقة بالسكر 

كغـم ١٠٠/كغـم١.٥( لحـصة اليوميـة عـنكغم حليب وعنـد ذلـك يجـب أن ال تزيـد ا١/ كغم٠.٨-٠.٦، أما الشوندر السكري 

   . كغم٤-٣.٥، وفي الوجبة الواحدة عن )وزن حي 

  

  التغذية على الدريس / سابعا
 كمية الـدريس المعطـاة لألبقـار تعتمـد علـى نوعيتـه وكـذلك علـى كميـة ونوعيـة األعـالف األخـرى فـي إن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

كغم أو أكثر ، أما عند إعطاء كمية كبيرة من السيالج ال ٢٠-١٥بقار حتى بدون سيالج في العليقة يمكن أن تتناوله األ. العليقة 

عنــد تحــضير الــدريس يفقــد كميــة كبيــرة مــن العناصــر الغذائيــة ولــذلك إعطــاءه بكميــة كبيــرة . كغــم ٥-٣تزيــد الكميــة المعطــاة عــن 

  . م له أهمية خاصة ً كغم دريس جيدا النوعية في اليو٥-٤لألبقار الحلوب غير مجدي ، ولكن إعطاء البقرة 

  

  

  Milk Replacersتغذية بدائل الحليب       
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

غــذاء مؤلــف يحــل محــل الحليــب الكامــل فــي تــوفير االحتياجــات الغذائيــة للبــائن جديثــة الــوالدة خــالل المرحلــة  ( بــديل الحليــب

دائل الحليب وذلك لتوفير الحليب لالستهالك البشري ،  حيث يمر الحليب الـى ان الغاية من استخدام ب،  )المبكرة من حياتها 

واليمــر  ) Esophogeal groove( مباشــرة خــالل اخـدود المــري  )Abomasum( والمنفحــة ، Omasumالورقيـة 

لمجهريـة كمـا فـي الى الكرش ، ولذلك فان الهضم في العجل يعتمد على االنزيمات الموجودة في المنفحة ولـيس علـى  االحيـاء ا

وكذلك فالعجل الصغير يحتاج الى عناصر غذائية جاهزة لكي يتحول بعد ذلك الى حيوان مجتر فعال ، . الحيوانات االكبر عمرا 

وهذا السبب في عدم قدرة الجهاز الهضمي في هضم السكريات المصنعة او النشا او البروتينات النباتية بصورة كفوءة قبل تطـور 

حيث . بفعل انزيم الرنين الذي يفرز من بطانة معدة الحيوانات الصغيرة فقط  ) Casein(عرض بروتين الحليب الكرش فمثال يت

وذلـك لمنـع المـرور الـسريع للغـذاء خـالل  ) Ca. Paracasinate(يعمل  على ترسيب الكـازين علـى شـكل مركبـات تـسمى 

  .المعدة حيث يعمل الكالسيوم على تخثير الكازين وذلك 

 CA                           

CASEIN                                                     CA- PARACASINATE   
                       RENNIN    

  ويغذي البديل لالسباب التالية 

  هالك البشري وذلك لتوفير الحليب لالست الطبيعي نتيجة زيادة الطلب عليه أو لقلة اإلنتاجالحليب ارتفاع أسعار -١

 التهــاب – الــسل – النــاتج مــن الحيوانــات يكــون إعدامــه ضــروريا مثــل حــاالت الحمــى القالعيــة بالحليب عنــد ظهــور إصــابة-٢

  .الخ... الضرع 

 بمعـدالت عاليـة تـدفع الحيـوان للنمـو  الحليـب في حالة التغذية اإلضافية إلنتـاج لحـم حيـث يمكـن تركيـز الطاقـة فـي بـديالت-٣

  .حكم في لون اللحم الناتج نظرا الستبعاد الحديد من غذاء الحيوان نهائياالسريع مع الت
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 ضرورة الحليبفي حالة األغنام نتيجة لنفوق األمهات عقب الوالدة تظهر مجموعة الحمالن اليتامى فيكون استعمال بديالت -٤

  .لتغذية هذه الحمالن

  ضاعها ، او انخفاض انتاج الحليب المنتج من قبل االنثىفي حالة الوالدات التؤائمية والتي اليكفى حليب االم الر-٥

  اعادة تسفيد االناث بؤقت مبكر للحصول على اكثر من والدة في السنة -٦

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احملاضرة الثانية عشر

Feeding Sheep&Goat      واملاعزتغذية األغنام

ــام مــن حیوانــات الرعــي حیــث تتغــذ ى علــى المحاصــیل العلفیــة المزرعیــة وعلــى بقایــا المحاصــیل     تعــد األغن

المنتجــة فــي الحقــل بعــد حــصادها وعلــى انــواع النباتــات البریــة النامیــة فــي المراعــي وقــد تأخــذ األغنــام جمیــع  

احتیاجاتها من الغذاء من هذة المراعي وفي بعض االحیان تربى االغنام  في حظـائر التربیـة بـصورة دائمیـة او 

ن وتخرج بعدها الى المرعى ورغم هذا یجب االهتمام بتغذیة االغنـام، حیـث یجـب اضـافة بعـض انـواع لوقت معی

العلف المكمل وذلك لسبب كون الحشائش الطبیعیة او االعـالف ذات نـسبة بـروتین واطئـة خاصـة فـي المنطقـة 

  الشمالیة وشبة الصحراویة من العراق 

  

  مميزات تغذية األغنام 

یوانــات الرعــي وتتفــوق علــي بقیــة الحیوانــات الزراعیــة فــي قابلیتهــا علــى االســتفادة مــن تعــد االعنــام مــن ح-١

محاصیل الرعي وبقایا المحاصیل الزراعیة االخرى والشجیرات الصغیرة،وهذه المیزة تساعد المربـي فـي االعتمـاد 

  .على المراعي لتجهیز الحیوان بالغذاء
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امیع متـشابهة فـي االحتیاجـات الغذائیـة ویقـدم لهـا العلـف تغذي االغنام بصورة جماعیة،حیث تقسم الى مجـ-٢

  .بصورة  جماعیة، ولیس تغذیة فردیة كما في حالة األبقار

ان تغذیة األغنام الیمكن السیطرة على غذائها بدرجة تامة،وذلك الن المربي لیس لـه معرفـة بتركیـب وكمیـة -٣

  .العلف المتناول  في المرعي

ء غـذائها مـن الحـشائش،حیث تفـضل االغنـام الحـشائش الـصغیرة واالعـشاب بطیئـة االغنام لهـا قابلیـة انتقـا-٤

  .النمو،على عكس الماعز یفضل الشجیرات الصغیرة

تستطیع األغنام من مضغ الحبوب كاملة بكفاءة تقوم بتجزئتها للهضم التالي،بحیث ان تكـسیرها او سـحقها -٥

حوقة یقلل من تناول العلیقة،وذلك بسسبب انخفاض الیحسن من هضمها،ان تناول الحبوب المجروشة او المس

التحفیز الملموس للكرش وانخفاض مرور سائل الكرش،على العكس من ذلك وجد ان هضم الحبوب الكاملة اقل 

  .من هضم الحبوب المجروشة

غنـام األغنام ذو قدرة على تناول المادة الجافة اعلى من الماعز ،وقد یرجع ذلك الى ان سعة الكـرش فـي اال-٦

  .مقارنة بالماعز

  .االغنام ترفض المواد الغذائیة او العلفیة الملوثة بروث الحیوانات االخرى عند توفر االنتقاء-٧

  .االغنام تفضل تغیر المرعى،حیث تعبر عن فرحتها بالقفز عند تغیر المرعى- ٨

وش الحمالن تبدا ان استهالك العلف الصلب یكون اعلى في الحمالن من موالید الماعز،وذلك الن كر- ٩

 ٨الفعالیة قبل كروش صغار الماعز التي تبدا باستهالك كمیة كافیة من العلف الصلب عندما یصل عمرها الى 

  .اسابیع

على اساس (،ولكن وزن المعدة واالمعاء) م٤٣-٢٢(طول الجهاز الهضمي في الماعز واالغنام متشابها-١٠

  ). كغم٦.٢(مقارنة باالغنام)  كغم٥.٣(،هي أصغر في الماعز) وزن الجسم الفارغ

ان تناول الماء یكون اعلى في االغنام عما في الماعز،وهذا یوثر على معدل مرور المادة العلفیة  -١١

  .وضعف االنزیمات في القناة الهضمیة وبالتالي تاثیرها على عملیة الهضم

  

  

  

  

  

  

  

  غنام مراحل تغذية األ                                              
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بـشكل كبیـر علـي إن االحتیاجـات الغذائیـة الكلیـة للنعـاج تعتمـد: Feeding Ewes النعـاج تغذيـة /أوال

تختلـف فـي الحجـم بنـاء علـي  األغنـامحجمها وهذا بالطبع یعتمـد علـي الـساللة نفـسها فكمـا هـو معـروف فـإن

عینة مقارنة مع الحجـم المطلـوب عند مرحلة فسیولوجیة مویجب أن یالحظ المربي حالة جسم النعجة. الساللة

الغذائیة السابقة لتلك المرحلة تؤثر علي حالتها الصحیة ومدى كمیـة العناصـر عند هذه المرحلة فحالة النعجة

تعتبـر هامـة المخزنة في جسمها ولذا فیجب االهتمـام بهـذه الناحیـة عنـد تكـوین العالئـق وهـذه النقطـةالغذائیة

 عـادة یـتم ..أو حتـى التناسـلللنعجـة مثـل إنتـاج اللحـم أو الحلیـب أو الـصوفجـدا لكـل النـواحي الفـسیولوجیة 

  تغذیة اإلناث  بصورة جماعیة وبشكل قطیع او عدة مجامیع ضمن القطیع الواحد،وتختلف تغذیة النعاح 

  

 ٥تمتد هذه المرحلة من   - ) :تغذية النعاج قبل التسفيد  ()التزاوج/مرحلة الرتبية (املرحلة األويل-١

 Flushing up state before( وتسمى بمرحلة الدفع الغذائي قبل التسفید ،) یوم٥٢-٣٥( أسابیع ٧لي إ

mating( ،یمكن تحقیق بالدفع الغذائي ،   الغذائیة لعالئق النعاج  یقصد بالدفع الغذائي هو زیادة القیمة

علي الرعي،مثال  الكباش  أسبوع قبل إدخال٣-٢الجید لمدة ذلك إما من خالل نقل األغنام إلي مرعى

م غ٥٠٠- ٢٠٠أو في حالة عدم توفر المرعي یمكن تعویض ذلك بإعطاء) مخلفات حصاد القمح أو الذرة

   .حسب توافرها)  ذرة– سورجم –شعیر (حبوب 

  -:فوائد  تغذیة الدفع الغذائي في هذه المرحلة،هي

  .هاتحسین الحالة الجسمیة لالنثى قبل تسفیدها ویسمح بزیادة وزن- ١

  اإلسراع بظهور دورة الشبق - ٢

كغم  %  /٢نسبة التبویض تزداد  بمقدار( زیادة عدد البویضات المنتجة والمنطلقة من المبیض،حیث ان -  ٣

طاقة العلیقة في هذه الفترة قد یساعد علي زیادة  محتوىزیادة.خالل هذه الفترة) زیادة وزنیة لجسم االنثى

  التبویض

 كغم في ٥- ٤حیث  ان زیادة الوزن لالنثى  بمقدار   ، معدالت الحملارتفاعوزیادة نسبة الخصوبة - ٤

كغم ١لكل%١.٣توائم، أي زیادة نسبة التوائم بنسبة % ١٠-٨الجسم یسبب زیادة في نسبة الخصب بمقدار 

  . زیادة في وزن الجسم باالضافة الى تاثیرها على اوزان الموالید

 تعـد هـذه المرحلـة مهمـة فـي حیـاة االنثى،حیـث -):ألول من احلملالتسفيد والشهر ا(املرحلة الثانية-٢

یجب االهتمام بها مع المحافظة على اوزان االناث التي تحسنت حالتها خالل فترة الـدفع الغـذائي، حیـث لـوحظ 

  ان التغذیة الجیدة لها تاثیر علي

ترون في مصل دم االم في بدایـة التوازن الهرموني لالنثي،وذلك لوجود عالقة مابین تركیز هرمون البروجس/ أ

  مرحلة الحمل والمستوى الغذائي،

  .نمو االجنة في االسبوعین االولین من فترة الحمل یتاثر بتركیز هرمون البروجسترون/ب

  .تاثیر التغذیة غیر الكافیة على الحالة الجسمیة لالم /ج
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علـى االجنـة فـي المرحلـة االولـى مـن لها تاثیر على اسـتزراع األجنـة داخـل أرحامهـا، فـضال عـن المحافظـة / د

  حیاتها 

كذلك منع حدوث امتصاص االجنة من قبل امهاتهـا،وان نفـوق االجنـة خـالل الـشهر االول مـن الحمـل یعـود /و

،او امتصاص االجنة خاصة في النعاج الحوامـل %)٤٠-٢٠(الى التغذیة غیر الكافیة لالم وتقدر نسبة النفوق

  .الكثر من جنین 

  

یكون نمو الجنین في هذه المرحلة أقل ما -):الشهرين الثاني والثالث من احلمل(ثالثةاملرحلة ال-٣

والزیادة الشدیدة . الحافظة خالل هذه المرحلةیمكن وتكون االحتیاجات الغذائیة للنعاج تزید قلیال عن العلیقة

ومن ناحیة . ن في الرحمخالل هذه المرحلة یوثر علي إنغراس الجنیأو النقص الشدید في المقررات الغذائیة

 یوم من الحمل والزیادة أو النقص الشدید ٩٠ إلي ٣٠المشیمة یحدث خالل الفترة من أخرى فإن نمو وتطور

.األجنةٕالمقررات الغذائیة سوف یؤدى إلي بطء نمو الجنین وانتاج حمالن صغیرة الوزن أو موتفي

  

  

  -):مل الشهرين الرابع واخلامس من احل(املرحلة الرابعة- ٤

 flushing( وتسمى بمرحلة الدفع الغذائي قبل الـوالدة  ، یوم٤٢ – ٢٨( أسابیع من الحمل ٦ – ٤خر هي أ

up state before lambing(  ان احتیاجات االنثى الحامل عند نهایة الشهر الثالث من الحمل اكثر بقلیل،

 الحمـل  بطـي ،ولكـن فـي بدایـة الـشهر من احتیاجات االنثى الجافة ،حیث یكون نمو الجنـین فـي بدایـة مرحلـة

یزداد نمو الجنین  ویتـضاعف عمـا كـان علیـة ،حیـث یـزداد وزنـه فـي هـذه )  االخیر من الحمل٣/ ١(الرابع في

مـن %) ٨٥(مرة،حیث یزداد نمو وتطور ووزن وحجم االنسجة واالعضاء ،حیث ان ) ١٢٠٠(المرحلة بمقدار 

جب العنایة بتغذیة االمهات الحوامل وذلك باعطائهـا علیقـة اضـافیة نمو الجنین یحدث في هذه الفترة  ، لهذا ی

ومـن فوائـد  )flushing up ration before lambing ،ولهـذا تـسمى بعلیقـة الـدفع الغـذائي قبـل الـوالدة،

  التغذیة في هذه المرحلة

لمـدة االخیـرة من االنسجة االفرازیة للحلیب تتكون وتتطور فـي ضـرع االم فـي ا% ٩٥تطور الضرع ،اذ ان -١

هناك معامل ارتبـاط عـالي مـابین مـستوى التغذیـة خـالل فتـرة الحمـل وانتـاج الحلیـب حیـث كلمـا كـان -٢للحمل 

  .مستوى التغذیة اعلى ،كلما كان موسم ادرار اطول،

تلعب نسبة البروتین دورا مهم في هذة الفترة  ،حیث انخفاض البروتین  في العلف بودي الى انخفاض - ٣

.المولود  وزیادة نسبة الهالك وزن      

في حالة التوائم والفطائم % ١٨في حالة المفرد و% ١٠ان الزبادة الوزنیة للنعاج او االناث  تكون بحدود -٤

ولكـن یجـب ان تكـون العلیقـة فـي هـذه المرحلـة (فـي الـشهرین االخیـرین% ١٢التي تلد الول مرة تزداد بنـسبة 

   -:ینها اكثر من الحد المقرر، وذلك منعا لمایليلالناث الحوامل ان التسمح بتسم
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مــضاعفات اخــرى / عــسر الــوالدة            ج/ حــدوث مــرض تــسمم الحمــل او حمــى الحلیــب         ب/   أ

  تسبب نفوق االجنة

یجب ان تزداد كمیة العلف المركز في األسابیع األربعة األخیرة من الحمل وذلك بتقلیل كمیة العلف الخشن فـي 

،وكذلك تـسبب الـضغط علـى الـرحم ممـا )المعدة المركبة(المدة ،والتي قد تسبب توسعا في الحهاز الهضميهذه 

  .قد یسبب الى حدوث حاالت في االجهاض

  

  -):تغذية اإلناث الوالدة واملرضعة (املرحلة اخلامسة -٥

لالم المنتجـة فـي بدایـة فتـرة الیمكن توفیر االحتیاجات الغذائیة )  أسابیع٦ – ٤ (الرضاعة   الفترة االولى من 

ادرار الحلیــب بــصورة كاملــة وبــذلك یحــدث اســتنزاف كبیــر الحتیــاطي الجــسم، حیــث تــزداد هــذه االحتیاجــات الــى 

فــي المرحلــة المبكــرة النتــاج %)٨٢(و الــى المركبــات الغذائیــة المهــضومة بمقــدار %)  ٧٠(البــروتین بمقــدار 

لحمل،تاثر انتاج الحلیب باختالف كمیـة الطاقـة االیـضیة والبـروتین الحلیب عند مقارنتها بالمرحلة المبكرة من ا

  ونسبة كل منها في العلیقة ، 

.  

  

عادة تغذى االمات في - ):تغذية أالم من فطام مواليدها ولغاية متهيدها للتسفيد(املرحلة السادسة-٦

مافقدته من وزنهـا خـالل فترتـي هذه الفترة على المواد المتوفرة في الحقل والمرعى،حیث تبدا االناث باسترجاع 

او %) ١٠-٥(الرضـــاعة والتهیـــوء للتـــسفید  الجدیـــد،حیث یـــصل الفقـــد فـــي الـــوزن عنـــد الـــوالدة وبعـــدها الـــى

اكثر،ولهذا یجب التاكد من ان االنثي تقوم باسترجاع مافقدته  من وزنها لغایة تمهیدها للتـسفید القادم،اضـافة 

انها الى المتوسط العام لعمرها،ویجب االهتمام بـوزن االم فـي هـذه الى بعض الزیادات في وزنها حتى تصل اوز

  المرحلة الن اى انخفاض في الوزن یسبب انخفاض في الخصوبة والخصب، 

  

  

یـتم العنایـة بتغذیـة  الـذكور الجیـدة بـان یقـدم لهـا العلـف : Feeding Ramsتغذية ذكور األغنـام /ثانيا

رجة كبیـرة وذلـك لقیـام الكبـاش  بـدورها فـي عملیـة التلقـیح ،ویـتم الخشن والمركز مع مالحظة عدم تسمینها بد

العنایة بالذكور بصورة خاصة بتقدیم علف اضافي قبل وخالل موسم التلقیح وتقدر كمیة العلف المركز بصورة 

-٥٠٠مـن وزن الحیـوان ،،أي بمقـدار  %) ١.٧٥-١.٥(من وزن الجسم وتزداد الـى  %) ١.٢٥-١(عامة 

من % ١بل وخالل موسم التسفید باالضافة الى اعطاء العلف الخشن بصورة حرة او بشكل یوم  ق/ غرام ٧٥٠

وزن الجسم،وذلك لزیادة نشاطها وحیوتها وزیادة نسبة االخصاب،وان انخفاض نسبة البروتین والطاقة وكـذلك 

یحـب أن . لمنوي المنتجالفیتامینات واالمالح المعدنیة توثر سلبیا على الفعالیة التناسلیة وعلى نوعیة السائل ا

  تربي الذكور بعیدا عن اإلناث في حظائر منفصلة،وان نقص التغذیة یودي الى

  یوثر في النمو والزیادة الوزنیة-١   
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یعرقل التطور الجنسي ویوخر في الوصول إلى مرحلة البلوغ الجنسي وذلك لتأثیر التغذیة على هرمونات -٢   

  الغدة النخامیة

  ٕ الخصیتین وانتاج الحیامن ونوعیتهاانخفاض في حجم-٣   

  تقلل الرغبة الجنسیة وانخفاض أدائها في عملیة التسفید-٤   

      

           Feeding Lambsتغذية مواليد األغنام /ثالثا

یـتم التاكیـد علىتغذیـة الموالیـد حدیثـة الـوالدة بـضرورة -:تغذية املواليد حديثة الـوالدة لغايـة فطامهـا-١

هـو اول )الـسرسوب ( اللبـا . ایام االولى بعـد الـوالدة ٤-٣ة كافیة من السرسوب خاصة في حصولها على كمی

كمیة من الحلیب غیر الناضج یتشكل في الضرع قبل الوالدة بعدة ایام ویعتبر الغذاء االول والـضروري للمولـود 

 مـضادة تقیـة مـن لما یحتویة من مواد سهلة الهضم ومـواد مناعیـة حیـث جـسم المولـود الیحتـوي علـى اجـسام

االمراض ،حیث توجد هذة االجسام المضادة في الـسرسوب لـذلك مـن الـضروري للمولـود اكتـساب المناعـة ضـد 

االمراض والتي تعاني منها االم في فترة ماقبل الوالدة حیـث تـزداد هـذة المناعـة بـسرعة لتـستبدل بنظـام الجـسم 

 ان تــؤدي الــى انخفــاض فــي كفــاءة االنتــاج وزیــادة المــضاد لالمــراض، وان الكمیــات المحــدودة مــن اللبــا یمكــن

بانه سائل ذو رائحة خاصة وحلو المذاق (نسبة الهالك تحت ظروف التربیة الطبیعیة، یمكن تعریف  السرسوب

معظمـه علـى شـكل كلوبیـولین ویحتـوي  علـى كمیـة % ١٧ولزج القوام ویحتوي على نسبة عالیة من البروتین 

) FeوPوCa( والرایبوفالفین والكولین والثـایمین وغنـي بـاالمالح D وفیتامین   بصورة كاروتینAمن فیتامین 

  التي تعطي مناعة للجسم  ) globulin antibodies(ویحتوي على اجسام مضادة 

  

أن العادة المتبعة في القطر  لمعظم مربى االغنام هو فطام -): أشهر٦-٣(تغذية املواليد املفطومة-٢ 

 أشهر،حیث یبدا الحیوان باالعتماد كلیا على االعالف الصلبة ٦ وتسویقها بعمر  اشهر٤-٣الموالید بعمر 

نتیجة لتطور الكرش،عند فطام المولود یكون معتمدا بصورة تامة على مصادره كحیوان مجتر ،أي اعتماده 

حیث على مستوى الكمیة المتناولة من المادة العلفیة، وعلى هذا  یكون مستوى ونوعیة البروتین مهمین، 

 اسابیع ومن ثم ینخفض الى ٦- ٤في العلیقة للموالید حدیثة الوالدة عند عمر % ١٨تتراوح نسبة البروتین 

 اشهر ، ففي هذة المرحلة التكون مشاركة البروتین البكتیري  كافیة لضمان ٥- ٤في الموالید عند عمر %١٥

یة غیر المحللة مهمة ومع ذلك یقوم اعلى نمو ،لذلك تكون الكمیة من الحوامض االمینیة من المادة العلف

  البروتین البكتري بمشاركة مهمة في تمثیل البروتین في عمر مبكر

   

تعتمد االحتیاجات الغذائیة في هذه الفترة من حیاة الحیوان بدرجة -: اشهر ٦تغذية املواليد بعد عمر -٣

موالید االنثویة لغرض التكاثر ،یتم كبیرة على السیاسة المتبعة في التربیة،فاذا كان الهدف من استخدام ال

وضع برامج تغذوي بحیث یسد حاجة الحیوان الغراض النمو واالدامة بشكل متوازنین، اما اذا كانت االناث 
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غیر صالحة للتكاثر یتم عزلها ویتم تخصیص برامج خاص لغرض تسمینها ویكون نسبة البروتین في عالئق 

مكن ادراج نسبة البروتین لكل من موالید االغنام والماعز كما مبینة ، بصورة عامة ی%١٢نمو الموالید بحدود 

  )٣٨( في الجدول

  

 

 Feeding Goatتغذية املاعز  

تشكل التغذیة الجیدة احدى الدعائم التي تقوم علیها تربیـة المـاعز الناجحـة،فهي مـصدر العناصـر الغذائیـة     

ن منتجاتــه مــن اللحــم والحلیــب والــشعر وتعــویض االنــسجة الالزمــة لبنــاء االنــسجة الجیــدة خــالل النمــو وتكــوی

  .المهدومة ،ویجب أن تكون التغذیة قائمة على االسس العلمیة الصحیحة

تعتبر الماعز من اكثر الحیوانات الزراعیة اعتمادا على االعالف الخشنة في حیاتهـا فهـي تـستطیع أن تتنـاول 

مـن العلـف المتنـاول یـاتي مـن  %) ٨٠(دة،وان بحـدود كمیات كبیرة من الحشائش عندما ترعى في مراعى جیـ

فالمـاعز لـه القابلیـة علـى رعـى االعـشاب القـصیرة جـدا وذلـك عـن طریـق .اوراق الشجیرات واالدغال فـي الـبالد

المعـز حیـوان رعـي بالدرجـة حركة شفتها وقابلیة لـسانها بـالقبض علـى االعـالف وذلـك بااللتفـاف حولـه،بعتبر 

التقلیدیـة كلمـا زادت الربحیـة االقتـصادیة مـن مـشروعات  المراعـي ومـصادرا لغـذاء غیـروكلمـا تـوافرت، األولـي

مخلفـات  یكفـي العنـزات والتیـوس فـي فتـرات عـدم اإلنتـاج الرعـي فـي المراعـي الخـضراء أو علـي،إنتـاج المعـز

ة احتیاجاتهـا اسـتمرار لتغطیـالمحاصیل مع ترك المواد المالئة مثل األتبان وقش األرز وبعـض الـدریس أمامهـا

یتم توفیر االحتیاجات الغذائیة للمعز  .یولوجیةابالمعامالت البالغذائیة ویمكن رفع القیمة الغذائیة للمواد المالئة

وذلـك ) الـخ...  أو تـسمینحلیـبفـردي أو تـوائم أو إنتـاج (اإلنتاجیـة ًوفقا لحالتها الفسیولوجیة والعمر والحالـة

والنصائح عند تغذیة المعز توجد بعض المالحظاتإال أنه ، الغذائیةحسب المقررات

  

  املميزات اخلاصة يف  تغذية  املاعز

للماعز القابلیة على تناول االعالف الغلیظة مثل الحشائش واوراق االشـجار والـشجیرات الـصغیرة اكثـر مـن -١

  .من غذاء الماعز یاتي من اوراق االشجار واالدغال% ٨٠االغنام،حیث ان 

بلیة على تحمل المواد االكثر مرارة من بقیة الحیوانات االخرى ،حیث له لقابلیة علـى تمیـز طعـم للماعز القا-٢

  .العلف الحلو آو الحامض أو المر 

للماعز یستطیع الحصول على االحتیاجات من المركبات العذائیة لتادیة وظائفه افـضل مـن بقیـة الحیوانـات -٣

  وهو ذو كفاءة تحویلیة عالیة للغذاء االحتیاجات الغذائیة للماعز قلیة االخرى،

یتمیز بقدرتـه العالیـة علـى تحویـل المـواد الخـشنة ،حیث  للماعز كفاءة هضم لاللیاف تفوق بقیة الحیوانات-٤

  .الفقیرة وهضم األلیاف

  .تستطیع الماعز التاقلم في البیئة التغذویة الفقیرة جدا-٥
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تیاجـات المـاعز اكثـر نظـرا لزیـادة حركتـه ونـشاطه الـذي تغذیة المـاعز التختلـف كثیـرا عـن االغنـام،ولكن اح-٦

  .یودي الى زیادة احتیاجات االدامة

  .للماعز القابلیة على رعي اإلعشاب والنباتات الصغیرة والقصیرة جدا- ٧

یعتبر الماعز هو الحیوان الوحید الذي یتغذى بطریقة القطف على االشجار والشجیرات هنالك عدة عوامل - ٨

  تهالك الحر للمواد الغذائیةتوثر على االس

والتـبن ولكــن    فـي نكهـة الـسیالجب المـاعز اكثـر شـدة فـي انتقـاء غـذائها بالمقارنـة باألغنــام حیـث ال ترغـ-٩

  . بنكهة البرسیم والجت  بترغ

،وذلك لزیادة لزوجة % ٥ الماعز الیتقبل التغذیة على الموالس ،وخاصة اذا كانت نسبته اكثر من -١٠

  .العلف

لب الماعز درایة خاصة للتحكم والسیطرة على قطعانها أثناء الرعي حتى ال تؤثر على إنتاجیة  تتط-١١

  .المراعي

القویة لها القدرة على قیادة القطیع ) التیوس( الماعز تمتاز بالذكاء وتمیل للمعیشة الجماعیة ، والذكور -١٢

  .المكون من األغنام والماعز

ت المستأنسة المجترة تحمال للحرارة ، نظرا لقدرته في المحافظة على  یعتبر الماعز من أقدر الحیوانا-١٣

  .رغم ارتفاع درجة الحرارة) كمیة المأكول(استهالكه من الغذاء 
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محاضرات


تغذية الحيوان


لطلبة الصف الاول


فرع الصحة الحيوانية


قسم الانتاج الحيواني


المعهد التقني / الموصل

المحاضرة الاولى 

التركيب الكيميائي لجسم الحيوان والنبات


علم التغذية:-يمكن تعريف علم التغذية بانه العلم الذي يفسر العلاقة بين الغذاء وبين وظائف الكائن الحي،بما في ذلك تناول الغذاء وتحرر الطاقة والتخلص من الفضلات وجميع التركيبات وعمليات البناء والنمو والتكاثر ، او بانه تلك العلوم المرتبطه بمواد العلف و الاعلاف تسمى بعلم التغذية،وعلم التغذية هو ذلك العلم الذي يبحث فى الخصائص التالية


1-خصائص الماده الغذائيه الطبيعيه و تركيبها الكيميائى    

2-مدى ملائمة الماده الغذائيه للحيوان حسب وظائف الحيوان المختلفة للحصول على أقصى إنتاج باقل تكلفة

3-تكوين عليقة من مواد العلف المختلفة لتغطية الاحتياجات الغذائيه بطريقه سليمه و اقتصاديه


4-البحث عن مصادر أخرى للغذاء غير مصادر العلف المعروفة   Non Conventional Feedstuff  


التركيب الكيميائي للحيوان والنبات:يعتبر النبات الغذاء الرئيسي للحيوانات الزراعية ،ولهذا يجب التعرف على ما يحتويه النبات من المركبات الكيمياوية ومدى التشابه والاختلافات بين تلك المركبات في النبات وما يماثلها في جسم الحيوان بعد عمليات التمثيل الغذائي والتحول في المركبات في جسمه، على الرغم من تشابه المركبات الأساسية التي يتركب منها جسم الحيوان والنبات  ،إلا انه هنالك اختلافات بين تركيب كل من النبات والحيوان من الناحية الكيمياوية,ذلك من حيث نسب المكونات العضوية وكذلك دورها الوظيفي والحالة التي توجد بها . 


مكونات التركيب الكيميائي للحيوان والنبات


اولأ//الماء(الرطوبة) Moisture

 يعد الماء من المكونات التي لايمكن الاستغناء عنها وبدونه لا تستطيع الكائنات الحية  العيش ،ويبدو ان جميع الكائنات الحية تحتاج الى الماء بنفس التركيز،وان درجة احتواء جسم الحيوان على الماء تختلف تبعا لعمر ودرجة تسمين الحيوان،حيث يحتوى جسم الحيوان عند الميلاد (75-85%)،ثم تنخفض هذه النسبة الى(50-60 %) عند البلوغ الجنسي ،ثم تنخفض الى حدود (50 %) عند الحيوانات التامة النمو)، وتختلف نسبة الماء في أنسجة وأجزاء الجسم بالنسبة للحيوان الواحد،فهي تبلغ في العصارات الهضمية(98%)،في الدم(90-92 %)،في العضلات(72-78 %) ،في العظام(40%)واقلها في طبقة آلمينا في السن فتبلغ(4%). حوالى 99% من الجزئيات الموجودة في جسم الحيوان هي ماء،وحوالى 70% من وزن الجسم في الحيوانات المجترة ماء،حيث يتوزع الماء بصورة عادلة في اجزاء الجسم المختلفة،حيث 45% من الماء موجود داخل خلايا الجسم،25% خارج خلايا الجسم، بحدود 5% في بلازما الدم و20% في سوائل الجسم الاخرى، 


الوظائف الحيوية والفسيولوجية للماء: 0يقوم الماء بعدة وظائف وهي


1-يعطي المرونة اللازمة لجميع أجزاء الجسم من العضلات والأنسجة ،الخ.


2-الماء هو الوسط الذي يتم فيه جميع العمليات الكيميائية والحيوية داخل كل خلية في الجسم ولا سيما عمليات الاكسدة والاختزال.

3-يكون الماء جزءا رئيسيا من الدم الذي ينقل المواد الغذائية الى مختلف اجزاء الجسم ،كما يقوم بحمل المخلفات للعمليات الحياتية في الخلايا والسوائل الجسمية الاخرى وافرازات الجسم الى خارج الجسم. 

4-يساعد الماء الجسم على تنظيم درجات الحرارة وتلطيفها عن طريق توزيعها على خلايا الجسم أو التخلص منها خلال التبخير ،وذلك عن طريق عمليات التبخر التي تحدث اثناء العرق من سطح الجلد ( العرق )والرئتين .،فتخفف من درجة حرارة الحيوان والعكس في حالة برودة الجو. 

5-الماء أللازم لإجراء عمليات الهضم في الكرش وكذلك ترطيب المادة العلفية الجافة حتى يسهل هضمها ،حيث  يدخل في تركيب جميع الافرازات الجسمية أو سوائل الجسم مثل العصارات الهضمية واللمف والدم والبول.


6-يساعد فى عمليات القضم والبلع والاجترار والهضم . 


7-يكسب الجسم والعضلات المرونة المصحوبة بالقوة . 

8-يعد الماء عاملا مزيتا للخلايا مثل اللعاب الذي يساعد على البلع وكذلك المخاط في الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي وفي القصبات الهوائية والمفاصل العظمية

مصادر الماء للحيوان:  يمكن للحيوان الحصول على الماء من عدة مصادر وهي،


1-مياه الشرب Drinking Water :-وهو المصدر الرئيسي بالنسبة للحيوانات ،وهي تلك المياه التي يشربها الحيوان مباشرة من مصادر مختلفة ،وتختلف هذه الكمية باختلاف نوع الحيوان والجهد الذي يوديه والحالة الفسلجية وعمر الحيوان وكذلك الموسم  ،وتقدر كمية المياه بحدود  2.5 مره / وحدات ألعليقه الدواجن و 1سم3/ 3 كيلو كالورى طاقه مهضومة/للحيوان و 5 لتر ماء/ لتر لحليب للحيوانات الحلوبة. 


2-الماء المرتبط بالغذاء(العليقة) Food Moisture :- وهي كمية الرطوبة الموجودة في أي مادة غذائية ،وتتباين المواد العلفية في احتوائها على الرطوبة ،فمثلا تحتوى مواد العلف على رطوبة تصل الى80% في مواد العلف الخضراء و10 – 15% في الحبوب و2-5 % في التبن.


3-ماء التمثيلي الغذائي Metabolic Water :- هو الماء الناتج من أكسده او حرق  المواد الغذائية في الجسم اثناء عملية التمثيل الغذائي ،حيث ان اى عملية أكسدة للمركبات الغذائية بالجسم ينتج ماء نتيجة هذا التفاعل كما مبين في المعادلات التالية،ويختلف الماء الناتج عن هذه العمليات باختلاف نوع المادة الغذائية (كاربوهيدرات ،بروتينات او لبيدات)،فمثلا عند حرق جزئي واحد من الكاربوهيدرات(سكر الكلوكوز) فانه ينتج حوالى (60 %) من وزنه ماء تأكسد،في حين حرق جزئي واحد من البروتينات  فانه ينتج حوالي(45 %) من وزنه ماء تأكسد،وترتفع النسبة لتصل الى أعلاها في الدهون اذ تبلغ اكثر من (100 %)،كما مبين بالمعادلات التالية   

 CHO                         60%                                              0.6g H2O  


COOH                     100 – 104%                             1 -1.4 g  H2O

NH3                       40%                                        0.4  g   H2O 

المحاضرة الثانية 


ثانيا //الكاربوهيدرات  Carbohydrates

الكاربوهيدرات اشتق اسمها من التعبير الفرنسي هيدريد الكاربون Hydrants decarbone ،وتطلق على المركبات الكيمياوية المتعادلة وهي تتركب من عناصر الكاربون والهيدروجين والاوكسجين ونسبة وجود الهيدروجين الى الاوكسجين في تركيبها كنسبة وجودهما في الماء،وان قانون التركيب الكيمياوي لها CnH2nOn،

الوظائف الحيوية والفسيولوجية للكاربوهيدرات: - تعد الكاربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة اذ يحتاج كل (1كغم) من الجسم الى (5-8)غم منها. أي ما يعادل من (355-637) غم في اليوم الواحد تبعا لنوع العمل الممارس، تبلغ نسبة الطاقة التي يكون مصدرها الكاربوهيدرات حوالي 90%من الطاقة الكلية التي يحتاجها الجسم، فالغرام الواحد (1غ) يعطي 4 سعرات حرارية. تتحول المواد النشوية والسكرية التي تتضمنها الكاربوهيدرات بواسطة الهضم الى سكريات بسيطة (سكر الكلوكوز) الذي يمر بالدم ويساعد على ما يأتي ،أي هنالك عدة وظائف للكاربوهيدرات وهي : 

1-خلق حيوية الجسم وقيام أعضاءه الداخلية بكافة وظائفها.

2-الاحتفاظ بحرارة الجسم في درجة حرارة ثابتة 

3- تحمي الدهون والبروتينات من أن يستغلها الجسم في توليد الطاقة.

4- تعد ضرورية لقيام الجهاز العصبي المركزي بوظائفه من خلال سكر الكلوكوز.

5 -تلعب دور مهم في التركيب الكيميائي لبعض المركبات العضوية المهمة،مثل glycolipids ،heparin

glycoprotein وnucleic acids، مثل حامض الكلوكيورنيك الموجود في الكبد الذي يزيل السموم التي تصل الى الجسم، والهيبارين وهي المادة المانعة للتخثر، الالياف السيلوزية التي تمنع التجلط بالاضافة الى تنبيه الامعاء للقيام بحركتها الدورية.

6-تعطي الكاربوهيدرات المخزونة في الكبد والعضلات الهيكلية عن طريق الكلايكوجين حوالي ((2000)) سعر حراري من الطاقة

7-ستطيع الجسم تخزين الفائض منها على شكل كلايكوجين في الكبد والعضلات للاستفادة منها عند الحاجة كما في النشاط البدني.

8-تتحول الى دهن تحت الجلد بالنسبة للكلوكوز.

9-تعتبر كمواد اولية لصناعة مركبات اخرى في جسم الحيوان ،مثل الاحماض الدهنية وبعض الاحماض الامينية.

                 تصنيف الكاربوهيدرات كيمياويا


أولا//المجموعة السكرية Sugar Compounds

1-السكريات الأحادية  Monsaccharides //وهي ابسط انواع السكريات تتكون من جزيء واحد فقط , وكل جزيء يحتوي على 3 – 7 ذرات كربون . تصنف السكريات الاحادية على اساس عدد ذرات الكربون ونوع المجموعة الوظيفية في الجزيء، السكريات الاحادية التي تحتوي على عدد من ذرات الكربون يساوي خمس او اكثر قد تكون على هيئة حلقات بالاضافة الى الشكل الخطي ،وتنقسم الىعدة انواع على اساس عدد ذرات الكاربون الى عدة اقسام كما مبينة في ادناه.


  أ/ ثلاثية الكاربون(Trioses):-يحتوى في تركيبها الكيمياوي على ثلاث ذرات كاربون وتركيبها الكيمياوي C3H6O3 ،مثل الكلسيرالدهايد Glyceraldhyde وداي هيدروكسي اسيتون Digydroxyacetone.

ب/ رباعية الكاربون (Tetroses):-يحتوى في تركيبها الكيمياوي على اربعة ذرات كاربون وتركيبها الكيمياوي C4H8O4، مثل Erythroseو  Threose.


ج/ خماسية الكاربون (Pentoses) :-0يحتوى في تركيبها الكيمياوي على خمسة ذرات كاربون وتركيبها الكيمياوي C5H10O5،مثل الارابينوز Arabinose ، زايلوز Xylose ورايبوز Ribose و Ribulose وXyluloseو Lyxose

د/ سداسية الكاربون(Hexoses)  يحتوى في تركيبها الكيمياوي على ستة ذرات كاربون وتركيبها الكيمياوي هو C6H12O6، وتعتبر من اكثر السكريات الأحادية اهمية مثل سكريات الكلوكوزGlucose،الكالاكتوز Galatose،المانوز Manose والفركتوزFructose،. Alloseو AltroseوGuloseو IdoseوSorboseو TaloseوTagatose

2-السكريات الثنائية  Disaccharides// اشتق اسم السكريات الثنائية من المكونات الاساسية لها،وهي عبارة عن اتحاد ت جزئيتين من السكريات الاحادية او الاولية او البسيطة  مع بعضها برابطة كيميائية تساهمية، ويتحلل الجزيء الواحد فيها مائيا ليعطي جزيئين من السكريات الاحادية . تركيبها الكيمياوي  C12H22O10،مثل السكروزSucrose،اللاكتوز Lactose،المالتوزMaltose ،السلبيوز Cellobise والتريهالوز   . Trehalose 


3-السكريات الثلاثية  Trisaccharides//تتكون هذه السكريات من ثلاثة جزئيات من السكريات الاحادية، تركيبها الكيمياوي  C18H32O11،مثل سكر الرافينوز Raffinose.

4-السكريات الرباعية  Terasaccharides//تتكون هذه السكريات من اربعة جزئيات من السكريات الاحادية، تركيبها  الكيمياوي  C24H42O21،مثل سكر الاستاكيوز   Stachyose

ثانيا//المجموعة غير السكرية Non-Sugar Compounds

أ/السكريات المتعددة المتجانسة Homopolysaccharides // يمكن تقسيمها تبعا لنوع السكر الداخل في تكوين السلسلة ،ومن الممكن تحليل هذه السكريات المتعددة الى مكوناتها الاصلية عن طريق فعالية انواع معينة من الانزيمات او الحوامض،وتشمل


 1-البنتوزانز  Pentosans،مثل الارابانز arabans  والزايلانزxylans  

2-الهكسوزانزHexosans ،مثل الكلوكانز glucans،النشاstarch ،السليلوز  celluloseوالكلايكوجينglycogen

3-الفركتوزانز  Fructosans  ،مثل  الانيولينinuline  والليفان levan


4-الكالاكتانز Galactane

ب/السكريات المتعددة غير المتجانسة Hetropolysaccharides  //هي عبارة عن مزيج من


  السكريات المتعددة والتي تنتج عند تحللها مزيج من السكريات الاحادية ،وتشمل


1-الهيميسيليلوزاتHemicellulosrs   :-الهيمسليلوز او انصاف السليلوز وهو واسع الانتشار في الاعلاف الخضراء ،وهو مصطلح استخدمه كيمياوي النبات ليدل على مجموعة من المركبات التي تشمل الاربيان والويلان،وهي نوع معين من المركبات الكاربوهيدراتية المعقدة والتي لها مقاومة اقل بكثير من السليلوز للمعاملات الكيمياوية، ،ويمكن تقسيم الهيمسليلوز الى قسمين


1- الزايلانز/معظم الهيمسليلوز الموجود في البذور الكاسية هو من نوع الزايلان 


2- الكلوكووالكالكتومانانز/معظم الهيمسليلوز الموجود في البذور العارية 

2-الاصماغ   Gums :-الاصماغ عبارة عن مركبات معقدة يمكن تحليلها الى سكريات احادية وحامض اليورونيك،ويظهر الصمغ عند جرج النبات،وقد يظهر بصورة طبيعية على السيقان والاوراق،والصمغ العربي(الاسيوي) يعتبر من الاصماغ المشهورة منذوا القدم ويمتاز بقابليته على الذوبان في الماء وينتج عند تحلله الارابنوز وكميات قليلة من الكالاكتوز وحامض الكلوكورنيك ومشتقات سكرية اخرى 

3-سائل الصمغ(الهلام النباتي)Mucilage :-الهلام النباتي يوجد في بعض النباتات وكما هو الحال في الاصماغ ،والهلام النباتي عبارة عن مواد معقدة تنتج عند تحللليها الى سكر الارابنوز والرتمنوز والكالاكتوز وحامض الكالتورونك،،والالكر الذي يستخدم في المختبرات عبارة عن احد الامثلة لسائل الصمغ 


4-المواد البكتينية Pectic substances :-عبارة عن مواد كاربوهيدراتية معقدة تحتوى على حامض الكللكتورونك كركب رئيسي،وتتواجد المواد البكتينية بصورة رئيسية في جدران خلايا بعض النباتات البرية،وتعتبر فاكهة الليمون والتفاح بالاضافة الى البنجر السكري من المصادر الغنية بالمواد البكتينية،وعند تحلل المواد البكتينية فانه تنتج حامض الكاكورونك والكالاكتوز والارابنوز والرامنوز وبعض السكريات الاخرى 


5-المواد المخاطية (المايوكوبولي سكريايد)Mucopolysaccharides :-المايوكوبولي سكريايد  عبارة عن اسم يطلق على مجموعة من المركبات الكاربوهيتدراتية المعقدة والتي تحتوى على سكريات امينية (amino sugar) او مشتقاتها،وهذه المواد منتشرة في الاجسام الحيوانية ،ومنها hyaluronic acid و Heparin و Chondroitin Sulfate

                                ثالثا//البروتينات       Proteins

 البروتينات اشتق اسمها من الكلمة اليونانية  Pre-emine ،والبروتينات هي مركبات عضوية  بالغة التعقيد، ذات اوزان جزيئية عالية تتراوح بين عدة الاف الى المليون، تشترك مع الكاربوهيدرات والشحوم باحتوائها على عناصر الكاربون(50-55%) والهيدروجين(6-8%) والاوكسجين(20-23%) ،اضافة الى انها تحتوى على النتروجين(15-18 %) وفي بعض الاحيان تحتوى على الكبريت(صفر-4 %) والفسفور(0.4-0.9 %)،وقد يوجد بها الحديد واليود والنحاس والمنغنيز والزنك . والبروتينات هي مواد اساسية في تركيب جميع الخلايا الحية وتتكون كل جزئية بروتينية واحدة من عدة وحدات متكررة من الاحماض الامينية متصلة مع بعضها باصرة بتيدية، والتي تربط المجموعة الكاربوكسيلية لاحد الحوامض الامينية مع المجموعة الامينية للحامض الاميني الذي يليه،




 الوظائف الحيوية والفسيولوجية للبروتينات


1-البروتينات ضرورية لبناء الجسم:-اذ ان البروتين هو اساس بناء الخلية بصورة عامة،لايستطيع الجسم خزن الكميات الكبيرة  الفائضة من البروتينات،بل على العكس اذا قلت كمية البروتينات في المصادر الغذائية يبدا الجسم بهدم الانسجة البروتينية لتجهيز الفعاليات الحيوية بالاحماض الامينية.وتختلف انسجة الجسم في هذه الناحية عن بعضها،اذ يمكن للجسم من هدم بعض انسجة الجسم دون غيرها،كالعضلات والكبد مثلا قابلة للهدم،في حين انسجة الدماغ والانسجة العصبية غير قابلة لذلك.


2-تعد البروتينات مصدرا للطاقة:-اذ يمكن للحيوانات ان تستخدم بروتيناتها عند نقص مصادر الطاقة من الكاربوهيدرات والدهون.


3-لها فوائد تنظيمية:-فمثلا فائدة بروتين الدم في السيطرة على نسبة غاز ثاني اوكسيد الكاربون في الدم وتنظيم الضغط الازموزي.

4-تشترك البروتينات في تكوين بعض المركبات مثل الهرمونات والأنزيمات والفوسفولبيدات

تصنيف البروتينات


أولا////تصنيف البروتينات وفقا لنقائها//تبعا لنوع الاحماض الامينية فقط أو دخول مركبات أخرى غير بروتينية فى تركيبها لذلك تقسم الى :
أ-البروتينات البسيطة : وهى التى تتحلل الى احماض امينية فقط وتقسم تلك البروتينات حسب درجة ذوبانها الى : 1- الالبيومينات s تذوب فى الماء والمحاليل المخففة للأملاح المتعادلة وتتجمع بالتسخين وتوجد فى البذور وألاوراق 
2- الجلوبيولينات لا تذوب فى الماء وتذوب فى المحاليل المخففة للاملاح المتعادلة وتوجد فى البذور وألاوراق 
3- الجلوتيلينات تذوب فى الاحماض والقواعد المخففة وتوجد فى بذور النجيليات 
4- البرولامينات تذوب فى كحول الايثانول 50% وتوجد فى بذور النجيليات 
ب-البروتينات المرتبطة : وهى بروتينات ترتبط بمواد غير بروتينية وتقسم الى 
1- البروتينات النووية : وهى البروتينات المرتبطة بالاحماض النووية 
2- البروتينات الفسفورية : وهى البروتينات المرتبطة بحمض الفسفوريك وتوجد فى كازين اللبن 
3- البروتينات الملونة : وهى البروتينات المرتبطة بصبغات النبات مثل الفيتوكروم والبروتينات الكاروتينية والبروتينات الكلوروفيلية 
4- بروتينات الليسيثين : وهى البروتينات المرتبطة بالليسيثين وهى احدى مكونات البروتوبلازم
5- البروتينات الدهنية : وهى البروتينات المرتبطة بالاحماض الدهنية وتوجد فى الاغشية الحيوية

ثانيا//تصنيف البروتينات وفقا لأهميتها التغذوية:- أما من حيث تقسيمات البروتينات،بالنسبة الى الأشخاص المتعاملين بتغذية الحيوان،يقسم بروتين الغذاء(Crude protein) الى


1-البروتين الحقيقي(True protein):ويشمل اقسام البروتينات السابقة الذكر،وبصورة خاصة الاحماض الامينية الاساسية وغير الاساسية، والتى ترتبط مع بعضها برابطة ببتيدية مثل بروتين الحليب، الحبوب ، البذور ، الأكساب ،وهذا النوع من البروتين مهم جدا فى تغذية الحيوانات ذات المعدة البسيطة( الدجاج ). 

2-البروتين غير الحقيقي(Untrue protein) :و يطلق على هذا النوع من البروتين بالمركبات النتروجينية اللابروتينية (Non-Proteinous Nitrogen ,NPN)،وهي مركبات معظمها صناعية رخيصة الثمن تحتوى على النتروجين ، يمكن ان يستفاد منها الاحياء المجهرية في كرش الحيوانات المجترة منها فقط ،وذلك عن طريق افراز انزيمات هاضمة لهذه المواد،يستفيد منها الحيوان في بناء بروتين جسمه وزيادة انتاجه.


ألأحماض الامينية    Amino acids

  الاحماض الامينية ،هي الوحدات البنائية للبروتين ،أي هي مركبات تعد اللبنة الاولى التي يتكون منها جزيء البروتين،والاحماض الامينية هي مركبات عضوية ويمكن تميز (22) نوعا من الاحماض الامينية ذات الاهمية في تغذية امنها (10) أحماض لابد من الحصول عليها عن طريق الطعام أما باقي الاحماض الاخرى فيمكن للجسم أن يبنيها ، 

أهمية الأحماض الامينية


1-ضرورية لبناء الأنسجة البروتينية في الجسم.


2-تخلص الجسم من بعض المواد السامة والناتجة من المراحل الوسطية لعمليات التحول الغذائي داخل الجسم مثل حامض البنزويك(Benzoic acid) والذي يتحد معه الحامض الاميني الكلايسين(Clycine) ويحوله الى حامض الهيبوريك (Hyporic acid ).


3-بعض الأحماض الامينية يشترك في تكوين مادة الكرياتين اللازمة لانقباض العضلات وتحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة حركية.


4-تدخل في تكوين بعض المواد الضرورية للجسم مثل  الهرمونات والفوسفولبيدات.


5-يتحول بعضها الى بعض وذلك لسد حاجة الجسم من الاحماض الامينية التي قد تكون ناقصة ولازمة للعمليات الحيوية.


6-اذا نزع مجموعة الامين منها تكون احماض كاربوكسلية ضرورية في عمليات التمثيل الغذائي للجسم(دورة كرب Kreb cycle )


تقسيم الأحماض الامينية من الناحية التغذوية


00000000000000000000000000000000000000000

1-الحوامض الامينية الأساسية  :Essential Amino Acids هي تلك الحوامض التي يحتاجها الحيوان لكي ينمو ويقوم بالأفعال الحيوية بصورة طبيعية ،الا ان الخلايا الحيوانية للحيوانات غير المجترة ذات المعدة البسيطة (الدواجن والطيور-- الخ) غير قادرة على تكوين او تصنيع هذه الحوامض أطلاقا او قد يصنعها بكميات غير كافية لسد حاجته لاستمرار فعالياتها الحيوية،لذا يجب توفيرها في اغذية الحيوانات كجزء من متطلبات نموها 

                             جدول: يبين الأحماض الامينية الأساسية.

		ت

		اسم الحامض الاميني

		اسم الحامض الاميني





		

		العربي

		الانكليزي

		ت

		العربي

		الانكليزي



		1

		أرجنين

		Arginine(*)

		6

		هستدين

		Histidine(**) 



		2

		أزوليوسين

		Isoleucine)

		7

		فنيل النين

		Phenylalanine



		3

		لاسين

		Lysine

		8

		مثيونين

		Methionine



		4

		ليوسين

		Leucine

		9

		فالين

		Valine



		5

		ثريونين

		Threonine

		10

		تربتوفين

		Tryptophane





*-ينتج Arginine في اجسام الحيوانات ،ولكن الكمية المصنعة منه غير كافية لحاجة الجسم.

**-تنتج الناضجين الهستدين ،او انها تزود بها من قبل الاحياء المجهرية الموجودة في امعائها ،والتي تقوم بتصنيعه.


2-الحوامض الامينية غير الأساسية  :Non-essential Amino Acids هي تلك الحوامض التي لا يحتاجها الحيوان،وذلك لان الخلايا الحيوانية تستطيع تصنيعها،ولايشترط وجودها في العليقة  ،وعددها 12 حامض اميني،ونظرا لاحتواء عليقة الحيوانات على كل من الاحماض الاساسية وغير الاساسية ،لذا تصبح الكميات المصنعة من الاحماض الامينية غير الاساسية داخل جسم الحيوان قليل نسبيا في حالات التغذية الطبيعية،الا ان أي نقص في الاحماض غير الاساسية في غذاء الحيوانات يدفع الخلايا الحيوانية ويحفزها على تصنيع هذه الحوامض  لسد حاجة اجسامها من الاحماض الامينية غير الاساسية ،كما يعتمد تصنيع هذه الحوامض على الكلايكوجين المخزون في الكبد ،حيث يمر بسلسلة من التفاعلات المعقدة ويتحول الى الفاكيتوكلوتاريت Ketoglutarate  ،ثم الى كلوتامين واسبرجين ،وهذه سوف تنتج بقية الحوامض الامينية غير الاساسية


                      جدول:يبين الاحماض الامينية غير الاساسية


		ت

		اسم الحامض الاميني

		اسم الحامض الاميني



		

		العربي

		الانكليزي

		ت

		العربي

		الانكليزي



		1

		كلايسين

		Glycine

		7

		هيدروكسي برولين

		Hydroxy proline



		2

		النين

		Alanine

		8

		الاسبرجين

		Asparagine



		3

		سيرين

		Serine

		9

		حامض الاسبارتك

		Aspartic acid 



		4

		تايروسين

		Tyrosine

		10

		حامض الكلوتامك

		Glutamic acid



		5

		السستاين

		Cysteine

		11

		الكلوتامين

		Glutamine



		6

		برولين

		Proline

		12

		هيدروكسي لايسين

		Hydroxy lysine



		

		

		

		13

		السيستين

		Cystine





3-الأحماض الامينية التعويضية:Replacing Amino Acids  وهي تلك الحوامض  اذا ماتوفرت يمكن ان يعوض عنها حامض اميني اخر اذا توفر في العليقة بصورة اكثر من احتياجات الحيوان ،مثلا عندما يكون الحامض الاميني السيستين Cystineفي عليقة الحيوان ناقص (قليل الكمية)،يمكن ان يعوض عن هذا النقص الحامض الاميني الميثونين Methionine ،اذا وجد في العليقة بكمية اكثر من الاحتياجات للحيوان،وكذلك عندماتكون نسبة السيستين جيدة في العليقة ،يمكنه ان يعوض عن النقص في الميثونين ،رغم من ان السيستين لايمكنه ان يحل محل الميثونين تماما.كما وجد ان الكولين المتوفر بكمية كبيرة في العليقة فانه يساعد الهسدتين ان يحل محل الميثونين في العليقة.والتايروسين يمكن ان يعوض الفينيل الانين.


رابعا //اللبيداتLipids

الدهون ،عبارة عن مواد عضوية موجودة في النباتات والحيوانات والاحياء المجهرية،وهي مواد  غير قابلة للذوبان في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضوية مثل البنزين والايثر والكلوروفورم.ان اصطلاح اللبيدات هو اصطلاح جامع يشمل الدهون والمركبات المشابهة لها وذات الصله القريبة منها التي تكون هذا الصنف ،وتعد الدهون الحقيقية او الدهون المتعادلة من اكبر مكونات هذه المجموعة ،وتتركب الدهون كيمياويا من اتحاد احماض دهنية مع بعض وقد يدخل في تركيبها بعض المواد الاخرى كحامض الفوسفوريك والامينات والاستيرولات مثل الكلوسترول،

الوظائف الحيوية والفسيولوجية للدهون: 

1-تعتبر الدهون في كل من النبات والحيوان مصدر للطاقة المخزونة ،

 2-للاحماض الدهنية القصيرة اهمية في بناء مكونات الحليب المختلفة (حامض الخليك اهمية في تكوين دهن الحليب،حامض البروبيونيك  اهمية في بناء سكر الحليب).


3-اللبيدات لها اهمية بنائية ووقائية وذات اهمية خاصة لتركيب وعمل الجهاز العصبي .


4-بعض المركبات مثل حامض الخليك والتي تنتج من التمثيل الغذائي للدهون،يستخدمها الحيوان في بناء مادة الكلوسترول والتي هي مادة ضرورية في تكوين الهرمونات.


5-تمد الجسم بالاحماض الدهنية الاساسية ،والتي لايستطيع الجسم من تكوينها في حالة عدم توفرها في الغذاء،والكولين


6-تدخل في تركيب الليبوبروتينات ،التي تشترك في تكوين الانسجة وجدران الخلايا وغيرها ،مما يعطى لهذه المركبات اهمية خاصة.


7- تستعمل كمذيبات لمجموعة من الفيتامينات (AوDوEوK)،,هي ذات اهمية للحيوان،.


8-تحتوى الزيوت والدهون الطبيعية على مواد تعمل كمضادات الاكسدة (Antioxidants)وتمنع التزرنخ ،ومنها مجموعة فيتامين E،وكذلك مادة الكوسيبول (gossypol)التي توجد بكثرة في قشور بذور القطن .


9-ان وجود الدهون ضروريا لامتصاص الكاروتينات وفيتامينA من قبل جسم الحيوان،


10-تستعمل كوسائل لحماية المفاصل والعظام من الصدمات . 

تصنيف اللبيدات


تقسيم الدهون حسب تركيبها الكيميائى الى :

1-الدهون البسيطة Simple Lipids :وهي استرات الاحماض الدهنية مع الكحول,وتقسم الى

أ/الدهونFats :-هي استرات ثلاثية لاحماض دهنية مختلفة نتيجة اتحادها مع كحول الجليسرول ،وتكون صلبة القوام على درجة الحرارة الاعتيادية


ب-الزيوت  Oils:-هي استرات ثلاثية لاحماض دهنية مختلفة نتيجة اتحادها مع ا ،وتكون سائلة القوام على درجة الحرارة الاعتيادية.


ج-الشموع : Waxes هي استرات لاحماض  دهنية مختلفة نتيجة اتحادها مع كحولات احادية الهيدروكسيل ذات سلسلة هيدروكاربولية طويلة غير الجليسرول ،وتكون صلبة القوام على درجة الحرارة الاعتيادية. 

ثانيا- الدهون المركبة Compound Lipids :-وهي عبارة عن إسترات الأحماض الدهنية مع الجليسرول  أو عن دهون متعادلة متحدة مع مواد غير دهنية،كما سبق في الزيوت والدهون، إلا أنها تحتوي على مجاميع إضافية أخرى وتقسم الى 

أ/الدهون الفسفورية(الفوسفوليبيدات) Phospholipids :-تحتوى على احماض دهنية ،كليسرول وحامض الفسفوريك اضافة الى مركبات نتروجينية في اغلب الاحيان وكذلك تحتوى على النتروجين والفسفور بالاضافة الى الكاربون والهيدروجين والاوكسجين،.وتدخل الشحوم الفسفورية في تركيب البروتينات الشحمية المعقدة والموجودة في جدران الخلايا الحيوانية،وهي ذات انتشار واسع في جميع اجزاء جسم الحيوان الا انها تتركز في منطقة القلب والكليتين والانسجة العصبية وهي عبارة عن اتحاد بين الدهون وحامض الفسفوريك الذى يربط بمركبات ازوتية مثل Lecithin الليسثين والسيفالين (توجد في مح البيض والنسيج الدماغي والأنسجة العصبية). 


ب/الدهون الكاربوهيدراتية( السكرية )Glycolipids :-تحتوى على احماض دهنية مرتبطة مع مواد سكرية والتي تكون اما كلوكوز او كلاكتوز ولهذا تعرف بالكلايكولبيدات او الكالاكتولبيدات  وكذلك على مواد نتروجينية ،,لكنها لاتحتوى على الفسفور. ،ولوحظ ان الاحياء المجهرية الموجودة في كرش الحيوانات المجترة تتمكن من تحليل الدهون الكاربوهيدراتية الى الكالاكتوز والحوامض الدهنية والكليسرول. 

ج/الدهون البروتينية(Lipoproteins) :تحتوى على احماض دهنية مرتبطة مع مواد بروتينية وهي الدهون المرتبطة بجزيء بروتيني مثل ليبوبروتين الدم الذي يرتبط فيه الكوليسترول مع جزيء البروتين ويلعب دوراً مهماً في انتقال الدهون داخل الجسم، كما يوجد مثل هذا النوع كمكون لأغشية الخلايا

د// الكيوتين والسوبرين : التركيب الكيماوى لها غير معروف على وجه الدقة والكيوتين عبارة عن مخلوط من احماض دهنية حرة وناتجات تكاثف الأحماض الدهنية مثل الشموع والفارق الكيميائى بين الكيوتين والسوبرين هو الاختلاف فى الأحماض الدهنية التى تكون كل منهما . 


3-الدهون المشتقة (Derived lipids):-وهي عبارة عن نواتج تحلل الدهون وتشمل الأحماض الدهنية الحرة أو الكحولات المختلفة مثل الجليسرول أو الكوليسترول وقد تكون منفردة أو مرتبطة ارتباط غير كامل ببعض الأحماض الدهنية. وقد تكون فيتامينات مثل أ، د، ك. او ،المواد الناتجة عن التحلل المائي للدهون السيطة والمركبة،وتقسم الى


أ/الاحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة


ب/الكلسيرول./يوجد في جميع الخلايا الحيوانية وخاصة المخ ،الصفراء والدم والحليب،يمكن الجسم من تكوينه من حامض الخليك 


ج/السيترويدات.Steroids:-تضم السترويدات مجموعة من المركبات ذات الاهمية الحياتية العالية تعرف باسم الستيرولات ومنها الحوامض المرارية والهرمونات الادرنالية والهرمونات الجنسية،


ألاحماض الدهنية الأساسية   Essential Fatty Acid(EFA)

وهي تلك الأحماض التي يحتاجها الحيوان ,لكن  لا تتكون في الجسم لعدم وجود الأنزيمات اللازمة لتصنيعها داخل جسم الحيوان،ويتوجب تناولها مع الغذاء، ،وهي أحماض غير مشبعة ( Unsaturated Fatty Acids  Essential ) ، وهي  Arachidonicو  Linoleicو Lenolenic، ويعتبر حامض linoleic  الحامض الأساسي  لأنه يمكن تصنيعه من Arachidonic.


فوائد الاحماض الدهنية الاساسية :-


1-تدعم عملية إنتاج الاحماض الدهنية السداسية التي تحمل اسم البروستوكلاندين(Prostoglandin)المناهضة للالتهابات وذات الاهمية البايولوجية. 


2- تقلل من خطر التفاعلات الذاتية المنشطة في الجسم ( تفاعلات تهاجم فيها الخلايا المناعية الانسجة السليمة من الجسم( 

3-تدخل في تركيب الاغشية في الجسم،ان الاحماض الدهنية الاساسية تزيد من متانة بنية الجدران الشعرية وجدران الخلايا ،مما يمنع ازدياد نفاذية هذه الجدران،حيث نقص حامض اولييك يودي الى تكسر التلاحم في البشرة مما ينتج عنه تشققات الجلد الاكزيمية.


4-يعتقد ان Lenolenic يلعب دورا رئيسيا في نقل وتمثيل الكولسترول.


5-انها تطيل من الوقت اللازم لتخثر الدم


6-أن هذه الاحماض تتحد مع الكولسترول لتكوين استرات الكولسترول التي تشكل جزءا من الدهون الفوسفورية.


.أعراض نقص الأحماض الدهنية الاساسيه//يمكن لاعراض نقص الاحماض الدهنية ان تظهر في اي مكان وباي شكل طالما انها تتعلق بضعف المناعة واضطراب تنظيم الالتهابات . اذا اصابت الاعراض الجهاز الهظمي كمثل فأنها تتبدى بشكل أمساك ، انتفاخ ، عسر هظم ، التهاب القناة الهظمية او الحساسية تجاه الاغذية.اذا تركزت على الجهاز العصبي فانه يعاني من : جمود الحس. هذا اضافة الى بعض الاعراض الخارجية ايضا مثل جفاف البشرة ، تشقق الاظافر و جدب الشعر.وطبيعي فان مثل هذه الاعراض يمكن ان تنجم عن جملة من الامراض الاخرى والمتاعب الصحية وهو ما يجعل تشخيص نقص الاحماض الدهنية في غاية الصعوبة . كما ان هذه الاعراض خافتة عموما وتختلف في شدتها وظهورها بين حيوان واخر وقد يفشل الاطباء المتخصصين في تشخيصها في حالة عدم وجود هذه الاحماض في الغذاء لبعض الحيوانات (دواجن ،ماشية وخنازير) تظهر عليها اعراض مرضبة على هيئة امراض  جلدية  وضعف عام وبطئ النمو  قد تودي  الى فقدان الحيوان،وان العلائق التي تحتوى على الحبوب والكسب تحتوى على كميات كافية من هذه الأحماض

خامسا//الأملاح المعدنية Minerals

     المعادن هي المخلفات التي تتبقى عن حرق الأنسجة الحيوانية او النباتية او الناجمة عن تفسخ هذه المواد تماما بعد الموت. وهذه المعادن هي بالطبع عناصر لاعضوية يعرف منها 103 نوع حتى الان وموجودة في الجدول الكيمياوي الدوري . والمعادن او العناصر تنبثق عن التربة والى التراب تعود وتعرف علميا ، ببساطة ، على انها جزيئات كيمياوية تتعذر تجزئتها الى مواد ابسط والمعادن مكونات اساسية لكل مادة فهي موجودة في النسيج الحي وموجودة بشكلها اللاعضوي في الارض . 

أهمية ووظائف العناصر المعدنية لجسم الحيوان : تقوم الأملاح المعدنية بعدد من الوظائف في جسم الحيوان ومنها


1- تدخل في تركيب خلايا الجسم من حيث (كالسيوم  يدخل في بناء الهيكل العظمي والأسنان  ، فسفور  في بناء كريات الدم الحمراء ، الحديدفي الهيموكلوبين.

2-تحافظ على مستوى الضغط الازموزي كسوائل الجسم وبالتالي حركة الماء داخل الخلايا مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفسفور 


3-تعمل على حفظ التعادل القاعدي-الحامضي بين الدم وسوائل الانسجة المختلفة.


4-يدخل في تكوين بعض  المركبات العضوية(البروتين واللكاربوهيدرات)،والتي تدخل بدورها في تكوين العضلات وبعض الاعضاء


5-يدخل في تركيب المادة الفعالة للأنزيمات والهرمونات،حيث تدخل بعض العناصر كاساس في تكوين بعض المركبات الهامة في الجسم التي يتوقف تكوينها في غياب الاملاح المعدنية،مثل الحديد الذي يدخل في تكوين هيموكلوبين الدم،والكوبلت الذي يدخل في تكوين B12 ،واليود في نشاط وتكوين هرمون الثيروكسين الذي يفرز من الغدة الدرقية.


6-ينظم عمل بعض الغدد ومنها الغدة الدرقية.


7-يوثر بصورة  مباشرة او بصورة غيرة مباشرة علي الاحياء المجهرية في الكرش.

8-  تستخدم في نقل الاشارات العصبية.

9-  لها أهمية في عملية التنفس.

10-  تهيمن على عمليات التأكسد وتوليد الطاقة.

مصادر الأملاح المعدنية للحيوانات:تعتمد كمية العناصر المعدنية اللازمة للحيوان بشكل يتناسب واحتياجات الحيوان لهذه العناصر،ويحصل الحيوان على الاملاح المعدنية من 


1-العليقة المتوازنة //طبيعة المواد  العلفية الرئيسية في العليقة ومكونات العليقة من المواد العلفية ،التي تحتوى على احتياجات الحيوان من العناصر المعدنية الرئيسية،التي تعتبر المصدر الرئيسي لتجهيز الحيوان باحتياجاته من الاملاح المعدنية


2-الإضافات المعدنية للعليقة// في حالة نقص بعض العناصرفي العليقة تضاف مصادر معدنية الى عليقة الحيوان مثل أضافة كلوريد الصوديوم عند  نقص الكلور او الصوديوم.

3-بعض مصادر المياه السطحية والجوفية// يقوم الماء بتجهيز بعض العناصر المعدنية ( جدول 17 )،كذلك  بعض مصادر المياه تحتوى على بعض العناصر بتركيز اعلى من المياه الاعتيادية، مثل مياه الآبار الارتوازية التي قد تحتوى على بعض العناصر المعدنية مثل الكبريت او عناصر اخرى(جدول 28). 

تصنيف الأملاح المعدنية


  1-الأملاح المعدنية الأساسية(الضرورية):-وهي تلك الأملاح التي يحتاجها الحيوان  بصورة أساسية وبكميات كبيرة وهي تضاف على شكل(كغم  أو باوند أو %) ،وان هذه العناصر هي(الكالسيوم،الفسفور،الكلور،المغنيسيوم،الصوديوم،الكبريت والبوتاسيوم).

2-الأملاح المعدنية غير الأساسية(غير الضرورية):-وهي تلك الأملاح التي يحتاجها الحيوان بصورة غير أساسية وبكميات صغيرة،وتضاف على شكل(ملغم/كغم علف أو جزء بالمليون)،وان هذه العناصر هي(الحديد،      الزنك،النحاس،المولبيديم،الكوبلت،المنغنيز،اليود،السلنيوم والكوبالت).

3-الأملاح المعدنية شديدة النادرة:-0وهي تلك الاملاح التي يحتاجها الحيوان نادرا و بكميات قليلة جدا وتضاف على شكل(جزء بالمليون) وان هذه العناصر هي(الفضة،البزموث،القصدير والبار يوم).

سادسا//الفيتامينات   Vitamins

اشتقت كلمة فيتامين من الكلمة ذات الاصل اللاتيني ((فيتا)) وتعني الحياة، توجد الفيتامينات بكميات قليلة جدا في المواد الغذائية وهي عبارة عن مواد كيميائية أو مركبات عضوية يحتاج اليها الجسم بكميات من الميكروغرام لكل كغم من وزن الجسم، وهي تعمل كمنظم أو مساعد أنزيمات، وعلى الرغم من عدم تشابه الفيتامينات كيميائيا الا انها تتشابه وظيفيا.

 الفيتامينات عبارة عن مركبات عضوية ذات أوزان جزيئية منخفضة ونشطة بايولوجيا وضرورية للمحافظة على الأنشطة الحيوية للجسم ونموه  الطبيعي وتلعب دور المحفزات الحيوية لعملية الايض في الجسم،ويحتاجها الكائن الحي بكميات صغيرة جدا.ان هنالك على الاقل 15 فيتامين قد قبلت على انها عوامل غذائية اساسية بالرغم من انه ليس كلها تمتلك اهمية خاصة.  ان بعض المركبات تعمل كالفيتامين عندما تمر ببعض التغيرات الكيمياوية مثل بيتا-كاروتين وانواع معينة من الاستيرولات وتسمى بالبروفيتامين او مولد الفيتامين.


مصادر الفيتامينات للحيوان

1-الأعلاف النباتية:مثل الذرة البيضاء،الدريس المجفف والأعلاف الخضراء


2- الأعلاف الحيوانية الأصل:مثلالحليب،زيت السمك والمركزات بروتينية

3-جزء من الفيتامينات (AوCوD)يستطيع الجسم من تكوينها في ما يسمى بأوليات الفيتامينات  (provitamins)غير النشطة او الحصول عليها نتيجة التكوين المايكروبايولوجي في  الأجزاء الثلاثة من المعدة الحقيقة وكذلك فيتامينات B )وK) 

المحاضرة الثالثة

الجهاز الهضمي في الحيوانات الزراعية

Digestive System In Animals


الجهاز الهضمي:- (هو عبارة عن أنبوب عضلي مبطن بغشاء مخاطي مستمر مع الجلد يبتدي بالفم وينتهي بالمخرج،يوخذ الطعام عن طريق الفم وتسحق اجزائه الصلبة بالأسنان ويمزج مع اللعاب ويتحول الى كتلة متراصة تسمى اللقمةbolus) ( ،وتبلع اللقمة وتدخل عبر البلعوم والمرى لتصل الى المعدة لتهضم،وتمتص من خلالها وخلال الأمعاء الدقيقة المركبات الجاهزة للامتصاص وتطرح فضلات عمليات الهضم والتخمر والهدم الى خارج الجسم ).


الجهاز الهضمي في الحيوانات المجترة

أعضاء الجهاز الهضمي // يتركب الجهاز الهضمي من أعضاء ترتبط مباشرة بعمله فى استقبال، هضم وامتصاص الطعام وكذلك بمرور المواد الغذائية خلال أجزاء الجسم وطرد الجزء غير المهضوم من الغذاء. ويتكون الجهاز الهضمي في المجترات من:


 (أولا) القناة الهضمية:وهى تمتد من الشفتين إلى فتحة الشرج وتضم الفم ، البلعوم ، المريء ، المعدة المركبة ، الأمعاء الدقيقة ، الأمعاء الغليظة ، الأعور  والمستقيم . ويتكون جدار القناة الغذائية من أربع طبقات مرتبة من الداخل إلى الخارج كما يلي 
1-الطبقة المخاطية أو الغشاء المخاطي التي تبطن تجويف القناة وتوجد الغدد في هذه الطبقة , كما يظهر على سطحها عدد كبير من الزغب مسؤولة عن امتصاص غالبية المواد الغذائية 
2-الطبقة تحت المخاطية وهي عبارة عن نسيج ضام 
3-الطبقة العضلية 
4-الطبقة المصلبة وتسمى أيضا البريتوان الاحشائي ولأن المريء لا يوجد في تجويف البطن فإنه يغلق في الخارج بنسيج ضام ليفي بدلا من البريتوان الاحشائي 

(ثانيا) ملحقات أعضاء الهضم :وتضم الأسنان ، اللسان ، الغدد اللعابية ،الغدد المعدية ، الكبد والبنكرياس 

أولا//أعضاء القناة الهضمية


1-الفم:-يدخل الطعام عن طريق الفم الذي يحتوي تجويفه على الأسنان واللسان , ويصب في الفم إفراز ثلاثة أزواج في الغدد اللعابية , ويحتوي هذا الإفراز على بعض الإنزيمات التي تساعد عمليات الهضم الكيميائية التي تبدأ في الفم . يوجد في الفم الأجزاء التالية


 أ/الأسنان :-تقوم الأسنان بعملية تقطيع وطحن الغذاء ومضغ الطعام ،تكون إعداد الأسنان32 سن(8 قواطع+24 أضراس) 

ب/اللسان:-اللسان هو العضو الرئيس لامساك الطعام ،عبارة عن كتلة عضلية مغطاة بغشاء  مخاطي ،وكذلك مغطى بطلاء حرشفي طبقي يحتوي على عدد كبير من الحلمات الخيطية ،لاتحتوى هذه الحلمات على براعم تذوق في الابقار والاغنام، واللسان فيعمل على تقليب الطعام وتذوقه،و تستخدم الابقار والجاموس اللسان كعضو لمسك الغذاء والمساهمة في المضغ 


ج/الشفتان:-ان شفتي الماعز والاغنام تكون ناعمة وقابلة للالتواء وتساعد على التقاط الغذاء،وتكون الشفه العليا للاغنام والماعز مشقوقة مما يساعدها على سرعة حركة الشفتين وهذا يساعدها على تناول غذائها في المستويات الواطئة، 

2-البلعوم :-البلعوم هو ممر مشترك للغذاء والهواء يلي الفم،توجد به عضلات ،وبواسطة سلسلة من تقلص العضلات ،تسلط ضغطا على اللقم الغذائية كي تسير وتساعد على دفع الغذاء من البلعوم وليست لللبلعوم أية وظيفة هضمية

3-المريء:-أنبوب عضلي يمتد من البلعوم الي الفتحة الفوادية(بداية) للمعدة المركبة، المريء هو عبارة عن أنبوبة تُوصل الفم بالكرش، ويبلغ طوله حوالي 3,5 قدم في البقرة البالغة, الطعام المخلوط باللعاب في الفم يمر عبر المريء إلى الكرش، وهي ممر مشترك لكل من الكرش والشبكية والطية الكرشية الشبكية(أخدود المرى)،والذي يمتد من الفوادية  الى ذات التلافيف يكون بواسطة طبقتين او شفتين سميكيتين والتي يمكنها ان تغلقا لتوجيه المواد من المرى الى ذات التلافيف مباشرة او تفتحا لتسمح للمواد بدخول الكرش والشبكية ،توجد في مرئ المجترات عضلات مخططة،لا نوجد في مرئ معظم اللبائن ،وهي ذات أهمية خلال مرحلة إعادة الغذاء الى الفم أثناء الاجترار وكذلك في حالة التجشو وفي نهاية المرئ هنالك أخدود يدعى بأخدود المرئ(esophageal groove) وهو على شكل قناة مفتوحة تتحول الى قناة على شكل حرف u،تحت التنبيه العصبية أثناء الرضاعة أو تناول الحليب في الحيوانات الرضيعة تفتح هذه القناة وينتقل الحليب من المرئ الى المعدة الحقيقة دون المرور بالكرش

4-المعدة  المركبة:-تتألف المعدة في المجترات من أربعة أجزاء متباينة من حيث التركيب التشريحي والوظيفي لكل منها،وتسمى المعدة المركبة وتشغل حوالي ثلاثة ارباع الفراغ ألبطني،حيث تمتد من الضلع الثامن حتى عظام الحوض،(المخطط 1 )، ان الكرش والشبكية والورقية في المجترات تعرف مجموعها بالمعد الامامية والفوادية تقع راسيا ظهريا في الاذينة البطنية الشبيهة بالقبة،اما  المعدة الحقيقة (الغدية) في المجترات تسبق بثلاثة اقسام او تجاويف(مبطنة بطلاء طبقي حرشفي) ،حيث ينقع الغذاء ويكون عرضة للهضم بواسطة الاحياء المجهرية .



مميزات  معدة المركبة في المجترات

0000000000000000000000000


  أ/تتميز المعدة عن غيرها من معدة الحيوانات من الناحية التشريحية بكبر حجمها ووجود  تقسيمات فيها،ويعتقد أن هذه التحويرات هي عبارة عن تحويرات تطورية من الغدة البسيطة لتصبح بشكلها الحالي.


 ب/ان سعة المعدة المركبة ليست متساوية في جميع الحيوانات ،بل ان السعة تختلف باختلاف الحيوانات المجترة،كما تختلف باختلاف عمر وحجم النوع الواحد، تكون سعتها 11.3 و13-77 لتر في الأغنام والابقار على التوالى.

                                           جدول( 1):يبين سعة اجزاء المعدة المركبة


		الجزء

		الاغنام

		الابقار



		الكرش

		78 %

		80 %



		الشبكية

		6.5 %

		5 %



		الو رقية

		3 %

		7-8 %



		المعدة الحقيقة

		12.5 %

		7-8 %





 ج/تنقسم معدة المجترات الى أربعة أجزاء 


     1-الكرش   Rumen                        2- الشبكية(القلنسوة) Reticulum   

    3-الو رقية (أم التلافيف)  Omasum    4-المعدة الحقيقة (الغذية أو المنفحة)Abomasums 


 د/حجم أجزاء المعدة 


     1-في الحيوانات البالغة (ليست متساوية الحجم بل مختلفة الأحجام،يكون الكرش أكبرها وأصغرها الشبكية)،سعة الكرش تعادل 80% من سعة المعدة المركبة،سعة الشبكية تعادل 5%  من سعة المعدة المركبة، سعة الور قية تعادل 7-8% من سعة المعدة المركبة وسعة المعدة الحقيقية  تعادل 7-8% من سعة المعدة المركبة.


   2-في الحيوانات الصغيرة(يكون الكرش صغيرا،بينما تكون المعدة الحقيقة كبيرة ،وبعد ذلك  يكبر الكرش بتقدم الحيوان ،ويشكل حوالي نصف حجم المعدة في الحيوان حديث الولادة، ولكن بعد 10-12 أسبوع يصبح حجم المعدة الحقيقة مساويا لنصف حجم الكرش والشبكية، ولكن عندما يبلغ عمر الحيوان 5ر1 سنة تصبح المعدة المركبة بوضعها الثابت).

أجزاء المعدة المركبة


أا/الكرش Rumen:- يقع في الجهة اليسرى للحيوان ،وهو اكبر اجزاء المعدة المركبة ، يشكل حوالي 80% من الحجم الكلي للمعدة وهو يحتل الجهه اليسرى من التجويف البطني بصورة كاملة تقريبا وينقسم تجويف الكرش إلى قسمين : القسم الظهريdorsal والقسم البطني ventral sacs  وذلك بواسطة دعامات عضليةpillars ،والقسمين منفصلين بواسطة اخاديد طولية  longitudinal, grooves. يبطن الكرش غشاء مخاطي خال من الغدد المعدية وله قابلية كبيرة على الاتساع ويستوعب بحدود 25 غالون من المواد في الابقار معتمدا على حجم البقرة، الكرش تتكون من أربعة أجزاء, جزء عُلوي، جزء سُفلي، وجزءان خلفيان, العضلات العمادية والتي تفصل أجزاء الكرش تُجبر الطعام على الحركة في شكل دائري حتى يختلط الطعام بشكل جيد مع سوائل الكرش, هناك العديد من الحُليمات (Papillae) تُبَطِّن جدار الكرش، مما يؤدي إلى زيادة المساحة السطحية لامتصاص المواد الغذائية من الكرش,والكرش عبارة عن مصنع صغير تحدث فيه مجموعة من الفعاليات الحيوية وذلك نتيجة لقيام الاحياء المجهرية بهذه العمليات وينتج عنها مواد بسيطة يمكن للحيوان ان يستفاد منها في بناء الجسم والانتاج ،وتشكل هذه الاحياء اهم العوامل التي تتحكم في طبيعة محتويات الكرش ،وهنالك بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية للكرش ممكن ان تتغير تبعا


   أ/اختلاف الحيوان                                   ب/اختلاف المادة العلفية

  ح/اختلاف كمية المادة العلفية المتناولة              د/اختلاف مستوى التغذية


   و/اختلاف موعد التغذية                             ي/اختلاف نسبة العلف المركز:الخشن


صفات الكرش


1-عبارة عن كيس ينقسم إلى كيسين ظهري وبطني يتصلان ببعضهما  بواسطة فتحة وسطية. 


 2-يوجد في الكرش دعامات عضلية طولية لها القابلية علي التقلص والحركة النسبية.


 3-يتصل الكرش بالمرئ عن طريق فتحة،في حين يتصل بالشبكية عن طريق حاجز  تسمى ثنية  عضلية.


 4-توجد في الكرش عضلة تسمى الميزاب تمتد من فتحة المرئ إلى فتحة الاتصال بالشبكية،وذلك لمرور السوائل  


 مباشرة الى الورقية دون المرور بالكرش ،وتكون فعالة  في الفترة الأولى من عمر  الحيوان.


 5-سعة الكرش في الماشية 202 لتر و23 لتر في الأغنام والماعز


  6-الوسط داخل الكرش يميل للحامضية5.5-6.5 نتيجة إنتاج الأحماض الدهنية  الطيارة

  7- درجة حرارة الكرش 38-40 مئوية


  8- تشكل المادة الجافة (10-15% )من محتويات الكرش،في حين يشكل الماء  الجزء الاكبر من محتويات الكرش (85-90 %)،وتتاثر محتويات الكرش من المادة الجافة بعدة عوامل منها(طبيعة المادة العلفية ،سرعة افراز اللعاب،التخمرات غي الكرش،سرعة مرور المادة العلفية،حجم الكرش والشبكية،مستوى التغذية،كمية المادة الجافة)


  9-تحدث في الكرش عمليات الاجترار و التجشؤ  والهضم والتخمر 

العمليات التي تحدث بالكرش


  أ/الاجترار   :Rumination هي عبارة عن ظاهرة تحدث في الحيوانات المجترة فقط، وهي عبارة عن إعادة الكتلة الغذائية عن طريق الكرش والشبكية وما تحتويه من سوائل الفم إلي الفم فى صورة بلعات الى الفم وتختلط باللعاب مره اخرى حتى يتم طحنها مرة أخرى ثم ترجع اي بلعها ثانية للهضم مرة  ثانية في  الكرش،تحصل عملية الاجترار في الليل والراحة،اما الفائدة فهي غير معروفة  بصورة  كاملة، ولكن الفائدة الظاهرية هي العمل على طحن الغذاء  حتى يصلح للهضم،وذلك  لان  الحيوان يستهلك كمية كبيرة من الغذاء خلال فترة قصيرة وليس لديها الوقت لطحنها وتستغرق  هذه  العملية من 8-12 ساعة . 

ب/التجشؤ   Eructation :هي عملية صامتة في المجترات،بعكس مايحدث في الانسان،وان التجشو هي ميكانيكية وقائية تساعد الحيوانات المجترة خلال فترات الاجترار الهادئة التي تتخلل فترات الراحة من التخلص من الكميات الكبيرة من الغاز الناتج في  المعدة نتيجة للتخمرات الميكروبية،

ج/الهضم والتخمر Digestion & Fermentation :هما عمليتا تجرى في داخل الكرش والشبكية من قبل الأحياء  المجهرية ،راجع جزء الاحياء المجهرية.

ب/الشبكية أو  القلنسوة Reticulum:-هي الجزء  المحصور بين الكرش من جهة وأم التلافيف من جهة أخرى ،الشبكية تنفصل بشكل غير كامل عن الكرش، وشكلها العام يشبه القارورة حيث تنتقل محتويات الكرش الى الشبكية بحرية، وبالعكس،  وتختلط محتوياتهما, لهذا  يُعزى إليهما أحياناً بأنهما جزء واحد, إن الجدار السميك للشبكية  يُشبه بيت النحل، هناك أخدود في الشبكية بين المريء والتلافيف ويسمى الأخدود المريئي 

(Esophageal Groove), في العجول الرضيعة، ،وتتصف بالصفات التالية
1-تتصل بالكرش مباشرة  ويمكن اعتبارها جزء واحد من حيث الوظيفة في تخزين وتخمر العلف،وهي اصغر حجما وسعة من الكرش


2-تغطي من الداخل بخلايا سداسية الشكل تشبه خلايا النحل.


3-أن الوظيفة الرئيسية للشبكية هي انها تقوم بحجز الأجسام الغريبة التي تدخل مع العلف عن طريق الخطأ مثل البسامير والأسلاك التي يمكن بلعها مع المواد العلفية.


4-تقع الشبكية خلف الحجاب الحاجز مباشرة واضعا اياها امام القلب،ولهذا نرى ان المسامير والأسلاك التي تنفذ من خلال جدارها تخترق الشبكية(مرض طامور القلب).


5-من الصعب تحديد الفترة الذي تقضيه جزئيات الأغذية الاعتيادية في الكرش والشبكية وذلك لعدم التاكد من الفترة التي تقضيها في الورقية،وان متوسط الاحتجاز بحدود (60-80 ساعة)وذلك معتمدا على طبيعة العلف(التبن 36 ساعة،،الجت 8-10 ساعة، نتروجين 12-61 ساعة)،ولكن بصورة عامة فترة الاحتجاز في الماشية 1.3-3.8 يوم وفي الاغنام 0.8-2.2 يوم).

ج/الورقية(أم التلافيف) Omasum :- وهي تقع بين الشبكية من جهة وبين المنفحة من جهة أخرى،وتشكل (8%) من الحجم الكلي للمعدة المركبة ،مغطية بالحجاب الحاجز والاضلاع(7-11) ،وتتصف بالصفات التالية

 1-تكون كروية الشكل ،تتكون من الداخل من عدة طبقات تصل الى 50 طبقة تشبه صفحة الكتاب،وتكون اصغر في الاغنام والماعز بدرجة كبيرة عنها في الابقار.وتقدر سعتها 19 و1 لتر في الماشية والاغنام على التوالي.


 2-أن الوظيفة الرئيسية للورقية ،هي انها تستخلص الماء من الكتلة الغذائية القادمة من الكرش وامتصاصه لتكون الكتلة اكثر تركيزا ومناسبة لعمليات الهضم في المعدة الحقيقة

 3-وظيفتها هي دفع الكتلة المهضومة من الكرش-الشبكية إلى المعدة الحقيقة .


3-تحجز الورقية بعض الجزئيات الكبيرة من الغذاء التي مرت من الكرش.

د/المعدة الحقيقة(الغدية أو المنفحة)  Abomasums :- ومن الجهة الأخرى بالإثني عشر، وتقدر سعتها 23 و3 لتر في الماشية والاغنام على التوالي. وهي الجزء الرابع من المعدة المركبة، وهي اول جزء غدي في الجهاز الهضمي للمجترات،وتقع بطنيا للورقية وتمتدد ذيليلا على الجانب الايمن للكرش،وشكلها بيضوي وغدي  وهو يناظر بشكل أو بآخر المعدة البسيطة من حيث التركيب وما تحويه من غدد معدية وما يتم من هضم المواد، هي الجزء الوحيد في معدة  الحيوان المجتر والتي تحتوي على أنسجة تُفرز عصارات مَعِدية, يُبطن جدار المنفحة  طيّات، تُؤدي إلى زيادة المساحة الإفرازية بداخل المنفحة, تُمثل المنفحة حوالي 80% أو أكثر من حجم معدة المولود الجديد, حيث تمثل المنفحة أقل من 10% من حجم معدة البقرة البالغة, وتقوم بالوظائف التالية،


1-أن الوظيفة الرئيسي لها بانه تقوم بهضم الغذاء انزيميا(بواسطة الانزيمات التي تفرز من قبل اجزاء وغدد اخرى التي تصل الى المعدة لتوثر على الغذاء) الذي اكتمل هضمه في الكرش بالاضافة الى هضم الفلورا وما تحتويه اجسامها من مركبات غذائية.


2-تقوم الثنيات داخلها بعملية الخلط للكتلة الغذائية مع العصارات الهاضمة.


3-يوجد في جدار المعدة خلايا متخصصة في إفراز حامض الهيدروكلوريك الذي يعمل على


                 أ/جعل وسط المعدة حامضي مما يسهل هضم البروتينات وتحليل البكتريا.


                ب/ينشط انزيم الببسين الذي يقوم بهضم البروتين 


4- الانسجة المخاطية للمعدة هي الجزء الوحيد الذي يفرز العصارات المعدية او الهظمية، تحتو ي مخاطية المعدة على خلايا تتوزع في الفؤاد والبواب حيث تفرز الخلايا من هاتين المنطقتين المخاط بينما الخلايا الموجودة في منطقة جسم المعدة وقاعها تنقسم الي نوعين خلايا هامشية او جدرانيه وخلايا اصلي


5-تقوم المعدة الغذية بإفراز العصارة المعدية(gastric juice)،تحتوى هذه العصارة على أنزيم الببسين،وذات الاس الهيدروجيني 4.2(متوسط الحموضة).

5-الأمعاء الدقيقة Small intestine :-سُمِّيت الأمعاء بالدقيقة بسبب  صِغَر قُطرها يبلغ طولها بحدود (20 مرة)بطول الحيوان، ، تنقسم الي ثلاثة اجزاء ،وهي الاثنى عشر(duodenum ) ى، والصائم (Jejunum) واللفائفي (Ileum)،تتصل بالمعدة الرابعة(المعدة الحقيقة) بواسطة صمام, تغطي الامعاء من الداخل بمجموعة كثيفة من الزغابات(Villi)  وهي على شكل بروزات تُشبه الإصبع، تُبطن جدار الأمعاء وكل منها مزود بشريان ووريد حتى تقوم بعملية الامتصاص وتوصيل المركبات المهضومة الى الدم ومنه الي باقي خلايا الجسم للاستفادة منه، تعمل الزُغبات على خلط محتويات الأمعاء بالإنزيمات الهاضمة وكذلك على زيادة المساحة السطحية للامتصاص في الأمعاء ويتم استكمال معظم هضم المادة الغذائية بواسطة الأنزيمات التي تفرز من قبل الأعضاء المسوؤلة عن ذلك مثل البنكرياس والصفراء،تقوم الامعاء الدقيقة بافراز العصارة المعوية((intestinal juice)، التي تحتوى على الانزيمات الاميليز،التربسين،السكروز والمالتوز،وتعتبر متعادلة الحموضة من وظائفها المهمة .ويصب في الإثني عشر إفراز غدتين ملحقتين بالقناة الغذائية هما البنكرياس ويفرز العصارة البنكرياسية , والكبد ويفرز الصفراء . وبالاضافة إلى هاتين العصارتين تفرز عصارة ثالثة في تجويف الأمعاء الدقيقة هي عصارة الأمعاء وتفرزها غدد موجودة في جدار الأمعاء نفسها . وتجري في الأمعاء الدقيقة معظم عمليات الهضم وكذلك امتصاص المركبات الغذائية الناتجة من الهضم،بعد إتمام عملية الهضم، يمر الطعام المهضوم من خلال  فتحة البوّاب (Pylorus)  إلى الإثناعشر (Duodenum)  الذي هو الجزء الأعلى من الأمعاء الدقيقة,  ،, , تتحرك محتويات الأمعاء عن طريق الحركة الدورية (Peristalsis)  وهي عبارة عن موجات متقطعة من الانقباضات والانبساطات في عضلات جدار الأمعاء

6-الأمعاء الغليظة Large intestine:-يبلغ طولها بحدود 4.5و10.5 متر وبقطر 5 و 75 سم في الأغنام والابقار على التوالي،و تنقسم الى قسمين متتالين وهما القولون(colon) والمستقيم ،ويفتح المستقيم إلى الخارج بفتحة الشرج،وفي الأمعاء الغليظة يتم امتصاص الماء وحدوث بعض التخمرات بواسطة الاحياء المجهرية وتمتص نواتج هذا التخمر من جدار هذه الأمعاء فضلا من أنها تعتبر مخزنا للفضلات. والوظيفة الرئيسية للأمعاء الغليظة هي تكوين البراز وطرده إلى الخارج وبالإضافة إلى هذا تمتص الأمعاء الغليظة كمية كبيرة من الماء من البراز , كما تقوم بهضم مادة السليولوز 

 أ/- القولون:هو عبارة عن قناة ممتدة من الأمعاء الدقيقة إلى المستقيم ومقسمة إلى ثلاث مناطق هي الجزء الصاعد , النازل , المستعرض 
 ب-الأعور:-0وهو يقع بين ارتباط الأمعاء الدقيقة بالامعاء الغليظة ،ويمكن أن يتم تكسير الالياف غير المهظومة فيه ،وهو عبارة عن قناة مغلقة النهاية تقع في بداية الأمعاء الغليظة ويشكل الأعور جزءا ضخما وكبيرا من الجهاز الهضمي مقارنة مع ما هو عليه في الحيوانات الأخرى ،ويبلغ سعته 1و4.5-5.5 لترو طوله 10و30 انج في الأغنام والابقار على التوالى

7-المستقيم والمخرج:-من خلالهما يتم طرح الفضلات (الغذاء الذي لم يتم هضمه وكميات من الاحياء المجهرية وبعض الانزيمات والعصارات المختلفة من عملية الهضم علاوة على بعض خلابا الاغشية المخاطية المبطة للجهاز )وكذلك تطرح الغازات الناتجة من التخمر من الكرش عن هذا الطريق..

. 

تطور الجهاز الهضمي في المجترات


     عند الولادة وخلال الأسابيع الاولى من حياة المولود تكون الاجزاء الثلاثة الاولى من المعدة المركبة(الكرش،الشبكية والورقية) غير متطورة وتشغل حيزا صغيرا ،بعكس المعدة الرابعة التي تعتبر الجزء الاكبر من المعدة المركبة للحيوان ،خلال فترة الرضاعة ،الحليب يمر مباشرة دون أن يدخل إلى الكرش أو الشبكية وذلك عن طريق ما يسمى باخدود المرئ أو بالمنخفض المريئى أو الميزاب المريئى oesophageal groove(مخطط  ) وهو عبارة عن جدارين عضليين بدايتهما عند المنطقة الفؤادية ويمران على السطح الداخلى لجدار الكرش والشبكية وحتى فتحة الورقية. وعند الرضاعة فإن هذين الجدارين يلتصقان (يقفلان) ويكونا قناة توصيل الحليب من المرىء إلى المعدة الحقيقية مباشرة ويتحكم فى انقباض وانبساط عضلات المنخفض المريئى العصب الرئوى المعدى وكان يعتقد أن مرور الحليب وملامسته لنهاية الأعصاب فى البلعوم والمرىء ينشطان انقباض عضلات المرىء وبذلك يمر الحليب إلى المعدة الحقيقية مباشرة، وكان يعزى ذلك لوجود مواد معينة بها أيونات الصوديوم وكربونات أو كلوريد الصوديوم أو أيونات النحاس ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن حركة المنخفض تخضع لفعل عصبى عكسى حيث يمكن أن يتصل المنخفض المريئى بدون وجود الحليب فى المرىء أو ملامسته لنهايات الأعصاب فى البلعوم وأن حركة المنخفض تخضع لما يسمى بتوقع فترة الرضاعة والسرور، فبمجرد أن يرى العجل الرضيع حلمات الأم أو الرضاعة الصناعية المنخفض المريئى يقفل حتى قبل الرضاعة ولو وضع فى الرضاعة الصناعية ماء وقدمت للحيوان الصغير فى أوقات الرضاعة وبالطريقة التى تدرب عليها الحيوان فإن عملية الرضاعة تتم وينتقل الماء إلى المعدة الحقيقية وبعكس ما كان يعتقد قديماً أما إذا وضع الماء فى أوانى الشرب وترك أمام الحيوان طوال النهار لا يشعر بلذة معينة ولذلك فإن ماء الشرب يدخل الكرش دون أن يتصل المنخفض المريئى وأيضاً إذا أجبر الحيوان على تناول الحليب من الرضاعة الصناعية فإن الحليب يدخل الكرش والشبكية وعلى ذلك يجب مراعاة الآتى عند استخدام الرضاعة الصناعية.طالما الحيوان يبقى مستمر على الحليب يبقى الكرش غير متطور،ولكن عند بدء الحيوان بتناول الحبوب المركزة والعلف الخشن ،تبدا الاحياء المجهرية بالتواجد في الكرش والشبكية ،والنواتج النهائية للتخمرات الميكروبية هي تكون مسوؤلة عن تطور الكرش ،وهذا قد يحدث بعمر 3 اسبوع


  يتطور الجهاز الهضمي في المجترات بتقدم عمر الحيوان منذوا الولادة ولغاية بلوغ الحيوان جسميا،حيث تحدث تغيرات في نسبة وحجم أجزاء الجهاز بتقدم عمر الحيوان،حيث تزداد نسبة حجم الكرش والشبكية في حين تنخفض نسبة حجم المعدة الحقيقة بتقدم عمر الحيوان كما مبين في الجدول ( 27). في الحيوانات الصغيرة(يكون الكرش صغيرا،ويشكل حوالي  اقل من نصف حجم المعدة في الحيوان حديث الولادة،بينما تكون المعدة الحقيقة كبيرة وتشكل بحدود ثلاثة ارباع المعدة المركبة،وبعد ذلك يكبر الكرش بتقدم الحيوان ، ولكن بعد 10-12 أسبوع يصبح حجم المعدة الحقيقة مساويا لنصف حجم الكرش والشبكية،  ولكن عندما يبلغ عمر الحيوان 5ر1 سنة تصبح المعدة المركبة بوضعها الثابت، أي تشكل ثلث حجم الكرش )(مخطط  ) 


العوامل التي توثر على تطور الجهاز الهضمي

00000000000000000000000000000


1-الفترة التي يعتمد عليها الحيوان على الحليب


2-نوع العليقة المقدمة(العلف المركز الى العلف الخش)

3-إعطاء بعض الأحماض الدهنية الطيارة يزيد من سرعة التطور للكرش والشبكية




المحاضرة الرابهة


الأحياء المجهرية في الجهاز الهضمي للمجترات  


     يعيش في أجزاء  من معدة الحيوان المجتر (الكرش والشبكية)مجموعة هائلة من الأحياء المجهرية تقدر بحوالي عدة ملايين ،وتعيش في ظروف لا هوائية.تتواجد البكتيريا والكائنات الدقيقة بأعداد كافية وضخمة فى كرش الحيوان المجتر كما تتواجد أيضاً فى أعور وقولون الحيوانات الغير مجترة مثل الأرانب والخيول وبذلك يسبق الهضم الميكروبى الهضم الكيماوى (الأنزيمى) فى الحيوانات المجترة سواء فى المعدة المركبة أو الأمعاء والعكس صحيح فى حالة الحيوانات آكلة العشب غير المجترة وعلى ذلك يتوقع أن تكون كفاءة هضم الألياف فى المجترات أعلى عنه فى غير المجترات.

أسباب نمو الأحياء المجهرية في الكرش


1-يجهز الكرش بيئة ملائمة جدا للنمو الميكروبي،تتمثل في توفير الظروف التالية لنمو الأحياء (الأس الهيدروجيني

5.5-7 ودرجة الحرارة 39-40م5 في الكرش)

2-تزويد المواد الغذائية للأحياء المجهرية باستمرار

3-حركة وتقلصات الكرش تساعد على احتكاك الاحياء المجهرية بالمواد العلفية الحديثة الاستهلاك او تلك التي تم اجترارها،

4-الظروف اللاهوائية في الكرش التي تكون ملائمة لنمو معظم الاحياء.بالرغم من الثبات النسبي للظروف البيئية داخل الكرش ،الا انه توجد اختلافات كثيرة في الاحياء المجهرية، 


فوائد الأحياء المجهرية للحيوانات المجترة


1-تقوم الأحياء المجهرية بإفراز أنزيمات خاصة لهضم الألياف ،مثل انزيم cellulase لهضم السليلوز وأنزيم hemcellulase لهضم الهيمسليلوز،حيث لا يقوم أي جزء من الجهاز الهظمي بإفراز أنزيم مسؤول عن هضم  هذه الألياف.اي انه تقوم تفكيك السليلوز والهيميسليلوز وهضم جزء كبير منها وتحليله إلى أحماض عضوية تستخدم كمصدر للطاقة.وكذلك تكسير الجدار السليلوزية للخلايا وبذلك تتعرض محتويات الخلايا الداخلية لفعل الأنزيمات الهاضمة.

 2-تقوم بتحليل المواد الغذائية المختلفة  (الكاربوهيدرات والبروتينات )مما ينتج عن ذلك مجموعة من الاحماض الدهنية الطيارة (VFA ) واكثرهاButyricوProponicوAcetic وقليل منLacticوFormicوValeric  + ميثان + ثانى أكسيد الكربون،وتستخدم الاحياء المجهرية  VFA لانتاج الطاقة،حيث تجهز حوالي(70-80%)من الطاقة االكلية الممتصة من الكرش للحيوان،على العكس من ذلك فان حيوانات وحيدة المعدة تجهز الطاقة اساسا من الكلوكوز والدهون المجهزة في العليقة والتي تمتص في الامعاء الدقيقة.

 3- تقوم الكائنات الدقيقة بتكسير وتحليل المواد النتيروجينية غير البروتينية (NPN) كاليوريا وغيرها وذلك بافراز انزيمات هاضمة لها مثل  اليوريز ureasesوالبيوتريزbiutrases  وغيرها من قبل البكتريا والهدبيات وتحوله الى  مركبات مختلفة بسيطة ،حيث يستفاد منها الاحياء المجهرية، لتكوين خلاياها وقد ثبت أن حوالى 20% من البروتين الذى يستهلكه الحيوان المجتر يومياً يكون فى صورة بروتوزواً كما أمكن إثبات أن القيمة الهضمية لهذا البروتين عالية جداً (91%) كما أن قيمته الحيوية عالية (81%).

4-تقوم الاحياء المجهرية بتكوين بعض الفيتامينات في الكرش ،مثل مجموعة B المعقدة(B1و B2 وB12 )وفيتامين C و K  ،فلا يحتاج الحيوان إليها من مصادر خارجية بغذائه، ولهذا لا تحدث أعراض نقصها فى الحيوانات المجترة خلافاً لما يحدث فى الحيوانات الأخرى وحيد المعدة مثل الدواجن أو فى الإنسان.
5-تقوم الاحياء المجهرية بتخليق الأحماض الامينية الضرورية لبناء بروتين جسمها من أحماض امينية غير ضرورية أو مركبات نتروجينية غير بروتينية بسيطة كاليوريا والامونيا ( وقد وجد أن البروتوزوا تمد الحيوان بنحو20 % من البروتين اللازم لحفظ حياته .)


أنواع الأحياء المجهريةالموجودة في الكرش


أولا:البكتريا(تشكل البكتريا الجزء الاكبر من الاحياء الدقيقة الموجودة في الكرش،وهي اجسام صغيرة جدا وتقاس بالميكرون ولايمكن رويتها بالعين المجردة،وتتميز البكتريا بانها ذات اشكال مختلفة،وهنالك بكتريا لها القابلية على تغير شكلها من حالة الى اخرى،وقد تم تصنيف البكتريا على اساس نوع المادة التي تعمل عليها،وذلك لان استعمال الطرق الاخرى تعتبر طرق غير عملية في التصنيف،وتتميز البكتريا بالمواصفات التالية:-


 1-تعتبر من اكثر الاحياء  الموجودة في الكرش،حيث تشكل الجزء الاكبر من الاحياء(65-70 %)،وهنالك عدة أنواع منها تبعا لنوع المادة التي تهاجمها أو تنتجها.


 2- عدد هذه البكتريا(1×910 الى 1×1010 بكتريا/مل من محتويات الكرش.


 3-حجم البكتريا صغير جدا(قطرها 0.4-1 ما يكرون وطولها 1-3 ما يكرون) 


 4-معظم هذه البكتريا هي لاهوائية ماعدا بكتريا Sterpto coccus bovis .


 5-معظم هذه البكتريا لها احتياجات غذائية بسيطة مثل ثاني أو كسيد الكار بون والطاقة.


 6-حوالي(80%)من بكتريا الكرش،تستطيع استعمال الامونبا كمصدر للنتروجين.


  7-معظم هذه البكتريا ذو شكل مكور،ملتوية،كروية  أو عصوية. 


أنواع البكتريا: هنالك عدة انواع من البكتريا 

1-بكتريا هاضمة للمواد السليليوزية والهيميسليليوزيةCellulolytic  &Hemicellulolytic Bacteria 

2-بكتريا هاضمة للمواد النشوية     Amylolytic bacteria (starch, sugar digesters)


3-بكتريا التي تستفيد من السكريات

4-بكتريا  هاضمة للبروتين

5-البكتريا الهاضمة للدهون 

6-بكتريا منتجة لغاز الميثان

7-البكتريا المكونة للفيتامينات

8-البكتريا المستفيدة للأحماض

9-البكتريا المنتجة للامونيا

ثانيا:البروتوزوا (الهد بيات) (يعتمد تصنيف الهدبيات على مورفولوجيا الخلية ،لان هذه الاحياء كبيرة بصورة تسمح من روية التراكيب المميزة للخلية حتى باستخدام المجهر البسيط،صعوبة تنمية الهدبيات بغياب البكتريا،وذلك لان البروتوزوا تلتهم البكتريا بالاضافة الى التصاق البكتريا على السطح الخارجي للهدبيات،ووجود البكتريا ضروري للهدبيات وذلك لانها تسهم بافراز بعض الانزيمات او الجزئيات العضوية الضرورية لحياة الهدبيات،الهدبيات تستهلك السكريات حتي تنفجر الخلايا ،وذلك لغياب السيطرة على تمثيل الكاربوهيدرات،والهدبيات تستطيع ان تحلل انواع مختلفة من البروتينات وممكن ان تحرر بعض الاحماض الامينية كنواتج هضم من قبل الهدبيات ،وتتمكن من العيش لفترات اطول في وسط لايحتوى على الحوامض الامينية مما في حالة البكتريا ،اما في حالة البكتريا لاتستطيع العيش في وسط خالي من الاحماض الامينية،وتستطيع الهدبيات الاستفادة مما هو موجود في الكرش،حيث تستطيع الاستفادة من الاحماض الدهنية الطيارة وكذلك حامض اللاكتيك وثاني اوكسيد الكاربون،وتتميز الهدبيات بالمميزات التالية:-


 1-تاتي البروتوزوا في المرتبة الثانية في الكرش بعد البكتريا،وتشكل (20-25 %) من ميكروبات الكرش.


 2 -حجم البروتوزوا اكبر من حجم البكتريا بحوالي(1000 مرة)،حيث يتراوح طولها(38-195 مايكرون)وعرضها(15-109مايكرون).


 3-يبلغ عددها حوالي(1×510) الي(1×610)بروتوزوا /مل من  محتويات الكرش.


 4-البروتوزوا حساحة جدا للحموضة.


 5 -وجود البكتريا ضروري للبروتوزوا لأنها تسهم ببعض الإنزيمات او  الجزئيات  العضوية الضرورية لحياة البروتوزوا 

6-البروتوزوا تستهلك السكريات حتى تنفجر الخلايا وذلك لغياب السيطرة على تمثيل الكاربوهيدرات.


7-البروتوزوا تستطيع ان تحلل انواع مختلفة من البروتينات ،وممكن ان تحرر بعض الاحماض الامينية كنواتج هضم،وتتمكن من العيش لفترات طويلة في وسط لايحتوى على الاحماض الامينية،مما في حالة البكتريا التي لاتستطيع العيش في وسط خالي من الاحماض الامينية.


8-تستطيع البروتوزوا ان تستفاد مما هو موجود في الكرش ،مثلا الاستفادة من الاحماض الدهنية الطيارة وحامض اللاكتيك وثاني اوكسيد الكاربون.                                           


أنواع البروتوزوا


1-الهد بيات كاملة الشعر(Holotrichs) ( 

2-الهدبيات قليلة الشعر(Olegotrichs) 

ثالثا:الفطريات(Fungus)وهي اكثر شيوعا في المجترات الاكبر عمرا وتعدادها بحدود 1×310/مل من محتويات الكرش،وتشكل حوالي (8%)من ميكروبات الكرش،لازال فعلها غير معروف،ولكن ربما مهمة لهضم السيليلوز والزايلين.ومن انواعها Neocallimastrix sp وPiromonas sp

رابعا:السوطيات(  Flagellate) 0يلاحظ وجودها السوطيات وخاصة في الحيوانات الصغيرة العمر.

خامسا:الخمائر(Yeast)-وهي اقل انتشارا في الكرش وتظهر في أوقات معينة مثل حدوث التخمة وليس لها وطائف معينة.

سادسا : الأحياء الملتهمة Bacteriophages(Vireses) توجد في كروش الأغنام والأبقار ،وتم تشخيص لحد الان بحدود 125 نوع ،ولم يعرف فائدتها للحيوان لحد ألان.

سابعا: Mycoplasma :توجدفي كروش الأبقار والأغنام وتم عزل نوعين ( Anaeroplasma abactoclasticum  و  Anaeroplasma bactoclasticum 

المحاضرة الحامسة والسادسة


ألهضم والامتصاص والبناء في المجترات


   يطلق اسم metabolism  على سلسلة من التفاعلات الكيماوية  التي تحدث في جسم الكائن الحي ،وبعض هذه التفاعلات تتطلب تكسير المركبات المعقدة الى مواد بسيطة،ويطلق على هذه التفاعلات اسم عمليات الهدم (catabolism)،أما العمليات التي عكسها هي عملية البناء(anabolism)،فهي عبارة عن العمليات الحيوية التي تصنع بواسطتها المركبات المعقدة من المركبات البسيطة وعادة تتجمع المواد الثانوية الناتجة من عمليات الميتابولزم لأجل طرحها من خارج الجسم،وان طرح هذه المواد تتطلب تفاعلات كيماوية ولذلك تعتبر جزء من عمليات الميتابولزم وكنتيجة لهذه العمليات فان الطاقة ستصبح جاهزة ليستفيد منها الجسم في القيام بالعمليات الحركية والأعمال الكيماوية مثل تصنيع الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون من مصادر المواد الداخلة في عمليات الميتابولزم.

أولا/الهضم Digestion:المقصود بالهضم هو جميع العمليات المتعاقبة التى تتم على الغذاء أثناء مروره فى القناة الهضمية ويكون من نتيجتها تحويل مكونات الغذاء المركبة إلى مواد بسيطة يمكن للكائن الحى امتصاصها واستخدامها كمصدر للطاقة وبناء أنسجته واحتياطى غذائه(تغطية الاحتياجات المختلفة سواء للإدامة او النمو او الإنتاج) ، والهضم قد يكون داخل الخلية فى الكائنات الدقيقة وقد يكون خارج الخلية وفى هذه الحالة يلزم تفتيت الغذاء خارج الخلية إلى مواد بسيطة يمكن امتصاصها وهو فى الغالب فى حيوانات المزرعة وحيدة المعدة أما فى المجترات فإنه قد يتم الهضم داخلياً لبعض الأحياء الدقيقة فى الكرش الفائدة هذه الأحياء وبعد موتها يتم هضمها فى بقية القناة الهضمية خارجياً لفائدة العائل.


أنواع الهضم في المجترات

1-الهضم الميكانيكي(العضلي) Digestion  Mechanical:- عبارة عن طحن وتكسير المواد الغذائية الى قطع صغيرة في الفم بواسطة الاسنان والمضغ واختلاطه باللعاب فى الفم والتقلصات العضلية للقناة الهضمية، ا.


2-الهضم الميكروبي Digestion  Microbial:هو فى حقيقته هضم كيمياوى حيث تقوم الأحياء الدقيقة التى تعيش داخل القناة الهضمية في الكرش والشبكية فى حالة معاشرة مع الحيوان، بإفراز أنزيمات تؤدى إلى هذا النوع من الهضم والذى له أهمية خاصة من الناحية الاقتصادية .    

3-الهضم الأنزيمي(الكيماوي) Digestion  Chemical:-عبارة عن هضم الغذاء بواسطة الانزيمات والعصارات الهضمية المختلفة التي تفرزها غدد وخلايا الجسم المختلفة،اى بواسطة العصارات الهاضمه من القناه الهضميه (غدد وانسجه) مثل اللعاب (الاميليز)، العصير المعدى (  Pepsin + HCL)، العصاره المراريه ، عصارة البنكرياس و العصاره المعويه 


ثانيا/الامتصاص   Absorption: ويقصد بالامتصاص هو مرور جميع النواتج النهائية للمواد الغذائية المهضومة من اجزاء الجهاز الهضمي الي اعضاء الجسم المختلفة اى الى الجهاز الوعائي الذي يشتمل على جهاز الدوران والجهاز الليمفاوي،اي من القناة الى مجرى الدم ،

ثالثا// التوزيع    Circulation:هو انتقال المركبات الغذائية المهضومة الممتصة من القناة الهضمية إلى أنسجة الجسم المختلفة عن طريق الأوعية الدموية كما تعود نواتج التمثيل الغذائى إلى دورةالدم خلال الأوعية الدموية واللمف ويحتفظ الدم بنسبة ثابتة من السكر ويخزن جزء قليل منه على صورة كلايكوجين فى الكبد والعضلات والسكر الزائد يستهلك فى إنتاج الطاقة وما يفيض بعد ذلك يخزن على صورة دهن وتتحد نواتج هضم الدهون ،الاحماض الدهنية والكليسرول لتكون دهن من جديد يصل إلى مجرى الدم الذى يحتفظ بنسبة ثابتة من الدهون أما الدهن الزائد فأنه يذهب إلى أنسجة التخزين .

رابعا //  التمثيل الغذائي:Metabolism  ويشمل جميع التفاعلات والتغيرات التى تحدث للمركبات الغذائية المهضومة والممتصةمن كاربوهيدرات ودهون وبروتينات بفعل الإنزيمات داخل الخلايا بأنسجة الكائن الحى ويشمل التمثل الغذائى باختصار عمليات ثلاث هى : 

أ – الأكسدة  أو الهدم Catabolism(degradation) :وهو اتحاد اوكسجين الهواء الآتى من الرئة بواسطة الدم  مع كاربون ، هيدروجين ، نيتروجين المركبات الغذائية وتكون نتيجته تكون كاربون21 + هيدروجين12 + يوريا على التوالى وتنطلق الطاقة اللازمة لحفظ حرارة الجسم وتزويده بالطاقة اللازمة للحركة والإنتاج. أي تكسر المركبات المعقدة وتحتاج طاقة 


ب- البناء:Anabolism(biosynthesis)  وهو تكوين أنسجة جديدة معظمها بروتينية فى جسم الحيوان الصغير النامي ومعظمها دهنية فى جسم الحيوان التام النمو ويتكون الدهن من كاربوهيدرات ودهن الغذاء وأيضا من الجزء غير البروتيني من البروتين الفائض عن حاجة الجسم. وتكوين مركبات معقدة وتحتاج الى طاقة

ج – الإفراز      Secretion :وفيه يتخلص الجسم من نواتج التأكسد عديمة النفع وتشمل ثانى أكسيد الكربون والماء واليوريا مع بعض الأملاح عن طريق البول . 

الهضم والامتصاص في أجزاء الجهاز الهضمي


1-اولا // هضم الحليب :لما كان الكرش فى الحيوان الرضيع لم يكتمل من حيث حجمه وتطوره الفسيولوجى وكذا الكائنات الحية الدقيقة التى تسكنه فان عملية الهضم فى الحيوان الرضيع تتم اساسا فى المعدة الحقيقية والامعاء الدقيقة .ولما كان الكرش من الوجهة الفسيولوجية يتقدم المعدة الحقيقية مباشرة فلابد من وجود نظام لنقل الاغذية من الفم الى المعدة الحقيقية مباشرة دون ان تمر على الكرش حتى لا يحدث تعفن لعدم تطور الكرش ويتم انتقال الاغذية السائلة من الفم الى المعدة الحقيقية مباشرة عن طريق الاخدود المريئى oesophageal groove الذى ينغلق ويتحول الى انبوب مريئى عند التغذية على الاغذية السائلة .



تتم عملية الهضم كالاتى :عندما يمر الحليب فى الفم يتم هضم 50 % من دهنه بواسطة انزيم ليبيز اللعاب salivary lipase وعندما يصل الحليب الى المعدة الحقيقية يتخثر clotting تحت تأثير انزيمى الرنين rennin والببسين pepsin وهذه الخثرة milkclot تحتوى على البروتين غير الذائب (90 % من بروتين الحليب) وكذا حبيبات الدهن التى لم تهضم فى الفم ويحيط بالخثرة سائل يحتوى على البروتين الذائب (10 % من بروتين الحليب ) وكذا سكر الحليب lactose بالاضافة الى الدهن المهضوم وتنقبض المعدة فيبدأ الجزء السائل فى الخروج محتويا على جزء ضئيل من البروتين يتم هضمه بواسطة الانزيمات المحللة للبروتين فى الامعاء الدقيقة ويخرج اللاكتوز الذى يتم هضمه بواسطة انزيمlactase الذى يكون افرازه مناسبا لهضم اللاكتوز وكذا الدهن المهضوم فيتم امتصاصه فتبدأ الخثرة فى التكسر الى خثرات صغيرة small milk clots تحت تاثير انزيمى ال pepsin& rennin التى تخرج من المعدة الحقيقية الى الامعاء الدقيقة فى جزيئات صغيرة وعلى فترات طويلة بحيث تتناسب كمية الانزيمات المفرزة فىالامعاء الدقيقة مع الخثرات الصغيرة على البروتين وجزيئات دهن فيتم هضمها بكفاءة حتى ان هضم الحليب فى الحيوانات الرضيعة قد يصل من 98 الى 100 % .

2-ثانيا //هضم المركبات الغذائية للعليقة 


1/الهضم والامتصاص في الفم:-


  أ/الهضم/  تجري في الفم نوعين من الهضم


  أ/الهضم الميكانيكي(ويتم ذلك بتقطيع الغذاء الى قطع صغيرة وكذلك يتم طحن المادة العلفية بواسطة                الاسنان).


 ب/الهضم الأنزيمي(لايحدث داخل الفم،ولكن اللعاب الذي يساعد علي ترطيب الغذاء يحتوي علي انزيم مشابه لانزيم 

    اللايبيز الذي يقوم بتحليل الدهون،ولكن هذا الانزيم لايشكل اهمية خاصة  في عمليات الهضم).


 ب/ الامتصاص/هنالك بعض المواد العلفية تحتوى على الكلوكوز يمتص جزء منه في الفم ،بالاضافة الىبعض من الفيتامينات والاملاح المعدنية.


2/ الهضم والامتصاص في الكرش والشبكية:-عند بلع الطعام يدخل معظمه إلى الكرش ما عدا قسماً منه حيث يدخل القلنسوة ويترطب الطعام في الكرش وتخزن وتهضم المواد السليلوزية والكربوهيدراتية وبعض البروتينات وذلك بتأثير البكتيريا وتساعد الخمائر الموجودة في النباتات بعض الشيء في عملية الهضم هذه , وذلك لأن الغدد الموجودة في الغشاء المخاطي للكرش لا تفرز عصارات هضمية كذلك الحال بالنسبة للقلنسوة وأم التلافيف أما بالنسبة لأم التلافيف فإن أهم عمل لها هو سحق المواد الغذائية وطحنها . وكنتيجة لهضم المواد الغذائية وتحليلها تتكون مجموعة من الغازات تطرح إلى الخارج أو تمتص عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في الكرش لتطرح عن طريق الجهاز التنفسي . 

1/في الحيوانات الصغيرة يكون  الكرش غير متطور  بدرجة كبيرة للقيام بوظيفتهما،ولكن يتطور  بتقدم العمر.


2/ لا تفرز  أي إنزيمات لعملية الهضم،بل يقلب الغذاء نتيجة الانقباضات المستمرة.


3/يحدث هظم ميكروبي بفعل الإنزيمات التي تفرزها الأحياء المجهرية ،ويتم امتصاص المركبات  الناتجة من العملية.


4/تحرير هرمون المعدين الذي يحفز إفراز حامض الهيدروكلوريك.


 5/يحدث هضم وامتصاص للمركبات العضوية التالية،


أولا/ الكاربوهيدرات


أ/الهضم:-  أن معظم الكاربوهيدرات ممكن ان تتمثل وتكون في النهاية الى حامض البايروفيك Pyruvic acid  وتتم هذه العمليات داخل الخلية البكتيرية ،وتتم بواسطة التوازن التخمري  الذي تقوم بهي أنواع من البكتريا بتحلل الانواع البسيطة من الكاربوهيدرات،في حين تقوم الانواع الاخرى بتحلل الكاربوهيدرات المعقدة،في الحيوانات المجترة ان دورة  citric cycle لأتكون كاملة وذلك بسبب الظروف اللاهوائية داخل الكرش(مخطط 14) ،وبذلك تكون الدورة غير كاملة،وبصورة عامة يحدث مايلي،


1-الكاربوهيدرات الذائبة ( تقوم الفلورا حسب تخصصاتها المختلفة بافراز الانزيمات التي تقوم بتحليل الكاربوهيدرات الذائبة ،فتقوم بافراز بعض الانزيمات مثلamylase  و galato-sidase  و sucroes phosphorylaes وينتج من تحللها سكريات بسيطة تهضم وتنتج الاحماض الدهنية الطيارة).

2-الكاربوهيدرات الغير ذائبة(تقوم الفلورا بإفراز الانزيمات hemicelluloaes لتحليل هذه المركبات الى مركبات بسيطة   ينتج من هضم الكاربوهيدرات في الكرش مجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية الطيارة  (VFA) يتكون جزء كبير منها من aceticوproponicوbutyric وجزء قليل  من formicوvalericوlactic وغاز الميثان (CH4)وثاني اوكسيد الكاربون (CO2)وكبريتيد الهيدروجين(H2S) وغاز الهيدروجين



ثانيا/البروتينات


أ/الهضم:-جميع البروتينات الموجودة في العلف الذي يتناولها الحيوان المجترة من اصل نباتي وتتكون كيمياويا من البروتين الحقيقي والمركبات النتروجينية غير البروتينية وتتعرض الى عملية التخمر والتحلل بواسطة فلورا الكرش وما تفرزه من أنزيمات وتتحول الى ببتيدات واحماض امينية وتبلغ كمية البروتين المهضوم في الكرش 70% من البروتين الغذائي و30% تمر دون هضم  من الكرش وتتوقف الى حد كبير كمية هذه الكمية على مدى قابلية البروتين للذوبان فكلما زادت قابلية الذوبان قلة الكمية التي تمر الى  الامعاء دون تخمر


ب/الامتصاص:-ينتج عن هضم البروتينات كميات من الاحماض الامينية والتي تمتص عن طريق زغابات الامعاء الدقيقة وتنقل بذلك الى الكبد بواسطة الوريد البوابي الكبدي ،وفي الكبد تضاف الاحماض الامينية الممتصة الى مجموع الاحماض الأمينية للجسم،وقد تستخدم هذه الحوامض في صناعة البروتينات والمواد النتروجينية الاخرى والتي لها وظائف بايولوجية مهمة،اما الحوامض الامينية الفائضة عن حاجة الجسم فانها تتكسر في الكبد وتتحول الى الامونيا والحوامض الكيتونية والتي قد تستخدم في صناعة حوامض امينية جديدة او لانتاج الطاقة،اما الامونيا فيستخدم جزء منها في عملية amination  ولكن الجزء الاكبر من الامونيا تتحول الى اليوريا التي تفرز مع البول او تعيد دورتها في اللعاب ،وتمتص كميات  من الامونيا في منطقة الكرش لتنقل الى الكبد حيث تتحول الى يوريا والتي تفرز عن طريق البول او تعيد دورتها او الى جدران الكرش.


   ان الاحماض الامينية الممتصة من زغابات الامعاء الى الدورة الدموية التي تقوم بتوزيعها على خلايا الجسم ،وان عملية دخول الاحماض الامينية الى داخل الخلية يحتاج الى طاقة،وذلك لان تركيز هذه الاحماض في داخل الخلية قد يزيد 100 مرة عن تركيزها في الدم،وان عملية الانتقال من الدم الى الخلايا ستجرى بعكس قوة التركيز،وعادة توجد عملية تبادل مستمرة بين الحوامض بالدم وتلك الموجودة في سوائل الجسم،وكذلك تجرى عملية تبادل بين الحوامض الامينية الحرة وتلك الموجودة في في سوائل الجسم،وكذلك تجرى عملية تبادل بين الحوامض الامينية الحرة وتلك الموجودة في بروتينات الانسجة،،وتتعرض بروتينات الانسجة للهدم والتكسير واعادة صناعتها،وان درجة ثبوت البروتينات متباينة بين انسجة الجسم المختلفة،فمثلا بروتين الكبد مثلا يبلغ متوسط عمره 7 ايام ،وبعدها يتعرض للتكسير واعادة البناء من جديد،فيما بر وتين الكولاجين يعتبر ذو درجة ثبات عالية من البروتينات الثابتة 

مخطط-هضم بروتين الغذاء في كرش الحيوانات المجترة




ثالثا/ الدهون


أ/الهضم:-تتحول اللبيدات (الكليسريدات الثلاثية) في الكرش الى الكليسرول وحوامض دهنية وذلك بفعل الاحياء المجهرية ،ويخمر الكلسيرول الناتج من التحلل بصورة رئيسية الىproponic acid   بالرغم من وجود succinicوlactic في المراحل الوسطية من التخمر وتتحلل الفوسفولبيدات بصورة مشابهة.  خلايا الدم لها القدرة على تحويل الدهون المتعادلة إلى دهون فسفورية ( أساسا اللثيثين Lecithn ) وتستخدم الدهون الفسفورية أما بوصفها مصدراً سريعاً للحصول على الطاقة وإما أن تخزن لحين الحاجة إليها . وهناك كمية أخرى لابد أن تستعمل في تكوين المواد الدهنية خاصة تلك الموجودة تحت الجلد  ان اهم تغير يحدث للحوامض الدهنية المتاينة من الكليسريدات الثلاثية هي،


1- هدرجة الحوامض غير المشبعة:-،يحدث هدرجة للحوامض الدهنية غير المشبعة وتتحول الى حوامض دهنية مشبعة،ان عملية هدرجة الحوامض تكون اسلوبا جيد للتخلص من الهيدروجين الفائض الذي يتجمع خلال التخمرات اللاهوائية ،مما ادى الى انخفاض كمية الميثان المنتج ،كما انه يستفاد من الهيدروجين في تخليق حامض البالمتيك،بعد ذلك تذهب هذه الاحماض الدهنية المشبعة والعصارة الى الامعاء التي تمتص من قبل خلايا الجسم, 

2-تمثيل الحوامض الدهنية ذات السلاسل الطويلة: تحدث عملية  تمثيل الحوامض الدهنية ذات السلاسل الطويلة في الخلايا الظهرية للكرش وفي حلمات جدار الكرش،وتكون هذه العملية محدودة لتقوم الاحياء المجهرية بتخليق الاحماض ذات السلاسل الطويلة المتشعبة والمفردة الطول في الكرش، 

ب/الامتصاص:ان معظم الدهون تمتص من اللمف على هيئة كيلومايكرومchylomicron  وبعدها تنتقل الى الدم الوريد عن طريق القناة الصدرية،ويبلغ قطر الكيلوكدمايكروم حوالي(500 نانوميتر)وتغطيها بروتينات دهنية دقيقة،وتتحلل كميات قليلة من الكلسيريدات الثلاثية في القناة الهظمية وينتج عنها الكلسيرول والحوامض الدهنية ذات الوزن الجزئي الواطي،وهذه النواتج تمتص مباشرة الى الدم الوريدي للوريد البوابى الكبدي،وان الحوامض الدهنية الناتجة من تحلل الدهون مع الحوامض الحرة التي يمتصها الكبد الى الدورة الدموية فانها جميعا قد تهدم لاستخدامها كمصدر للطاقة اوتستخدم في انتاج الكلسيريدات الثلاثية وبعدها تنتقل هذه الى الاعضاء وانسجة الجسم المختلفة بواسطة الدورة الدموية ،وتستخدم لتصنيع الكلسيريدات الثلاثية او لانتاج الطاقة .

الكايلومايكرونات Chylomicrons  عبارة عن مركبات غروية معقدة التركيب يبلغ طولها كل منها (100 مليمايكرون)،تتكون من الكليسريدات الثلاثية مع كمية قليلة من الفوسفولبيدات والكوليسترول الحر والمرتبط،الكايلومايكرونات يمتصها الجهاز اللمفاوي ومن ثم تمر عن طريق القناة الصدرية الى بقية الجسم حيث تزال بسرعة بواسطة الكبد والانسجة لاستخدامها في عمليات الهدم او الخزن واذا لم تزال فان المايكرمايكرونات تعطي المظهر الحليبي وهذ الحالة تسمى Lipemea 




د/غازات الكرش


يتكون خليط الغازات الذي يوجد عادة في الكرش من ثاني اوكسيد الكاربون،الميثان،وبعض النيتروجين،وكمية قليلة من الاوكسجين،يتكون الميثان نتيجة لاختزال ثاني اوكسيد الكاربون بواسطة البكتريا


 1- الميثان يشكل حوالي30-40% من الغاز الكلي،ويعتبر من اكثر الغازات المتكونة في الكرش،ويكون مصدره نتيجة عملية الاختزال التي تحدث من acetaticوbytric وكمية قليلة من proponic ،وكذلك نوع العليقة(العليقة المركزة يكون تكون غاز الميثان قليل،العليقة الخشنة يكون تكون غاز الميثان كبير).


 2-ثاني اوكسيد الكاربون يشكل حوالي25-60% من الغاز الكلي في الكرش 


جدول (    )تركيب غازات الكرش (%)


		العنصر

		(%)



		الهيدروجين        H2

		0.18



		الأوكسجين      O2

		0.56



		النتروجين       N2

		7.0



		الميثان  CH4        

		27.78



		ثاني اوكسيد الكاربون CO2                   

		65.53



		ثاني اوكسيد الكبريت H2S

		0.1





مصادر الغازات


1-نتيجة التخمرات في الكرش                                2-التنفس


3-الهواء الذائب في الماء المتناول                          4- الهواء الذائب في العليقة


العوامل  التي توثر عل تكوين الغازات


   1-حجم الكرش(حجم الكرش كبير----------زادت الغازات المتكونة)


   2-نوع العليقة(العليقة الخشنة --------زادت الغازات المتكونة)
               (العليقة المركزة--------- قلة الغازات المتكونة)


ج/الهضم والامتصاص في الأمعاء الدقيقة:-  


1/يتم استكمال هضم الكتلة الغذائية بواسطة الأنزيمات التي تفرزها الأعضاء المسؤولة عن ذالك  مثل البنكرياس والصفراء 

 2/تقوم الزغابات الموجودة في الجدار الداخلي للأمعاء بامتصاص المركبات التالية وتوصلها الي    الدم ومن ثم الى خلايا الجسم (الكالسيوم،البوتاسيوم،السكريات الاحادية والثنائية،الاحماض الامينية،الحوامض الدهنية،الكلسيريدات الاحادي،.


1-امتصاص الكاربوهيدرات:0 نجد ان 90% من الكاربوهيدرات يتم امتصاصها في الامعاء الدقيقة 


امتصاص الدهن:-تقع في جدار الامعاء المرحلة الثانية في عملية امتصاص الدهن،وليس للغشاء المخاطي مجرد نسيج تنفذ من خلاله المواد ،بل ان له دور تمثيلي ديناميكي ،حيث ان له علاقة في صناعة الكليسيريدات الثلاثية ومواد دهنية مشابه اخرى.وزيتم في جدار الامعاء انفصال املاح الصفراء من معقدات املاح الصفراء-احماض دهنية والتي حصل نقلها الى الجدار من تجويف الامعاء،وتعاد املاح الصفراء الى الكبد عن طريق الوريد البابي ومن هناك تعاد دورة الصفراء وهكذا يحافظ عليها من التبذير.


3-امتصاص البروتين:-ان عملية امتصاص الاحماض الامينية المختلفة ليست بالعملية البسيطة،انه لاتنفذ من خلال الغشاء بصورة تلقائيى بل عملية انتقائية بطبيعتها،وهنالك تنافس بين الاحماض الامينية المختلفة لاحتلال مواقع لها في نظام النقل عبر الغشاء المخاطي ،فالاحماض الامينية نوع (L ) لها الافضلية في الامتصاص  من الاحماض نوع(D )،ولاتعرف بالضبط الميكانيكية التي يتم بواسطتها هذا النقل الامتصاصي ،ولن يعتقد ان العملية تحصل بالتنافذ البسيط من خلال جدران الامعاء ،ولكن الابحاث الحديثة،تشير الى وجود نظام فعال للنقل 


د/الهضم والامتصاص في الأمعاء الغليظة:-


1-حدوث بعض التخمرات بواسطة الفلورا.


 2-تحتوى على إعداد كبيرة من البكتريا، الفطريات،الخمائر التي تقوم بتجزئة الغذاء غير المهضوم.


3-تمتص الماء ونواتج التخمر .

مخطط- يوضح هضم البروتين  في المعدة الحقيقة والأمعاء


000000000000000000000000000000000000000

                                        بروتين الغذاء المنهزم من الكرش + البروتين الميكروبي 


                                     Hc l 


pepsinogen                    pepsin                             

                                                                       ببتيدات معقدة 


Trypsinogen                                 Trypsin                          


Chymotrypsinogen Chymotrypsin                               




Procarboxypeptidase       carboxyp eptidase             

                                                                                   ببتيدات بسيطة + بروتميز + احماض امينية 




Amino peptidase 


Di peptidase                                                




                                                                                                 أحماض أمينية منفردة 

المحاضرة السابعة:

تغذية الدواجن


تختلف تغذية الدواجن عن تغذية حيوانات المزرعة للأسباب الآتية :


1.الطيور سريعة النمو عالية التمثيل الغذائى ، تتميز بزيادة معدل ضربات القلب وزيادة سرعة التنفس وارتفاع وثبات درجات حرارة الجسم ، لذا فاحتياجاتهامن المركباث الغذائية خصوصا من البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية أعلى نسبيا من غيرها من الحيوانات .


2.يتميز الجهاز الهضمى بعدم وجود أسنان بالفم لطحن المواد الغذائية حيث يتم معظم الطحن فى القونصة و القناة الهضمية صغيرة وقصيرة وذات سعة محدودة جدا بالمقارنة بالمجترات مثلا . علاوة على زيادة معدل مرور الغذاء بالقناة الهضمية ( 3 – 8 ساعات ) وبالتالى فان وقت تعرض الغذاء لفعل وتأثير الإفرازات قليل . لذا تحتاج الدواجن إلى غذاء مركز سهل الهضم صغير الحجم عالى القيمة الغذائية


3.ينقسم الهضم فى الحيوانات بصفة عامة إلى هضم ميكانيكى وأخر ميكروبى وثالث كيماوى ، والنوعين الأولين من الهضم محدودان فى الدواجن والأساس فى الهضم هو الهضم الكيماوى أو الإنزيمى . لذا فالمواد الخشنة لا يمكن هضمها وبالتالى لابد من غذاء مركز قليل الألياف .


4.الطيور أيضا أكثر نشاطا وكذلك أكثر تأثرا وحساسية بمؤثرات البيئة الخارجية وتتميز بسرعة دورة الحياة وقصر الحياة الإنتاجية والاقتصادية بصفة عامة .


الاستفادة من الغذاءمن قبل الطائر


ومن معرفتنا بعمليات التمثيل الغذائى فى جسم الطائر يمكن القول بأن الغذاء الداخل للجسم يمكن أن يشارك فى العمليات الآتية :-


أ -حفظ الحياة Maintenance //للمحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة (106 ْف)،لتكفى أقل قدر من حركة العضلات سواء الإرادية ( ليبحث عن الغذاء ) أو غير الإرادية ( القلب ، القونصة ، الجهاز التنفسى - الأمعاء ) .


ب- النمو Growth//النمو عبارة عن زيادة فى كل من العظام والنسيج البروتينى ( عضلات وأعضاء وماء ) وهذه الزيادة يلزمها بروتين وعناصر معدنية أزيد من الحافظة .


جـ – إنتاج البيض Egg Production//نتيجة للانتخاب المستمر فى الدجاج امتد موسم إنتاج البيض من فترة الربيع فقط إلى شهور طويلة على مدار العام . وهذا الإنتاج يحتاج لمواد غذائية إضافية.


د- التسمين Fattening//الغذاء الذى يدخل الجسم أكثر من حاجته اما يتشتت فى صورة حرارة واما يخزن فى صورة دهن


الجهاز الهضمي في الدواجن


يعتبر الحهاز الهضمى من اهم الاجهزه على الاطلاق فى جسم الدجاج وهذا الجهاز به كثير من التحورات ليواجه طريقه معايشه الطائروطبيعه الغذاء الذى يتناوله.ويتكون الجهاز الهضمي من الأجزاء التالية : ـ


 1-المنقار والفم:Beak & Mouth يبدا الجهاز الهضمى فى الطيور بالمنفار beak اوbillوهو عبارة عن تحورات في الفكين العلوي والسفلي ويستخدم في أعمال كثيرة كالتقاط الغذاء والدفاع وبناء الأعشاش وتنظيف الريش وتنسيقه، والفم فى الدجاج لا يحتوى على اى اسنان حيث يحدث استبدال للاسنان بعظم الفك الثقيل وبالتالى لا يستطيع الدجاج القيام  بعمليه مضغ الغذاء chewing.،لذلك فهناك اختلاف كبير في شكل المنقار تبعا لطبيعة الطائر وسلوكه والبيئة التي يعيش فيها،   

الفم يضم الاجزاء التالية


أ-اللسان tongue:اللسان فهو عضو متقرن ولايحتوى على تراكيب عصبية واضحة عكس ماهو الحال في اللبائن، يقوم اللسان  بدفع الغذاء الى البلعوم بعد ان يتم ترطيبه عن طريق للعاب ،

ب- الغدد اللعابية salivary glands :-،ويتم افراز اللعاب عن طريق الغدد اللعابيه الموجوده في قاع وجانبي الفم واللسان وللدجاج القدره على تذوق الغذاء حيث يحتوى على براعم او حلمات للتذوق taste buds يصل عددها الى24 برعم فى اللسان وهذا العدد يكون فى الكتاكيت حوالى12 برعم، أن تناول الغذاء وابتلاعه في الدواجن تتم بسرعة كبيرة ،حيث يلاحظ أن الطيور تفضل بعض المواد العلفية بينما ترفض تناول انواع اخرى مما يدل على وجود حاسة التذوق في الدواجن،وتدل الدراسات على وجود براعم التذوق في النهاية الخلفية للمنقار بينما تخلو المنطقة الامامية المتقرنة من المنقار من هذه البراعم.وتتراوح كمية اللعاب التي يفرزها الطائر مابين(7-30 مللترا/اليوم)ويكون اللعاب في الطيور قاعديا 


1-ترطيب الغذاء 

2-احاطة الغذاء بمادة لزجة(بروتينية) ليسهل مرورها داخل القناة الهضمية 


3-يحافظ على اغشية الفم من التخدش والتصاق المواد الغذائية به.


4-يساعد عل تنظيف الفم من فضلات الاغذية


5- الذي يحتوى على أنزيم ptyalin  وكمية قليلة من أنزيم amylase الذين يقوما بتحويل النشا والكلايكوجين الى سكر يات بسيطة

2-المرئ:-هو انبوب طويل نسبيا (حوالي 25 سنتمترا) يتميز بقدرته على التمدد خلال مرور الغذاء به كما انه مبطن من الداخل بطبقة من الخلايا الغدد المخاطيه mucous glands التي تفرز سائل مخاطي اليى تساعدفى انزلاق الغذاء وبالتالى تسهيل عمليه البلع ليسهل مرور الغذاء الى الحوصلة.


3-الحوصلة:Crop : ينتفخ المرئ  في نهايته  مكوناانتفاخ يطلق عليه الحوصله crop ؛ وتكون الحوصلة في الدجاج والرومي كيسا كمثري الشكل يتصل بالمرئ عند قاعدة الرقبة، بينما تكون الحوصلة في البط والاوز عضوا مغزلي الشكل وتتصل بالمرئ عند بداية الرقبة. الحوصله فهى عباره عن مكان جمع وتخزين مؤقت للغذاء ويتم فيها تطريه الغذاء من اللعاب القادم من الفم وقبل دخوله المعده وذلك فى حاله خلو القانصه من الغذاء وعندما تكون القانصه ممتلئه بالغذاءفان الغذاء الذى ياكله الطائر يتم تخزينه فى الحوصله تخزينا موقتا لحين مرور الكتله الغذائيه من القانصه الى الاثنى عشر.وفي اغلب النواع الدواجن توجد غدد افرازية في الحوصلة وبعض الخلايا التي تفرز بعض الافرازات المخاطية فقط ،وتعيش في الحوصلة مجموعة قليلة من البكتريا التي تعمل على تخمر الغذاء.

1-خزن الغذاء

2-تنظيم مروره الى المعدة وترطيب الغذاء


 عادة تحدث تقلصات الحوصلة عندما تكون فارغة بمعدل مرة واحدة /1-1.5 دقيقة،ولكن تقل عدد مرات حدوث هذه التقلصات عند دخول الغذاء الى الحوصلة وربما تتوقف لفترات قصيرة ،وان هذه التقلصات هي المسؤلة عن دفع الغذاء باتجاه المعدة الغدية.


4- المعدة : وتنقسم الى قسمين في الشكل والوظيفة


أ-المعدة الفدية ( المعدة الحقيقية) : Proventriculus :وهو انتفاخ مغزلي الشكل يصل الحوصله بالقانصه وتبطن المعده الغديه بواسطه غشاء مخاطى سميك يحتوى على الغددالافرازيه للمعده الغديه وتقوم هذه المعده بافراز انزيم البسين pepsin؛ وحامض الهيدروكلوريك HCL اللذان يُساعدان فى هضم البروتين وتكسيره الى بروتينات بسيطه؛ ولا يستمر الغذاء فى المعده فتره طويله وانما يمر بسرعه الى القانصه لاستكمال عمليات الهضم فيما بعد ويحدث هذا الانتقال للكتله الغذائيه الى القانصه عن طريق الانقباضات العضليه الدوريه فى المعده الغديه. وللعلم فان هذه الانقباضات العضليه تزداد فى الذكور عن الاناث كنتيجه لفعل هرمون الاندروجين.


ب ـ القانصة ( المعدة العضلية: Gizzard( وهى بيضوى  الشكل عباره عن كتله عضليه سميكه ،تتكون من عضلتين قويتين سميكتين متعاكستي الاتجاه ،تقوم بعمليات هضم ميكانيكى للغذاء بسب الانقباضات العضليه لجدار القانصه السميك. اى ان دورها الرئيسى هو القيام بعمليه الطحن للحبوب والغذاء الصلب وهى بالتالى تعوض غياب الاسنان بالدجاج وباقى أنواع الطيور؛. كما وجد ان قوه الانقباضات العضليه تزيد عند وجود الحصى فى تجويفها ويستمر وجود الحصى فى القانصه حيث انه يمر مع الغذاء المطحون الى الاثنى عشر 


5ـ الأمعاء الدقيقة Small intestine : :الأمعاء في الدجاج قصيرة عن مثيلتها في الثدييات وذات قطر واحد على امتداد طولها؛ يبلغ طول الامعاء الدقيقة لكل من الدجاج والرومي والبط والوز حوالي 5-6 اضعاف طول جسم الطائر ، والأمعاء ،وهي المكان الذي يحدث بها عمليات الهضم الانزيمى أو الكيميائى للغذاء وذلك عن طريق الانزيمات المُفرزه من الأمعاء والبنكرياس وافرازات الكبد بالإضافة إلى بعض الهرمونات؛ ثُم يتم مُعظم الامتصاص للمُركبات الغذائية المهضومة خلال جدار الأمعاء الدقيقة عن طريق الخملات villi الموجودة بها؛ كما وتتكون الأمعاء الدقيقة من ثلاثة أجزاء هي الإثنى عشر dovdenum والصائم jejunum واللفائفي ileum 

6-الأمعاء الغليظةlarge intestine : :تتكون الامعاء الغليظه من ثلاثه اجزاء هى الاعوريين ceca والمستقيم rectum والمجمع cloaca والبعض يعتبر المستقيم فقط هو الامعاء الغليظه.،وتكون الامعاء الغليظة قصيرة ولايزيد طولها عن (7-10 سم)وتنتهى بالمجمع الذي يفتح الى خارج الجسم عن طريق المخرج.


أ-الاعوريين : عباره عن زوج من الانابيب موجودة عند اتصال الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة؛ وهذه الأنابيب ذات نهايات مُغلقة؛ ويصل طول الأعوريين فى الدجاج الناضج من 10 ـ 30 سم؛ ويحتوى الأعوريين علي الخملات villi كما فى الأمعاء الدقيقة لتقوم بعملية الامتصاص ،كما ويحدث فى الاعوريين عمليه هضم للالياف الغذائية الموجودة فى الغذاء بفعل لميكروفلورا الموجودة بالاعوريين.


ب-المستقيم :لالهما يتم طرح الفضلات (الغذاء الذي لم يتم هضمه وكميات من الاحياء المجهرية وبعض الانزيمات والعصارات المختلفة من عملية الهضم علاوة على بعض خلابا الاغشية المخاطية المبطة للجهاز 

ج-المجمع:-المجمع عبارة عن الغُرفة  او الممر التى يفتح فيها كُلٍ من القناه الهضمية والجهاز البولى؛ والجهاز التناسلى؛ كما ويفتح المجمع إلى خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج vent أو ما يُطلق عليها المجمع؛ وفى المجمع يحدث خلط للروث أو البُراز مع البول ليتكون الزرق؛ والذى يخرج من المجمع على فترات زمنية مُتباعدة. 

7-البنكرياس pancreas : :تكون البنكرياس فى الدجاج من ثلاث فصوص؛ وكُل فص يخرج منه قناة لتصب فى الإثنى عشر؛ ويصل وزن البنكرياس فى الدجاج حوالى 40 غرام؛ ولنقل الإفرازات أو العصير البنكرياسى إلى الإثنى عشر فإنه تحدث حركات دورية تُساعد فى إتمام ذلك فى مُده بسيطة جداً لا تتجاوز عشر ثوانى؛ مع العلم بأن القنوات البنكرياسية الثلاث تفتح فى الاثنى عشر فتحة واحدة تُسمى الحلمة العامة.

. 

8-الكبد liver : يتكون في الدجاج وباقى أنواع الطيور من فصين two lobes ويُمثل حوالى 3 ـ 4 % من وزن الجسم فى الدجاج؛ ويحتوى الكبد فى الدجاج على الحويصلة المرارية التى تقوم بتكوين المرارة أو الصفراء bile ويتصل الكبد بالاثنى عشر عن طريق القناة الكبدية اليُسرى والتى تفتح مع قنوات البنكرياس الثلاث فى الحلمة العامة فى الاثنى عشر، 

الحوصلة الصفراء :للدجاج حوصلة صفراوية، لا توجد في بعض الطيور.  وتوجد قناتان صفراوتان لنقل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء.  تكون اليمنى منهما كبيرة متضخمة لتكوين الحوصلة الصفراوية، والتي من خلالها يمر أغلب العصارة الصفراوية، وتخزن فيها وقتيًا.  أما القناة اليسرى، فهي غير متضخمة، لذا تمر من خلالها كمية قليلة من الصفراء إلى الأمعاء.





.


النسب المطلوبة فى علائق الأنواع المختلفة من الدواجن وفى الأعمار المختلفة 


		نوع العليقة

		البروتين %

		الطاقة الممثلة

ك.ك/كغم علف

		نسبة الطاقة للبروتين

		الكالسيوم

 %

		الفوسفور

%



		نمو كتاكيت حتى عمر 4 أسابيع

		20

		2900

		145

		1

		0.7



		نمو كتاكيت 6 –14أسبوع

		16

		2900

		180

		0.8

		0.40



		نمو كتاكيت 14-20 أسبوع

		12

		2900

		240

		0.8

		0.40



		الدجاج البياض

		15

		2850

		190

		2.75

		0.60



		نمو رومى حتى 6 أسابيع

		28

		2750

		100

		1.2

		0.8



		نمو رومى 6 -12أسبوع

		22

		2950

		135

		0.8

		0.7



		نمو رومى فوق 12 أسبوع 

		19

		300

		160

		0.8

		0.7



		رومى كبير

		14

		266

		180

		0.8

		0.40



		رومى تربية

		14

		2850

		200

		2.25

		0.75



		بدارى لحم حتى 6 أسابيع 

		23

		3200

		140

		1

		0.7



		بدارى لحم من 6 –9أسابيع

		20

		3200

		160

		1

		0.7



		نمو بط

		22

		3000

		140

		0.9

		0.45



		بط كبير تربية

		18

		2650

		190

		2.75

		0.50



		نمو إوز

		20

		2650

		130

		0.7

		0.35





بصورة عامة التركيب الكيماوى للزيادة فى وزن الجسم به : ( فى مرحلة النمو ) 18% بروتين – 3% دهن .


المحاضرة الثامنة:


ألهضم والامتصاص في الدواجن

Metabolism& Absorption In Poultry

   يطلق اسم metabolism  على سلسلة من التفاعلات الكيماوية  التي تحدث في جسم الكائن الحي ،وبعض هذه التفاعلات تتطلب تكسير المركبات المعقدة الى مواد بسيطة،ويطلق على هذه التفاعلات اسم عمليات الهدم (catabolism)،أما العمليات التي عكسها هي عملية البناء(anabolism)،فهي عبارة عن العمليات الحيوية التي تصنع بواسطتها المركبات المعقدة من المركبات البسيطة وعادة تتجمع المواد الثانوية الناتجة من عمليات الميتابولزم لأجل طرحها من خارج الجسم،وان طرح هذه المواد تتطلب تفاعلات كيماوية ولذلك تعتبر جزء من عمليات الميتابولزم وكنتيجة لهذه العمليات فان الطاقة ستصبح جاهزة ليستفيد منها الجسم في القيام بالعمليات الحركية والأعمال الكيماوية مثل تصنيع الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون من مصادر المواد الداخلة في عمليات الميتابولزم.

استفادة الحيوان من الغذاء    feedstuffs Utilization of

حتى يستفيد الحيوان من غذائه فإنه يلزم أن يمر بأربعة خطوات هامة هى : 

1-الهضم Digestion                                        2-الامتصاص Absorption :


3-التوزيع                                            Circulation :4-التمثيل الغذائي Metabolism :


أولا/الهضم Digestion:المقصود بالهضم هو جميع العمليات المتعاقبة التى تتم على الغذاء أثناء مروره فى القناة الهضمية ويكون من نتيجتها تحويل مكونات الغذاء المركبة إلى مواد بسيطة يمكن للكائن الحى امتصاصها واستخدامها كمصدر للطاقة وبناء أنسجته واحتياطى غذائه(تغطية الاحتياجات المختلفة سواء للإدامة او النمو او الإنتاج) ،.


أنواع الهضم في الدواجن


1-الهضم الميكانيكي(العضلي) Digestion  Mechanical:- عبارة عن طحن وتكسير المواد الغذائية الى قطع صغيرة في الفم بواسطة المضغ واختلاطه باللعاب فى الفم والتقلصات العضلية للقانصة والقناة الهضمية، ويعتبر المضغ من أهم وسائل الهضم الميكانيكى ويمثل هذا النوع من الهضم أهمية كبيرة فى الحيوانات آكلات العشب ومن فوائد عمليةوالمضغ هى تكسير الغذاء إلى جزيئات صغيرة وبالتالى تزداد مساحة المسطح المعرض لفعل الأنزيمات الهاضمة. ، 

2-الهضم الأنزيمي(الكيماوي) Digestion  Chemical:-عبارة عن هضم الغذاء بواسطة الانزيمات والعصارات الهضمية المختلفة التي تفرزها غدد وخلايا الجسم المختلفة،اى بواسطة العصارات الهاضمه من القناه الهضميه (غدد وانسجه) مثل اللعاب (الاميليز)، العصير المعدى (  Pepsin + HCL)، العصاره المراريه ، عصارة البنكرياس و العصاره المعويه (الكليكوسيديز + بيبتيديز + الليبيز ) والتى تقوم بتحليل المواد معقدة التركيب إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها ، وجميع الأنزيمات الهاضمة من أنزيمات التحلل المائى وهى أنزيمات متخصصة ويخضع إفرازها للتنظيم الفسيولوجى والعصبى أما فعلها فيتأثر بعوامل عديدة منها درجة الـ pH ونوع الغذاء والكيفية التى يتم بها الهضم الميكانيكى. 

1/الهضم والامتصاص في الفم:-


  أ/الهضم/  تجري في الفم نوعين من الهضم


  أ/الهضم الميكانيكي(ويتم ذلك بتقطيع الغذاء الى قطع صغيرة وكذلك يتم طحن المادة العلفية بواسطة                الاسنان).


 ب/الهضم الأنزيمي(لايحدث داخل الفم،ولكن اللعاب الذي يساعد علي ترطيب الغذاء يحتوي علي انزيم مشابه لانزيم 

    اللايبيز الذي يقوم بتحليل الدهون،ولكن هذا الانزيم لايشكل اهمية خاصة  في عمليات الهضم).


 ب/ الامتصاص/هنالك بعض المواد العلفية تحتوى على الكلوكوز يمتص جزء منه في الفم ،بالاضافة الىبعض من الفيتامينات والاملاح المعدنية.


الامعاء الدقيقة


مع العلم بأن الوسط داخل الإثنى عشر يكون حامضي ويكون قلوي في كُلٍ من الصائم واللفائفى؛ هذا وتحدث مُعظم عمليات الهضم في الإثنى عشر حيث يفرز إنزيم التربسين الذي يهضم ويُحول المُركبات البروتينيه إلى أحماض أمينية؛ كما يصيب في الإثنى عشر افرازات البنكرياس التي تتكون من جزئين أساسيين وهُما الجُزء المائي الذي يحتوى على الماء وايونات البيكربونات؛ والجُزء الثاني وهو الانزيمى الذي يحتوى على الانزيمات الهاضمة للكربوهيدرات والدهون والبروتينات؛ وكذلك يصيب في الإثنى عشر إفرازات الكبد من العصارة الصفراوية التي تُعادل السائل المعدي لكي تتمكن الإنزيمات من القيام بعملها بكفاءة؛ وفى الصائم تحدث عمليات امتصاص فقط للعناصر الغذائية؛ أما في اللفائفي فيتم فيه استكمال عمليات الهضم حيث يمتد تأثير عصارات البنكرياس والمرارة ليتم هضم باقي المواد الغذائية. كما ويتم انتقال وحركه الغذاء داخل الامعاء عن طريق مجموعة من الانقباضات العضليه وهذه الانقباضات العضليه تبدا نشاها اثناء المرحاه الجينيه ويوجد من هذة الانقباضات العضليه نوعان هما المرحله الدوريه والحركه المجزئه وكلاهما يتاثر بالعوامل العصبيه وعوامل ميكانيكيه ومنها كميه الغذاء وحركه المعده الانقباضيه؛ وبجانب إفراز الأمعاء لبعض الانزيمات فإنها تفرز بعض الهرمونات التى يكون لها دور فى عمليه الهضم وحركه القناه الهضميه مثل هرمونات السكرتين secretin والكوالى سيستوكينين cholcystokinin.ومما سبق يتبين أن عمليه الهضم digestion تشمل كُل التغيرات الفزيائيه للغذاء مثل التكسير والبلع swallowing والطحن الذى يتم فى القانصة وكذلك التغيرات الكيميائيه التى تشمل على افرزات الانزيمات على طول القتاة الهضمية والبنكرياس والكبد وكذلك حامض الهيدروكلوريك HCl مع نشاط البكتريا؛ وذلك مع تحويل المُركبات الغذائيه المُعقدة التركيب إلى مواد بسيطة سهلة الامتصاص فتتحول الكربوهيدرات الى سُكريات أحادية مثل سُكر الجاوكوز وتتحلل الدهون إلى أحماض أمينية. وبعد عمليه الهضم تحدث عمليه الامتصاصabsorption للمواد المُمتصه داخل جُدران الخلايا ثم تحدث الى تدفق لهذه المواد الى تيار الدم او اللميف وتتم عمليه الامتصاص ثم يحدث الى داخل الخلايا بثلاثه طرق هى الانتشار diffusion وكذلك الانتقال النشط active transport والانتشار الميسر facililitated diffusion وهذا الاخير تنتقل فيه المواد من الموضع ذو التركيز العالى الى الموضع ذو التركيز النخفض بواسطه وسيط بروتينى ناقل معين.

الاعور


قد يكبر حجم الأعوريين كما فى بعض الطيور الأخرى مثل النعام ،وذلك لزيادة كفاءة الاستفادة من الألياف الغذائية عن طريق زيادة حجم الكائنات الدقيقة بالأعوريين والتى تقوم بعملية هضم الألياف.،. ومع ذلك فإن التجارب الحديثة بينت أنه فى حالة استئصال الأعوريين فإن عملية هضم الألياف لا تتأثر إلا بمقدار قليل جداً حيث تقل نسبته 1 ـ 10 % فى الدجاج.وفى الاعوريين تتوافر الظروف المُثلى لتكاثر الكائنات الدقيقة حيث تكون درجه الحموضه تكون 5.6 ـ 6.5؛ هذا بالاضافه الى عدم وجود اكسجين (وسط لا هوائى) بالاضافه الى تفريغ الأعوريين؛ فيتم كُل 6 ـ 8 ساعات؛ وبالتالى يُعطى الفُرصة لتكاثر هذه الكائنات الدقيقة؛ وبالرغم من وجود حدوث بعض الهضم البكتيرى بالاعوريين للألياف إلا أن ذلك لا يُعتبر عاملاً مُؤثراً فى تغذية الدجاج؛ 


المستقيم


وبالنسبه للمُستقيم فهو عبارة عن أنبوب قصير طوله يتراوح ما بين 6 ـ 10سم وقُطره ما بين 1 ـ 1.5 سم؛ ويحدث بالمُستقيم مجموعة من الانقباضات الدورية المسئولة عن نقل محتويات المستقيم للخارج

البنكرياس


والعصير البنكرياسى لونه أصفر باهت؛ ودرجة الحموضة 6 ـ 6.8؛ وكما ذكرنا من قبل فإن العصارة البنكرياسية تتكون من جُزئين هُما الجُزء المائى والجزء الإنزيمى.ويُؤدى حدوث أى تغييرات غذائية إلى حدوث تأثير على النشاط الانزيمى للعصارة البنكرياسية؛ فمثلاً زيادة الكربوهيدرات والدهون فى الغذاء تُؤدى لحدوث زيادة فى نشاط انزيمات الاميليز والليبيز فى العصارة البنكرياسية... ولكن عند زيادة البروتينات فى الغذاء يحدث معها تغيير بسيط فى العصارة البنكرياسية مع حدوث زيادة فى نشاط انزيم الكيموتربسين فى الاثنى عشر والصائم فى نفس الوقت؛ فلقد وجد أن استخدام كُسب فول الصويا الغير مُعامل حرارياً فى أعلاف الدجاج يُؤدى إلى انخفاض نشاط بعض الانزيمات مثل الأميليز والليبيز والكيموترسين فى العصير البنكرياسى.والبنكرياس به جُزء ذو إفراز داخلى يقوم بإفراز هرمونى الجلوكاجون والأنسولين؛ وكذلك به جُزء ذو إفراز خارجي يقوم بإفراز الإنزيمات الهاضمة لكُل العناصر الغذائية العُنصرية؛ كما يفرز إفراز غنى بالبيكربونات لتُعادل حموضة المعدة لتُسهل من عمل انزيمات البنكرياس فى الاثنى عشر؛ كما يعمل البنكرياس أيضاً على حماية جُدار الأمعاء الدقيقة من 


الحامض الآتى من المعدة ،وتشمل انزيمات البنكرياس كُلاٍ مما يلي : ـ 
1 ـ الاميلز amylase الذى يهضم النشا. 
2 ـ التربسين والكيموتربسين trypsinand chemotrypsin ويقومان بهضم البروتينات.
3 ـ الليبيز lipase ويقوم بإزالة بعض الأحماض الدُهنية من جُزئ الجليسرول لتكون أحادى الجليسريدات.
4 ـ إنزيمى Ribonuclease & Deoxyribonucleaes ويقومان بتكسير المادة النووية RNA & DNA إلى سلاسل نيوكليوتيديه أقصر.
ويقوم البنكرياس بإفراز هذه الانزيمات فى صورة غير نشطة؛ ثُم تنشيط فى مكان عملها؛ وذلك من أجل حماية خلايا البنكرياس نفسه من التدمير الذاتى بفعل هذة الانزيمات... فمثلاً إنزيم التربيسين يُفرز فى صورة التربسينوجين trypsinogen ثُم يتحول إلى الصورة النشطه وهى التربسين.

الكبد


وبالرغم من أن كُلاً من البنكرياس والكبد ليسوا جُزء من القناة الهضمية وإنما هُما غدد مُساعدة؛ وأعضاء مُشتركة فى عملية الهضم.

1-للصفراء دور كبير فى عمليه الهضم فوظيفتها الأساسية هى عمل مُستحلب للدهون لتسهيل من هضمها وامتصاصها


2-كما تعمل الصفراء على تنشيط انزيم الليبيز الذى يُفرز من البنكرياس؛ ودرجة الحموضة فى الصفراء حوالى 5.9 ـ 7.7.
وتشتمل الصفراء على نوعين من الصبغات هُما البيليفردين biliverdin والبيليوبين bilirubin ويصل مُعدل إفرازهما فى الدجاج إلى 14.7 ـ.9 ميكروغرام لكُل كيلو غرام من وزن الجسم فى الدقيقه على التوالى 


3-الكبد فإنه يدخل فى عمليات التسهيل الغذائى للبروتينات والكربوهيدرات والدهون 


4-إزالة السموم الناتجه عن عمليات التمثيل الغذائى؛ 


المحاضرة التاسعة

استخدام المركبات  النتروجينية اللابروتينية في تغذية المجترات 


Using Of Non Protein  Nitrogen Compounds (NPN) In Ruminant Nutrition

  المركبات  النتروجينية اللابروتينية هي عبارة عن مركبات معظمها صناعية تحتوى على النتروجين في تركيبها ولكنه ليس على صورة بروتين حقيقي من حيث تركيبه  الكيماوي،وعند دخول هذه المركبات الى كرش الحيوان تتحلل بواسطة أنزيمات تفرزها الأحياء المجهرية الى مركبات بسيطة يمكن ان تستفاد منها الاحياء المجهرية لتصنيع البروتين الميكروبي.

لماذا تستخدم المركبات النتروجيتية اللابروتينية في تغذية المجترات؟تستخدم هذه المركبات للأسباب التالية:


  1-تستطيع الأحياء المجهرية التي تعيش في معدة الحيوان المجتر (الكرش والشبكية)بافراز انزيمات (اليوريز والبويتريز وغيرها) تقوم بهضم هذه المركبات ،في حين لا تستطيع الدواجن بهضم هذه المركبات وذلك لعدم قدرة الاحياء المجهرية أن وجدت في معدتها من إفراز إنزيمات هاضمة.


  2-أن هذه المواد رخيصة الثمن مقارنة بمصادر البروتين الحقيقي(الأحماض الأمينية) التي تكون غالية الثمن.


  3-الحيوان يحصل على نوعية من البروتين ثابتة التركيب تقريبا،حيث محتواها من الأحماض الأمينية ثابت مهما اختلف نوعية بروتين العليقة.

                        أنواع المركبات النتروجينية اللابروتينية المستخدمة في تغذية المجترات

هنالك عدة أنواع من هذه المركبات،وتشير الدراسات الى امكانية استخدامها في تغذية المجترات،وان كفاءة استخدام هذه المركبات تختلف بين بعضها البعض مقارنة بالاستفادة من اليوريا خلال الستة ساعات الاولى في الكرش الصناعي ،ولهذا تعتبر اليوريا اكثر انتشارا، وهي:-

أ/المركبات الصناعية: وتشمل اليوريا، البيوتريت، كبريتات و بيكاربونات و كاربونات وكلوريدات الامونيوم


ب/المواد او المخلفات الطبيعية :- وتشمل فضلات تربية الدواجن(الزرق،الزرق والفرشة)


أهم أنواع المركبات النتروجينية اللابروتينية المستخدمة في تغذية  المجترات

        أولا- اليوريا : (NH2)2CO  or (H2N-CO-NH2 )   هي أميد حامض الكاربونيك او كاربوميد((Carbamide

 ، عبارة عن مادة بيضاء اللون ذات حبيبات كرستالية تحتوى علي جزئيتين من الامونيا تتحلل بواسطة أنز يم اليوريز الذى يفرز من قبل الأحياء المجهرية الى جزيئتين من الامونيا وحسب المعادلة التالية


                                 يوريز البكتيرى


يوريا                                                                        2 جزئية امونيا +ثاني اوكسيد الكاربون

وهنالك  نوعين من اليوريا:

      أ/يوريا ذات 45%نتروجين وتعادل 285% بروتين خام .        ب/يوريا ذات 42%نتروجين وتعادل 262% بروتين خام .           


 عندما تصل اليوريا(من الغذاء او اللعاب او من خلال جدار الكرش)فانها تذوب وتحلل بواسطة انزيم اليوريز المفروز من قبل البكتريا في الكرش ،وتقوم الاحياء المجهرية باستخدامها  في بناء البروتين الميكروبي  ويتوقف  الاسفادة من الامونيا على


 1-معدل الانطلاق للامونيا من اليوريا.


 2-معدل استخدام الامونيا في بناء البروتين الميكروبي،بعد انتاج الامونيا يتم امتصاصها من قبل جدار الكرش،حيث وجد ان اعلى امتصاص عند الاس الهيدروجيني 6.5 واقل عند 4.5،وفي الكبد يتم تحويل معظم اللمونيا الي اليوريا ثم تفرز في البول.


المزايا//


1-قلة تكاليفها.


2- سهلة الاستعمال ،حيث يمكن أن تخلط مع المواد العلفية الصلبة والسائلة .


3-تعرف بتصديها لنمو البكتريا والتخمر في المواد التي تخضع لدرجة تركيز اكثر من 1%.


العيوب//


  1-التحلل السريع لليوريا خلال 1-2 ساعة من التغذية  


  2-اليوريا تسبب التسمم في تركيب العلائق الفقيرة بالكاربوهيدرات سهلة الهضم.


  3- طعمها يتسم بالمرارة الشديدة .


الشروط التي توخذ بنظر الاعتبار عند تغذية اليوريا


1- قبل أى شئ يجب أن نذكر أن درجة استخدام اليوريا تختلف حسب:نوع الحيوان وحالته الفسيولوجية (نمو، إنتاج ، تكوين جنين و تسمين).


2-يجب ان لاتزيد نسبة اليوريا المستخدمة في تركيب العليقة عن 2-3% من مكونات العليقة  واقصى حد الى  5 %..


3-يجب ان لاتشكل اليوريا اكثر من 33% من البروتين الكلي في العليقة .


4-يجب ان لاتشكل اليوريا اكثر من 5-10% من الاضافات البروتينية في العليقة.


5-لاتستخدم اليوريا في علائق الحيوانات الصغيرة وذلك لعدم قدرتها على افراز الانزيمات المحللة لها لعدم تطور الكرش لديها.


6-يجب ان تمزج اليوريا بصورة جيدة ودقيقة وذلك لمنع حدوث التسمم،نتيجة تكتلها أي تجمعها.


7-عند استخدام اليوريا يجب اضافة الكبريت وذلك لاستخدامه من قبل الاحياء المجهرية في تصنيع  الاحماض الامينية الكبريتية.


8-ان  اعلي تركيز للامونيا  في الكرش تكون  خلال 1-2 ساعة بعد التغذية يوريا مباشرة .

9- ان الاستفادة من اليوريا تزداد بعد فترة 30-50 يوم من التغذية عليها وذلك لاقلمة الاحياء المجهرية عليها ،وفي حالة انقطاع التغذية عن اليوريا لمدة يومين تحتاج الاحياء المجهرية فترة   أقلمة جديدة.


10-عند تغذية جرعات كبيرة من اليوريا ،يلاحظ انخفاض مستوى الكلوكوز وارتفاع محتوى الاحماض الكيتونية في الدم وتحسين عمليات الاكسدة في الكبد وهذا يدل على التهديم العميق في الاحتياطي من الطاقة للعمليات التصنعية في الجسم.

التسمم عند استخدام اليوريا :هنالك مشكلة كبيرة تواجه مربو الحيوانات من التغذية على المركبات النتروجينية اللابروتينية (اليوريا) هي التسمم اليوريا التي تحدث فى المجترات عند استهلاك كميات كبيرة من اليوريا على فترات قصيرة وقد وجد أن المستوى السام لليوريا يكون أقل عندما غاب اليوريا drenched عما إذا خلطت فى العليقة ،وتحدث هذه الحالة عندما تتجمع كاربونات الامونيوم في الدم والتي تتكون عند تحلل اليوريا في الكرش،عندما يكون تركيز اليوريا  3-5 غم/كغم وزن حي للحيوان،ويحدث التسمم في الحالات التالية:-


1-عند تغذية الحيوانات على عليقة تحتوي NPN لاول مرة،وبذلك لم تتعود الحيوانات على هذه المركبات فتظهر حالات التسمم

2-عندما تكون الحيوانات جائعة ولم تقدم لها عليقة جيدة التي لم تسد الاحتياجات الغذائية،وعند تقديم عليقة تحتوي NPN تقوم بالتهام اكبر كمية ممكنة من العليقة فتظهر هذه الحالة


3-عندما تكون مكونات العليقة غير مخلوطة جيدا وبذلك تتمركز حبيبات هذه المركبات في كمية معينة،وعند تناولها من قبل الحيوانات تظهر هذه الحالة


4-عند تغذية الحيوانات الصغيرة(اقل من اربعة اشهر) على عليقة تحتوى على هذه المركبات ،وعدم اكتمال نمو المعدة الحقيقة(الكرش)

أهم علامات التسمم ما يلى: 


أ- مستوى أمونيا عال فى الكرش ومن ثم مستوى على من الامونيا فى الدم – وتموت الماشية عندما تصل 1-2.9 ملليجرام فى 100 ملليلتر دم – وهناك إثبات على أن العامل السام فى السمية الناتجة عن اليوريا هو مركب كربامات الأمونيوم Ammonium carbamate

ب- وعموما يمكن تلخيص أعراض التسمم باليوريا فى النقاط المتلاحقة التالية: 


1- فقدان الشهية.                                                2- شحوب الحيوان.


3- ازدياد إفراز اللعاب (الريالة Salivation )             .4- زيادة التبول Urination

5- عدم القدرة على التحكم فى الحركة.                       6- تقل حركة الكرش مما يؤثر على الهضم.


7- نقصان الوزن                                             . 8- تشنجات عصبية.


 9- الموت. 


ميكانيكية التسمم


1-دخول اليوريا مع العلف ،يؤدي الىسرعة تحلل اليوريا وبذلك يزداد الاس الهيدروجيني(ترتفع القاعدية) وبذلك تزداد الامونيا غير المتاينة في الكرش.


2-تزداد امتصاص الامونبا غير المتاينة من جدار الكرش،فبذلك تزداد الامونيا في الكبد ولا يستطيع  الكبد من تحويلها   وبذلك  تمتص الى الدم ومن هنالك تسلك الامونيا مسلكين وهما:


     أ/في الدم  تقل سعة الهيموكلوبين على حمل الأوكسجين وبذلك تتحول جزئية الحديد من ثلاثية  الذرات الىثنائية الذرات  وهذا سوف يودى ذلك الى شلل مركز التنفس وبالتالي الى عجز  القلب وموت الحيوان.


   ب/تمتص الى خلايا الدماغ وهناك تحدث اضطرابات في عمل خلايا الدماغ مما يودى الى عدم   قيام المخ بوظائفه         الطبيعية والاعتيادية. وبالتالي تودى الى موت الحيوان.نتيجة الخلل في دورة     TCA.


  3-راجع مخطط(31)للميكانكية 

علاج التسمم


1-إخراج محتويات الكرش وذلك عن طريق عمل فتحة جانبية في الكرش.


2-إعطاء مادة حامض الاستيك(الخليك  5%) وبذلك يودي الى خفض الاس الهيدروجيني للكرش وبذلك ينخفض تركيز الامونيا غير المتاينة وهذا يودى الى تقليل امتصاص الامونيا من جدار الكرش وبذلك يقلل تركيز الامونيا في الدم ،أي لمعادلة القلوية الناتجة من الأمونيا وأعطاء حقنة فيتامين B12 ،ويعطى بحدود 3-4 لترللابقار والجاموس و0,5-1 لترللاغنام والماعز. 


3-أعطاء عصير الليمون او الحليب الحامضي.

السيطرة على التسمم


      يلعب تركيز الأس الهيدروجيني دورا مهما في السيطرة على التسمم وهنالك تعادل مابين الامونيا على هيئة NH3   و NH2 وهذا يودى الي ان تكون حركة الامونيا تكون بسهولة خلال جدار الكرش ،ويمكن السيطرة على ذلك بتحويل الوسط القاعدي(الامونيا غير المتاينة اكثر من من الامونيا المتاينة) الى الوسط الحامضي(الامونيا  المتاينة اكثر من الامونيا غير المتاينة) فبذلك يقلل امتصاص الامونيا من الدم.

ميكانيكية التسمم باليوريا

                                   تناول كمية كبيرة من اليوريا




         دخول اليوريا الى الكرش،وتزداد سرعة تحلل اليوريا في الكرش بعد التغذية 1-2 ساعة




ارتفاع حموضة الكرش نتيجة انخفاض ايون الهيدروجين وارتفاع تركيز الامونيا غير المتاينة في الكرش


                                                                   يرتفع تركيز الارجنين  والاروثنين والسترولين                                      


                                                                التي تعمل على رفع نشاط الاحياء المكونة لليوريا

                 يزداد امتصاص الامونيا غير المتاينة من جدار الكرش الى الكبد




        الكبد لايستطيع تحويل جميع الامونيا غيرالمتاينة الى يوريا وبذلك تمتص الى الدم ،ويحدث مايلى 




الدماغ                                                                                       الدم


glutarate                      NH3               α-ketoglutarate                           يتحول الهيموكلوبين—ميتاكلوبين    

                                                                                   بذلك تقل سعته على حمل الاوكسجين


 يحدث اضطراب في TCA                                      شلل مركز التنفس وعجز القلب  



 فقدان او ضعف فعالية الدماغ  يودي الى شلل في الفعاليات                           موت الحيوان  


ثانيا-البيوتريت   NH2-CO-NH-CO-NH2 or 2(H2N-CO-NH2)  :-عبارة عن مادة عديمة اللون ذات بلورات كرستالية تتكون من جزئتين من اليوريا ،وتنتج من اليوريا بواسطة الحرارة ،وهى مادة بطيئة الذوبان في الماء، ويجتوى على(77ر40% نتروجين=255% بروتين خام).يتحول البيوتريت بواسطة انزيم البيوتريز الذى تقوم بافرازه الاحياء المجهرية الموجودة في الكرش كما مبين في المعادلة التالية، بعد التغذية  على هذه المادة لمدة (15-70 يوم) وفى حالة عدم التغذية لمدة اربعة ايام متتالية يفقد هذا الانزيم تاثيره ،ان البوتريت لايستخدم من قبل بكتريا الكرش التي لم تتغذي عليه مسبقا،حيث البيوتريت الداخل الى الدم او الامعاء يخرج مع البول بشكل غير متغير


               البيوتريز                                       اليوريز


 البيوتريت                      2 جزئية يوريا                            2جزئية امونيا + ثاني اوكسيد الكاربون


 الفوائد//

1-بطي التحلل في الكرش.


2-بطي الذوبان في الماء وبذلك يمكن ان يقاوم التغيرات الحوية .


3- يمكن الاستفادة من هذه المادة وخاصة في حالة التغذية الكثيفة في المراعي .


4-يستخدم لتحسين نوعية الاعلاف الخشنة ذو النوعية الردئية.


العيوب//


1-سرعة فقده للاقلمة


2-جزء من البيوتريت يمتص في الامعاء


3- استخدامه غير الجيد من قبل الكائنات الدقيقة في الكرش عندما يقدم بالتناوب للحيوان.


ثالثا-النترات(أملاح حامض النتريك) HNO3او  NO3او  NO2:-تدخل هذه المادة الى كرش الحيوان وذلك عند تغذية الحيوان على الاعلاف الخضراء والدرنات المسمدة بكميات كبيرة من الاسمدة النتروجينية فبذلك ترتفع نسبة النترات في التركيب الكيمياوي للنبات،وعند تناول الحيوان العلف من قبل الحيوان تتحول النترات الى النتريت بسرعة،وبعدها تتحول النتريت الى الامونيا بشكل بطئ  في كرشها، فيحصل حالات تسمم ،ويعتبر محتوى النترات المقبولة بنسبة 1% من المادة الجافة للعلف،ولقد وجد ان جزء من النترات مع الامونيا تمتص من الكرش الي الدم وبذلك ترتفع النترات ويحدث تغير في الهيموكلوبين الي ميتاكلوبين الذي يسبب قلة سعة الدم على نقل الاوكسجين الذي يودي الى عجز القلب وموت الحيوان،وتحدث هذه الحالة نتيجة لعدم حصول الانسجة على الأوكسجين اللازم،ويحدث ترسيب للنتريت عندما يكون الاس الهيدروجيني بحدود 6.6 ،وان مستوى النتريت المسؤول عن التسمم هو (30 ملغم/50 كغم وزن حي)وعندما يكون مستوي الميثاكلوبين يشكل (50-60 %) من هيموكلوبين الدم، ،ويحدث التسمم بالميكانيكية التالية 


رابعا-مخلفات تربية الدواجن:-عبارة عن المواد الناتجة من تربية الدواجن وتشمل الفرشة ومايتخلف من تغذية الدواجن من عليقة وكذلك زرق الدواجن.، يحتوى زرق الدواجن على النتروجين في صورة نتروجين روث ونتروجين بول وبنسبة(1:3) ،ويخرج معظم نتروجين البول في صورة حامض اليوريك غير الذائب، تحتوى هذه المادة كمعدل على(5% نتروجين=31% بروتين خام)،ويوجد اختلاف كبير في التركيب الكيمياوي لمخلفات الدواجن،وترجع هذه الاختلافات الى تركيب العلائق المستخدمة اصلا في تغذية الدواجن،عمر المخلفات وطريقة معاملتها.تتميز المخلفات باحتوائها على نسبة عالية من البروتين معظمه في صورة مركبات نتروجينية لا بروتينية،اما مستوى البروتين الحقيقي فانه يماثل أو يزيد قليلا على مستوى البروتين في الحبوب،كما ترتفع نسبيا الالياف الخام والرماد وتقل نسبة الدهن الخام مما يجعل مستوى الطاقة منخفضا،اما ارتفاع نسبة الرماد فيجعل المخلفات مصدرا للمادة المعدنية،وخصوصا الكالسيوم والفسفور، ويمكن استخدام هذه المادة كحد أقصى بنسبة(35%) من مكونات العليقة ،ويجب سحب هذه المادة من التغذية قبل 15 يوم من تسويق الحيوان ،وذلك لظهور رائحة في لحوم الحيوانات المذبوحة ، ويجب استخدام هذه المادة كمادة مكملة وليس كمادة أساسية في تغذية الأغنام وذلك خوفا من التسمم.


المحاضرة العاشرة:


المادة العلفيةFeed Stuff 

المادة العلفية:-يمكن ان تعرف بانها هي المادة التي تستعمل من قبل الحيوان بصورة مباشرة او بعد تهايتها بطريقة أخرى لتصبح صالحة للتغذية بشرط ان تكون المادة قابلة للهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي لتغطية احتياجات الحيوان من احتياجات الإدامة والإنتاج  أو النمو. أو يمكن أن تعرف بانها  عبارة عن ماده او مجموعة من المواد  التي تدخل الى القناة الهضميه عن طريق الفم كما هى أو بعد معاملتها (مثل،معاملة الألياف بالمواد القلويةalkaline digestion  ، أو معاملة الريش بالبخار steaming of feather أو معاملة كسب بذرة القطن بالمواد الكيمياوية copper sulfate) بمعاملات كيماوية اوفيزياوية تجعل من تلك المواد مادة مناسبة للحيوان وسهلة الهضم وذات قيمه غذائية مرتفعة للحيوان. يمكن تعريف المادة العلفية  أنه هو كل ما يتناوله الحيوان لبناء جسمه والمحافظة على كيانه وحويته وتمكينه من الإنتاج . 

أنواع ألمواد العلفية المستخدمة في تغذية الحيوانات 

       تلعب الأعلاف دوراً هاماً وأساسياً في تغذية الحيوان سواء منها المركزة أم الأعلاف الخضراء وخاصة الأعلاف البقولية منها، وتعتبر المراعي الطبيعية وزراعة الأعلاف جزء لايتجزأ من الخطوات المثلى لتنمية القطاع الزراعي نظراً للدور الرئيسي لهذه الموارد في توفير العلف الحيواني وفي صيانة التربة وموارد المياه وكذلك فإن الأهمية الاقتصادية لنباتات الأعلاف تنبع من ارتباطها المباشر بحياة الإنسان نظراً لارتباطها بالمنتجات الحيوانية (حليب ومشتقاته ، لحم ، بيض، جلود وصوف) والتي يحتاجها الإنسان في حياته. فبقدر ما توفر للحيوان نباتات علفية ذات قيمة غذائية عالية بقدر مانلبي احتياجاتنا اليومية من هذه المنتجات، ومن هنا تبرز مكانة النباتات العلفية ضمن السلسلة الغذائية، فهي تصنع الغذاء الأولي عن طريق التمثيل الضوئي وعناصر التربة من معادن ورطوبة في شكل نشويات، بروتينات، ودهون مكونة مادة العلف.وبصفة عامة يتم تقسيم مواد العلف إلى قسمين رئيسيين : 


1. مواد علف مالئة 


2. مواد علف مركزة 


1. .

أولا ـ مواد العلف المركزة :مواد العلف المركزة بصفة عامه تستخدم كمكون أساسي من علائق اغلب الحيوانات وخاصة الحيوانات عالية الإنتاج مثل أبقار اللبن ذات الإدرار العالي التي تحتاج قدر من احتياجاتها في صورة مواد مركزة حتى يتوفر لها مواد سهلة الهضم وسريعة الاستفادة منها حتى تظهر كفاءتها الإنتاجية العالية كذلك الحيوانات التي تسمن تسمين سريع يجب أن تحتوي عليقتها على قدر مناسب من المواد المركزة حتى تستجيب بسرعة لعملية التسمين.


مميزات المواد العلفية المركزة:-


1-هي مواد غنية بالمركبات الغذائية المهضومة(TDN).


2-مواد غنية بالطاقة الذرية.


3-مواد تمتاز باحتوائها على نسبة عالية من البروتين مثل الكسب ،ومواد اخرى فقيرة بالبروتين مثل الذرة لصفراء

4-مواد ذات محتوى قليل من الالياف،لايتجاوز نسبة الالياف فيها عن 18%.

5- مواد مستساغة من قبل الحيوان.

أ// مواد العلف المركزةالنباتية تشمل : 

1ـ مواد علف مركزه كاربوهيدراتية وتشمل الشوفان ـ الشعير ـ القمح ـ الذرة الصفراء ـ الذرة البيضاء 


2ـ مواد علف مركزة بقوليه وتشمل الفاصوليا العدس،الباقلاء،ألماش،الخ)       

3-مواد علف مركزة بذور زيتية وتشمل (زهرة الشمس،السمسم،بذور القطن،الخ)         

3ـ مخلفات مصانع استخلاص الزيوت وتشمل كسب القطن المقشور وكسب القطن المستخلص وكسب بذرة الكتان وكسب بذرة السمسم وكسب الفول السوداني وكسب عباد الشمس وكسب فول الصويا .    


4ـ مخلفات المطاحن وتشمل النخالة الخشنة والناعمة ،كسر  الحنطة


5-مخلفات المضارب وتشمل سحالة ألتمن،كسر ألتمن 


6ـ مخلفات المجارش وتشمل كسر الفول و العدس 


7ـ مخلفات مصانع السكر وتشمل المولاس. نفاية البنجر والخميرة

8ـ مخلفات صناعة النشا وتشمل الجلوتين والنشا 


9-مخلفات لمصانع عصر التمور وتشمل نوى التمر  وبثل التمر

10-مخلفات لمصانع الورق وتشمل الخميرة ، البكاز 


11-مخلفات مصانع المشروبات الروحية وتشمل نفاية البنجر،بثل التمر،نوى التمر


12-مخلفات مصانع تعليب الفواكه والخضروات وتشمل بثل الطماطه،بقايا الفواكه والخضروات.


ب// مواد علف مركزه حيوانية وتشمل : 


1-المنتجات العرضية لمعامل الألبان وتشمل حليب فرز  او مجفف،شرش

2-المنتجات العرضية لمعامل تصنيع اللحوم وتشمل مسحوق اللحم، مسحوق اللحم والعظم، مسحوق العظام

3-المنتجات العرضية لمعامل تعليب الاسماك مثل مسحوق السمك،مسحوق راس واحشاء السمك


4-مخلفات المجازر الحيوانية وتشمل محتويات الكرش في الحيوانات المجترة، مسحوق الدم، مسحوق العظام و مسحوق وريش الدواجن


 5-المنتجات العرضية لمعامل الدباغةمسحوق اللحم ،فتاتيت اللحم)


6- المنتجات العرضية للمفاقش وتشمل قشرة البيض،البيض التالف،البيض غير المفقس


ثانيا: مواد العلف المالئة(مواد العلف الخشنة) 

تحتوي مواد العلف المالئة على نسبة عالية من الألياف وبالتالي تحتوي على نسبة اقل من مكونات الغذاء الأخرى كالبروتينيات والكربوهيدرات والدهون وبالتالي فهي تحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية غير القابلة للهضم ولكن ليس معنى ذلك إنها قليلة الأهمية بالنسبة للحيوان بل على العكس فلها أهمية كبرى بالنسبة للحيوان المجتر .


أهمية مواد العلف المالئة بالنسبة للحيوان المجتر : 


1-مواد العلف المالئة لها أهمية كبرى في ملئ القناة الهضمية،أي شعور الحيوان بالشبع الفسيولوجي 2-تنظم مواد العلف المالئة مرور الكتلة الغذائية في ألا جزاء المختلفة للقناه الهضمية . 


3-تعطي مواد العلف المالئة الحجم الذي يتناسب مع السعة الكبيرة للقناه الهضمية لمثل هذه الحيوانات . 

4-تساعد على عمليات الاجترار وبالتالي تزيد من كفاءة الهضم .

5-مواد العلف المالئة لها أهمية كبيرة في اقتصاديات الانتاج الحيواني.


أ/مواد العلف الخشنة الطرية Succulent Roughages  :- وهى تحتوى على أكثر من 70 % رطوبة وتشمل

1-المراعى Pastures : وهى مساحة من الأرض مغطاة بنباتات علف ترعاها الحيوانات وهى أما تكون طبيعية أى لم يزرعها الإنسان وتشمل أعدادا كبيرة من الحشائش والبقوليات والأعشاب والشجيرات أو مزروعة بمعرفة الإنسان يختار أنواعها ويواليها بالتسميد ويرويها بالراحة أو بالآلة فى حالة عدم توافر الأمطار ، وتشمل عددا قليلا من الأنواع النقية أو مخاليطها 


2-السيلاج Silage ::تطلق كلمة سيلاج على مواد العلف الخضراء التي تحفظ لحين الحاجة إليها في وسط حامضي ناتج عن تخمر المواد الكربوهيدراتية وإنتاج حامض اللاكتيك. 


1. غذاء عصيري اكثر استساغة من الدريس . 


2. تخزين السيلاج يحتاج إلى مساحة اقل من المطلوبة لتخزين الدريس . 


3. يمكن عمل السيلاج من برسيم الحشة الأولى حيث لا تسمح الظروف الجوية في ذلك الوقت من عمله دريس.

4. كمية الفقد في المادة الخضراء اقل مما في تجفيف البرسيم وعمله دريس.

3-الجذور Roots : مواد غنية بالكاربوهيدرات فى صورة سكريات ومن أمثلتها بنجر العلف،بنجر السكر –الجزر


4-الدرنات Tubers : مواد غنية بالكاربوهيدرات فى صورة نشا ومن أمثلتها البطاطاو الكسافا. 

ب/مواد العلف الخشنة الجافة::وتسمى هذه المواد بمواد العلف المالئة وهي ضرورية للحيوانات وخاصة المجترة منها التي تحتاج لكميات كبيرة من الأغذية لملء قناتها الهضمية التي تساعدها على الاجترار 

1-الدريس Hay  وهو ناتج تجفيف محاصيل العلف الخضراء

 2-الاتبان Straws  وهى عبارة عن سيقان و أوراق النباتات الناتجة بعد فصل الحبوب والبذور بعملية الدراس مثل اتبان القمح ، الشعير والعدس 

3-لقشور و الأغلفةChaff & Hulls  للحبوب والبذور ومن أمثلتها سحالة الأرز، قشرة بذرة القطن

4-حطب الذرة Stover  عبارة عن الجزء المتبقي من نباتات الذرة بعد نزع الكيزان 


5-كوالح الذرة Cobs  عبارة عن الجزء المتبقي من كيزان الذرة بعد تفريط الحبوب

6- مصاص القصب Bagasse عبارة عن الجزء المتبقي من القصب بعد عصرها. 

ثالثا/الإضافات

  أ/الإضافات الغذائية


    1- المركزات البروتينية                2- المركزات المعدنية                     3- مخلوط الفيتامينات


ب/الإضافات غير الغذائية


 1-الدهون الحيوانية او النباتية    2-الهرمونات    3-المضادات الحيوية          4-الأنزيمات


 5-الأدوية             6-المواد المانعة للتأكسد   7-المواد الصبغية           8-المود الرابطة او اللاصقة


9-المواد المنكهة                                     10-الزرنخيات

أنواع الأعلاف المنتجة من مصانع الاعلاف

أولا/ أعلاف الدواجن- : 

1-علف كامل Complete feed : //يحتوى على جميع المركبات الغذائية اللازمة لتكوين عليقة متزنة . 

2-مركزات بروتينيةProtein concentrates  // تتراوح إضافتها للعليقة بين 10 -35 % وتحتوى على مصادر بروتين ومعادن وفيتامينات ومكونات دقيقة .

3-مركزات عالية القيمةSuper concentration : //تضاف للعليقة بنسبة أقل من السابقة وتحتوى على مصادر بروتين حيوانية ولا تحتوى على كسب فول الصويا وبها جميع ما يلزم العليقه من معادن وفيتامينات ومكونات دقيقة وتتراوح نسبة إضافتها بين 2 -5 % . 


4-بريمكس Premix : ويحتوى على المعادن الدقيقة والفيتامينات والمكونات الدقيقة مضافة إلى مواد حاملة وتضاف بنسبة لا تزيد عن1 % . 


ثانيا/أعلاف المجترات :- 


1-أعلاف تقليدية: Conventional feeds 0تتركب من مواد علف مركزة عالية القيمة الغذائية وجميعها من مواد العلف شائعة الاستعمال وتمثل أعلاف الدواجن والأعلاف المركزة للحيوانات المجترة . 

3- أعلاف غير تقليدية Unconventional feeds :تتركب من مواد العلف المركزة مضافا إليها بعض مواد العف غير شائعة الاستعمال كمواد العلف الخشنة لرفع قيمتها الغذائية وبعض المواد النيتروجينية غير البروتينية كاليوريا كذلك الخامات غير شائعة الاستخدام كمخلفات مصانع الأغذية وغيرها .

المحاضرة الحادى عشر:

تغذية أبقار الحليب       Feeding Dairy Cattle

   تشكل التغذية حوالي1/2 تكاليف انتاج الحليب و3/4 تكاليف انتاج البدائل في قطعان ابقار الحليب ،ويمكن ان توثر التغذية في ابقار الحليب في ثلاثة اتجاهات مختلفةوهي،


  1-تومن افضل تطور للغدة اللبنية في فترة مابعد البلوغ الجنسي وخاصة في النصف الثاني من فترة الحمل.


  2-توفر الاحتياجات الغذائية للحيوان لاغراض الادامة والنمو والانتاج .


  3-تمكن الحيوان من بناء الاحتياطي من المواد الغذائية،وذلك لغرض


                  أ/لنمو وتطور الجنين                                    ب/لانتاج الحليب.


استخدام الأعلاف المختلفة  في تغذية أبقار الحليب


0000000000000000000000000000000000

يدخل في تكوين عليقة الأبقار الحلوب في فترة الشتاء الأعلاف الجافة الخشنة المختلفة والغضة والمركزة، وإعطاء الأبقار الحلوب الأعلاف الغضة له أهمية خاصة. السيلاج والجذور والبطاطا وأوراق الشوندر( أو ما يسمى بالأعلاف المدرة للحليب) تحسن من طعم وتناول الأعلاف الأخرى وتساعد على الهضم وتعتبر مصدر رخيص للبروتين المهضوم والسكر والكاروتين

أولا/التغذية على العلف المركز


00000000000000000000  يمكن ان ينتج الحليب دون الاعتماد على العلف المركز ، الا ان مستوى الانتاج عند تغذية على العلف الخشن فقط يكون محدد ولكذلك يستخدم العلف المركز للاسباب التالية


1-توفير الطاقة الصافية التي يحتاج اليها الحيوان في انتاج الحليب اضافة الى مايحصل عليها من الاعلاف الخشنة .


2-الاعلاف المركزة اقل حجما كوحدة الوزن وتشغل حيزا اقل من القناة الهضمية وبصورة عامة اكثر استساغة من الاعلاف الخشنة .


3- تعديل مستوى البروتين الذي تتناوله بقرة الحليب وتعتمد كمية البروتين المطلوبة في مخلوط العلف المركز على كمية ونوعية العلف الخشن 


4-توفير العناصر المعدنية الضرورية للحيوان.


5-يوفر جميع  الاحتياجات الغذائية  باقل كلفة. 


ثانيا/التغذية على الاعلاف الخشنة 

00000000000000000000000 تعد المواد العلفية الخشنة من المواد المهمة في تغذية ابقار الحليب ،وذلك لان الكرش للابقار كبير ويتسع لكميات كبيرة من الاعلاف الخشنة (المالئة)التي تكون عادة ليست بذات فائدة للاستهلاك البشري،ولكنها مفيدة ومغذية للابقار بحيث تتناولها وتحولها الى حليب ولحم،وبما ان المواد العلفية الخشنة عادة ما تكون ارخص من  المواد العلفية المركزة باستثناء في بعض البلدان التي يكون فيها الاراضي الزراعية محدودة لاتسمح بزراعة مساحات واسعة بالمراعى لانتاج العلف الاخضر او العلف المحضر منه ولاتتوفر فيها منتجات عرضية لبعض المحاصيل كالحبوب،فان هذه البلدان تستخدم التغذية على العلف المركز بكمية كبيرة والعلف الخشن بكمية قليلة.

فوائد التغذية على العلف الخشن

000000000000000000


1-شعور الحيوان بالشبع الامتلائى الفسيولوجي


2- ضروري لتجهيز الحيوان بالألياف الضرورية لتنبه حركة المعدة والأمعاء فتسير عمليات الهضم فى مستواها الطبيعى،لكي يسير الغذاء الى الكرش والمعدة الحقيقة ويجب ان لايقل نسبة الالياف في العليقة عن 17%


 3-العلف الخشن له علاقة وثيقة بنسبة الدهن.


4-يمنع حدوث الاضطرابات الهضمية مثل الامساك والتخمة والنفاخ وانخفاض الاجترار او توقفه.

5- تنبه افراز االعصارات الهاضمة

6- تساعد على تكوين البراز الطبيعى وعلى عملية إخراج الفضلات

ثالثا/التغذية على المراعي


000 00000000000000 أن الابقار الحلوبة تتناول كميات من العشب الطري اكثر من الابقار الجافة والمتماثلة بالعمر والوزن والصفات،وان هنالك علاقة موجبة بين كمية العلف المتناول وانتاج الحليب،حيث ان كمية العلف المتناول من قبل الابقار يزداد بعد الولادة ،وتصل قمة الاستهلاك للعلف بعد قمة الانتاج للحليب،وفي الابقار عالية الانتاج تودي التحولات داخل انسجة الجسم الى اجهاد الحيوان لتنظيم ميزان الطاقة لغرض المحافظة على الوزن،وذلك لان كمية الطاقة المتناولة خلال فترة الحلب لايمكنها ان تسد حاجة الحيوان خلال هذه الفترة القصيرة ،لذا تاتيها الحيوانات الحلوبة فسيولوجيا خلال المرحلة الاولى من حياتها الانتاجية وذلك بزيادة حجم الجهاز الهضمي(الكرش والورقية الامعاء)،وتاخذمرحلة التهيوء للتطور عدة اسابيع لتتمكن هذه الحيوانات من تنظيم كمية الطاقة المستهلكة لسد حاجة الحيوان ابتداء من وسط ونهاية فترة انتاج الحليب في الابقار المبكرة بالانتاج،حيث يبدا الوزن بالانخفاض لتغطية انتاج الحليب وكذلك فان كمية العلف المستهلك تغطى في مستوى عالي. المراعي هو العلف الطبيعي لماشية الحليب، فالمرعى الجيد يمكن ان يوفر جميع الاحتياجات لماشية الحليب

رابعا/التغذية  علىالعلف الأخضر في الحظائر    Green Chop Feeding

000000000000000000000000000000000000000000000000000ممارسة قطع المحاصيل  الخضراء وتقديمها في الحظائر يطلق عليها عدة تسميات منها zero grazing أو green crop feeding  أوgreen chop feeding وتستخدم هذه الطريقة في اوربا ولأوقات معينة في العراق في بعض محطات تربية ابقار الحليب،ولكن تكاليف ومستلزمات العمل اللازمة تكون اكثر كلفة مما يقلل استخدامها الا في القطعان الكبيرة جدا،ويمكن ان تكون هذه الطريقة مكملا للرعي عند بعض الاوقات عندما يكون المرعي غير كافي.

     إن إنتاج الحليب يعتمد بدرجة كبيرة على تأمين العلف الأخضر للأبقار الحلوب خلال أطول فترة ممكنة خلال موسم الحليب والأعلاف الخضراء تتميز بخاصة هامة وهي بأن تحش (تحصد) والنباتات في نمو مستمر وعلى مدار الموسم الزراعي.

خامسا/التغذية على السيلاج


0000000000000000000السيلاج والاغذية العصيرية الاخرى تعد اغذية عالية القيمة لابقار الحليب،وخاصة اذا كانت مستساغة ،وعند تغذية الابقار على دريس البقوليات فانها تنتج حليبا بالكمية التى تنتجها الابقار عند التعذية على السيلاج،ولكن عندما يكون العلف الخشن ليس من  افضل انواع البقوليات فان الابقار تنتج حليبا اكثر عند التغذية على السيلاج،وعندما تغذي الابقار لاول مرة على السيلاج او تغذي عليه بعد انقطاع لفترة من الزمن فان الحليب يكتسب بعض الطعم، وتظهر هذه الحقيقة  عند التغذية على السيلاج مباشرة قبل الحلب او اثناءه،ولكن اذا غذي بعد الحلب فلا يظهر الطعم،,كذلك ينصح بعدم تغذية السيلاج التالف لان الحيوان يمتنع عن تناوله،اما اذا كان مجمدا فينصح باذابته قبل التغذية. تتناول الأبقار السيلاج الجيد حتى 1.5كغم ( على أساس المادة الجافة ) لكل 100كغم وزن حي أو 30-35كغم للرأس/اليوم . وهكذا نجد أن الأبقار تتناول السيلاج البقولي  – النجيلي بشهية وكذلك سيلاج الذرة المضاف إليه اليوريا . 


سادسا/ التغذية على الجذور 


0000000000000000000الجذوريمكن أن تتناول منها الأبقار حتى 50-60كغم . أو أكثر ولكن هذا العلف غالي الثمن ويستفيد منه الحيوان بشكل سيئ إذا كان بمثل هذا الحجم. ويكون له تأثير غير مرغوب فيه على نوعية الحليب . لذلك يجب إعطاءه بالكمية الضرورية لموازنة العليقة بالسكر 1-1.5كغم/1كغم حليب ولكن ليس أكثر من 30-35كغم في اليوم ، أما الشوندر السكري 0.6-0.8  كغم/1كغم حليب وعند ذلك يجب أن لا تزيد الحصة اليومية عن( 1.5كغم/100كغم وزن حي )، وفي الوجبة الواحدة عن 3.5-4 كغم  .


سابعا/ التغذية على الدريس 


00000000000000إن كمية الدريس المعطاة للأبقار تعتمد على نوعيته وكذلك على كمية ونوعية الأعلاف الأخرى في العليقة . بدون سيلاج في العليقة يمكن أن تتناوله الأبقار حتى 15-20كغم أو أكثر ، أما عند إعطاء كمية كبيرة من السيلاج لا تزيد الكمية المعطاة عن 3-5 كغم .عند تحضير الدريس يفقد كمية كبيرة من العناصر الغذائية ولذلك إعطاءه بكمية كبيرة للأبقار الحلوب غير مجدي ، ولكن إعطاء البقرة 4-5 كغم دريس جيداً النوعية في اليوم له أهمية خاصة . 


تغذية بدائل الحليب       Milk Replacers

00000000000000000000000000000000000000


بديل الحليب ( غذاء مؤلف يحل محل الحليب الكامل في توفير الاحتياجات الغذائية للبائن جديثة الولادة خلال المرحلة المبكرة من حياتها )،  ان الغاية من استخدام بدائل الحليب وذلك لتوفير الحليب للاستهلاك البشري ،  حيث يمر الحليب الى الورقية Omasum , والمنفحة( Abomasum )مباشرة خلال اخدود المري ( Esophogeal groove ) ولايمر الى الكرش ، ولذلك فان الهضم في العجل يعتمد على الانزيمات الموجودة في المنفحة وليس على  الاحياء المجهرية كما في الحيوانات الاكبر عمرا . وكذلك فالعجل الصغير يحتاج الى عناصر غذائية جاهزة لكي يتحول بعد ذلك الى حيوان مجتر فعال ، وهذا السبب في عدم قدرة الجهاز الهضمي في هضم السكريات المصنعة او النشا او البروتينات النباتية بصورة كفوءة قبل تطور الكرش فمثلا يتعرض بروتين الحليب (Casein ) بفعل انزيم الرنين الذي يفرز من بطانة معدة الحيوانات الصغيرة فقط . حيث يعمل  على ترسيب الكازين على شكل مركبات تسمى (Ca. Paracasinate ) وذلك لمنع المرور السريع للغذاء خلال المعدة حيث يعمل الكالسيوم على تخثير الكازين وذلك .


 Ca                         


Casein                                                     Ca- paracasinate 

                       Rennin  


ويغذي البديل للاسباب التالية 

1- ارتفاع أسعار الحليب الطبيعي نتيجة زيادة الطلب عليه أو لقلة الإنتاج وذلك لتوفير الحليب للاستهلاك البشري

2- عند ظهور إصابةبالحليب الناتج من الحيوانات يكون إعدامه ضروريا مثل حالات الحمى القلاعية – السل – التهاب الضرع ... الخ.

3- في حالة التغذية الإضافية لإنتاج لحم حيث يمكن تركيز الطاقة في بديلات الحليب بمعدلات عالية تدفع الحيوان للنمو السريع مع التحكم في لون اللحم الناتج نظرا لاستبعاد الحديد من غذاء الحيوان نهائيا.

4-في حالة الأغنام نتيجة لنفوق الأمهات عقب الولادة تظهر مجموعة الحملان اليتامى فيكون استعمال بديلات الحليب ضرورة لتغذية هذه الحملان.

5-في حالة الولادات التؤائمية والتي لايكفى حليب الام لارضاعها ، او انخفاض انتاج الحليب المنتج من قبل الانثى


6-اعادة تسفيد الاناث بؤقت مبكر للحصول على اكثر من ولادة في السنة 


المحاضرة الثانية عشر


تغذية الأغنام والماعز     Feeding Sheep&Goat


    تعد الأغنام من حيوانات الرعي حيث تتغذى على المحاصيل العلفية المزرعية وعلى بقايا المحاصيل المنتجة في الحقل بعد حصادها وعلى انواع النباتات البرية النامية في المراعي وقد تأخذ الأغنام جميع  احتياجاتها من الغذاء من هذة المراعي وفي بعض الاحيان تربى الاغنام  في حظائر التربية بصورة دائمية او لوقت معين وتخرج بعدها الى المرعى ورغم هذا يجب الاهتمام بتغذية الاغنام، حيث يجب اضافة بعض انواع العلف المكمل وذلك لسبب كون الحشائش الطبيعية او الاعلاف ذات نسبة بروتين واطئة خاصة في المنطقة الشمالية وشبة الصحراوية من العراق 


مميزات تغذية الأغنام 


1-تعد الاعنام من حيوانات الرعي وتتفوق علي بقية الحيوانات الزراعية في قابليتها على الاستفادة من محاصيل الرعي وبقايا المحاصيل الزراعية الاخرى والشجيرات الصغيرة،وهذه الميزة تساعد المربي في الاعتماد على المراعي لتجهيز الحيوان بالغذاء.


2-تغذي الاغنام بصورة جماعية،حيث تقسم الى مجاميع متشابهة في الاحتياجات الغذائية ويقدم لها العلف بصورة  جماعية، وليس تغذية فردية كما في حالة الأبقار.


3-ان تغذية الأغنام لايمكن السيطرة على غذائها بدرجة تامة،وذلك لان المربي ليس له معرفة بتركيب وكمية العلف المتناول  في المرعي.


4-الاغنام لها قابلية انتقاء غذائها من الحشائش،حيث تفضل الاغنام الحشائش الصغيرة والاعشاب بطيئة النمو،على عكس الماعز يفضل الشجيرات الصغيرة.


5-تستطيع الأغنام من مضغ الحبوب كاملة بكفاءة تقوم بتجزئتها للهضم التالي،بحيث ان تكسيرها او سحقها لايحسن من هضمها،ان تناول الحبوب المجروشة او المسحوقة يقلل من تناول العليقة،وذلك بسسبب انخفاض التحفيز الملموس للكرش وانخفاض مرور سائل الكرش،على العكس من ذلك وجد ان هضم الحبوب الكاملة اقل من هضم الحبوب المجروشة.


6-الأغنام ذو قدرة على تناول المادة الجافة اعلى من الماعز ،وقد يرجع ذلك الى ان سعة الكرش في الاغنام مقارنة بالماعز.


7-الاغنام ترفض المواد الغذائية او العلفية الملوثة بروث الحيوانات الاخرى عند توفر الانتقاء.


8-الاغنام تفضل تغير المرعى،حيث تعبر عن فرحتها بالقفز عند تغير المرعى.


9-ان استهلاك العلف الصلب يكون اعلى في الحملان من مواليد الماعز،وذلك لان كروش الحملان تبدا الفعالية قبل كروش صغار الماعز التي تبدا باستهلاك كمية كافية من العلف الصلب عندما يصل عمرها الى 8 اسابيع.


10-طول الجهاز الهضمي في الماعز والاغنام متشابها(22-43 م)،ولكن وزن المعدة والامعاء(على اساس وزن الجسم الفارغ) ،هي أصغر في الماعز(5.3 كغم) مقارنة بالاغنام(6.2 كغم).


11-ان تناول الماء يكون اعلى في الاغنام عما في الماعز،وهذا يوثر على معدل مرور المادة العلفية  وضعف الانزيمات في القناة الهضمية وبالتالي تاثيرها على عملية الهضم.


                                              مراحل تغذية الأغنام 


أولا/تغذية  النعاج Feeding Ewes :إن الاحتياجات الغذائية الكلية للنعاج تعتمد بشكل كبير علي حجمها وهذا بالطبع يعتمد علي السلالة نفسها فكما هو معروف فإن الأغنام تختلف في الحجم بناء علي السلالة. ويجب أن يلاحظ المربي حالة جسم النعجة عند مرحلة فسيولوجية معينة مقارنة مع الحجم المطلوب عند هذه المرحلة فحالة النعجة الغذائية السابقة لتلك المرحلة تؤثر علي حالتها الصحية ومدى كمية العناصر الغذائية المخزنة في جسمها ولذا فيجب الاهتمام بهذه الناحية عند تكوين العلائق وهذه النقطة تعتبر هامة جدا لكل النواحي الفسيولوجية للنعجة مثل إنتاج اللحم أو الحليب أو الصوف أو حتى التناسل.. عادة يتم تغذية الإناث  بصورة جماعية وبشكل قطيع او عدة مجاميع ضمن القطيع الواحد،وتختلف تغذية النعاح 

1-المرحلة الأولي( مرحلة التربية/التزاوج) (تغذية النعاج قبل التسفيد ) :-  تمتد هذه المرحلة من 5 إلي 7 أسابيع (35-52 يوم)،وتسمى بمرحلة الدفع الغذائي قبل التسفيد ( Flushing up state before mating )، يقصد بالدفع الغذائي هو زيادة القيمة الغذائية لعلائق النعاج ،   يمكن تحقيق بالدفع الغذائي ذلك إما من خلال نقل الأغنام إلي مرعى الجيد لمدة 2-3 أسبوع قبل إدخال الكباش ،مثلا الرعي علي مخلفات حصاد القمح أو الذرة) أو في حالة عدم توفر المرعي يمكن تعويض ذلك بإعطاء 200-500غم حبوب (شعير – سورجم – ذرة) حسب توافرها. 


فوائد  تغذية الدفع الغذائي في هذه المرحلة،هي:-


1-تحسين الحالة الجسمية للانثى قبل تسفيدها ويسمح بزيادة وزنها.


2-الإسراع بظهور دورة الشبق 


3 -زيادة عدد البويضات المنتجة والمنطلقة من المبيض،حيث ان ( نسبة التبويض تزداد  بمقدار2 %  /كغم زيادة وزنية لجسم الانثى) خلال هذه الفترة.زيادة محتوى طاقة العليقة في هذه الفترة قد يساعد علي زيادة التبويض

4-زيادة نسبة الخصوبة وارتفاع معدلات الحمل ، حيث  ان زيادة الوزن للانثى  بمقدار  4-5 كغم في الجسم يسبب زيادة في نسبة الخصب بمقدار 8-10% توائم، أي زيادة نسبة التوائم بنسبة 1.3%لكل1كغم زيادة في وزن الجسم بالاضافة الى تاثيرها على اوزان المواليد. 


2-المرحلة الثانية(التسفيد والشهر الأول من الحمل):- تعد هذه المرحلة مهمة في حياة الانثى،حيث يجب الاهتمام بها مع المحافظة على اوزان الاناث التي تحسنت حالتها خلال فترة الدفع الغذائي، حيث لوحظ ان التغذية الجيدة لها تاثير علي


 أ/التوازن الهرموني للانثي،وذلك لوجود علاقة مابين تركيز هرمون البروجسترون في مصل دم الام في بداية مرحلة الحمل والمستوى الغذائي،


ب/نمو الاجنة في الاسبوعين الاولين من فترة الحمل يتاثر بتركيز هرمون البروجسترون.


ج/تاثير التغذية غير الكافية على الحالة الجسمية للام .


د/ لها تاثير على استزراع الأجنة داخل أرحامها، فضلا عن المحافظة على الاجنة في المرحلة الاولى من حياتها 


و/كذلك منع حدوث امتصاص الاجنة من قبل امهاتها،وان نفوق الاجنة خلال الشهر الاول من الحمل يعود الى التغذية غير الكافية للام وتقدر نسبة النفوق(20-40%)،او امتصاص الاجنة خاصة في النعاج الحوامل لاكثر من جنين .


3-المرحلة الثالثة(الشهرين الثاني والثالث من الحمل):-يكون نمو الجنين في هذه المرحلة أقل ما يمكن وتكون الاحتياجات الغذائية للنعاج تزيد قليلا عن العليقة الحافظة خلال هذه المرحلة. والزيادة الشديدة أو النقص الشديد في المقررات الغذائية خلال هذه المرحلة يوثر علي إنغراس الجنين في الرحم. ومن ناحية أخرى فإن نمو وتطور المشيمة يحدث خلال الفترة من 30 إلي 90 يوم من الحمل والزيادة أو النقص الشديد في المقررات الغذائية سوف يؤدى إلي بطء نمو الجنين وإنتاج حملان صغيرة الوزن أو موت الأجنة.


4 -المرحلة الرابعة(الشهرين الرابع والخامس من الحمل ):-


هي أخر 4 – 6 أسابيع من الحمل (28 – 42 يوم، وتسمى بمرحلة الدفع الغذائي قبل الولادة  (flushing up state before lambing )،ان احتياجات الانثى الحامل عند نهاية الشهر الثالث من الحمل اكثر بقليل من احتياجات الانثى الجافة ،حيث يكون نمو الجنين في بداية مرحلة الحمل  بطي ،ولكن في بداية الشهر الرابع في(1/ 3 الاخير من الحمل) يزداد نمو الجنين  ويتضاعف عما كان علية ،حيث يزداد وزنه في هذه المرحلة بمقدار (1200) مرة،حيث يزداد نمو وتطور ووزن وحجم الانسجة والاعضاء ،حيث ان (85%) من نمو الجنين يحدث في هذه الفترة  ، لهذا يجب العناية بتغذية الامهات الحوامل وذلك باعطائها عليقة اضافية ،ولهذا تسمى بعليقة الدفع الغذائي قبل الولادة، flushing up ration before lambing )ومن فوائد التغذية في هذه المرحلة


1-تطور الضرع ،اذ ان 95% من الانسجة الافرازية للحليب تتكون وتتطور في ضرع الام في المدة الاخيرة للحمل 2-هناك معامل ارتباط عالي مابين مستوى التغذية خلال فترة الحمل وانتاج الحليب حيث كلما كان مستوى التغذية اعلى ،كلما كان موسم ادرار اطول،.


3-تلعب نسبة البروتين دورا مهم في هذة الفترة  ،حيث انخفاض البروتين  في العلف بودي الى انخفاض وزن المولود  وزيادة نسبة الهلاك .    


4-ان الزبادة الوزنية للنعاج او الاناث  تكون بحدود 10% في حالة المفرد و18% في حالة التوائم والفطائم التي تلد لاول مرة تزداد بنسبة 12% في الشهرين الاخيرين(ولكن يجب ان تكون العليقة في هذه المرحلة للاناث الحوامل ان لاتسمح بتسمينها اكثر من الحد المقرر، وذلك منعا لمايلي:- 


   أ/حدوث مرض تسمم الحمل او حمى الحليب         ب/ عسر الولادة            ج/ مضاعفات اخرى تسبب نفوق الاجنة


يجب ان تزداد كمية العلف المركز في الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحمل وذلك بتقليل كمية العلف الخشن في هذه المدة ،والتي قد تسبب توسعا في الحهاز الهضمي(المعدة المركبة)،وكذلك تسبب الضغط على الرحم مما قد يسبب الى حدوث حالات في الاجهاض.


5-المرحلة الخامسة (تغذية الإناث الوالدة والمرضعة ):-


   الفترة الاولى من الرضاعة( 4 – 6 أسابيع) لايمكن توفير الاحتياجات الغذائية للام المنتجة في بداية فترة ادرار الحليب بصورة كاملة وبذلك يحدث استنزاف كبير لاحتياطي الجسم، حيث تزداد هذه الاحتياجات الى البروتين بمقدار (70%)  و الى المركبات الغذائية المهضومة بمقدار (82%)في المرحلة المبكرة لانتاج الحليب عند مقارنتها بالمرحلة المبكرة من الحمل،تاثر انتاج الحليب باختلاف كمية الطاقة الايضية والبروتين ونسبة كل منها في العليقة ، 


.


6-المرحلة السادسة(تغذية ألام من فطام مواليدها ولغاية تمهيدها للتسفيد):-عادة تغذى الامات في هذه الفترة على المواد المتوفرة في الحقل والمرعى،حيث تبدا الاناث باسترجاع مافقدته من وزنها خلال فترتي الرضاعة والتهيوء للتسفيد  الجديد،حيث يصل الفقد في الوزن عند الولادة وبعدها الى(5-10%) او اكثر،ولهذا يجب التاكد من ان الانثي تقوم باسترجاع مافقدته  من وزنها لغاية تمهيدها للتسفيد القادم،اضافة الى بعض الزيادات في وزنها حتى تصل اوزانها الى المتوسط العام لعمرها،ويجب الاهتمام بوزن الام في هذه المرحلة لان اى انخفاض في الوزن يسبب انخفاض في الخصوبة والخصب، 


ثانيا/تغذية ذكور الأغنام Feeding Rams :يتم العناية بتغذية  الذكور الجيدة بان يقدم لها العلف الخشن والمركز مع ملاحظة عدم تسمينها بدرجة كبيرة وذلك لقيام الكباش  بدورها في عملية التلقيح ،ويتم العناية بالذكور بصورة خاصة بتقديم علف اضافي قبل وخلال موسم التلقيح وتقدر كمية العلف المركز بصورة عامة (1-1.25 %) من وزن الجسم وتزداد الى (1.5-1.75 %) من وزن الحيوان ،،أي بمقدار 500-750 غرام /يوم  قبل وخلال موسم التسفيد بالاضافة الى اعطاء العلف الخشن بصورة حرة او بشكل 1% من وزن الجسم،وذلك لزيادة نشاطها وحيوتها وزيادة نسبة الاخصاب،وان انخفاض نسبة البروتين والطاقة وكذلك الفيتامينات والاملاح المعدنية توثر سلبيا على الفعالية التناسلية وعلى نوعية السائل المنوي المنتج. يحب أن تربي الذكور بعيدا عن الإناث في حظائر منفصلة،وان نقص التغذية يودي الى


   1-يوثر في النمو والزيادة الوزنية


   2-يعرقل التطور الجنسي ويوخر في الوصول إلى مرحلة البلوغ الجنسي وذلك لتأثير التغذية على هرمونات الغدة النخامية


   3-انخفاض في حجم الخصيتين وإنتاج الحيامن ونوعيتها


   4-تقلل الرغبة الجنسية وانخفاض أدائها في عملية التسفيد


ثالثا/تغذية مواليد الأغنام Feeding Lambs         

1-تغذية المواليد حديثة الولادة لغاية فطامها:-يتم التاكيد علىتغذية المواليد حديثة الولادة بضرورة حصولها على كمية كافية من السرسوب خاصة في 3-4 ايام الاولى بعد الولادة .اللبا ( السرسوب )هو اول كمية من الحليب غير الناضج يتشكل في الضرع قبل الولادة بعدة ايام ويعتبر الغذاء الاول والضروري للمولود لما يحتوية من مواد سهلة الهضم ومواد مناعية حيث جسم المولود لايحتوي على اجسام مضادة تقية من الامراض ،حيث توجد هذة الاجسام المضادة في السرسوب لذلك من الضروري للمولود اكتساب المناعة ضد الامراض والتي تعاني منها الام في فترة ماقبل الولادة حيث تزداد هذة المناعة بسرعة لتستبدل بنظام الجسم المضاد للامراض، وان الكميات المحدودة من اللبا يمكن ان تؤدي الى انخفاض في كفاءة الانتاج وزيادة نسبة الهلاك تحت ظروف التربية الطبيعية، يمكن تعريف  السرسوب(بانه سائل ذو رائحة خاصة وحلو المذاق ولزج القوام ويحتوي على نسبة عالية من البروتين 17% معظمه على شكل كلوبيولين ويحتوي  على كمية من فيتامين A بصورة كاروتين وفيتامين  D والرايبوفلافين والكولين والثايمين وغني بالاملاح (CaوPوFe) ويحتوي على اجسام مضادة (globulin antibodies ) التي تعطي مناعة للجسم 


 2-تغذية المواليد المفطومة(3-6 أشهر):-أن العادة المتبعة في القطر  لمعظم مربى الاغنام هو فطام المواليد بعمر 3-4 اشهر وتسويقها بعمر 6 أشهر،حيث يبدا الحيوان بالاعتماد كليا على الاعلاف الصلبة نتيجة لتطور الكرش،عند فطام المولود يكون معتمدا بصورة تامة على مصادره كحيوان مجتر ،أي اعتماده على مستوى الكمية المتناولة من المادة العلفية، وعلى هذا  يكون مستوى ونوعية البروتين مهمين، حيث تتراوح نسبة البروتين 18% في العليقة للمواليد حديثة الولادة عند عمر 4-6 اسابيع ومن ثم ينخفض الى 15%في المواليد عند عمر 4-5 اشهر ، ففي هذة المرحلة لاتكون مشاركة البروتين البكتيري  كافية لضمان اعلى نمو ،لذلك تكون الكمية من الحوامض الامينية من المادة العلفية غير المحللة مهمة ومع ذلك يقوم البروتين البكتري بمشاركة مهمة في تمثيل البروتين في عمر مبكر


3-تغذية المواليد بعد عمر 6 اشهر :-تعتمد الاحتياجات الغذائية في هذه الفترة من حياة الحيوان بدرجة كبيرة على السياسة المتبعة في التربية،فاذا كان الهدف من استخدام المواليد الانثوية لغرض التكاثر ،يتم وضع برامج تغذوي بحيث يسد حاجة الحيوان لاغراض النمو والادامة بشكل متوازنين، اما اذا كانت الاناث غير صالحة للتكاثر يتم عزلها ويتم تخصيص برامج خاص لغرض تسمينها ويكون نسبة البروتين في علائق نمو المواليد بحدود 12%، بصورة عامة يمكن ادراج نسبة البروتين لكل من مواليد الاغنام والماعز كما مبينة في الجدول( 38)


 

تغذية الماعز  Feeding Goat 

    تشكل التغذية الجيدة احدى الدعائم التي تقوم عليها تربية الماعز الناجحة،فهي مصدر العناصر الغذائية اللازمة لبناء الانسجة الجيدة خلال النمو وتكوين منتجاته من اللحم والحليب والشعر وتعويض الانسجة المهدومة ،ويجب أن تكون التغذية قائمة على الاسس العلمية الصحيحة.


تعتبر الماعز من اكثر الحيوانات الزراعية اعتمادا على الاعلاف الخشنة في حياتها فهي تستطيع أن تتناول كميات كبيرة من الحشائش عندما ترعى في مراعى جيدة،وان بحدود (80 %) من العلف المتناول ياتي من اوراق الشجيرات والادغال في البلاد.فالماعز له القابلية على رعى الاعشاب القصيرة جدا وذلك عن طريق حركة شفتها وقابلية لسانها بالقبض على الاعلاف وذلك بالالتفاف حوله،بعتبر المعز حيوان رعي بالدرجة الأولي, وكلما توافرت المراعي ومصادرا لغذاء غير التقليدية كلما زادت الربحية الاقتصادية من مشروعات إنتاج المعز، يكفي العنزات والتيوس في فترات عدم الإنتاج الرعي في المراعي الخضراء أو علي مخلفات المحاصيل مع ترك المواد المالئة مثل الأتبان وقش الأرز وبعض الدريس أمامها استمرار لتغطية احتياجاتها الغذائية ويمكن رفع القيمة الغذائية للمواد المالئة بالمعاملات البايولوجية. يتم توفير الاحتياجات الغذائية للمعز وفقاً لحالتها الفسيولوجية والعمر والحالة الإنتاجية (فردي أو توائم أو إنتاج حليب أو تسمين... الخ) وذلك حسب المقررات الغذائية, إلا أنه توجد بعض الملاحظات والنصائح عند تغذية المعز 

المميزات الخاصة في  تغذية  الماعز

1-للماعز القابلية على تناول الاعلاف الغليظة مثل الحشائش واوراق الاشجار والشجيرات الصغيرة اكثر من الاغنام،حيث ان 80% من غذاء الماعز ياتي من اوراق الاشجار والادغال.


2-للماعز القابلية على تحمل المواد الاكثر مرارة من بقية الحيوانات الاخرى ،حيث له لقابلية على تميز طعم العلف الحلو آو الحامض أو المر .


3-للماعز يستطيع الحصول على الاحتياجات من المركبات العذائية لتادية وظائفه افضل من بقية الحيوانات الاخرى، الاحتياجات الغذائية للماعز قلية وهو ذو كفاءة تحويلية عالية للغذاء

4-للماعز كفاءة هضم للالياف تفوق بقية الحيوانات ،حيث يتميز بقدرته العالية على تحويل المواد الخشنة الفقيرة وهضم الألياف.


5-تستطيع الماعز التاقلم في البيئة التغذوية الفقيرة جدا.


6-تغذية الماعز لاتختلف كثيرا عن الاغنام،ولكن احتياجات الماعز اكثر نظرا لزيادة حركته ونشاطه الذي يودي الى زيادة احتياجات الادامة.


7-للماعز القابلية على رعي الإعشاب والنباتات الصغيرة والقصيرة جدا.


8-يعتبر الماعز هو الحيوان الوحيد الذي يتغذى بطريقة القطف على الاشجار والشجيرات هنالك عدة عوامل توثر على الاستهلاك الحر للمواد الغذائية


9- الماعز اكثر شدة في انتقاء غذائها بالمقارنة بالأغنام حيث لا ترغب في نكهة السيلاج  والتبن ولكن ترغب بنكهة البرسيم والجت  .


10- الماعز لايتقبل التغذية على المولاس ،وخاصة اذا كانت نسبته اكثر من 5% ،وذلك لزيادة لزوجة العلف.


11- تتطلب الماعز دراية خاصة للتحكم والسيطرة على قطعانها أثناء الرعي حتى لا تؤثر على إنتاجية المراعي.
12- الماعز تمتاز بالذكاء وتميل للمعيشة الجماعية ، والذكور (التيوس) القوية لها القدرة على قيادة القطيع المكون من الأغنام والماعز.
13- يعتبر الماعز من أقدر الحيوانات المستأنسة المجترة تحملا للحرارة ، نظرا لقدرته في المحافظة على استهلاكه من الغذاء (كمية المأكول) رغم ارتفاع درجة الحرارة.
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