
 مه ٔكُن زتّ األخزِ انمقُماخ انٍٕا تضاف نألطتٍالك صانسح مُاد : (Carriers ) ألحوامـل -13
 انظٍم

 أَ انفعانح انمُاد تامتصاص انمُاد ٌذي تقُو زٕث ، نهعهٕقح األخزِ انمقُماخ مع متداوظح تصُرج دمدٍا 

 . انخارخًٕ انظطُذ عهّ زمهٍا أَ تغهٕفٍا أَ تٍا انتشزب 

 نهخهظ أَ  عهف تصُرج نألطتخذاو تثاع انتٓ انمُاد خمٕع : ( Commercial feed ) التجاري العلف -13
 مع

 انمطسُوح غٕز َانقُانر َانظأهح َاألزطاب األتثان أَ أَانذرٔض انكامهح انثذَر تاطتثىاء األعالف تقٕح
 أَانمخهُطح

 . انمُاد تقٕح مع انمخهُطح انفزدٔحغٕز انكٕمٕائٕح انمزكثاخ تاطتثىاء األخزِ انمُاد مع
 نظذ نُزذٌا أطتخذامٍا ٔمكه انتـٓ انمالئمح األعالف خمٕـع  : ( Complete feed ) الكامل العلف -11

 . انماء تأطتثىاء أخزِ غذائٕح مادج أٔح ألطتخذاو زاخح دَن األوتاج أَ /َ نألدامح انسُٕان أزتٕاخاخ
 انتُاسن نتسظٕه  انعهفٕح انمُاد تقٕح مع تظتخذو عهفٕح مادج : ( Concentrate )المركز فعلال -13

 . انكامهً األعالف أَ انمكمالخ ألوتاج َخهطٍا  انمادج ٌذي تخفٕف َٔدة . انكهٓ نهعهف انغذائٓ
 األعالف ألوتاج تخفف مادج : ( Feed additive Concentrate ) العلفيه األضافات مركز -13

 انسز األطتٍالك تطزٔقح أَ عهفٓ مكمم تصُرج أطتخذامٍا ٔمكه َال انغذائٕح األضافاخ مكمالخ أَ انكامهح
 انسُٕان أوظدح فٓ مخهفاتٍا تزطة  تظثة أَ انسُٕان نٍا ٔتعزض قذ انتٓ انمخاطز تظثة تخفٕفٍا دَن

 . نألطتٍالك انصانسح
 أَ َازذج عهّ تستُْ مادج : ( Feed additives supplement ) العلفيه األضافات مكمل -13
 تخفٕف دَن تغذِ أَ انكامهح األعالف ألوتاج األعالف مع َتخهظ تخفف زٕث انغذائٕح األضافاخ مه أكثز

 تكـُن أن َٔدة . األعالف مه األخزِ األخشاء انّ أضافح ززج تصُرج تغذِ أَ نألعالف مكمم تصُرج
 انصانسح انسُٕان أوظدح فٓ مخهفاخ تزك انّ تغذٔتٍا َالتؤدْ نهسُٕان ضارج غٕز  انمـــــادج ٌذي

 . نألطتٍالك
 فٓ تظتخذو مادج : ( Feed additivepdes premix ) العلفيه لألضافات األبتدائي الخليط  -13

 مظتُٔاخ عهّ تستُْ زٕث ، انتدفٕف تعذ انعهفٕح األضافاخ مكمالخ أَ انعهفٕح األضافاخ مزكشاخ صىاعح
 أوظدحانسُٕان فٓ انضارج انمخهفاخ تزطة انّ تؤدْ أَ نهسُٕان ضارج تكُن انتٓ انمُاد مه مزتفعح

 . تخفٕفٍا  عذو عىذ نألطتٍالك انصانسح
 أنالعضُٔح َانعىاصز انفٕتامٕىاخ تشمم : ( Micro-ingredients ) الصغيره المقومات -13

 زٕث خذآ صغٕزج تكمٕاخ انسٕــُان ٔستاخٍا  انتٓ األخــزِ َانمُاد َانعقاقٕز انسُٕٔح َانمضاداخ
 أَ تانمهغزامــاخ تقاص

 . انمهُٕن مه تاألخشاء أَ انمأكزَغزاماخ
 مادج مع انصغٕزج انمقُماخ مه أكثز أَ َازذ مه متداوض خهٕظ : ( Premix ) األبتدائي ألخليط -13

 مخففح

 انمخانٕظ فٓ انصغٕزج نهمقُماخ انمتداوض انمشج عمهٕح نتظٍٕم  انمخانٕظ ٌذي تظتخذو زٕث ، زامهح أَ /َ
 . انكثٕزي
 . طاعً 24 خالل نهسُٕان تعطّ انتٓ انعهف كمٕح : ( Ration ) العليقه -34

 
 
 



 الهضم وتقدير معامل الهضم

 المهضوم فسيولوجيا:
  ىػ مقجار الجدء الحى يتحػل إلى مخكبات بديصة يسكغ امتراصيا إذا سسحت الفخصة

  %. 011لحلظ تتخاوح ندبتو مغ صفخ إلى 

 :المهضوم حقيقيا  
فى القشاة بعس السيزػم فديػلػجيا قج ال تدسح لو الفخصة المتراصو لدخعة مخور السػاد الغحائية 

اليزسية أو بصىء سخعة االمتراص أو وجػد ما يثبط االمتراص وفى ىحه الحالة يشزع الجدء 
السيزػم الغيخ مستز إلى الجدء غيخ السيزػم وكالىسا يخخجًا مع الخوث، ولحلظ يعبخ عغ الجدء 

وث ومرجره السيزػم حكيقة بأنو يداوى الفخق بيغ السأكػل مغ السخكب الغحائى والخارج مشو فى الخ 
 الغحاء السأكػل.

 
 المهضوم ظاهريا :

لسا كان بعس السخكبات الخارجة مغ الخوث يكػن مرجرىا الحيػان نفدو كاألنديسات والعرارات 
الياضسة وىحه تختمط بالجدء غيخ السيزػم مغ الغحاء السأكػل وال يديل فرميا، ولسا كانت ىحه 

ان لحلظ اصصمحت أن تزع ىحه السخكبات وتحدب السخكبات عبارة عغ شاقة غحائية يخدخىا الحيػ 
ضسغ الجدء غيخ السيزػم، وبحلظ يكػن السيزػم ضاىخيًا ىػ الفخق بيغ السخكب الغحائى السأكػل 
والخارج فى الخوث مغ كل السرادر الدابقة )مغ الغحاء نفدو أو مغ الحيػان( وإذا عبخ عغ ذلظ 

 بشدبة مئػية يدسى ىحا بسعامل اليزع الطاىخى. 
 Apparent Digestion Coefficientمعامل الهضم الظاهرى 

ىػ محرمو استفادة الحيػان مغ السخكب الغحائى بدبب أكمو وخخوج غيخ السيزػم مشو فى الخوث 
مختمصًا بسخكبات مغ الحيػان نفدو نتيجة لعسميات التسثيل الغحائى فى الحيػان وتدسى ىحه السخكبات 

 السخكبات الخوثية األصمية التى مرجرىا الغحاء السأكػل.روثية تسثيمية تسيدًا ليا عغ 
ويدجل معامل اليزع كشدبة مئػية وىػ يجل عمى كسية السيزػم ضاىخيًا مغ السخكب الغحائى مغ 

( أو  Apparentكل مائة جدء مأكػل مشو مشدػبًا بشفذ الػحجات ويدسى )معامل اليزع الطاىخى 
 )الشدبة اليزسية لمسخكب الغحائى(.

 
  (:تقدير القيمة الغذائية لمواد العلف )تقييم األغذية ب()



 Inلمسػاد الغحائية عمى الحيػانات  Digestion Coefficientsتقجيخ معامالت اليزع  -0

Vivo Digestion  
 Direct، شخيقة التغحية السباشخة  Roughagesتقدير معامالت هضم المواد المالئة  -1-1

feeding ليزع ، أو شخيقة تجارب اDigestion Trials . 
 

 Digestionلتقدير معامالت الهضم فى مواد العلف المالئة يجرى ما يسمى بتجارب الهضم 

trials :ويسكغ تبديط الخصػات التى تتبع فى تقجيخ معامالت اليزع عمى الشحػ التالى 
 تحميل السادة الغحائية تحميال كيساويًا. -0
حيػانات السجتخة يفزل الكبر التام الشسػ أو يكػن ذكخًا مخريًا يختار الحيػان السشاسب، ففى ال -2

ليديل فرل البػل عغ الخوث، وعادة تجخى عمى الغشع لتسثيل السجتخات وفى الصيػر تختار ديػك 
، ويػضع الحيػان فى صشجوق 6حيػانات وأحيانا  4، وقج يكػن 2بالغة، وال يقل عجد الحيػانات عغ 
يسكغ بػاسصة جسع البػل والخوث بديػلة دون إختالشاتيسا ، مخرػص يدسى صشجوق اليزع 

 ويسكغ وضع العميقة اليػمية وماء الذخب بصخيقة مزبػشة. 
تغحى ذكػر العجػل أو ذكػر األغشام عمى السادة السالئة السخاد تقجيخ معامالت ىزسيا لفتخة  -3

(  Preliminary periodة يػم ويصمق عمى ىحه الفتخة )الفتخة التسييجي 04-01تتخاوح ما بيغ 
 والغخض مغ إجخاء ىحه الفتخة ىػ:

 تعػيج الحيػان عمى الػقػف فى صشجوق اليزع.• 
 معخفة كسية األكل اليػمية الالزمة لمحيػان.• 
تأقمع األحياء الجقيقة فى كخش الحيػان عمى السادة السختبخة وكحلظ التأكج مغ خمػ القشاة اليزسية • 

 ومغ البجييى أنو ال داعي لجسع الخوث خالل ىحه الفتخة. مغ آثار الغحاء الدابق
بعج مزى الفتخة التسييجية يبجأ فى جسع الخوث الحى يخخجو الحيػان يػميًا ويػزن وتؤخح مشو  -4

م( تجفيفًا أوليًا، وذلظ لعسل عيشة مخكبة مغ الخوث 71º-61عذخ الكسية لتجفيفيا عمى درجة حخارة)
وث الجاف أوليا ووزنو يؤخح مشو عيشة لتقجيخ السادة الجافة بو عمى درجة الجاف أوليًا وبعج خمط الخ 

015º م ويصحغ الباقى لتجييد عيشة مشو لتحميميا كيساويًا. وكحا تػزن الكسية السدتيمكة مغ السادة
أيام وتدسى ىحه الفتخة فتخة الجسع  7-5الغحائية السختبخة وعادة ما تدتغخق فتخة الجسع ىحه حػالى 

Collection period  وىحه الفتخة تعتبخ كافية لكياس معامالت ىزع السادة السالئة. وكمسا شالت
فتخة الجور الخئيدى كمسا قمت االختالفات فى عيشات الخوث. وأحيانا يفزل عجم تجفيف الخوث 

 ويحفظ فى حجخة التجسيج حيث يصحغ ثع يحفظ مجسج )عمى صػرة مدحػق(.



 ور الخئيدى وبعجه.يالحظ وزن الحيػان قبل الج -5
يعصى الحيػان عميقة حافطة شػال فتخة التجخبة مختيغ يػميًا، إحجاىسا فى الرباح واألخخى فى  -6

 السداء فى مػاعيج مشتطسة.
تحزخ العالئق الخاصة بالجور الخئيدى مخة واحجة فى بجاية التجخبة بدخعة وتػضع فى أكياس،  -7

والتحميل الغحائى ويجب أن تجخى التحاليل عمى عيشات  يؤخح جدء مغ مادة العمف لتقجيخ الخشػبة
 مددوجة لمسقارنة بيغ الشتائج وأخح الستػسط.

 تخاقب الحالة الرحية لمحيػان شػال فتخة التجخبة. -8
 يجخى تقجيخ ماء الذخب وكحلظ البػل الشاتج لتتبع حالة الحيػان أثشاء التجخبة. -9
الستبكية إن وججت مع تقجيخ الخشػبة ثع يصخح ىحا الغحاء فى أخخ أيام التجخبة تػزن العميقة  -01

 الستبقى مسا أعصى لمحيػان فى الجور الخئيدى.
فى حالة األغحية الخزخاء التى قج يتغيخ تخكيبيا مغ يػم آلخخ أثشاء التجخبة يؤخح كل يػم  -00

ات اليػمية أثشاء الجور جع( ثع تجسع العيش 011عيشة مسثمة مغ السادة السأكػلة لتجفيفيا أوليًا )نحػ 
الخئيدى لتكػيغ عيشة مخكبة مجففة أوليًا تسثل الغحاء السأكػل يػميًا ومتػسط كسية السادة الجافة 

 السأكػلة يػميًا.
بعخفة السادة الغحائية السأكػلة وتخكيبيا الكيساوى يسكغ تقجيخ كسية السخكبات الغحائية السأكػلة  -02

فى الخوث يػميا تخكبييا الكيساوى يقجر كسية السخكبات الغحائية الغيخ  وبعخفة السادة الجافة الخارجة
ميزػمة ومغ ذلظ يسكغ تقجيخ الكسيات السيزػمة والشدبة اليزسية لكل مخكب غحائى ومشيا 

 تحدب الشدبة السئػية لمسيزػمة مشة فى الغحاء السأكػل.
 

يمكة يػميًا وتحميميا الكيساوي وكحا وعمى ذلظ فسغ تجخبة اليزع يسكغ معخفة السادة السالئة السدت
متػسط وزن الخوث اليػمي وتحميمو الكيساوي، وىحه السعمػمات كافية لحداب معامالت اليزع لمسادة 

 السالئة.
 


