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 واألعالف لألغذيةالتحلیالت الكیمیائیة (   1 محاضرة رقم )

Chemical analysis of feed and roughages                    

 

والمــادة (  moistureالرطوبــة )اساســیین همــا المــاء   واألعــالف علــى مكــونین األغذيةتحتــوي جمیــع  

 .  dry matter  (DMالجافة )

  Waterالماء  -اوال

واألعـالف تبعـا لمكوناتهـا مـن  األغذيةبالرطوبـة، وتتبـاين نـسبة الرطوبـة فـي  أيضاويشار الیه  

مـن خلـط مجموعـة مـن تلـك المـواد، ومرحلـة  تصنیعهافـي حـال  ingredients العلفیةالمـواد 

ألغـــراض الحفـــظ  أحیاناالتـــي تجـــرى  والتصنیعیة الحقلیة والعملیات stage  maturity النـضج

لألعـالف. فـاألعالف الخـضراء كالجـت والبرسـیم والحـشائش المختلفـة  الغذائیةالقیمـــة  وتحسین

هذا المحتوى في األعالف الخشنة التي تشمل عـادة  أنخفض محتواهـا الرطـوبي مرتفـع فیمـا يكـون

المحاصـیل األخـرى، وتـنخفض نـسبة الرطوبـة كـذلك فـي األعـالف  مخلفـات زراعـة الحبـوب و

منهـا. وتقـل نـسبة الرطوبة عادة كلما اقترب النبات الى  الرئیسيتـشكل الحبـوب الجـزء  المركـزة التـي

 النضج. 

والبــاالت  hayوعمــل الــدريس  wiltingالتــي تــشمل التــذبیل  الحقلیة العملیاتبالنــسبة الــى 

bales وخزنهــا لحــین  العلفیةــادة حفــظ الم إمكانیةتــؤدي الــى تقلیــل الرطوبــة لــضمان  فإنها

كالمعــامالت الكیمیائیــة والــسیلجة فانهــا تــؤدي الــى  التصنیعیة العملیات . امــاالستخدامهاالحاجــة 

رفــع المحتــوى الرطــوبي للمــواد الخاضعة للتصنیع قبل اضافة المحالیل الكیمیائیة واألضافات 

 مالت. المختلفة المستخدمة في تلك المعا

 الحیواناتالـى  تقديمهاللهـواء قبـل  تعريضهاجـدير بالـذكر ان األعـالف المعاملـة كیمیائیـا يجـري 

األمونیـا وامـالح  التي تتحرر عند اضافة الیوريـا أو كاألمونیاللـتخلص من بعض المواد الضارة 

األمونیـوم )سـواء عنـد اجراء السیلجة او المعاملة الكیمیائیة( لرفع استساغتها وتشجیع الحیوان على 

 تناول كمیات مناسبة منها. 

 

 matter Dryالمادة الجافة  -ثانیا
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ونـزع الرطوبـة منهـا. وتقـسم المـادة الجافـة  تجفیفهابعد  العلفیةوتمثل الجزء المتبقي من المادة  

(. ان المكـونین العـضوي وغیـر معدنیة) عضوية( ومادة غیر معدنیة)غیر  عضويةالـى مـادة 

مـع بعـضهما وال يتمیـزان فـي الواقـع بـشكل منفـصل، اذ تحتـوي المركبـات  يتداخالنالعـضوي 

المثـال يتـضمن  سبیلعلـى  فالبروتونات  تركیبیةمكونـات  بـصورة معدنیةعلـى امـالح  العضوية

و  myoglobin نیوغلوبيوالمـا hemoglobinكمـا هـو الحـال فـي الهیموغلـوبین  الحديد تركیبها

كمـا هـو الحـال مـع السیـستین  ـتياو الكبر casein نيالفـسفور كمـا هـو الحـال مـع الكـاز

cysteine  والمیثیـونینmethionine  دراتیوالكربوهالـدهون  تركیب وغیرهـا، كمـا يتـضمن 

 .هایف  ةیوجود عناصر معدن

 matter Inorganic العضوية ریالمادة غ- 1

 ـةیلـذلك فقـد عرفـت عمل ashاو الرمـاد  salts minerals المعدنیةبـاألمالح  أيضاوتعـرف  

الرمـاد علـى  ويحتوي  ashing ـدیبالترم  فیها  العضويةنـسبة المـادة  لتقديرالجافـة  المـادةحـرق 

 نیواألوكسج نیدروجیما عدا الكربون واله تقريبا الطبیعةفي  الموجودةالعناصـر  جمیع

 نيوالفــسفور العنــصر ومیالكالــس عتبــري. وةيالعــضوالتـي تتـشكل منهـا المـادة  نیوالنتـروج

 نییــسیالرئ نيالعنــصر كونیوالــسل ومیالبوتاســ عتبــري نمــایب ـوانيـیفــي الرمــاد الح نییــسیالرئ

 ــریغ واخــرى أساسیةالــى عناصــر  ــةیفــي الرمــاد النبــاتي. وتــصنف العناصــر المعدن

  وميوالــصود  ومیوالفــسفور والبوتاســ ومیالكالــس ةیــسیتــضم العناصــر الرئ ،أساسیة

 نیوالخارصـ ـزیوالنحـاس والمنغن ـديوالعناصـر النـادرة وتـضم الحد وغیرها ،  ومیــسیوالمغن

والرصاص  ومیواأللمن كلیوالن كونیفانها تضم السل ةیاألساس ـریامـا العناصـر غ رهـا،یوغ ـودیوال

 . رهایوغ

 : Organic matterالمادة العضوية -2

الخــام  نیوتــشمل البــروت ــوانیومــصادر الطاقــة فــي جــسم الح البنائیةوتمثــل العناصــر  

 CF (fiberالخــام ) ــافیاألل -المعقــد هـایبنوع ــدراتی)الــدهون( والكربوه ثـرياألومــستخلص 

crude علــى هــذا الجــزء  طلــقيكمــا  ــةیائیمیالك التیفــي التحلــ المتداولــة ةیوهــي التــسم

  ــةیبیالترك ــدراتیالكربوه ةیتــسم ــضايا

carbohydrates structural  والنـوع الـذائب،soluble  القابلـة  اتيالـسكر مـن تكـونيالـذي

على هذا الجزء الذي يحسب بالطرح بالمستخلص ق لطي الكـرش )التخمـر( و فـي عيللتحلـل الـسر

  NFE  (nitrogen free extractالخالي من النتروجین 
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 نیواألوكسج نیدروجیوالهي احتوائها على الكاربون  ف ةي.وتـشترك مكونــات المـادة العــضو

او حرة  مستقلةتوجد تلك المركبات بصورة  . وال نـاتیالموجـود فـي البروت نیفـضال عـن النتـروج

التـي تكثـر فـي األنـسجة  glycolipids ـداتیبیكوليالكال مرتبطة كما في فقط انما قد تكون 

خالل سوائل  داتیبیالتي تمثل الصورة التي تنتقل بها الل lipoproteins ناتیبوبرتيوالال ةیالعصب

 الجسم. 

. فــي تركیبهافــي  نیالنتـروج ــدخليالمركبــات التــي  مثــلیف الخــام نیللبــروت بالنــسبة

 نیتقـوم بخـزن البـروت ـةیاال ان النباتـات البقول إنزيماتبـصورة  نیالبـروتمعظــم  وجــديالنباتــات 

كلمـا تقـدم النبـات  قـليو ـةیفـي النباتـات النام نیالبـروت كثـريفـي اجزائهـا وخاصـة البـذور. و

 يوجد  نیفـان معظـم البـروت ـوانیباتجـاه النـضج. امـا فـي الح

والجلـد والـشعر والـصوف واألضـالف فـضال عـن وجـوده كمكـون  العضلیةفـي األنـسجة  

 نـاتیللبروت البنائیةالوحـدات  األمینةاألحمـاض  وتعتبـر. ةیوالهرمون ةیمياألنز األنظمةاساسـي فـي 

 . أساسیة ـریوغ أساسیة ـةینیاحمـاض ام وتـصنف عـادة الـى

فـضال عـن دورهـا  نیللبـروت ـويیالح التخلیقدورا هامـا جـدا فـي  ـةيتلعـب األحمـاض النوو

 واناتیالح زیالتي تم اإلنتاجیةالمسؤولة عن الصفات والمظاهر  ةینقل المعلومات الوراث فيالحاسـم 

 المختلفة. 

والتـي تـشمل بــصورة  ــةیالنبات ـايمكونــات جـدران الخال مثـلت افانـه الخــام لأللیاف بالنــسبةاما 

 رتبطـانياللـذان  hemicellulose لوزیــسلیمیواله cellulose لوزیالـسلكـل مــن  ةیـسیرئ

 ائيیمیالك بیالنبات، وبالرغم من عدم خضوع الترك نضجمـع تقـدم درجــة  lignin نیبــاللجن

بـسبب ارتباطـه  هـایعل ـصنفيغالبـا مـا  اال انـه ـدراتیالعامـة للكربوه غةیالى الـص نیلللجن

. ـايجـدران الخال وخاصـة ـةیالذائبـة فـي األنـسجة النبات ـریالمتعـددة غ ـدراتیمـع الكربوه ـقیالوث

 المجتـرات نظـرا لكونهـا تـصنف علـى  ـةيالخـام دورا مهمـا فـي تغذ ـافیوتلعـب األل

علـى  الخـام التـي تـؤثر ـافیبوجود مستوى مرتفع من االل زیاألعشاب التي غالبا ما تتم آكالت

المجتــرات بامتالكهــا معــدة مركبــة تعمــل علــى  ــزیالحــر منــه. وتتم والتنــاولهـضم الغـذاء 

الخـام  ـافیمكونـات األل ـلیالقـادرة علـى تحل ـةيالمجهر ـاءیاألحالظــروف المالئمــة لنمــو  نیتــأم

التــي تجــري فــي الكــرش  ــاتیلالعم بواســطةاصـر الغـذاء األخـرى نع ـلیفـضال عـن تحل

 . fermentation بالتخمرات عــرفيبمــا  نیاألوكــسج ــابی)الجــزء األكبــر مــن المعــدة( بغ
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الموجـودة فـي الغـذاء وتـشمل  ـةیالمركبـات الدهن مثـليفانـه  ثـريالـى مـستخلص األ بالنـسبة

المحتـوى الـدهني فـي النباتـات  كـونيوالـصبغات. و ـةيالعطر والمركبـاتوالـدهون  ـوتيالز

عـن  ـديزيعن ذلك المدى في بعض انواع التبن وقد  قلي وقد % 4-2 نیبـ تـراوحي ایمنخفـضا نـسب

 بذورمثـل كـسبة  ـةیتيالمـدى المـذكور فـي الكـسب الز

 acids fatty ـةیض الدهنتتـألف الـدهون مـن األحمـا  ـایائیمیالكتان وكـسبة بـذور القطـن. ك 

 saturatedالــى احمــاض مــشبعة  ــةیتــصنف األحمــاض الدهن ، glycerol ـسرولیوالكل

تتـضمن عـدد مـن  unsaturatedمشبعة  ریمفردة وغ أواصر ــةیائیمیالك غتهایتتــضمن صــ

واحدة  سرولیكل ئةيمع جز االحماض الدهنیة مـن  ئـاتي، وتـرتبط ثالثـة جز االواصـر مزدوجـة

 . triglyceride ةیثالث داتيسریكل ئةيجز نيلتكو

بعـد  نـةیالجـزء العـضوي المتبقـي فـي الع مثـليفهـو  نیللمـستخلص الخـالي مـن النتـروج بالنـسبة

الــذائب( ولــذلك  ــریالمعقــد )غ ــدراتيیالخــام والجــزء الكربوه نیوالبــروت الــدهناسـتخالص 

الذائبــة ســواء كانـت  اتياو الـسكر طیالبــس ـدراتيیالكربوهفقــد اعتبــر مؤشــرا عــن الجــزء 

مـن الطاقـة الجـاهزة  العلفیةالمـادة  ـهيتحتولمــا  معیارااعتبـاره  مكــنياو متعـددة، كمــا  طةیبــس

energy available readily  اتيوسـكر نشويةمـواد  بـصورة، اذ تقـوم النباتـات بخـزن الطاقـة 

للطاقـة  كمصادر وانـاتیتـستفاد منهـا الح sugars simple soluble and starchy بسیطة

sources energy  باسـتثناء الكبیرة  الحقل  واناتیح جمیع.في حالة المجترات وهي تضم 

( ـايریالكـرش )بكت أحیاء لفعالیة جـةیر بـسرعة فـي الكـرش نتفان تلـك المـصادر تتخمـ ريالخناز

 احتیاجاتهاوالتــي ستحــصل علــى  microbes amylolytic ةيوالــسكر ةيالنــشوالمحللـة للمـواد 

 لألحیاءالطاقـة  توفیرفـضال عـن  ةيوالنـشو ةيالمـواد الـسكر ـلیتحلمــن الطاقــة مباشــرة عنــد 

 األخـرى الموجـودة فـي الكـرش والتـي ال 

المتخصــصة  ــايریمثــل البكت activity amylolyticتلــك المــواد  تحلیل ــةیلفعال تمتلــك

 bacteria proteilytic نیالمحللة للبروت ايریوالبكت bacteria cellulytic لوزیللــسل ــلیبتحل

 الكرش. أحیاءمن  رهایوغ

بتقـدم عمرهـا علـى  نیمـن المـستخلص الخـالي مـن النتـروج لیمحتـوى النباتـات والمحاصـ قـليو

والنباتـات  لیمحتواهـا بتقـدم عمـر المحاصـ رتفـعيالخـام التـي  لأللیافبالنـسبة  جـرييالعكـس ممـا 

او  ةیهي عالقة عكس نیالخام والمستخلص الخالي من النتروج افیاألل نیولـذلك فـان العالقـة بـ
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 ـكيوماریمثـل الف ةيبعـض األحمـاض العـضو نیالمـستخلص الخـالي مـن النتـروج ـضميو. ةیتبادل

fumaric كيوالـستر citric 

اال انهـا تلعـب دورا هامـا  لـةیقل ـاتیبكم عـيیوالتي وعلى الرغم من وجودهـا الطب malic كیوالمال

تــدخل الــى  metabolites ةیوســط ةیــضيالغــذائي كمركبــات ا metabolism ــضياأل فـي

فـي  ــارةیالط ـةی، ومـن المتوقـع وجــود األحمـاض الدهن ATP الطاقـة ألنتــاج  بــزيدورة كر

  ــدةیالمعـدة بـصورة ج لجينمـاذج الــسا

وتـشمل  fermentationوفـي نمـاذج سـائل الكـرش ألنهـا تنـتج خـالل التخمـرات  للتحلیل

واحمــاض اخــرى  butyric ــكيریوتیوالب propionic ــكیونیوالبروب acetic كیتیاحمـاض األسـ

،وتمثــل تلــك  isovaleric ــكيریزوفاليواأل valeric ــكيریالفال جــدا مثــل لــةیتكــون نــسبتها قل

%من الطاقـة المتـوفرة لتلـك  80-90 تشكلاألحمــاض مــصادر للطاقــة فــي المجتــرات اذ 

 المجهرية لألحیاء مــيياألنزللنـشاط  نتیجةتتكـون تلـك األحمـاض  لجيوفـي الـسا وانـات،یالح

 األحمـاضوان تــراكم  لجةیفــي المحــصول المعــد للــس microflora ــایعیالموجــودة طب

الـى  نيیـدروجیالـى خفـض األس اله سیؤدي lactic ـكیالـى حـامض الالكت باإلضافةالمـذكورة 

قـد  ـةیزمن الـى فتـرة لجيوبالتـالي حفـظ الـسا األحیاءتلـك  اةیالتي ستحول دون استمرار ح الحدود

 . لجيلصناعة السا ةيالضرور ةیكیالبالست ةیعبث في التغط حدثيتطـول اذا لـم 

 ـاتیالتي توجـد بكم ناتیتامیالمذكورة الف ةیباالضافة الى العناصر االساس ةيالمادة العضو وتشمل

اال انها رغم ذلك تلعب دورا هاما جدا ألنها تـدخل فـي  ةیوانیوالح ةیالنماذج النبات فيجـدا  لـةیقل

 نمـایب ضياأل اتیخالل عمل ناتیتامیالف قیالنبات من تخل تمكني. وةیمياألنزبعـض األنظمـة  ـبیترك

منهــا، لكــن  اجاتــهیالخــارجي لــسد احت ــزیعلــى التجه عتمــديو قهـایمـن تخل ـوانیالح ـتمكنيال 

للنـشاط  جـةینت Bمـن مجموعـة  نـاتیتامیالف ــعیجم ــقیالمجتــرات تمتلــك القــدرة علــى تخل

 ایكم رهايتقد تميالتي  ةیالغذائالجـدول التـالي مكونـات العناصـر  نیبـيفـي الكـرش. و كروبـيیالم

 .ةيلألعالف واألغذ ائيیمیالك لیمن خالل التحل

 

 المكونات  الرمز  العنصر الغذائي 

 (ارةیالماء )بعض المركبات الط  الرطوبة

   Ca, K, Mg, Na, S, P, Cl :major الرئيسية  المعادن  Ash الرماد
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 Fe, Mn, Cu, Co, I, Zn, Mo, Se, Cr النادرة  االساسیة 

:trace 

   

 

  Si, Ni, Ti, Al, V, B, Pb, Sn : المعادن غیر االساسیة

  ة،ینینتروج داتیكوسيكال نترات، نات،یام ة،ینیاحماض ام نات،یبروت CP الخام نیالبروت

 اليبوبروتینات ، 

 .ةيو احماض نوو B ناتیتامیف 

صـــــبغات،  ة،يشـــــموع، احمـــــاض عـــــضو ـــــوت،يزو  دهون EE ثريمستخلص األ

 ك نات،یتامیف K, E, D, A روالت،یســـــ

 نیولجن ناتیبكت لوز،یسلیمیه لوز،یسل CF الخام افیاألل

 المستخلص 

 الخالي من 

 نیالنتروج

NFE ناتیتامیصبغات، ف ة،ينشا، احماض عضو ات،يسكر B واخرى ، 

 

 techniques analysis Chemical ائيیمیالك لیالتحل اتیتقن

 ـةینـسب العناصـر الغذائ ريواألعـالف المختلفـة لتقـد لألغذية ةیائیمیالك التحلیالتتجري  

باسـتخدام اجهـزة ومعـدات  لهـایاو نمـاذج مـسحوبة مـن المـواد المـراد تحل نـاتیعالموجـودة فـي 

 التیخاصـة بـالتحل proceduresمختلفـة وبموجـب طـرق  ـةیائیمیك ـلیمتخصـصة ومـواد ومحال

التي  ةیائيزیوالف ةیائیمیعلى الخصائص الك وباالعتمادنـسبته  ريوحـسب العنـصر المطلـوب تقـد

 بها تلك العناصر.  زیتتم

والتــي اصــبحت بمتنــاول  لألغذية ــةیائیمیالك التیمعظــم المعلومــات المتعلقــة بــالتحل وتعتمــد

 ـةيلألغذ analysis approximate بـييالتقر ـلیالحاضـر علـى طـرق التحل الوقـتفــي  نیالبــاحث

،وقـد  Stohmannو  Henneberg نییعـام مـن قبـل األلمـان  150 مـنالتـي ابتكـرت قبـل اكثـر 

. وقـد ـبيبـاهرا وحتـى وقـت قر ـرایلكنها احدثت تغ طةیبساعتمـدت تلـك الطـرق علـى وسـائل 

 ریفتطــورت معــدات تحــض ــة،یائیمیالك التیالتحلـ ريفـي تطـو ثـةيالحد ـایالتكنولوجسـاهمت 

 pumps خاتضومـ mixersوخالطــات   heatersتــراتیمــن ه ــةیائیمیالك ــلیالمحال
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 فـضال،  techniques stirringمـع الحـرارة او بـدونها  التحريك وتقنیات shakersوهـزازات 

كمـا  titration حیوالتـسح distillation والتقطیر pipettes ـلیاجهـزة سـحب المحال تطويرعـن 

فـي  chromatography مثـل جهـاز  المختبريةفي األجهزة  ائيیمیالفصل الك تقنیات استخدام تـم

 gas liquid chromatography (GLC )  و جهـاز  gas (GC)  chromatography جهـاز

 high performance  (HPLC)   زفـي جهـا المختبرية التقنیاتتلـك  تطويرو مـؤخرا تـم 

liquid chromatography  الطیفي التحلیل تقنیاتفـضال عــن spectrophotometric 

techniques  ،  مثـل جهـاز  العلمیةفـي األبحـاث  ال توصفكمــا عرفــت اجهــزة حققــت منــافع

وقـد  (  NIR) near infra  red، وجهـاز   amino acid analyzer األمینةاألحمـاض  تحلیل

 .دقیقةادخـل الحاسـوب فـي معظـم اجهـزة التحلیـل الكیمیـائي للحـصول علـى نتـائج 

 


