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وترنري پوهن�ی



 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

  ل ګڼه  خهه څ سهتونوو    و یهلهه لو   ی او نشتوال   ی د دريس کتابونو کموال   ې د افغانستان په پوهنتونونو ک 

  تهود ی م   ه ړ نهه لهريپ پهه زا   ی نويهو مللومها و  هه   سه  ن ی استادان او محصهل   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیه  پهه    ې دي او پهه بهازار که  ه ړ زا   ې اخيل چ   ه ګټ   خه څ کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابهل پوهنتهونپ د کابهل    روينپ یهخوستپ کندهارپ ههراتپ بله پ ال    رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانهه مختلهد دريس کتابونهه د    ۳۶۵پوهنتهون لپهار     ک یهط ي پوهنتون  او د کابل پهو   خن 

 دي.    ي ړ لپار  چاپ ک  يو ځ پوهن  ې او کرهن  وم ې اقتصادپ ژورنال  ريپ ی طبپ ساينسپ انجن 

  ات یهز   و یهاو    پوهنتونونهو   ونهدو ړ ا   ولهو ټ   د ا و ېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه   ي ړ نومو   ې د پ چ   ړ و   ې ادون ی د  

 چاپ شوي کتابونه له   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org    اوwww.kitabona.com   شئ.  ی ول ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا   ب ی و 

 وزارت د   و ړ زد  کهههه   و ړ د افغانستان د لو   ې چه   ي ېږ  ر   ک   ې حال ک   ې په داس   ې ن ړ دا ک 

 : ې راغيل دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په ميل سرتا  (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰) 

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی ه د نو کوونکو   او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د لو 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د ل   تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د    نه ړی پار  ا برابرولو ل 

ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   خه څ   ې ژب   وي ی لپار  له انگر    م ر فو ی نصاب د ر   مي ی  لل 

  وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی نو محصل ديپ له دغو امکانا و پر ه د پوهنتونو   ن ړی ا   ل ړ ژبا   موادو 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی  از  او کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټهاو د چپ   و ړ تونونو    مرسهته وکهپوهن له    واد ې د دريس کتابونو په برابرولو    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

لپهار     افغانسهتان پوهنتونونهو د    ې د  چ   نه ړی لپار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او لکچرنو 

 عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.   ۱۰۰  ه ږ  ر ل   ږ هر کال ل 



نتو  کادوونته    ې پته پللتو لکتلبر و پتو کت  ې کتو،   ت  لته ی ه   خته څ درنو استاددانو    ولو ټ له  

   ،نته ټ ا،  ل   ونته ټ شتو  کادوونته  لبن نو   بت  ی هم پلت  پختوال ل   د ی ا،      ړ ژود   ې ،ي   بر  ی ،ل 

ا،   تدپ    ت یتف ی ک   ه ښتپته    ې       ړ اک ر   یې   ې په ،اک ک   ږ زلو      ړ ک   در ی ا، د  دپ للدره ت   یډېټ ا 

د    ه ګت. همدارن ، ړ ،رکت  ې تته پته ،اک کت  نو ی ا، لحصتل   اددانو اس   يو  ځ پوهن   ،ند ړ د ا   یې ،ر،ساه  

  ې پته د   ه ګتډ پته    ې        ړ ک   ک ی رسه ش   ږ له لو   دت ی نظ    ا،   ز،نه ی اند ړ پل  ،   ه ړ په ا   بو ټ   دد، ی 

 . ، ړ پورته ک  دلونه ګ   زلن ې اغ   ې و په ک 

تویهات د نړیوالهو  مح   ونو د کتهاب   چهې ایسهتل شهوی دیپ    خوا پور  زیهار نو او خپروونکو له  لیکوا  د  

رو نهې  ې کې ځینې     ا دای يش د کتاب په محتو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ علمي  

  یکو هل خپل نظریهات او نیهوکې ل   چې   لرو نو له درنو لوستونکو څخه هیله  وليدل يشپ    او ستونوې 

 لونکي چاپ کې اصالح يش. په را    چې ږيپ  ې او یا موږ  ه په لیکلې بڼه راول 

مننه کوو    ر  ډې   خه څ   روس ی ا   اکرت ډ له مرش    ې او د هغ   ېټې د افغان ماشومانو لپار  د جرمني کم 

  ۲۳۰پوهنتون د    رهار ګ مهاله د نن   ې  ر د   ی دو  پ ی د   ړی ورک   یې   ت ګښ د دغه کتاب د چاپ ل   ې چ 

 . ی د   ی ست ی اخ   ه ړ پر غا   ت ګښ ط ي کتابونو د چاپ ل   ر ی عنوانه ط ي او غ 

  ړۍ د کتابونو د چاپ ل   ې مننه کوم چ   خه څ او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر   د 

ستاينه  يم او    ی منندو   ر ډې   خه څ   کوال ی د . د دغه کتاب له ل   ړې ور   ک   یې او مرسته    ې ول څ ه   یې 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ په و   یې کلونو زيار    -خپل د کلونو    ې کومپ چ   یې 

هم    خه څ    ي ی ح    م ی فه   اغيل ښ او    و ی حکمت الله عو   اغيل ښ   و؛ ی د دفرت له همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ځ   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  لپ ې وزارتپ کابلپ اپر   و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 textbooks@afghanic.org:  امييل 



 ې ژباړن خب د 

سلنه په خوراکي موادو پورې اړه    ۷۵د څارويو د ژوند پايښت،روغتيا او توليد  

د خوراکي موادو علم د نورو علومو په   لري چې د څارويو په خوړو کې شتون لري. 

د دې    بدلونونه په کې رامنځته کېږي.  څري د وخت په تريېدو رسه وده مومي او نوي

لپاره چې د تغذيې مضمون محصلني د خوراکي موادو په اړوند او هم په هغو کې د  

دا   نويو انکشافاتواو بدلونونو په باب معلومات السته راوړي ما دغه کتاب ترجمه کړ.

کتاب په پښتو ژبه په ساده ادبياتو ترجمه شوي چې له محصلينو پرته نور مينه وال هم  

 ترې ګټه اخيستلی يش. 

مضمون د وترنري علومو پوهنځي د اختصايص مضامينو په   ېحيواين تغذئد  

. خوراکي  سمسرتونو په جريان کي تدريس کيږي  دوهکومل کې شامل دی، چې د  کري

مواد په لومړی قدم کې د څارويو د ژوندي پايت کېدو او دوېم قدم کې د څارويو په  

توليد کې مهم رول لري که چريي د څارويو په خوراکه کې د غذايئ موادو له جملې  

ه کيږي او  څخه يو يې په پوره اندازه شتون ونه لري نو څاروي په تدريجي توګه ناروغ

نو له دې کبله دا کتاب چې د څارويو د تغذئې شپږ مهمې برخي    په پايله کې مړه کېږي

)د خوراکو جوړښتونه، د مغذي موادو هضم او ميتابوليزم، د خوراکو د مغذي مادې 

د   او  اړتياوي، د خوراکو غذايي ځانګړتياوي  موادو  اندازه کول، د څارويو د مغذي 

ين تغذيه( په بر کې نييس په پښتو ژبه ترجمه شوي. حيواين  څارويو محصوالت او انسا 

معترب دريس کتاب په پښتو ژبه  تر اوسه پوري کوم  تغذيه يو مهم مضمون دی چې 

  ستونزو رسه مخامخ ؤ. د دغه  ډېرو  محصلني د   چې  ژباړل شوي نه دی همدا المل ؤ 

ې کاله مخکې  . در یقدم د لوی ژباړه په دې الره کې يو پنځه ويشت فصلونوکتاب د 

د وړانديز پر    يپارمتنت داو حيواين توليداتو  علمي شورا،  د  د وترنري علومو پوهنځي  



کتاب د ژباړې دنده وسپارله. له نېکه مرغه د ډېرو     (   حيواين تغذئېاساس ما ته د )

د وژباړم.     اداري او دريس بوختياوو رسه رسه مې وکوالي شول، چې دغه مهم  کتاب

يمله هر اړخيزې مرستې  استادانو    قدرمنود    دې کتاب په ژباړه کې د  ، چې  منندوی 

 ژباړلو په برخه کې يې وهڅومل او معنوي مرسته يې رارسه وکړه.  

نيولو رسه    ا کتابد په پنځه ويشت فصلونو کې د څانګې د اړتيا په پام کې 

چې نړيوال نوم نړۍ د معتربو پوهنتونونو پروفيسوران دي،  يې د نژباړل شوي، ليکواال 

د دې کتاب په ترجمه کې ټول مسلکي مسايل د معنی او مفهوم له   او شهرت لري.  

ۍ په پوره مراعت کولو او د الرښود او  مخې پرته له تحت لفظي ژباړې څخه د امانتدار 

چې دغه کتاب   لرمله  ېه  نورو استادانو د تائيد څخه وروسته په پښتو ژبه ژباړل شوي.

زمونږ محصالنو، د عميل ساحې  کارکوونکو او فارم لرونکو ته يو    له چاپ وروسته    به

 ماخذ وي.  یته به يو په زړه پور ګټور کتاب او څېړونکو 

 په درنښت 

 روزي خان صادق  دوی پوهن

 یکادري غړ  یڅانګ  حيواين توليداتود 

 ل ل ۱۳۹۹/۶/۲۶

 

 

 

 



 ې چاپ د پيل خب  اوومد 

د اکرثه څپرکيو نوي کول اړين   اندازو  بيالبېلوپوهه په دوامداره توګه پرمخ ځي او په    يئد حيواين تغذ

په   توګه  ځانګړی  په  نوي   Feed into Milkدي.  کې  تغذيه  په  غواګانو  شيدو  د  کې  سيستم 

پواسطه د خوګانو وړانديز شوي غذايي اړتياوي په    برتانې د حيواين علومو د ټولنې  پرمختګونه او د

منځنيو څپرکيو او ضميمه جدولونو کې ځاي په ځاي شوي. عالوه له دې څخه د امريکا متحده اياال  

پواسطه  د اړينو   صنعتي څيړنيزې ادارېاو    د ګډو ګټو  علمي  تو دڅېړنې د ملې کميټې او د اسرتاليا د

 شوي.  مغذي موادو تازه نوي معلومات نرش

 د دي کتاب په اوم چاپ کې د څېړنې تاکيد له اسايس السته راوړنو او په مخکنيو چاپونو کې په ټول

ه ماليکويل کچه  د تغذيي د تاثرياتو څخه د نسج او غړو دواړو په کچه او زياتيدونکي توګه پ  څاروی

ته کړي او د پرمختګ  د اړتيا په اړه فکرمن دي تر څو په دي برخه کې ليکنه زيا تغري شوي. مؤلفني 

 لپاره په دي ساحه کې ماخذونه شامل شوي. 

د قدم اخيستو تصميم نيويل او مونږ ورته ښه هېله   Alun Edwardsد دې چاپ د پرمختګ لپاره 

لرو. دوه نورو مؤلفينو احساس کړي چې، د زيات تجديد لپاره د نوي معلوماتو داخلولو ته اړتيا ده،  

د عوض کولو لپاره نويو مولفينو ته اړتيا ده. له دې    Alun Edwardsاو    Peter McDonaldد  

د   علومو د    Liam Sinclairڅخه    Harper Adams Unversity Collegeکبله    حيواين 

له   بنسټيز تدريس کونکی  وند وهونکو په تغذيه کېخد ش   Robert Wilkinsonپروفيسور او  

دوي رسه د يوځاي کېدو لپاره دعوت شوي وو.  نوي مؤلفني د حيواين تغذيي په برخه کې زياته 

 مرسته کوي او دا  يقيني کوي چې دا کتاب وروستيو چاپونو ته انتقاليدي يش. 

او   تبصريي  کتونکو  د  لپاره  کولو  بهرت  د  کتاب  دي  د  چې  کړي  کوښښ  کې  چاپ  دې  په  مونږ 

موضوع يې داميي  تغري دي او مؤلفني د لوستونکو نظرياتو ته ښه    بنسټيزه  کړو.وړانديزونه درست  

له همکارانو رسه  د دي کتاب کتنه زيات    راغالست وايي تر څو دا کتاب مناسب او ګټور پايت يش.

نکو تبصريو، وړانديزونو او حاميت څخه منندوي  ؤ ر کې نييس او مؤلفني د هغوي د رغبحثونه په ب 

 دي.  

مورګان، جای ايف ډي ګرين هالګ، ايل آی سنکليار او آر جي ويل کينسن يس آی    

۲۰۱۰اګسټ   
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 ليـــــکلړ 

 مخونه                                                رسليک                                                        

 أ                                                                                                                      د ژباړن خربي 

 ج پيل خربي  چاپ د اوومد 

 د د ليکوال مننليک

 لومړۍ برخه:د خوراکو جوړښت 

 لومړی څپرکی 

 حيوان او د هغې خوراکه

 ۳ اوبه

 ۶ کي نوچ مواد او د هغې جوړو 

 ۷ ځانګړتياوي د خوراکې تجزيه او 

 ۲۲ لنډيز 

 ۲۳ ماخذونه 

 م څپرکی يېدو

 کاربوهايدرېتونه

 ۲۶ کاربوهايدرېتونوډلبندي د 

 ۲۸ يوقېمته شکرې 

 ۳۱ مشتقات  د يوقېمته شکرو

 ۳۶ څوقېمته شکرې 

 ۳۹ پويل سکرايدونه 



 ۴۵ لګنني

 ۴۷ لنډيز 

 ۴۸ ماخذونه 

 درېيم  څپرکی 

 ډونه ــــــــلپي

 ۴۹ د لپيډ ډلبندي 

 ۵۱ شحم 

 ۶۹ ګاليکولپيډ

 ۷۰ فاسفولپيډ

 ۷۴ واکس

 ۷۵ سټريايد 

 ۸۰ ټرپني

 ۸۲ لنډيز 

 ۸۴ پوښتني 

 ۸۵ ماخذونه 

 څلورم څپرکی 

 مرکباتپروتينونه،هستوي اسيدونه او نور نايرتوجن لرونکي 

 ۸۷ پروتينونه 

 ۸۸ امينواسيدونه

 ۹۵ پيپتايدونه

 ۹۶ د پروتينونو جوړښت



 ۹۸ د پروتينونو ځانګړتياوې 

 ۹۹ د پروتينونو ډلبندي 

 ۱۰۱ هستوي اسيدونه

 ۱۰۵ نايرتوجن لرونکي مرکبات 

 ۱۰۷ ايت نايرت 

 ۱۰۸ الکالوئيد

 ۱۰۹ لنډيز 

 ۱۱۰ ماخذونه 

 څپرکی  پنځم

 ويټامينونه 

 ۱۱۱ رسيزه

 ۱۱۶ په شحمو کې منحل ويټامينونه 

 ۱۳۸ يب کمپليکس ويټامينونه 

 ۱۵۸ ويټامني يس 

 ۱۵۹ هايپرويټامينوزيس 

 ۱۶۱ لنډيز 

 ۱۶۲ ماخذونه 

 څپرکی  شپږم

 مرنالونه

 ۱۶۵ د مرنالونو دندي 

 ۱۷۱ سپلمنټ کېدونکي رسچينېد مرنالونو طبيعي او 



 ۱۷۶ قلوي توازن -تيزايب

 ۱۷۹ مرنالونه  عمده

 ۱۹۴ ټراس مرنالونه 

 ۲۲۰ نور مرنالونه 

 ۲۲۱ لنډيز 

 ۲۲۳ ماخذونه 

 دوميه برخه:د مغذي موادو هضم او ميتابوليزم 

 م څپرکیاوو 

 انزاميونه 

 ۲۲۹ د انزاميونو ډلبندي

 ۲۳۳ د انزاميونو ځانګړتياوې 

 ۲۳۵ ميکانيزم  د انزاميونو

 ۲۳۸ د انزاميونو ځانګړي خواص

 ۲۴۰ ه چې انزاميي کړنو باندې تاثري لري هغه فکتورون

 ۲۴۶ د انزاميونو نوم اېښودل 

 ۲۴۸ لنډيز 

 ۲۵۰ ماخذونه 

 م  څپرکی ات

 هضم 

 ۲۵۱ په ساده معده لرونکو کې هضم

 ۲۷۶ په شحوند وهونکو او نورو وښو خوړونکو کې ميکرويب هضم



 ۲۹۹ د ميکرويب هضم نوري برخي 

 ۳۰۲ د مغذي موادو هضم او چاپرييال

 ۳۰۵ لنډيز 

 ۳۰۸ ماخذونه 

 م څپرکی نه

 ميتابوليزم 

 ۳۱۴ د انرژۍ ميتابوليزم 

 ۳۴۱ پروتني جوړېدل

 ۳۴۹ شحم جوړېدل

 ۳۵۷ ل کاربوهايدرېتونو جوړېد

 ۳۶۵ د ميتابوليزم کنرتول 

 ۳۶۸ لنډيز 

 ۳۷۰ ماخذونه 

درېمه برخه:دغذاګانو د مغذي موادو اندازه کول:هضم،انرژي او پروتني  

 اندازي

 م څپرکی لس

 دغذاګانو ارزول:هضم

 ۳۸۴ د هضم اندازه کول 

 ۳۹۳ اعتبار  د هضم د رضيبونو 

 ۳۹۴ برخو کې هضم د هضمي الری په بيالبېلو 

 ۴۰۰ هغه فکتورونه چې هضم باندې تاثري لری 



 ۴۰۷ اندازه کول  مرنالونو  حقيقي هضمد 

 ۴۰۸ لنډيز 

 ۴۱۰ پوښتني 

 ۴۱۱ ماخذونه 

 څپرکی  يولسم

 د غذاګانو ارزيايب:د غذاګانو انرژي او په حيوان کې د انرژۍ ماتېدل 

 ۴۱۴ د انرژۍ اړتيا

 ۴۱۵ د انرژۍ برابرول 

 ۴۲۶ حيواين کالوري مرتي 

 ۴۳۹ د ميتابوليکي انرژۍ استعامل

 ۴۵۳ لنډيز 

 ۴۵۵ پوښتني 

 ۴۵۶ ماخذونه 

 م څپرکی لسدو 

 د غذاګانو ارزيايب:د غذاګانو د انرژۍ ترشيح کونکي سيستمونه

 ۴۵۸ موډلونه د انرژۍ سيستمونه او انرژۍ 

 ۴۶۱ د انرژۍ سيستمونه  وند وهونکود شخ

 ۴۷۹ د انرژۍ سيستمونه د خوګانو او پولټري 

 ۴۸۳ د اسونو لپاره د انرژۍ سيستمونه 

 ۴۸۶ وړاندوينه  د غذاګانو د انرژۍ  

 ۴۸۹ لنډيز 



 ۴۹۱ پوښتني 

 ۴۹۲ ماخذونه 

 څپرکی   يارلسمد

 ارزيايب:پروتنيد غذاګانو 

 ۴۹۶ حام پروتني

 ۴۹۸ هضم وړ حام پروتني  د

 ۵۰۰ د ايندوجينس نايرتوجن تشخيص 

 ۵۰۳ ت محاسبه کيفيد د ساده معده لرونکو لپاره د پروتني 
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 برخه لومړۍ

 د خوراکو جوړښت

 او جوړښت ترشيح کوي.  خوراکي موادو مناسبت د  دا برخه د څاروی

منځته  ميالدي کال کې ۰۰۱۱چې په  په لومړی څپرکي کې د خوراکې تجزيه ذکرشوي 

يچلو فزيکي او د همدې کيمياوي تجزئې له مخې کيمياوي او مغذي مواد د پ راغيل

اساس په بيالبيلو ډولونو ويشل شوي،چې اوس هم  د ماليکويل  کيمياوي کړنالرو پر

 ږي.پېژندلو لپاره استعاملې نو دو جوړښت

څپرکي د خوراکې هغه بنسټيز جوړښتونه  ترشيح کوي چې انرژي او دوېم، درېم او څلورم 

 .نهنو روتې، او پ،لپيډونهکاربوهايدريتونهلګې په توګه د بې ،اسيدونه برابرويمينو آ 

 هپه لږه انداز  کوي چېڅپرکي د هغو مغذي موادو په اړه معلومات وړاندې  پنځم او شپږم

بيا هم د بدن د نورمالو دندو او غوره توليد لپاره اړين دي لکه  رسه او له دې رسه،اړين دي،

  .نهاو مرنالو  نهنو ويټامې
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 یڅپرک یلومړ 

 څاروی او د هغې خوراکه

 

  اوبه  ۱.۱

 او د هغې جوړښت  وچ مواد  ۱.۱

 د خوراکي موادو تجزيه او ځانګړين  ۱.۱

خوراکه هغه مواد دي چې د څارويو پواسطه له خوړلو وروسته،  هضم، جذب 

او د استعامل وړ وي. په عام ډول وييل شو چې هغه خوراکي مواد چې څاروی يې خوري 

خوراکه بلل کېږي. د بيلګې په توګه واښه او بيده د خوراکې په توګه يادويل شو، په داسې 

نه دي.  په دې کتاب کې عموماً د خوراکې  حال کې چې دوی په بشپړ ډول د هضم وړ

کلېمه استعاملېږي، او هغه مرکبات چې څاروی ترې استفاده کوي  د مغذي  Foodلپاره د 

 موادو په توګه روښانه شوي دي.

)شخوند  کورين څاروي په دري ډولونو ويشل کېږي چې له وښو خوړونکو

وګ )خ لکه سويه او هندي خوګچه(؛ هرشی خوړونکيوهونکي، آسونه او کوچني څاروي 

او پولټري( او غوښه خوړونکو )سپي او پيشو( څخه عبارت دي. د څارويو دا ټولګي تر 

دې مهاله د انسانانو ترکنرتول الندې دي، مګر اوسمهال څارويو ته تغذيه کيدونکی 

طبيعي خوراکو ته ډيري  ډېري دي )د بيلګې په توګه، شخوند  خوراکې نسبت د څارويو
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وهونکو ته د انساين خوراکو فرعي محصوالت  او د سپيانو ځني خوراکي په کايف اندازه 

غيل داين  لري(. عالوه له دې څخه  نباتات او نبايت محصوالت  د څارويو د خوراکې لويه 

تو او نبايت محصوال تو څخه جوړه شوي، برخه جوړوي. د فارم د څارويو خوراکه د نباتا

رسه له دې چې ځني  د څارويو منشا لرونکي خوراکې لکه د کبانو پوډر او شېدي هم په 

ټاکلې اندازه استعامليږي. د څارويو ژوند له نباتاتو رسه تړلی دی، نو ال زمه ده چې د نباتاتو 

ه غري سايد، اوبو او  خاوري لپه برخه کې څيړين تررسه يش. نباتات د هوا د کاربن ډای اک

عضوي موادو څخه پيچيل مواد جوړوي. د ضيايئ ترکيب په پايله کې له ملر څخه انرژي 

 اخيل او د دي پروسو لپاره تري ګټه اخيل.

د انرژي ډېره برخه، په نباتاتو کې د کيمياوي انرژي په توګه زېرمه کېږي، چې 

نباتات او څاروي  ړولو کې ګټه اخيل.څاروی ورڅخه د ژوند ساتنې او نسجونو په جو

يوشان کيمياوي مواد لري،چې د جوړښت، ځانګړتياوو او دندو له مخې په ټولګيو ويشل 

 شوي دي. د خوراکو، نباتاتو او څارويو بنسټيز جوړونکي عبارت دي له:

  اوبه ۱.۱ 

د څارويو د بدن اوبه د هغوی د عمر له مخې توپريکوي. نوي زيږيديل څاروي 

057-077 g/kg  ً577اوبه لري مګر دا اندازه په بالغو چاغو څارويو کې تقريبا g/kg  ته

لږېږي. اوبه د ژوندي موجود د ژوندانه لپاره حيايت مسئله ده: يو څاروي نسبت د خوراکې 

، ې ډېر ژر مړکيږی. اوبه په بدن کې د حلولو دنده تررسه کوينشتون ته  د اوبو په نشتون ک

مغذي مواد بدن ته لېږي او ضايعات له بدن څخه بېرون کوي.  انزاميونه د موادو د ماتولو 
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لپاره په اوبلنو محلولونو کې کيمياوي تعاملونه رسته رسوي. اوبه په ځانګړي توګه لوړه 

 د تودوخې ډېر لوړېدل د بدن په تودوخه کېتودوخه تحمل کوي له دې کبله په بدن کې 

لږ توپېر منځته راوړي. همدارنګه د اوبو بړاس د بدن تودوخه تنظيموي چې سږي او 

 پوستکي په کې اړينه دنده تررسه کوي.

 جدول  د تازه او وچې مادې پر اساس د ځينو نباتاتو او څارويو محصوالت 1.1

 خاکسرت پروتني لپيډ کاربوهايدريت اوبه 

 (g/kgتازه )

 0 11 2 07 017 ټېپر

 27 35 0 130 077 واښه )نوي(

 22 03 15 037 147 وربشو داين

 22 200 440 271 07 ممپيل

 57 102 270 2 507 شېدو غوا

 0 33 30 40 000 شېدي

 15 215 44 0 027 عضله

 170 110 177 0 000 هګۍ

      (g/kgوچې مادې په اساس )

 00 122 22 000 7 ټېپر

 177 105 47 005 7 واښه )نوي(

 20 170 10 040 7 وربشو داين

 23 205 400 214 7 ممپيل

 110 477 400 5 7 شېدو غوا

 05 200 207 300 7 شېدي

 54 000 150 21 7 عضله

 321 355 377 24 7 هګۍ
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 خوراکې اوبهڅاروي  له دري رسچينو څخه اوبه په الس راوړي: دڅښلو اوبه، د 

د عضوي هايدروجن لرونکو مغذي موادو د  او ميتابوليکي اوبه، چې ميتابوليکي اوبه

اکسيدېشن پر مهال جوړېږي. خوراکي مواد په بېالبيلو اندازو رسه اوبه لري، چې په ځينو 

د دي توپري پوري رسېږي.  g/kg 077څخه تر  g/kg 07ريښه لرونکو محصوال تو کې له 

له کبله، د خوراکي موادو ترکيب زياتره د وچې مادې پر اساس ټاکل کېږي چې د مغذي 

جدول کې، د نباتاتو او څارويو د توليداتو  څو بېلګي  1.1موادو ګټورتوب  ډېروي.  په 

د ودې پر مهال د نباتاتو د اوبو اندازه د نباتاتو د عمر او ودې د مرحلو پوري  ښودل شوي.

 ري، چې په ځوانو نباتاتو کې نسبت زړو ته  ډېرې اوبه شتون لري. اړه ل

په تود اقليم کې معموالً د اوبو څښل ستونزه نه ده او څارويو ته پرلپسې ورکول  

کيږي. د نورمالو رشايطو الندې د زياتو اوبو  څښلو له کبله د ستونزو شواهد شتون نه لري. 

 اوبه څښي.څاروي په نورمال ډول د اړتيا رسه سمې 

 

  او د هغې جوړونکي وچ مواد ۱.۱

د خوراکې وچ مواد په عضوي او غريعضوي موادو ويشل کېږي،په داسې حال   

کې چې په ژونديو موجوداتوکې  ډېر توپري شتون نه لري. زياتره عضوي مرکبات مرنايل 

مواد لري، د بيلګې په توګه، پروتينونه  سلفر لري او زياتره لپيډ او کاربوهايدريتونه 

ږي، چې د څړځای د وښو وچ مواد په بنسټيزه جدول څخه څرګندي 1.1فاسفورس لري. د 

توګه له کاربوهايدريتونو څخه جوړ شوي دي، چې د ټولو نباتاتو او زياتره تخمونو لپاره 

حقيقت لري. تيل لرونکي تخمونه، لکه ممپيل، په ځانګړي توګه  ډېر  پروتني او لپيډ لري. 

و يت شتون لري.  د څارويو ابرعکس د څاروی په بدن کې په ډېره لږه اندازه کاربوهايدر

نباتاتو ترمنځ د توپري عمومي دليل  دا دی چې، د نباتاتو حجروي ديوال سلولوز لري، او د 

څارويو حجروي ديوال تقريباً ټول له لپيډ او پروتني څخه جوړ شوي. نباتات ډېره انرژي د 

ل کې چې څاروي اکاربوهايدريتونو لکه نشايستې او فرکتان په ډول زېرمه کوي، په دايس ح

عموماً انرژي د لپيډ په ډول زېرمه کوي. د څاروي د بدن لپيډ د عمر پر اساس توپري کوي، 

زوړ څاروی نسبت ځوان ته ډېر لپيډ لري. د ژونديو نباتاتو د لپيډ اندازه لږه ده، د بېلګې په 
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ډېر  کېلپيډ لري. د نباتاتو او څارويو په پروتينونو  g/kg 57-47توګه د څړځای واښه 

نايرتوجني مرکبات شتون لري. په نباتاتو کې، پروتينونه زياتره د انزاميونو په ډول شتون لري، 

اندازه يې په ځوانو وده کونکو کې ډېره ده او له بالغ کېدو رسه سم لږېږي. په عمومي توګه 

 د پروتينونو په د څارويو عضيل، پوستکی، ويښتان، بڼکي، وړۍ او نوکان  پروتني لري.

شان، هستوي تيزابونه هم  نايرتوجني مرکبات لري اوپه ټولو ژونديو موجوداتو کې د 

 پروتينونو په جوړولو کې بنسټيزه دنده لري. همدارنګه جنتيکي معلومات هم ليږدوي.

  رويک، فوماريک ، سکسينيک او فايرتيک، ماليکپه نباتاتو او څارويو کې سي

زم چې دا تېزابونه لږ دي، بياهم په حجروي مېتابولي اسيد  عضوي تيزابونه دي، رسه له دې 

کې د منځګړي په توګه اړېنه دنده لري. نور عضوي تېزابونه لکه استيک ، پروپيونيک، 

اسيد په  لري )رومن( يا سايليج کې د تخمر پواسطه منځته راځي.   او لکتيک بيوتاريک

و په توګه د انزاميي سيستم  د جوړونک په نباتاتو او څارويو کې وېټامينونه لږ دي، او ډېر يې 

 اړېنه دنده تررسه  کوي. 

د نباتاتو او څارويو تر منځ بل اړين توپري دا دي چې، نباتات د مېتابوليزم لپاره 

ټول اړېن  ويټامينونه جوړويل يش او څاروي دا کار نه يش کويل، يا هم د جوړولو لږه 

ضوي و متکي دي. د نباتاتو او څارويو  په غري عوړتيا لري، او له بدن څخه په باندنيو رسچين

هايدروجن، اوکسېجن او نايرتوجن پرته نور ټول مرنالونه شتون لري.  موادو کې  له کاربن،

کلسيم او فاسفورس د غري عضوي مرکباتو لويه برخه جوړوي، په دايس حال کې چي 

 پوتاشيم او سليکان په نباتاتو کې غريعضوي بنسټيز مرنالونه دي.

 

 د خوراکې تجزيه او ځانګړتياوي ۱.۱

زياتره بنسټيز معلومات د هغوی د تجزيئ د سيستم پواسطه په الس   د غذا د ترکيب په اړه 

کلونه پخوا  177راځي، چې د غذاګانو د آټکيل تجزيئ پواسطه وړاندې کيږي. دا طريقه 

په پواسطه رامنځته شوي.  Stohmannاو  Hennebergد دوه جرمني ساينس پوهانو 

دې نژدي وختونو کې، د تجزئې نوي کړنالري رامنځته شوي، او د خوراکې د جوړښت په 
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اړه معلومات په چټکۍ رسه  ډېريږي. په هر صورت، آټکيل تحليل ال هم په اروپا کې د 

 خوراکې د جوړښت  قانوين بڼه ده.

 

  د خوراکې آټکيل تجزيه

د تجزئې دا سيستم خوراکه په شپږو برخو وييش: ملده بل، خاکسرت،خام پروتني، 

 Nitrogen-free)ايرتو عصاره، خام فايرب او نايرتوجن نه لرونکي عصاره 

extractives.)  هر کله چې خوراکه پهCo011  کې وچه او ثابت حالت غوره کړي ملدبل

يج کړنالره ده مګر په ځينو خوراکو لکه سايل ترې معلومېږي. دا د زياتره خوراکو  لپاره غوره

کې، مفر مواد )لنډ ځنځري لرونکي شحمي تيزابونه او الکولونه( ازاديږي. له دې کبله، د 

سايليجو، ملدبل په مستقيم ډول د ميتايل بنزين د تقطري پواسطه معلومېږي. تقطري شوي 

کله چې خوراکه په  ه کار وړل کيږي.مواد اندازه کيږي، او د تيزابو د تخمر او الکولو لپاره پ

Co551  کې د کاربن تر خارجيدو پوري وسوزيږي نو خاکسرت په الس راځي. د سوزيدو

پايت مواد د خاکسرت په نوم ياديږي  چې د غذا غري عضوي جوړښتونه دي. د خاکسرت ډېره  

م هبرخه سليکا ده مګر کيدي يش عضوي رسچينه لکه د پروتينونو سلفر او فاسفورس 

ولري، چې د ځينو  مفرو موادو لکه  سوديم، کلورايد، پوتاشيم ،فاسفورس او سلفر د 

سوزيدو پر مهال ضايع کېږي. له دې کبله خاکسرت د غذا د غري عضوي موادو دکيفيت او 

کميت حقيقي مناينده ګي نه کوي.  څاروي په يوازې ډول خاکسرت ته اړتيا نه لري بلکې 

 Atomicتيا لري چې د اټوميک ابسورپشن سپيکرتوميټري )ځني مرنايل موادو ته اړ 

absorption spectrometry.پواسطه معلومېږي  ) 

( Kjeldahlد غذا له نايرتوجن څخه محاسبه کيږي، او د کيلدال ) خام پروتني

کاله مخکي رامنځته شوي. په دي طرېقه کې غذا د  011تخنيک پواسطه معلوميږي چې 

( Nitrite( او نايرتايت )Nitrateفوريک اسيد پواسطه هضميږي، چې له نايرتيت )سل

پرته، ټول نايرتوجن په آمونيا بدلېږي. آمونيا د سوديم هايدرواوکسايد پواسطه تقطري او په 

معياري تيزاب کې راټوليږي، چې وروسته د ترتيشن يا اتومات کالوري مرتي پواسطه 

کېږي،له دې کبله د پروتني د اندازه  101سته راغيل نايرتوجن معلومېږي. له پروتېن څخه ال 



0   څاروی او د هغې خوراکه

 

 

 

( چې د پروتني تقريبي اندازه 011001کې رضبوو) 0.25کولو لپاره د نايرتوجن مقدار په 

په الس راځي. دا حقيقي پروتني نه دي ځکه چې په دې طريقه کې عالوه د پروتني څخه 

 آماينونو او هستوي تيزابونو نايرتوجن هم شاملد نورو رسچينو لکه آزادو آمينو اسيدونو، 

 دي، له دې کبله دا برخه  خام پروتني معلوموي.

د معلومولو لپاره خوراکه په پرلپسې توګه د نفتو د ايرت پواسطه د   د ايرت عصارې

صاري ع معلوم وخت لپاره ويستل کيږي. هغه مواد چې له تبخري وروسته پايت کېږي د ايرتو

په نوم يادېږي. د لپيډو په څېر په دې عصاره کې عضوي تيزابونه، الکول او رنګونه هم 

تګالره ويل کېږي. په اوسنۍ طرېقه کې، منونه د سلفوريک اسيد  A شتون لري. دې  ته 

پواسطه ماتېږي او له ايرتو رسه ويستل کېږي، چې  پاتی مواد يې د اسيد ايرت ايکسرتک 

( CFتګالره(. د خوراکې کاربوهايدريت د  خام فايرب )Bڅخه عبارت دي )

په توګه شتون لري. د فايرب د محاسبې لپاره  Nitrogen-free extractives (NFE)او

پايت غذا د تيزابو او القيل رسه جوش او  له ايرت رسه ويستل کيږي چې  پايت مواد يې  له 

بل، خاکسرت، خام پروتني، ايرتو  څخه  ملده 1777له  کله چې خام فايرب څخه عبارت دي.

رسه ښودل کيږي(  منفي يش، پايت مواد يې د  کېلوګرام \ ګرامعصاره او خام فايرب )په 

 ( په نوم ياديږي. NFEغرينايرتوجني عصاري )

غرينايرتوجني عصاره د ټولو هغو مرکباتو يو غريمتجانس مخلوط دی چې په نورو 

ي، سلولوز، لګنني او هيمي سلولوز تجزيه کېږ برخو کې نه مشخص کيږي. خام فايرب په

مګر د دې ټولو شتون په خوراکه کې اړين نه دی: د نبات د حجروي ديوال د موادو توپري 

د ودې په مرحلې او نوعو پوري اړه لري،چې د خام فايرب د راويستلو په دوران کې حل 

 آټکل  لږ کې د فايرب کيږي، له همدې کبله په غرينايرتوجني عصاره کې شامل دي. په دې

او د نشايستې ډېر وي. غرينايرتوجني عصاره له پورته ذکر شوو مرکباتو څخه عالوه   منحيل 

 شکري، فرکتان، پيکتني، عضوي تيزابونه او رنګونه هم منځته راوړي.
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  د تحليل عرصي طريقي

په  نژدي کلونو کې د زياتره تغذيه پوهانو لخوا د آټکيل تجزيئ طريقه زړه او 

غري دقيقه وګڼل شوه چې په زياتو البراتوارونو کې د تحليل د نورو تګالرو رسه عوض 

شوي.  د پورته  داليلو له مخې په  خام فايرب، خاکسرت او غرينايرتوجني عصاري باندې ډېر 

مغذي موادو د اړتياوو د روښانه کولو لپاره نوي طريقي رامنځته انتقاد کېږي. د خوراکې د 

شوي. کوښښ کېږي تر څو د خوراکې څخه د مغذي موادو د برابرولو لپاره له تجزيوي 

د بيلګې په توګه، د شخوند وهونکو لپاره، داسې  تخنيکونو څخه ګټه واخيستل يش.

ول و لپاره د مغذي موادو برابر تجزيوي طريقي رامنځته شوي چې د لري )رومن( د مکروبون

 شکل(. 1.1په ګوته کوي، او  د هضم انزاميي سيستم ترشيح کوي )

 

  او منحل شکري نشايسته

د غرينايرتوجني عصارې  نيمګړتياوي د نورو طريقو پواسطه اصالح شوي تر څو  

ډول  وماً د نشايستي او منحلو شکرو پهغري جوړښتيز کاربوهايدريتونه معلوم کړي چي عم

( ريجنټ رسه د Anthrone) شتون لري .  منحيل شکري د کالوري مرت پواسطه د انرتون

يوځای کيدو پواسطه معلومېږي.  نشايسته د  منحل اسيد د هايدروليز پواسطه او په تعقيب 

د   ي )د نشايستي شکري اور يې ازادي شوي منحل شکري معلومېږي. دا  ټولې منحل شک

وړاندې کوي. ځانګړي  منحل شکري د الکولو په ويستلو   ساده شکري( خوراکې

معلومېږي.  نشايسته د قطبوتر منځ د معلوماتو د توپري څخه د نشايستي په  فکتور کې د 

 رضبېدو پواسته محاسبه کيږي. 

په دانه بابو  په توګههمدارنګه نشايسته د انزايم پواسطه معلوميدي يش. د بېلګې 

 زاامايليز پواسطه  په ګلوکوز بدلېږي او په تعقيب يې امايلوګلوکوسيدي-کې نشايسته د الفا

(Amyloglucosidase) زاپراکسيدي -زااو وروسته ګلوکوز د ګلوکوز اکسيدي 

(glucose oxidase-peroxidase.رجينټ پواسطه اندازه کېږي ) 
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  فايرب

جدول( نورې کړنالري  2.1( پواسطه )Van Soest) د فايرب لپاره د وان سويټ

سوديم لوريل سلفيټ  ، چې دNeutral-detergent fibre (NDF)رامنځته شوي. 

(sodium lauryl sulphateاو ايتايلني آماين ترتا اسيتيک اسيد ) 

(ethylenediamine tetraacetic acid(EDTA)رسه د جوش )  شوي  عصاري

څخه وروسته پاتی کېږي، چې عموماً  لګنني، سلولوز او هيمي سلولوز لري او د نبايت 

د معلومولو  لپاره د تجزيئ ميتود اساساً د  NDFحجروي ديوال په توګه اندازه کېږي. د 

ږي، چې په تعامليعلفو لپاره رامنځته شوي، مګر  د نشايستي لرونکو غذاګانو لپاره هم اس

کړنالره کې يې اماليز شامل دی. د پورته مقاييس له مخې د غرينايرتوجني عصاري رسه  د 

اصطالح ځني وختونه  هغه برخې ته استعاملېږي  (NSC)  غريساختامين کاربوهايدريتونو
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( تر کېلوګرام\ګرام)  NDF او څخه د خام پروتني، ايرتو عصارې، خاکسرت 1777چې له 

  منفي کېدو وروسته پايت کېږي.

 M 1.5( د Acid-detergent fibre (ADF)) ډيټرجينټ فايرب-اسيد

-cetyltrimethylامونيم برومايد )-سلفوريک اسيد او سيتايل تراي ميتايل

ammonium bromide  پايت شوين دي چې، نبايت خام(  د بريته ګرځيدونکی جريان 

ډيټرجينټ -په علفو کې د اسيد هم په کې شامل دي. نني، سلولوز او همدارنګه سيليکالګ

( تشخيص د ارزښت وړ دي، ځکه چې د هضم ترمنځ  يې رابطه شتون لري. ADFفايرب )

( طريقې يو څه تغري کړي يعنې د جوشولو ADFډيټرجينټ فايرب )-په لندن کې د اسيد

 Modified acid-detergentو تيزابيت يې دواړه  ډېرېږي. دي تشخيص ته  د وخت ا

fibre (MADF) .اصطالح استعامليږي 

 مېتود پواسطه د علفو ډلبندي وان سويټ جدول د 2.1

 مرکبات برخه

 لپيډ حجروي مواد )په خنثي پاکونکو منحل(

منحل شکري، عضوي تيزابونه او په 

 منحل مواداوبو کې 

 غريپروتيني نايرتوجن

 منحل پروتني

حجروي ديوال محتويات )په خنثي پاکونکو کې 

 غريمنحل فايرب(

 په اسيدي پاکونکو کې منحل

 

 

 هيمي سيلولوز

 فايربي رابطې لرونکي پروتني

 سيلولوز ډيټرجنټ فايرب-اسيد

 لګنني

 ليګنيپايډ نايرتوجن

 سليکا

 مطابق .Van Soest P J 0611 Journal of Aminal Science 911006د 
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( په تشخيص کې د Acid-detergent ligning) ډيټرجينټ لګنني-اسيد

له  (ADFډيټرجينټ فايرب )-(  تيارول شامل دی. اسيدADFډيټرجينټ فايرب )-اسيد

( په شمول Cutinد کيوتني ) او سلولوز حلوي. سلفوريک اسيد رسه يوځای کيږي021

پايت خاکسرت مواد له لګنني رسه يوځای را پېژنې. د شخوند وهونکو څارويو لپاره د خوراکې 

ې  په طريقې پواسطه معلومېږي چ م کې د خوراکې فايرب د وان سويټپه تحلييل سيست

 چوکاټ( کې رامنځته شوي. 1.1( پوهنتون )Cornellکورنل )

 چوکاټ  دکاربوهايدريت او پروتني  د کورنيل  سيستم 1.1

د شخوندوهونکو د خوراکو د کاربوهايدريتونو د تجزيئ لپاره اوس  

يستم د بشپړ پرمختګ کړي. نوموړي س  کورنيل  سيستم دکاربوهايدريت او پروتني  د

تجزيوي سيستم بنسټ   د وان سويټ يولړ نورو معياري تخنيکونو په عالوه کولو رسه

 جوړوي، تر څو په خوراکو کې الندې برخي تر السه يش:

 (crude protein+fat+ash)-011 =مجموعي کاربوهايدريت  .1

-crude protein+fat+(NDF)-011 =کاربوهايدريتغريجوړښتيز  .2

NDF protein)+ash) 

 (  منحيل شکرې NSPد غرينشايسته يئ پويل سکرايد ) .3

  = NSC- sugarنشايسته،پکتني،ګلوکان،مفرشحمي تيزابونه  .4

 ليګنني .5

له دې وروسته کاربوهايدريتونه د لري )رومن( د ميکروبونو د ماتيدنې له  

ماتېدنه -منځنۍ  0Bماتېدنه )منحيل شکري(، -ه چټک Aمخې ډلبندي کيږي: 

ماتېدنه )د حجروي ديوال مواد چې  ليګنني -کراره  9Bګلوکان(، -)نشايسته،پيکتني، بيتا

ماتېدنه )د ليګنني حجروي -نه هضميدونکي  Cمناينده ګي کوي( او  NDFنه لرونکي 

 ديوال چې د استفادې وړ نه دي(.

 ه ځانګړي توګه په انساين تغذيه کې زياتره د غذايئ فايربپه ساده معده لرونکو پ

 او پويل هغه لګنني اصطالح  استعاملېږي چې د روغتيا له پلوه د اهميت وړ ده. غذايئ فايرب

سکرايدونه دي چې د ساده معده لرونکو د انزاميونو پواسطه نه هضمېږي.  اپيدميولوژيکي 
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ايئ فايرب  نشتون د قبضيت، کوملو او ګيډې يب نظمۍ، زړه او رګونو څيړين وايې چې د غذ

ناروغي او دوېم ټايف شکرې رسه تړيل دی؛ په هر صورت، دا ناروغي ډېر نور سببي 

فکتورونه لري او په ځينو پېښو کې يوازې غذايئ فايرب ګټور تاثريات نه لري بلکې نور 

امل دي. رسه له دې چې غذايئ فايرب د خوراکي مواد )لکه انتي اکسيدانت( هم په کې ش

 انساين روغتيا رسه تړيل دي،  په څارويوکې هم ورته تاثريات لري.

حجروي ديوالونو څخه  رامنځته کېدونکي چې لږ د نبايت فزيالوژي  )له نبايت  

((؛ NSP) هضمېږي(؛ نبايت کيميا ) د نبايت حجروي ديوال غرينشايسته يئ پويل سکرايد

په وړو کوملو کې نه هضميږي(  NSPاو لګنني( او غذايئ فزيالوژي  ) NSPکيمياوي )

ونزمن دي. کاربوهايدريتونه )پويل سکرايد، له مخې د غذايئ فايرب تعريف ست

اوليګوسکرايد او لګنني( عام غذايئ فايرب دي چې په وړو کوملو کې د هضم په وړاندې 

مقاوم مګر په غټو کوملو کې تخمر کېږي او ګټور فزيولوژيکي تاثريات رامنځته کوي. د 

اتره خوراکو دي. په زي دي تعريف له مخې په البراتوار کې د غذايئ فايرب معلومول ستونزمن

( د حجروي ديوالونو ډېری NSPکې د لګنني څخه عالوه، غرينشايسته يئ پويل سکرايد )

( د معلومولو طريقي په دوه ډوله NSPمرکبات جوړوي. د غرينشايسته يئ پويل سکرايد )

 دي:

 انزاميي جاذبې طريقي (Enzymic-gravimetric په دې طريقو کې د مرکباتو :)

يوه نوعه ټاکل کېږي او د پويل سکرايدونو د ډولونو په اړه معلومات نه ورکوي. د 

Association of Official Analytical Chemists   په طرېقه کې د فايرب

کېږي او له انزاميونو رسه معامله کېږي  ورکول منوين ته د جالتني کېدو لپاره تودوخه

ړ يسته او پروتينونه تري جال کړي.  د ايتانول پواسطه د خوراکې فايرب په بشپتر څو نشا

 ډول رسوب کوي او پايت مواد يې وچ او وزن کېږي.

  کروماتو ګرافيک–انزاميي (Enzymic-chromatographic طريقي: په دې )

( کې کاربوهايدريتونه NSPيد )طريقو کې د خوراکې په غرينشايسته يئ پويل سکرا

رسه جال کوي. د منحل او غري منحل غذايئ فايرب د معلومولو لپاره انګليست 
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(Englystطريقه ) ( استعاملېږي. په دي طريقه کې د پولوالنيازPullulanase )

( د اندازه کولو لپاره نشايسته NSPانزاميونو پواسطه د غرينشايسته يئ پويل سکرايد )

ايليز جال کېږي. د ايتانولو پواسطه د رسوب څخه وروسته، د غرينشايسته يئ ام-او الفا

سلفوريک پواسطه هايدروليزکيږي.  09M(  پايت مواد بيا د NSPپويل سکرايد )

ګاز -(  د مايعMonomeric neutral sugarحنثی شکری ) يکمونومري

 پواسطه په تېزابونو(  د يورانيک Gas-liquid chromatographyکروماتوګراپي )

جال توګه تشخيصېږي. يا په بل عبارت ټويل منحل شکري له ډای نايرتو ساليسيليت 

محلول له تعامل وروسته په کالوري مرتيک ډول معلومېږي. ټول غرينشايسته يئ پويل 

(  مستقيامً د NSP( او غريمنحل غرينشايسته يئ پويل سکرايد )NSPسکرايد )

علومېږي او منحل غرينشايسته يئ پويل سکرايد کوچنيو منونو د تجزئې پواسطه م

(NSP( د دوی له توپري څخه محاسبه کېږي. د غرينشايسته يئ پويل سکرايد )NSP )

غټي برخي رامنوز، ارابينوز، زايلوز، ګلوکوز، ګلکتوز، منوز، ګلوکورانيک او 

ه لولوز څخاو هيمي سد ګلوکوز لويه رسچېنه ده،  تېزابونه دي. سلولوز ګلکتورانيک

منځته راځي. د پيکتني د ماتېدو په صورت کې ارابينوز، او ګلکتوز  زايلوز، منان

(  د NSPګلکتوز او يورانيک تېزابونه ازادېږي. د غرينشايسته يئ پويل سکرايد )

تشخيص په تعقيب، دا څرګندېږي چې د فزيولوژيکي پلوه نه هضمېدونکي 

و د ايسته له غذايئ فايرب رسه مرسته کوي. د دي مرکباتاوليګوسکرايدونه او مقاومه نش

معلومولو لپاره انزاميي پړاوونه منځته راغيل. د غذايئ فايرب ترکيب د خوراکې د ډولونو 

 جدول کې ذکر شوي دي. 3.1له مخې په 

کلونو کې د انسانانو په تغذيه کې د منحل او غريمنحل فايربي موادو  ېپه نژد

( د وينې NSPارزښت ته پاملرنه شوي. په اوبو کې منحل غرينشايسته يئ پويل سکرايد )

( د فضله موادو حجم NSPکوليسرتول لږوي او غريمنحل غرينشايسته يئ پويل سکرايد )

کوي. د دي تاثري له مخې د کوملو د رسطان  ډېروي او په کولون کې د لېږد  اندازه چټکه

په شمول د يو شمري ناروغيو په مخنيوي کې هم ګټور متاميږي. د غذاګانو غرينشايسته يئ 

(  د خوګانو په کوملو کې د مکرويب تخمر پواسطه ماتيږي، او مفر NSPپويل سکرايد )
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ته کوي. ولو کې مرسشحمي تيزابونه رامنځته کوي، چې له جذب وروسته د انرژي په برابر 

د دي تيزابونو له جملې څخه بيوتاريک اسيد  ډېر ګټور دي، چې د کولون د اپتيلوم حجراتو 

د ودې لپاره د انرژۍ اړېنه رسچېنه ده؛ له همدې کبله، دا تيزاب د حجراتو انکشاف بهرت او 

کباتو ر جذب لوړوي. د هضم اندازه يې د پويل مريونو په ترکيب او غري کاربوهايدريتي م

(  NSPلکه ليګنني، باندې متکي ده. عالوه له دې څخه، د غرينشايسته يئ پويل سکرايد )

فزيکي خواص، لکه اوبو جذب او ايون بدلونکي خواص، د تخمر په اندازه تاثري کوي.  

ګلوکان، په -(، لکه بيتاNSPs( جوړونکي غرينشايسته يئ پويل سکرايدونه )Gelجيل )

 موادو جذب لږ او په هضم  تاثري کوي او په خوګ او پولټري کې  وړو کوملو کې د مغذي

 (کېلوګرام\ګرام) جدول د ځينو عامو خوراکو فايربي جوړښتونه 3.1

خوراکه
 

N
S

P
 

رامنوز
فوکوز 
ارابينوز 
 

زايلوز
 

منوز
کتوز 

ګل
ګلوکوز 
 

د
ک اسي

يوروني
 

ني
ګن

ل
 N

D
F

 

A
D

F
 

C
F

 

 20 35 175 11 0 20 4 5 30 23 1 2 172 غنم 

 53 00 217 33 12 05 3 4 57 25 1 1 150 وربيش

جوارو ګلوټن 

 غذا

340 2 7 00 00 4 10 172 20 31 477 114 30 

Peas 154 3 7 32 17 2 0 07 23 0 104 117 03 

 50 03 115 37 30 50 40 17 10 25 2 4 100 رپوډ سويابني

Rapesed 

 پوډر

221 3 2 43 10 4 10 04 40 177 250 270 152 

 273 200 407 03 101 103 47 17 27 103 1 15 072 لبلبوتفاله

 217 300 023 57 20 253 12 4 120 20 0 1 405 پوډروښو

 410 405 052 101 10 315 0 5 100 21 7 1 512 بوسغنمو

ADF = acid-detergent fibre, CF = crude fibre, NDF = neutral-detergent fibre, NSP = 

non-starch polysaccharide. 

Adapted from Dierick N A and Decuypere J A 0661 Enzymes and growth in pigs. In: 

Cole D J A, Wiseman J and Varley M A (eds) Principles of Pig Science, 

Loughborough, Nottingham University Press, 016–65 and Table A9.0.0 for CF. 
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د فضله موادو په ثبات بد تاثري لری. اوبه نيونکي خواص يې په بالربو خوګانو کې د خوړو 

او اسرتاحت کولو وخت  ډېروي تر څو هضمي سيستم ډک  او ژولو له ناوړه عادت لکه 

 کوي.مييل ژولو په مخنيوي کې ګټور تاثري رامنځته 

 

 مرنالونه

خوراکې د مرنالونو په هکله لږ معلومات وړاندې د خاکسرت عادې تشخيص د 

( تجزيوي Spectroscopyکوي، او د اړتيا په وخت کې عموماً د سپيکټروسکوپي )

کې، منونه  Atomic absorption spectroscopyتخنيکونو څخه استفاده کېږي. په 

چې تقريباً  ،د اور د شغلې پواسطه په تيزابو کې ګرميږي او ازاد شوي اتومونه انرژي جذبوي

د انرژي د ترټولو لږ څخه لوړو اندازو پوري تحول رامنځته کوي. د دي تحول لپاره د انرژي 

( دی، چې تشخيص کيدونکې مرنال لري، او په موجي lampرسچينه يو کتود څراغ )

مشخصه کې شعاع خارجوي. په شعله کې د اتومونو پواسطه جذب شوي شعاع د غذا په 

فليام امييژن سپيکټروسکوپي   موادو له اندازي رسه متناسبه ده.منونه کې د مرنايل 

(Flame emission spectroscopy د ګرمي منوين د محلولونو څخه په )

، شعاع اندازه کوي. هر مرنال په ځانګړی موجي طول اسيتايلني\اکسېجنيا  اسيتايلين\هوا

ه شتون لري. اتومي لپاره جدولون flame emission spectraکې شعاع، خارجوي او د 

 inductively coupledله  flame emission spectrometryجذب او 

plasma emission spectroscopy  رسه عوض شوي، ځکه چې دا د اړوند ناکاره

مرنالونو لپاره ډېر حساس دي او د  ډېرو مرنالونو د معلومولو لپاره همزمان يا دوامداره 

ايونونو او مرنالونو پواسطه  انرژي د ارګون  ly coupledinductiveاستعاملېږي. د پالزما 

تودوخه کې يو ګازي مخلوط جوړوي. په پالزما کې د اتومونو  Co17777جذبيږي او په 

شعاع خارج او جذبېږي. په بله طريقه کې دا ايونونه   electromagneticاو ايونونو څخه 

ص کېږي. د نورو مغذي موادو په استعامل رسه جال او مشخ mass spectrometerد يو 

په شان، د څارويو لپاره د يو ځانګړی مرنال د ګټي معلومول کايف نه دي. کوښښ کيږي 
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تر څو د کيمياوي تخنيکونو لکه په اوبو کې انحالليت يا د منحلو تېزابونو پواسطه د مرنالونو 

مرنالونو  ې دشتون تعني کړي، د دې طريقو ګټه لږه ده نو په همدې اساس  په اوس وخت ک

د اندازه کولو لپاره يوازې په څارويو کې تجربې تررسه کول غوره دي )لسم څپرکی 

 وګورئ(.

 

 او منحل شکري  ، شحمي تيزابونهآمينو اسيدونه

( )خام پروتني( د معياري مېتود په عوض، چې د نايرتوجن Kjeldahl) د کيلدال

( مېتود هم استعاملېږي. په دي Dumasد معلومولو لپاره پورته ذکر شو،اوس د دوماس )

مېتود کې منونه په خالص اکسيجن کې سوزي؛ چې کاربن داي اکسايد، اوبه، نايرتوجن او 

کاربن ډای اکسايد او اوبه په ستونونو کې جذبيږي  د نايرتوجن اکسايدونه ترې حاصلېږي. 

يرتوجن اکسايدونه د مسوڅخه ډک ستون کې په نايرتوجن بدلېږي؛ دا ټول نايرتوجن او د نا

کې معلومېږي. دا مېتود د وسايلو  (thermal conductivityپه يو ترمل کنډکتيويټي )

له نګاه څخه قېمته، چټک او خطرناک کيمياوي مواد نه لري. دا چې د غريشخوند وهونکو 

ر نه دې نو په اړه يې معلومات هم    ګټور نه دي. د يوي لپاره د خوراکې خام پروتني ګټو 

خوراکې د اړينو آمينو اسيدونو د اړتيا د پوره کولو لپاره د پروتني د آمينو اسيدونو ترکيب 

اړين دي )څلورم څپرکی وګورئ(. په ورته وخت کې، په دې تجزيه کې د ايرتو ټوله عصاره 

خوند مي تيزابونو ترکيب اړېن دی. دا په غري شبشپړ معلومات نه وړاندې کوي ځکه نو د شح

وهونکو کې د بدن په شحمو باندې ډېر تاثري لري او که چريې نرمو شحمو څخه  مخنيوي 

 کيږي، په غذا کې بايد د غريمشبوع شحمي تيزابونو اندازه کنرتول يش. 

د شخوند وهونکو په رومن کي د غريمشبوع شحمي تېزابونو ډېروايل د فايرب په 

ضم تاثريکوي. کله چې د پروتني د آمينو اسيدونو ترکيب،  د شحمي تيزابو ترکيب يا په ه

NSP  کې د منحلو شکرو لپاره معلومات اړين وي، نو بيا د کروماتوګرافيک

(Chromatographic جالوايل کې شامل تخنيکونه استعاملېږي. په )Gas-liquid 

chromatography ه ماده کې د مايع شتون يوه ثابته مرحل کې په يوه جامده منفذ لرونکي

ده، او حرکت لرونکي مرحله يې يو ګاز دي. مفر مواد  مايع او بخار رسه جال کوي. د 
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-Highکروماتوګرايف دا شکل يوه کراره پروسه ده؛ د جالوايل پروسې د چټکتيا لپاره، 

performance liquid chromatography  هغه رامنځته شوي. په دي طرېقه کې په

)هغه  resinمحلول باندې فشار اچول کېږي  چې جالکونکي مواد لري، اوپه چټکۍ رسه د 

نبايت عضوي مواد چې رنګونه، درمل او نور ترې جوړېږي( پواسطه  په  قوي فلزي ستون 

کې نيول کيږي.  د دي پرويس د چټک وايل څخه عالوه  ډېر تفکيک ترالسه کېږي. 

Gas-( د معلومولو لپاره K,1A,E,B)د بېلګې په توګه همدارنګه د ځينو ويټامينونو 

liquid chromatography  اوHigh-performance liquid 

chromatography  استعامليږي مګر د ويټامينونو معلومول بيولوژيکي طريقو ته اړتيا

د تطبيق يوه بېلګه د غذا  High-performance liquid chromatographyلري. د 

په پروتينونو کې ليدل کيږي، چې د تيزابو پواسطه ماتيږي او آزاد شوي آمينو اسيدونه د 

 معلومېږي: الندې طريقو پواسطه 

 کروماتوګرايف بدلونکی -ايون (Ion-exchange chromatography)-  په

دې طريقه کې آمينو اسيدونه په ستون باندې جال کيږي او بيا د يو انتقالونکي 

 spectrophotometerيو پيچيل مرکب رامنځته کوي، چې د  رسه مخلوط او

 پواسطه معلومېږي. fluorimeterيا 

 ( ګرځېدونکی مرحلې کروماتوګرايفReverse-phase chromatography)- 

رسه تعامل کوي تر څو  ريجنټپه دې طريقه کې آمينو اسيدونه له 

fluorescent ېرې قطبييا شعاع جذبونکي جوړ کړي چې وروسته د يوې  ډ 

له يو  acetonitrileد  acetate bufferمتحرکې مرحلې )د بېلګې په توګه 

gradient بې حرکته مرحلې )دبېلګې په توګه   رسه( او يوې لږې قطبې

octadecyl-bonded silica پواسطه جال کيږي. د څارويو لپاره  آمينو )

ه، د اليسني وګاسيدونه  د کيمياوي طريقو پواسطه آټکل کېږي. د بيلګې په ت

لپاره کالوري ميرت طريقه شتون لري چې د اليسني او رنګونو ترمنځ  مرکبات  

 جوړوي )ديارلسم څپرکی(.
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  د شخوند وهونکو په غذا کې د پروتني اندازه کول

په شخوند وهونکو کې، د اړېن پروتني د معلومولو نوي طريقي نسبت خام پروتني 

 acid)نايرتوجن(  معلومولو ته ډېرو معلوماتو ته اړتيا لري. نه استفاده کېدونکي نايرتوجن د 

detergent insoluble nitrogen   په توګه ښودل کېږي. په رومن کې د  نايرتوجن

 Cornell net carbohydrate andپواسطه معلومېږي. په ماتيدل  د بيولوژيکي طريقو 

protein  حنثی  خنثي او تيزايب عصاري د سيستم کې، د وان سويټborate-

phosphate د محلول عصاری په ګډه توګه استعامليږي او د   ترای کلور استيک اسيد او

په وړو کوملو  اپروتني د ډېري تجزيئ سبب کېږي. السته راغيل موادپه رومن کې ماتيږي ي

 کې هضميږي )ديارلسم څپرکی وګورئ(.

 

  سپيکټروسکوپي

-Nearپه اوسني عرص کې د خوراکو د تحليل لپاره په البراتوارونو کې 

infrared reflectance spectroscopy (NIRS)  استعاملېږي. په دې طريقه کې په

  N-H, O-H, C-Hغذا کې د عضوي موادو د هايدروجن لرونکي وظيفوي ګروپونه )

( انرژي جذبوي. د منوين منعکس شوي انرژي د منونې  ترکيب معلوموي په S-H او

( په خالف،  دا طرېقه Spectroscopyداسې حال کې چې د نورمالې سپيکټروسکوپي )

دازي  رسه مستقيامً اړيکه نه لري. له همدې کبله، دا اړيکي عمالً دهغې د منوين له ان

ترکيب لرونکي منوين دمنعکس طيف د دقيق اندازه کولو پواسطه ترالسه کېږي، چې د 

طويل   nm 9511-0011معياري طريقو پواسطه مشخص شوي.  په عميل توګه، په 

نعکسه انرژي د طيف، په منځ موج کې انرژي هغې حجرې ته ځې چې منونه ولري، او  م

 linear( څخه اخيستل شوي ارقام د spectrum) کې اندازه کيږي.  وروسته بيا له طيف

regression  رسه د رضب له مخې د معياري منونو کيمياوي ترکيب  پيدا کوي. دا اړيکي

د  ي، دویبيا د دوهمی منونو پواسطه تائيديږي. کله چې ډاډمني اړيکي رامنځته شو 

( په هغه منونو عميل کيږي چې ترکيب يې معلوم نه دی. دا تخنيک د spectraطيفونو)

 تازه وښو د تجزيې لپاره دی او منوين وچول او ميده کول  نه غواړي. 
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ګټه چټک کار کول دي او پاييل يې سماليس ښودل کېږي، منونه له  NIRSد 

رتونه څرګندوي، او د لږ لګښت له مخې ډېر منځه نه ځي، ډېر دقيق او هم مهاله ډېر پارامي

عميل کېږي. د خوراکې د ترکېبولو لپاره ګټور دي ځکه چې د خوراکې موثر مخلوطولو او 

کيفيت د معيارونو لپاره د خامو موادو او محصول چټکه تجزيه اړينه ده. په علوفه، په 

چې د کيمياوي ترکيب نه يوازې دا   NIRSځانګړي توګه د وښو او غلو په سايليجونو کې، 

د معلومولو لپاره استعامليږي بلکي د خوراکي  د يو شمېر مغذي موادو ځانګړين لکه هضم، 

ميتابوليکي انرژي، په رومن کې د نايرتوجن هضم او د سايليج  خوړل هم معلوموي. 

 څپرکی وګورئ(.  10او  12،13)

 Nuclear magnetic resonanceد خوراکو د جوړښتونو د معلومولو لپاره  

spectroscopy  يوه پيچيل طرېقه ده . د دې طرېقې پواسطه دمرکباتو ځانګړي اتومي

پواسطه معلومېږي، چې د جذب  Magnetic resonance spectrumهستي د هستوي 

ته   NIRSشعاع د فريکونيس توپريونه اندازه کوي. دا نسبت   Electromagneticشوو 

مګر لګښت يې ډېر او ډېر وخت او  استعامل يې ډېر  وړاندې کوي،  ډېر دقيق معلومات

مهارت ته اړتيا لري. د دي داليلو له کبله دا مېتود د څېړنو او هغه پيښو لپاره مناسب دي 

 Nuclear magneticپواسطه ډېرو پلټنو ته اړتيا لري. سپيکټروسکوپي  چې د

resonance spectroscopy ر څېړنې لپاره ګټو  د وښو د منحلو او جوړونکو مرکباتو  د

 دی.
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 لنډېز

د څارويو په تغذيه يو اړين مرکب دي. اوبه د څارويو اړتياوي پوره کوي او د  اوبه .1

 خوراکې مغذي مواد حلوي. د خوراکو ترمنځ د اوبو اندازه ډېر توپري لري.

رونکو مرکباتو لوچ مواد له کاربوهايدريتونو )منحل شکري، نشايسته، فايرب(، نايرتوجن  .2

)پروتينونه، آمينو اسيدونه، هغه مرکبات چې نايرتوجن لري خو پروتني نه دي(، لپيډونو 

)شحمي تيزابونه، ګلرسايدونه(، مرنالونو او ويټامينونو څخه جوړ شوي.

 تجزيوي تخنيکونه د ساده کيمياوي او کثافتي تشخيصونو څخه رامنځته شوي دي. .3

ولو رسه د خوراکو مغذي مواد تجزيه کېږي ترڅو په د عرصي تخنيکونو په تررسه ک .4

خوراکه کې د څاروی د مغذي موادو اړتيا معلومه يش.

 پواسطه اندازه کېږي. نشايسته د پوالرميرتي .5

فايرب د ډيرتجنټ محلولونو اوپايت شونو په وزن کولو يا هم د انزاميونو پواسطه  .0

تررسه  Gas-liquid chromatographyکول يا  معلومېږي، چې په تعقيب يې وزن

 کېږي.

 Atomic absorption spectroscopy ،Flameپه جال توګه مرنالونه د   .0

photometry  ياInductively coupled plasma emission 

spectroscopy .پواسطه معلومېږي

 Gas-liquid chromatographyد  آمينو اسيدونه، شحمي تيزابونه او ويټامينونه .0

پواسطه معلومېږي.

پواسطه  Near-infrared reflectance spectroscopyد خوراکې  ځانګړتياوي د 

د خوراکې د  Nuclear magnetic resonance spectroscopyمعلومېږي. 

 کيمياوي جوړښت د معلومولو  يوه څېړنيزه طرېقه  ده.
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یڅپرک دوېم

کاربوهايدرېتونه

د کاربوهايدريتونو ډلبندي ۲.۱

مونو سکرايدونه  ۱.۱

د مونو سکرايدونو مشتقونه ۲.۱

اوليګو سکرايدونه ۲.۱

 پويل سکرايدونه ۲.۱

خنثي کيمياوي مرکبات دي چې  کاربن، هايدروجن او  کاربوهايدريتونه

يا ډېر قېمتونه اخيل. په هر  3يې  n، فورمول لري چې )n)O2CHاوکسيجن لري او  

صورت، ځني کاربوهايدريتونه فاسفورس، نايرتوجن يا سلفر او نور لري، د بېلګې په توګه 

کې د  هايدروجن او اکسيجن ترمنځ تناسب د اوبو په   )4O01H5C(په ډي اوکيس رايبوز 

شان نه دي. د کاربوهايدريتونو له تجزئې څخه  پولې هايدروکيس الديهادونه،کېتونونه، 

الکول، تيزابونه، د دوی عادی مشتقات ، او نور السته راځي.
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  د کاربوهايدريتونو ډلبندي ۲.۱ 

شکل په ډول ډلبندي شوي. تر ټولو ساده يې مونو  2.5کاربوهايدريتونه د 

(، تيرتوز 3O6H3Cسکرايدونه دي، چې د کاربن د اتومونو د شمېر له مخې په ترايوز)

(4O8H4C(پينتوز ،)5O01H5C(هيګزوز ،)6O02H6C( او هيفتوز )7O04H7C ويشل )

و په توګه ونډه ړ شوي. ترايوز او تيرتوز د نورو کاربوهايدريتونو په ميتابوليزم کې د منځګ

لري  چې اهميت يې په نهم څپرکی کې ذکر شوي. د مونو سکرايدونو څخه د يو ماليکول 

اوبو د لری کيدو په صورت کې  ډای، ترای، تيرتا يا پويل سکرايدونه رامنځته کېږي، چې 

په ترتيب رسه دوه، دري، څلور يا  ډېر شمري مونو سکرايدونه لري. د منحلو شکرو 

(sugarاص ) طالح هغو کاربوهايدريتونو ته استعاملېږي چې د لسو څخه لږ  مونوسکرايدونه

 Oligosلري، په دايس حال کې چې له دې پرته نورو ګروپونو ته اوليګو سکرايد )د ال تني 

 څخه اخيستل شوی يعني يوڅو( استعاملېږي.

ونه پويل سکرايدونه، چې ګاليکان هم ورته ويل کيږي، د يو قېمته شکرو پوليمري 

( چې يوازې يو ډول Homoglycansدي. په دوه ګروپونو ويشل کيږي،هوموګاليکان )

( چې له يوقېمته شکرو او د Hetroglycansيو قېمته شکري لري، او هيرتوګاليکان )

هغي د مشتقاتو له مخلوط څخه رامنځته شوي.  د پويل سکرايدونو ماليکويل وزن د ډير 

او امايلوپيکټني  0888( Fructansبېلګې په توګه  فرکتان )لږ څخه تر ډېر لوړ پوري دی  د 

(Amylopectin )288 دې پوليمريونو ماتېدل د ځانګړو  ميلون ماليکويل وزن لري. د

کاربوهايدريتونه ښه روښانه، نه دي او  انزاميونو يا تېزابونو پواسطه متاثره کيږي. پيچيل

ماليکولونه هم  لري.  په دي کې  دکاربوهايدريتونو څخه عالوه غري کاربوهايدريتي

ګاليکولپيډ او ګاليکوپروتني شامل دي چې د دي مرکباتو جوړښت او بيولوژيکي اهميت 

 په دريم او څلورم څپرکيو کې  ترشيح شوي.
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  يوقېمته شکري ۱.۱

 جوړښت 

 د ايزومري په ډول شتون لري. له دې کبله ګلوکوز او فرکتوز )دواړه يو قېمته شکري

شپږکاربنه دي( د جوړښت له مخې يو د بل ايزومري دي، ګلوکوز د الديهايد او فرکتوز د 

کيتون ګروپ لري. دا دواړه شکري د دوه هندارو په شکل شتون لري، د کاربن په پنځم 

(، ډيکسرتو او  stereoisomericرييک )ګروپ پر اساس سټېرو ايزو م OHاتوم کې د 

laevo  (D-  اوL- شکلونه لري. د بيولوژيکي پلوه يې د )D-.شکل د اهميت وړ دي 

( عموماً کړئيز جوړښتونه Sugarsپه فزيولوژيکي حاال تو کې منحيل شکري )

( کړۍ Furanoseکړۍ او فرکتوز زياتره د فورانوز) (Pyranoseلري. ګلوکوز د پايرانوز)

ړوي. هر کړئيز جوړښت د  الفا او بيتا دوه ايزومريي شکلونه لري. نشايسته او ګاليکوجن جو

 د الفا شکل پويل مريونه دي، په دايس حال کې چې سلولوز د بيتا شکل پويل مري دي.

 د يوقېمته شکرو ځانګړتياوي

د الديهايد يا کيتون د فعال ګروپ له کبله، يو قېمته شکري د لږېدونکو موادو په 

توګه عمل کوي. د دي شکرو دا ځانګړتياوي معموالً  په القيل محلول کې د ځانګړو فلزي 

ايونونو لکه مس او سيلور د لږولو د توانايي پواسطه ښودل کيږي. الديهايد او کيتون ګروپونه 

اميی پلوه هم لږېږي، او د متناظرو منحلو شکرو الکول جوړوي. د شکرو د کيمياوي يا انز 
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د اوکسيديشن او ريډکشن محصوال تو بيلګي د مونو سکرايدونو له مشتقاتو رسه يوځای 

 مخ وګورئ(. 52ترشيح شوي )

 پنځه کاربنه شکری

او  L-arabinose ،D-xyloseد دي ګروپ تر ټولو اړين غړي له الدوزيس )

D-ribose( او کيتوزيس ،)D-xylulose  اوD-ribulose.څخه عبارت دي ) 

(کې دپينتوسان Arabinans( په ارابينان )L-Arabinoseارابينوز ) –ايل 

(Pentosans په ډول شتون لري. دا د هيمي سلولوز يو مرکب دی چې په سايليج کې د)

 او نور ژاولو يو هيمي سلولوز له ماتېدو څخه منځ ته راځي. همدارنګه دا د عريب ژاويل

( په زايالن کې د پينتوسان په ډول شتون لري. دا D-Xyloseزايلوز )-مرکب دي. ډي

مرکبات په وښو کې د هيمي سلولوز عمومي ځنځري جوړوي. زايلوز، له ارابينوز څخه د 

( D-Riboseرابينوز )-نورمال سلفوريک اسيد د ماتېدو پواسطه د پام وړ تولېديږي. ډي
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جوړوي، او همدارنګه د  ډېرو  ribonucleic acid (RNA)ديو حجرو کې  په ټولو ژون

رايبولوز -( او ډيD-xyluloseزايلولوز )-ويټامينونو او کواينزاميونو يو مرکب دي. د ډي

(D-ribulose)  د فاسفيټ لرونکي مشتقات پهpentose phosphate metabolic 

pathway  مخ وګورئ(. ۲۴۴راځي )کې د منځګړي په توګه منځته 

 شپږکاربنه شکري

ګلوکوز او فرکتوز تر ټولو اړينو طبيعي شپږ کاربنه شکرو څخه عبارت دي، په 

( او ګلکتان پويل Mannansدايس حال کې چې منوز او ګلکتوز په نباتاتو کې د منان )

د انګور شکرې يا ډيکسټروز په نوم هم يادېږي چې،  ګلوکوز-ډيمري په ډول شتون لري. 

په ازاد او ترکيبي ډولونو شتون لري. نوموړي شکره په نباتاتو، ميوو، شاتو، ويني، ملف او 

شوکي نحاع مايع کې په ازاد ډول شتون لري، چې د  ډېرو اوليګو سکرايدونو او پويل 

وه سپينه لوکوز خالص شکل، يسکرايدونو او ګلوکوسيدونو سرته جوړونکي شکره ده. د ګ

وز د ميوي شکرې يا لياول فرکتوز-ډيکرستايل جامده ماده،  ده چې په اوبو کې  حل ده. 

(Laevulose .په نوم هم يادېږي، په پاڼو، ميوو او شاتو کې په ازاد ډول شتون لري )

دواړه  ېهمدارنګه په  سکروز او فرکتان کې هم شتون لري. شنه پاڼيز نباتات د فرکتوز شکر 

ازاد او پوليمري شکلونه لري. ازاده شکره يې سپينه کرستايل جامده ماده، ده  چې نسبت 

 سکروز ته خوږه ده چې د شاتو خوږوايل د همدې شکري له کبله دی.

 او پوليمري منان په طبېعت کې په آزاد شکل شتون، نه لري مګر دمنوز -ډي

ونو په  ډېره پيامنه په فنګس منان. همدارنګه د ګاليکوپروتينونو په شکل شتون لري

ې په ازاد شکل په طبيعت ک ګلکتوز -ډي)خمريمايه، چڼياسکي( او بکرتيا کې پيدا کيږي. 



32   کاربوهايدرېتونه

 

 

 

شتون نه لري بلکې د تخمر په مهال د تجزيه شوو مرکباتو په توګه شتون لري. د لکتوز دوه 

مدارنګه ګلکتوزد ه قېمته شکري د مرکباتو په توګه شتون لري، چې په شيدوکې پيداکېږي.

( د mucilages( رنګونو، ګلکتولپيډ، ژاولو او موسيليج )Anthocyaninانتو سيانني )

 مرکباتو په توګه شتون لري.

 

 اوه کاربنه شکري 

( د اوه کاربنه ساده شکرو اړينه بيلګه D-Sedoheptuloseسيدوهيپتلوز )-ډي  

د فاسفيت په ډول رامنځته کې  pentose phosphate metabolic pathwayده او په 

 مخ وګورئ(. ۲۲۲کيږي )

 اتمشتقد يو قېمته شکرو  ۲.۱

 د فاسفوريک اسيد ايسرت 

د شکرو د فاسفوريک اسيد ايسرت د ژوندي موجود په ميتابو ليزم کې اړين رول 

څپرکی وګورئ(. تر ټولو عمومي مشتقات يې له ګلوکوز څخه جوړېږي، ايسرت  نهم  لري. )

 يا شپږم او يا په دې  دواړو کاربونونو کې منځته راځي.يې په لومړي 
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  لرونکي شکري  امني

په دوهم کاربن کې د هايدروکسيل ګروپ د امني  الدوهيګزوز که چريي د يو

( رسه عوض يش، امني لرونکي شکره په الس راځي. د دې شکرو دوه اړين -2NHګروپ )

 د څخه عبارت دي چې په ترتيب رسه ګلکتوسامني-ډي او ګلوکوسامني-ډي مرکبات له

 د پويل سکرايد مرکبات دي.  عرضوف( او  Chitinکايتني )

 

 ډي اوکيس شکري 

کله چې د هايدروکسيل ګروپ له هايدروجن رسه عوض يش، ډي اوکيس شکره 

مرکب دي. همدارنګه، د  DNAرامنځته کېږي. د رايبوز، ډي اوکيس رايبوز مشتقات د 

رامنوز  ګلکتوز او منوز شپږ کاربنه شکرو، ډي اوکيس مشتقات په ترتيب رسه د فرکتوز او

 ځانګړي مرکبات دي. سکرايدونو هيرتوپويل څخه عبارت دي، چې د
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  د شکرو تيزاب

ېږي چې اړين کباندې د اوکسېجن د نصبيدو په پايله کې تيزابونه رامنځ ته  الدوز

  يې عبارت دي له:

(، ګلوکاريک gluconicد ګلوکوز متناظر مشتقات په ترتيب رسه ګلوکونيک )

(glucaric( او ګلوکورانيک )glucuronic تېزابونه دي. د يادو تېزابونو څخه يورانيک )

تېزابونه اړين دي په ځانګړي ډول هغه چې  د ګلوکوز او ګلکتوز څخه السته راغيل چې 

 وپويل سکرايدونو اړين مرکبات دي.دهيرت 

 

 د شکرو الکول 

( بدليدي polyhydric alcoholsساده شکري په پويل هايدريک الکولو )

( منځ dulcitolيش؛ د بېلګې په توګه، دګلوکوز څخه ساربيتول او ګلکتوز څخه ډلسيتول )

مانيټول ( او فرکتوز دواړه مانيتول رامنځ ته کوي. mannoseته راځي، منوز)
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(Mannitol د سايليج په وښو کې شتون لري او د ځانګړو غريهوازي بکرتياوو د تعامل )

 پواسطه د وښو له فرکتوز څخه جوړيږي.

 

  ګاليکوسايدونه

که چېرې د ګلوکوز د لومړي اتوم کاربن هايدروکسيل د ګروپ هايدروجن 

( پواسطه، له الکول )د شکرو د ماليکول condensationدايسرت جوړېدو، يا کندينسيشن )

په شمول( يا فينول رسه عوض يش ګاليکوسيد جوړوي. همدارنګه ګلکتوز څخه 

( جوړوي. د Fructosides(، او فرکتوز څخه فرکتوسيد )Galactosidesګلکتوسيد )

( اصطالح په مجموعي ډول د دي مشتقاتو لپاره استعاملېږي او glycosideګاليکوسيد )

 په نوم يادېږي. Glycosidic bondابطه يې د ر 

ګاليکوسيدونو رسه ډلبندي کيږي، او دا مرکبات   اوليګوسکرايدونه او پويل سکرايدونه د 

د شکرو يا د شکرو د مشتقاتو د ماتېدو په پاېله کې منځ ته راځي. ځانګړي طبيعي 

مواد لري. د مثال په توګه، نيکلوسيدونه يوه شکره لري چې  non-sugarګاليکوسيدونه 

 څپرکی وګورئ(. 3رسه وصل ده ) Heterocyclic nitrogenous baseد 
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   جدول   ځني اړين طبيعي ساينوجنتيک ګاليکوسيدونه 2.5

 رسچينه نوم

د ګلوکوز او هايدروجن سيانيد 

څخه عالوه د هايدرواليتيک 

 محصوالت

Linamarin 

(phaseolunatin) 

Linseed (Linum 

usitatissimum), 

Java beans (Phaseolus 

lunatus), 

Cassava (Manihot esculenta) 

 اسيتون

Vicianin Seeds of wild vetch 

(Vicia angustifolia) 
 ارابينو، بينزايل الديهايد

Amygdalin  ترخه بادام، شفتالو زړي، الوچي، مڼي

 ميوي  Rosaceaeاو د 

 بينزايل الديهايد

Dhurrin Leaves of the great millet 

(Sorghum vulgare) 
p-Hydroxy-

benzaldehyde 

Lotaustralin Trefoil (Lotus australis) 

 (Trifolium repens) سپېنه شفتله 
Lotaustralin 

( د ماتېدو په Cyanogenetic glycosidesد سيانوجنتيک ګاليکوسيدونو )

زهري مرکب رامنځ ته  (Hydrogen cyanide (HCN))پايله کې هايدروجن سيانايد 

کېږي، هغه نباتات چې دا مرکبات لري د څارويو لپاره زهري دي. ګاليکوسايدونه په خپل 

د هايدروليز يش. په هر صورت، ذات کې زهري نه دي او د زهري کېدو د مخه باي

ګاليکوسيد د نبايت انزايم پواسطه په اسانۍ ماتېږي.  د سيانوجنتيک ګاليکوسيد يوه بېلګه 

وايې(   چې په زغر،  phaseolunatin( دی )همدارنګه ورته linamarinلينامارين )

Java beans ( او کاساواCassava) کې شتون لري. که چريي نوموړي خوراکي څارويو 

ته په المده ميده شکل ورکول کېږي، د مخلوط کولو په مهال دي جوش يش تر څو انزايم 

يې غريفعال يش. د لينامارين د ماتېدو په پايله کې، ګلوکوز، اسيتون او  هايدروجن سيانيد 

جدول کې  2.5نوري بيلګي او  رسچيني په  سيانوجنتيک ګاليکوسيدونوته کېږي. د  رامنځ

 ښودل شوي.
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  قېمته شکري څو ۲.۱

 دوه قېمته شکري

د يو قېمته شکرو د شتون او د هغوی د رابطې له مخې د ډېرو   د تيوري له مخې

دوه قېمته شکرو منځته راتلل امکان لري. تر ټولو اړيني يې د خوراکې سکروز، مالتوز، 

لکتوز او سلوبايوز دي، چې د ماتېدو په پايله کې يې دوه ماليکوله  شپږ قېمته شکري رامنځ 

 ته کېږي:

6O02H6C2→O2+H00O22H02C 

ړ شوي چې فرکتوز څخه جو-ډي-ګلوکوز او يو ماليکول بيتا-ډي-له يو ماليکول الفا سکروز

د ګلوکوز د  لومړي او فرکتوز د  دوهم کاربن ترمنځ يې اوکسېجن د پول په توګه موقېعت 

 لري. سکروز فعال لږېدونکي ګروپ نه لري.

چې د کاربن د انتقال اسايس  شکل  ډېره دوه قېمته شکره ده، په بناتاتو کې ترټولو سکروز

( کې پيدا 211g/kg-051( او لبلبو )211g/kgدي. سکروز په  ډېره اندازه په ګنيو  )

(، ګازرو او  ډېرو مېوو کې هم mangelsکېږي؛ همدارنګه په نورو ريښو لکه مانګل )

ېږي. که په تشتون لري. سکروز په اسانۍ رسه د سکرايز انزايم يا رقېقو تيزابونو پواسطه ما

Co061  کې جوش يش  د وربشو شکره جوړوي او پهCo211  درجې سانتي ګريد کې

يا د شېدو شکره د غوالنځي محصول دي. د غوا  ( جوړوي. لکتوزCaramelکاراميل )

لکتوز لري. د سکروز پشان منحل نه ده، لږ خوږوايل لري او شيدو  g/kg 48-43شيدي 
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ګلکتوز څخه -ډي-ګلوکوز  او  بيتا-ډي-ته لږ خوږ خوند ورکوي. لکتوز د يو ماليکول بيتا

پواسطه وصل شوي، جوړيږي او يو لږېدونکي فعال  beta-(0:4)-linkageچې د 

ر موجوداتو ول د يو شمېګروپ لري. لکتوز د سرتيپتوکوکس لکتس بکرتياوو په شم

( CHOH.COOH3CH.پواسطه تخمرکېږي. دا اورګانيزم لکتوز په لکتيکت اسيد )

 بدلوي چې د شيدو د ترش کېدو سبب کېږي. 

کې  په  Co075کې ګرم يش زېړېږي؛ او په  Co051په  که چېرې لکتوز

ه کې يو ايدروليز په پايلنصواري مرکب بدلېږي، چې لکتوکاراميل نومېږي. د لکتوز د ه

 ماليکول ګلوکوز او يو ماليکول ګلکتوز په الس  راځي. 

( شکره د رقېقو تيزابونو يا انزاميونو پواسطه د نشايستي او maltمالتوز يا مالت )

ګاليکوجن د ماتيدو څخه منځته راځي. د وربشو د تيغ وهلو په مهال له نشايستې څخه د 

اماليز انزايم پواسطه منځ ته راځي. وربيش د کنرتول تيغ وهلو او وچولو وروسته د مالټ په 

د جوړېدو لپاره استعامليږي.  مالتوز په  Scotch malt whiskyنوم يادېږي او د بئري او 
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-اوبو کې منحل دي، مګر د سکروز په اندازه خوږوايل نه لري. د جوړښت له پلوه دوه الفا

 موقيعتونو کې يوځای دي؛ يو لږونکي ګروپ لري. 2،3-ګلوکوز لري، چې د الفا-ډي

سلولوز دي.   ېسيلوبايوز په طبيعت کې په ازاد ډول شتون نه لري، اسايس واحد ي

رابطې پواسطه تشکيل شوي. نوموړي رابطه   beta-(0:4)ګلوکوز څخه د -ډي-د دوه بيتا

د تی لرونکو د هضمي انزاميونو پواسطه نه ماتېږي بلکې د مکرويب انزاميونو پواسطه 

 ماتيدي يش. د مالتوز په شان، سلوبايوز يو فعال لږېدونکي ګروپ لري.

 

 دري قېمته شکري

رافينوز او کيستوز اړيني طبيعي دري قېمته شکري دي. دا دواړه لږېدونکي 

 ته کېږي: ګروپونه، نه لري او د هايدروليز څخه يې دري ماليکوله شپږ کاربنه شکري رامنځ

C08H32O06→2H2O→3C6H02O6 

رافينوز يو عمومي ګروپ دي چې د سکروز په شان په نباتاتو کې شتون لري او  

په لږي اندازي رسه په لبلبو کې موجود وي او د تجاريت بوري د جوړيدو پر مهال په 

رافينوز لري. چې د هايدروليز  81g/kgموالسس کې جمع کيږي. د پنبه داين تخم تقريباً 

تخمونو او  توليدېږي. کيستوز او ايزوکيستوز د وښو په څخه يې ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز

شنه کېدونکو برخو کې شتون لري. دا دواړه شکري له فرکتوز څخه جوړي شوي، چې د 

 سکروز د ماليکول رسه نښتي دي.
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  لور قېمته شکريڅ

له څلورو يو قيمته شکرو څخه جوړي شوي چې د دي ګروپ غړي سټاکوز 

(Stachyose د رافينوز په شان په عايل نباتاتو کې ډېر شتون لري او تقريباً د )نوعو  065

څخه په الس راغيل.  دا شکره لږېدونکي ګروپ نه لري او د هايدروليز څخه يې دوه 

 ماليکوله ګلکتوز، يو ماليکول ګلوکوز او يو ماليکول فرکتوز په الس راځي:

C24H42O20+3H2O→4C6H02O6 

 پويل سکرايد ۲.۱

 هوموګاليکان

دا کاربوهايدريتونه نسبت ساده شکرو ته  ډېر توپريي لري چې زياتره يې  ډېر 

ماليکويل وزنونه لري چې له  ډېرو پنځه کاربنه او شپږکاربنه شکرو څخه جوړ شوي دي. 

اتو کې شکرو تعاملونه، نه تررسه کوي او په نباتهوموګاليکان د الدوز او کيتوز د بېالبيلو 

زياتره د زېرمه  شوو خوراکي موادو لکه نشايستي يا د ساختامين موادو لکه سلولوز په توګه 

 شتون لري.

 

 ارابينان او زايالن

نوموړي شکري د ارابينوز او زايلوز پوليمريونه دي.  هوموګاليکان د دي پنځه 

 کېږي او په عامه توګه د هيرتوګاليکان په ډول له نورو شکروکاربنه شکرو له مخې پيژندل 

 رسه په ترکيبي ډول پيدا کيږي.

 

 ګلوکان

نشايسته يو ګلوکان دي او په  ډېرو نباتاتو کې د کاربوهايدريتونو د رسچيني په  

توګه شتون لري. ګلوکان په  ډېره اندازه په تخمونو، ميوو، ساقو او ريښو کې شتون لري. 

په طبيعي ډول د دانو په شکل شتون لري، چې اندازه او ډول يې په بېالبيلو نباتاتو نشايسته 

کې توپريکوي چې د دانې په مرکزي طبقو کې شتون لري.  اګرچې د دې دانو اصيل مرکب 
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ګلوکان دی، په لږه اندازه نور جوړونکي مواد لکه پروتني، شحمي تيزابونه او فاسفورس هم 

ز او ي ترکيب له مخي توپري کوي، او د يو شمري  پيښو پرته د  امايلو لري. نشايسته د کيمياو 

امايلوپکتني پويل سکرايدونو مخلوطونه دي چې د دوی جوړښتونه رسه مختلف دي. اګر 

چې په زياتره نشايستو کې امايلوپکتني اصيل مرکب دي ولې په طبيعي نشايسته کې د 

  818-71، چې تقريباً د ټولې نشايستي امايلوپکتني اندازه په رسچيني باندې متکي ده

جوړوي. د نشايستي د کيفيت لپاره  د ايودين رسه د نشايستي تعامل تررسه کول دي:  امايلوز 

يو قوي ايب رنګ او امايلوپکتني يو ايب بنفش يا ارغواين رنګ توليدوي. امايلوز اصالً 

لورم م کاربن د بل په څګلوکوز د يو ماليکول اول اتو -ډي-مستقيم  جوړښت لري، د الفا

اړيکي شتون ولري.  alfa-(0:6)کاربن کې يوځای شوي. کيدي يش يوه لږه اندازه 

ابتدايي رابطې لري،   alfa-(0:4)امايلوپکتني د بوټي په شان  جوړښت لري چې 

د نشايستي دانې په يخو اوبو کې  يو شمري ښي رابطې هم لري. alfa-(0:6)همدارنګه د 

کله چې اوبو کې حرارت ورکړل يش نو داين پړسېږي او جال تيني شکل  منحل نه دي، مګر

غوره کوي. د جالتيني شکل له مخې د کچالو د نشايستي داين ډېري پړسېږي او بيا څريي 

کېږي؛ د غلو دانو نشايستي پړسېږي مګر نه څريي کېږي. څاروي په  ډېره اندازه د حبوباتو 

 مرصفوي. د دانو، محصوال تو او ټيوبر نشايسته

ګاليکوجن د ډېرو منشعبو پويل سکرايدونو لپاره استعامليږي چې د څارويو يا 

مايکرو اورګانيزمونو څخه جال  شوي. دا ماليکولونه په چټکۍ رسه په هغو رشايطو کې چې 

د ګلوکوز د ازادېدلو لپاره اړين دي لکه مترين او فشار، ماتېږي. ګاليکوجن په ځېګر، 
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( دي او د  glucansڅارويو په نورو  انساجو کې شتون لري. دا ګلوکانونه )عضال تو او د 

جوړښت له پلوه امايلوپکتني ته، ورته دي، او  څارويو د  نشايستي په نوم يادېږي. 

ګاليکوجن اسايس کاربوهايدريت دي چې د څارويو په بدن کې زېرمه کيږي او د انرژي 

کوجن ماليکويل وزن د څارويو د نوعې، انساجو په ميتابوليزم کې اړين رول لري. د ګالي

ډول او فزيولوژيکي حالت له مخي  توپري کوي. د بېلګې په توګه د صحرايئ موږک د 

ماليکويل وزن لري په دايس حال کې چي د عضيل په برخه  801x5-0ځېګر ګاليکوجن  

ليز څخه د نشايستي او ګاليکوجن د هايدرو  دي. 601x5کې يې ماليکويل وزن تقريباً 

 منځ ته راځي: ډيکسټرين

 

ډيکسټرين په اوبو کې منحل او نښلېدونکی محلولونه جوړوي. د دي توليداتو 

عايل غړي له ايودين رسه سور رنګ رامنځ ته کوي، په دايس حال کې چي ابتدايئ غړي 

بوباتو ح يې کوم رنګ نه ورکوي.  ډيکسټرين د ډوډي کلک پوښ، کباب شوي ډوډۍ  او 

 نېمه سوځېدلو خوراکو ته ځانګړی خوند ورکوي.

تر ټولو ډېر پويل مري دي،چې د نبايت حجروي  د نباتاتو په عامل کې سلولوز

ديوالونو اساس جوړوي. خالص شکل يې په پنبه کې پيدا کيږي. خالص سلولوز يو 

احد يې  سلوبايوز دي. دلته هوموګاليکان دي چې ډېر ماليکويل وزن لري او تکراري و 

رابطه ده. په نباتاتو کې،د سلولوز ځنځري مرتاکمې کوچنۍ رشتي توليدوي،  2,3ګلوکوز -بيتا

چې د حجرې د داخيل او خارجي دواړو هايدروجني رابطو پواسطه نيول شوي دي. په 
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نبايت حجروي ديوال کې، سلولوز له نورو مرکباتو په ځانګړي توګه هيمي سلولوز او لګنني 

  او لري.رسه د فزيکي او کيمياوي پلوه نژدي تړ 

 (0,3)( د هغو پويل سکرايدونو اشرتاکي ګروپ دي، چې د Callose) کالوز

کب ګلوکان په عايل نباتاتو کې د خاصو ديوالونو د مر -تکراري رابطې لري. دا بيتا  (0,4)او 

په توګه د انکشاف په بېالبيلو مرحلو کې لېدل کيږي.د حبوباتو د اندوسپرم حجروي ديوال 

ګلوکان څخه جوړه شوي. همدارنګه دوی په عايل نباتاتو -سرته برخه د دي نوعه بيتا يوه

 کې د زخم او انفکشن په وړاندي زيرمه کېږي.

 

   فرکتان

او  Compositaeپه ريښو، ساقو، پاڼو او بېالبيلو تخمونو په ځانګړي توګه  

Gramineae  کې د زېرمه کېدونکو موادو په توګه شتون لري. پهGramineae  ،کې

فرکتان يوازې د ګرمو سېمو په نباتاتو کې پيدا کېږي. دا پويل سکرايدونه په يخو اوبو کې 

 2,0 يا  2,6فرکتوز لري چې د -ډي-منحل دي او لږ ماليکويل وزن لري. ټول فرکتانونه بيتا

 2,6( چې د levan( ليوان )۲روپونو ويشل کېږي: )رابطو پواسطه وصل شوي. په دري ګ

( د فرکتان  ۲رابطه لري؛ او ) 2,0(، چې inulin( انولني )۱رابطې پواسطه مشخص کيږي؛ )

( او غنمو Agropyron repensوښو )  couchمنشعت ګروپ، د مثال په توګه په 

وليز په پايله د هايدر  اندسپرم کې پيدا کيږي. دا ګروپ دواړه رابطې لري. زياتره فرکتانونه

ګلوکوز تولېدوي، چې د فرکتان په -ګلوکوز څخه عالوه يوه لږه اندازه ډي-کې، د ډي
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د وښو د نوعی د فرکتان جوړښت  ماليکول کې د سکروز اخرنی  واحد څخه السته راځي.

  دلته ښودل شوي:

 

 

 او منان  ګلکتان

د ګلکتوز او منوز پويل مريونه دي، او د نباتاتو په حجروي ديوالونو کې شتون 

لري. منان د خرما تخمونو د حجروي ديوالونو اصيل مرکب دي، چې د تيغ وهلو په مهال 

 taguaغذايئ رسچينه ګڼل کېږي او له منځه ځي. د منان غني رسچينه  د جنويب امريکا د 

palm ( وينPhytelephasmacrocarpa د ميوو ايندوسپرم دي؛ ددي ميوو کلک )

په نوم پيژندل کيږي. د شفتلو په شمول د زياتره ليګيوم  Vegetable ivoryايندوسپرم د 

 نباتاتو تخمونه، دري پانيزه شفتله او رشقه ګلکتانونه لري.

  ګلوکوزامينان

( لرونکي هوموګاليکان يوه glucosamine( د ګلوکوسامني )Chitinکايټني )

يو خطي پويل مري دي.  acetyl-D-glucosamineپيژندل شوي بيلګه ده، چې د 

، فنجي Crustaceaکايټني په ابتدايئ څارويو کې ډېر شتون لري او په ځانګړي توګه  په 

او ځني شنو الجيانو کې ډېر دي. د سلولوز څخه وروسته، دا ممکن په  طبيعت کې ډير  

 يل سکرايد دي.پراخه پو 
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 هيرتوګاليکان 

  پيکتيک مواد

د هغو پويل سکرايدونو رسه نژدي، دي چې په ګرمو اوبو کې منحل دي چې د 

ابتدايئ نباتاتو حجروي ديوالونو او عايل نباتاتو د حجرې  داخيل برخي  جوړوي. په ډېره 

د  . پکتنياو لبلبو تفاله کې شتون لري اندازه  په نرمو انساجو لکه د سرتس ميوو په پوټکي

 يو مستقيم ځنځري لري چي د ګلکتورانيک اسيد-غړی دی، چې د ډيدې ګروپ اصيل 

-دا ځنځريونه د ايل لري. تيزايب ګروپونو مختلفي اندازي يې د ميتايل ايسرت په توګه شتون

-شکري د بېلګې په توګه ډيپه عالوه کولو رسه قطع کېږي. نوري ساختامين رامنوز 

يد زايلوز يې د څنګ ځنځريونو په توګه نښتي دي. پکتيک اس-ارابينوز او ډي-ګلکتوز، ايل

د دي ټولګې يو بل غړي دي؛ د جوړښت له پلوه پکتني ته ورته دي مګر ايسرت ګروپونه، 

په  عنه لري. پکتيک مواد  د پام وړ رسيښناکه ځانګړتياوي لري او په تجاريت ډول د مرب

 جوړولو کې استعاملېږي.

 

  هيمي سلولوز

د حجروي ديوال پويل سکرايد دي چې په القيل کې منحل دي او د سلولوز رسه 

-توز، ډيګلک-ګلوکوز، ډي-نژدي اړيکه لري. د جوړښت له پلوه هيمي سلولوز اساساً د ډي

البيلو بېالبيلو ترکيبونو رسه د بې ارابينوز  څخه جوړ شوي چې په-زايلوز او ايل-منوز، ډي

ګاليکو سيدي رابطو پواسطه يوځای شوي. همدارنګه يورانيک اسيدونه لري. د وښو هيمي 

زايلوز څخه جوړ شوي چې په څنګ -ډي beta-(2:3)سلولوز اساساً  زايالن لري  چې د 

 .کې يې ميتايل ګلوکو رانيک اسيد او تکراًر ګلوکوز، ګلکتوز او ارابينوز لري

 

  ترشح کېدونکي ژاويل او اسيدي موسليج

دا ژاويل  زياتره د نباتاتو د زخمونو څخه توليدېږي، دا ترشحات په طبيعي ډول  

د چادونو او پاڼو څخه رامنځ ته کېږي. ژاويل  د کلسيم او مګنيزيم مالګي دي او په ځينو 
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 ژاولې ايسرت بدلېږي. د عريب پيښو کې د هايدروکسيل ګروپونو  پواسطه د استيت په

(Acacia gum د هايدروليز په پايله کې ارابينوز، ګلکتوز،رامنوز او ګلوکورانيک اسيد )

توليدېږي. تيزايب موسيليج د چاودونو، ريښو، پاڼو او بېالبيلو نبايت تخمونو څخه ترالسه 

ګلکتورانيک  نوز اوکېږي. د زغرو موسيليج  د هايدروليز په پايله کې ارابينوز،ګلکتوز،رام

 اسيدمنځ ته راځي.

 

  هيالورانيک اسيد او کوندراتني

دا دوه پويل سکرايدونه يو تکراريدونکي واحد لري چې آماين لرونکي شکري 

لري،  نيګلوکوزام -ډي-اسيد چې اسيتايلاو ډي ګلوکورانيک اسيد لري. هغه هيالورانيک 

ه نوم بند کې شتون لري. د دي تيزاب محلولونه رسيښناک په پوستکي، سيانويل مايع او د

دي د بندونو په غوړولو کې اړين رول لري. کوندراتني دکيمياوي پلوه هيالورانيک اسيد ته 

ورته دي مګر د ګلوکوزامني په عوض ګلکتوزامني لري. د کوندراتني سلفيټ ايسرتونه د 

 عرضوف، ټينډون او هډوکو غټ جوړونکي مرکبات دي.

 

  لګنني ۲.۱

کاربوهايدريت نه دي ويل له دي مرکباتو رسه نژدي اړيکي لري، او د  لګنني

نبات حجروي ديوال ته کيمياوي، بيولوژيکي او ميخانيکي کلکوايل ورکوي. لګنني  يو 

ځانګړی مرکب ته، نه ويل کېږي بلکې يوه مجموعي اصطالح ده چې اړوند نژدي ټول 

الکول  رييلالکول ، کونيف امل دي . لګينني د فينايل پروپان د کوماريلمرکبات په  کې ش

او سيناپيل الکول  مشتق شوي پويل مري دی. د لګنني ماليکول د ډېرو پينايل پروپانوئيد 

(phenylpropanoidواحدونو څخه جوړ )  :شوی چې يو پيچيل جوړښت لري 



حيواين تغذيه  32 

تغذيه کې ځانګړی ځای لري ځکه چې  د کيمياوي ماتيدين په د څارويو په 

وړاندي مقاومت لري. لګنني د نبايت فايربونو فزيکي جوړښت  د نورمالو هضمونکو 

انزاميونو څخه سايت. د لګنني او نبايت پويل سکرايدونو، او د حجروي ديوال  د پروتينونو 

لې هضم څخه سايت.  لرګي، رسيد ترمنځ  کيمياوي رابطې شتون لري چې دا مرکبات له  

بيدي او بوس ډېر لګنني لري نو ځکه لږ  هضميږي پرته له دې چي د لګنني او نورو 

مخ وګورئ(. ۲۸۴مايت يش )کاربوهايدريتونو ترمنځ رابطې په کيمياوي ډول 



 لنډيز 32

 لنډېز

کاربوهايدريت هغه مرکبات دي چې کاربن، هايدروجن او اکسيجن لري، د هايدروجن  . 2

او اکسيجن ترمنځ تناسب يې د اوبو په شان دي او په ځانګړي ډول په نبايت خوراکو کې 

 پيدا کېږي.

. دوی د ساده شکرو )مونو سکرايدونو( څخه د دری او اوه اتومه کاربونونو رسه تر  دوه،  5

( او په پايله کې د شکرو د di-,tri- and tetrasaccharidesماليکوله ) دري يا څلور

 پيچيل پويل مري )پويل سکرايد( پوري توپري کوي.

 -Lيا    -Dد الديهايد يا کيتون فعال ګروپ لري او کويل يش چې د  . يو قېمته شکري 3

 د هنداری تصوير ځانته غوره کړي.

فزيالوژيکي حالتونو الندې يو قېمته شکري په اسايس ډول په کړئيز شکلونو رسه . د 3 

شتون لري، چې الفا يا بيتا ايزومريونه وي.

.د کاربوهايدريتونو ګروپونه  فاسفورس، نايرتوجن، سلفر او ځني نور هغه ماليکولونه لري  2

نتيک د لکه سيانوجچې د هستوي تيزاب جوړښت او ميتابوليزم کې غالب دی، او نور موا

 ( لري.cyanogenetic glucosidesګلوکوسيد )

. اسايس کاربوهايدريتونه چې په غذاګانو کې شتون لري يو قېمته شکري ګلوکوز،فرکتوز،  2

ارابينوز، زايلوز او رايبوز دوه قېمته شکري سکروز، مالتوز؛  نشايسته، هيمي سلولوز او 

 وز دوه قېمته شکره شتون لري.سلولوز په کې شامل دي. په شيدو کې لکت

په خپل ذات کې کاربوهايدريت نه دی، د نبايت حجرې په ديوال کې د  .لګنني 2

 کاربوهايدريتونو رسه تړيل دي.
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یڅپرک درېم

ونهلـــــــــپيډ

ډلبندي د لپيډ  ۳.۱

 شحم   ۳.۱

 ګاليکولپيډ   ۱.۱

 فاسفولپيډ  ۳.۱

 واکس  ۳.۱

 سټريوئيدونه  ۳.۱

 ټرپني  ۳.۱

  د لپيډ ډلبندي ۳.۱

(،هورمونونو، او غشاګانو له عضوي موادو څخه Oils(،تيلو)Fatsلپيډ د شحمو)

ريمنحل او د نباتاتو او څارويو په نسجونو کې شتون لري. نوموړي عبارت دي چې په اوبو غ

مواد په عامو عضوي منحل کونکو لکه بنزين، ايرت او کلوروفورم کې حليږي. لپيډ په حجره 

کې حيايت رول لري. لپيډ اليکرتون انتقالوي، انزاميي فعاليتونه تررسه کوي، د بيولوژيکي 
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رژی د زيرمې په توګه فعاليت کوي؛ همدارنګه د غشاوو ترکيب کې برخه لري، او د ان

حجراتو، نسجونو، او غړو په منځ کې د کيمياوي پيغام رسونکي په توګه هم فعاليت تررسه 

کوي. د خوراکې په آټکيل تجزيه کې، د ايرت پواسطه د ماتيدونکو په ګروپ کې شامل 

 شکل په توګه ډلبندي شوي. 3.1دي. لپيډ د 

ونه شتون لري: ساختامين او ذخريوي. ساختامين لپيډونه د دوه ډوله نبايت لپيډ

بيالبيلو غشاګانو او محافظوي سطحو په جوړښت کې برخه لري.  همدارنګه د عايل نباتاتو 

او په لږه   شتون لري. سطحي لپيډونه عموماً واکس  7%د پاڼو په جوړښت کې تقريباً تر 

وهايدريتونو، شحمي اسيدونو او کيوتني په ډول رسه لېدل اندازه  اوږد ځنځري لرونکي کارب

کېږي. غشايي لپيډونه چې په مايتوکاندريا، ايندوپالزميک ريتيکومل او پالزمايئ غشا کې 

( او فاسفوګلريرسايدونه دي. په 47%-04شتون لري چې په عمومي توګه ګاليکولپيډ )

ره يې تراي و کې شتون لري، چې زياتنباتاتو کې زېرمه کيدونکي لپيډونه په مېوو او تخمون

ګلرسايدونه دي. 

يې  7بېالبيلو  شحمي اسيدونو له جملې څخه  يوازې  044د نبايت  نسجونو د 

اسيد دي؛ تر ټول عام مشبوع  چې تر ټولو زيات يې لينولنيک په عام ډول شتون لري

يزاب يې ت شحمي تيزاب يې پاملتيک  دي او تر ټولو عام غري مشبوع يو قېمته شحمي

اوليک  اسيد دي. په څارويو کې لپيډونه د انرژي د زېرمې اسايس شکل دی؛ چې عموماً 

 7%%په شکل زيرمه کېږي، چې د چاغو څارويو د زېرمه کونکو نسجونو تقريباً  د شحم

په الس راځي او د  MJ/kg DM%0جوړوي. د شحمو له بشپړ  اوکسيديشن څخه تقريباً 

په الس راځي چې د زېرمه شوي انرژۍ عمده  MJ/kg DM%7څخه ګاليکوجن 

عالوه له دې څخه زيرمه شوي شحم تر ډيره اوبه نه لري، په داسې   کاربوهايدريت دي.

حال کې چې ګاليکوجن په  ډېره اندازه اوبه لري. د زيرمه کېدونکي انرژۍ د رسچينې په 

.اً شپږ ځله ګټورتوب لرينسبت ګاليکوجن ته تقريب  شحمتوګه د وزن له پلوه، 



03   ونهلپيډ

ونهلپيــــــــــــــــــــــــــــــــډ

ګلرسول نه لرونکيګلرسول لرونکي

سپينګومايلني

سرييربوسيد    مرکبساده

 واکس

هوئيدونستري    دفاسفوګلرساي  ګاليکولپيډ

 ټرپني

ايکوسانوئيد     ګلکتولپيډډګلوکولپي

Fats  سيپالني ليسيټني

 شکل د لپيډ ډلبندي 3.1

د څارويو د نسجونو  ساختامين لپيډونه، عموماً فاسفولفيډونه دي، چې د 

ن لري. د شتو  07-2جوړوي؛ او په ځېګر کې   77-%.4عضالتو او زېرمه کونکو نسجونو 

څارويو د نسجونو تر ټولو عمده غريي ګلرسايد خنثي لپيډ د کوليسرتول او ايسرت څخه جوړ 

ت او زېرمه کونکي نسجونه جوړوي.عضال  7%4.4-4.40شوي، چې په يوځايي توګه تر 

  شحم ۳.۱

( د نباتاتو او څارويو  جوړونکي برخي دي او د زيرمه شوي Oil) شحم او تېل

ژۍ اړيني رسچيني ګڼل کېږي چې عمومي جوړښت يې يو ډول دی؛ مګر کيمياوي او انر 

 د کوټي په عادي تودوخه کې مايع وي او د کيمياوي فزيکي خواص يې توپري کوي.   تيل

( اصطالح عموماً دواړو Fatپلوه نسبت جامدو شحمو ته فعال عکس العمل لري. د شحم )

ني څخه عالوه، زيرمه شوي شحم د تودوخې په نوعو ته استعامليږي. د انرژي د رسچي

تنظيم کې رول لري او په ځينو توده وينه لرونکو څارويو کې، د بدن د تودوخې په ساتنه 

کې د تودوخې د رسچيني په توګه کار کوي. دا عمل په هغو څارويو کې  چې له ويښتو 
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ډير اړين  فق کړېپرته تولد کيږي،ژمنی خوب لري او په هغوکې چې له يخنې رسه يې توا

دي. دا ډول څاروي د نصواري رنګه شحم ځانګړي زېرمي لري، چې  د اکسېديشن عملې 

څوارلسم د توليد څخه جال کېږي ) Adenosine triphosphate (ATP)پواسطه د 

د توليد لپاره د پاملتيت  ATPڅپرکی وګورئ( او ټوله انرژي د تودوخې په ډول ازاديږي. د 

(Palmitateد اوک ) ً70سيدايز په خاطر  تقريباMJ/kg  تودوخه ورکوي،او هغه چې په

تودوخه توليدوي. په دې نسجونو کې، مايتوکاندريا ته تنفيس  MJ/kg%0جال شکل دې 

يږي او د زيړ کانتقايل اليکرتون په ځانګړی ډول رسه سايتوکروم په آزادانه توګه ورکول 

 رنګ باعث يې ګرځي.

 

 د شحمو جوړښت

عي ډول د دري اوږدو کاربوکسليک تيزابونو د ايسرت او د يو ځانګړی شحم په طبي

و نوميږي. د شحمي تيزابون ترای هايدريک الکولو څخه رامنځته کيږي چې ګليرسول

يا تراي  triacylglycerlد  Esterificationپواسطه  د دې دري ګروپونو الکولو 

 ګلرسايد د جوړيدو سبب کيږي:

 

اصطالحاتو کې هغه ځايونه چې د تيزايب ځنځريونو  Stereochemicalپه  

 stereospecificډکيږي،يو شان نه دي. لکه څرنګه چې ليدل کېږي، د پواسطه 

numbering  په سيستم کې دا ځايونه دsn-7  اوsn-0  په توګه جوړ شوي. دوی د

سبب  ې  د دوباره فعاليتانزاميونو پواسطه رسه جال شوي چې دا کار په يو يا څو ځايونو ک

کاربن  sn-3عمليه هميشه نسبت  Phosphorylationکيدي يش. د بېلګې په توګه د 
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کاربن اتوم کې تررسه کېږي. اګر چې تراي اسايل ګلرسول غالب دي،  -sn 0اتوم ته په 

مګر په ډيره لږه اندازه مونو او ډای ګلرسول هم جوړيږي. ترای اسايل ګلرسول د شحمي 

و د موقېعت او طبيعت له پلوه بيالبيل ډولونه لري. ساده تراي ګليرسول هغه دي چې تيزابون

يو شان دري شحمي تيزابونه ولري، لکه چې پورته ښودل شوي. هرکله چې په 

esterification  کې له يو څخه  ډېر شحمي تيزابونه واقع يش نو  مخلوط ترای اسايل

 ګلرسول منځ ته راځي:  

7.O.CO.R2CH 

  

  2CH.O.CO.R 

  

0.O.CO.R2CH 

 مخلوط تراي اسايل ګلرسول

 

 د بيالبيلو شحمي تيزابونو مناينده ګي کوي.   0Rاو  R2R ,7په پورته شکل کې 

( د دې ډول تراي اسايل ګلرسول له مخلوط څخه Oilطبيعي شحم او تيل )

ده  ترای اسايل سا 277مخلوط او  7%%عبارت دي. د آټکل له مخې د سويابني تيل تقريباً 

لري. هغه ترای اسايل ګلرسول چې   7%2او  7%%ګلرسول لري. د زغرو تيل په ترتيب رسه 

 Laurelيو شحمي تيزاب لري په طبيعي ډول پيدا کيږي د بيلګې په توګه لوريل تېل )

oil تراي اسايل ګليرسول لري. زياتره طبيعي  شحمي تيزابونه  077( تقريباً د لوريک تيزاب

بن طاق اتومونه لري، چې د دوې د جوړيدو په مهال لېدل کيږي )نهم څپرکی د کار 

وګورئ(.  په اکرثو کې د کاربوکسيل يو ګروپ او د کاربن مشبوع يا غري مشبوع غريمنشعب 

 ځنځري لري. 

(، دري dienoic(، دوه )monoenoicغريمشبوع شحمي تيزابونه يو )

(trienoic( يا څو )polyenoic دوه ګوين ر ) ابطې لري. د غريمشبوع معني دا ده چې د

هايدروجن اتوم لږ شمېر په هريو ماليکول کې د هريو کاربن رسه نښتي دي، لکه په الندې 

 ډول:
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Monounsaturatedيوه دوه ګونې رابطه لري : 

Polyunsaturated (PUFA).له يوې څخه  ډېري دوه ګوين رابطې لري : 

اوي ونو څخه بيالبييل فزيکي او کيميغريمشبوع تيزابونه له مشبوع تيزاب

ي يې ټيټ او له کيمياوي پلوه  ډېر فعال وي. د شحم ځانګړتياوي لري. د وييل کيدو ټکي

تيزاب په ماليکول کې د دوه ګونې رابطې موجوديت په دې معنی چې دا تيزاب په دوه 

روجن کاربن رسه د نښليدونکي هايد ډولونو شتون لري، چې د دوه ګونې رابطې درلودونکي

په ترتيب پوري اړه لري. هرکله چې د شحمي تيزاب د دوه ګونې رابطې د څنګ هايدروجن  

شکل وايې، او هرکله چې د هايدروجن يو اتوم يو طرف  cisپه عني طرف کې وي نو ورته  

کل ويل کيږي لکه په الندې ( شtrans) ته او بل يې بل طرف کې واقع وي نو ورته دترانس

 ډول:

 

شکل لري. د شحمي تيزابو د نوم ايښودلو  Cisزياتره طبيعي شحمي تيزابونه د 

رسه عوض کيږي. له  Oicتوري له  Eلپاره د هغوی د مورين هايدروکاربن  د نوم اخري 

( دي ويل د Ocadecanoicکاربنه تيزاب نوم اوکتاديکانوئيک ) 71دې کبله يو مشبوع 

کاربنه تيزاب چې يوه دوه ګوين  71مورين هايدروکاربن نوم اوکتاديکان دي. يو  دي د

بدليږي. د دوه ګونې رابطې ځای  Octadecenoicڅخه په  Octadeceneرابطه لري د 

( د ماخذ پواسطه ښودل کېږي. له دې کبله، Carbon atom 7د کاربوکسيل کاربن اتوم )

%-octadecenoic acid  کاربن  74او  %ري او دوه ګونې رابطه به يې د کاربنه ول 71به

به اتلس کاربنه ولري  Octadecatrienoic acid-%17217%ترمنځ وي. په ورته توګه 

او دوه ګوين رابطه به يې د نهم، لسم، دولسم ، ديارلسم، پنځلسم او شپاړسم کاربونونو 
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مه، او روسته کاترمنځ وي. نومونه يې لنډيدي يش  داسې چې د کاربن شمري ذکر يش و 

)پورته( ښودل کيږي.   ( چې موقيعت يې سوپرسکريپتΔوروسته د دوه ګونو رابطو شمري )

وي. همدارنګه  د  Δ7180%17217%ډيزاين به  Octadecarienoic acidله دې کبله 

اتومونه په ترتيب رسه په  0او  2په توګه هم ليکل کيداي يش. د کاربن  7180-%17217%

( ω( رسه ښودل کيږی او د ځنځري ښکتنې اخرنی ميتايل کاربن د اوميګا )ß)( او بيتاαالفا)

په توري ښودل کيږي. په تغذيه کې غريمشبوع تيزابونه په مکرر ډول د اخرنی ميتايل لکه د 

-%17217%کاربن لومړي اتوم رسه د رابطې په اساس نومول کيږي.د دي سيستم په اساس 

octadecatrienoic  تيزاب پهω-010,%-octadecatrienoic  تيزاب بدليږي، داسې

اتومونو رسه د پخوانې سيستم له  74او  70170اتومونه دکاربن د  %او  010چې د کاربن

دي. اوس دا معمول ده چې د  7180ω-%0101-مخې مطابقت لري. لنډ جوړښت يې 

 (n-0)7180او په مکرر ډول  n-0101%-7180استعامليږي پس مونږ  nاوميګا په عوض 

د مختاړو په استعامل  transاو  cisلرو. عالوه له دې څخه د دوه ګوين رابطې شکل د 

-all cis( به  α-linolenic acidلينولينيک اسيد )-رسه ښودل کيږي. له دې کبله الفا

%17217%-octadecartienoic   يا نور هم سادهall cis%17217%-7180 .وي 

-n-01%)،لينولئيک (n-%-7187)د اوليک  PUFAد ځانګړو موخو په خاطر 

د لومړنيو موادو په توګه ګروپ بندي شوي دي.  (n-0101%-7180)او لينولينيک  (7182

ويل کيږي، هغه  (ω-0) ۱-او اوميګا (ω-0) ۳-، اوميګا(%-ω) ۹-دي کورنيو ته اوميګا

دوه ګوين رابطې ته ترجيح ورکول کيږي چې د اوميګا کاربن اتوم رسه ترټولو نژدي وي. 

 3.1د اوميګا عوض دي. ځني اړين غذايې شحمي تيزابونه په  nيا هم وييل شو چې ب

 جدول کې ښودل شوي.
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لږ ماليکويل  35H9(C(COOH. او کپروئيک )COOH%H0C.( بيوتاريک  

وزن لرونکي مشبوع شحمي تېزابونه دي چې د شخوند وهونکو څارويو په شېدو کې په 

( اسيد رسه caprylic( له کپريليک )caproicکايف اندازه پيداکيږي او يوازې کپروئيک )

تيزابونه د او کوپره کې شتون لري. نور شحمي  palm kernel( لکه oilپه ځينو تيلو )

کاربوکسيل دوه ګروپونه لري، د کاربن طاق اتومونه او منشعب ځنځريونه د طبيعي شحمو 

د شحمي تيزابونو له   ترای اسايل ګلرسول څخه په الس راځي، مګر ډېر اهميت  نه لري.

 مخې نومول کېږي د بيلګې په توګه:

 

 جدول د طبيعي شحمو او تيلو عام شحمي اسيدونه 3.1

 فورمول اسيد
جوش ټکي 

(Co) 

   مشبوع

Caprylic (octanoic) C%H7%.COOH 70.0 

Capric (decanoic) C%H7%.COOH 07.2 

Lauric (dodecanoic) C77H20.COOH 00.% 

Myristic (tetradecanoic) C70H2%.COOH %0.7 

Palmitic (hexadecanoic) C7%H07.COOH 02.% 

Stearic (octadecanoic) C7%H0%.COOH 0%.0 

   غري مشبوع

Palmitoleic (%-hexadecenoic) 

(%-7087 or 7087n-%) 
C7%H2%.COOH 4 

Oleic (octadecenoic) (%-7187 or 7187n-%) C7%H00.COOH 70 

Linoleic (octadecadienoic) 

(%172-7182 or 7182n-0) 
C7%H07.COOH -% 

α-Linolenic (%17217%-octadecatrienoic) 

(%17217%-7180 or 7180n-0) 
C7%H2%.COOH -70.% 

Arachidonic (eicosatetraenoic) 

(%11177170-2480 or 2480n-0) 
C7%H07.COOH -0%.% 

Timnodonic (eicosapentaenoic) 

(%1117717017%-248% or 248%n-0) 
C7%H2%.COOH  

Docosahexaenoic (%1117717017%124-2280 

or 2280n-0) 
C27H00.COOH  
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  کولو په ګروپونو کې د شحمي تېزابونو موقېعتد اصيل يا مورين ګليرسول د ال

تصاديف نه دي. د بېلګې په توګه د غوا د شيدو په شحمو کې لنډځنځريلرونکي تيزابونه په 

دريم موقيعت کې راجمع شوي خو د انسان د شيدو په شحمو کې په لومړي موقيعت کې 

غه څاروي اجمع شوي. هډېر غريمشبوع تيزابونه او په دوهم موقيعت کې مشبوع تيزابونه ر 

چې شحم زېرمه کوي، مشبوع تيزابونه په لومړي موقيعت کې او غري مشبوع  او لنډ 

په دريم موقيعت کې   PUFAځنځريلرونکي تيزابونه په دوهم موقيعت کې راجمع کوي؛ 

 راجمع کيږي.

متاثره کوي  اجوړښت د په ځينو پيښو کې د شحمو  ترکيبي ترای اسايل ګلرسول

 1او  ,5 3چې په   (Hexadecanoate)ترڅو هضم يش. له دي کبله هغه فاملتيت 

موقيعتونو کې په تصاديف ډول موجود دي نسبت هغې ته چې په دوهم ځای کې موقېعت 

لري، لږ  هضمېږي، چې دا ځای د پانکراس د اليپيز انزايم د حملې لپاره غوره دي. د ترای 

ي تيزاب جوړښت د هغوی فزيکي ځانګړتياوی په ډاګه کوي. هغه اسايل ګلرسول  د شحم

ځنځري( او ډېر غريمشبوع تيزابونه ولري د وييل کېدو ټکی يې -چې لږ ماليکويل وزن )لنډ

( د بدن په تودوخه کې جامد او ترايولني Tristearinټېټ دی. له دې کبله تراي سټېرين )

(Triolein.مايع دی ) 
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 د شحمو جوړښت

ذيه کې د ځانګړو پروسو پواسطه د توليديدونکو شحمو کيفيت څېړل اړين په تغ

دی. هرکله چې  خوراکه ډاډمنه وي، نو پاييل يې د شحمو د مايع کيدلو يا سختيدلو په 

برخه کې څرګندي وي چې لږ تغريات په کې واقع کېږي،  د دې لپاره  ډېرو پلټنو ته اړتيا 

اسيدونو د جوړښت له کبله دي،  په داسې حال کې ده. د شحمو ترمنځ توپريونه د شحمي 

چې ګليرسول په ټولو شحمو کې عام دي. د شحمو د تغرياتو د تعقيب لپاره منطقي ميتود  

د هغوی د شحمي اسيدونو جوړښت اندازه کول دي. په پخوا وختونو کې د انفرادي شحمي 

 ازکروماتوګرايفګ يکونو لکهاسيدونو لپاره د شحمو تجزيه لويه ستونزه وه، مګر د ځينو تخن

په معريف کولو رسه دا کار  ډېر دقيق او اسان تررسه کېږي.  د دې سرته دنده د انرژي د 

رسچينې په توګه ده، په دي اساس شحم د شحمي اسيدونو په وړاندې کولو رسه د څارويو 

په بدن کې ځانګړی غذايئ دندي لري. په دې برخه کې د شحمي اسيدونو جوړښت، د 

 حمو د ارزيابۍ لومړنۍ اړتيا ده.ش

جدول کې د يو شمري اړينو شحمو او تيلو ځيني اندازي ښودل شوي دي.  5.1په 

و تيلو ته نسبت د يت لرونکو څاروي څارويو په ځانګړي توګه د کب تيلد نباتاتو او بحري 

 monounsaturated oleicډېر  غري مشبوع دي، ځکه چې په دي تيلو کې  له 

4octadecenoic  cis- سيدونه ا لينوليک او لينولينيک څخه عالوه په بېالبيلو اندازو

شتون لري، چې د کميت له پلوه په اکرثو طبيعي شحمو کې ډېر دی. د کبانو تيل په  ډېره 

غريمشبوع اسيدونه لري. د يت لرونکو په زيرمه شوو شحمو کې په لږ  55Cاو  55Cاندازه د 

 نه او په لوړ تناسب ډېر ماليکويل وزن درلودونکي مشبوعتناسب  غريمشبوع شحمي اسيدو 

 Lauricشتون لري، همدارنګه په لږه اندزه   stearicاو   palmiticشحمي اسيدونه لکه 

(dodecanoic)  اوmyristic (tetradecanoic)  ،اسيدونه لري. له همدې کبله

(  ثابت او سخت tallow( او د غواګانو او  اوزو شحم )lardشحميات لکه د خوګ شحم )

دي، په دايس حال کې چي د کبانو او نباتاتو تيل نرم دي او په حقيقي معني رسه دوامداره 

 تيل وي.
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 (g/355g) جدول  د ځينو عامو شحمو او تيلو د شحمي اسيدونو جوړښت 5.1
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9:5 – – – – – 1 – – – – 

5:5 – – – – – 5 – – – – 

5:5 – – – – – 3 – – – – 

35:5 – – – – – 1 – – – – 

35:5 – – – – – 9 – – – – 

39:5 Tr Tr Tr Tr Tr 35 Tr 1 5 3 

35:5 9 35 35 33 5 13 15 55 55 34 

35:5 3 9 5 1 1 35 5 34 1 0 

55:5 3 Tr – – – – – – – – 

55:5 Tr Tr – – – – – – – 9 

35:3 5 Tr 5 5 – 5 95 5 33 9 

35:3n-4 09 50 30 – 37 51 – 95 53 30 

55:3n-4 – – – – – – – – 5 35 

55:3n-4 – – – – – – 33 – 5 5 

35:5n-5 51 05 55 74 31 5 Tr 0 5 5 

35:1n-1 35 7 – – 00 Tr – – – – 

55:9n-5 – – – – – – – – 5 3 

55:0n-1 – – – – – – – – 39 5 

55:5n-1 – – – – – – 3 – 35 57 

Others 0 5 7 5 5 3 – 9 3 5 

 

په څارويو کې، د پوستکي الندې شحم نسبت هغه شحم ته چې د بدن په ژورو 

برخو کې ځای لري ډېر غريمشبوع تيزابونه لري نو ځکه نرم دي. د شحمو فزيکي څرنګوايل 

ترمنځ توپري کوي؛ بحري څارويو بدن نسبت د وچې څارويو ته  نرم شحم لري.  د څارويو

په دواړو حالتونو کې دليل دا دي چې د څارويو شحم  بايد د انساجو حرارت کنرتول کړي، 

چې د لوړي تودوخې پواسطه متاثره کيږي. له دې کبله نسبت د بدن داخيل برخو ته د پښو 
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بوع شحميات دي. د شخوند وهونکو څارويو د شيدو  او غوږونو د يخوايل سبب غريمش

شحميات ډېر، لږ ماليکويل وزن لرونکي  شحمي تيزابونه لري. په پايله کې دوی  نسبت 

ذخريوي شحمو ته نرم دي، مګرد سبزيحاتو او بحري څارويو د شحم په اندازه نرم نه دي، 

و د شيدو او زيرمه شوي په عادي تودخه کې نيمه جامد وي. د غري شخوند وهونکو څاروي

 شحميات يو شان دي.

په زياتره نبايت تيلو کې اوليک،لينوليک او لينولنيک غالب شحمي تيزابونه دي. 

اسيد لري. د نباتاتو   lauric 35:5د کوپري تيل يوه استثنا ده چې په  ډېره اندازه مشبوع 

ي.  مي اسيدونه لر کورنۍ  ځانګړی تيل  توليدوي  چې په دوامداره توګه غري عادي شح

، carbon  ،monoenoic-35اسيد،  ricinoleic؛ erucic acidبېلګي يې له  زغرو 

او د  carbon ،trienoic-35اسيد، vernolic هايدروکيس اسيد؛ castor beanد 

Compositae (ايپوکيسepoxy.اسيدڅخه عبارت دي ) 

 

 اړين شحمي تيزابونه

اسيد په اړه  linoleic (cis,cis-4135-octadecadienoic)کې  3415په 

وويل  شو چې د هغه موږکانو په خوراکه کې د ځانګړو حالتونو د مخنيوي لپاره موثر وو 

چې په خوراکه کې يې شحم نه وو نو همدا سبب و چې د دي څارويو پوستکي پرتکي 

 ي؛  دوی په خوراکه کې د شحمولرونکي  او وده، توليد او توليد مثل او شيدي يې لږي و 

د کمښت له کبله مړه شو. په دې وروستيو کې موندل شوي چې د انسانانو په شمول په 

 جدول(.  1.1بېالبيلو څارويو کې د ځانګړو رشايطو الندې پراخه نښي رامنځته شوي )

(  د لينولئيک all cis0, 5, 33, 39-eicosateraenoicاراکيډانيک اسيد)

-all cis4, 35, 30)شان يا له هغې څخه  ډېر فعاليت لري او لينولنيک اسيد اسيد رسه يو 

octadecadienoic)   د لينولئيک اسيد په نسبت يونيم چند ډېر موثر دی.  يت لرونکي

څاروي هغه شحمي تيزابونه جوړويل نه يش چې  دوه ګوين رابطې يې د ميتايل ګروپ 

له دې  تيزابونه بايد په خوراکه کې عالوه يش.څخه کاربن نهم اتوم ته نژدي وي. دا ډول 
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تيزابونه اړين  α-linolenic (35:1n-1)او  Linoleic (35:5n-5)کبله په خوراکه کې 

دي. اراکيډانيک تيزاب په بدن کې له لينولئيک اسيد څخه جوړيږي. په هر صورت د يو 

Δ-5  ه ه وي او همدارنګپه غري مشبوع کيدلو کې د اندازي محدودول دي او توليديې کرار

 چوکاټ وګورئ(.   3.1بهرين متويل يې ګټور دي )

 جدول  د اړينو شحمي اسيدونو د لږوالې نښي 1.1

 ودې ځنډ

 د اوبو نفوذ  او د اوبو د مرصف  ډېروايل

 د بکرتيايي انفکشن رسه حساسيت

 شنډتوب

 ثبات لږوالی د بيولوژيکي غشاګانو د

 د کپيلري ضعيفوايل

 پښتورګي تخريب، وينه لرونکي ادرار او لوړ فشار

 ليدنې لږوايل

 د زړه د عضيل د انقباض لږوايل

 د جوړېدو لږوايل   ATPپه ځيګر او زړه کې د 

 د نايرتوجن د نښليدو لږوايل

 

ويل کېږي.   (EFAلينولنيک اسيدونو ته اړين شحمي تيزابونه )-لينولئيک او الفا

د ډېرو نورو مشبوع تيزابونو په شان، د بېالبيلو غشاګانو برخه جوړوي او د لپيډ او ځانګړو 

 eicosanoidsليپوپروتني  انزاميونو په انتقال کې برخه اخيل. عالوه له دې څخه دوی د 

تشکيلونکو موادو رسچېنه ده. په دې کې پروستاګالندين، ترومبوکسان، ليوکوترين  او 

رمون ته ورته مواد شامل دي، چې وينه لخته کوي، د وينې فشار، د ښويه عضالتو هو 

انقباض او معافيتي عکس العمل تنظيموي. همدارنګه ايکوساپيتانوئيد 

eicosapentaenoic (EPA) ،hydroxyl-eicosatrienoic (HETrR)  او 

docosahexaenoic (DHA)  55تيزابونه  دC دا ټول د يت تيزابونو اړينه رسچېنه ده .

( eicosapentaenoicلرونکو څارويو حجروي غشا متحرکه سايت. ايکوساپيتانوئيک )
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-0( د leukotrienesاو د ليوکوترين )  series-1د پروستاګالندين او تروموبوکسان د 

series  لومړنۍ ماده ده.  د مغز او ريټينا په دندو کېdocosahexaenoic  اړين رول

په توليد  eicosanoidsڅخه د  arachidonic acidله  HETrRاو  EPAلري، او 

ترمنځ رابطه په  eicosanoidsکې کنرتولونکي تاثري لري. د دې اړينو شحمي تيزابونو او 

پروستاګالندين د التهاب ضد تاثري لري چې  series-1او  3شکل کې ښودل شوي.  5.1

په ابتدايي  series-5حال کې چې د سپينو کروياتو له ټولېدو څخه مخنيوي کوي، په داسې 

ترمبوکسان په منځني ډول د سپينو   series-1او  3شکل د التهاب ضد او راټولونکي دي. 

کروياتو راټوليدل تحريکوي او د ليوکوترين  په شان د تنفيس، کوملو او رګونو د ښويه 

عاليت ي فترومبوکسان په دې برخه کې ترټولو قو   series-5عضالتو  انقباض تحريکوي. 

لري. يت لرونکي څاروي په عمومي توګه د انرژۍ په خاطر دري سلنه اړينو شحمي  

دي. خو د  301-3اسيدونو ته د لينولئيک اسيد په شکل اړتيا لري، اګر چې آټکل يې  
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ځانګړو نوعو لپاره دا آټکلونه نور هم ځانګړی دي. له دې کبله د هغو خوګانو غذايي 

او  %1enلږ ژوندي وزن ولري د لينولئيک اسيد لپاره څخه  15kgاړتياوي چې د 

دي دا اندازي د  45kg-15دي. د هغو خوګانو لپاره چې  %5enاراکيډانيک اسيد لپاره 

چوکاټ  3.1دي ) %3enاو د اراکيډانيک اسيد لپاره  %3.0enلينوليک تيزاب لپاره 

 وګورئ(.

 د لينولئيک اسيد او د زغرو داين په ځانګړي په عمومي ډول تيل لرونکي تخمونه

لينولئيک اسيد غني رسچيني دي. خوګان او چرګان په خپلو خوراکو کې په -ډول د الفا

کايف اندازه تيل لرونکي تخمونه لري، نو له دي کبله ورته په کايف اندازه اړين شحمي 

بله ه متکي دي نو له دي کتيزابونه رسېږي. شخوند وهونکي څاروي ډېر په وښو او علوف

ي کې د لينولئيک اسيد ورکول کيږي. غريمشبوع تيزابونه په لر -ورته  لينولئيک اسيد او الفا

هايدروجنيشن پواسطه په مشبوع تيزابونو بدلېږي، چې په ټوله کې د رضوري شحمي 

 401-50اسيدونو د لږوالی سبب کېږي )په اوسط ډول د خويل او وړو کوملو په منځ کې 

له منځه ځي(  چې په شخوند وهونکو کې يې لږوايل  امکان، نه لري. يوه  اندازه اړين 

چوکاټ په پيشو ګانو کې د اوږد ځنځري لرونکو شحمي تيزابونو ميتابوليزم7.0

فعاليت لري.  desaturase 5د نورو څارويو په خالف، پيشوګاين لږه اندازه 

،  arachidonic acidموادو لکه  PUFAدا انزايم په نورو فزيالوژيکي اړينو 

EPA  اوDHA  او   ليکباندې د لينوα-linolenic  تيزابونو د بدليدو لپاره اړين

-αيې لږ مګر لينوليک او  PUFAدي.  داسې خوراکي چې اوږد ځنځري لرونکي 

linoleic  تيزابونه ولري نو ځني نښي لکه د پوستکي وچوايل، د سپينو کروياتو په

پيشوګانو  وراټولېدو کې تغريات او د شحمو له کبله د ځېګر غټيدل څرګنديږي. په بالغ

لپاره کايف  conceptionاو  maintenanceانزايم فعاليت د  saturase 5کې د 

او  n-5وي، مګر د بالربوايل، شيدو او منو لپاره،  په خوراکه کې د ابتدايي جوړ شوو 

n-1   اوږد ځنځري لرونکوPUFAs  په ځانګړي توګه دarachidonic   تيزاب عالوه

 کول اړين دي.
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شحمي اسيدونه د هايدروجنيشن عملې پواسطه ازادېږی )په آټکيل توګه د خوړو له الري 

اخيستل( او دا د شخوند وهونکو پواسطه د کايف استعامل او ساتنې لپاره يوځای  0-301

طو الندې کفايت کوي. د اړينو شحمي اسيدونو کمښت په انسانانو کېږي، او د نورمالو رشاي

کې لږ دی اګر چې د ځينو ځانګړو حالتونو الندې، په يت رودونکو ماشومانو ، ډير عمر 

لرونکو کسانو او هغه خلکو کې  واقع کېږي، چې د لپيډ د جذب مخنيوي کونکي درمل 

 خوري.

 

 د شحمو ځانګړتياوي

  هايدروليزيس

 شحم له القيل رسه د جوش کولو وروسته ګليرسول او صابون توليدوي:

وايي، داسې صابونونه توليدوي چې د شحمي  دي پرويس ته ساپونيپيکيشن

عملې پر اساس تررسه کېږي.  او د ليپواليزيس  تيزابونو سودميي او پوتاشيمي مالګي دي

ليپواليزيس د شحم د هضم پروسه ده چې شحم په طبيعي ډول د انزاميونو پواسطه ماتوي، 

او هغه انزايم چې دا عمليه رسته رسوي  د ليپاز په نوم يادېږي. دا انزاميونه ځانګړی نوعي  

لري او په ماليکول کې په ځانګړو موقيعتونو کې هايدروليزي ماتېدنې تررسه کوي.  د يو 

دوهم کاربن  پوري  د نښتي شحمي اسيد لری کول، نسبت هغي ته چې په  اسايل ګلرسول

موقيعتونو کې ځای لري ډير سخت دي. په طبيعي حالتونو کې، مونو او ډای اسايل  1او  3

حاصل دی، چې د ازادو شحمي تېزابونو رسه ګډ وي. دا تيزابونه  لپيډ د تجزيېګلرسول  د 

ه يې په ځانګړي ډول بيوتاريک او کپروئيک اسيدونزياتره خوند او بوي نه لري مګر ځني 
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قوي بوي او خوند لري.  کله چې د خوړو وړ شحم په دې ډول مات يش، نو د مرصفونکي 

لپاره د قبول وړ نه وي. د شحمو ماتونکي انزاميونه زياتره د بکرتياوو او فنګسونو څخه په 

، عموماً ورته راين سيديټي الس راځي، چې په لږه اندازه د داسې خرابوايل باعث کيږي

(rancidity ويل کېږي. شحم ډېر په ډوډينوم او وړو کوملو کې د جذب په مهال )

په لري کې د شحمو  هايدروجينيشن او په بدن کې د  Lipolysis ماتېږي. همدارنګه 

 شحمو اکسيديشن مخکي وړي. 

 

 اکسيديشن

کېږي   رابطې لرونکي کاربن کې اکسيدايزغريمشبوع شحمي تيزابونه د دوه ګوين

 او هايدروجن پراکسايد جوړوي:

په دې تعامل کې لنډ ځنځري لرونکي مواد رامنځته کېږي، چې ازاد راډيکلونه په 

کې وي، او  وروسته په نورو شحمي تيزابونو باندې د اکسيجن څخه په ډېره اندازه حمله 

ازادو  اکسيديشن ډير چټک کيږي. په پايله کې د کوي او ډېر ازاد راډيکلونه رامنځته کيږي،

راډيکلونو غلظت دي حد ته رسيږي چي يو له بل رسه تعامل کوي او عکس العمل له منځه 

ځي. دا دايس عکس العمل دي،  چي د توليد شوو موادو  عکس العمل له منځه وړي، 

 Autoxidationويل کيږي. دا ځانګړي عکس العمل يو  autocatalyticچې ورته 

دي. د ازادو راډيکلونو جوړيدل د اولټراوايليټ شعاع او ځانګړو فلزي ايونونو په ځانګړی 

 توګه د مسو پواسطه ماتېږي او يا يې شتون  اکسيديشن  چټک کوي.

څخه لنډ ځنيځري لرونکي شحمي تيزابونه، د شحمي تيزابونو  د اکسيديشن

او  epoxides(، alkanones(، کيتونونه )alkanalsپوليمريونه، الديهايدونه )
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د اکسيدايز شوو شحمو د بوي او  alkanalsهايدروکاربونونه منځته راځي. دا تيزابونه او 

خوند مرسته کونکي دي او همدوي يې خوند لږوي. د بېلګې په توګه د دې مرکباتو قوت 

نو برخو کې يوه برخه ميلو  35555پواسطه معلومېږي، چې د اوبو په  deca-519 eienalد 

شتون لری. د مشبوع شحمي تيزابونو اکسيديشن له کبله خوږوايل،  ډېر خوند او بوي منځته 

وايي. د دې سبب  د ميتايل کيتون  ketonic rancidityراځي چې عموماً ورته 

 موجوديت دي، چې د اکسيديشن څخه منځ ته راځي، کيداي يش په الندې ډول وي: 

 lipolysisپوپنکونو )چڼياسکو( پواسطه د رامنځته شوو  ورته کړين  چې د

 پواسطه تعقبيږي، د نرم او ايب پنريونو د خوند باعث کيږي.

 

  انتي اوکسيدانت

طبيعي شحم د اکسيديشن وړاندې ځانګړی  مقاومت  لري، د دايس مرکباتو 

اکسيدانت ويل کېږي  او ترهغي غريمشبوع شحم له اکسيديشن څخه  موجوديت ته انتي

سايت ترڅو چې دوی په خپله  په غري فعالو موادو بدل شوي نه وي. يو شمېر مرکبات چې  

(، توکوپريول quinonesانتي اوکسيدانت خواص لري له فينول،کوينون )

(tocopherols( ګاليک اسيد او ګاليت ،)gallatesڅخه عبارت د ) ي. په اروپايي ټولنه

، dodecyl-gallate ،bytylated hydroxyanisoleيا  propyl،octylکې 

butylated hydroxytoluene  اوethoxyquin  په خوراکي تيلو کې د انتي

  Community Register of Feed Additives 5554 ECاوکسيدانت په توګه د 
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-δږي. نور مواد لکه مصنوعي جوړ شويد ځانګړی اندازي په پام کي نيولو رسه استعاملې

tocophrols  α-,ƴ and  .او د اسکاربيک اسيد بېالبيل مشتقات ډېر استعامليږي

تر ټولو اړين طبيعي انتي اکسيدانت دي، چې شحم له آزادو راډيکلونو څخه  Eويټامني

ن تاثريات د پام وړ د اکسيديشولري د شحمو  Eسايت. په هغه خوراکه کې چې لږ ويټامني

 دي.

 

 هايدروجينيشن

په دې پروسه کې د شحمو په غريمشبوع شحمي اسيدونو کې په دوه ګونې رابطې 

هايدروجن نصبيږي، او مشبوع کېږي. د بېلګې په توګه له اولئيک اسيد څخه سټېريک 

 اسيد په الس راځي:

ه جوړولو په صنعت کې د نبايت او کبانو له تيلو څخ په تجاريت لحاظ د مارګارين

د سختو شحمو د جوړولو لپاره دا پروسه )سختول( ډيره اړينه ده.  د مشبوع تېزابونو د جوش 

لوړ ټکی د شحمو د سختيدو سبب دی. عمالً د يوه کتلست استعامل اړين دي، معموالً له 

ځکه  ه چې د شحمو کيفيت وساتل يش،نکل څخه کار اخيستل کېږي. د سختولو ګټه دا د

د  چې په موادو کې د دوه ګوين رابطې له منځه وړل د تعامل لپاره يو اسان مرکز دي.

خوراکې شحم د شخوند وهونکو پواسطه لومړی په لري کې هايدروليز کيږي چې په دوام 

 35:1او  35:5يې د هايدروجنيشن پواسطه غريمشبوع شحمي تيزابونه ) په عمومي ډول 

تيزابونه( په سټېريک اسيد بدليږي. دا حالت څرګندوي چې د هغوی د خوراکي شحم ډېر 

 ونکو د بدن شحميات ډېر مشبوع دي.غريمشبوع، او د شخوند وه
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تيزابونه هم   ټرانسد هايدروجنيشن په پايله کې نه يوازې مشبوع تيزابونه بلکې 

ځنځري کې دوه ګونی رابطې بيا  منځ ته راځي. عالوه له دي څخه، د شحمي تيزابونو په

-vaccenic (transځای نييس، چې د شخوند وهونکو څارويو په شحمو کې د 

تيزابونو د موجوديت لپاره محاسبه کيږي. په  elaidic (trans-4135:3)او  (33135:3

ورته توګه د نباتاتو او کبانو په تيلو کې په صنعتي هايدروجنيشن کې ورته تغري واقع کېږي. 

 g 0-1 ي هايدروجنيشن شوي نبايت تيل، د بيلګي په توګه  د ټولو شحمي تيزابونو ځن

/355g  trans acids   ً55او ځني د کبانو تيل تقريباg .لري 

. د دي يتيزابونو هضم، جذب او ميتابوليزم په خپل منځ کې توپري کو  ټرانسد 

هونکو څارويو په شکل ته  لوړ دی چې  د شخوند و  cis تيزابونو د جوش ټکی نسبت

نو تيزابونه د اړي ټرانسشکل له کلکوايل رسه مرسته  کوي.  cisشحمو کې يې شتون د 

ترې  جوړېږي  او داسې مواد  eicosanoidشحمي تيزابونو، په شان عمل نه کوي، مګر 

 رانسټمنځته راوړي چې فزيالوژيکي تاثريات يې معلوم نه دي. په هرصورت که چريي 

ه خوړل يش او  رضوري شحمي اسيدونه په کايف اندازه وخوړل يش، د دوی تيزابونه ډېر ون

ه ځانګړي شحمي تيزابونه، پ ټرانسنه خوړل په رضوري شحمي تيزابونو ډېر تاثري نه لري. 

( د جزيئ هايدروجنيشن څخه منځته راځي، د زړه او PHVOډول هغه چې د نبايت تيلو )

مي ټايف شکري ناروغي سبب کېږي. د امريکا رګونو د ناروغی، رسطان، پړسوب او د دوې

بونه تري شحمي تېزا ټرانسپه متحده اياال تو کې د خوراکې په ليبل ليکل کېږي چې  

يل د شحمي تيزابونو پروفا ټرانسويستل شوي. د شخوند وهونکو په توليداتو کې د 

PHVO  څخه بشپړ توپري لري، او شواهد څرګندوي چې ځني له دوی څخه، لکهtrans-

33135:3 (vaccenic acid)  اوcis-4, trans-33 ،rumenic acid چې د شخوند ،

وهونکو په شيدو او غوښه کې پيدا کيږي، د رسطان او رګونو د ناروغيو په لږولو کې ګټور 

 تاثريات لري.
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  ګاليکولپيډ ۱.۱

و رسه ايسرت شحمي تيزابونپه دي مرکباتو کې د ګليرسول د الکولو دوه ګروپونه د   

جوړوي او بل يې له شکري رسه نښيل. د شفتلو او وښو لپيډونه، چې د شخوند وهونکو 

( ګلکتولپيډونه لري. په دې 551څارويو د غذايئ شحمو لويه برخه جوړوي، ډېر )تقريباً 

 ځای کې په شحمياتو کې د ګلکتوز شکره  شتون لري:

  ګلکتو لپيډ

ډول لري چې پورته ښودل  monogalactosylوښو ګلکتولپيډونه عموماً  د

مرکبات په کې هم شتون لري.  په لومړي کاربن کې دوه  digalactosylشوي، مګر لږ   

 لينوليکډېر له  شحمي تيزابونه galactosidesګلکتوز شکري لري. د وښو او شفتيل د 

جدول کې ښودل شوي. د لري مايکرو  9.1تيزابونو څخه جوړ شوي چې په  الفا لينوليک او

اورګانيزمونه  ګلکتولپيډ ماتوي او په ګلکتوز، شحمي تيزابونو او  ګليرسول يې بدلوي. د 

galactosyl glycerides لومړين تجزيه کېدل، لومړنۍ مرحله  ده چې د  لپاره د لپيډو

پواسطه تجزيه کېږي. د څارويو په نسجونو کې،  galactosidasesمايکرويب 

ګاليکولپيډونه عموماً په مغز او عصبي رشتو کې شتون لري. د نبايت ګاليکولپيډ ګليرسول 

 ( رسه عوضnitrogenous base sphingosineله نايرتوجن لرونکي سپينګوسني )

 شوي:  
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 (g/355g) فو د شحمي اسيدونو ترکيبجدول  د ځينو عل 9.1

 Perennial 

ryegrass 

Cocksfoot څړځای هسپينه شفتل رسه شفتله 

39:5 5.5 5.5 3.5 3.3 3.7 

35:5 55.4 55.5 30.9 35.5 34.7 

35:3 3.5 3.5 5.3 5.5 5.5 

35:5 9.9 1.3 5.1 3.4 1.0 

35:3 0.3 5.5 5.1 5.3 9.5 

35:5 31.5 30.5 55.5 34.5 30.1 

35:1 03.5 05.5 04.0 04.7 09.3 

د  سپينګوسنيدي چې د   ګاليکولپيډاو   cerebrosidesتر ټولو ساده ډولونه يې  

amino  ګروپ لري او دا ګروپ  د اوږد ځنځري لرونکو شحمو تيزاب د کاربوکسيل ګروپ

 رسه او د ګلکتوز د اخري الکول ګروپ رسه وصل دي. جوړښت يې په الندې ډول دي: 

 ې مواد دي او په مغز کې پيدا کيږي چې د الکول ګروپګانګليوسيدونه  ډېر پيچل 

لري او له انشعايب ځنځري څخه د شکرو له سالسليک تيزاب رسه  لږ تر لږه  له يو ځنځري 

 رسه وصل کېږي.

 

  فاسفولپيډ ۳.۱

فاسفولپيډ د بيولوژيکي غشاګانو ليپوپروتني جوړوي. په ځانګړي ډول په زړه،   

 او عصبي نسجونو کې ډېر وي. د بيلګې په ډول د عصبي اکسون ميالنيپښتورګو 

(Myelin تر ،)فاسفولپيډ لري په داسې حال کې چې د څارويو په رسچينو کې هګۍ،  001

سيجن کاو په نباتاتو کې سويابني ډېر فاسفولپيډ لري. فاسفولپيډ د کاربن، هايدروجن او  ا

 لري.څخه عالوه فاسفورس هم 
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  فاسفوګليرسايدونه

دا لپيډونه د ګليرسول ايسرت دی، چي د الکولو دوه ګروپونه د شحمي تيزابونو 

پواسطه په ايسرت بدل شوي، او دريم يې د فاسفوريک تيزاب پواسطه په ايسرت بدلېږي. د 

بارت دي چې ترټولو څخه ع Phosphatidic acidفاسفوګليرسايدونو لومړين مرکبات له 

 ساده يې فاسفوګليرسايد دي.

نسبت کېږي.په غټو بيولوژيکي  phosphatidesته عموماً د  فاسفولپيډونو

دليږي چې تر ټولو ب اړينو مرکباتو کې، د فاسفيټ ګروپ د يو يا څو الکولو پواسطه په ايسرت

بوع دي. عمده مشاو ايتانول آماين  نوسيټول،اي،ګليرسول(، کولنيserineعام يې سريين )

دي،  monoenoicمشبوع او  carbon-35مشبوع او  carbon-35شحمي تيزابونه يې 

 کاربنه هم په کې واقع کېږي. په عايل نباتاتو او څارويو کې ليسيتني  59-39اګر چې نور 

 دي. او سيپالني ترټولو عام فاسفوګليرسايدونه

 ليستني

لستني د بنسټيز نايرتوجن لرونکي کولني پواسطه ايسرت شوي، فاسفوريک اسيد 

ويل کېږي.  يوه منونه يې  Phosphatidylcholinesلري چې په درست ډول  ورته 

  داسې فارمول لري:
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څخه عبارت  (35:5)يا سټېريک  (35:5)کې شحمي تيزاب عموماً له پاملتيک  sn-3په 

 (35:1)لينولئيک -يا الفا (35:5)، لينولئيک (35:3)کې اسايس اولئيک  sn-5دي. په 

 اسيدونه دي.

 

  سيپالني

سيپالني د لستني څخه په توپري، د کولني په عوض ايتانول آماين لري او ورته 

phosphatidylethanolamines الندې فورمول لري:  ويل کېږي. ايتانول آماين 

کې،  sn-5کې د لستني رسه يو شان دی، مګر په  sn-3شحمي تيزابونه يې په 

غريمشبوع تيزاب دي.  docosahexaenoicاو  eicosatetraenoicعموماً لينولئيک، 

نګ پايله کې يې ر  سپني جامد مواد دي چې د هوا رسه د متاس په فاسفوګليرسايدونه

نصواري کېږي، له اکسيديشن څخه وروسته په کې پويل مريايزيشن واقع کيږي.هرکله چې 

په اوبو کې کيښودل يش، نومنحل کېدونکي ښکاري. په هرصورت منحل کيدل يې ډير لږ 

 د جوړيدو له کبله دي. micellesدي او ښکاريدونکي انحالل يې د 

ي ډول ونو پواسطه هايدروليز کېږي، په ځانګړ فاسفوګليرسايدونه د طبيعي انزامي

phospholipases  فيټ څو شحمي تيزابونه، فاسپه يو ماليکول کې ځني رابطې ماتوي تر

جني ازاديدل چې په تعقېب يې اکسي ، الکول او ګليرسول ورڅخه ازاد يش. د کولنيايسرت

و له دي د اکسايد ګروپ د ازاديدل ماتيدين صورت نييس، دتراي ميتايل آماين ګروپ يا د

کبله  کيفيت خرابېږي چې د کبانو بوي ته ورته وي؛اوس  فکر کيږي چې دا خراب کيفيت 

 نه بلکې، د شحم د اکسيديشن څخه منځ ته راځي.  د لستني د تجزيه کيدوڅخه

 hydrophilic phosphate esterفاسفوګليرسايدونه په عني ماليکول کې له 

 شحمي تيزابونو له ځنځريونو رسه يو ځای هايدروپيوبيک( ګروپونو او )اوبه خوښونکو

دي او په بيولوژيکي سيستم د بيلګې په توګه د  surface-activeکيږي، له دي کبله 
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په توګه دنده لري. همدارنګه د دوی  emulsifyingکوملو د ډوډينوم په برخه کې د 

surface-active  دنده  لوژيکي غشاګانو کې د جوړونکيخاصيت  دوی ته په بېالبيلو بيو

 ورکوي.

 

 سپينګومايلني 

د  يو غټ ګروپ دي چې په بنسټيزو موادو کېسپينګولپيډ  د سپينګومايلني

ګليرسول پرځای  سپينګوسني لري. د سرييربوسيد رسه يې توپري دا دي چې د اخري 

يزاب اسيد ځای لري. فاسفوريک تهايدروکسيل ګروپ رسه  د شکري پرځای فاسفوريک 

د کولني يا ايتانول آماين پواسطه په ايسرت بدلېږي.  همدارنګه سپينګومايلني د امني دايس 

ګروپ لري چې د اوږد ځنځري لرونکي شحمي تيزاب د کاربوکسيل ګروپ رسه د پيپتايد 

 په شکل وصل شوي دی:

دي او د غشاګانو  surface-acitveسپينګومايلني د لستني او سيپالني په شان 

پوري د  501او په ځانګړي ډول د عصبي نسجونو اړينه برخه جوړوي. د ټولو لپيډونو تر 

ميالني فرش جوړوي، چې عصبي حجرې سايت، مګرپه انرژي توليدونکو انساجو کې نشته 

 يا هم  لږ شتون لري.

 

  ايرتفاسفولپيډ

ونو په شان په لومړين کاربن کې د اسايل ګروپ ګليرسول لري مګر د ګلرسايد 

 يې ځانګړی نوعه ده، چې وينايل ايرتګروپ لري لکه:  پرځای الکايل  لري. پالزموجني
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جوړوي، مګر دنده يې معلومه   051دا مرکبات د زړه د نسجونو د فاسفولپيډونو تر 

ني صفحات ونکي فکتور ويل کيږي چې د ويته د صفحاتو دموي فعالايرت فاسفولپيډ نه ده.  

 دمويه يو قوي راټولونکی دي.

 

  واکس ۳.۱

ويل لوړ ماليک مونوهايدريک واکسونه ساده او غريقطبي لپيډونه دي چې د يو

وزن درلودونکي الکول رسه د اوږد ځنځري لرونکي شحمي تيزاب له يوځای کيدو څخه 

مد دي. په واکس کې موجوده شحمي تيزابونه  په جوړ شوي. په عادي تودوخه کې جا

څخه ښکته تيزابونه په کې ( lauric acidلوريک اسيد ) شحم کې پيدا کيږي، اګر چې د

او  CooH)97H51carnaubic(C.ډير لږ دي؛ په واکس کې عايل تيزابونه لکه 

.COOH)53H15mellissic(C  هم موجود کيدي يش.  په واکس کې تر ټولو عمده پيدا

دي. طبيعي   11H35cetyl(C (OH.او   C)OH)94H59carnaubyl.کيدونکي الکول 

واکسونه معموالً د يو شمري ايسرتو مخلوطونه دي. د شاتو مچيو واکس هغه دي چې لږ تر 

 په نوم يادېږي: myricyl palmitateلږه  پنځه ايسرت ولري چې ترټولو عمده يې د 

C30H13.COOH+C13H51OH→C30H13.COOC13H51+H5O 

په نباتاتو او څارويو کې ډېر واکس شتون لري، چې محافظوي دنده لري.  

اوبه نه جذبوي نوځکه د اوبو ضايع لږ وي چې په نباتاتو کې د خولې کېدو سبب  واکس

کيږي او  په څارويو کې وړۍ او بڼکو ته د اوبو په مقابل کې مقاومت ورکوي. د څارويو 

څخه په الس  spermacetiام دي چې له وړيو او ، عlanolinد واکس له جميل څخه 

راځي چې د بحري څارويو يو توليد دی. په نباتاتو کې واکس معموالً  د پوستکي په ماتيدنه 

په کې رسه نصب شوی   suberinاو  cutinکې شامل دي، او يو مخلوط جوړوي چې 
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قي واکس ې حقيوي. د واکس اصطالح دلته د ټوليز تشخيص لپاره استعامليږي او اګر چ

هميشه شتون لري،  لويه برخه يې د موادو له مخلوط څخه جوړه شوي ده. الکانونه 

(Alkanes(17C-53C د طاق ځنځري لرونکو مرکباتو لويه برخه تشکيلوي. عموماً لږ ))

( او بېالبيل 15C-35Cمنشعب ځنځريي هايدروکاربونونه، الديهايدونه، ازاد شحمي تيزابونه )

ketols  لري. ازاد الکول معموالً لږ اهميت لري مګر د ځينو واکسونود تشکيل نياميئ شتون

35-مونومريونو، عموماً د  35Cد پويل مري او  35Cاندازه لري. کيوتني د 

hydroxypalmitic  35135او-dihydroxypalmitic  .تيزابونو يو مخلوط دي

عموالً په لږه اندازه شتون تيزابونه م ferulicاو  paracoumaricجوړونکي لکه  فينوليک

د نباتاتو د ځمکي الندې برخو او په رغېدلو سطحي زخمونو باندې پيدا  Suberinلري. 

 dicarboxylicلويو ځنځريي تيزابونو څخه جوړ شوي، چې د  ω-hydroxyکيږي. د 

acids اوږد ځنځري لرونکو تيزابونو او الکولو مشتقات دي. همدارنګه يوه اندازه فينوليک ،

تيزاب هم شتون لري،چې له تېزابو رسه نښتي يو  p-coumaricمواد په خاص ډول 

د ماتيدين په وړاندې مقاومت لري  suberinدواړه کيوتني او   .فينوليک مرکز جوړوي

اوڅاروي يې  لږ استعاملوي. که چريي په خوراکه کې ډېر وي نو د دي خوراکي د ايرتو 

 ي اندازه به له آټکل څخه ډېر وښايي. زوخا  به ډېره يش او د خوراکې غذاي

 

  سټريايدونه ۳.۱

په سټېرايدونو کې اړين بيولوژيکي مرکبات لکه سټريول، صفراوي تيزابونه، 

 عمومي ساختامين پينانرتين ادرينالني هورمونونه او جنيس هورمونونه شامل دي. دوی د

(. دا مرکبات د څنګ 1.1صل شوي )شکل.هسته لري چې د يو سايکلوپينتان کړۍ رسه و 

 کاربن کې د دوه ګوين رابطې د موقېعت او شمري له مخې توپري کوي. 37ځنځري په 

  سټريول

د څنګ په ځنځري کې د اتو څخه تر لسو د کاربن اتومونه لري،  او په دريم کاربن 

بندي يې په ګروپونه، نه لري. ډلکې د الکولو يو ګروپ لري، مګر  کاربوکسيل او کاربونيل 

 الندې ډول ده:
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 ( نبايت منشا لرونکيPhytosterols ) 

 ( فنګيس منشا لرونکيMycosterols ) 

 ( حيواين منشا لرونکيZoosterols ) 

نه  نه جذبيږي او د څارويو په نسجونو کې پايتوسټريول او مايکوسټريول له کوملو څخه

 پيداکېږي.

 

 کوليسرتول 

دي چې د ټولو څارويو په حجرو کې پيدا کيږي. په  Zoosterolيو  کوليسرتول

حلېږي. کوليسرتول په انسانانو کې يو عمده سټريول دي  5.5mg/35mlاوبو کې لږ تقريباً 

او د بېالبيلو بيولوژيکي غشاګانو  اړين جوړونکي دی. کوليسرتول په ځانګړی توګه د مغز 

پوري يې  375g/kgپه ميالني جوړښتونو کې ډير اړين دي او تر او مرکزي عصبي سيستم  

جوړوي. د سټريوئيدي هورمونونو او همدارنګه د صفراوي تيزابونو  لومړنۍ ماده هم ده. د 

او پاتی يې  151ده.  ازاد شکل يې  5555mg/l-3555وينې په پالزما کې يې نورمال اندازه 

لپيډ مخلوط دي  چې د غري اشرتاکي رابطو د ليپوپروتني رسه وصل دی.  د پروتني او 

پواسطه  يوځای شوي. هر يو يې ځانګړي اندازه، ماليکويل وزن، کيمياوي ترکيب او غلظت 

لري. د غلظت له مخې ډلبندي شوي دي. پنځه ټولګي لري چې له دې جميل څخه يو هم 

chylomicrons  دي چې يوازې دpost-absortive  کې  جدول 0.1په ډول وي او په

 ښودل شوي.
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 جدول  د غلظت په اساس د ليپوپروتينونو ټولګي 0.1

 ماليکويل وزن (g/mlغلظت ) ټولګی

(daltons) 

 (Å) قطر

 x 350 05–315 5–9 3.535–3.551 لوړ غلظت لرونکي ليپوپروتني

(HDLP) 

ټيټ غلظت لرونکي 

 ليپوپروتني

3.534–3.551 5 x 355 555–555 

(LDLP) 

متوسط غلظت لرونکي 

 (IDLP) ليپوپروتني

3.555–3.534 9.0 x 355 505 

ډېر لږ غلظت لرونکي 

 (VLDLP) ليپوپروتني

5.40–3.555 0 x 355–357 505–705 

Chylomicrons <5.40 354–3535 351–359 

 

ول رس دا ليپوپروتينونه په پالزما کې د کروي جوړښتونو په توګه د ترای اسايل ګل

پوښ پواسطه احاطه شوي، چې  55Åاو کوليسرتول د يوه مرکز په توګه شتون لري چې د 

لري. ډېره  حجمي   Phosphatidylcholinesپروتني ، غري ايسرت شوي کوليسرتول او 

سطحه لري او نسبت لپيډو ته يې کوچني ذرات ډېر پروتني  او سخت قوام لري. له دې 

  VLDLPلپيډ لري په دايس حال کې چي   001ني او پروت 901تقريباً   HDLPکبله 

لپيډ لري. کوليسرتول ډېر غري منحل دي او په وينه کې ډېره اندازه   451پروتني او  351تقريباً 

د  ډېر وخت لپاره د ويني د رګونو په ديوالونوکې  زېرمه کيدو سبب کېږي. زېرمه شوي 

پاره يو ځای نګيږي او د لختې جوړونې لکوليسرتول په پايله کې سختيږي. د ويني رګونه ت

تشکيلوي او کيداي يش چې د زړه د حميل يا د زړه  عضيل ته د ويني د بنديدو باعث 

 يش.

-LDLناروغي د ويني د پالزما له  coronaryد قوي پيښو په بنسټ د زړه 

chelesterol  رسه مستقيم او لهHDL-cholesterol  رسه معکوس تړاو لري،او دا خطر

ريوم د کوليسرتول د اندازي له لږولو رسه لږېږي. له ډيرو کلونو راپديخوا څرګنده شوي د س

چې  ترټولو اړين غذايئ فکتور چې د سريوم د کوليسرتول اندازي تنظيموي د پويل 

( ترمنځ نسبت دي. SFA( او مشبوع شحمي تيزابونو )PUFAغريمشبوع شحمي تيزابونو )
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څخه چې  trans PUFAد کوليسرتول اندازه ډېروي او پرته له  مشبوع شحمي اسيدونه

د کوليسرتول اندازه لږوي. د   PUFAمشبوع شحمي اسيد ته، ورته تاثري لري، 

SFA:PUFA  يو ډاډمن تناسب دي. له نيکمرغه چې د  5.4-5.0ترمنځPUFA  بېالبييل

تيزابونه په ډېره  ω-5متاثره کوي. له دي کبله کورنۍ په بېالبيلو  الرو  د لپيډو ميتابوليزم 

اندازه د سريوم  کوليسرتول لږوي او د ترای اسايل ګلرسول په اندازو لږ  تاثري  لري، په دايس 

تيزابونه د سريوم په کوليسرتول لږ تاثري لري مګر په ډېره اندازه  ګلرسول   ω-1حال کې چې 

م د ګلرسول )ترای اسايل ګلرسول(  لوړه اندازه لږوي. دا ډېره اړينه ده چې د وينی د سريو 

تيزابونه د  ω 1-ناروغي کې اړين خطري فکتور دي.  coronaryپه فرد کې د زړه په 

د دمويه  لومړين مواد دي. پروستاګالندين series-1د  پروستاګالندين او ترومبوکسان

 ω-5ي دي او ترومبوکسان ضعېفه لومړين راجمع کونکي دي. صفحاتو قوي راغوڼدونک

لومړين مواد دي لومړنی يې قوي  series-5تيزابونه د پروستاګالندين او ترومبوکسان د 

ابتدايي راغونډونکي او وروستي يې د راغونډونکو ضد ضعيفه مواد دي. له دې نطقي نظره 

ω-1  تيزابونه کيدي يش نسبتω-5 وي. ګټورتيا يې دا ده چې دوی   تيزابونو ته ګټورω-

 بدل يش. eicosanoidتيزابونه، نه پريږدي چې په  5

 ډيهايدروکوليسرتول -۳

اړينه لومړنۍ ماده ده،   1Dڅخه په الس راځي، د ويټامني دا ماده له کوليسرتول

 شکل(. 9.1) او هغه وخت رامنځته کيږي چې سټريول د اولټراوايليټ  شعاع رسه مخ يش
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دا څرګندوي چې څنګه په کيمياوي جوړښت کې واړه تغريات، په فزيالوژيکي فعاليت کې 

 شعاعي تغريات  منځته راوړي.

 

  ايرګوسټريول

دا سټريول په نصواري الجي، بکرتيا او عايل نباتاتو کې په پراخه اندازه شتون لري. دا د 

ده، چې د اولټراوايليټ شعاع پواسطه په   اړينه لومړنۍ ماده ولايرګوکلسيپري يا  5Dويټامني 

باندې د بدليدو رسه   1Dډيهايدروکوليسرتول څخه د ويټامني -۳بدلېږي. د   5Dويټامني

 ورته تغريات لري، د پينانرتين د دوهمې کړۍ خالصېدل په بر کې نييس.

 

 صفراوي تيزابونه 

کاربن کې پنځه کاربنه ځنځري لري چې د کاربوکسيل په  37په  صفراوي تيزابونه

 شکل(.0.1ګروپ کې د يو امايد پواسطه له ګاليسني يا تاورين رسه وصل وي )

صفراوي تيزابونه له کوليسرتول څخه جوړيږي او دا د کوليسرتول د ميتابوليزم 

ه ځېګرکې ګو شکل لري. پلويه برخه جوړوي. په فزيالوژيکي رشايطو کې دا تيزابونه د مال

توليديږي، او د صفرا په کڅوړه کې زيرمه کيږي او د وړو کوملو په پورتنۍ برخه کې ترشح 

 کيږي. اهمېت يې په الندې ډول دی:
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  د کوليسرتولو د ترشح لپاره زمينه برابروي، چې يت لرونکي يې په کاربن ډای اکسايد

ازاد کوليسرتول  145mg/355mlريباً او اوبو بدلويل نه يش. صفرا په ډېره اندازه تق

 لري.

  صفراوي مالګي د فاسفولفيډونو په مينځلوکې مرسته کوي او نه پريږدي چې

 کوليسرتول د صفرا په مايع کې په کرستال بدل يش.

  د غذايئ تراي اسايل ګلرسول د جوړېدو لپاره  د هضم په عمليه کې د پانقراس د ليپاز

په توګه عمل  ( جوړونکیEmulsionاميلژن )کې د پواسطه د هايدروليز په عمليه 

 کوي.

 .کيدي يش د پانقراس د ليپاز په فعالولو کې رول ولري 

 .د هضمي الري څخه په شحمو کې د منحلو ويټامينونو، په جذب کې مرسته کوي 

 

  سټريوئيد هورمونونه

رينه جنيس هورمونونه په دي کې ښځينه جنيس هورمونونه )ايسرتوجن(،نا

 )اندروجن(، پروجيسرتون او کورتيزول، الدوستريون او کورتيکوستريون هم شامل دي،چې

وليزم وکوز او شحم ميتابپه ادرينال کورتيکس کې توليديږي. ادرينال هورمونونه د ګل

 کنرتويل.

 

  ټرپني ۳.۱

وي چې حلقوي د يو شمري ايزوپرين د يوځای کيدو څخه جوړ ش ټرپني

 يو پنځه کاربنه مرکب دي چې  جوړښت يې په الندې ډول دي: ځنځريونه لري. ايزوپرين
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( oilsپه نباتاتو کې پيداکيدونکي ټرپني قوي بوي او خوند لري او د اړين تيلو )

ترکيب جوړوي. د اړين کليمه د تيلو موجوديت ښايي نه تېلو   camphorيا lemonلکه 

چې  د څارويو لپاره اړين دي. د نبايت ټرپينونو له جملې څخه نيمه فايتول کلورفيل،  دا

اړين  Kاو  A،Eتيزاب او ويټامني  giberllicکارټينوئيد رنګونه، نبايت هورمونونه لکه 

 ګروپ د کوانزاميونو په شمول ځني کوانزاميونه، ټرپني دي. Qدي. په يت لرونکو کي، د 
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 لنډيز

په اوبو کې غري منحل مګر په عضوي محللونو کې منحل مواد دي. په دي  لپيډونه  .3

کې شحم، تيل، ګاليکولپيډ، فاسفولپيډ، ليپوپروتني، ستريايدونه او ټرپني شامل دي.

شحم او تيل په نباتاتو او څارويو کې د انرژۍ غټي رسچيني دي. دا د شحمي اسيدونو   .5

بارت دي. فزيکي او کيمياوي خاصيت يې د شحمي او ګلرسول له ايسرت څخه ع

اسيدونو د ترکيب پواسطه معلومېږي؛ لوړ ماليکويل وزن لرونکي مشبوع اسيدونه د 

کيمياوي ثبات او  فزيکي کلکوايل له پلوه د غري مشبوع اسيدونو رسه توپري کوي، چې 

 کيمياوي تعامل يې ګړندي او د فزيکي پلوه نرم دي.

اسيد  ليکلينو رضوري اسيدونه دي، په داسې حال کې  يوازې نيک لينوليک او لينول  .1

رسچيني دي، چې  eicosanoidsد تغذيه کولو له  پلوه رضوري دي. دا د 

 پروستاګالندين، ترومبوکسان او ليکوترين په کې شامل دي.

ګلرسول  هفاسفورس لرونکي مرکبات دي چې په کې شحمي اسيدونه ل فاسفولپيډونه  .9

رسه ايسرت شوي دي. دوی د بيولوژيکی غشا لپاره د  Nitrogenouse base يا 

 ليپوپروتني مغلقو موادو د جوړونکو په توګه  اهميت لري.

کله چې لوړ ماليکويل وزن لرونکي شحمي اسيدونه له لوړ ماليکويل وزن لرونکي  .0

ايئ ا له کيمياوي پلوه خنثي دي او غذپه الس راځي. د الکولو رسه ايسرت يش نو واکس

 ارزښت نه لري، په ځانګړي توګه محافظوي دنده تررسه کوي.

د پينانرتين هسته لري چې د سايکلوپينتان حلقي رسه وصل ده. په دې کې  سټريايدونه .5

 سټريول، صفراوي اسيدونه، ادرينال او جنيس هورمونونه شامل دي.

د ډېرو سټريولو لومړنۍ ماده ده. د څارويو په ټولو حجروکې شته او په  کوليسرتول .7

خصويص ډول د مغز او عصبي نسج په ميالني کې ځانګړی اهميت لري. قوي باورونه 

 LDLC (lowdensityدا دي چې د زړه کرونري ناروغي په وينه کې  د 

lipoprotein cholesterol ًاړيکه لري.( د ډېر غلظت رسه مستقيام   

لومړين مواد  5Dاو  1Dډيهايدروکولسرتول او ايرګوسټريول په ترتيب رسه د ويټامني -۳ .5

دي.



 لنډيز 51

د ترای اسايل ګلرسول، کوليسرتول ايسرت، لږ غلظت لرونکو ليپوپروتني او د لپيډ د   .4

eicosanoids .مشتقات د زړه د ناروغيو عوامل دي



حيواين تغذيه  59 

پوښتنې

 دو متاثره کونکو  شحمي اسيدونو جوړښت ترشيح کړئ.د کورنيو څارويو  د دن ۳.۱

د څارويو په نسجونو کې د تراي ګلرسايدونو، فاسفوګلرسايدونو او سپينګومايلني د  ۳.۱

 دندو او جوړښت ترمنځ توپريونه ترشيح کړئ.

ترشيح کړئ چې ويل د شخوند وهونکو څارويو خوراکه عموماً په ډېره اندازه پويل  ۱.۱

اسيدونه لري، په دايس حال کې چې غوښه او شيدې يې لږ  غريمشبوع شحمي

 پويل مشبوع شحمي اسيدونه  او ډېر مشبوع شحمي اسيدونه لري.

د کورنيو څارويو په بدن کې د سټريايدونو دندي او اهميت ترشيح کړئ. ۳.۱
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  پروتېنونه ۴.۱

پيچيل لوړ ماليکويل وزن لرونکي عضوي مرکبات دي.  د  پروتينونه

کاربوهايدريتونو او شحمو  په شان  کاربن، هايدروجن او اکسيجن لري، عالوه له دي څخه 
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نايرتوجن او عموماً سلفر لري. پروتني په ټولو ژونديو حجرو کې پيداکيږي، له ټولو هغو 

و ه اړين بلل کېږي هره حجره ځانګړی افعاليتونو رسه اړيکه لري چې د حجرې د ژوند لپار 

 بېالبيل پروتېنونه لري، نو همدا سبب دی چې په طبيعت کې ډېر پروتينونه شتون لري.

  آمينو اسيدونه ۴.۱

هرکله چي پروتينونه د انزاميونو، تيزابونو يا الکيل پواسطه هايدروليز يش نو آمينو 

څخه  ډېر آمينو اسيدونه جال  022اسيدونه رامنځته کيږي.  د بيولوژيکي موادو څخه له 

 يې د پروتينونو  جوړونکي دي. 02شوي، يوازې 

( -COOH)تيزايب ( او يو-0NH، عموماً يو امني )نايرتوجني ګروپ لري آمينو اسيدونه 

لري. په پروتينونو کې زياتره آمينو اسيدونه الفا ډول دي، چې د امني ګروپ لري او ګروپ 

د کاربوکسيل  لرونکي کاربن رسه وصل دي، عمومي فورمول يې په الندې ډول دي:

( NH-)ميينوپرولني  آمينو اسيد يوه استثنا ده، چې د امني ګروپ په عوض د ا

د څنګ ګروپ  په بېالبيلو آمينو اسيدونو کې توپري کوي. کيدي يش  Rګروپ لري.  د 

يوازې د هايدروجن اتوم ولري، لکه  ګاليسني يا دا چې  يو پيچيل ګروپ وي لکه د پنايل 

عامو پيداکيدونکو آمينو اسيدونو کيمياوي جوړښت  02ګروپ راډيکل. په طبيعت کې د 

ښودل شوي.جدول کې  4.1په 

 ځانګړي آمينو اسيدونه

ځني پروتينونه ځانګړي آمينو اسيدونه لري چې د عامو آمينواسيدونو مشتقات 

بلل کيږي. د بيلګي په توګه، کوالجن، د ارتباطي نسجونو فايربي پروتني دی چې 
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يسني له رسه د پرولني او ال  هايدروکيس پرولني او هايدروکيس اليسني  لري، او په ترتيب

 مشتقاتو څخه ګڼل کېږي.

د تايروسني دوه ايودين لرونکي مشتقات، تراي ايودو تايرونني او تيرتا ايودو 

تايرونني )تايروکسني( د تايروګلوبولني پروتني جوړونکي آمينواسيدونه دي چې په بدن کې 

صفحه وګورئ(. 062تررسه کوي )د اړينو هورمونونو په توګه دنده 
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 جدول  په پروتينونو کې عام پيدا کېدونکي آمينو اسيدونه 4.1
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کاربوکيس ګلوتاميک تيزاب د ګلوتاميک اسيد څخه مشتق شوي آمينو -ګاما 

اسيد دی، چې په ترومبني  پروتني کې شتون لري. دا آمينو اسيد د کلسيم رسه د نښتو توان 

 مخ وګورئ(. ۴۴۱لري )لري او د ويني په لخته کيدو کې اړينه دنده 

 

ه آمينو اسيد په بدن کې  عصبي انګيزي انتقالوي. همدارنګ امينوبيوتايريک-ګاما

 مخ وګورۍ(. ۴۴۱پيدا کيږي )په سايليج کې د ګلوتاميک اسيد د تخمري توليد په توګه هم 

COOH0CH0CH0CH0NH 

γ-aminobutyric acid 

( ځانګړي سلفر لرونکي آمينو اسيد دي چې په پروتني کې cysteineسيستني )

په شکل وي، چې  cysteineپه دوه ډولونو پيدا کيږي، يا دا چې په خپل شکل يا هم د 

 دوه ماليکولونه په کې د ډای سلفايډ پواسطه وصل شوي وي. cysteineد 
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 د آمينو اسيدونو ځانګړتياوي 

د امينو او کاربوکسيل ګروپونو د درلودلو له کبله خنثي حالت لري.  آمينو اسيدونه

آمينواسيدونه تيزايب او القيل دواړه ځانګړتياوي لري. دا ډول ماليکولونه چې تيزايب او القيل 

ګروپونه ولري، چې د غري چارج شوو ماليکولونو په شان شتون لری، يا هم د دوه قطبي 

 نه لري، يا هم د دي دواړو په ګډه توګه شتون ولري.ايونونو په شکل چې معکوس چارجو 

په شان موجود  Zwitter ionsآمينو اسيدونه په اوبلنو محلولونو کې د دوه قطبي ايونونو يا 

 (:from the German Zwitter, a hermaphroditeوي )

آمينواسيدونه په قوي تيزايب محلول کې په ډېره اندازه د مثبت ايون په شان شتون 

لري، او په القيل محلول کې د منفي چارچ لرونکي ايون په شکل موجود وي. هر آمينو 

 isoelectric pointاسيد د خنثي حالت لپاره ځانګړی پي ايچ لري، چې دي حالت ته 

وايي. آمينو اسيدونه د تيزايب او القيل دواړو ځانګړتياوو له مخې، د بفر په ډول عمل کوي، 

او د پي ايچ د تغري په وړاندې مقاومت کوي. له ګاليسني پرته ټول الفا آمينو اسيدونه د رڼا 

دوه شکلونه  Dاو  Lپر وړاندې فعال دي. آمينو اسيدونه د کاربوهايدريتونو په شان، د 

 لري. 

شکل آمينو  Dجوړښت لري.  د  Lپروتني جوړونکي ټول آمينو اسيدونه د 

 کېتواسيد شکل بدليږي، داسې چې په Lاسيدونه د امني ګروپ په لري کېدلو رسه په 

شکل بدلېږي )نهم څپرکی  Lبدليږي او بيا ځيل د امني ګروپ په عالوه کيدو رسه په 

 وګورئ(.
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  اړين آمينو اسيدونه

نباتات او  ډېر مايکرو اورګانيزمونه له ساده نايرتوجن لرونکو مرکباتو لکه 

nitrates  څخه پروتني جوړويل يش. څاروي د امينو ګروپ نيش جوړويل،  د دي لپاره

چې د بدن پروتينونه جوړ کړي بايد د دوی په خوراکه کې آمينو اسيدونه شتون ولري. ځني 

پروسو پواسطه له نورو آمينو اسيدونو څخه جوړېږي  transaminationآمينواسيدونه د 

)نهم څپرکی وګورئ(، مګر د يو شمري آمينواسيدونو د کاربن اسکليټ د څارويو په بدن 

 آمينو اسيدونه وايې. indispensableکې نيش جوړيدي چې دوی ته اړين يا 

ه. الندې اکه تغذيه کړ د آمينو اسيدونو د ډلبندي لپاره يې موږکانو ته خالصه خور   

 لس آمينواسيدونه په موږکانو کې د ودې لپاره اړين دي:

 ميتونني               ارجنني

 پينايل النني        هستدين

 تريونني               ايزوليوسني

 تريپتوپان           ليوسني

 والني                  اليسني

، لس آمينو اسيدونو ته اړتيا لريچرګان په خپله خوراکه کې پورته ذکر شوي 

مګر عالوه له دې څخه د ګاليسني رسچينې ته هم  اړتيا لري. چورګوړي ارجنني ته اړتيا 

لري ځکه  د هغوی په ميتابوليزم کې  يوريا دوران  شامل نه وي )نهم څپرکی وګورئ(،کوم 

وږکانو د ونو اړتيا د مچې  په نورمال ډول دا آمينو اسيدونه برابروي.  د خوګانو د آمينو اسيد

اړتيا رسه يو شان وه يوازې توپري يې دا دي چې خوګ ارجنني جوړويل يش. د راپورونو له 

مخې ويل کېږي چې چټکه وده کونکي څاروي د ځېګر د ډېر فعاليت له مخې د ويني 

عمومي سيستم ته لږ ارجنني ورکولی يش. پيشو په خوراکه کې ارجنني ته اړتيا لري، او په 

ه اندازه له ګلوتاميت څخه اورنيتني جوړويل يش. په وينه کې د آمينواسيدونو د ماتېدو په لږ 

سلپونيک -اتصورت کې آمونيا تولېديږي او ارجنني لږېږي. پيشو په خپله خوراکه کې د بي

څخه بيتا سلفونيک اسيد  cysteineآمينو اسيد تاورين ته اړتيا لري ځکه پيشوګانی له 

  مخ وګورئ(. ۴۴دي )د صفراوي تيزابو د ترکيب لپاره اړين  ورينجوړويل نه يش. تا
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پولټري لږ پرولني جوړويل يش. د ځينو اړينو آمينو اسيدونو غذايي اړتيا د نورو آمينو 

اسيدونو په شتون پوري اړه لري. د بيلګې په توګه په غذا کې د ميتونني اړتيا  په سيستني  

 مخ وګورئ(. ۱۴۱لري )پوري اړه 

په شخوند وهونکو څارويوکې، ټول اړين آمينو اسيدونه د لري د مايکرو 

اورګانيزمونو پواسطه جوړيږي، چې په تيوري لحاظ په دې څارويو کې چې کله د لري 

مايکرو اورګانيزمونه رامنځته يش نو د دي آمينو اسيدونو له غذايي اړتيا څخه خالصېږي. 

د اعظمي توليد لپاره د کيفيت او کميت له پلوه د ميکرويب په ځوانو څارويو او د شيدو 

پروتني څخه لږ آمينو اسيدونه برابرېږي. د ميکرويب پروتني بيولوژيکي ارزښت )ديارلسم 

څپرکی وګورئ( د آمينو اسيدونو په ځانګړي توګه د اليسني او ميتونني پر اساس لږېږي. د 

 رسه غذايي آمينو اسيدونه،يا مصنوعي اعظمي توليد لپاره  بايد له ميکرويب پروتني

آمينواسيدونه عالوه يش، خو بايد چې د لري د مايکرو اورګانيزمونو پواسطه مات نه يش 

 )اتم څپرکی وګورئ(.

 

  پيپتايدونه ۴.۱

له آمينو اسيدونو څخه جوړېږي معني دا چې د دوه آمينو اسيدونو د  پيپتايدونه

 کاربوکسيل د ګروپ ترمنځ رابطه جوړېږي لکه په الندې ډول:-الفا
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دا وصلېدل د پيپتائيدي رابطې په نوم يادېږي؛ په ذکر شوي بېلګه کې د دوه 

يدونه يو له بل اس آمينواسيدونو څخه ډای پيپټايد رابطه رامنځته کېږي همدارنګه ډېر آمينو

رسه يوځای کېديل يش معني دا چې د هر ځل يوځای کېدو په صورت کې يو ماليکول اوبه 

جوړېږي، ترڅو پويل پيپټايد منځ ته رايش.  عالوه له دې څخه چې پيپټايدونه  د پروتينونو 

ه د جوړيدو لپاره اړيني برخي جوړوي، ځني پيپټايدونه  ځانګړي بيولوژيکي فعاليتونه تررس 

کوي. شيدي د  ډېرو فعالو بيولوژيکي پيپټايدونو رسچينه ده. د شيدو د کازين پروتني د 

پيپتايدونه ازادوي، چې د درملو لکه  يب حسه کونکي  opioidانزاميي ماتېدنې په پايله کې 

او خوب راوړونکي په توګه   تاثريات لري. نور پيپتايدونه چې له کازين څخه رامنځ ته 

اجو کې کلسيم لېږدوي او د معافيتي سيستم په عکس العمل کې تغري رامنځته کيږي په انس

کوي. د شيدو نور پيپتايدونه  د اړينو بکرتياوو وده تحريکوي او مرضه بکرتياو وده دروي، 

د بومبيسني،  او ځني د کوملو په حجرو کې د منويئ فکتورونو په توګه دنده تررسه کوي.

ې په کنرتول ليپټني  په شمول نور پيپتايدونه د خوراکې اخيستن اينټريوسټاټني،ګلوکاګون  او

کې اړين دي. پيپتايدونه د خوراکي موادو لکه خمريمايې زوخا، پنري او ميوو د جوسونو په 

 خوند او حس کېدونکو ځانګړتياوو کې اړينه دنده لري.

 

  د پروتني جوړښت ۱.۱

خاطر د پروتني جوړښت د څلورو بنسټيزو رسلېکونو د پروتني د ښه پوهېدو په 

 الندې څېړل کېږي.

 لومړين جوړښت 

د پويل پيپتايد ځنځري په دوام،د پروتني د آمينو اسيدونو تسلسل د لومړين 

 جوړښت په نوم ياديږي.

 دوميي جوړښت 

او کاربونيل ګروپونو د هايدروجني رابطې پواسطه  iminoد دوه آمينواسيدونو د   

شکل کې ښودل شوي.  4.1مينواسيدونو د ځنځري جوړښت ته ويل کيږي، لکه چې په د آ 
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 α-helixدوميي جوړښت دوام لرونکي کيداي يش، چي د پويل پيپتايد ځنځريونه يې د يو 

په شکل شتون لري، يا غريمنظم کيداي يش د بيلګې په توګه   β-pleatedيا يو 

Random coil. 

 درميي جوړښت 

ا روښانه کوي چې د دوميي جوړښت ځنځري په څه ډول  د درميي جوړښت د

له ګروپونو رسه يوځای کېږي چې دا کار د غونجيدو باعث کيږي  Rنورو  آمينواسيدونو د 

او د پويل پيپتايد ځنځري رسه يوځای کوي،د دې ګونځي کېدو له کبله هر پروتني يو 

 بيولوژيکي فعاليت غوره کوي.

 څلورمي جوړښت 

پروتينونه له يو څخه  ډېر پويل پيپتايد ځنځريونه ولري نو څلورمي که چريی 

جوړښت رامنځته کوي. د هايدروجن رابطه او اليکرتوستاتيک هغه قوه ده چې دا وصلېدل  

ثابت سايت،يا د هغه مالګو رابطې دي چې د پويل پيپتايد ځنځريونو په سطحه باندې  

 جوړيږي.
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  د پروتينونو ځانګړتياوي ۴.۱

پروتينونه کلوئيدي ځانګړتياوي لري او په اوبو کې منحل کيدل يې توپري کوي، 

د بيلګې په توګه کرياتني غري منحل او البومني په لوړه کچه په اوبو کې منحل دی. منحل 

پروتينونه له محلولونو څخه دځانګړو مالګو لکه سوديم کلورايد يا امونيم سلفيټ په عالوه 

ي يش چې دا يې يوه  فزيکي ځانګړتيا ده او د پروتينونو ځانګړتياو کولو رسه  رسوب کيداي 

د پيپتايد په  نه بدلوي خو د رقيق کولو پواسطه پروتينونه په اسانۍ رسه بياځل منحل کېږي.

رابطه کې د امينو او کاربوکسيل ګروپونه تيزايب دنده، نه لري او  ټول پروتينونه يو شمري ازاد 

amino پونه لري، چي د اعظمي واحد يا د آمينو اسيد د څنګ په او کاربوکسيل ګرو

( دي. د amphotericځنځري کې ځای لري. له همدې کبله پروتينونه خنثي )

isoelectric .ځانګړتياو په درلودلو رسه  خنثي  دي 

(. Denaturationټول پروتينونه دخپل طبيعي حالت څخه تغري کيدي يش )

Neurath چې د هغې ملګرو وييل   اوDenaturation  هغه حالت دي چې په اصيل

پروتني کې له کيمياوي پلوه، فزيکي جوړښت يا په يو ځانګړی پروتني کې بيولوژيکي 

ځانګړتياوو له مخې نه تجزيه کېدونکي تغريات رامنځته کوي. د پروتني هغه محصوالت 

نونو  تيچې د هايدروليزيس په پايله کې منځته راځي په دې کې نه شامليږي. د پرو 

denaturation  ډېر عوامل لکه تودوخه، تيزابونه، القيل، الکول، يوريا او د درندو فلزاتو

مالګي لري.  په تغذيه کې په پروتېنونو باندې د تودوخې  تاثري يو خاصه ځانګړتيا ده، دا 

ځکه چې د دي په پايله کې د ځنځريونو ترمنځ  د پيپتايدونو نوري رابطې منځته  راځي. له 

دي نويو رابطو څخه ځني يې د هضمي سيستم د پروتني ماتونکي انزايم  په مقابل مقاومت 

 لري او  د بل پيپتايد رابطو ته د دوی رسيدل معطل کوي.

کاربوهايدريتونو په شتون کې د تودوخې په وړاندې  Maillar-typeد بېالبيلو 

وپ او د کاربونيل ګر د پروتينونو حساسيت ډېريږي، چې دا د يوي لږيدونکي شکري د 

آمينو اسيد د ازاد امينو ګروپ يا پروتني ترمنځ غلظت په بر کې نييس. اليسني آمينو اسيد 

په ځانګړي ډول حساس دي. د تودوخي له ډېريدو رسه د پروتني د څنګ په  ځنځريونو 
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کې ډېر تغريات رامنځ ته کيږي چې د خوراکي د نصواري رنګ باعث ګرځي. د دې پيښي 

 لګه د  ډېري تودوخې له کبله د سايليج او بېدي تور رنګه کېدل دي.يوه بي

 

  د پروتينونو ډلبندي ۴.۱

 .ويشل شوي: ساده او مرکبپروتينونه په دوه عمده ګروپونو  

  ساده پروتينونه

. د آمينواسيدونه توليدېږيد دي  پروتينونو د هايدروليز په پايله کې  يوازې 

شکل، انحالليت او کيمياوي جوړښت له پلوه په دوه ګروپونو ويشل شوي، فيربوزي او 

 ګلوبولر پروتينونه.

  فايرب لرونکي پروتينونه

دا منحل پروتينونه دي چې د څارويو په حجرو او نسجونو کې ساختامين دنده   

مي سيستم د انزاميونو په مقابل کې ډېرمقاومت لري. دا پروتينونه د لري، چې د هض

elongated filamentous  ځنځريونو څخه جوړ شوي، چې دcross-linkage  په

 واسطه يو ځای شوي. په دي ګروپ کې کوالجن، ايالستني او کرياتني شامل دي. کوالجن

پروتني  923د ارتباطي نسجونو بنسټيز  پروتني دی چې د يت لرونکو څارويو د حجرو  

جوړوي. لکه چې مخکې  يادونه شوي آمينواسيدهايدروکيس پرولني د کوالجن اړين 

جوړونکي ګڼل کېږي. کله چې پرولني باندې د هاريدروکسيل ګروپ نصب يش په 

ړتيا لري؛ که چريي دا ويټامني لږ وي، د ته ا  Cهايدروکيس پرولني بدليږي چې ويټامني

مخ  ۴۴۴ېږي. )رامنځته ککوالجن فايربونه ضعيفه کيږي او په پوستکي او وريو کې زخمونه 

 ان  آمينو اسيد شتون، نه لري.وګورئ(.په دي پروتينونو کې دتريپتوپ

انونو کې پيدا او شرييهغه پروتني دي چې په ايالستيکي نسجونو لکه ټينډون   ايالستني

کيږي. د ايالستني د پويل پيپتايد ځنځري النني او ګاليسني لري او د غربګ کيدلو ډېره 

 ځانګړتيا لري. 
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لري، ترڅو د فشار  cross-linksد اليسني په شمول په څنګ ځنځريونو کې 

په حالت کې پروتني له ډېرو اوږدېدو څخه وسايت او کله چې فشار له منځه الړ يش نو 

ې د وړيو او کرياتني چ-دوه ډولونه لري. يو الفا بريته يې اوږدوايل نورمال کېږي. کرياتني

وکې او د مرغانو ښکرياتني دي چې په بڼکو، پوستکي، م-ويښتانو بنسټ جوړوي.  بل بيتا

( لري؛ د cysteineاو خزنده ګانو په فلسونو کې شتون لري. دا پروتينونه ډېر سيستني )

 مخ وګورئ(. ۴۴۱لري )سلفر  13بيلګي په توګه د وړيو پروتني تقريباً 

 

  ګلوبولر پروتينونه

د دي پروتينونو پويل پيپتايد ځنځريونه د تخته شوي جوړښتونو په توګه  تاو شوي   

نو ځکه ورته ګلوبولر پروتينونه وايې. په دې ګروپ کې  انزاميونه، انتي جينونه او هورمونونه 

شامل دي چې له پروتني څخه جوړ شوي. لومړي فرعی ګروپ يې البومني دي چې په اوبو 

وخه کې لخته کېږي او په شيدو، وينه، هګيو او ډېرو نباتاتو کې کې منحل دي او په تود

مخ  ۴۴رسه اړيکه لري ) DNAد حجرې د هستې پروتېنونه دي، او له  هستونشتون لري. 

د مالګي په محلول کې منحل دي او تودوخه يې نه لخته کوي، د  وګورئ( چې

 په الس راځي. پروتامني له بنسټيزو هايدروليزيس پواسطه ترې ډېر ارجنني او اليسن

پروتينونو څخه دي چې لږ ماليکويل وزن لري،له هستوي تيزابونو رسه تړيل دي او د فقاريه 

څارويو په بالغو جنيني حجراتو کې پيدا کيږي. پروتامني ډېر ارجنني لري مګر تايروسني او 

م پيدا کيږي ولني  پروتني هتريپتوپان  نه لري همدارنګه په شېدو، هګيو او وينه  کې ګلوب

 چې په تخمونو کې عام زېرمه شوي پروتني دي.

 

 مرکب پروتينونه 

د آمينو اسيدونو څخه عالوه غري پروتيني ګروپ هم لري. اړيني  مرکب پروتينونه

 ينونهبيلګي يې  ګاليکوپروتني، ليپوپروتني، فاسفوپروتني او کروموپروتني دي. ګاليکو پروت

هغه دي چې يو يا ډېر هيرتوګاليکان   لري. په ډېرو ګاليکو پروتينونو کې هيرتوګاليکان يو 

هګزوسامني لري، يا دا چې ګلوکوسامني يا ګلکتوسامني يا دواړه لري؛ عالوه له دي څخه 
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شحاتو کې ه تر کيداي يش چې ګلکتوز او منوز هم  ولري. ګاليکوپروتينونه د ميکوس پ

( يو ovalbuminشتون لري، چې د بدن  ډېري برخي  ښويه کوي. اولبومني )

ګاليکوپروتني دی چې د هګۍ په سپينو زيرمه شوي. ليپو پروتني هغه مرکب پروتينونه دي 

چې لپيډ )لکه تراي اسايل ګلرسول( او کوليسرتول لري، چې  حجروي غشا جوړوي. د 

ه کېدو په خاطر د وينې له الرې نسجونو ته ځي، د غلظت  له اکسيديشن يا د انرژي د زېرم

، ډېر لږ غليظ ليپوپروتينونه chylomicronsمخې په پنځو ګروپونو ويشل شوي: 

(VLDL( لږ غليظ ليپو پروتينونه ،)LDL( متوسط غليظ ليپو پروتينونه ،)IDL او ډېر )

 ( )درېم څپرکی وګورئ(.HDLغليظ ليپو پروتني )

، فاسفوريک تيزاب وررسه مصنوعي وصل دي، چې د شيدو  ونهفاسفوپروتين

 ۴۱۴کې شامل دي )( په phosvitinکازين  او د هګۍ د زېړوفاسفورس لرونکي پروتني )

ګه يو رنګ لري. د بېلګې په تو  مخ وګورئ(. کروموپروتني د مصنوعي ګروپ په توګه

مخ  ۴۴۴) چې فالوين  لري   فالوپروتنيهېموګلوبني او سايتوکروم د اوسپنې ګروپ،  او 

 وګورئ(.

 

  هستوي تېزابونه ۴.۱

 لوړ ماليکويل وزن لري چې په ژونديو اورګانيزمونو کې جنيتيکي هستوي تيزابونه

ات زېرمه کوي. د هايدروليزيس په پايله کې يې، د هستوي تيزابونو مخلوط منځته معلوم

يبوز يا ، يوه پنځه کاربونه شکره )را او پايرمييدين راځي چې نايرتوجني مرکبات پيورين

پايرميدين له يز نو کې بنسټډي اوکيس رايبوز( او فاسفوريک تيزاب لري. په هستوي تيزابو 

، تيامني  او يوراسيل څخه عبارت دي. د دي مرکباتو او پايرميدين، ترمنځ اړيکي سايتوسني

 په الندې توګه ښودل شوي:
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 ادنني او ګوانني په هستوين تيزابونو کې بنسټيزي قلوي دي. 

هغه مرکب چې د پورتنيو نايرتوجني مرکباتو او پينتوز شکرې پواسطه جوړيږي ورته 

  نيکلوسايد ويل کېږي. د بيلګې په توګه:
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که چريي نيکلوسيدونه لکه ادينوسني د فاسفوريک تيزاب پواسطه په ايسرت بدل يش نو 

 نيکلوتايد جوړوي، د بيلګي په توګه ادينوسني مونو فاسفيټ:

اندازه  ېلوړ ماليکويل وزن لرونکي پويل نيکلوتايدونه دي، چ  هستوي تيزابونه

ايبونيوکليک ر  يې ترڅو ميلونو پوري رسيږي. که چېري نيکلوتايد رايبوز شکره ولري ورته

يک ډي اوکيس رايبونيوکل ويل کيږي او چې ډي اوکيس رايبوز ولري ورته (RNA) اسيد
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په نورمال ډول د  DNAويل کيږي. نيکلوتايدونه ځانګړی ترتيب لري؛  (DNA) اسيد

double-strand spiral  ياhelix ( هر يو کتار د ډي اوکيس  0.1جوړښت لري .)شکل

رايبوز او پاسپيټ ګروپونو څخه جوړ دي چې د شکري له هر ګروپ رسه سايتوسني، 

تيامني، ادنني يا ګوانني وصل وي. دواړه قطارونه د هايدروجيني رابطو پواسطه يوځای 

ه جوړه سايتوسني له ګوانني رس شوي،د يو قطار تيامني هميشه د بل قطار له ادنني رسه   او 

وي. د دي قطارونو په دوام د دي قاعدو سلسله د ژوندۍ حجرې جنيتکي معلومات 

دکروموزوم د  جوړښت يوه برخه ده چې د حجرې په  DNAمخ وګورئ(.  ۴۴۴انتقالوي )

هسته کې پيدا کيږي. رايبونيوکليک اسيد ډېر ډولونه لري، چې ورته  ماليکويل سايز، بنسټز 

 sugarڅخه د  DNAړښت او وظيفوي ځانګړتياوي اصطالحات استعاملېږي. له جو

moiety  .0.1او همدارنګه د نايرتوجني موجوده قاعدو له مخې يې ډولونه توپري لري 

د ماليکول د يوي برخي انځور دی  چې په دوه قطارونو باندې د  DNAشکل  د 

phosphate(P)  اوdeoxyribose(D)  تکراري ماليکولونه ښايي. موازي مييل د

قاعدو د جوړو مناينده ګي کوي چې د هايدروجيني رابطو پواسطه نيول شوي )د نقطوي 

 ,A=adenine, T=thymine, C=cytosine کرښو پواسطه ښودل شوي(

G=guanine 

RNA  د يوراسيل پايراميد په عوض تيامني  لري. دDNA  په خالف  زياتره دRNA 

دري عمومي شکلونه  RNAلونه په انفرادي او ځنځريي جال شکل تاو شوي دي.  ماليکو 

 RNA(ribosomal، رايبوزمل )RNA(messengerلري، چې ورته پيغام رسونکي )

 ويل کيږي.  RNA(transferاو انتقالونکي )

دا دري شکلونه  د پروتني جوړولو دنده په غاړه  لري. د هستوي تيزابونو  RNAد 

په ازادو شکلونو رسه هم موجود وي  مونومريونوله جوړښت  څخه عالوه، نيکلوتايدونه د 

او د حجرې په ميتابوليزم کې اړين رول لوبوي. اګر چې لومړی نيکلوتايدونه  جوړېږي،مګر 

ه دايس حاال تو کې )د شيدو څخه وختي د خوګ بچي دا جوړيدنه تل بسنه نه کوي. پ

بيلول په عذابوي په داسې حال کې چې د ناروغيو د ننګونو وخت هم وي( د خوراکې له 

الري ورکول  د معافيت دندي او د حجرو تکرث ډېروي. مخکې مو وويل چې د ادينوسني 
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سفيټ څخه ( جوړيږي. د فاAMPڅخه اډينوسني مونوپاسپيټ ) phosphorylationد 

( په الس راځي او وروسته ورڅخه اډينوسني تراي پاسپيټ ADPاډينوسني ډای پاسپيټ )

(ATP السته راځي. د انرژي په انتقال کې د )ATP  اهميت په نهم څپرکی کې واضح

 شوي دي.

 

  نايرتوجن لرونکي مرکبات  ۴.۱

ايرتوجن ن د پروتينونو او هستوي تيزابونو څخه عالوه په نباتاتو او څارويو کې

شتون لري. په نباتاتو کې آمينو اسيدونه معموالً په ازاد شکل  لري؛ چې   لرونکي مرکبات

په ډېره اندازه ګلوتاميک، اسپارتيک، النني، سريين، ګاليسني او پرولني اسيدونه په کي 

ماينونو، امايدونو، پيورين، له نايرتوجن لرونکو لپيدونو، آ  يې شامل دي. نور مرکبات

پايرمييدن ، نايرتيت  او الکالوئيدونو څخه عبارت دي. عالوه له دې څخه زياتره يب 

ويټامينونه  په خپل جوړښت کې نايرتوجن لري. د دي مرکباتو ترشيح دلته امکان نه لري، 

 او يوازې يو څو اړين يې  واضح کوو.

 

 آماين

په نباتاتو او څارويو کې په لږه اندازه شتون لري. د عضوي قلوي مرکبات دي چې 

موادو له تجزئې څخه منځته راځي او زهري ځانګړتياوي لري. يو شمري مايکرواورګانيزمونه  

 0.1له آمينو اسيدونو څخه د کاربوکسيل ګروپ د لري کولو پواسطه آماين توليدوي  )

ايئ موادو لکه پنري، رشاب، جدول(. په لري کې د ځانګړو رشايطو الندې د غذ

sauerkraut  اوsausage  د تخمر په پايله کې منځته راځي. دي ته د ژوندي

مايکرواورګانيز پواسطه جوړ شوي آماين ويل کېږي او فزيولوژيکي نښي ښکاره کويل 

شوک  یکاناپالکت يش؛ د بيلګي په توګه هستامني يو آماين دي چې د هستيدين  څخه د

امنځته د خوراکې پواسطه ر  وينه کې ډېر پيدا کيږي. همدارنګه هستامني په پايله کې په

( کې شامل دی. هغه سايليچ چې ډېري کلسرتوديا migraineکېدونکي نيم سريي )

بکرتياوي لري تخمر يې معموالً په کايف اندازه آماين لري )نولسم څپرکی وګورئ(. د 
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ونو رسه په توپري، د حجرو د اعظمي ودې او دندي لپاره ژوندي موجود منشا لرونکو آماين

، پروتني DNA ،RNAد پوټريسني، سپرميدين  او سپرمني آماينونه اړين دي. دا د 

جوړولو، د جني د راڅرګنديدو  په تنظيم، انزاميي کړين، حجروي تکرث او حجروي انګيزو 

 کې برخه لري.

کريټني او کارنټني  لپيدو ميتابوليزم، د زياتره ميتابوليکي کړين )د بېلګې په توګه د

جوړيدل( د ميتايل ګروپ ته اړتيا لري او دا د کولني او ميتونني پواسطه برابريږي چې د 

transmethylation   د پرويس په جريان کې د کولني له اکسيديشن څخه بيتاين

تقيم تهيه مس جوړېږي چې دا يو درميي آماين دي. بيتاين په خوراکه کې د ميتايل ګروپ د

کونکي په توګه عالوه کېږي، له دي کبله کولني  د ليستني او اسيتايل کولني د جوړېدو، او 

ميتونني د پروتني د جوړيدو لپاره ماتېږي. بيتاين په لبلبو  او تازه پاڼو کې شتون لري او 

کبانو بوي ته ورته بوی سبب کېږي او  يې آماين وي کوم چې د 02g/kgکيدي يش چې  

لبلبو څخه د بوري له جوړيدين څخه منځته راځي. د څاروي په جسم کې بيتاين په ترای  د

ميتايل آماين  بدلېږي او د هغو غواګانو شيدو ته د کبانو بوي ته ورته بوي ورکوي،چې د 

 لبلبو ډېر محصوالت ورکول شوي وي.

 جدول   ځني اړين آماينونه او د هغوی مورين آمينو اسيدونه 0.1

 آماين اسيد آمينو

 پوتريسني ارجنني

 هستامني هستيدين

 کاداويرين اليسني

 پينايل تايالمني پينايل النني

 تايرامني تايروسني

 تريپتامني تريپتوپان
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  امايدونه

اسپاراجن او ګلوتامني د اسپارتيک  او ګلوتامني  تيزابونو د امايدونو اړين 

جدول( او د  4.1دي. دا دواړه امايدونه د آمينواسيدونو په توګه ډلبندي کيږي )مشتقات 

پروتينونو  په توګه شتون لري.  همدارنګه د ازادو آمينو اسيدونو په توګه هم موجود وي او 

په تعاملونو کې  اړينه دنده لري. يوريا يو امايد او په يت لرونکو   transaminationد 

جن د ميتابوليزم اخري محصول دي، مګر په ډېرو نباتاتو لکه  غنمو، څارويو کې د نايرتو 

سويابني، کچالو او کاوو کې موندل کېږي. په انسانانو او نورو عايل يت لرونکو کې  د 

ن لري. دی چې په تشو متيازو کې شتو  پيورين  د ميتابوليزم اخرين محصول يوريک اسيد

ې د اطراح کېدو څخه مخکې يوريک اسيد د اکسيديشن پواسطه په په فرعي يت لرونکو ک

االنتوين  بدلېږي. په الوتونکو کې يوريک اسيد د نايرتوجن د ميتابوليزم بنسټيز محصول 

 دي او له دې کبله د يت لرونکو په شان دنده تررسه کوي.

  نايرتيتونه ۴.۱

جود دي او د څارويو لپاره زهري نه دي، بلکي په نبايت موادو کې مو  نايرتيتونه

د مناسبو رشايطو الندې لږېږي. په رومن کې په نايرتايت زهرو بدليږي. د باجري  بيده ځکه 

زهري ده  چې په تازه باجره کې په  ډېره اندازه نايرتيت موجود وي.  په هغو وښو کې چې 
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م نايرتيت ډېر وي )اتلس ډېر نايرتوجن لرونکي رسه )کود( ورکول شوي په هغوی کې

 څپرکی وګورئ(.

 الکالوئيدونه ۴۱.۱ 

دا مرکبات ځانګړی اهميت لري په دايس حال کې چې زياتره يې زهري  

ځانګړتياوي لري.د نباتاتو د ډای کوټيليدون  په څو اردرونو کې شتون لري.  يو شمېر اړين 

جدول کې لست شوي دي. د بيلګې په ډول  9.1الکالوئيدونه  له رسچينو رسه يوځای په 

په ځېګر باندې حمله کوي او د نښو له  ( کې موجود الکالوئيدRagwortپه رګورټ )

( ergotښودلو پرته يې ويجاړوي. د الکالوئيدونو بله اړينه غذايئ رسچينه د يرګوټ )

 څپرکی وګورئ(. 00فنګس دی، چې په دانه بابو باندې وده کوي )

جدول په نباتاتو کې ځني اړين الکالوئيدونه 9.1

رسچېنه نوم 

Coniine Hemlock 

Nicotine Tobacco 

Ricinine Castor plant seeds 

Atropine Deadly nightshade 

Cocaine Leaves of coca plant 

Jacobine Ragwort 

Quinine Cinchona bark 

Strychnine Seeds of Nuxvomica 

Morphine Dried latex of opium poppy 

Solanine Unripe potatoes and potato sprouts
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يې په غريشخوند  42آمينو اسيدونو له مجموعي څخه جوړدي چې  02پروتينونه د  .0

 وهونکو کې اړين دي.

کاربوکسيل -آمينو اسيدونه يو له بل رسه د پيپتايد رابطې پواسطه د يو آمينو اسيد دالفا .9
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 پروتينونو ترتيب  ته ويل کيږي چې د يو څخه ډېر پويل پيپتايد ځنځري لري.

پروتينونه ګلوئيدي دي او د تودوخې پواسطه يې ځانګړتياوي تغري کېږي، د ځنځريونو  .2

 رامنځته کوي، چې ځني يې د هايدروليز په وړاندې مقاوم دي.ترمنځ يوه نوي رابطه 

 پروتينونه، ساده، فايربوزي يا ګلوبولر، يا له يو غري پروتيني ماليکول رسه پيوسته دي. .6

جوړېدو د ترتيب لپاره  جنتيکي معلومات زيرمه  RNAاو  DNAهستوي تېزابونه د  .8

کوي.

زيولوژيکي کړين تررسه کوي.آماين د آمينو اسيدونو مشتقات دي او ځني يې ف .7

د امايد ګروپ د مرکباتو يو اړين غړی دی. يوريا .8

 ( بدليږي.nitrite( په لري کې په زهري نايرتايت )Nitrateنايرتيت ) .42

الکالوئيدونه زهري نايرتوجن لرونکي مرکبات دي چې د ځينو نباتاتو او فنګسونو  .44

پواسطه جوړيږي.
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یڅپرک پنځم

ويټامېنونه

 رسيزه ۵.۱

په شحم کې منحل ويټامينونه ۵.۱

 د يب کورنۍ ويټامينونه ۵.۱

 ويټامني يس ۵.۱

 د ويټامينونو  ډېروايل ۱.۱

رسيزه۵.۱

 د ويټامينونو کشف

هغه وخت کشف او منځته راغلل چې څارويو ته خالصه  زياتره ويټامينونه

خوراکه  پروتينونه، شحم، کاربوهايدريت او غريعضوي مالګي په ترکيبي ډول تغذيه شول. 

( وښودله چې دا Hopkins) کال کې هوپکني 1111د دي تخنيک په استعامل رسه په 

رمايل ودې لپاره کايف نه ګڼل کېده، مګرکله چې يوه ډول  خوراکه په موږکانو کې د نو 

اندازه شيدي په کې عالوه  شوي، نو يادو څارويو نورماله وده وکړه. دي کار ثابته کړه چې 
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په خالصه خوراکه کې کوم اړين  فکتور يا فکتورنه موجود نه وو. اوسمهال د ويټامني 

( پواسطه رامنځته Funk) څخه مشتق شوي، د فنک vital aminesاصطالح چې د 

فکر کاوه چې دا اړين غذايئ  funkشوي ترڅو دا اړين غذايئ فکتورونه ترشيح کړي. 

( ولري. اوس معلومه شوه چې يوازې يو amino-nitrogen) فکتورونه به امينونايرتوجن

روپي الح په ويټامني بدله او د يوګڅو مواد امينو نايرتوجن  لري نو له دې کبله نوموړي اصط

نوم په توګه قبوله شوه. اګر چې د ويټامينونو کشف د شلمي پيړئ اوايلو ته ګرځي، مګر د 

کي  1571غذايئ موادو له لږوالی رسه د ځينو ناروغيو تړاو  ډېر له پخوا پيژندل شوي وو. په 

باندې يوه مقاله خپره کړه او ثابته يې  (scurvy) ( برتانوي ډاکټر  په سکرويLindلينډ)

کړه چې د انسانانو په خوراکه کې د سالد او د اوړي موسم د ميوو په عالوه کولو رسه له دې 

ه کې په مخنيوي او درملن ناروغي مخنيوي کېږي. د اولسمې پيړۍ په رشوع کې د سکروي

په مخنيوي کې له پخوا  سل د ريکيټاستعام cod-liver oilد ليمو جوس وپيژندل شو. د 

  beri-beriدنولسمي پيړۍ په پاي کې په دي پوهيده چې   Eijkmannپېژندل شوي، او 

د لری ختيځ  ناروغي ده، چې د نصواري يعنې غري پالش شوو وريجو په تغذيه کولو رسه 

 ښه کېږي.

 ويټامېنونه او بيوشيمي 

عضوي مرکبات دي چې د نورمالې ودې او ژوند ساتنې لپاره په لږه  ويټامېنونه

اندازه اړين دي. مګر دا تعريف د دې موادو مهمه برخه چې په نباتاتو کې شتون لري او د 

څپرکيو کې ويټامينونه د نورو ذکر  4-1دوي عمومي او مهم ميتابوليزم  نه ترشيح کوي. په 

وړوي او نه انرژی ورکوي بلکې په بيوشيميکي شوو مغذي موادو  برعکس نه  جوړښت ج

شکل(. د بيلګي په توګه، د يب کورنۍ  1.7کړنو کې د منځګړي موادو په توګه عمل کوي )

انه، نه ده په توګه عمل کوي مګر دا روښ ډېر ويټامينونه په انزاميي سيستم کې د کوفکتور

 ي.تابوليکي الرو د يب کفايتۍ رسه تړيل دچې څنګه  د ويټامينونو د لږوالی نښي د مي

عالوه له دې چې د ويټامني د لږوالی د نښو د تفصيل څخه مخنيوي ويش )ښکته 

وګورئ( يا دا چې د تحت کلينيکي لږوالی له کبله د توليد عمومي لږوالی په خاطر په 
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توليد کيفيت  ( د څاروی د1خوراکه کې  ځني ويټامينونه  په ډېره اندازه عالوه کېږي ترڅو )

د  Eد هګۍ د پوښ د قوي کيدو لپاره او ويټامني Dښه يش، د بيلګي په توګه ويټامني

( د صحت ښه کول، د بيلګي په توګه  په شيدو 1د  ډېريدو لپاره، يا ) Shelf-lifeجسد د 

دو په عالوه کېږي. د نورو مغذي موا Aغواګانو کې د غوالنځي د ښوالی په خاطر ويټامني

وزن  75kgنسبت ويټامينونه په ډېري لږې اندازي رسه اړين دي؛ د بيلګي په توګه د يو 

ده. رسه له دي چې په  mg1 په ورځ کې ( اړتياتيامني) 1Bلرونکي خوګ لپاره د ويټامني

خوراکه کې يې دوامداره لږوالی د ميتابوليزم د خرابوايل او  ناروغيو باعث ګرځي. ځني 

-تاوي تغرياتو وروسته د ويټامينونو په شان دنده تررسه کوي؛ دا مرکبات له بيمرکبات د کيميا

او ځانګړي سټريول څخه عبارت دي چې د ويټامينونو د لومړنيو موادو په توګه   کياروتني

زياتره ويټامينونه د اکسيديشن پواسطه له منځه ځي، چې  دا پروسه د  ترشيح شوي دي.

تودوخې، رڼا او ځينو فلزاتو لکه اوسپني پواسطه چټکه کېږي. دا يو منل شوي حقيقت 

دي چې د خوراکې د زېرمه کولو رشايط په ويټامينونو باندې تاثېر لري نو همدا سبب دي 

( کې ساتل کېږي، waxچې د وېټامينونو ځني تجاريت محصوالت په جالتيني موادو )

ه څخه مخنيوي ويش )په خوراکو کې د ويټامينونو د عالو  ترڅو د ويټامينونو له اکسيديشن

د کيمياوي جوړښت د کشف اټ وګورئ(. چوک 1.7کولو په هکله د  ډېرو معلوماتو لپاره  

د الف با په تورو رسه د ويټامينونو  نومونې منل شوي سيستم   ډېر ښه وو. اګر  څخه مخکې

عرص  ږي،تراوسه  په پراخه توګه استعامليچې د نومونې دا سيستم د ځينو ويټامېنونو لپاره  

متايل دا دې چې کيمياوي نوم استعامل يش، په ځانګړی  توګه کله چې د يب کورنۍ 

ويټامينونه د اړينو غذايي فکتورونو په توګه قبول  14لږ تر لږه  ويټامينونه ترشيح کيږي.

ن يې ي پلوه اړيشوي، او يو څو نور يې وړانديز شوي. په دې څپرکی کې يوازې د تغذيو 

په ګوته شوي دي. دا اسانه ده چې ويټامينونه په دوه ګروپونو و ويشو: په شحم کې منحل 

جدول کې د دواړو ګروپونو اړين غړي لست شوي  1.7او اوبو کې منحل ويټامېنونه.  په 

 دي.
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چوکاټ په خوراکو کې د ويټامينونو عالوه کول5.1

 ير،خنز د يا توګه په تکميلونکو د خوراکي ډيری اسونو او وهونکو شخوند د

دي.  ضمېمه رسه ويټامېنونو د توګه په خوراکې لپاره يوازينۍ پيشوګانو او سپي چرګانو،

ويټامينونه د نورو مغذي مواد لکه انرژي او پروتني  اخيستل ډېروي. له دي کبله ويټامينونه له 

هغې اندازي ډېر عالوه کيږي چې په تجربوي رشايطو کې اړين دي. دا ډېروالی د دي لپاره 

ه خوراکو کې د محتوياتو توپري او پ دي ترڅو عمالً اړتيا پوره کړي )د بيلګي په توګه د ويټامني

يې شتون، روغتيايي حالت او د سرتيس له کبله اضافه اړتيا(. د ټاکلو اندازو څخه بايد تجاوز 

ونه يش، ځکه چې بيا ضايع کېږي: عالوه له دې څخه، د يو ويټامني ډېروايل کيدی يش د بل 

رشيک  ل ويټامينونه د جذبويټامني اړتيا ډېره کړي. د بيلګي په توګه، په شحمو کې منح

، Eډېروايل د ويټامني   Aميکانيزم لري او يو له بل رسه رقابت کوي؛ له دي کبله د ويټامني 

D  او ويټامنيK   غذايئ اړتېا ډېروي. ويټامېنونه د سپليمنټ په خاطر د نبايت محصوال تو څخه

امېږي. يې قېمته متتجريد شوي. په هر صورت، د داسې رس چينو محصول لږ وي او ويټامني 

د زيات حاصل په خاطر بايد ويټامېنونه د مايکرواورګانيزمونو د تخمر په پروسه کې په الس 

 رايش. نن سبا زيات ويټامينونه د پيچلو کيمياوي کنرتويل پروسو پواسطه توليديږي.

د خوراکې په ميلونو )ژرندو( کې د ويټامينونو  استعامل ته اړتيا ده چې ويټامينونه 

(  په عني اندازه د غذا د نورو برخو 1( ګرد لرونکي نه وي او )1( ازاد جريان ولري ، )1ايد )ب

)ويټامينونو په کمه اندازه استعاملېږي خو بايد  د غذاټولو برخو ته ورسېږي( رسه ګډ يش؛ 

 هل ويټامني بايد با ثباته  او د څاروي لپاره د خوراکې په مهال  بيولوژيکي شتون ولري. ځينې

ته جذبيږي؛ نور  silicaبايد قبول نه يش. تييل ويټامينونه   او ندي برابر رسه معيارونو دې

ويټامينونه د کوچنيو کپسولونو پواسه پوښل کيږي او انتي اکسيدانت په کي عالوه کيږي ترڅو 

يې له ماتيدو څخه مخنيوي ويش کوم چې د اکسيديشن په وړاندې حساس دي. جوړونکي 

ستيت توکوپريول د ا-کمپنۍ هم د ويټامينونو باثباته مشتقات استعاملوي )د بيلګي په توګه دالفا

شکل چې له الکول شکل رسه نښتي وي(.

يټ القيل، اکسيجن، اولټراوايل\د ويټامني تاثري د تودوخې، رطوبت، تيزابيت

شعاع،او تراس مرنالونو )غذايي عالوه کونکي معموالً د ويټامينونو، مرنالونو او تراس 

خت پواسطه و مرنالونوترکيب وي(، فزيکي فکتورونو لکه د ژرندي څټک او د زېرمه کولو د 

متاثره کېږي. د بېلګې په توګه کولني کلورايد دزېرمه کولو په وخت کې نور ويټامينونه خرابويل 

يش.



117   ويټامينونه 

 

 

 

 



حيواين تغذيه  111 

 

 جدول د څارويو په تغذيه کې اړين ويټامېنونه 1.7

 کيمياوي نوم ويټامني

  کې منحل ويټامينونه په شحم

A ريټينول 

1D ايرګوکويل کلسيپريول 

1D کويل کلسيپريول 

E توکوپريولa 

K پايلوکوينونb 

  په اوبو کې منحل ويټامينونه

  يب کورنۍ ويټامينونه

1B تيامني 

1B رايبوپالوين 

 نيکوتني امايد 

1B پاريډاکسني 

 پانتوتنيک اسيد 

 بايوټني 

 فوليک اسيد 

 کولني 

11B سيانوکوبال آماين 

C اسکاربيک اسيد 

a  يو شمري توکوپريول چې ويټامنيE .فعاليت لري 
b  دnaphthoquinone  ډېر مشتقات پيژندل شوي چې د ويټامنيK .فعاليت لري 

 

 شحم کې منحل ويټامينونهپه  ۵.۱

  Aويټامني

 کيمياوي جوړښت

دي، يو  ( د کيمياوي جوړښت پلوه ريټينولOH11H15C) Aويټامني

 هايدروکسيل ګروپ لرونکي  غريمشبوع الکول دي چې الندې ساختامين فورمول لري:



115   ويټامينونه 

 

 

 

خړ رنګه زيړ کرستايل جامد ويټامني دي چې په اوبو کې غريمنحل او په شحم   

او بيالبېلو شحمي محلولونو کې منحل دي. د هوا او رڼا رسه د متاس په پايله کې د 

فورمول لرونکي مرکب يې په کب کې  OH15H15Cاکسيديشن پواسطه له منځه ځي. د 

 جوړښت لري.  1Aپيدا کيږي، چې ډيهايدرو رټينول يا ويټامني

 ځانګړي ذخريي Aپه ځيګرونو کې د ويټامني aجدول د بېالبيلو نوعو 1.7

 (μg/g )ځيګر Aويټامني  نوعي

 15 خوګ

 47 غوا

 57 موږک

 15 سړی

 185 پسه

 185 آس

 155 چرګ

Codfish 155 

Halibut 1555 

Polar bear 1555 

Soup-fin shark 17555 

a .په هره نوعه کې، پراخه توپريونه توقع کيږي 

Adapted from Moore T 1111 In: Morton R A (ed.) Fat Soluble Vitamins, 

Oxford, Pergamon Press, p. 111. 
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 چينيرس 

په ځېګر کې جمع کېږي له دې کبله ځېګر د دي ويټامني غوره  Aويټامني  

رسچينه ده؛ د څارويو د نوعي او خوراکې له پلوه په ځېګر کې د دي ويټامني اندازه توپري 

جدول کې په بېالبيلوڅارويوکې د دي ويټامني  اندازه په ګوته شوي، اګر چي  1.7کوي. په 

د  halibutاو  codپه ځانګړي ډول   دا قيمتونه د څارويو د  نوعو ترمنځ ډېر توپري کوي.

کبانو د ځيګر تيل د دي ويټامني د اړيني غذايئ رسچيني په توګه استعامليږي. د هګۍ ژيړ 

رسچينو څخه ګڼل کېږي، اګر چي  ويټامني يې په ډېره اندازه او د شيدو شحم يې له غني 

نوعي توګه په په مص   Aپه تجاريت ډول ويټامني د څارويو په خوراکې پوري اړه لري.

 خالص شکل توليديږي.

 

  ويټامينونو لومړين مواد 

په نباتاتو کې ډېر شتون نه لري، مګر د لومړين مادي )پرو  Aويټامني

باندې بدليدي يش.  Aويټامني( په شکل د کاروټينوئيد په توګه شتون لري، چې په ويټامني

لومړين  Aطبيعي کاروټينوئيد پيژندل شوي، مګر يوازې يو څو يې د ويټامني 155لږ ترلږه 

 مادي دي.

په نباتاتو کې کاروټينوئيد ، زيړ، نارنجي يا سور رنګ لري مګر د دوی رنګونه د 

کلوروفيل د شني رنګ پواسطه پوښل شوي. کله چې وخوړل يش، بيالبيل طبيعي رنګونه 

، حرشاتو، مرغانو او کبانو کې شتون لري. دوی crustaceansمنځته راوړي   چې په 

همدارنګه د هګۍ په زيړو، د کوچو په غوړو او د غواګانو او آسونو د بدن په شحمو کې 

شتون لري، مګر په پسونو او خوګانو کې شتون نه لري. کاروټينوئيد په دوه ډولو ويشل 

بيلګي په  ې په ډېره اندازه مرکبات شامل دي، د. په زنتوپيلونو کشوي: کياروتني او زنتوپيل

نه بدليږي. بيتا کياروتني  A، کريپتوزنتني او زيزنتني چې زياتره يې په ويټامنيLuteinتوګه 

اصيل رسچينه  Aد کياروتني مرکباتو يو اړين غړی دی چې د فارم په څارويو کې د ويټامني 

 جوړوي.  جوړښت يې دلته ښودل شوي:
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(  په هغو Aکې د غريمشبوع هايدروکاربونونو ځنځريونه )او ويټامني په کياروتني

محصوالتو بدلېږي چې د ويټامني فعاليت نه لري. د اکسيديشن عمليه د تودوخې، رڼا، 

رطوبت او د درندو فلزاتو پواسطه ډېريږي. په پاي کې هغه خوراکي چې له هوا او ملر رسه 

يت له السه ورکوي، له دي کبله په ملر کې د قابل Aمخامخ کيږي په تيزۍ رسه د ويټامني

خوراکي موادو وچول په ډېره اندازه  ويټامني له منځه وړي. د بيلګي په توګه د شفتيل يو 

په شاوخوا کې بيتاکياروتني  لري، مګر کله چې د ملر پواسطه  17mgکېلو ګرام  بيده  د 

بيتا  177mgاو  17mg ام کېپه يو کېلوګر  وچه يش نو وچه شفتله او واښه په ترتيب رسه

د   (، مګر175mg/kg DMکياروتني لري. تازه واښه د بيتاکياروتني غوره رسچېنه ده )

 سايليج جوړولو پر مهال دا اندازه نياميي وي. 

او کاروټينوئيد په ځانګړی توګه کله  Aپه خوراکه کې عالوه کېدونکي ويټامني

ي پواسطه تجزيه کېږي. نوي څيړين چې په خوراکه ډېر مغزي مواد شتون ولري د لر 

څرګندوي چې په علوفه کې طبيعي کاروټينوئيد په هغه اندازه نه تجزيه کېږي څومره چې 

رسه د  جال تيني مادي  Aخالص عالوه کيدونکي شکل يې تجزيه کېږي. له ويټامني

ته ثبات ورکوي او د تجزيه کېدو څخه يې ژغوري مګر په دې حالت  Aاستعامل ويټامني

ې هم د ډوډينوم څخه جذبيديل يش. په ساده معده لرونکو څارويو کې يې شتون د ک

خوراکې په اساس توپري کوي. په انسانانو کې د کاروټينوئيد تيل ډوله محلولونه د طبيعي 

شکل څخه  ډېر د استفادي  وړ دي. له دې څخه دا حقيقت په ډاګه کېږي چې  جذب يې 

د و کميت پوری اړه لري. په خوراکه کې له کاروټينوئيپه خوراکه کې د شحمو په کيفيت ا

څخه استفاده کولو اندازه او هغه  متاثره کونکي فکتورونه اوسمهال په څارويو او انسانانو 

 کې د څيړنې يوه فعاله ساحه ګڼل کېږي.

بدلېږي مګر معموالً دا د کوملو په مکوزا  Aکياروتني په ځېګر کې په  ويټامني

مرکب د بيتاکياروتني د هايدروليز څخه  45Cه نظري ډول د يو ماليکول کې واقع کيږي. پ
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ريټينول په الس رايش، کياروتني د اکسېديشن پواسطه  ځنځري له يو  15Cبايد دوه ماليکوله 

يو ماليکول ريټينول پايت يش چې په موږکانو کې  15Cلوري څخه ماتيږي ترهغې چې د 

1mg  1بيتاکياروتنيmg  څخه  1:1ريټينول ورکوي، چې دا اندازه په نورو څارويو کې د

 پوري توپري کوي. 1:11تر 

ريټينول بدلوي. دا اندازه په  1mgبيتاکياروتني په  1mg شخوند وهونکي تقريباً 

وي. پيشو دايس انزايم نه لري چې کياروتني په  1:1او  1:11خوګانو او پولټري کې معموالً 

رسه له دي چې د پيشوګانو خوراکه غوښه لري،  چې په کايف اندازه  بدل کړي. Aويټامني 

 په بني ملللی واحد  Aاو لږه اندازه کاروټينوئيد لري. د خوراکي موادو  ويټامني Aويټامني

(iuرسه ښودل کېږي، يو واحد ويټامني  )A  ام کرستايل ريټينول مايکروګر  5.1هغه دي چې

 ړي.فعاليت وک

 

 ميتابوليزم

په بدن کې  د سرتګي په برخه او عمومي سيستم کې دوه بيالبييل  Aويټامني

-cis-11( په all-trans-retinol) Aدندي لري. د سرتګي په ريټنال حجرو کې ويټامني

isomer  11بدليږي،او له دې وروسته د اکسديشن په پايله کې په-cis-retinaldehde 

پر مهال د اوپسني پروتني رسه يوځای کيږي ترڅو روډپسني بدليږي. دا مرکب د تياري 

(visual purple جوړ کړي چې په لږه رڼا کې د کتلو لپاره رڼا جذبوي. کله چې رڼا په )

-allماليکول له اوپسني څخه ازاديږي او بيا ځل په  cis-retinaldehydeرټينا لګيږي د 

trans سرتګي عصب ته انتقال يش بدليږي چې دا د دي سبب کيږي ترڅو انګيزه د .all-

trans-retinaldehyde  پهall-trans-retinol  بدليږي او دوران ته داخلېږي، له دي

 شکل(. 1.7کبله د رڼا په وړاندې د رټينا حساسيت په دوامداره توګه نوي کيږي )

د حجروي تفکيک په تنظيم، د اپيتيل  Aد دوهمې دندې په توګه ويټامني

نسجونو او مخاطي غشاوو په جوړيدو او ساتنه کې دنده تررسه کوي. له همدې کبله په 

د ناروغي پر وړاندې د مقاومت  Aوده، مثل توليد او معافيت کې اړينه دنده لري. ويټامني

او  C، ويټامنيEنياو روغتيا د معافيتي سيستم لپاره اړين دي. عالوه له دې څخه، د ويټام
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په لږه  Aچوکاټ وګورئ(. ويټامني   1.7مخ. 81بيتاکياروتني رسه ازاد راډيکل پاکوي )

لري او   Aله الري بچې ته ليږديږي او نوي زيږېديل بچی لږ ويټامني  اندازه د پالنسينتا

زېرمه  A ويټامني داسې فکر کيږي چې د ورګو  خوړل يې په نسجونو کې په کايف اندازه 

 کوي.

 

 د لږوالی نښي

په تياره کې د ليدلو توانايي د روډپسني دبيا جوړېدنې د اندازي پوری اړه لري، 

لږ وي، روډپسني جوړيدل له خنډ رسه مخ کېږي. په ټولو څارويو کې  Aکله چې ويټامني

په عامه  چې د لږوالی لومړنۍ نښي په لږه روښنايي کې د ليدو توان لږېدل دي Aد ويټامني 

د انفکشن رسه د  Aتوګه ورته شب کوري وايي. له پخوا راهييس فکر کېږي چې  ويټامني

مقابيل په برخه کې ارزښتناکه رول لري، چې ورته د عفونت ضد ويټامني هم وايې. د 

د لږوالی په پايله کې اميونوګلوبولني لږېږي، اګر  Aڅارويو په  ډېرو نوعو کې، د ويټامني

 ينو پروتينونو په جوړيدو کې د ويټامني ځانګړی دنده څرګنده نه ده.چې د دې اړ
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په غواګانو کې، د ويټامني منځني لږوالی د زيږو ويښتانو او پرتکي لرونکي 

پوستکي رسه يوځای وي. که چريي لږوالی د ډېر وخت لپاره دوام وکړي نو سرتګي متاثره 

تلميا وريځي  شکل غوره کوي او زيروپکوي د سرتګو څخه اوښکي بهېږي، کورنيا نرمه او د 

انکشاف کوي، چې د کنجکتيوا د وچيدو پواسطه مشخص کېږي. په خوسکو کې د سرتګي 

د عصبي کانال تنګېدل د ړنديدو سبب کيدي يش. په نسيل څارويو کې د دې ويټامني 

لږوالی د شنډتوب سبب کيدي يش، په بالرب څاروي کي د امربيو وده او  غړو انکشاف 

واقع کيږي، بالربتوب لنډ وي، پالسينتا نښليدل يا د مړه بچي تولد، يا هم  ډېږي، سقطځن

ړوند يا ضعيفه خوسکي زيږيږي. په لږه اندازه لږوالی يې د رحم التهاب رامنځته کويل 

يش، پوستکي التهايب کوي او کيدي شی چې خوسکي له لږې  زيرمې رسه تولد يش؛ دا  

لري بايد د زيږون پر مهال خوسکي ته  Aډېره اندازه انتي باډي او ويټامنيچې ورګه  په  

ورکول يش، پرته له دي دايس څاروي د انفکشن په وړاندې حساس وي او که چريي 

لږوالی پورنه يش نو خوسکي د منونيا له کبله مړ کېږي. د متحده اياالتو د ميل څيړنو کونسل  

يف  ډېر کړي ترڅو د غوال نځي روغتيا ښه يش او د د شيدو ورکونکو غواګانو لپاره تحف

 غوالنځي التهاب پيښي لږي يش.

په بالغو څارويو کې پرته له دي چې لږوالی د ډېر وخت لپاره دوام وکړي د لږوالی  

نښي نه واقع کيږي. څړکيدونکي څاروي په عمومي ډول  په ډېره اندازه د ويټامني لومړنۍ 

يل او په ځېګر کې يې زيرمه کوي. که چريي غواګانو ته د ماده د څړځای له وښو څخه اخ

ژمې په موسم کې سايليج يا هم غوره بيده تغذيه کيږي نو د دې ويټامني لږوالی نه واقع 

 Aکيږي. په هغو غواګانو کې چې ځای بند وي او خوراکه يې ډېر دانه باب ولري د ويټامني

توصيه کيږي. په ميږو کې د شب   Aمنيلږوالی لري، نو په داسې  رشايطو کې  ډېر  ويټا

کوري څخه عالوه، د ډېر لږوالی  له کبله  ضعيفه يا مړ بچي زيږيږي خو دا لږوالی  يې په 

 پسونو کې عام نه دي، ځکه چې له څړځای څخه يې په کايف اندازه اخيل.

په خوګانو کې د سرتګي يب نظمي لکه زيروپتلميا او ړنديدل واقع کيږي. په بالربو 

ارويو کې لږوالی د ضعيفه، ړوند، مړ يا غري نورمال بچی زيږيدلو سبب کېږي. په خوګانو څ

د اهميت وړ دي او د رټينوئيد پواسطه د امربيو  Aکې د غريمنظم مثل توليد لپاره ويټامني



111   ويټامينونه 

 

 

 

( يا په بل ډول د gene transcriptionپه انکشاف کې دنده لري )حجروي ويش، 

نظيموي او بالربوايل رامنځته کوي. کله چې خوګان د کور د تخمدان د سټريوئيد توليد ت

لږوالی په کې نه واقع   Aباندې ساتل کېږي او شنو خوراکو ته الرسيس ولري، نو د ويټامني

کيږي، يوازې  په ژمي کې لږوالی امکان لري. هغه خوګان چې ځای بند ساتل کيږي او 

وانخيل او بايد ورته په خوراکه کې   Aدانه باب ورکول کيږي کيدي يش کايف ويټامني

په پولټري کې د مړينې سبب کېږي. لومړين نښي   Aعالوه يش. د خوراکې  لږ  ويټامني

يې له  ځنډمنې ودې، ضعېفوايل، نامنظمه بڼکي او نا درست حرکت څخه عبارت دي. په 

  Aلږ ويټامني ببالغو مرغانو کې د هګيو توليد او بچي ويستنه لږېږي. رسه له دي چې دانه با

لږوالی يوه ستونزه  Aيا هم د دې ويټامني لومړنۍ ماده لري بيا هم په پولټري کې د ويټامني

کب يا نور د کبانو د ځېګر تيل يا  cod، وچ واښه او نوره شنه خوراکه، يا هم ده. زيړ جوار

ويو والی نښي د فارم څار يې په خوراکه کې عالوه کيدي يش. په اسونو کې د لږ  Aويټامني

، او د عفونت  او keratinisationته ورته دي: شپي ړوندوايل، د پوستکي او کرنيا 

شنډوايل په وړاندې حساسيت. سپي او پيشوګاين يو شان نښي لري. عالوه له دي څخه 

سپي د عضال تو نامنظم وايل او يب اشتهايي لري او پيشوګاين د مثل په توليد او انکشاف 

 يب نظمي لري.کې 

څخه عالوه ځني نوعي کيدي يش چې بيتا کياروتني ته اړتيا ولري.   Aد ويټامني  

د غواګانو  ډېري نوعي د رحم د زيړ جسم په مرحله کې په لوړه کچه بيتاکياروتني لري، په 

حقيقت کې دا د مخاطي غشا د زېړ جسم د حجراتو يو کامل مرکب دي. او داسې فرض 

د لومړنۍ مادې د لږوالی له کبله  Aواګانو کې په خوراکه کې د ويټامنيکېږي چې د شيدو غ

د  القاح يب نظمي، لکه د تخمي د خويش کيدو تاخري او د امربيو وختي مړه کيدل رامنځته 

يش. په مونث جنس خوګانو کې د بيتاکياروتني انجکشن د امربيو مړينه لږوي او د بچي 

چې د سټريوئيد جوړېدل متاثره کيدل او د دي پواسطه اندازه  ډېروي. دايس وړانديز کيږي 

د انتي اکسيدانت ځانګړتياوي کويل يش چې په  ډېره کچه د تخمدان حجرې د ازادو 

راډيکلونو له تخريب څخه وسايت. د سپيانو په خوراکه کې د بيتاکياروتني عالوه کول په 

 پالزما کې د پروجسرتون د لوړ غلظت سبب کېږي.



حيواين تغذيه  114 

 

  ډي ويټامني

 کيمياوي جوړښت

ولې دا ټول په طبيعي ډول نه واقع کيږي.   يو شمري شکلونه ماتيږي Dد ويټامني

( دي. د پخوانيو 1D( او کويل کلسيفريول )1Dترټولو اړين شکلونه يې يرګوکلسيفريول )

شکل اساساً د يو فعال سټريول لپاره وړانديز شوي وو،چې وروسته  1Dکارکونکو پواسطه د 

معلومه شوه چې دا خالص نه دی او عموماً د يرګوکلسيفريول څخه تشکيل شوي چې له 

په شکل ډيزاين شوي وو. د دي اشتبهاه پايله دا شوه چې د ډي ويټامينونو په  1Dمخکې د 

جوړښتونه دايس   1Dاو  1Dويټامني  اصطالح له منځه تيل. د 1Dګروپ کې د ويټامني 

 دي:

په اوبو کې منحل نه دي مګر په شحمو او شحم حلونکو کې منحل دي. په  Dويټامني

د سلفيټ مشتقات شتون لري چې د دي ويټامني  يو منحل شکل  Dشېدو کې د ويټامني 

دي، دواړه شکلونه د اکسيديشن په وړاندې مقاوم  1Dاو  1Dپه پرتله   Aدي. د ويټامني

1D  1نسبتD .ته ډېر مقاوم دي 

 رسچېنه

 Dپه ملر کې د وچ شوو وښو او  وده کونکو نباتاتو د وچو پاڼو عالوه ويټامني

په  Dپه طبيعي رسچينو او  همدارنګه  په نباتاتو کې  لږ شتون لري. په څارويو کې ويټامني

. نو کې شتون لريلږه اندازه په ځانګړو نسجونو او په ډېره اندازه يوازې په ځينو کبا
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liver-Halibut  اوliver-cod  1تيل د ويټامنيD  غني رسچيني دي همدارنګه د هګۍ

زيړ يې  ښه رسچينه ده، مګر د غوا شيدي په نورمال ډول ضعيفه رسچينه ده، اګر چې د 

اوړي موسم شيدي کيدي يش د ژمي په نسبت غني رسچينه وي. ورګه  د شېدو په پرتله له 

، کلينيکي لږوالی Dلري.  په څارويو کې د ويټامني Dس چنده ډېر ويټامنيشپږو څخه تر ل

 راري پيچکاري په کولو رسه رغېږي.او د نورو ويټامينونو لږوايل،د تک

 

 لومړنۍ ماده 

ډيهايدروکوليسرتول دوه -۷چې ايرګوسټريول او  مخ( څرګندوي ۷۷ماخذونه )

لومړين مادي دي. لومړين مادي د  1Dاو  1Dډوله سټريول په ترتيب رسه د  ويټامني 

ويټاميونو په شان ارزښت نه لري او بايد چې په څارويو کې د استعامل دمخه په کلسيفريول 

 دازه د سټريول په ماليکولبديل يش. د دي لپاره دا اړينه ده چې د انرژي يوه ځانګړی ان

ګو، يا وړان کې برخه واخيل، کيدي يش چې دا انرژي  په ملر کې د موجوده اولټراوايليټ

د مصنوعي وړانګو د انرژي يا هم د فزيکي درملنو پواسطه رامنځته يش. د طبيعي رشايطو 

ېږي هغه روښنايئ پواسطه واقع ک الندې د ملر د وړانګو پواسطه فعاليږي. موثره فعالېدل د

وي له دي کبله د ويټامني د جوړيدو لپاره يې اندازه   117nm-115چې د وړانګو اندازه يې 

پوري  د رشايطو په دامني لږه ده. ځمکې ته د اولټراوايليټ وړانګو رارسېدل د اتوموسفري

و ي. د اولټراوايليټ شعاع په ګرمو سېماړه لري: د وريځو شتون، لوګي او ګرد وړانګي لږو 

کې نسبت معتدلو برخو ته ډېره وي، په شاميل ساحو کې يادې اندازې ته رسېدل د ژمې په 

مهال لږ وي. له دي کبله د اولټراوايليټ وړانګي په نورمال ډول د کړکيو له شيشو څخه نه 

 لږ داخلېږي، همدايش ترييديل نو همدا سبب دي چې  د څارويو د اوسيدلو ځايونو ته 

د توليد لپاره مناسبي وړانګي اخيل.  شعاع په هغو  Dسبب دي چې لږ څاروي د ويټامني

څارويو کې موثره وي چې رنګه پوستکي ولري. که چريي شعاع د ډېر وخت لپاره دوام 

 وکړي، نو ويټامني په زهري مرکباتو بدليږي.

مياوي تغري ماده لري، کيپه پوستکي او د پوستکي په ترشحاتو کې چې  لومړنۍ 

واقع کيږي. دا ويټامني له پوستکي جذبيدي يش، په دايس حال کې چې لږوالی يې په 
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اړتياوي د  Dتيلو د مښلو پواسطه ښه درملنه ده. د ويټامني cod-liverپوستکي باندي د 

 د کرستايل Dيو واحد د ويټامني D( پواسطه ښودل کيږي. د ويټامني iuبني املليل واحد )

 مايکروګرام فعاليت لري. 1D، 5.517ويټامني 

 

 ميتابوليزم

له کوچنيو کوملو څخه جذب او د ويني پواسطه ځيګر  1Dاو  1Dغذايئ ويټامني 

هايردوکيس کويل کلسيفريول بدليږي. چې دا بياپښتورګو ته ځي، او په -۵۱ته ځي، او په 

ډای هايدروکيس کويل کلسيفريول بدليږي، چې د دي ويټامني تر ټولو فعال -۵۱،۵

وملو، نسجونو، ک بيولوژيکي شکل دي. دا مرکب له دي وروسته د ويني له الري ټاکلو

ډای هايدروکيس کويل -۵۱،۵هګۍ کلسمي پوښ غدي ته ځي.   هډوکو او په مرغانو کې د

( کې Villi) کلسيفريول د سټريوئيد هورمون په شان عمل کوي، د کوملو په مايکرووييل

جوړيدل مخکي وړي )نهم  RNAکاپي کول تنظيموي او د پيغام رسونکي  DNAد 

ی وګورئ( چې د کلسيم رسه د نښليدونکي پروتني د توليد مسوليت لري. دا پروتني څپرک

شکل کې ښودل  شوی.  1.7د کوملو د لومن څخه  کلسيم  جذبوي. د انتقال الري  په 

نه يش ترالسه کويل نو بايد  دپيشوګانو  طبيعي  Dپيشوګاين د ملر له وړانګو څخه ويټامني

-۷ولري. د دوی ميتابوليزم دايس دي  چې  Dخواړه کايف اندازه ويټامني

 د جوړيدو وړتيا  نه لری. Dډيهايدروکوليسرتول په کوليسرتول بدليږي خو د ويټامني

ډای هايدروکيس کويل کلسيفريول د توليد اندازه د -۵۱،۵د پښتورګي پواسطه د 

وي نو د  هپاراتايروئيد هورمون پواسطه کنرتوليږي. کله چې په وينه کې د کلسيم اندازه لږ 

ښتورګي ترشح کړي، چې د پ پاراتايروئيد غده تحريک کيږي ترڅو پاراتايروئيد هورمون

ډای هايدروکيس کويل کلسيفريول توليد ډېروي چې په دې توګه د کوملو -۵۱،۵پواسطه د 

 څخه د کلسيم جذب ډېروي.

ډای -۵۱،۵ريږي،عالوه پر دي چې د کوملو څخه د کلسيم جذب ډې

هايدروکيس کويل کلسيفريول د کوملو څخه د فاسفورس جذب هم ډېروي او همدارنګه  
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د پښتورګي او هډوکي څخه د کلسيم او فاسفورس دوباره جذب ډېروي. په دي وروستيو 

ډای هايدروکيس کويل کلسيفريول د جينونو حالت او د هغو -۵۱،۵کې دا کشف شوي چې

 د معافيت سيستم رسه اړيکه لري. حجرو فعاليت تنظيموي چې

 د لږوالی نښي

باعث کېږي، چې دا حالت  ريکټسلږوالی د  Dپه ځوانو څارويو کې د ويټامني

د وده کونکو هډوکو ناروغي بلل کېږي چې په کې د کلسيم او فاسفورس زېرمه کېدل 

ګډوډيږي چې په پايله کې هډوکي ضعيفه او په اسانۍ رسه ماتيږي او پښي کږېږي. په 

ځوانو غواګانو کې  زنګنونه او بندونه پړسېږي او مال يې انحنا شکل غوره کوي. په خوګانو 

د بندونو غټيدل، د هډوکو ماتيدل، د بندونو کلکېدل او کله کله  فلج هم لېدل کيږي .  کې

د ودې اندازه ډېره متاثره کېږي. د ريکيټس اصطالح ځوانو وده کونکو څارويو ته ځانګړی 

لږوالی د اوستيوماالشيا بب کيږي چې په دي وخت  Dکيږي؛ په زړو څارويو کې د ويټامني

باره جذبېږي کوم چې له وړاندې تررسه شوي دي. د فارم په څارويو کې له هډوکو څخه دو 

د لږوالی له کبله اوستيوماالشيا عموميت نه لري، اګر چې ورته حالت په  Dکې د ويټامني
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بالربو او شيدو ورکونکو څارويو کې واقع کيداي يش،  چې ډېر کلسيم او فاسفورس ته 

لږوالی  Dانګړی ناروغي نه ده چې د ويټامنياړتيا لري. ريکيټس او اوستيوماالشيا يوه ځ

پواسطه واقع کيږي؛ بلکې کيداي يش چې د کلسيم د لږوالی يا هم د فاسفورس د لږوالی 

 Dاو يا هم د دوی ترمنځ د توازن د نه شتون له کبله رامنځته يش. په پولټري کې، د ويټامني

ي ره کوي؛ وده ځنډيږي،پښد لږوالی له کبله هډوکي او مښوکه نرميږي او د رابر شکل غو 

ضعيفه، د هګيو توليد لږ او د هګۍ پوستکي خرابيږي. د خوګانو او پولټری زياتره خوراکي، 

لري، که چريي ځای بند ساتل کيږي دې  Dد کبانو له پوډرو څخه په استثنا، لږ ويټامني

 .تيلو يا مصنوعي شکلونو رسه عالوه يش fish-liverڅارويو ته بايد دا ويټامني  د 

نه   Dد غواګانو او پسونو په خوراکه کې د پولټري او خوګانو په شان  ويټامني

عالوه کېږي. بالغ شخوند وهونکي کويل يش چې د ژمي په موسم کې د وښو څخه کايف 

اندازه ويټامني واخيل او د څړ په مهال يې له شعاع څخه اخيل. په هرصورت، داچي په 

ه   دي، نو په ځانګړی ډول د ځوانو او بالربو څارويو لپار وښو کې د ويټامني اندازي بېالبييل

عالوه کول اړين دي.  په عميل برخه کې د فارم  Dچې ژمني غذا ورکول کيږي، د ويټامني

اړتيا په برخه کې معلومات لږ دي. د غواګانو، پسونو او خوګانو لپاره  Dد څارويو د ويټامني

سلنه  151يوازې  1Dد پولټري لپاره ويټامني  يو شان ځواک لري، مګر 1Dاو  1Dد ويټامني

، ښايي چې د يت څخه  ډېر ځواک لري. ځنې غذاګاين لکه تازه واښه او خمريي 1Dد 

ځانګړتياوي لري، او په پولټري کې  rachitogenic (rickets-causing)لرونکو لپاره 

ې دا ثري لري. په يوه څيړنه کخام ځيګر او  سايو بني څخه جال شوي پروتني ته ورته تا

)ريکيټس سبب(  د منځه وړلو  rachitogenicښودل شوي  چې  خام سويابني ميل د 

عالوه کول اړين دي همدارنګه تودوخه ورکول د   Dلپاره، لس چنده  ويټامني

rachitogenic .عمل له منځه وړي 
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  يئ ويټامني

 کيمياوي ځانګړتياوي

يو ګروپ دي چې يو شمري ورته مرکبات لري. د دي ويټامني اته  Eويټامني 

طبيعي شکلونه شتون لري، او د څنګ ځنځري د ماليکول له پلوه  په دوه مشبوع او غري 

مشبوع ګروپونو ويشل کيدي يش لکه چې الندې ښودل شوي. څلور مشبوع ويټامينونه د 

ل تر ټول  له دي ډيل څخه د الفا شک الفا،بيتا، الفا او سيګام توکوپريول رسه ويشل شوي.

 ډېر بيولوژيکي فعاليت لري او په  ډېره اندازه پيدا کيږي.

د ويټامني د   5.41او  11، 47بيتا، الفا او سيګام شکلونه په ترتيب رسه يوازې 

الفا شکل فعاليت لري. د دي ويټامني غري مشبوع شکلونه د الفا،بيتا،ګاما او سيګام 

الفا شکل ډېر فعاليت لري، او  Eدي. د دوی څخه يوازې د ويټامني توکوپريول په شکل

مشبوع مرکبات دي. الفا توکوپريول ماليکول دري مرکزونه لري چې  111په دوهم قدم کې 

 وکوپريولت-الفا-د سټرييوايزومري په شکل واقع کيدی يش. طبيعي  ماليکول يې ډي

( شکل دي چې د ويټامني تر ټولو ډېر فعاليت لري. مصنوعي RRR-α-tocopherol)يا

DL-α-tocopherol acetate  چې همدارنګه ورته (racemic α-tocophrol 

acetate ويل کيږي( د ويټامنيE  د عالوه کونکي په توګه استعامليږي او ټول اته ممکنه

په  RRRسټرييوايزومري، په کې شامل دي؛ يوازې يو ماليکول په دي اتو ماليکولونو کې د 

په شکل  کې د څلورو سټرييوايزومري د ويټامني فعاليت نسبت څلورو نورو    Lشکل دي.  د 

D  شکل ته لږ دي، چې همدا وروستيRRR  ټولو فعال دي.شکل يې تر 
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 رسچيني

په خالف د څارويو په بدن کې ډېره اندازه نه زېرمه کيږي  Aد ويټامني  Eويټامني

نو په خوراکه کي يې دوامداره عالوه کول اړين دي. له نيکه بخته، دا ويټامني ډېره اندازه 

ږي، تازه واښه ني ګڼل کيتوکوپريول غوره رسچي-د الفا په خوراکو کې شتون لري. شنه واښه

چنده   15-15نسبت رسيدلو وښو ته د دي ويټامني ښه رسچينه ده. پاڼي د ساقو په نسبت د 

 لري. Eډېر ويټامني 

له منځه تلی يش، مګر که چريي واښه   151د بيدي د جوړيدلو په جريان کې تر 

ښه  د دي ويټامني په مصنوعي ډول وچيږي يا سايليج کيږي دا اندازه لږه ده. دانه باب هم

رسچينه ده، مګر توکوپريول ترکيب د دانه بابو د نوعو ترمنځ توپري کوي. د غنم او وربشو 

توکوپريول لري، په دايس حال کې چې  له -داين ورته دي مګر واښه په عمومي ډول الفا

توکوپريول کايف اندازي لري. د ملدو دانو د زيرمه کولو په دوران کې د -دې څخه د ګاما

فعاليت لږېږي. په هغو ملدو وربشو کې چې د دولس هفتو لپاره زيرمه کېږي دا  Eويټامني

پوري لږېږي. د څارويو محصوالت د دي ويټامني  1mg/kg DMڅخه تر  1ويټامني له 

د اندازی رسه تړاو  Eکمزوري رسچيني دي، اګر چې دا اندازه په خوراکه کې د ويټامني 

 لري.

 ندازي معموالً په بني املليل واحدونو رسه ښودل کيږي، د ويټامنيا Eد خوراکو د ويټامني 

E   ( يو واحدiu د  )1mg   مصنوعيall-racemic α-tocopherol acetate  په

د  RRR-α-tocopherol acetateاندازه فعاليت لري. په عمومي ډول يو ميل ګرام 

1.11 iu  ويټامنيE   رسه مساوي دي. په هر صورت نوي موندين دا  څرګندوي چېall-

racemeic  نسبتRRR  اندازه ډېر کيداي  1 :1شکل ته د نوعو، عمر پوري اړه لري او دا

 يش.

 ميتابوليزم

 دنده تررسه کوي؛ د سلينم لرونکي په څارويو کې د انتي اوکسيدانت Eويټامني

مرنالونو لرونکو انزاميونو رسه  traceوکسيديز انزايم او نورو ويټامينونو او ګلوتاتيون پرا
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يوځای، حجرې د آزادو راډيکولونو پواسطه د اوکيس ډاتيف تخريب څخه سايت. ازاد 

راډيکلونه د حجروي ميتابوليزم په جريان کې جوړيږي چې  حجروي غشاوي، انزاميونه او 

رويو د ژوندي پايت کېدو لپاره  په عادي موادو بدل حجروي مواد خرابوي، دوی بايد د څا

يش. په ځانګړي ډول د مشبوع پويل شحمي تيزابونه له اکسيديشن څخه سايت چې د 

د لومړنيو جوړونکو او د پروستاګالندين د لومړنۍ مادي  subcellularحجروي غشاوو د 

جن پراوکسايد ايدرو په توګه دنده تررسه کوي. د غريمشبوع شحمي تيزابونو اکسيديشن، ه

توليدوي، چې حجرې او انساج، او ډېر لپيدي ازاد راډيکلونه تخريبوي، له دي کبله د 

دايس اکسيديشن څخه مخنيوی د ژونديو څارويو په روغتيا او ژوندي ساتنه کې اړين دي. 

 Eڅاروي د اکسيديشن څخه د ځان ساتلو لپاره تکمېلونکي ميتودونه لري: د ويټامني

چوکاټ وګورئ( پواسطه د هر يو  1.7راډيکلونو او د ګلوتاتيون پراوکسيديز )پواسطه د 

 پراکسايد له منځه وړل په نښه شوي چوکاټ کې وګورئ.

 سيدانتچوکاټ   آزاد راډيکلونه او انتي اک 1.7

د انتي اکسيدانت پواسطه څاروي خپيل حجرې د ازادو راډيکلونو له تخريب څخه 

*،superoxideسايت. دا ماليکولونه يو يا  ډېر غريجوړه يئ ازاد اليکرتونونه لري )مثال 
1O او ،

(.  د لوړ عکس العمل په پايله کې کوشش کوي چې يو اليکرتون واخيل *OHهايدروکسيل، 

رڅو ثبات ترالسه کړي. د حجرو په داخل کې هايدروجن پراوکسايد يا يې له السه ورکړي ت

(1O1H 1+( په ځانګړی  توګه د انتقالېدونکو ايونونو )د بيلګې په توګهFe په شتون کي په اسانۍ )

 ماتيږي، ترڅو هايدروکسيل راډيکل توليد کړي، کوم چې تر ټول  ډېر ازاد راډيکلونه  تخريبوي:

H1O1+Fe1+→OH*+OH−+Fe1+   

ازاد راډيکلونه د حجرې د نورمال ميتابوليزم په جريان کې، په ميتوکاندريا کې د 

اليکرتون ترانسپورت څخه د دوامداره تيښتې له کبله او  د پويل غريمشبوع شحمي تيزابونو د 

دوامداره پراکسيديشن څخه په پروستاګالندين او د دي په اړونده مرکباتو باندې د 

arachidonic  1*−بدليدو څخه رامنځته کيږي. همدارنګه تيزاب دO  د حجرې څخه د باندې

د فعالو فاګوسايتونو په څري د مايکرواورګانيزمونو په مړه کولو کې اړېنه دنده لوبوي چې د دي 

 سيستم فعاليدل د ډېر فرار باعث کيږی.



حيواين تغذيه  111 

 

د  DNAد بيولوژيکي ماليکولونو ټول ټولګي، په ځانګړي ډول لپيډ، پروتينونه او 

زادو راډيکلونو  تخريب  تحمل کوي. په دوی کې د انزاميي سيستمونو له کبله، حجروي غشا ا

يو ځانګړي هدف دي نو همدا سبب دي چې لپيډ تر ټولو  ډېر حساس دي؛ د اکسيجن پواسطه 

-selfد پويل غريمشبوع شحمي تيزابونو تخريب تر ټولو ويجاړونکي دي، دا ځکه چې دا د 

perpetuating chain reaction  په توګه دوام کوي. ترټولو فعال حجرات لکه عضلوي

 حجرې د تخريب تر ډېر خطر الندې دي ځکه چې دوی د انرژي په خاطر لپيډ استعاملوي.

د څارويو حجره د روغتيا لپاره د محافظت ميکانيزم ته اړتيا لري او دا د انتي  

ونه لري او ه او ټراس مرنايل انزامياکسيدانت سيستم پواسطه شوين ده، چې يو ګروپ ويټامينون

)مس لري(،  superoxide dismutaseپه سلسله وار شکل کار کوي. د دفاع اساس يې د 

په  Superoxide dismutaseګلوتاتيون پراوکسيديز )سلينوم لري( او کتلياز انزاميونه دي. 

و او ازادو شاګانحجره کي جوړ شوي سوپراوکسايد راډيکلونه له منځه وړي او د بيولوژيکي غ

راډيکلونو له عکس العمل څخه مخنيوي کوي يا دا چې د نورو قوي راډيکلونو په توليدکې د 

برخه اخيستو څخه مخنيوي کوي. ګلوتاتيون پراوکسيديز په غشا کې د لپيډ د پراکسيديشن څخه 

 د لپيډو رامنځته شوي هايدروپراکسايدونه غري زهري کوي. همدارنګه کتلياز هايدروجن

 پراکسايد ماتويل يش.

که چريی ډېر راډيکلونه رامنځته يش نو انزاميي سيستمونه د هغوی د تخريب د 

مخنيوي لپاره کايف نه دی او د انتي اکسيدانت دوهمي سيستم ته اړتيا ده.  انتي اکسيدانتونه  د 

يډ پراډيکلونو د پاکولو پواسطه ځنځريي فعاليتونه ماتوي او له دي کبله د ل  پريوکسيل

يو اسايس انتي اکسيدانت دي  Eپراکسيديشن د ډېريدو په مرحلو کې مداخله کوي. ويټامني 

هم په کې شامل دي. د يت لرونکو په حجرو کې  Cاو ويټامني  Aمګر کارټينوئيد، ويټامي

کې موقيعت لري. دا د هايدروجن  endothelial reticulumپه مايتوکاندريا او  E ويټامني

اډيکل ته ورکوي تر څو يو باثباته راډيکل رامنځته يش،په دي اساس ځنځري يو اتوم ازاد ر 

مقدار لږ دي او بايد بيا ځل توليد يش  تر دي چې د  Eماتوي. په حجروي غشا کې د ويټامني 

راډيکل  ascorbateاو د  Cازادو راډيکلونو په وړاندې کايف اندازه رامنځته يش.  د ويټامني 

انزاميونو  پواسطه  NADH-dependentيا جوړېږي او په نوبت رسه د رسه د تعامل له کبله ب

هم د حجرې په باندنۍ مايع کې  Cشکل(. دايس راپور ورکول شوي چې ويټامني 4.7لږېږي )
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د انتي اکسيدانت په توګه کار کوي، داسې چې لپيډ د پراوکسيديشن څخه مخنيوي کوي. دا په 

 تي اکسيدانت دفعاليتونو څلورمه برخه تشکيلوي.پالزما کې د ټول ان

 ترميم Eشکل  د ويټامني 4.7

After Rooke J A,Robinson J J and Arthur J R 1554 Journal of Agricultural 

Science 141:171-11. 

 

د معافيتي سيستم په انکشاف کې اړينه دنده لري. ميل  Eهمدارنګه ويټامني 

څيړنيزې کميټې د دي په پيژندنه کې د شيدو غواګانو اړتياوي  ډېري کړي ترڅو د غوالنځي 

التهاب پيښي لږي يش. د ډېرو څارويو په خوراکه کې د دي ويټامني عالوه کول د ناروغي 
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ړين مخنيوي کولی يش همدارنګه تازه څيتوليدونکو اورګانيزمونو په مقابل کې يوه اندازه 

په شان،  Aد حجرې انګيزه او د جني حالت تنظيموي. د ويټامني  Eښايي چې ويټامي

د پالسنتا څخه لږ ترييږي نو همدا سبب دي چې نوي زيږيديل بچي يې د ورګو  Eويټامني 

وريانو په  وڅخه اړتياوي پوره کوي، په پسونو کې له پالسنتا څخه تريېږي، همدارنګه د هغ

نوي  اخيستي وي. ورګه د  Eعضلو او مغز کې ډېر شتون لري چې مورګانو يې ډېر ويټامني

 يوه اړينه رسچينه بلل کيږي. Eزيږيديل بچی لپاره د ويټامني 

 

 د لږوالی نښي

د لږوالی نښي عضلوي  Eد تشخيص له نظره د فارم په څارويو کې، د ويټامني

او همدارنګه د عضلوي ډيسټروپي  myopathy( دي چې غذايي myopathy) تخريب

تکراري پيښېږي، په ځانګړي توګه په هغه  په توګه پيژندل کيږي، چې غواګانو کې

خوسکيانو کې چې په پرسيل کې څړځای ته ليږل کيږي. سبب يې د ژمي په موسم کې د 

لپيدو کې د پويل مشبوع شحمي او ممکن د ځوانو وښو په   او سلينوم لږ اخيستل Eويټامني

تيزابونو ډېروايل دي. د پويل غريمشبوع شحمي تيزابونو په ډېريدو رسه په خوراکه کې د 

په لومړيو کې اسکليټي عضالت متاثره کوي  Myopathyدي ويټامني اړتيا هم ډېريږي. 

 اود متاثره شوو څارويو د پښو عضالت ضعيفه کوي،په دې حالت  کې څاروی په ودريدو

کې ستونزه لري، د ودريدو څخه وروسته، لړزونکي حرکت موجود وي. په پاي کې څاروي 

پاڅيديل نه يش، او د غاړي د ضعيفو عضالتو له کبله  خپل رس اوچتويل نه يش. دي حالت 

)سپينې عضيل ناروغي( وايئ دا ځکه چې په عضالتو کې خړ  ته د سپينې عضلې ناروغي

خمونه يا سپني خطونه شتون لري. د زړه عضله هم اخته کيدي يش او مړينه رامنځته کيږي. ز 

 Serum creatineلږوالی ولري د  Eپه هغو څارويو کې چي د ويټامني

phosphokinase  اوglutamic oxaloacetic transaminase .اندازي ډېريږي 

دي چې دغه  نښي د خوسکيو په شان  myopathyپه وريانو کې د غذايئ 

( ناروغي ويل کېږي. بالربو ميږو ته په خوراکه کې د  stiff lambحالت ته شخک )

ډېرول د نوي زيږيديل وزن ډېروي او د نوي زيږيديل  قوت او ژوند توان ښه  Eويټامني
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 Eکوي چې په تيزۍ دريږي او مور روي. د ميل څېړنې شورا پدې وروستيو کې د ويټامني

اوږدولو کې ګټورې اغيزې  shelf lifeځله ډېره کړې چې د وريانو د رژيم سپارښتنه څو 

او زړه دوه  myopathyاو سلينوم د لږوايل له کبله  د  Eلري. په خوګانوکې د ويټامني

په ځانګړي توګه ژر وده کونکي ځوان  myopathyعمده ناروغي منځته راځي. غذايي 

خوګان متاثره کوي، مګر په هر عمر کې پيښېږي. خوګان غري منظم لړزېدونکي حرکت لري 

يا دا چي د ودريدو توان  يې لږ وي. د نورو څارويو په پرتله د خوګانو د زړه عضله  ډېره 

پريه  ډېر زړه او سږو چامتاثره کيږي.  زړه نابربه ناکامېږي؛ د مرګ څخه وروسته نښو کې  د 

مايعات وي او د زړه د عضيل تخريب د ويني بهيدين او يب رنګه ساحو په شکل ليدل 

رسه پيژندل کيږي. ځني وختونه ځيګر  mulberry heart diseaseکېږي. دا حالت په 

عالوه کول د بچو اندازه ښه  Eهم متاثره، غټ او داغ داره کېږي. په خوګانو کې د ويټامني

تيزاب محافظت کوي او   شايد د انتي اکسيدانت ځانګړتياوو پواسطه د اراکيډانيک کوي،

 د توليد مثل غړي له عيب څخه سايت.

 ,myopathyلږوالی د يو شمري ځانګړو ناروغيو:  Eپه پولټري کې د ويټامني

کي  myopathyسبب کيږي. په غذايي  exudative diathesisاينسيپالوملشيا او 

يټ مخکني عضالت اخته کيږي اګر چې د پښو عضالت هم په کې شامل عموماً د اسکل

دي. غذايي اينسيپالوملشيا يا د چورګوړو ليونتوب  هغه حالت دي چې چورګوړي په کې 

د حرکت او دريدو توان نه لري او په مغز او حجرو کې يې  وينه بهيدنه او نيکروز لېدل 

ناروغي ده چې د پوستکي الندې   د چورګوړو  رګونو Exudative diathesisکيږي. 

شحمي نسجونو د عمومي اوډميا رسه لېدل کيږي،او د شعريه عروقو د ديوال د غرينورمال 

 exudativeاو  myopathyاو سلينوم دواړه په غذايي  Eجذب رسه تړاو لري. ويټامني

diathesis نوم يکې شامل دي، مګر سلينوم په غذايي اينسيپالوملشيا کې اړين نه دي. سل

په خپله زهري دي او په غذا کې په اختياط رسه استعاملېږي. د سلينوم زهري ځانګړتيا په 

لږوالی د ستونزو باعث کيږي د  Eاووم څپرکی کې روښانه شوي. په اسونو کې د ويټامني

بيلګې په توګه ګوډوايل او د عضال تو سختوايل چې د اسکليټي او زړه له عضال تو رسه 
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ني رسه حجرات نازکه کيږي او له تخريب شوو عضالتو له حجرو څخه اړيکه لري. د وي

 مايوګلوبني ازادوي چې متيازو ته د کايف په شان رنګ ورکوي.

  کاويټامني 

کال کې د ډمنارک هېواد يوه ډله پوهانو پواسطه په چورګوړو  1117ويټامني کا په 

ورته لخته  و چې نوم يېکې د ويني بهيدين د مخنيوي د يو اړين فکتور په توګه  کشف ش

و او په ( ورکړ، چې وروسته  په کا فکتور ونومول شکونکي فکتور )لخښته کونکي فکتور

 پايله کې ويټامني کا شو.

 

 کيمياوي جوړښت 

-1ټول هغه مرکبات چې د ويټامني کا فعاليت له ځان څخه څرګند کړي او د   

methyl-1,4-naphthoquinone ويټامني کا په شکلونو  حلقه )مينادوين( ولري، د

پوري مربوط کيږي چې بيالبيل شکلونه لري نو همدا سبب دي چې  څاروي دا حلقه نه 

 يش جوړويل په داسې حال کې چې  نباتات او بکرتيا يې جوړويل يش.

شکل په نبات   methyl-1-phytyl-1,4-naphthoquinone-1د ويټامني 

ويل کيږي. هغه مرکب  1Kيا ويټامني phylloquinoneکې شتون لري چې عموماً ورته 

ويل کېږي چې اوسمهال د   1Kڅخه ترالسه کيږي ورته ويټامني  چې د خالص کب پوډر

کا ويټامينونو د سلسيل په توګه پيژندل کيږي چې په څنګ کې غريمشبوع ځنځريونه لري 

ويل کيږي. د  menaquinonesچې د بکرتيا پواسطه رامنځته شوي او ورته 

menaquinone  سلسلې عمده ويټامينونه د شپږو څخه تر لسو پوريisoprenoid 
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)1:CH:CH1:CCH1(CH د ويټامني کا صنعتي شکل  دڅنګ واحدونه لري. مينادوين

ويټامني کا په نورمال حرارت کې ثبات دی  په شکل ډيزاين شوي. 1Kدي چې د ويټامني 

 انګو پواسطه په تيزۍ رسه تخريبيږي.مګر د ملر د وړ 

 رسچيني 

( شتون لري، شفتله، کرم Phylloquinone) په زياتره شنو پاڼوکې پايلوکوينون   

( يې ښي رسچيني ګڼل کېږي. د څارويو په خوراکو کې يې اندازه معموالً  د kaleاو کيل )

او کبانو پوډر يې  ښې رسچيني دي. خوراکې پوري اړه لري، مګر د هګۍ زيړ، ځيګر 

Menaquinones .د څارويو په هضمي سيستم کې د بکرتياوو پواسطه جوړيږي 

 

 ميتابوليزم

رنډ د جوړيدو لپاره اړين دي. د ويني د پ ويټامني کا په ځيګر کې د پروترومبني

و انزايم لومړنۍ غريفعاله ماده، ده، ترومبني ي  کيدو په پروسه کې، پروترومبني د ترومبني

نحل فيربوزي بدلوي، دا غريم په فيربين دي چې د ويني په پالزما کي د پروتني فيربونوجن

پروتني دي چې د ويني لختي يا ټوټي يو له بل رسه يوځای کوي. پروترومبني د فعالېدو 

لپاره په نورمال ډول د کلسيم له ايونونو رسه نښيل. که چريي په کايف اندازه ويټامني کا نه 

 سيګامګلوتاميک يدوي، نو  پروترومبني ماليکول د کلسيم د نښلېدو لپاره ځانګړي آمينو اس

(ƴ-carboxyglutamic .اسيد نه لري )ƴ-carboxyglutamic acid  لرونکي

پروتېنونه د جوړيدو لپاره  ويټامني کا ته اړتيا لري، همدارنګه په هډوکي، پښتورګي او نورو 

 انساجو کې هم شتون لري.

 

 د لږوالی نښي

کې يې په نورمالو رشايطو کې لږوالی نه  په شخوند وهونکو، خوګانو او اسونو

لېدل کيږي، او په عمومي ډول دا ويټامني په هضمي سيستم کې جوړيږي چې د څارويو 

د اړتيا لپاره کايف دي. د ايکوالي په شمول يو شمري مايکرواورګانيزمونه ويټامني کا 
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وليد متاثره تجوړوي. هغه درمل چې د هضمي سيستم بکرتياوي متاثره کوي د ويټامني کا 

( له ويټامني کا رسه sweet clover diseaseناروغي  ) کوي. د غواګانو د خوږې شفتلې

يج يا مرکبات لري خو کله چې واښه د سايل  تړاو لري. په طبيعي ډول خوږه شفتله کومارين

کوکارول  پواسطه په ډای بيدې په توګه ساتل کيږي، د يوشمري فنجي لکه اسپرجيلس

بدلېږي. دا مرکب د ويني د پروترومبني اندازه لږوي، له دي کبله د ويني د لخته کيدو 

مرحيل ګډوډوي. دا ناروغي د ويټامني کا په ورکولو رسه ښه کېږي. له دي کبله 

Dicoumarol  ته ځني وختونه د ويټامني ضد ماده )انتي ويټامني( وايي. په چورګوړو

امني کا د لږوالی نښي کمخوين او د ويني د پرنډ کيدو د وخت وروستوايل؛ مرغان کې د ويټ

په اسانۍ  زخمي کېږي او کيدي يش چې مړه يش. په مرغانو کې د ميکرويب ويټامني کا 

جوړېدل تر شک الندې دي،ترڅومستقيامًله هضمي سيستم څخه جذب يش، ځکه چې 

( د دي ويټامني د جوړيدو ساحه د Coprophagyپرته له دې چې فضله مواد وخوري )

 کافې جذب په خاطر ډيره لږه ده.

 

  يب کمپليکس ويټامينونه ۵.۱

د دې ډلې ټول ويټامينونه  په اوبو کې منحل دي او اکرثيت يې  انزاميونه جوړوي 

جدول وګورئ(. اګر چې ميکانيزم يې معلوم دي، د لږوايل د نښو او د ميتابوليزم د  1.7)

 11Bګډوډۍ ترمنځ اړيکي يې تل روښانه، نه وي. د يب کورنۍ ويټامينونه په استثنا د ويټامني

په شحمو کې د منحلو ويټامينو په خالف ، په بدن کې په کايف اندازه نه زيرمه کيږي او 

ول يې اړين دي. په شخوند وهونکو څارويو کې د دي ګروپ ټول دوامداره عالوه ک

ويټامينونه د رومن د مايکروبونو پواسطه د کوربه څاروي د نورمالې اړتيا وړ اندازه جوړوي 

او په شيدو کې په کايف اندازه ترشح کېږي. د بيلګې په توګه، دايس اټکل شوي چې په 

د اړتيا رسه مساوي ده. په هرصورت، د ځينو رومن کې د جوړ شوي تيامني اندازه د څاروي 

لږوالی په شخوند وهونکو څارويو کې  11Bخاصو رشايطو الندې، د تيامني او ويټامني

پيښېږي. په آسونو کې د هضمي سيستم د ميکروبونو پواسطه جوړېدونکي او په خوراکه 

 څارويو اړتياوي پوره کوي. کې موجود  د يب کورنۍ  ويټامينونه د زياتره بالغو
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 او انزاميي مصنوعي ګروپونه  ځني کوانزاميونه جدول د يب ويټامينونو په شمول 1.7

 يا نوره دندهانزايم  کوانزايم يا مصنوعي ګروپ ويټامني

 Thiamin pyrophosphate (TPP) Oxidative تيامني

decarboxylation 

 Flavin mononucleotide (FMN) Hydrogen carrier رايبوفالوين

   Flavin adenine dinucleotide رايبوفالوين
(FAD) 

Hydrogen carrier 

 Nicotinamide adenine نيکوتني امايد

dinucleotide (NAD) 
Hydrogen carrier 

 Nicotinamide adenine نيکوتني امايد

dinucleotide 

phosphate (NADP) 

Hydrogen carrier 

 Pyridoxal phosphate Acyl transfer پايريډوکسني

Pantothenic 

acid 

Coenzyme A (CoA) One carbon transfer 

 Tetrahydrofolic acid Carbon dioxide فوليک اسيد

transfer 

 Biotin Isomerases, dehydrases بايوټني

 ,Methylcobalamin Transaminases سيانوکوبال آماين

 

 1Bويټامني 

 کيمياوي جوړښت 

حلقي رسه وصل ده، او يو    حلقه لري چې د تيازول تيامني د پايرمييدين

نايرتوجن لرونکي پېچلی جوړښت دي. د څنګ ځنځري په پاي کې د هايدروکسيل ګروپ 

په درلودلو رسه، تيامني ايسرت جوړولی يش. د څارويو په نسجونو کې  تيامني عموماً د ډای 

په نوم  (TPPايروفاسفيټ )په شکل شتون لري، چې عموماً د تيامني پ فاسفيټ ايسرت

دا ويټامني په اوبو کې ښه منحل دي او لږه اندازه په متوسط تيزايب محلول کې يادېږي. 

 ثابت دي مګر په خنثي محلول کې سمدالسه تجزيه کېږي.
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 رسچيني 

وښونو، پتيامني په خوراکو کې په پراخه توګه شتون لري. دا د تخمونو په باندنيو 

کونکو برخو کې پيداکيږي. تخمري توليدات لکه  نني، ريښو، پاڼو او تيغو په ودهج

brewer’s yeast  ،يې غني رسچيني دي. د څارويو توليدات لکه د هګيو  زيړ، ځيګر

ورايد په کلپښتورګي او خوګ عضله د تيامني څخه غني ده. په بازار کې معموالً د هايدرو 

 مصنوعي شکل شتون لري.

 

 ميتابوليزم 

(  د 1دي چې ) يا تيامني ډای فاسفيټ يو کوانزايم تيامني پايروفاسفيټ

oxidative decarboxylation بدلوي اسيتايل کوانزايم آی پواسطه پايرويټ په 

د   دوران کې ( په تراي کاربوکسيليک اسيدpyruvate dehydrogenase( ،)1)انزايم: 

oxidative decarboxylation زايم آی سکسينايل کوانپه کيتوګلوتاريت -الفا پواسطه

 the pentose phosphate( α-ketoglutarate dehydrogenase( ،)1بدلوي )

pathway (transketolase) ( په بکرتيا، خمريي او نباتاتو کې د منشعبو 4او )نځريي ځ

( branched-chain ketoacid dehydrogenaseآمينو اسيدونه لکه والني )

پواسطه د عصبي  phosphorylationتيامني تراي فاسفيټ د کانال پروتني د  جوړوي.

 کانال په فعالولو کې ونډه لري. غشاګانو د کلورايد ايون د

 

 د لږوالی نښي 

 د اشتها بايلل، خوارتيا، عضيلپه زياتره څارويو کې د تيامني د لږوالی  نښي 

ضعف او په دوامداره ډول د عصبي سيستم دنده نه تررسه کول دي. په خوګانو کې اشتها او 

وده ډيره متاثره کيږي او کيدي يش چې څاروي کانګي وکړي او تنفيس ستونزي ولري. 

ه پهغه چورګوړي چې د تيامني په کمښت لرونکي خوراکه ساتل کيږي لږه اشتها لري او 

پايله کې ډنګرکېږي. تقريباً د لس ورځو وروسته د عصب التهاب انکشاف کوي، چې شاته 

 د رس اوښتل،  عصبي رشتو تخريب او فلج وررسه ملګری وي.
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يف اوکسيدات په څارويو کې د لږوايل حالتونه زياتره د پايرويک اسيد په 

وي  که کې تيامني لږپه توګه ترشيح شوي. کله چې په خورا  TPPکې د ډيکاربوکسليشن 

او د هغې تبديل شوي توليد لکتيک اسيد په خپلو نسجونو کې  نو څاروي پايرويک اسيد

جمع کوي، چې د عضيل د کمزورۍ سبب کېږي. عصبي حجرې په ځانګړي ډول د 

نګړي اکاربوهايدريتونو په استعامل باندې تکيه کوي او له دی کبله د تيامني لږوالی په ځ

شحمي  د اسيتايل کوانزايم آی توګه په عصبي انساجو تاثري لري. همدا سبب دي چې

د شحمو  مخ ورګوئ(، ۵۵۳دي )تيزابونو په جوړيدو کې يو اړين ميتابوليکي محصول 

تجزيه لږېږي. د پينتوز پاسپيټ تګالره هم د تيامني د لږوالی په اساس ګډوډيږي مګر د 

دا چې په خوراکه په ځانګړي ډول  اليت باندې لږ تاثري لري.سرتيک اسيد د دوران  په فع

دانه بابو کې مناسبه اندازه تيامني شتون لري، خوګان او پولټري په عميل توګه  د تيامني د 

لږوالی څخه نه رنځيږي. د شخوند وهونکو په هضمي سيستم کې د مايکربونو پواسطه د 

ه خوراکه کې شتون لري، څارويو ته دي ويټامني جوړيدل، يو ځای له هغې رسه چې پ

کايف اندازه  ويټامني برابروي او اړتيا يې پوره کوي. په هرصورت په ځينو ځانګړو رشايطو 

کې، باکرتيايئ تيامينياز  په لري کې رامنځته کېږي، چې دا ويټامني له منځه وړي، له همدي 

وايي.  په دي  (CCN) سرييربوکورټېکل نيکروزيس کبله د لږوالی سبب کېږي چې ورته

حالت کې څاروي دوراين حرکت لري، رس يې ټيټ وي، ړنديدل او عضيل لړزه په کې 

او بل  شتون لري: يو يې ماليکول په دوه برخو وييش ليدل کېږي. دوه ټايفه تيامينياز انزايم

يې  د تيازول د حلقي لپاره  نايرتوجن لرونکي حلقه رامنځته کوي. رامنځته شوي مرکب 

جذب او هغه تعامل بندوي چې تيامني په برکې نييس. دايس وړانديز کيږي چې لکتيک 

ايم و پواسطه رامنځته کيږي، چې د تيامينياز انز د چټک تخمر کېدونکو خوراک اسيدوزيس

 په توليد کې يو اړين فکتور دي. ځوان څاروي وررسه ډير حساس دي. تيامينياز په رسخس 

(pteridium aquilinum) کې شتون لري، له دی کبله په هغو اسونو کې د لږوالی راپور

ب رسه په ګډه شوي ورکړل شوي چې له دې موادو څخه استفاده کوي. خام کب هم له ک

خوراکه کې  تيامني له منځه وړونکي انزايم لري. د تيامينياز فعاليت د پخولو پواسطه له منځه 

 ځي.
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  1Bويټامني 

  کيمياوي جوړښت

ه هسته لري چې له ريبيټول  رس   ايزوالوکسازين-يب دوه ويټامني د ډای ميتايل

 وصل ده. جوړښت يې په الندې ډول دي:

 

يو زيړ کرستايل مرکب دي، چې په اوبو کې زيړبخن شني معلومېږي.  

په اوبو کې په لږه اندازه منحل دی؛ په تيزايب او خنثي محلولونو کې د تودوخې   1Bويټامني

په وړاندې ثبات لري، مګر د القيل پواسطه له منځه ځي. د روښنايي په ځانګړي ډول د 

 عاع په وړاندې  ثبات نه لری.اولټراوايليټ ش

 

 رسچيني  

مېره، فنجي باتات، حدا ويټامني په ټولو بيولوژيکي موادو کې شتون لري. ټول ن

او پرته له لکتوباسييل چې باندنۍ رسچينې ته اړتيا لري زياتره بکرتياوي يې جوړويل يش. 

حمېره، ځيګر، شيدي )په ځانګړی  توګه د پنري اوبه( او شنه پاڼيز نباتات يې غني رسچيني 

 . دانه باب يې کمزوري رسچيني دی.دي
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 ميتابوليزم

اړين جوړونکی دي.  د دي ترکيبي پروتينونو مصنوعي  د فالوپروتني 1Bويټامني

يا ډير   1Bپه شکل  ويټامني (flavinmononucleotide,FMN)ګروپ د فاسفيټ 

د څارويو په بدن  لري. flavin adenine dinucleotide (FAD)پيچيل شکل لکه 

کيمياوي  قال په شمولډېرې دندي تررسه کوي؛ دوی ټول د هايدروجن د انت کي فالوپروتني

کړين تررسه کوي. د کاربوهايدريتونو او آمينو اسيدونو په ميتابوليزم کې اړين رول لري د 

 Flavin adenineفالوپروتني  ډېر اهميت په نهم څپرکی کې روښانه شوي. 

dinucleotide  پهoxidative phosphorylation  مخ  ۵۰۵رول لري )په سيستم کې

انزايم مصنوعي ګروپ  succinic dehydrogenaseو د شکل وګورئ( ا 1.1کې 

تيزاب په فوماريک بدلوي.  succinicدوران کې  سرتيک اسيد جوړوي، کوم چې په

 کوانزايم هم دي.کوانزايم آی ډيهايدروجنياز -اسايل همدارنګه دا د

 

 د لږوالی نښي 

وده  د هغې په پايله کېپه خوګانو کې  يې د لږوالی نښي د اشتها له لږوالی چې 

ځنډيږي، کانګي کول، پوستکي چاودېدل او په سرتګو کې غرينورمالتياو څخه عبارت دي.  

د ميندو په خوراکه کې د ايسرتس د نورمال ساتلو لپاره دا ويټامني اړين دي او د بلوغيت د 

مخه لنګون څخه مخنيوي وکړي. هغه چورګوړي چې د دي ويټامني په کمښت لرونکي 

راکه ساتل کيږي وده او انکشاف يې کراره وي د محيطي عصب د تخريب په پايله خو 

خاص حالت منځته راځي، چې چورګوړي په ګونډو تګ   curled toe paralysisکې

کوي او ګويت يې شاته قات وي. په نسيل چرګو کې بچي ويستل لږېږي. بڼکي د فوليکول 

(، امربيو غرينورمال، او  بڼکي  clubbed downپه داخل کې ښکته خواته وده کوي )

تاوېږي. دا ويټامني په رومن کې جوړيږي او په څارويو کې يې لږوالی نه پيښېږي. په 

هرصورت د دي ويټامني لږوالی په خوسکيانو او وريانو کې ليدل شوي دي. نښي يې د 

 به کونجونو کې تخريب لېدل کېږي. اشتها بايلل، اسهال او د خويل
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 نيکوتني امايد

  کيمياوي جوړښت

د بی کورنۍ ويټامينونو يو بل غړي، نيکوتني امايد د نيکتوتنيک 

( د امايد مشتق دي چې په بدن  کې دندي تررسه pyridine 1-carboxylic acid)اسيد

نۍ ترمنځ رابطه چې د لومړ تريپتوپان آمينو اسيد  کوي. د نيکوتنيک اسيد، نيکوتني امايد او 

 مادې په توګه کارکوي دلته ښودل شوي:

 نيکوتني امايد يو باثباته ويټامني دي چې په اسانۍ رسه د تودوخې، تيزابونو، القيل يا

 اکسيديشن پواسطه له منځه نه ځي.

 رسچيني 

ه دې کبله  څخه جوړيږي؛ ل د بدن په نسجونو کې نيکوتنيک اسيد له تريپتوپان

څاروي دا اسيد په امايد لرونکي کوانزايم بدلوي  )الندې وګورئ(، دا کار هغه دوخت دوام 

کوی چې په خوراکه کې دايس پروتني موجود وی چې  ډېر تريپتوپان ولري،  له دي کبله 

باندې لږ  دد دې ويټامني  اړتيا لږېږي. په هر صورت د تريپتوپان بدليدل په نيکوتني اماي

دي. په چورګوړو کې څيړنو ښوديل چې دا آمينو اسيد په نوموړي ويټامني باندې يوازې د 

په تناسب د وزن په اساس بدل شوي او له ځينو غذايي موادو، لکه سويابني ميل رسه  47:1

د بدليدنې اندازه ډېره وي. له دې کبله د دي ويټامني باندنۍ رسچينه اړينه ده. همدارنګه 

ايم وګاين په نيکوتينيک اسيد باندې د تريپتوپان د بدليدلو لپاره دا انزاميونه لري،د يو انز پيش

فعاليت په رقابتي ډول لوړ دي او نيکوتنيک اسيد څخه جوړيږي. پيشوګاين دنيکوتينک 

لري.  NADHاو  NADاسيد توليد ته اړتيا نه لري ځکه چې د دوی خوراکه  په ښه ډول 
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او ملرګيل پوډر د دې ويټامني غني رسچيني دي. اګر چې په دانه ځېګر،حمېره، ممپيل 

بابو کې دا ويټامني په ترکيبي شکل وي  خوګان او چرګان ورڅخه استفاده نه يش کويل. 

 ن لومړنۍ ماده لري.شيدي او هګۍ دا ويټامني نه لري، اګر چې دوی د تريپتوپا

 

 ميتابوليزم 

ه اړينو کوانزاميونو د فعال ګروپ په نيکوتني امايد د څارويو په بدن کې د دو 

نيکوتني امايد ادنني ډای  او (NAD) نيکوتني امايد ادنني ډای نکليوټايد توګه کار کوي:

. دا کوانزاميونه په ژونديو حجرو کې د هايدروجن د انتقال  (NADP) نکليوټايد فاسفيټ

 oxidativeد  NADپه ميکانيزم کې کار کوي )نهم څپرکی وګورئ(: 

phosphorylation ،ترای سايکليک سيستم(TCA)  دوران او د  ډېرو ماليکولونو په

، ګليرسول، تبيوتايري -هايدروکيس-بيتا ،استيت، پايرويټميتابوليزم کې شامل دي، د 

پاسپيټ کې  هايدروجن په پينتوز NADPHشحمي تيزابونو او ګلوتاميت په شمول؛ 

 قبلونکي دي.

 

 د لږوالی نښي 

اشتهالږوالی، يب اشتهايي، کوملو التهاب، کانګي او د پوستکي په خوګانو کې 

التهاب د لږوالی نښي دي. په الوتونکو کې د دي ويټامني لږوالی د هډوکو او  بڼکو 

غرينورمالتيا او د خويل او  مري د پورته برخي د التهاب سبب کېږي. که چريي د  خوګانو 

ي يې احتامل لري، په دايس حال کې چې او پولټري خوراکه ډېر جوار ولري د لږوالی نښ

 جوار ډير لږ ويټامني يا تريپتوپان لري.

( د رومن په تخمر )ځينو تجربو ښوديل چې د 1داسې وړانديز شوي چې )

)د  ( حجروي ميتابوليزم1مايکروبونو وده او پروپيونيک اسيد توليد ډېريږي( او )

تعامل او د لپيډ لږ ميتابوليزم ( باندې د دي دتاثرياتو له کبله، کاربوهايدريتونو ډېر اس

نيکوتنيک اسيد د شيدو غواګانو لپاره په ځانګړي ډول د کيتوزيس په تحت کلينيکي 

حالتونو کې موثر عالوه کونکي دي. په هر صورت تجربوي پيښي يې شتون نه لري. 
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نه کې لوړ په تجاربو کې په وينيکوتنيک اسيد تل په لري کې مثبت ځواب نه ورکوي او 

اوسني سپارښتنې دشيدو غواګانو په خوراکه کې د شيدو د اندازي  غلظت ليدل شوي نه دي.

 او ترکيب ډېرولو لپاره د عالوه کولو طرفداري نه کوي.

 

 1Bويټامني يب 

 کيمياوي جوړښت

ې نسجونو کې د بدليدندا ويټامني په ازاد شکلونو شتون لري، چې د بدن په 

او  ايرېډوکسلپ دي، چې د الديهايد  مشتق يې قابليت لري. لومړين مواد يې پايريډوکسني

اصطالح عموماً د دري واړو   1Bته شباهت لري. د ويټامنيپايريډوکسامني  آماين يې

ته لږ ثبات لري  ېډوکسنيپاير شکلونو لپاره استعامليږي. د آماين او الديهايد مشتقات نسبت

 او د تودوخې پواسطه له منځه ځي.

 

 رسچيني 

دا ويټامني په نباتاتو کې د پايريډوکسني په شکل شتون لري، په دايس حال کې 

درلودي يش. ايريډوکسني او  پايريډوکسامني او پايريډوکسلچې د څارويو  توليدات هم 

ې غني ځيګر او شيدي ي د دې مشتقات په ډېره پيامنه شتون لري: حمېره، پيل، دانه باب،

 رسچيني دي.
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 ميتابوليزم 

. فاسفيټ ترټولو فعال شکل ديپايريډوکسل  د دري مرکباتو له جملې څخه

د هغې پواسطه  چې په هغو تعاموال تو کې د کوانزايم مرکزي دنده لريپايريډوکسل فاسفيټ 

حجره د آمينواسيدونو محتويات د آمينواسيدونو مخلوطونه او نورو د ميتابوليزم لپاره په اړينو 

انزاميونه  decarboxylasesاو  transaminasesنايرتوجني مرکباتو بدلوي. دا فعاليتونه 

کسل و پايريډ له پنځوسو څخه  ډېر فاسفيټ لرونکي مخ وګورئ(، او ۵۵۵برکې نييس )په 

يد د آمينو اس پايريډوکسل فاسفيټ  کې transaminationانزاميونه پيژندل شوي دي. په 

تيزاب جوړ کړي. د  ketoاو يو  پايريډوکسامني فاسفيټ ګروپ اخيل ترڅو امينو-الفا د

ل پايريډوکس تيزاب ته انتقاليدي يش، او ketoد امينو ګروپ  بل  پايريډوکسامني فاسفيټ

 کوملو څخه  آمينو اسيدونه جذبوي.ويټامني د  جوړوي. دافاسفيټ 

 

 د لږوالی نښي 

د  1Bته اړتيا لري، د ويټامني پايرېډوکسل فاسفيټ دا چې يب شمريه انزاميونه

لږوالی رسه يو ډېر شمري بيوشميکي تخريبات تړيل دي. دا تخريبات عمدتاً د آمينو اسيد 

له ميتابوليزم رسه فکر کيږي، او لږوالی يې د څارويو د ودې اندازه متاثره کوي. ټکانونه 

رامنځته کېږي، ځکه چې ګلوتاميک اسيد ډي کاربوکسيلياز فعاليت لږېږي او په پايله کې  

سيد جمع کېږي. عالوه له دې څخه، خوګان خوراک لږوي او کمخونی په کې ګلوتاميک ا

رامنځته کېږي. چورګوړي د لږوالی له کبله غريمنظم تګ کوي؛ په غټو مرغانو کې بچي 

ويستنه او هګۍ توليد  ډېر متاثره کيږي. د فارم په څارويو کې په عميل ډول د ويټامني يب 

 ويټامني ډېر شتون لري. ځکه چې داشپږ لږوالی نه پيښېږي دا 
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  پانتوتنيک اسيد

  کيمياوي جوړښت

و امايد دي ي النني-دا د يب کورنۍ يو بل غړي دي چې د پانتوتنيک اسيد او بيتا

 او الندې فارمول لري:

 رسچيني

ډېر شتون لري، په حقيقت کې د دي ويټامني نوم له يوناين پانتوتني لغت څخه  

اخيستل شوي چې د )له هره ځايه( معنی لري، چې د دي ويټامني پراخه شتون په ګوته 

کوي. ځيګر، هګۍ زيړ، ممپيل، پيل، حمېره او موالسس يې غني رسچيني دي. دانه باب 

ني دي. ازاد شکل تيزابونه يې ثابت نه دي.  کلسيم او الوګان هم د دي ويټامني غوره رسچي

 و په تجاريت ډول عام استعاملېږي.پانتوتنيت مصنوعي شکل دی ا

 ميتابوليزم 

جوړوي، چې د شحمي تيزاب د اکسيديشن، د  Aکوانزايم پانتوتينيک اسيد

حمي شاستيت ميتابوليزم، او کوليسرتول او سټريوئيد په جوړيدو کې  اړين کوانزايم دي. د 

اسيد په جوړېدو کې د اسايل انتقالونکي پروتني، مصنوعي ګروپ جوړوي. له کيمياوي 

دي.  phospho-adenosine-7diphospho-pantotheine-1يو  Aکوانزايمپلوه 

 ترشيح شوي دي. کې  دميتابوليزم په پروسه کې د دي انزايم اهميت په نهم څپرکی
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 د لږوالی نښي 

پانتوتينک اسيد لږوالی د کراره ودې، اسهال، د ويښتانو له السه په خوګانو کې د 

-goose( کيدو او د يو ځانګړی تګ )Scalinessورکول، د پوستکي د سکيايل )

stepping سبب کېږي؛ په سختو پيښو کې، څاروي د ودريدو توان نه لري. په چرګوړو )

ويستل  غو چرګانو کې بچيکې وده ځنډ کېږي، او د پوستکي التهاب منځته راځي. په بال

لږېږي. پانتوتينيک اسيد د يب کورنۍ د نورو ويټامينونو په شان د لري د مايکرواورګانيزمونو 

دا ويټامني توليدوي. په عميل ډول د  E-coliپواسطه جوړيږي؛ د بيلګې په توګه 

د  ېپانتوتينک اسيد لږوالی لږ وی  ځکه چې دا ويټامني په  ډېره کچه شتون لري، اګر چ

Landrace .خوګانو په تجاريت ګلو کې يې د لږوالی د نښو راپور ورکول شوي دي 

 



حيواين تغذيه  175 

 

  پوليک اسيد

 کيمياوي جوړښت

کې کشف شوي کله چې په انسانانو کې  يوه  1115sدا ويټامني لومړي په 

ځانګړی کمخوين  د خمريې يا د ځيګر د زوخا  له درملنې رسه ښه شوي وه. د ځېګر په 

زوخا کې فعال مرکب، کوم چي د چرګوړو د ودې لپاره هم اړين دي، ښودل شوي وو، 

يک اسيد فولنوموړي ويټامني په ډېره اندازه په شنو پاڼو کې شتون لري او نوم يې ورته 

(Latin folium  ورکړ. د فوليک اسيد کيمياوي نوم )چې يوه پاڼه ده

pteroylmonoglutamic acid دي. دا له دري برخو څخه جوړ شوي چې له 

 څخه عبارت ده.هستې   pteridineاو امينوبيزوئيک اسيډ-ګلوتاميک اسيد، پارا

کې  خپل ماليکولد دې ويټامني  ډېر فعال مشتقات پيژندل شوي دي، دوی په 

لري. د مونوګلوتاميت شکل يې په چټک ډول د  glutamate residuesپوري د  11تر 

يې بايد د انزاميونو پواسطه له جذب د  polyglutamatesهضمي الري جذبيږي مګر 

 مات يش.مونو ګلوتاميت  مخه په

 

 رسچيني 

نه باب او افوليک اسيد په طبيعت کې په پراخه اندازه پيداکيږي؛ شني پاڼي، د

تييل تخمونو پوډر يې غوره رسچيني دي. فوليک اسيد په وچو رشايطو کې د غذاګانو په 

زيرمو کې په مناسب ډول ثبات لري، مګر د رطوبت پواسطه په ځانګړی  توګه په لوړ 

 يټ وړانګو پواسطه هم له منځه ځي.حرارت کې په تيزۍ رسه له منځه ځي. د اولټراوايل

 

 ميتابوليزم 

حجرې ته له جذب  وروسته، فوليک اسيد په تيرتاهايدروفوليک اسيد بدليږي، 

( په ميتابوليزم او ,formyl ميتايل ګروپونو )د بيلګې په ډول single-carbonکوم چې د 

استعامل کې د کوانزايم په توګه دنده تررسه کوي، دا ګروپونه ځينو ميتابوليتونو لکه 
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، RNAن،ګاليسني، ميتونني او پيورين رسه يوځای يا ورڅخه بيليږي. د ، سرييهستيدين

DNA  اوneurotransmitters .په جوړيدو کې برخه لري 

 

 لږوالی نښي

په چورګوړو او ځوانو فيل مرغانو کې د لږوالی يو شمري نښي ليدل شوي، چې 

 څخه عبارتله لږې ودې، کمخونۍ، د هډوکو لږه وده او د هګيو څخه لږ بچي ويستنې 

دي. د فارم په څارويو کې فوليک اسيد د لږوالی نښي لږي پيښېږي ځکه چې د کوملو 

بکرتيا يې جوړوي. په ښځينه خوګانوکې د فوليک اسيد تزريق د بچو اندازه ډېروي.  په 

تجربوي ډول يې په خوراکه کې عالوه کول د بچي ژوند ښه کوي، فکر کيږي چې د 

د فعاليت رسه تړيل دي، مګر په نورو تجربو کې عني تعامل ترالسه شوي   پروستاګالندين

نه دي، ځکه چې په خوراکو کې  فوليک اسيد توپري کوي. د هستوي تيزاب په ميتابوليزم 

او تکثري  ودېکې موافق رول لري داسې چې د دې ويټامني سپليمنټ د امربيو د نسجونو د 

 وختونو کې ګټور دي.

  وتنيباي

 کيمياوي جوړښت

-keto-1,4-1د يب کورنۍ څخه عالوه، بايوتني په کيمياوي لحاظ 

imidazolido-1-tetrahydrothiophene-n-valeric  تيزاب دي. جوړښت يې په

  الندې ډول دي:
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 رسچيني 

بايوتني په خوراکو کې په پراخه کچه شتون لري: ځيګر، شيدي، خمريمايه، تييل 

تخمونه او سبزيجات يې غني رسچيني دي. په هر صورت، په ځينو غذاګانو کې زياتره 

ترکيبي ويټامينونه د هضم په دوران کې نه ازادېږي له دې کبله تري استفاده نه کېږي. په 

چرګوړو او خوګانو کې څيړنو ښوديل چې په وربشو او غنمو کې د بايوتني شتون ډير لږ 

 نيه جوارو او ځينو تييل تخمونو لکه سويابني پوډرو کې بايوتدي، په داسې حال کې چې پ

 په بشپړ ډول د استفادې وړ دي.

 

 ميتابوليزم

بايوتني د ډېرو انزاميونو د مصنوعي ګروپ په توګه کار کوي کوم چې د يوي 

مادې څخه بلې ته د کاربن ډای اکسايد لېږد کتاليز کوي. په څارويو کې په بايوتني دري 

 pyruvate carboxylaseانزاميونه  ځانګړي اهميت لري: تکيه لرونکي

(carbohydrate synthesis from lactate) ،acetyl coenzyme A 

carboxylase   شحمي تيزاب جوړونکي( او(propionyl coenzyme A 

carboxylase  په(succinyl-CoA  باندې دpropionate  په .)د بدليدلو تګالره

 ې روښانه شوي.نزاميونو ځانګړی رول په نهم څپرکی کميتابوليزم کې د دي  ا
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 لږوالی نښي 

( لوپيسيااپه خوګانو کې د بايوتني لږوالی د پښو زخم، ويښتانو له السه ورکولو )

( سبب کيږي. په وده کونکو خوګانو کې دودې اندازه scalinessاو پوستکي وچ سکيايل )

ل خوګانو کې، د دې ويټامني لږوالی مث او خوراک دواړه ډېر متاثره کېږي. په نسيل ښځيه

 توليد باندې بد تاثري لري.

په پولټري کې د بايوتني لږوالی د لږې ودې، پوستکي التهاب، پښي د هډوکي 

 fatty liver and kidney syndromeغرينورمالتيا، د پښو د چاودلو، کمزوري بڼو او 

(FLKS)  هفتو عمر لرونکي چرګوړي متاثره کوي،  7-1سبب کيږي. دا وروستي حالت، د

په بيحاله حالت رسه ځانګړی کيږي او د څوساعتونو په دوام مړينه منځته راځي. په اوتوپيس 

کې، ځېګر او پښتورګي، پړسيديل او يب رنګه وي، د لپيډو غرينورمال ډول راټوليدل هم په 

ې اړين نه په خوراکه ک کې لېدل کېږي. اګر چې په شخوند وهونکو او اسونو کې بايوتني

دي، په هضمي الرکې د مايکروبونو پواسطه په کايف اندازه توليديږي، په خوراکه کې 

موجود بايوتني د سومانو جوړښت او کلکوايل ښه کوي. څارويو ته د هګۍ د خامو سپينو 

( په ورکولو رسه د بايوتني لږوالی رامنځته کيږي، نوموړي پروتني له دي avidinپروتني )

ويټامني رسه نښيل او د کوملو د جذب مخنيوي کوي. ځني بکرتياوي لکه 

Streptomyces spp  ،چې په خاوره او  فضوله کې شتون لريstreptavidin  او

stravidin  توليدوي، چې د هګۍ په سپينو کې د موجوده پروتني په شان عمل تررسه

 ونه د تودوخې پواسطه غريفعاليږي.کوي. دا پروتين

  کولني

 کيمياوي جوړښت 

  د کولني کيمياوي جوړښت داسې دي:
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 رسچيني 

 شنه پاڼيز مواد، خمريمايه، هګۍ ژيړ او دانه باب د کولني غني رسچيني دي.

 

 ميتابوليزم 

د يب کورنۍ د نورو ويټامينونو په خالف، کولني ميتابوليکي کتلست نه دي مګر 

په جوړښت کې برخه لري، چې د حجرې په  لستنيد بدن د نسجونو لپاره اړين دي. د 

جوړښت  او فعاليت کې حيايت دنده لري. همدارنګه په ځېګر کې د لپيډ په ميتابوليزم کې 

اړين رول لوبوي،  چې اضافه شحم په لستني بدلوي يا د شحمي تيزابونو استعامل ډېروي، 

ه نييس. کولني د اسيتايل کولني له دي کبله په ځيګر کې د شحمو د جمع کيدو مخ

ترکيبونکي دي چې د عصبي انګيزي د انتقال دنده په غاړه لري. په پاي کې، کولني په 

transmethylation  تعامالتو کې د ميتايل ګروپ د ورکونکي په توګه عمل کوي کوم

يتاين ب په بر کې نييس. اګر چي نور مرکبات لکه ميتونني او  11Bچې فوليک اسيد يا ويټامني

هم  د ميتايل د ورکونکي په توګه عمل کوي، ويل په نورو دندو کې د کولني په شان دندې 

نه يش تررسه کويل. په ځېګر کې له ميتونني څخه کولني جوړيديل يش؛ د دې ويټامني 

 اثره کېږي.ني د اندازي پواسطه متلپاره له بهر څخه متويلونکي اړتيا په خوراکه کې د ميتون

 

 ښي لږوالی ن

په چرګوړو او خوګانو کې کراره وده او  ځيګر ته  د شحمو تېريدل د لږوالی نښي 

د مخنيوي لپاره هم ذکر  slipped tendonيا  perosisدي. په چرګوړو کې کولني د 

شوي دي. څاروي کولني ته ډېره اړتيا لري، مګر د فارم په څارويو کې د لږوالی نښي يې 

لري او خوراکو کې يې هم اندازه ډېره ده، له بل پلوه  د  عامي نه دي ځکه چې ډېر  شتون

 نني څخه په چټکۍ رسه السته راځي.ميتو 
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 11Bويټامني 

  کيمياوي جوړښت

دا ويټامني د ټولو ويټامينونو په نسبت پيچيل جوړښت لري. اسايس واحد يې د 

څلورو نايرتوجني حلقو څخه جوړ شوي. د   ( حلقه ده، چې د پنځه، corrin) کورين

( د مصنوعي محصول يو cyanoهستي په مرکز کې  د کوبالت اتوم شتون لري. د سيانو )

ګروپ د کوبالت رسه وصل دي  او دا د دې ويټامني تر ټولو باثباته شکل دي، دا د دي 

( ايون cyanide) ويټامني تجاريت توليديدونکي شکل هم دي. په څارويو کې د سيانيد

( ل کوبال اماينميتاي(، ميتايل )هايدروکسوکوبال امايند يو شمري ايونونو لکه هايدروکسيل )

رسه عوض کيږي، چې  (deoxyadenosylcobalamin-7) ډي اوکيس اډينوسيل-۱ او

 اخري دوه شکلونه يې د څارويو په ميتابوليزم کې د کوانزاميونو په شان عمل تررسه کوي.
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 رسچيني 

په  ډېره اندازه د مايکرواورګانيزمونو پواسطه جوړيږي او په خوراکو  11Bويټامني  

کې يې شتون د مايکرويب ويټامني محصول دي. د دې ويټامني ترټولو سرته طبيعي رسچينه 

حيواين منشا لرونکي خوراکي دي، ځيګر يې غني رسچينه ده. په عايل نباتاتو کې يې شتون 

د بحث الندې دي، اګر چې  ډېر خلک فکر کوي چې د اندازې لږوالی  د تر اوسه هم 

 حرشاتو د پايت شونو له کبله وي. بکرتيا د ککړيدنې او

 

 ميتابوليزم 

مخکې له دې چي دا ويټامني له کوملو څخه جذب يش ، بايد د يو ځانګړی 

اصيل فکتور ويل کيږي، او د معدي د جوس پواسطه  ګاليکوپروتني رسه ونښيل، چې ورته 

ترشح کيږي. کيدي يش په انسانانو کې، دا فکتور لږ وي چې د دي ويټامني د لږ جذب 

په   11Bسبب کيږي او د وژونکي کمخونۍ په نوم يو حالت په کې منځته راځي. د  ويټامني

، isomerasesډېرو انزاميي سيستمونو کې د کوانزايم دنده تررسه کوي. دا  

dehydrases  او هغه انزاميونه په بر کې نييس چې دhomocysteine  څخه د ميتونني

په   11Bکې شامل دي. د شخوند وهونکو په تغذيه کې د ويټامني biosynthesisپه 

succinic  تيزاب باندې د پروپيونيک اسيد په ميتابوليزم کي دنده لري. په دې پروسه کې

د  methylmalonyl coenzyme Aباندې د  Aيل کوانزايمسکسينا دا ويټامني په

 مخ وګورئ(. ۵۵۵اړين دي )بدليدو لپاره 

 

 لږوالی نښي 

بالغ څاروي نسب ځوانو وده کونکو څارويو ته، عموماً د دي ويټامني په لږوالی 

لږ اخته کيږي په کومو کې چې وده ځنډيږي او مړينه يې ډېره وي. په پولټري کې عالوه له 

چې په وده، تاثريلري، بڼو ټوکېدل کمزوري وي او پښتورګي  تخريب کيدي   دي څخه

يش. هغه چرګې چې د دې ويټامني څخه بې برخې وي صحتمندي پايت کيږي، مګر بچي 



175   ويټامينونه 

 

 

 

په خوراکه کې د دي ويټامني د لږوالی له کبله واړه خوګان لږه وده  ويستل يې متاثره کيږي.

ي. په زړو خوګانو کې، د پوستکي التهاب، د کوي او د مخکي پښو ترمنځ تعادل لږ و 

پوستکي زيږوايل او لږې ودې سبب کېږي. دا ويټامني د خوګانو او پولټري په کوملو کې 

جوړيږي. د دې ويټامني جوړونکي اورګانيزمونه د پولټري له فضلې څخه تجريد شوي 

فريش  کوم چېدي؛ دا کار په کورونو کې د پولټري په ساتنه کې په عميل ډول اړين دي 

موادو ته الرسيس لري، که چريي ټول نه وي، نو اکرثيت يي د دې ويټامن اړتيا له فريش 

 موادو پوره کويل يش.

او يو شمري غري فعال بيولوژيکي مشتقات يې د لري د مايکرو  11Bويټامني

اورګانيزمونو پواسطه جوړيږي، دا چې د کوملو څخه يې جذب لږ دي، نو شخوند وهونکي 

وي د دي ويټامني کايف اندازه له دې رسچني څخه په الس راوړي. په هرصورت، که څار 

چېري په خوراکه کې د کوبالت اندازه لږه وي، د دي ويټامني لږوالی رامنځته کېږي چې د 

چريي د کوبالت اندازه  مخ وګورئ(. که ۵۹۵سبب کيږي )لږې اشتها، خوارتيا او کمخونۍ 

نو شخوند وهونکو څارويو څخه پرته، د دي ويټامني شتون په کايف وي نو بيا له ډيرو ځوا

خوراکه کې  اړين نه دي. د کايف اندازه کوبالت په شتون کې، اسونه هم د مايکروبونو د 

ترالسه کوي. پرازيت لرونکي اسونه   د هضم سيستم  11Bتخمر څخه په کايف اندازه ويټامني

 وړاندې غربګون رامنځته کوي. په  د خرابۍ  له کبله د دې ويټامني سپليمنټ

 

 د ودې نور فکتورونه د يب کورنۍ په ويټامينونو کې

يو شمري نور کيمياوي عضوي مواد هم د يب کورنۍ په ويټامينونو کې شامل شوي 

و پانګاميک روټني،کارنيټني  ا، ، ليپوئيک اسيد، اورتيک اسيددي. په دې کې اينوسيتول

 د دي مرکباتو عميل ګټه شکمنه ده.شامل دي، مګر د فارم د څارويو په خوراکه  اسيد
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  يس ويټامني ۵.۱

 کيمياوي جوړښت 

دی او الندې  L-ascorbic acidد کيمياوي جوړښت له پلوه ويټامني يس  

 فورمول لري:

يو يب رنګه، کرستايل، او په اوبو کې منحل ويټامني دي چې تيزايب او قوي  

لږېدونکي ځانګړتياوي لري.په تيزايب محلول کې د حرارت په وړاندې مقاومت لري مګر 

د القيل په شتون کې په چټکۍ رسه له منځه ځي. ملر د دې ويټامني له منځه تلل  نور هم 

 چټک کوي.

 رسچيني 

و شنه پاڼيز سبزيجات د دې ويټامني ښې  رسچيني دي. په سرتوس ميوي ا

 تجاريت ډول مصنوعي اسکاربيک اسيد د استفادي وړ دي.

 

 ميتابوليزم 

اسکاربيک اسيد په بېالبيلو ميکانيزمونو رسه په يوه ژوندئ حجره کې د 

پاره ل اکسيديشن په لږولو کې اړينه دنده لوبوي. دا ويټامني د کوالجن د نورمال ميتابوليزم

ته د  ferritinڅخه چې په پالزما کې پيداکيږي،  ټرانسپرييناړين دي. همدارنګه له 

اوسپني د ايونونو په انتقال کې اړينه دنده لري کوم چې د هډوکو په مغز، ځيګر او توري 

کې د اوسپني د زېرمې په توګه کار کوي. د انتي اکسيدانت په توګه اسکاربيک اسيد له 
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وځای کارکوي او حجرې د ازادو راډيکلونو پواسطه د اکسيديشن له رسه ي Eويټامني

 -چوکاټ وګورئ(. دا ويټامني يوازې د يو څو فقاريه لرونکو 1.7تخريب څخه سايت )

او ميوه  primates ،guinea pigs ،red-vented bulbul birdانسانانو، نور 

که کې اړين دي. ځيني )دواړه له هند څخه دي( او ځينو کبانو په خورا batخوړونکو 

حرشات او نور فقاريه لرونکي په خوراکه کې دي ويټامني ته اړتيا لري.  نوري نوعي د 

پواسطه دا ويټامني له ګلوکوز څخه   gulonic acid lactoneګلوکورانيک اسيد او 

انزايم اړين دي، او هغه  L-gulonolactone oxidaseجوړوي؛ د جوړولو لپاره يې 

 په جنتيکي ډول دا انزايم لږ لري.ربيک اسيد ته اړتيا لري نوعي چې اسکا

 لږوالی نښي 

نځته م  په انسانانو کې د دې ويټامني د لږوالی څخه کالسيک حالت سکروي

راځي او پړسوب، خوارتيا او اسهال لري. که کوالجن جوړ نه يش نو په هډوکو، غاښونو، 

عرضوف، ارتباطي نسجونو او عضال تو کې  ساختامين عاريض  رامنځته کيږي. د انفکشن 

جوړويل يش، په دوی کې د  Cپه وړاندې مقاومت لږېږي. داچې د فارم څاروي ويټامني

ه نه راځي. په هر صورت  د خاصو رشايطو الندې د بيلګي په توګه لږوالی منځت Cويټامني

په چرګانو کې اقليمي سټريس، په پايله کې  نسبت د نسجونو نورمالې جوړونکي اندازې ته 

د دي ويټامني اړتيا ډېريږي او په خوراکه کې عالوه کول ګټور دي.

  هايپر ويټامينوزيس ۱.۱

هايپرويټامينوزيس د هغه پتالوژيکي حالتونو نوم دي چې د ويټامينونو د ډېريوالی 

په پايله منځته راځي. د طبيعي رشايطو الندې د فارم څارويو ته په ډېره اندازه ويټامينونه، 

نه ورکول کيږي، اګر چې کله مصنوعي ويټامينونه خوراکې ته عالوه کېږي د ګډولو په 

نورمال اندازي خطره ده. تجريب ښايي که چريي څارويو ته ډېر  وخت کې  د ډېري غري

د  Aد ويټامني ورکول يش نو زهري نښي ښکاره کيديل يش. Dاو ويټامني Aويټامني

ډېروالی کلينکي نښي په ځوانو چرګوړو کې چې په تجربوي رشايطو کې ساتل شوي او 
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و ل، د خولی چاپريه د پرتکډېر دوز ورکول شوي اشتها له السه ورکوی، کمزوي وده، اسها

جوړيدل او د سرتګې د ځيزمې له سوروايل څخه عبارت دي. په خوګانو کې زهري نښي 

ځيږ پوښښ، سکيايل پوستکي، فوق العاده حساسيت،  په  پښو او ګيډي باندې وينه 

ډېر اخيستل په وينه کې د کلسيم او  Dد ويټامني ده.  بهيدنه، دوراين لړزيدل او مړينه

س د ډېروالی سبب کيږي، چې په رشيانونو او غړو کې د کلسيمي مالګو د زېرمه فاسفور 

 کيدو باعث کېږي. 

د ډېروايل نښي په غواګانو او خوسکيانو کې لېدل شوي دي. په برتانيا  Dد ويټامني

کې د فارم څارويو په خوراکه کې د ويټامني اندازي د قانون له مخې کنرتوليږي. د ويټامني 

ن( ډېري اندازي وده ځنډمنه او د کمخونۍ راپور ورکول شوي دي.)مينادوي کا



لنډيز ۱۶۱

لنډيز
ويټامينونه په ميتابوليکي الرو کې د کوانزايم په توګه شامل دي، او ځني يي په انتي اکسيدانت او 

ډوډۍ ګمعافيتي سيستم کې د محافظکونکي په توګه عمل کوي. د ويټامينونو رسچيني او دندي، او د لږوالی له کبله 

يې په الندې توګه لنډيز شوي.

لږوالی نښيکړينرسچينهويټامني

A, ړوند وايل، اپيتليل انفکشن هلېدل، اپيتييل نسجون د کب دځيګر تيل ريټينول

D1, د کب ځيګر تيل، په ملر  کويل کلسيفريول

 وچ شوي علف

ريکټس کلسيم جذب

E, توکوپريول-الفا عضيل تخريب، ځيګر  انتي اکسيدانت شنه غذا، غيل داين 

 تخريب

K, کمخونۍ، د ويني ځنډين  پروتروموبني جوړېدل شني غذاګاين، هګۍ زيړ مينادوين

لخښته کيدل

B1, او  کاربوهايدريت تخمونه تيامني

 شحم ميتابوليزم

کمزوري وده، 

polyneuritis 

B1, کاربوهايدريت او  غذاګاين، شيديشنې  رايبوفالوين

 آمينو اسيد ميتابوليزم

کمزوري وده،تاوي شوي 

 ګويت فلج 

هايدروجن انتقال  ,تريپتوپان خمريه،ځيګر نيکوتني امايد

(NAD اوNADP) 

کمزوري وده، پوستکي 

 التهاب

B1, کمزوري وده،لړزيدل آمينو اسيد ميتابوليزم غيل داين، خمريه پايريډوکسني

او شحم اسيد   استيت ځيګر، خمريه، غيل داين پانتوتنيک اسيد

ميتابوليزم 

 (A)کوانزايم

 scalyکمزوري وده، 

skin په خوګانو کې ،

goose-stepping 

شني غذاګاين، غيل  فوليک اسيد

 داين، تييل تخمونو پوډر

د يو کاربنه مرکباتو 

 ميتابوليزم

کمزوري وده، کم خوين، 

 کمزوري بچۍ ويستل

کاربن ډای اوکسايډ  ځيګر، سبزيجات بايوتني

انتقال

د پښو تخريب، ويښتان 

 FLKSبايلل، 

شني خوراکي، غيل داين،  کولني

 ميتونني

کمزوري وده، ځيګز شحمي  د ليسيتني جوړونکي

 perosisکيدل، 

B11, مايکرواورګانيزمونه،  سيانوکوبال آماين

ځيګر

خوين، کمزوري وده، کم  زمپروپيونيټ ميتابولي

کمزوري پوښښ/ بڼکي 

ويستل

C, سرتوس ميوي، پاڼيز  اسکاربيک اسيد

سبزيجات

Oxidation-

reduction 

reactions

د عفونت په وړاندې 

مقاومت لږوالی

FLKS =شحمي ځېګر او پښتورګو سندروم.
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 ويټامينونه ۲۶۱ 



561  مرنالونه 

یڅپرک شپږم

رالونهــــــــمن

 د مرنالونو دندي ۶.۱

د مرنالونو مصنوعي او طبيعي رسچيني ۶.۱

 تيزايب او قلوي توازن ۶.۱

 ميجور ايليمنټ ۶.۱

 ټراس ايليمنټ ۶.۱

 نور مرنالونه ۱.۱

  دنديد مرنالونو  ۶.۱

اګر چې زياتره طبيعي مرنالونه د څارويو په نسجونو کي پيدا کيږي، ډېر يې يوازې 

شتون لري دا ځکه چې دوی د څارويو  خوراکه جوړوي او کيداي يش چې د څارويو په 

ی ر ميتابوليزم کې اړينه دنده، ونه لري. د اړينو مرنايل موادو اصطالح د هغو مرنالونو پو 

محدوده ده چې په بدن کې ميتابوليکی دنده ولري. مخکې له دي  چې مرنالونه د اړتيا په 

اساس ډلبندي يش دا اړينه ده پوه شو چې که چريي د دې مرنال څخه خالې خوراکه 
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څاروي ته ورکول يش په هغې کې د لږوالی نښي رامنځته کوي او هغه نښي د دې مرنال په 

ځي.  د مرنالونو په برخه کې زياتره څيړنې په همدې ډول تررسه عالوه کولو رسه له منځه 

شوي دي. په هر صورت ځني مرنالونه د څارويو د نورمالې روغتيا او ودې له کبله په ډېرو 

لږو اندازو اړين دي، چې دا امکان نه لري چې داسې خوراکه جوړه کړی چې نوموړي 

الندې يوازې په البراتواري څارويو کې مرنال ونه لري  او لږوالی يې د ځانګړو رشايطو 

ليدل کېږي. په دې څيړنو کې يوازې دا اړينه نه ده چې د خوراکې او اوبو برابرول وڅارل 

يش،همدارنګه بايد چې د څارويو په اړه  ډاډ ولرو  چې دوی له پنجرو، اخورو، اړوند 

 موادو يا له اتوموسفري  څخه دا مرنال نه اخيل.

ضايعاتو او يا هم په محصوالتو کې د شتون   ي  د ايندوجينسد مرنالونو اړتياو 

له مخې، يا هم  تراس مرنالونه،په خوراکه کې  د تجربوي دوز څخه معلومېږي. د مرنالونو 

د دندې څخه عالوه  عمده ستونزه د تکافو د معيار په اړه  تصميم نيول دي. د مرنالونو هغه 

 يوي دندي لپاره کايف دي کيداي يش د بيل لپاره کايف نه وي. غذايي اندازي چې د 

د غوښي لپاره د حالليدونکو څارويو د ودې په دوران کې د لنډ وخت لپاره 

تکافو صورت نييس چې د اوږد مهال لپاره د نسيل او  بالغو اړتيا  نه پوره کوي. همدارنګه 

د هډوکي حجم، قويوايل، هغه مرنالونه چې د هډوکو په جوړښت کې برخه لري لکه 

هستولوژي او ترکيب د  ډېرو ځانګړتياو لرونکي دي. په غذا کې د لږوالی پر مهال د بدن 

زيرمي د ميتابوليکي دندو لپاره مرنالونه برابروي، او دا بايد هغه وخت ذکر يش چې اړتياوي 

 په دقيق ډول محاسبه يش.

په توګه ډلبندي شوي وو: په  مرنالونه د رضوري مرنالونو 51کال پوري  5511تر 

)کلسيم، فاسفورس، پوتاشيم، سوديم، کلورين، سلفر،  دې کې ډېر مرصفه مرنالونه

 )اوسپنه، ايودين، مس، منګانيز، زينک، او کوبالت( مګنيزيم( او مايکرو يا تراس مرنالونه

ينوم، سلينوم، کروميم او فلورين دې لست ته اضافه شول؛ کې مولبد 5591شامل وو. په 

، ويناديم، روبيديوم او املونيم tinباالخره ارسنيک، بورون، رسب، لتيم، نيکل، سليکان، 

هم په کې شامل شول، دا لست د علاموو د نظر په اساس يو څه توپري لري. د نباتاتو او 

الونه لري، چې تر دې مهاله يې اړيني دندې مرن  11څارويو نسجونه په لږو اندازو رسه  نور 
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پېژندل شوي نه دي. دا مرنالونه  له محيط څخه پوره کيدي يش، مګر  وړانديز کېږي چې 

يا له دي څخه  ډېر مواد ميتابوليکي دنده لري. له نيکمرغه  01د يت لرونکو په نسجونو کې تر 

 شوي، په ډيرو لږو اندازو اړينډېر دا مايکرو مرنالونه په ځانګړي ډول هغه چې نوي کشف 

دي، يا دا چې د څارويو په خوراکو کې په پراخه اندازه شتون لري، د دوی لږوالی د نورمالو 

 رشايطو الندې ډېر لږ پيښيږي.

په مايکرو او ماکرو ټولګيو باندې د مرنالونو ډلبندي د هغو اندازو پر اساس ده 

نورمال ډول مايکرو مرنالونه د څارويو په بدن چې څاروي ورته په خوراکه کې اړتيا لري. په 

څخه لږې  511mg/kgڅخه ډېر شتون نه لري او په خوراکه کې له   11mg/kgکې د 

جدول د څارويو په بدن کې  ځانګړی غذايي اهميت لرونکی  5.6اندازي ته اړتيا لري.  

کلونو په بېالبيلو شمرنالونه او د هغوی اعظمي اندازي روښانه کوي. دا مرنالونه په بدن کې 

او برخو رسه موجود وي. يوه مرکزي رسچينه يا تبادله کېدونکي برخه شتون لري، چې 

معموالً د وينې پالزما ده، او يو يا ډېري برخي شتون لري چې په بيالبيلو اندازو رسه مرنالونه 

ا ي له مرکزي برخې  رسه  تبادله کوي.  د بيلګې په توګه هغه برخي چې حرکت يې اسان

 ستونزمن وي.  

ميتابوليکي پرويس په مرکزي رسچينه )پالزما( کې صورت نييس، کومو ته چې 

مرنالونه له نورو برخو او هضمي الري څخه راځي چې د دي حرکت يو ستونزمن کار دي. 

او هغه برخي چې حرکت په کې ستونزمن دي له هضمي الرو، پښتورګو او شيدو څخه 

مرنالونه له هضمي او نورو الرو څخه راځي. د دي برخو  عبارت دي دا ځکه چې هلته

انجکشن د  radioactive markerترمنځ د جريان رسعت د بيالنيس ازمايښتونو او د 

ترکيب پواسطه اندازه کيدي يش او  د وخت په ترييدو رسه د نسجونو څخه د منونې په 

شکل کې ورکړل  5.6اخيستلو رسه دوام کوي. د مسو لپاره د بدن د برخو يوه بيلګه په 

شوي.

په نژدي وختونو کې ټول اړين مرنايل مواد، دواړه مايکرو او ماکرو، په اړه دايس 

ه حجره کې يو يا ډېر شمري تجزيه کونکي دندې لري. ځني مرنالونه د عقيده ده چې پ

چوکاټ وګورئ(، په داسې حال کې نور يې د 5.6پروتينونو او انزاميونو رسه نښتي وي )
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يو دوراين مرکب دي چې د  Chelateعضوي او ايونيکي مرکب په توګه شتون لري. 

يون له عضوي ماليکول رسه د عضوي ماليکول او فلزي ايون ترمنځ جوړيږي، چې دا ا

د يوناين لغت څخه اخيستل شوي چې معني يي چنګ  chelateپنجي په توګه نښتي وي )

 51B،سايتوکروم ،هيموګلوبني او ويټامني بيلګي کلوروفيل chelatesيا پنجه ده(. د طبيعي 

 دي.

 جدول  په څارويو کې د غذايي اړينو مرنالونو اعظمي اندازي 5.6

Major elements g/kg Trace elements mg/kg 

 11–11 اوسپنه 51 کلسيم

 11–51 زينک 51 فاسفورس

 1–5 مس 1 پوتاشيم

 0–5 مولبدينم 5.6 سوديم

 1–5 سلينوم 5.5 کلورين

 1.6–1.1 ايودين 5.1 سلفر

 1.1–1.1 منګانيز 1.0 مګنيزيم

 1.5–1.11 کوبالت  
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د سوديم، پوتاشيم او کلورين په شان مرنالونه په ابتدايئ ډول اليکرتوکيمياوي يا 

 فزيولوژيکي دنده لري چې تيزاب او قلوي توازن سايت همدارنګه په بدن کې د حجروي  

غشا جذب  او اوبو  اسموتيک کنرتولوي. ځني مرنالونه جوړونکی رول لري، د بېلګې په 

توګه کلسيم او فاسفورس اسکليټ  جوړوي او سلفر د ساختامين پروتينونو د جوړيدو لپاره 

اړين دي. باالخره ځني مرنالونه د حجرې په تکثري او ويش په کنرتول کې دنده تررسه کوي؛ 

 چوکاټ  مرنايل مواد او انزاميونه 5.6

 اضايف ليکني وګورئ(. -څخه لنډيز شوي Suttleاو  Underwoodپه انزاميونو کې مرنالونه ) له   

 دنده انزايم مرنال

 د کاربوهايدريتونو هوازي اکسيديشن.  Succinate dehydrogenase اوسپنه

 اليکرتول انتقال Cاو    A،Bسايتوکروم

 Cytochrome oxidase Terminal oxidase مس

Ceruloplasmin 

(ferroxidase) 

                         د اوسپنې استعامل: د مس انتقال                 

Superoxide dismutase −*1superoxide radical O  ،

Dismutation 

 جوړول Carbonic anhydrase  1Co زينک

Alcohol dehydrogenase الکولو ميتالوليزم 

Carboxypeptidase A پروتني هضم 

Alkaline phosphatase  دphosphate esters هايدروليزيس 

  

 ميتابوليزم پايرويټ Pyruvate carboxylase منګانيز

Superoxide dismutase 

 

 په لري کولو رسه انتي اوکسيدانت 1O*-د 

 ميتابوليزم پيورين Xanthine dehydrogenase ممولبدينيو 

Sulphite oxidase 

 

Sulphite اوکسيديشن 

 او هايدروپراکسايدونو لري کول 1O1Hد  Glutathione peroxidases سلينوم

Type I and III deiodinases په فعال شکل د تايروکسني بدليدل 
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ې د انتقال مرحيل قوي کوي، په کوم کې چي جنتيکی معلومات  د زينک په دي برخه ک

DNA   د نيکلوتائيدونو په سلسله کې دRNA  يو ماليکول ته انتقاليږي.  يو مرنال بېالبييل

دندي لری؛ د بيلګي په ډول مګنيشيم د کتلست، اليکرتوکيمياوي او  جوړښت دندي تررسه 

 کوي.

اړينه جوړونکي  haemد  ه کوي. اوسپنهيو شمري مرنالونه ځانګړي دندي تررس 

 51Bده، چې دا د هغه د تنفس لپاره د اړين سايتوکروم  اړېنه برخه ده. کوبالت د ويټامني

ترکيبونکي دي او ايودين د تايروکسني هورمون  جوړوي. ځني مرنالونه د بيلګې په توګه 

 په جذب، انتقال، دنده، زېرمه يا اطراحکلسيم او مولبدينوم، کيداي يش د نورو مرنالونو 

کې دخالت وکړي.  مرنالونه  ډېري کړين تررسه کوي، مګر دري غټي کړين يې د 

ناجذبيدونکو مرکباتو په جوړيدو، د ميتابوليزم لپاره رقابت او د فلزاتو رسه نښتو پروتينونو 

ور دي، او اړين فکتبرقرار ساتل دي. د مرنالونو خپل منځي تعامل د څارويو په تغذيه کې 

د مرنايل موادو ناانډويل له ساده لږوالی څخه د ښکاره نښو په توګه د فارم د څارويو د 

ځانګړو غذايي يب نظميو اړين عامل دي. په نژدي کلونو کې د راديو اکتيف ايزوتوپونو 

رسه  واستعامل  د مرنالونو په اړه معلومات ډېر کړي، اګر چې ډېري غذايي ناروغۍ له مرنالون

 تړيل دي او دقيق سببونه يې تر اوسه معلوم نه دي. 

اګر چې مرنالونه د څارويو په تغذيه کې اړين رول لري، دا هم اړينه ده که چريي  

څارويو ته په ډېره اندازه ورکول يش زياتره يې زهري دي او د ناروغي يا مړيني باعث 

حقيقت لري،  چې  څاروی يې په کېږي. دا خربه په ځانګړي ډول د مس او سلينوم لپاره 

کايف اندازه  اطراح کولی نه يش؛ د ورځنۍ اړتيا څخه عالوه د ډېري مودي لپاره  لږ مس 

ورکول  زهري نښي منځته راوړي. دا د فلورين په برخه کې هم صدق کوي.  په هره خوراکه 

عامل نه يش. است کې بايد مرنالونه په اختياط عالوه يش، او تراس مرنالونه بايد په عني ډول

د نظر الندي څاروي ته بايد مناسب  سپلمنټ ورکول يش او د ډېری اندازي څخه بايد 

مخنيوي ويش دا ځکه چې دا يوه ضايع  او ډېر خطر لري. مرنالونه بايد په خوراکو کې د 

پرميکس په شکل اضافه  او ښه ګډ يش ترڅو د لوړ غلظت او قوي زهريت څخه مخنيوي 

 ويش.



595   مرنالونه 

 

 

 مرنالونو طبيعي او سپلمنټ کيدونکي رسچينيد  ۶.۱

نباتات او د نباتاتو محصوالت د څارويو خوراکي مواد جوړوي، او د نباتاتو 

ترکيب د څارويو مرنالونه متاثره کويل يش. له دي کبله د نبات نوعي او د بلوغيت مرحيل، 

نۍ ليګيوم کور  د خاوري او اب و هوا نوعې، او موسمي حالتونه يې اړين فکتورونه دي. د

نباتات ډېر ماکرو مرنالونه لري او همدارنګه د وښو په نسبت ځانګړی مايکرو مرنالونه هم 

لري، عني قضيه د ليګيوم کورنيو په تخمونو کې هم ده. د خاوري حالتونه او مرنايل 

محتويات د نباتاتو مرنال اخيستل متاثره کوي، چې  د رسو د استعامل پواسطه نور هم متاثره 

کېږي. د خاوري پي ايچ  تر ټولو غټ تاثري لرونکي فکتور دي، چې د مرنالونو ترمنځ توپري 

کوي. د بيلګې په توګه، مولبدينيوم اخيستل په هغه خاوره کې ډېر وي چې لوړ پي ايچ 

لري، مګر کوبالت او منګانيز محتويات لږېږي. له دې کبله د چونې پواسطه د خاوري پي 

مرنايل محتوياتو باندې اغيز لري. د وښو مګنيزيم  د نايرتوجن او  ايچ جوړول د نباتاتو

پوتاشيم لرونکو رسو پواسطه لږېږي. د څارويو محصوالت چې په عمومي توګه د څارويو 

،  يب غوړو شيدي،  د ماکرو مرنالونو ښه wheyپه تغذيه کي استعامليږي د کبانو پوډر، 

 رسچيني دي. 

رويو لپاره مايکرومرنالونه او ويټامني برابروي او کله خوراکي معموالً، د فارم د څا

هم ځني اضايف مرنالونه، د بېلګې په توګه د هګي ورکونکو چرګو لپاره کلسيم اړين وي. 

د مرنالونو عامي رسچيني چې په مرنايل سپليمنټ کې استعامليږي په هغې کې چونې ډبره 

 calcinedمالګه د سوديم او  د کلسيم لپاره، ډای کلسيم فاسفيټ د فاسفورس، عامه

magnesite  د مګنيزيم لپاره استعامليږي. مايکرومرنالونه معموالً د مالګو په شکل د

بېلګې په توګه سلينيوم د سوديم سلينيټ په شکل استعامليږي. کله چې د مرنال د رسچيني 

کيږي.  لپه اړه فکر کيږي، قيمت، کيمياوي او فزيکي ډول، او خالص وايل په پام کې نيو 

دا هم اړينه ده چې د مرنال ازاديدل هم په پام کې ونيول يش )لسم څپرکی وګورئ(.  کلسيم 

 meta-phosphatesاو  orthoد زياتره رسچينو څخه د استفادې وړ دي او فاسفورس په 

 د استفادې وړ دي.  له فاسفيټي تيګو څخه د فاسفورس استفاده لږه ده.  5111-11رسه د 
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د استفادې وړ دي، په  611-11څخه  calcined magnesiteمګنيزيم له 

 511-11دي. سلفر له سلفيټ څخه  911دايس حال کې چي له مګنيزيم سلفيټ څخه تر 

د استفادې وړ دي. د مايکرو مرنالونو شتون د سلفيټ ، کلورايد يا نايرتيت مالګو کې لوړ 

شمري رسچيني د معياري جدول د مرنالونو يو  1.6دي ځکه چې په اوبو کې منحل دي. 

رسچيني په وړاندې څرګندوي. په دې بېلګو کې هغه ځانګړنه چې د اړونده استفادې لپاره 

استعامليږي د بېالبيلو مرنالونو، د بيلګي په توګه جذب، په نسجونو کې جمع کيدل او د 

د مرنالونو جدول کې ځني رسچيني  1.6فعالو ميتابوليکي مرکباتو توليد لپاره توپري کوي ؛  په 

څخه لوړ ارزښت لري. عضوي ازاد ايونونه د غذا له  511له معياري رسچينو په مقايسه د 

نورو برخو رسه پيچيل شکل جوړوي، چې په پايله کې جذب او د څارويو استفاده لږېږي.  

يا عضوي شکل کې مرنالونه )چي مرنال د بل عضوي ماليکول لکه آمينو  chelatedپه 

ي(  د نورو ترکيبونکو د عکس العمل څخه محفوظ دي او په تيوري ډول اسيد رسه وصل و 

 chelatedپورته ذکر شو او   Chelatesد غريعضوي رسچينو په نسبت لوړ جذب لري. 

مرنالونه په خوراکه کې د سپليمنټ په توګه عالوه کول اوس مهال د څيړنې فعاله ساحه ده. 

 synthetic compoundله  chelating agentsيو تر ټولو قوي 

ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)  څخه عبارت دي، چې له درندو

د جوړولو ځانګړين لري. په هرصورت  په مصنوعي محيط  chelatesفلزاتو رسه  د باثباته 

مايکرويب جوړېدنې ته  51Bنسبت کوبالت کلورايدته د ويټامني chelatesکې، د کوبالت 

او کوبالت سلفيټ ورکولو له مخې  cobalt EDTAو د خويل الري د ډېر اغيزمن نه وو، ا

محتويات يو شان وو. د پولټري په خوراکه کې  د  51Bپه ځيګر او سريوم کې د ويټامني

chelating agents  لکهEDTA  عالوه کول کيدي يش په ځينو پيښو کې د مرنايل

صلېدل قوي دي، او  په ترمنځ و  EDTAموادو شتون ښه کړي. په هر صورت، د فلز او 

دا راښايي چې مس نسبت غري عضوي مالګو ته ډېر د   chelatesپسونو کې د مسو 

استفادې وړ نه دي. په نژدي وختونو کې د مايکرو مرنايل او عضوي پيچيل موادو جوړيدل 

ټولنې د داسې  American Feed Control Officialsکې د  5551ډېر شوي.  په 

 ر ګټګورۍ تعريف کړي دي:جوړښتونو لپاره څلو 
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 .د آمينو اسيد فلزي جوړښت : دا د منحل فلزي مالګي او آمينو اسيد محصول دي 

  د آمينو اسيد فلزيchelate دا د فلزي ايون د تعامل محصول دي چې د منحلې فلزي :

مالګې او اسيد څخه د يو مول فلز  او دري موله )غوره توګه دوه( آمينو اسيدونو څخه 

  د اشرتاکي

  وي او د  511رابطو پواسطه رامنځته کيږي. د مات شوي آمينو اسيد اوسط وزن بايد

 څخه ډېر نه وي. 111ماليکويل وزن بايد له  chelateالسته راغيل 

  فلزي پويل سکرايد جوړښت: دا د منحيل مالګي  او پويل سکرايدمحلول د يوځای

 کيدو څخه په الس راځی.

 دا  د منحل مالګي او آمينو اسيدونو د فلزي پروتيونيټ :chelation  څخه او يا د

 ځانګړی هايدروليز شوي پروتني رسه رامنځته کيږي.

په ښه ډول جذبيږي،ممکن  ځکه چې دوی  chelatesآمينو اسيد او پيپتايد 

نسبتاً د مرنالونو د انتقال فعال  ميکانيزم  لري )اتم څپرکی وګورئ(، ولې تر اوسه ثابت شوي 

نه دی.  د خوګانو د بچيو په نسجونو کې د اوسپني اندازي او د خوګ بچي وده  نسبت 

. په هر صورت د په ورکولو رسه د هغوی وده ښه کړي iron proteinateميندو ته د 

خوګ بچيان د ميندو فضلې ته الرسيس لري او له دې څخه اوسپنه ترالسه کولی يش. بيا 

هم، د زينک متيونني په خوګانو کې د نسجونو لپاره د زينک اندازي ښه کړي دي، خو 

پاييل يې تراوسه ثابتي نه دي. د هغې خمريي په عوض چې  ډېر سلينيوم لري د سوديم 

ا ثابته کړي چې د ښځينه خوګانو د سريوم، شيدو او نسجونو کې د سلينوم سلينيت مرکب د

محتويات او د دوی د بچيانو د سلينوم اندازه ښه کړي. د شيدو ورکونکو خوګانو په خوراکه 

 ته،  شيدو ته د سلينوم انتقال ډېروي. seleniteکې د سلينوم غني حمريې نسبت  

نکي و په شکل نه وي مګر په سلفر لرو سلينوم عنرص د پورته ذکر شوو جوړښتون

آمينو اسيد کې د سلفر رسه عوض کيږي. په هر صورت، لږ قېمت لرونکي غريعضوي 

د بېالبيلو خواصو او بېالبيلو  chelating agentsسلينوم سپلمنټ کول اغيزمن دي. د 

عکس العملونو پر اساس، د سپلنمنټ په توګه د مرنالونو استعامل د بحث وړ دي. د 

Underwood  اوSuttle (5555 د ليکنو پر اساس په دي برخه )؛اضافه ليکني وګورئ 
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 (%) جدول  د مرنايل مرکباتو اړوند مرنالونو بيلګي 1.6

 پسونه غواګاين خوګان پولټري مرنايل مرکب

 511 – – – کوبالت سلفيټ

 11 – – – کوبالت ګلوکوهيپتيت

 511 – – – کوبالت کاربونات

 511 511 511 511 مس سلفيټ

 – 511 – 511 اليسني-مس

 – – 551 51 متيونني-مس

 – – 11 61 مسو کاربونات

 551 551 – 551 کپريک کلورايډ

 511 511 511 511 (O1H9اوسپني سلفيټ )

 – 551 511 91 اوسپنې سيرتيت

 1 – 51 51 فرييک اوکسايد

 – – – 511 فريس کلورايد

 511 – 511 – متيونني-اوسپنې

Iron-proteinate – 511 – 11 

 511 – – 511 منګانيز سلفيټ

 – – – 11 منګانيز کاربونات

 511 – – 511 ميتونني-منګانيز

 – – – 511 منګانيز کلورايد

 – 511 511 511 سوديم سلنيټ

Seleno-cystine 551 – – 511 

Seleno-methionine 11a/551b 511a/511b – – 

Seleno-yeast – – 151 511 

 – – 511 511 زينک کلورايد

 511 511 – 511 زينک سلفيټ

 511 – 511 – اليسني-زينک

 11 – 511 511 ميتونني-زينک

aAssessed from glutathione peroxidase production or incidence of 
exudative diathesis. 
bAssessed from whole body or tissue selenium retention or incidence of 
pancreatic fibrosis. 
Summarised from Ammerman C B, Henry P R and Miles R D 5551 

Supplemental organically-bound mineral compounds in livestock nutrition. 
In: Garnsworthy P C and Wiseman J (eds) Recent Advances in Animal 
Nutrition, Nottingham, Nottingham University Press, pp. 69–55. 
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پيښه په ساينيس ژورنالونو  consistent responsesکې اختياط په کار دي تر دې چي د 

کې نرش شوي. د قيمت په پام کې نيولو رسه، دا په بشپړ ډول د غريعضوي رسچينو رسه 

عوض کيدي يش، مګر په خاصو مواردو کې استعاملېږي. وړانديز کيږي چې د غري 

عضوي رسچينو ګټورتوب لږ وي نو د نورو مرنالونو د مداخيل له کبله عضوي مرنالونه د 

نرص اضايف سپلمنټ برابروي. دا محصوالت  د ناجذب شوو مرنالونو اطراح د لږولو اړوند ع

قانون په خوراکو  EUلپاره مناسب  دي او له دي کبله يې په محيط باندې تاثري لږوي. د 

په څړځای کې څارويو ته د مرنال  باندې يوازې نومول شوي سپلمنټونو ته اجازه ورکوي.

  سپلمنټ کول يوه ستونزه ده.

مرنالونه په غذايي خښتو کې په ازاد شکل کاريدي شی، چې عالوه له دې څخه 

د انرژۍ او نايرتوجن منبع هم برابروي. په هر صورت، د څارويو پواسطه يې په انفرادي 

ډول خوړل توپري کوي. خوړل يې په موسم، هوا حاال تو، ځای انتخاب،  خښتو شمري 

کولو فريکونيس او شتون پوري اړه لري. د تيلو يا )ترڅو رقابت لږ يش(، د اوبو د تازه 

موالسس شاملول يې خوند ښه کوي. د مايکرو مرنالونو د منحلو مالګو پواسطه د څړځای 

سپري کول د څړځای مرنالونه ډېروي. په رسو کې د مايکرومرنالونو شتون د خاوري له 

ل ږ وي، نو بيا دا ډو الري د نبات محتويات ډېروي. په هر صورت که چريي لږوالی يې ل

 استعامل کامياب نه دي.

ځني مايکرومرنالونه لکه کوبالت او مس،  د تابليت ګن پواسطه په لري کې 

داخليږي. دا بولس )ګولۍ(  په کراره  د مياشتو په دوران کې حليږي، او مرنال په يو نواخت 

وښل ر بولس پشکل ازادېږي. په خوله کې د شخوند وهلو د خطر څخه د بچ کېدو په خاط

کېږي، له دي کبله د مرنال د ازاديدو ګټورتوب لږېږي. په نژدي وختونو کې بولسونه له 

منحل کېدونکو موادو څخه توليديږي چې د دي پوښ په وړاندې حساس نه دي. دا ډول 

بولسونه کيدي يش له يو څخه  ډېر مرنالونه )د بيلګې په توګه کوبالت او سلينيوم(، پرازيت 

اکسايد،  چې ډېر مخصوص کثافت لري  ولري. د مسو Eيا  A ،Dاو ويټامينونه  ضد مواد،

او په اب اومازوم کې نښيل، هم په دې ډول استعامليږي. د ځينو مرنالونو ) لکه مس، 
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ايودين او سلينيوم(، د خويل الري دوزونه، رشبتونه يا انجکشن له محلولونو يا حمريي په 

 ، مګر د مزدور اړتيا ډېره ده.مناسبو وقفو رسه ورکول کيدي يش

 

  تيزايب او القيل توازن ۶.۱

اليکرتواليتونه په تغذيه کې په نورمال شکل شتون لري، چې اړتيا يې د دندې  له 

پلوه توپري کوي. له فزيولوژيکي پلوه، اليکرتواليتونه بايد يوځای واخيستل يش ځکه چې 

کتيون ترمنځ  توازن ته اړتيا لري،ترڅو په موثر ډول دنده تررسه کړي.  حجرې د انيون او

فزيولوژيکي پرويس په محدودو رشايطو په ځانګړی توګه پي ايچ کې تررسه کيږي، عالوه 

له دي څخه، انزاميي سيستم، او حجروي ميتابوليزم، د پي ايچ په وړاندې حساس دي. 

رې دنده متاثره کوي له همدې کبله څاروي همدا علت دي چې  اسيد او قلوي تغري د حج

وسايت.   قلوي خاصيت ثابت-بايد د ايونونو اخيستل او خارجول تنظيم کړي تر څو اسيدي

که چريی په حجره کې د اليکرتواليتونو درست توازن ونه ساتل يش نو ميتابوليکي چينلونه 

ابته پاتی نه يش او وده به ثبه په منظم ډول دنده تررسه نه کړي رسچيني په منظم ډول ترالسه 

نه يش. هغه غذايي مواد چې انيونونه او کتيونونه لري د حجرې د داخيل اليکرتواليتونو په 

بالنس کې اړين دي. له دي کبله د انيونو ډېروالی د ډېرو هايدروجني ايونونو سبب کيږي 

ځي، په دايس اترڅو انيونونه خنثي کړي، چې له دې کبله ميتابوليکي اسيدوزيس منځ ته ر 

حال کې چې د کتيونونو لکه د استيت او باي کاربونات ډېروالی د الکلوزيس سبب کيږي. 

د خاصو مرنالونو د ميتابوليکي يا فزيالوژيکي خاصيت په اساس دا تاثريات ازاد دي. د 

تيزاب او القيل بالنس د ودې اندازه، اشتها، آمينو اسيدونو او انرژي ميتابوليزم، کلسيم 

عامل، ويتامني ميتابوليزم، د کوملو جذب او پښتورګو دندي متاثره کوي. کله چې د است

حجرې په پي ايچ کې تغري رامنځ ته يش نو وررسه د وينې او تشو متيازو په  پي ايچ کې 

تغري راځي. دا ډول غذايي تاثري کيدي يش چې د غذايي اليکرتوليکي توازن د اندازي 

  Cl-++K+Na−پواسطه وښودل يش لکه: 

څخه  واحد وزن\ mequiمرنالونو اندازه د  Cl−او  Na ،+K+په دي ځای کې 

عبارت ده. د خوګانو او پولټري د غذاګانو د تعينولو لپاره په عمومي ډول غذايئ 
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اليکرتواليتي بالنس استعامليږي.  خوګان د کتيونونو په نسبت د انيونونو ډېروالی ته ډېر 

په شاوخوا کې  111mequiv/Kgحساس دي، او غوره غذايي اليکرتوليتي بالنس يې  

ي قلوي د بالنس پواسطه متاثره کېږ-دي. په پولټري کي د هګۍ د پوښ جوړيدل د اسيد

ځکه چې د کلسيم کاربونيت د جوړيدو پر مهال د هايدروجن ايونونه ازاديږي. د هګۍ 

توصيه کيږي. د   111mequiv/kg-111نس ورکونکو چرګانو غذايي اليکرتواليت بال 

ګرمي د سټريس، ډېر تنفس )نفس وهل( په حالتونو کې تنفيس الکلوزيس رامنځته کيږي 

وي دي، قلوي بالنس داسې برابر ش-چې په پولټري او شيدو غواګانو کې د خوراکې تيزايب

رسته کوي  س رسه مچې دا لږ کړي. له دې پرته نور هغه مرنالونه چې د اليکرتواليتونو  بالن

( Mg+++Ca++K+Na+++بايد په پام کې ونيول يش  او د )

−(− −0+SO− −
0+HPO−

0PO1+H−Cl محاسبي پواسطه تعني کيدي يش. دې ته د غري )

ځانګړی غذايئ انيون اصطالح کاريږي. دا وروستي يې اسايس تجزيي ته اړتيا لري  خو په 

انو ايف دي. په نژدي وختونو کې، په غذاګعميل ډول د غذايي اليکرتواليتونو لږ بالنس ک

يون بالنس يا ان-کې د اليکرتواليتونو د تعني لپاره د شخوند وهونکو په غذا کې د کتيون

--)-(K+Na++( استعامليږي. دا د )DCADانيون توپري )-غذايي کتيون
1+SO-Cl يا د )

(++K+Na)-(--+S-Clپه توګه محاسبه کيږي. اوس د کتيون )-ري څخه توپ انيون ترمنځ

استفاده کيږي ترڅو د شيدو غواګانو د غذايي منجمنت په برخه کې، د هايپوکلسيميا څخه 

 چوکاټ وګورئ(. 1.6مخنيوي ويش )

القيل حالتونو او ترمينالوژۍ ترمنځ د محاسبي د ميتود)د بيلګې -د غذا د تيزاب 

+په توګه کوم ايون په کې شامل دي(  برخه ګونګه ده. ځني پيشنهاد کوي چې  
0NH ،

−
1HCO  او—

1CO  شامل يش، په دايس حال کې چې نور بيا د اغيزمن جذب محاسبه

و څيړنو ته اړتيا لري او د مخکني ټايپ توصيه کوي. په هر صورت دا روښانه کول ډېر 

ځني پتالوژيکي حالتونه  د اليکرتوليکي بالنس د ګډوډ کيدو  معلومات  عميل کيداي يش.

سبب کېږي، د بيلګې په توګه استفراق )د کلورايد بايلل(، اسهال )د باي کاربونيت بايلل( 

ېره اندازه په هرصورت، دا په  ډاو د  ډېرو آمينو اسيدونو اکسيديشن )د  ډېرو تيزابو توليد(. 

 د تغذئې پوهانو له کنرتول څخه وتيل دي. 
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 انيون توپري او ميلک فيور-د غذايي کتيون  چوکاټ 1.6

( رسه د هډوکي PTHالقيل ميتابوليکي بالنس د پاراتايروئيد هورمون )-د تيزاب

اس د غذا  باندې تاثري لري. په دې اس dihydroxycholecalciferol-5211حساسيت او 

په پيښېدو کې تاثري لري. هغه حالتونه چې القيل  رامنځته کوي  milk feverمرنايل بالنس د 

په وړاندې د هډوکو حساسيت لږوي او د کلسيم  PTH(  د K+او  Na+)لوړ غذايي کتيونونه،

په  PTH( د S--او  Cl−ازاديدل محدودوي.  بر عکس تيزايب حالت )لوړ غذايي انيونونه،

توليد  ډېروي او له دي  dihydroxycholecalciferol-5211ې حساسيت ډېروي، د وړاند

غواګانو کې  pre-calvingکبله ډېر کلسيم برابريږي. د دې ميتابوليکي تعامولونو پواسطه، په 

 القيل بالنس   د ميلک فيور  پيښو په لږولو کې ښه پايله لري.-د غذا پواسطه د تيزاب

( استعامليده، مګر Cl-++K+Na−النس د محاسبي لپاره )پخوا د اليکرتواليت د ب

--دا وموندل شوه چې  
0SO  يا--S ګټور وو. له دي کبله غذايي کتيون-( انيون توپريDCAD )

( پواسطه محاسبه او په غذا کې د S-Cl+-)-(K+Na++( يا )0+SO-Cl-)-(K+Na++د )

د  ډېرو فکتورونو لکه نسل او غذايي  DCADالقيل توازن تررسه کيږي. مناسب -تيزاب

ايونونو ته ډېر  S−ايونونه نسبت  Cl−منجمنت له مخې توپري کوي.  تازه څيړين ښايي چې 

 اسيدتوليدوي، سبب يې د هضمي الري جذب او بېالبييل ماتېدين دي.

په عميل ډول د غذا په منجمنټ کې هغه خوراکي لږېږي چې  ډېر پوتاشيم او سوديم 

پوتاشيم لري، او القيل  01g/Kg DM-11ولري. د وښو سايليج سرته ستونزه ده، چې معموالً 

هغه  brewer’s grainsپواسطه معامله شوي داين او موالسس بايد منع يش. د دانو محصول، 

کلسيم  DCADاو پوتاشيم لري. د لږ کلسيم لرونکي غذا برخالف، خوراکي دي چې لږ سوديم 

ته د متوسط څخه تر لوړ اخيستو اړتيا لري. د سپليمنټ په ډول انيون لرونکي مالګي )لکه امونيم 

 DCADکلورايد، امونيم سلفيټ، مګنيزيم کلورايد، کلسيم کلورايد( استعامليدي يش ترڅو 

دې تګالري عميل کولو لپاره د غذا د مرنايل محتوياتو  توازن کړي، مګر ښه خوند نه لري. د

معلومات اړين دی. د ډاډمن کيدو لپاره کايف مګنيزيم شته ترڅو کلسيم جذب او ميتابوليزم يې 

کيږي چې په کې مګنيزيم سلفيټ يا  1.1g/kg DMتررسه يش، د غذا د مګنيزيم اندازه 

برابريږي او کلسيم يا امونيم  0g/kg DMيې مګنيزيم کلورايد استعامليږي، او د سلفر اندازه 

( 0g/kg DMسلفيټ استعامليږي. که چريي په غذا کي پوتاشيم ډېر وي  ډېر مګنيزيم )تر 

-511د امونيم يا کلسيم کلورايد پواسطه اداره کيدي يش. د کلسيم د  DCADاړين دي. 
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511g/day  11او فاسفورسg/day ستونزه  ه د ميلک فيورپه اخيستلو رسه برابرېږي. له دې کبل

مالګو  ډېري اندازي خوراک اخيستل لږوي او  anionicبايد مختاطانه اداره يش، ځکه چې د 

نوري ميتابوليکي ستونزي زيږوي. د دې تګالري ګټورتوب د تشو متيازو د پي ايچ په اندازه 

ي د د دوه په شاوخوا کې وي. دا خوراک 6.1کولو رسه معلوميدي يش،چې بايد لږ څه تيزايب  

هفتو لپاره ورکول کيږي مګر د لنګون څخه مخکي د څلورو هفتو څخه  ډېر نه ورکول کيږي. 

 DCADاګر چې بالريب خوسکۍ د غواګانو په شان عمل کوي د ويني کلسيم يې  ډېريږي او 

لږيږي، غذا اخيستل متاثره کيږي او  ډېري شيدي نه ورکوي. اوس دا توصيه کيږي چې خوسکيو 

د عوض پلټنه کوي ترڅو غذا  DCADسپلمنټ نه يش. اوسنۍ څيړين د  anions ته بايد

اخيستل ښه کړي او شيدو توليدبهرت يش. د شيدو ابتدايئ دوري غذاګاين په  ډېره اندازه تخمر 

به وي، په تيوري ډول، د رومن او ويني  DCADکيدونکي کاربوهايدريت لري او يو مثبت 

 اسيدوزيس د لږولو رسه مرسته کوي.

  

  عمده مرنالونه ۶.۱

 کلسيم

د څارويو په بدن کې تر ټولو  ډېره مرنايل ماده، ده. کلسيم د اسکليټ او  کلسيم

بدن کلسيم په کې پيدا کيږي؛  د ټول 551غاښونو په جوړښت کې ډير اړين دي، تقريباً 

عالوه له دې څخه، کلسيم د ژوندي حجرې او د انساجو د مايعاتو اړينه برخه ده. د عصبي 

سياليو د انتقال او د عضيل د تقليص خواصوڅخه عالوه، کلسيم د انزاميي سيستمونو د يو 

ال د دا مرن شمري کړنو لپاره اړين دي. همدارنګه د ويني په لخته کيدو کې اهميت لري. 

کلسيم لري، مګر  511mg/l-11وينې په پالزما کې شتون لري؛ د يت لرونکو پالزما معموالً 

 څخه  ډېر کلسيم لري.  011mg/l-111هګۍ ورکونکي چرګي د 

 

 د هډوکي جوړښت 

مرنايل  061g/Kgپيچيل جوړښت لري، د وچې مادې له مخې تقريباً  هډوکي  

شحم لري. په هرصورت دا ترکيب د څاروی د  511g/Kgپروتني او  161g/Kgمواد، 

عمر او غذايي حالت له مخې توپري کوي. کلسيم او فاسفورس د هډوکي تر ټولو  ډېر مرنايل 
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په شان يوځای شوي.  hydroxyapatite ،1.Ca(OH)1)0(PO1Ca1مواد دي؛ دوی د 

 مګنيزيم لري.  51g/Kgس او فاسفور  591g/Kgکلسيم،  161g/Kgد هډوکي ايره تقريباً 

له کيمياوي پلوه اسکليت  باثباته واحد نه دي، ځکه چې په هډوکي کې د کلسيم 

او فاسفورس ازاد ډول په   ډېره اندازه دوباره جذب کېږي. دا په ځانګړی  توګه د شيدو 

ورکولو او هګۍ د توليد پر مهال صورت نييس، اګر چې د هډوکو او نرمو انساجو ترمنځ 

يشه د کلسيم او فاسفورس ترمنځ د تبادلې  دوامداره پروسه شتون لري. د کلسيم دوباره هم

جذب د پاراتايروئيد غدي پواسطه کنرتوليږي. که چريي څاروي په دايس غذا تغذيه کيږي 

چې لږ کلسيم لري، نو د حجرې د باندې مايعاتو د ايونيکي کلسيم اندازه لږيږي، 

ي او توليدونکي هورمون د هډوکي د دوباره جذب سبب پاراتايروئيد غده تحريک کيږ

کيږي، کلسيم ازادوي تر څود څاروی اړتيا پوره کړي. دا چې کلسيم د فاسفورس رسه 

يوځای په هډوکي کې شتون لري، فاسفورس هم ازاديږي او د څاروی پواسطه اطراح 

 کيږي.

ې د لري، چ همدارنګه پاراتايروئيد هورمون  د هغه کلسيم په تنظيم کې دنده

د توليد پواسطه  له کوملو -dihydroxycholecalciferol 5211د يو مشتق،  Dويټامني

 ۶۶۶ري )لڅخه جذبيږي،  چې د کلسيم رسه د نښلېدونکي پروتني د جوړيدو رسه رابطه 

يازو کلسيم بيا شو متپايله کې دا هورمون پښتورګي تحريکوي ترڅو د ت صفحه وګورئ(. په

 ځل جذب کړي.

 

 والی نښيد لږ 

که چريي د ځوانو وده کونکو څارويو په خوراکه کې کلسيم لږ وي،  نو د هډوکي 

جوړيدل په مطمني ډول صورت نه نييس چې دا حالت د ريکټس په توګه پيژندل کيږي. 

د ريکټس نښي د هډوکو نا درست شکل، د بندونو غټيدل، ګوډوايل او شخوالی دي. په 

ود رسه اوستيوماالشيا منځته راځي، په کوم کې چي د بالغو څارويو کې د کلسيم د کمب

هډوکي څخه کلسيم ازاديږي او بريته ورته کلسيم نه راځي. په اوستيوماالشيا کې هډوکي 

ضعيفه  او په اسانۍ رسه ماتيږي. په هګۍ ورکونکو چرګو کې د کمښت نښی د مښوکي او 
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ي. ښ لري او توليد يې لږيږهډوکو نرميدل، د ودې ځنډ او د پښو کږيدل دي؛ هګۍ نري پو 

د ريکټس او اوستيوماالشيا لپاره پورته ذکر شوي نښي د کلسيم د کمښت لپاره ځانګړی نه 

دی بلکې کيدای يش چې د فاسفورس د کمښت، د کلسيم او فاسفورس غري نورمال تناسب 

شمري فکتورنه دلږ  صفحه وګورئ(. يو ۶۶۶رامنځته يش )کمښت رسه هم  Dيا د ويټامني

 کلسيفيکيشن سبب کيديل يش.

( يو حالت دي چې عموماً د لنګون څخه وروسته Milk fever) د لنګون فلج

په شيدو غواګانو کې پيښېږي.  په دې کې د سريوم د کلسيم اندازه لږه وي، عضيل شخوايل 

وايل دقيق ک فيور له کبله د کلسيم لږ وي او په وحيمو واقعاتو کې  فلج او بيحايل وي. د ميل

سبب ګونګ دي، مګر عموماً  فکر کيږي چې، د شيدو ورکولو رسه، د پاراتايروئيد غده د 

دي توان نه لري چې په چټکۍ رسه د کوملو څخه د کلسيم جذب  ډېر  او اضايف اړتيا 

اسطه نورمال و پوره کړي. د ويني د کلسيم اندازه د رګ  الري د کلسيم ګلوکونات انجکشن پ

کېږي، مګر هميشه تاثري نه لري.  کله چې څاروی وچ وي او غذايي فاسفورس په کايف 

اندازه وساتل يش څاروي  ډېر کلسيم نه خوري د ميلک فيور واقعي لږيږي. د لږ کلسيم 

لرونکي خوراکو قصدي استعامل تر څو د کلسيم جذب  ډېر يش او ميلک فيور څخه 

ده چې د خوسکي د زيږيدو وخت آټکل يش، پرته له دې د کلسيم مخنيوی ويش، دا اړينه 

 کمبود واقع کيدي يش. 

همدارنګه پرته له دې چې بوس استعامل يش د علف په استعامل رسه کلسيم په 

ک القيل د بالنس په توازن رسه ميل-غذا کې نه لږيږي. په نژدي وختونو کې  د غذا د اسيد

ګورئ(. د لنګون د مخه د لنډ وخت لپاره د چوکاټ و  1.6فيور کنرتول شوي دي )

ډېر دوزونه ورکول هم ګټور ثابت شوي دي، مګر وخت يې لږ دي . په دوه   1Dويټامني

 الً د لنګون څخه مخکې واقع کيږي.ګونو زيږونکو خوګو کې هايپوکلسيميا معمو 

 

 کلسيم رسچيني  

فاله د کلسيم ښه ت شيدي، د نباتاتو شني پاڼي،په ځانګړی  توګه ليګيوم، او لبلبو

رسچيني دي؛ دانې او ريښي يې کمزوري رسچيني دي. په ځينو ليګيوم نباتاتو کې، کلسيم 
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رسه نښتي وي چې د استفادي وړ نه وي. د څارويو هډوکي لرونکي  oxalatesله 

محصوالت، لکه کب پوډر، يې ښې رسچيني دي. کلسيم لرونکي مرنايل سپليمنټونه چې 

انګړی  توګه شيدو ورکونکو او هګي ورکونکو چرګو ته دوامداره ورکول د فارم څارويو په ځ

کيږي، له ميده چوين، د هډوکي  پوډرو او کلسيم فاسفيټ څخه عبارت دي. که چريې 

ورکول کيږي دا اړينه ده چې د فلورين د  rock calcium phosphateڅارويو ته 

پلمنټ زهري وي. د ساده معده نشتوايل په رابطه ځان ډاډمن کړو، پرته له دي به يې س

سبب  ولرونکو څارويو لپاره  ډېر شحم د شحمي اسيدونو رسه د کلسيم صابون د جوړيد

 کيږي چې د کلسيم جذب لږوي.

 

  کلسيم او فاسفورس نسبت 

څارويو ته د کلسيم د سپلمنټ په ورکولو کې په خوراکه کې د کلسيم او 

اسب په پام کې نيول اړين دي، ځکه چې د دوی غري نورمال تناسب د دې فاسفورس تن

مرنالونو د کمښت په څري زيان رسونکي دي.  د کلسيم او فاسفورس تناسب د فارم د څارويو 

اندازو ترمنځ  1:5 څخه تر 5:5لپاره نسبت پولټري  ډېر په پام کې نيول کيږي عموماً د 

محاسبه کيږي اګر چې د وړانديزونو له مخې شخوند وهونکي څاروي کويل يش د 

فاسفورس د اړتيا څخه  ډېره اندازه تحمل کړي. د شخوند وهونکو څارويو لپاره د کلسيم 

 Agriculture and Food Research Council’sاو فاسفورس  اړتياوي د 

Technical Committee on Responses to Nutrients  ،پواسطه نرش شوي

 وايي چې په ځينو حالتونو کې د فاسفورس اندازه د کلسيم څخه  ډېريدي يش. 

د هګۍ ورکونکو چرګانو لپاره د کلسيم اندازه  ډېره ده ، ځکه چې د هګۍ د 

پوښ لپاره  ډېر کلسيم ته اړتيا ده. معموالً هګۍ ورکونکو چرګانو ته د چوين ميده ډبره  له 

په اختياری شکل ورکول کېږي.  calcareous gritه ګډيږي، يا په عو ي ډول غذا رس 

د  ډېر وخت  کې د چوين دانه لرونکي ډبره ډيره موثره ده ځکه چې غټي ټوټي په شاټينګه

 لپاره پايت کيږي.
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 فاسفورس 

ه پد څارويو په بدن کې د نورو مرنالونو په نسبت  ډېري دندي لري.  فاسفورس

هډوکو کې د فاسفورس او کلسيم نژدي اړيکي مخکي ذکر شوي. عالوه له دي څخه 

فاسفورس په فاسفوپروتينونو، هستوي تېزابونو او فاسفولپيډونو کې شتون لري. دا مرنال د 

ه جوړولو کې پ ډای او ترای فاسفيټ-اډينوسني او شوګرفاسفيټ انرژي په ميتابوليزم کې د

 Dرکی وګورئ(.د کلسيم او فاسفورس په ميتابوليزم کې د ويټامنيحيايت دنده لري )نهم څپ

ارزښت په پنځم څپرکی ترشيح شوي دي. د څاروی د بدن  فاسفورس  نسبت کلسيم ته لږ 

کلسيم  په هډوکو او غاښونو کې شتون لري، په دې جوړښتونو کې د   551دي.  د بدن 

په نرمو نسجونو او مايعاتو کې شتون   ده؛ پاتی پاتې برخه 111-11فاسفورس اندازه تقريباً 

لري، چې پورته ذکر شوي اړيني دندي تررسه کوي. د فاسفورس د ميتابوليزم کنرتول نسبت 

کلسيم ته توپري کوي. که چريي د استفادې  وړ شکل کې وي نو په ښه ډول جذبيږي حتي 

ه( اطراح ړو پواسطکه اړتيا يې  ډېره هم وي. اضايف اندازه يې د پښتورګو يا هضم الري )ال 

کيږي. په ساده معده لرونکو څارويو کې، پښتورګي د اطراح لومړنۍ الر ده. د پالزما 

فاسفورس د الړو رسه نښيل چې په شخوند وهونکو څارويو کې د شخوند پر مهال د ژولو  

 لري لپاره  ډېره اندازه تشکيلوي.ډېره برخه په الړو کې وي او د غذا په نسبت د 

 

 نښي د لږوالی 

په نړۍ کې ډير ځايونه شته چې خاوره يې لږ فاسفورس لري په ځانګړي توګه 

وچي او نيمه وچي ساحي، او د فاسفورس لږوايل کيدي يش چې ترټولو پراخه او د 

اقتصادي پلوه نسبت ټولو مرنالونو ته چې څريدونکي څاروي متاثره کوي، اړين وشمريل 

جوړيدو لپاره اړين دي او کمښت يې د  يش. د کلسيم په شان فاسفورس د هډوکو د

 ريکټس او اوستيوماالشيا سبب کيږي.  

هغه غواګانې چې د فاسفورس لږوايل ولري بدخوري کوي، يا اشتها خرابيږي؛ 

اخته شوي څاروي نورماله اشتها نه لري او لرګي، هډوکي، قالني او نور خارجي شيان ژوي. 

ه ده، او کيداي يش چې د نورو فکتورونو بدخوري د فاسفورس د لږوايل ځانګړی نښه ن
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پواسطه رامنځته يش. د فاسفورس کمبود کيدي يش د ويني د سريوم د تجزيئ څخه په 

الس رايش، چې د فاسفورس اندازه يې د نورمال څخه لږه وي. د فاسفورس په مزمن کمښت 

 د کې څاروي کيدي يش د بند سختوايل او د عضالتو ضعيفوايل ولري. په خوراک کې

فاسفورس کمښت رسه کمزوري القاح  تړيل وي، تخمدانونه ښه دندي تررسه کويل نه يش 

او د غوميتوب د بنديدو، ډيپريژن يا غريمنظم غوميتوب سبب کيږي. د نړۍ په سطحه  ډېر 

مثالونه شتون لري چې د فاسفورس سپلمنت کول په څرييدونکو څارويو کې القاح  ډېروي. 

رنال کمبود د شيدو د لږوايل سبب کيږي. په چرګو کې هګۍ او په غواګانو کې، د دي م

بچي ويستنه لږېږي او پوښ يې نري کيږي. په ځوانو څارويو کې وده لږيږي او په بالغو کې 

وزن اخيستل لږ وي چې دا په ټولو نوعو کې د فاسفورس د کمښت نښي دي. په غواګانو 

 دي، ځکه چې پسونه د څړ انتخايب کې نسبت پسونو ته د فاسفورس لږوايل معموالً عام

 عادت لري او د نباتاتو وده کونکي برخي انتخابوي، چې په  ډېره اندازه فاسفورس لري.

 

   د فاسفورس رسچيني

شيدي، دانه باب او کبانو پوډرو محصوالت چې هډوکي ولري د فاسفورس ښه   

رسچيني دی؛په بيده او پروړه کې اندازه لږه وي. د فاسفورس په برخه کې پاملرنې ته اړتيا 

په شکل وي، چې دپايتيک اسيد مالګه  او د  phytatesده. په دانه بابو کې دا مرنال د 

 فاسفوريک اسيد يو مشتق دي:

 ايتيتپپه دانه بابو او نورو نبايت محصوال تو کې غريمنحل کلسيم او مګنيزيم 

 ډای سوديم فاسفيټ د  511فاسفورس يوازې  کلسيم پايتيت رګوړو کې  دو شتون لري. په چ
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د اسفورس ې، پايتيت فک په شان په موثره توګه استعاملېږي. په هګۍ ورکونکو چرګانو

لکه  اميي يې استعامل شوي وو. ځيني ځانګړي غذاګاينکلسيم پاسپيټ په شان تقريباً ني

واسطه د د دې انزايم پ پايتيت فاسفورس غنم، پايتيز لري او د خوګانو په معده کې ځني

استفادي وړ ګرځي.  په هر صورت  پايتيز د تيزايب حالتونو پواسطه له منځه ځي، ځکه چې 

عاليت په فلورا پواسطه د پايتيز فترشح شوي تيزاب غذا ته ننوزي. په کوملو کې د مايکرو 

بکرتيايي  د پايتيتالس راځي، مګر په خوګانو کې لږ اهميت لري. د پسونو په رومن کې 

پايتياز پواسطه هايدروليز کيږي. په لنډه کومله کې موجوده بکرتيا هم پايتيز لري، مګر د 

 . له دي کبلهنه ده ساده معده لرونکو لپاره د فاسفورس په برابرولو کې ګټورتيا څرګنده،

ۍ د فاسفورس د نورو شکلونو په نسبت د شخوند وهونکو پواسطه په تيز  پايتيت فاسفورس

رسه استعامليږي اګرچې په کومو څيړنو کې د راديواکتيف ايزوتوپ څخه استفاده شوي د 

پوري ده. تازه څيړين ښايي چې د پايتياز فنګيس رسچيني د  1.51-1.11فاسفورس اندازه  

پايتيت  ټول کانال کې د ilealنو خوراکه کې اضافه شوي او دا په ډاګه شوي چې په خوګا

 څپرکی وګورئ(. 10هضم   ډېريږي ) فاسفورس

په خوراکه کې بايد د  ډېر فاسفورس څخه مخنيوی ويش دا ځکه چې اطراح يې  

وي. که کډېريږي او ککړتيا منځ ته راځي داسې چې د اوبو په مسري کې د الجيانو منو تنبه 

چريي فاسفورس او مګنيزيم  ډېر وخوړل يش نو په مثانه او يوريرتا کې مرنالونه جمع کيږي 

 غواګانو کې  تشې متيازي  بنديږي.او په پسونو او 

 

 پوتاشيم 

له سوديم او کلورين  او باي کاربونيتونو د ايونونو رسه يوځای د بدن د  پوتاشيم

د تيزابو او القيل په بالنس کې اړينه دنده لري.  سوديم په انساجو کې  مايعاتو په تنظيم او

د حجرو څخه د باندې مايعاتو کې تر ټولو عمده غريعضوي کتيون دي،پوتاشيم په حجرو 

کې د کتيون په توګه دنده تررسه کوي. پوتاشيم په اعصابو او عضيل حرکت کې اړينه دنده 

 په ميتابوليزم کې هم دنده لري. ولري او همدارنګه د کاربوهايدريتون
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 د لږوالی نښي 

 11g/Kg DMپه نباتاتو کې پوتاشيم  ډېر دي د بېلګې په توګه په وښو کې 

دي، له همدې کبله څاروي يې د نورو مرنالونو په نسبت په  ډېره اندازه خوري. د فارم په 

څارويو کې چې په طبيعي رشايطو کې ساتل کيږي د پوتاشيم کمښت لږ دي. يوه استثنا يې 

distiller’s  د تحمر څخه وروسته مايعات له منځه   مخ وګورئ(، چې ۲۷۶دي )داين

ډېر مرنالونه په کې لږ دي. که چېرې په خوراکه کې په  ډېره   وړي، د پوتاشيم په شمول

 اندازه پايت شونې موجود وي نو مناسبه اندازه سپلمنټ يې رضوري دی.

په نړۍ کې داسې ځانګړی سيمي شتون لري چې په خاوره کې يې په طبيعي ډول  

اندوينه کيږي  وړ پوتاشيم لږ دي. دايس سيمي په برازيل، پاناما او يوګندا کې شته، او دايس

چې په دي وچو سيمو کې کيدي يش  په څريدونکو څارويو کې په ځانګړی  توګه د اوږد 

وچ موسم په پاي کې، چې په بالغو علفو کې د پوتاشيم اندازي لږي وي، د پوتاشيم کمښت 

رامنځته کيدي يش. په چرګانو کې په تجربوي ډول د کمښت نښي د لږ پوتاشيم لرونکي 

واسطه منځته راغيل. نښي يې د ودې تاخري، ضعيفوايل او شخوايل، چې خوراکي په 

وروسته مړينه واقع کېږي. په هغو خوسکو کې چې مصنوعي شيدي ورکول کېږي او لږ 

پوتاشيم لري د کمښت نښي يې شديد فلج دی. په خوراکه کې  ډېر پوتاشيم په چټکۍ رسه 

ړونکي په دي عقيده دي چې  ډېر د بدن څخه د تشو متيازو پواسطه خارجېږي. ځني څي

خوړل يې کېدي يش چې په څارويو کې د مګنيزيم جذب او ميتابوليزم کې مداخله وکړي،  

 مخ وګورئ(. ۶۲۶وي )کې يو اړين فکتور  hypomagnesaemic tetanyچې  په 

 

 سوديم 

لري.  ې شتوند بدن په نرمو انساجو او مايعاتو ک د څارويو د بدن زياتره سوديم  

د پوتاشيم په شان سوديم هم د بدن د مايعاتو د ازموتيک فشار او تيزابو او القيل  په تنظيم 

کې رول لري. سوديم د ويني د پالزما او بدن د نورو حجرو د مايعاتو  عمده کتيون دي. په 

 هحجرو کې د سوديم غلظت لږ دي، دا مرنال د پوتاشيم او مګنيزيم رسه په  ډېره پيامن

عوض کيدونکی دي. همدارنګه سوديم د عصبي سياليو په انتقال او د هضمي سيستم څخه 
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سوديم د  مخ وګورئ(.  زياتره ۶۶۲لري )د شکرو او آمينو اسيدونو په جذب کې دنده 

)عامه مالګه( په شکل خوړل کيږي، او عموماً په همدې شکل د بدن څخه  سوديم کلورايد

کيږي. د پسونو او غواګانو په هغه خوراکه کې چې د مالګي کمښت ولري، سوديم  اطراح

 کلورين ته عمده محدود فکتور دي. نسبت

 

 لږوالی نښي 

سيمو کې  د سوديم کمبود د نړۍ په  ډېرو برخو، مګر د افريقا او  اسرتليا په وچو

مښت د د سوديم ک پيښېږي، چريته چې څړځايونه  ډير لږ   مرنالونه لري. په خوراکه کې

ازموتيک فشار د لږيدو سبب کيږي، چې د بدن د ډيهايدريشن باعث ګرځي. د سوديم د 

کمښت نښي له کمزوري ودې او د هضم شوي پروتينونو او انرژي څخه لږه استفاده کول 

دي. په هګۍ ورکونکو چرګانو کې د هګيو توليد او وده متاثره کېږي. موږکانو ته په 

سوديم لرونکي خوراکي په ورکولو رسه هغوی د سرتګو تخريب درلود،  تجربوي ډول د لږ

 ې ګډوډ او په پاي کې مړه شول.توليد مثل ي

 

  د سوديم رسچيني

زياتره خوراکي او سبزيجات په مقايسوي ډول لږ سوديم لري؛ حيواين 

يو مرنال د فارم څارومحصوالت، په ځانګړي توګه بحري  خوراکي يې غني منبع دي. دا 

 امې مالګې په توګه  سپلمنټ کيږي.ته د ع

 

  کلورين

د تيزايب او القيل بالنس رسه د رابطې او ازموتيک فشار د تنظيم له پلوه کلورين 

د سوديم او پوتاشيم رسه اړيکه لري. کلورين  د معدي په ترشحاتو کې د هايدروکلوريک 

و هم د کلورايد مالګو په شکل اړينه دنده تررسه کوي. له بدن اسيد په شکل شتون لري ا

څخه په تشو متيازو کي اطراح کيږي  همدارنګه په خوله کې د سوديم او پوتاشيم رسه 

يوځای له بدن څخه خارجېږي. که په خوراکه کې کلورين لږ وي د القيل د غرينورمال  
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، دايس يت پواسطه رامنځته کيږيډېريدو سبب کيږي )الکلوزيس( چې د  ډېر باي کاربون

چې د کلورين ناکايف اندازي په بدن کې يوه اندازه د بای کاربونيت د  ډېروايل پواسطه 

عوض کيږي. د تجريب له مخې په موږکانو کې د کلورين کمبود لرونکي خوراکي پواسطه  

 ګر نوري نښي په کې ښکاره نه شوي.وده ځنډ شوي، م

 

  کلورين رسچيني 

د کبانو له پوډرو پرته زياتره غذاګاين لږ کلورين لري. د څړځای د وښو کلورين 

پوري په وچه ماده کې راپور ورکول  11g/Kgڅخه تر  1g/Kgډير توپريکوي چې د 

 ال اسايس رسچينه عامه مالګه ده.شوي. په څارويو کې د دي مرن 

 

 مالګه 

نو معموالً  وښو خوړونکو ته عامه  داچې نباتات لږ  سوديم او کلورين لري،

ورکول کېږي. د مالګي د استفادي څخه په غري، په پسونو او غواګانوکې کمبود  مالګه

پيښېږي. د امريکا په متحده اياالتو کې شيدو ورکونکو غواګانو ته هغه خوراکه چې لږه 

شوه چې دوی په سمدستي مالګه يې درلوده په تجربوي ډول ورکول شوه او دا په ډاګه 

ډول ناروغي حالت ونه ښود، مګر اشتها يې لږه شوه، وزن يې لږ شو او شيدو توليد يې لږ 

 شو. په خوراکه کې د مالګي په عالوه کولو رسه سمدستي دا حالت پاي ته ورسيد.

مالګه د هګۍ ورکونکو چرګو په خوراکه کې هم اړينه ده، او دا منل شوي چې 

و او کانابوليزم له منځه وړلو کې دنده لري. خوګانو ته په وښو باندې مالګه د بڼکو په ويستل

ورکول کيږي، مګر که چريي ورته د کبانو پوډر ورکول کيږي نو د مالګي عالوه کولو اړتيا 

هم د مالګي يوه غني رسچينه کيدلی يش، اګر چې محصول يې توپري کوي  Swill. لږېږي

ي. په خوراکه کې ډيره زياته مالګه ننګونکي ده او  ډېره او کيدي يش چې  ډېره مالګه ولر 

تنده رامنځته کوي، عضيل کمزوري کيږي او پړسوب پيښېږي. په خوګانو او پولټري کې د 

مالګي زهريت ډېر عام دی،په ځانګړي توګه چريته چې تازه اوبه محدودي وي. هرکله چې 

 01g/Kgد وچې مادي په اساس د هګۍ ورکونکو چرګانو د مالګي اندازه په خوراکه کې 
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ته رسيږي او اوبه محدودي وي، مړينه منځته راځي. هګۍ ورکونکي چرګي په دي رشط  

ډېره مالګه تحمل کويل يش چې پاکي اوبه موجودي وي. چرګوړي د غټو چرګانو په نسبت  

 11g/kgډېره مالګه تحمل کويل نه يش او د دوی لپاره د وچې مادې په پام کې نيولو رسه 

مالګه تقريباً اعظمي اندازه ده. مالګه بايد د خوګانو په خوراکه کې  ډېره نه يش. همدارنګه 

 څخه مالګه  ډېره نه يش.  51g/kgد فيلمرغانو بچي لږ تحمل لري، او په خوراکه کې بايد 

 

 سلفر 

زياتره د پروتني په ډول وي چې د  د څاروی په بدن کې سلفر

cystine،cysteine  او ميتونني آمينو اسيدونه لري. بايوټني او تيامني  ويټامينونه، انسولني

هم سلفر لري. د کوندراتني سلفيټ ساختامين مرکب   Aهورمون او اړين ميتابوليت کوانزايم

د عرضوف، هډوکي، ټيندون او د ويني د رګونو ديوالونه جوړوي. د سلفر مرکبات د 

ږه نفيس پروسو اړين مواد دي. په بدن کې يوازې يوه لهيموګلوبني څخه سايتوکروم ته د ت

اندازه سلفر په غري عضوي شکل شتون لري،له دې کبله په وينه کې په لږو اندازو رسه 

 سلفر لري. 01له پلوه غني دي او تقريباً  cysteineسلفيټونه شتون لري. وړۍ د 

ه کېږي، لږه پاملرن له عنعنوي پلوه د څارويو په تغذيه کې د سلفر د اهميت په اړه

دا ځکه چې دا مرنال په عمومي ډول د پروتني په شکل خوړل کيږي، او د سلفر کمښت د 

پروتني کمښت په ګوته کوي. په نژدي کلونو کې، د پروتيني نايرتوجن د عوض لپاره د 

څپرکی وګورئ(، دا انګرينه 11يوريا  ډېر استعامل چې د دانه بابو د درملنې يوه طريقه ده )

 cystine ،cysteineيږي چې هغه سلفرچې په خوراکه کې شتون لري په رومن کې د ک

او ميتونني د جوړيدو لپاره محدود فکتور کيدي يش. په دي رشايطو کې يوريا درلودونکي 

خوراکي ته د سلفر عالوه کول ګټور دي. سلفيټ )لکه سوديم سلفيټ( د رومن د 

رويب سلفر ته په ښه ډول استعاملېږي. په ميک مايکرواورګانيزمونو پواسطه نسبت مرنايل

دي، تقريباً دا هغه  1.19پروتني کې د سلفر څخه نايرتوجن ته منځني آټکيل تناسب تقريباً 

تناسب دي چې د څارويو په نسجونو او شيدو پروتني کې پيدا کيږي. د برتانيا کرنيز څيړنيز 

اره د رومن د محاسبه کيدو لپ کونسل سپارښتنه کړي چې  په رومن کې ماتېدونکي سلفر
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تناسب 50 :5 د  S:N کې رضبېږي )د بيلګي په توګه 1.19ماتېدونکي نايرتوجن اړتيا په 

دي، او سلفر   5:1رسه مساوي دي(. د نايرتوجن او سلفر تناسب د وړيو په پروتني کې 

. د لرونکي آمينو اسيدونه په  ډېره اندازه وړيو توليدونکو پسونو کې محدود کيدي يش

رومن پواسطه د ماتيدونکي سلفر دا محدوديت نسبت تجزيه کيدونکي نايرتوجن ته د 

تناسب له  ډېروايل رسه له منځه ځي، دا ځکه چې دا به د ميکرويب پروتني توليد تغري نه 

کړي. په هر صورت دا محدوديت د سلفر لرونکي آمينو اسيدونو د هغه شکلونو پواسطه 

الري برابريږي  يا هم په هغو پروتينونو کې چې په رومن کې چې د رومن څخه په فرعي 

 لږ تجزيه کيږي،لږېږي.

په هغو ساحو کې د څارويو په خوراکه کې  سلفر په پام کې نيول اړين دي چې 

د څارويو توليد يې  ډېر وي، سلفر يې په خاوره کې په منظم ډول د پرټاليزر د استعامل 

په ساده معده لرونکو څارويو کې لږ اهميت  رسه عوض شوي نه وي. غريعضوي سلفر

لري، اګر چې په خوګانو، چرګوړو او فيلمرغانو بچو کې دا لېدل شوي چې غريعضوي 

سلفيټ په خوراکه کې سلفر لرونکي آمينو اسيدونو په اړتيا باندې لږ تاثري لري. په خوراکه 

اسطه په د فلورا پو  کې د  ډېر سلفر له کبله زهريت منځته راتلی يش، چې د هضمي الري

هايدروجن سلفايد بدلېږي چې يوه زهري ماده ده.  د رومن حرکات لږيږي او د عصبي او 

 ستونزې سبب کيږي. تنفيس 

 

 مګنيزيم 

  911د کلسيم او فاسفورس رسه نژدي اړيکه لري. په اسکليټ کې تقريباً  مګنيزيم

ارويو و انساجو او مايعاتو کې شتون لري،چې په څمګنيزيم پيداکيږي او پايت نور يې په نرم

مګنيزيم د انزايم عمومي فعالونکي دي، د بېلګې په ډول په  کې ډير زيات اهميت لري.

سيستمونو کې د تيامني پايروپاسپيټ د کوفکتور په شکل، او د مګنيزيم په کمښت کې 

oxidative phosphorylation  لږيږي. مګنيزيم دphosphate transferases  د(

 pyruvate( يو رضوري فعالونکي دي او دا creatine kinaseبيلګې په توګه 

carboxylase ،pyruvate oxidase   اوtricarboxylic acid cycle  فعالوي؛ له
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دې کبله دا د کاربوهايدريتونو او لپيدونو د موثر ميتابوليزم لپاره رضوري دي.  عالوه له دې 

،ډای -څخه، مګنيزيم د حجرې په تنفس او نورو  ډېرو حجروي کړنو،  له اډينوسني تراي

 cyclic AMPاو مونوفاسفيټونو رسه د مغلقو مرکباتو په جوړولو کې دنده لري. د 

-او  نور دوهمي پيغام رسونکي؛ مګنيزيم ته اړتيا لري. د مګنيزيم ايونونه عصبيجوړيدل 

رسه د نښليدو له الري،  حجروي غشا جوړوي.  عضيل فعاليت اداره کوي او د فاسفولپيد

مخ  ۶۷۶مسوليت لري )د پاراتايروئيد هورمون په تعامل کې، چې د کلسيم د ميتابوليزم 

ه خپلو اخذو رسه په هډوکي او د پښتورګي په حجرو کې مګنيزيم  شامل دي، ل  وګورئ(،

او په وينه کې د دي مرنال لږه اندازه له هايپوکلسميا رسه تړيل وي. له دې کبله مګنيزيم د 

حجرې په بيوشيمي او نورو دندو کې اسايس عنرص دي. مګنيزيم د ساده معده لرونکو 

جذبيږي او اړتيا يې په دانه بابو او غذا کې د موجوده  څارويو د وړو او لويو کوملو څخه

سويابني پوډرو څخه پوره کيږي. په شخوند وهونکو کې يې جذب لږ وي او پوتاشيم يې  

د رومن د ديوال د دوه فعالو انتقالونکو سيستمونو پواسطه جذب لږوي. پوتاشيم د رومن 

 پرته  په نور جذب تاثري نه لري. څخه 

 

 ي د لږوالی نښ

په غذا کې د مګنيزيم ساده کمبود په يو شمري څارويو کې راپور ورکول شوي. 

په موږکانو کې چې خالصه خوراکه ورکول کيده، عصبي رنځ او تشنج نښي درلودي. په 

خوسکيانو کې په تجربوي ډول لږ مګنيزيم لرونکي شيدي په سريوم کې د لږ مګنيزم سبب 

زاديدو سبب شوي، شخوايل منځته راغيل او شوي، چې د هډوکي څخه د مګنيزيم د ا

ورځو شيدو خوړونکو  خوسکيانو کې معمول دي.  91-11مړينه واقع شوي.  دا حالت په 

ورګه  ډېر مګنيزيم لري مګر شيدي لږ مګنيزيم لري، او دا له دي کبله  چې خوسکيان د 

 عمر په ډيريدو رسه لږ مګنيزيم جذبوي.

حالت د  hypotmagnesaemic tetanyپه بالغو شخوند وهونکو کې، د 

څخه راديخوا  5511s( رسه تړيل دي، چې د hypomagnesaemiaوينې د لږ مګنيزيم )

پيژندل شوي. په نژدي کلونو کې دي حالت ته  ډېره پاملرنه شوي، دا ځکه چې  ډېر واقع 
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 د بېالبيلو نومونو ، Hypomangesaemic tetanyکيږي او د مړيني کچه يې ډېره ده.  

رسه پيژندل شوي، مګر زياتره  grass staggersلکه مګنيزيم تيتاين، لکتيشن تيتاين او 

دا اصطالح ګاين له پامه غورځول شوي دا ځکه چې دا ناروغي هميشه له شيدو ورکولو او 

څړيدونکو څارويو رسه تړيل نه وي. دا حالت کويل يش چې د محوطي شيدو غواګاين، 

ګاين او پسونه متاثره کړي.  په برتانيه کې د نسل له مخې تپو غواګاين، څرېدونکي غوا

دي.  کې  ډېر او په جريس نسل کې لږ آيرشري نسلحساسيت  شتون لري، چې دا حالت په 

په اروپا او شاميل امريکا کې زياتره واقعات په څريدونکو څارويو کې واقع کيږي، ستونزه 

وي ځوان، اوبه لرونکي څړځای ته په ځانګړی ډول په پرسيل کې عامه وي کله چې څار 

بدليږي. دا چې تيتاين په يوه يا دوه ورځو کې هم په هغو څارويو کې چي څړ ته ګرځول 

شوي، انکشاف کويل يش، دا حالت يې د حاد شکل څخه عبارت دي. په دې  حالت  

کي، د ويني د مګنيزيم اندازي په تيزۍ رسه لږيږي او د بدن ذخريي په چټکۍ رسه کمبود 

نه يش پوره کويل. په مزمنه ناروغۍ کې، په لږ وخت کې د پالزما  منګنيزيم لږيږي. دا 

حالت په رودونکو ګلو کې معمول دي. د دي ناروغي کلينيکي نښي د سټرس راوړونکو 

فکتورونو لکه يخنۍ، ملدبل او هوا پواسطه رامنځته کيږي. په بالغو څارويو کې، د هډوکي 

و په شان په چټکۍ رسه د استفادي وړ نه دي. په مګنيزيم د ځوانو خوسکيان

نيوزيالندکې،غواګاين ټول کال څړکوي،  نو د ژمي په اخر او پرسيل په اوايلو کې زياتره 

hypomagnesaemic tetany  رامنځته کيږي. په اسرتاليا کې دا ناروغي په ژمي کې د

 څړځای د چټکي ودې له کبله  ډېره واقع کېږي.

 01mg-59ويني د سريوم مګنيزيم نورماله اندازه په يو ليرت کې  په غواګانو کې د

پر ليرت څخه لږي اندازي يې د ناروغي  کلينيکي نښي نه لري.  شخوايل  59mgده، مګر له 

ته د مګنيزيم د اندازي راښکته کېدو  1mg/lيا تيتاين معموالً د ويني په سريوم کې تقريباً 

ه، ګنيزيم د سريوم دمګنيزيم د لږوايل لپاره غوره نښه دپواسطه واقع کيږي. د تشو متيازو م

ځکه چې د دي اندازه تر هغه وخته نه لږيږي چې شديد کمښت واقع نه يش. په هر صورت 

په تشو متيازو کې د مګنيزيم لږوايل په چټکۍ رسه څرګندېږي، د کومو لپاره چې 

51mg/511 ml  ،51-1ډاډمن حد ديmg/511ml  د غريمناسب حد دي او
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1mg/511ml  څخه لږه اندازه شديد لږوايل ښايي.  څاروی ته په لومړيو کې د پوستکي

الندې د مګنيزيم سلفيټ، يا مګنيزيم لکتيت انجکشن، ورکول روغتيا ډاډمنه کوي، مګر 

په عمل کې دا کار کله ستونزمن وي. دا ډول درملنه داميي روغتيا نه ده بلکې د خويل له 

و توګه ورکړل يش. عصبانيت، لړزه، د مخ د عضالت الري بايد مګنيزيم اکسايد په چټکه

 تاويدل، لړزېدونکي حرکت او تشنجات د تيتاين ځانګړی نښي دي.

دقيق سبب  hypomagnesaemic tetanyپه شخوند وهونکو څارويو کې د 

معلوم نه دي، اګر چې د مګنيزيم غذايي کمښت يو مرسته کونکي فکتور کيدي يش. ځني 

دا حالت په غذا کې  د کتيون او انيون د نه توازن پواسطه منځته څيړونکو ذکر کړي چې 

راځي، او د تيتاين او هغه څړځای چې  ډېر نايرتوجني او پوتاشيم لرونکي رسي ولري، د 

دوی ترمنځ د مثبتي اړيکي واقعه هم شتون لري. داسې وړاندوينه کيږي چې  پرسلني 

خه  ډېر نه يش او پوتاشيم لرونکي څ 11g/kg DMڅړځای کې د پوتاشيم غلظت بايد له 

 رسي بايد په اختياط رسه وکارول يش.

په ځينو څيړنو کې د راديواکتيف مګنيزيم مطالعاتو ښوديل چې کوم مګنيزيم 

چې په غذا کې دي د هضمي کانال څخه لږ جذبيږي؛ په ځينو واقعاتو کې شخوند وهونکي 

چې دا کار ويل په شخوند  د علف مګنيزيم څخه استفاده کوي. دا 11g/Kgيوازې 

وهونکو کې صورت نييس روښانه، نه دي. دا چې د بالغو څاروي په بدن کې ډيرلږ  د 

استفادې وړ مګنيزيم زيرمي شتون لري، نو معموالً په غذا کې په منظم ډول اضافه کولو 

دقيق علت تر اوسه ذکر شوي نه  hypomagnesaemiaباندې تکيه لري. اګر چې د 

فکتور يې د هضمي الري څخه د مګنيزيم ناکايف جذب دي. د مګنيزيم په   دي، لومړين

مخنيوي کيدي يش چې دا د مګنيزيم څخه د   hypomagnesaemiaډېر خوړلو رسه د 

غني مرنايل مخلوطونو رسه يا هم  د څړځای د مګنيزيم د اندازي په  ډېرولو پوره کيدي 

 يش، دايس چي مګنيزيم لرونکي رسي وکارول يش.
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  مګنيزيم رسچينې 

د غنمو بور، وچه خمريمايه او زياتره نبايت پروتني، په ځانګړی توګه د پنبه دانې 

او زغرو کنجاړه، د مګنيزيم غوره رسچيني دي. شفتيل معموالً وښو ته غني رسچيني دي، 

ول، ذکر ش اګر چې د کراپ وښو د مګنيزيم اندازي  ډېر توپري کوي. لکه چې مخکي

ضايعات په منحلو مرنالونو کې لږ دي او د دې خوراکي  ډېره اندازه په خوراکه کې مناسب 

اضافه کولو ته اړتيا لري.  مګنيزيم اکسايد  ډېر استعاملېدونکي مرنايل سپلمنټ  دي، چې 

 hypomagnesaemicپه ډول پلورل کيږي. کله چې  calcined magnesiteد 

tetany  11مخنيوی لپاره واقع کيږي، دg بايد  مګنيزيم اکسايد په يو رس څاروی دورځي

اکسايد   51g-9غواګانو ته ورکول يش. په خوسکيانو کې ورځني مخنيوي کونکي اندازه 

دي. مرنايل سپلمنټ   9gدي، په دايس حال کې چي د شيدو ورکونکو خوګانو لپاره تقريباً 

لول او ګه، د مګنيزيم اسيتيت يو ګډ محله نوري جريي رسه ګډ ورکول کېږي. په عو ي تو 

څخه په  ball feedersموالسس استعامليدي يش، چې په دوامداره ډول په ساحه کې د 

 ازادانه ډول د استفادې وړ وي.

 

  تراس مرنالونه ۶.۱

 اوسپنه 

له پروتني رسه يوځای وي، ترټولو اړين يې  ډېره اوسپنه  511په بدن کې له 

اوسپنه لري. همدارنګه اوسپنه د وينې په سريوم کې  1.0g/kgهيموګلوبني دی، چې تقريباً 

په ټرانسپريين پروتني کې هم شتون لري، چې اوسپنه د بدن د يوې برخي څخه بيل برخي 

توري، ځيګر، پښتورګي او اوسپنه لري، او په  111g/kgپروتني تر  Ferritinته انتقالوي. 

هډوکو په مغز کې شتون لري چې د ذخريوي اوسپنې يو شکل دي. هيموسدرين هم يو 

اوسپنه لري. اوسپنه  په بيوشيمکي کړنو په ځانګړی   111g/Kgذخريوي مرکب دي او تر 

توګه د اليکرتون انتقايل ځنځري )سايتوکروم( کې د انزاميونو په يوځای کولو کې سرته دنده 

ري. اليکرتونونه د اکسيديشن او د وصل شوي اوسپني د ريډکشن پواسطه انتقاليږي. هغه  ل

انزاميونه چې د اوسپنې پواسطه فعاليږي يا اوسپنه لري له کتلياز، پراوکسدياز،پينايل النني 
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هايدروکسيلياز او نور،او د ټولو په شمول تراي کاربوکسليک اسيد دوران انزاميونو څخه 

 عبارت دي.

 

 لږوالی نښي  د

د بدن د اوسپني نياميي په هيموګلوبني کې شتون لري، نو له دې کبله په خوراکه 

کې د اوسپني لږوايل د دې مرکب جوړيدل متاثره کوي. د ويني رسه کرويات هيموګلوبني 

لري، او دا حجرې په دوامداره توګه د هډوکو په مغز کې جوړيږي ترڅو د کتابوليزم پواسطه 

دن تجزيه شوي رسي حجرې عوض کړي. اګر چې د وينې د رسو کروياتو د څاروی د ب

په کتابوليزم کې د هيموګلوبني ماليکول ويجاړيږي، نو ازاده شوي اوسپنه دوباره د 

هيموګلوبني د جوړيدو لپاره په کار وړل کيږي، او د دي له کبله د يو صحتمند څاروی د 

نې ي اړتيا ډېريږي، چې د  ډېري ويني بهيداوسپني ورځني اړتيا لږه ده. که چريي د اوسپن

يا بالربوايل کې واقع کيږي، نو کيدي يش چې د هيموګلوبني جوړيدل کايف نه وي او کم 

خوين رامنځ ته کړی. د اوسپني له کبله کم خوين تر ټولو عامه په چټکه وده کونکو 

په  ي. دا حالترودونکو کې واقع کيږي، داځکه چې د شيدو د اوسپني کچه معموالً لږه و 

محوطه کي په ساتل شوو خوګ بچيانو کې چې خاوري ته الرسيس نه لري، واقع کيدي 

يش. د خوګ بچيان د محدودي اوسپني د منبع رسه تولد کيږي او د خوګانو شيدي يوازې 

5mg/day  51اوسپنه برابروي . د خوګانو چټکه وده کونکي بچيان د ورځيmg  اوسپني

اتنې په غټو سيستمونو کې يې د خاوري د خوړو پواسطه پوره کوي. ته اړتيا لري، چې د س

خوګو ته د بالربوايل په مهال د اوسپني عالوه کول د هغې په بطن کې د جنني د ځيګر 

اوسپنه او يا هم د هغې د شيدو اوسپنه، نه  ډېروي. له دي کبله بايد په دوامداره توګه د 

په ډول د عمر په  gleptoferronس يا عضيل انجکشن له الري د ډيکسرتان کمپليک

اوسپنه ورته پيچکاري کيږي. په عو ي توګه د  mg 111درميه ورځ ورکول يش. معموالً 

 pasteيا فوماريت يا د اوسپنې ډيکسرتين ګرانول د  pasteخويل له الري د سرتيت په 

وسپنه  اپه شکل د اوسپني ورکول د استفادې وړ دي، مګر کيدي يش چې ونه خوړل يش يا 

د اسهال پواسطه له منځه الړه يش.  کوښښ شوي چې د خوګانو بچيانو ته د اوسپني د 
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برابرولو لپاره د مورنيو خوګانو په خوراکه کې اوسپنه عالوه يش او د هغه خوګ بچيانو په 

خوراک کې عالوه يش چې د سفر په دوران کي د خوګانو فضله مرصفوي. په هر صورت 

ه ده، او د اوسپني د مرکباتو انجکشن  ډېر موثر دي. د خوګ په بچيانو دا اخيستنه ثابته ن

کې د کم خوين نښي د اشتها او ودې لږوايل دي.  تنفس سخت او غريمنظم وي چې دي 

اصطالح کاريږي. په زړو څارويو کې  د اوسپني  لږوايل عموميت نه لري،  thumpsته د 

 دازه استعامليږي، نو بيا  ډېری اوسپني تهمګر کله چې د ودې د تحريک لپاره په لوړه ان

اړتيا ده. په وريانو او خوسکيانو کې د اوسپني له کبله کم خوين عامه نه ده، ځکه چې دوی 

يوازې په شيدو تکيه نه لري او نوره غذا هم ورکول کيږي. ځني وختونه په هګۍ ورکونکو 

 فوي.د هګۍ توليد د بدن زيرمي مرص چرګانو کې واقع کيږي، ځکه چې 

 

  اوسپني رسچيني 

په خوراکه کې په  ډېره اندازه اوسپنه شتون لري. د دي عنرص غوره رسچيني شنه 

پاڼيز مواد، ليګيوم کورين زياتره نباتات او د تخمونو پوښونه دي. حيواين منبع لرونکي 

وه، مخکي يادونه وشخوراکي لکه د ويني او کبانو پوډر يې غوره رسچيني دي. لکه چې 

اوسپنه د هضمي، په ځانګړي توګه د ډوډينوم او جوجينوم له الري  شيدي لږه  اوسپنه لري.

جذبيږي. د اوسپنې جذب کمزوري دي، له دې کبله په  ډېره اندازه په غذايي منبع باندې 

تکيه کوي. د اوسپني د اړتيا پر مهال يې جذب لوړيږي او د  ډېروايل په مهال يې جذب 

لږيږي. دا چې بدن يې څنګه له منځه وړي پوره معلومات نشته. يو شمري تيوري شتون لري 

کې رامنځته شوي، او تر  5501نظريه ده چې په  mucosal blockچي يوه يې هم د 

اوسه پوري په پراخه کچه د دي ميکانيزم لپاره کارول کېږي. د دي نظريې په اساس د 

يې بدلوي؛ کله چې دا  ferritinجذبوي او په  هضمي الري د مکوزا حجرات اوسپنه

پواسطه مشبوع يش، نور جذب يې تر هغې  ferritinحجرات د فزيولوژيکي پلوه د 

بندېږي چې اوسپنه ازاده او پالزما ته انتقال يش. يوه بله ډيره نوي نظريه  وايي چې د اوسپني  

ميږي. غټ پواسطه تنظي اخيستل اساساً د ډوډينوم په اپيتيل حجرو کې د اوسپني غلظت

څاروي لږې اوسپني ته اړتيا لري، ځکه چې د هيموګلوبني د ويجاړتيا څخه اوسپنه منځته 
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د دي مرنال له دې  511راځي او د دي د دوباره جوړيدو لپاره موجوده وي، يوازې تقريباً 

 ي.دوران څخه خارجيږ

 

 اوسپني زهريت  

عامه ستونزه نه ده، مګر د خويل له الري  د فارم په څارويو کې د اوسپني زهريت

په رابطه  Ferrous ionsد  ډېر وخت لپاره د دي مرنال په ورکولو رسه رامنځته کيدي يش. 

ازاد راډيکلونه توليدوي، او په حجره کې داوکيس  oxygen-basedراپور شته چې د 

پروتني  ورمال ډول اوسپنه يا دداتيف سټرس رسه مرسته کوي )پنځم څپرکی وګورئ(. په ن

رسه نښتي وي يا هم په کيمياوی شکل شتون لري چې په دي توګه يې له اکسيديشن څخه 

سايت. د اوسپني مزمن زهريت په هضمي الره کې د ګډوډۍ سبب کيږي، وده لږيږي او د 

 ځته راځي.فاسفورس کمښت من

 

 مس

ړين دي، په موږکانو کې له ا کال کې وښودل شوه چې غذايي مس 5510په 

تجريب څخه معلومه شوه چې مس د هيموګلوبني د جوړيدو لپاره اړين دی. اګر چې مس 

د هيموګلوبني يو اسايس جوړونکي نه دي، د پالزما په نورو ځانګړو پروتينونو لکه 

ceruloplasmin کې شتون لري، چې اوسپنه له حجرو څخه پالزما ته ازادوي. د مس ،

څاروی د اوسپني جذب، له انساجو څخه يې ازادول او د هيمو ګلوبني د جوړولو لږوايل د 

توانايي خرابوي. همدارنګه مس په وينه کې د نورو پروتينونو ترکيبونکي دی. يو له دوی 

دي چې په رسو حجرو کې شتون لري، چې د اکسيجن په  erythrocupreinڅخه 

ګي په په  ډېرو سيستمونو کې رول لوبوي؛ د بيلميتابوليزم کې دنده لری. دا عنرص د انزايم 

 oxidativeتوګه مس د سايتوکروم اوکسدياز جوړونکي دي کوم چې په 

phosphorylation  کې اړين دي. همدارنګه مس دsuperoxide dismutase 

ترکيبونکي دي کوم چې د حجرې د انتي اکسيدانت سيستم برخه جوړوي. دا عنرص 

کې شتون لري، چې بڼکو ته رنګ ورکوي.  turacinهمدارنګه په ځانګړو رنګونو لکه 
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مس د ويښتانو،او وړيو د نورمال رنګ  اړين عنرص دي. دايس فکر کيږي چې د بدن په 

شتون لري، کوم چې بدن د مسو د اسايس حجرو په ځانګړي توګه د ځيګر په حجرو کې 

 ن په وړاندې د هغوی حساسيت لږوي.منبع په ډول کار کوي. مس په وريانو کې د انفکش

 

 لږوالی نښي 

مس په بدن کې  ډېري دندي تررسه کوي، له دی کبله د کمښت نښي يې مختلفي 

نو او ، شنډتوب، د ويښتاscouringدي. کمخوين، کمزوري وده، د هډوکو يب نظمي، 

وړيو يب رنګي، د هضمي سيستم ګډوډي، په شوکي نخاع او مغزي ساقه کې تخريب يې 

نښي دي. دا تخريبونه له عضيل يب نظمۍ رسه يوځای وي،او په ځانګړی  توګه په ځوانو 

 enzooticوريانو کې منځته راځي. په اسرتاليا کې د يو څه وخت لپاره د مس کمښت ته 

ataxia  0-1څړځايونو کې واقع کيده چې د مس اندازه يې ويل کيده؛ په هغوmg/kg 

DM  وه او د مس د مالګي په ورکولو رسه به ښه کيده.  ورته حالت په برتانيه کې رامنځته

نښي د بشپړ  swaybackويل کيده. په نوي زېږيديل کې د  swaybackکيده چې ورته 

ړی  توګه مخکي تګ پوري وو چې په ځانګ swaying staggeringفلج  څخه تر د 

پښي متاثره کوي. دا حالت په دوه شکلونو رسه واقع کېږي، يو اريث ډول، چې د زيږون پر 

مهال يې نښي د عصب د ميالني پوښ نه انکشاف دي او په بل شکل کې کلينيکي ناروغي 

رامنځته کيږي او د څو هفتو پوري دوام کوي. په تولد پوري تړلې شکل يې د جوړيدو وړ 

زې ميندو ته په خوراکه کې په کايف اندازه مسو په ورکولو رسه ښه کيږي. ځنډمن دي او يوا

swayback  کيدي يش چې ښه يش يا هم د مسو په کمبود لرونکو وريانو کې  د لږ دوزونو

 په زرق رسه ښه کېږي.

کې د مسو غذايئ اندازه يو اړين فکتور دي، دا حالت   swaybackاګر چې په 

په رابطه دايس راپور  Swaybackيي کمښت څخه منځته نه راځي. د دي عنرص د لږ غذا

څخه  51mg/kgDM-9دي چې په هغه څړځای کې واقع کيږي چې نورمال يا حتي د 

ډېر مس ولري. يو اړين فکتور دا دي چې د غذايي مسو جذب  ډېر توپري کوي. د بيلګې 

او له پاڼي لرونکو  5.11ميږو جذب د مني له څړځای   Scottish Blackfaceپه توګه له 
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brassicas (51.11 څخه تقريباً لس چنده توپري لري. دا هم روښانه ده چې په پسونو  )

کې جنتيکي فکتور په وينه، ځيګر او مغز کې د مسو غلظت متاثره کوي، ځکه چې د 

swayback  .واقع کيدل د جينوټايف پواسطه متاثره کيږيBlackface  وريانو ته په غذا

يې په  61و سپليمنټ شوي وربيش او کبانو پوډر ورکول شوي چې د غذايي مسو کې  د مس

پايت شوي.  511وريانو کې  Texelځيګر کې پايت شوي، په داسې حال کې چي په 

Landrace   اوSuffolk  پايت کېدو  منځني حد کې دي. مس  51-1رسيديل وريان د

 په وړيو کې د موج په توليد کې اړين رول لري. 

د دوه ماليکولونو په  cysteineدا عنرص په يو انزايم کې شتون لري کوم چې د 

جوړوي. د دي انزايم په نشتون کې د وړيو د  disulphide bridgeيوځای کيدو کې  

يا  stringyپروتني ماليکولونه د دوی پل نه جوړوي، او هغه وړي چې موج نه لري ورته 

steely  ځوانو خوګوانو کې د هغې غذا پواسطه چې دا  په مخ وګورئ(. ۶۲۲کيږي )ويل

عنرص په کې کم وو،د مس کمښت واقع شوي، او دا ټايف کمخوين په اسانۍ رسه په هغو 

څارويو کې رامنځته کيږي چې يوازې په شيدو تغذيه کيږي. په زړو څارويو کې، د مسو 

ر صورت په ه کمښت نه واقع کيږي او په خوراکه کې د مسو سپليمنټ کول اړين، نه دي.

د نړۍ په ځينو برخو کې په غواګانو کې د مسو کمښت شتون لري. په اسرتاليا کې يو حالت 

(  په هغو څريدونکو څارويوکې رامنځته شوي falling disease) د غورځېدلو ناروغي

او يې تړ  امداره تخريب رسهچې څړځايونه يې د مسو کمښت درلود او د زړه عضيل د دو 

 درلود.

 

 سلفر تر منځ اړيکي  -مولبدينيوم-د مس

په ځينو برخو کې له سلو څخه  ډېرو کلونو راپه ديخوا په  Walesد انګليند او 

calcareous  د خاورو باندې ځانګړي څړځايونه پيژندل شوي چې په غواګانو کېteart 

نګړی کيږي. ورته رسه ځا scouringاو  unthriftinessه تړاو لري، چې په حالت رس 

 peatځمکو کې شتون لري، چې د  reclaimed peatيب نظمي په نيوزلينډ کې په 

scours  .په په نوم ياديږيteart  511-11څړځای کې د موليبدينيوم اندازيmg/kg 
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DM  1-1.1دي چې نورماله اندازه يېmg/kgDM  ده، اوteart عمومي ډول د  په

straightforward molybdenosis 5511ه شان شتون لري. په پs  کال کې دا وښودل

کنرتولوي، ځکه چې مولبدينيوم او  scouringشوه چې د مسوسپلمنټ رسه تغذيه کول 

مسو رابطه رامنځته شوي وه. اوس دا پيژندل شوي چې د مولبدينيوم تاثري پيچيل دي، او 

سو په نښليدو م دايس فکر کيږي چې دا عنرص په څارويو کې يوازې د سلفر په شتون کې د

کې محدود تاثريکوي. له غذايي سلفيټ يا عضوي سلفر لرونکي مرکباتو څخه د رومن د 

ه رس  مولبديتمايکرواورګانيزمونو پواسطه سلفايد جوړيږي؛ سلفايد وروسته له 

جوړوي، له دې کبله د غذا څخه مسو جذب محدوديږي.   CuMoS)0(تيومولبديت

 په  ډېره اندازه جوړيږي، کيدي يش تيومولبديتعالوه له دې څخه، دايس فکر کيږي چې 

د هضمي الري جذب يش او په څارويو کې د مسو په ميتابوليزم باندې يو سيستميک تاثري 

 وکړي.

  

  مس رسچيني

پراخه کچه شتون لري، او د نورمالو رشايطو الندې د فارم  مس په خوراکو کې په

د څارويو غذا په کايف اندازه مس لري. د دانو  مس تر يوه حده په خاوره کې د موجوده 

مسو له اندازي رسه تړاو لري، مګر د نورو فکتورونو لکه وچو حالتونو او وښو د نوعو 

 محصوالت معموالً  ډېر مس لري، مګر پواسطه هم متاثره کيديل يش. تخمونه او د تخمونو

څخه تر  0mg/kgبوس لږ مس لري. د څړځای د مس نورماله اندازه تقريباً 

1mg/kgDM  پوري ده. په شيدو کې د مسو اندازه لږه ده، دا ځکه چې په ځوانو څارويو

لفيټ مسو سپه ځانګړی  توګه خوګ بچيانو کې چې د اوسپني د مالګي رسه لږه اندازه 

 يو عادي کار دي.ورکول 

 

  زهريت مس 

له پخوا څخه دا روښانه ده چې څارويو ته د مسو د  ډېرو مالګو ورکول زهري 

دي. په غذا کې د مسو دوامداره خوړل د بدن په انساجو په ځانګړی  توګه ځېګر کې دا 



115   مرنالونه 

 

 

عنرص زيرمه کوي. مس جمع کيدونکي زهر دي، له دې کبله څارويو ته د مس د مالګو په 

څارويو د نوعو ترمنځ د مس تحمل توپري کوي. ورکولو کې ډير اختياط په کار دي. د 

چوکاټ وګورئ( لوړ تحمل لري. له بل پلوه پسونه په ځانګړي  1.6خوګان او غواګانې )

 ډول حساس دي او د مسو مزمن زهريت په طويله کې هغه ساتل شوو پسونو کې رامنځته 

 شوي چې کانسنرتيت ورته تغذيه کيدل.

مس د پسونو په ځيګر کې دوامداره جمع کيږي تر دي چې د خطر اندازي تقريباً 

5111mg/kg fat-free DM  ته ورسيږي. زهريت په هغو ساحو کې واقع کيږي چې

مس ولري او د مولبدينيوم اندازي يې لږي وي. د مسو  11mg/kg DM-51واښه يې د 

مزمن زهريت د ځيګر د حجرو د نيکروزيس، زيړي، د اشتها له السه ورکولو او د ځېګر د 

يب حالۍ له کبله د مړيني سبب کيږي. په ځيګر کې د مسو لږ زيرمه کيدل د ښکاره نښو 

ويني ته انزايم  پرته د دي غړي د تخريب سبب کيږي. د تخريب شوو حجرو څخه

څڅېږي. باالخره د مسو ناڅاپي ازاديدل او رسوکروياتو تجزيه کېدل،په خپل رس يا د 

سټرس لکه لنګون يا انفکشن له کبله واقع کيږي. له جنتيکي پلوه هم څاروي د مسو د 

 چوکاټ  مس د ودې تحريکونکي په توګه 1.6

 Barber،Braude ،Mitchellپه لومړيو کې  5561sپه وروستيو او د  5511sد 

 National Institute for Research in Dairying atاو د دوی همکارانو په 

Reading   تر( 111کې دا وښودله چې خوګانو ته په غذا کې په لوړ دوزmg/Kg مس  )

منه وه. يز نسبت هغو ته چې مس نه ورکول کېده وده چټکه کړي او د غذا بدلونې اندازه يې اغ

زياتره مس نه جذبېږي مګر د هضمي الري څخه تېريږي، او خپل تاثري يې د مکروبونو پواسطه 

له هغې رسه ورته ښوده چې انتي بيوتيک تحريکونکي يې کوي، اګر چې د دې تاثري د انتي 

 بيوتيکونو د تاثري څخه عالوه  په بل يش متکي نه دي.

اونيو عمر  51د مس استعامل محدود کړي. د په اروپا کې د محيطي ککړتيا له کبله 

دي، او د خوګانو د نورو ټولګيو لپاره   591mg/kgلرونکو خوګانو لپاره تر ټولو لوړ غذايئ دوز 

ته لږ يش. دا هم اړينه ده چې پسونه بايد هغه څړځای ته الرسيس ونه لري چې  11mg/kgبايد 

( رسه )کود( استعامل pig slurry) د خوګانو د مخلوط ضايعاتو په نژدي وخت کې په کې 

 شوي وي.
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لږ حساس دي او  Scottish Blackfaceزهريت رسه مختلف حساسيتونه لري، 

continental  نسلونه لکهTexel   .اروپايي ټولنې د پسونو په خوراکه  ډېر حسا س دي

ښوديل او د زهريت د مخنيوي لپاره بايد دا اندازه  ډېره  51mg/gkکې د مس لوړه اندازه 

 څخه  ډېره نه يش. 51mg/Kgنه يش. د حساسو نسلونو لپاره، غذايي اندازه بايد د 

ر نه دي. د مړيني  ډې د لږوايل د حالت پرته پسونو ته د مس سپلمنټ  معقول

واقعات د مسو د غني غذاګانو د بې اختياطه استعامل له کبله راپور شوي دي. د اسرتاليا په 

ځينو برخو کې چې د څړځای مسو اندازه يې لوړه وي په پسونو کې د مسو مزمن زهريت 

رکولو و  د طبيعي رشايطو الندې واقع کيږي. پسونو ته د پروتوزوا ضد درملو لکه مونينسني په

ال ډول مکې بايد اختياط ويش کوم چې پروتوزوا له منځه وړي سلفايد توليدوي او په نور 

 د مسو څخه استفاده لږوي.

 

  کوبالت

د غواګانو او پسونو يو شمري يب نظمۍ لکه خوارتيا، کم خوين ناراحتي، له  ډېرو 

 wastingاو  pining ،salt sick ،bush sicknessکلونو راهييس پيژندل شوي او د 

په توګه ترشيح شوي دي. دا يب نظمۍ په اروپا، اسرتاليا، نيوزلند او متحده اياالتو  ناروغۍ

کې شتون لري. په برتانيه کې د انګلند او سکاټلند د رسحدي برخو په څړځايونو کې 

pining   .کال کې،  5119په   ناروغي ډېره واقع کېږيHogg يوEttrick  ،شپونکي

pining  ياvinqish په توګه وپيژندل.    ناروغي د غذايي ناراحتۍPining    ناروغي د

ښو کې يا و  کوبالت له غذايي کمښت رسه تړيل او هغه وخت رامنځته کيږي چې په خاوره

  piningنوموړي عنرص لږ وي. په دې ساحو کې د غذايي  الری په لږه اندازه کوبالت رسه د 

 مخنيوي کيږي.ناروغي څخه 

تجريد شو   51Bد کوبالت فزيولوژيکي دنده هغه وخت کشف شوه چې ويټامني

 51Bاو دا عنرص په کې وموندل شو.  په رومن کې د مايکرو اورګانيزمونو پواسطه د  ويټامني

کې  ند جوړولو لپاره کوبالت اړين دي؛ که چريي دا عنرص په غذا کې لږ وي نو بيا په روم

 piningنه جوړيږي ترڅو د څاروی اړتيا پوره کړي او د   51Bپه کايف اندازه ويټامني
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له کمښت رسه ذکر   51Bناروغي د ويټامني Piningله دې کبله  ناروغي نښي منځته راځي.

د پيچکاري کولو رسه په وينه کې  51Bکيږي. د دې لپاره داسې واقعه شته چې د  ويټامني

ه داسې حال کې چې د کوبالت پيچکاري لږ ګټورتوب درلود. اګر دا حالت ښه شوی، پ

ناروغي واقع کيدل  piningدرملنه به په شخوند وهونکو څارويو کې د  51Bچې د ويټامني

بند کړي، دا ډير مناسبه ده چې په هغه ساحه کې چي کوبالت لږ وي نو دا عنرص سپلمنټ 

 جوړ کړي او کوربه يې جذب کړي. 51Bيش، ترڅو د رومن مايکرو اورګانيزمونه ويټامني

کله چې شخوند وهونکي څاروي په هغه څړځاي کې چې کوبالت کمښت په 

کې وي د  ډېر وخت لپاره اووسيږي  نو د څو مياشتو وروسته نګراين  واقع کيږي ځکه چې 

په ځېګر او پښتورګو کې د دي ويټامني ذخريي کاريږي. کله چې دا ذخريي خاليص يش 

اره توګه اشتها لږيږي، وزن لږيږي او عضيل تخريب رامنځته کيږي، بد خوري، نو په دوامد

شديده کمخوين او بااالخره مړينه منځ ته راځي. که چريي کمبود لږ شديد وي نو يو مبهم 

unthriftiness  يې يوازنۍ نښه ده، چې تشخيص ېي ستونزمن وي. د کمبود نښي يې هغه

څخه لږي وي.  1.5mg/kg DMپه وښو کې د  وخت واقع کېږي چې د کوبالت اندازي

څريدونکي وريان د کوبالت دکمښت په وړاندې تر ټولو  ډېر حساس، بيا بالغ پسونه، 

 خوسکي او بيا بالغي غواګاين حسايس دي. 

شخوند وهونکي د غري شخوندوهونکو په نسبت  ډېره اړتيا لري دا ځکه د دي 

ې ضوي مرکباتو په جوړيدلو کې ضايع کيږي، چعنرص يوه اندازه د مايکروبونو پواسطه د ع

د  51Bعالوه له دي څخه، ويټامني د کوربه په انساجو کې فزيولوژيکي فعاليت نه لري.

شخوند وهونکو د هضمي الري څخه کم جذبيږي، او شتون يې په ځينو واقعاتو کې د 

ې دا دا ځکه چ په اندازه لږ وي. شخوند وهونکي اضافه مقدار ويټامني ته اړتيا لري 1.11

يو اړين تيزاب دي  مخ وګورئ(، دا ۶۶۶شامل دی )د پروپيونيک اسيد په ميتابوليزم کې 

 چې له رومن څخه جذبيږي.

 51Bد کوملو مايکرواورګانيزمونه په غري شخوند وهونکو کې هم ويټامني

جوړوي، اګر چې په خوګانو او پولټري کې جوړيدل کايف نه دي او اړتيا يې نه پوره کوي.  

خوګانو او پولټري ته بايد په خوراکو کې ځني حيواين پروتني لرونکي غذا اضافه يش چې 
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51B  51ولري يا  ويټامني سپلمنټ  يش چې کوبالت ولري.د ويټامنيB  څخه پرته، کوبالت

نوري وظيفي لکه ځانګړی انزاميي تعاملونه  د ايون  فعالول هم تررسه  د څاروی په بدن کې

 کوي.

 

  کوبالت رسچينې

زياتره غذاګاين کوبالت لري. د وښو نورمال څړځايونه د وچې مادې په اساس د 

مايکرو ګرام په کيلو ګرام  کوبالت لري. په شخوند وهونکو کې د کوبالت د  511-111

لږوايل څخه د کوبالت د مالګو د محلول پواسطه مخنيوي کيږي، اګر چي دا شکل درملنه 

يې بايد د لنډ وخت څخه وروسته  تکرار يش او دمحلول د استعامل پر مهال اختياط ته 

ول څارويو ته د څټلو لپاره  هغه مالګي چې کوبالت اړتيا ده )الندې وګورئ(. په عو ي ډ

لري ورکول کيدي يش. د يو انفرادي دوز دوامداره ورکول د کوبالت د ګوليو د ورکولو 

کوبالت اکسايد درلودی شی؛ دا بولسونه په ريتکومل کې پايت کيږي او  511g/kgپواسطه 

الت  څاروی نه ورو خويش کيږي چې  ډېر وخت په بر کې نييس. ځني له دي کوب

استعاملوي او اطراح کيږي، چې دا د څړځاي د کوبالت په بهرت وايل باندې ګټورتوب لري. 

په بل ډول کمښت لرونکي څړځايونه د کوبالت لرونکو رسو پواسطه غني کيدي شی يا دا 

 چې د کوبالت د مالګو محلولونه استعامل يش.

 

  کوبالت زهريت 

کوبالت  ډېروايل د څارويو لپاره زهري کيدي يش، مګر د زهري او اګر چې د 

غذايي دوز ترمنځ  ډېره فاصله شتون لري. د کوبالت زهريت د فارمدارۍ په رشايطو کې 

عمالً نه رامنځته کيږي. د مسو په خالف کوبالت د بدن په نسجونو کې په لږه اندازه پايت 

غواګانو کې په ورځ کې د ژوندې وزن له مخې  کيږي او  اضايف عنرص ژر اطراح کيږي. په 

ده. پسونه نسبت غواګانو ته لږ حساس دی او تر  5mg/kgد کوبالت زهري اندازه 

1.1mg/kg  پوري تحمل کويل يش. د شخوند وهونکو په غذا کې د  ډېر کوبالت سپلمنټ

وليد ت کول د دې سبب کيږي چې د يب ويټامني مشتقات توليد يش او د اصيل ويټامني په
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کې لږوايل منځته راځي. د کوبالت مرکبات انساين صحت لپاره خطر رامنځته کوي ځکه 

که چريي اختياط ونه يش د رسطان سبب کيږي که چريي د تنفيس الري داخل يش  

پوستکي تحريش کوي؛ په دې خاطر، د دې استعامل په ارپايي ټولنه کې محدود شوي، 

څخه  ډېر کوبالت   511mg Co/kgل وي چې له چريته چې په موادو باندې دايس ليب

 European Food Safetyخطري دي او د مناسب شخص پواسطه بايد وکارول يش. 

Authority  دايس وړانديز کوي چې کوبالت لرونکي خوراکه بايد شخوند وهونکو

څارويو ته محدوده يش )پرته له شيدو عوض کيدونکي( ، اسونه او سويان د کوبالت په 

1.1mg/kg DM  سپلمنټ کېږي او په اروپا کې په خوراکه کې اعظمي اندازه

1mg/kgDM .ده 

 

 ايودين 

په ډيره لږه اندازه شتون لري او په لويانو کې معموالً  د څارويو په بدن کې ايودين

مايکروګرام په کيلوګرام څخه لږ وي.  اګر چې دا عنرص په ټول بدن او ترشحاتو کې  611د 

( او تيرتا T1شتون لري، دا په ډاګه شوي چې د تايروئيد غدي د تراي ايودو تايرونني )

په وينه کې  مخ وګورئ(. ۲۶لري )، تايروکسني( په جوړېدوکې دنده T0ايودو تايرونني )

ال کيږي او تايروسني آمينو اسيد رسه نښيل او مونوايودوتايروسني ايودين له ايودايد څخه ج

(T5(او ډای ايودوتايروسني  )T1 جوړوي. د )T1  دوه ماليکولونه رسه يوځای کېږي او

T0   جوړوي، چې دهورمون د غري فعال ترانسپورت فزيالوژيکي شکل دي، او په تايروئيد

 deiodinaseد اړتيا رسه سم ازادېږي او د د ويني په کپيلري کې  T0غده کې زيرمه کيږي. 

 توليد کړي.  T1انزايم پواسطه فعاليږي ترڅو له فزيالوژيکي پلوه فعال 

هغه ځای کې شتون  مخ وګورئ( او په ۶۰۶متکي دي )دا انزايم په سلينوم باندې 

لري  چې هورمون ته اړتيا ده، عموماً په ځيګر او پښتورګو همدارنګه په پوستکي کې هم 

تون لري. د تايروئيد هورمونونه په بدن کې په زياتره غړو او انساجو کې تعاملونه چټک ش

کوي، له دې کبله د بنسټيز ميتابوليک اندازه  ډېرېږي، وده چټکه کيږي او د ټول اورګانيزم 
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د اکسيجن مرصف  ډېريږي. دوی همدارنګه د جنني انکشاف هم کنرتولوي او په دفاعي 

 ظايفو او د توليد مثل موسم هم په بر کې نييس.سيستم، هضم، عضيل و 

  

 لږوالی نښي 

هرکله چې غذا کايف ايودين ونه لري، نو د تايروکسني توليد لږيږي. د دې 

کمښت يو اسايس نښه د تايروئيد غدي غټيدل دي، چې ورته اينډميک جاغور ويل کيږي، 

ت په غاړه کې موقېع غټېدو پواسطه رامنځته کيږي. دا چې تايروئيد او د غدي د جربي

لري، د فارم په څارويو کې د کمښت حالت د غاړي په پړسوب رسه معلوميږي، چې ورته 

سرته غاړه وايي.د تايروئيد د دندې لږوالی څخه د توليد مثل غرينورمالتياوي منځته راځي؛ 

 که نسيل څاروي لږ ايودين ولري نو نوزاد يې يب ويښتو وي، ضعيفه وي يا ځوان مړ کېږي؛

 مغز درست انکشاف نه کوي؛ غوميتوب غريمنظم  او په نارينه کې د القاح قابليت لږيږي.

د ايودين غذايي کمښت د جاغور يوازين سبب نه دي: دا معلومه شوي چې 

مرکبات ولري او څارويو ته په  ډېره اندازه ورکول  goitrogenicځانګړی غذاګاين چې 

غړي ، په ځانګړی   Brassica genusره د يش د جاغور سبب کيږي. دا غذاګاين زيات

او ممپيل په بر کې  peas، او همدارنګه سويابني، زغرو تخم، rape، کرم او Kaleتوګه 

راپور ورکول شوي چې په  Goitrogensنييس. د هغو غواګانو په شيدو کې د 

goitrogenic  نباتاتو باندې تغذيه شوي. يوgoitrogen  چې پهbrassicas  کې شتون

څخه عبارت دي، چې د  L-1vinyl-1oxazolidine-1-thione (goitrin)لري له 

څخه مخنيوي کوي له دې کبله د تايروکسني په جوړيدو کې  iodinationتايروسني 

مداخله کوي. همدا سبب دي چې دا حالت په غذا کې د  ډېر ايودين په عالوه کولو رسه 

په يو شمري غړو کې موجود وي،  Brassica genusد  Thiocyanateله منځه نه ځي. 

 cyanogenetiدی او په نسجونو کې د ځينو غذاګانو د  goitrogenicچې دا هم  

glycoside  د شتون له کبله توليدېږي.  دthiocyanate  ټايفGoitrogenic  فعاليت

وي شپه غذا کې د کايف ايودين په عالوه کولو رسه مخنيوي کېږي. دايس راپور ورکول 

 چې په غذا کې په  ډېره اندازه نايرتات هم د ايودين اخيستل منع کوي.
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  ايودين رسچيني 

په زياتره غذاګانو کې لږ ايودين شتون لري چې عموماً  غري عضوي  شکل لري، 

دا شکل له هضمي سيستم څخه جذبېږي. د دي عنرص تر ټول غني رسچېنه بحري حيواين 

ښودل شوي؛ د کبانو پوډر هم   6g/kg DMکې  seaweeds دي، چې په ځينو غذاګاين

د ايودين غني رسچېنه ده. د ځمکي د نباتاتو د ايودين اندازه په خاوره کې د موجوده 

ايودين رسه تړاو لري، او په پايله کې په بېالبيلو سيمو کې د کښت کيدونکو نباتاتو ترمنځ 

جاغور اندمييک وي، په غذا کې د دي عنرص په  توپريکوي. په هغو ځايونو کې چې

سپلمنټ کولو کې اختياط په کار دي معموالً چې دا عنرص د ايودين لرونکي مالګي په 

شکل وي. دا مالګه د سوديم يا پوتاشيم ايودايد او يا د سوديم ايودايد په شکل ايودين 

 عنرص لري.

 

  ايودين زهريت 

کيلو وزن ولري تر ټولو لږه زهري اندازه تقريباً  551-11ې  هغه خوسکي  چ

11mg/Kg  ده، اګر چې ځينو تجربوي څارويو کې له دي څخه  لږو  اندازو خراب تاثريات

ښوديل دي. د زهريت نښي  د وزن اخيستلو او غذا اخيستلولږېدل دي. په هګۍ ورکونکو 

لود په لومړي هفته کې ايودين در  1111mg/kg DM-151چرګانو کې، چې غذا يې 

هګۍ توليد بند کړي او په ټيټ دوز رسه يې توليد لږ کړي دي. د توليد شوو هګيو القاح 

متاثره شوي نه وه، مګر امربيو مړينه رامنځته شوي، بچي ويستنه لږه او له وخته وورسته 

کي نشوي. د بالربو مېږو په خوراکه کې بايد  ډېر ايودين بند يش ځکه چې د دوی زېږيدو 

وريان له ورګو څخه اميونوګلوبني او ويټامني جذبويل نه يش. خوګان نسبتاً  ډېر تحمل لري 

 دي. mg/Kg 111-011او د زهريت تر ټولو لږ دوز يې 

 

 منګانيز

اندازه لږه ده. زياتره نسجونه لږ منګانيز لري، او   د څارويو په بدن کې منګانيز

ډېره اندازه يې په هډوکو، ځيګر، پښتورګي، پانقراس او پيتوتري غده کې وي. د څاروی 
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لپاره د فعالونکي او  kinasesاو   hydrolasesپه بدن کې منګانيز د  ډېرو انزميونو لکه 

 manganese superoxideاو  arginase ،pyruvate carboxylaseد 

dismutase .د جوړونکي په توګه ډير اړين دي 

  

 لږوالی نښي 

د منګانيز کمښت په شخوند وهونکو، خوګانو او پولټري کې لېدل کيږي. په ټولو 

نوعو کې حاد تاثريات رسه ورته دي چې د ودې په ځنډ، اسکليتي غرينورمالتيا، د نوزاد 

 glycosylغرينورمال تګ او توليد مثل نيمګړتياوو څخه عبارت دي. منګانيز د 

transferases وکو د عضوي موادو د جوړولو په خاطر د د فعالولو په اساس، د هډ

mucopoylsaccharide .په څريدونکو څارويو کې د منګانيز  د جوړولو لپاره اړين دي

مېږو د مثل توليد   Dorset Hornکمښت لږ دي، اګر چې په اسرتاليا کې د څړکيدونکو 

ز لرونکي خوراکي يد دوه پرلپيس کلونو لپاره د منګانيز په ورکولو رسه ښه شوي وه.  لږ منګان

د غواګانو او اوزو غوميتوب او حاملګي ځنډوي، او بچي اچونه  ډېروی. د ځوانو چورګوړو 

سبب  slipped tendonيا   perosisپه خوراکه يو اړين عنرص دي، او کمښت يې د 

کيږي چې د پښو د هډوکو يو غرينورمال حالت دي. په هر صورت د منګانيز لږوايل په 

دي حالت يوازين سبب نه دي ځکه چې ځوان مرغان د لوړ غذايي کلسيم ځانګړی ډول د 

او فاسفورس په خوړلو او د کولني په کمبود رسه رنځېږي.  د منګانيز او کولني د کمبود 

کې تغريات ښودل  ultrastructureاو   fatty infiltrationترمنځ  بله اړيکه د ځېګر په 

 شوي.

د  ښت د بچي ويستني د لږيدو سبب کيږي اوپه نسيل مرغانو کې د منګانيز کم

هګۍ پوښ ډبليږي او د چرګوړي د رس د شاته تاويدو سبب کيږي. خوګان ګوډېږي. د 

منګانيز د کمبود رسه نوري تړيل غرينورمالتياوي د ګلوکوز د استعامل خرابيدل او د 

 د کمبود له کبله د ويني لږ لخته کيدلو څخه عبارت دي. Kويټامني
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  رسچينيمنګانيز  

 111mg/kg DM-01دا عنرص په خوراکو کې  ډېر شتون لري، او زياتره واښه 

-111منګانيز لري. د څړځای د وښو د منګانيز اندازه په تيزايب حالتونو کې ډيره ده او د 

611mg/Kg DM  ،پوري وي. تخمونه او د تخمونو محصوالت  متوسطه منګانيز لري

جوارو چې کمه اندازه لري. خمريمايه او زياتره حيواين منبع لرونکي خوراکي لږ پرته له 

منګانيز لري. د وريجو او غنمو بور يې غني رسچيني دي. زياتره شني خوراکي کايف اندازه 

 منګانيز لري.

 

 منګانيز زهريت

د منګانيز د نورمال او زهري اندازو په منځ کې  ډېره فاصله شتون لري. په هګۍ 

زهريت ښوديل نه دي.   5g/kg DMورکونکو چرګو کې د خوراکې لوړي اندازي  لکه 

اندازي اشتها لږه او وده يې ځنډ  1.1g/kg DMوده کونکي خوګان لږ تحمل لري، د 

 کړي ده.

 

 زينک 

و په ټولو اسناجو کې پيدا کيږي. دا عنرص نسبت ځيګر ته په د څاروي زينک

هډوکو کې د جمع کيدو  ډېر ميالن لري، کوم چې د تراس مرنالونو پرته د نورو لپاره هم 

عمومي زيرمه ځای ګڼل کيږي. په پوستکي، ويښتو او د څارويو په وړيو کې  ډېر 

 carbonicري؛دا انزاميونه له پيداکېږي. د څارويو په بدن کې  ډېر انزاميونه زينک ل

anhydrase ،pancreatic carboxypeptidase ،lactate dehydrogenase ،

alcohol dehydrogenase ،alkaline phosphatase   اوthymidine kinase 

څخه عبارت دي. عالوه له دې څخه، زينک   ډېر انزاميي سيستمونه فعالوي. د حجرې 

کې شامل دی. د زينک  ه د هستوي تيزاب په ميتابوليزمتکثري او ويش په ځانګړي توګ

نوري فزيالوژيکي دندي د هورمونونو د توليد، ترشح او ذخريي، د معافيتي سيستم او 

 اليکرتواليتونو  د بالنس څخه عبارت دي.
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 لږوالی نښي 

په خوګانو کې د زينک لږوايل د ودې د لږوايل، خرابې اشتها، غذا بدليدنې   

سبب کيږي. پاراکرياتوزيس د پوستکي سور کيدل دي چې اراکېراتوزيس پ لږوالی او

 وروسته څريي او چوي.

د زينک لږوايل په ځانګړي ډول په هغو ځوانو،  ډېر ساتل شوو خوګانو کې لېدل 

کېږي چې په خپله خوښه وچه خوراکه خوري ، اګرچې ورته ملده خوراکه د دي حالت 

ورس  ر کلسيم پواسطه خرابيږي او د لږ کلسيم او  ډېر فاسفباعث نه کيږي. دا په غذا کې د  ډې

پواسطه لږيږي.  په خوګانو کې د ودې د تحريک په خاطر د خوراکې  ډېر مس،  ډېر 

زينک ته  اړتيا لري. په چرګوړو کې د زينک د کمښت غټي نښي د ودې ځنډ، د پښو 

 swollenه التياده، چې ورتغرينورمالتيا، زيږي بڼکي، پاراکرياتوزيس او د هډوکو غرينورم

hock syndrome  ويل کيږي. په خوسکيانو کې د زينک کمښت د پوزي او خويل

پړسوب، د بندونو سختوالی د پښو پړسوب او پاراکرياتوزيس دي.  هغه خوسکي چي شديد 

ورځو په دوران  1-1کمښت يې درلود د زينک سپلمنټ کولو ته چټک ځواب وييل.  د 

د ګويان، يونان، اسرتاليا او سکاندينويا په ځينو برخو کې په وده  .کې  پوستکي ښه شوي

کونکو او بالغو غواګانو کې د زينک کمښت نښي، د زينک د درملنې پواسطه ښه شوي. دا 

چې اندازه يې په وښو کې د يو ځای څخه بل ځای ته توپري کوي نو په وښو يا عمومي 

ه غذا ه شيدو ورکونکو غواګانو کې، پمحيط کې ځني فکتورونه يې د کمښت سبب دي. پ

 کې د زينک لږوايل په شيدو کې د سوماتيک حجرو  ډېروايل سبب کېږي.

  

  زينک رسچيني

دا عنرص مناسب شتون لري. خمريمايه يې غني رسچينه ده، زينک په سبوس او 

معموالً د نبايت  کبانو پوډر،د دانه بابو په تيغ کې  ډېر وي.  حيواين پروتيني محصوالت لکه 

 پروتني په نسبت د زينک غني رسچيني دي.
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  زينک زهريت 

اګر چې د زينک د زهري پيښو راپور ورکول شوي، زياتره څاروي د دي عنرص  

ډېري اندازي تحمل کويل يش. په خوراکه کې  ډېر  زينک د غذا مرصف خرابوي او کيدي 

 منځته کړي.يش د مسو کمښت را

 

 مولبدينوم 

کال کې وموندل شوه، هغه  5511ميتابوليکي اړتيا لومړي ځل په   د مولبدينيوم

وخت کشف شوکله چې زنتني اوکسدياز وموندل شو چې د پيورين په ميتابوليزم کې اړين 

ې  دا عنرص شوه چدي او دا  مولبدينيوم لرونکي  ميتالوانزايم دي. په پايله کې کې وموندل 

اوکسيدياز ترکيبونکي دي. له مس   sulphiteد دوه نورو انزاميونو الديهايد اوکسيدياز او 

دري انزاميونو جوړول او په  د دي مخ وګورئ(، ۶۲۱پرته )رسه د عکس العمل ښودلو 

فعاليتونو کې برخه اخيستل د مولبدينيوم بيولوژيکي دندي دي. عالوه له دې څخه چې د 

 اوکسدياز، ترکيبونکي دي، مولبدينيوم له سايتوکروم يس رسه د دي انزايم په عکس زنتني

العمل کې برخه اخيل او همدارنګه د الديهايد اوکسيدياز پواسطه د سايتوکروم يس عکس 

 العمل ته زمينه برابروي.

 

 لږوالی نښي  

د پخوانيو څېړنو له مخې د موږکانو په خوراکه کې د لږ مولبدينيوم له کبله زنتني 

اوکسيدياز لږ شوي مګر د پيورين  په ميتابوليزم يا وده يې  تاثېر نه دي کړي. ورته خوراکو 

)د مولبدينيوم  tungstateپه چرګوړو کې بد تاثېرات نه درلودل، مګر کله چې 

يې لږه شوه او په يوريک اسيد باندې د زنتني اکسيدياز کولو  انتاګونيست( عالوه شو، وده

توان يې خراب شوي. دا تاثريات په خوراکه کې د مولبدينيوم په عالوه کولو رسه له منځه 

 ولبديتمتليل. په ځوانو وريانو کې نيمه خاليص خوراکي ته  چې مولبدينيوم په کې لږ وو،د 

عالوه کولو رسه ګټوره وده  ترالسه شوي. داسې وړاندوينه کيږي چې د ودې دا تاثري د 

رومن د مايکرو اورګانيزمونو د غري مستقيم تحريک پواسطه د سلولوز د ماتولو پواسطه 
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رامنځته شوي. په ټولو نوعو کې په طبيعي حاالتوکې د مولبدينيوم کمښت ترسرتګو شوي 

 نه دي.

  

  يتمولبدينيوم زهر

د مولبدينيوم په زيات شتون کې  د مولبدينيوم زهري رول د مس په برخه کې 

د مولبدينيوم زهريت رسه حسايس دي، چې  مخ وګورئ(. غواګاين ۶۲۱شوي )ترشيح 

شيدي ورکونکي او ځوان څاروي تر ټولو  ډېر رنځيږي. پسونه لږ اخته کېږي او اسونه په 

ينيوم لرونکو څړځايونو کې نه اخته کيږي. د زهريت ښکاره کېدل يې اسهال زيات مولبد

 او وزن بايلل دي.

 

 سلينيوم 

کال کې په غواګانو او پسونو کې زياتره  5511sغذايي اهميت په  د سلينيوم

myopathiesاو په چورګوړو کې په خوراکه کې د سلنيوم يا ويټامني ،E (۶۶۲  مخ

مخنيوي موندل شوي. د څارويو په بدن کې د  diathesisه سپلمنټ کولو رسه وګورئ( پ

 glutathioneکې موندل شوي، دا عنرص د 5591سلينيوم بيوشميکي دنده په 

peroxidase  جوړونکي دي، دا هغه انزايم دي چې  هايدروجن پراوکسايد کتاليز

 Glutathioneتخريب څخه سايت.   کوي،له دې کبله حجروي غشاګاين له اوکسيداتيف

peroxidase څلور اتومه سلينيوم لري او د ويټامنيE  څخه وروسته د دفاع په دوهم الين

کايف اندازه نه وي ځني پراوکسايدونه پاتی پايت  Eکې قرار لري، داځکه کله چې ويټامني

لري. داځکه باندې د دي ويټامني په نورمال جذب لږ تاثري  Eکېږي. سلينيوم په ويټامني

چې دا د پانقراس په جوړ ساتلو کې دنده لري او له دي کبله د شحمو هضم ډاډمن کوي. 

اندازه لږوي کوم چې د شحمي غشاګانو او تيزابونو د ساتلو  Eهمدارنګه سلينيوم د ويټامني

د دي مرنال  Eد پايت کېدو لپاره اړين دي.  معکوساً ويټامني Eاو په پالزما کې د ويټامني

فعالولو رسه سلينيوم سايت او د دې له منځه تلو څخه مخنيوي کوي. دا د په 

هايدروپراوکسايد  توليد لږوي او په دي توګه د حجرو د محافظت لپاره ګلوتاتيو پر اوکسايد 
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 Eاو سلينيوم  دواړو عوض کول محدود دي. ويټامني Eاړين دي. په هر صورت، د ويټامني

ې رول لري او د درندو فلزاتو د زهريت څخه محافظت او سلينيوم په معافيتي سيستم ک

کوي. د فارم په څارويو کې يې نوري دندي  او د کمښت تاثريات د ويټامني په برخه کې 

 ترشيح شوي.

 مخ وګورئ(، داسې ۶۱۱لري )سلينيوم د تايروئيد هورمونونو په توليد کې دنده 

انزايم جوړوی، او   IDiodothyronine deiodinase)5(چې سلينيوم د لومړي ټايف 

0T  1په فعال فزيالوژيکيT  0بدلوي. کله چې سلينيوم لږ وي دT  1تناسبT   ډېريږي. دا

انزايم په لومړيوکې په ځېګر او پښتورګي کې پيداکيږي او د فارم د څارويو په تايروئيد کې 

 1T په 0Tسلينيوم نه لري او  1iodothyronine deiodinase (ID(نه وي. ټايف دوه 

ډېريږي، او   1Tڅخه تر سيګنال کنرتول الندې دي   0Tبدلوي، مګر لکه څنګه چې دا د 

او په  5IDد سلنيوم د لږوايل په اساس دا ستونزه تشکيلوي. په شخوند وهونکو کې 

دی  1IDعمده انزاميونه دي. دريم انزايم چې سلينيوم لري  1IDغريشخوند وهونکو کې 

په ځانګړی ډول  5IDي. په نويو زېږيدلو شخوند وهونکو کې چې په پالسينتا کې پيدا شو 

 ازادوي. 1Tپه نصواري ذخريوي نسجونوکې اړين دي او په نورو انساجو کې 

 

 لږوالی نښي  

لکه چې پورته ذکر شول، د سلينيوم د کمښت تاثريات د ويټامني کمښت ته ورته 

دي. د اسرتاليا او نيوزليند د ځينو برخو په څړځايونو کې، وريان، غوښينې غواګاين او شيدو 

غواګانو کې د منونيا حالت منځته راځي. کلينيکي نښي يې وزن بايلل او ځني وختونه مړينه 

پواسطه ښه کيدي يش، په ځني واقعاتو کې په وده او وړيو توليد کې د  ده. منونيا د سلينوم

پام وړ  ډېروايل ليدل شوي. د سکاټلنډ، کاناډا او امريکا متحده اياالتو کې  د سلينيوم 

کمښت لرونکو ساحو کې د تجربې له مخې په پسونو کې ورته عکس العملونه يادښت 

وايل م کمښت د بچي ويستني او هګيو د لږ شوي. په هګۍ ورکونکو چرګانو کې، د سلينيو 

سبب کېږي.  د شاميل امريکا او کاناډا د هغو سيمو د غنمو لږ استعامل چې سلينوم مرکبات 

لري، په خوګانو او پولټري کې غذايئ سلينيوم لږېږي، چې  ډېر سپلمنټ کولو ته يې اړتيا 
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ايودين  د سلينيوم لږوايل  د پيدا کېږي. دا چې د تايروئيد هورمون په توليد کې دنده لري،

 رامنځته کړي.د کمښت نښي 

  

  سلينيوم رسچيني

په توګه له پروتني رسه  seleno-methionineپه زياتره غذاګانو کې سلينيوم د 

نښتي وي. سلينيوم د سوديم سلينيت کپسولونه او سلينيوم لرونکي خمريي پواسطه  

 برابريږي.

 

  هريتسلينيوم ز 

د نبايت منشا لرونکو خوراکو د سلينيوم اندازي  ډېر توپري کوي او عموماً د خاوري 

-511د حالتونو پوري اړه لري. د څړځای په وښو کې د دي مرنال نورمال اندازي معموالً 

رونکو ل مايکروګرام په کيلوګرام وچې مادې دي. د نباتاتو ځني نوعي چې په  سلينوم 111

 Astragaluسيمو کې کښت شوي په  ډېره اندازه سلينيوم لري. يو له دې نباتاتو څخه 

racemosus  دي چې پهWyomin  50کې کرل کيږي، چېg/kg DM  سلينيوم راپور

 Neptunia amplexicaulisيې ورکول شوي، په دايس حال کې چې د ليګيوم څخه 

څخه   0g/kg DMکې کښت شوي د  په سلينوم لرونکي خاوره Queenslandچې د 

ډېر سلينيوم لري. په ايرلينډ، ارسايل او ختيځه افريقا کې ځانګړی سيمي پيژندل شوي.  

مايکروګرام په کيلوګرام  په  111يا  1mg/kgسلينيوم  ډېر زهري دي او په وچه غذا کې 

 blindاو  Alkali diseaseشيدو يا په اوبو کې د فارم د څارويو لپاره  ډېر خطرناک دي. 

staggers  په متحده اياالتو کې د هغو څريدونکو څارويو مزمني ناروغي دي چې په

ځانګړو سلنيوم لرونکو سيمو کې څريږي. نښي يې بيحايل، د بندونو سختوالی، او د مال يا 

لکۍ څخه د ويښتانو بايلل ، او د سومانو يب شکله کيدل. حاد زهريت يې د تنفيس ستونزي 

ځ ته د  ډېرو خوړلو څخه من له د مړيني سبب کيږي چې په ناڅاپي ډول د سلينيومله کب

 راځي.
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 فلورين 

په انسانانو کې د غاښونو له چينجن کيدو څخه د مخنيوي له کبله اړين    فلورين 

کال کې د رضوري مرنالونو لست ته داخل شو چې د موږکانو د ودې  5591دی. فلورين په 

اندازه د لږي اندازي په عالوه کولو رسه ښه شوي. د نورمالو رشايطو الندې د فارم په څارويو 

کې د کمښت ښکاره نښي ترسرتګو شوي نه دي، او حتي په ژوونکو کې د څيړنو پاييل 

و د فلورين  جذب محدود دی، او د څړځای مساوي دي. له خاوري څخه د زياتره نباتات

دي. غيل او نور دانه باب   11mg/gk DM-1په وښو کې يې نورمايل اندازي تقريباً 

 لري. 1mg/kgDM-5معموالً تقريباً  

فلورين  ډېر زهري دي، شخوند وهونکي نسبت غري شخوند وهونکو ته  ډېر 

ه  ډېر  د غاښونو د سوري څخ 11mg/kg DMحساس دي. د غواګانو په خوراکه کې له 

کېدو او لوڅيدو سبب شوي، چې د غاښونو په منځ کې خاليګاوي رامنځته کوي. د فلورين   

ډېروايل د اشتها د خرابيدو، ګوډوايل او لږ توليد سبب کيږي. د هډوکو او بندونو غرينورمالتيا 

فلورايد  مهم پيښېږي، ممکن د هډوکي په کرستايل شبکه کې خوړل شوي فلورين د کلسي

په توګه زېرمه يش. فلورايد لرونکي اوبه،  د صنعتي ککړتيا د ګرد پواسطه ککړ واښه، او د 

soft  ياraw rock phosphate  .سپلمنټونو استعامل يې ترټولو ننګونکي رسچيني دي

 شوي فاسفيټونه  عموماً محفوظ دي.پروسس 

 

 سليکان 

سبت هغو موږکانو ته چې  په خالصه خوراکه باندې تغذيه شوي موږکانو ن  

111mg/kg د سوديم ميتاسليکيت (  ورته تغذيه شوي  ډېره وده کړی وه. په  سليکان(

چرګوړو کې هم ورته پاييل تر السه شوي. په دواړو نوعو کې د ودې او اسکليټي انکشاف 

 licic acidsiټايف په شکل چې د  1R-O-Si-O-5Rلپاره سليکان اړين دي. دا مرنال د 

مشتق دي، د بيولوژيکي نښلونکی دنده تررسه کوي. دا ډول وصلېدل د ارتباطي نسجونو 

په کلکوايل، جوړښت او ارتجاعيت کې اړين دي. په موږکانو او چرګوړو کې د سليکان د 

ه مهال د ړېدو پکمښت په اساس د هډوکو غرينورمالتيا پيښېږي ځکه چې د عرضوف د جو
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انزايم د  فعاليت  prolyl hydroxylaseوړيدل لږېږي. سليکان د ج موکوپويل سکرايد

لپاره اړين دي، چې  کوالجن جوړوي. همدارنګه د موکوپويل سکرايد په شمول په نورو 

پروسو لکه د رګونو د ديوالونو او پوستکي وده او ساتنه کې شامل دی. سليکان په محيط 

او خوراکه کې   ډېر وي او په عميل توګه يې کمښت نه رامنځته کېږي. ټول واښه او غيل 

 11g/Kg DMسليکان لري، چې په ځينو وښو کې يې اندازه   55g/Kg DM-50 داين

 ته رسيږي.

( د معدن د کارکونکو  ناروغي ده چې د سږو silicosis) د سليکان زهريت

پواسطه د سليکان د تنفس پواسطه رامنځته کيږي. ځيني وختونه ، سليکان په تشو متيازو 

 urolithsيا  calculiه پښتورګو، مثانه او يوريرتا کې ذخريه کيږي او کې شتون لري چې پ

جوړوي. د اسرتاليااو کاناډا په لويديځ او د متحده اياالتو په شامل غرب کې په څرېدونکو 

واقع کيږي. په خوراکو د بليګي په توګه د وريجو په  Silica urolithiasisخوسکو کې 

ې د عضوي موادو هضم باندې تاثريکوي. په بالغو پروړه کې  ډېر سليکان ښودل شوي چ

وښو کې سليکان د جامدو ټوټو په شکل وي، چې د غاښونو له نسجونو څخه کلک دي 

 کې د غاښونو د لوڅيدو سبب کيږي. او په پسونو

 

 کروميم

په موږکانو کې د نورمال ګلوکوز د استعامل لپاره اړين دي. په هغه  کروميم     

مويل او صحرايئ موږکانو کې چې دانه باب خوراکه  او بې غوړو شيدې ورته ورکول مع

کېدي چې د ملدې مادې په اساس يې په يو کيلوګرام خوراکه کې سل مايکروګرامه کروميم 

درلود، دا وښودله چې که چريي ورته کروميم استيت  عالوه  يش نو چټکه وده کوي. 

لري، د انسولني او اخذو ترمنځ کمپلکس جوړوي.  کروميم د ګلوکوز په تحمل کې دنده

ترميموي. کروميم ممکن د لپيډ په جوړېدو  په سؤ تغذيه ماشومانو کې د ګلوکوز تحمل 

کې دنده لري، تجريب ښوديل چې د وينې د سريوم کولسرتول لږوي. د کروميم په کمښت 

سرتول  ډېريږي. ( کولhigh-density lipoproteinکې لوړ غلظت لرونکي ليپوپروتني )

داسې نظريه شتون لري چې د پروتني او هستوي اسيد ميتابوليزم په بر کې نييس. په خوګانو 
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د ګلوکوز او پروتني د موثر ميتابوليزم او  کې پورته ذکرشوي عامي دندي حاميه کوي، چې

ه پماتېدنې په پايله کې  شحم لږ زېرمه کېږي او خواروايل  ډېرېږي. په ښځينه خوګانو کې 

عضوي شکل رسه د کروميم سپلمنټ کول مثل توليد ښه کوي. په  څارويو کې د فزيکي 

سرتيس پرمهال د بېلګې په توګه کله چې خوسکي په محوطي کې ساتل کېږي يا هم د 

لنګون څخه د مخه فشار الندې وي )سرتس(  د کروميم سپلمنټ  ښه پايله لري. په اول 

ي مادي اخيستل او د شيدو محصول  ډېر شوي او ځلې غواګانو کې معافيت، انرژي، وچ

په خوسکيانو کې په ناروغي اخته کېدل لږ شوي.  د فارم څارويو په تغذيه کې د دې مرنال  

ګټي اوس هم پلټل کېږي او تر دې مهاله يې په غذا کې اندازي ټاکل شوي نه دی. دري 

 ثرياتو تر منځ   ډېر واټن لري.ويالنسه کروميم عمالً زهري نه دي، او د نورمال او خرابو تا

د شپږ ويالنسه شکل يې  ډېر زهري دي ځکه چې په  ډېره اندازه حجرو ته داخليږي، د 

تخريبوي. د وچې مادې په اساس په خوراکه کې  DNAاکسيجن مرصف منع کوي او 

11mg/kg     اندازي وده لږوي او په موږکانو کې ځيګر او پښتورګي تخريبوي. دکروميم

مخ  ۶۱۷استعاملېږي )په توګه  markerنحل اکسايد د هضم په تجربو کې معموالً د غري م

 (.وګورئ

 

  ويناديم

-sodiumد دي مرنال کومه ځانګړي دنده پيژندل شوي نه ده، مګر د 

potassium ATPase ،phosphoryltransferase  ،adenyl cyclase  او

protein kinase  انزاميونو  فعاليت په تنظيم کې رول لري. د ځينو انزاميونو لپاره د

کوفکتور په توګه دنده تررسه کوي. په موږکانو، اوزو  او چرګوړو کې د وناديم کمښت 

موندل شوي. د کمښت نښي يې د ودې او مثل توليد خرابيدل، او د لپيد ميتابوليزم ګډوډ 

مايکروګرام په  51ې د وچې مادې په اساس د  کېدل دي . هغه چرګوړو کې چې خوراکه ي

کيلوګرام څخه لږ   وناديم ولري، د وزرونو او لکۍ د بڼکو وده يې لږېږي. هغه چرګوړو 

 1mg/kgDMمايکروګرام په کيلوګرام څخه  11چې په خوراکه کې يې د کروميم اندازه د 

مايکروګرام په  51 ته  ډېره شوي، وده يې  ډېره شوي. هغه اوزي چې په خوراکه کې  يې
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کيلوګرام ويناديم درلود په وده يې کوم تاثري نه درلود، مګر په موږکانو کې  د بچي 

غورځونې، د شيدو د شحمو لږيدل  او په سريلو کې  ډېره مړينه رامنځته شوي. په غذاکې 

وښو په يو کيلوګرام وچه ماده  ryegrassد ويناديم په اړه لږ معلومات شتون لري، مګر د 

کبانو پوډر يې غني رسچېنه ده  Herringمايکروګرام راپور ورکول شوي.  551-11کې

ويناديم لري. ويناديم زهري مرنال دي او کله چې د چرګوړو  1.9gm/kg DMتقريباً 

ازو رسه د مړيني اند 111mg/kg DMولري وده يې لږېږي او په  11mg/kg DMغذا 

 اندازه لوړه وي.

 

 نکل 

ځانګړي بيوشيميکي دنده پېژندل شوي نه ده، مګر فکر کيږي چې دا  د نکل

يوکوفکتوريا  ساختامين مرکب وي. همدارنګه د هستوي  metalloenzymesمرنال د 

تيزاب په ميتابوليزم کې هم  دنده لري. په البراتوار کې د ساتلو شوو چرګوړو، موږکانو او  

ې نځته شوي نه دي. چورګوړو ته د وچخوګانو کې د نکل د کمښت فزيولوژيکي نښي رام

مايکرو ګرام په کيلو ګرام  نکل ورکولو د پوستکي رنګ تغري کړي، د  011مادې په اساس 

ې فلس شکله په خوګانو ک  پوستکي التهاب او بندونه پړسېږي. په خوراکه کې د نکل لږوايل

کبله  ته وي چې د زينک د کمښت لهاو سخت پوستکي سبب شوي، هغه پاراکيزاتوز ته ور 

فعاليت لوړوي. د څړځای  ureaseرامنځته کېږي. د نکل عالوه کول د رومن د بکرتياوو د 

نورمال شتون لري، په دايس حال کې چې  1.1mg/kg DM-1.1په وښو کې دا مرنال 

نکل لري.  نکل  زهري مرنال نه دي، د هضمي الري په لږه   1.6mg/kg DM-1.1غنم 

 په نورمال ډول  روغتيا نه ننګوي.اندازه جذبيږي او 

 

  ټني

کال کې راپور ورکول شو  هغه موږکان چې د آمينو اسيدونو خالصه  5595په 

د نه و، وده و خوراکه ورته تغذيه کيده  او د ساتنې په چاپرييال کې يې تراس مرنالونه موج

يې په  ډېره اندازه لږه شوه،او دا حالت د دي مرنال په عالوه کولو رسه نورمال شوي وو. د 
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د يت لرونکو لپاره يو اړين  مرنال دي. دا مرنال په خوراکو  Tinدې څيړنو د وړانديز له مخې 

و ښڅخه لږ  شتون لري، د سکاټلينډ د څړځايونو په و  5mg/kg DMکې په نورمال ډول د 

مايکروګرام په کيلوګرام ده. د دې مرنال غذايي اهميت بايد  011-111کې يې اندازه تقريباً 

نور هم ځانګړی يش ، مګر دايس وړاندوينه کيږي چې ټني د درېمي  جوړښت لرونکي 

پروتني يا د نورو غټو ماليکولونو رسه مرسته کوي. په ځانګړي توګه غري عضوي ټني له 

 ، او خوړل شوي ټني لږ زهري دي.هضمي الري لږ جذبيږي

 چوکاټ  په شېدو ورکونکو غواګانو کې د تراس مرنالونو  ډېروايل، صحي حالت او حاصل   0.6

ډېرو ليکواالنو راپور ورکړي چې کله شېدو ورکونکو غواګانو ته  په غذا کې د توليد  

د اړتيا څخه  ډېر ځانګړی تراس مرنالونه ورکول شوي  نو د دوی صحي حالت )د غوالنځي 

دي پاييل ته رسيديل   Rymerاو  Cottrillالتهاب( او حاصل ښه شوي. په يوه لېکنه کې، 

يا څخه  ډېر ايودين او منګانيز کومه ګټه نه درلوده. په ځينو څيړنو کې،   چې په خوراکه کې د اړت

ډېر مس ورکول شوي چې حاصل او د غوالنځي صحت يې بهرت شوي وو، مګر پاييل يې 

متناقيض او د عالوه کولو کومې مناسبې اندازي سپارښتنه نه کوي. ليکواالنو همدارنګه د مس 

زهريت په  مخ وګورئ( او قوي ذخريوي ۶۲۱ –اوسپنه او  د جذب پيچلتيا )مولبدينيوم، سلفر

ګوته کړي. کروميم ګټور ښودل شوي مګر د سپارښتني لپاره يې کايف واقعات شتون نه لري. 

په کې تاثري لري.  زينک په سوماتيک  Eسلينيوم  د غوالنځي صحت ښه کړي، مګر ويټامني

حجرو تاثري لري او د غوالنځي التهاب د اړتيا څخه د  ډېر زينک رسه  متناقض دي. دا په 

 مخ وګورئ(. ۶۱۶ساحه ده، )ځانګړي توګه د عضوي مرنالونو سپلمنټونه  د څيړين د دوام 

 

 ارسنيک 

په پراخه اندازه په ځانګړي توګه په  د بدن په مايعاتو او انساجو کې ارسنيک

پوستکي، نوکانو او ويښتانو کې ډېر  ډېر شتون لري. دا مرنال د موږکانو، چرګوړو، خوګ 

په شمول د متيونني د ميتابوليتونو د جوړولو لپاره  cysteineاو اوزو لپاره اړين دي.  د 

زيږ  ي پوستکي يېاړين دي. هغو څارويو ته چې لږ ارسينک لرونکي خوراکه ورکول شو 

 او نسبت  کنرتول ګروپ ته  د سپلمنټ شوو څارويو د ودې اندازه کراره وه. 
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په اوزو کې توليد مثل )بچي اچول، د زيږون پر مهال د نوزاد لږ وزن( او شيدو 

توليدکې دخالت کوي او ناڅاپي مړينه منځته راوړي.  د دې مرنال زهريت ښه پيژندل 

اسهال او د ګيډي شديد درد يې نښي دي. د مرکباتو زهريت شوي؛ زړه بدوايل، کانګي، 

انزاميونه بالک  lipoate-dependentيې  ډېر توپري کوي؛ دري ويالنسه ارسنيک، چې 

کوي، نسبت پنځه ويالنسه مرکباتو ته  ډېر زهري دي.

 نور مرنالونه ۱.۱

وضوع مد نورو مرنالونو اړتيا د ځينو ليکواالنو پواسطه لست شوي، او د بحث 

ده.  زياتره هغه اندازي چې کمښت رامنځته کوي ډيري لږي دي او عمالً د څاروی په 

نورماله تغذيه کې ګټوري نه دي. د بيلګي په توګه بورون چې د نباتاتو اړين مرنال دي، د 

غوښينو چرګوړو د پنډي هډوکي وزن،کلکوايل او وده  ډېروي، مګر تاثري د هغو اندازو 

اوزو لپاره  د يوازې بورون کمښت لرونکو نباتاتو کې ليدل شوي. ليتيومرسه ليدل شوي چې 

اړين دي، د ودې له ځنډ څخه مخنيوي کوي، حاصل  خرابوي او د بچی  وزن لږوي، 

مګر عمالً يې کمښت نه پيښېږي.
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لنډيز

مرنالونه فزيولوژيکي، ساختامين او تنظيمونکي دندي تررسه کوي.  مرنايل 

مرکبات او  ’عضوي ‘سپليمنټونه مختلف شکلونه لري: مرنايل مالګي، د رومن ګويل، 

د څړځای استعاملېدونکي. د مرنالونو دندي، او د هغوی د لږوايل تاثريات الندې 

خالصه شوي:

ود نښيد کمبدندهمرنال

هډوکي او غاښونه، د عصبي  کلسيم

 سياليو انتقال

ريکټس،اوستيوماالشيا، د هګۍ د 

کلسيمي پوښ کمزورتيا، ميلک فيور

هډوکي او غاښونه، انرژي  فاسفورس

 ميتابوليزم

ريکټس ، اوستيوماالشيا ، اشتها 

 لږېدل، لږ حاصل

ازموس تنظيم، د تيزاب او  پوتاشيم

القيل بالنس، عصبي او 

 عضيل تحريک

 وده لږېدل، ضعيفوايل

ازموس تنظيم، تيزاب او  سوديم

القيل بالنس

ديهايدريشن، کمزوري وده، هګيو 

 توليد لږېدل

تيزاب او القيل بيالنس،  کلورين

ازموس تنظيم، معدوي ترشح

 الکالوزيس 

آمينو اسيدونو جوړښت،  سلفر

ويټامينونه او هورمونونه، 

کوندراتني

کمبود رسه يو شان دي د پروتني د 

)يوريا سپلمنټ شوي خوراکي(

هډوکی، د کاربوهايدريت او  مګنيزيم

 لپيډ د ميتابوليزم انزاميونه

، irritabilityعصبي اختالل او 

 هايپومګنيشيميا

هيموګلوبني، د اليکرتونيکي  اوسپنه

انتقال د ځنځري انزاميونه

 کم خوين
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هيموګلوبني جوړېدل،  مس

 سيستمونه، رنګونهانزاميي 

کم خوين، ودېلږوايل، د ويښتانو او 

  swaybackوړۍ رنګ بايلل، 

)خوارتيا،کم خوين،بيحايل( Pining ترکېبول 51Bد ويټامني کوبالت  

جاغور؛ويښتوبايلل، لږ عمره مړينه يا  تايروئيد هورمونونه ايودين

ضعيفوايل

ودې تاخري، اسکليټي غرينورمالتيا،  انزايم فعالول منګانيز

 عضيل نا همغږي

پاراکرياتوزيس، لږه وده، اشتها لږېدل انزايم ترکېبونکي او فعالونکي زينک

د ګلوتاتيون پرواوکسيدياز  سلينيوم

 ترکيبول، ايودين ميتابوليزم،

معافيتي دنده

 exudativeعضالتو ناروغي، 

diathesis 
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دوهمه برخه

 د مغذي موادو هضم او ميتابوليزم

دا برخه هغه فزيکي او کيمياوي پرويس ترشيح کوي د کومو پواسطه چې 

څاروي د خوراکي له کيمياوي مرکباتو څخه مغذي مواد ترالسه او استعاملېږي.

ماليکولونو يو اسايس ګروپ دي چې د هضم او ميتابوليزم لپاره اړين دي، په  انزاميونه د

اووم څپرکی کې د دوی کيمياوي جوړښت، تاثريميکانيزم او هغه فکتورونه ترشيح شوي 

 چې د دوی په کړنه باندې تاثري لري.

اتم څپرکی د څارويو د هضمي الرو جوړښت او هغه ميکانيزمونه بيانوي چې 

هضم په دوران کې د خوراکي غټ ماليکونه ماتوي تر څو داسې واړه  څاروي پرې د

ماليکولونه رامنځته کړي چې د کوملو د ديوال څخه جذب يش. په ساده معده لرونکو کې 

رامنځته کوي  توپريونه ترشيح کيږي، چې خاص او پرمختليل سيستمونه ’ساده معدې‘د 

اړيکه لري.چې په هضمي الر کې د مکروبونو له فعاليت رسه 

له هضم څخه وروسته جذب شوي ماليکولونه، د انرژي د توليد لپاره مرصفيږي 

تر څو د بدن د اړتيا لپاره پروتينونه، شحميات او کاربوهايدريتونه برابر کړي. په نهم څپرکی 

کې هغه ميتابوليکي پرويس ترشيح شوي د کومو پواسطه چې حجرې  ماليکولونه ليږدوي 

کنرتول ترشيح کوي.او د دې پروسو 
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  اووم څپرکی

 انزاميونه

 

 د انزاميونو ډلبندي ۷.۱

 د انزاميونو ځانکړتياوي ۷.۱

 د انزاميونو د کړنو ميکانيزم ۷.۱

 د انزاميونو ځانګړي خواص ۷.۱

 هغه فکتورونه چې انزاميي فعاليت اغيزمن کوي ۷.۱

 د انزاميونو نوم ايښودل ۷.۱

د ژونديو شيانو موجوديت يو سلسله کيمياوي کړين په بر کې نييس. له دې کبله 

شنه نباتات د شکرو، نشايستي او پروتينونو په شان کيمياوي مرکبات جوړوي او په دې توګه 

ګه و انرژي نصب او ذخريه کوي. د نباتاتو، يا مرصفونکو څارويو پواسطه ماتېږي، په دې ت

نوموړي ذخريه شوي انرژي استعاملوي. دا پيچلې او متقابيل پرويس دي چې د ژونديو 

اورګانيزمونو  څخه پرته  کراره تررسه کېږي. په عميل توګه د دې کړنو د رسعت لپاره  ډېرې 

تودوخې او فشار ته اړتيا ده. په ژونديو اورګانيزمونو کې، دايس حالتونه شتون نه لري؛ په 

کې چې په دي اورګانيزمونو کې د اړتيا په مهال د انرژي ذخريه کيدل او ازاديدل داسې حال 

بايد په چټکۍ رسه  تررسه يش، دا ځکه چې چټکو کړنو ته اړتيا لري. په ژوندي اورګانيزم 



حيواين تغذيه  222 

 

کې اړين رسعت د يو شمري کتلستونو پواسطه تررسه کيږي چې له انزاميونو څخه عبارت 

 دي.

 هغه مواد دي چې په نهايي توليد کې د شتون کتلستپه کيمياوي اصطالح کې 

پرته د کيمياوي کړنو رسعت باندې تاثري لري؛د خواصو له مخې کتلست تغري نه کوي او 

تعامل صورت نييس. د ژونديو اورګانيزمونو کتلستونه عضوي خواص لري او د انزايم په 

د کيمياوي  عاملونوته د يو فکتور په شکلتوګه پيژندل کيږي. دا نسبت غري کتاليز شوو ت

چنده   ډېرېدو وړتيا لري. د تيوري له مخې د انزاميونو پواسطه  9092-901تعاملونو 

ماتېدونکي تعاملونه بريته ګرځيدونکي دي او بايد توازن يې برابر يش. په ژونديو حجرو 

ته، نه   بالنسکې د تعامل محصوالت ويستل کيږي او کړين يې زياتره يوطرفه دي او 

رسيږي. بلکه دوی يو نواحت حالت ته رسيږي په کوم کې چي د تعامل کونکي او محصوال 

 تو غلظت  ثابت پايت کيږي. 

کله چې محصوالت په چټکۍ رسه نه لري کيږي ترڅو ثابت حالت وسايت 

ثري اتعاملونه د اړتيا رسه سم چټک، يا هم کراره کيږي. هغه انزاميونه چې توليداتو باندې ت

لري په کايف چټکۍ رسه له منځه نه ځي ترڅو ثابت حالت وسايت. د انزاميونو متقابل 

تعاملونه مساوي دي له دي کبله ثابت حالت تغري نه کوي؛ په هرصورت دا کار ډير چټک 

تررسه کيږي. هرکله چې يو يا زيات شمري محصوالت ماتيږي، نو کيدي يش چې تعامل 

هره ژوندۍ حجره تر سلو انزاميونه لري او يوازې په هغه صورت  واقعي ګرځيدونکي نه وي.

کې چې د دي انزاميونو کړنه مناسبه هامهنګي ولري موثره دنده تررسه کويل يش. دا اړينه 

ده چې په حجره کې انزاميونه په بيالبيلو حالتونو شتون لري نو همدا سبب دي چې ذکر 

څوړه نه ده. له دې کبله هغه انزاميونه چې د شوي  حجره د انزاميونو لپاره يوه تصاديف ک

ګلوکوز د اکسيديشن په لومړۍ برخه کې استعامليږي په سايتوپالزم کې شتون لري، په دايس 

جوړونکي او د دي څخه وروسته  په  Aاسيتايل کوانزايم حال کې چې له پايرويټ څخه

رسه کيږي )نهم تر  ميتوکاندريا کې د تراي کاربوکسليک اسيد دوران پواسطه اکسيديشن

 څپرکی وګورئ(.
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  د انزاميونو ډلبندي ۷.۱

 انزاميونه د هغوی د کړنې په اساس په شپږو غټو ټولګيو ويشل شوي.

 

 اکسيدو ريډکتياز

دا انزاميونه له يو ماليکول څخه بل ماليکول ته د هايدروجن ، اکسيجن يا   

ت بيلګي په توګه د لکتيت ډيهايدروجنياز په موجودي اليکرتونونو انتقال چټک کوي. د

کې، لکتيت په پايرويټ بدليږي. په دي پروسو کې د الکول د ګروپ نه دوه اليکرتونونه او 

جوړ، او يو کيتون  NADH(+H+(ته انتقاليږي تر څو  DNAد هايدروجن اتومونه  

 خارجوي.

 

 په دي ګروپ کې الندې انزاميونه شامل دي:

 ډيهايدروجن(يازيسDehydrogenases) 

 (اکسيديزيسOxidases) 

 (پر اکسيديزيسPeroxidases) 

 (کتليازيسCatalases) 

 (اکسيجيازيسOxygenases) 

 (هايدروکيس ليازيسHydroxylases) 

 

  ټرانسفرييزيس

دا يو غټ ګروپ انزاميونه دي چې د يو ماليکول څخه بل ماليکول ته د اسايل، 

امينو او پاسپيټ  ګروپونو ليږد چټک کوي.  د بيلګي په توګه د سرتيت سنتيتياز په 
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څخه د سرتيت  oxaloacetateموجوديت کې په بدن کې د انرژي د ازاديدو پر مهال له 

 ېږي:ګروپ عالوه ک  په جوړيدلو کې، اسايل

 

 په دې ګروپ کې الندې انزاميونه شامل دي:

 Transaldolases and transketolases 

 Acyl,glucosyl and phophoryl transferases 

 Kinases 

 Phosphomutases 

 

  هايدروليزيس

ويش چټک کوي.  د شحمو او پروتينونو د هضم رسه تړاو  د اوبو پواسطه 

انزاميونه دي چې د اورګانيزم د نورمايل دندي لپاره اړين دي. شحم  لرونکي يې ځانګړي

 او شحمي تيزابونو ماتيدي يش: د لپياز پواسطه په ګلرسايد )اسايل ګلرسول(

 

( د آمينو اسيدونو د پيپتائيد رابطو د peptidasesپه ورته توګه،پيپتديازيس )

 انزاميونه شامل دي:ماتولو پواسطه پروتينونه ماتوي. په دې ګروپ کې  الندې 
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 (اسرتيزيسEsterase) 

 (ګاليکوسيديزيسGlycosidase) 

 (پيپټديازيسPeptidase) 

 (فاسفيټيازيسPhosphatase) 

 (تيوليازيسThiolases) 

 (فاسفولپيازيسPhospholipases) 

 (امديازيسAmidases) 

 (ډي امنيازيسDeaminases) 

 (رايبونيوکليازيسRibonucleases) 

 

 ليازيس 

ماتېدل چټک کوي چې   non-hydrolyticدا هغه انزاميونه دې چې

decarboxylation  له منځه وړل  اوdeamination  تعاملونه په کې شامل دي. د

بدليدل  oxo-acid-2په الديهايدنو د  pyruvate decarboxylaseبيلګي په توګه 

 چټک کوي او کاربن ډای اکسايد له منځه ځي:

 ذکر شوو څخه دا ګروپ الندې انزاميونه هم په بر کې نييس:عالوه له پورته 

 (الدوليازيسAldolases) 

 (هايدراتيازيسHydratases) 

 (ډي هايدراتيازيسDehydratases) 

 (سينتيازيسSynthases) 

 (ليازيسLyases) 
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 ايزومرييازيس

ځ بياځل ماليکولونو ترمنايزومرييز د موقېعت او ليد په اساس په ايزومريونو کې د 

( دي، Epimerasesترتيب چټک کوي. د دې صنف ځانګړي انزاميونه ايپيمرييازيس )

. دا انزايم د ګلوکوز د څلورم uridine diphosphate glucose4-epimraseلکه 

کاربن اتوم  موقيعت په چټکۍ رسه تغريوي او ګلکتوز توليديږي )نهم څپرکی وګورئ(. په 

 مل انزاميونه:دې ګروپ کې شا

 (راسيميازيسRacemases) 

 (ايزومرييازيسIsomerases) 

 (ځني ميوتيازيسSome of the mutases) 

 

 لګيازيس

لکه چې له نوم څخه يې څرګندېږي ليګياز د دوه نښتو ماليکولونو ترمنځ  تعاملونه 

کې د  ډېري انرژي لرونکو فاسفيټ رابطو ماتول، چې د تعامل  ATPچټک کوي، لکه په 

-acetylپواسطه د   acetyl coenzyme Aلپاره انرژي برابروي. له استيت څخه د 

CoA synthetase توليديې ښه بېلګه ده: 

 

  د انزاميونو ځانګړتياوي۷.۱

زياتره  انزاميونه پيچيل، لوړ ماليکويل وزن لرونکي پروتينونه دي، مګر استثنا هم 

لري. ځني پروتينونه په خپله د يو موثر کتلست په  RNAچې  ribozymesلري، لکه 
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توګه عمل کوي، مګر زياتره يې په لږه اندازه موادو ته اړتيا لري. دا ډول مواد له پروتني رسه 

 ور په نوم ياديږي.نښتي وي، او د کوفکت

 

 کوانزاميونه 

م ويل کيږي. شمري يې لږ دي مګر هر يو کوانزاي عضوي کوفکتورونو ته کوانزايم

له بيالبيلو انزاميونو رسه تړاو لري له دې کبله يو  ډېر شمري کيمياوي تعاملونه تررسه کوي.  

(، تيامني NADی نيکليوټايد )ترټولو اړين انزاميونه يې نيکوتني امايد ادنني ډا

 او فالوين مونونيکليوتايد دي. pyridoxal phosphateپايروپاسپيټ، 

په دايس حاال تو کې پروتني ته اپوپروتني ويل کيږي چې د تجزيه کولو له پلوه 

 holoenzymeغريفعال وي. په هرصورت، کله چې له کوانزايم رسه ونښيل نو يو فعال 

د کوانزايم  يوه ځانګړی بيلګه ده. د هايدروجن  Flavin mononucleotideجوړوي. 

  په ځينو تعامالتو کې کوانزايم له اپوانزايم ( ځايونو کې رسه بدليږي.*اتومونه په نښه شوو)

رسه  په داميي ډول وصل نه پايت کيږي بلکې د تعامل تر بشپړيدو وروسته ازاديږي. له دې 

اکسيدايز شکل په ديهايدروجنيز سيستمونو کې له اپوانزايم رسه په قوي ډول  NADکبله د 

نښيل، مګر کله چې اکسيديشن بشپړ يش نو لږ شوي شکل يې له انزايم څخه ازاديږي او 

اکسيدايز شکل يې  له بل اليکرتون جذبونکي رسه د تعامل پواسطه بيا ځل رامنځته کيږي. 

يم نسبت اصيل کوانزايم ته  ډېر د دوهمي موادو په توګه په دايس تعامال تو کې، دا کوانزا
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عمل کوي.   ډېر انزاميونه هيڅ کړنه نه تررسه کوي يا دا دواړه ډولونه تررسه کوي،  چې په 

 تررسه کيدونکي تعامل پوري اړه لري.

 

  فلزي کوفکتورونه

ست تررسه کولو لپاره فلزي دوه په دري برخي انزاميونه  د خپلو دندو د در 

کوفکتورونو ته اړتيا لري. په ځني تعامالتو کې، فلزات د اشرتاکي اړيکو پواسطه د انزايم د 

پروتني رسه نښتي وي يا کيدي يش په انزايم کې د مصنوعي ګروپونو يوه برخه جوړه کړي، 

 شکل(. ۷.۱په پروتينونو کې د اوسپني دنده ) haemلکه د 

وصل شوو فلزي کوفکتورونو غوره بيلګي زينک او اوسپنه ده.  د پروتني رسه د

 کاربوکيس پيپتدياز يو زينک لرونکي پروتيزړدي چې د اوبو پواسطه د پيپتايد رابطو ماتېدل

چټک کوي. زينک له اوبو څخه وصل هايدروجن او هايدروکسيل ايونونه جال کوي او 

 شوي:پيپتايد رابطو باندې حمله کوي لکه چې دلته ښودل 
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سايتوکروم په بدن کې د ځانګړو اکسيديشني تعاملونو لپاره اړين دي په کوم کې  

چې دوی له موادو څخه لږ شوي اليکرتونونه اخلی او په پايله کې اکسيدايز کيږي. لکه چې 

ګروپ  haemشکل کې ښودل شوي د سايتوکروم په ماليکول کې اوسپنه د   2.2په

 جوړوي.  اليکرتونونه د اوسپنې په اتوم بدليږي.

فلزي کوفکتورونه هميشه له انزايم رسه نه نښيل مګر کله کله د لومړنيو موادو رسه 

وصل کيږي. السته راغيل فلزي مواد د انزايم رسه نښيل او د هغې کړنې ته زمينه برابروي. 

( څخه د فاسفوريل ګروپونو ليږد ATPځانګړي کيناز انزايم له اډينوسني تراي پاسپيټ )

( يې بدلوي. دا تعامل د مګنيزيم ADPچټک کوي، چې په اډينوسني ډای پاسپيټ )

-ATPرسه نښيل او  ATPايونونو ته اړتيا لري. په هر صورت له انزايم رسه نه نښيل مګر له 

Mg  جازه امرکب جوړوي. دا مرکب له انزايم رسه وصليږي او د فاسفوريل ګروپ ليږد ته

 ورکوي:

ځني انزاميونه  غري فعال شکل لري او د اړتيا پراساس فعاليږي نو له دې کبله 

تريپسينوجني په پانقراس کې جوړيږي، وړو کوملو ته ځي او هلته په فعال تريپسني هضمي 

 ( وايي.zymogensانزايم بدليږي.  غري فعال لومړين موادو ته زاميوجني )

 

 د انزاميونو ميکانيزم ۷.۱

کله چې يو کيمياوي تعامل تررسه کيږي، نو تعامل کونکي ماليکولونه بايد د 

لوړي انرژۍ د تغري څخه تري يش. دا په هغه تعامل کې چې ماليکولونه يې تحريف شوي، 

نامساعد اليکرتونيک ترتيب لري، مداخله کونکي حالت رامنځته کويل يش. په  يا دا چې 

ونه کې په هر ځانګړی وخت کې دا ماليکولونه مختلفي انرژي لري مګر يو څو يې يوه من
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د تحول پواسطه  د انرژي د مانع څخه ترييږي. په دې حالت کې تعامل نه تررسه کيږي يا 

ډير په کراره تررسه کيدي يش. په محلول يا ګازي حالت کې د ماليکولونو انرژي کيداي 

اسطه د حرارت په توګه رامنځته يش؛  ډېر ماليکولونه به د يش د انرژي د باندنۍ منبع پو 

انرژي مانع څخه تري يش او تعامل ګړندي کيږي. په بدن کې دا يوازين انتخاب نه دي چې 

د بدن حرارت په قوي توګه کنرتولوي. په دايس حالت کې د ماليکولونو د انرژي د  ډېريدو 

نځته راځي. دا دنده د يوه کتلست پواسطه په عوض  د مانع د لږولو پواسطه ورته پاييل م

شکل کې روغ لني د داخليدونکي انرژۍ په  ډېرېدو د کراره تعامل   3.2تررسه کيږي. په 

 تاثري په ګوته کوي. 

د منحني خط څوکه د تحويل حالت  او هغه انرژۍ مناينده ګي کوي چې يو 

ته ازاده انرژي چې بايد د دې الس ماليکول يې بايد د تعامل د تر رسه کولو لپاره ولري. هغه

راوړنې لپاره برابر يش، فعالونکي انرژي ده. مات شوي لني د چټک تعامل لپاره ورته نقطه 

ښايي. په دې مورد کې فعالونکي انرژي لږه، چې ماليکولونه  ورته  د تحول لپاره اړتيا لري.  

لست ه خربه دا ده چې کتپه پايله کې  ډېر ماليکولونه دا اخيل او تعامل چټک کېږي. ښ

متوازنه، نه تغريوي مګر يوازې د رامنځته کېدونکي متوازنې  رسعت تغريوي. انزاميي تعامل 

د انزايم او مادې يا موادو ترمنځ  کمپلکس جوړوي. دا کمپلکس وروسته ماتيږی چې  نا 

 تغري شوي انزايم او دا توليد منځته راوړي:
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په سطحه د فعالو برخو ترمنځ جوړېږي. نښتل دا کمپلکسونه د موادو او انزايم 

 يې کيدي يش ايونيکي وي:

 يا د هايدروجن د رابطو پواسطه:

 او يا د انزاميونو د سلفايدريل ګروپونو د اشرتاکي رابطو پواسطه ښودل کيږي:

( د رابطو پواسطه ښودل کېږي.  وروستي رابطې د van der Waalsيا د وان در والس )

فاصله لري. دا  Å 4-3بو قوو څخه د هغو اتومونو ترمنځ رامنځته کيږي چې ناځانګړو جاذ

د ايونيکي او هايدروجني رابطو په نسبت ضعيفه وي مګر کيدي شی چې اړيني وي دا 

 ځکه چې کله چې حالت مناسب وي په  ډېر شمري رسه رامنځته کيږي.

پواسطه  ي، د هغېهغه ډول تعامل چې د انزاميي تجزيئ لپاره په نظر کې نيول کېږ

 chymotrypsin-catalysedشکل کې د يو ايسرت د  4.2ښودل کېږي چې په 

hydrolysis  لپاره وړانديز شوي، چېرته چې د سريين  د الکول ګروپ  او د هستدين د

Imidazole  تجزيه کونکي ګروپونه دي. فعاله برخه نسبت د انزايم ماليکول ته هميشه

. دوی معموالً چاودلې وي، د کڅوړو يا درزونو ځانګړی کوچنۍ وي او دري خواوي لری
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شکلونه لري. معموالً د آمينو اسيدونو د ځنځريونو پواسطه احاطه شوي چې د موادو او 

 نورو رسه په نښلولو کې مرسته کوي، چې په حقيقي تجزيه کونکي پروسه کې برخه اخيل.

 

  د انزاميونو ځانګړي خواص ۷.۱

يو انزايم هغه وخت يوځانګړی کيفيت لري چي د يوې مادې پورې محدود وي. 

 يوه بيلګه يې يورياز دي، چې يوازې يوريا په کاربن ډای اکسايد او آمونيا بدلوي:

په زياتره واقعاتو کې انزاميونه له يو څخه  ډېرو موادو کې تعاملونه چټک کويل 

انزايم ځانګړی کيفيت لري. د داسې ګروپ انزاميونو  يش. په داسې واقعاتو کې اړوند
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ځانګړنه کيدي يش چې لږ ترتيب ولري، لکه د تريپسني او پيپسني په هضمي انزاميونو کې، 

 .چې د پيپتايد اړيکو څريي کېدل چټک کوي. دا په نورو واقعاتو کې  ډېر لوړ کيدي يش

ماتېدل چټک  کو د اوبو پواسطهد بيلګې په توګه کروموتريپسني، يوازې د پيپتايدي اړي

کوي، چې له يو اروماتيک آمينواسيد څخه کاربوکسيل السته راځي. د يو انزايم ځانګړی 

کيفيت د موادو د فعالو ګروپونو د نښتنې د اړتيا څخه منځته راځي چې د انزايم لپاره فعاله 

ررسه  په څري  تبرخه ولري. د انزايم د فعالې برخې د موادو ترمنځ تعامل د قفل او کييل

د  کيږي. معنی دا چې که د موادو لپاره انزايم فعاله برخه ونه لري تعامل نه تررسه کيږي.

شکل(، مخکې ترمخکې اړينو  جوړښتونو  2.2قفل او کييل مادل انزاميي تعامل کې )

جوړيدو ته اړتيا ده. اګر چې قفل او کييل مادل د انزايم د تشخيص لپاره ذکر کېږي، خو دا  

مادل اوس غښتلی دي.  induced-fitنور ځانګړی صورتونه، نه ترشيح کوي بلکې د 

نوموړی مادل وړاندوينه کوي چې تعامل کونکي برخي  په بشپړ ډول مخکي تر مخکي 

موادو ته اجازه  جوړېدو ته اړتيا نه لري، مګر يوازې په هغه صورت کې اړتيا لري  کله چې 

  ته نژدي ځای په ځای يش. ورکړي چې د انزايم يو فعال طرف



حيواين تغذيه  240 

 

له دې وروسته تعامل د انزايم او موادو دواړو د تحريف باعث کېږي، چې په 

پايله کې داسې جوړښتونه منځته راځي چې د دې دواړو د کامياب ترکيب لپاره يوځای 

شکل(. د ترکيبي جوړښت په جوړولو کې د شامل تحريف په  2.2کېدو ته اجازه ورکوي)

پايله کې، په انزايم کې سټراين تحريک کېږي او د موادو تحويل حالت ته د کش کولو 

څخه عالوه  انزاميونه په دوامداره توګه په   رسه مرسته کوي.  د دوی د موادو د تحريف

 تجزيه کې توګه په تيزايب او القيل  ښي لوري کې  د تجزيه کولو لپاره ګروپونه، په ځانګړی

ځای په ځای کوي. په نورو مواردو کې، دا انزايم په يوازې توګه په ښي لوري کې فلزي 

 ايون ځای په ځای کوي ترڅو د فلزي ايون تجزيئ ته اجازه ورکړي.

 

  هغه فکتورونه چې انزاميي کړنو باندې تاثري لري ۷.۱

  د موادو غلظت

ه هغه سيستم کې چې  ډېر انزايم  ولري او غلظت يې ثابت وي، نو د موادو  ډېر پ

غلظت تعامل ګړندی کوي. دا د دې انزايم د فعالو برخو د  ډېر استعامل پايله ده. که چريي 

مواد نور هم  ډېريږي، د فعالو برخو استعامل اعظمي حد ته رسېږي او له هغې وروسته په  

 نه رامنځته کېږي . په حقيقت کې د موادو دوامداره  ډېروايل رسعت تعامل کې نور  ډېروايل

لږوي دا ځکه چې د موادو په  ډېروايل رسه د انزاميونو ټويل فعايل برخي مرصوفيږي کله 

ټويل برخي مرصوف شوي نو د نورو موادو په  ډېروايل رسه تعامل نه رشوع کيږي دا ځکه 

 ه رابطه د  ډېرو موادو د ماليکولونو د فعالو برخو د رقابتچې  د انزايم او موادو ترمنځ  نابشپړ 

 پايله ده.

په دوامداره   د موادو د غلظت تاثريات د انزايم په واسطه د انزايم چټک تعامل 

( په توګه ښودل کېږي. دا د موادو مولر غلظت mKثابت )   Menten-Michaelisتوګه د 

ي د موادو پواسطه اشغال شوي او د تعامل دي په کوم کې چې د انزايم د مرکزونو نيامي

، په لږېدونکي تعامل کې  د موادو د غلظت  mKرسعت يې د اعظمي حد نيامي دی. پورته 

څخه لږ وي، د  mKډېرېدل دي چې اعظمي حد ته رسېږي. کله چې د موادو غلظت د 

غلظت  ډېريدل به د تعامل رسعت  ته  ډېر عکس العمل څرګند کړي. هرکله چې د 
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څخه ډير زيات وي، دا مواد د ميتابوليکي خط  mKزيالوژيکي موادو غلظتونه د انزايم له ف

لري چې د هغوی فزيالوژيکي  mKسري کنرتولونکي فکتور نه دي.  ډېر انزاميونه دومره 

غلظتونه آټکل کوي.  که چريي په کې تغري رايش نود تعامل په رسعت کې يې  ډېر تغري 

 يزم په کنرتول کې اړين دي.واقع کيږي او د ميتابول

 

  انزاميي غلظت

په هغه سيستم کې چې   ډېر  مواد شتون ولري، نو د انزايم  ډېر غلظت د تعامل 

په رسعت کې مستقيم ځواب وايي چې د انزاميي پيچلو موادو د جوړيدو لپاره عالوه فعايل 

کيدي يش چې ځني محدود فکتورونه  برخي رامنځته کوي. د انزايم د غلظت   ډېروايل

 رامنځته کړي، لکه کوانزايم ته الرسيس پيداکېږي. انزاميونه د فزيالوژيکۍ رشايطو الندې

 په لږه اندازه د موادو رسه مشبوع کيږي.

 

 منع کونکي 

يو  ډېر شمري مواد  د انزاميي فعاليتونو  منع کونکي دي، چې په دوه ګروپونو 

 (.non-reversible( او نه ګرځېدونکي )reversibleويشل کيږي:  ګرځېدونکي)

 

 ګرځيدونکي منع کونکي

په دې کې غري اشرتاکي رابطې نښلونکي شامل دي. دا ګروپ په دري نورو 

. رقابتي منع کونکي په خپل uncompetitiveګروپونو ويشل کيږي: رقابتي،غري رقابتي او 

يږي ، او له انزايم رسه يوځای ککيمياوي جوړښت کې اصيل فرعي شکل ته ورته مواد لري

ترڅو انزاميي فعاليت منع کړي. په دې توګه نوموړي مواد د انزايم د فعالو برخو لپاره د 

مخلوط جوړيدل منع کيږي. دا ډول  enzyme-sbstrateموادو رسه رقابت کوي، او د 

ي يب کمنع کيدل د موادو په  ډېرو عالوه کولو رسه بريته ګرځيدی يش، کوم چې منع کون
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مخلوطونه جوړوي. تر ټولو غوره مثال يې  enzyme-substrateځايه کوي، او نورمال 

-سلفانامايدونه دي. په بکرتيا کې د دې درملو پواسطه د فوليک اسيد څخه د پارا

-( جوړيدل کنرتوليږي. د سلفانامايدونو او پاراAPBAامينوبينزوئيک اسيد )

 سلفاناميدونو پواسطه رامنځته کيږي:امينوبينزوئيک اسيد ترمنځ مشابهت، د 

 

-enzymeسلفاناميدونه له اړوند انزايم رسه مخلوط جوړوي او په دي توګه د 

substrate   د نورمال يوځای کېدو او د فوليک اسيد د جوړيدو څخه مخنيوي کوي. د

-enzymeعالوه کول منع کول مغلوبوي، له همدې کبله د  PABAډېر 

sulphanilamide کمپل( کس بريته ګرځيدونکيreversible دي. دا حالت  د )2.2 

شکل په شان تصور کيدي يش. د منع کولو اندازه به د حقيقي موادو او منع کونکي په 

 غلظت باندې متکي وي.
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  غري رقابتي منع کونکي 

د فعالې برخې رسه نه نښيل مګر د انزايم په سطحه  له ځينو نور برخو رسه نښيل 

دې انزايم د تحريف سبب يش او د تجزيه کولو فعاليت يې کموي. په  او کيدی يش د 

ساده واقعه کې منع کونکی په چټکه توګه له انزايم او موادو رسه نښيل. چې په پايله کې 

 دري ډوله مخلوطونه جوړېږي چې په الندې ډول ذکر کيږي:

 Enzyme-substrate (SE) 

 Enzyme-inhibitor (EI) 

 Enzyme-inhibitor-substrate (EIS) 

مخلوط به  EIد سيستم څخه د انزايم په وتلو رسه به د تعامل رسعت لږ يش. 

اول حالت   ESمخلوط کيداي يش، چې د  EISتجزيه کونکي توان له السه ورکړي. 

ګرځيدو ته حساس وي او د تجزيه کونکي تعامل رسه يوه اندازه مرسته وکړي. غري رقابت 

( د  ډېرو موادو پواسطه بريته نه Non-competitive inhibitionکونکي منع کونکي )

 uncompetitiveګرځي، مګر کيدي يش د بشپړ جالوايل پواسطه بريته وګرځي. په 

inhibition .کې نهي کونکی دانزاميي موادو له مخلوط رسه نښيل او دا غريفعاله کوي 

 

 نه ګرځيدونکي منع کول 

دايس نهي کونکی په فعاله برخه کې  په اشرتاکي توګه  نښيل او د  ډېرو موادو يا 

جالکېدو پواسطه بريته نه ګرځي.  له دې کبله دا برخه بندېږی او د تجزيوي پلوه 
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غريفعاليږي. په دې ګروپ کې زياتره نهي کونکي  ډېر زهري دي، دبيلګې په توګه د 

 diisopropyl fluorophosphatesله اورګانوفاسفورس عصبي زهر. له دې کب

(DEP)  دserine  د هايدروکسيل ګروپ رسه دنه ګرځيدونکي په توګه عکس العمل

 کوي:

لري په خپله فعاله برخه کې د دې پواسطه به  serineهر انزايم چې اړين 

يې  acetylcholinesterasesاو  Serine proteasesيوغريفعال نه ګرځيدونکي وي. 

نه دي. وروستي يې د عصبي جريان لپاره اړين دي او د دې غريفعال کيدل ځانګړي مثالو 

په چټکۍ رسه د حيايت دندو د فلج سبب کيږي. همدا سبب دي چې د اورګانو فاسفورس 

 څخه دا ډول قوي زهر جوړوي.

 

 الوسټېريک تاثريات

د ځينو انزاميونو فعاليت د هغو ماليکولو پواسطه متاثره کيدي يش چې له دې 

انزايم رسه نښتي وي مګر  د رقابتي يا غري رقابتي  په شان دانزايم د منع کونکو په توګه کار 

په توګه پيژندل  ligandsنه کوي. هغه ماليکولونه چې له غټو ماليکولونو رسه وصليږي د 

واړه او ساده وي يا هم غټ او پيچيل پروتينونه وي. دوی کيدي کيږي او کيدي يش چې 

يش چې فعالونکي يا منع کونکي وي او حتي کيدي يش چې فرعي شکل ولري. دوی ته 

ويل کيږي. ځانګړي   modulatorsيا  effectors ،modifiersپه عام ډول 

modulators  له خاصallosteric وپريکوي برخو رسه نښيل، او له هغو برخو څخه ت

چې له موادو رسه وصليږي. دا وصليدل په انزايم کې تقريباً تنظيم وړ تغري رامنځته کوي، 

چې په پايله کې د موادو  لپاره د انزايم په نژدي وايل کې تغريمنځته راځي. دا 

modulators  کيدي يش چې نژديوايل  ډېر يا لږ کړي او په فعالونکي او منع کونکو برخو

انزاميونو غټ ګروپونه اوليګومريونه دي، نو وييل شو چې  allostericکې وصل يش. د 

رسه د يو  protomerدوی د  ډېرو فرعي واحدونو يا پروتومريونو څخه جوړ دي. له 

modulator  وصليدل په نور پروتومريونو کې وصليدل متاثره کوي په دې اساس د يو

قريباً ټول په شان په يو پروتومري تاثري لري. ت انزايم په تړاو د موادو لپاره يو فعالونکي د نورو
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انزاميونه استعاملوي. د دې خط سريونو کنرتولونکي  allostericميتابوليک خط سريونه، 

منع کونکو او فعالونکو  Allostericميکانيزمونو د کمپلکس پس منظر په  ډېره اندازه، د 

 د فعاليت پايله ده.

 

 محيطي فکتورنه

او مالګي د غلظت په شمول يو شمري فکتورونه  په انزاميي  د تودوخې، تيزابيت

 کړنه تاثري کويل يش، مګر په ژوندي څاروی کې دا ډير اړين نه دي.

 

 تودوخه 

د يوې ټاکلې تودوخې په  ډېريدو رسه د انزايم د تعاملونو چټک کولو ګټورتوب 

 د ل  چټکوايلد تودوخې په  ډېريدو رسه  ډېريږي. په لنډه توګه وييل شوچې د تعام

په  ډېرېدو رسه دوه چنده  ډېرېږي. هر څومره چې حرارت لوړيږي، يو پيچيل  C o90هر

فکتور رامنځته کېږي ځکه چې انزاميي پروتني خپل ترکيبي جوړښت له السه ورکوي. دا 

يو ماليکويل بياځيل ترتيب دي چې د انزايم په سطحه د فعالو برخو د بايللو سبب کيږي او 

څخه لوړه تودوخه کې د انزايم له منځه تلل چټک  Co20ټورتوب لږيږي. د د تعامل ګ

کې له منځه ځي. هغه وخت چې انزايم په تودوخه  Co900کيږي، او زياتره انزاميونه په 

کې قرار نييس د  انزايم فعاليت  متاثره کوي. هر انزايم د  ډېر ګټورتوب په خاطر د تودوخې 

د هغو حجرو رسه نژدي ده چې انزايم په کې تعامل تررسه  يوه مناسبه درجه لري، دا درجه

کوي. له دې کبله د هغو مايکرو اورګانيزمونو انزاميونه چې له يخو حالتونو رسه يې توافق 

کړي د دې توانايی لري چې صفر ته نژدي درجه کې په موثر ډول دنده تررسه کړي، او هغه 

 دي. Co900لپاره نهايي حد چې له ګرم حالتونو رسه يې توافق کړي د هغوی 
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 تيزابيت 

د هايدروجن ايون غلظت د انزاميي کړنې په ګټورتوب تاثري لري. زياتره انزاميونه 

کې  چې د حجرو داخيل پي ايچ ته ورته دي،  ډېر موثر دی. د حجرې د باندې  2pH-2په 

کې اعظمي فعاليت وکړي، مګر د هر انزايم  pHانزاميونه کيدي يش چې په تيزايب يا القيل 

واحدونه دي؛ د دي حد څخه دباندې، کړنه په چټکۍ رسه  3.0-2.2لپاره دقيق حديوازې 

د تغري پواسطه منځته راځي، د انزايم او موادو  په  pHلږيږي. د ګټورتوب لږوايل چې د 

که زونو ترمنځ اړيايون  کې د بدليدو د درجي د تغرياتو له کبله دي. که د فعالو مرک

اليکرتوسټاټيک وي، د دي ميکانيزم پواسطه متوسط جوړيدونکي مخلوط متاثره کيږي او 

په پايله کې د انزايم ګټورتوب لږيږي. عالوه له دې څخه،  ډېر تيزايب يا القيل حالتونو کې 

 تقريباً انزايم جوړښت او په پايله کې فعاليت له السه ورکوي.

 

  ايښودنهد انزاميونو نوم  ۷.۱

د انزاميونو د څيړنو په لومړيو ورځو کې ځني انزاميونه ونومول شول چې غري 

( Ptyalinسيستميک نومونه يې درلودل؛ د بيلګې په توګه، پيپسني، تريپسني او پتيالني )

او د بيوشيمي نړيوالو    Appliedاو  Pureکې د کيميا د  9122هضمي انزاميونه. په 

اتحاديو د انزاميونود نوم ايښودنې لپاره دوه سيستمونه وړاندې کړل، يو يې سيستميک او 

بل يې کاري يا توصيه شوي. توصيه شوي انزاميونو نوم ايښودنې ته اړتيا نه لري دا ځکه  

چې  ډېر يې سيستميک وي مګر د مناسب استعامل په خاطر بايد کايف لنډ وي. 

تامتيک نوم له ځانګړو قواعدو رسه جوړشوي، چې د امکان ترحده د انزايم دقيقه کړنه سيس

روښانه کړي، په دې اساس د هغوی دقيقوايل ځانګړی کوي. دا د دوه برخو لرونکي وو، 

رسه ختميدل، چې د چټک شوي تعامل ډول  aseلومړۍ برخه  مواد نوموي او دوهمه په 

انزاميونو ته د الندې ترتيب په اساس کود منرب ورکول  روښانه کوي. عالوه له دې څخه، 

 شوي:

  لومړي منرب دا ښايي چې انزايم د شپږو عمومي ټولګيو څخه په کوم يو پوري اړه

 لري.
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 .دوهم منرب يې فرعي ټولګي راښايي 

 .دريم منرب د فرعي ټولګی فرعي ټولګی راښايي 

 .څلورم منرب انزايم معريف کوي 

 

 کود منرب سيستامتيک نوم توصيه شوي نوم تعامل

L-Lactate +NAD+ to 

pyruvate + NADH + H+ 
Lactate 

dehydrogenase 
L-Lactate: NAD+ 

oxidoreductase 
9.9.9.22 

Hydrolysis of terminal 

non-reducing 9,4-linked 

alpha-D-glucose residues 

of alpha glucose (e.g. 

maltose to glucose) 

Alpha-

glucosidase 
Alpha-D-

glucoside 

glucohydrolase 

3.2.9.20 

L-Glutamate to 

4-aminobutyrate +CO2 
Glutamate 

decarboxylase 
L-Glutamate 

9-carboxylase 
4.9.9.92 
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 لنډيز

:دي. د دندې له مخې په شپږو غټو ګروپونو ويشل شوي انزاميونه عضوي کتلستونه .9

  اوکسيدوريډکټازيس د يو ماليکول څخه بل ته هايدروجن، اکسيجن، يا

اليکرتونونو انتقال چټک کوي.

 .ټرانفريازيس د يو ماليکول څخه بل ته د وظيفوي ګروپونو انتقال چټک کوي

 .هايدروليزيس هايدروليکي تجزيه کېدل چټک کوي

  ليازيس(Lyases غري هايدروليکي ماتېدل لکه )decarboxylation 

چټک کوي. deaminationاو

 .ايزومريازيس د ماليکونو په داخل کې دوباره ترتيب چټک کوي

  ليګازيس د رابطو جوړېدل چټک کوي، دا انرژي د  ډېرې انرژي لرونکو مرکباتو

د ماتېدو څخه ترالسه کېږي. ATPلکه 

اليکويل وزن لرونکي پروتينونه لري، چې زياتره يې عضوي زياتره انزاميونه لوړ م .2

کوفکتورونو)کوانزاميونو( ته د موثر کار لپاره اړتيا لري. نور فلزي کوفکتورونو ته 

اړتيا لري، چې يا د انزايم رسه د اشرتاکي رابطو پواسطه وصل شوي يا د ماليکول 

و موادو يل مګر د لومړنييوه بشپړه برخه جوړوي. نور يې له ماليکولونو رسه نه نښ

 رسه نښيل.

يو انزايم کيدي يش په غري فعال شکل )زاميوجني( رسه موجود وي، چې د اړتيا په  .3

مهال په فعال شکل بدليږي. د هضم يو شمري انزاميونه لکه تريپسني  له دې جملې 

څخه دي.

 انزاميونه د تعاملونو د فعالونکي انرژي په لږولو رسه دنده تررسه کوي. .4

اتره انزاميونه د دي توانايي لري چې  د يو څخه  ډېرو موادو تعاملونه چټک کړي زي .2

او په ځانګړی ډول ترشيح کيږي. نور کيدي يش د يوي مادي تعامل چټک کړي، 

چې ځانګړنه يي په آټکيل ډول ترشيح کيږي.

د انزايم تعامل متاثره کوي: .2



 لنډيزونه ۲41

 د موادو غلظت

 د انزايم غلظت

 تودوخه

 تيزابيت

 محيط 

يو انزايم د نوم لومړۍ برخه  هغه مواد ښايي چې حمله پري کوي او دوهمه برخه د  2

يې  د تعامل حالت يا ډول څرګندوي. عالوه له دې څخه، يو شمېر يې، د دي 

لپاره استعاملېږي چې ټولګی، فرعي ټولګی او د فرعي ټولګی بل  فرعي ټولګی 

مشخص کړي.
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  څپرکی اتم

 هضم 

 

 په ساده معده لرونکو يت لرونکو کې هضم ۸.۱ .

 په شخوند وهونکو او نورو وښو خوړونکو کې ميکرويب هضم ۸.۱

 د ميکرويب هضم  نوري برخي   ۸.۱

 د مغزي موادو هضم او چاپرييال ۸.۱

 کانال د خوراکې  ډېر عضوي مواد  غټ غري منحل ماليکولونه دی، اود هضمي

څخه د ويني او ملف کانال ته د داخليدو د مخه بايد په ساده مرکباتو بدل يش. دې ماتيدنې 

ته  هضم او د کوملو د مخاطي  غشا څخه وېنې ته د هضم شوو مغذي موادو انتقال د جذب 

په نوم ياديږي. په هضم کې ميخانيکي، کيمياوي او مايکروبيولوژيکي کړين اړيني پرويس 

او په عضيل کانال کې عضاليت انقباض او انبساط له کيمياوي فعاليتونو څخه دي. ژوول 

ګڼل کېږي. عمده کيمياوي کړنه تقريباً د انزاميونو پواسطه صورت نييس چې څاروی يې د 

هضمي جوس په توګه ترشح کوي، له دې کبله نبايت انزاميونه د غري پروسس شوو خوراکو 

ا ميکرويب ، همدارنګه انزاميي هضم ، د بکرتيا، په هضم کې  برخه اخيستي يش. د غذ

پروتوزوا او فنګس پواسطه تررسه کيږي، دا په شخوند وهونکو کې د هضم  ځانګړی 

مايکرو اورګانيزمونه دې. په ساده معده لرونکو څارويو کې، مايکرويب هضم عموماً په غټو 
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ږي ليت تررسه کېکوملو کې صورت نييس، اګر چې د مرغانو په ججوره کې هم لږ فعا

 همدارنګه د خوګانو په وړو کوملو او معده کې هم ورته پيښه تررسه کېږي.

 

 په ساده معده لرونکو کې هضم ۸.۱

 هضمي کانال 

شکل کې ښودل  2.1بيالبييل برخي او اړوند غړي  په  د خوګ د هضمي کانال

نه به وروسته ترشيح يش. هضمي شوي. د نورو څارويو د هضمي الرو ځانګړي جوړښتو 

الر د تيوب جوړښت لري  چې د خويل څخه تر مقعد پوري دوام لري، او د مخاطي غشا 

پواسطه پوښل شوي، دنده يې د غذا اخيستل، تريول، ميده کول، هضم، جذب  او 

همدارنګه د جامدو موادو له منځه وړل دي. خوله، حلقوم، مرۍ، معده،  وړي او غټي 

يالبيلې برخي ګڼل کيږي. په هضمي کانال کې د کوملو د محتوياتو حرکت د کوملي يې ب

دوراين عضيل د انقباضاتو په پايله کې  د پريستالتيک امواجو پواسطه رامنځته کيږي. دا 

انتقباضات  غري اختياري دي او د خودکار عصب پواسطه کنرتوليږي. د هضمي ديوال د 

ديوال  صبي شبکو پواسطه تررسه کېږي. د کوملو دعضالتو فعاليت په هضمي ديوال کې د ع

نور  مختلف حرکتونه هم پيژندل شوي،چې  په هضمي الر کې د موادو د انتقال، د غذا 

رسه د هضمي جوس ګډول، او د جذب په خاطر د کوملو له مخاطي غشا څخه د هضم 

 شوو مغذي موادو راوړلو دنده تررسه کول دي.
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وجينوم او اليوم څخه جوړي شوي، د غذايي وړي کوملي، چې له ډوډينم، ج

موادو د  جذب ساحه ده او د وييل په نوم د ګويت په شان يو سلسله جوړښتون لري، چې 

د مغذي موادو لپاره  د جذب  ډېره ساحه رامنځته کوي. هر يو وييل يو رشيان او وريد 

ي. واړه ( هم وررسه يوځای و lactealلري، چې د ملفاتيک سيستم  تشونکي تيوب )

د سيني په ملفاتيک سوري کې  lactealsپورټال کې خايل کيږي، خو  وريدنه د ځېګر په 

جوړښتونو پواسطه پوښل شوي،  microvilliلومينل طرف د  villusخايل کيږي. د هر 

ويل کيږي. يو شمري ترشحات له ځيګر، پانقراس او د کانال د  brush borderچې ورته 

ل کې لويږي، چې زياتره يې د بېالبيلو غذاګانو ماتونکي انزاميونه ديوال څخه په هضمي کانا

جدول وګورئ(. په دې ترشحاتو کې ځيني غري فعال پروتني ماتونکي انزاميونه  2.1لري )

شتون لري چې د انزايم لومړين مواد بلل کيږي او ورته زاميوجن ويل کيږي چې په کانال 

 کې د ترشح کيدو څخه وروسته فعالېږي.

 

 ه خوله کې هضمپ

دا عموماً يو ميخانيکي هضم دي، چې د ژوولو پواسطه د خوراکي  غټي ټوټي 

په کې ماتيږي  ترڅو له الړو رسه ګډي يش، الړي  غوړونکي دنده تررسه کوي او خوند 

معلومولو لپاره يو ښه وسط دي. ښکتني پري کونکي غاښونه غذا نييس او پورتني پري 

نييس او قطع کوي. د ژرندې لومړين او دوهمي غاښونه غذا کونکي غاښونه غذايي برخي 

ميده کوي. خوګ د خويل په خاليګاه کې د خوند غدي لري چې په ژبه باندې راټويل 

شوي. الړي په خوله کې د دري جوړه غدواتو پواسطه ترشح کيږي: لکه پاراتايروئيد، چې 

نۍ  غدوات، چې د ښکتد هريو غوږ مخې ته شتون لري؛ سب منديبولر )سب مکسيلری( 

ژامې په دواړو خواو باندې قرار لري؛ او د ژيب الندې غدوات، چې د ژبې الندې شتون 

 د ميوسني، غريعضوي مالګو او الفا امايليز 29اوبه دي، پايت  999لري. الړي تقريباً 

و الفا او سپي د الړ انزاميونو او اليزوزيم څخه تشکيل شوي. ځني څاروي لکه اس، پيشو 

امايليز نه لري په دايس حال کې د نورو نوعو په شمول انسان  قوي الفا امايليز لري. دا انزايم 

د خوګ په الړو کې شتون لري، مګر فعاليت يې لږ دي. په خوله کې  ډېر هضم نه تررسه 
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 هکېږي، ځکه چې خوراکه په چټکۍ رسه ترييږي او د مرۍ څخه معدې ته رسيږي، چريت

چې پي ايچ د الفا امايليز لپاره مناسب نه دي.  د دې انزايم پواسطه په معده کې  د نشايستي 

يو څه هضم صورت نييس، دا ځکه چې د غذا ټوټي په چټکۍ رسه د معدي له جوس رسه 

پي ايچ لري، چې د الفا امايليز د فعاليت لپاره  مناسبې  3.2نه ګډيږي. د خوګ  الړي تقريباً 

-α-(2-2)-linked Dزايم په هغو پويل سکرايدونو کې چې دري يا  ډېر دي. دا ان

glucose  ولري، دα-(2-2)-glucan   ،رابطې ماتوي. له دې کبله دا انزايم په نشايسته

ګاليکوجن او اړونده پويل سکرايدونو او اوليګو سکرايدونو باندې تاثري کوي. کله چې الفا 

مله وکړي مخ وګورئ( ح ۸۳لري )رابطې  α-(2-2)glucosidicامايليز په امايلوز چې 

 نوموړي رابطې ماتيږی او ګلوکوز او مالتوز مخلوط منځته راوړي.
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-α-(2-3)رابطو څخه يو شمري   α-(2-2)-glucosidicامايلوپکتني عالوه له   

glucosidic الفا امايليز پري تاثري نه کوي او محصوالت يې د  منشعبي رابطې لري، چې

ويل کيږي( مخلوط  limit dextrinsوليګوسکرايدونو )چې ورته منشعب او غريمنشعب ا

ډېري  رابطې لري. د اليزوزم انزايم د بدن په مايعاتو او ځينو نورو    -α-(2-3)دي چې د 

ډېرو نسجونو کې موندل شوي، چې د  ډېرو بکرتياوو د حجروي ديوال  پويل سکرايدونه   
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β-(2-2)-N-acetyl-glucosaminidic له دې کبله نوموړي انزايم ماتويل يش ،

 وژونکي خاصيت لري.

 چوکاټ  د هضم په اړه څيړين 2.1

د فارم د څارويو په ځانګړي ډول د شخوند وهونکو د هضم د څېړنې لپاره، دا اړينه 

ده چې د هضمي الري د بيالبيلو برخو څخه د هضمي مواد منوين ترالسه يش. د معدي 

ب پواسطه اخيستل کېږي. په هر صورت، د دې او نورو محتويات  د مرۍ له الري د يو تيو 

برخو څخه دفيستوال له الري منونه اخيستل عموماً جراحي ته اړتيا لري. فيستوال يو سوري دي 

چې د څاروی د باندين محيط او هضمي غړي ترمنځ رامنځته کېږي، او د رابري يا پالستيکي 

يدي يش چې شخوند وهونکو کې يو فيستوال ککنوال  پواسطه ساتل کيږي. د بيلګي په توګه په 

( ترمنځ رامنځته يش. دا ډول flankد لري په وروستي پورتنۍ کڅوړې  او څاروی د فالنک )

قطر لرونکي کنوال پواسطه ځای په ځای کيږي، او پيچ  215mm-15فيستوال په نورمال ډول د 

وند اخيستل کېږي. په شخ لرونکي خولۍ لري. د خولۍ په لري کولو رسه له رومن څخه منونه

وهونکو او خوګانو کې، رسه ورته مګر وړه وي، کنوال په حقيقي معده او د وړو او غټو کوملو 

 re-entrantپه انتخاب شوو برخو کې کيښودل کيدي يش. کوملي له يوې ايل رسه چې 

cannula  نوميږي وصل کيدي يش. د دي لپاره کوملي رسه قطع او دواړه اخرين برخي د

وستکي سطحي ته راوړل کيږي او د يو تيوب پواسطه  وصليږي، چې د څاروی باندين طرف پ

کې ځای لري. د دې تيوب پواسطه هضمي مواد په نورمال ډول د کوملي له پورته برخې څخه  

الندنۍ برخي ته لوئيږي. په هر صورت، که چريي تيوب خالص يش، نو د پورتنۍ برخې څخه 

اندازه کيدي يش، د منونې له اخيستلو وروسته دوباره ښکتنۍ  هضمي مواد جمع کيدي يش،

کنوال پواسطه هضمي موادو بيا ځل اندازه کيدي   re-entrantبرخي ته ګرځي. له دې کبله د 

يش. په خوګانو کې  يوه کنوال د ايليوم په اخر کې استعامليږي ترڅوپه سيکم او کولون کې په 

د حملې څخه دمخه، د پروتني هضم معلوم کړي. کنوال  خوراکه باندې د مايکرواورګانيزمونو

لرونکي څاروي په نورمال ډول ژوند کوي او بايد وررسه اختياط و يش. پسونه د رومن کنوال د 

 لس کلونو څخه  ډېر تحمل کويل يش، او وروسته  بيا هم نورمال ژوند ته ادامه ورکولی يش.
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  په معده کې هضم

غ خوګ  د اته ليرتو په ظرفيت  ساده معده لری، چې نه يوازې د هضم بلکې بال

( fundus(، فونډس )entranceد ذخريي لپاره هم کار کوي. او په دری برخو کاردياک )

( ويشل کيږي، کارديا او پايلورس يې منقبض کونکي عضالت لري pylorusاو پايلورس )

خه برخه د اپيتليوم د ګونځو د لرلو له کبله  پرا چې د موادو لېږد کنرتولوي. د معدي داخيل

ساحه  او څلور جال برخي لري. د مرۍ برخه يې معدي ته د داخليدو په برخه کې پراخه 

امايليز فعاليت دوام کوي او فعال -شوي چې غدوات نه لري. په دې ځای کې الفا

لري. کاردياک د  نمايکروبونه، په ځانګړي ډول لکتوباسيل او سټريپتوکوکاي په کې شتو 

معدې يو پر درميه برخه جوړوي، د لزجي القيل ميوکس ترشح کوي، چې انزايم نه لري، 

او جالتيني ګاليکوپروتني جوړوي چې د ايپتليوم برخه د تيزابو له حميل څخه سايت. د 

معدې غده لرونکي برخه د معدې يو پر څلورمه برخه پوښي او ګاليکوپروتني او فوکولپيډ 

(fucolipid( لرونکي ميوکس ترشح کوي همدارنګه اکسينټيک )oxyntic حجرې )

لري،  چې هايدروکلوريک اسيد ترشح کوي. عالوه له دې څخه، په دې برخه کې 

پيپسونوجن هم ترشح کيږي. څلورمه ساحه پايلوريک  ده، چې وړو کوملو ته د داخليدو 

ري په څري غدوات شتون ل څخه مخکې موقيعت لري. په دې برخه کې د کاردياک د برخې

نوموړي غدوات  محافظوي ميوکس ترشح کوي. له دې کبله د معدي جوس اوبه، 

د موثر  21Bپيپسونوجن، غريعضوي مالګي، ميوکس، هايدروکلوريک اسيد او د ويټامني

جذب  اړين فکتور دی. يو شمري فکتورونه شته چې د معدي  جوس  تحريک کوي.  د 

کولو په واسطه د دماغو د واګوس عصب تحريک کيږي. وروسته خوراکې د ليدلو او بوي 

په معدوي مرحله کې ترشحات د کيمياوي اخذو او د معدي د انبساط پواسطه صورت 

نييس. په پاي کې په ډوډينوم کې د هضمي موادو د شتون په اساس د عصبي او هورموين 

 پيغامونو پواسطه ترشحات رامنځته کېږي.

لو رسه د خوګ معده ډېره لږه په بشپړ ډول خايل کېږي او د د غذا په پام کې نيو 

موادو کراره مخلوط کېدل د معدي په اخري برخه او د پايلوريک برخي په اخر کې د تخمر 

سبب کېږي. پيپسونوجن د پيپسني غري فعال شکل دي چې پروتني تجزيه کوي. د معدي 
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پي ايچ برابرولو  1.3وي، چې  M 3.2تيزايب حالت د غذا له مخې توپري کوي مګر عموماً 

لپاره کايف دي. تيزاب د لږ ماليکويل وزن درلودونکو پيپتايدونو څخه د هر لومړين ماليکول 

په لري کولو رسه  پيپسونوجن  په پيپسني  بدلوي. په خوګ کې څلور ډوله پيپسني پيدا 

 ت تررسه کوي.تيزايب حالتونو کې اعظمي فعالي 2.5او  1.3کيږي، چې په دوه بيالبيلو 

پيپسني په هغو پيپتايدونو حمله کوي چې له کړئيز آمينو اسيدونو رسه وصل دي، لکه پينايل 

په رابطو باندې  cysteineالنني، تريپتوپان  او تايروسني ، مګر دوي د ګلوتاميک اسيد او 

 نيهم  ډېر تاثري لري. همدارنګه پيپسني د شيدو لخته کونکي تاثري لري. رنني يا شيموس

انزايم د خوسکي او ځوان خوګ بچي د معدي په جوس کې شتون لري چې د فعاليت له 

پلوه د پيپسني رسه شباهت لري. په معده کې له پروتني څخه مختلف ځنځري لرونکي 

پيتايدونو او  آمينو اسيدونه  په الس راځي. په ډوډينوم کې د معدي خايل کيدل د ازموتيک 

ي. عالوه له دې څخه د  ډېرو لپيدو شتون د معدې خايل حس کونکو  پواسطه کنرتوليږ

کيدل لږوي. د خوګ د معدې اپيتيل سطحه د هغه زخم په وړاندې حساسه ده چې د دانه 

 مخ وګورئ(. ۱۱۸کيږي  )بابو د پروسس له کبله رامنځته 

 

  په وړو کوملو کې هضم

شوي وړو کوملو ته ننوزي، او د ډوډينوم، هغه مواد چې په معده کې يو څه هضم 

ځيګر او پانقراس له ترشحاتو رسه مخلوطېږي. نو همدا سبب دی چې د هضم او جذب  

ډېره برخه په وړو کوملو کې تررسه کيږي، د ډوډينوم ساحه د هضمي موادو او ترشحاتو د 

يل ترشح غدوات الق Brunner'sمخلوط کېدو او جوجينوم د جذب ساحه ده. د ډوډينوم 

کوي، چې په وييل کې د موجوده تيوبونو له الري ډوډينوم ته داخليږي. دا ترشحات 

غوړونکي دنده تررسه کوي او همدارنګه د ډوډينوم ديوال د هايدروکلوريک اسيد د ننوتلو 

 څخه سايت.

صفرا د ځيګر په واسطه ترشح کيږي او د صفراوي مجراګانو پواسطه ډوډينوم ته 

صفراوي تيزابونو سوديم او پوتاشيم لرونکي مالګي ، په ځانګړی  توګه داخليږي، چې د 

glycocholic  اوtaurocholic (۷۷ پاسپولپيډونه ،)د صفرا رنګ مخ وګورئ ،
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biliverdin  او بلوروبني لري، چې د اوسپنې د کتابوليزم، کوليسرتول او ميوسني اخري

 صفرا په صفراوي کڅوړه کې جمعله آس پرته د فارم په ټولو څارويو کې،  محصول دي.

او پانقراس لپياز په فعالولورسه په هضم  emulsifyingکيږي. د صفرا مالګي د شحمو په 

کې اړين رول لري. د صفراوي تيزابونو ورځني اړتيا د ځيګر د جوړونکي اندازي څخه  

 دوران شتون لري. enterohepaticډېره ده، او د پوره کولو لپاره يو 

( کې موقيعت لري او دوه loopه غده ده چې د ډوډينوم په حلقه )پانقراس هغ

ترشح کونکي دندي لري: اندوکرايني پرويس د انسولني او اکسوکراين پرويس د هضمي 

حجرو څخه( د ترشح  ductحجرو څخه(، اوبو او اليکرتواليتونو ) له  acinarانزاميونو )له 

اسطه وړوي، چې د پانقريتيک تيوب پو لپاره دي، چې په يوځايي ډول پانقريتيک جوس ج

 په ډوډينوم کې لويږي چې د بيالبيلو  انزاميونو اندازي د غذا د خواصو له مخې تغري کوي.

يو شمري فکتورونه پانقراس تحريکوي چې خپل ترشحات په ډوډينوم کې توي 

 هکړي. کله چې تيزاب ډوډينوم ته ننوزي،سيکرټني هورمون د وړو کوملو د اپيتليوم څخ

ويني ته ازاديږي. کله چې پانقرتيک دوران ته ورسيږي، نو پانقرتيک حجرې تحريکوي 

او داسې مايع رامنځته کوي چې  ډېر بايکاربونيت ايونونه او لږه اندازه انزايم لري. کله چې 

پيپتايدونه او نور هضمي توليدات ډوډينوم ته داخل يش نو له مخاطي غشا څخه يو بل 

،ازاديږي. دا هورمون په پانقرتيک cholecystokinin (pancreozymin)هورمون 

( او انزاميونو لکه تريپسونوجن، شيمو proenzymesجوس کې  د انزايم د لومړنيو موادو )

نياز امالياز، لپياز،لستي-،الفا، پروايلستيازBاو procarboxypeptidasesAتريپسونوجن،

(lecithinases او )nucleases  ترشح تحريک کوي. د پيپسني په خالف دا انزاميونه د

په شاوخوا کې مناسب پي ايچ لري. غري فعال زاميوجني تريپسينوجني د  3-9

enterokinase  پواسطه په فعال تريپسني بدليږي، چې د ډوډينوم د مکوزا څخه

يو اتومات  هازاديديږي. دا فعاله کيدل په خپله د تريپسني پواسطه چټک کيږي، له دې کبل

( تعامل رامنځته کوي. د فعاليدو پروسو په پايله کې  د  autocatalyticتجزيه کيدونکی )

 ازاديږي. hexapeptideڅخه   amino terminalتريپسونوجن د 
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تريپسني ډير ځانګړی دي او يوازې په هغو رابطو عمل کوي چې د اليسني او 

دارنګه شيمو تريپسونوجن په فعال ګروپونه لري. تريپسني هم  ارجنني کاربوکسيل

شيموتريپسني انزايم بدلوي، چې د پيپتايدي رابطو په وړاندې ځانګړي شوي دي  چې 

ګروپونه لري.   تايروسني، تريپتوپان، فينايل النني او ليوسني کاربوکسيل

Procarboxypeptidases  د تريپسني پواسطه په پروتني ماتونکو انزاميونو

carboxypeptidases  بدليږي، چې د ځنځري په اخري پيپتايدونو باندې حمله کوي، او

کاربوکسيل ازاد ګروپ لري. دا انزايم د -پايت شوي آمينو اسيد هم ماتوي، چې د الفا

ايکسوپيپتدياز په توګه ګروپ بندي کيږي چې د تريپسني او شيمو تريپسني په توپري د 

ه پيژندل او د ايندوپيپتدياز په توګ ماليکول په مخکي پيپتايدي رابطوباندې حمله کوي

 امايلياز د الړو  امايليز ته ورته دنده لري او د نشايستي او ګاليکوجن-کيږي. د پانقراس الفا

رابطو حميل کوي. شحميات د پانقريتيک ليپاز پواسطه ماتيږي. دا  α-(2-2)-glucanپه 

عاليت اتوي او د مونو اسايل ګلرسول په مرحله کې فانزايم په بشپړ ډول تراي ګلرسايدونه نه م

دروي. د غذا شحم د غټو ګلوبولونو په شکل له معدې څخه ترييږي چې تجزيه کېدل يې 

اړين دي. د  emulsificationستونزمن دي. د دې کار لپاره د صفراوي مالګو پواسطه 

م کې منحل ده او دي، د سټريول هسته په شح amphipathsصفرا دا مالګي پاکونکي يا 

 ۷۳د ګاليسني يا تاورين ايوين جوړښتونه په اوبو کې منحل دي )د هايدروکسيل ګروپونه او 

شحم ټوټه کونکي  amphipathsله دې څخه چې  مخ وګورئ(. عالوه

(emulsifying دي همدارنګه  رسه يوځای کېږي او  )micelles   جوړوي. اګر چې

triacylglycerols   پهmicelles    کې غري منحل دي، مونو اسايل ګلرسول او زياتره
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جوړوي. ځني شحمي تيزابونه لکه  micellesشحمي تيزابونه په کې حل دي او مخلوط 

کې په اسانۍ رسه نه حليږي مګر  micellesسټرييک اسيد  د صفراوي مالګو په خالص 

 کې منحل دي.  micellesپه مخلوط 

Lecithinase A    طې هايدروکسيل ګروپ رسه د شحمي تيزابو راب-بيتاانزايم د ليستني د

رامنځته کېږي خو  ډېر  Lysolecithinماتيدين څخه،  مخ وګورئ(. له دې ۷۷ماتوي )

باندې ماتيږي ترڅو  lysolecithinase (lecithinase B)په 

glycerolphosphocholine  او شحمي تيزاب جوړ کړي. کولسرتول اسرتياز د

 ه کېدل چټک کوي.کولسرتول ايسرت تجزي

ترتيب رسه د  مخ وګورئ( په ۳۸تيزابونه )هستوي  RNAاو DNAد 

polyuncleotidases deoxyribonuclease (DNase)  اوribonuclease 

(RNase)   پواسطه ماتيږي. دا انزاميونه د شکرو او په هستوي تيزابونو کې د فاسفوريک

( nucleotidesې نيوکليوتايدونه )اسيد ترمنځ رابطو ماتېدل چټک کوي. اخري محصول ي

د شکري او نايرتوجن لرونکي قلوي ترمنځ رابطې ماتوي او  Nucleosidasesدي. خو  

دا ماتيدنه د رايبوز يا ډي  Phosphatasesازاد پيورين  او پايري ميدين  منځته راوړي. 

 په جال کولو رسه تکميلوي. orthophosphoric acidاوکيس رايبوز څخه د 

وسکرايدونو ماتيدل په مونوسکرايدونو او واړه پيپتايدونه په آمينو اسيدونو اوليګ

د هغو انزاميونو پواسطه صورت نييس چې د کوملو له وييل رسه تړاو لري. يوازې يوه کمه 

کې واقع کيږي او د هغو انزاميونو څخه منځته راځي چې د  intraluminallyماتيدنه په 

ې شتون لري. زياتره د دي انزاميونو ماتيدنه د اپتييل حجرو کوملو د مکوزا په زړو حجرو ک

سطحه کې پيښېږي، اګر چې ځني پيتايدونه په سايتوپالزم کې د موجوده  luminalپه 

انزاميونو پواسطه مخکي له ماتيدنې څخه جذبيږي. سکرياز انزاميونه د وييل پواسطه ترشح 

لوکوز؛ تياز مالتوز په دوه ماليکوله ګکېږي، چې سکروز په ګلوکوز او فرکتوز بدلوي؛ مال

-oligo2,3لکتياز، لکتوز په يو ماليکول ګلوکوز او يو ماليکول ګلکتوز بدلوي او 

glucosidase  په ډيکسټرين کې پهα-(2-3)  .رابطو حمله کويAminopeptidases 
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ي، دپه هغو پيپتايدي رابطو عمل کوی چې د ساده پيپتايدونو د ازاد امني ګروپ رسه وصل 

پيپتايدونه په آمينو اسيدونو تجزيه کوي. غټي  dipeptidasesپه دايس حال کې چې 

کوملي د ميکرويب تخمر  سرته برخه جوړوي، په وړو کوملو کې لږ شمري ميکروبونه شتون 

 لري. 

کنوال  د ځای په ځای کولو  ilealپه نژدي وختونو کې خوګانو ته د لبلبو تفاله د 

( 239ه چې په پايله کې د خنثي ډيټرجنټ فايرب  ډېر تجزيه کېدل )پواسطه تجربه  شوي و 

څخه مخکي هضم شوي وو. دا تجزيه په معده او وړو کوملو کې  terminal ileumد 

 د ميکروبونو د کړنې او يو شمري فايربونو د تيزايب تجزيئ پايله ده.

 

  په غټو کوملو کې هضم

م شوو مغزي موادو د جذب عمده ساحه ده؛هرکله چې وړي کوملي د هض

غذايي مواد کولون ته داخل يش، نو زياتره تجزيه شوي مغزي مواد جذبيږي. په نورمالو 

خوراکو کې هميشه يو شمري ځانګړی مواد شتون لري چې د انزاميونو په وړاندې مقاومت 

ا ځل يتونو او اوبو په بيلري. غټي کوملي په هضمي موادو کې  د مغزي موادو، اليکرتوال 

جذب کې اړين رول لوبوي. خوګان لنډ سيکم لري او کولون يې د نورو هرشی خوړونکو 

څارويو په نسبت اوږد دي چې د مکوزا سطحه يې د وړو کوملو په څري وييل نه لري، مګر 

واړه جوړښتونه يې سطحه   ډېروي. هرکله چې د اليوم محتويات غټو کوملو ته داخل يش، 

يعات او وړي پارچي له صعودي کولون  رسه نښيل او غټي ټوټي په چټکۍ رسه الندې ما

لور ته حرکت کوي. سلولوز او زياتره هيمي سلولوز د خوګ د  هضمي سيستم د انزاميونو 

ترحميل الندې نه راځي. عالوه له دې څخه ځني نشايستي، لکه د خامو کچالو نشايسته د 

ري. همدارنګه ليګنني په بشپړ ډول نه متاثره کيږي او له دې امايلياز په وړاندې مقاومت ل

کبله د هضم وړ نه دي. دا هم د يادولو وړ ده چې لرګني انساج کيدي يش پروتينونه او 

کاربوهايدريتونه له ځان رسه وصل کړي او د هضمي انزاميونو څخه يې وسايت. د غټوکوملو 

م نه توليدوي، او په غټو کوملو کې غدوات عموماً ميکوس ترشح کونکي دي، او انزاي
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هضم د هغو انزاميونو پواسطه تررسه کيږي چې د پورته برخي څخه د غذا رسه يوځای 

راغيل وي، يا هم د ميکرويب فعاليت په نتيجه کې رامنځته شوي وي. په غټو کوملو په 

موادو  دځانګړي توګه په سيکوم کې په  ډېره اندازه ميکرويب فعاليت تررسه کيږي. دلته 

يد، لکتوباسييل، سرتيپتوکوکاي،کويل فورم، بکتريوئ ترييدل کراره وي او  ډېر مغذي مواد د

کلوسرتوديا بکرتياوو په شمول د حمريي  وده تحريکوي. دوی په  ډېره اندازه نايرتوجن او 

، پينول،هايدروجن سلفايد، آماين، آمونيا indole ،skatoleکاربوهايدريتونه  ماتوي او د 

و مفر شحمي تيزابونه )استيک، پروپيونيک او بيوتايريک( په شمول يو شمري محصوالت ا

رامنځته کوي. د رومن د بکرتيا په شان د دي نوعو بکرتياوو شمري د موادو په پام کې نيولو 

رسه  تغري کوي. له پوډر شوو ټوټو څخه  ډېر مفر شحمي تيزابونه توليديږي ځکه چې د 

 ساحه  ډېره وي.  بکرتيا د حملې لپاره

په هر صورت د سيلولوز او نورو عايل پويل سکرايدونو هضم نسبت  اسونو او 

شخوندوهونکو ته لږ دي د کومو چې هضمي سيستمونه د فايرب لرونکو غذاوو رسه توافق 

لري. د خوګ د هغه عريف خوراکو، د عضوي موادو مکرويب تخمر چې د معدي او کوملو 

دي. ميکروبونه د پويل سکرايدونو څخه  منحل شکري نه   239-1له الري څخه ترييږي، 

بلکې عموماً پورته ذکر شوي مفر شحمي تيزابونه رامنځته کوي. په ځينو حالتونو کې 

 لکتيک اسيد  رامنځته کيدي يش. مفر شحمي تيزابونه جذب او خوګ ته انرژي برابروي.

وړيدو لپاره يټامينونو د جپه غټو کوملو کې د بکرتياوو فعاليتونه د يب کورين و

ګټور تاثري درلودي يش چې کوربه يې جذب او استعاملويل يش. د خوګ په هضمي الر 

کې د زياتره ويټامينونو جوړيدل  اړتيا نه پوره کوي او بايد په خوراکه کې عالوه کړي يش. 

 فاضله يا فضله مواد د غټو کوملو څخه د مقعد له الري خارجيږي، چې اوبه، غريهضم

شوي مواد، هضمي ترشحات، د هضمي کانال اپتييل حجرې، غري عضوي مالګي، بکرتيا 

 او د ميکروبونو په واسطه تجزيه شوي محصوالت  لري.
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 په ځوان خوګ کې هضم 

د زيږون څخه تقريباً تر پنځمې اونۍ عمر پوري په ځوان خوګ کې نسبت غټو 

ه توپري کوي. د زيږون څخه وروستڅارويو ته د  ډېرو هضمي ترشحاتو فعاليت او غلظت 

په لومړيو څو ورځو کې کوملي موجوده پروتينونه جذبويل يش. دا کار د نورو څارويو په 

شان په ځوان خوګ کې، د مور د شيدو له الري بچي ته د ګاما ګلوبولني )انتي باډي(د 

 12خه څانتقال لپاره اړين دي. د ځوان خوګ پواسطه د دې پروتينونو جذبيدل د لنګون 

 ساعته وروسته په چټکۍ رسه لږيږي.

جدول د ځوانو خوګانو د وړو کوملو د انزاميونو پواسطه په يو ساعت کې د بدن په يو کيلوګرام باندې  1.1

 د هايدروليز شوو دوه قيمته شکرو وزن

 (gمالتوز ) (g) سکروز (gلکتوز ) 

 3.2 3.33 5.9 نوي زيږيديل

 1.5 2.2 3.1 اوين 5

 

د خوګ د بچي معده اساساً يوازې يو محدود مقدار هايدروکلوريک اسيد او 

پي ايچ کې فعاليت  2.5پيپسونوجن توليدوي مګر شيموتريپسني نه توليدوي. د دې معده په 

کوي ترڅو په کازين کې د ميتونني او پينايل النني ترمنځ پيپتايدي رابطې مايت کړی.  شيدي 

بله په وړو کوملو کې د مغذي موادو له  ډېرېدو څخه مخنيوي کوي. پرنډ کوي، له دې ک

هرڅومره چې خوګ بچي انکشاف کوي، پيپسونوجن او هايدروکلوريک اسيد ترشح  

جدول په ځوان خوګ کې د اړينو کاربوهايدريتونو ځني فعاليتونه په ګوته  1.1ډېريږي. 

د ژوند په لومړۍ اونۍ کې لوړ حد  کوی. لکتياز انزايم د زيږون پر مهال  ډېر فعال وي او

ته رسيږي او وروسته په درميي يا څلورمي اونۍ کې په کراره لږيږي. د مالتياز فعاليت د 

څلورمي اونۍ څخه وروسته  ډېريږي او د سکرياز اندازه د څلورمې او امتي اونۍ په منځ 

 وي مګر د عمر د کې ثابت حد ته رسيږي. او الفا امالياز انزايم د زيږون پر مهال فعال

 څلورمي اونۍ پوري لږ پايت کيږي.
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د انزاميونو ترمنځ دا توپريونه  ځانګړي ګټي لري دايس چې د خوګ بچيان د 

عمر په اوايلو کې د مور څخه جال  او خوراکې ورکول کېږي. که چريي ځوان خوګان د 

تونه،بايد هايدريورځ  له شيدو بيليږي نو د دوې خوراکي په ځانګړي توګه کاربو  22عمر په 

د هغو خوګانو له خوراکو څخه توپري ولري چې د عمر په وروستيو ورځو کې له شيدو څخه 

بيليږي.  د هغو خوګانو په خوراکه کې چې د عمر په لومړيو کې له شيدو بيليږي،د هغوی 

په خوراکه کې د وچو شيدو محصوالت لکه لکتوز عالوه کيږي. د شيدو څخه د ناوخته  

اونيو کې، پاخه دانه باب شامليږي، دا ځکه چې خامه  2-2په خوراکه کې بيا په بيل شوو 

نشايسته په وړو کوملو کې په بشپړه توګه نه هضميږي او غټو کوملو ته ترييږي، او هلته د 

 بکرتيا پواسطه تخمر کيږي او د اسهال سبب کيږي.

 

 په الوتونکو کې هضم

هضمي ترشحاتو انزاميونه د يت لرونکو رسه يوشان دي، اګر چې د الوتونکو د 

( هضمي الره د خوګ رسه fowlلکتياز په کې پېژندل شوي نه دی. په هر صورت د فاول)

شکل وګورئ(. په فاول کې شونډي او غومربي  1.1په يو شمري جوړښتونو کې توپري کوي )

حس يې محدود دي، د خوند له مښوکې رسه عوض شوي، او غاښونه، نه لري. د خوند 

غوټي د ژيب د شا په نياميي کې شتون لري او له فارنکس رسه وصل دي. ججوره د مري 

يوه کڅوړه ده، مخکې له دې چې سيني قفس ته داخل يش تقريباً د مرۍ  دوه پر دري 

الندنۍ برخه کې موقيعت لري. دا يو ناک شکله کڅوړه ده او يو انفرادي لوب جوړوي 

نده يې د موادو زيرمه کول دي. د پرييستالسيز پواسطه ډکه او خايل کيږي. د چې عمده د

ججوري ديوال ميوکس ترشح کونکي غدوات نه لري. دا د مرغانو لپاره رضوري نه ده، 

مګر د خوراکي کړنو ته  ډېر انعطاف ورکوي. د فاول په الړو کې امالياز شته، دا انزايم په 

عمل کوي. عالوه له دې څخه د غذا د ذخريي پر مهال  ججوره کې هم په نشايسته باندې

ميکرويب فعاليت پيښېږي. لکتوباسييل د ججوري د ديوال رسه نښتي. د تخمر غټ 

 محصوالت يې لکتيک اسيد او اسيتيک اسيد دي.
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مرۍ په غدوي معده پاې مومي. دا هايدروکلوريک اسيد او پيپسونوجن 

ي ي او خوراکه د مري د انقباض په پايله کې تر توليدوي. پيش معده په خپله لږ حرکت لر 

ترييږي او شاټينګې ته ځي، چې يو عضيل غړي دی داخيل ګونځي لري چې دوامداره 

تقلصات کوي او خوراکه ميده او ملده کوي او يو ښوي خمري تري جوړوي. د شاټينګې 

نو اسيدونو يديوال کويلني  توليدوي، چې د پروتني او پويل سکرايد يو مخلوط دي اود آم

ترکيب يې کرياتني ته ورته دي. چې د هايدروکلوريک اسيد په شتون کې سختيږي.  هضم 

شوي ټوټي له کايف ميده کېدو وروسته وړو کوملو ته ځي؛ د کوملو د هضمي موادو 

بياګرځېدل په شاټينګه کې هم پيښېږي. په شاټينګه کې د وړو کاڼو شتون، اړين نه دي مګر 

ډېروي. پروتني د شاټينګي په لومني کې ماتيږي . له دې کبله   239ه کول د روغو دانو ميد

 غدوي معده او شاټينګه د يت لرونکو د معدي رسه ورته دنده لري.

ډوډينوم د يت لرونکو په شان له پانقراس رسه وصل دی. په فاول کې دري 

ښي لوب  ر دپانقريتيک او دوه صفراوي تيوبونه )يو له صفراوي کڅوړي، او يو د ځيګ

څخه( په کوملو کې د ډوډينوم په پاې کې خالصيږي.  د دې تيوبونو ترتيب او شمري د 

فاول، هيليو او فيلمرغانو ترمنځ توپري کوي. په فاول کې د پانقراس جوس د يت لرونکو په 

شان ځني انزاميونه لري اود پروتينونو، شحم او کاربوهايدريتونو هضم په وړو کوملو کې د 

پروتني  امالياز، مالتياز، سکرياز او-و رسه ورته وايل لري. د کوملو مکوزا ميوسني، الفاخوګان

ماتونکي انزاميونه توليدوي. د ځوانو خوګانو په خالف، د مالتياز او سکريازفعاليتونه د 
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چورګوړو په کوملو کې تررسه کيږي، له دې کبله خامې داين ښه مرصفوي دايس انګريل 

امالياز کړين ډاډمني دي. په هغه ځای کې چې وړي کوملي له غټو کيږي چې د دوی د 

رسه يوځای کيږی، د سيکا  په نوم دوه اوږدی بندي کڅوړي لري. دا د جذبونکو په توګه 

عمل کوي مګر د فاول لپاره اړيني نه دي، ځکه د جراحي پواسطه يې لري کول بد تاثريات 

حرکات  ه سطحي رسه تړاو لري، او پرستالتيکنه رامنځته کوي. بکرتياوي د سيکا د مکوزا ل

يې له هضمي مواد رسه مخلوطوي او تخمر رامنځته کوي، چې مفر شحمي تيزابونه 

توليديږي. په غټو فاول کې تجريب ښايي چې په دانو کې موجوده سيلولوز د دي ميکرويب 

رته توګه په ه و فعاليتونو پواسطه نه ماتيږي، اګر چې يوه اندازه هيمو سيلولوز ماتيږي. پ

هيليوکې، د سيکا بنديدل د خام فايرب هضم نه عوض کوي او له دې کبله دا د پولټري لپاره 

کايف مفر شحمي تيزابونه، نه توليدوي ترڅو د انرژي اړتيا ډاډمنه کړي. سيکا د پرستالتيک 

ي متقلصاتو پواسطه په لنډ کولون کې خايل کيږي، چې عمده دنده يې  په کلواکا کې د هض

مواد انتقال او محوه کول دي. کلواکا چې د فضله موادو او تشو متيازو د خارجيدو ځای 

 دي، د ريکتوم او مثاين دنده رسه يوځای کوي.

 په سپي او پيشو کې هضم

سپيان او پيشواګانی غوښه خوړونکي دي. پيشو قوي غوښه خوړونکي ده او سپي  

ي او هريش خوړونکی دي. د دوی خوراکه عموماً له شحم او پروتينونو ډېر توافق کونک

څخه جوړه شوي، چې لږ کاربوهايدريت هم لري. د سپي او پيشو هضمي سيستم نسبت 

خوګ ته ساده دي، هضم يې په معده او وړو کوملو او لږه اندازه په غټو کوملو کې صورت 

عي الړي الفاامالياز نه لري، ځکه چې طبيشکل(. د سپيانو او پيشوګانو د خولې  2.1نييس )

خوراکه يې لږه نشايسته لري. سپي  ډېره خوراکه خوري او معده يې د مواد د ذخريي په 

خاطر پراخيږي، مګر دا په پيشو کې لږ اهميت لري، ځکه چې لږ خوراک کوي. معده يې 

ې د مقدار خوراکلپياز او پيپسني ترشح کوي، او مقدار يې په خوراکه کې د پروتني او د 

پواسطه   ډېريږي. پيپسني هغه وخت  ډېر فعال وي چې  څاروی کوالجن وخوري چې د 

غوښي د هضم لپاره  ډېر اړين دي له همدې کبله په پيشو کې  ډېر  اهميت لري. په سپيانو 

کې، د معدي جوس د بکرتيا ضد خواص لري. د سپيانو په غټو کې کوملو کې د ټول هضم 
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. که چريي خوراکه ليګيوم او مقاومه نشايسته ولري نو دا اندازه   ډېريږي. صورت نييس 19

د خوګانو په شان، ځوان سپيان او پيشوګاين د زړو څارويو په نسبت  جامدې خوراکې په 

  لږه اندازه هضموي.

  په آسونو کې پري سيکال هضم

کي څاروی دي، چې ساده معده لري او آس غري شخوند وهونکي واښه خوړون

هضمي الر يې خوګ ته ورته ده مګر وروستي کوملې يې سرته )په ځانګړي ډول ړنده 

شکل(. وړي کوملي په عمومي ډول د غري  2.1کومله(، برخه لري چې  ميکروبونه لري )

  نفايربي کاربوهايدريتونو، پروتني او شحم د هضم ساحه ده، او د شخوند وهونکو په شا

د  مخ وګورئ(. آس۸۸۸کوي )فايربي مواد په غټو کوملو کې د ميکروبونو پواسطه تخمر 

شخوند وهونکو په خالف، د ميکرويب تخمر څخه مخکي انزاميي هضم لري، چې فايربي 

موادو هضم قابليت يې  د خوګ او شخوند وهونکو ترمنځ قرار لري.  اس  ډېر وخت په 

ن کې  ډېر  ميوکس لرونکي د خولې الړي عالوه کيږي غذا ژولو تريوي، چې په دې دورا

ترڅو مواد په آسانۍ رسه تري شی. د خولې الړي هضمي انزايم نه لري مګر باي کاربونات 

 لري، چې د معدي په پورتنۍ برخه کې بلع شوي هضمي مواد خنثي کوي. 
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جوړوي، او د دوامداره لږې  239معده يې کوچنۍ ده، چې د ټول هضمي کانال 

خوراکي د مرصف لپاره مناسبه ده. عمده رول يې وړو کوملو ته د هضمي موادو وړل دي 

ترڅو موثر هضم  يش. کله ناکله معده خايل وي او په معده کې هضمي مواد په ځانګړی  

ساعتونو( لپاره پايت کېږي. په مرۍ او د  3-1توګه په څرييدونکو اسونو کې د لږ وخت )

لکتيک اسيد له توليد رسه ميکرويب هضم لږ دي. د معدې معدي په فنډيک برخو کې د 

په پايلوريک ساحه کې هايدروکلوريک اسيد عالوه کيږي او د هضمي موادو پي ايچ 

اوږدوايل تشکيلوي، او د   359حجم او   239لږيږي. وړي کوملي د هضمي کانال  تقريباً 

عمده ځای دي. هضمي موادو حرکت په کې چټک دي. دا د پروتني د هضم او جذب 

منحل کاربوهايدريتونه، لکه نشايسته او شوګر د پانقراس له امالياز او الفا ګلوکوسيدياز رسه 

مخ کيږي چې د وړو کوملو  د ديوال د حجرو پواسطه ترشح کيږي. امالياز يې نسبت خوګ 
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ته لږ فعاليت لری او کيدي يش چې په محدوده اندازه نشايسته  هضم کړي، که چېري په  

ېره اندازه نشايسته ورکړل يش نو يوه اندازه نشايسته  غټو کوملو ته ځي. د دوه قېمته شکرو ډ

فعاليت يې خوګانو ته ورته دي. اس صفراوي کڅوړه نه لري له دې کبله صفرا زيرمه کويل 

نه يش: په ډوډينوم کې د هايدروکلوريک اسيد شتون د ځيګر څخه د صفرا د ترشح سبب 

وړي نشتون د شحمو په هضم اغيز نه لري. د پانقراس په ترشحاتو کيږي. د صفراوي کڅ

کې د ليپاز کړنه معلومه نه ده. پايت نور نا هضم  مواد غټو کوملو ته ځي او  ميکرويب تخمر 

رسه چې له وړو کوملو څخه د هضمي موادو  مخ وګورئ(. له دې ۸۱۷کيږي )پري تر رسه 

موادو ترکيب چې غټو کوملو ته ځي مناسب د انتقال، هضم او جذب موثر دي او د هغو 

يوشانتوايل لري. دا د غټو کوملو د دندي لپاره اړين دي، او کله ناکله په وړو کوملو کې د 

 اختالل رامنځته کيږي. ناکايف هضم څخه 

 

 د هضم شوو مغذي موادو جذب 

ذب د ج په ساده معده لرونکو يت لرونکو کې وړي کوملي د غذايي مغذي موادو

اسايس غړي دي. دی برخې د جذب رسه ځانګړی توافق کړي ځکه چې داخيل برخه يې 

د  ډېرو ګونځو لرونکي ده چې وييل په کې شتون لري. اګر چې ډوډينوم هم وييل لري، 

دا د مغذي موادو دمخلوط کېدو برخه ده، او جوجينوم د جذب سرته برخه جوړوي. د 

( انتقال پواسطه تررسه passiveخه د مغذي موادو جذب دغري فعال)کوملو له لومن څ

( په بر کې نييس، د حجرې د باندې د مغذي موادو diffusionکيږي، چې ساده انتشار )

غلظت  ډېر  او داخيل غلظت لږ وي. په وييل کې د رګونو سيستم ترتيب شوي له دې کبله  

ونوسکرايدونه، آمينواسيدونه او واړه مواد په اعظمي توګه تېريږي. مغذي مواد لکه م

ته په چټکۍ رسه جذبيږي. د دا ډول ماليکولونو  passive diffusionپيپتايدونه نسبت  

جذب د خاص انتقايل سيستم پواسطه صورت نييس  په کوم کې چي انتقالونکي پروتينونه 

نتقالوي. غشاوو او پاکونکي رسحد څخه ا basolateralمغذي مواد د اپتييل حجراتو د 

( پواسطه تررسه کيدي يش، په کوم facilitative transportکومکي انتقال ) انتقال د

کې چي انتقالېدونکي ماليکول خپل الندې غليظ محيط ته انتقالوي. په عويض ډول، کيدي 
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( پواسطه active transport (or co-transport)يش چې جذب د فعال انتقال )

کي د نښتلو دوه ځانګړي ځايونه لري چې عضوي مواد يو له صورت ونييس. دلته انتقالون

دوی رسه نښيل او بل لوری يې د سوديم ايون انتخابوي )د ډای پيپتايد په برخه کې(. د 

سوديم يا هايدروجن ايون کيمياوي غليظ محيط ته ښکته حرکت کوي او بار لرونکي 

او سوديم يا هايدروجن د انتقالونکي د کوملو له غشا حرکت کوي او عضوي مغذی مواد 

حجرې په داخل کې زېرمه کيږي. خايل انتقالونکي له دې وروسته د غشا څخه بريته 

K+Na/+ ترييږي، د نورو مغذي موادو د اخيستو لپاره اماده وي. د سوديم ايون د

transporting ATPase  پواسطه په فعال ډول بريته لومن ته پمپ کيږي. د ډای پيپټايد

د يو سيستم پواسطه څارل کيږي، چې د وړو کوملو   H+او  Na+په برخه کې،   انتقالونکي 

په سطحه يو کوچني تيزايب اقليم رامنځته کوي. يو شمري مختلف انتقالونکي موجود دي، 

( xyloseاګر چې ځني يې يو يا  ډېر مغذي مواد انتقالويل يش؛ د بيلګي په توګه، زايلوز )

پروتينونه غټ پيچيل ماليکولونه دي  رسه نښيل. انتقالونکي د ګلوکوز له ورته انتقالونکي

چې د ځانګړو مغذي موادو يا د مغذي موادو اړوند ګروپونو د نښتلو برخي لري. ماليکويل 

آمينو  332ته رسيږي او د ګلوکوز او سوديم څخه جوړ انتقالونکي د   53333وزن يې 

 اسيدونو )يا ماليکولونو( څخه جوړ شوي.

څارويو کې د انتقالونکو پروتينونو د جوړيدو او ساتنې لپاره اسانتياوي  اګر چې په

شته، کله چې فرعي شکل شتون ونه لري، د انتقالونکي ځانګړی اندازو ساتل به کايف نه 

وي. په بل طرف کې، که چري انتقالونکي کايف نه وي، د مغذي موادو جذب  محدود 

ي منظم کيږي او په هضمي الر کې د  مغذي مادکېږي. له دې کبله انتقالونکي پروتينونه 

 pinocytosis (cellاندازي رسه توافق کوي. د جذب دريم ميتود بلع کول  )

drinkingوي. دا پرويس په   (( دي، په دې کې حجره په محلول کې غټ ماليکونه تري

ونه  نوي زيږيدلو يت لرونکو کې اړيني دي ځکه چي په ورګو کې موجود معافيتي ګلوبولين

(immunoglobulins.په کې جذبيږي ) 
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 کاربوهايدريتونه 

د خوګ او نورو ساده معده لرونکو څارويو د ترشح شوو  کاربوهايدريتونه

انزاميونو پواسطه په مونسکرايدونو بدليږي. له دوه قيمته شکرو څخه د ساده شکرو 

ي يس. الدوز لکه ګلوکوز، د ځانګړی انتقالونکجوړيدل د مايکرو وييل په سطحه صورت ني

 portal bloodرسه د نښتلو وروسته حجرې ته په فعال ډول انتقاليږي او ځيګر ته د 

systems  پواسطه انتقاليږي. د کيتوزيس د جذب ميکانيزم روښانه، نه دي، اګر چې د

په همدې اساس  يفرکتوز لپاره مرستندويه انتقالونکي شتون لري. د شکرو  جذب توپري کو 

وييل شو چې د ګلوکوز، ګلکتوز، فرکتوز، منوز، زايلوز او ارابينوز په مساوي غلظتونو کې 

 په ترتيب رسه په لږه اندازه جذبيږي.

 

 شحم 

له هضم څخه وروسته په وړو کوملو کې د منحل چارچ لرونکو ټوټو په   شحم

د والړو اوبو د وصل طبقي له الري د شکل شتون لري. موثر جذب يې  د موکوزا رسه 

هايدروپوبيک غټ ماليکول جذبيدل چټک حرکت ته اړتيا لري. دا د محدود جذب مرحله 

ده. د صفرا مالګي مخلوط منحل چارچ لرونکي ټوټي، له خپلو هايدروپيليک ګروپونو رسه 

 brushيوځای، او له دې پرويس رسه مرسته کوي. د کوملو د حجرو د پاکونکي رسحدي )

border غشا څخه د )passive diffusion   پواسطه جذبېږي او په جوجينوم کې جذب

ډېر وي. د صفرا مالګي په ښکتني اليوم کې د فعايل پرويس پواسطه جذبيږي. د جذب په 

دوام تراي ګلرسول دوباره جوړيږي،دا پروسه انرژي ته اړتيا لري، او دوی د شحمو په 

( کې جوړيږي، چي وروسته د وييل کوچنيو رګونو chylomicronsکوچنيو څاڅکو )

ته ځي، د سيني تيوب ته داخليږي او له عمومي دوران رسه يوځای کيږي.  لکه د کوچو 

جوړيدو  micelleپه شان متوسط او لنډ ځنځري لرونکي شحمي تيزابونه، د صفرا مالګو او 

ته د لومن څخه په چټک  portal blood streamته اړتيا نه لري، د کوملو څخه مستقيامً 

ډول جذبيږي. د دې شحمي تيزابونو داخليدل په سوديم متکي دي او د فعال انتقال پواسطه 
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د پام وړ ملفاتيک سيستم نه لري  fowlsد يو  تدريجي غلظت باملقابل صورت نييس.  

 ته انتقاليږي. portal bloodاو زياتره شحم د لږ غلظت لرونکو ليپوپروتينونو په توګه 

 

 پروتينونه 

د هضم محصوالت ازاد آمينواسيدونه او واړه  د کوملو په لومن کې د پروتني

(oligo- ًپيپتايدونه دي. پيپتايدونه د وړو کوملو اپتيل حجرو ته داخليږي چې عموما )

 او تراي پيپتدياز پواسطه ماتيږي. په هر صورت، ځني واړه پيپتايدونه -دوی د يو خاص ډای

کې څرګنديږي.  هغه آمينو  portal bloodپه سامل ډول جذبيږي او په پايله کې په 

او بيا ځيګر ته ځي، د وړو کوملو څخه د فعال ترانسپورت   portal bloodاسيدونه چې 

پواسطه جذبيږي، چې په زياتره واقعاتو کې په سوديم باندې متکي دي. دګاليسني، پرولني  

ه م ماليکول اړين نه دي. د آمينو اسيدونو د انتقال لپاره  ډېر سيستموناو اليسني، لپاره د سودي

ترشيح شوي، او په څلورو عمده ګروپونو ويشل شوي. يو يې خنثي آمينواسيدونه انتقالوي، 

او هغه انتقالونکي جال کوي چې ډای کاربوکسليک او القيل آمينو اسيدونه انتقالوي. عالوه 

او ګاليسني د حرکت لپاره  بل څلورم سيستم هم شتون اسيدونو  iminoله دې څخه د 

لري.  په هرصورت دا ميکانيزمونه په بشپړ ډول سخت نه دي او ځني آمينو اسيدونه له يو 

څخه د  ډېرو سيستمونو پواسطه انتقاليدي يش. د آمينو اسيدونو جذب توپري کوي؛ د بيلګي 

ونني ته پاره لوړه ده،  او د والني نسبت  تريپه توګه، دا اندازه د والني  په نسبت د ميتونني ل

لوړه ده. په نوي زيږيديل څاروی کې د ساملو پروتينونو لکه د اميونو ګلوبولينونو بلع 

 کونکي  جذب مخکي ذکر شو.

 

 مرنالونه

د ساده انتشار يا د منځني انتقالونکي پواسطه جذبېږي. د ټولو  مرنايل مواد

-2,15دقيق ميکانيزمونه روښانه، نه دي، مګر د کلسيم جذب، د بيلګي په توګه د مرنالونو 

dehydroxycholecalciferol    کلسيم د  مخ وګورئ(. د ۸۸۸تنظيميږي )پواسطه

جذب لپاره د هضمي الري لږ پي ايچ غوره دي، مګر جذب يې د يو شمري غذايي 
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بنديږي. د کلسيم يا فاسفورس   په شتون کې phytatesاو  oxalatesفکتورونو  لکه د 

ډېروالی يودبل په جذب کې مداخله کوي. همدارنګه د کلسيم جذب د څاروی د اړتياوو 

په اساس متاثره کيږي. د بيلګي په توګه، د هګۍ د پوښ د جوړېدو په جريان کې د هګۍ 

غدواتو ته   shellورکونکو چرګو د هضمي الري څخه د کلسيم جذب  نسبت غري فعال 

ر دي. د اوسپنې جذب تر ډيره حده په غذايي رسچيني باندې متکي دي. څاروی له بدن ډې

څخه  د اوسپني په اطراح کې ستونزه لري په همدې اساس د اوسپنې د جذب د تنظيم لپاره 

مخ  ۸۱۱وکړي )يوه تګالره شتون لري ترڅو بدن ته د  ډېري اندازي د جذب مخنيوي 

ال جذب په بالغو څارويو کې لږ دی، مګر د څو په عمومی توګه د دې مرن  وګورئ(.

خونريزو وروسته او د بالربتوب پر مهال د اوسپنې اړتيا  ډېريږي له دې کبله د دې مرنال 

جذب لوړيږي. د اوسپنې له کبله کم خوين د لږي اوسپنې لرونکي غذا څخه انکشاف 

کو څارويو ۍ لرونکويل يش. په سپيو باندې تررسه شوي تجربو ښودلی ده چې د کم خون

چنده  ډېر وي. د مرنايل  جذب  13پواسطه د اوسپني جذب  نورمال صحت لرونکو سپيو ته 

د ميکانيزم  بله بېلګه زنک دی. دا مرنال د يو منځني انتقالونکي پرويس پواسطه د وړو 

کوملو له الري جذبيږي، په رسحدي پاکونکي غشا کې د جذب پواسطه په محدوده اندازه 

کيږي. په موږکانواو انسانانو کې دا انتقالونکي په غذا کې د زنک د نورمالې اندازې تررسه 

څخه د لږو اندازو رسه مشبوع کېږي، او د زنک اخيستل له محلولونو څخه چې د دې 

پواسطه صورت نييس. کلسيم  د  passive diffusionمشبوع څخه  ډېره اندازه لري د 

ې آيودين نسبت عضوي شکل ته لږ جذبيږي. زنک جذب بندوي.  په عضوي ترکيب ک

 نباتات نسبت حيواين رسچيني لرونکو غذاګانو ته په  ډېره اندازه غريعضوي آيودايد لري.

 

 ويټامينونه 

عموماً  شحمو ته ورته د  Kاو  A ،D ،E په شحمو کې منحل ويټامينونه

passive diffusion مخاطي غشا له الري ترييږي. په حجره  ميکانيزم پواسطه د کوملو د

کې له پروتينونو رسه يوځای  او د ليپوپروتينونو په توګه عمومي دوران ته داخليږي. ويټامني 

A  نسبت کياروتني ته له هضمي الري چټک جذبيږي، اګر چې  د ويټامنيA  ايسرتونه
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ريول . پايتوسټپواسطه په الکويل شکل بدل يش esteraseبايد د جذب څخه مخکې  د يو 

په لږه اندازه جذبيږي، له دې کبله ايرګوسټريول  عموماً پرته له دې چې  له خوړولو مخکي 

 بدل يش، له هضمي الرې څخه جذبيږي. 1Dپه ويټامني 

په اوبو کې منحل ويټامينونه  د دواړو ساده انتشار او منځني انتقالونکي 

په وړو کوملو کې  3Bلري. عموماً ويټامنيترانسپورت پواسطه انتقاليږي چې په سوديم اتکا 

پواسطه جذبيږي، او جذب يې په هضمي موادو کې د هغې له   passive diffusionد 

  د جذب لپاره پخوا د  انتقالونکي ګاليکو پروتني 3Bاندازي رسه تړاو لري. د ويټامني

 مخ وګورئ(. ۸۸۱تاکيد شوي )باندې    اهميت )حقيقي فکتور( په 

 

 کانال کې زهريت له منځه تلل په هضمي 

زياتره غذاګاين د مرصفونکو څارويو لپاره قوي زهر دي چې ميکرويب ککړتيا  

يې يوه ښکاره بېلګه ده، هضمي انزاميونه  ډېري بکرتياوي وژين، مګر ځيني اورګانيزمونه 

هضمي الر تخريبولی شی، کوم چې دوی يا د دوی پواسطه توليد شوو زهرو ته اجازه 

چې د څاروی په نسجونو حمله وکړي. بهرين پروتينونه، په ځانګړی  توګه هغه چې  ورکوي

اندروکراين فعاليت لري، د جذب له کبله څاروی ته خطر پيښوي، په داسې حال کې چې 

هضمي الر ورته يوه موثره مانع بلل کېږي ترڅو له جذب مخکې  هغوی مات او د جذب 

بونه ) د کومو ماتيدل چې د ذکر موضوع ده، لکه مخنيوی يې کوي. ورته کار هستوي تيزا

چې ځيني حيواين غذاګانی کيدای يش  اوس د نباتاتو له جنتکي تغري څخه السته راغيل( 

هم تررسه کوي. د څړځايونو د نباتاتو ځني زهري جوړښتونه د غواګانو، پسونو او اوزو په 

څاروی بدن د کلسيم او  چې پورته ذکر شول، د مخ وګورئ(. لکه ۷۱۸ماتيږي )لري کې 

اوسپني مرنايل موادو د  ډېر اخيستلو څخه د انتخايب جذب په اساس مخنيوي کوي. ځني 

غټ ماليکونه  د هضمي الري د موانع څخه ترييدي يش. داپه ځينو واقعاتو کې غوښتونکي 

د   يوي )د بيلګي په توګه په نوي زيږيديل کې د پروتيني انتي باډي ګانو او د خويل له الر 

 prionsانتي بيوتيکونو جذب(، مګر په نورو کې  غوښتونکي نه وي )د بېلګې په توګه د 
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 spongiformپه نوم پيژندل شوي پروتينونو جذب چې د غواګانو د 

encephalopathe .سبب کيږي 

 

  په شخوند وهونکو او نورو وښو خوړونکو کې ميکرويب هضم ۸.۱

نکي رابطې لرو -يربي واښه، عموماً د بيتاد شخوند وهونکو غذاګاين، علف او فا

پويل سکرايدونو لکه سيلولوز څخه جوړ دي، چې د يت لرونکو د هضمي انزاميونو پواسطه 

نه ماتيږي. شخوند وهونکي له دې کبله يو خاص سيستم لري مخکې له دې چې خوراکه 

تررسه کوي. د دی څپرکی دا  د دوې هضمي انزاميونو رسه مخامخ يش ميکرويب تخمر

برخه د شخوند وهونکو اناتوميکي او فزيولوژيکي توافقونه ترشيح کوي چې ميکرويب 

هضم اسانوي، چې د دې ډول هضم بيوشيمي عنوانونه او غذايي پايلی ترشيح کوي. له 

شخوند وهونکو پرته نور واښه خوړونکي لکه آس د شخوند وهونکو په خالف د ميکرويب 

 ره يو بل  سيستم هم لري،  چې په لنډه توګه ترشيح شوي.هضم لپا

 

 د شخوند وهونکو د هضم اناتومي او فزيالوژي 

شکل(. په ځوانو  5.1د شخوند وهونکو معده په څلورو برخو ويشل شوي )

شيدو خوړونکو کې، لومړۍ دوه برخي، رومن او د دې په دوام ريتکومل، انکشاف نه وي 

د يو چينل له الري رسيږي، چې تيوب ته ورته د انساجو ګونځي کړي، او شيدي، معدې ته 

لري، چې ورته د مرۍ يا ريتکومل ناوه وايي، او مستقيامً درميې يا څلورمې برخې اومازوم 

يا اب اومازوم ته ترييږي. د خوسکي يا وري د غټيدو رسه سم کله چې دوی سختي 

په توګه فکر کيږي(  reticulo-rumenخوراکې خوري، لومړی دوه برخي )زياتره د 

جوړ   159انکشاف کوي، تر دي چې دوی په بالغو څارويو کې د معدي د ټول ظرفيت 

کړي.  د فايرب لرونکو خوراکو ترکيب لکه پروړه او بيده، د ريتکومل غټيدل تحريکوي. په 

توليد  مخ وګورئ( د ۸۷۸تيزابونو )رومن کې د مکروبونو پواسطه د غذا تخمر د مفرشحمي 

سبب کيږي او دوی په ځانګړی ډول بيوتاريک اسيد توليدوي چې د دانو د تخمر په پايله 

کې رامنځته کيږي چې د رومن د ديوال د پاپيال د جوړيدو د تحريک سبب هم کيږي. 
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پاپيالګاين واړه ګوتې ته ورته جوړښتونه دي چې د مغذي موادو د جذب په خاطر ساحه 

نشايسته لرونکي خوراکو يوځای کول د رومن انکشاف لويوي. له دې کبله د فايرب او 

تحريکوي او د شيدو څخه د بيليدو له پرويس رسه مرسته کوي. په بالغو کې د مرۍ ناوه د 

-reticuloنورمال خوراکي حالتونو الندې دنده نه تررسه کوي، او دواړه خوراکه او اوبه 

rumen برخي  يو چينل جوړ  کې توئيږي. په هرصورت، د ناوی وروستۍ تاوي شوي

کړي چې په بالغو کې هم تحريک کيدي يش، په ځانګړي توګه کله چې دوي د يت د 

شيدو  اخيستو ته پريښودل يش. د شخوند وهونکو غاښونو او ژولو د فايربي خوراکو لپاره 

موثر توافق کړي. د غومربي غاښونه غټ دي او د  ډېرو برجونو رسه د ژولو لپاره سرته ساحه 

ي، چې د سوليدو په وړاندې مقاوم دي. د ښي او چپ غاښونو ترمنځ فاصله په جوړو 

الندنۍ ژامه کې نسبت پورتنۍ ژامي ته لږه ده، له دې کبله کله چې الندې او پورته ژامه 

کيږي چې غاښونه په  رامنځته tripنرۍ رسه نژدي يش نو په مرکزي برخه کې يوازې يوه 

وي. د ژولو پر مهال، شخوند وهونکې د ژامو  بغيل  کې رسه يو له بل رسه په متاس کې

حرکت رامنځته کوي، چې په دې کې يوازې د اطرافو غاښونه شامل وي. د ژامي قوي 

عضالت په دری مرحلو کې، لومړی کله چې ژامه ښکته کيږي، دوهم چې بغيل حرکت 

يده غاښونه د مکوي او ژول واقع کيږي، او باالخره په قوي توګه اوچتول او داخلولو رسه 

کولو په تګالره يوځای کوي. خوراکه ، لومړی د خوړو پر مهال او دوباره د شخوند وهلو 

ليرته  23ليرته او په پسونو کې  253پر مهال له  ډېرو الړو رسه منحل کيږي:  په غواګانو کې 

 923-153الړي د ورځي توليديږي. د رومن محتويات په اوسط ډول په يو کيلوګرام کې 

g   لري، مګر زياتره په دوه مرحلو کې شتون لري: د لږو مايعاتو مرحله، په کوم کې چې

ميده خوراکې ټوټي په ځوړند شکل وي، او  د ميده شوو جامدو موادو پورتنۍ وچه طبقه. 

يوه برخه غذا په فزيکي ډول او بله برخه په کيمياوي ډول ماتيږي. د رومن محتويات د 

و پواسطه رسه ګډيږي او د شخوند وهلو پر مهال په مخکنۍ برخه تقلصات  ديوال د دوامدره

کې مواد دوباره مرۍ ته او د تقليص امواجو پواسطه خولی ته ځي. مايعات  په چټکۍ رسه 

دوباره بلع کيږي،مګر ميده شوي مواد دوامداره ژول کيږي او بيا رومن ته ځي. تر ټولو غټ 

ممکن  د رومن د مخکني برخي د اپتليوم  فکتور چې د څاروی شخوند وهل رامنځته کوي
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تحريکول دی، ځيني خوراکي، په ځانګړي توګه هغه چې لږ ميده شوي علوفه لري يايې  

نه لري، کيدي يش د شخوند وهولو لپاره کايف تحريک رامنځته کړي. هغه وخت چې 

کو نڅاروي يي د شخوند وهولو لپاره مرصفوي د غذا په فايرب پوري اړه لري. په څريدو 

غواګانو کې عموماً د ورځي اته ساعته وي، يا د هغه وخت رسه مساوي وي چې څړ کوي. 

ځيل ژول کيږي چې د خوړو د وخت   53-23هر يوه بريته ويستل شوي غذايي ګلوله  

 څخه  ډېر ژول  کيږي.

د غريهوازي بکرتياوو، پروتوزوا او فنجيانو لپاره يو دومداره رومن -ريتېکولو

سيستم رامنځته کوي. خوراکه او اوبه رومن ته داخليږي او خوراکه په  کښت کيدونکي

ځانګړي ډول تخمر کيږي ترڅو مفر شحمي تيزابونه، ميکرويب حجری،  د ميتان او کاربن 

ډای اکسايد ګازونه توليد کړي.ګاز د ارګمي  پواسطه خارجيږي او مفر شحمي تيزابونه 

رويب حجرې،د ناهضم شوو مرکباتو رسه عموماً د رومن له ديوال څخه جذبيږي. ميک

يوځای، اب اومازوم او وړو کوملو ته ترييږي، چې د څاروی پواسطه د ترشح شوو انزاميونو 

پواسطه هضميږي، او د هضم محصول يې جذبيږي. په غټو کوملو کې د مکرويب هضم 

ي، ږدوهمه مرحله شتون لري. په غټو کوملو کې توليد شوي  مفرشحمي تيزابونه، جذبي
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 مګر ميکرويب حجرې له نا هضم شوو غذايي موادو رسه په فضله کې اطراح کيږي. رومن

د نورو دوامداره کښت کيدونکو سيستمونو په شان، يو شمري هوميوستاتيک ميکانيزمونو ته 

اړتيا لري. هغه تيزاب چې د تخمر پواسطه توليديږي په نظري ډول د رومن د مايعاتو د پي 

 3.5-5.5توانايي لري، مګر د نورمالو رشايطو الندې پي ايچ    2-1.5د ښکته کيدو  ايچ

کې ساتل کيږي. د الړو فاسفيټ او بای کاربونيت د بفر په توګه کار کوي، عالوه له دې 

څخه، د تيزابونو چټک جذب )همدارنګه آمونيا، ښکته وګورئ( د پي ايچ له ثبات رسه 

پواسطه   ترمنځ د رومن د آزموتيک فشار د ايونونو د جريانمرسته کوي. د رومن او ويني 

د ويني فشار ته نژدي ساتل کيږي. هغه اکسيجن چې له غذا رسه داخليږي په چټکۍ رسه 

استعامليږي او غري هوازي رشايطو کې ساتل کيږي. د اکسيجن په نشتون کې، د 

يږي. د ه چې ميتان جوړهايدروجونونو د ايونونو لپاره کاربن يو عويض قبلونکی دي، ځک

( ته نژدي ساتل کيږي. په پای کې نا Co21-21رومن د مايعاتو حرارت د څاروی حرارت )

هضم غذايی مرکبات، له منحلو مغذي موادو او بکرتياوو رسه يوځای له رومن څخه د 

 اومازل  سوري څخه ترييږي.-هضمي موادو رسه يوځای له ريتيکولو

 

 هد رومن مايکرو اورګانيزمون

بکرتيا شتون لري. تراوسه پوری د بکرتياوو  923-2323د رومن په يو ميل ليرت کې 

څخه  ډېري نوعي تشخيص شوي، او د دوی د ترشيح لپاره لوستونکي هغه  133له  

کارونوته رجوع کويل يش چې د دي څپرکی په پای کې دي. دا زياتره سپور جوړونکي 

جدول د دي بکرتياوو اړيني نوعي، د تخمر محصوالت   2.1وازي بکرتياوي  دي. غريه

کې د جال شوو نوعو د  vitroاو هغه مواد ښايي چې دوی يې استعاملوي. دا معلومات په 

شکل رسه په بشپړ ډول د عميل کېدو وړ نه دي. د بيلګي  vivoڅېړنې په اساس دي خو په 

تيزاب د دوی يو اړين اخري محصول  succinicچې جدول څخه ښکاري  2.1په توګه، د 

 selenomonas ruminantiumدي، مګر په عميل توګه دا د نورو بکرتياوو لکه 

شکل وګورئ(؛ د مايکرو اورګانيزمونو ترمنځ دا  3.1پواسطه په پروپيونيک تيزاب بدليږي )

ړ چې د بکرتيا د ورکډول کړين د رومن د تخمر لپاره اړينه ځانګړنه ده. اړينه نقطه دا ده 
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شوو نوعو کړين د يو سټراين څخه بل سټراين ته توپري کوی. د بکرتيا وو ټول شمري او 

اړوند انفرادي نوعو شمېر د څاروی د غذا په اساس توپري کوي، د بيلګي په توګه، هغه 

 خوراکي چې  ډېر کانسنرتيت ولري د لکتوباسييل باکرتياوو شمري په کې  ډېر وي. 

(  مګر غټي وي، کيداي يش ml323/پروتوزوا نسبت بکرتياؤ ته  ډيری لږی )

څخه  ډېري نوعي پيژندل  233چې نهايي کتله يې رسه مساوي وي. په رومن کې يي له 

شوي. په بالغو څارويو کې، زياتره پروتوزوا  سليا لري چې دوه فاميليو پوري تړيل دي. 

Isotricha  چې عموماً ورتهholotrichs  ويل کيږي، هګۍ ډوله اورګانيزمونه دي چې د

، جنس شامل  Dasytrichaاو  Isotricahد   سليا پواسطه پوښل شوي؛ په دوی کې

چې  ډېري نوعي په کې شاميل دي  د  oligotrichsيا  Ophryoscolecidaeدي. 

، entodiniumسايز، شکل او ښکاريدو له مخې توپري کوی، په دوی کې د 

Diplodinium ،Epidinium  اوOphryoscolex  .جنسونه شامل دي

Oligotrichs  کويل يش چې د خوراکي ټوټي وخوري او سيلولوز استعاملويل نه يش. د

)پروتوزوا( د ژوند په لومړيو کې،په خوسکيانو کې  faunaرومن نورماله  فلورا )بکرتيا( او 
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يړل يزمونو په نسبت لږ څاونۍ کي رامنځته کيږي. د رومن فنجي د نورو اورګان 3د عمر په 

 ي.ه په بشپړ ډول معلوم  شوي نه دشوي، او د دوی ځای د رومن په ايکوسيستم کې تر اوس

 zoosporeدوی قوي غري هوازي دي، او د دوی ژوند دوران په حرکي  )د يوي 

( په مرحلو ويشل شوی. په وروستۍ مرحله کې دوی sporangiumپه توګه( او د ودې )

چې د حجرې ديوال سوری کولی يش. لږ تر لږه  ه د ريښو پواسطه نښيلد غذايي ټوټو رس 

نوعی يا سټراينونه پېژندل شوي، په ځانګړي توګه هغه چې د  21د دوی  

Neocallimastix   جينس پوري تړيل دي. د رومن فنجي د زياتره پويل سکرايدونو او

ني، پويل تونه لکه پکتډېرو منحل شکرو د استعامل وړتيا لري، فنجي ځني کاربوهايدري

ګلکتورانيک تيزاب،ارابينوز، فرکتوز، منوز او ګلکتوز نه استعاملوي. تر اوسه د غذا له تخمر 

رسه د رومن د فنجي مرسته معلومه شوي نه ده، مګر دا موندل شوي چې د فايربي غذا په 

ګه غري جوړوي(. )د بېلګې په تو  239شتون کې يې شمېر  ډېر وي )د ټولی ميکرويب کتلی 

دانه لرونکي خوراکي يا د وښو ځوان  څړځايونه(. د رومن ټول مايکرواورګانيزمونه د ګډ 

کارکونکو په توګه رسه مخ کيږي، چې ورته ونډه اخيستونکي ويل کيږي، ترڅو خوراکه 

ماته کړي. ځني لکه فنجي، د دي توان لري چې نبايت نسج باندې حمله وکړي او کالوين 

د حملې پواسطه رامنځته شوي فاسد مواد تخمر کوي. د ترشيحي جوړې کړي، نور يي 

بکرتيا له غذايي  359څيړنو، په شمول  ځينو اليکرتون مايکروګرايف، ښوديل چې د رومن 

مغذي  139ټوټو رسه نښتي وي. په رومن کې مکرويب کتله د کوربه څاروی لپاره  تقريباً 

يباً ړين ګڼل کېږي. د بکرتيا وچ مواد تقرمواد جوړوي، چې د مايکرواورګانيزمونو ترکيب ا

233g /kg   يې  139يې آمينو اسيدونه جوړوي، او پايت   139نايرتوجن لري، مګر يوازې

د هستوي نايرتوجن په شکل موجود وي. ځني آمينو اسيدونه د حجروي غشا په 

 پيپتايدوګاليکان کې شتون لري او د کوربه څاروی پواسطه نه هضميږي.

 

  ايدريتونو هضمد کاربوه

د شخوند وهونکو خوراکه د پام وړ سيلولوز، هيمي سليولوز، نشايسته او په اوبو 

کې منحل کاربوهايدريتونه لري چې عموماً د فرکتان په شکل وي. له دې کبله د وښو په 
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دې م يې د وچې ماتازه څړځای کې، چې د شخوند وهونکو  يوازنۍ خوراکه ده، هر کيلوګرا

په اوبو کې منحل کاربوهايدريتونه  133gسليولوز، هيمي سليولوز او  233gپه اساس تقريباً 

لري. په رسيدلو وښو، بيده او پروړه کې، د سليولوز او هيمي سليولوز اندازه ډيره زياته ده، 

بوهايدريتونه ر او په اوبو کې منحل کاربوهايدريتونه يې ډير لږ دي. د بيتا رابطې لرونکي کا

جوړوي. له لګنني پرته ټول  213g/kg-13له ليګنني رسه تړاو لري چې د وچې مادي 

کاربوهايدريتونه، د رومن د مايکرواورګانيزمونو د حميل الندې راځي، په دې کې  د 

او  fibrobacter succinogenesبکرتياوو اسايس نوعي شاميل دي چې له 

Ruminococci (او فکر کيږي چې فنجي هم په ج 2.1څخه عبارت دي  )دول وګورئ

 کې اړين رول لري.

په رومن کې د کاربوهايدريتونو ماتيدل په دوه مرحلو ويشل کيږي، لومړی په 

ساده شکرو د پيچلو کاربوهايدريتونو ماتيدل. دا تقريباً د حجرې د باندې ميکرويب 

يتونو و کې د کاربوهايدرانزاميونو پواسطه هضميږي او له دي کبله په غري شخوند وهونک

پواسطه په  beta2,2-glucosidasesهضم د مقاييس وړ دي. سليولوز په يو يا  ډېرو 

په واسطه په  phosphorylaseسيلوبايوز ماتيږي، چې وروسته په ګلوکوز بدليږي يا د 

پاسپيټ بدليږي. نشايسته او ډيکسټرين لومړی د امايلياز پواسطه په مالتوز او -۸-ګلوکوز

-2,3يا  maltose phosphorylasesزومالتوز بدليږي او وروسته د مالتياز، اي

glucosidase پاسپيټ بدليږي. فرکتان د هغو انزاميونو -۸-پواسطه په ګلوکوز يا ګلوکوز

رابطو حمله کوي او فرکتوز توليدوي، چې  د سکروز له  1،3او 1،2پواسطه ماتيږي چې په

ديږي. د هيمي سليولوز د ماتيدو عمده محصول هضم څخه له ګلوکوز رسه يوځای تولي

 beta-2,2پنځه کاربنه شکری دي، چې د هغو انزاميونو پواسطه رامنځته کيږي چې په 

رابطو حمله کوي ترڅو زايلوز او يورانيک تيزابونه رامنځته کړي. وروستي يي بيا په زايلوز 

 pectinesteraseچې د بدليږي. يورانيک تيزابونه همدارنګه د پکتني څخه توليديږي، 

او ميتانول بدليږي. پيکتيک اسيد وروسته د  petic acidپواسطه لومړی په 

polygalacturonidases  ،ترحميل الندې راځي او ګلکتورانيک تيزابونه رامنځته کوي

 چي په نوبت رسه زايلوز توليدوي. زايلوز چې د وښو د وچې مادې اړينه برخه تشکيلوي،
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زايالن د ماتيدين څخه توليدېږي. هغه ساده شکري چې په لومړۍ مرحله کې په رومن  د

کې د کاربوهايدريتونو د هضم څخه رامنځته کيږي په لږه اندازه د رومن په مايعاتو کې لېدل 

کيږي ځکه چې کاربوهايدريتونه  په چټک ډول اخيستل کيږي او د مايکرو اورګانيزمونو د 

تابوليزکيږي. د کاربوهايدريتونو د ميتابوليزم په شان د دوهمې حجرې په داخل کې مي

مرحيل، تګالره   ډېري رابطې لري  چې په خپله د څاروی پواسطه له تررسه کيدونکي 

ميتابوليزم رسه ورتوايل لري، او له دې کبله په لسم څپرکی ترشيح شوي. په هرصورت، 

ې کليدي مداخله کونکي ګڼل شکل کې ښودل شوي. پايرويت ي 3.1اصيل تګالري په 

شکل کې دي( او  3.1شکل تګالري له هغې رسه چې په  3.1کېږي )د بيلګې په توګه د 

شکل هغه تګالري ښايي چې پايرويت د رومن پواسطه د هضم شوو کاربوهايدريتونو  3.1

د نهايي محصوالتو رسه وصلوي، چې استيک اسيد، پروپيونيک اسيد او بيوتاريک اسيد، 
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ډای اکسايډ او ميتان دي.  عموماًپه کوچنيو اندازو رسه، شحمي اسيدونه هم په رومن کاربن 

کې د آمينواسيدونو د امني په لری کولو رسه  جوړيږي؛ له والني  څخه ايزوبيوتاريک اسيد، 

او له  methyl butyric acid-1له پرولني څخه والرييک اسيد، له ايزوليوسني څخه 

شکل ښايي چې له پايرويټ څخه  3.1بيوتايريک اسيد جوړيږي. ميتايل -۸ليوسني  څخه 

، تګالره هغه  acrylateپه څو نورو عويض تګالرو رسه پروپيونيت جوړيږي. د لکتيت او 

وخت غالبه وي چې د شخوند وهونکو خوراکه  ډېر کنسرتيت شتون ولري، او د سکسنيت  

ماً فايربي علف ولري. له پواسطه تګالري هغه وخت تررسه کيږي چې په خوراکه عمو 

کنسرتيت خوراکو رسه، لکتيت د لومړی تګالری پواسطه توليديږي کيدای يش چې په 

 رومن کې جمع يش او څاروی د اسيدوزيس پواسطه وننګوي.

 د شپږ کاربنه شکرو لپاره د رومن د تخمر جمله معادله: 

( له شپږ کاربونه شکرو څخه په VFAsپس له دې کبله چې دا دري مفرشحمي تيزابونه ) 

دي.  3.22  او بيوتايريت 3.12 ، پروپيونيت 3.35 الس راځي د مولر اندازی يې استيت 

جدول کې ورکول  2.1د غلظت او تناسب ځيني روښانه بيلګي په  VFAپه رومن کې د 

شوي دي. دوی له پورته ذکر شوو څخه  توپري کوي ځکه د شپږکاربنه )او همدارنګه د 

اړوند  VFAsآمينواسيدونو( څخه پرته نور کاربوهايدريتونه په رومن کې تخمر کيږي.  د 

ليد اړوند اندازي مناينده ګي کوي )کوم چې ستونزمن دي چې اندازه غلظتونه زياتره د تو 

تيزابونو په انفرادي جذبيدو  VFAsبکس وګورئ(، مګر کيدای يش چې دا د   1.1يش؛ 

رسه اشتباه يش. د دوی ټول غلظت د څاروی د غذا او د مخکنۍ غذا اخيستني د تري شوي 

 23g/l-5)تقريباً د  253mmol/l-33 وخت  په اساس توپري کوي، مګرپه نورمال ډول دا 

 VFAرسه مساوي( دي. د اړوند تيزابونو اندازي هم توپري کوي. د بالغو فايربي علفو 

 (  لکتيک اسيد درلود. لږ بالغ علف ميالن لري چې لږ استيک 339مخلوطونو  ډېر ) تقريباً 
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( چې مختلف غذايي مواد VFAsنه )د غواګانو يا پسونو د رومن په مايع کې مفر شحمي تيزابو   2.1

 خوري

 غذا څاروی
 VFAجمله 

(mmoles/l) 

 )مولر اندازي( مفر شحمي تيزابونه

 نور بيوتاريک پروپيونيک استيک

 Young ryegrass پسونه
herbage 

233 3.33 3.33 3.21 3.32 

 Mature ryegrass غواګاين
herbage 

223 3.32 3.32 3.22 3.32 

 Grass silage 231 3.32 3.32 3.33 3.32 غواګاين

 Chopped lucerne پسونه

hay 
222 3.32 3.51 3.23 3.32 

 Ground lucerne hay 235 3.35 3.23 3.22 3.35 

 ,Long hay (3.2) غواګاين

concentrates (3.3) 

93 3.32 3.21 3.22 3.31 

 Pelleted hay (3.2), 

concentrates (3.3) 

223 3.53 3.31 3.22 3.39 

      دانه باب : بيده پسونه

 2 : 3 93 3.33 3.11 3.39 3.32 

 3.1 : 3.1 13 3.32 3.15 3.22 3.32 

 3.3 : 3.2 13 3.32 3.12 3.22 3.31 

 3.2 : 3.3 33 3.51 3.22 3.21 3.32 

 3.1 : 3.1 33 3.23 3.23 3.25 3.35 

 Barley (no ciliate غواګاين

protozoa in rumen) 
223 3.21 3.11 3.22 3.23 

 Barley (ciliates غواګاين

present in rumen) 
235 3.31 3.22 3.21 3.33 

ول  د استيک اسيد ه کاسيد او  ډېر پروپيونيک اسيد ورکړي. له علفو رسه د کانسنرتيتو عالو 

په مرصف کې د پروپيونيک اسيد اندازه  ډېره وي، دا تاثري په هغو خوراکو کې قوي وي 

( کانسنرتيت ولري. که خوراکه ټوله کانسنرتيت وي، د پروپيونيک 3.3چې په لوړ تناسب )

اسيد اندازه د استيک اسيد څخه  ډېريدای يش. که چريي د رومن سليا لرونکي پروتوزوا 

وندۍ وي حتي دا ډول خوراکه، استيک اسيد غالبوي. هرکله چې خوراکه يوازې د علف ژ 

په اندازو لږ تاثري لري، مګر که  VFAڅخه جوړه وي د علفو ميده کول او پليټ کول د 

چريي خوراکه  کانسنرتيت هم ولري دا د دي سبب کيږي چې له استيک څخه پروپيونيک 

چې د بيوتاريک اسيد اندازه نسبت لنډ ځنځري جدول ښايي  2.1اسيد ته عوض يش.  

 لرونکو تېزابونو ته لږه متاثره شوي.
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کيدای يش. زياتره  2kgپه يوه غواکې د ټولو توليد شوو تيزابونو وزن د ورځې 

 139-23توليد شوي تيزابونه د رومن، رتيکومل او اومازوم څخه مستقيامً جذبيږي، اګر چې 

کوملو څخه جذبېږي. عالوه له دې څخه، په رومن کې د ځينو  د اب اومازوم  او  وړو

هضم شوو کاربوهايدريتونو محصوالت د مايکرواورګانيزمونو پواسطه استعامليږي ترڅو 

خپل حجروي پويل سکرايدونه جوړ کړي، مګر کوملو ته ترييدونکي اندازه يې ډيره لږه 

سمدستي په رومن کې د توليد او لږه ګټه لري. په يوه غوا کې له خوراک څخه وروسته 

کاربن  239ته رسېږي. د رومن د ګاز ترکيب لېرتو  23په يو ساعت کې  شوي ګاز اندازه چې

هايدروجن، او لږ او متفاوت  اکسيجن او نايرتوجن )له  59ميتان؛  239-23ډای اکسايډ، 

رخه يي ب تنفس شوي هوا څخه(  لري. يوه برخه کاربن ډای اکسايد د تخمر پواسطه  او يوه

د الړو د بای کاربونيت او  عضوي تيزابونو د تعامل څخه توليديږي. هغه اسايس تعامل  

چې ميتان جوړوي د هايدروجن پواسطه د کاربن ډای اکسايد لږيدل دي، چې يو څه يي 

( څخه السته راتيل يش. په هرصورت د ميتان جوړېدل يوه پيچيل formateله فارميټ )

هضم شوو  g233په کې شامل دي. د هر   21Bسيد او ويټامنيپروسه ده چې فوليک ا

د  39ميتان جوړيږي، او شخوند وهونکي تقريباً  2.5gکاربوهايدريتونو څخه تقريباً 

 خوراکي انرژی د ميتان په شکل له السه ورکوي )يوولسم څپرکی وګورئ(.

 (  اندازه کولVFAچوکاټ د مفرشحمي تيزابونو ) 1.1

په رومن کې  د مفرو شحمي تېزابونو د توليد اندازه د يوی کنوال پواسطه د 

واسطه د نوي رډ پتيزابونو د ايزوتوپي شکلونو په تزريق  او د هغې د منحل کيدو د ريکا

مفرشحمي تېزاب په جوړيدو رسه اندازه کيږي. که چريي يوازې يو مفرشحمي تېزاب 

په کې تزريق يش، د نورو توليد به د رومن په مايعاتو کې د اړونده نورو اندازو پواسطه 

آټکل کيږي. په هر صورت د درې غټو تيزابونو تزريق  ډېر باوري آټکل وړاندې کوي 

وی ترمنځ په اندازو او توليد کې او يا د جذب ترمنځ د توپري لپاره اجازه ځکه چې دا د د

 ورکول کيږي.
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د  زياتره توليد شوي ګاز د ارګي پواسطه له منځه ځي، که چريې ګاز جمع يش

 collapseټيمپاين سبب کيږي،  د رومن پراخوالې په کې  ډير زيات وي چې په پايله کې 

او  څاروی مري. ټيمپاين زياتره په شيدو غواګانو کې پيښېږي، چي په تازه څړځايونو ، 

شفتله لرونکي علف کې څريږي او د ارګمي پواسطه د وتونکي ګاز د ناکامۍ څخه منځته 

په رومن کې د ځګ په شکل جمع کيږي، چې جوړيدل يي په شفتله راځي. دوامداره ګاز 

کې د موجوده موادو پواسطه  ډېريږي. همدارنګه ممکن ده چې د ارګي ګرځيدونکي 

کنرتول د فزيولوژيکي فعالو موادو پواسطه منع يش  چې په خوراکه کې شته يا د تخمر پر 

تونزه څړځای کې يوه ځانګړی سمهال جوړيږي. ټيمپاين په نيوزلنډ کې د شفتيل په غني 

ده، چريته چې غواګانو ته د ځګ ضد مواد لکه نبايت تيل نه ورکول کيږي يا په څړځای نه 

شيندل کيږي. د ټيمپاين بل ټايف، د ځای بندو څارويو ټيمپاين ده، چې په چاغونکو 

لږ  يغواګانو کې د کانسرتيت لرونکي خوراکې د ورکولو له کبله رامنځته کيږي او علف ي

 وي. د ټيمپاين مخنيوي کونکي مناينده ګان په څلورويشتم څپرکی کې ترشيح شوي.

په رومن کې د سلولوز د هضم اندازه په ځانګړي توګه د نبايت موادو په لرګي 

بدليدنې پوري اړه لري. ليګنني او همدرانګه اړونده مواد کيوتني، د غريهوازي بکرتياوو د 

که چې اکسيجن يې لږ  او  جوړښت يې مرتاکم دي )چې حميل پر وړاندې مقاوم دي، ځ

سلولوز له ماتيدو څخه سايت. له دې کبله په تازه   له ماتيدين مخنيوی کوي(. ليګنني

سلولوز چې هضمېږي،  139وچه ماده لګنني لري چې  53g/kgڅړځای کې واښه يوازی 

 339چې د سليولوز هضم يې له لګنني وي، کيدای يش  233g/kgمګر په زړو وښو کې 

نشايسته لري )لکه  533g/kgڅخه لږ وي. د شخوندوهونکو خوراکي د دانه بابو په قاعده 

په رومن کې تخمر کېږي او پاتی په وړو کوملو کي هضميږي. دا تخمر  939شوګر(، چې 

ډير چټک وی، د رومن د مايع د پي ايچ د ټيټيدو سبب کيږي اود سيلولوز تخمر د 

 انيزمونو پواسطه نه تررسه کيږي نو له دې کبله د سلولوز ماتيدل متاثره کيږي.اورګ

په رومن کې د سلولوز او د نورو مقاومو پويل سکرايدونو ماتيدل له شک  پرته 

د اړينو هضمي پروسو څخه ګڼل کيږي. رسه له دې چې د انرژۍ په برابرولو کې برخه 
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مواد د انزايم له عکس العمل رسه مخ کوي. اخيل، چې دا له هضم څخه تښتېدونکي مغذي 

اګر چې په دي پروسه کې اسايس فکتور په رومن کې د مايکرو اورګانيزمونو شتون دي، 

 139-23نور اړين فکتورونه هم شته دي. د رومن غټ سايز )په نورمال ډول يي محتويات 

د کراره د شخوند وهونکي څاروی ژوندی وزن جوړوي( غذا ذخريه کوي او د سلولوز 

ماتيدين لپاره کايف  وخت برابرو ي. عالوه له دې څخه د رتيکومل او رومن حرکتونه او د 

 ورګانيزمونو له حميلشخوند وهولو عمل د غذا په ماتيدنه کې برخه لري او هغه د مايکروا

 رسه مخ کوي.

 

  د پروتني هضم

ل شوي. د خوراکی پروتني شکل کې په رومن کې د پروتني هضم ښود  1.1په 

د رومن د اورګانيزمونو پواسطه په پيپتايدونو او آمينو اسيدونو ماتيږي، مګر ځيني آمينو 

اسيدونه  بيا په عضوي تيزابونو، آمونيا او کاربن ډای اکسايد بدليږي. د آمينو اسيدونو د 

دل دي، چې پورته بدليآماين د ملنځه تللو يوه بيلګه په ايزوبيوتاريک اسيد  باندې د والني  

ذکر شوي. له دې کبله د رومن په مايعاتو کې منشعب ځنځريي تيزابونه له آمينو اسيدونو 

، prevotella ruminicolaڅخه جوړ دي. عمده پروتني ماتونکي اورګانيزمونه 

peptostreptococci    او پروتوزوا ده.  رامنځته شوي آمونيا له ځينو کوچنيو پيپتايدونو

دو آمينو اسيدونو رسه، د رومن د اورګانيزمونو پواسطه د مکرويب پروتني د جوړيدو او آزا

لپاره استعامليږي. ځني ميکرويب پروتينونه په رومن کې ماتيږي او د دې نايرتوجن بياځل 

دوران ته داخليږي )د بيلګې په توګه د مايکرواورګانيزمونو پواسطه اخيستل کيږي(. کله 

اومازوم او وړو کوملو ته ځي، د دوی حجروي پروتني هضم او چې اورګانيزمونه اب 

جذبيږي. د ميکرويب پروتني د جوړيدو يوه اړينه ځانګړتيا دا ده چې بکرتيا د غريرضوري 

آمينو اسيدونو په شان د رضوري آمينواسيدونو د جوړيدو توان لري، له دې کبله د دوی د 

چې چې په رومن کې پروتني تر کومي ک کوربه تعبري په مخکني غذا باندې متکي دي. دا

په آمونيا بدليږي، او په کومه کچه د رومن له ماتيدو څخه تښتي او په پايله کې په وړو 

کوملو کې هضميږي، په لسم او ديارلسم څپرکی کې ترشيح شوي. په دې برخه کې دا 
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روتني د پتاکيد کايف دی چې  له زياتره خوراکو رسه سرته برخه )او ځني وختونه ټول( 

شخوند وهونکو کوملو ته رسيږي، هغه به ميکرويب پروتني وي چې ثابت ترکيب لري او 

لږه برخه به يي  د خوراکي ناهضم پروتني وي، چې د غذا د خواصو په اساس د آمينو اسيد 

 د ترکيب له مخې توپري کوي.

و کې يو دد رومن په مايعاتو کې آمونيا  په مکرويب ماتيدنه او د پروتني په جوړي

اسايس مداخله کونکي دي. که چريي په خوراکه کې پروتني لږ وي، يا پروتني د هضم په 

( او د رومن د 53mg/lوړاندې مقاوم وي، نو د رومن د آمونيا اندازه به لږه وي )تقريباً 

اورګانيزمونو وده به کراره وي؛ په پايله کې د کاربوهايدريتونو ماتيدل  ځنډيږي. بل لوري 

که چريي د پروتني هضم د جوړيدو په نسبت ډير چټک وي، نو آمونيا به په رومن کې ته، 

جمع او اندازه به يې اعظمي يش. په دې پيښه کې آمونيا ويني ته جذبيږي، ځيګر ته ځي 

شکل وګورئ( بدليږي. د دي يوريا يوه اندازه د الړو پواسطه او همدارنګه  1.1او په يوريا)

ال له الري رومن ته تليل يش، مګر سرته برخه يي په تشو متيازو کې مستقيامً د رومن د ديو 

 اطراح  او ضايع کيږي.

پورې  /233mgڅخه تر 15mg/Lد رومن په مايعاتوکې د آمونيا اخرې آټکل له 

توپري کوي. د رومن په مايعاتو کې ښودل شوي اندازې ته اخرنی اندازه به ممکن  ډېر واقعي 

ري آمونيا رسه تړيل ده، ځکه چې د هر کيلو ګرام عضوي وي چې د عضوي مادي د تخم

مادي د تخمر لپاره په اټکيل ډول د رومن د بکرتيا پواسطه د پروتني او هستوي تيزاب په 

شان ثابته اندازه نايرتوجن اخيستل کيږي )الندې وګورئ(. که چريي په خوراکه کې پروتني 

د ويني څخه رومن ته د يوريا په شکل د لږ وي او په رومن کې د آمونيا اندازه لږه وي، 

شکل وګورئ(  هغې اندازې ته رسيږي چې د آمونيا په توګه  1.1نايرتوجن بريته ګرځيدل )

د رومن څخه جذبيږي. دا خالص  ډېروالی په دوباره دوران کې په مکرويب پروتني د 

وراکې خ نايرتوجن بدليدل دي، معني دا ده هغه پروتني  چې کوملو ته رسيږي نسبت د

پروتني ته   ډېر وي. په دي توګه شخوند وهونکي هغه نايرتوجن سايت چې په رومن کې په 

  يوريا بدليږي او تشو متيازو کې اطراح کيږي.
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اګر چې هضم د مغلقو ماليکولونو بدليدل په ساده ماليکولونو دي، په شخوند وهونکو کې 

 او وروسته د مکرويب پروتنيد هضم پروسو اسايس ځانګړنه د مکرويب حجرو توليد 

جوړيدل دي. که چريي  دا جوړيدل کايف نه وي،  خوراکي پروتني به ضايع او په پايله 

کې به کوربه څاروی ته داسې د هضم وړ مغذي مواد ورکړل يش چې  پروتني يې بالنس 

دو د تخمر له اندازي رسه نه دي. په عميل توګه د رومن مايکرو اورګانيزمونه د مغذي موا

سم پروتني جوړوي. زياتره يو کيلوګرام هضم شوي عضوي خوراکي  په رومن کې  تقريباً 

133g   مکرويب پروتني توليدوي. ځني چټک تخمر کيدونکي خوراکې لکه تازه واښه چې

عضوي  133g/Kgډېر منحل کاربوهايدريت لري،  ډېر مکرويب پروتني توليدوي )تر 

دي(. په معکوس ډول هغه خوراکې چې د هضم وړ  ډېر مغذي مواد لري او هضم شوي ما

عضوي هضم  223g/Kgپه رومن کې نه تخمر کيږي، لږ مکرويب پروتني ورکوي )تقريباً 

شوي موادو(. هغه خوراکي چې  ډېر شحم لري په دې کټګورۍ کې شاميل دي خو په  

ورت، سايليج هغه مغذي مواد عمومي ډول شخوند وهونکو ته نه ورکول کيږي. په هر ص

لري چې ال پخوا تخمر شوي يا يې يوه برخه تخمر شوي، د سايليج د تخمر  لويه توليدي 

برخه لکتيک اسيد دي )نولسم څپرکی وګورئ(، اګر چې دا په رومن کې نور هم ميتابوليز 
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 وکېږي، د سايليج له عضوي موادو څخه السته راغيل مکرويب پروتني نسبت نورو خوراک

 ته لږ دي.

 له دې کبله د رومن مکروبونه  په شخوند وهونکو کې د پروتني په برابرولو کې

يو برابرونکي تاثري لري، دوی د دا ډول خوراکو لکه لږ کيفيته علوفه لرونکی پروتني په 

کمي او کيفي دواړو توګه برابروي، مګر په غني پروتني لرونکو کانسنرتيت باندې بد تاثري 

وند وهونکو په خوراکه کې د يوريا په عالوه کولو رسه د رومن د بکرتياوو لري.  د شخ

توامنندي اضافه کيږی )الندې وګورئ(. په رومن کې د تجزيئ څخه د ښه کيفيت لرونکي 

 مخ کې ترشيح شوي. ۸۱۷انکشافات په پروتينونو ساتنې په هکله تازه 

ل  د رومن اتو استعامد شخوند وهونکو پواسطه د غري پروتيني نايرتوجني مرکب

 239غذايي پروتني د آمونيا يواځينۍ رسچينه نه ده بلکې د شخوند وهونکو په خوراکه کې 

نايرتوجن د ساده عضوي مرکباتو لکه آمينو اسيدونو، آمايدونو او آماينونو )څلورم څپرکی 

ای يش ( په توګه هم شتون درلودnitratesوګورئ( يا د غري عضوي مرکباتو لکه نايرتاتو )

دا ځکه چې زياتره په رومن کې په چټکۍ رسه ماتيږي، د دوی نايرتوجن د آمونيا منبع ته 

داخليږي. په عميل توګه د رومن  اورګانيزمونه د داسې مرکباتو په عالوه کولو رسه په خوراکه 

کې غري پروتيني نايرتوجن لرونکي مرکبات  په پروتني بدلوي. په دې خاطر عموماً يوريا 

 املېږي، مګر د يوريا مختلف مشتقونه او حتي امونيم مالګي هم استعاملېږي.استع

رومن ته داخليدونکي يوريا په چټکۍ رسه د بکرتيايي يورياز انزايم پواسطه په 

آمونيا بدليږي، او د رومن د آمونيا اندازه  کايف لوړيږي. د دي لپاره چې آمونيا په کايف 

دوه حالتونه بايد واقع يش. لومړی د آمونيا اسايس اندازه اندازه  مکرويب پروتني بدله يش، 

بايد له اعظمي حد څخه لږه وي )پرته له دي به اعظمي توليد شوي آمونيا په ساده ډول 

جذب او د څاروی څخه لکه  چې پورته ذکر شو ضايع کيږي(؛ دوهم، مايکرو اورګانيزمونه 

ا ينه ولري. د نورو خوراکو رسه د يوريبايد د پروتني د جوړولو لپاره اسانه انرژيکي رسچ

ګډولو په شمول، تغذيه کول دا حالتونه  پوره کوي )ترڅو هغه دوران اوږد کړو چې دا په 

کې خوړل کېږي او اماين ګروپ ترې لرې کېږي(. دا ډول خوراکي بايد د رومن پواسطه  
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ېر وي. دا اړينه ډ  ماتيدونکي لږ پروتني ولري او تخمر کيدونکي کاربوهايدريتونه يي بايد

ده چې د يوريا د  ډېر او تصاديف  مرصف څخه مخنيوی ويش، ځکه چې د رومن څخه  

ډېره آمونيا په چټکۍ رسه جذبيږي او په يوريا بدلونې د ځيګر توان  ستونزمن کيږي، ځکه 

 چې د آمونيا اندازه د محيطي ويني زهري اندازو ته رسيږي. د څارويو د تغذيئ لپاره د يوريا

مشتقات د آمونيا د خويش کيدو د ځنډ رسه استعامليدي يش. د يوريا په نسبت بيوريت 

(Biuret په کراره ماتيږي مګر د رومن مايکرواورګانيزمونه يې د توافق لپاره څو اونيو ته)

  isobutylidene diurea (IBDU)اړتيا لري. په هر صورت نسبت يوريا ته د بيوريت، 

 و غوره والی ثبوت شوی نه دی.مرکبات urea-starchاو 

يوريک اسيد يو اضايف غري پروتني نايرتوجني مرکب دي چې د رومن د بکرتيا  

پواسطه  استعاملېږي چې په  ډېره اندازه د پولټري په فضله کې شتون لري او  ځني وختونه 

 د شخوند وهونکو په خوراکه کې د عالوه کولو لپاره وچيږي، اګر چې په ځينو هيوادونو

کې د دې استعامل د خوراکي په توګه محدود يا منع دی. د قوي پروتيني رسچيني په توګه 

 وي.په درويشتم څپرکې کي ترشيح ش د دي غريپروتيني نايرتوجيني مواد عميل ګټه

 

  لپيد هضم 

polyunsaturated 21Cد خوراکې تراي اسايل ګلرسول په  ډېره اندازه د 

acids  ، لري. دا تراي اسايل ګلرسول په  ډېره اندازه په رومن کې د  لينولنيکاو  ليکلينو

بکرتيايي لپياز پواسطه د فاسفولپيډونو په شان ماتيږي. يو ځل چې دوی د ايسرت ترکيب 

څخه خويش، يش د بکرتيا پواسطه هايدروجن په غري مشبوع شحمي تيزابونو نصبيږي او 

و ا لينوليکای کې سټرييک اسيد ورکوي. دواړه او په پ monoenoic acidلومړی يو 

دوه ګوين رابطې لري، مګر مخکي له دې څخه چې  بکرتيا  all-cisتيزابونه د  لينولنيک

يږي، له شکل بدل ټرانسپری هايدروجن نصب کړي په هر يو کې يوه دوه ګوين رابطه په 

ه د رومن ارنګتيزابونه د رومن په محتوياتو کې تشخيص کېږي. همد ټرانسدې کبله 

اورګانيزمونه د پام وړ لپپد جوړوي چې ځني غري معمول شحمي تيزابونه )لکه  منشعب 
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ځنځري لرونکي( لري، دا تيزابونه د شخوند وهونکو په شيدو او بدن کې ځای پر ځای 

کېږي. د رومن د مايکرواورګانيزمونو پواسطه د لپيډ هضم  محدود دی. د شخوند وهونکو 

څخه لږ( ده، او  53g/Kgد اندازه په نورمال ډول لږه )د بيلګې په توګه دد خوراکي د لپي

څخه لوړه يش نو د رومن د ميکروبونو کړين لږيږي. د  233g/kgکه چريي دا اندازه د 

فايرب تخمر ځنډيږي او خوراک اخيستل لږيږي.  شحمي تيزابونو کلسيمي مالګي د رومن 

ږي. د د سپلمنټ په توګه استعاملي شحملپاره   په تخمر لږ تاثري لري اود شخوند وهونکو

لنډ ځنځري لرونکو پر خالف، اوږد ځنځري لرونکي شحمي تيزابونه مستقيامً له رومن څخه 

کيږي،  unesterifiedنه جذبيږي. کله چې دوی وړو کوملو ته ورسيږي  عموماً مشبوع او 

کو کې وند وهونمګر ځيني په بکرتيايي لپيدو کې په ايسرت بدليږي. په غري شخ

Monoacylglycerols   د مخلوط micelles په جوړيدو کې اړينه دنده لوبوي، په

 رسه عوض کيږي. lysophosphatidyl cholineشخوند وهونکو کې له 

شخوند وهونکو کې د بدن د  مخ وګورئ(، په غري ۴۸شو )لکه چې مخکي ذکر 

ري کوي. په په تغرييدو رسه، توپشحمو د شحمي تيزابونو ترکيب  د غذايي شحمو د ترکيب 

شخوند وهونکو کې دا نورماله نه ده او د شخوند وهونکو په ذخريوي شحمو کې سټرييک 

اسيد، غالب شحمي تيزاب دي چې په رومن کې د هايدروجنيشن څخه رامنځته کيږي. دا 

ې نامکان لري چې غذايي لپيډ  په رومن کې له حميل څخه وساتل يش مګر د انزاميي ماتيد

رسه حساس پايت کيږي او په وړو کوملو کې جذبيږي. که چريي دا لپيډونه غريمشبوع 

ی غريوي )پنځه ويشتم څپرکتيزابونه ولري، دوی د بدن )او شيدو( د شحمو ترکيب ت

 وګورئ(.

 

 ويټامينونو جوړېدل 

جوړيدل  Kد رومن د مايکرواورګانيزمونو پواسطه د يب کورنۍ  ټول او ويټامني

شوي )پنځم څپرکی وګورئ(. که د شخوند وهونکو  په خوراکه کې کايف اندازه پخوا ذکر 

يب ويټامينونه شتون ولري نو  د رومن پواسطه جوړيدل يې لږ وي، ويل که چريي په خوراکه 

کې لږيږي نو دا جوړېدل  ډېريږي. له دې کبله بالغ شخوند وهونکي د دي ويټامينو په 
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ايد په ياد وساتل يش چې  کايف اندازه يب ويټامني غذايي رسچينو متکي دي، مګر دا ب

 خوراکه کې کايف کوبالت موجود وي.يوازې هغه وخت صورت نييس  چې په  جوړيدل

 

 په شخوند وهونکو کې هضمي حرکتونه

لومړی  ېپه رومن کې د غذا له داخليدو وروسته د غذا بيالبييل ټوټي جوړېږي چ

د مايع په مرحله کې ځوړندي وي. د دي ټوټو )لکه شوګر( منحل جوړښتونه په چټکۍ رسه 

منحل کيږي او په تيزي رسه د رومن د ميکروبونو پواسطه ماتېږي. د مکروبونو پواسطه 

غريمنحل جوړښت کالوين کيږي او په کراره ماتيږي. له دې دوه ډوله ماتيدنو څخه عالوه  

کې يو دريم مرکب  شتون لري له دې کبله له لګنني يا سليکا پواسطه  په حجروي ديوال

پوښل کيږي او په رومن کې نه ماتيږي. د رومن حرکتونه بايد داسی وي چې په قوي توګه 

مات شوي مواد د ډير وخت لپاره ځوړند پاتی يش، تر څو هضم يش او د هضم محصوالت 

خه  الندنۍ برخې ته بريون کيږي يا د )له غريمات شوو موادو رسه يوځای( له معدې څ

رومن له ديوال څخه جذبيږي. د رومن د محتوياتو اړين تقسيامت د ځينو فزيکي خواصو 

پواسطه تررسه کيږي. د رومن د محتوياتو مايع مرحله  د يو ټانک  معلومه اندازه لري، له 

تر څو د دې کبله مايع يا خوراکه چې داخليږي د مقاييس وړ حجم رامنځته کيږي 

reticulo-omasal  ،سوري څخه و وځي. دا مايع  د خوراکو منحل مفر شحمي تيزابونه

ځيني ميده ټوټي او ځني بکرتياوې انتقالوي، چې د رومن له ديوال څخه جذب شوي نه 

دي. د غذا غټې، غريمنظم  شکل لرونکي )د بېلګې په توګه نبايت اوږدې او نرۍ ټوټې( او 

ه ټې د رومن پورتنۍ برخي ته ځي )په ځينو واقعاتو کې، په مايع مرحللږ  کثافت لرونکي ټو 

کې المبو کوي( او نښلی؛ دا اړينه ده ځکه، چې غټې ټوټې په ميخانيکي او ميکرويب توګه 

نه ماتيږي. کله چې دا ټوټې وړې يش په رومن کې راښکته کيږي او لکه چې پورته ذکر 

وټو  ډېره اندازه چې د پسونو له رومن څخه شوې کيدای شی چې د باندې ووځي. د هغو ټ

دي )د بيلګې په توګه ټوټي د  2mmترييږي د غلبيل شوي هضمي موادو په توګه تقريباً 

يو ميل مرت لرونکي غلبيل پواسطه نيول کيږي ډيرې غټې فکر کيږي چې له رومن څخه 

څخه ترييدونکي ده. په هر صورت، د رومن  mm 2-2وځي(. د غواګانو لپاره سرته اندازه  
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  reticulo-omasalټوټې ډيرې مغلقې دي تر څو د غلبيل اندازو په توګه ترشيح يش. د 

 2mmسوري غلبيل نه دی او کايف اندازه غټ دي ترڅو ترې هغه ټوټې تريې يش چې د 

-filterڅخه  ډېر قطر ولري.  د خوراکې ټوټې په خپله د غلبيل په توګه عمل کوي، چې د 

bed ديږي، چې غټې ټوټې وړې نييس.په نوم يا 

له رومن څخه د علف لرونکي مايع موادو ترييدل نسبت هغې ته چې د دانه بابو 

په شان کانسنرتيت لري، چټکي تېږيږي، ځکه چې د علفو  ډېر شخوند وهل هضمي موادو 

ته  ډېري الړي  عالوه کوي. خوراکي ته د مالګو عالوه کول د اوبو اخيستل  ډېروي او له 

کبله په رومن کې مايع ډيرېږي. د مايع  ډېر وتل بکرتياوي له منځه وړي، له دې کبله  دي

د سلولوز ماتيدل لږيږي او د توليد شوو مفر شحمي تيزابونو په مخلوط کې د پروپيونيت 

اندازه لوړيږي.  په عمومي ډول، هر هغه څه چې له رومن څخه د هضمي موادو ترييدل 

لږوي؛ د فايربي خوراکو لپاره، دا ګټور نه دي، مګر د پروتني چټک کوي، د هضم اندازه  

او نشايستي له جوړښتونو رسه يوه ګټورتيا درلودای يش، کوم چې په ښکته هضمي کانال 

کې  موثر  هضميږي )الندې وګورئ(. هر څومره چې غذا اخيستل  ډېريږي، د شخوند 

يږي، مګر په پايله کې د غذا وهونکي په رومن کې غذا  ساتل او د موادو ترييدل  ډېر

اخيستل محدوديږي. د  ډېر توليد په خاطر د شخوند وهونکو تغذيه کول زياتره د دي 

محدوديتونو په له منځه تللو متکي دي، د بيلګي په توګه د چټک هضم شوو کانسنرتيت 

رسه د کراره هضميدونکي علويف عوض کول، يا د علفو په ميده کولو رسه تر څو وړي، 

 ي ترييدونکې ټوټې رامنځته کړي.ټکچ

 

 په رومن کې د تخمر کنرتول او تغري 

په اړه څيړنې تررسه شوې، کوښښ  لکه څرنګه چې د رومن د هضم د ميکانيزم

شوي ترڅو په هغو الرو چارو کې د هضم روند، تغري کړي کوم چې  د شخوند وهونکو 

ر دا دی چې مکرويب ټولنه تغري يش، ترڅو ناغوښتي پرويس )د غذا بهرته کوي. لومړی نظ

برخه او يوولسم څپرکی وګورئ( ودروي يا غوښتي  2.1بېلګې په توګه د ميتان توليد 

پروسيس ) د بيلګې په توګه د مکرويب پروتني جوړيدل( تحريک کړي. دوهم نظر دا دی 
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و کوملو کې هضم يش. د چې مغذي مواد د رومن د تخمر څخه وسايت ترڅو دوی په وړ 

بکرتياوو د تناسب بدلول د ځانګړو اورګانيزمونو پواسطه ستونزمن کار دی، يا که چريې 

تررسه يش نو غذايي ګټي نه لري. په خوراکه کې د انتي بيوتيکونو په عالوه کولو رسه د 

وغيو ر بکرتياؤد اندازو تغريول  ښه ثابت شوي دي، اګر چې په څارويو او انسانانو کې د نا

 په درملنه کې د ارزښت په اساس د  ډېرو انتي بيوتيکونو استعامل منع شوي ځکه چې  ډېر 

نتي ا استعامل  د ناروغۍ منځته راوړنکو د مقاومت سبب کېږي. نن ورځ استعامليدونکي

. دا مواد د ټايپ دي، د بيلګې په توګه مونينسني او سالينومايسنير بيوتيکونه زياتره ايونوپو 

 چوکاټ د رومن د حرکتونو اندازه کول 2.1

څخه د هضم شوو موادو حرکت د  ترييدلو له اندازي يا باملقابل، د  د رومن

موادو د پايت کيدو د وخت  په توګه ترشيح کيږي. د مايعاتو ترييدل  د حليدونکي 

( موادو پواسطه اندازه کيدي markerاندازي په توګه پيژندل کيږي. دا د ښودونکو )

ه هضميدونکي عالوه کيدونکي يش، چې د غذايي موادو طبيعي جوړونکي دي يا هم ن

بيلګه پويل ايتايلني ګاليکول  دی چې منحل دي  مخ وګورئ(. وروستۍ ۸۸۴دي )مواد 

مګرنه جذبيدونکي لوړ ماليکول پويل مري دي. که چريي د دي مارکر دوز په رومن کې 

پيچکاري او يوشان حل لپاره پريښودل يش، دوخت په ترييدو رسه يې غلظت لږيږي 

ل د رومن څخه د مايع موادو د ترييدو د اندازې د معادلې لپاره محاسبه چې دا لږيد

کيدای يش، دا ښايي چې په   3.13-3.35کيږي. په خصويص ډول دا په ساعت کې  

مايع خارجيږي. د رومن څخه ځانګړی  139-5هر ساعت کې  د رومن څخه  

پواسطه  marking or labellingمرنال پواسطه د  ytterbiumترييدونکي مواد د 

تعقيبېږي او وروسته د ډوډينوم له هضمي موادو څخه مساوي منوين اخيستل کيږي. د 

غذا د ټوټو د نښه کولو لپاره يو زوړ ميتود په هضمي موادو يا فضله  کې نا هضم شوي 

مواد مشخص کېدل او د مايکروسکوپ الندې حساب کيدل وو.  په يو ساعت کې د 

ده، او ځانګړي نښتلو  3.323-3.321زه په ځانګړي ډول ځانګړو موادو ترييدلو اندا

ساعتونه دي. د رومن د حرکتونو څيړنو د مغلقو رياضيکي موډلونو  13-23وخت يې 

 انکشاف ته الره جوړه کړي )د دې څپرکی په پای کې ال ډېري ليکني وګورئ(.
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نفي بکرتياوو پر وړاندې دپروپيونيټ په تحريکولو او د اسيټيټ او بيوټايريټ په ګرام م

لږولو رسه فعال دي، دوی د وده کونکو شخوند وهونکو وده او د غذا استعامل موثرکوي. 

يو بل تازه انکشاف د يو شمري موادو لکه پروبايوټيکو استعامل هم ښايي، لکه د ژوندي 

بکرتياوو فعاليت تحريک کړي. په ځينو پېښو کې دوی حمريي کښت، ترڅو د رومن د 

کويل يش چې د رومن پي ايچ ثابت وسايت، پروپيونيټ  ډېروي او اسټيټ، ميتان او آمونيا 

توليد لږوي. په غذا کې د عالوه کونکو په توګه د انتي بيوتيکونو او پروبيوتيکونو استعامل 

 په څلورويشتم څپرکی ترشيح شوي. 

رني رامنځته کېدو هييل راټوکويل دي، د بيلګي په توګه، داسې د جنتيکي انجي

بکرتياوي رامنځته شوي چې د حجرې د تجزيه کېدو توان لري، يا اورګانيزمونه توان لري 

 چې ځانګړی مغذي مواد جوړ کړي، لکه سلفر لرونکي آمينو اسيدونه چې د وړيو د ودې 

غري شوو ول تلپاره اړين دي )څوارلسم څپرکی وګورئ(. د رومن په ايکوسيستم کې د دا ډ

اورګانيزمونو کارول ال هم ستونزه ده، اګر چې دا تکنالوژي د بکرتيا د تغريولو لپاره په کاميابه 

انزايم توليد کړي، چې  fluoracetate dehalogenaseتوګه استعامل شوي، تر څو 

 شخوند وهونکي د فلورواستيت زهري موادو په وړاندې سايت. 

ته د تغري رسه  ډېر حساس دي، دا ځکه چې  د رومن پروتوزوا نسبت بکرتياؤ

پروتوزوا له رومن څخه په ټوليز ډول له منځه تليل يش. هغه شخوند وهونکي چي له زيږون 

رسه سم د نورو شخوند وهونکو څخه جال ساتل کيږي پروتوزوا توليدويل نه يش. پروتوزوا 

فيټ د استعامل پواسطه لکه کاپرسل defaunatingد  ډېري نشايستي لرونکي خوراکو  يا د 

له منځه تليل يش. مونينسني، چې اساساً په پولټري کې د کوکسيديا د له منځه وړلو لپاره 

استعامليږي، په شخوند وهونکو کې پروتوزوا وژين ) اګر چې ځني واقعات شته چې د 

رومن پروتوزوا د مونينسني رسه توافق حاصلوي او تحمل کوي يي(. د رومن  په هضم کې 

د تغذيئ او د شخوند وهونکو له حاصل رسه د پروتوزوا مرسته، د بحث  موضوع ده.  او

اګر چې پروتوزوا د پويل سکريدونو د هضم په برخه کې  ډېره مرسته کوي، دوی په رومن 

کې نښتي وي له دې کبله په رومن کې د مکرويب پروتني ناغوښتي تاثري لري او وړو کوملو 

لري کول د پويل  faunaکوي. اګر چې د رومن څخه د ته يې له  تګ څخه مخنيوي 
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سکرايدونو هضم لږوي )په ځانګړی  توګه د هيموسليلوز(، دا ډوډينوم ته د مکرويب پروتني 

ډېروي. که چريي پروتوزوا په رومن کي شتون ونه لري، د دوی د فايرب   159اندازه تقريباً 

ري څخه رصورت پروتوزوا د هضمي ال ماتونکي فعاليت  د فنجي پواسطه تررسه کېږي. په ه

 د  کلسيم، مګنيزيم او فاسفورس په جذب  کې ارزښتمند رول لري.

د رومن د پروتوزوا په اړه اوسنۍ کتنه دا ده چې  لږ پروتني او علف لرونکي 

د څاروی   defaunationخوراکې  شتون کوربه ته زيان رسونکي دي، او کيدای يش چې 

د پروتوزوا شتون ګټور  نرتيت  خوراکي ښه پروتني برابروي، نوګټورتيا  ډېره کړي. کانس

دي. کله چې شخوند وهونکي علوفه خوري دا ستونزمنه ده چې د پروتوزوا څخه يې خايل 

 وساتو او ستونزمنه ده چې په کانسرتيت خوراکه باندې پروتوزوا وساتو.

رخه ب په بد رومن د تخمر په کنرتول کي يو هدف دا دي چې د خوراکي د ترکي

کې د مکروبونو فعاليت محدود يش، چې کوربه څاروی يي د خپلو انزاميونو پواسطه 

)عمدتاً بيتا رابطې لرونکي پويل سکرايدونه( هضمويل نه يش يا دا چې له مکرويب مداخلې 

پرته يي استعاملولی نه يش )غريپروتني نايرتوجن لرونکي مرکبات(. د دي هدف د ترالسه 

اتيژي دا ده چې  په رومن کې نور مغذي مواد )منحل کاربوهايدريتونه، لکه کولو لپاره سرت 

نشايسته او شکري، او لوړ کيفيت لرونکي پروتينونه( له حملې څخه وسايت. مونږ به په دې 

کتاب کې وروسته وګورو چې د منحلو شکرو تخمر د انرژۍ له پلوه دکوربه څاروی لپاره 

سبب کېږي. په رومن کې د حميل څخه د مغذي مواد  کايف نه دي او د ګلوکوز د کمښت

د ساتلو تخنيکونه زياتره په تودوخې يا د خوراکو په کيمياوي درملني متکي دي. د فارم 

الديهايد يا تانني پواسطه درملنه د پروتينونو  جوړښت تغريوي په دايس توګه چې مکرويب 

ونو ته د هضم اجازه ورکوي. د حملې مامنعت کوي مګر بيا هم د يت لرونکو هضمي انزامي

حملې څخه په درست ډول ساتل ستونزمن دي، په هرصورت تر ټولو عميل الر يي د رومن 

د پخوانيو پروتينونو اخيستل دي ترڅو خوراکي استعامل کړي کوم چې د رومن 

مايکرواورګانيزمونه وررسه اشنا نه  دي  له دي کبله توافق نه لري؛ دا اساساً حيواين منبع 

لرونکي خوراکي لکه دکبانو پوډر دي. انفرادي آمينو اسيدونه پويل مريي يا شحمي مناينده 

ګانو رسه ساتل کېږي. د رومن له تخمر څخه د منحلو کاربيوهايدريتونو لکه نشايستې ساتل 
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ډير ستونزمن دي، اګر چې د ځينو خوراکو )د وريجو محصول او په لږه اندازه ، جوار( يوه 

ته د رومن له تخمر څخه تښتي. که چريي قوي تغذيه کيدونکو شخوند وهونکو اندازه نشايس

ته غني انرژي عالوه کيږي، دا زياتره د مغذي موادو هغه ټولګي دی  چې په طبيعي ډول د 

 رومن د تخمر څخه تښتي، چې ورته ترای ګلرسايد شحم وايي.

. په کاميابۍ لري انسان  د رومن څخه د مغذي موادو د ترييدو  ترتيب لپاره ځني

 مخ وګورئ( په اساس ۸۸۴ميکانيزم )ځوانو شيدو څښونکو شخوند وهونکو کي، د مرۍ د 

په شيدو کې  لوړ کيفيت لرونکي مغذي مواد د رومن له تخمر څخه سايت، حتي هغه وري 

يا خوسکي چې د څړځای علف مرصفوي او په رومن کې بشپړ هضم تررسه کوي.  انسان 

ه بالغو شخوند وهونکو کې دا موثر جالکيدل اوږد کړي دا کار په کوښښ کوي  ترڅو پ

تجربوي توګه کامياب دي مګر په تجاريت شکل ناکام دي ځکه چي د شيدو يا شيدو 

د کنرتول بل منظر  د هغې اړتيا څخه منځته  ترکيبونکو قيمت لوړ دي. د رومن د تخمر

، برابروي. لکه چې مخکي ذکر شوراځي  چې مايکرو اورګانيزمونو ته  انرژي او پروتني 

د ماتيدو څخه د حجروي پروتينونو د جوړيدو لپاره انرژۍ ته  بکرتيا د غذايي پروتينونو

اړتيا لري، چې د انرژۍ په خاطر د کاربوهايدريتونو مختلفي اندازې شتون لري.  له دې 

ونکې منبع دکبله دا ممکن ده، چې د پروتني چټکه ماتيدونکي منبع د انرژۍ د چټکي ماتي

رسه سپلمنټ کړو. د همزمان کولو لپاره يو بل عويض نظر دا دي چې ژر او په کراره 

ماتېدونکي خوراکي د ورځي په بيالبيلو وختونوکې ورکول يش. په هر صورت، په تغذيه 

 په عميل ډول بشپړ تفسري شوي.کې د رومن د همزمان څيړنې اوس 

 

 ورې برخېن د مکرويب هضم ۸.۱

رومن د هضمي الرې په مخکنۍ برخه کې ځای لري چې پراخه اندازه لري او  

د فايربي خوراکو لومړنی هضمونکی غړی دي.  د خوراکي  ډېره برخه د بيا ژولو او تخمر 

لپاره په چټکۍ رسه په کې زيرمه کېږي،  حجروي محتويات په هره لومړۍ مرحله کې 

خه برخه ده چې توليد يې په پاتی کانال کې جذبيږی. د آزاديږي،د تخمر لپاره عمده پرا

رومن د هضم دا ګټي، د ټولو تخمر کېدونکو خوراکو د تاوانونو په نسبت لږي دي. که 
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چريي غټو کوملو ته د موادو تر رسيدو پوري تخمر ځنډ يش دا تاوان ختميږي مګر د 

 برخې دي چې کايفرومن ځينې ګټې له منځه ځي. کولون او سيکم د غټو کوملو هغه 

شکل ورګوئ(. سيکم بند شکل لري او په مرغانو کې دوه داين وي؛  2.1مکروبونه لري )

په ځينو څارويو کې د کولون او سيکم دواړو ديوالونه پوکاڼي جوړوي. د دي غړو د هضم 

توان د پايت هضمي کانال د اړونده اندازې رسه تړيل دي، لکه هغه وخت چې خوراکي 

لپاره پايت کيږي. د غټو کوملو مواد رومن ته د داخليدونکو موادو څخه توپري مواد د تخمر 

کوي او ځني داخيل مواد )لکه موکوپويل سکرايدونه او انزاميونه( ورته اضافه شوي وي. 

کوملو کې مکرويب  مخ وګورئ(، په غټو ۸۴۷شو )په هر صورت لکه چې مخکي ذکر 

 يزابونه په کې توليد او جذبيږي؛ ميتان او نورهضم د رومن رسه ورته دي چې  مفر شحمي ت

ګازات په کې لېدل کيږي. د نايرتوجن پروتيني او غري پروتيني رسچينې )لکه يوريا د 

bloodsteam  څخه( په ځينو پېښو کې دويم ځل لپاره په مکرويب پروتني بدليږي  نه د

نه منحل ويټامينو  هميش لپاره، دوی په جذب وړ  آمينو اسيدونو بدليږي. په اوبو کې

 جوړيږي او غريعضوي مرنالونه او اوبه دوباره جذبيږي. 

په عمومي توګه، د ړندې کوملي تخمر نسبت د رومن هضم ته لږ موثر دي، 

ځکه چې هضمي مواد کايف وخت لپاره نه پايت کيږي او د هضم   ډېر محصوالت )په 

ه موادو ځينی څاروي د فضل ځانګړی  توګه مکرويب پروتني او ويټامينونه( نه جذبيږي.

(  رسه دا ستونزه ختموي. سويان د دوه ټايفه فضله د توليد coprophagyمرصفول  )

ا ي پواسطه دا ښه عميل کوي، نورمالې سختې دانې، چې نه خوړل کيږي او نرمه فضله

caecotrophes د ، چې  د سيکم تخمر شوي مواد لري او کوم چې مرصفيږي، چې

caecotrophy  عويض اصطالح ده. د هضمي موادو دا ماتېدل د کولون د تقلصاتو

( جوړوي. د pelletsپواسطه تررسه کيږي، کوم چې فايربي ټوټي جال او سختي داين )

موجونه مايع او غري فايربي ټوټي سيکم ته وړي، چريته چې  antiperistalticانقباض 

دي   pelletsد سيکا د محتوياتو نرم  Caecotrophesمکرويب تخمر صورت نييس. 

چې جال لرونکي پوښ لري او مستقيامً د مقعد څخه بلع کيږي. دوی د يو څه وخت لپاره 

په معده کې سامل  پايت کيږي او تخمر دوام کوي. دوی وروسته د هضم لپاره وړو کوملو 
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ښه  په ته ځي. د شخوند وهونکو  ړندي کوملي د تخمر کايف ظرفيت لري، او دا وخت

ډول د دې هدف لپاره استعامليږي په ځانګړي ډول کله چې خوراکه يا  غذا  ډېر فايرب ولري 

تر څو سيکم ته ورسيږي. آس په فايربي علف د ژوند کولو ځانګړي وړتيا لري. نوموړي 

څاروي د شخوندوهونکو په خالف د خوراکي د ژولو يو چانس لري او بايد په دوامداره 

ه دي مرحله کې  ډېري الړي وررسه عالوه کيږي، او خوراکه په کايف توګه وژول يش. پ

اندازه حنثی کيږي ترڅو په معده کې محدود تخمر ته اجازه ورکړي. په هر صورت، زياتره 

 25-15ليرته ظرفيت لري، او سيکم چې   33مکرويب هضم په غټ کولون کې، چې تر 

رومن  پروتوزوا لري، چې خوراکي مواد د ليرته ظرفيت لري، واقع کيږي. ياد غړي بکرتيا او

د مايکرواورګانيزمونو په شان هضموي. دايس آټکل شوي چې د اس په وروستي هضمي 

او حجروي ديوال  239-25، منحل کاربوهايدريتونه 239برخه کې د هضمي پروتني 

تخمر کوي. آسونه په بيده او کانسنرتيت لرونکو خوراکو کې  159-35کاربوهايدريتونه 

عضوي مواد هضموي چې د شخوند وهونکو پواسطه هضميږي. په خوګ کې  159تقريباً 

ړنده کومله د آسونو په نسبت لږه سرته ده، او علف په کې لږ  هضميږي. په هر صورت 

سيلولوز او هيمي سلولوز هضمويل  539خوګ د دانه بابو او د هغوی په محصول کې تر 

انې و په تغذيه کولو رسه کله چې نشايسته لرونکې ديش. لکه په خوګانو کې د خامو کچاالن

 د وړو کوملو له هضم څخه وتښتي، دا هم تخمر کيږي.

اګرچې پولټري دوه سيکا او کولون لري چې خوراکي مواد تخمر کوی،  کله چې 

دوی ته معمويل کانسنرتيت خوراکي ورکول کيږي، دوی د هضمي الرې له وروستي برخې 

و څه اخيل. په حقيقت کې  وړانديز کيږي چې په پولټري کې د د تخمر څخه  هيڅ يا ي

نسبت يوې ګټې ته  نور ډېر امتيازات لري لکه مايکرواورګانيز نه لرونکي مرغان  کوملو فلورا

مالو مرغانو ر )د بيلګې په توګه چې جال ساتل کيږي او مايکرواورګانيزمونه، نه لري( د نو 

 څخه  ډېره وده کوي.
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 و هضم او چاپرييالد مغذي مواد ۸.۱

غذا د هضمي پروسو د پايلې )ميتان او فاسفورس(  په توګه يا د هضم او ميتابوليزم 

)نايرتوجن( ترکيب په چاپرييال باندې اړين تاثري لری.  د مکروبونو د تخمر په پايله کې په 

ضله و د کاربن مرکبات په فځانګړي ډول رسه په شخوند وهونکو کې ميتان منځته راځي، ا

کې د کود په توګه زيرمه کيږي. فاسفورس لرونکي نا هضم شوي مرکبات په فضله کې 

اطراح کيږي. د نايرتوجني مرکباتو د ميتابوليزم ناهضم او ضايع شوي محصوالت  په فضله 

( O1Nاو تشو متيازو کې اطراح کيږي چې د هغوی د ماتيدو په پايله کې نايرتس اوکسايد )

توليديږي. د څارويود ضايعاتو آمونيا د خاوري د اسيدي کيدو او له مغذي موادو څخه د 

اګر چې د اقليم د تغري لپاره تر ټولو غټ ګاز کاربن ډای اکسايد  غني کيدو مسوليت لري.

دی،په داسې حال کې چې  ميتان او نايرتس اکسايد ګټور دي ځکه چې دوی ګرمونکي 

چنده دي. په چاپرييال باندې د  233او  15د ته په ترتيب رسه دي، او کاربن ډای اکساي

 تاثري په ديارلسم څپرکی ذکر شوي.نايرتوجن د هضم او ميتابوليزم  

 

 ميتان 

د انساين فعاليت څخه  ميتان 339د اټکل له مخې د ځمکي په اتوموسفري کې  

او  139د کوملو تخمر  تقريباً  يې زراعت  تشکيلوي. د څارويو 339رامنځته کيږي، او 

د زراعت ميتان توليدوي. د رومن او وروستي هضمی برخي تخمر  139حيواين ضايعات  

يوشان پرويس دي. په رومن کي د عضوي موادو د تخمر په دوران کي هايدروجن 

 توليديږي چې د ميتان توليدونکي بکرتياوو پواسطه له کاربن ډای اکسايد رسه  ميتان او اوبه

ګراس  239-3توليدوي. ميتان د ارګي پواسطه له رومن څخه وځي اود تخمر شوو موادو 

انرژي  ضايع کوي. په هر صورت ميتان توليدونکي بکرتياوي د ودې لپاره هايدروجن د 

انرژي د رسچينې په توګه استعاملوي او له دې کبله د مکرويب موادو يوه وړه برخه جوړوي 

ږي. د هايدروجن له منځه تلل د نبايت حجرې د ديوال د چې په وړو کوملو کې هضمي

کاربوهايدريتونو په تخمر باندې ښه تاثري لري. همدارنګه نورې بکرتياوي د هايدروجن په 

استعامل رسه  پروپيونيک اسيد او بيوتاريک اسيد جوړوي، او د استعامل دا تګالره په غذا 
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ي موادو ترييدل  ډېر يش نو د ميتان او د رومن په پي ايچ متکي ده. کله چې د خوراک

جوړونکو بکرتياوو د فعاليت د لږيدو په اساس د  ميتان  توليد لږيږي، د تغذيئ  ډېريدل، 

د رومن پي ايچ او د نشايستي تخمر لږوي، چې دا ټول د پروپيونيټ د توليد لپاره د 

ه د تي رسچينو څخهايدروجن او کاربن لپاره مناسب کانالونه دي. د دي لپاره چې له زراع

ميتان د توليد په لږولو رسه اقليم ښه کړو، هغه الري څيړل کيږي،چې د رومن د تخمر څخه 

ميتان توليد لږوي.  داسې مواد خوراکي ته عالوه کيږي چې د ميتان د هلوجن مشتقاتو په 

شمول د ميتان توليد لږ کړي. په هر صورت هغه وخت چې د رومن بکرتيا اندازه د دوی له 

شتون رسه توافق کوي د دوی تاثري د وخت په ترييدو رسه لږيږي. ايونوپور انتي بيوتيکونه 

وړيدل  ډېروي ج )مونينسني، څلورويشتم څپرکی وګورئ( د ميتان توليد لږوي او پروپيونيټ

څلورويشتم  څپرکی  saccharomyces cerevisiaeاو همدارنګه پروبايوټيک )

ګټور دي. نور هغه مواد چې پروپيونيټ رامنځته کوي فوماريک او ماليک وګورئ( هم 

تيزابونه په کې شامل دي، چې د پروپيونيت لومړين مواد دي. په رومن کې د مکروبونو د 

عوض کولو کوښښونه لږه کاميايب لري،له شکه پرته چې د اورګانيزمونو نفوس او اندازي 

ليد مستقيم او غري مستقيم ډول د ميتان  ډېر تو  يې  مختلفي دي.  څاروي کولی يش چې په

رالږ کړي. په غري مستقيم ډول ميتان ځکه لږيږي چې  څاروي اړتيا لري ترڅو ورته اندازه 

شيدي او غوښه توليد کړي او د ساتني قيمت يې لږ دي. مستقيم تاثري د هغې خوراکي له 

نرتيت لوړ کيفيت لرونکي کانسډول څخه رامنځته کيږي چې د  ډېر توليد لپاره، چې ورته 

)نشايسته لرونکي( ويل کيږي او د لږو فايربي خوراکو شاملول اړين دي. لکه چې پورته 

ذکر شو، نشايسته لرونکي خوراکي د پروپيونيت توليد  ډېروي او ميتان لږوي ځکه چې دا 

ظر ن ميتان توليدونکو بکرتياوو لپاره لږ خوښونکي چاپرييال جوړوي. په هر صورت، دا

مخ  ۸۷۸دي )ګټور نه دي په کومو کې چي څاروی د اسيدوزيس پر وړاندې  ډېر حساس 

څپرکی  15د دانه بابو استعامل مستقيامً د انسانانو رسه رقابت رامنځته کوي ) وګورئ( او

 وګورئ(.
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 فاسفورس 

رو کې ال لرونکو مرکباتو ته په اوبو لرونکو  په رسه )کود(کې ناهضم  فاسفورس

قوي جريان ورکوي او د اوبو د سطحي د ککړتيا سبب کيږي. په دي توګه فاسفورس د اوبو 

د زيرمو د غني کولو مسول ګڼل کيږي، چې د الجي او نورو نباتاتو په وده بد تاثري لري. په 

خوراکو کې د فاسفورس لرونکو مرکباتو  هضم توپري کوي او په دانه بابو کې پايتني 

غري شخوند وهونکو پواسطه لږ هضميږي )شپږم څپرکی وګورئ(، چې په  ډېره فاسفورس د 

اندازه په فضله موادو کې ليدل کيږي. د دي لپاره چې کايف د هضم وړ فاسفورس برابر 

يش، د غري شخوند وهونکو خوراکي له غري عضوي فاسفورس لکه ډای کلسيم فاسفيټ 

فورس عالوه کول  لږ کړو د فاسفورس د رسه ضميمه کيږي.  اساسا د دې لپاره چې د فاس

ټولټال اخيستلو لپاره د دې عنرص  طبيعي رسچيني څاروی ته د استفادې وړ دي.  کيدای 

يش چې دا د غري شخوند وهونکو په خوراکه کي د فايتياز انزايم په عالوه کولو رسه تر السه 

غذايي  ورئ(.يش، کوم چې له پايتني څخه فاسفورس ازادوي )څلورويشتم څپرکی وګ

فاسفورس له اړتياو رسه سم برابريږي  او په ځانګړي ډول  د شيدو او غوښينو غواګانو لپاره 

د پوره څارنې الندې نېول کيږي، چريته چې ازاديدل له اړتيا څخه ډېر وی ترڅو محافظتي 

ل داندازه رامنځته کړي.  ډېر تاکيد دا دی چې محفوظه اندازه لږه يش نو له دې کبله ازادي

يې د اړتيا اندازې ته نژدې دی او فاسفورس يې نه ضايع کيږي.
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په ساده معده لرونکو څارويو، لکه خوګ کې، معدي ته د غذا په رسيدو رسه هضم  .2

پي ايچ کې د پيپسني  2.5-1.3رشوع کيږي. پروتينونه او يو څو آمينو اسيدونه په 

 پواسطه ماتيږي.

اربوکسی ک و پانقراس پواسطه ترشح شوي تريپسني اوپه وړو کوملو کې، د مکوزا ا .1

انزاميونه پروتينونه په آمينو اسيدونو ماتوي. شحميات د صفراوي مالګو د  پيپتدياز

)د ځېګرپواسطه ترشح شوي( او يوه اندازه د لپياز پواسطه په منحل   اميل سيپيکيشن

د امالياز  يدونه(شکل بدليږي. نشايسته )او اړوند الفا رابطې لرونکي پويل سکرا

پواسطه په دوه قيمته شکرو بدليږي، چې دا بيا د نورو ځانګړو  انزاميونو پواسطه په يو 

 قيمته شکرو بدليږي )مالتوز د مالتياز، سکروز د سکرياز پواسطه، او دايس نور(.

په غټو کوملو کې مايکرو اورګانيزمونه انزاميونه ترشح کوي په ځانګړی  توګه بيتا  .2

 ونکي پويل سکرايدونه په مفر شحمي تيزابونو تجزيه او تخمر کوي.رابطې لر 

په ځوان خوګ کې، انزاميي کړين محدودي دي ځکه چې اسايس خوراکه يې شيدي  .2

د کازين د لخته کيدو او يوه اندازه ماتيدو سبب  chymosinدی. په معده کې، 

از او مالتياز امالي کيږي. لکتياز  ډېر فعال وي، مګر د نشايستي هضمونکو انزاميونو،

 فعاليت د عمر تر څلورمې اونۍ پوري لږ وي.

په مرغانو کې هضم د غدوي معدې مخکې د زېرمه کونکي غړی )ججوري( پواسطه  .5

صورت نييس او د معدې د مخه د ميده کونکي غړی )سنګدان( پواسطه ميده کيږي. 

رسته رسه م د کوملو په اخرنۍ برخه کې دوه ړندې کوملې لري چې مايکرويب هضم

 کوي مګر د اندازې پر اساس اړيني نه دي.

سپي او پيشوګاين غوښه خوړونکي دي او په لږه اندازه فايربي مواد هم مرصفوي. د  .3

 دوی هضمي الرې  پروتني او شحم هضمولی يش او غټي کوملي يې کوچنۍ دي.

 هد مغذي موادو جذب په وړو کوملو کې صورت نييس. کاربوهايدريتونه د يوقيمت .3

شکرو په توګه د فعالې تېريدنې پواسطه جذبېږي، دا پروسه  انتقالونکي پروتينونه لري. 

همدارنګه آمينو اسيدونه او شحمي اسيدونه د فعال انتقال پواسطه جذبيږي، مګر 
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emulsified  ترای ګلرسايدونه د غري فعالې خپرېدنې پواسطه جذبيږي. غټ

ذبيږي.  ډېر مينو ګلوبولينونه، د بلع پواسطه جماليکولونه په ځانګړی توګه دکولسرتوم ا

 مرنالونه او ويټامينونه د جذب په خاطر ځانګړو پروسو ته اړتيا لري.

هضمي کانال  زهريت له منځه وړي، ځکه چې  د غذاګانو ځيني قوي ويجاړونکي  .1

 جوړښتونه  غري فعالوي.

و شخوند وهلد معدي سرته برخه ده چې د  رومن-ريتيکولو په شخوند وهونکو کې .9

پواسطه د ارګمي له مخې غذا ميخانيکي ماتوي او د غريهوازي بکرتياو، پروتوزوا او 

 فنګسونو لپاره د دوامداره تخمر په توګه عمل کوي.

په رومن کې کاربوهايدريتونه )دواړه الفا او بيتا رابطې لرونکي( د پايروويک اسيد د  .23

وتاريک يروويک، پروپيونيک او بيبېالبيلو الرو پواسطه ماتيږي،چې وروسته په پا

اسيد بدليږي.د دي تيزابونو اندازې او ماتيدو  ډېروالی د غذا د خواصو پواسطه 

معلومېږي. لګنني نه هضميږي او د نورو مغذي موادو په هضم کې مداخله کوي. مفر 

شحمي تيزابونه د رومن له ديوال څخه جذبيږي. ميتان او کاربن ډای اکسايډ د رومن 

 ر  محصوالت دي.د تخم

پروتينونه په رومن کې په پيپتايدونو او آمينواسيدونو ماتيږي، او وروسته تري آماين   .22

لري کيږي او آمونيا رامنځته کوي. مايکرو اورګانيزمونه د مکرويب پروتني د جوړيدو 

په خاطر دا محصوالت او غريپروتيني نايرتوجن، لکه يوريا او يوريک اسيد 

حجرې د رومن څخه اب اومازوم )حقيقي معدې( او وړو کوملو  استعاملوي. مکرويب

 ته ترييږي چې د انزاميونو پواسطه هضميږي.

لپيډونه په رومن کې ماتيږي او غريمشبوع شحمي تيزابونه بيا د هايدروجنيشن پواسطه  .21

 په مشبوع شحمي تيزابونو بدليږي.

بايت ايت يش، تر څو د ند رومن د مناسب تخمر لپاره، غذاګانې بايد په دې غړي کې پ .22

حجروي ديوالونو کراره ماتيدو لپاره وخت برابر يش، او دې مايکرواورګانيزمونو ته 

بايد متوازن نايرتوجن )لکه آمونيا( او انرژي )کاربوهايدريت( ورسيږي.
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په رومن کې د غذا د پروتني ماتيدل هميشه غوښتونکي نه دي، دا ځکه چې مکرويب  .22

ي توګه  لومړيتوب لري. له دې کبله، د غذا پروتينونه ځني پروتني په کيفي او لږ

وختونه د رومن د مايکرواورګانيزمونو د حملې څخه ساتل کيږي. په شېدو رودونکو 

شخوند وهونکو کې د مرۍ ناوه شتون لري چې شيدې مستقيامً اب اومازوم ته 

 انتقالوي.

زابونه ، مفرشحمي تيپه شخوند وهونکو کې مکرويب هضم تر غټو کوملو دوام کوي  .25

او مکرويب پروتني توليديږي مګر پروتينونه هضم او د څاروی پواسطه جذبيږي.

 په آسونو کې، غټي کوملي د مکرويب هضم  سرته برخه ده. .23

د څارويو تغذيه په چاپرييال تاثريات لري. ميتان چې د ځمکي د کرې له ګرميدو   .23

رسې د تجزيه کيدو څخه  رسه مرسته کوي، په هضمي کانال کې د تخمر او د

توليديږي. نايرتس اکسايد، هم د کرې د ګرميدو رسه مرسته کوي، چې د حيواين 

ضايعاتو د تجزيه کيدو څخه منځته راځي. د رسې يا کود ناهضم فاسفورس  د اوبو 

زيرمې په مغذي موادو  غني کوي.
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 څپرکی نهم

 ميتابوليزم

د انرژۍ ميتابوليزم ۹.۱

د پروتني جوړيدل  ۹.۱

د شحم جوړيدل ۹.۱

د کاربوهايدريت جوړېدل ۹.۱

 د ميتابوليزم کنرتول ۹.۱

ميتابوليزم د کيمياوي تعاملونو  سلسله  ده چې په ژوندي اورګانيزم کې صورت 

عاملونه ويل ت واد په ساده موادو بدلوي چې ورته کتابوليکنييس. ځني تعاملونه پيچيل م

  کيږي، او ځني بيا هغه دي چې له ساده موادو څخه پيچيل مواد جوړوي چې ورته انابوليک

تعاملونه ويل کېږي. د ميتابوليزم په پايله کې ضايعات منځته راځي او دا بيا په کيمياوي توګه 

انتقال او اطراح کيږي، د دې انتقال اړين تعاملونه د عمومي ميتابوليزم يوه برخه جوړوي. د 

که بېالبيلو کتابوليک تعاملونو په پايله کې، د ميخانيکي کار، انتقال او انابوليک فعاليتونو ل

 شکل د بدن 3.1د کاربوهايدريتونو، پروتينونو او لپيدونو جوړيدو لپاره انرژي برابرېږي. 

لپاره د غټو ميتابوليتونو رسچينې او د هغې  د ميتابوليزم پايله خالصه کوي.
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د ميتابوليزم رشوع هغه مواد دي چې د غذا د هضم څخه وروسته جذبيږي. د 

ټولو عميل مقاصدو لپاره  په ساده معده لرونکو کې د کاربوهايدريتونو د هضم اخري 

. دا په وز او فرکتوز په توګه مالحظه کېږيمحصول په کوچنيو اندازو رسه  ګلوکوز،  ګلکت

ورودي  وينه کې جذب او ځيګر ته ځي. په شخوند وهونکو څارويو کې،کاربوهايدريتونه 

په رومن کې د منشعب ځنځري لرونکو او لوړ مفرو تيزابونو له يو شمري لږو اندازو رسه په 

ومن له ديوال څخه د د ر استيک، پروپيونيک او بيوتاريک تيزابونو ماتيږي. بيوتاريک اسي

بدل او ويني ته  D-beta-hydroxybutyric acid (BHBA)د ترييدو پر مهال په 

د ځيګر څخه د وينې له الرې بېالبيلو غړو او انساجو  BHBAجذبيږي. استيک اسيد او 

 ته ځي، چې د انرژۍ د زيرمې او شحمي تيزابونو په توګه استفاده کيږي. 

ه کې په ګلوز بدليږي او د ځيګر د ګلوکوز له محزن رس پروپيونيک اسيد په ځيګر 

يوځای کيږي.  يوه برخه يي په ګاليکوجن بدله او ذخريه کيږي، يا په شحمي تيزابونو 

فاسفيټ  لږوي او د ترای اسايل ګلرسول د جوړيدو  -۹-ګلرسول-۹بدليږي، کوانزاميونه او 

و ته ځي، او او د بدن بېالبيلو انساجلپاره استعامليږي. پايت نور ګلوکوز ويني ته داخليږي 

د انرژۍ په توګه استعامليږي او د شحمي تيزابونو او د ګاليکوجن د جوړيدو لپاره د 

reduced coenzymes .په توګه، استعامليږي 

د پروتني د هضم په پايله کې آمينواسيدونه او واړه پيپتايدونه منځته راځي، چې 

جذب او ځيګر ته ځي او هلته د آمينو اسيدونو له محزن د کوملو د وييل له الري ويني ته 

رسه يوځای کيږي. وروسته  پروتني جوړوي يا ويني ته ځي چې د انساجو د کتابوليزم څخه 

رامنځته شويو آمينو اسيدونو رسه يوځای کيږي او د پروتينونو او نورو بيولوژيکي اړينو 

ي. د دې څخه عالوه آمينو اسيدونه نايرتوجني مرکباتو د جوړيدو لپاره خام مواد جوړو 

ځيګر ته ځي او په آمونيا او کيتو اسيدونو بدليږي. اخري يي د آمينواسيد د جوړيدو يا د 

انرژۍ د توليد لپاره کاريږي. يوه برخه آمونيا د امني د رامنځته کيدلو لپاره استعامليږي، مګر 

ل دوران ته ح يا په الړو کې بيا ځسرته برخه يي په يوريا بدليږي او په تشو متيازو کې اطرا

 داخليږي. په شخوند وهونکو څارويو کې د آمونيا د پام وړه اندازه له رومن څخه وينې ته 
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جذب اود ځيګر په واسطه په يوريا بدليږي او بيا اطراح کيږي يا د الړو  له الرې يا د رومن 

  د ديوال پواسطه بيا ځل دوران ته داخليږي.
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په توګه وړو رګونو ته داخليږي چې  chylomicronsد  يدونهزياتره غذايي لپ

 nm 055تقريباً  Chylomicronsد وريدونو ويني ته د سيني د تيوب پواسطه داخليږي. 

يوه لږه اندازه  triacylglycerolsقطر لري چې د ليپوپروتني يو نري پوښ لري. د غذايي 

م او لږ ماليکويل وزن لرونکي تيزابونو ماتيږي او په مستقي په هضمي الر کې په ګليرسول

د ځيګر پواسطه جذبيږي او ترای  chylomicronsډول ويني ته جذبيږي. دوران لرونکي 

اسايل ګلرسول رامنځته کوي. توليد شوي شحمي تيزابونه  له وينې څخه له ازادو شحمي 

سايل وليد لپاره ماتيږی  يا د ترای اتيزابونو رسه يوځای ځيګر ته جذبيږي او د انرژي د ت

ګلرسول د جوړيدو لپاره استعاملېږي. وروسته د ليپوپروتني په شکل دوباره ويني ته 

داخليږي، بېالبيلو غړو او نسجونو ته ځي، چې  د لپيد د جوړيدو، انرژۍ توليد او شحمي 

دونه شحمي اسيتيزاب د جوړيدو لپاره استعاملېږي. دځيګر د انرژۍ له اړتيا څخه  ډېر 

او اسيتواستيت بدليږي،  beta-hydroxybutyrate(-l)ماتيږي او د انرژۍ په خاطر په 

 چې بېالبيلو انساجو ته ځي او د انرژۍ د رسچينې په توګه کاريږي.

 

 د انرژۍ ميتابوليزم ۹.۱

ه کلونه لکانرژي د کارکولو د توان په توګه معريف کيږي. د انرژۍ  ډېر ش

کيمياوي، حراريت، برقي او شعاعي شتون لري، چې ټول يي په مناسبو معني ګانو د تبديل 

وړ دي. د بيلګي په توګه، د ملر شعاعي انرژي د شنو نباتاتو پواسطه د فوتوسنتيزيس لپاره 

کاريږي ترڅو پيچيل نبايت جوړښتونه جوړ کړي، چې وروسته ذخريه کيږي. نباتات د 

طه مرصفيږي او جوړښتونه يې ماتيږي، انرژي ازادوي، چې د څارويو پواسطه څارويو پواس

د ميخانيکي کار، انتقال، د حجروي غشاګانو د ساتني، د بدن مرکباتو د جوړولو او په يخه 

 هوا کې د تودوخي د برابرولو لپاره استعامليږي.

زمي بوليد انرژۍ ټول ډولونه په تودوخه بدلېږي، د تودوخي واحدونه  د ميتا 

انرژۍ  لپاره استعامليږي. د معياري ماخذ په توګه د بينزوئيک اسيد د ګرمونکي اندازې پر 

 thermochemical calorieاساس په عنعنوي ډول، اسايس استعامليدونکي واحد 

(cal) ډير کوچنی واحد دی او په عميل توګه کيلو کالوري  دي. په هر صورت، کالوري
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(3555 cal( يا ميګا کالوري )3555555 cal استعامليږي. په هر صورت د تغذيه پوهني )

نړيواله ټولنه او  فزيولوژيکل ساينس د نړيوالې اتحادې ميل کميټه اوس په غذايي، 

وړاندې کوي. دا وړانديز   joule(J)ميتابوليکي او فزيولوژيکي څيړنو کې د انرژي واحد 

د ژول   وی او په دې کتاب کې تعقيبيږي. يو نيوټن په ميرتتقريباً په نړيواله کچه  قبول ش

 .3.34J=3 calڅخه عبارت دي او 

د څاروی په بدن کې تررسه کيدونکي کيمياوي تعاملونه په سيستم کې د انرژي 

د تغري باعث کيږي. د انرژۍ هغه تغرييدونکي برخه چې د کار لپاره استعاملېږي د انرژۍ د 

  منفي وي نو تعامل ته ΔGښودل شوي. که چريي  ΔGي، چې آزاد تغري په نوم ياديږ

( واقع spontaneously( ويل کيږي او په خپل رس )exergonicانرژي ورکونکي )

 ΔGغټ او منفي وي، نو تعامل تقريباً تر پايه مخکې ځي. کله چې  ΔGکيږي، او که 

ازاده انرژي ( ويل کېږي او endergonicمثبت وي، دې تعامل ته انرژي اخيستونکي )

غټ او مثبت وي، نو د تعامل د  ΔGسيستم ته د تعاملونو په خاطر ورکول کيږي. کله چې 

تررسه کيدو ميالن لږ وي. زياتره د بدن جوړيدونکي تعاملونه  انرژي جذبونکي دي او هغه 

انرژي چې د دي د تررسه کولو لپاره اړينه ده د انرژي ورکونکو تعاملونو څخه ترالسه کيږي. 

خکې له دې چې دا انرژي د دي تغرياتو پواسطه ازاده يش، د جوړيدو او د بدن د نورو م

حيايت پروسو لپاره استعاملېږي، د دواړو ترمنځ بايد يوه رابطه رامنځته يش. دا په دواړو 

پروسو کې د واقع کېدونکو  منځګړو مرکباتو پواسطه برابريږي، چې له يو څخه انرژي اخيل 

(، ګوانوسني تراي ATPقالوي. ځانګړي يې اډينوسني تراي فاسفيټ )او بل ته يې انت

( دي. UTP( او يوريدين تراي فاسفيټ )CTP(، سيټدين تراي فاسفيټ )GTPفاسفيټ )

څخه عبارت دي.  ATPپه اکرثيت رسه تر ټولو اړين  نيکلوتايد ترای فاسفيټ يې له 

م ړ شوي. د شکري په پنځرايبوز شکري څخه جو-ادينوسني له پيورين ،ادينني او ډي

 (AMP)ادينوسني مونوفاسفيټ  Phosphorylationکاربن کې د هايدروکسيل ګروپ 

ورکوي )څلورم څپرکی وګورئ(؛ د فاسفيټ پاتې موادو دوامداره عالوه کول اډينوسني ډای 

( او وروسته ترای فاسفيټ ورکوي. په حجره کې د دي ډول  تعاملونو په ADPفاسفيټ )

له مګنيزيم رسه پيچيل دندې تررسه کوي. د اخري دوه فاسفيټي رابطو  ATPپايله کې 
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عالوه کول د پام وړ انرژۍ ته اړتيا لري، چې مستقيامً د يو انرژي لرونکي مادې رسه د 

AMP  ياADP  د تعامل څخه رامنځته کېږي. د بيلګي په توګه، د کاربوهايدريتونو په

په پايرويټ بدليږي، چې  phosphoenolpyruvateماتيدو کې، يوه مرحله دا ده چې 

توليد سبب کيږي. هرکله چې د يو تعامل په دوران کې  ATPڅخه  يو ماليکول  ADPله 

 substrate-levelتوليديږي، دي پرويس ته  ATPڅخه  ADPمستقيامً له 

phosphorylation .وايي 

شنونه د يوې اکسيديپه غري مستقيم ډول هم توليدېږي. زياتره بيولوژيکي  ATPهمدارنګه 

مادې څخه د هايدروجن لري کول دي. په هرصورت، له اکسيجن رسه د هايدروجن اخري 

يوځايوالی چې اوبه جوړوي يوازې  د تعامال تو په پای کې واقع کيږي، چې ځانګړی بېلګه 

د اکسيديشن لپاره  isocitrate( څخه د +NADيي له نيکوتني ادنني ډای نيوکلوتايد )

شکل   3.1جوړ کړي، د هايدروجن جال کيدل دي ، لکه چې په  α-ketoglutarateچې 

 کې ښودل کيږي.

پواسطه اخيستل  NAD+څخه جالشوی هايدروجن د  isocitrateپه دې بيلګه کې، د 

ته ورکوي،  ubiquinoneکيږي او وروسته د فالوين کوانزايم ته ځي. دا دوه ماليکولونه 

 sequential cytochromesدا اليکرتونونه وروسته د ( جوړوي. H3+او دوه پروتونونه )

انتقاليږي دا اليکرتونونه اکسيجن ته انتقالولی يش. منفي  1cytochrome aپه واسطه 

چارج شوي اکسيجن په پای کې له دوه پروتونو رسه يوځای کيږي، او اوبه جوړوي. په دې 

ږي، دې پروسې ته رامنځته کي ATPاو غري عضوي فاسفيټ څخه  ADPجريان کې، له 

oxidative phosphorylation   وايي. دا پروسه له مايتوکاندريا او لږ شوي+NAD 

 پورې محدوديږي.
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ته  ubiquinoneڅخه  FADد انرژۍ آزاديدل دا څرګندوي چې له لږ شوي 

، او د سايتوکروم څخه 3cytochrome b to cد هايدروجن د انتقال په وخت کې، له 

1cytochrome a اليکرتونونو د انتقال په وخت کې ه دتATP   توليديږي. د اليکرتونونو

جريان له کبله پروتونونه له ماټريکس څخه د مايتوکاندريا داخيل غشا سايتوپالزم ته 

 pH gradient (matrixانتقاليږي. يوه پروتون تحريکونکي قوه رامنځته کيږي چې د يو 

side basic) ( او يو غشايي پو تنشيلmatrix side negative څخه جوړه شوي. د )

رامنځته کوي.   ATPپواسطه   ATP synthaseپروتونونو جريان بريته ماټريکس ته د 

څخه د اليکرتونونو جريان اکسيجن ته د انتقايل ځنځري پواسطه  FADHيا  NADHد 

و د  جوړيد ATPموله  3.0او  3.0کايف اندازه پروتون تحريکونکي قوه په ترتيب رسه د 

 لپاره توليدوی. د تعاملونو سلسله يې دايس وړاندې کيږي:
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 په دې څپرکی کې خايل بکس د انرژي د داخليدو او تور رنګ بکس د انرژۍ خارجيدل ښايي.*

دا چې اکسيداټيف فاسفوريليشن مايتوکاندريا پورې محدود دي، د حجرې په 

وال څخه تري يش، تر څو په بايد د مايتوکاندريا له دي NAD+سايتوپالزم کې توليد شوی 

په خپله د داسې عملې توان نه لري.   NAD+دې الره کې پروسس يش. لږ شوې 

يا  malate-aspartate shuttleتلل، د  reducing equivalentsمايتوکاندريا ته د 

-malateد تعامل پواسطه ترالسه کيږي. په  glycerophosphate shuttleد 

aspartate shuttle  ژي نه مرصفيږي. په کې، انرglycerophosphate shuttle  ،کې

reducing equivalents  په +FAD  مرحله کې اکسيداتيف فاسفوريليشن ته داخليږي

په ځيګر کې قوي  Malate-aspartate shuttleتوليديږي.  ATPموله  3.0او يوازې 

 لوي.استعام glycerophosphate pathwayدی، چريته چې عضله په  ډېره اندازه 

په توګه ذخريه شوې وي د ميخانيکي کار په دوران کې  ATPهغه انرژي چې د 

د بدن دپروسو په تررسه کولو کې استعاملېږي چې د څاروی د ژوند ساتنې لپاره اړين دي. 

د عضال تو انقباض او انبساط هغه تعاملونه دي چې د انرژۍ د برابرولو لپاره اړين دي، چې 

عضوي فاسفيټ باندې د بدليدو څخه رامنځته کيږي. هغه انرژي او غري  ADPپه  ATPد 

کې ده  په هغو تعاملونو کې کارول کېږي چي د فاسفيټ نهايي ګروپ  غټ  ATPچې په 

 ګلوکوز شامل دی:-قبلونکو ماليکولونوته ورکول کيږي چې په دوی کې ډي

عاملونو، لکه د نورو ت په دې توګه د وروستيو بايو سنتتيک تعاملونو لپاره انرژي اخيل. په

او  AMPانرژي ورکوي او په  ATPشحمي اسيدونو د جوړيدو په لومړۍ مرحله کې، 

 غري عضوي فاسفيټ بدليږي:

دنده په دياګرام کې ښودل شوي ده  ATPد انرژۍ په اخيستلو او استعامل کې د 

فيټي د هرو دوه نهايي فاس ATPشکل کې ښودل شوي. هغه  انرژي چې د  1.1لکه چې په 
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رامنځته کيږي، د ماتيدنې د رشايطو مطابق توپري کوي. زياتره په  رابطو د ماتيدو پواسطه

دي باوردي چې د هغو رشايطو الندې چې حجرې ساملې وي د انرژی اندازه تقريباً 

05kJ/mole  ده، مګر دا د پي ايچ، د مګنزيم ايون د غلظت او دATP  ،د غلظتADP 

~ [P]. د فاسفيټ رابطې عموماً هغه دي چې  ډېره انرژي لري، داو فاسفيټ رسه توپري کوي

پواسطه ښودل کيږي. دا اصطالح له ترموډيناميک پلوه دقيقه نه ده او ډيری کارکونکي  

high group transfer potential .اصطالح کارولو ته ترجيح ورکوي 

د شوي ېره توليپه شکل د انرژۍ زيرمه کيدل يوه ناپايداره پديده ده او  ډ ATPد 

انرژي په  ډېره اندازه په داسې مرکباتو لکه د عضيل فاسفو کريټني کې چې له کريټني څخه 

  د  ډېروايل پر مهال جوړيږي په داميي شکل زيرمه کيږي: ATPد 

 

لږ وي او د انرژۍ اړتيا پوره  نه يش نو له فاسفوکريټني څخه د  ATPکله چې 

حتي لکه چې فاسفوکريټني مرکبات لږ  ليديږي.تو  ATPمعکوس تعامل پواسطه  ډېره 
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دي، انرژي په موقت شکل زيرمه کيږي. په بدن کې زياتره زيرمه کيدونکې انرژي د 

ذخريوي شحمو په توګه له وړو کاربوهايدريتونو رسه يو ځای د ګاليکوجن په شکل زيرمه 

عالوه له  ي.تعاملېږکيږي. عالوه له دي څخه، پروتني په ځينو رشايطو کې د انرژۍ لپاره اس

دې څخه د دي زيرمه شوي انرژۍ د استعامل لپاره، بدن مستقيامً د هضمي الرې د جذب 

شوو مغذي موادو څخه انرژي اخيل. د دوی تر ټولو اړين يي په ساده معده لرونکو څارويو 

دا  مفر شحمي تيزابونهکې ګلوکوز دی. په هر صورت په شخوند وهونکو څارويو کې، 

 ي.برخه ډکو 

 

 ګلوکوز د انرژۍ رسچينه  

د انرژۍ په خاطر د ګلوکوز ميتابوليز کولو غټ خط سري دوه مرحلې لري. لومړۍ   

ته ګاليکواليزيس وايي چې د غريهوازي رشايطو الندې واقع کېږي او پايرويت توليدوي. 

په نوم  Embden-Meyerhop pathwayشکل(، زياتره د  3.1د تعامولونو ترتيب )

 ې د حجرې په سايتوپالزم کې واقع کيږي.ياديږي، چ

د  33او  3،1،4په دې خط سري کې ټول تعاملونه بريته ګرځيدونکي دي، مګر  

ارزښتونه لري او اړين نا ګرځيدونکي دي. دوه  ΔGفزيولوژيکي حالتونو الندې غټ منفي 

رکتوز فد حقيقي فاسفوريليشن  په لومړۍ او درميه مرحله کې استعامليږي او   ATPموله 

فاسفيټ  ورکړي. په پايله کې يو -۹-ډای فاسفيټ ماتيږي ترڅو دوه موله ګاليرسالديهايد

په هره امته او يوولسمه مرحله کې مستقيامً توليديږي. يو مول ګلوکوز څلور  ATPمول 

استعامل شوي وي، د يو مول ګلوکوز څخه دوه  ATPتوليدوي. که دوه موله   ATPموله 

څخه تولېديږي. په هوازي رشايطو کې په اومه مرحله کې  ADP له ATPموله خالصه 

+reduced NAD رامنځته کيږي، کيدای يش چې د اکسيداتيف فاسفوريليشن خط ،

تعامل په يو  malate-aspartate shuttleسري پواسطه اکسيدايز يش، او په فريض ډول  

ت ليد شوي پايرويتوليديږي. د ګاليکواليزيس پواسطه تو  ATPموله  3.0مول باندې 

مايتوکاندريا ته ځي، انرژي نه مرصفوي، او د نوری انرژۍ د توليد رسه په کاربن ډای اکسايد 
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او اوبو اکسيدايز کيږي. د دې پروسې لومړۍ مرحله د تيامني ډای فاسفيټ په موجوديت 

 کې د پايرويت اکسيداتيف فاسفوريليشن دي:

روجن لرې کيږي. توليد شوي اسيتايل څخه د نورمال خط سري پواسطه هايد NAD+د 

وروسته دترای کاربوکسليک اسيد دوران )همدارنګه د سرتيک اسيد دوران يا  Aکوانزايم

کريب دوران په نوم ياديږي( پواسطه په کاربن ډای اکسايد او اوبو اکسيدايز کيږي، لکه 

 شکل کې ښودل کيږي. 0.1چې په 

په بر کې نييس، چې درې  dehydrogenationsد ترای کاربوکسليک اسيد دوران څلور 

يو  GTPرابطه لري. عالوه له دې څخه، د  FADرابطه لرونکي او يوه يې  NAD+يې 

په سکسينيت بدلوي. د يو ماليکول ګلوکوز د  Aکوانزايم-ماليکول مستقيامً  سکسينايل

 substrate-levelانرژي اوس آټکل کيداي يش. د  ATPاکسيديشن څخه ټوله 

phosphorylation  څخه دATP  رامنځته کيدل د کيمياوي تعاملونو د

stoichiometry  .پواسطه معلومېږي 
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محصول لږ دی ځکه چې د  ATPڅخه د  په هرصورت، د اکسيداتيف فاسفوريليشن

proton-pumping ،ATP  جوړيدوstochiometries  او د ميتابوليت د انتقال

څخه د يوې    NADHته د    3Oاکلې نه دي. لکه چې مخکي وويل شو، ټ  پروسې

د جوړيدو لپاره کايف پروتون تحريکونکي  ATPموله    3.0جوړې اليکرتونونو تګ د 

مول  3.0څخه د اليکرتونونو تګ تقريباً د  FADHته ، د   3Oقوه توليدوي. په ورته توګه 

ATP  ط ډول قوه توليدوي. په پاي کي، په اوسد جوړيدو لپاره کايف پروتون تحريکونکي

 15د  جدول(.  3.1توليديږي ) ATPموله  15تقريباً  د ګلوکوز د بشپړ اکسيديشن څخه 

high-energy phosphate  رابطو د جوړيدو پواسطه  برابره شوې انرژي داسې محاسبه
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. د ګلوکوز ټوله آزاده شوي انرژي 15x05=3055kJ/mole of glucoseکېږي لکه 

3435kJ/mole  ده. له دې کبله د بدن پواسطه د اخيستل شوې آزادې انرژۍ ګټورتوب

دي. دا ډول محاسبه د تعاملونو او د نورمال چاپرييال  حجروي حالتونو  5.03=3055/3435

 درست اتصال، ښکاره کوي.

 ATPجدول د يو مول ګلوکوز د بشپړ اکسيديشن څخه السته راغيل  3.1

3 mole glucose to 3 moles pyruvate  3 

ATP yield (substrate-level phosphorylation)  

3 NADH (oxidative phosphorylation 

glycerophosphate shuttle) 

1 

3 moles pyruvate to 3 moles acetyl-Co A  

3 NADH (oxidative phosphorylation malate–

aspartate shuttle) 

0 

3 moles acetyl-Co A to CO3 + H3O  

ATP yield (substrate-level phosphoryation) 3 

3 FADH (oxidative phosporylation glycerophosphate 

shuttle) 

1 

3 NADH (oxidative phosphoryation 

glycerophosphate shuttle) 

33 

 ATP 15په يو مول ګلوکوز جمله 
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ګلوکوز د حجرې په سايتوپالزم کې ماتيږي، چريته چې د 

pyruvatedecarboxylation او د اسيتايل کوانزايمA ترای کاربوکسليک اسيد  د

صورت نييس. په غريهوازي  دوران پواسطه په ميتاکاندريل ماتريکس کې بعدي  اکسيديشن 

د اکسيديشن لپاره  reduced NAD+فوريليشن پواسطه د رشايطو کې  د اکسيداتيف فاس

باندې د ګلوکوز د ماتيدلو   پايرويت اکسيجن د استفادې وړ نه وي. په ترتيب رسه که په

بايد په اکسيدايز شکل  reduced NAD+څخه په دوامداره توګه لږه انرژي خويش کړو، 

ه صورت ونه نييس او انرژي شکل اومه مرحله ب 3.1بدل يش. که چريې دا کار ونه يش، د 

اکسيديشن  د دايس حالتونو الندې د لکتيت  reduced NAD+به توليد نه يش. د 

 ډيهايدروجنيز په شتون کې د پايرويت څخه د لکتيت په جوړيدلو رسه ترالسه کېږي:

کله چې ګلوکوز د غريهوازي رشايطو الندې د انرژۍ د رسچينې په توګه کاريږي،   

ږي، بااالخره  په وينه کې بنديږي، او  ډېر هوازي انساجو لکه زړه او ځيګر لکتيت  جمع کي

ته انتقاليږي. دا کيدای يش دلته د اکسيداتيف ماتيدنې پواسطه په کاربن ډای اوکسايد او 

اوبو بدل، او  ډېره انرژي ازاده کړي، يا  دوباره په ګلوکوز بدل يش. تازه موندنې وړانديز 

هوازي عضيل انساجو کې، زياتره ګلوکوز د انرژۍ د استعامل لپاره  کوي چې حتی په  ډېرو

په لکتيت بدليږي. بل خط سري چې ګلوکوز په بدن کې ميتابوليز کوي د پينتوز فاسفيټ 

په  hexose phosphate shuntخط وسري،فاسفوګلوکونيت اوکسيداتيف خط وسري او 

رای کاربوکسليک ه بر کې نييس او تتوګه پيژندل کيږي. اګر چې دا سيستم ګاليکواليزيس پ

اسيد سايکل په بدن کې د ګلوکوز د ميتابوليزم غټ خط سري دي،  پينتوز فاسفيټ خط 

وسري د ځيګر د حجراتو په سايتوپالزم، ذخريوي نسجونو او د شيدو غوالنځې په غدواتو 

 د دي شکل کې ښودل کيږي. 3.1کې د پام وړ ارزښت لري. د دي خط سري مرحيل په  
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سلسله تعاملونو خالصه پايله د ګلوکوز څخه د کاربن ډای اکسايد په توګه د يو کاربن اتوم 

توليدول دي. د يو مول ګلوکوز  reduced NADP+لري کول او د دوه ماليکوله 

 اکسيديشن په الندې توګه وړاندې کېږي:

د توليد لپاره  ATPد  reduced NADP+پر خالف،    reduced NAD+د 

تيف فاسفوريليشن په دوران کې نه استعامليږي، او د پينتوز فاسفيټ خط وسري د اکسيدا

برابرول دي، په ځانګړی   reduced NADP+عمده دنده  انساجو ته د ځانګړی اړتيا پر بنا 

توګه هغه چې په فعاله توګه شحمي تيزابونه جوړوي. تقريباً د ګلوکوز درميه برخه چې د 

ي ، کيدي يش دا خط سري تعقيب کړي، او دا رقم په ذخريو ځيګر پواسطه ميتابوليز کيږي

linked -energyد يو  Reduced NADP+نسجونو کې  ډېريدي يش. 

trashydrogenase  پواسطه په+reduced NAD  بدليدي يش او له دې کبله په غري

 د رسچينې په توګه خدمت کوي. ATPمستقيم ډول د 

 

 ګاليکوجن د انرژۍ د رسچينې په توګه

چې په  دی په څارويو کې د کاربوهايدريتونو د ذخريي تر ټولو غټ شکل ګاليکوجن

او په تازه  45g/kgزياتره حيواين حجراتو کې شتون لري. کيدای يش په تازه ځيګر کې تر 

پوري خو زياتره وخت په عضله کې شتون لري. ګاليکوجن بايد  355g/kgعضله کې تر 

يدو لپاره  په ګلوکوز مات يش، کوم چې وروسته بيا ماتيږي لکه چې مخکي د انرژۍ د ازاد

ذکر شو. ګاليکوجن په حجراتو کې د غريعضوي فاسفيټ او ګاليکوجن فاسفوريليز 

رابطې ماتوي )دوهم څپرکی  glycosidic-3,3پواسطه ماتيږي. دا انزايم د ګاليکوجن 

-۹-کې رشوع کيږي. ګلوکوز برخه non-reducingوګورئ( او ماتيدل د ځنځري په 

فاسفيټ ماليکولونه تر هغې آزاديږي چې يو منشعب شکل تر السه يش.  د دي ماليکول 

 terminalپه شتون کې صورت نييس، کوم چې يو  oligotransferaseبياځل ترتيب د 

3,3-linked  ګلوکوز واحد رسه مخ کيږي. پهoligo-3,3-glucosidase  3,3باندې د 
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linkage کوز ازادوي، او د دل ازاد ګلو ماتېphosphorylase  د ال فعاليت پر اساس

فاسفيټ جمع -۹-فاسفيټ توليديږي. د ګاليکوجن د ماتيدو په پايله کې ګلوکوز-۹-ګلوکوز

-۶-فاسفيټ د فاسفو ګلوکوميوتياز پواسطه په ګلوکوز-۹-يو څه ګلوکوز توليديږي. ګلوکوز

ليږي، لکه پينتوز فاسفيټ خط وسري ته داخ فاسفيټ بدليږي، کوم چې ګاليکواليزيس يا

فاسفيټ توليد د -۶-څنګه چې په ګلوکوز کي صورت نييس. له ګاليکوجن څخه د ګلوکوز

ATP فاسفيټ بدليږي. -۶-مرصف په بر کې نه نييس، پرته له هغې  ګلوکوز چې په ګلوکوز

 .يدله دې کبله  نسبت ګلوکوز ته د ګاليکوجن څخه د انرژي توليد  ډېر موثر 

 

 پروپيونيک اسيد د انرژۍ د رسچينې په توګه 

د شخوند وهونکو څارويو په رومن کې د کاربوهايدريتونو د ماتيدو څخه د پام 

وړ اندازه پروپيونيک اسيد توليديږي. دا تيزاب بيا د رومن له ديوال څخه ترييږي، چريته 

پواسطه  جنيزيسلوکونيو ګ چې يو څه يي په لکتيت بدليږي. پاتې نور يې ځېګر ته ځي او د
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 3.1بدليدل دي ) Aکوانزايم-په ګلوکوز بدليږي. د دې پروسې لومړۍ مرحله په سکسينايل

شکل  0.1وروسته ترای کاربوکسليک اسيد ته داخل او په ماليت بدليږي ) شکل(.

توليديږي. ماليت سايتوسول ته ځي، او  ATPماليکولونو برابر  3.0وګورئ(، چريته چې د

 لواستيت او وروسته په فاسفويونول پايرويت بدليږي:په اوکسا

او  35،1،4،3کې د  glycolytic sequenceفاسفويونول پايرويت په  وروسته  

شکل کې  3.1بدليږي، چي په  مرحلو د بياګرځيدنې  پواسطه په فرکتوز ډای فاسفيټ 0

ټ  او اسفيټياز پواسطه په فرکتوز شپږ فاسفيښودل شوي. له دې وروسته د هيکزوز ډای ف

مرحلې د بريته ګرځيدو پواسطه په ګلوکوز شپږ فاسفيټ بدليږي او بااالخره د  3وروسته د 

. ګلوکوز شپږ فاسفټيز پواسطه په ګلوکوز بدليږي. وروسته ګلوکوز د انرژۍ لپاره استعامليږي

  د انرژۍ بالنس په دې توګه تياريږی:
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 ترالسه کيږي. ATPموله خالصه  31.0ماليکول پروپيونيک اسيد څخه  په دې توګه د يو

په محيطي وينه کې لږه اندازه پروپيونيک اسيد شتون لري. دوی ځکه منځته راځي چې د 

ځيګر څخه په بشپړ ډول نه لري کيږي يا د شحمي اسيدونو څخه د کاربن د طاق اتوم  له 

انرژۍ  نيټ د امکان په صورت کې مستقيامً داکسيديشن څخه رامنځته کيږي. دا ډول پروپيو 

ته ورته دی. وروسته  phosphoenolpyruvateد توليد لپاره استعامليږي. دا خط سري 

 ترای کاربوکسليک اسيد دوران او A، اسيتايل کوانزايمپواسطه ګاليکوليزيس پايرويټد 

 تعقيبوي. د دې پروسې بالنس داسې دی:

 ګلوکوز ته  ډېر موثر دي.له دې کبله دا خط و سري نسبت 

 

 بيوتاريک اسيد د انرژۍ د رسچينې په توګه

په رومن کي د رومن او اومازوم له ديوال څخه د جذب په وخت کې توليد شوي 

( بدليږي. د D-1-hydroxybutyrateهايدروکيس بيوتايريت )-په بيتا بيوتاريک اسيد

کې ښودل شوي. وروسته د يو شمري انساجو لکه شکل  4.1دې بدليدنې خط سري په 
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د انرژۍ د رسچينې په توګه  D-1-hydroxybutyrateاسکليټ او زړه عضلې پواسطه 

استعامليږي. د شخوند وهونکو په خالف په غري شخوند وهونکو څارويو کي، د مغز 

ه توليد ډېريږي.  د انرژۍ پمښت په اساس په واضح ډول پواسطه استعامل يي د ګلوکوز د ک

 شکل کې ښودل شوي. 1.1کې شامل تعاملونه په 

Acetyl-coenzyme A  دtricarboxylic acid cycle  .پواسطه ميتابوليز کيږي

پواسطه په الندې  synthetase pathwayمونږ د بيوتايريات څخه آزاده شوې انرژي د 

 توګه ښايو:
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 Aکوانزايم-په اسيتواسيتايل خط سري کې اسيتواستيت Aکوانزايم-که چريي په سکسينايل

سپام کيږي او يو ماليکول خالص بيوتاريک اسيد اخيستل   ATPبدل يش، دوه ماليکوله 

-رابطو رسه مساوي دي. په هر صورت، د سکسينايل high-energy phosphate 33د 

د توليد انرژي بايد محاسبه  يش، او دا خط سري د نورو په نسبت په څرګندډول  Aکوانزايم

 لږه اندازه کايف ده. په

 

 استيک اسيد د انرژۍ د رسچيني په توګه 

 په شخوند وهونکو کي د کاربوهايدريتونو د هضم غټ محصول استيک اسيد

دی او يوازنی مفر شحمي اسيد دی چې په کايف اندازه په محيطي وينه کې شتون لري. دا 
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-ايلپه توګه استعامليږي. په دې برخه کې د اسيت د  ډېرو انساجو پواسطه د انرژۍ د رسچينې

د استيت بدليدل  Aکوانزايم-سنتتياز په موجوديت کي اسايس تعامل په اسيتايل Aکوانزايم

 دي:

   

د حجرې په سايتوپالزم کې جوړېږي، چريته چې د تراي  Aکوانزايم-اسيتايل

ندې اکسيديشن با mitochondrial matrixکاربوکسيليک اسيد دوران پواسطه په 

د مايتوکاندريا د ديوال څخه ترييدی نه يش،  بايد له   Aکوانزايم-منحرص دي. دا اسيتايل

کې، دا  mitochondrial matrixکارنتني رسه مخلوط يش او دا حالت رامنځته يش. په 

ازادوي،چې وروسته تراي کاربوکسيليک اسيد  Aکوانزايم-کمپلکس ماتيږي، او اسيتايل

ورکوي. دا چې په اسايس  ATPموله  35اخل، اکسيدايز کيږي او يو مول يي دوران ته د

synthetase-mediated  تعامل کې دوه  ډېرې انرژي لرونکي فاسفيټي رابطې

 حاصليږي.  ATPاستعامليږي، د يو مول استيت څخه اته ماليکوله خالص 

 شحم د انرژۍ د رسچينې پتوګه

پواسطه ذخريه شوي ترای اسايل ګلرسول  د انرژۍ په خاطر په بدن کې د لپياز

ميتابوليز کيږي، چې د ګلرسول او شحمي تيزابونو توليد ماتوي. ګلرسول ګاليکوجنيک دی 

 3.1او د ډای هايدروکيس اسيتون فاسفيټ په توګه، ګاليکوال تيک خط سري ته داخليږي )

 شکل وګورئ( او د الندې تعامولونو په توګه توليديږي:
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ډای -۶،۹-تعامل د ګرځيدنې پواسطه ګلوکوز توليديږي ترڅو فرکتوز د الدولياز د

فاسفيټ ايزومريياز او -۶-فاسفيټ ورکړي، کوم چې بيا د هيکزوز ډای فاسفيټياز، ګلوکوز

فاسفيټ پواسطه په ګلوکوز بدليږي.که چريي ګلوکوز د انرژي د توليد لپاره -۶-ګلوکوز

 توګه د ګلرسول ګټورتوب ټاکيل شو.استعامليږي، نو مونږ د انرژۍ د رسچيني په 

له بل پلوه ډاي هايدروکيس اسيتون فاسفيټ کيدای يش چې ګاليکوالتيک خط سري ته 

داخل يش او د پايرويت او ترای کاربوکسليک اسيد دوران  پواسطه په کاربن ډای اکسايد 

ندې و ال او اوبو بدل يش،چې انرژي هم ازاديږي. د انرژۍ د رسچيني په توګه د دې رشايط

 د ګلرسول ګټورتوب  په دې توګه ټاکل کيږي:
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د ترای اسايل ګلرسول پواسطه د انرژي تر ټولو  ډېره اړېنه رسچينه له شحمي   

اوکسيديشن -تيزابونو څخه برابريږي. د شحمي تيزابونو د تجزيئ لپاره غټ خط سري بيتا

 د کاربن د ځنځري ددی، چې په يو وخت کې د کاربن د دوه اتومونو په لري کولو رسه 

 fattyacyl-CoAاو  ATPلنډيدو د دوام سبب کيږي. د بيتا اکسيديشن لومړۍ مرحله د 

ورکوي. دا د  Aاو شحمي اسيد تعامل دي چې اسايل کوانزايمAپه شتون کې  د کوانزايم

مايتوکاندريا ته د   fattyacyl-CoAحجرې په سايتوپالزم کې واقع کيږي، وروسته 

ه د يو مخلوط په توګه ځي او هلته بياځل نوموړې پروسه تررسه کېږي. وروسته کارنيتني رس 

توليد کړي چې  Aکوانزايم-په دي باندي يو سلسله تعاملونه تررسه کيږي، ترڅو  يو اسايل

آزاديږي. دا  Aکوانزايم-د اصل څخه يې  دوه اتومه کاربن لږ وي  او يو ماليکول اسيتايل

  ل کيږي.شکل کې ښود  35.1خط سري په 
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د ماتولو په دوران کې، د څلورو ماليکولونو  Aکوانزايم-د دوه کاربنه اسيتايل

باندې ورته تعاملونه تررسه کيږي او دا  Aکوانزايم-توليدېږي. پايت اسايل ATPمعادل 

بدل يش.  Aوانزايمک-پروسه ترهغي دوام کوي چې د کاربن ځنځري په بشپړه توګه په اسيتايل

يک اسيد دوران ته داخليږي او په کاربن ډای اکسايد او اوبو بدليږي، د دا ترای کاربوکسل

ورکوي. دا چې  ATPهر يو ماليکول ميتابوليزم کيږي او لس ماليکوله  Aکوانزايم-اسيتايل

تعامل اړين دی، د انرژۍ د ورته  ligaseد هر يو ماليکول لپاره يوازې يو ځل اسايس 

 ATPونه نسبت لنډو ته د اکسيديشن پواسطه  ډېره مرصف لپاره د تيزابونو اوږده ځنځري 

په دې سلسه شکل کې ښودل شوي.  33.1کاربون فاملتيت اکسيديشن په -۹۶توليدوي. د 

 په الندې ډول خالصه شوی. کې د انرژي توليد
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 آمينواسيدونه د انرژۍ د رسچينې په توګه 

مينو اسيدونه شتون ولري، يا کله چې کله چې د څارويو له اړتيا څخه  ډېر آ 

څاروی مجبوريږي چې د بدن د اړينو پروسو لپاره د بدن انساج مات کړي، کيدي يش 

آمينو اسيدونه د انرژۍ د برابرولو لپاره مات يش. دا په سپيانو او پيشوګانو کې اړين دي، 

ساجو ه انچې په کاربوهايدريت نه درلودونکي خوراکي رسه ښه صحت لري. د څارويو پ

کې د آمينو اسيد تجزيه په ځانګړی  توګه په ځيګر کې صورت نييس، چې پښتورګي د پام 

 وړ فعاليت لري. عضيل انساج په اړونده توګه غري فعال دي.

يا  deaminationد اکسيداتيف تجزيئ لومړۍ مرحله د اکسيداتيف 

transamination  ری د امينو ګروپ لاسايس خط سريونو پواسطه د آمينو اسيدونو څخه

-αکاربن اتوم معموالً -کي د آمينو ګروپ الفا transaminationکول دي. په 

ketoglutarate  ته انتقاليږي چې يو کيتو اسيد دی، چې په پايله کې يو بل کيتواسيد او

glutamate  توليديږي. دا تعاملونه دaminotransferases  انزاميونو پواسطه تررسه

 :لپاره دا تعامل دايس وړاندې کيږي کيږي. د اسپارتيت
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ګلوتاميت جوړيږي، چې د هضمي الري او په انساجو کې د پروتني د ماتيدو څخه  داسې

 oxidativeپه شتون کې پرې  glutamate dehydrogenaseرامنځته کيږي، د 

deamination تررسه کېږي: 

يږي او د کې استعامل transaminationsډېر په   α-ketoglutarateوروسته 

مخ  ۹۰۹اکسيدايز کيږي ) reduced coenzymeاکسيداتيف فاسفوريليشن پواسطه 

په انساجو کي ګلوتاميت يوازين آمينو اسيد دی  چې په کايف اندازه  وګورئ(. د يت لرونکو

په کې واقع کيږي. له دي کبله کله چې آمينو اسيدونه د انرژۍ  deaminationاکسيداتيف 

-Flavine-linked Dډير اړين دي.  transaminationsاسايس  په توګه استعامليږي

and L-amino acid oxidases هم شتون لري چې د کيتواسيدونو او آمونيا توليد ،

-يتايلاس کتااليز کوي، مګر لږ ارزښت لري. د آمينو اسيدونو د ماتيدو اخرنی محصول

وي. ن پواسطه انرژي ورکدی، کوم چې وروسته د ترای کاربوکسليک اسيد دورا Aکوانزايم

په مستقيم ډول د پايرويت پواسطه )النني، ګاليسني، ليوسني، اليسني  Aاسيتايل کوانزايم

پواسطه )پينايل النني، تايروسني، ليوسني،  Aکوانزايم-او تريپتوپان( يا د اسيتواسيتايل

رخه کې(. نور ب اليسني او تريپتوپان( توليدېږي )لکه د تريپتوپان، ليوسني او ايزوليوسني په

-αآمينواسيدونه د بېالبيلو پيچلو خط سريونو پواسطه ماتيږي ترڅو لږ توليدات لکه 

ketoglutarate ،oxalacetateکوانزايم-، فوماريت او سکسينايلA  توليد کړي، چې

پواسطه  phosphoenolpyruvateترای کاربوکسليک اسيد دوران ته داخليږي او د 

 مخ وګورئ(. ۹۰۱وي )توليد Aکوانزايم-اسيتايل
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د آمينو اسيد د ميتابوليزم يوه پايله د آمونيا توليد دی، چې  ډېر زهري خواص 

کې  aminationلري . يو څه يې  په بدن کې د آمينو اسيدونو په جوړيدو کې په 

رسه ګلوتاميت ورکوي،چې  α-ketoglutarateاستعاملېږي. په دې برخه کې امينو له 

، deaminationړيدو لپاره استعامليږي. دا تعامل د اکسيداتيف وروسته د پروتني د جو

ځای نييس. په هر صورت، په يت  NADP+د  NAD+برعکس دي، په استثنا د دې چې 

لرونکو کې زياتره توليد شوې آمونيا د بدن څخه د يوريا په شکل او په الوتونکو کې د 

په لومړی قدم کې په ځيګرکې  د بدن په ټولو غړو مګر يوريک اسيد په شکل اطراح کيږي.

د آمينو اسيدونو څخه د آماين ګروپ لری کيږي. په زياتره نورو انساجو کې آمونيا مخکې 

له دي څخه چې ځيګر ته انتقال او بيا ځل رامنځته يش په ګلوتامني يا النني )په عضله کې(  

 ونکي پروسهيل لر بدليږي. په يت لرونکو کي آمونيا وروسته په يوريا بدليږي. دا دوه مرح

 carbamoylپه شکل انرژۍ ته اړتيا لري. لومړۍ مرحله يي د  ATPده چې د 

phosphate synthetase  په شتون کې د کاربن ډای اکسايد او آمونيا څخه د

carbamoyl phosphate :جوړيدل دي 

رسه تعامل کوي ترڅو د يوريا  ornithineله  carbamoyl phosphateوروسته 

 شکل(. 33.1و تعاملونو يو دوران  رشوع يش )توليدونک

د تعامل پواسطه رامنځته شوي دوران ته  oxaloacetateاسپارتيت د ګلوتاميت او 

او د آمينو اسيد څخه د  آماين د لری کيدو  α-ketoglutarateداخليږي، مخکني د 

څخه  arginosuccinateپواسطه آزادي شوي آمونيا څخه توليديږي. اوکسالواسيتيت د 

د ارجنني په توليد کې له ازاد شوي فوماريت څخه السته راځي، چې ترای کاربوکسليک 

اسيد دوران ته داخليږي په ماليت او وروسته په اوکسالواستيت بدليږي.  له دې وروسته مونږ 
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دوهمي دوران لرو چې يوريا او ترای کاربوکسليک اسيد دورانونه رسه وصلوي، چې په  

قيامً د رومن څخه مست کيږي. په شخوند وهونکو څارويو کې، آمونيا شکل کې ښودل 31.1

جذبيږي او د ورته تعاملونو رسه مخ کيږي. زياتره يوريا اطراح کيږي، مګر يوه اندازه د 

 مستقيامً دڅاروی د نايرتوجن د حالت په اساس، د الړو پواسطه دوباره دوران کوي او 

  ترييږي.رومن  له ديوال څخه 
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له آمينو اسيدونو څخه د انرژۍ د توليد د ګټورتوب  په تعينولو کې د يوريا د 

جوړيدو اړينه انرژي بايد دهغي ضد برابره يش چې د تيزاب د کاربن اسکليټ د اکسيديشن 

-αڅخه السته راغيل وي. که اسپارتيت يوه بيلګه فرض کړو، دا لومړی له 

ketoglutarate يت او ګلوتاميت بدليږي. اوکسالواستيت د رسه په اوکسالواست

phosphoenolpyruvate  پواسطه  خط سري او  ترای کاربوکسليک اسيد دوران

رامنځته يش  α-ketoglutarateاکسيدايز کيږي. ګلوتاميت څخه امني لري کيږي تر څو 

 او ازاده شوي آمونيا په يوريا بدله يش. په پايله کې يو بالنس رامنځته کيږي:

 ATP+ ATP- 

 5 5 موله اسپارتيت په ګلوتاميت+اوکساال ستيت 3

 5 0 کيتوګلوتاريت+آمونيا-موله ګلوتاميت په الفا 3

 5 0 کيتوګلوتاريت+آمونيا-موله ګلوتاميت په الفا 3

 3 5 موله آمونيا په ګلوتاميت 3

 3 5 مول آمونيا په کاربامويل پاسپيټ 3

 3 5 مول سيرتولني په ارجينوسکسينيت 3

 5 3.0 مول ماليت په اوکساال ستيت 3

 3.0 5 آمونيا په اسپارتيت 3

 5 35 موله اوکساال ستيت په کاربن ډای اوکسايد او اوبو 3

 4.0 33.0 جمله

  31 موله اسپارتيت څخه خالصه اخيستنه   3له 

  1.0 مول اسپارتيت څخه خالصه اخيستنه 3له 

ه توګه اطراح کيږي. دا د آمونيا رسه د ګلوتاميت د په مرغانو کې يوريا د يوريک اسيد پ 

 ترکيب په اساس په ګلوتامني بدلېږي:
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فاسفيټ،ګاليسني او اسپارتيت رسه يو سلسله تعاملونه تررسه -۹-وروسته ګلوتامني له رايبوز 

 هسته لري. دا سلسله تعاملونه داسې دي:  کوي ترڅو اينوسنيک اسيد ورکړي، چې پيورين

فاسفيټ له منځه ځي، او هايپوکسانتني ورکوي،په کوم کې چې بيا دوه -۹-وزوروسته رايب

xanthine-oxidase-mediated oxidations   تررسه کيږي تر څو زنتني او وروسته

شکل(. د دوه ماليکوله آمونيا له منځه تلل د شپږ ماليکوله  33.1يوريک اسيد ورکړي )

ATP موله ګلوتاميت، يو مول ګاليسني او  د مرصف سبب کيږي؛ عالوه له دې څخه دوه

 يو مول اسپارتيت استعامليږي او يو مول فوماريت توليديږي.

 

  پروتني جوړېدل ۹.۱

پروتني له آمينو اسيدونو څخه جوړيږي، چې په بدن کې د جوړيدونکو پروسو يا د هضم 

پشان مستقيامً  α-ketoglutarateله اخرنيومحصوال تو څخه ترالسه کيږي. آماين د 

  نصبيږي، چې ګلوتاميت ورکوي:
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په ګلوتاميت باندې  ډېر آماين ګروپونه نصب کېږي ترڅو ګلوتامني ورکړي، مګر  ډېر اړين 

 transaminationيې کيدای يش چې له بيالبېلو کيتو اسيدونو رسه په تعاملونو کې له 

 شکل کې ښودل شوي. 30.1په الندې رايش ترڅو آمينو اسيدونه ورکړي لکه چې 
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تررسه کيږي  transaminationsله ګلوتاميت څخه عالوه په نورو آمينو اسيدونو دايس 

چې نوي آمينو اسيدونه توليدکړي. له دې کبله، دواړه النني او ګاليسني له 

phosphohydroxypyruvate :رسه تعامل کوي تر څو سريين ورکړي 

ده، چې پنځه غړي لرونکي حلقوي  جوړښت لري.  پرولني په  ګلوتاميت د پرولني رسچينه 

په شکل انرژۍ ته اړتيا  NADP+او  reduced NAD+دوه مرحلو کې جوړېږي او د 

  لري:
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آمينو اسيدونه د امونيمي مالګو يا يوريا او  کيتواسيدونو د تعامل پواسطه  همدارنګه

 وړيدو پر مهال جوړيدي يش.جوړيږي؛ لکه مخکې چې مو وليدل ارجنني،  د يوريا د ج

ټول آمينو اسيدونه په بدن کې نه جوړيږي، او کوم چې جوړيږي د بدن د اړتيا 

لپاره  کايف نه وي. دا دواړه ګروپونه بايد څارويو ته برابر يش. دا ډول آمينو اسيدونه د 

( آمينو اسيدونو رسه پيژندل کيږي )څلورم څپرکی وګورئ(. د indispensableرضوري )

essential  اوindispensable  لغاتونه د دي معني نه لري چې نور آمينواسيدونه اړين

نه دي بلکې يوازې داده  چې د هغوی عالوه کول په خوراکه کې اړين نه دي. نورمال 

يي  33يا  35پيداکېدونکی ټول پنځه ويشت آمينو اسيدونه د فزيولوژيکي پلوه اړين دي 

و آمينو اسيدونو حقيقي لست د نوعو ترمنځ توپري کوي. د په خوراکه کې اړين دي. د اړين

غواګانو او پسونو په رومن کې بکرتيايي آمينو اسيدونه جوړېږي، د  ډېرو توليدي رشايطو 

  هپرته په خوراکه کې د ځانګړو آمينو اسيدونو عالوه کول غري رضوري دی، د بېلګې په توګ

د شيدو غواګاين چې  ډېر توليد کوي او کوچني څاروي چې  ډېر وزن اخيستلو لپاره ساتل 

کېږي. آمينو اسيدونه د فعال انتقال پواسطه له هضمي الري څخه ويني ته جذب او حجرو 

ته انتقاليږي. دا انرژي ته اړتيا لري، ځکه چې په حجره کې د آمينو اسيدونو غلظت ويني 

او حجرې ته يې لېږد د لوړ غلظت په وخت کې تررسه کېږي تر څو د   ته سل چنده کېږي

ازادو آمينو اسيدونو او نسج جوړونکو پروتينونو، د ويني او حجرو ترمنځ د آمينو اسيدونو 

دوامداره راکړه ورکړه تررسه يش. نسجي پروتينونه په خپله ماتيږي او دوباره جوړيږي، مګر 

ني اوه ترمنځ توپري کوي. د بيلګي په توګه، د ځيګر پروت د دوی ثبات د بيالبيلو  انساجو

لري په دايس حال کې چې کوالجن  ډېر باثباته او په بشپړه توګه ساکن  half-lifeورځي 

د پروتني جوړيدو پروسې څلور مرحلې لري. د انفرادي آمينو اسيدونو  حالت لري.

  خامته.فعاليدل،د پيپتايد ځنځري جوړيدل، ځنځرياوږدېدل او ځنځري
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 فعاليدل 

 ته اړتيا لري:  ATPلومړۍ مرحله انزاميي ده او د پيچلو مرکباتو د جوړېدو لپاره 

يو ماليکول رسه جوړه  transfer RNA (tRNA)اسايل ګروپ د -له دې وروسته امينو

 کيږي:

 dependent -+3Mgلپاره د يو ځانګړی tRNAدواړه تعاملونه د آمينو اسيد او 

aminoacyl synthetase  پواسطه ماتيږي. د شل طبيعي آمينو اسيدونو ترمنځ

synthetases discriminate  .واقع کيږي مګر ځانګړنه يي قطعي نه دهtRNA 

رايبونيوکلوتائيد )څلورم څپرکی  11-31ماليکول يو انفرادي نيوکلوتايد ځنځري جوړوي چې 

ښيل. د ځنځري په يو طرف وګورئ( او د پام وړ ګونځي لري چې د هايدروجن پواسطه ن

-cytidine-cyctidineدي، لکه  C-C-A-OH–کي د اخري نيوکلوتائيد ترتيب  

adenosine دا آمينو اسيد د اخري ادينوسني له رايبوز رسه وصل وي. د ځنځري بل طرف .

 33.1ماليکول  په  tRNAمکرراً په نکليوتايد ګوانوسني کې له منځه ځي. يو ځانګړی 

 وي.شکل کې ښودل ش

شتون لري مګر يوازې يو آمينواسيد  tRNAد هر يو آمينو اسيد لپاره يوازې يو 

اخرنۍ برخې رسه  ډېري مشابه   tRNAلپاره شتون لري. دا چې د بېالبيلو  tRNAد هر يو 

 basesدي، دوی د ماليکول په داخل کې په ځانګړی ډول شتون لري. دا ترتيب د درې 

(anticodon) په  ، څخه جوړ دي، چېanticodon loop  کې د ځنځري مرکز ته نژدي

شتون لري،  چې خواص او ترتيب يې د ځانګړي آمينو اسيد لپاره ځانګړی شوی دی. کله 

رسه يوځای يش نو د پروتني جوړيدو يو طرف رايبوزوم ته  tRNAچې دا آمينو اسيد له 

ايبوزمونه د يوی ( جوړوي په کوم چې  ډېر ر polysomesوړل کيږي. دا ساختامين برخه )

رشته باندې د   mRNAدا په  رسه وصل دي.   RNAرشتي پواسطه له پيغام رسونکي 
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bases  سلسله ده، چې اساساً د هستويDNA  څخه نقل شوي، چې د جوړيدونکي

 سطحه په  mRNAپروتني په لومړين  جوړښت کې د آمينو اسيد ترتيب رامنځته کوي. د 

 منونې codonsشوو  باندې د پيژندل mRNAجدول  په  3.1

 آمينو اسيد کودون

UUU پينايل النني 

UUA ليوسني 

UCC سريين 

UCA سريين 

CCC پرولني 

CGA ارجنني 

AGC سريين 

AGA ارجنني 

UGA Stop 

 A ،ادنني =C،سايتوسني=G ،ګوانني=Uيوراسيل= 

ترتيب لري  ځانګړی basesيو ځانګړی امينو اسيد ځای پر ځای کيږي  چې د دې درې 

شتون لري، چې د   base triplet codeد بېلګې په توګه د هر يو آمينو اسيد لپاره يو 



حيواين تغذيه  133 

 

codone  .په نوم ياديږيtRNA  ځانګړی آمينو اسيد د ځانګړی کودول لپاره انتقالوي

 33بشپړونکی ترتيب لري چې د انتي کودون په توګه پيژندل کيږي.  basesچې د دري 

يې د شلو آمينو اسيدونو لپاره د پروتني  33شتون لري، او ترکيبونه   base triplerامکاين 

 کېږي.  codeجوړېدو په خاطر 

د هر آمينو اسيد لپاره د يوڅخه  ډېر کودون شتون لري. په هر صورت، هر يو 

کيږي. د انفزادي آمينو اسيدونو لپاره کودون ،  codeکودون يوازې د يو آمينو اسيد لپاره 

 جدول کې وړاندي شوي.  3.1او ځني بېلګي په  روښانه دی 

 

 د پيپتائيدي ځنځري د جوړيدو پيل 

د عايل څارويو رايبوزوم د هغوی د رسويب خواصو مطابق په يو 

ultracentrifuge  35کې دS(svedbergunits)  35اوS دوه فرعي واحدونو څخه ،

د  جوړ کړي. رايبوزوم 45Sجوړ شوی دواړه  رسه يوځای کيږي ترڅو يو وظيفوی 

رسه د کوچنيو فرعي واحدونو نښليدل  mRNAاو  tRNAپيپتايدونو د جوړيدو پيل له 

 AUGځنځري په پای کې په   mRNAکودونه  د  tRNAدي. د ميتونني لپاره  لومړی 

codon (n) ( 33.1کې ځای نييس .)شکل لومړي مرحله 

ته چې وروسغټ واحدونه رسه يوځای کيږي ترڅو بشپړ رايبوزوم جوړ کړي، 

کمپلکس  mRNA-amino acidکودون کې راتلونکي  n+3دې ته اماده وي چې په 
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 GTPقبول کړي )دوميه مرحله(. د هر آمينو اسيد پايت شوي برخه ځای پر ځای کيدل د 

 پشان د  ډېری انرژۍ لرونکو فاسفيټي رابطوته اړتيا لري.

 

 ځنځري اوږدېدل

کودون  n+3پواسطه وروسته په  tRNA( د ځانګړی AA3ال زم آمينو اسيد )

شکل کې په درېمه مرحله کې ښودل کيږي.  33.1کې ځای پر ځای کيږي، لکه چې په 

ترمنځ يو پيپتائيد رابطه جوړيږي، او د ميتونني لپاره  AA3او  AA3وروسته بيا د )متيونني( 

tRNA  همزمان متاثره کيږي )څلورمه مرحله(. دا رايبوزوم اوmRNA  ته وروسته يو بل

کودون پواسطه ډک  nکودون په هغه حالت کې ځای نييس چې د  n+3حرکت کوي، 

پواسطه ډک شوي ځای ته ځي، لکه چې په پنځمه مرحله  n+3کودون  د  n+3شوي او 

کې ځای نييس، چي  n+3په   AA1کې ښودل شوي. داپرويس وروسته تکراريږي، 

 n+1رڅو د حرکت پواسطه تعقيبيږي توروسته  يو پيپتائيد رابطه جوړيږي او د رايبوزوم د 

په  GTPکودون رسه مخ يش. دا تر هغي دوام کوي چې ځنځري بشپړ يش؛ هر حرکت  د 

 لرونکي رابطې مرصف ته اړتيا لري.شکل  ډېرې انرژۍ 

 

 له منځه تلل

د ځنځري اوږديدل تر هغې دوام کوي ترڅو کودون دايس حالت ته ورسيږي، 

. دا UGAيا  UAA ،UAGنه يش، د بېلګې په توګه  چې د بل آمينو اسيد لپاره کود

وروسته بنديږي او جوړ شوي پيپتائيدي ځنځري د هايدروليز پواسطه ازاديږي، چې په 

GTP  کې د فاسفيټ رابطې  ډېري انرژي ته اړتيا لري. د ميتونني پايت شوي برخه وروسته

يم  جوړښت جوړښت دي. دو د انزايم پواسطه له منځه ځي. پويل پيپتائيد د پروتني لومړين 

 β-pleated sheetهيليکس يا يو -يي د پويل پيپتائيد ځنځري تاويدل دي چې يو الفا

توليدوي، دواړه د هايدروجني رابطې پواسطه ثبات پيدا کوي. درميي  جوړښت د ځنځري  

او سلفر  salt linkagesکيږي او بياهم د هايدروجني رابطې،  foldingاو  coilingډېر 
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ول پواسطه ثبات پيدا کوي. د دې اسايس واحدونو څلورم  جوړښت  د پ

polymerization .)دی )څلورم څپرکی وګورئ 

يوه وړه برخه جوړوي او يوازې لږ  RNAد حجرې د  RNAپيغام رسونکی

 35-35وخت شتون لري. په ځينو مايکرواورګانيزمونو کې دا کيدي يش په جوړيدو کې د 

ه تررسه کړي؛ د يت لرونکو په نسجونو کې د دي فعال ژوند کيدي ځلو لپاره د يو قالب دند

يش  ډېر اوږد وي او په ځينو واقعاتو کې کيدي يش چې د څو ورځو لپاره پايت يش. د 

پروتني د جوړيدو ميکانيزم چې پورته ترشيح شو، له مخکي په جوړ شوي پيپتائيدونو کې 

يږي جوړيدل له يو آمينواسيد څخه رشوع کد آمينو اسيدونو عالوه کول په بر کې نه نييس؛ 

او د آمينو اسيدونو رسه يو پويل پيپتائيدي ځنځري  جوړيږي. پرته له دې چي د پيپتائيد د 

جوړيدو لپاره ټول اړين آمينواسيدونه په عني وخت کې شتون ونلري، جوړيدل نه تررسه 

رسه يش. که زم پرې تر کيږي او شته آمينو اسيدونه له منځه ځي نو کيدای يش چې کتابولي

 ي.ام وړ  آمينو اسيدونه ضايع کيږچريي د جوړيدو لپاره نيمګړی مخلوط شتون ولري د پ

 

 د انرژۍ قيمت 

د ماتيدو څخه انرژي  GTPاو  ATPد پروتني د جوړيدلو پر مهال، د 

انرژي ته اړتيا لري.  که چريي مونږ  40.3kJتوليديږي، د بدن پواسطه د هر ماليکول توليد 

قيقه فرضيه جوړو، نو د پروتني د جوړيدو  لپاره موثره انرژي  آټکل کيږي. آټکل کوو د

دی. په دايس   355چې په يو  پروتني کې د آمينو اسيدونو  اوسط ګرام ماليکويل وزن 

 n-3او د پيپتائيد رابطو شمري به  nپروتني کې، د آمينو اسيدونو شمري  ډېر وي، فرض کوو

څخه ګټه اخيستل کېږي. اوس مونږ د انرژي د بالنس  nاهدافو لپاره  وي مګر د ټولو عميل 

 يو شيټ دايس جوړولی شو:

  (kJمرصف شوي انرژي ) (kJزېرمه شوې انرژي )

 ګرامه امينو اسيد 355 3313 

 )فعاليدل( ATPموله  3 335.4 

 )رشوع کېدل( GTPمول  3 40.3 

 )اوږدېدل(  GTPمول  3 40.3 

 )له منځه تلل(  GTPمول  3 40.3 

 ګرامه پروتني   355  3313

3313 3433  

 3313/3433  =انرژيکي ګټورتوب =5.40 

NB دا محاسبه د اړينو آمينو اسيدونو همهاله وړاندوينه ښايي، ګټورتوب يي د نورمال رشايطو الندې ډير لږ دی 
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 شحم جوړيدل ۹.۱

ړشوي ګلرسايدونو ياپه بدن کې له ګلرسايدونه د ذخريوي شحم د جو

fattyacyl-CoAs  اوL-glycerols-1-phosphate  څخه جوړيږي. په زياتره

 انساجو کې رسته رسېږي مګر  ډېر د ځيګر او ذخريوي نسجونو پوري اړه لري.

  چوکاټ جنتيک انجيرني 3.1

زه ورکوي کوم چې يو ماتيدلو ته اجا DNAتکنالوژي   DNA recombinantد 

ماليکول رسه د خود بخودۍ تکرث توان  DNAپه زړه پوري جني لري او د دي رابطه له يو 

ورکوي. دا کيدای يش وروسته ژوندۍ حجرې ته د معريف پواسطه تکرث وکړي، لکه بکرتيم، 

او هغه خواص د کومو لپاره چې د جني کودونه هغې حجرې ته ورکول کيږي. د دې تخنيک 

کې د کالوين جوړول او د انساين انسولني لپاره د يو جني د  Escherichia coliيب په کاميا

کوډنګ  ابرازول دي، او په موږکانو کې د ودې هورمون د اندازې لپاره د جني کوډنګ په بر 

څارويو په نوم پيژندل  transgenicکې نييس.  له جنتيکي پلوه دا ډول تغري شوي څاروي د 

 کيږي.

ونو پېژندل چې په اورګانيزمونو کې اصيل بايوکيميکل خط سريونه تغريوي د هغو جين

کيدای يش د څارويو په تغذيه کې  ډېر په زړه پورې وي، ځکه چې دا دوی ته  داسې توانايي 

 ورکوي  چې مخکي يې نه درلوده لکه د اړينو مغذي موادو توليد. د بېلګې په توګه:

  په پسونو کې د وړيو د ودې لپارهCysteine  آمينو اسيد اړين دي، چې د جوړيدو لپاره

 serineد ميتونني رسچيني ته اړتيا لري. ځانګړی بکرتياوې له داسې خط سري رسه چې 

transacetylase  اوO-acetylserine sulphydralase  دوه انزاميونه په کې شامل

ې ډنګ په پسونو کجوړېدو توان لري. د دي انزاميونو لپاره د جينونو کو  cysteineدي د 

په کاميابۍ رسه معريف شوي، چې وروسته مناسب خط سريونه،  يوازې په نامناسبو انساجو 

 کې وړاندې کوي.

  د تريونني او اليسني رضوري آمينو اسيدونو د بايوسينتيزيس لپاره د موږکانو په حجرو کې

ې د دوی کجينونه له اسپارتيت څخه په کاميابۍ رسه معريف شوي، د خوګ په جينوم 

 معرفت په ابتدايئ توګه معريف شوي.
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 Transgenic  موږکان رامنځته شوي چې پانقراس يې د سيلولياز کړنه تررسه کوي. د دي

السته راوړنې  ډېر ارزښت د ساده معده لرونکو څارويو په هضم کې بشپړ ښوايل راوستل 

 دي.

  خې  الری د مخکنۍ بر د جني انتقال پخوا تررسه شوی تر څو سيلولياز کړنه  د هضمي

بکرتيا کې معريف کړي. که چريي د سيلولياز د کړين د لوړو تيزايب حالتونو الندې  د 

رومن مايکرو اورګانيزمونو ته ورکول کيږي، وروسته دا په بهرت کولو يو ښه تاثري لري چې 

د فايرب په هضم او علف اخيستو په  ډېري اندازي کنسرتيت تغذيه کيدلو زيامننونکي 

اورګانيزمونه په عميل توګه کامياب وي دا به البته  Transgenic اثريات لري. که چرييت

 د رومن له اصيل فلورا رسه رقابت وکړي.

 

 کوانزاميونو جوړيدل A-د فټي اسايل

د شحمي تيزابونو جوړېدل عموماً دري سيستمونه لري. لومړی يې  ډېر فعال او 

څخه   Aکوانزايم-يا بيوتايل Aکوانزايم-له اسيتايل د حجرې د سايتوپالزم په مرکزکې عموماً 

پاملتيت توليدوي. تقريباً نور ټول شحمي اسيدونه د دي تيزاب د تغري څخه توليديږي. 

دويم سيستم په اندوپالزميک ريتکومل کې واقع دي او يوه لږه اندازه په مايتوکاندريا کې 

اعطاکونکي په توګه، د دوه کاربونونو  رسه د Aکوانزايم-واقع کيږي. دا سيستم له مالونايل

په عالوه کولو رسه د شحمي اسيدونو ځيځريونه اوږدوي. درېم سيستم، د اندوپالزميک 

 شوي شحمي تيزابونه غريمشبوع کوي.ريتکومل پورې محدود دی، چې مخکي جوړ 

 

 د پاملتيت سايتوسوليک جوړيدل 

عموماً په مايتو کاندريا  Aکوانزايم-په غري شخوند وهونکو څارويو کې اسيتايل

کې له ګلوکوز څخه د پايرويت د اوکسيداتيف ډي کاربوکسيليشن پواسطه د 

مخ وګورئ(، مګر د شحمي تيزابونو او اماينو  311ګاليکوجينيزيس پواسطه جوړيږي )

پواسطه هم توليديږي. له دې وروسته دا بايد د  oxidative degradationڅخه د 

لپاره د حجرې سايتوپالزم ته ولېږدول يش. په هر صورت، د  شحمي تيزابونو د جوړيدو

نفوذ نيش کويل، بايد له کارنتني رسه کمپلکس  Aکوانزايم-مايتوکاندريا غشاڅخه اسيتايل
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دوباره  Aکوانزايم-يش يا سايتوپالزم ته له انتقال څخه مخکې په سرتيت بدل يش. د اسيتايل

 جوړېدل په الندې ډول تررسه کېږي:

وند وهونکو کې، استيت مستقيامً له هضمي الري څخه جذبيږي اود په شخ

 مخ وګورئ( په ۹۹۳کې )سنتتياز په شتون  Aکوانزايم-حجرې په سايتوپالزم کې د اسيتايل

سرته رسچينه  Aکوانزايم-بدليږي. دا په شخوند وهونکو کې د اسيتايل Aکوانزايم-اسيتايل

ډېره  لږيږي او سايتوپالزم ته د   کړنه ATP-citrate lyaseده، په کوم کې چې 

ترييدل لږېږي. دا سيستم په ځيګر، پښتورګو، مغز، سږو،  Aکوانزايم-مايتوکاندريا د اسيتايل

غوالنځي غدواتو او ذخريوي انساجو کې فعال دي. د کاربن ډای اکسايد د رسچيني په 

ونونه او د منګانيز اي reduced NADP ،ATP،-1HCO+توګه د دي سيستم اړتياوي 

 بدليدل دي:  Aکوانزايم-باندې د اسيتايل Aکوانزايم-دي. لومړۍ مرحله په مالونايل

-مالونايل په شتون کې malonyl-CoA-ACP transacylaseله دې وروسته د 

-malonylرسه تعامل کوي، تر څو  acyl-carrier protein (ACP)له  Aکوانزايم

ACP complex  جوړکړي. له دې وروسته دacetyl-CoA-ACP transacylase 

رسه  malonyl-ACPرسه يوځای کيږي او له  ACPله  A کوانزايم-په شتون کې اسيتايل

-butyrylتعامل کوي،د کاربن د دوه اتومونو پواسطه د ځنځري اوږدوالی  ډېريږي  تر څو 

ACP   شکل کې ښودل شوي. 34.1جوړ کړي. په دې برخه کې شامل تعاملونه په 

Butyryl-ACP  وسته له ورmalonyl-ACP complex  رسه تعامل کوي، او د دوه

رامنځته کړي. د ځنځري  caproyl-ACPاتومه کاربن رسه دا ځنځري اوږديږي تر څو 

-د کاميابه تعاملونو پواسطه  له مالونايل fattyacyl-ACP complexesاوږديدل د 
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نځته يش. رام palmitoyl-ACP complexرسه صورت نييس تر هغې چې  Aکوانزايم

 پاملتيک اسيد د يو ځانګړی کتاليز پواسطه آزاديږي. دا ټول تعامل داسې وړاندې کيږي:

 

-څخه د مالونايل Aکوانزايم-د دې پرويس د اړينې انرژۍ په ارزيابۍ کې د اسيتايل

 په توليد کې بايد د انرژۍ قيمت  په پام کې ونيول يش او دايس وړاندې  يش: Aکوانزايم
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غدوات د لنډ او متوسط ځنځري لرونکي اسايل کمپلکسونو لپاره ځانګړی د غوالنځې 

deacylases ونه د شيدو په شحمو کې څرګنديږي.لري، چې د دي ځنځري تيزاب 

 

 د ځنځري اوږدوالی 

دا سيستم په شحمي اسيدونو کې د کاربن د دوه واحدونو په داخلولو رسه  متوسط 

 31.1ته اړتيا لري. دا خط سري په  d NADPreduce+او  ATPاو اوږد ځنځري  لري او 
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دي، او  د زياتره انساجو توليد  palitoyl-CoAشکل کې ښودل کيږي. ترجيحي مواد يي 

کاربن اوږد ځنځري لرونکي مشبوع تيزابونه  33او  33، 35,34سټېريت دي.  په مغز کې ، 

د ځنځريونو د  د شحمي تيزابونو جوړيږي  چې د مغز د لپيد په توګه اړين مواد دي.

د دوه کاربنو د  Aکوانزايم-اوږديدو لپاره مايتوکاندريايي سيستم شتون لري، چې اسيتايل

يا  ډېر  33موادو رسه چې د کاربن  Aکوانزايم-ورکونکی په توګه استعاملوي مګر له اسايل

 ونو رسه تړلی، محدود فعاليت لري.اتومونه او لنډ ځنځري 

 

 مشبوع کيدل شوو شحمي تيزابونو غري  د  جوړ

په شتون  fattyacyl-CoA desaturasesپه ايندو پالزميک ريتکومل کي د 

کې د شحمي تيزابونو په ځنځريونو کې دوه ګوين رابطې منځته راځي. له دې کبله 

∆1-مشبوع تيزابونو څخه د يو ( تيزابونه له متناظروoleicپامليتوليک او اوليک )

desaturase  سيستم اوsteroyl-CoA desaturase پواسطه توليديږي، چې دنهم ،

او لسم کاربن ترمنځ دوه ګوين رابطې رامنځته کوي. دا سيستم له  هغو تيزابونو رسه محدود 

 يا  ډېر  کاربنونه ولري. 30دي چې ځنځري اوږدوالی يې

لري مګر هغه  desaturases 0Δاو  3Δد يت لرونکو حجرې همدارنګه 

ربن څخه وروسته دوه ګوين رابطې رامنځته کړي. په پايله سيستمونه، نه لري چې د نهم کا

يا  linoleic acid (34:3Δ1,33)کې د يت لرونکو د نسجونو لپاره دا ممکن نه دي چې  

α-linolenic acid (34:1Δ1,33,30)  جوړ کړي. دا بايد په خوراکه کې عالوه کړي

وروسته له دوی څخه  ( ويل کيږي. له خوړو EFAيش چې ورته رضوري شحمي تيزابونه )
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ƴ-پواسطه د  desaturations0Δيا \او 3Δاو  successive chain elongationد 

linolenic ،اراکيډانيک،eicosapentaenoic  اوdocosahexanoic   په شمول  يو

 شکل وګورئ(. 3.1مقدار  تيزابونه، جوړېږي )په درېم څپرکی کې 

 

 فاسفيټ جوړېدل -۹-ګليرسول-د ايل

ومړين مواد يې ډای هايدروکيس اسيتون فاسفيټ  دي چې د معمويل ل

 NAD-lindedد تعامل پواسطه توليديږي. دا د   ګاليکواليتيک خط و سري او الدولياز

glycerol-1-phosphate dehydrogenase پواسطه لږيږي: 

همدارنګه  له هضمي الري جذب شوي ازاد ګلرسول څخه جوړېږي، يا د 

  ون کې د ترای اسايل ګلرسول د ماتيدو څخه رامنځته کيږي. دا تعاملګلرسول کينياز په شت

ته اړتيا لري. سپني ذخريوي نسجونه په کايف اندازه ګلرسول کينياز  ATPډېری انرژي لکه 

 کېږي. س په ډول ورڅخه ګټه اخيستلنه لري، او زياتره ګلرسول فاسفيټ د ګاليکواليزي

 د ترای اسايل ګلرسول جوړېدل

ټرانسپريياز په شتون کې -فاسفيټ اسايل -۹-رحله يې د ګلرسوللومړۍ م

دوه  ګروپه ازاد ماليکولونو پواسطه   fattyacyl-CoAفاسفيټ  د -۹-دګلرسول

acylation  دي، تر څوphosphatidic acid :توليد کړي  
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ري. اتومه کاربن ول 34او  33دا تعامل په ترجيحي ډول له هغه تيزابونو رسه واقع کيږي، چې 

ماتيږي او ډای اسايل ګلرسول رامنځته کوي، چې له درېم  phosphatidic acidوروسته 

fattyacyl-CoA :رسه تعامل کوي او ترای اسايل ګلرسول رامنځته کوي 

مونواسايل ګلرسول رسه  مستقيامً ترای سايل -۹په کوملو کې د لپيدو د هضم څخه له 

 و په مکوزا کې صورت نييس.ګلرسول جوړېږي، چې د عايل څارويو د کومل

 

 د انرژۍ اندازه 

د شحم د جوړېدو ګټورتوب د ترشيح شوو الرو څخه محاسبه کېږي. د 

 سايتوپالزميک سيستم پواسطه د ترای پاملتني د جوړيدو محاسبه داسې ده:

زېرمه شوې 

 (kJانرژي )

 مرصف شوي

 (kJانرژي ) 

 

 موله استيټ 4 3113.5 

 acetyl-CoAموله استيت په  4 3133.3 

 malonyl-CoAپه  acetyl-CoAموله  3 013.4 

 زياتونې   malonyl-CoA ۳د  1134.1 

 مول پاملتيت لپاره انرژي   3د  33154.0 

 مول پاملتيت لپاره انرژي   1د  13130.0 

 موله ګلوکوز   5.0 3310.5 

 
40.3 

موله ګلوکوز په ډای هايدروکيس اسيتون    5.0

 فاسفيټ

 
303.3 

-Lمول  3مول ډای هايدروکيس اسيتون فاسفيټ په  3

glycerol-1-phosphate 

 لپاره انرژي L-glycerol-1-phosphateمول  3د  3333.3 

 لپاره ټوله انرژي tripalmatinمول  3د  14353.3 

 لپاره زيرمه انرژي tripalmatinمول  3د   13530.5

   

 13530.5/14353.3  =انرژيکي ګټورتوب =5.41 
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  د کاربوهايدريتونو جوړېدل ۹.۱

 ګلوکوز

 ګلوکوز د څارويو په انساجو کې اړېنه ماده او د انرژي رسچينه بلل کېږي.

 د عصبي انساجو او رسو حجرو په ميتابوليزم کې 

 فاسفيټ رسچينه-۹-د شحم د جوړېدو لپاره د ګلرسول 

 ساتنې لپاره د وينې د شکري د اندازې د 

 د ګاليکوجن د رسچينو په توګه په ځانګړي توګه په ځيګر او عضله کې 

 د اسيتايل کوانزايمA د اکسيديشن لپاره د اوکسالواستيت د رسچيني په توګه 

 د ګليرسول او لکتيت د پاکولو لپاره 

 .د نورو کاربوهايدريتونو د لومړينۍ مادي په توګه 

کاربوهايدريتونو له هضم څخه  ګلوکوز په غريشخوند وهونکو څارويو کې د 

منځته راځي. کله چې دا رسچينه کايف نه وي نو کيدای يش ګلوکوز د غريکاربوهايدريتي 

رسچينو په ځانګړی  توګه له لکتيت، ګليرسول او ګلوکوجنيک امينو اسيدونه 

(gluconeogenesis څخه هم جوړ يش. په شخوند وهونکو څارويو کې د هضم څخه )

هم هيڅ  نه ترالسه کيږي؛ د ګلوکوز لپاره اړتيا نه شته، په هر صورت د غري شخوند لږ يا 

وهونکو څخه توپريکوي. په پايله کې شخوند وهونکي څاروي ډيرلوړ او موثر ګلوکوز 

لوکوز ميخانيکونه لري. لکه په غري شخوند وهونکو کې، ګ ګلوکونيوجنيک تبديلونکي او د

ې نيک آمينو اسيدونو څخه جوړېږي، مګر سرته رسچينه يله ګليرسول، لکتيت او ګلوکوج

 کوز د جوړېدو لپاره استعامليږي(.د ګلو  159پروپيونيت دي )تقريباً 

 لکتيت د ګلوکوز د رسچينې په توګه

د لکتيت څخه د ګلوکوز د توليد لپاره لومړۍ مرحله د لکتيت ډيهايدروجنياز 

  پواسطه په پايرويت د لکتيت بدليدل دي:
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د ګاليکواليتيک د سلسيل د ساده بريته ګرځيدنې  چې دا دري تعاملونه تررسه نه يش ترڅو

 پواسطه د پايرويت څخه ګلوکوز نه تشکيلېږي:

 فاسفيټ -۶-د ګلوکوز بدليدل په ګلوکوز 

 ډای فاسفيټ -۶،۹فاسفيټ بدليدل په فرکتوز -۶-د فرکتوز 

  دphosphenolpyruvate بدليدل په پايرويت 

رې په نورمالو رشايطو کې نه ګرځيدونکي وي،دا په  ډېره اندازه انرژي تر څو چې د حج

د پايرويت  phosphoenolpyruvateکې، په  ګلوکونيوجنيزيسورکونکي دي.  په 

 بدليدل د دوه مرحلو په واسطه ترالسه کيږي:

 Pyruvate farboxylase چې پايرويت په اوکسالو استيت بدلوي )په غريشخوند ،

انزايم په ميتوکاندريا کې موقيعت لري او د پايرويت بدليدل په اوکسالو وهونکو کې دا 

 استيت يوازې په دي ځای کې صورت نييس(

 Phosphoenolpyruvate carboxykinase چې اوکسالواستيټ په ،

phosphoenolpyruvate .بدلوي 
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دا وروستي حالت په مايتوکاندريا کې صورت نيويل يش  او د 

phosphoenolpyruvate  ،وروسته د حجرې سايتوپالزم ته ځي. په عويض ډول

په توګه د حجرې  glutamate-aspartate shuttleکيدای يش اوکسالواستيت د 

کاربوکيس کنياز  cytoplasmic phosphoenolpyruvateسايتوپالزم ته الړ يش او د 

 بدليږي. په شخوند وهونکو کې، پايرويت phosphoenolpyruvateپواسطه په 

ربوکيس لياز د حجرې په سايتوپالزم يعنې مايتوکاندريا کې موقيعت لري او په سايتوپالزم کا

 بدلېږي. phosphoenolpyruvateکې پايرويت په بشپړ ډول په 

مرحلو په بريته  0-35د حجرې په سايتوپالزم کې د ګاليکواليتيک سلسيل د 

 3.1فيټ بدليږي )ډای فاس-۶،۹په فرکتوز  phosphoenolpyruvateګرځيدين رسه 

فاسفيټيز او  ۶-ډای فاسفيټ پواسطه په فرکتوز-۶،۹-شکل وګورئ(. دا وروسته د فرکتوز

فاسفيټ بدليږي. په ګلوکوز -۶-وروسته د دوهمي مرحيل په بريته ګرځيدين رسه په ګلوکوز

شکل کې  35.1فاسفيټيز پواسطه صورت نييس. ټوله پروسه په -۶-کې اخري تغري د ګلوکوز

 ي.ښودل شو 

 

 آمينواسيدونه د ګلوکوز د رسچينې په توګه 

له اليسني او ليوسني څخه پرته د نورو آمينو اسيدونو کتابوليزم د 

tricarboxylic acid cycle intermediates  ۹۹۹کيږي )يا د پايرويت توليد سبب 

شکل کې لېدل  35.1پايله کې  په ګلوکوز بدليږي نوموړی عمليه په  مخ وګورئ(. چې په

يږي. د ترای کاربوکسليک اسيد دوران مداخله کونکي دوران ته داخليږي او په ماليت ک

بدليږي چې د حجرې سايتوپالزم ته داخليږي، او د ماليت ډيهايدروجنياز پواسطه په 

  اوکسالواستيت بدليږي:
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 ګليرسول د ګلوکوز د رسچينې په توګه 

فاسفيټ باندې -۹-رسولګليرسول لومړی د ګلرسول کنياز انزايم پواسطه په ګل

phosphorylate فاسفيټ ډيهايدروجنياز پواسطه اکسيدايز او په  -۹-کيږي. دا د ګلرسول

 ډای هايدروکيس اسيتون فاسفيټ بدليږي، او ګاليکوجنيک  الرې ته داخليږي.

 

 پروپيونيت د ګلوکوز د رسچيني په توګه 

وګورئ(. دا  شکل 3.1بدليږي ) Aکوانزايم-پروپيونيت لومړی په سکسينايل

ترای کاربوکسليک اسيد دوران ته داخليږي او په ماليت بدليږي او مايتوکاندريا پريږدي. 

د مروجې الري  phosphoenolpyruvateپه ګلوکوز بدليدل يي بيا د اوکسالو استيت او 

شکل کې وړاندې  33.1غټي الرې په  gluconeogenesisپواسطه صورت نييس. د 

تو مالحظه بېالبييل ميتابوليکي الري لري خو دا حالتونه چې مخکې شوي. د انرژي د تغريا

 جدول کې ښودل شوي. 1.1ذکر شول د انرژي د پام وړ اړتيا باندې  متکي ده چې په  

غټي  سګلوکونيوجنيزيپه غريشخوند وهونکو کې، آمينو اسيدونه او لکتيت د 

ذيه کې په نورماله تغ رسچيني جوړوي په شخوند وهونکو کې پروپيونيت برجسته دي.

اړتيا  پوره کړي، مګر کله چې د خوراکې  359 پروپيونيت ممکن د شخوند وهونکو دګلوکوز
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اندازه لږيږي، ارزښت يې هم لږيږي. د لوږي پر مهال دا مرسته صفر کيږي او په دې وخت 

 لپاره  ډېر ګټور متاميږي. ګلوکونيوجنيزيسکې ګليرسول د 

 س د انرژی اندازهجدول د ګلوکونيوجنيزي 1.1

 ګټورتوب (kJنښتي انرژي ) (kJانرژۍ اندازه ) Input رسچينه

 moles + 35 ATP 1134 3435 5.33 3 اسپارتيت  

 moles + 3 ATP 1334 3435 5.44 3  پروپيونيټ 

 moles + 3 ATP 1333 3435 5.44 3 لکتيت 

 moles - 3 ATP 3143 3435 5.13 3 ګلرسول 

 

  ېدلد ګاليکوجن جوړ 

ګاليکوجن يو پيچيل پويل سکرايد دي چې د ګلوکوز څخه جوړ شوي )دويم 

څپرکی وګورئ( او  کله چې په بدن کې ګلوکوز  ډېر يش نو د يوځای کولو توان يې لري.  

( دي چې UDPGد ګاليکوجن د جوړيدو  اسايس مواد يوريدين ډای فاسفيټ ګلوکوز )

  شکل ښودل شوي. 33.1ينو څخه توليديږي لکه چې په د بېالبيلو رسچ

ګاليکوجن د لومړنيو ماليکولونو رسه د يوريدين ډای فاسفيټ ګلوکوز د تعامل پواسطه 

توليديږي، چې تر ټولو فعال يې په خپله ګاليکوجن دي. هغه ماليکولونه چې څلور 
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ره تعامل اندازه يي کرا په توګه فعاليت وکړي، مګر د primersګلوکوزه ولري کيدای يش د 

پيچلتيا  ډېريږي، تعامل هم  ډېريږي. ګاليکو جن د ګاليکوجن  primerده. څومره چې د 

ځنځري د څلورم  non-reducing end of the primerسينتياز انزايم په شتون کې له  

  هايدروکيس ګروپ رسه د يوريدين ډای فاسفيټ ګلوکوز تعامل په پايله کې جوړيږي:

رابطي( په ګلوکوز کې د ځنځري  ۶،۹يکوجن په ماليکول کې د ځنځريجوړوين مسول )د ګال 

هايدروکسيل ګروپ ته د ګاليکوجن د ځنځري د اخر څخه  د شپږ يا -۶د مخکنۍ برخې 

د انتقال پواسطه  terminal oligosaccharide fragmentاوه ماليکوله ګلوکوز د 

( ترانس ګاليکوسايلياز  په شتون کې ۶،۹-۹،۹)-جوړيږي. دا د ځنځريي انزايم يا امايلو

 صورت نييس.

 

 د لکتوز جوړېدل

لکتوز )شيدو شکره( په  ډېره اندازه د شيدو ورکونکو د غوالنځې په غدواتو کې 

له يو ماليکول ګلوکوز او يو ماليکول ګلکتوز څخه جوړيږي. ګلوکوز موجود وي، مګر  

ز څخه جوړ يش چې د کاربن په څلورم اتوم کې تغريشکل کوي. ګلکتوز بايد له ګلوکو 

فاسفيټ او وروسته په يوريدين ډای فاسفيټ ګلوکوز بدليږي، -۹-ګلوکوز لومړي په ګلوکوز

يوريدين ډای  د تعامل پواسطه  UDP-galactose-3-epimeraseله دې څخه  د 

له دې وروسته په  شکل کې ښودل کيږي. 31.1فاسفيټ ګلکتوز توليديږي، لکه چې په 

د تعامل پواسطه لکتوز  UDP-D-galactoseلکتوز سنتتياز سيستم کې له ګلوکوز او  

 جوړيږي:

کس دي. يو کمپل  α-lactalbuminد سنتتياز سيستم د ګلکتوسيل ټرانسپريياز انزايم او 

-αد ګلکتوز رسه د يو کاربوهايدريت لرونکي پروتني نښتل ماتوي دا انزايم 

lactalbumin  د دې انزايم ځانګړتيا تغريوی له دې کبله له ګلوکوز رسه د  ګلکتوز رابطه
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ماتوي. دا انزايم په غري شيدو ورکونکو غدواتو کې شتون لري مګر فعاليت يې ضعيف وي. 

په غده کې توليديږي اود دې په شتون کې دا  α-lactalbuminد شيدو په ورکولو رسه، 

  ډېر فعاليږي.انزايم  د رابطو په ماتولو کې  

 د لکتوز جوړيدو کې د انرژۍ ګټورتوب په الندې ډول ټاکل کېږي:

 زېرمه شوې

 (kJانرژي ) 

 مرصف شوي

 (kJانرژي ) 

 

 موله ګلوکوز 3 0353 

 فاسفيټ -۹-مول ګلوکوز 3مول ګلوکوز په  3 335.4 

 فاسفيټ په يوريدين ډای فاسفيټ ګلکتوز-۹-مول ګلوکوز 3 40.3 

 ول لکتوز لپاره اړېنه انرژيم 3د  0433.3 

 مول لکتوز لپاره نښتي انرژي 3د   0334.3

  0334.3/0433.3=5.13  =انرژيکي ګټورتوب  
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 چوکاټ ميتابوليکي ناروغۍ 3.1

له ميتابوليکي سټريس څخه رامنځته شوي ميتابوليکي ناروغۍ هغه وخت 

 ول له اخيستلو څخه  ډېر وي، ميتابوليکي حاصل،واقع کيږي چې ميتابوليکي محص

 محصول  ډېروي، يا د پروسس په سيستم کې ماتيدل واقع کيږي.

د ميتابوليکي ناروغۍ يوه ځانګړی بيلګه کيتوزيس ده او هغه وخت منځ ته 

راځي کله چې ميتابوليکي محصول له حاصل څخه  ډېريږي. کيتوزيس په شخوند 

ته اړتيا لري، واقع کيږي، لکه شيدي ورکونکي غواګاين  وهونکو کې چې  ډېر ګلوکوز

چې د شيدو په لومړۍ مرحله کې وي، چريته چې ګلوکوز په غوالنځه کې د لکتوز د 

جوړيدو لپاره اړين دي، او مور ورته په اخر د بالربوايل کی اړتيا لري، ځکه چې د 

نوکې، په دواړو حالتو  جنني د ودې لپاره ګلوکوز د انرژي د رسچيني په توګه اړين دي.

په شان  gluconeogenesisاوکسالواستيک اسيد د ګلوکوز د جوړيدو لپاره د 

رسه په ترای کاربوکسليک اسيد دوران  Aکوانزايم-استعامليږي او له دي کبله  د اسيتايل

کې نه يوځای کيږي. دا ستونزه زياتره وخيم  حالت دی ځکه چې څاروي د انرژي 

بااالخره د بدن شحم د انرژۍ د رسچيني په توګه مرصفوي.  منفي بالنس لري، او

د بدن د شحم د ازاديدو څخه رامنځته کيږي په موثره توګه نه  Aکوانزايم-اسيتايل

-D-βاستعامليږي چې د اوکسالواستيک اسيد د نشتون له کبله په اسيتواستيت، 

hydroxybutyrate هري يرمه او ز او اسيتون )کيتوباډي( بدليږي،دا  په وينه کې ز

 کيږي.

د ميتابوليکي ناروغيو يوه بيلګه  هغه وخت رامنځته کيږي کله چې ميتابوليکي 

حاصل  ډېريږي د محصول  ډېروايل د آمونيا زهريت دي. په وينه کې له اړتيا څخه  ډېر 

آمينو اسيدونه او نايرتوجن  ځيګر ته ځي  چې  ورڅخه آماين لري کيږي. د 

influence of glutamate dehydrogenase  پواسطهNH3  لهα-

ketogluterate  رسه يوځای کيږي تر څو ګلوتاريت رامنځته کړي. که چريي شخوند

 rumen-degradable nitrogen (RDN)وهونکو ته  ډېر پروتني  ورکړل يش د 

( کايف نه وي، نو کيدای FMEمکرويب پروتني جوړيدو اړتيا ډېروي يا د تخمر انرژي )
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ه ديوال څخه ويني ته  ډېر نايرتوجن جذب، او ځيګر ته الړ يش، او د يش د رومن ل

اطراح مخکي د يوريا سايکل پواسطه  په ګلوتاميت بدل يش. په هرصورت په ګلوتاريت 

استفاده له منځه وړي او د ترای کاربوکسليک   α-ketogluterateبدليدل د  NH3د 

سبب کيږي او د آمونيا زهريت  جوړيدو ATPاسيد دوران  فعاليت خرابوي، چې د لږ 

 واقع کيږي.

ګروپونو يا په بېالبيلو انزاميي  prostheticډېر مرنالونو او ويټامينونه د   

سيستمونو کې د کوانزايم په توګه ميتابوليکي دنده لري. په پايله کې مرنال او ويټامني 

اقع و  کمښت د پروسس کونکي سيستم د ماتيدو سبب کېږي او ميتابوليکي ناروغۍ

مخ وګورئ( په  ۹۹۹ايزومرياز ) methylmalonyl-CoAکيږي. د بيلګې  په توګه، 

gluconeogenic 33الره کې په ويټامنيB .33د ويټامني متکي اړين انزايم ديB  يا(

کوبالت( کمښت کيدای يش د انزايم فعاليت لږ کړي، د ګلوکوز جوړيدو ګټورتوب 

 يږي. په ورته توګه، رسيربوپالزمني په مسلږيږي  او څاروی له کيتوزيس رسه مخ ک

متکي انزايم دي چې د حجراتو څخه په وينه کې د اوسپنې خويش کيدو مسوليت لري. 

د مسو کمښت د رسيربوپالزمني فعاليت لږوي، د هيموګلوبني جوړيدو لپاره د اوسپني  

 استعامل لږيږي او څاروی د کم خونۍ رسه مخ کيږي.

ړونکو پروسو د انرژۍ د ګټورتوب اټکل، هم دلچسپ د ذکر شوو بېالبيلو جو

دي، بايد  ډېر وزن ور نه کړل يش ځکه چې د معياري رشايطو الندي د بشپړ نښتلو په 

 ATP شمول د دوی اعتبار،  د بېالبيلو فرعي سټرايټونو شتون، او په غريختمي توګه له

ه پواسط وريليشنله اکسيديشن څخه د اکسيداتيف فاسف FADHاو  NADHتوليد رسه د 

 په يو شمري فکتورونو تکيه لري.

 

  د ميتابوليزم کنرتول ۹.۱

يو اورګانيزم بايد يو ثابت داخيل تغري او خارجي محيط له تغري رسه توافق ولري، 

ترڅو په حجره کې   موثري اړيکي  تررسه يش. دا اړيکي پرته له بشپړونکو سيستمونو په 

نګړنو متکی دي. لومړي عصبي سيستم او دوهم اندوکراين سيستم دي چې دوه ځا
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هورمونونه استعاملوي او د ترشح کونکي غدواتو څخه بېالبيلو انساجو ته ځي. د دي دواړو 

په  vaspressinسيستمونو يوځای کيدل د دوه بېلګو پواسطه ښه روښانه کېږي: 

 حاميه غدي ته ځي، له بل پلوه،هايپوتالموس کې جوړيږي او عصبي فايرب پواسطه ن

( په مغز کې ACTHځانګړی هورمونونه لکه انسولني او ادرينوکورتيکوتروپيک هورمون )

احذوي ساحه لري. هورمونونه پروسې نه تررسه کوي مګر د دوی کنرتول د موجوده پروسو 

غشا  ویاجرا کيږي. په دې توګه دوی د انزاميي ماتيدين د تاثري او  حجر  د تنظيم پواسطه

د نفوذي قابليت پواسطه د جوړيدو او انزاميونو د ماتيدو په اندازه کې دخالت کوي. 

کيمياوي پرويس بايد د ټول اورګانيزم د اړتيا  په ثابتو اندازو رسه د حجرې په کچه تررسه 

 يش.  د انزاميي فعاليت  کنرتول په الندې حالتونو باندې متکي دي:

  ايم جوړيدين او ماتيدين پايله دهد انزايم  اندازه، چې د انز 

   فعال او غري فعال )پروانزايم(  انزايم. له دې وروسته د انزايم فعاليت د ځانګړی پروتني

ماتونکو په شتون متکي دي، چې په پروانزايم فعايل برخي جوړوي. دا انزاميونه په 

 هضم کې ذکر شوې او د وينې لخته کيدل يي ځانګړی بېلګي دي

  زم يا اورګانيلونو کې د ځانګړو پروسو په سايتوپالcompartmentalization  ،

تقريباً د غشاګانو د غرينفوذي خاصيت پواسطه  ځانګړي ميتابوليتونه ترييږي، د بېلګې 

په توګه، د شحمو جوړيدل د حجرې په سايتوپالزم کې صورت نييس،هغه دايس چې 

چې په  futile cycling د شحمو اکسيديشن تر مايتوکاندريا پورې محدود دي، او

دوه پروسو کې صورت نييس رفع کيږي ترڅو په عني موقيعت کې واقع يش. غرينفوذي 

سيستمونو پواسطه پاي ومومي چې د سايتوپالزميک او  shuttleقابليت کيدي يش د 

اورګانيل شکلونه  عني تجزيه کېدونکي فعاليت ته اړتيا لري. دا د موادو د جذب 

 وموي.پواسطه کنرتول معل

  د هغو پروتينونو شتون چې له انزاميونو رسه يوځای کيږي د هغوی فعاليت بندوي، او

هغه مواد چې وررسه مخلوط کيږي او د انتقال وړ نه وي، د ځانګړو انزاميونو د کړنو 

 لپاره د فلزاتو ايونونه اړين دي
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 ياز په واقعه د هغو پروتينونو شتون چې د انزايم ځانګړنه تغريوي؛د ګلکتوسيل ټرانسپري

اندازه د هورمون  α-lactalbuminدنده يې ښه بېلګه ده. د  α-lactalbuminکې د 

 تر کنرتول الندې ده او له دې کبله لکتوز جوړيږي

    ممکن په ميتابوليزم کې دfeedback inhibition  عمليات د عملياتو د ميکانيزم تر

رې زايم فعاليت  د دې تعامل يا ال ټولو عمده تنظيمونکې وي. په دي برخه کې، د يو ان

د اخري توليد  پواسطه منع کيږي. د بېلګې په توګه د پايرويت څخه د والني په جوړيدو 

کې لومړۍ مرحله يي د اسيتولکتيت جوړيدل دي، چې د اسيتولکتيت سنتتياز پواسطه 

 ېماتيږي. د دي انزايم فعاليت او د والني جوړيدو اندازه د والني په موجوديت ک

لږيږي. ورته حالت هغه وخت منځته راځي چې د يو اخري توليد جمع کيدل د تعامل 

تعامل پواسطه تاثري وکړي. د بېلګې په توګه، د  massاندازه  يا په الره باندې د ساده 

 ګاليکواليتيک خط و سري پواسطه د ګلوکوز ماتيدل  د الندې تعامل پواسطه کنرتوليږي

او فاسفوريک اسيد برابرول   ADPرصفيږي، ددي ماتيدل د په تيزۍ رسه م ATPکله چې 

مطمئني کوي، له دې کبله دا تعامل د چپ څخه ښي لوري ته په چټکۍ رسه تررسه کيږي. 

او غريعضوي فاسفيټ برابرېدل   ADPنه استعامليږي، د  ATPله بله پلوه که چريي، 

 لږيږي او په همدې توګه د تعامل چټکتيا هم لږيږي.
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 لنډيز

هغه  پرويس دي چې په ژوندي اورګانيزم کې صورت نييس. دا د پيچلو   تابوليزممي .3

 مرکباتو  جوړېدل )انابوليزم( او ماتيدل )کتابوليزم( په بر کې نييس.

تعاملونه انرژي ازادوي او انابوليک تعاملونه انرژۍ ته اړتيا لري. دا دواړه   کتابوليک .3

 اسطه يو له بل رسه وصل شوي، چې تر ټولو اړين يې اډينوسنيد منځنيو مرکباتو پو 

 ( دی.ATPټراي فاسفيټ )

1. ATP  د يو شمري انرژيکي موادو څخه دsubstrate-level  يا اوکسيداتيف

فاسفوريليشن پواسطه رامنځته کيږي. ګلوکوز د ګاليکواليتيک او ترای 

 کاربوکسليک دوران پواسطه اکسيدايز کيږي.

د څارويو په بدن کې عمده زيرمه کيدونکی کاربوهايدريت دي. دا  ګاليکوجن .3

لومړي ګلوکوز رامنځته کوي، چې وروسته  اکسيدايز کيږي. استيک، پروپيونيک 

 او بيوتاريک تيزابونه په ترای کاربوکسليک اسيد دوران کې ميتابوليز کيږي.

ږي، لپيډ د تجزئې پواسطه ازادي شحم په بدن کې د انرژۍ لومړنۍ زېرمه ده. انرژي د .0

 اکسيديشن رسه تعقيبيږي.-چې د شحمي اسيدونو په بيتا

هرکله چې آمينواسيدونه په بدن کې  ډېر وي يا هم انرژي لږه وي نو آمينو اسيدونه  .3

هم د انرژي په توګه استعامليږي. دا پروسه د يوريا په توګه  نايرتوجن اطراح کوي 

 ه.او په اړوند ډول کايف نه د

د پروتني جوړېدل د آمينو اسيدونو فعاليدو، د ځنځري جوړېدو، ځنځري اوږديدو  .3

 او له منځه تلو ته اړتيا لري، چې ټول يې انرژي مرصفوي.

شحمي تيزاب د حجرې په سايتوپالزم کې جوړيږي او پاملتيک تيزاب توليدوي.  .4

ې اوږد او  کد دوه اتومه کاربونونو عالوه کول تر څو په ايندوپالزميک ريتيکومل

متوسط ځنځري لرونکي شحمي تيزابونه صورت ونييس، لکه څرنګه چې غريمشبوع 

کيدل صورت نييس. په هر صورت، يت لرونکي د نهم کاربن څخه وروسته دوه 

ګوين رابطې عالوه کويل نه يش. )دريم څپرکی وګورئ(.



لنډيز ۳۶۹

طه د ګلوکوز يچيل سيستم پواسلکتاالبومني انزاميي پ-په غوالنځه کې د الفا لکتوز .1

 او ګلکتوز څخه جوړيږي.

ګلوکوز د غټ شمري ميتابوليکي پروسو مرکز دي. په ساده معده لرونکو څارويو  .35

کې، دا له وړو کوملو څخه د مستقيم جذب پواسطه ترالسه کيږي. په شخوند 

 glucose-conservingاو  ګلوکونيوجنيک وهونکو کې، صورت نه نييس چې

 نو په کې انکشاف کړي.ميکانيزمو 

د ټول بدن په اساس، ميتابوليزم د يو کامل سيستم پواسطه کنرتوليږي چې د ټاکيل  .33

فزيکي ساختامين عصبي او ايندوکراين سيستم لري چې هورمونونه ترشح کوي او 

بېالبيلو په نښه شوو نسجونو ته ځي. په حجروي کچه، کنرتول د فعال انزايم په 

خنيوي پواسطه تررسه کيږي.برابرولو  او معکوس م

. 
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 څپرکی لسم

 د خوراکو ارزيايب:هضم

اندازه کول د هضم ۱.۱.

د هضم د رضيب اعتبار ۰۱.۱

د هضمي الري په بېالبيلو برخو کې هضم  ۰۱.۱

هغه فکتورونه چې په هضم تاثري لري ۰۱.۱

 استفادي وړ  مرنالونو اندازه کولد  ۰۱.۱

دا څپرکی له مقداري تغذيې څخه کيفي تغذيې ته تغري را په ګوته کوي. له دې 

څخه مخکي څپرکو دا وښودله چې کوم مواد څارويو ته  اړين دي، څنګه دا مواد له 

خوراکو څخه تهيه کيږي او په څه ډول استعامليږي. دا او له دي وروسته څپرکی د دي 

( د ۰(  د مغذي موادو تهيه کېدونکي اندازي او ).مواردو په اړه تشخيص په بر کې نييس  )

فارم د بېالبيلو څارويو لپاره اړيني اندازي. د يوې  خوراکي ځانګړی غذايي ارزښت د 

کيمياوي تجزيئ پواسطه ټاکل کيږي. په هر صورت، څاروی ته د ځانګړی خوراکي واقعي 

ته عاتو څخه وروسارزښت يوازې د هضم،جذب او ميتابوليزم په دوران کې د حتمي ضاي

صورت نيويل يش.  د مغذي موادو لومړي او تر ټول اړين ضايعات هغه دي چې په فضله 

کې اطراح کيږي او نه جذبيږي. د يوي خوراکي پوره هضم هغه دي چې په فضله کې خارج 



حيواين تغذيه  383 

نه يش او څاروی يې جذب کړي. دا عموماً د وچي مادي  او د رضيب يا سلنې په توګه 

وچه ماده  8kgبيده خوري، چې  9kgبيلګې په توګه، که چريي يوه غوا  وړاندې کيږي. د

وچ مواد په فضله کې اطراح کوي، د وچې مادي په اساس يې هضم دايس  3kgلري او 

  دي:

  x .۱۱=۶۰۱۰۶ ۸\۰-۸يا  ۱۱۶۰۰=۸\۸-۰

د هري جوړونکي برخي د وچې مادې له مخې د هضم رضيبونه په ورته توګه  

اګر چې په فضوله کې د خارجېدونکي غذا تناسب عموماً  له هغې رسه محاسبه کيدي يش. 

مساوي دي  چې د هضمي الري جذب شوي، په دې برخه کې انتقادونه شتون لري، چې 

وروسته به ترشيح يش.

 د هضم اندازه کول ۱.۱.

  د هضم تجربه

ازه څاروی ته ورکول د هضم په تجربه کې، د پلټني الندې غذا په معلومه اند

کيږي او فضله مواد يې اندازه کيږي. له يو څخه  ډېر څاروي )په ځانګړی  توګه څلور( 

استعامليږي، ځکه څاروي حتي ورته نوعي، عمر او جنس، هم د هضم په برخه کې توپري 

کوي، او  همدارنګه د تجربوي خطا د موندلو لپاره تکرار  ډېر چانسونه منځته راوړي. د يت 

رونکو په تجربو کې د ښځينه په نسبت نارينه يا خيص شوي څارويو ته ترجيح ورکول ل

کيږي دا ځکه چې فضله مواد يي له تشو متيازو څخه په اسانۍ  بيليږي. څاروي بايد ښه 

کړه وړه او ښه صحت ولري. کوچني څاروي کيدي يش په ميتابوليکي قفسونو کې بند يش، 

يدل يې د غلبيل پواسطه اسان وي، مګر په غټو څارويو چې د فضله او تشو متيازو جالک

لکه غواګانو او پسونو کې ټولونکي کڅوړي ځای پر ځای کيږي چې له رابر يا ورته نورو 

موادو څخه جوړي شوي وي. د نارينه لپاره د مثاين تيوب استعامليږي تر څو تيش متيازي 

له فضله موادو بييل يش.
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و پيچيل کار دي  ځکه چې فضله او تيش په پولټري کې، د هضم تشخيص ي

متيازي يې دواړه له يوي الري )کلواکا( خارجيږي.  هغه مواد چې په تشو متيازو کې شتون 

لري په ځانګړی  توګه نايرتوجن د فضله موادو څخه بيليدی يش. دا جالوايل دايس دي 

ره فضله زياتچې زياتره تيش متيازي د يوريک اسيد په شکل نايرتوجن لري، يا دا چې 

موادو کې نايرتوجن د حقيقي پروتني په شکل شتون لري. دا هم امکان لري چې د الوتونکو 

 اناتومي د جراحي پواسطه عوض يش نو فضله مواد او تيش متيازي به يي جال يش.

که چريي امکان ولري د تجريب لپاره اړينه خوراکه دي په درست ډول ګډه يش. په ځانګړی 

ورځي په بر کي نييس. د  01-7تجربه دري دوري لري، هر يوه يي د ډول رسه د هضم 

توافق په دوره کې، څاروي په دوامداره توګه د تجربوي غذا رسه توافق حاصلوي. کله چې 

توافق وشو، څاروي وروسته په تجربوي غذا ساتل کيږي تر څو يي هضمي الر پاکه يش 

او فضله يي ريکارد يش. څومره چې د راټولولو دوره اوږده وي نو پاييل يې هم دقيقي 

ساده معده لرونکي څارويو کې فضله مواد چې د خايص غذا څخه رامنځته کيږي، د  وي.

نا هضم رنګه موادو لکه اوسپني اکسايد يا کارمني پواسطه د ټولونکي دوري په لومړي او 

اخري غذا کې عالوه کيدي يش؛د فضله موادو د ټولولو رشوع او پاي بيا ځنډيږي تر څو 

. په شخوند وهونکوکې دا طريقه کاميابه نه ده ځکه چې چې رنګ له فضله موادو ختم يش

ساعتونو يوه اختياري  38-43رنګه خوراکه له نورو رسه په لري کې ګډيږي؛ په عوض يي، د 

موده  د خوراکي د پايت شونو د خارجيدو لپاره ورکول کيږي، د بيلګې په توګه د فضله 

ځي  وروسته رشوع کيږي، او د عني ور  4-0موادو د وتلو اندازه کول د غذا اخيستو څخه  

دوري لپاره په دوامداره توګه دوام کوي  تر هغي چې د اخيستونکي خوراکي اندازه کول 

د هضم په ټولو تجربوکې، په ځانګړی  توګه  چې په شخوند وهونکو کې  پاې ومومي.

او د  تررسه کيږي، دا ډيره اړينه ده چې غذاګاين بايد  هره ورځ په ورته وخت  ورکړل يش

اخيستونکي خوراکي اندازه بايد د يوې ورځي څخه بيل ته تغري ونه کړي. کله چې اخيستل 

غري منظم وي،مثال که چريي د تجربوي دوري اخريي خوراکه  معموالً  ډېره وي نو فضله 

مواد يي  ډېريږي او کيدي يش د اخريي فضله موادو د راجمع کېدو پوري ځنډ يش. په 

ضله موادو خارجيدل د غذا له آټکيل اخيستو څخه لږ او هضم به يي دې حالت کې به د ف
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د آټکل څخه  ډېر وي. دا تجربه د خوراکي  او جمع شوو فضله موادو د تجزيي څخه 

چوکاټ په پسونو کې د بيدي د تغذيئ لپاره د مغذي مادي د هضم د  0۱01بشپړيږي. 

لپاره عمومي فارمول عبارت  د هضم د رضيبونو د محاسبې رضيبونو بېلګه وړاندې کوي.

 دي له:

په فضله کې مغذي ماده -مرصف شوي مغذي ماده 

 مرصف شوي مغذي ماده

ونه د هضم په تجربه کې دري پس چوکاټ  پسونو ته د تغذيه شوي بيدي د مغذي مادي د هضم د رضيبونو محاسبه 0۱01

ورځي د فضلې جمع کول، خوراکي اخيستل او فضله مواد ريکارډ  01استعامل شوي تر څو د بيدي هضم محاسبه يش. 

 شوي. د بيدي او فضله موادو منوين په البراتوار کې تجزيه شوي:

وچ 

 (DMمواد)

عضوي 

 مواد

خام 

 پروتني

 Acid ايرتوذوخا

detergent 

fiber

ذي موادو تجزيه .مغ0

(g/kgDM) 

 331 03 90993 بيده

 307 03 001 871 فضله

 (kg/day.مغذي موادو تغري )4

 1۱371 1۱143 1۱030 0۱31 0۱33 خوړل شوي

 1۱431 1۱100 1۱183 1۱33 1۱73 اطراح شوي

 1۱331 1۱103 1۱137 1۱83 1۱87 جذب شوي

 1۱379 1۱330 1۱333 1۱331 1۱333 .هضم ګټورتوب3

هضم وړ مغذي مواد 

(g/kgDM) 

- 303 30 8 413 

 نوټ

 kg/day 1۱7وه او اطراح شوي فضله مواد د وچي مادي له مخې  0۱33kg/dayد بيدي اوسط مرصف شوي وچه ماده  .0

 وو. د بيدي او فضله موادو کيمياوي ترکيب په لومړۍ برخه کې وړاندې شوي.

موادو د وچو موادو کيمياوي ترکيبونه، د هري مرصف شوي مغذي مادي  د مرصف شوي بيدي او اطراح شوو فضله .4

 اندازي، اطراح او )په توپري رسه( جذب يې محاسبه کيږي )دوهمه برخه(.

د هري مغذي مادي رضيبونه وروسته  د هري جذب شوي مغذي مادي د وزن  او د مرصف شوي وزن د تناسب په شان  .3

 محاسبه يش، د بېلګې په توګه

3.  DM digestibility=1۱87/0۱33=1۱333 .)درېمه برخه( 

په پايله کې، د بيدي مرصف د هضم شوو مغذي موادو په توګه وړاندې کيدي يش، مثال دهضم وړ عضوي مواد  .3

909x1۱331=303g/kg DM .)څلورمه برخه( 
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هغه واحد چې د غذاګانو د انرژي د اندازه کولو لپاره استعامليږي په وچه ماده 

چوکاټ کې د بيدي لپاره دا  0۱01( اندازه ده. په DOMDمادي د هضم )کې د عضوي 

303g/kg DM  ده. د سلنې دي ارقامو ته  30۱3۶ياD  0۱01ارزښت ويل کيږي. د 

چوکاټ په بيلګه کې، غوښتل شوي خوراکه علف وو او څارويو ته يوازې د جريي د 

ترکيبونکي په توګه ورکول شوي. په هر صورت د مرتاکمو غذاګانو او  شحمو عالوه کول، 

او په يوازې توګه شخوند وهونکو ته ورکول د هضم د ګډوډۍ سبب کيدي يش، او د دوی 

لف رسه يوځای د هضم له مخې معلوميږي. له دې هضم زياتره دوی ته د ورکول شوي ع

باجري  kg 1۱3چوکاټ کې په دوهم مثال کې پسونو ته همدارنګه د ورځي  0۱01کبله په 

وي، نو د وچې مادې  ورځني  911g/kgورکول شوي. که چريي د باجری  وچه ماده 

فضله مواد  1۱90kgڅخه  1۱73kgډېريږي. که چريي د ورځي   1۱33kgاخيستل 

ېريږي، نو په باجره کې د وچو موادو هضم  په الندې ډول محاسبه کيږي:ډ

1۱337 =
1۱33-1۱03

=
1۱33-(1۱90-1۱73)

1۱331۱33

په دې مثال کې بيده د اسايس غذا په توګه او باجره د ازمايښتي غذا په توګه ترتيب شوي. 

 دي له:د ازمايښتي غذا د هضم د محاسبي لپاره عمومي فورمول عبارت 

د اسايس غذا څخه په فضله کې مغذي ماده(-)د فضلې مغذي ماده-د ازمايښتي خوراکې مغذي ماده

 د ازمايښتي خوراکې مغذي ماده

عموماً د شخوند وهونکو په غذاګانو کې په لږه اندازه شحم عالوه کيږي. د 

( پواسطه په LCFAشحمو هضم کيدي يش د اوږد ځنځري لرونکو شحمي اسيدونو )

کنرتول خوراکه او د غذا په اسايس موادو کې چې  شحم ورته عالوه شوي، معلومېږي  چې 

ترکيب معلوم وي  LCFAد هضم رسه يو شان رضيب  لري. که چريي د شحمو اندازه او 

خوړل محاسبه کېدي يش. په ورته ډول که چريي  LCFAنو د عالوه شوو شحمو څخه د 

هضم معلوم وي، نو په هغه څارويو کې چې شحم ورته  LCFA په کنرتول خوراکه کې د

څخه تفريق کيږي تر  LCFAوتل د جمله  LCFAعالوه کيږي د اسايس موادو څخه د 
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 و محصول السته رايش. د شحمي اسيدڅو د عالوه شوو شحمو څخه د شحمي اسيدون

ي چې د هضم وروسته  په پورته ډول محاسبه کيدي يش. دا تخنيک هغه وخت ښه ګټور

اسايس موادو ترکيب او ازمايښتي شحمو سوچه وايل رسه توپري ولري او دا د  LCFAد 

نورو تخنيکونو په نسبت ګټه لري چې ټول شحم يا ګراس انرژي په بر کې نييس، د اسايس 

اندازه عموماً  ډېره وي. د مرتاکمو غذاګانو او عالوه  LCFAغذا رسه اړوند، د عالوه شوي 

م محاسبه د توپري له مخي صورت نييس دايس چې ازمايښتي خوراکه د شوو شحمو د هض

 اسايس موادو په هضم کوم تاثري ونه لري. دا هميشه په دې ډول نه وي.

  انډيکاتور ميتود

په ځينو واقعاتو کې د مناسبو لوازمو نشتوايل يا د تجريب د ځانګړی خاصيت 

نشتوايل دا ناشوين کوي ترڅو د غذا خوړل يا د فضله مواد خارجيدل مستقيامً عميل يش. 

د بيلګې په توګه، کله چې څارويو ته د يو ګروپ په توګه غذا ورکول کيږي يا  څړ کوي، 

يو  خوړل جال محاسبه يش. په هر صورت که چريي غذا نو دا نا ممکنه ده تر څو د هر 

ځني بشپړ نه هضميدونکي انديکاتور مواد ولري، هضم  محاسبه کيدی يش. که چريي د 

هر څاروی لپاره د دي انديکاتور موادو اندازي په خوراکه او د فضله په وړو منونو کې 

ې په کيدي يش. د بېلګ څرګندي يش، د دي اندازو تر منځ تناسب  د هضم لپاره محاسبه 

 41g/kg DMڅخه  01g/kg DMتوګه،که چريي د انډيکاتور اندازه په خوراکه کې د 

ډېره يش، دا د دي معني ورکوي چې نياميې د وچي مادي هضم او ته په فضله کې 

 جذبيږي. دا په معادله کې په الندې توګه ښودل کيږي:

=د وچو موادو هضم
(g/kg DMپه خوراکه کې انديکاتور )-(g/kg DMپه فضله کې انديکاتور )

(g/kg DMپه فضله کې انديکاتور )

داخيل او خارجي انديکاتورونه استعامليدي يش. داخيل انديکاتورونه د غذا 

طبيعي جوړونکي دي لکه لګنني، په اسيد کې غري منحل فايرب يا اسيد کې غري منحل اش 

n-ونه )کې،  اوږد ځنځري لرونکي کاربوهايدريت )په ځانګړي توګه سليکا(. په نژدي وختونو
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33C-43alkanes, C چې د پاڼو واکس کيوتيکل کې پيداشوي د داخيل انيدکاتور په )

ځانګړی توګه د څړ په تحقيقونو کې استعامل شوي. خارجي انديکاتور هغه مواد دي چې 

خارجي انديکاتور ( تر ټول عمده 3O4Crپه غذاګانو کې عالوه کيږي. کروميک اکسايد )

دي ځکه چې  ډېر غري منحل دي او له دې کبله نه هضميدونکي دي؛ په هر صورت، 

( په طبيعي ډول د خوراکو د جوړونکي په توګه شتون نه لري. د غري شخوند Crکروميم )

( زياتره د خارجي انديکاتور په توګه 3O4Tiوهونکو په غذا کې، ټيټانيوم اوکسايد )

 استعامليږي.

انديکاتورونه لکه کروميک اکسايد نسبت هضم ته د فضله موادو د  خارجي

خارجيدو لپاره استعامليدي يش. په دې عمليه کې انديکاتور په نورمال ډول د لسو څخه تر 

پنځه ورځو پوري په ټاکيل اندازو رسه ورکول کيږي )د بيلګې په توګه د جالتني په کپسول 

ه فضله منونو کې وکتل شو نو اطراح يې ثابته وه. پکې ورکول کيږي( او کله چې د فضلې په 

 ( په الندې توګه محاسبه کيږي:Kg/dayکې د وچو موادو خارجيدل )

 کيلوګرام وچې ماده(\انديکاتور په فضله کې )ګرام\ورځ(\د انديکاتور اندازه )ګرام

کروميک اکسايد ورکول   01grد بېلګې په توګه که چريي يو څاروی ته د ورځي

په کيلوګرام وچي مادي وي، نو د فضله موادو 3gr په فضله کې د انديکاتور اندازه يش او 

وچه ماده په ورځ کې.  4۱3kgمساوي   3تقسيم په  01خارجيدل دايس محاسبه کيږي چې 

که چريي اخيستل شوي خوراکه معلومه وي، نو د وچي مادي هضم دايس محاسبه کيږي 

وچې مادي  \خارجيدل د وچې مادي په اساس( د فضله مادي -چې )د وچې مادي اخيستل

خوړل.  په بل ډول، که چريي د وچي مادي هضم معلوم وي نو اخيستل شوي وچه ماده 

وچي مادي هضم. \دايس محاسبه کيږي چې د وچې مادي په اساس خارجيدونکي فضله

تخنيک ډير د استعامل وړ دي. دا چې نباتات عموماً په  n-alkaneپه دې برخه کې د 

n34(C (-طاق ځنځري لري، جفت ځنځري  alkanes-nخپلو واکس کيوتيکل کې د 

alkanes  .د خارجي انديکاتور په توګه استعامليږي تر څو د فضله خارجيدل معلوم يش 
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د غذا د هضم د اټکل لپاره  33alkanes (C-n(په ورته وخت کې طاق ځنځري 

 شوو يا څرييدونکو څارويو کېاستعامليدي يش. د وچې مادي خوړل  په ګروپي تغذيه 

آټکل کيدي يش.د څريدونکو څارويو د خوړل شوو علفو د هضم اندازه کول يوه ځانګړي 

ستونزه ده. په نظري ډول، داخيل انديکاتورونه لکه ليګنني کيدي يش د علفې د هضم د 

 هآټکل لپاره استعامل يش. په هر صورت، په عميل توګه،  د انديکاتور د تخنيک دا عملي

پيچيل ده ځکه چې د خوړل شوي غذا )د بيلګې په توګه د څړځای علف( د منونو تر السه 

کول سخت دي. هغه څاروي چې انتخايب څړ کوي، د زړو  په نسبت ځوانو نباتاتو ته 

ترجيح ورکوي، او د ساقي په عوض پاڼو ته ترجيح ورکوي، له دې کبله د الس په واسطه 

مناينده ګي نه يش کويل چې څاروی خوړيل دي. د  يا هم   پري شوي منوين د هغي

مناينده منونو د ترالسه کولو يوه الره  په څارويو کې د مرۍ فيستول استعاملول دی )د مرۍ 

له لومن څخه پوستکي تر سطحي يو سوري دی(. کله چې دا د يو رس پواسطه بند يش، نو 

يې رس لنډ وخت لپاره لري د خويل او معدي ترمنځ د غذا ترييدل نورمال وي؛ کله چې 

يش، نو مرصف شوي علف کيدي يش د فيستوال د ځوړندې کڅوړي پواسطه راجمع يش. 

د څړ د علفو منوين په دي توګه ترالسه کيږي او د انديکاتور لپاره د فضله موادو د ودې 

تخنيک موثر دي  N-alkaneرسه يوځای تجزيه کيدي يش. همدارنګه په دي برخه کې 

محتوياتو کې غټ او ځانګړی توپريونه شتون  n-alkaneېالبيلو نباتاتو  په ځکه چې د ب

خارجيدل د مربوطه  n-alkaneلري. په بېالبيلو نبايت نوعو  يا برخو کې د فضله موادو د 

ته، دا تخنيک د څريدونکو څارويو د غذا د ترکيب محاسبي ته  n-alkane روند پواسطه 

 اجازه ورکوي.

 

  يالبراتواري کړنالر 

دا چې د هضم لپاره تر رسه کيدونکي البراتواري تجريب ستونزمني دي، د 

غذاګانو د هضم لپاره  ډېري البراتواري طريقي شتون لري، چې د البراتواري تعاملونو 

پواسطه  تررسه کيږي کوم چې په هضمي الر کې صورت نييس. په ټوله کې په غري شخوند 

يږي، مګر د غذاد پروتني هضم د هغې د وهونکو کې هضم په اسانۍ رسه نه تحريک ک
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حساسيت څخه معلوميدي يش تر څو په مصنوعي محيط کې د پيپسني  او هايدروکلوريک 

اسيد د حميل د حساسيت پواسطه تشخيص يش. دا هم ممکنه ده چې د هضمي الري 

افرازات د کينوال په واسطه را جمع او د غذاګانو د هضم لپاره په مصنوعي محيط کې 

 امل يش.استع

د شخوند وهونکو څارويو د غذاګانو هضم  په البراتوار کې ډير دقيق  محاسبه 

کيدي يش دايس چې لومړي د رومن مايع او وروسته  پيپسني استعامليږي. په لومړۍ مرحله 

کې په مصنوعي محيطی ميتود کې دوه مرحيل  شتون لري، په لومړۍ مرحله کې د ميده 

عتونو لپاره د رومن له خنثي مايع رسه په يو تيوب کې د سا 43شوي  خوراکې منونه د 

غريهوازي رشايطو الندې انکيوبيت کيږي. په دوهمه مرحله کې بکرتياګاين د 

پي ايچ پواسطه وژل کيږي او وروسته د پيپسني رسه د  4هايدروکلوريت اسيد پواسطه  د 

ني ه نا هضم شوي پروتساعتونو لپاره د انکيوبيشن رسه هضميږي )د غذا د يو څ 38نورو 

رسه يوځای(. نا هضم  مواد فلرت کيږي، وچيږي او سيځل کيږي، او د دي عضوي مواد له 

هغې څخه منفي کيږي چې په غذا کې شتون لري ترڅو د هضم وړ عضوي مواد آټکل 

يش. په مصنوعي محيط کې د هضم معلومول عموماً اصيل محيط ته لږ لږ وي، نو درستي 

شکل  0a 01.ني دي ترڅو يوه محاسبه له بلې رسه وتړي؛ يوه بيلګه يې په معاديل ورته اړي

 کې ښودل شوي.

تر اوسه پوري دا د نورو ميتودونو پواسطه عوض شوي )الندې وګورئ(، دا 

تخنيک په عادې توګه د فارم د علوفې د تجزيې د مشوريت مقصدونو او د وړو منونو د 

ره د استفادې وړ وو. د څړځای د علف د هضم هضم د تشخيص لکه د نبايت مادرسټاک لپا

د آټکل لپاره کله چې دا له څاروی څخه د مري د فيستول پواسطه راټول يش لکه چې 

پورته ترشيح شو نوري عميل هم شتون لري. د رومن د مايع راټولول په لومړۍ مرحله کې 

ارويو څخه په دي البراتواري پړاو کې يو شمري ستونزي لري. د رومن مايع د هغو څ

راټوليږي چې د رومن  فيستوال په کې ځای په ځای شوي وي او مستقيامً رومن ته تيل وي. 

په بل ډول، دا کيدي يش د معدي د تيوب پواسطه راټول يش. په هر صورت، په دې دواړو 

(، مفهوم شتون لري. عالوه له دې څخه، د welfareتخنيکونو کي د حيواين رعايت )
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د خواصو په اساس توپري کوي او د غذا جامد جمع کيدونکي محتويات  رومن مايع د تخمر

په څاروی باندې متکي دي. کوښښ شوي تر څو د هضم   ډېر تکراري اټکلونه ترالسه 

 کړو، د رومن مايع کله نا کله د فنګيس سيلولوز د محصوال تو رسه عوض کيږي. 

يوبيشن پواسطه د سيلوليز د انک شکل دا ښايي چې څنګه د پيپسني رسه انکيوبيشن 0b .01د 

تعقيبيږي چې په پسونو کې د علوفې د هضم لپاره استعامل کيدي يش.  په هر صورت په 

0b .01  شکل کې، د عني علوفې لپاره پيدا شوي اړيکي د رومن د مايع پواسطه د هضم د

 شکل(. په 0a .01اټکل او په پسونو کې د تشخيص شوي ترمنځ نسبتاً لږي نژدي دي )

 neutral detergent fibre (NDF)نژدي وختونو کې، د پيپسني ابتدايئ استعامل د 

ورکړي. له  neutral cellulose digestibility (NCD)رسه عوض شوي تر څو 

ميتودونو څخه په جال معادلو کې  د بېالبيلو  NDF-cellulaseسيلولياز او -دواړو پيپسني

ټ معادلو لپاره معياري انحرافونه  نسبت هغې ته غ علفو لپاره ګټه اخيستل کيږي، او د دې

 دي چې يوه معادله د رومن د مايع د پيپسني ميتود لپاره کارول کيږي. 

همدارنګه د رومن مايع په يو بل البراتواري ميتود کې د شخوند وهونکو د 

 غذاګانو د هضم لپاره کاريږي. په دې ميتود کې، د هضم شوي غذا اندازه په غريمستقيم

ډول د تخمر په مهال د توليد شوي ګاز د حجم څخه آټکل کيږي. په رومن کې، او وروسته 

په ټسټ ټيوب کې د ګاز توليد،  د تخمر شوي غذا د اندازي تناسب دي. د ګاز نياميي 

کاربن ډای اکسايد دي چې د بفر پواسطه د تيزابونو د حنثی کيدو څخه السته راځي، او 

ای اکسايد يو مخلوط دي چې د کاربوهايدريت او پروتينونو د پاتی د ميتان او کاربن ډ

تخمر څخه په مفر شحمي تيزابونو د بدليدو څخه السته راځي. د دې ميتود ګټه نسبت 

البراتواري ميتودونو ته په چټکۍ رسه په  ډېرو غذايي منونو کې تررسه کيدي يش، په 

ا دي کارد کيږي. يو نقصان يي دځانګړی توګه که چريي د ګاز توليد په اوتومات ډول ري

چې توليد شوي ګاز يوازې يو ځل د رومن تخمرته منعکس کيږي، چې ورته د مفر شحمي 

تيزاب توليد وايي، او مکرويب کتله نه جوړيږي. له دې کبله د توليد شوي ګاز اندازه کول 

 د تخمر څخه د پايت شوو مغذي موادو د مقدار رسه تړيل ده.
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ه خاطر په تريه لسيزه کې د هغو ميتودونو څخه چې د فيستول د مشوريت مقاصدو پ

شوو څارويو کې د رومن مايع تر السه کولو ته اړتيا لري د غذاګانو په ارزونه کې )د بيلګې 

په توګه د يو فارم څخه د سايليج د منوين ارزول( نسبت هغو ته چې يوازې البراتواري 

 near-infrared reflectanceبرتانيه کې وسايلو ته اړتيا لري، تغري راغيل دي. په 

spectroscopy  ترجيحي تخنيک دي )لومړی څپرکی وګورئ(،  چې هضم  يې نسبت

هغې ته چې د ګروپي غذاګانو لکه د وښو د سايليج دوه مرحيل مصنوعي محيط ميتود کې 

و خ عميل کيږي،  ډېر دقيق دي چې دا ميتود ژر تررسه کيږي او لږې منوين ته اړتيا لري،

 near-infraredاړين سامان يې قېمت دي او  د غذا کيمياوي خاصيت چې د 

spectrum .رسه مرسته کوي تراوسه رامنځته شوي نه دي 

 

 د هضم د رضيبونو اعتبار ۰۱.۱

د خوراکي د هضم او جذب اندازي په فضله کې له اطراح شوي اندازي څخه 

تفريق پواسطه معلوميدي يش دا د پوښتنې لپاره دوه داليلو خالصه ده. لومړي په شخوند 
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وهونکوکې، ميتان د کاربوهايدريتونو د تخمر څخه رامنځته کيږي او د ارګي پواسطه له 

د وهونکو د خوراکي د هضم وړ انرژي او هضم منځه ځي او نه جذبيږي. دا کار د شخون

وړ کاربوهايديتونو  ډېر آټکل ته زمينه برابروي. دوهم لکه چې په اتم څپرکی کې ترشيح 

شو، ټول فضله مواد نا هضم شوي مواد نه لري. د فضله موادو يوه برخه د انزاميونو او نورو 

و ه جذبيږي،او دحجروي موادموادو پواسطه چې په هضمي الر کې ترشح کيږي او دوباره ن

پواسطه چې د هضمي الري څخه ترييږي، ترکيب شوي. له دې کبله که چريي يو خوګ 

ته له نايرتوجن پرته خوراکه ورکول کيږي، دا په فضله کې په دوامداره توګه نايرتوجن 

خارجوي. ځکه دا نايرتوجن د بدن څخه السته راځي نه مستقيامً له غذا څخه، دي ته د 

ميتابوليکي نايرتوجن  وايي، او اطراح شوي اندازه يي تقريباً د څاروی د وچې مادي  فضلې

د خوړو رسه متناسبه ده. همدارنګه فضله مواد کايف اندازه د ايرتو پواسطه ويستل کيدونکي  

مواد او ميتابوليکي مرنالونه لري. دا چې فضله مواد د ځانګړی مرنايل موادو په ځانګړي 

د اطراح لپاره خدمت کوي، د فضله موادو د اش يوه اندازه هغه مرنايل مواد ډول د کلسيم  

 دي چې په هضمي الر کې ترشح کيږي.

په فضله کې د هغو موادو ترشح چې مستقيامً د غذا څخه نه وي د هغې غذا 

آټکل په ګوته کوي چې د څاروی پواسطه جذب شوي. هغه مقدار چې د هضم په تجربه 

رته د هضم رضيبونه وايي تر څو د هضم له حقيقي رضيبونو څخه کې ترالسه کيږي، و 

توپري يش. په عميل توګه د حقيقي هضم رضيبونو معلومول سخت دي، ځکه چې فضلې 

برخي له غذا رسه نسبت لري او د څاروی رسه په  ډېرو واقعاتو کې يو له بل څخه د تشخيص 

يبونه  د زياتره مقاصدو لپاره وړ نه دي. د غذاګانود عضوي جوړونکو لپاره د هضم رض

مطمني دي، او دوی د غذا  د خوړو خاليص پاييل وړاندې کوي. د ځينو مرنايل موادو 

 لپاره د هضم رضيبونه په کايف اندازه يب معني دي.

 

  دهضمي الري په بيالبيلوبرخو کې هضم  ۰۱.۱

خو ر لکه چې په اتم څپرکی کې ترشيح شو، مغذي مواد د هضمي الري د  ډېرو ب

څخه جذب کيدي يش. حتي په غري شخوندوهونکو کې، جذب په بيالبيلو برخو کې واقع 
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کيږي، وړي او غټي کوملي، او شخوند وهونکو کې مفر شحمي تيزابونه د رومن څخه 

جذبيږي.  يوه خوراکه  چې هضميږي )او جذبيږي( کيدي يش په يوه برخه کې دايس 

له هغي څخه توپري ولري چې له دې څخه په بله مغذي مواد رامنځته يش چې کايف اندازه 

برخه کې منځته راځي. په څارويو کې د غذا ارزښت يوازې په هضم پوري اړه نه لري )مثال 

هضم(  همدارنګه د هضم د ځای رسه اړيکه لري. د بېلګې په توګه، يو کاربوهايدريت لکه 

ان( يا په وړو يش )او ميتنشايسته کيدي يش په رومن کې مفرشحمي تيزابونو باندې تخمر 

کوملو کې په ګلوکوز باندې هضم يش. د غذاګانو هضم د هضمي الري په متوايل برخو 

کې  ډېر مناسب د کينوال نصب شوو څارويو پواسطه محاسبه کيږي. د پسونو په هضمي الر 

کې د کينوال نصب شوو څارويو کې په متوايل برخو کې د هضم د محاسبي لپاره يو مثال 

جدول کې ښودل شوي. په دې تجربه کې پسونه د ډوډينوم او ايليوم په برخه کې  01۱0په 

کينوال نصب شوي له دي کبله هضم ته اجازه ورکوي ترڅو د معدي او وړو کوملو او غټو 

( په نسبت د 1۱78کوملو  ترمنځ تفکيک وکړي. د ټويل هضمي الري د وړو شوو وښو)

و هضم د پام وړ لږ وو، د لومړنيو وښو مکرويب (  د عضوي مواد1۱83پيلټ شوو وښو )

هضم يو څه برخه د معدي څخه ) د بيلګې په توګه رومن( غټو کوملو ته انتقال شوي. دا 

توپريونه حتي ډير  ډېر د سيلولوز د هضم لپاره ښکاره دي، په کوم کې چې وړي کوملي 

 ناچيزه مرسته کوي.

 جدول د پسونو د هضمي الري په مسلسلو برخوکې د ميده شوو او دانه شوو وچو وښو هضم 0۱01

 سيلولوز عضوي خوراکه جوړونکي:

 دانه دار ټوټه شوي دانه دار ټوټه شوي د وښو شکل:

     د هضم ځای

 1۱33 1۱81 1۱33 1۱34 معده

 1۱14- 1۱14 1۱41 1۱47 وړي کوملي

کومليغتي   1۱13 1۱03 1۱13 1۱43 

 1۱77 1۱87 1۱78 1۱83 ټوله الر

After Beever D E, Coelho da Silva J P, Prescott J H D and Armstrong D G 

0974 British Journal of Nutrition 48: 337. 

په اتم څپرکی کې ماخذ ورکول شوي چې په رومن کې غذايي پروتني تجزيه 

( يا د رومن پواسطه RDPپروتني کې نايرتوجن يا د رومن پواسطه ماتيږي )کيږي. د غذا په 
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ماتېږي يا د مکرويب پروتني د جوړيدو لپاره کاريږي  RDP( وي. UDPنه ماتيدونکي )

ماتيدل  UDPيا د رومن له ديوال څخه د آمونيا په توګه جذبيږي، په دايس حال کې چې 

او له تجزيه کيدو څخه تښتي. په شخوند  د مايکروبونو د حميل په وړاندې مقاوم دي

وهونکو کې د غذايي پروتني رسنوشت )يا نايرتوجن( د هضمي الري د متوايل برخو څخه 

د دوه ټايپونو  ryegrassجدول د  01۱4د هضمي موادو په ټولولو رسه معلوميدي يش. 

يش  ه يونايرتوجن هضم  مقايسه کوي. اګر چې دواړه واښه د جمله نايرتوجن له مخې رس 

وو ) لومړئ کرښه(، د نايرتوجن د پا م وړ  ډېره ضايع له معدي څخه وه، احتامالً د آمونيا 

د جذب پواسطه، له لومړي وښو رسه )پنځمه کرښه(. له دې وښو رسه معکوس، لږ نايرتوجن 

په وړو کوملو کې جذب شوي وو، چې د جمله نايرتوجن )شپږمه کرښه(، پروتني )نهمه 

ينو اسيدونه )لسمه کرښه( راښايي. د ټول نايرتوجن او پروتني نايرتوجن د وړو کرښه( يا آم

نهمه کرښه( د آمونيا جذب رامنځته کيږي، او د وړو –کوملو د جذب ترمنځ توپري )شپږم 

کوملو څخه د جذب شوي پروتني او آمينو اسيد نايرتوجن تر منځ توپري د مکرويب پروتني 

د هستوي نايرتوجن ترمنځ رامنځته )نهمه او لسمه کرښه( کوي. د نايرتوجن  ډېر ضايع 

مونيا  احتامل، په غټو کوملو کې صورت نييس )اومه کرښه(. خالص کيدل، بيا هم د آ 

لنډ دوران لږ نايرتوجن درلود، چې د جمله هضم څخه  ryegrass حاصل لږ همدارنګه د 

ته جذب شوو  perennial ryegrassرسه نسبت د  43۶لږ کم وو، دا د پسه له تقريباً 

رسه، جذب شوي نايرتوجن  perennial ryegrassآمينو اسيدونو رسه وړاندې کوي. د 

(34۱1g/day( له نياميي لږ ،)03۱3g/day.يي  د آمينو اسيدونو په شکل وو )  هغه څاروي

چې کينوال په کې ځای په ځای شوي  د غذا  د اټکل لپاره استعامليدي يش، چې په رومن 

 g 3-3) کې هضميږي، يا د رومن پواسطه ماتيدونکي دي. د خوراکي ځانګړی منوين 

وچه ماده( په وړو کڅوړو کې اچول کيږي چې د جذب له وړو مصنوعي موادو څخه جوړ 

مايکرو مرت مربع( لري، چې وروسته په رومن کې  0311-311شوي او يو معياري سوري )

د کينوال له الري کيښودل کيږي او د بېالبيلو وختونو لپاره پريښودل کيږي. کڅوړي لري 

 ر څو د غري هضم شوو موادو اندازه معلومه يش. د غذا کيږي، وينځل کيږي او وچيږي ت
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ورکېدل په هر وخت کې د ريايض پواسطه وړانديز کيدي يش. دا تخنيک د 

sacco degradability  تخنيک رسه پيژندل کيږي او عموماً په شخوند وهونکو کې د

ی ترشيح کتهيه شوي پروتني  لپاره استعامليږي،  چې په  ډېر تفصيل رسه په ديارلسم څپر 

 شکل وګورئ(. 01۱4شوي )همدارنګه 

د هضمي الري په بېالبيلو برخو کې د غذا دهضم د څېړنې لپاره بل تخنيک د  

ورته وړو کڅوړو استعامل دي.  دې ته د نايلون محرکې کڅوړې تخنيک د غذا وړي 

عضوي ماده د ورځي له دوه ټايفه   811grجدول د هغه پسه پواسطه د پروتني هضم او جذب چې 4۱01

 وښو څخه ورکول کيږي

  Perennial 

reygrass 

Short-rotation 

ryegrass 

خوراکه ( په .) (g/dayټول نايرتوجن )

 کې

37۱8 33۱9 

( په ډوډينوم ۰) 

 کې

47۱8 30۱7 

( د ايليوم په ۰) 

 نهايت کې

9۱1 9۱3 

 3۱7 3۱8 ( په فضله کې۰) 

ټول جذب شوي نايرتوجن 

(g/day) 

 3۱4 01۱1 ( معده۰)

 44۱3 08۱8 ( وړي کوملي۶) 

 4۱3 3۱4 ( غټي کوملي۷) 

 48۱4 34۱1 ( ټول۸) 

د پروتني جذب شوي 

 a(g/dayنايرتوجن )

( په وړو کوملو ۹)

 کې

03۱1 09۱0 

د آمينو اسيد جذب شوي 

 (g/kgنايرتوجن )

( په وړو ۱.)

 کوملو کې

03۱3 08۱3 

a امونيمي نايرتوجن(-په توګه محاسبه شوي )غري 3۱43پروتني د 

Adapted from MacRae J C and Ulyatt M J 0973 Journal of Agricultural 

Science, Cambridge 84: 319. 



حيواين تغذيه  398 

 

( په کڅوړو کې وي د کينوال له الري په هضمي الر کې کيښودل کيږي 0g-1۱3منوين )

بيلګې په توګه په ډوډينوم کې( او وروسته د دوهمي کينوال )د بيلګې په توګه د ايليوم او  )د

سيکوم په وصل ځای کې( پواسطه په الس راځي. د دوه برخو ترمنځ د مغذي موادو بايلل 

اخيستل کيږي چې هضم  او جذب شوي اندازه ده. دا تخنيک عموماً په خوګانو کې 

ايليوم  ې، د وړو کوملو په اخر کې هضم )ځني وختونه ورتهاستعامليږي؛ په دې نوعو ک

هضميت ويل کيږي( حسابيږي تر څو نسبت هغې ته چې په ټوله الره کې هضميږي د غذا 

د مغذي موادو ارزښت نور هم په دقيق ډول محاسبه يش. د بېلګې په توګه، فرض کړي هغه 

څخه ازاديږي او مخکي له دي  خوراکه چې  ډېر مغذي مواد لري ټول اليسني د پروتينونو

چې هضمي مواد د اليوم اخر ته ورسيږي د خوګ پواسطه جذبيږي )د بيلګې په توګه په 

(. په هر صورت په سيکوم او کولون کې موجود مايکرو 0۱1 =ايليوم کې د اليسني هضميت

اورګانيزمونه د دي توان لري چې اضافه اليسني جوړ کړي، چې له مکرويب پروتني رسه 

وځای کيږي او په فضله کې خارجيږي. دا به  په ټوله هضمي الر کې د اليسني هضم د يو ي



399   :هضمد خوراکو ارزيايب 

 

 

 

څخه کم  لږ کړي. په اسونو کې د نايلون محرکې کڅوړې تخنيک استعامليږي، چي معدي 

  ته دپزي د تيوب پواسطه کڅوړي ترييږي.

لکه چې په اتم څپرکی کې ترشيح شول غري شخوند وهونکي واښه خوړونکي 

لکه سويان او صحرايي سويان د هضمي الري د وروستي برخې تخمر کونکو کې شامل 

دي. په دې څارويو کې، نا هضميدونکي غذايي مواد په سيکم او کولون کې په مفرو 

يږي. پروتني او ويتامينونه جوړشحمي تيزابونو تخمر کيږي. عالوه له دې څخه، مکرويب 

په هر صورت، اسونو ته په ورته الرو، د پروتني ماتونکو انزاميونو او  ويټامينونو لپاره د 

د دي موادو له جذب څخه مخنيوي کوي. د  hind gutانتقال د سيستم په نشتون رسه 

 د تخمر کونکي مختلفي سرتاتيژۍ منځته راوړي تر څو  hind-gutپاييل په توګه، 

مکروبونو پواسطه جوړ شوي مغذي مواد استعامل کړي. د ورځي په ځانګړی وختونو کي 

( توليدوي چې  ډېر پروتني، caecotrophes) سويان او صحرايي سويان نرمه فضله

ويټامني او مرنالونه لري او د ورځي په پايت وختونو کې دوی کلک فضله توليدوي چې نه 

ډېر فايرب لري. نرمه فضله په ځانګړی ډول د ټولو فضله موادو درميه برخه هضميدونکي  

او د اخيستونکي  08۶-3جوړوي. نرمه فضله تقريباً ټوله دوباره خوړل کيږي او د وچي مادي 

تشکيلوي. سويانو ته د مغذي موادو ورکول، په ځانګړی توګه د پروتني  31۶-03نايرتوجن 

ذا او د نرمي فضلې دبيا ځل خوړلو دواړو مجموعه ده. د او آمينو اسيدونو ورکول، د غ

ټويل هضمي الري هضم د تري په شکل تشخيص کيديل يش. په هرصورت، د نرمي فضيل 

قطر لرونکي(  43cmبرابرونکي برخه په نورمال ډول  په سويانو باندې د لرګني غاړې )

ي وکړي. د فضلې سخت ساعتونو لپاره مخنيو  43کيښودل دي تر څو له نرمې فضلې څخه د 

او نرم  پليټونه  جال کيدي يش او د ټويل وچي مادي او اخيستونکو مغذي موادو لپاره د 

 نرمې فضلې برخه جوړول ځانګړی يش.
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 هغه فکتورونه چې هضم باندې تاثري لري ۰۱.۱

 د خوراکي ترکيب

د غذا هضم د هغې له کيمياوي جوړښت رسه نژدي اړيکه لري، او يوه خوراکه 

لکه وربيش، چې يوه منونه يې له بلې رسه د ترکيب له مخې لږ توپري کوي، په هضم کې 

 لږ توپري په ګوته کوي. 

نوري خوراکي په ځانګړی توګه تازه  يا زيرمه شوي واښه، د ترکيب په اساس ډېر 

دې کبله د هضم په اساس  ډېر توپري کوي. د خوراکي فايربي برخه د لږ ثابت دي او له 

د خوراکې  هغې په هضم باندې  ډېر تاثري لري، او دواړه کيفيت او کميت يې  ډېر اړين دي.

د تجزيئ عرصي ميتودونه کوښښ کوي تر څو د حجروي ديوال او  حجرې د محتوياتو د 

ې واښه د خنثي محلولونو رسه جوش يش، د ماتېدنو ترمنځ جالوايل رامنځته کړي. کله چ

حجرې محتويات يي حليږي او د حجرې ديوال يې د پايت شوين په توګه پايت کيږي چې 

ويل کيږي چې ټول د حجروي ديوال  neutral-detergent fibre (NDF)دي ته 

چې د   acid-detergent fibre (ADF)مواد په بر کې نييس. حجروي ديوال   په 

چې د  acid-detergent lignin (ADL)و ليګنني مناينده ګي کوي، او سيلولوز ا

لګينني مناينده ګي کوي )لومړي څپرکی وګورئ(  ويشل شوي. د حجرې محتويات تقريباً 

(، اګر چې د دوی ښکاره هضم به تقريباً 0۱1 –په بشپړه توګه هضميږي )مثال حقيقي هضم 

صوالتو د اطراح له کبله ښکته وي. د د هضمي الر څخه د ميتابوليکي مح  03۶-01د 

حجروي ديوال هضم ډير  ډېر توپري کوي او د هغې د لګنني جوړونې په اندازي پوري 

رسه ښودل کيږي. مګر د حجروي ديوال هضم  د نبايت انساجو  ADLاړوند دي، چې په 

يمو سپه جوړښت پوري هم اړه لري. د بيلګې په توګه، د وچو سيمو واښه عموماً د متعدلو 

وښو ته لږ هضم  لري دا ځکه چې د هغوی پاڼي  ډېر سوري لري، او له دې کبله  ډېر لګنني 

لري، او ځکه چې دوی هغه حجرات  ډېر لري کوم چې د مايکرواورګانيزمونو د حميل په 

وړاندې مقاوم دي. په شخوند وهونکو کې د خوراکي موادو هضم کيدي يش د مغذي 

رسه په ځانګړي توګه لږ يش. د بېلګې په توګه د رومن پواسطه  موادو د کمښت يا  ډېروايل

د تجزيه کيدونکي نايرتوجن لږوايل يا د سلفر کمبود کيدي يش د مکرويب پروتني جوړيدل 
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محدود کړي او له دې کبله د فايرب هضم لږيږي. د خوراکي شحمو  ډېروايل د رومن د 

ي توګه نو د  ډېر سليکا شتون، په ځانګړ مايکرواورګانيزمونو فعاليت بندوي. د ځينو غذاګا

د وريجو پروړه، د هغوی هضم لږوي. د غري شخوند وهونکو څارويو په خوراکه کې، 

خوراکې ضدجوړښتونه چې له پروتينونو او آمينو اسيدونو رسه نښيل، لکه تانني او ساپونني، 

 کيدي يش د هغوی هضم لږ کړي.

 

 د جريي جوړښت

د يوي خوراکي هضم نه يوازې د هغې د ترکيب پواسطه متاثره کيږي بلکي 

همدارنګه د نورو مرصفيدونکو خوراکو د ترکيب پواسطه هم متاثره کيږي. دا ټول تاثېرات 

کيدي يش منفي يا مثبت وي، اګر چې منفي تاثريات يي شايد ډير عام وي. مثبت تاثريات 

م د نورو رسه په ترکيبي ډول د تغذيه کولو هغه وخت واقع کېږي چې د يوي جريي هض

پواسطه لوړ يش. د مثال په توګه د لږ کيفيت لرونکي علوفې لکه بوسو هضم د هغي په 

تغذيه کولو رسه په يو ځايي ډول د پروتني له سپلمنټ رسه لوړېږي. په دي بېلګه کي، د 

ته په ښه وم چې وروسپروتني وړاندې کول د رومن د مايکرواورګانيزمونو فعاليت لوړوي، ک

ډول بوس هضموي. منفي تاثري هغه وخت رامنځته کيږي چې د يوي خوراکي هضم د بيل 

رسه په ترکيبي ډول د تغذيې څخه منځته راځي. د بيلګې په توګه، د علفو سپلمنټ کول د 

موجوده کاربوهايدريتونو لکه نشايستي رسه کيدي يش د علف هضم لږ کړي. په دايس 

د نشايستي چټک تخمر په مفر شحمي تيزابونو د رومن پي ايچ متاثره کوي واقعاتو کې، 

شپږ يا لږ.  ټيټ پي ايچ د سلولوز ماتونکو مايکرواورګانيزمونو فعاليت منع کوي او د فايرب 

هضم لږيږي. عالوه له دې څخه تر څو د سلولوز په ماتولو باندې د رومن د پي ايچ لږيدل 

دارنګه نشايسته د سلولوز په ماتيدلو باندې  ډېر مستقيم تاثري تاثري(، هم  pHتاثري ولري )

هم لري. د رومن ځني مايکرواورګانيزمونه د دي وړ دي چې نشايسته او سلولوز دواړه تخمر 

کړي او کيدي يش ورته انتخاب ورکړي يش، لومړي نشايسته او بيا سلولوز تخمر کړي 

ليدل  وز د ماتيدلو لږوايل په هغه خوراکه کې)کاربوهايدريت تاثريات(. له دې کبله، د سلول
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کيږي چې  ډېره نشايسته ولري چې کيدي يش يوازې د حنثی کونکو مناينده ګانو لکه 

 سوديم باي کاربونيت په عالوه کولو رسه لږ يش.

د ټولو تاثرياتو شتون د جريي د فورمول کولو لپاره يوه جدي ستونزه ده او د هضم 

 . د بېلګې په توګه که چريي علف او کنسنرتيت خوراکو د هضممعلومول يي توپريي کوي

وي، کيدي يش دا وانګريل يش چې د مخلوط خوراکي  1۱8او  1۱3رضيبونه  په ترتيب رسه 

وي. په هر صورت د تجمعي تاثرياتو  1۱7هضم به د علف او کانسنرتيت دواړو لپاره مساوي 

ږ رتيت رسه د يوځای تغذيې له کبله لله کبله، دا شوين نه ده، چې د علف هضم د کانسن

يش. اګر چي د مجموعي تاثرياتو شتون په جريه کې د علف او کانسرتيت په اندازي پوري 

اړه لري. په پايله کې، دوی ډير ستونزمن دي چې وړاندوينه يي ويش او له دې کبله د 

 تغذيې په سيستمونو کې حسابيدي نه يش.

 

 د خوراکې پروسس

معموالً خوراکي له استعامل څخه مخکي پروسس کيږي تر څو د هغې هضم لوړ 

، کرش او ميده کول دي. chaffingيش. تر ټولو عامي پرويس يي نورمال کوچني کول، 

په ځانګړی توګه داين بايد د غواګانو لپاره مايت او د خوګانو لپاره ميده يش، پرته له دې  

څخه ساملې ترييدي يش. د دانه بابو ميده کول چې غواګانو نوموړي داين  د هضمي الري 

ته تغذيه کيږي کيدي يش د هغوی د تخمر اندازه دومره حد ته ورسوي چې د څاروی د 

 رومن د اسيدوزيس عامل يش. له بل پلوه پسونه د دي وړتيا لري چې په موثر ډول د 

ه هر روسس اړتيا لږيږي. پشخوند په مهال داين ميده کړي نو له دې کبله د ميخانيکي پ

په حرکت باندې متکي دي، کوم چې د  regurgitationصورت، دايس ښکاري چې د 

دانه بابو په نوعيت او د غذا په جوړښت دواړو باندې تاثري لري. باجره نسبت وربشو ته په 

يې د علفو لکه سايلج رسه يوځای  ډېر  regurgitation، او  regurgitartedموثر ډول  

 interwovenپه  entrapmentدي، دايس وړانديز کيږي چې د داين شکل او  سخت

ټوټو کې اړين فکتورونه دي. په پايله کې بايد دومره وويل يش که چريي سايلج  تغذيه 
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کيږي داين بايد مايت يش )دوه ويشتم څپرکی وګورئ(. له علفو څخه د پوډر جوړولو لپاره   

د هغوی په هضم لږ مستقيم تاثري  chaffingسس ډېري پرويس تررسه کيږي. وسطي پرو 

لري مګر کيدي يش په غري مستقيم ډول يي هضم د څارويو پواسطه د  ډېرو هضم وړ 

د علفو، هغه پروسه ده  waferingترکيبونو د انتخاب څخه د مخنيوي پواسطه لږ يش. 

 لري. تاثريچې علف په ګردو او مربع بالکونو کې جوړوي، همدارنګه د هغوی په هضم لږ 

تر ټولو شديده پروسس، ډېر ميده کول )زياتره د پليټنګ پواسطه تعقيبيږي(  د علف په 

هضم او د هضم په څرنګوايل ښکاره تاثري لري. د هغوی د وړو ټوټو له کبله، ميده شوي 

علف نسبت اوږد او ټوټه شوو موادو ته د رومن څخه ژر ترييږي. په پايله کې، فايربي 

جدول وګورئ(. د علف ميده کول د فايربي موادو هضم   01۱0خمر کېږي )مرکبات  لږ ت

لږوي. دا لږيدل يوځای له طبيعي   03۶-3او د وچي مادي په اساس په ټوله کې د   41۶تر

لږ هضم رسه زياتره د علفو لپاره  ډېر دي، او دا د تغديې په لوړو اندازو کې  ډېريږي، ځکه 

ک کوي او هضم لږوي، دا همدارنګه د غذا اخيستل چې ميده کول د موادو ترييدل چټ

 هم چټک کوي )اولسم څپرکی وګورئ(.

هغه علف  چي سلولوز مخلوط يا له  ډېر لګينني رسه نښتي وي لکه د دانو بوس، 

کيدي يش په کيمياوي ډول درملنه يش تر څو دوه مرکبات له يو بل څخه جال يش. د 

غه صييل ډول په شلم څپرکی کې روښانه شوي. هدرملنې پرويس او د هغوی تاثريات په تف

کيمياوي مواد چې استعامليږي عموماً القيل )سوديم او امونيم هايدروکلورايدونه( دي، او 

 ته لوړوي. 1۱7-1۱3نه  1۱3دوی د دانو د بوسو د وچي مادي هضم په کايف ډول د

ته تودوخه ورکول کيږي تر څو د هغوی هضم لوړ يش.  ځني وختونه  خوراکي

په عنعنوي ډول کچالو جوش کيږي او بيا خوګانو ته تغذيه کيږي، مګر تودوخه نورو 

خوراکو ته د سټيم يا بخار په ډول يا د مايکروويب د شعاع په توګه ) هغه پروسه ده چې د 

micronisation عمالً د هضم   د لږ رسه پيژندل کيږي( ورکول کيږی. دا ډول پرويس 

لوړيدو باعث کيږي، اګر چې رسګم  د نورو دانو په نسبت ښه ځواب وايي. د تودوخي 

ورکول هغه وخت  ډېر تاثري لري چې د يو ځانګړی  هضمي انزايم د غريفعالونکو موادو د  

منع کونکو په توګه استعامل يش چې په ځني خوراکو کې شتون لري. تر ټولو غوره بيلګي 
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د پروتني په کانسنرتيتو کې پيدا کيږي )درويشتم څپرکی وګورئ(. کچالو، او ريښه يي 

(، پروتيز منع کونکي مواد لري Brassica napus) swedesلرونکي محصوالت لکه 

چې د تودوخي پواسطه غري فعاليږي. په خوګانو کې د دي ډول پرويس ګټه  د هضم په 

ه په سيکم کې له تخمر څخه د انتقايل پروتني پ لوړولو کې دومره ډيره نه ده لکه کومه چې

 هضم کې او په وړو کوملو کې د نورمال انزايم د هضم څخه السته راځي.

 

 په خوراکو کې عالوه کيدونکي انزاميونه

په غري شخوند وهونکوکې، هضمي سيستم  ښه جوړشوي ترڅو د ځينو غذاګانو 

وي زاميي سيستمونه، نه لري. تيار شرسه کړنه تررسه کړي دا ځکه چې دا څاروي مناسب ان

انزاميونه )معموالً هغه چې فنګيس رسچينه ولري( کيدي يش په غذا کې عالوه يش ترڅو د 

لوکنياز دی ګ-مغذي موادو استعامل  ډېر يش.  تر ټولو کامياب عالوه کېدونکي انزايم بيتا

ان چې د دانو د وکګل-چې د پولټري په هغه خوراکه کې استعامليږي چې وربيش ولري. بيتا

حجروي ديوال د اندوسپرم سرته برخه جوړوي )دوهم څپرکی وګورئ(، په  ډېره اندازه د 

هضم وړ نه دي. که چريي دوی د هضم د عميل څخه تيښته وکړي، نو په فضله کې د جيل 

ګلوکان همدارنګه -په شکل ليدل کيږي  چې د ناغوښتي رسيښناکې فضيل سبب کيږي. بيتا

رکبات هم له هضم څخه ژغوري. په پايله کې د هغوی انزاميي ماتيدل په هضم نور غذايي م

کې د عمومي انکشاف سبب کيږي. د انزاميونو د  ډېر استعامل بيلګي په څلورويشتم 

 څپرکی کې ترشيح شوي.

 

 حيواين فکتورونه

ت خاصيت نه عبار هضم نسبت مرصفونکي څاروی ته  ډېر د خوراکي موادو له 

دی. په هر صورت دايس نه شو وييل چې بېالبيلو څارويو ته ورکول شوي غذايي مواد به 

په ورته ډول هضم يش. تر ټولو اړين حيواين فکتور چې هضم متاثره کوي د څارويو له 

نوعو څخه عبارت دي. هغه  خوراکي چې لږ فايرب لري د شخوند وهونکو او غريشخوند 

واسطه ښه هضميږي، مګر هغه خوراکي چې  ډېر فايرب لري د شخوند وهونکو دواړو پ
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وهونکو پواسطه غوره هضميږي. د پروتني په برخه کې د هضم رضيبونه په خوګانوکې لوړ 

دي دا ځکه چې د دوی د فضله موادو ميتابوليکي نايرتوجن اطراح نسبت شخوند وهونکو 

ې ترمنځ لږ څه لږ دي، نو ځکه په پسونو کته لږه ده. د هضم توپريونه د پسونو او غواګانو 

اندازي تشخيص کيږي او په غواګانو کې عميل کيږي. په هر صورت  ډېر د هضم وړ غذايي 

مواد لکه دانه باب په پسونو کې ښه هضميږي او لږ هضميدونکي غذاګاين لکه لږ کيفيت 

مي اندازي ضلرونکي علوفه د غواګانو پواسطه ښه هضميږي. په پسونو کې تشخيص شوي ه

هميشه په غواګانو کې د استعامل وړ نه وي؛ د بيلګي په توګه د هغو دانو د محصوالتو 

سايلج چې دانه لرونکي مرکبات لري )نولسم څپرکی وګورئ( په غواګانو کې نسبت پسونو 

 ته لږ دي دا ځکه چې بشپړه دانه د هضمي سيستم څخه وځي.

 

  د تغذيه کولو اندازه

د څاروی پواسطه د مرصفيدونکي خوراکي د اندازي  ډېروايل عموماً د هضمي 

موادو د ژر ترييدو سبب کيږي. نو همدا سبب دي چې خوراکه د لږ وخت لپاره د هضمي 

انزاميونو رسه مخامخ کيږي او هضم يي لږيږي. په څارويو کې د تغذيه کولو اندازه په 

ه کيږي چې د څاروی د ژوند ساتنې لپاره اړين دي )د بيلګې پبېالبيلو اندازوه رسه ترشيح 

توګه هغه اندازه چې د توازن د ساتنې لپاره اړينه ده؛ څوارلسم څپرکی وګورئ(. ژوند ساتنه 

د واحد په توګه تعريف کيږي. د شخوند وهونکو په تغذيوي سيستمونو کې د تغذيه کولو 

چنده وي او د شيدو  3-4وند ساتنې لپاره اندازه د وده کونکو او چاغونکو څارويو د ژ 

چنده وي. د  ډېر فايرب لرونکو خوراکو لکه  3-3ورکونکو څارويو کې د ژوند ساتنې 

بيدي،سايلج او څړځای واښه، د تغذيه کولو اندازې يو واحد  ډېروايل )د بيلګې په توګه د 

( لږوي. د 1۱14-1.10ژوند ساتنې څخه دوه چنده( د غذا هضم يوازې په يوه لږه اندازه )

مخلوطو خوراکو لپاره او هغه چې په لږه اندازه ټوټي لري، په يو واحد د تغذيه کيدلو يي د 

(  ډېر دي. د يوي ځانګړی شيدې ورکونکي غوا لپاره د وچي 1۱13-1۱14هضم کمښت )

ته   1۱71څخه   1۱73مادي هضم د ژوند ساتنې په دري وختونو کې د ژوند ساتنې لپاره د 

ږي. دا  ډېر لږيدل کيدي يش منفي تاثريات ولري چې په  ډېره تغذيه کې نور هم  ډېر لږي
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وي.  په هضم کې  ډېر لږيدل د تغذيي له  ډېريدو رسه له ګرد او پليټ شوو علوفو او ځينو 

پر واحد تغري په اندازه کې( رسه واقع کيږي، سبب يي دا دي چې د  1۱13فايربي توليداتو )

وتلو اندازه د کوچنيو ټوټو رسه  ډېريږي چې نسبت اوږدو وښو ته  ډېر خوراکي موادو د 

 وي، چې عموماً په رومن کې مخکي له وتلو څخه ډير  ډېر تخمر ته اړتيا لري.

په غري شخوند وهونکو کې د تغذيه کولو اندازه په پولټري کې د ژوند ساتنې 

چنده او په شيدو ورکونکو  3-3چنده لوړيږي او په وده کونکو خوګانو کې  3-4اندازي ته 

چنده  ډېريږي، مګر لږ واقعات شتون لري چې د تغذيې اندازي د عريف  3-3خوګانو کې 

 )د بيلګې په توګه لږ فايرب لرونکي( خوراکو په هضم باندې تاثري ولري.

 

 اندازه کول د مرنالونو حقيقي هضم ۰۱.۱

په  ډېرو واقعاتو کې دا مناسبه نه ده چې د مرنايل موادو لپاره د هضم رضيبونه 

تشخيص يش دا ځکه چې ايندوجينس اطراح چې په هضمي الر کې د ترشحاتو څخه 

رامنځته کيږي، کيدي يش په ځانګړي توګه د کلسيم، فاسفورس، مګنيزيم او اوسپني د 

ړو ، په شخوند وهونکو کې په هضمي الر کې د ال مرنالونو لپاره  ډېره وي. د بېلګې په توګه

پواسطه د ترشح کيدونکي فاسفورس اندازه عموماً د خوراکو د اندازي څخه  ډېره ده. عالوه 

له دي څخه، هضمي الر د  ډېرو مرنايل موادو د اطراح  عمومي الر ده چې د اړتيا څخه په  

راح ضمي الري ته په صفرا کې اطډېره اندازه جذب شوي. د بېلګې په توګه، اضافه  مس ه

کيږي. د مرنايل موادو لپاره، د اندازه کولو اهميت يي حقيقي هضم دی. د دې لپاره چې د 

مرنالونو هضم اندازه کړو نو بايد هغه تناسب په جال کولو پوه شو چې مرنايل مواد په فضله 

سجونو څخه کي دي او غذايي رسچينه لري او هغه چې په هضمي الر کې د څاروی د ن

منځته راځي. دا جالوايل په بدن کې د مرنالونو په ليبل کولو رسه کيدي يش او له دې کبله 

هغه تناسب چې په هضمي الري کې له راديو ايزوتوپ رسه تهيه کيږي. په هضمي موادو 

کې مرنايل مواد په يو له دري شکلونو رسه  شتون لري: په محلولونو کې د اوسپنيزو ايونونو 

جوړښتونو په شکل، او د نامنحلو  metallo-organicکل، په محلول کې د په ش
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جوړونکو موادو په توګه شتون لري. لومړي شکل يې په چټکۍ رسه جذبيږي او دريم 

جوړښتونه، چې ځني له دوی  Metallo-organicشکل يې په ټوله کې نه جذبيږي. 

شکل نه بل ته بدليږي، او د ، مختلف هضم لری. ځني مرنايل مواد له يو chelatesڅخه 

يو مرنال د هضم په برخه کې  ډېري خربي  د هغه په شکل  متکي دي په کوم شکل چې 

په خوراکه کې شتون لري او  په هغې اندازي متکي دي چې په کومو حالتونو رسه په هضمي 

 الرکې د يو شکل نه بل ته بدليږي. له دې کبله، د سوديم او پوتاشيم موجوديت، چې په

ته نژدي دي. په بل  0هضمي موادو کې تقريباً په ټوله کې د ايونو په شکل شتون لري، 

نهايت کې د مسو شتون، چې تقريباً په ټوله کې د منحلو او غري منحلو جوړښتونو په شکل 

څخه لږ دي. د  ډېرو بيلګو په خاطر، فاسفورس په  ډېرو غذاګانو  1۱0شتون لري، عموماً د 

د د جوړونکي په توګه شتون لري او په هضمي الر کي د دي هضم د کې د پايتيک اسي

فايتيز په شتون باندې تکيه لري، چې مکرويب يا حيواين منشال ولري. دهضمي موادو پي 

ايچ يو قوي فکتور دي چې د مرنايل موادو په منحل او غري منحل شکلونو بدليدل 

ان شتون ولري چې مرنايل مواد کنرتولوي. عالوه له دې څخه، کيدي يش خاص مناينده ګ

نښلوي او په دې توګه د هغوی له جذب څخه مخنيوي کوي. د بيلګي په توګه، کلسيم 

 کيدي يش د اوکساليت او مس د سلفايدونو پواسطه رسوب يش.

د مرنايل موادو هضم عموماً په ځوانو څارويو کې چې شيدي او د شيدو 

که جامد شکل ته تغري کوي نو هضم محصوالت خوري  ډېر دی مګر کله چې يي خورا

 homeostaticيې لږيږي. يوه بله پيچلتيا  جذب دي، له دې کبله هضم د ځني مرنالونو د 

کنرتول الندې دی )چې د څاروی د اړتيا له مخې تشخيص کيږي(. د اوسپني جذب، په 

د  ېاتم څپرکی ترشيح شوي، د دې تاثري يوه ښکاره بيلګه ده، مګر په شخوند وهونکو ک

کلسيم د جذب ګټورتوب  د څاروی په اړتياوو باندې متکي دي. په دايس حال کې چي نه 

په اتم څپرکی او نه دلته کوښښ  شوي تر څو د فکتورونو بشپړ لست وړاندې يش کوم چې 

د مرنايل موادو هضم  متاثره کوي، کوم چې دا ښايي چې ويل د هضم رضيبونه د غذا په 

نه دي. په يوي ځانګړی غذا کې د يو مرنال هضم ډير  ډېر د  ترکيبي جدولونو کې شامل

 غذا په نورو برخو او  د څاروی په ډول  متکي دي.
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 لنډيز

( د مرصف شوي مغذي موادو D) د يوې خوراکې  د مغذي موادو د هضم رضيبونه .0

(I(او په فضله کې د اطراح شوو مغذي موادو )I د محاسبې له مخې د )(I-F)/I 

 فورمول پواسطه صورت نييس.

ورځو لپاره څارويو  40-31د هضم په ځانګړي تجربه کې، د تجربې الندې خوراکه د  .4

 ورځو لپاره را جمع کيږي. 7-01ته تغذيه کيږي، او فضله مواد يې د اخري 

ي يش ي، کيدکه چريي د خوراکي اخيستل او يا د فضله موادو اندازه کول ممکن نه و  .3

چې هضم په غريمستقيم ډول په اړونده خوراکه او فضله موادو کې  د نه هضميدونکي 

 معلوم انډيکاتور د اندازې نه آټکل يش.

په البراتوار کې د خوراکي موادو هضم )په مصنوعي محيط کې( د رومن په مايعاتو  .3

واسطه آټکل کيدي پ کې د دوی په انکوبيشن يا بېالبيلو کيمياوي او انزاميي تخنيکونو

يش. اوس په عادي ډول د فارم په څارويو کې د غذايي موادو د هضم د آټکل لپاره 

Near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS).کاريږي 

په فضله موادو کې د اطراح شوي هري  مغذي مادي اندازه د خوراکې د مغذي موادو  .3

په محاسبه کې نه نييس او له دې کبله څخه مناينده ګي نه کوي. د هضم اندازه دا 

 حقيقي هضم نه آټکل کيږي.

د څاروی د هضمي سيستم په بېالبيلو برخو کې د کنوال ايښودل د هري برخي څخه  .3

د منوين اخيستل اسانوي او د بېالبيلو برخو لپاره هضم محاسبه کيدي يش. د بېلګې 

ې د غذا وجيو )کڅوړو( کپه توګه د رومن پواسطه تجزيه کېدل په مصنوعي نايلون ب

د وړو منونو په اچولو او د کنوال له الري رومن ته د داخلولو پواسطه آټکل کيدي 

 يش.

په څاروی کې د غذا هضم د غذا په کيمياوي ترکيب د غذاګانو په ترکيب او د پروسس  .7

په تګالرو، يو ځای د تغذيه کولو د اندازي او نور انزاميي عالوه کونکو يا کيمياوي 

ملنو باندې متکي دي.در 
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د مرنايل موادو )مرنالونو هضم( هضم په هضمي الر کې د ترشح او اطراح، د مرنايل  .8

موادو حالت، د نورو غذايي موادو رسه عکس العمل او د څاروی د فزيولوژيکي 

حالت پواسطه متاثره کيږي.
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 پوښتني

پروتني  خام 031g/kgDMخوراکه ورکول کيږي چې  4kg/day DMيو خوګ ته  0۱01

پروتني لري. د  073g/kgDMفضله مواد اطراح کوي چې  1۱3kg/day DMلري او 

( DCPوچې مادي او خام پروتني دواړو هضم او د خوراکي د هضم وړ خام پروتني )

 هضم محاسبه کړئ.

کروميک  01g/kg DMپه لومړۍ پوښتنه کې د هضم د اندازي له مخې، خوراکه  4۱01

کروميک اکسايد لري.  ايا د  31g/kg DMوګه او فضله مواد يې اکسايد د انډيکاتور په ت

 هضم وړ وچې مادې السته راغيل اندازي دانډيکاتورونو د آټکل رسه يو شان دي؟

 1۱3kg/dayورکول شوي،  4kg/day DMد لومړي پوښتنې په بنا چې خوګ ته  3۱01

DM  331د سويابني څخه تشکيل شوي، چېg/kg DM وچه  خام پروتني لري، چې

وو. د جريي پاتی  1۱83او  1۱73ماده او د خام پروتني د هضم رضيبونه يې په ترتيب رسه 

 برخه يوه علوفه  وه.  د دې دانې وچ مواد او خام پروتني هضم څومره وو؟
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 څپرکی لسميو 

د خوراکو محتويات او په څاروی کې د انرژي  د خوراکو ارزيايب:

 ماتېدل

د انرژۍ اړتيا ۱۱

د انرژۍ برابرول ۱۱۱۱

حيواين کالوري مرتي: د توليد شوي تودوخې او پايت کيدونکي انرژي اندازه کول ۱۱۱۱

 د ميتابوليکي انرژي استعامل ۱۱۱۱

راکې تر ټولو عمده عضوي مرکبات د څاروی لپاره د خامو موادو په توګه د خو  

اړين دي تر څو د بدن انساج او توليد لکه شيدي او هګۍ جوړ کړي. دا همدارنګه د انرژي 

د رسچينې په توګه هم اړين دي تر څو د څاروی پواسطه تررسه کيدونکي کار هم هاميه 

ه دا ده  هر کله چې مغذي مواد اکسيدايز يش، او کله کړي.  د دي بېالبيلو دندو يوه ځانګړن

چې کيمياوي انرژي د يو شکل څخه بل شکل ته بدليږي، د مثال په توګه کله چې د بدن 

شحم د غذايي کاربوهايدريتونو څخه جوړيږي او د ميخانيکي او تودوخې په شکل د 

ې د مغذي ولو لپاره د هغانرژي بدلېدل  ټول په بر کې نييس. د يوي خوراکې د انرژي برابر 

موادو تشخيص ډير د اهميت وړ دي. د دي او راتلونکي څپرکی مقصد د هغه فکتورونو 
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پيژندل دي چې د غذاګانو په انرژي، په څاروی کې د غذا د انرژي په ماتيدلو، د انرژي د 

 ري.لميتابوليزم په اندازه کولو، او د انرژي ورکولو په بېالبيلو ميتودونو باندې تاثري 

 

 د انرژي اړتيا  ۱۱۱۱

مخکې له دې چې هغه فکتورونه وڅيړو چې د غذايي موادو څخه د انرژي په 

تهيه کولو تاثري لري، دا به موثره وي چې په لنډ ډول هغه فکتورونه ترشيح کړو چې د انرژي 

ې  ک اړتيا باندې تاثري لري، اګر چې دا فکتورنه به په څوارلسم، پنځه لسم او شپاړسم څپرکيو

ډېر ترشيح يش. يو څاروی د ژوند ساتنې او توليد دواړو لپاره انرژي ته اړتيا لري. د ژوند 

ساتنې لپاره د انرژي اړتيا هغه ده چې د ژوندي جسم د ژوند د پروسو اړتيا په ګوته کوي، 

د بيلګې په توګه هغه کار چې د عضيل فعاليت لپاره اړين دي )د زړه رضبانونه(، هغه کار 

څخه د منحلو موادو ترييدل( او هغه  gradientعال انتقال رسه رابطه لري )له غليظ چې ف

انرژي چې د اړينو بدين جوړښتونو لکه انزاميونو او هورمونونو د جوړيدو رسه تړيل ده. 

هغه څاروی چې له غذايي موادو څخه يب برخي دي په دوامداره توګه د دي پروسو په 

رته له دي به څاروی مړ يش. په وږي څاروی کې د بدن د خاطر انرژۍ ته اړتيا لري، پ

حيايت فعاليتونو لپاره انرژي د بدن د ذخريو په اسايس ډول ګاليکوجن د ماتيدو څخه په 

الس راځي مګر وروسته د بدن شحم او پروتني مرصفيږي. په تغذيه شوي څاروی کې د 

انساجو له ماتيدو څخه مخنيوي انرژي لومړنۍ اړتيا دا ده چې ژوند وسايت تر څو د بدن د 

ويش. کله چې د غذا اړونده انرژي د ژوند ساتني لپاره کاريږي، څاروی په خپل چاپرييال 

باندې کار نه کوي او ټوله استعامل شوي انرژي د تودوخې د توليد لپاره استعامليږي چې 

 . په خوراکد بدن د تودوخې د ساتلو لپاره موثره ده، او د څاروی له بدن څخه خارجيږي

نه لرونکو څارويو کې د توليد شوي تودوخي اندازه د هغې انرژي رسه مساوي ده چې د 

انساجو له ماتيدو څخه ترالسه شوي، چې د خاصو رشايطو الندې د اندازه کولو په مهال د 

څاروی د اسايس اړتيا اندازه يا لوږې ميتابوليزم رسه پيژندل کيږي. هغه الره چې اسايس 

د څاروی د ژوند ساتنې د انرژي د اړتيا لپاره کاريږي په   تيا پري آټکل کيږي اوانرژي اړ 

 څوارلسم څپرکی کې ترشيح شوي.
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کله چې د غذا انرژي د څاروی د ژوند ساتنې له اړتيا څخه ډيره وي بيا د توليد 

لپاره کاريږي. په هر صورت، کله چې څاروی غټيږي نو  ډېره شوي اندازه د شحم په توګه 

خريه کيږي. په بالربو او شيدو ورکونکو څارويو کې انرژي د حاملګۍ د  توليداتو )فيټس ذ

او پالسنتا( او شيدو په توګه ذخريه کيږي. د توليد نور شکلونه د مترين  او هغه انرژي چې 

د وړيو او هګيو د توليد لپاره اړينه ده،په بر کې نييس. هيڅ يوه پروسه حتي د ژوند ساتنې، 

يل کيدي چې د غذا د انرژي لپاره لومړيتوب لري؛ دمثال په توګه يو ځوان څاروی نه يش و

چې په کايف اندازه پروتني ورته رسيږي ويل د ژوند ساتنې انرژي يي کايف نه وي  ال هم د 

بدن پروتني ذخريه کويل يش، په دايس حال کې چې د بدن شحم ماتوي. په ورته توګه، 

د ژوندساتنې څخه په ټيټ حد کې وي يا هم څاروی خوراکه کله چې په څارويو کې انرژي 

 ونه لري بيا هم د وړيو وده دوام کوي.

 

  د انرژي برابرول ۱۱۱۱

 ګراس انرژي 

په خوراکي په  کيمياوي مرکباتو کې انرژي د کيمياوي انرژي په توګه ذخريه 

د توليد له مخې اندازه کيږي. دا د  کيږي. په خوراکه کې  کيمياوي انرژي  د تودوخې

اکسيديشن پواسطه د غذايي موادو له سوځيدو څخه تر السه کيږي. هغه ټوله تودوخه چې 

( په نوم GE) د غذا د يو واحد وزن د بشپړ اکسيديشن څخه رامنځته کيږي د ګراس انرژي

 چوکاټ وګورئ(. 1۱11رسه ياديږي )

شکل کې ښودل شوي. د عضوي  1۱11و ګراس انرژي په د ځينو غذايي مواد

مرکباتو د ګراس انرژي ابتدايي تشخيص د هغوی د اکسيديشن درجه ده، لکه چې د 

اکسيجن رسه د کاربن جمع هايدروجن د تناسب په توګه ترشيح کيږي. ټول 

ي ر کاربوهايدريتونه ورته اندازي لري او له دې کبله په آټکيل ډول ورته ګراس انرژی ل

(. په هر صورت، تراي ګلرسايد شحميات  ډېره اندازه لري )لږ MJ/kg DM 1.۱4)تقريباً 

(. شحمي 43MJ/kg DMاکسيجن لري( او له دې کبله د ګراس انرژي اندازه يي لوړه ده )

 اسيدونه په انفرادي ډول د ګراس انرژي په اساس توپري کوي چې د کاربن د ځنځري 
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 اندازه کول چوکاټ د ګراس انرژي 1۱11

ګراس انرژي په يو ماشني کې اندازه کيږي چې ورته بم کالوري مرت ويل کيږي، چې 

په خپل ساده شکل کې يو قوي سټييل  بم لری چې د اوبو په جال لوښې کې ايښودل کيږي. د 

يجن فشار اتوموسفريه اکس 54غذا منونه برابره  او په بم کې ايښودل کيږي،چې وروسته ورته 

داخليږي. په لوښې کې د اسايس اوبو د حرارت درجه د منوين د اليکرتونيکي سوځيدو څخه 

مخکي ريکارډ کيږي. د غذا منونه د اکسيجن په اتوموسفري کې سوزي، او د اکسيديشن په 

دوران کې توليد شوي تودوخه د بم د ديوال پواسطه خپريږي، چې په لوښې کې د اوبو حرارت 

ه چې حالت عادي يش، نو اخري حرارت ريکارډ کيږي. د توليد شوي حرارت لوړوي. کل

وروسته د اکسيدايز شوي غذايي منوين د وزن، د اوبو له وزن، په اوبو کې د راپورته شوي 

حرارت، او د اوبو او بم د خاص حرارت د توامنندي څخه محاسبه کيږي. بم کالوري مرت د 

او  د څاروی د انساجو د انرژي  او اطراح کيدونکو محصوال  ټولو غذاګانو او د هغوی د مرکباتو

 تو د ګراس انرژي د محاسبې لپاره استعاملېږي.

په اوږدوايل او د مشبوع په درجي متکي دي، له هغو رسه چې لنډ ځنځري لري )مفرشحمي 

تيزابونه( او د دوه ګونو رابطو شمري يې  ډېر دي، لږه انرژي لري. پروتني نسبت 

هايدريتونو ته  ډېره ګراس انرژي لري ځکه چې اضافه  د اکسيدايز وړ نايرتوجن او کاربو 
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سلفر مواد لري. ميتان ډيره زياته ګراس انرژي لري ځکه چې په بشپړ ډول د کاربن او 

  هايدروجن څخه جوړ شوي.

د بېالبيلو غذايي مرکباتو ترمنځ د ګراس انرژي په توپري کې، حقيقت دا دي چې  

دريتونه د فارم د زياتره څارويو په غذا کې اسايس مرکبات دي معني دا چې په کاربوهاي

حقيقت کې د ګراس انرژي ارزښت يي ډير لږ دي. يوازې هغه خوراکي چې  ډېر شحم 

خام شحم لري، ډېره ګراس  555g/kg DMلري لکه غوړ لرونکو سويابينو پوډر چې 

غذايي ارزښت نه لري، لږې اندازي  انرژي لري، او هغه چې  ډېر خاکسرت لري، کوم چې

 ګراس انرژي لري. 183Mj/kg DMلري. زياتره عامي خوراکي تقريباً 

په غذايي موادو کې ټوله ګراس انرژي د څاروی د استفادي وړ نه ده. ځني يي 

د څارويو څخه د جامد، مايع يا ګازي محصوالتو په توګه او ځني يې د تودوخي په شکل 

شکل کې ښودل شوي.  د غذا د  5۱11ي دا رسچيني چې ضايع کې په ضايع کيږي. د انرژ 

ګراس انرژي څخه د دي انرژيو د ضايعاتو منفي کول د غذا برابرونکي انرژي اندازه ټاکي؛ 

د بيلګي په توګه، په فضله کې د ګراس انرژي ضايعاتو منفي کول په غذا کې د ګراس انرژي 

ي نوري اندازي به په راتلونکي کې ډېر ترشيح څخه د هضم وړ انرژي ښايي. دا او د انرژ 

 يش.
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  د هضم وړ انرژي

د هغې انرژي څخه عبارت ده چې څاروی يې جذبوي. د هضم وړ انرژي دايس 

محاسبه کيږي چې د غذا د ګراس انرژي څخه د فضله موادو ګراس انرژي منفي کيږي. په 

بيده مرصفوي  kg 1۱44هضم په تجربه کې، پسونه لسم څپرکی کې په لسم منرب چوکاټ د 

وچ مواد فضله خارجوي. که چريي فرض کړو چې د بيدي ګراس انرژي او د  6۱.4kgاو 

فضله موادو ګراس انرژي، د بم کالوري مرت پواسطه ځانګړی کيږي، او د وچې مادي په 

ژي به وي، نو جمله اخيسل شوي انر  MJ/kg.18۱او  18Mj/kgاساس په ترتيب رسه 

53۱4MJ/day  13۱5وي او جمله خارجيدونکي ګراس انرژی بهMJ/day  وي. ګراس

 انرژي هضم او د بيدي د هضم وړ انرژي دايس محاسبه کيږي:

 ۵۱۰۱۰=۱.۱۱\۱۱۱۱-۱.۱۱ګراس انرژۍ هضم=

 ميګاژول/کيلوګرا وچې مادې x۵۱۰۱۰=.۱۱ ۱.۱۵هضم وړ انرژي=

ده چې د څاروی پواسطه د غذايي موادو  د فضله موادو انرژي د هغي انرژي څخه عبارت

پواسطه ضايع کيږي، د هضم وړ انرژي د استفادې وړ انرژي ده  چې نسب ګراس انرژي 

ته دڅاروی توليد حاميه کوي. د هضم وړ انرژي زياتره د اسونو او خوګانو لپاره د حاميه 

يوه لږه اندازه  ېکونکي انرژي په توګه محاسبه کيږي، دايس چې په تشو ميتازو او ميتان ک

 انرژي ضايع کيږي.

 

 ميتابوليزبل انرژي

عاله له هغې چې په فضله کې انرژي ضايع کيږي، په تشو متيازو کې هم انرژي 

لرونکي مرکبات ضايع کيږي او د مکروبونو د تخمر په نتيجه کې په رومن يا دهضم په 

ي وي ګاز لکه ميتان هم ضايع کيږي. دا هغه انرژ وروستۍ برخه کې  سوځيدونکي توليد ش

ده چې د څاروی پواسطه استعامليږي او محاسبه يي دايس ده چې  د هضم وړ انرژي منفي 

چوکاټ وګورئ(. په تشو  5۱11په تشو متيازو کې د هضم وړ انرژي او سوځيدو وړ ګازونه )

 hippuricکه يوريا، متيازو کې ضايع کيدونکي انرژي  دنايرتوجن لرونکو مرکباتو ل

acid کريتنني او ،allantoin او د غري نايرتوجني مرکباتو لکه ،glucuronates  او
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سرتيک اسيد په توګه شتون لري. په رومن او هضمي الري وروستۍ برخه  کې د سوځيدو 

 رسه اړيکه توليد د غذا اخيستو ( لري. ميتان3CHوړ توليد شوي ګازونه تقريباً ټول ميتان )

د خوراکي موادو ګراس انرژي  39-.لري، او د تغذيئ د ژوند ساتنې په اندازه کې تقريباً 

-4د هضم وړ انرژي( د ميتان په شکل ضايع کيږي. د تغذيه کولو لوړي اندازي،  11-149)

ګراس انرژي لږوي، دا لږيدل د  ډېر هضميدونکو خوراکو لپاره ډير  ډېر روښانه وي. د 9.

ګراس انرژي(.دا   49دانو د ميتان توليد لږ دي ) brewer’sوو غذاګانو رسه لکه د تخمر ش

چې د ميتان توليد مستقيامً په اسانۍ رسه اندازه کيدي نه يش، نو دا د اخيستل شوي ګراس 

اټکل کيږي. د يو بل آټکل پراساس د شخوند وهونکو د خوراکو د ميتابوليزبل  89انرژي 

د رضب په نتيجه کې محاسبه کېږي.  دا څرګندوي  6۱81رسه د  انرژي له هضم وړ انرژي

انرژي د هضم شوي ميتان په شکل  ضايع   139چې په تشومتيازو کې په اوسط ډول، تقريباً 

 کيږي.

د پولټري لپاره، ميتابوليزم انرژي د ګراس انرژي په پرتله ډيره اسانه محاسبه کيږي، 

رژي فع کيږي. د پولټري خوراکو د ميتابوليزم اندا ځکه چې فضله او تيش متيازي يوځای د

ساعتونو لپاره خوراک  38لپاره يو چټک او معياري ميتود رامنځته شوي. نارينه چرګانو ته  د

نه ورکول کيږي )يا په لږه اندازه د ګلوکوز محلولو ورکول کيږي( تر دي چې هضمي الر 

( په زور رسه  ورکول کيږي 36g-46يې خايل يش، او وروسته ورته د پلټني الندې خوراکه )

چې يو فلزي  قيف او سنبه د مري له الري په جاغور کې کيښودل کيږي.  فضله مواد جمع 

کيږي تر دي چې پاته خوراکه دفع يش. په ورته وخت کې کوچنۍ اندازي د فضله موادو 

ړل کد اندوجينس ضايعاتو د محاسبي په توګه د وږې شوي مرغانو پواسطه )يا ګلوکوز ور 

شوي( دفع او راجمع کيږي. د دي اندوجينس ضايعاتو څخه السته راغيل انرژي له هغې 

انرژي څخه منفي کيږي چې د تغذيه شوي مرغه له فضلې څخه په الس راغيل، او د 

مخ  ۱۷۵ي )دميتابوليزبل انرژي په الس راغيل آټکل نسبت ظاهري ارزښت ته يو حقيقت 

( ويل کيږي او په مستقيم ډول د نورو TMEانرژي ) ي ميتابوليزبلوګورئ( دي ته حقيق

 تخنيکونو پواسطه د السته راغيل ميتابوليزبل انرژي رسه د مقاييس وړ نه ده.
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 چوکاټ د ميتابوليزبل انرژي اندازه کول 5۱11

د خوراکي په غذايي تجربه کې د هضمي تجريب په شکل  ميتابوليزبل انرژي

ېږي په کوم کې چې  د فضوله موادو په شان تشې متيازي او ميتان هم جمع کيږي. د پسونو معلوم

او خوګانو لپاره معموالً د ميتابوليزم قفسونه د تشومتيازو جمع کولو يوه اله لري. په غواګانو کې 

تيش ميتازي په رابري کڅوړه کې چې د نارينه لپاره د ګيدي په الندې برخه کې وصل وي او په 

ښځينه کې په ولوا باندې، او پيپ د کشش يا يو کشونکي جمع کونکي مجرا پواسطه نوموړي 

کڅوړي ته ځي. د ښځينه څخه د تشومتيازو جمع کولو يو عويض ميتود، چې عموماً په خوګانو 

 کې استعامليږي، په واژن کې د کتيرت ايښودل دي.

هوا  يد اندازه کيږي، څاروی معموالً پهکله چې د ناتوليد شوي انرژۍ د آټکل لپاره د ميتان تول

اوس وختونو  مخ وګورئ(. په .۱۵وايي )بند کانتيرن کې ساتل کيږي چې ورته تنفيس صندوق 

کې،له شخوند وهونکو څخه د ميتان کايف توليد د نړيوالې تودوخي رسه د يو عويض تخنيک  

د وي يل يش، چې محدو انکشاف تحريک کړي چې د څاروی ميتان په انفرادي توګه اندازه کو 

( 4SFنفوذي تيوب چې سلفر هيګسافلورايد )  calibratedاو يا نه وي. په دې تخنيک کې، يو 

( د يوي نفوذي پردې پواسطه په 4SFلري په رومن کې کيښودل کيږي او سلفر هيګسافلورايد )

خه څيوه ټاکيل اندازه خويش کيږي. د پنځه ورځو څخه وروسته د هر څاروی د پوزي نژدي 

ساعتونو په دوران کې د تنفس منوين په خايل شوو کانتيرنونو کې  53د  چې يو تيوب پواسطه

پواسطه اندازه کيږي،د  emission rateد ګاز کروماتوګرايف او ميتان   3CHاو  4SFراټوليږي.  

 سابقه  اندازو لپاره درست، او  دايس محاسبه کيږي:

]4]/[SF3x[CH4=QSF3QCH 

د نفوذي پيپ  4QSFپه سابقه کې  ډېري شوي اندازي دي او  SF]4[او  CH]3[داسې چې 

 دي. 4SFڅخه خوشيدونکي 
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 هغه فکتورونه چې د خوراکي موادو ميتابوليزبل انرژي  باندې تاثري لري 

جدول د يو شمري غذايي موادو د ميتابوليزبل انرژي په ګوته کوي. دا  1۱11

له موادو ضايعات ډير اړين دي. حتي د لوړهضم روښانه ده چې د ضايع شوي انرژي د فض

لرونکو خوراکو لپاره لکه وربيش، دوه چنده هغه انرژي په فضله کې ضايع کيږي چې په 

تشومتيازو او ميتان کې ضايع کيږي.  د غذا د ميتابوليزم انرژي عمده متاثره کونکي فکتور 

رکی وګورئ(؛ د هغه دي چې هضم متاثره کوي. دا پخوا ترشيح شوي دي )لسم څپ

 تشومتيازو او ميتان په ضايعاتو باندې تاکيد کېږي.

د يوي غذا د ميتابوليزبل انرژي ارزښت د څارويو دنوعو پر اساس توپري کوي يا 

نور هم په ځانګړی ډول، د هضم په تررسه کېدونکی ټايف باندې متکي دي. تخمري 

د انرژي ضايعات  ډېروي. د  هضم، په رومن يا  ډېر په هضمي الر کې، د ميتان په شکل

مايکرواورګانيزمونو د مداخلې لږ تاثري په هضم کې د تشومتيازو )د هضم او جذب شوو 

بکرتياو د هستوي اسيدونو د توليداتو ماتيدل دي( يا د فضله موادو په توګه د انرژي ضايع  

وي او ک ډېريدل دي )لکه چې مايکرواورګانيزمونه د هضمي الري په اخري برخه  کې وده

نه هضميږي(. په عمومي ډول، په ميتان او تشومتيازو کې د انرژي ضايع کيدل د شخوند 

وهونکو لپاره نسبت غريشخوند وهونکو ته  ډېر دي، او کانسنرتيت خوراکي، چې په 

شخوند وهونکو او غري شخوند وهونکو کې يو شان هضميږي، د غري شخوند وهونکو لپاره 

قېمتونه (. په هر .cf جدول کې د وربشو 1۱11ړ ارزښت لري )په د ميتابوليزبل انرژي لو

صورت، فايرب لرونکي غذايي مواد چې غري شخوند وهونکو ته ورکول کيږي هم ضايعات 

لري ځکه چې د هضمي الري په اخري برخه کې تخمري هضم واقع کيږي. په شخوند 

 وراک مخکي تخمروهونکو کې، غذاګاين لکه سايليج کوم چې د څاروی پواسطه له خ

شوي په هضم کې په لږه اندازه انرژي ضايع کوي مګر په سيلو کې به يې مخکي تر مخکي 

ضايعات  ورکړي وي. له دې کبله ويل کيږي چې سايليج چې لږه اندازه تخمري ميتابوليزبل 

( لري نسبت نورو غذاګانو لکه بيدي ته په شخوند وهونکو کې دا توپري د FMEانرژي )

هضم لپاره ) اتم او ديارلسم څپرکی وګورئ( نسبت د انرژي تغذيي ته ډير اړين  پروتني د
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دي. اخري تبرصه د څارويو په نوعو باندې دا ده چې د انرژۍ له پلوه د غواګانو او پسونو 

 ترمنځ په تشو متيازو او ميتان په ضايع کيدو کې توپريونه ډير لږ او د پام وړ نه دي.

 (MJ/kgDM) و خوراکو ميتابوليکي انرژيجدول د ځينو ځانګړ  1۱11

 ME انرژي ضايع کونکي ګراس انرژي خوراکه څاروی

  ميتان تيش متيازي هفضل  

 14۱5 –  5۱5 18۱3 جوار مرغان

 14۱4 –  5۱8 18۱1 غنم 

 14۱4 –  3۱3 18۱5 وربيش 

 14۱3 – 6۱3 1۱4 18۱3 جوار خوګ

 14۱4 – 6۱4 4۱4 13۱3 جودر 

 13۱5 – 6۱4 5۱8 1.۱4 وربيش 

 16۱6 – 5۱4 4۱3 13۱6 کوپري کنجاړي پوډر 

 15۱3 5۱6 6۱4 4۱6 18۱4 وربيش پسه

 14۱6 1۱4 1۱4 4۱3 13۱4 )ځوان( ryegrassوچ  

 3۱3 1۱3 6۱4 ۱1. 13۱6 )بالغ( ryegrassوچ  

 16۱5 1۱4 6۱3 4۱3 18۱6 وښو بيده )ځوان( 

 8۱3 1۱3 6۱4 ۱4. 1.۱3 وښو بيده )بالغ( 

 11۱4 1۱4 6۱3 4۱6 13۱6 وښو سايليج 

 13۱6 1۱4 6۱8 5۱8 18۱3 جوار غواګاين

 15۱4 1۱1 6۱8 3۱1 18۱4 وربيش 

 16۱4 1۱3 1۱6 4۱6 13۱6 غنمو سبوس 

 ۱8. 1۱4 1۱6 8۱5 18۱4 مرصي شفتلې بيده 

ې د پروتني چد خوراکي د ميتابوليزبل انرژي ارزښت په تهيه شوو آمينو اسيدونو 

د جوړيدو لپاره د څاروی پواسطه بنديږي يا امني ګروپ تري لري کيږي او په تشو متيازو 

کې د يوريا په شکل د نايرتوجن په وتلو متکي دي. په دې اساس، ځني وختونه ميتابوليزبل 

)خوګان(،   kJ 58انرژي  د هر ګرام نښليدونکي نايرتوجن په مقابل کې د نايرتوجن بالنس

41kJ   شخوند وهونکي( يا(43 kJ   په معلومولو رسه صفر کيږي. هغه فکتور )پولټري(

( 54kJ/g nitrogenچې د هر نوع څاروی لپاره تر ټولو مناسب دي د يوريا )ګراس انرژي 
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( په شکل د نايرتجن اطراح  ده. 58kJ/g nitrogenيا نور مرکباتو )مثال يوريک اسيد، 

ازو کې  ډېر نايرتوجن اطراح کوي نسبت هغې ته چې له که چريي يو څاروی په تشو متي

غذا څخه يې جذبوي )د بيلګې په توګه په منفي بالنس کې وي؛ ديارلسم څپرکی وګورئ(، 

نو د تشو متيازو نايرتوجن له غذا څخه، نه رامنځته کيږي، او په دي حالت کې ميتابوليکي 

 انرژي  بايد په مثبت ډول درست کړي يش.

ونکو څارويو کې د خوراکي  ډېروايل او د خوراکې پروسس په شخوند وه

کونکې تګالره په ځينو واقعاتو کې د هغې په ميتابوليکي انرژي باندې تاثري لري. لکه چې 

مخکي بحث شوه )لسم څپرکی وګورئ(، د خوراکي  ډېروايل، يا د علفو ميده کول او پليټ 

ي او په فضله موادو کې د انرژ  کول، د دي سبب کيږي چې مواد په چټکۍ رسه تري يش

جدول په لسم څپرکی کې وګورئ(. په هرصورت، دا يوه اندازه  5۱16ضايعات  ډېريږي ) 

د ميتان د توليد په لږوايل رسه جربان کيدی يش. په هر صورت د اعظمي ميده شوو وښو او  

ږيږي. د لوښو او کانسنرتيت مخلوط غذاګانو ميتابوليزبل انرژي د غذا په  ډېرولو رسه 

 پولټري لپاره، د دانو ميده کول په ميتابوليزبل انرژي ثابت تاثري نه لري.

ضايع  159-8د تيورۍ له مخې په دي شکل کې د ګراس انرژي اخيستل د 

مخنيوي کوي. په عميل ډول دا ممکن ده چې د ميتان توليد د مکروب ضد درملو په عالوه 

ابته ياوي ماده کلورفورم ده(، مګر پاييل په ثکولو رسه ودرول يش )يو تاثري لرونکي کيم

توګه مساعدي نه دي. کيدي يش چې انرژي يو بل ډول ګازي محصول هايدروجن ته بدله 

شکل په اتم څپرکی وګورئ(؛  د رومن مايکرواورګانيزمونه کيدي يش د درملو  4۱8يش، )

ا درونکي کسيديله شتون رسه توافق وکړي او بريته د ميتان جوړيدو ته را وګرځي. کو 

مونينسني،  چې  په پراخه توګه د غوښينو غواګانو  په خوراکه کې د ودې تحريکونکي په 

توګه استعامليږي ، دايس فکر کيږي چې ميتان نهي کونکي دی. په هر صورت،  ځني 

واقعات شته چې ميتان جوړونکي مايکرواورګانيزمونه کيدي يش له دې مناينده رسه توافق 

کې د جنوري په مياشت کې د اروپايي ټولنې پواسطه په خوراکه    5664په  وکړي.  دا چې

کې د مکروب ضد وده تحريکونکي بند شوي او د شنو خونو د اړين ګاز په توګه له شخوند 
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وهونکو څخه د ميتان تشخيص،کې اوس په نويو ميتودونو لکه حمريي کښت او نبايت 

 و عالقه شته )څلورويشتم څپرکی وګورئ(.ذوخا په توليد رسه د ميتان د توليد دلږول

 

  د غذايي موادو تودوخه

د څاروی پواسطه د خوراکي خوړل د انرژي په ضايع کيدولو رسه تعقبيږي نه 

يوازې د جامد، مايع او ګازي مدفوع کيمياوي انرژي په توګه بلکې د تودوخي په شکل 

داره توګه تودوخه توليدوي او خپل چاپرييال ته يي ، په هم ضايع کيږي. څاروی په دوام

مستقيم ډول د تودوخې په توګه، يا په غري مستقيم ډول د اوبو د تبخري په توګه خپروي. که 

چريي يو وږې څاروی  ته خوراکه ورکړل يش، نو په څو ساعتونو کې دهغې د تودوخي 

انانو غذا هيټ انکرمينټ دی؛ دا په انس توليد د باسل ميتابوليزم څخه لوړيږي. دا  ډېريدل د

کې د  ډېري خوراکي څخه وروسته کايف اندازه ښکاره ده. هيټ انکرمينټ کيدي يش د 

( يا په اړونده توګه د ګراس انرژي يا ميتابوليزبل انرژي MJ/kg DMمستقلو اصطالحاتو)

ې دا انرژي وخپه توګه وښودل يش. پرته له دې چې څاروی په  يخ چاپرييال کي وي، د تود

خرچ  د څاروی لپاره  ارزښت  نه لري  او بايد د خوراکې په انرژۍ باندې د فضله موادو د

(tax .په توګه په پام کې ونيول يش  ) 

د هيټ انکرمينټ سببونه د خوراکو د هضم او له دې څخه د ترالسه شوو مغذي 

ول او لو عمل، چې ژول، تري موادو د ميتابوليزم رسه په اړوند پروسو کې پيدا کيږي.  د خوړ 

د الړو ترشح کول په بر کې نييس، عضاليت فعاليت ته  اړتيالری، چې انرژي د مغذي موادو 

په اکسيديشن رسه تهيه کيږي؛ په شخوند وهونکو کې د فايربي خوراکو ژول، د اخيستل 

وړلو د خوړلو اټکيل انرژي ده. د شخوند وهلو انرژي، د خ 49-4شوي ميتابوليزبل انرژي 

ده. شخوند  6۱49د انرژي څخه لږه او آټکل کيږي چې   د اخيستل شوي ميتابوليکي انرژي 

وهونکي همدارنګه د هغوی د هضمي الري د مايکرواورګانيزمونو د ميتابوليزم پواسطه 

وي )په عويض   89-.تودوخه  توليدوي؛ چې آټکل يې د اخيستل شوي ميتابوليکي انرژي 

ډېره تودوخه د مغذي موادو د ميتابوليزم په مهال  تان د توليد(.د مي  6۱4kJ / KJډول 

د جوړيدو لپاره   ATPتولېديږي. د مثال په توګه، په نهم څپرکی دا وښودل شوه چې د 
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دي،  6۱45ګلوکوز اکسيدايز کيږي، نو د ازادي شوي انرژي نيولو ګټورتوب يوازې تقريباً 

ډېر ګټورتوب به حتي لږ وي که چريي   وررسه د تودوخي په شکل وي. له دې 6۱38چې 

د مغذي موادو موقتي ذخريي ته اړتيا وي )د مثال په توګه د ګاليکوجن په توګه د ګلوکوز 

ذخريه کيدل( ځکه چې  ډېر تعاملونه اړين دي. په ورته توګه د بدن د جوړښتونو جوړيدل 

، د  رسه دا ډول رابطه په ښکاره ډول موثر نه دي. د مثال په توګه د يو آمينو اسيد له بل

بيلګې په توګه د څلورو پايروفاسفيټ لوړي انرژي لرونکو رابطو مرصف، او که چريي 

ATP   دا د ګلوکوز د اکسيديشن پواسطه رامنځته کړی، تقريباً د هر کيلوګرام پروتني له

انرژي د تودوخي په توګه ازاديږي. د پروتني جوړيدو کې دا بايد  MJ 5۱4 جوړيدو څخه 

ه ياد ولرو، چې يوازې په وده کونکو څارويو کې نه واقع کيږي بلکې همدارنګه په هغو پ

تني کيږي په کوم کې چې د پرو کې چې په ژوند ساتنې حالت کې ساتل کيږي، هم واقع 

د پروتني  مخ وګورئ(. ۱۱۱جوړيدل د پروتني د تغرييدونکي پرويس يوه برخه ده )

آټکل شوي. څاروی همدارنګه لوړ   169ليد تقريباً ميتابوليزم د څاروی د تودوخې د تو 

په  concentration gradientsانرژي لرونکي فاسفيټ رابطې مرصفوي تر څو د 

ايونونه(  مواد انتقال کړي. تودوخه د بدن په هغو  K+او  Na+وړاندې ) د بيلګې په توګه 

کيږي چې په  يس آټکلبرخو کې توليديږي چې  ډېر فعال ميتابوليزم ولري. له دې کبله دا

شخوند وهونکو کې، کوم چې غټ ميتابوليکي فعاله هضمي الر لري،  د ټويل تودوخي تر 

نياميي  ډېر توليد له هضمي الري او ځيګر څخه رامنځته کيږي. وروسته وګورو چې د غذا 

هيټ انکرمينټ، د غذا د خواصو، د څاروی د ټايف او د دې مغذي موادو د بېالبيلو پروسو 

 مخې د پام وړ توپري کوي. له

 

 خالصه انرژي او د انرژي نښتل

د ميتابوليکي انرژي څخه د خوراکي د هيټ انکرمينټ منفي کول د خوراکي 

ورکوي. د غذا خالصه انرژي هغه انرژي ده چې څاروی ته د وړ  موادو خالصه انرژي

ې وړ وي، و د بېالبيلو توليداتو د استفادمقاصدو د بيلګې په توګه  د بدن د ژوند ساتني  ا

د ژوند ساتني  استعامليدونکي خالصه انرژي په بدن کې د کار د  شکل وګورئ(. 5۱11)
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تررسه کولو لپاره کاريږي  او څاروی څخه د تودوخي په شکل خارجيږي. هغه چې د ودې 

ي يا دا زيرمه کيږ او چاغيدو او شيدو، هګي او وړيو توليد لپاره کاريږي يا هم په بدن کي

د کيمياوي انرژي په توګه پريږدي، او هغه اندازه چې استعامليږي ورته د څاروي 

نښليدونکي انرژي وايي. دا اړينه ده پوه شو چې د څاروی څخه د تودوخي ضايع کيدل 

يوازې د خوراکي د هيټ انکرمينټ يوه برخه، او حقيقي ضايع کيدونکي انرژي ده، چې 

کې د مستقيم مرصف په توګه مالحظه شوي. د بدن د ساتنې لپاره د انرژي د غذا په انرژي 

څخه منځته راتلونکي تودوخه دايس فکر کيږي چې هغه انرژي وړاندې کوي  چې د 

 څاروی پواسطه استعامليږي او د استعامل په پروسه کي په بيکاره شکلونو ماتيږي.

 

:د تودوخې د توليد او انرژي نښتلو د اندازه کولو حيواين کالورميرتي ۱۱۱۱

 کړنالري

شکل کې  5۱11د تودوخي اندازه کول کالورميرتي ده. د غذا د انرژي ماتېدل په 

ښايي که چريي د څاروی اخيستل شوي ميتابوليکي انرژي وپيژندل يش، نو د هغي د 

ه دې، د سبه يش )عالوه لتودوخي جمله توليد به د هغې د انرژي نښتلو په تفاوت رسه محا

نښليدونکي انرژي اندازه به د تودوخي توليد محاسبې ته الره هواره کړي(. په عميل ډول د 

تودوخي د توليد اندازه کول يا د انرژي نښليدل د غذا د خاليص انرژي  د پيداکولو لپاره 

دونه ، په يتو په څارويو کې د تودوخي د توليد او انرژي نښليدلو د محاسبي م استعامليږي.

اسايس  او عميل دواړو ډولونو کايف پيچيل دي. په تېر کې دا پيچلتيا او د څاروی د کالوري 

مرتي لپاره اړين لوازمو د هغوی استعامل محدود کړي وو. د څيړين لپاره د پيسو  ډېروايل 

په دوامداره توګه دا محدوديت ختم کړ، مګر  حيواين کالوري مرتي يو تخصيص عنوان 

يت دي او څو تغذيه پوهان په دې کې دخيل دي. په هر صورت، په کاغذ باندې د څاروی پا

د کالوري مرتي مطالعه )لکه په دې کتاب کې( د تغذيې د ټولو شاګردانو لپاره د ارزښت 

وړ ده، ځکه چې دا د انرژي د ميتابوليزم په وړاندې د هغوی پوهه ډېروي. په هغو ورقو کې 

مرتي  استعامل تعقيبوي د خط په اسايس بدنه کې ترشيح کيږي، چې د حيواين کالوري 

چوکاټونو کې ترشيح شوي. په فزيکي  4۱11او  3۱11،  4۱11او هغه لوازم چې کاريږي په 
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ډول د څارويو د تودوخي توليد د کالوري مرت د مستقيم پروسيجر پواسطه اندازه کيدي 

ي س له تباديل څخه هم محاسبه کيديش. په عويض ډول، د تودوخي توليد د څاروی د تنف

يش. د دي لپاره په نورمال ډول يو تنفيس کانتيرن استعامليږي او دا کړنه د غريمستقيم کالوري 

مرتي څخه عبارت ده. د تنفس قفسونه د يو پروسيجر پواسطه چې ورته د کاربن او 

 نايرتوجن بالنس تخنيک وايي د نښليدونکي انرژي لپاره استعامليدي يش.

 

  مستقيمه کالوري مرتي

 53څاروي پرته د يو لنډ وخت څخه تودوخه نه ذخريه کوي، او کله چې محاسبه کول  

ساعته يا  ډېر وخت په بر کې ونييس نو دا عموماً د څاروی څخه د تودوخي ضايع د توليد 

 شوي اندازي رسه مساوي فرض کويل شو.
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ټ د معلومولو لپاره څارويو ته دوه ميتابوليکي اندازي د غذا د هيټ انکرمين

لرونکي خوراکي ورکول کيږي او د هري اندازي توليد شوي تودوخه محاسبه کيږي. هيټ 

شکل په شان محاسبه کيږي. دوه اندازي اړيني دي ځکه چې د څاروی  4۱11انکرمينټ د 

خوراکي  ډېروايل  ه تهيه کيږي. دد تودوخي توليد يوه برخه د هغې د بنسټيز ميتابوليزم پواسط

د جمله تودوخې د  ډېريدو سبب کيږي، مګر بنسټيز ميتابوليزم فرض کيږي چې عني اندازه 

پايت کيږي. له دې کبله د تودوخې   ډېروايل د اضايف ورکړل شوي خوراکي هيټ 

 شکل مثال کې خوراکه په دوه اندازو رسه ورکړل شوي وه تر څو 4۱11په  انکرمينټ دي.

36Mj  166اوMj   ،46ميتابوليکي انرژي برابره کړي. عالوه شوي انرژيMJ (BD  په

په شکل کې(. د  CDد تودوخې د توليد له  ډېروايل رسه تړاو لري ) 53MJشکل کې( د 

 اضايف انرژي د ماتېدنې په توګه هيټ انکرمينټ په الندې ډول محاسبه کيږي:

CD/BD or 53/46=6۱3 

 چوکاټ حيواين کالوري مرتونه 4۱11

د څاروی د بدن څخه د تودوخې ضايع کيدل اساساً دبدن د سطحی څخه د شعاع ، 

جريان   او انتقال له الري او د پوستکي او سږو څخه د اوبو د تبخري پواسطه صورت نييس. يو 

نو کې، په و حيواين کالوري مرت د هوا څخه خايل کانتيرن ته اړتيا لري. په پخوانيو کالوري مرت 

( پواسطه احاطه شوي مناسبي تودوخې ضايع کېږي Coilهغو اوبو کې  چې په چمرب کې د فرن)

)د بيلګې په توګه هغه چې له شعاع، جريان او انتقال رسه تړاو لري(؛ د چمرب څخه د وتيل 

تودوخې اندازه وروسته د اوبو د وتلو له اندازي او د داخليدو او وتونکي تودوخې د توپري 

پواسطه محاسبه شوي. تبخري شوي تودوخه د چمرب پواسطه د وتيل هوا د اندازي د ريکارډ په 

اندازه کولو او د داخليدونکي او خارجيدونکي رطوبت څخه محاسبه شوي. په تازه ټايف 

gradient   طبقه لرونکي کالوري مرتکې، د تودوخې اندازه په اليکرتيکي ډول اندازه کيږي

د ديوال پواسطه ترييږي. دا ټايف کالوري مرت اوتومات دي او دواړه مناسب  لکه چې دا د چمرب

او تبخري کيدونکي تودوخه په اتومات ډول ريکارډ کيږي. زياتره کالوري مرتونه رسه يوځای 

 شوي تر څو تنفس تبادله اندازه او له دې پلوه د غري مستقيم کالوري مرتي په توګه استعامل يش.
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ږه اندازه صفر کړو او هيټ انکرمينټ د تودوخې د توپري دا هم ممکنه ده چې ل

په توګه د بنسټيز )يا لوږې( ميتابوليزم او تغذيه شوي څاروی ترمنځ توليد آټکل کيږي. د 

 دي ميتود په استعامل رسه د غذا هيټ انکرمينټ په الندې ډول محاسبه کيږي:

BE/AE or 14/36=6۱3 

اکه څېړل کيږي، نو دا د غذا د انفرادي برخي په توګه په دواړو که چريي يوه  خور 

اندازو کې ورکول کيدي يش. که چريي خوراکه يوه وي نو په نورمال ډول يوازې نه ورکول 

کيږي، نو بيا لږه اندازه  د اسايس جريي په ورکولو او لوړه اندازه د عني بنسټيزې جريي 

د مثال په توګه،  خي پواسطه تر السه کيدي يش.جمع  د پلټني الندې خوراکي د يو څه بر 

د پسونو پواسطه د خوړل شوي وربيش هيټ انکرمينټ کيدي يش دايس محاسبه يش چې 

لومړي پسونو ته د بيدي اسايس جريه ورکړل يش او وورسته ورته په مساوي اندازه  جمع يو 

ونه  ډېرو اين ټايفڅه وربيش ورکړل يش. دا چې حيواين کالوري مرتونه قيمته دي او پخو 

کارګرانو ته اړتيا لري، نن ورځ حيواين کالوري مرت عموماً د غري مستقيم ميتود پواسطه تررسه 

 کيږي چې الندې ترشيح کيږي.

 

 د تبادله کيدونکي تنفس غري مستقيم کالوري مرتي 

هغه مواد چې د څاروی په بدن کې اکسيدايز کيږي، چې انرژي يي په تودوخه 

اً  کاربوهايدريتونه، شحم او پروتينونه لري. د کاربوهايدريتونو لکه ګلوکوز بدليږي، عموم

 د اکسيديشن لپاره ټول تعامل عبارت دي له:

C4H15O4+4O5--------4CO5+4H5O+5856 kJ                     [11۱1] 

 د اکسيديشن لپاره: tripalmitinاو د ځانګړو شحمو لکه 

C4H4(OOC.C14H41)4+.5۱4O5-------41CO5+33H5O+4565kJ [11۱5] 

وي.  L 55۱3( کې يو ګرام ماليکول اکسيجن NPTپه نورماله تودوخه او فشار )

له دې کبله که چريي د څاروی ټوله انرژي د ګلوکوز څخه ترالسه کيږي نو د يو ليرت اکسيجن 
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تودوخه توليد کړي؛ د کاربوهايدريتونو د  56۱38kJ=(4x55۱3)/5856استعامل به 

 thermalده. دي اندازي ته د اکسيجن   51۱15kJ/Lاوسط اندازه   مخلوط

equivalents  ويل کيږي او په غريمستقيم کالوري مرت کې استعاملېږي  تر څو د اکسيجن

د مرصف څخه  تودوخه آټکل کړي. د هغو څارويو  لپاره چې د شحمو مخلوطونه ماتوي 

  د  cf.13۱.4kJ/L)دي  kJ/L 13۱41يي  thermal equivalentد اکسيجن 

 معادلې څخه د انفرادي شحم لپاره محاسبه شوي(. 11۱5

څاروي په نورمال ډول انرژي په  ډېره اندازه يوازې له کاربوهايدريتونو يا شحمو 

څخه نه ترالسه کوي. څاروي د دوی )او پروتني(  مخلوط اکسيدايز کوي. په پايله کې، د 

عميل يش، دا اړينه ده  پوه شو څومره  thermal equivalentدي لپاره چې يو مناسب 

اکسيجن د هري مغذي مادي د اکسيديشن لپاره استعامليږي. اندازي يي د تنفيس 

quotient (RQ څخه محاسبه کيږي. دا د څاروی پواسطه د توليد شوي کاربن ډای )

اکسايد د اندازو او استعامل شوي اکسيجن ترمنځ  تناسب دي. په دايس حال کې چي د 

ورته حرارت او فشار رشايطو الندې د ګازونو ورته اندازي مساوي شمري ماليکولونه لري، 

RQ  د توليد شوي کاربن ډای اکسايد او استعامل شوي اکسيجن د ماليکولونو د شمري څخه

دايس محاسبه کيږي  RQمعاديل څخه د کاربوهايدريتونو لپاره  1۱11محاسبه کيږي. د 

دايس  RQمعاديل څخه د ترای پاملتني شحم لپاره  15۱1، او د 5O4/5CO4=1چې 

معلوم وي، د  RQ. که چريي د يوڅاروی  5O.5۱4/5CO41=6۱.6محاسبه کيږي چې 

اکسيدايز شوو شحمو او کاربوهايدريتونو اندازي بيا د معياري جدلونو څخه محاسبه کيديل 

شحمو د يو مخلوط  45۱49کاربوهايدريتونو او  4.۱49د  RQيو  6۱3يش. د مثال په توګه 

 ده. 56۱46kJ/Lاکسيديشن ښايي، او  د دايس مخلوط لپاره د اکسيجن د حرارت اندازه 

اکسيدايز کيدونکي مخلوط عموماً  پروتني لري. د کتابوليز شوي پروتني اندازه 

په تشو متيازو کې د نايرتو له خارجيدو څخه محاسبه کيدي يش، د هر ګرام اکسيدايز شوي 

نايرتوجن  اطراح کيږي. د پروتني د سوځيدو تودوخه )د  6۱14gه د تشومتيازو پروتني لپار 

بيلګې په توګه هغه تودوخه چې د بشپړ اوکسيديشن په پايله کې توليديږي( د آمينواسيدونو 
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دي. په هر صورت په څارويو کې  55۱5kJ/gد اندازو پر اساس توپري کوي مګر اوسط يي 

پروتني  ځکه چې بدن نايرتوجن اکسيدايز کويل نه يش، او د پروتني بشپړ نه اکسيدايز کيږي

ده. د هر ګرام اکسيدايز شوي پروتني لپاره،  18۱6kJ/gد ماتيدين څخه توليد شوي تودوخه 

،  6۱8ليرته اکسيجن استعامليږي، چې  6۱34ليرته کاربن داي اکسايد توليديږي او  ..6۱

RQ .ورکوي 

ږي چې مغذي مواد اکسيدايز کيږي  تودوخه نه يوازې هغه مهال  توليدي

همدارنګه کله چې دوی د حيواين انساجو د جوړيدو لپاره استعامليږي هم توليديږي. په 

هر صورت، دا موندل شوي چې د انساجو د جوړيدو په مهال توليد شوي تودوخه د تنفيس 

 لري. ېتباديل رسه ورته اړيکه لري  چې دوی د مغذي موادو د بشپړ اکسيدايز په وخت ک

که چريي د کاربوهايدريتونو او شحمو اکسيديشن  بشپړ نه وي د تنفيس تباديل او تودوخې 

د توليد ترمنځ اړيکه انتشار پيدا کوي. دا حالت دکيتوزيز هغه ميتابوليکي حالت کې منځته 

راځي چې شحمي اسيدونه په نا بشپړ اکسيدايز کيږي په کاربن ډای اکسايد او اوبو بدليږي، 

اربن او هايدروجن د بدن څخه د کيتونونو يا کيتون ته ورته موادو په توګه وځي. په او ک

شخوند وهونکو کې د نورمالو رشايطو الندې  هم نابشپړ اکسيديشن واقع کيږي، ځکه چې 

په رومن کې د کاربوهايدريتونو د تخمر يو نهاي توليد ميتان دي. په عميل توګه، د تودوخي 

ي کو کې د تنفيس تباديل څخه محاسبه کيږي چې د هر ليرت توليد شو توليد په شخوند وهون

مشخص شوي. پورته ترشيح شوي محاسبي کيدي يش په يو انفرادي  5۱35kJميتان لپاره 

څخه  Dutch scientistمعادله وايي )له  Brouwerمعادله کې يوځای يش چې ورته 

 (:E Brouwerوروسته 

]11۱4[                               3HC5۱35-N4۱36-5VCO4۱14+5VO14۱18HP= 

= د اکسيجن مرصف 5VO(، kJ= تودوخې توليد ) HPپه دايس حال کې چې 

= په تشو ميتازو کې خارجيدونکي N= کاربن ډای اکسايد توليد )ليرت(، 5VCO)ليرت(، 

1۱56 په پولټري کې د نايرتوجن رضيب  = د ميتان توليد )ليرت(.3CHنايرتوجن )ګرام( او 

په عوض( دي، ځکه چې پولټري نايرتوجن د يوريک اسيد په توګه خارجوي،  4۱36) د 
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چې نسبتاً يوريا ته  ډېر اکسيدايز کيږي. په ځينو حالتونو کې، چې وروسته  ډېر بحث کيږي، 

 6۱85د تودوخې توليد بايد يوازې د اکسيجن د مرصف لپاره آټکل  يش. که چريي د 

فرض کړي يش، نو  له دې  kJ/L 56۱6د  equivalentيت او يو حرار  quotientتنفيس 

RQ  په حدود کې انحراف د يو نهايي  1-.6۱څخه دbias  سبب کيږي چې د تودوخې

څخه  ډېر نه وي. د پروتني په ميتابوليزم کې ډېر اختصار ممکن دي. د  4۱49په توليد کې 

 دي،  18۱8kJ/Lپروتني د اکسيديشن لپاره استعامل شوي اکسيجن حراريت مساوات 

جدول د يو خوسکي له تنفيس تبادلې او تشو متيازو کې د نايرتوجن له اطراح څخه د تودوخې د  5۱11

 توليد محاسبه

   ساعتونو( \53د څېړنې پاييل )

 435۱6  د اکسيجن مرصف )ليرت(

 .416۱  کاربن ډای اکسايد توليد )ليرت(

 13۱8  په تشو متيازو کې د نايرتوجن اطراح )ګرام(

   د پروتني د ميتابوليزم تودوخه

 35۱4 (x4۱54 13۱8) اکسيدايز شوي پروتني )ګرام(

 1444 (35۱4 x 18۱6) (kJتوليد شوي تودوخه )

 88۱8 (x6۱34 35۱4) استعامل شوي اکسيجن )لېرت(

 1۱5. (..x6۱ 35۱4) توليد شوي کاربن ډای اکسايد )ليرت(

   يزم تودوخهد کاربوهايدريت او شحم د ميتابول

 464۱5 (88۱8-435۱6) استعامل شوي اکسيجن )ليرت(

 543۱4 (1۱5.-.416۱) توليد شوي کاربن ډای اکسايد )ليرت(

Non-protein respiratory quotient (RQ) (543۱4/464۱5) 6۱.3 

Thermal equivalent of oxygen when RQ = 6۱.3 

(kJ/l) 

 56۱6 

 4643 (464.5x56۱6) (kJتوليد شوي تودوخه )

 53.. (1444+4643) (kJجمله توليد شوي تودوخه )

After Blaxter K L, Graham McC and Rook J A F 1344 Journal of 

Agricultural Science, Cambridge 34: 16. 
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رسه  ډېر تفاوت نه لري. که چريي   56۱6چې د کاربوهايدريتونو او شحم د اکسيديشن له 

يديشن څخه يوازې يوه لږه اندازه تودوخه توليد يش، نو دا اړينه ده چې دا د پروتني د اکس

په جداګانه ډول تعني او په تشو متيازو کې د خارجيدونکي نايرتوجن محاسبه اړينه نه ده. 

جدول کې ښودل  5۱11د تنفيس تباديل څخه د تودوخې توليد د محاسبي يوه منونه په 

جدول تنفيس تباديل ارقامو  5۱11معادله( د  4۱11معادله ) Brouwerشوي. که چريي د 

آټکل يش. په نژدي کلونو کې سيانس  848kJ.ته استعامل يش نو د تودوخې توليد به 

پوهانو په تاکيدي ډول د ټول بدن ميتابوليزمي څيړنې څخه بايد په ځانګړو غړو او انساجو 

ي العاتو اسايس ميتودولوژ کې د انرژي د تبادلې څيړنې ته  پام واړول يش. د دې ډول مط

دا ده چې د ويني په تهيه کونکو غټو رګونو کې کاتيرت کښيودل کيږي او يو خاص غړي 

تشيږي. دواړه د ويني ترکيب او تهيه محاسبه کيږي تر څو د اکسيجن اخيستل او کاربن ډای 

ز هم و اکسايد توليد محاسبه يش. په عني وخت کې، د نورو ميتابوليتونو اخيستل، لکه ګلوک

  اندازه کيديل يش.
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 د کاربن او نايرتوجن د بالنس تخنيک پواسطه د نښليدونکي انرژي محاسبه

په غريمستقيم کالوري مرتي کې، چې تنفيس تبادله کاروي، توليدي تودوخه 

محاسبه کيږي، او د انرژي نښتل د اخيستل شوي ميتابوليکي انرژي او توليد شوي تودوخې 

جدول کې(. عويض الره يي دا ده چې د انرژي  5۱11ي )لکه په د تفاوت څخه محاسبه کيږ

   نښتل په مستقيم ډول آټکل کړو او تودوخې توليد يي د توپري پواسطه محاسبه کړو.

 

 چوکاټ په غرياسرتاحت څارويو کې د تنفس تباديل اندازه کول 4۱11

که چريي څاروی ته د مخ ماسک استعامل يش تنفيس تغريات د څاروی د چمرب 

جن د يڅخه پرته اندازه کيدي يش، کوم چې وروسته له يو بند يا يو خالص رسکټ رسه د اکس

مرصف لپاره يا د اکسيجن د مرصف او کاربن ډای اکسايد د توليد دواړو لپاره وصليږي. دا ميتود 

د لنډ مهال اندازه کولو لپاره مناسب دي مګر د څاروی د خوراک په مهال د توليديدونکي 

 تودوخې د آټکل لپاره نه استعامليږي. په غرياسرتاحت ) د بيلګې په توګه څريدونکو( څارويو

کې د ميتابوليکي انرژي د  ډېري مودي اندازه کولو لپاره، د تودوخي توليد يوازې د کاربن ډای 

 radio-labelledاکسايد څخه رسه آټکل کيدي يش. وروستي يي د بدن په مايعاتو کې چې د 

سوديم باي کاربونيت( رسچينه ده د داخلولو پواسطه اندازه کيږي او د  C13کاربن ډای اکسايد )

مايع منونه اخيستل کيږي تر څو هغه درجه معلومه يش په کومه کې چې ليبل شوي کاربن  بدن

 ډای اکسايد د هغي پواسطه حليږي چې څاروی توليد کړي.

 

عمده ډولونه چې په هغې کې انرژي د منو کونکو او چاغيدنکو څارويو پواسطه 

ه کيدل لږ  ريتونو ذخري ذخريه کيږي پروتني او شحم دي، ځکه چې په بدن کې د کاربوهايد

او ثابت دي. د پروتني او شحمو اندازي کيدي يش د نايرتوجن د بالنس تجريب پواسطه 

آټکل يش چې دا بدن ته د داخليدونکو او خارجيدونکو موادو په اندازه کولو او د 

نښليدونکو اندازو په توپري رسه اندازه کيږي. وروسته نښليديل انرژي د ذخريه شوو مغذي 

دو د اندازې په رضب کولو رسه د هغوی له انرژيکي اندازو رسه محاسبه کيږي. بدن ته موا
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په خوراکه کې دواړه کاربن او نايرتوجن داخليږي، او نايرتوجن  په فضله او تشو ميتازو کې 

پريږدي. په هر صورت، کاربن د بدن څخه د ميتان او کاربن ډای اکسايد په شکل وځي. 

 تجربه بايد له دې کبله په تنفيس چمرب کې تررسه يش. د کاربن اوپه پايله کې، بالنس 

نايرتوجن د بالنس ارقامو څخه د نښليدونکي انرژي محاسبه  په ښه ډول ښودل شوي دايس 

چې يو څاروی فکر يش په کوم کې چې د شحمو او پروتني دواړو ذخريه کيدل صورت 

 ل نسبت د هغې اطراح کيدونکونييس. په دايس څاروی کې، د کاربن او نايرتوجن خوړ 

اندازو ته  ډېر وي، چې نوموړي څاروی له دې عنارصو رسه په مثبت بالنس کې دي.  که 

فرض يش د ذخريه شوي پروتني اندازه د محاسبي لپاره د  146gN/Kgد بدن پروتني  

لري،  415gC/kg(. دا همدارنګه 4۱54=رسه رضبيږي ) 1666/146نايرتوجن بالسن  له 

ذخريه شوي کاربن اندازه د پروتني په شکل په دې توګه اندازه کيدي يش. پايت کاربن او د 

لري. له دې کبله د شحمو ذخريه  دايس  34g C/kg.د شحم په توګه ذخريه کيږي، چې 

 6۱.34محاسبه کيږي چې د کاربن بالنس له هغې لږ چې د پروتني په توګه ذخريه شوي، په 

ذخريه شوي پروتني او شحم کې شتون لري د بدن د انساجو  ويشل کېږي. هغه انرژي چې په

د ګرمونکو ارزښتونو د اوسط په استعامل رسه محاسبه کيږي. دا اندازي د يوي نوعي څخه 

او د پروتني  43۱4MJ/Kgبيل ته توپري کوي؛ په غواګانو او پسونو کې، د شحمو لپاره 

حاسبي لپاره د دې ميتود يوه توصيه شوي. د نښليدونکي انرژي د م 54۱4MJ/kgلپاره 

جدول کې ښودل شوي. د کاربن او نايرتوجن د بالنس  4۱11بيلګه )او تودوخې توليد( په 

( اړين نه دي او د RQتخنيک ګټي دا دي چې د مرصفيدونکي اکسيجن اندازه کول )يا 

 انرژي نښليدل بيا ځيل په هغې ويشل کيږي چې د پروتني او شحمو په شکل ذخريه شوي.

 

 د مقايسوي تخنيک پواسطه د نښليدونکي انرژي اندازه کول  ېحالل د

دا چې کالوري مرتيک تجريب دقيقو لوازمو ته اړتيا لري او يوازې له لږ شمري 

څارويو باندې اجرا کيږي، د انرژي نښليدل زياتره په نورو الرو اندازه کيږي. په  ډېرو 

ي يزم وړانرژي په مطمني ډول اندازه کيدتغذيوي تجربو کې د څاروی  د هضم وړ يا ميتابول



حيواين تغذيه  344 

 

يش مګر د هغوی نښليدونکي انرژي کيدي يش يوازې په ژوندي وزن کې د تغري پواسطه 

آټکل يش. د وزن تغري، د انرژي د نښليدلو غري دقيق آټکل وړاندې کوي، لومړي ځکه 

ړي، او کچې دا کيدي يش په ساده ډول د هضمي الري يا مثاين د محتوياتو تغري وړاندې 

دوهم ځکه چې  د حقيقي نسج اخيستنې انرژي د هډوکي، عضيل او ذخريه شوي شحمو 

د اړونده اندازي په اساس په  ډېره اندازه تغري کوي )څوارلسم څپرکی وګورئ(. کله چې د 

په جزيئ ډول منځته  انرژي نښليدل د شيدو يا هګيو په شکل کې وي دا پيچلتياوي يوازې 

محتويات په اسانۍ رسه اندازه کيدي يش ځکه چې په دې توليداتو  راځي،  چې د انرژي

يوځای کيږي )د  د نښليدو پواسطه کې د انرژي نښليدل له تغري پرته په نورو انساجو کې

بيلګې په توګه شيدي ورکونکی غواګاين په نورمال ډول وزن او انرژي اخيل او له السه يي 

 ورکوی(. 

په  نو  ړيو او د تجريب په اخر کې آټکل يشکه چريي د څاروی انرژي په لوم

تغذيوي تجربو کې هر نښليدل اندازه کيدي يش. په مقايسوي حاليل ميتود کې، څاروی 

په دوه ګروپونو ويشل کيږي او يو ګروپ يې د تجريب په لومړيو کې حالليږي )د حاليل 

مېږي، اصيل ګروپ(. د حالل شوو څارويو انرژي د مبب کالوري مرت پواسطه معلو 

استعامليدونکي منوين د ټول ميده شوي جسد يا د بدن د انساجو څخه اخيستل کيږي چې 

د قطع کيدو پواسطه جال شوي. وروسته د څارويو د ژونديو وزنونو او د هغوی د انرژي 

ترمنځ اړيکه ترالسه کيږي او دا په دوهم ګروپ څارويو کې اسايس انرژي د وړاندوينې 

وروستي د تجريب په پای کې حالليږي او لکه د حاليل د اسايس  لپاره استعامليږي. دا

 3۱11 ګروپ رسه په ورته توګه درملنه کيږي. وروسته تر السه شوي انرژي محاسبه کيږي.

جدول يو مثال ښايي چې په تجربه کې د حاليل مقايسوي تخنيک کاروي په کوم کې چي 

رګان يا رت استعامل شوي. نارينه چد مقايسوي هدفونو لپاره، تنفيس تغريونکي کالوري م

مخکي يا هم څلور ورځي وروسته په تنفيس چمرب کې حالل شوي. د دوی  انرژي اخيستل 

د بدن  اسايس او اعظمي انرژي تر منځ د توپري په توګه محاسبه شوي او د چرګ پيژندل 

 شوي ميتابوليکي انرژي څخه لږ شوي تر څو توليدي تودوخه آټکل يش،  چې د تنفيس

 منل شوي. 59تغري کالوري مرتي څخه د ترالسه شوي آټکل 
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 بالنس څخه د تودوخې د توليد او نښلېدلې  انرژی  محاسبه جدول د يو پسه د کاربن او نايرتوجن له 4۱11

 (MJانرژي ) نايرتوجن )ګرام( کاربن )ګرام( ساعونو(53\د څېړنې پاييل )

 58۱31 .31۱4 483۱4 خوړل

 .11۱3 14۱34 5.3۱4 په فضله کې اطراح

 1۱46 54۱31 44۱4 په تشو متيازو کې اطراح

 1۱33 - 56۱4 ميتان کې اطراحپه 

 - - 5.8۱6 کاربن ډای اکسايد کې اطراح

 - 5۱46 4۱4. بالنس

 14۱34 - - د ميتابوليکي انرژي اخيستل

    د پروتني او شحم ذخريه

 13۱3  (5۱4x4۱54) ذخريه شوي پروتني )ګرام(

په پروتني په توګه ذخريه شوي کاربن 

 )ګرام(

(13۱3x6۱415)  .۱3 

 44۱3  (۱3.-4۱4. ه توګه ذخريه شوي کاربن )ګرام(د شحم پ

 88۱4  (44۱3/6۱.34) ذخريه شوي شحم

    انرژي نښتل او تودوخې توليد

 13۱3x(54۱4/1666))  6۱43 (MJد پروتني په توګه ذخريه شوي انرژي)

 .4۱3  (88۱4x(43۱4/1666)) (MJد شحم په توګه ذخريه شوي انرژي )

 4۱81  (.6۱43+4۱3) (MJټوله نښتي انرژي )

 14۱34-4۱81  16۱13 (MJتودوخې توليد )

After Graham N McC 1344 Journal of Agricultural Science, Cambridge 34: 535. 

زياتره د مقايسوي حاليل تجريب  ډېر وخت په برکي نييس او له دې کبله  نسبت 

جدول کې ښودل شوي د انرژي په بالنس کې  ډېر انکرمينټ  3۱11هغې ته چې په 

زياتره  څرګندوي. دا همدارنګه کوم ارزښت نه لري چې د حاليل مقايسوي تجريب 

نښليدونکي انرژي نسبت د څارويو کالوري مرتي تجربو ته لږ آټکلونه ورکوي، ممکن 

ځکه چې مخکني څارويو ته  ډېر چانسونه ورکوي ترڅو انرژي په عضلوي کړنو مرصف 

کړي. کله چې د حاليل مقايسوي ميتود په غټو څارويو تطبيق کيږي دقيقو لوازمو ته اړتيا 

دا ميتود هغه وخت لږ قيمت لري که چريي په  و کاريګر غواړي.نه لري مګر قيمته ده ا

ژوندي څاروی کې د بدن ترکيب او انرژي اندازه يش، يا په ناخالص جسد کې کامياب نه 
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دي. په ژوندي جسم کې د بدن د ترکيب د آټکل لپاره  ډېر کيمياوي ميتودونه رامنځته 

 شوي.

د څارويو د بدن د خاليص کتلې )د بيلګې په توګه د خايل بدن وزن د شحمو لږ وزن( په 

يلوګرام توګه، په غواګانو کې يو ک ترکيب کې د دوي اسايس تطبيق ثابت دي. د مثال په

 ګرامه خاکسرت لري. 44ګرامه پروتني او  514ګرامه اوبه،   53.خالصه کتله  

 د پولټري د تودوخې د توليد او انرژي د نښتلو د آټکل لپاره د حاللې مقايسوي تخنيک استعامل 3۱11

 توپري نهايي لومړين د مرغانو تفصيل

 48 5854 5.44 ژوندي وزن )ګرام(

 5.331 581.6 4.3 (kJګراس انرژي )

  5544  (kJد ميتابوليکي انرژي اخيستل )

    (5544-4.3)( kJتودوخې توليد )

 1438   (kJد تنفيس کالوري مرتي پواسطه د تودوخې توليد )

After Fuller H L, Dale N M and Smith C F 1384 Journal of Nutrition 114: 1364. 

دي معني ده که چريي د اوبو وزن په ژوندي څاروی کې اندازه کيدي يش، دا په    

د پروتني او خاکسرت وزنونه آټکل کيدي يش. عالوه له دې څخه، که چريي ټول وزن معلوم 

وي، د شحمو وزن د بدن د خالصې کتيل څخه په منفي کولو آټکل کيدي يش. په عميل 

ې يوه پواسطه آټکل کيدي يش،په کوم کې چ توګه، د بدن ټويل اوبه د انحاليل تخنيکونو

معلومه اندازه مارکر مواد څاروی ته پيچکاري کيږي، ترڅو د بدن له اوبو رسه متوازن او د 

دي متوازنه اندازه معلومېږي. زياتره استعاملېدونکې مارکر مواد اوبه دي چې د هايدروجن 

زوتوپ لري. د دي تخنيکونو يوه دروند اي deuteriumترايتم راديو اکتيف ايزوتوپونه ، يا 

ستونزه دا ده چې مارکرونه نه يوازې دا چې د بدن له اوبو رسه مخلوطيږي بلکې همدارنګه 

د  469په هضمي الر کې د موجوده اوبو رسه هم مخلوطيږي )په شخوند وهونکو کې تر

اره پ( کي وي(. په ژوندي څاروی کې د بدن د ترکيب د آټکل لgutټول بدن اوبه په ګټ )

يو بل کيمياوي ميتود د بدن په خالصه کتله کې د پوتاشيم د ثابتې اندازې په اساس دی. د 

ي تجزيې کيمياو   دروندوالیيو جسد ترکيب زياتره پرته له خالصولو يا د دې د ځانګړی 

 لري، او چاغ جسد دروندوالیڅخه آټکل کيږي. شحم نسبت هډوکو او عضالتو ته لږ 
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د هغې په وزن کولو رسه په هوا او اوبو کې  دروندوالی جسدد يو  لري.  دروندوالی ټيټ

معلوميږي، مګر دا ميتود تخنيکي ستونزي لري )د بيلګې په توګه د اوبو الندې د هوا نيول(  

چې دا مبهم کوي. په هرصورت، د انرژي د استعامل آټکلونه د مقايسوي حاليل ميتود او 

امريکا کې استعامليږي تر څو د غواګانو يو  مخصوص وزن  پواسطه السته راځي چې په

 بشپړ تغذيوی سيستم رامنځته يش )دولسم څپرکی وګورئ(.

 

 د ميتابوليکي انرژي استعامل ۱۱۱۱

د يوڅاروی د ميتابولکي اخيستونکي او نښليدونکې انرژي ترمنځ عمومي رابطه 

ې ميتابوليکي انرژي صفر وي )د بيلګې په توګه شکل کې ښودل شوي. کله چ 4۱11په 

څاروی وږې دی(، د انرژي نښليدل منفي دي؛په دې حالت کې څاروی خپله ذخريه شوي 

انرژي مرصفوي تر څو د ژوند ساتني انرژي برابره کړي او دا انرژي له څاروی څخه د 

ع )د اخيستل  ډېريږي، د انرژي ضاي MEتودوخې په شکل خارجيږي. هرڅومره چې 

بيلګې په توګه منفي نښليدل( لږيږي؛ کله چې د انرژي نښليدل صفر وي، ميتابوليکي انرژي 

اخيستل د څاروی د ژوند ساتني اړتيا لپاره کايف وي. څومره چې ميتابوليکي انرژي اخيستل   

ډېريږي، څاروی ياد بدن په انساجو کې يا په محصوالتو لکه شيدو او هګي کې  انرژي 

 نښيل.
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ښې مايل وايل چې اخيستل له نښتلو رسه تړي د ميتابوليکي انرژي د د کر 

ډېر   16MJګټورتوب اندازه ده. د مثال په توګه که چريي د ميتابوليکي انرژي اخيستل 

ډېر شوي، پس د ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب به  MJ.شوي او نښليدل يې 

 انکرمينټ به يي دايس محاسبه يش وي. )معکوساً د ميتابوليکي انرژي هيټ .6۱=16/.

په توري  K( فکتورونه ويل کيږي، چې د K(. د ګټورتوب دي اندازو ته کا )6۱4=4/16

 Kښودل کيږي تر څو د استعامل شوي ميتابوليکي انرژي دنده وښايي. عام استعامل شوي  

 چوکاټ کې ښودل شوي. 4۱11فکتورونه په 

استعامل د ګټورتوب د ترشيح لپاره د  (  دMEچوکاټ د ميتابوليکي انرژي) 4۱11

 (kګټورتوب استعامل شوي فکتورونه )
 

K د استعامل شوي ميتابوليکي انرژي ګټورتوب لپاره د فکتور 

km ژوند ساتنه 

kp پروتني ذخريه کيدل 

kf شحم ذخريه کېدل 

kg (or kpf) عمومي وده 

kl شيدو توليد 

kc ( فيټس ودهthe conceptus) 

kw بيلګې په توګه په وچو څارويو کې( کار )د 

kwool  وړۍ وده 

اصطالح د دي لپاره استعامل شوي چې دواړه د شحمو د ذخريي )لکه  fKد 

چې پورته ښودل شوي( خاص ګټورتوب او د انرژي د ذخريي عمومي ګټورتوب په کوم 

اره پکې چې ورته چاغيدونکي څاروي ويل کيږي، معلوم کړي. نن ورځ، د دي وروستي ل

 ده، ځکه چې څاروي اوس  د چاغيدو په نسبت وده کوي. gKاستعامل شوي اصطالح 
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شکل کې هغه کرښه چې  ميتابوليکي انرژي له نښليدونکي انرژي رسه  4۱11په 

تړي، کله چې ميتابوليکی انرژي اخيستل  ژوند ساتنې ته رسيږي، تغرييږي )د انرژي 

ا لږوايل ښايي. سيانس پوهان ادعا کوي چې ي (، لږ ټيټيږي  او په ګټورتوب کې6نښليدل=

اخيستلو او نښليدونکي انرژي  MEشکل کې( يا د  4۱11بايد يو ناڅاپه بند يش )لکه په 

ترمنځ رابطه بايد د صاف منحني پواسطه وړاندې يش. د ميتابوليکي انرژي د استعامل په 

 په پام پام وړ توپري ګټورتوب کې   د ژوند ساتنې څخه پورته او ښکته د درک له مخې د

د جذب شوو مغذي موادو څخه د انرژي  mkکې نيول مناسب دي. د دي حقيقت له مخي  

د استعامل ګټورتوب يو تقريبي اندازه ده مګر د ګټورتوب اړونده اندازه له کوم چې رسه 

مغذي مواد له غذا څخه حاصليږي کيدي يش د بدن له رسچينو څخه د انرژي حاصل شوي 

شکل  بله ځانګړنه  4۱11وض کړي دا ستونزمن تصور وروسته ښودل کيږي. د رسچينې ع

استعامل  MEد کرښو په اطرافو کې سوري شوي ساحه ده. دا ميالن لري  وښايي چې د 

ګټورتوب په کايف اندازه توپري کوي. مونږ بايد وروسته وګورو چې په ګټورتوب کې دا 

حاصليږي  MEرکباتو خواص له کومو څخه توپري اسايس سببونه دي، لومړي د کيمياوي م

)ځکه چې د غذا طبيعت او قسم په کوم کې چې دا هضميږي( او دوهم هغه دنده چې 

 څاروی ورته دا مرکبات استعاملوي.

 

 د ژوند ساتنې لپاره د ميتابوليکي انرژي استعامل

د ژوند ساتنې لپاره څاروی هغه مغذي مواد اکسيدايز کوي چې له غذا څخه 

تر څو د کار لپاره انرژي ورکړي. که چريي غذا موجوده نه وي نو دا انرژي عموماً جذبوي 

د بدن د شحمو له اکسيديشن څخه السته راځي. کله چې غذا برابره يش مګر د ژوند ساتنې 

تهيه کولو يوه برخه د بدن د شحمي زيرمو   ATPد ټولې انرژي لپاره کايف نه وي نو د 

لپاره انتقاليږي.که چريي د جذب شوي مغذي موادو  څخه د جذب شوي مغذي موادو

ته انتقاليږي هغومره چې د بدن له شحمو  ATPڅخه السته راغيل انرژي په کايف اندازه 

څخه  السته راځي، نو بيا، د غذا له مرصف، هضم او جذب څخه اضافه تودوخه نه 

يلګې راځي )د ب توليديږي. د تخمر تودوخه او همدارنګه د هضم کار په دي کټګوري کې
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هضمي الري پواسطه يې خارجيدل، او د  په توګه هغه تودوخه چې د غذا د ژولو او د

 مغذي مواد جذب او نسجونو ته د دوی انتقال څخه رامنځته کيږي(.

جدول د ژوند ساتنې لپاره د بېالبيلو مغذي موادو او خوراکو د ميتابوليکي انرژي د استعامل  4۱11

 ګټورتوب

 a Fowlخوګ او نور. شخوند وهونکي 

    خوراکې ترکيب

 b)1۱66(6۱33 6۱34 6۱83 ګلوکوز

 .6۱3 6۱88 6۱86 نشايسته

 6۱34 .6۱3  زيتون تيل

Casein b)6۱85(6۱.6 6۱.4 6۱83 

    تخمري محصول

   6۱43 استيک اسيد

   6۱84 پروپيونيک اسيد

   6۱.4 بيوتاريک اسيد

   .cA 6۱8مخلوط 

   dB 6۱84مخلوط 

    کنسنرتيت

   6۱86 جوار

 6۱36 6۱84 6۱.6 هبالنس جري 

    علف

   6۱.8 )ځوان( ryegrassوچ 

   6۱.3 )بالغ( ryegrassوچ 

Meadow 6۱.6 بيده   

   6۱85 مرصۍ شفتيل بيده

   6۱.1-6۱44 وښو سايليج

aد سپې او موږک په شمول. 

bValues in parentheses are from administration via the duodenum. 
cMixture A: acetic acid 6۱54, propionic acid 6۱34, butyric acid 6۱46. 

dMixture B: acetic acid 6۱.4, propionic acid 6۱14, butyric acid 6۱16. 
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 ATPد ازادي انرژي ګټورتوب هغه وخت چې د بدن شحميات اکسيدايز او 

په نهم څپرکی ښودل شوي چې  جوړيږي، له هغو تعاملونوڅخه محاسبه کيدي  يش چې 

سپارښتنه کېږي.  توقع دا ده چې وږې څاروی ته ورکړ شوي ګلوکوز به پرته د  .6۱4

ګټورتوب )کالوري مرتيک( رسه استعامل  1۱6تودوخې له  ډېروايل څخه يا په بل عبارت د 

جدول  ښايي چې دا تقريباً درست دي. که چريي ګلوکوز رومن ته الړ يش د  4۱11يش. 

مر په ضايعاتو رسه په پسونو کې ګټورتوب  لږېږي، مګر که چريي دا مستقيامً  اب تخ

 اومازوم ته الړ يش دا ضايعات درېږي.

جدول په اساس دا توقع کيږي، چې غذايي شحم د لوړ انرژيکي  4۱11د 

انرژي  ېګټورتوب رسه د ژوند ساتنې لپاره استعامليږي. په هر صورت کله چې د ژوند ساتن

تودوخه شتون  هيټ انکرمينټ 6۱5لپاره پروتني استعامليږي  د يوريا د جوړيدو لپاره تقريباً 

لري، کومه چې د اړيني انرژي د يوي برخي په توګه مرسته کوي )نهم څپرکی وګورئ(. په 

ه توګه تيزابونو پ شخوند وهونکو کې، د ژوند ساتنې  انرژي په  ډېره اندازه د مفرو شحمي

جذبيږي. په هغو تجربو کې چې خالص تيزاب په کې استعامل شوي د وږي پسونو په رومن 

کې ښوديل چې د انرژي د استعامل لپاره د دوی د ګټورتوب ترمنځ توپريونه شتون لري 

جدول(. مګر کله چې تيزابونه په مخلوطونو کي رسه يوځای يش په رومن کې د   4۱11)

دونکو مناينده ګي کوي د استعامل ګټورتوب يي يوشان او  ډېر دي. په هر ډېرو پيداکې

صورت ګټورتوب يي ال هم  نسبت ګلوکوز ته لږ دي، او دا توپري يوځای له هغې انرژي د 

ضايعاتو رسه چې په شخوند وهونکو کې د تخمر څخه د تودوخې په توګه ضايع کيږي، را 

ه هغو څارويو کې چې دا په کې د ګلوکوز به نسبت شخوند وهونکو ته پ MEښايي چې 

په شکل جذبيږي  د ژوند ساتنې لپاره په  ډېره موثره توګه استعامل يش. د ژوند ساتنې لپاره 

ګټورتوب وښايي، او دا  MEد غذاګانو د استعامل يو څو تجريب تررسه شوي تر څو د 

 4۱11تخاب په ټويل له علف خوړونکو شخوند وهونکو پوري محدودي شوي. د پايلو ان

 جدول کې وړاندي کيږي.

د استعامل  MEد مفرو شحمي تيزابونو په شکل جذبيږي. د  MEد علفو زياتره 

ګټورتوب نسبت د دي تيزابونو مصنوعي مخلوطونو ته لږ دي، ځکه چې د غذاګانو تودوخه 
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 د تخمر او د هضم لپاره د انرژي د استعامل په اساس  ډېريږي. له دې رسه رسه، په دي

 يف لوړ ګټورتوب رسه استعامل شوي.له کا MEغذاګانو کې 

 

 د توليدي مقاصدو لپاره د ميتابوليکي انرژي استعامل 

اګرچې انرژي د څارويو پواسطه په پراخه اندازه د بېالبيلو توليداتو لکه شحم،  

عضله، شيدي، هګي او وړۍ په توګه په بدن کې ذخريه کيدي يش، د دې توليداتو انرژي 

اً  په شحمو او پروتني کې شتون لري )يوازې په شيدو کې  ډېره انرژي د عموم

کاربوهايدريتونو په توګه ذخريه کيږي(. د توليدي مقاصدو لپاره  د ميتابوليکي انرژي موثر 

استعامل په  ډېره اندازه د ميتابوليکي خط و سري په انرژيکي ګټورتوب متکي دي چې له 

او پروتني جوړوي. دا تګالري په نهم څپرکی کې  جذب شوو مغذي موادو څخه  شحم

ښودل شوي. په عمومي توګه، د شحمو يا پروتني جوړيدل نسبت د دې کتابوليزم ته  ډېر 

پيچيل دي، په عني توګه د يو  جوړښت جوړول نسبت د هغې ورانولو ته ډير سخت دي. 

وی بايد مرحلې ته نه يوازې دا چې د  جوړښت مواد بايد درست اندازه شوي، همدارنګه د

په درست وخت کې راوړل يش، او د يو ځانګړی مادي نه شتون د ټويل پرويس مخنيوي 

کويل يش يا يي خرابويل يش. له دې کبله په نهم څپرکی کې ښودل شوي چې شحمي 

په تهيه کولو متکي دي. د جوړيدنکو پروسو د   reduced NADP+اسيد جوړيدل د 

 ي ګټورتوب آټکل  ډير ستونزمن دی.ی تيوريکډېري پيچلتيا له کبله د هغو 

 

 د ودې په خاطر د ميتابوليکي انرژي استعامل

په نهم څپرکی کې، د استيت او ګلوکوز څخه د يو ترای اسايل ګلرسول جوړېدل 

دي. د اوږد ځنځري لرونکو غذايي شحمي  6۱84ښودل شوي چې تيوريکي ګټورتوب يي 

ازه توقع کيږي، مګر د پروتني څخه د شحمو د تيزابونو څخه د شحم جوړيدلو لوړه اند

جوړيدو لپاره ټيټه اندازه توقع کيږي، دايس چې د يوريا د جوړيدو لپاره چې د آمينو 

اسيدونو نايرتوجن اطراح کيږي، انرژي اړينه ده. د پروتني په جوړيدو کې د آمينو اسيدونو 
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رستي اندازي رسه وي نو د د يوځای کيدو د انرژي اړتيا لږه ده، او که چريي دوی په د

دي )نهم څپرکی وګورئ(. په هر  6۱84پروتني د جوړيدو تيوريکي ګټورتوب تقريباً 

صورت، که چريي ځني آمينو اسيدونه  چې بايد جوړ يش په دايس حال کې چې نورو 

څخه آماين ګروپ لري يش، نو ګټورتوب به د پام وړ لږ وي؛ چې وروسته به ترشيح يش، 

يدين د ګټورتوب ترالسه کول نسبت د شحم جوړيدين ګټورتوب ته عموماً د پروتني جوړ

ګټورتوب رسه ترالسه کيدی يش  )نهم څپرکی 6۱34 لږ دي. د ګلوکوز څخه لکتوز د

وګورئ(، مګر په شيدو ورکونکو غواګانو کې استعامليدونکي ګلوکوز له پروپيونيک 

پواسطه السته راځي  او د  gluconeogenesisاسيد)يا ممکن له آمينو اسيدونو( څخه د 

 لکتوز د جوړيدنې ګټورتوب به لږ وي.

د  MEپورته ارقام ټول د مناسبي ميتابوليکي تګالري څخه محاسبه شوي، او د 

استعامل دګټورتوب رسه د دوی په اړيکه کې دا اړينه ده په ياد ولرو چې دوی به د مخکي 

چې په مستقيم ډول د غذا له  مخ وګورئ( کوم ..۱يش )ذکر شوي ضايع  پواسطه لږ 

مرصف، هضم او جذب رسه اړيکه لري. په يو څاروی کې د انرژي ګټورتوب اندازه کول 

له کوم رسه چې د بدن يو انفرادي ماده لکه پروتني جوړيږي د مخکي ذکر شوي حقيقت 

پواسطه پيچيل دي دا څاروي کله، کله انرژي د يوي انفرادي مادې په توګه يا حتي د يو 

وليد په توګه ذخريه کوي. په هر صورت، کله چې وده کونکي څاروي انرژي د پروتني او ت

شحم په توګه ذخريه کوي، دا ممکن دي چې د رياضيکي پروسيجر پواسطه چې ورته 

regression analysis  ويل کيږي، هغه انرژي محاسبه يش چې د دي هري يوي پرويس

وي انو کې د  کالوري مرتيک تجربو لپاره تررسه شلپاره استعامليږي. دا ډول تجزيه په خوګ

جدول کې ښودل شوي. دقيقي اندازي هميشه له تيوريکي څخه  4۱11، او پاييل يې په 

ټيټي وي دا توپريونه د شحم د ذخريه کيدو لپاره لږ  مګر د پروتني د ذخريه کيدو لپاره ډير 

ده چې د کالوري مرت پواسطه  6۱4 زيات وي. له دې کبله د پروتني لپاره يې اندازه تقريباً 

څخه چې مخکي ورکړل شوي ډيره لږه ده. د  6۱84آټکل شوي چې له تيوريکي اندازي 

دې غټ توپري اسايس دليل فکر کيږي چې د پروتني ذخريه کيدل نه يوازې د پروتني 

 هجوړيدو يوه موضوع ده مګر د دوه پروسو، جوړيدلو او مايتدلو پايله ده. د بدن په زياتر 
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نسجونو کې د هغو تعاملونو پواسطه چې تودوخه توليدوي پروتينونه په دوامداره توګه 

ماتيږي او دوباره جوړيږي. د پروتني دا تغري د پروتني د ذخريه کيدو کالوري مرتيک 

ګټورتوب لږوي.  توقع کيږي چې پروتينونه به په انساجو کې له لوړي اندازي تغري )لکه 

وي( او مخشيص لږي کالوري مرتيک ګټورتوب رسه ذخريه  هغه چې به هضمي الر کې

 يش، په دايس حال کې چې هغه چې لږه يا هيڅ تغري نه لري  ډېر موثر ذخريه يش.

 جدول په خوګانو کې د ودې لپاره د ميتابوليکي انرژي د اسعامل د ګټورتوب ځانګړي اندازي 4۱11

 ګټورتوب مواد يا غذا د اندازې رسچينه ذخريه شوي شکل

 Acetate+glucose 6۱81 تيوريکي (fkشحم )

 6۱33 غذايي شحم  

 6۱43 غذايي پروتني  

 Actual 

(calorimetric) 

 6۱.3 نورمايل غذاګاين

 6۱84 غذايي شحم  

 6۱.4 غذايي کاربوهايدريتونه  

 6۱44 غذايي پروتني  

 6۱.1–6۱44 مفرشحمي اسيدونه  

 6۱88 آمينو اسيدونه تيوريکي (pkپروتني )

 Actual 

(calorimetric) 

 6۱44–6۱34 آمينو اسيدونه

پروتني او شحم 

(gk) 

Actual  6۱.1 )اوسط( ډېري غذاګاين 

 6۱46 وربيش  

 6۱45 جوار  

 6۱38 سويابني پوډر  

له دې کبله د شيدو پروتينونه، چې له ماتيدو مخکي له څاروی څخه خارجيږي، 

شخوند  ر غريبايد د لوړ کالوري مرتيک ګټورتوب رسه جوړ يش. د خوګانو لپاره ) او نو 

د استعامل ګټورتوب بايد په ټوله  MEوهونکي( چې نورماله غذا خوري،  د ودې لپاره د 

کې وړاندي يش چې د شحمو او پروتني د ذخريي لپاره د اندازو ترمنځ  پيدا شوي ګټورتوب 

 569وړاندې کړي. په خوګانو کې د پروتني ذخريه کېدل عموماً د ټويل نښليدونکي انرژي 
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توقع کېږي. دا اندازه  .6۱د استعامل ګټورتوب  ME( د gKکيږي او د ودې لپاره )محاسبه 

په خوګانو کې د  ډېرو کالوري مرتيک تجربو پواسطه منل شوي. په پولټري کې، د ودې 

-6۱46د استعامل ګټورتوب د خوګانو رسه يو شان دي. په دوی کې يي اندازه  MEلپاره د 

 ته نژدي ده. د شخوند وهونکو د منو لپاره  6۱.6اکه کې ده مګر په بيالنس شوي خور  6۱86

جدول په شخوند وهونکو کې د ودې او چاغوايل لپاره د بېالبيلو مغذي موادو او غذاګانو څخه د  ۱11.

 ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب

  تخمري محصول  غذا جوړونکي

 6۱46–6۱44 استيک اسيد a(6۱.5) 6۱43 ګلوکوز

 6۱44 نيک اسيدپروپيو  6۱48 سکرو

 6۱45 بيوتاريک اسيد 6۱43 نشايسته

 a 6۱48مخلوط  6۱41 سيلولوز

 b 6۱45مخلوط  6۱48 ممپلو تيل

 6۱.4 لکتيک اسيد 6۱41 مخلوط پروتينونه

Casein 6۱46 (6۱44)a 6۱.5 ايتانول 

  علف  کنسنرتيت 

 6۱45 )ځوان( ryegrassوچ  6۱46 وربيش

Oats 6۱41  وچryegrass 6۱43 ()بالغ 

 6۱46 بيده Meadow 6۱45 جوار

 6۱45 مرصۍ شفتيل بيده 6۱43 ممپيل پوډر

 6۱46–6۱51 وښو سايليجونه 6۱38 سويابني پوډر

 6۱53 غنمو بوس  

 6۱41 وچ واښه )ټوټه شوي(  

 pelleteوچ واښه )  

 شوي(

6۱34 

aValues in parentheses are for administration via the duodenum. 
bMixture A: acetic acid 6۱54, propionic acid 6۱34, butyric acid 6۱46. 

cMixture B: acetic acid 6۱.4, propionic acid 6۱14, butyric acid 6۱16. 

جدول کې  ۱11.د استعامل ګټورتوب عموماً د خوګانو څخه لږ دي، او لکه چې په  MEد 

ښودل شوي دا هم  ډېر د تغري وړ دي. کله چې غواګاين او پسونه په هغو خوراکو تغذيه 
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نو د وي(،  کو کانسنرتيتو متکيکېږي چې خوګانو ته ورکول کيږي ) چې  ډېر په دانه لرون

له هغې څخه  169ته رسيږي او له دې کبله تقريباً  6۱45لږې اندازې  gKګټورتوب فکتور 

اندازي د علف  gK( ذکر شو. په هر صورت، .6۱لږ وي چې د خوګانو لپاره پورته )

 او  ډېري تغرييدونکي دي.ري لږي  خوړونکو شخوند وهونکو لپاره  ډې

څخه   6۱4فکتور ته د  ryegrass ،gK، لکه وچ نابالغ تر ټولو غوره علوفه جات

ی حال کې چې لږ کيفيت لرونکي علوفه جات، لکه د غنمو ډېر قيمت ورکوي، په داس

اندازه ورکوي. مونږ به وروسته وګورو )په دولسم څپرکی کې( چې د  6۱5بوس، ډيره لږه 

قيمتونه د هغوی د ميتابوليکي انرژي له اندازو  gKشخوند وهونکو لپاره د علوفه جاتو د 

کي او کالوري مرتيک اندازو لپاره دا اندازي د الندې دواړو تيوري gKرسه تړيل دي. د 

جدول کې ښودل شوي، او مونږ اړتيا لرو چي دا په پام کې ونيسو  4۱11روښانه دي چې په 

چې څنګه دوی ترشيح کيدي يش.  په شخوند وهونکو څارويو کې د تخمر تودوخه، لکه 

ودې د کالوري مرتيک  ګټورتوب لپاره د  مخ وګورئ(، د ..۱شوه )چې مخکي ترشيح 

يوي برخي په توګه حسابيږي؛ له دې کبله، دا به د خوګانو او شخوندوهونکو ترمنځ چې 

توپري ولري. په   169کې gKعني خوراکه خوري عموماً چې خوراکه يي کانسنرتيت وي په 

هر صورت، د بشپړي ترشيح لپاره اړينه ده چې په شخوند وهونکو کې د هضم اخري 

 محصوالت په پام کې ونيسو. 

پخوا په اتم څپرکی وليدل چې په شخوند وهونکو کې د هضم د اخري مونږ 

محصوال تو  ډېره انرژي د مفرو شحمي تيزابونو په شکل او يوه لږه اندازه  د لپيدو، آمينو 

اسيدونو )له مکرويب او غذايي پروتني څخه( او کاربوهايدريتونو څخه ده چې د رومن له 

د مفرو شحمي تيزابونو مخلوط د خوراکې مطابق  تخمر رسه مخ شوي نه دي. عالوه پر دې

توپري کوي، له علفو څخه  ډېره اندازه استيک اسيد او له کنسنرتيتو څخه په  ډېره اندازه 

پروپيونيک اسيد توليديږي. د شخوند وهونکو څارويو د انرژي ميتابوليزم د مطالعي په اوله 

نکي لکه د بوسو او لږ کيفيت لرو  مرحله کې دا موندل شوي چې له نادرستو هضم شوو وښو

؛ 6۱3-6۱5،  د ودې لپاره د لږ ګټورتوب رسه استعامل شوي )MEبيدي څخه السته راغيل 
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جدول وګورئ(. په اول کې د ګټورتوب لږوالی  د هضم، د فايربي غذايي موادو د  ۱11.

ړاو ي رسه تژولواو له هضمي الري د نا هضم شوو پاتی موادو  د دفع  په خاطر د اړينې انرژ 

درلود. وروسته  وليدل شوه چې  ډېر استيک اسيد چې له فايربي غذاګانو رسه تړيل ده د 

gK  ارزښت يې لږ دي. کله چې د مفرو شحمي تيزابونو مختلف مخلوطونه د چاغيدونکو

جدول  ۱11.فکتور کې غټ توپريونه وليدل شول ) gKپسونو په رومن کې داخل يش، نو په 

ورت، بعدي تجاربوکې د مفرو شحمي تيزابونو لږ  ډېر مخلوطونه استعامل وګورئ(. په هر ص

شوي وو، چې تيزايب مخلوطونه له نورو مغذي موادو )لکه پروتني( رسه په ښه ډول بالنس 

شوي وو او ځوان )وده کونکي نسبت چاغېدونکو ته( څاروی استعامل شوي وو، په پايله 

تاثريات درلودل. موجوده کتنه دا ده چې له ښه  باندې لږ gKکې مفرو شحمي تيزابونو په 

بالنس شوي خوراکي څخه السته راغيل استيک اسيد د پروپيونيک يا بيوتاريک تيزابونو 

څخه  ګټورتوب لږ نه وو.له دې کبله د هضم په کار باندې دوباره توجه ويش چې سبب يي 

که چې مخکي ترشيح د استعامل لږ ګټورتوب دي. ل MEد لږ کيفيت لرونکو وښو څخه د 

 theشو هضمي الر او اړونده انساج يې، چې د ورودي ويني سيستم ورته خدمت کوي )

portal drained viscera د ميتابوليکي پلوه ډير فعال دي او په شخوند وهونکو کې )

حسابيږي. دا چې تر اوسه پوري د فايربي غذا او د  469د تغذيي د هيټ انکرمينټ تر 

کرمينټ ترمنځ اړيکه نه ده روښانه شوي، مګر د علفو د ميده کولو او تغذيي د هيټ ان

جدول وګورئ(. د لږ کيفيته  ۱11.د استعامل ګټورتوب لوړوي ) MEپليټ پروسس د 

د استعامل لږ ګټورتوب  MEعلفو پواسطه  د تغذيه شوو شخوند وهونکو د ودې لپاره د 

وليدي پايت دي. د شخوند وهونکو ت لپاره هر څه ترشيح شوي، ويل عميل ستونزي يي پاتی

سيستمونه په دا ډول غذايی موادو متکي دي، لکه څنګه چې په زياتره پرمختلونکو 

هيوادونو په وچو سيمو کې دي، کمزوري ګټورتوب لري. په هر صورت اوس دا موندل 

شوي چې ګټورتوب کيدي يش له لږ کيفيته وښو د هضم څخه چې د نورو مغذي موادو په 

ی توګه پروتني او الفا رابطې لرونکو پويل سکرايدونو پواسطه بالنس شوي د ځانګړ 

خمر څخه چې د رومن له تمفرشحمي تيزابونو په رامنځته کيدو رسه بهرت وايل وکړي، کوم 

 پايت شوي.
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 د شيدو او هګيو د توليد لپاره د ميتابوليزبل انرژي استعامل

 کيږي او معموالً  د شيدو ورکونکو د شيدو او هګيو توليد په لږ ډول ځانته واقع

څارويو يا هګۍ ورکونکو چرګانو کې د بدن څخه د وزن اخيستلو يا د شحمو يا پروتني له 

 MEضايع کيدو رسه واقع کيږي. دا په دي معني چې د شيدو يا هګۍ د جوړيدو لپاره د 

يک د رياضيکي تفک MEد استعامل جزيئ ګټورتوب آټکل  معموالً  د استعامل شوي 

پواسطه جوړيږي. لکه څرنګه چې د شيدو او هګيو جوړيدل ډير پيچيل خوراکو ته اړتيا 

لري، دا ممکن نه ده چې د ځانګړی مغذي مادې لپاره موثر رضيبونه وړاندې يش لکه چې 

جدولونو کې تررسه شوي وو. په تريو څلويښت  ۱11.-4۱11د ودې او ژوند ساتني لپاره په 

النس  ډېري تجريب په شيدو ورکونکو غواګانو تررسه شوي، اساساً کلونو کې، د انرژي د ب

په امريکا او نيدرلينډ کې؛ ورته تجريب په پسونو او وزو تررسه شوي دي، د دي تجربو د 

د استعامل ګټورتوب د  ME( لپاره د 1Kپايلو تجزيي ښوديل چې د شيدو د جوړيدو )

د هغو غذاګانو لپاره و چې  6۱44-6۱44غذاګانو د پراخه اندازې له مخې لږ توپري کوي، 

د وچې مادي په اساس وه. دا ټايف غذا په  MJ/kg 14۱6-۱6.اندازه يې په ترتيب رسه 

يو ثابت  6۱45-6۱46نورمال ډول شيدي ورکونکو شخوند وهونکو ته ورکول شوي، د 

ي کقيمت معموالً منل شوي. له ورته تحليل څخه دا هم محاسبه شوي چې کله شيدي ورکون

 ME( اخيستو لپاره د gKڅاروي انرژي اخيل )په ځانګړی توګه د شحمو په توګه(  د وزن )

( څخه ډير لږ لږ دي، له دې کبله د شيدو 6۱46د استعامل ګټورتوب د شيدو جوړيدو )

د شيدو نه ورکونکو شخوند وهونکو لپاره د ګټورتوب فکتورونو د   gKورکونکو څارويو  

جدول وګورئ(. شيدي ورکونکي څاروي  ۱11.پاي کې قرار لري )اندازې د اعظمي حد په 

ګټورتوب رسه د شيدو په توليد  t(K 6۱83(په بدن کې له ذخريه شوي انرژي څخه له تقريباً 

کې کار اخيستيل يش. دا په دي معني هغه غوا چې د لومړي شيدو دوري په پاي کې خپله 

دوري په رشوع کې د شيدو د جوړولو  انرژي جمع کوي، او وروسته دا د راتلونکي شيدو

 دي. 6۱46x6۱83=6۱46لپاره انتقالوي، ټولټال ګټورتوب يي 

په برتانيه کې په تريو لسو کلونو کې د کالوري مرتيک اندازو يو اسايس شمري د شيدو 

 Feedغواګانو په استعامل تررسه شوي او د شيدو غواګانو لپاره يو نوي غذايي سيستم )
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into Milk 5663 رامنځته شوي چې اساساً د شيدو انرژي د توليد او ميتابوليکي انرژي )

د اړتياوو له مخې ډير لږ توپري درلود )دولسم  MEله اخيستو ترمنځ د جوړېدو په اساس  د 

د اخيستو او شيدو انرژي د  MEڅپرکی وګورئ(. دا ارقام لکه د وده کونکو څارويو د 

( لپاره يوبل قيمت  وړانديز 1K) خ وګورئ(، او دم ۱۱۴)توليد ترمنځ  يو منحني ښايي 

لپاره ترالسه شوي رياضيکي قيمتونه په ترتيب رسه   tKاو  gKشوي. له دې څيړنو څخه د 

د استعامل لوړ ګټورتوب په  MEدي. د شيدو ورکونکو څارويو پواسطه د  6۱.8او  6۱44

ته ذخريه کېدونکي  ور مقايسوي ډول له وده کونکو څارويو رسه ممکن   په شېدو کې د 

انرژي ، لکه لکتوز  او  اوږد او لنډ ځنځري لرونکي شحمي اسيدونو پايله وي. د شيدو 

پروتني په کايف اندازه جوړېږي ځکه چې دا په چټکۍ رسه له بدن څخه وځي او د بدن د 

نورو آمينو اسيدونو په شان پري ورته تغري نه تررسه کيږي. په شيدو ورکونکو خوګو کې د 

 gKد استعامل ګټورتوب تقريباً  د وده کونکو خوګانو د    MEشيدو د جوړيدو لپاره د 

د استعامل ګټورتوب  ME(. په هګۍ ورکونکو چرګانو کې د 6۱.6-6۱44رسه ورته دي )

دي. د هګۍ د  6۱43په اندازو کې آټکل شوي  دي، چې اوسط قيمت يي  6۱86-6۱46د 

آټکل شوي دي، او د هګۍ د لپيدونو  6۱46-6۱34 پروتني د جوړيدو لپاره يي ګټورتوب 

دي. په هګۍ ورکونکو چرګانو کې د بدن د نسجونو جوړيدل هم  لوړ  6۱86-6۱.4لپاره 

 (.6۱86-6۱.4ګټورتوب لري )

 

 د ميتابوليکي انرژي په استعامل نور تاثري لرونکي فکتورونه 

 مجموعي تاثريات 

نه يوازې  د خپل ترکيب  په لسم څپرکی کې دا ترشيح شو چې د غذا هضم

پواسطه بلکې د نورو مرصفيدونکو غذاګانو د ترکيب پواسطه هم متاثره کيږي. دا ډول 

د استعامل له ګټورتوب رسه هم موندل شوي. په يوه تجربه کې،  MEمجموعي تاثريات د 

د وزن اخيستو لپاره استعامل شوي وه او  MEچې د جوارو له ميل څخه ترالسه شوي 

ترمنځ وو، چې دا د بنسټېزې عالوه شوي غذا په خاصيت  6۱.3او  6۱48يي د ګټورتوب 
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پوري اړه لري. په شخوند وهونکو کې، دا ډول تغريات د هغي الري په تغرياتو رسه چې 

ټوله خوراکه هضموي، او له دې کبله د جذبيدونکي انرژيکي موادو په تغرياتو رسه رامنځته 

 امل د ګټورتوب لپاره لږ ګټور دي.د استع MEراکو د کيدي شی. دا داليل د انفرادي خو 

 د مغذي موادو توازن

په يوه خوراکه کې  د مغذي موادو د  اندازو تاثريات يوه اندازه پورته څيړل شوي. 

په هر صورت، که چريي چاغيدونکي څارويو ته  ميتابوليزبل انرژي د کاربوهايدريت په 

په ورته توګه،   ه بلکې د پروتني په شکل وي نو د ډير موثر استعامل ميالن لري.شکل برابر ن

که چريي يو وده کونکي څاروی ته کايف اندازه پروتني تهيه نه  يش، يا کوم ځانګړي آمينو 

اسيد په کايف اندازه نه وي، نو د پروتني جوړيدل به لږ يش او دا انرژي به نسبت پروتني ته 

د استعامل ګټورتوب به ممکن تغري  MEريه کړي. په دي حالت کې د د شحم په شکل ذخ

د استعامل له ګټورتوب  MEيش. د مرنالونو او ويټامينونو کمښتونه کيدي يش همدارنګه د 

د استعامل ګټورتوب  MEرسه مداخله وکړي. په غواګانو کې د فاسفورس لږوايل رسه د 

نونکي دي چې د فاسفورس دندې ته په انرژي لږيږي. دا تاثري په قوي ډول حريا169تقريباً 

ورکونکو تعاملونو کې ورکول شوي چې له منځني ميتابوليزم رسه تړيل دي.



لنډيز ۴۵۳

 لنډيز

( په مبب کالوري مرت کې د سوځيدو پواسطه محاسبه GE) د خوراکې ګراس انرژي .1

يب رسه اندازي په ترتکيږي. دکاربوهايدريتونو، پروتينونو او شحمو لپاره ځآنګړي 

1.۱4MJ/kg ،54۱4MJ/kg  43۱4او MJ/kg  ًدي او د عامو خوراکو لپاره تقريبا

18۱3MJ/kg DM .دي 

( د خوراکي د ګراس انرژي څخه د فضله موادو د انرژي منفي DE) د هضم وړ انرژي .5

 رسه ښودل کيږي(. MJ/kg DMکول دي )دواړه 

( د خوراکي  د ګراس انرژي څخه د فضله او تشو متيازو او ME) ميتابوليزبل انرژي .4

 د مرصف شوي خوراکي ښودل کيږي(. MJ/kgDMميتان منفي کول دي )ټول 

د شخوند وهونکو پواسطه د ميتان توليد معموالً د تنفيس چمرب پواسطه اندازه کيږي.  .3

( تخنيک هم 4SFفرهکزافلورايد )د سل په هر صورت، مستقيم ميتودونه لکه

 استعامليږي.

پولټري فضله او تيش متيازي يوځای اطراح کوي )مګر ميتان ناچيزه دي(. ميتابوليزبل  .4

انرژي اندازه کول د حقيقي ميتابوليزبل انرژۍ د آټکل لپاره د ايندوجينس ضايعاتو 

 پواسطه درست کيدي شی )په وږې مرغانو کې اندازه کيږي(.

د  139ونکو  په تشو متيازو او ميتان کې د انرژي ضايع ثابته ده )تقريباً د شخوند وه .4

هضم وړ انرژي ده( مګر د غذا پواسطه اغيزمنه کيدي يش )د مثال په توګه  ډېر پروتني 

 اخيستل د تشو متيازو انرژي ضايعات لوړوي(.

رمي په ګ د فضوله، تشومتيازو او ميتان د انرژي د ضايعاتو عالوه، څاروي همدارنګه د ..

شکل انرژي ضايع کوي. د تودوخې يوه برخه د څاروی د هضم او ميتابوليزم )د تغذيه 

کولو هيټ انکرمينټ ( څخه رامنځته کيږي. پاتی چې ورته  بنسټيز يا لوږي ميتابوليزم 

وايي،  د څاروی لپاره د بدن د اړوند اړينو پروسو )د بيلګې په توګه  ژوند ساتنه( د کار 

 ځته کيږي.پواسطه رامن

( د خوراکي د ميتابوليزبل انرژۍ څخه د هيټ انکرمينټ په منفي NE) خالصه انرژي .8

کولو رسه محاسبه کيږي. خالصه انرژي څاروی د ژوند ساتنې او نوي نسجونو د 
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جوړولو )وده( يا محصوال تو )شيدي او هګۍ( لپاره استعاملوي. د دي انساجو انرژي 

 تو ته نښليدونکي انرژي ويل کيږي. او محصوال

د څارويو پواسطه د تودوخي بايلل مستقيامً د يو تړيل چمرب پواسطه اندازه کيږي چې  .3

ورته کالوري مرت وايي. په عويض توګه، دا په تنفيس چمرب کې د څاروی د تنفيس 

 تباديل )اکسيجن مرصف او کاربن ډای اکسايد توليد( څخه آټکل کيدي يش.

مستقيامً د ميتابوليزبل اخيستونکي انرژي څخه د تودوخې په تفريق  ښليدلد انرژي ن .16

رسه  يا مستقيامً په يو تنفيس چمرب کې د څاروی د کاربن او نايرتوجن د نښليدو څخه 

آټکل کيږي. همدارنګه د مقايسوي حاليل تخنيک پواسطه اندازه کېږي چې معلومه 

 انرژي تولېديږي او د بدن ترکيب د تجربې په پيل او پاي کې اندازهاندازه ميتابوليزبل 

 کيږي.

( Kد خوراکي د ميتابوليزبل انرژي او د استعامليدونکي ميتابوليزبل انرژي د ګټورتوب ) .11

ارزيايب تر ټولو اړين اندازه کول دي. وروستي يي د خاليص انرژي د محصول پر 

روسو څارويو د نوعو، د ميتابوليزبل انرژي د پ اخيستونکي ميتابوليزبل انرژي دي چې د

 او د ميتابوليزبل انرژي د تهيه کولو له پلوه توپري لري.

لوړي اندازي لري ځکه چې دوی  kهغه خوراکي چې  ډېره ميتابوليکي انرژي لري د  .15

هضميږي او د لږي انرژي په مرصف رسه ميتابوليز کيږي. شخوند وهونکي نسبت غري 

ټيټ قېمتونه لري،ځکه چې د مکرويب هضم څخه يې تودوخه  kه د شخوند وهونکو ت

 رامنځته کيږي )د تخمر تودوخه(.

، او  .6۱-6۱8( لپاره د ميتابوليزبل انرژي د استعامل ګټورتوب mKد ژوند ساتنې ) .14

دي، چې د نښتي شحم او پروتني په  اندازو باندې متکي  6۱4-6۱3( gKنسجي وده )

fK ,( نسبت د شحم نښليدو ته )pK( )6۱44-6۱34ټورتوب )دي. د پروتني د نښليدو ګ

او د هګۍ د توليد لپاره  6۱45( تقريباً lK( لږ دي. د شيدو د جوړيدو لپاره)6۱84-6۱44

دي. 6۱.6
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 پوښتني

لري او په  13MJ GE/kgسايليج خوري چې  1۱5Kg/dayDMيو پسه چې  ۱۱۱۱

 MJ 1۱8تشو متيازو او په  1۱44MJ GE/dayاطراح کوي،  4MJ GE/dayفضله کې 

GE/day  د ميتان په شکل ضايع کوي. د سايليج د هضم وړ او ميتابوليزم وړ انرژي محاسبه

 کړي.

په لومړي سوال کې د ذکر شوي پسه د انرژي نښليدل د يو تنفيس چمرب رسه د عوض  ۱۱۱۱

يرته ل 353ليرته اکسيجن مرصف کړي او  444کولو پواسطه اندازه شوي. په چمرب کي پسه 

ګرامه  دتشو متيازو نايرتوجن مرصف کړي. د  13ليرته ميتان او  34۱8کاربن ډای اکسايد، 

Brouwer .معاديل په استعامل رسه د تودوخي توليد او انرژي نښلېدل محاسبه کړئ 

ګرامه نايرتوجن هره ورځ  16۱3ګرامه کاربن او  185۱4يو خوګ په تنفيس چمرب کې  ۱۱۱۱

تني او د شحم ذخريه او نسج پواسطه اخيستونکي انرژي محاسبه ذخريه کوي. د دي پرو 

 کړئ.

 ME:11۱6MJ/Kgد جوارو سايليج ) 8kgDMيوه وده کونکي خوسکۍ چې  ۱۱۱۱

DM 15( ورکړل شوي اوMJ/day  په نسجونو کې ذخريه کړي. د دي لوږې ميتابوليزم

(FM )MJ/day35  ند ساتنې د ژو او د استعامليدونکي ميتابوليکي انرژي ګټورتوب يي

(mK لپاره )6۱. ( وو د وزن اخيستوgK لپاره يي د استعامليدونکي ميتابوليکي انرژي )

 ګټورتوب محاسبه کړئ.
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754 د خوراکو د انرژي ټاکونکي سيستمونه 

 څپرکی لسمو د

د خوراکو د انرژي ټاکونکي سيستمونه د خوراکو ارزيايب:

او د انرژي موډلونه د انرژي سيستمونه ۱.۱.

د شخوند وهونکو لپاره د انرژي سيستمونه ۱۱.۱

خوګانو او پولټري لپاره د انرژي سيستمونهد  ۲۱.۱

د اسونو لپاره د انرژي سيستمونه ۲۱.۱

 د غذاګانو د انرژي  وړاندوينه ۲۱.۱

د څارويو د بشپړي جريي د جوړولو لپاره د دهکانانو او غذايي مشاورينو لپاره 

دوه اړيني مرحيل شتون لري. لومړي، مغذي موادو ته د څاروی اړتيا بايد معلومه يش؛ 

دوهم دايس غذاګاين بايد انتخاب يش چې دا اړتياوي پوره کړي. د تهيه کولو او اړتيا ترمنځ 

لپاره په جال ډول جوړيږي. په هر صورت په زياتره واقعاتو کې بالنس د هري مغذي مادي 

انرژي ته د مغذي موادو په توګه  لومړيتوب ورکول کيږي. د دي لپاره ښه دالليل شته. په 

لومړي قدم کې د غذاګانو انرژي ورکونکي برخي لکه کاربوهايدريتونه  په خوراکه کې په 

ريي يوه خوراکه دايس فورمول يش چې کايف ډېره اندازه شتون لري. په پايله کې که چ

اندازه نور مغذي مواد ولري خو  کايف انرژي ونه ولري، نو دي غذايي موادو کې غټ 
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 تغرياتو ته اړتيا ده. په توپريي توګه د مرنال يا ويټامني اړتيا په ډيري اسانۍ رسه د کانسنرتيت

 په تهيه کولو رسه برابريدي يش.

و ډېر جوړښت چې دوی له نورو مرکباتو څخه جال کوي د انرژي ورکونکو مرکبات

هغه څرنګوايل دي په کوم کې چي څاروي د انرژي په تهيه کولو کې توپريي ځواب وايي. 

د مثال په توګه که چېري د يو خوسکي وده د ورځي يو کيلوګرام وي او دايس خوراک 

  يږي، له اړتيا څخهورکول يش چې کوم ځانګړي مغذي ماده په کې لږه وي نو وده يې لږ

ډېر د يوې مغذي مادي تهيه کول عموماً  لږ تاثري لري. له  اړتيا څخه دوه چند  ډېر  ويټامني 

عالوه کول په ژوندي وزن اخيستنه تاثري نه لري  )اګر چې د ويټامني رسچينې  ډېروي(. په 

خيل او د هر صورت، که چېري د انرژي اندازه  ډېره يش، نو څاروی به  ډېره انرژي وا

پروتني )که چريي نايرتوجن اخيستل کايف وي( يا  شحمو په شکل به يې  ژوندي وزن  ډېر 

يش. انرژي يوه اسايس مغذي ماده ده چې د څاروی توليد محدود وي او څاروي د انرژي 

تهيه کولو په برخه کې  دوامداره عکس العمل لري. که چريي نور مغذي مواد د اړتيا په 

د انرژي د  ډېروايل لپاره ځواب  نامطلوب  دي. د مثال په توګه د بدن د  اندازه وي، نو

شحمو  ډېريدلو رسه د هغو مرنالونو او ويټامينونو لپاره اړتيا  ډېرېږي چې د شحمو له 

جوړيدو رسه تړاو لري او له دې کبله د دي مغذي موادو کمبود چټک کېږي. کله چې 

څاروی د اړتيا انرژي ډاډمنه کړو او د انرژي او  خوراکي سنجول کيږي، دا اړينه ده چې د

 نورو مغذي موادو په منځ کې درست بالنس برابر شوي.

 

  د انرژي سيستمونه او د انرژي موډلونه ۱.۱.

د انرژي په سيستم کې دا اړين دي تر څو د اړتيا رسه سمه انرژي برابره کړي. دا 

ل شوي اړينې انرژي د پرپورمنس څخه  يا هم د پروپورمنس  سيستم يا څاروی ته د ورکړ 

د ښه کولو لپاره د ځانګړی اندازي په محاسبه کولو رسه آټکل کيږي. د انرژي تر ټولو ساده 

سيستم د دوه جوړښتونو لرونکي دي، يو د څاروی د انرژي اړتيا، او بل  يې د غذاګانو د 

نه بايد په عني واحد رسه وښودل يش. د مثال انرژي اندازه وړاندې کوي. دا دواړه سيستمو 
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انرژي ذخريه  MJ 05۱1په توګه، که چريي يو څاروی چې د ورځي يو کيلوګرام وزن اخيل 

وي.   05۱1MJکوي، نو د ودې د خاليص انرژي اړتيا به د هرکيلوګرام وزن اخيستنې لپاره 

خالصه  5۱1MJې هغه غذا چې دي څاروی ته ورکول کيږي که چريي په يو کېلوګرام ک

. په دې مثال Kg 3=0555انرژي ولري، نو د دي څاروی اړتيا دايس محاسبه کيږي چې 

( په توګه ښودل NEکې د څاروی د انرژي اړتيا او د خوراکي خالصه انرژي دواړه د )

کيږي، او دا سيستم د خاليص انرژي د سيستم په توګه ترشيح کيږي. مونږ په تري څپرکی 

غذا خالصه انرژي يوه ټاکلې اندازه نه ده مګر د څارويو د نوعو توليدي کې وليدل، چې د 

پروسو او د تهيه کيدونکي انرژي د خواصو په اساس توپري کوي. د مثال په توګه د يوي 

غذا پواسطه تهيه کيدونکي ميتابوليزبل انرژي د ودې په نسبت د ژوند ساتنې لپاره په  ډېر 

ږ و لپاره يا د هګي د توليد لپاره(. په پايله کې به يوه غذا لموثر ډول استعامليږي )يا د شيد

ترلږه دوه خالص قيمتونه ولري. له دې کبله، دي ته ترجيح ورکول کيدي يش تر څو د 

غذايي موادو انرژي په هغو واحدونو وښودل يش چې لږ تغري کېږي، او په حقيقت کې د 

توګه متکي  يه کيدونکي انرژي د اندازي پهانرژي سيستمونه په ميتابوليزبل انرژي باندې د ته

 NEرسه او د څاروی اړينه انرژي اندازه په  MEدي. په هر صورت کله چې د غذا انرژي 

رسه ښودل کيږي، دا ممکن نه ده چې يو له بل رسه مساوي ونيول يش. د دې لپاره چې 

ته اړتيا  (يو اضايف فکتورKګټورتوب ) MEدواړه يو واحد يش نو په دې سيستم کې د 

 MJ 01۱1ده. له دې کبله په پورته  مثال کې، که چريي د غذا انرژي په يو کيلوګرام کې 

ME  وي او د ودې لپاره دME ( ګټورتوبKg )1۱5  وي، نو د غذا خالصه انرژي به د

 .01x1۱5=5۱1MJ/Kgمخکې په شان وي  

له دې کبله که چريي يوازې په تهيه کيدونکي او اړينو انرژيو متکي وي د 

ګټورتوب د فکتورونو استعامل رسه به د انرژي سيستم   ډېره ترشيح  او  تفصيل ولري. له 

دې کبله ممکنه ده چې د غذا انرژي په هغې وويشو چې د پروتني، شحم او کاربوهايدريت 

ي. په ورته توګه د يو څاروی انرژي اړتيا په هغو برخو پواسطه )د انرژي مواد( تهيه کيږ

ويشل کيدي يش چې د پروتني او شحم د ذخريي لپاره اړين دي. د ګټورتوب مختلف 

قيمتون وروسته شامل کيدي يش  په دي توګه به د هغو کيمياوي تګالرو مناينده ګي وکړي 
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ر چې د انرژي رابطه لري. اګچې د نښلېدونکي انرژي  د تهيه کونکو بېالبيلو شکلونو رسه 

د سيستمونو او موډلنو )د انرژي سيستمونه د ساده موډلونو په توګه ترشيح کيدي يش( 

ترمنځ  ښکاره جالوايل نه شته دی سيستم ته وروسته  عموماً موډل ويل کيږي. د انرژي 

ري. ل زياتره موډلونه  ډېر پيچيل وي او عموماً د عميل سامانونو په نسبت ساينيس مفهوم

دوی دايس ډيزاين شوي چې ټول موجوده ساينيس معلومات رسه يوځای کړي او په اوسني 

پوهه کې د خاليګاوو په معلومولو کې د دوی عميل کول موثر دي. په وده کونکو څارويو 

کې دوی د دي لپاره استعامليږي تر څو نه يوازې د ودې او د نښليدونکي انرژي اندازه 

ه الر وړاندې کړي چې د څاروی په بدن کې د بېالبيلو نسجونو او وړاندي کړي بلکې  هغ

غړو ترمنځ په کي انرژي تقسميږي. د شيدو ورکونکو څارويو په برخه کې،د بدن د بېالبيلو 

انساجو او شيدو د جوړښتونو ترمنځ د انرژي د تقسيم د وړاندوينې لپاره استعامليږی. دا 

نو ونو کې نه شته. په هر صورت،  د عميل سيستمو ډول پيچلتيا د انرژي په موجوده سيستم

لپاره د جريي د فورمول کولو )حتي په فارم کې( لپاره د کمپيوټرونو استعامل دا اسانه کړي 

تر څو  ډېره پيچلتيا او  ترشيح ولري. په هر صورت، په دې څپرکی کې، نسبت ماډلونو ته 

 J او  M K Theodorou د انرژي په عميل سيستمونو تاکيد شوي. يو کتاب چې د

France (0111)  پواسطه نرش شوي )ډېري ليکني وګورئ( په دواړو سيستمونو او ماډلونو

کې موجوده انکشافات ترشيح کړي. مخکي له دې چې د انرژي په ځني اسايس سيستمونو 

بحث وکړو، دوه نقطي بايد ولرو. لومړي، لکه چې په مخکي څپرکی کې ترشيح شوي، 

چې د غذاګانو د انرژي د معلومولو لپاره کاريږي زياتره پيچيل، مزدور ته  هغه تخنيکونه

اړتيا لري او قيمته دي. په پايله کې، استعامليدي نه يش، د مثال په توګه د بيدي او سايلج 

منونه جوړول چې د دهکان پواسطه  يو کيمياوي مشاور ته برابره شوي. له دې کبله، د 

يو اړين جوړښت د غذاګانو له خواصو څخه د انرژي د انرژي د زياتره  سيستمونو 

وړاندويني يو ميتود دي  نسبتاً په البراتوار کې ډير اسانه معلوميدي يش. دوهم دا اړينه ده 

په ياد ولرو چې نسبت خوګانو او پولټري ته  د وښو خوړونکو )شخوند وهونکو او اسونو( 

لپاره اسايس دليل د هضمي الري  ډېره لپاره د انرژي سيستمونه   ډېر پيچيل دي. د دې 

 پيچلتيا  او د  غذاګانو  ډېري نوعي دي.
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  د شخوند وهونکو د انرژي سيستمونه ۱۱.۱

 د انرژي پخواين سيستمونه 

د انرژي سيستمونه يوه تاريخچه لري چې د نولسمي پيړئ نياميي ته ګرځي، مګر 

ياميي پوري چې  حيواين کيمياوي ميتودونه رامنځته شول دوی د همدې پيړئ له دوهمي ن

په شاوخوا  0411د انرژي د استعامل په برخه کې کايف اندازه ترشيح وړاندې شوي نه وي. د 

تجربوي  Mockernپه  O Kellnerد پنسلوانيا په پوهنتون کې او  H P Armsbyکې 

ر څو د يل استعامل کړي تمرکز کې په جرمني کې د خپلو کالوري مرتيک مطالعاتو پاي

د خاليص  Armsbyغذاګانو د خاليص انرژي په اساس د انرژي سيستمونه رامنځته کړي. 

انرژي اندازي د کالوري په اصطالحاتو )دي واحد ژول ته لومړيتوب ورکوي( رسه 

دا عقيده درلوده چې دهکانان به د کالوري په  Kellnerوښوديل، په دايس حال کې چي 

ستونزي ولري، د غذاګانو  خالصه انرژي يې په اړونده توګه د عامو خوراکو د پوهيدلو کې 

نشايستي له خاليص انرژي رسه وړاندې کړه. د مثال په توګه، که چريي په کيلوګرام کې د 

 0۱36)ميګاکالوري(، او د نشايستي    Mcal 0۱40وربشو د خاليص انرژي اندازه  

Mcal/kg  د نشايستي رسه د مساوات له مخي دايس محاسبه وي، نو يو کيلو ګرام وربيش

دواړو سيستمونو  Armsby’sاو  Kellner’s. د 1۱40kg=0۱4050۱36شوي چې 

ستونزي درلودي ځکه چې د غذاګانو د خاليص انرژي اندازي د ودې او ژوند ساتنې لپاره 

 دپوري  0441مختلفي وي. او دوی د دي د حل لپاره د آټکلونو څخه کار اخيست. تر 

Kellner’s  نشايستې سيستم په عميل توګه د جريي جوړولو د سيستمونو په اساس )په

ځانګړی توګه په اروپا کې( استعامليده. د نشايستي د مرتادف سيستم بشپړه ترشيح  د دې 

د خاليص انرژي  Armsby’s(. د 0443او  0466کتاب په دوه لومړيو چاپونو کې شوي )

رسه چې يو وخت د معياري ماخذ  F B Morrison’s Feeds and Feeingسيستم له  

په توګه  په امريکا کې استعامليده متحد شوي ، مګر  ډېر نه عميل کيده. په امريکا کې د 

( د ډير کلونو لپاره ترجيحي سيستم وو. د TDNټولو مغذي موادو د هضم سيستم )

غذا کې د خام پروتني او هضم وړ  011kgخوراکې ټول د هضم وړ مغذي مواد په 

چنده د هضم وړ  0۱05کاربوهايدريت )خام فايرب جمع نايرتوجن پري اکسټرکت(، جمع 
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کې رضبيږي ځکه چې  شحم  0۱05ايرت ايکسټراکت  جمله وزن دی. د ايرتو ذوخا په 

ي د چوکاټ  د بيد 0۱01چنده  ډېره انرژي لري. د   0۱05تقريباً نسبت کاربوهايدريتونو ته 

هضم وړ پروتني جمع کاربوهايدريت د عضوي هضميدونکي مادي په توګه محاسبه يش 

به  TDN(، نو د موادو 514=4-505او هضم وړ ايرت ايکسرتاکت ورڅخه منفي يش )

سيستم، د  TDN. د 50۱5kg/011kgيا  505g/kg=(4x0۱05)+514محاسبه يش  

KEllner’s   دونه کاروي چې د انرژي واحدونه د نشايستي د مساوات په توګه  هغه واح

اندازو بدليدي يش. دواړه    MEاندازي په اسانۍ رسه په  TDNنه و. په هر صورت، 

 سيستمونه اوس له کاره لويديل. 

 

  د ميتابوليزبل انرژي برتانوي سيستم

ي ځل په مړ په بريتانيه کې د شخوند وهونکو لپاره د انرژي سيستم  اوسني لو 

کې  0441کې د کرنې څيړنيزې کميټې پواسطه وړاندي شوي. دا سيستم وروسته په  0465

( په (ARC 0441)د دې کنسل پواسطه تجديد او  د) د څارويو د مغذي موادو اړتياوي 

کې، يوه کارکونکي ډله چې د څيړين، مشاورينو او تجاريت تغذيه  0440توګه نرش شو. په 

سيستم او د دوی  ARC 0441شوي وه  يو مالحظه جوړه کړه او د پوهانو څخه تشکيل 

کې نرش شوي وو،په برتانيه کې د يو مشاوريت   0441توصيه ګاين يي ازمايښت کړي، چې په 

 Energy and Protein Requirements ofمينول په توګه چې عنوان يې 

Ruminants in 0443  انو لپاره يو کې خصوصا د شيدو غواګ 0117وو، عميل شو. په

هم معريف شو )ډېري ليکني وګورئ(. د دې سيستم  Feed into Milkپرمختللی سيستم  

ترشيح چې دلته ورکول شوي د خپلو رضوري جوړښتونو پوري محدوده ده او دا ساده 

کړين دي. د دې سيستم دا نسخي چې په عميل ډول استعامليږي ځني تغريات لري چې 

 وروسته به ترشيح يش. 

يستم د څارويو د شپږو صنفونو )غواګانو او پسونو چې وده کوي، بالريب يا دا س

شيدي ورکونکي( د انرژي اړتياوي د فکتوريل محاسبي ته اجازه ورکوي، مګر په دې 

څپرکی کې ورکول شوي مثالونه به د وده کونکو او شيدو ورکونکو غواګانو پوري محدود 
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ژي اړتياو ته په وروسته څپرکو کې ترجيح وي. د نورو شخوند وهونکو د صنفونو د انر 

رسه  MEد ميتابوليزبل انرژي برتانوي  په سيستم کې، د غذاګانو  انرژي  په  ورکول کيږي.

اندازه د جريي د جوړونکو غذاګانو د اړوند برخو د  MEښودل شوي، او د يوي خوراکي 

حاتو د آټکيل اصطال يوځايي عالوه کولو رسه محاسبه کيږي. د څارويو د انرژي اړتياوي 

پواسطه ښودل کيږي. د دې سيستم هغه رضوري جوړښت چې انرژي تهيه کولو  NEلکه 

ته د اړتياوو رسه اړيکه ورکوي، د سوالونو يوه سلسله ده چې د ژوند ساتنې، بالربوايل، وده 

 0۱00( موثريتونو وړاندوينه وکړي )Kاو شيدو ورکولو لپاره د ميتابوليزبل انرژي د استعامل )

 MJ/kgپه اساس دي، اګر چې دا نسبت   ME( د M/Dجدول(. دا وړاندويني د غذا )

DM  ته دME/GE   ځني وختونه ورته(metabolisability  په ډول ښودل )وايې

رسه محاسبه   GEمحتويات تقسيم د دې په  MEد غذا د  Metabolisabilityکيږي. 

ده )اګر چې  04۱7MJ/kg DMرژي کېږي، دا فرضيه جوړوي چې د غذا اوسط ګراس ان

دا فکتور د هغو غذاګانو لپاره  ډېر لوړ دي چې  ډېر معدين مواد لري او د هغو لپاره چې 

جدول کې وړاندې شوي   0۱00لوړ پروتني يا شحم لري ډير ټيټ دي(.  هغه اندازي چې په 

پرکی څډېرو ټکو ته اشاره کوي چې مخکي رامنځته شوي )په دې څپرکی او په يوولسم 

 کې(.

جدول په شخوند وهونکو کې د ژوند ساتنې، بالربوايل، ودې او شيدو لپاره د ميتابوليکي انرژي د  0۱00

 استعامل ګټورتوب

 4۱7 4۱0 00۱1 00۱4 (MJ/kgDMغذايي ميتابوليکي انرژي )

Metabolisability (qm) 1۱7 1۱5 1۱6 1۱4 

 (km)1۱451 1۱407 1۱644 1۱673  ژوند ساتنه 

 (kc )a 1۱033 1۱033 1۱033 1۱033 بالربتوب 

(kg)1۱550 1۱747 1۱346 1۱004  وده 

 (kl)1۱665 1۱631 1۱545 1۱561  شېدي ورکول 

 km = 1۱35qm + 1۱513 :معاديل      

                   kg = 1۱44qm + 1۱116 

1۱701+  mq1۱35=  lk 

    

 a  ثابت قېمتmq  .پري تاثري نه لري 
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ته  gKرسه توپري کوي، دوی نسبت  mmetabolisability (q(له  lKاو  mKاګر چې 

پنځوس  mK( د mq=1۱7د لږ کيفيته خوراکي لپاره ) gKډير لږ تغري کوي. په بل ډول، 

څلور  mK(  د mq=1۱4د لوړ کيفيت خوراکې لپاره ) gKسلنه ده، په دايس حال کې چې 

 اويا سلنه جوړوي.

 

 چوکاټ په وده کونکو غواګانو کې د پرفورمنس وړاندوينه 0۱00

 (MJ EM/dayد انرژي محاسبه )

تازه اخيستل  

(kg/day) 

وچې مادې اخيستل 

(kg/day) 

ME  اخيستل

(MJ/day) 

 30 7۱1 7۱5 بيده

 04 0۱1 0۱0 کنسنرتيت

 61 6۱1 6۱4 جمله

د جريي ميتابوليکي انرژي 

(MJ/kg DM) 

 (6156)    01۱1 

)mMetabolisability (q  (01۱1504۱7) 1۱57 

 (MJ NE/dayد اړتيا وړ انرژي محاسبه کول )

  03۱1  (MJ/dayژوند ساتنه )

ژوندي وزن اخيستل 

(MJ/kg gain) 

 05۱1  

mK  1۱640  جدول څخه( 0۱00)له  

gK  1۱704  جدول څخه( 0۱00)له  

 وړاندوينهد پرفورمنس 

 MEد ژوند ساتنې لپاره د 

 (MJ/dayاړتيا )

(0351۱640) 33۱1   

د وزن اخيستو لپاره شتون 

 ME (MJ/day)لرونکي 

(61 - 33) 04۱1  

 NEخالص اخيستل شوي 

(MJ/day) 

(04 x 1۱704) 00۱5  

ژوندي وزن اخيستل 

(Kg/day) 

(00۱5505۱1) 1۱44  

 0۱0kg( او DM 441g/kg;ME 4۱1MJ/kgDMبيده )   kg 7۱5خوسکۍ چې ورته   311kgيوه 

 ( ورکول کيږي.DM 411g/kg;ME 07۱1MJ/kg DMکنسنرتيت )



765 د خوراکو د انرژي ټاکونکي سيستمونه    

 

 

 

دا سيستم په دوه طريقو استعامليدي يش،يا دا چې د څارويو پرپورمنس وړاندي 

يش چې ورته خاصه جريه ورکول شوي يا د غوښتل شوي اندازي پرپورمنس لپاره جريه 

چوکاټونو کې  0۱00او  0۱00نو غواګانو لپاره د دې سيستم کړين په فورمول يش. د غوښي

چوکاټ کې  3۱00ښودل شوي او د شيدو ورکونکو غواګانو لپاره د جريي فورمول کول په 

وړاندي شوي. د جريي فورمول کول  نسبت د پرپورمنس  وړاندې کولو ته ستونزمن دي 

کيدو پوري محاسبه کيدي نه  د جريي تر محاسبه MEځکه چې د جريي د کانسنرتيت 

متکي دي، بايد موقت ارقام  mqيش. دا په دې معني چې د هغو فکتورونو لپاره چې په 

استعامل يش او  محاسبه بايد تر هغې تکرار يش تر څو دا فکتورونه او غذا يو بل رسه تطابق 

مپيوټر ک وکړي. د محاسبو تکرار د کمپيوټر پواسطه په اسانۍ تررسه کيږي، مګر که چريي

چوکاټ کې د آټکل ښودل شوي ميتود استعامليدي يش. د اسانۍ په خاطر، 0۱00نه وي په 

چوکاټ  0۱00د  چوکاټ د مثال په پاي کې رشوع کيږي. 0۱00چوکاټ کې مثال د  0۱00په 

د  MEيوه نوي اړينه اصطالح ده، دا منځني ګټورتوب دي له کوم رسه چې  mpKلپاره 

ترمنځ دي او  gKاو  mKيوځايي دندو لپاره استعامليږي. دا فکتور  ژوند ساتني او توليد د

 د دې قېمت د څاروی د توليد د اندازي په اساس توپري کوي. 

دا د ژوند ساتني او توليد لپاره د خاليص انرژي له اړتياوو څخه د الندې فورمويل 

 پواسطه محاسبه کيږي:

)g/Kg+NEm/Km)/(NEg+NEm= (NEmpK 

په توګه  m)/NEg+NEm(NEد ژوند ساتنې او توليد لپاره د خاليص انرژي اړتيا چې د  

ويل کيږي. په مثال  (APL)محاسبه شوي، ځني وختونه ورته د څاروی توليدي اندازه 

. په شيدو غواګانو کې د ژوند 0۱5=03/(03100۱5)دايس محاسبه کيږي:  APLکې، 

و ته  ډېره ستونزمنه او  پيچيل ده ځکه چې ساتني وړاندوينه نسبت وده کونکو غواګان

غواګاين زياتره د شيدو په توليد کې يا وزن اخيل يا يې باييل. د دې لپاره چې د شيدو 

توليد وړاندوينه وکړو، نو د شيدو د ترکيب او ژوندي وزن تغري دواړو آټکل اړين دي. په 

وليد دوينه وکړو، د شيدو د تورته توګه، د دې لپاره چې په ژوندي وزن کې د تغرياتو وړان
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آټکل اړين دي. په حقيقت کې، غواګاين انرژي د بدن د بېالبيلو نسجونو او شيدو د 

جوړونکو ترمنځ وييش، او د دي وړاندوينه کوي چې څنګه به دوی د انرژي تغرياتو ته 

 چې د غذايي څېړنو ستونزي دي، ځواب و وايي.

 د جريي سنجولچوکاټ د وده کونکو غواګانو لپاره  0۱00

 DMبيده )  3۱1kgوده وکړي چې    1۱44kgخوسکي اړينه ده چې د ورځي   311kgيو 

441/gk; ME 4۱1 MJ/kg DM( مرصفوي او نا معلومه اندازه کنسنرتيت )DM 411 g/kg; ME 

07۱1 MJ/kg DM.) 

 (MJ NE/dayد اړينې انرژي محاسبه )

  03۱1 ژوند ساتنه

  00۱5 (1۱44kg/dayوزن اخيستل )ژوندی 

  37۱5 جمله

   د غذا او ګټورتوب ارقام

 کنسنرتيت بيده 

Metabolisability (qm) 1۱735 1۱461 

Km 1۱655 1۱464 

Kg 1۱375 1۱544 

Kmp 1۱517 1۱413 

 (MJ/kg DM) خالصه انرژي   7۱13 4۱47 

   جريي فورمول

 01۱4 (3 x1۱44 x 7۱13) (MJ/dayله بيدي څخه خالصه انرژي )

 37۱5 – 01۱41 03۱4 (MJ/dayد کنسنرتيت څخه د خاليص انرژي اړتيا )

 03۱454۱47 0۱7 (kg/dayد وچې مادې په اساس اړين کنسنرتيت ) 

 0۱751۱4 0۱4 (kg/dayتازه اړين کنسنرتيت )

 

 

د شيدو غواګانو لپاره د جريي سنجول د غوښينو غواګانو په نسبت پيچيل دي 

رسه توپري کوي  mqاو  M/Dد استعامل ګټورتوب د غذا له  MEځکه چې د شيدو  د 

جدول وګورئ(. په هر صورت، ځني اسانتياوي ممکن دي ځکه چې د شيدو  0۱00)
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 نه کو غواګانو په شان ډير  ډېر توپريورکونکو غواګانو د غذاګانو د انرژي اندازي د وده کون

 فرض  lK ،1۱60او  mK  ،1۱40کوي، او د ثابتو اندازو فرض کول مناسب دي. که چريي 

 چوکاټ د شيدو غواګانو لپاره د جريي سنجول 3۱00

 30g/kgشحم او  71g/kgليرته شيدي توليد کړي ) 31غوا اړينه چې د ورځي    611kgيوه 

( او شيدو DM 051g/kg;ME 01۱5 MJ/kg DMپروتني( په داسې جريه چې د وښو سايليج دي )

(. دا وړاندوينه کيږي چې دا غوا به DM 461g/kg;ME 03۱1 MJ/kg DMکنسنرتيت )

04۱1kgDM/day .مرصف کړي 

 (MJ/dayد انرژي د اړتياوو محاسبه )

  NE k ME 

 54۱1 1۱40 70۱1  ژوند ساتنه

 31x3۱00 43۱6 1۱60 050۱1 توليدشيدو 

 014۱1  037۱6  جمله

     

   014۱1504۱1 00۱6 (Mj/kg DMد جريي ميتابوليکي انرژي )

)mMetabolisability (q 00۱6504۱7 1۱63   

 

 جريي فورمول کول

ي پوره انرژي اړتياو  د سايليج او شيدو غواګانو کنسنرتيت اړونده اندازي اړيني دي تر څو د

 کړي د وچې مادي د اخيستو په اساس د الندې معادلې پواسطه محاسبه کيدي يش:

Forage DM=(DMIx(MC-M/D))/MC-MF) 

(، MJ/kg DMد کنسنرتيت ميتابوليکي انرژي ) = MC(، kg=  وچې مادې اخيستل )   DMIچې 

MF = ( علفMJ/kg DM او )M/D  =  ( په جريه کې اړينه انرژيMJ/kgDM.) 

 - 03۱1)/(04۱1 x (03۱1 - 00۱6)) (kg/dayسايليج وچ مواد )

01۱5) 

01۱0 

 4۱4 (04۱1 - 01۱0) (kg/dayکنسنرتيت وچ مواد )

 71۱7 (01۱051۱05) (kg/dayتازه سايليج )

 4۱0 (4۱451۱46) (kg/dayتازه کنسنرتيت )

 

 شيدو کنسنرتيت ولري kg 4۱0سايليج او  kg 71۱7له دې کبله، اړينه جريه بايد په يوه ورځ کې 
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چوکاټ وګورئ(. د شيدو ګراس انرژي، او له  3۱00يش، نو د جريي سنجول اسانيږي )

دې کبله د شيدو د توليد لپاره د خاليص انرژي اړتيا د هغې د شحمو او پروتني له مخې 

چوکاټ کې د شيدو د شحمو او پروتني محتويات په ترتيب رسه  3۱00توپري کوي. په 

71g/kg  30اوg/kg  3۱00فرض شوي، او د شيدو د توليد لپاره دMJ/kg  خاليص انرژي

اړتيا ده. په عميل توګه، اړينه ده چې غذاګاين دايس فورمول يش چې د څاروی د انرژي 

( پوره کړي. دا کار د کمپيوټر DMIاړتياوي په کمرتين قيمت رسه د وچي مادي په خوړلو )

تخنيک په کارولو رسه تررسه کيدي يش.  linear programmingپواسطه د ريايض د  

په هر صورت، د دي لپاره ساده ميتود سايليج دي چې د جريي تر ټولو ارزانه مرکب دي، 

ن دچوکاټ کې ښودل کيږي. د شيدو غواګانو لپاره د جريي سنجول زياتره د ب 3۱00او په 

د ذخريوي انرژي د تغرياتو له مخې پيچيل دي. که چريي غواګاين وزن اخيل او د بدن 

انرژي د شحمو په شکل ذخريه کوي، نو د هغوی اړتياوي د دري ترکيباتو په توګه په پام 

کې نيول کېږي: ژوند ساتنه، شيدو توليد او نسجي وزن. په عويض ډول، که چريي غواګاين 

نو بايد د بدن د ذخريوي شحمو د ميتابوليزم څخه د شيدو تر توليد وزن له السه ورکوي، 

 پوري  د انرژي مرستي ته اجازه ورکړل يش.

 

 د ميتابوليکي انرژي برتانوي سيستم سموين

هرڅومره چې د غذا اخيستل  ډېرېږي، د موادو تېريدل  ډېريږي او په رومن کې 

په اړوند  ږي. د ژوند ساتنې د اړتيا رسهپاتې کيدل لږيږي له دې کبله د غذا ميتابوليزم لږي

چوکاټ  0۱00اخيستل د تغذيئ د اندازي په توګه تعريف کيږي. له دې کبله په  MEتوګه د 

.  په دقيق ډول د حيواين 0۱40=61533کې د تغذيه کولو اندازه دايس محاسبه کيږي چې 

 NEي په کې او وروست MEيوشان نه دي، لکه چې مخکني په  (APL)توليد اندازي 

ده، مګر د  0۱5-0کې محاسبه کيږي. د وده کونکو غواګانو  د تغذيه کولو اندازه عموماً 

انرژي په اوسني  MEته لوړيږي. د  5-3شيدو ورکونکو غواګانو او مېږو لپاره دا اندازه 

اړتيا )او تر اوسني غواګانو پوري(  د يو څخه  MEسيستم کې، د شيدو ورکونکو مېږو  د 

ډېريږي. له دې کبله د هغو مېږو لپاره چې د تغذيه کولو اندازه    0۱41ر واحد لپاره پورته د ه
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سلنه لوړه يش ترڅو د  0x0۱4=3۱6انرژي د اړتيا اندازې محاسبه به يې  MEده د  3يې 

ME  انرژي له مخې د  ډېرې غذا  تاثريات  محاسبه يش )اګر چې دا به  ډېره منطقي وي تر

ستم تهيه کولو په برخه کې د تغذيئ د اندازي لپاره استعامل کړو(. څو دا سمونه  د دې سي

اندازي له مخې د تغذيئ  MEد څارويو د نوعي تاثري )پسونه او غواګاين( او د غذاګانو د 

 Feed into Milkاندازه په نژدي وختونو کې بيا ځل ارزيايب شوي. د پاييل په توګه، په 

وګورئ(، دا توصيه کيږي چې د هغو غذاګانو د  Thomas0117( کې )FiMسيستم )

ME  اندازه چې شيدو ورکونکو غواګانو ته د توليد په لوړو اندازو کې تغذيه کيږي بايد

په مقايسوي ډول هغو اندازو ته لږ يش چې په پسونو کې د ژوند ساتني لپاره  01يوازې 

 تشخيص شوي.

کو څارويو  د انرژي  لکه چې په يولسم څپرکی کې وړاندي شوي، د وده کون

انرژي د استعامل په  MEډېريدلو رسه د انرژي نښتل په تدريجي توګه لږيږي. دا انحنا د 

ګټورتوب باندې د تغذيئ د اندازي تاثري ښکاره کوي. کله چې د تغذيې اندازه د ژوند 

که  نورماله اندازه لري. په هر صورت،  gKساتنې دوه چنده يش د وده کونکو غواګانو لپاره 

لږيږي، او که چريي د تغذيه کولو اندازه  لږه  gKچريي د تغذيه کولو اندازه  ډېره وي نو  

MJ/kg 01ډېريږي. د مثال په توګه، که چريي هغو غواګانو ته چې غذا يي   gKوي  

DM  چنده تغذيه کيږي،  0۱5ولري د ژوند ساتنېgK  ته لږ يش.  1۱34څخه  1۱73به له

په موجوده سيستم کې د  MEريانو ته هم په کار وړل کيږي. د عني سمونه ودهکونکو و 

د اخيستلو ترمنځ منحني اړيکه په وده کونکو څارويو کې،  MEخاليص انرژي د نښتلو او 

 د چټک ميتابوليزم پواسطه اندازه کيږي، په الندې توګه ترشيح کيږي:

I-)kI-e-0R=B( 

 دي. g/kmxLn(KmK=K(او  KmB=K)/gK-m(دايس چې 

سيستم يو بل ترجيحي ښوايل چې په عمومي ډول نه کاريږي دا دي چې  EMد 

gK  د غذا د خواصو پواسطه تغري کړو. دا وړانديز کيږي چې د غذا ميتابوليزبل انرژي او

همدارنګه د غذا د خواصو پواسطه توپري کوي.  gkپرويس د توپري څخه عالوه،   محصويل
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انرژي ولري د لوړ کيفيت لرونکو  00MJ/kg Dmد مثال په توګه، کله چې غذاګاين 

علفو، يا د لږ کيفيته علفو جمع کانسنرتيتو په اساس سنجول کيږي، کانسنرتيت لرونکي 

لوړ وي. په علفو کې، دايس  51ولري چې علف لرونکي غذا په نسبت  gkخوراکه به دايس 

ونکو موادو اندازي د معتدل لومړي وده )سپريل( ک gkرسه د  MEواقعه شته چې د ورته 

لپاره نسبت وروسته ودې ته، او د معتدل لپاره نسبت د وچو سيمو علفو ته لوړي دي. په 

هرصورت  دا ستونزمنه ده چې غذاګاين په بېالبيلو کټګوريو صنف بندي کړو، او په پايله 

په موجوده سيستم کې  MEجدول کې يوه  معادله وړاندي شوي چې د  0۱00کې په 

سيستم لکه چې ارايه شوي د شخوند وهونکو څارويو د ساينيس  MEاستعامليږي.  د 

جريي د جوړولو لپاره يو اساس وړاندې کوي. په هرصورت، وړانديز کېږي چې دا په 

درست ډول د عرصي لوړو ښو شيدو غواګانو د انرژي اړتياوي نه يش ترشيح کويل. په 

کالوري مرتيک اندازو   چې د غوره جنتيک لرونکو غواګانو څخه د FiM0117پايله کې، 

ارقام استعاملوي چې د برتانوي د ورته عميل تغذيئ مناينده ګي کوي، ورکړل شوي، د 

ME ( او شيدو انرژي محصولE0 ترمنځ اړيکه د موډلنګ د )ME  اړتياوو محاسبه په

د  ME( لپاره د IKبېالبيلو الرو عميل کوي. د دې الري استعامل، د شيدو ورکولو )

 رتوب په الندې توګه ښودل کيږي:استعامل ګټو 

 څخه د شيدو السته راغيل انرژي MEد غذايي 
= IK 

 MEد شېدو د توليد غذايي 

 

د مثال په توګه، که چريي د شيدو ورکونکو غواګانو يو ګروپ ته چې د ورځي 

 014MJ/dayشيدي توليدوي، نو د شيدو د انرژي محصول به يې  3۱0MJ/Lليرته  35

 IKاخيل، نو  MEغذايي   MJ/day045وي. که چريي دا غواګاين د شيدو د توليد لپاره 

. د هغو غواګانو لپاره چې وزن اخيل )د انرژي 1۱600=0145045به دايس محاسبه يش چې 

په  MEمحاسبه د وزن اخيستني د   MEمثبت بالنس(، د شيدو د توليد په خاطر د غذا د 

. په ورته توګه، د هغو غواګانو لپاره چې وزن له السه ورکوي منفي کولو رسه محاسبه کيږي
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)د انرژي منفي بالنس(، د شيدو د انرژي محصول د وزن بايلني څخه د ترالسه شوي 

خاليص انرژي په منفي کولو رسه لږيږي. د دې لپاره چې دا نظم جوړ کړو، يو تکراري 

( لپاره د بدن د انرژي د tKاحصائيوي معرب استعامل شوي وو تر څو د شيدو ورکولو )

د استعامل ګټورتوب به په  ME(  د gKاستعامل ګټورتوب معلوم يش او د وزن اخيستلو )

اخيستلو او شيدو  MEوي. د دي  اندازو په ترالسه کولو او  1۱65او  1۱44ترتيب رسه 

د د اخيستلو او د شيدو د توليد  MEانرژي محصول په ورته توګه  تنظيم شوي، د غذايي 

څخه تر السه شوي، ترمنځ يې يوه منحني اړيکه په  MEانرژي  محصول چې له غذايئ 

 شکل(. 0۱00الس راغيل وه )

اړتياوو د محاسبې   MEپواسطه  د شېدو غواګانو د  FiM0117هغه نتيجه چې د 

د اړتيا محاسبه کول، يا د وزن د  MEلپاره عميل کېږي، په، لومړي د وزن اخيستو لپاره د 

السه ورکولو څخه د شيدو د توليد لپاره د خاليص انرژي شتون، او وروسته د شېدو د انرژي 

اړتيا چې د وزن د السه ورکولو  MEله محصول څخه د ژوند ساتني او شيدو توليدلپاره د 

(lcorrE لپاره درست شوي، شامل دي. د وزن اخيستنې د)ME ( اړتياMFi
gM دوزن )

 ( له اړتياڅخه په الندې ډول محاسبه کيږي:gEVاخيستنې د خاليص انرژي)
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X weightgain)/Kgg =(EVFiM
gM 

( څخه په الندې LwcEپه ورته توګه، د شيدو د توليد لپاره خالصه انرژي د وزن بايلنې )

 توګه محاسبه کيږي:

tX weightloss X Kg =EVlwcE 

( په الندې توګه محاسبه MJ/KmlM),1۱45Wgاړتيا )) MEد ژوند ساتنې او توليد لپاره د 

 کيږي:

1۱0306-)))/5۱1611۱753)/(lcorrE-5۱16=(loge((mlM 

 .Wlwc+El=(ElcorrE/(1۱45داسې چې 

پواسطه منل شوي اساساً له هغې فکتوريل څخه توپري  FiM0117اګرچې هغه نظر چې د 

مات استعاملوي او د نويو سيستم پواسطه منل شوي، دا موجوده معلو  MEکوي چې د 

 انکشافاتو د اتحاد لپاره يو ښه بيولوژيکي چوکاټ وړاندې کوي.

سيستم سمونې، کارکونکي ډيل مخکني پايلو ته ترجيح  MEکې د  0441په 

ورکړه چې دا سيستم عموماً د وده کونکو غواګانو )مګر نه نور صنفونه د شخوند وهونکو( 

و دا يې توصيه کړه چې د وده )مګر نه د ژوند اړتياوي لږي تخمني کړي وي ا MEد 

اسايس اعتبار  FiM0117ډېره يش. په توپريي توګه، د   051-01ساتنې( د انرژي اړتيا بايد 

د اړتياوو څخه يو څه  ډېر وړانديز کوي. په پايله کې، دا  MEوړانديز کوي چې دا د 

د اړتياوو څخه د ورځي  MEتوصيه کيږي چې د شيدو غواګانو لپاره  د محاسبه شوو  

01MJ  منفي کيږي. په دواړو حالتونو کې، د خطا رسچينه پيژندل شوي، مګر  دا اړينه نه

ښکاري چې د سمونې اختياري فکتورونه په بل ډول منطقي سيستمونو کې معريف يش، دا 

ه تاړينه ده چې دواړه سيستمونه په دقيق ډول د ژوند ساتنې ترالسه شوي عميل اندازي په ګو 

 کړي.
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  د شخوند وهونکو لپاره د انرژي عويض سيستمونه

 The Australian Standingد شخوند لپاره د غذايي معيارونو 

Committee on Agriculture’s ( کميټېCSIRO0441 د ،)ARC0441  سيستم

يستمونو ترمنځ س ARC(. د اسټراليايي او CSIO0114په اساس نوي او عرصي کړي دي)

توپريونه عموماً د دوه هيوادونو ترمنځ د څارويو په توليدي سيستمونو کې توپريونه رامنځته 

کوي، اسټراليايي سيستم عموماً د څريدونکو څارويو لپاره نومول شوي. د دې په وړاندې 

 اسټراليايي سيستم د ژوند ساتنې د اړتياوو لپاره تصحيح شوي آټکلونه وړاندې کوي چې 

لپاره درست آټکلونه په کې شامل دي کوم چې د  gKد څړ  انرژي او علوفه يي غذاګانو د 

د استعامل ضعيفه ګټورتوب وړاندې  MEوچو او ځنډمنو معتدلو منويي علفو څخه د 

د استعامل يو موثر  ME( لپاره د woolK,1۱04کوي. دا سيستم همدارنګه د وړيو د ودې )

 gKره  پايله کې اسټراليايي سيستم د تغذيه کولو د اندازي لپاآټکل هم په بر کې نييس. په 

ته سموين نه جوړوي مګر د ټولو ذخريوي صنفونو د ژوند ساتنې د اړتيا لپاره يو مثبته 

اخيستل د ژوند ساتنې له اندازي څخه  MEسمونه  شتون لري. هرڅومره چې جمله 

لپاره د تغذيه کولو اندازي دوه چنده   پر اساس د ژوند ساتنې اړتيا 011لوړيږي؛ دا سمونه د 

کې د حيواين توليد اروپايي اتحادې په اروپايي هيوادونو کې د تغذيوي   0444ډېريږي. په 

 Vanسيستمونو يوه رسوي تررسه کړه. د شخوند وهونکو څارويو )د  ډېرو معلوماتو لپاره 

der Honing and Alderman راپور دا  وګورئ( لپاره د انرژي د دي سيستمونو

وښودله چې په اروپا کې  ډېر  سيستمونه استعامليږي، او امکان نه لري چې ټول دلته ترشيح 

يش. نيدرلنډ، بلجيم، فرانسه، جرمني، سويټ زرلنډ، ايټاليا او اسټراليا په عموم کې ټول يي  

. يډېر قوي سيستمونه لري. په هر صورت، هالنډي سيستم دلته د منوين په توګه ترشيح کېږ

بدليږي. د وده کونکو  NEد هضمي موادو څخه محاسبه کېږي او وروسته په   MEد غذا 

ثابته فرض يش،  0۱5څارويو لپاره د دې سيستم اساس دا دي چې د څاروی د توليد اندازه 

، لکه چې په دې څپرکی کې مخکې ترشيح شوه، د هغې غذا لپاره يوه mpKاو له دې کبله 

اندازه يي معلومه وي.  هره غذا بيا د ژوند ساتنې او توليد  EMيوازنۍ اندازه لري چې 

(mpNE لپاره يو انفرادي )NE  ورکويل يش، مګر دا د وربشو لپاره د وربشو په احتاميل
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mpNE ( ويش رسه په يو واحد باندې بدليږيMJ/kg6۱4  ًيا تقريباMJ/kg DM4 د .)

دايس محاسبه  NEشيدو ورکونکو غواګانو د ژوند ساتنې او شيدو د توليد لپاره يو متناظره 

وي )د بيلګې په توګه کله  mq=1۱54په پام کې ونيول يش او غذا  0K ،1۱61کېږي چې 

تغري   1۱71د هر واحد له تغري رسه  mq( او د غذا د =MJ/kg DM 01۱5M/Dچې 

 او =00۱5M/D چريي غذاکوي. د بيلګي په توګه، که 

1۱60))=1۱54-1۱60x(1۱7+(1۱61=0,K1۱60=mq  او د شيدو ورکولو لپاره د دې غذا

وړانديز  0NE. دا محاسبه  د MJ/kg DM4۱0=1۱60x00۱5)=0(NEاندازه  NEد 

لږيدو رسه تر څو شيدي ورکونکي غواو ته په نورمال ډول  ډېري تغذېي 0۱51شوي قيمت په 

MJ 6۱4بدليدو )وربيش بيا هم فرض کېږي چې  0NEواحد د  ته پريږدي، او په يو

NE/kg  لري( رسه نوره هم پيچيل کېږي. عالوه له دې څخه چې د غواګانو لپاره

قيمتونه د ځوانو شيدو ورکونکو څارويو په جريه کې استعامليږي )د  0NEاستعامليږي 

 بيلګې په توګه سخوندري د شيدو غواګانو عوض کېږي(.

د هالنډۍ برنامې پواسطه د غذاګانو د خاليص انرژي د محاسبې لپاره له دې کبله 

( د ۱او ) APL=0۱5( د وده کونکو څارويو لپاره .ساده جوړشوي فريض عبارت دي له )

. درميه فرضيه چې نه بيانيږي مګر په دې سيستم کې KmpK=0وده کونکو خوسکيو لپاره، 

فريض مسويل دي هغه خطاګاين عبارت ده. ټويل دري ګوين  KmK=0ضمني ده، له 

اړتياوو د تنظيم پواسطه جواز لري. د مثال په توګه، د  NEمعرفی کړي چې د څارويو د 

دوميي فريض په اساس کراره وده کونکې سخوندري، چې د انرژي ټول مرصف يې د ژوند 

يو لږ آټکل دي، په دايس حال کې چې په چټک  mpKد  0Kساتنې لپاره استعامليږي، 

يو  ډېر آټکل دي. له دې کبله د کراره وده کونکو  mpKد  0Kونکو سخوندرو کې وده ک

اړتياوي لږي شوي او د چټک وده کونکو سخوندرو  ډېري شوي تر څو   NEسخوندرو د 

 د اندازو په اټکل کې دا خطاوي ختمي کړي.  NEد غذاګانو د 

د هالند  د انرژي سيستمونه په اساساتو کې له دې رسه ورته دي، مګر په تفصيل 

اندازي د بېالبيلو پروسيجرونو پواسطه له  MEکې توپري کوي. له دې کبله د غذاګانو د 

بېالبيلو تعاملونو رسه چې د تغذيه کولو د اندازي د تاثرياتو لپاره کاريږي محاسبه کېدي 
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کېدي يش.  MJرول شوي واحدونه نسبت د واحد ارزښت ته شی. عالوه له دې څخه کا

دي. په سکانډينويا  ډېرو  MJواحدونه    NEد مثال په توګه، په سويټ زرلنډ کې د 

د نشايستي د  Kellner’sسيستمونه عميل کېږي چې اساس يې  NEهيوادونو کې 

ډ( يا د مساوات سيستم دي مګر اوس د سکانډينويا غذايي واحدونه )ناروي او فنلن

 سيستم استعاملوي. MEچاغونکې غذا واحدونه )ډمنارک( همدارنګه  سويډن د 

د ډيرو کلونو لپاره ټول د هضم وړ موادو باندې متکي سيستم استعامل شوي،   

سيستمونو ته تغري کړي. دا سيستمونه    NEامريکا اوس د غوښينو او شيدو غواګانو لپاره د 

 وي )ډېری معلومات وګورئ(. ميتابوليزبل انرژي دايسپه نرشياتو کې ترشيح ش  NRCد 

 7۱714Mcal (04۱75 MJ)/Kgد محاسبې لپاره  DEاو  1۱43xDEمحاسبه کېږي چې 

TDN  ( صورت نييس. د غوښينو غواګانو لپاره، غذاګانو ته د ژوند ساتنېmNE او وزن )

ME  (l/kg DMMca )قيمتونه ورکول کېږي، د غذا څخه   NE( لپاره د gNEاخيستو )

 د الندې معادلو پواسطه محاسبه کېږي:

0۱00-)3ME 1۱1015)+(0ME1۱034(-ME)0۱34=(mNE 

0۱65-)3ME1۱1000)+(0ME1۱047(-ME)0۱70=(gNE 

لري د  Mcal)0۱63MJME/kg DM (00۱1دا معاديل د هغې غذا چې 

mNE  اوgNE  د اندازو وړاندوينه کوي چې په ترتيب رسه په يو کېلوګرام وچه ماده کې

 برتانوي MEوي، د هغو اندازو رسه مقايسه شوي چې د محاسبې لپاره د  MJ 7۱6او  4۱0

او  4۱4جدول څخه مشتق شوي( استعامل شوي او  په ترتيب رسه  0۱00سيستم )له 

5۱0MJ/kg DM 4۱7، دي. د لږ کيفيته خوراکې لپاره چېMJ ME/kg DM 

Mcal)0۱44(  لري، د امريکايي  سيستم په استعامل رسه به يې دmNE  اوgNE    قيمتونه

وي، او د برتانوي سيستم څخه السته راغيل  MJ/kg DM 0۱6او 3۱4په ترتيب رسه 

سيستم قيمتونه  USد وي. له دې کبله  MJ/kg DM 0۱7او 7۱4 قيمتونه به په ترتيب رسه

د برتانوي سيستم څخه، په ځانګړی توګه د لږ کيفيت لرونکو خوراکو لپاره د پام وړ لږ دي. 

يا  TDN ،DEقيمتونه د  NE( لپاره د lNEپه امريکايي سيستم کې، د شيدو ورکولو )
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NE  ،څخه د هالندي سيستم  معاديل ته ورته معاديل باندې محاسبه کېږي. د مثال په توګه

لري محاسبه  MJ ME/Kg DM 00يا  01په امريکايي سيستم کې، هغه غذاګاين چې 

وي، په دايس حال کې چې په  4۱0MJ NEl/kg DMاو  6۱1کوي چې په ترتيب رسه 

وي. لکه څنګه  4۱0MJ NEl/kg DMاو  5۱4هالندي سيستم کې، به دا په ترتيب رسه 

 د ساتنې او شيدو د جوړيدو لپاره دچې دا په هالندي او اروپايي سيستمونو کې دي د ژون

 ښودل کېږي. lNEانرژي اړتياوي په 

سيستمونه اوس مهال تغري  NEد غوښينو او شيدو دواړو غواګانو لپاره د امريکا د 

خالص کاربوهايدريتونه او پروتني سيستم متحد کړي چې په    Cornellشوي تر څو 

 غذاګانو د  انرژي او پروتني دواړولومړي څپرکی ورته اشاره شوي. په دې سيستم کې د 

محاسبي شاميل دي. هغه اساسات چې دا سيستم پري کار کوي دا دي چې که چريي په 

غذا کې د هري مغذي مادي مقدار او خواص ) لکه انحالليت( معلوم وي، نو بيا يې هضم 

او د رومن هضمي الري څخه د هضم د محصوالتو جذب محاسبه کېدي يش. وروسته له 

د دې محصوالتو د انرژي او پروتني اندازي  جمع کېدي يش تر څو د دې خوراکې دې 

مجموعي اندازي آټکل کړي. د موثر کارولولپاره دا سيستم کله نا کله د غذاګانو د تجزيئ 

چوکاټ وګورئ(. له دې کبله په غذاګانو کې  0۱0ارقامو ته اړتيا لري )په لومړي څپرکی کې 

 )په رومن کې تخمر کېدونکي او نه تخمر کېدونکي( او  غري کاربوهايدريتونه په فايرب

فايربي دوه نوعه مرکباتو )نشايسته او منحل شکرو( ويشل شوي. په رومن کې هضميدونکې 

د نرشياتو نورو نسخو ته پورته  NRCپروتينونه په پنځو برخو ويشل کېږي.  د امريکا د 

د محاسبي ساده  NEمتونو څخه د قي   MEسيستم د    Cornellترجيح ورکول شوي، د 

ميتودونو ته په عويض توګه وړاندې شوي. د شيدو غواګانو لپاره  امريکايي نوي سيستم په 

 شپاړسم څپرکی کې ذکر شوي.
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  د شخوند وهونکو لپاره د انرژي راتلونکي سيستمونه

کې هغه وخت نرش شو چې د انرژي زاړه  0466د دې کتاب لومړي چاپ په 

سيستم چې د نويو اړينوکالوري  Kellner’s starch equivalentسيستمونه لکه 

سيستم په رڼا کې د بيا ځل ارزيابۍ  MEمرتيک ارقامو او نوي سيستمونو لکه د برتانوي  

ې نوي درسه، معريف شوي وو. په هغه وخت کې اميد دا وو چې د انرژي په ميتابوليزم بان

معلومات به ډير دقيق سيستم توليد رسه مرسته وکړي چې لږ پيچيل به وي او له دې کبله به 

د نړۍ په سطحه  ډېر د قبول وړ وي. په دې کې دا هېله په بشپړ ډول درک  نه شوه.  ډېر 

دقت رامنځته کيدي يش، مګر   ډېره پيچلتيا او سيستمونو  ډېروايل استعامليږي. د شخوند 

د انرژي پرمختليل سيستمونه هغه دي چې د شيدو ورکونکو غواګانو رسه اړوند   وهونکو

دي. لوستونکو ته دا په زړه پوري ده، چې د انرژي سيستمونه د شيدو غواګانو لپاره نسبت 

وده کونکو غواګانو )يا پسونو( ته په ښه ډول تطبيق کړي. د شيدو په غواګانو کې نسبت وده 

ګټورتوب لږ توپري کوي او د توليد )شيدو(  انرژي لږه  MEکونکو څارويو ته د 

تغرييدونکي او نسبت ژوندي وزن اخيستو ته   ډېره د وړاندويني وړ ده. د شيدو غواګانو يو 

شکل کې  0۱00شمري څيړنو د انرژي سيستمونه مقايسه کړي او د يوې څيړين پاييل په 

خوراکي وړاندې  060تجربو ارقام شيدو توليدونکو  50وړاندې شوي. په دې مطالعه کې د 

( د محاسبه شوي انرژي د اړتياوو Sبېالبيلو سيستمونو لپاره  انرژي ) 4کوي ترڅو د انرژي د 

(R رسه مقايسه کړي. د )S/R  تناسب، دايس محاسبه شوي وو چې اخيستل شوي انرژي

او دا  ،په محاسبه شوي اړينې انرژي باندې ويشل شوي، او د سلنې په ډول وړاندې شوي

ترشيح کوي چې څنګه هر يو سيستم د غذايي انرژي دقيقه وړاندوينه کوي. اګر چې دا 

 څيړنه ښايي چې ځني سيستمونه نسبت نورو ته لږ غوره دي، زياتره  ډېر توپري نه کوي.

په اساس وي،  NEيا  MEد شيدو غواګانو لپاره د انرژي اوسني سيستم، که د 

ص په پام کې نه نييس. ميخانيکي موډلونه د دې توان لري د انرژي فرعي تهيه کونکي خوا

چې د هضم ځای، د جذب شوو مغذي موادو ټايف او د شيدو د جوړيدو لپاره اړين 

مغذي مواد په پام کې ونييس. په پايله کې، دوی د دې ښه وړتيا لري چې دواړه مغذي مواد 

ندې کوي چې د هالندي شکل د هغې څيړنې پاييل وړا 3۱00او اړتياوي وړاندې کړي. 
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NE ،سيستمUK ME (AFRC 0443)  ،سيستمFeed into Milk  سيستم

(FiM0117 او يو ميخانيکي موډل وړتيا مقايسه کړي،ترڅو د وښو لرونکو خوراکو څخه )

د شيدو د توليد لپاره  انرژي )يا مغذي مواد( او اړتياوي وړاندي کړي. په ټولو سيستمونو 

 FiM0117اد( د اړتياوو څخه  ډېريږي، اګر چې دا  ډېروايل نسبت کې  انرژي )يا مغذي مو 

(  00۱71سيستم لپاره ) AFRC 0443( ته د 6۱71سيستم ) Dutch NE( او 4۱51سيستم  )

ډېر وه. په هر صورت، د ميخانيکي موډل لپاره، په ګلوکوز د بدليدونکو مغذي موادو 

لوړه وه. په راتلونکې کې، د انرژي   0۱61وړاندوينه د اړتيا څخه په اوسط ډول يوازې 

سيستمونه نورهم پيچيل کيږي تر څو له نويو فورمولو رسه يوځای، او د اسانه کولو اړتيا د 

کمپيوټرونو د استفادې له  ډېريدو رسه کمېږي، د انرژي سيستمونه به د مغذي موادو د اړتيا 

ينونو او و اسيدونو، ويټامد رياضيکي موډلونو يوه سرته برخه يش کوم چې له انرژي، آمين

د همزمان کړنو توانايي لري. پيچيل   مرنالونو )او د دوی ترمنځ له تعاملونو رسه( رسه

سيستمونه د اسايس قواعدو د مبهم کولو ميالن لري. په پايله کې، د حيواين تغذيئ محصلني 
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رکی کې ذکر پبايد د انرژي د ميتابوليزم اساساتو ته ځانګړي پاملرنه وکړي چې په مخکي څ

 ړي.رسه  ځانونه اشنا کشوي او په عني وخت کې د خپلو هېوادونو د انرژي له سيستمونو 

 

  پولټري د انرژي سيستمونه د خوګانو ا و ۲۱.۱

د خوګانو او پولټري د انرژي سيستمونو رامنځته کول او عميل کول نسبت شخوند 

وهونکو ته   پيچيل دي. د دې يو دليل دا دي چې خوګان او پولټري يوه ټاکيل اندازه  

له پلوه توپري  MEسيلولوز هضموي، دوی د يو شمري هغو غذاګانو رسه محدود دي چې د 

د  MEفکر کيږي چې په خوګانو او پولټري کې د لري. او همدارنګه په عمومي توګه 
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استعامل  ګټورتوب هم د غذاګانو ترمنځ په لږه اندازه توپري کوي. بل دليل دا دي چې د 

شخوند وهونکو په خالف، خوګان او پولټري عموماً په لږه توګه د يو ورکړي شوي اندازي 

ه غوښه کيږي ترڅو اعظمي انداز  د توليد لپاره تغذيه کيږي او معموالً د اشتها مطابق تغذيه

يا هګي توليدکړي. په هرصورت ، د غذاګانو او جريو د انرژي اندازه يوه اړينه نقطه ده دا 

ځکه چې څاروي ميالن لري چې خپله خوراکه تنظيم کړي تر څو يوه ثابته اندازه انرژي 

مثال په  )د برابره کړي )اولسم څپرکی وګورئ(. که چريي د دې خوراکي  انرژي   ډېريږي

ډول، د شحمو په عالوه کولو رسه(، نو غري شخوند وهونکي څاروي ميالن لري چې 

خوراک لږ کړي. له دې کبله، که چريي د آمينو اسيدونو يا نورو مغذي موادو توازن برابر 

نه يش، نو  لږوالی څخه به وځپل يش. د خوګانو او پولټري لپاره په عميل جريه جوړونه 

د انرژي اندازه په پام کې نيول کېږي، چې نسبت د څاروی د انرژي اړتيا ته  کې  د خوراکې 

سيستم لومړي  هغه وخت معريف شو چې د شخوند  NEډېره اړينه ده. د خوګانو لپاره د 

 ,by G Fingerlingسيستم معريف شو ) starch equivalentوهونکو څارويو لپاره د 

Kellner’s successor at the Mockern Experimental Statio او د دې ،)

عويض سيستمونه، په څو اروپايي هيوادونو کې تر نن پوري    NEنوي ورژن، يا د 

استعامليږي. په هر صورت، د امريکا او برتانې په شمول زياتره هېوادونه، د خوګانو لپاره د 

 ME=1۱46جوړوي، اګر چې دا دواړه نژدي اړيکي لري )  MEيا  DEانرژي سيستم  په 

DE په هر صورت په تري پنځلسو کلونو کې د هغو خوراکو ساحه  ډېره ده چې د خوګانو .)

سيستمونو  ډېر  NEپه خوراکه کې شامليږي، د فايرب لرونکو محصوال تو په شمول، د 

د ګټورتوب   MEانکشاف کړي. که چريي د انرژي د اندازي په توګه د غذاګانو ترمنځ د 

( څخه  ډېره بهرته ده. د زياتره خوګانو د ME)يا  DEد  NE ترمنځ توپرينه شتون ولري،

جدول  6۱00ګټورتوب ثابت دي؛ د مثال په توګه، په يولسم څپرکې  MEخوراکو لپاره د 

ته نژدي دي. فايربي غذاګاين يوه  1۱40ګټورتوب   ME( لپاره د gKدا ښايي چې د ودې)

استثنا ده، لکه په خوګانو کې چې د تخمري هضم اخري محصوالت چې د وړو کوملو 

څخه جذبيږي نسبت ګلوکوز ته لږ  استعامليږي )لکه چې په شخوند وهونکو کې دي(. په 

ادو د مغذي مو  کال کې د بريتانې د کرنې څيړنيزې کميټې په خپله نرشيه )د خوګانو  0440
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اړتياوي( کې  وړانديز وکړ چې د ميتان او توليد شوي تودوخې ضايع کيدل د مفرو شحمي 

اندازه د هغو انرژيکي موادو د انرژۍ  NE)تخمر شوي(  DEتيزابونو رسه تړيل دي چې د 

څخه د وړو کوملو څخه جذب شوي له دوه پر دري څخه  ډېر نه لږوي. همدارنګه کله 

( د ذخريي کيدو لپاره په جال فکتورونو بيا ځل ويشل fkشحم )( او pkد پروتني ) gKچې 

کيږي دا فکتورونه مختلف دي. په پايله کې، په امريکايي او برتانوي سيستمونو کې د 

جال قيمتونه   fk )1۱47(او  pK )1۱56(خوګانو د ودې لپاره د اړينې انرژي د محاسبې لپاره 

ن  له مخې د خوګانو د انتخاب  په اساس اړياستعامليږي. دا توپري  د نسلګريي د پالييس

 شوي ځکه چې لږ شحم  او  ډېر پروتني ذخريه کړي.

لکه چې پورته ذکر شو، تر اوسه،په برتانيه کې د خوګانو لپاره د انرژي استعامل 

په اساس وو. په هر صورت، له صنعت او نورو مشرتکينو رسه د لوړ قيمت   DEسيستم د 

سيستم معريف شو )نوري ليکني وګورئ(. په دې سيستم کې  NEد  کې  0113وروسته، په 

په توګه ترشيح شوي. لکه چې مخکي ترشيح    NEد انرژي اړتيا او د غذاګانو د انرژي د 

ارزښت د څاروی د اسايس انرژي اړتيا او د  NEشو )لسم څپرکی وګورئ(، د يوې غذا د 

لپاره رضوري دي، کوم چې د دې غذا د پروتني او لپيد د نښليدو په خاطر د انرژي اړتيا 

ME   څخه دME  د ګټورتوب  په رضبولو رسه رامنځته کيږي. په هرصورت، لکه څنګه

د استعامل ګټورتوب د انرژي تهيه کونکو موادو له مخې توپري کوي، د پروسو  MEچې د 

، د غذا تبالنس )اسايس ميتابوليزم، پروتني او لپيد نښليدل( او د څاروی فزيولوژيکي حال

قيمت د خوراکې په خواصو او څاروی باندې متکي دي. په برتانوي سيستم کې، د  NEد 

مختلف قېمتونه محاسبه شوي   NEوده کونکو او شيدو ورکونکو خوګو لپاره د غذاګانو د 

يا د غذاګانو د هضم وړ مغذي موادو د اندازي په اساس  DEاو د بالربو خوګو لپاره د 

 انديز شوي:الندې معاديل  وړ 

NE(MJ/kgDM)=(1۱1000DCP)+(1۱1351DEE)+(1۱1073ST)+(1۱1006

S)+(1۱1146Dres) 
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NE(MJ/kgDM)=(1۱413DE)+(1۱1166EE)+(1۱1101ST)+(1۱1170CP)+

(1۱1170CF) 

 DCPکروډ فايرب ښايي او   CFايرتايکسرتکت او  EEشوګر،  Sنشايسته،  STدايس چې 

په معادله کې د  Dresرت ايکسرتکت ښايي. د هضم وړ پروتني او هضم وړ اي DEEاو 

هضم وړ عضوي مواد منفي نور د هضم وړ مغذي مواد ښايي. په پايله کې، د هغو غذاګانو 

اندازي چې  ډېر پروتني او غري نشايسته لرونکي پويل سکرايد لري په مقايسوي ډول  NEد 

يدو ه، د خوګانو او شله هغو څخه لږ دي چې  ډېره نشايسته او شحميات لري. په ورته توګ

اندازه نسبت  بالربو خوګانو ته لږه  NEورکونکو خوګو لپاره په مقايسوي ډول د غذاګانو د 

مخکني سيستم ته د  DEسيستم نسبت د  NEوګورئ(. د  Appendix A0۱0۱0ده )

څاروی د انرژي د اړتياوو او غذاګانو د انرژي ترمنځ د مقاييس  يو ښه چوکاټ وړاندې 

پواسطه رامنځته  Frapsلټري لپاره د انرژي لومړنی جامع سيستم  په امريکا کې د کوي. د پو 

شو،چې  د حاليل مقايسوي تخنيک يې استعامل کړ تر څو په ځوانو چورګوړو کې د 

اندازي انرژي انرژي نښليدل اندازه کړي. السته راغيل ارقامو ته يې د توليدي 

(productive energy values وويل ځکه چې دوی نسبت ژوند ساتنې ته د ودې )

همدارنګه د پولټري د خوراکو لپاره د هغوی له ګراس يا  Frapsارزښتونه  وو.  NEلپاره 

هضم وړ مغذي موادو څخه د انرژي د ارزښت وړاندې کونکي ميتود رامنځته کړ. د 

Fraps’s  0441د توليدي انرژي اندازي ترs و پواسطه استعامل پوري د ځينو تغذيه پوهان

شوي، مګر په  ډېره اندازه د قبول وړ نه وي، او د نړۍ په اکرثو برخو کې د پولټري د 

استعامليده.  د نړۍ په بېالبيلو برخو کې د پولټري توليد په  MEغذاګانو د انرژي لپاره 

تجاريت شکل ډير رسه ورته دي، په دواړو غوښينو او هګۍ ورکونکو کې  چې د نړيوالو 

لګريي د لږ شمري کمپنيو پواسطه توليديږي او د ساتنې يو شان ميتودونه پري عميل نس

 NEاستعامل حاميه کيږي. د پاييل په توګه، د دوې د  MEکيږي، له همدې کبله د  

اړتياوي  ثابتي  او په نورمال ډول  هغه غذاګاين چې د پولټري غذاګاين په کې شاميل دي 

ل ګټورتوب په  ډېره اندازه تغري نه کوي. په هر صورت، د د استعام MEپه بر کې نييس  د 

پولټري عرصي توليد  ډېر رقابتي دي، او اوسني کالوري مرتيک مطالعاتو ښوديل چې د 
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 MEانرژي مختلف مواد له بېالبيلو ګټورتوبونو رسه استعامليدي يش. په ځانګړی توګه، 

اربوهايدريت يا پروتني په توګه ته چې د ک MEچې د شحم په توګه تهيه کيږي نسبت هغه 

سيستم کې نوي  NEتهيه کيږي ډير موثر استعامليږي. د پاييل په توګه، د پولټري لپاره په 

د قيمتونو وړاندوينه په بر کې  NEقيمتونو څخه د    MEدلچسپي شته، کومه چې به د 

حاسبه ډير اسانه م MEنييس، مګر دا عميل شوي نه دي. په حقيقت کې په پولټري کې 

په  کيږي ځکه چې دواړه فضله مواد او تيش متيازي  يوځای خارجيږي او د پولټري لپاره

 انرژي سيستمونو کې بې له شکه يو قوي فکتوردي. 

 

 د اسونو لپاره د انرژي سيستمونه ۲۱.۱

يو وخت د امريکا د څيړنې ميل شورا د اسونو لپاره د انرژي د اړتياوو او  غذاګانو   

د انرژي ارزښت په خاطر د هضم وړ ټول مغذي مواد استعاملول. په هر صورت اوس په 

اسونو کې د انرژي  دوه عمده سيستمونه شتون لري. د نړۍ په زياتره برخو، امريکا، اسرتاليا 

په اساس استعامليږي، مګر په فرانسه    DEنې په ګډون(، دا سيستم د او  اروپا کې )د برتا

اسايس سيستم،  DEپه اساس يو سيستم رامنځته شوي. د  NEکې په تريو شلو کلونو کې د 

کې دوباره پرينټ او بيا  0114پواسطه خپور شو، چې په  NRCکې د  0444لومړي په 

په  DEياوي او تهيه کېدونکي انرژي د سيستم کې، دواړه د انرژي اړت DEوکتل وشو. په 

اړتيا د محاسبې لپاره هغه فکتوريل استعاملوي چې د شخوند  DEتوګه ښودل کيږي، او د 

وهونکو لپاره يې عميل کړي. دا ځکه چې په اسونو کې د تغذيه کولو د تجربو شمري محدود 

زياتره د   DEانرژي لږه ده، د غذا  DEدي، او د شخوند وهونکو په نسبت د غذاګانو 

 هغوی د کيمياوي ترکيب څخه وړاندي کيږي.

 Institute National deکې د  0447د خالصې انرژۍ فرانسوي سيستم په 

la Recherche Agronomique  پواسطه رامنځته شوي دي. په دې سيستم کې د

 Unite Fourager Cheval (UFC; horse feedڅاروی اړتياوي او  انرژي  د 

units) وګه ښودل کيږي. يو په تUFC  په يو کيلوګرام وربشو کې لهNE  رسه مساوي دي
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(4۱707MJ دا سيستم په ژوند ساتنه باندې چې د اسونو د انرژي سرته اړتيا باندې متکي .)

يو اړين قيمت په توګه فرض کيږي. د دې لپاره  NEدي او له دې کبله د هري غذا لپاره د 

به کړو، دا سيستم د غذاګانو د ګراس انرژي معلومات قيمتونه محاس NEچې د غذاګانو د 

د بدليدو ګټورتوب، د بېالبيلو جذب شوو موادو  DEباندې د  MEاو د هغوی هضم په 

تناسب او د انرژيکي موادو د استعامل ګټورتوب کاروي. د غذاګانو د عضوي موادو هضم 

(OMD او )DE  ي کيږي چې په له هغو عضوي موادو هضم د هغو اندازو څخه وړاند

بدليدلو ګټورتوب  په تشو متيازو او ميتان  MEباندې د  DEپسونو کې ځانګړی شوي. په 

کې د انرژي په ضايع کيدونکي اندازي باندې اتکا لري. په اسونو کې د تشو متيازو او ميتان 

 هضايعات ډير لږ دي او د شخوند وهونکو څخه د تشو متيازو او ميتان لپاره په ترتيب رسه ل

ځانګړو قيمتونو رسه لږ توپري کوي. په هر صورت، د تشو متيازو او ميتان  71-0او  7۱061

نسبت، له ځانګړو قيمتونو رسه  د  DE:MEضايعاتو ډاډمن کول يو ستونزمن کار دي او 

، او 1۱44-1۱47، د وښو، ليګيوم تخمونو او دانو محصوال تو لپاره1۱45-1۱41دانو لپاره 

د ښه ترکيب  وړاندوينه کيږي. د يو سومه د هضم  1۱41-1۱44رو لپاره تييل تخمونو د پوډ

الري د  جوړښت له کبله )اتم څپرکی وګورئ(، د جذبيدونکو موادو د انرژي خواص د 

مرصفيدونکي غذا په کيمياوي ترکيب او هضميدونکي برخه  باندې متکي دي.  هغه 

 NEويل يش. په فرانسوي ولري مختلفي انرژۍ وړاندې ک  DEغذاګاين چې يو شان 

سيستم کې، هغه انرژيکي مواد )ګلوکوز، اوږد ځنځري لرونکي شحمي اسيدونه او آمينو 

اسيدونه( چې په وړو کوملو کې جذبيږي، په اسونو کې د اندازه شوو ارزښتونو په اساس او 

په خوګانو او شخوند وهونکو کې د څيړنو ارقام د مرکباتو له انزاميي هضم څخه آټکل 

کيږي.  د غذا ناهضم مواد چې له وړو کوملو ترييږي د هضم په مخکنۍ برخه کې پري 

مکرويب تخمر اجرا کيږي او مفر شحمي تيزابونه توليدوي او په وړو کوملو کې د هضمي 

الري د عضوي موادو هضم څخه د هضم شوي عضوي مادې په منفي کولو رسه آټکل 

د فايرب له مخې وړاندې کيږي. په پاي کې، د ژون کيږي.  مفر شحمي تيزابونه  د غذاګانو د

 ګټورتوب په الندې ډول محاسبه کيږي: ME( لپاره د mKساتنې )

VFA) E1۱64to  1۱63+(AAE1۱41+LCFAE1۱41+GLE1۱45=mK 
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په ترتيب رسه د ګلوکوز، اوږد ځنځري لرونکي  VFAEاو  GLE،LCFCE ،AAEداسې چې 

 شحمي اسيدونو، آمينو اسيدونو او مفر شحمي اسيدونو د انرژي د جذب مناينده ګي کوي.  

اسونه شخوند نه وهي، او د شخوند په نسبت په ژولو باندې دوه چنده وخت 

لري.  همرصفوي او انرژي  ضايع کوي، چې د خوراکي په فزيکي ډول او خواصو پوري اړ 

د آټکل لپاره د خوراک مرصفيدونکي انرژي هم په بر کې  mKسيستم د  NEهمدارنګه د 

سيستمونه قوي ټکي او محدوديتونه لري. په اسونو کې  هضم او  NEاو  DEدواړه  نييس.

ترمنځ اړيکه د غذاګانو د انحراف لپاره ضعيفه ده. د  MEاو  DEميتابوليزم پچيل دي، د 

په نورمال ډول د مکرويب تخمر پواسطه د هضمي الري په مخکنۍ  مثال په توګه، علف

برخه کې هضميږي، چې د ميتان په شکل د انرژي ضايع ، د تخمر تودوخه او د مفرو 

شحمي تيزابونو  استعامل  وررسه وي. په بل پلو داين په نورمال ډول په وړو کوملو کې 

ه بوليز کيږي، چې لږه  انرژي وررس هضميږي او انرژي يې د ګلوکوز په توګه جذب او ميتا

سيستم  له لوړ فايرب لرونکو غذاګانو څخه د انرژي تهيه  DEضايع کېږي. په پايله کې، د 

کول  ډېر  او  ډېر نشايسته لرونکو غذاګانو څخه لږ دي. په هر صورت دا خطا هغه وخت 

ېالبيلو اندازه د جذب شوو ب NEسيستم کې،    NEلږيږي چې خوراکه مخلوط وي. په 

انرژيکي موادو د نسبتونو په اساس ده. په هر صورت، د بېالبيلو غذاګانو تاثريات او تغذيه 

کولو ميتودونه د هضم په ځای او مقدار، يا مغذي موادو اخيستل په پام کې نه نيول کيږي. 

-preد مثال په توګه، د تغذيه کولو اندازه او د پروسس کولو مقدار ښايي د نشايستي په 

caecal  هضم او د ګلوکوز او جذب شوو مفرو شحمي تيزابونو په  نسبتونو   ډېر تاثري

اندازې استعامل د ژوند ساتنې لپاره د  NEسيستم کې د غذاګانو لپاره د  NEولري.  په 

ميتابوليکي انرژي په استعامل باندې تنظيميږي، داسې چې د شيدو ورکونکو او بالربو اسونو 

او د وده کونکو او کارکونکو اسونو لپاره د    411-51ي اړتيا تقريباً  د ژوند ساتنې د انرژ 

په ورته ګټورتوب رسه د  MEمحاسبه کيږي. په هر صورت،  411-61ژوند ساتنې انرژي 

ټولو فزيولوژيکي پروسو لپاره نه استعامليږي، او د پروسو ترمنځ توپريونه په پام کې نه نيول 

د ځانګړو ټايپونو لکه هغه چې دروند کار کوي يا په  کېږي، په دې سيستم کې د اسونو

سيستمونه   NEاو  DEچټکۍ رسه وده کوي نقصانات رامنځته کړي. په ټوله کې دواړه 
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سيستم د اړينې انرژي د تطابق لپاره يو غوره  NEورته پاييل لري. په هر صورت، اګر چې د 

ا بشپړ ، د پيچلتيا له کبله نتيوريکي چوکاټ وړاندې کوي او نوي معلومات رامنځته کوي

دي. عالوه له دې څخه، د وربشو استعامل د ماخذي غذا په توګه د نړۍ په ځينو برخو کې 

سيستم عميل  DEچې عموماً وربيش اسونو ته، نه تغذيه کيږي کيدي يش ګونګ وي. د 

ومات د وړاندويني په هکله  ډېر معل DEګټه دا ده چې د غذاګانو د کيمياوي ترکيب څخه د 

لري؛  همدارنګه آسان دی او له دې کبله تغذيه پوهان، وترنران او د اسونو درلودونکي پري 

 ښه پوهيږي.

  د غذاګانو د انرژۍ وړاندوينه ۲۱.۱

د هر انرژيکي سيستم آټکل هغه وخت دقيق دي  چې د غذاګانو يا خوراکو  

شايد چې له  MEانرژي په انفرادي ډول آټکل کړي. د مثال په توګه د وښو د سايليج 

4۱1MJ/kg DM  00۱5څخهMJ/kg DM  ته توپري وکړي،چې د سايليج د وښو په

يل يش کيفيت  غواړي نو  کو  ټايف او جوړولو باندي تکيه لري. که يو دهکان   د سايليج

چې د سايليج د انرژي کيفيت د سايليج د ټايف په معلومولو او يو مناسب ماخذکتاب 

وګورئ(. په هر صورت، دقيقه وړاندوينه او آټکل د سايليج  ۱پواسطه آټکل کړي )ضميمه 

د تحليل او د سايليج د ټايف د معلوماتو څخه تر السه کيدي يش، يا د انرژي وړاندې 

کونکو معادلو پواسطه آټکل کيږي. د مثال په توګه الندې معاديل د شخوند وهونکو لپاره 

د وښو د سايليج انرژي او د اسونو لپاره د علف انرژي د هغوی د کيمياوي ترکيب څخه 

 آټکل کوي:

 شخوند وهونکي )سايليج(:

ME(MJ/kgDM)=05۱1-(1۱1071MADF)

ME(MJ/kgDM)=5۱75+(1۱1145NCD) 

 علف(:اسونه )

)0ADF1۱111764CP)+(1۱1034ADF)+(1۱176(-04۱66DE(MJ/kg)=
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په ترتيب رسه تغري شوي اسيد ډيټرجنټ فايرب،  CPاو  MADF ،NCD ،ADFچې 

 او خام پروتني ښايي.  acid detergent fibreطبيعي سيلولوز هضم،  

د کيمياوي تحليل  يو عويض الر دا ده چې هضم د ازمايښتي تخمر پواسطه 

د خوراکي د هضم وړ عضوي موادو څخه وړاندي  مخ وګورئ( او انرژي 364کړو ) آټکل

يش.  شخوند وهونکو ته زياتره د ورکول شوو علفو لپاره، الندې معادله استعامليږي:

ME(MJ/kgDM)=1۱106DOMD

په يو کيلوګرام کې وچه ماده کې د هضم وړ عضوي مواد ښايي. DOMD(g)چې  

په near-infrared spectrometry (NIRS)د تحليل د نويو ميتودونو لکه 

معريف کولو رسه، د هضم آټکل او د غذاګانو د انرژي معلومول چټک کړي دي )لسم 

څپرکی وګورئ(. په هر صورت  بايد په ياد وساتو چې د غذاګانو د انرژي د وړاندوينې ټول 

تجربو  و  متکي دي چې په څارويو کې د ميتابوليزم دالبراتواري ميتودونه په هغه معتربو ارقام

وړاندې کونکو معادلو  regressionد تررسه کولو څخه السته راغيل. دا په تجربو کې د 

پواسطه د  ډېرو خوراکو سيستامتيکه ارزيايب ده، چې د البراتواري ارقامو څخه د انرژي د 

وړاندې کولو لپاره استعامليږي.

و کانسنرتيت غذاګانو، انرژي نسبت علفو ته  ډېره ده، دا ځکه د دانه بابو او نور 

چې دا ډول غذاګاين د کيمياوي ترکيب له پلوه لږ تغري کوي؛ مناسبې اندازي د مناسبو ماخذ 

کتابونو له جدولونو څخه اخيستل کيدي يش. په هر صورت د کانسنرتيت غذاګانو انرژي 

ايس تون لري. د مثال په توګه  ډېر هيوادونه دپه الس راتلو ته د هغوی کيمياوي فرصتونه ش

تدوين معريف کوي  چې د هغې پواسطه غذا جوړونکي فابريکي بايد د خپلو محصوالتو 

( روښانه کړي. په پايله کې، يو ساده سيستم ته اړتيا MEد انرژي اندازه )په ځانګړی ډول 

 نو، خوګانو او پولټري دده چې دا اندازي وارزوي. په برتانيه کې د شخوند وهونکو، اسو 

مرکبو خوراکو د انرژي د معلومولو لپاره الندې معاديل استعاملېږي:
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ME(MJ/kgDM)=(1۱107NCDG)+(1۱105AEE)

 اسونه:

DE(MJ/kg)=04۱10-(1۱103ADF)

خوګان:

DE(MJ/kgDM)=04۱74+(1۱1144CP)+(1۱1054AEE)-(1۱1330Ash)-(1۱071NDF)

مرغان:

ME(MJ/kg)=(1۱0550CP)+(1۱13730 AEE)+(1۱10664 ST)+(1۱10310 S) 

، ascid ether etractپه ترتيب رسه خام پروتني،  Sاو  CP ،AEE،Ash ،STچې  

هضم په  gamanaseخنثي سلولوز جمع  NCDGخاکسرت، نشايسته او ټول شوګر او 

کې )اسونه خورا g/kg)د شخوند وهونکو او خوګانو( يا   g/kg DMټول په   ګوته کوي.

 او پولټري( رسه ښايي.

د اساساتو له مخې څلور معاديل رسه توپري کوي. د پولټري په  معادله کې د هر 

يو جوړښت لپاره يوه منطقي پايله ټاکل شوي. د مثال په توګه، فرض کوو چې د شحمو د 

فکتور ښايي چې د پولټري په   acid ether extractده، د  1۱1343MJ/gانرژي اندازه 

ګراس انرژي د ميتابوليزم وړ ده. د اسونو او  1۱44=1۱1373051۱1343غذا کې د لپيدو 

خوګانو لپاره معاديل له ثابتي اندازي رسه رشوع او پورته تنظيم کيږي، چې په پروتني او 

acid ether extract ي دي. کباندې متکي دي، او ښکته په خاکسرت او فايرب باندې مت

د شخوند وهونکو لپاره معادله د غذا کيمياوي ارزيابۍ په نسبت په بيولوژيکي ارزښت 

تنظيمول په کې شامل دي. پخوانۍ معاديل   acid ether extractباندې متکي ده مګر د 

د اسايس مرکباتو په آټکيل تحليل باندې متکي وي. د خوګانو د خوراکو لپاره د پخوانۍ 

ې په اروپايي څيړنو باندې متکي، د اروپا د حيواين توليد ټولنې پواسطه معاديل يو مثال،چ

ورکړل شوي:

ME(MJ/kgDM)=(1۱104CP)+(1۱1305 AEE)+(1۱1063 NFE)-(1۱1074 CF)

شخوند وهونکي:



لنډيز ۴۸۹

څخه  residual standard deviations (rsd)د دي او نورو معادلو آټکل د هغوی له 

 proximate constituents (rsd 1۱57)معادله چې په   MEسنجول کيدي يش. د 

( متکي rsd 1۱33معاديل ته چې په عرصي تحلييل لوازمو ) DEباندې متکي ده نسبت د 

 ده، لږه آټکل کونکي ده.

 لنډيز

( د خوراکو ۱( د څاروی د انرژي اړتياوي، ).دري برخي لري: ) د انرژي سيستمونه .0

( ترمنځ د انرژي د استعامل ګټورتوب په اړه ۱( او ).( ، د )۲انرژيکي اندازي او )

 معلومات.

د انرژي سيستمونه ساده موډلونه دي چې ديوي جوړي شوي جريي يا هم څارويو ته  .0

 نکې اندازه وړاندي کړي.د جريو په فورمول کولو ترڅو د پرفورمنس غوښتو 

د شخوند لپاره د برتانوي ميتابوليزبل انرژي په سيستم کې، د څاروی اړتياوي د  .3

( او د خوراکي انرژي د ميتابوليکي انرژي په توګه ښودل شوي. NEخاليص انرژي )

( په استعامل رسه د Kد څاروی ميتابوليکي انرژي اړتياوي د ګټورتوب د فکتور )

محاسبه  پروسو )د بيلګې په توګه ژوند ساتنې، شيدو توليد يا وده( لپارهبېالبيلو توليدي 

 ( د ميتابوليکي انرژي د اندازي پوري اړه لري.M/Dکيږي، چې د خوراکې )

 د برتانوي  ميتابوليزبل انرژي سيستم  د غذاګانو په ميتابوليکي انرژي او د ميتابوليکي .7

 شاملولو رسه بهرت شوي.انرژي د استعامل ګټورتوب دواړو د سمونو په 

په برتانيه کې د شيدو غواګانو د ميتابوليکي انرژي اړتياوي د ژوند ساتنې او شيدو لپاره  .5

د غذا د ميتابوليکي انرژي څخه د ترالسه شوي شيدو انرژي او غذايي ميتابوليکي 

 Feed intoمحاسبه کيږي چې د   اړيکي پواسطه curvilinearانرژي ترمنځ د 

Milk 0117 .پواسطه د شيدو د توليد لپاره وړاندې شوي 

په اروپايي او امريکا بېالبيلو هېوادونو کې د ميتابوليکي انرژي په عوض، د خاليص  .6

انرژي سيستمونه قبول شوي. په دې سيستمونو کې د خوراکو خالصه انرژي د غذاګانو 

د ساتنه، وده يا ند ميتابوليکي انرژي او د بېالبيلو توليدي مقاصدو)د مثال په توګه ژو 

شيدو توليد( لپاره د خاليص انرژي  ترمنځ د توپريونو پواسطه رامنځته شوي. 
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د شخوند وهونکو  د انرژي زياتره سيستمونه ورته پاييل لري. په هر صورت د نويو  .4

معلوماتو په شتون رسه، دا سيستمونه ډير پيچيل شوي. د حيواين انرژي د اړتياوو او 

نرژي د وړانديويني لپاره په راتلونکي کې د کمپيوټرونو  ډېر حيواين خوراکو د ا

 استعامل رسه، رياضيکي موډلونه  ډېر دقيق کيدي يش.

د خوګانو او پولټري  د انرژي سيستمونه په  ډېره اندازه په هضمي انرژۍ يا ميتابوليکي  .4

انرژي  متکي دي ځکه چې د هضمي انرژي )يا ميتالويکي انرژي( د استعامل 

توب ثابت دي. په هر صورت، د فايربي محصوال تو د  ډېر استعامل او د ګټور 

انرژيکي موادو د استعامل د ګټورتوب د  ډېرو معلوماتو په اساس،د خاليص انرژي 

په سيستمونو کې تازه عالقه شتون لري. په برتانيه کې د خوګانو لپاره  د خاليص انرژي 

 سيستم  معريف شوي.

متکي دي او ورته پاييل منځته راوړي.  NEيا  DEسيستمونه په  د اسونو لپاره د انرژي .4

د خاليص انرژي سيستم يو سامل تيوريکي چوکات وړاندې کوي مګر استعامل يې 

سيستم ساده دي او تغذيه پوهان، وترنران او د اسونو خاوندان  DEپيچيل دي. د 

 پري په اسانۍ  پوهيږي.

تجزيې  يله کې، زياتره سيستمونه د البراتواريد ځينو غذاګانو انرژي توپري کوي. په پا .01

پواسطه د کيمياوي ترکيب په معلومولو رسه  د غذاګانو د انرژي د وړاندويني  معاديل 

لري.



پوښتنې ۴۹۱

 پوښتني

 0۱1Kgخيص شوو وريانو د يوګروپ پرفورمنس معلوم کړئ چې غذا يي   31Kgد  ۱.۱.

 DM 461يت )کانسنرت 1۱3Kg( او DM 411g/kg,ME 4۱1 MJ/kg DMبيده )

g/kg, ME 03۱1 MJ/kg DM 31( لري. دKg   خيص وريانو د ژوند ساتنې او ودې

 دي. 07۱1MJ/kgاو  3۱0MJ/dayلپاره د خاليص انرژي اړتياوي په ترتيب رسه 

غواګانو چې  kg Holstein X Freisian 651داسې خوراکه بالنس کړي چې د  ۱۱.۱

 DMپوره کړي. د وښو سايليج )ليرته شيدي توليدوي، دانرژي اړتياوي  36

041g/kg,ME01۱4 MJ/kg DM( او شېدو کانسنرتيت )DM 461 g/kg, ME 

03۱5 MJ/kg DM 04۱5( ولري. وړاندوينه کيږي چې دا غواګاين به kg/day  وچ مواد

مرصف کړي او وزن يې تغري نه کوي. د ژوند ساتنې او يولېرت شيدو توليد د انرژي اړتياوي 

 دي.  MJ 3۱1او 77۱4MJ/dayه يي په ترتيب رس 

يوه خوراکه چې د وده کونکو خوګانو لپاره په البراتوار کې تجزيه شوي الندې  ۲۱.۱

 کيمياوي ترکيب لري:

کېلوګرام وچې مادې\ګرام

061 خام پروتني

Acid ether extract 51 

Neutral detergent fibre 051

61خاکسرت

وده کونکو خوګانو تو قع شوي ژوندي وزن   35kgد دي خوراکي د هضم وړ انرژي او د 

ورځ( چې د ورځي \4۱1MJاخيستل  محاسبه کړي )د ژوند ساتنې د هضم وړ انرژی 

0۱1Kg   001وچه ماده خوري. د وچې مادي په اساس د خوګ وزنg/kg  ( 041عضله 

ات په يوولسم او دولسم  څپرکيو کې شحم لري. )دا معلوم 011g/kgګرام پروتني( او 

 وړاندي شوي دلته ګټور کيدي يش.(
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 څپرکی يارلسمد

پروتني د خوراکو ارزيايب:

خام پروتني ۱.۱.

د هضم وړ خام پروتني ۳۱.۱

د ايندوجينس نايرتوجن معلومول ۱۱.۱

د ساده معده لرونکو څارويو لپاره د پروتني کيفيت معلومول ۳۱.۱

يل تغذيه کې د غذا د پروتني اندازه کولد خوګانو او پولټري په عم   ۳۱.۱

د اسونو په عميل تغذيه کې د غذا د پروتني اندازه کول   ۳۱.۱

د شخوند وهونکو څارويو لپاره د پروتني د کيفيت اندازه کول ۳۱.۱

د ميتابوليزبل پروتني برتانوي سيستم   ۳۱.۱

 يستم پروتني س feed into milkد شيدو غواګانو لپاره برتانوي  ۳۱.۱

پروتينونه له آمينو اسيدونو څخه جوړ شوي، چې د صنف بندي له مخې په 

رضوري او غري رضوري ويشل شوي چې مخکي په څلورم او نهم څپرکيو کې د پروتني د 

جوړېدو تر عنوان الندې ترشيح شوي. د دې لپاره چې خوراکه له اعظمي ګټورتوب رسه 

وري ي اړتيا د پوره کولو لپاره په کايف اندازه  رض استعامل يش، څارويو ته بايد د ميتابوليک

او غري رضوري آمينو اسيدونه ورکړل يش. ساده معده لرونکي څاروي لکه خوګان او 
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پولټري د خوراکي د ماتيدو څخه د هضم او جذب په دوران کې دا تيزابونه ترالسه کيږی. 

 ما  کې د پام وړ پروتنيپه شخوند وهونکو څارويوکې دا حالت  ډېر پيچيل دي. په رومن 

او جوړېږي، او په پايله کې  د څاروی پواسطه د هضم اماده مواد  د خوراکې له موادو څخه 

ډېر توپري کوي. له دې کبله د شخوند وهونکو او غري شخوند وهونکو لپاره د پروتني د 

م کې نيولو ارسچينو د ازمويلو مختلفې تګالري شتون لري. په تري کې  د څارويو د نوعو په پ

څخه پرته خوراکي د پروتيني رسچينو په توګه د خام پروتني او ساده ميتودونو رسه ازمويل 

کيدي. ځني دا ميتودونه اوس هم کله کله  استعامليږي. دوی به له لومړي رسه معامله يش، 

ند و او وروسته د ال  ډېرو ښو ميتودونو رسه د پروتني د کيفيت د معلومولو په خاطر د غري شخ

 وهونکو او شخوند وهونکو څارويو لپاره په جال ډول ترشيح کيږی.

  خام پروتني ۱.۱.

څاروی د اړتيا وړ زياتره نايرتوجن د پروتني د جوړيدو لپاره کاروي. د خوراکي 

زياتره نايرتوجن د پروتني په شکل موجود وي، او تقريباً  د څارويو د نايرتوجني اړتيا لپاره 

ا نايرتوجن د خوراکو د پروتني په توګه  بيان شوي. په کيمياوي ډول، د عموميت لري او د

تخنيک پواسطه يا د  Kjeldahlخوراکي پروتني د هغې له نايرتوجن څخه د کالسيک 

Dumas  ميتود پواسطه محاسبه کيږي؛ دا هغه ارقام دي چې زياتره د نايرتوجن شکلونه په

و د يتونه او ځانګړی حلقوي نايرتوجني مرکباتکې شامل دي، اګر چې نايرتايتونه، او ناير

بياځل حاصل لپاره ځانګړي تخنيکونه اړين دي. د نايرتوجن څخه د پروتينو محاسبي لپاره 

دوه فريض جوړيږي: لومړي، په خوراکه کې ټول نايرتوجن چې د پروتني په شکل وي؛ او 

( CP) خام پروتني لري. د خوراکي نايرتوجن د 041gN/kgدوهم د خوراکي ټول پروتني 

 په شکل ترشيح کيږي:

CP(g/kg)=gN/kgx01110041

 يا له دې څخه هم په عام ډول:

CP(g/kg)=gN/kgx4۱.4 
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جدول په خام پروتني د نايرتوجن بدلولو فکتورونه 0۱01

بدلېدنې فکتور(g/kgنايرتوجن )خوراکې پروتني

 4۱11 088۱4ې تخمپنبه دان

 4۱40 044۱0سويابني

 4۱81 040۱4وربيش

 4۱.4 041۱1جوار

 4۱81 040۱4جودر

 4۱81 040۱4غنم

 4۱.4 041۱1هګۍ

 4۱.4 041۱1غوښه

 4۱18 044۱8شيدي

Adapted from Jones D B 0910 USDA Circ. 081. 

ه لري او له دې تلف نايرتوجنوندواړه فريض، دقيقي نه دي. د بېالبيلو خوراکو پروتينونه مخ

کبله د ځانګړو خوراکو لپاره په پروتني د نايرتوجن بدلولو  لپاره مختلف فکتورونه 

جدول د يو شمري پروتيني مرکباتو  نايرتوجن او د نايرتوجن مناسب  0۱01استعامليږي. 

بدليدونکي فکتور ښايي.

بدليدونکي وسطي  4۱.4اګر چې په اسايس ډول دقيق نه دي، په عميل ډول د 

فکتور د ټولو خوراکو د پروتينونو لپاره قبول شوي، له دې کبله د فارم د څارويو د پروتني 

اصطالح رسه د څاروی د پروتني اړتيا نه بلکې د نايرتوجن اړتياوي  Nx4۱.4اړتياوي په 

ښودل کيږي. د پروتني د محتوياتود جدولونو خپرول په درست تبديليدونکي فکتورونو 

ندې  غري موثره تغذيه کول او د پام وړ خطا رامنځته کوي. هغه فرضيه چې د خوراکي با

ټول نايرتوجن په کې د پروتني په توګه شتون ولري هم غلط دي، له دې کبله  ډېر ساده 

نايرتوجن لرونکي مرکبا ، لکه، آمينو اسيدونه، ګاليکوزيدونه، الکالوئيدونه، امونيم 

موجود دي )څلورم څپرکی وګورئ(. د اندازي له مخې يوازې مالګي او مرکب لپيدونه، 

امايدونه او آمينواسيدونه اړين دي، او په  ډېره اندازه يوازې په يو څو خوراکو لکه ځوانو 
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وښو، سايليج او نابالغو ريښه لرونکو نباتاتو کې شتون لري. د زياتره بالغو تخمونو تقريباً 

، ساقي  919-81په شکل وي، په داسې حال کې چې پاڼي  نايرتوجن د حقيقي پروتني 949

لري. د خوګانو او پولټري  519-11، او ذخريوي غړي لکه الوګان او ګازري 419او ريښي 

په خوراکو کې، داين او تييل تخمونه  ډېر وي، او دوی لږ غريي پروتيني نايرتوجن لري. 

ې دوه ټايفونو ترمنځ توپري لږ تررسه کيدي يش، په داسې حال کې چې په عميل ډول، د د

په ځانګړی توګه د غري پروتيني ماتيدنې د پام وړ تناسب د مثال په توګه  آمينواسيدونه او 

امايدونه د څاروی پواسطه د آمينو اسيدونو د جوړيدو لپاره کاريږي.  عريف جداوايل دا 

يږي. ستعامل لپاره لږه توجيه کښکاري کوي چې په تغذيه کې د خام پروتني اصطالح د ا

د څاروی اړتياوي او د خوراکو حالتونه دواړه به د نايرتوجن د اصطالحاتو په شکل  ډېر 

 منطقي وي او د خطا څخه مخنيوي کيږي.

 

  د هضم وړ خام پروتني ۳۱.۱

. زښت لريخام پروتني  د خوراکې  نايرتوجن ښايي مګر د څاروی لپاره لږ ار 

مخکي له دې چي خوراکه څاروی ته ورسيږي، بايد هضم يش، په ساده موادو ماته او بدن 

ته جذبيږي. په خوراکه کې د هضم وړ پروتني کيدي يش د هضمي تجريب پواسطه په کوم 

 کې چي د نايرتوجن اخيستل اندازه کيږي دفضله موادو له نايرتوجن رسه يو ځای 

څپرکی کې ترشيح شو. د هضم ګټورتوب د هضمي موادو په خارجيږي، لکه چې په لسم 

راټولو او تحليل باندې د نهايي ايليوم څخه عموماً د جذب شوي نايرتوجن نسبت هغې ته 

چې د فضلې څخه جمع کيږي ډيره دقيقه اندازه ښايي. د ايليوم تجمع د الندنۍ هضمي 

و ال کې چې د غټو کوملالري څخه د خطاګانو د رسچيني په توګه ترييږي، په دايس ح

څخه جذب د څاروی د پروتني د حالت رسه لږه مرسته کوي يايې نه کوي. په خوګانو کې 

د ورځني ژوندی وزن اخيستلو او نسبت ټويل هضمي الري هضم ته د ايليوم ترمنځ په 

ځانګړی توګه د پروتني له غريمعمويل رسچينو رسه ډېره اړيکه ښودل شوي 

(r=1۱44v.1۱15.) 
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وراکه او فضله موادو )يا له ايليوم څخه  راټوليدونکي هضمي مواد( کې د په خ

نايرتوجن د اندازو ترمنځ توپري هغه د استعامل وړ اندازه چې  بدن ته جذب شوي او د 

فضله موادو ټول نايرتوجن غذايي منشا لري.  د رومن  آمونيا  )اتم څپرکی وګورئ( او فضله 

ا ايندو جينس نايرتوجن منشا لرونکي هضمي مواد )لسم کې يې شتون او  د ميتابوليک ي

څپرکی وګورئ(، دا فريض د ترصف وړ نه دي. السته راغيل ارقام د پروتني د هضم لپاره 

دي. د حقيقي هضم د تشخيص لپاره بايد  د هضمي موادو ايندوجينس منشا لرونکي 

اکي مواد، لکه الړي، ( غريخور ENنايرتوجن په پام کې ونيول يش. ايندوجنس نايرتوجن )

صفرا، د معدې او پانقراس ترشحا ، او هغه حجرا  چې د هضمي الري مکوزا غشا 

برخي لري چې کوملو ته داخليږی. همدارنګه کايف ايندوجينس منشا نه لرونکي بکرتيايي 

نايرتوجن درلودي يش. ايندوجينس نايرتوجن په دوه برخو ويشل کيږي: هغه چې د غذايي 

يت او اندازې رسه اړيکه نه لري او يوازې په وچه ماده متکي دي چې له هضمي پروتني دکيف

( په نوم ياديږي، او هغه چې د  غذايي BNالري څخه ترييږي او د نايرتوجن اسايس اړتيا )

پروتني له کيفيت او کميت رسه اړيکه لري او نور مواد چې د فايرب يا غذا ضد فکتورونو 

( ويل کيږي. دا مختلف تعاملونه SNدوجينس نايرتوجن )خواص لري، او ورته خاص اين

 شکل کې ښودل کيږي. 0۱01په 

د نايرتوجن د اسايس اړتيا د شاملولو په پايله کې )کوم چې د اخيستونکي وچې 

مادي د يوي ورکړل شوي اندازي لپاره ثابت دي(، د هضم په محاسبه کې، د بېالبيلو غذايي 

خه لف قيمتونه ترالسه کېږي. دا اسايس اختالف د محاسبي څپروتينونو د شاملولو لپاره مخت

له لري کولو رسه له منځه ځي ترڅو د هضم لپاره معياري ارقام رامنځته کړي. د  BNد 

خوګانو او پولټري لپاره د پروتني په نسبت  آمينواسيدونه په پام کې نيول کيږي، او نسبت 

نه د له دې کبله، ايندوجينس آمينواسيدو ټويل هضمي الري ته د ايليوم هضم استعامليږي. 

( او ځانګړی ايندوجينس آمينو اسيد ضايعاتو BAAاسايس آمينواسيدونو د ضايعاتو )

(SAA( د جمعي څخه محاسبه کيږي. وروسته د ايليوم معياري هضم )SID دايس )

 محاسبه کيږي: 
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0111 x 

Dietary AAintake-(ileal AAflow-ileal 

BAAflow) = SID(g/kg) 

Dietary AA intake 

 د اټکل کولو معني وروسته ترشيح کيږي. BAAد 

د معياري هضم د ارقامو استعامل د  ډېرو اندازو ستونزه او د کم پروتني لرونکو 

خوراکو د هضم  سيستميک لږ آټکل له منځه وړي چې د هضم په ارقامو کې اصل دي. 

يي،  د نايرتوجن حقيقي هضم نه دي. معياري هضم چې ځني وختونه ورته حقيقي هضم وا

د دې لپاره بايد د فضله يا د هضمي موادو خاص ايندوجينس نايرتوجن )يا آمينو اسيدونه( 

 په پام کې ونيول يش.

 

 د ايندوجينس نايرتوجن تشخيص ۱۱.۱

 ي:د نايرتوجني مرکباتو مقدار د الندې تګالرو پواسطه آټکل کيږ

  کله چې پروتني نه لرونکي غذاګاين مرصفيږي په هضمي موادو کې موجوده

نايرتوجن، اساساً په ټوله کې ايندوجينس نايرتوجن دي. دا غري فزيولوژيکي تګالره 

ده، چې د پروتني نورمال ميتابوليزم متاثره کوي، او په هضمي الر کې د نايرتوجن 
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ه د نورمالو خوراکو د ايندو جينس ترشح لږيږي. عالوه له دې څخه، دا خوراک

نايرتوجن په ترشحاتو باندې تحريکونکي تاثري لږوي. په هر صور ، د غري پروتيني 

خوراکو فايربي خواص د ايندوجينس مرکباتو د هغې برخي اندازه  ډېروي چې د 

هضمي الري د غشا له سوليدلو څخه رامنځته کيږي. دا تخنيک په شخوند وهونکو 

ه استعامليږي ځکه چې غرينايرتوجني خوراکي د لري د تخمرمانع څارويو کې ن

 کيږي.

  د هضم وړ پروتني د بشپړ مرصف وروسته په هضمي موادو کې  د نايرتوجن اندازه

 کول.

  د درجه بندي شوي پروتني د مرصف په مهال له هضمي موادو څخه د ترالسه شوي

نه اخيستل د ضايع  نايرتوجن اندازه کول. حاصل شوي اخيستلو ته ورګرځي؛

کيدونکي ايندوجينس نايرتوجن په توګه په پام کې نيول کيږي. فرض کيږي چې د 

ايندوجينس نايرتوجن ضايع کيدل د پروتني له اخيستلو رسه اړيکه نه لري. دا يوه 

سامله فرضيه نه ده او له دې ميتود څخه السته راغيل اندازي، ترټولو غوره، لږ قيمتونه 

 دي.

  په ايزوتو( پ محلولIsotope dilution کې د نايرتوجن ثابت )N04  ايزوتوپ په

هضمي موادو کې  \خوراکه کې په معلومه اندازه اچول کيږي. دا اندازه په فضله

محاسبه کيږي او محلول يې له غري غذايي )ايندوجينس( نايرتوجن رسه محاسبه 

 کيږي.

   دا په  مو ارجنني جوړ کړي.غذايي اليسني له ګوانيدين رسه پروسس کيږي تر څو هو

هضمي الر  کې له هضم څخه تښتي او هره اندازه اليسني چې په هضمي موادو کې 

څرګنديږي د ايندوجينس منشا په توګه فرض کيږي. د اليسني او نورو آمينو اسيدونو 

 ترمنځ اړيکه ثابته ده او د دوی د حقيقي هضم په محاسبه کې استعامليږي.

 هايدروليز شوي کاسني رسه د پيپتايدونو تغذيه کول او د  په هضمي کانال کې له

ماليکويل وزن له مخې د ايکسوجينس او ايندوجينس مرکباتو جال کول، ايندوجينس 

 څخه  ډېر وي. 01111له 
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ډېر توپري کوي. حتي دوه تر ټولو ښه اوسني  دا پاييل د بېالبيلو تخنيکونو رسه

غذايي پروتني  labelled-N04او هغه چې تخنيکونه، چې په هومو ارجنني متکي دي 

استعاملوي، له دوی څخه د السته راغيل حقيقي هضم په اندازو کې تقريباً په اوسط ډول 

جدول کې  ۱01.څخه ځني ترالسه شوي ارقام په  N labelling04توپري ښايي.  د     49

 ورکړل شوي.

 ندازيا م د پروتني ظاهري او حقيقي هضممحلول تخنيکونو پواسطه د ايليو  isotope-N04جدول  د  ۱01.

 وربيش غنم کينوال ميل سويابني ميل 

     (%هضم )

 49۱4 81۱1 44۱1 81۱8 ظاهري

 .95۱ 99۱1 85۱0 94۱4 حقيقي

     ايندوجيسن پروتني

 4۱4 11۱4 .4۱5 .4۱4.  (g/kgوچې مادې اخيستل)

 80۱0 95۱4 41۱4 85۱4 ( %برخې  ټول خام پروتني) د ايليوم د ښکتنۍ

g/011g 5۱4. 09۱0 08۱1 01۱4 خام پروتني اخيستل 

Adapted from Sauer W C and de Lange K 099. Novel methods for determining protein and amino 

acid digestibility values in feedstuffs. In: Nissen S (ed.) Modern Methods in Protein Nutrition 

and Metabolism, London, Academic Press. 

 

تخنيکونه استعامليږي، په خوراکه کې د ايندوجينس  بېالبيللکه څرنګه چې 

نايرتوجن د معادلې، اندازه د غرينشايستي پويل سکرايدو د اندازي او ټايف، او د تجربوي 

جينس . ځني کارکونکي فکر کوي چې ايندو څارويو د پروتني د حالت پواسطه متاثره کيږي

ترشحا  د خالصې غذا يو مرکب دي او د هضمي موادو نايرتوجن چې هره منشا ولري، 

بايد د غذايي نايرتوجن په مقابل کې واقع يش. نور کارکونکي هضميتونه په خالص ډول د 

 يوي خوراکي د يو خالص خاصيت په توګه په پام کې نييس  داسې چې ايندوجينس

نايرتوجن بايد د دې محاسبي څخه وويستل يش. وروسته له دې د بشپړي خوراکي د 

نايرتوجن هضم د عالوه کونکي په توګه د هغو غذاګانو پروتينونونه محاسبه کوي چې 

خوراکه جوړوي. د ايندوجينس نايرتوجن توپريونه، هر فرض شوي رقم چې ظاهري هضم 
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اوسني  ، او د موثرو پايلو  سبب کيږي. زياترهحقيقي ته بدلوي، چې اعتبار يې شکمن دي

ارقام ښکاره قيمتونه دي، مګر د تغذيي په هغو سيستمونو کې چې د ميتابوليکي نايرتوجن 

ضايعا  د ژوند ساتنې د نايرتوجن د اړتيا د يوي برخي رسه درملنه کيږي، نسبت ظاهري 

ځني نورو  چې د اليسني او ته بايد حقيقي  ګټورتوبونو استعامل يش. داسې واقعه هم شته

آمينو اسيدونو د ايليوم ظاهري هضم لپاره، د څاروی د آټکل څخه  ډېر شتون دا نظريه 

 قوي کوي چې هضم له شتون رسه مساوي کول ننګونکي دي.

 

   د ساده معده لرونکو څارويو لپاره د پروتني د کيفيت محاسبه ۳۱.۱

هضم  د څاروی لپاره د پروتني  ارزښت نه ډاډمن کوي، دا ځکه چې د پروتني  

هغه ګټورتوب له کوم رسه چې جذب شوي پروتني استعامليږي له يوي منبع څخه بيل ته 

د دې لپاره چې د دې توپريونو د تصويب  لپاره، د پروتينونو د ارزيايب  د پام وړ توپري کوي.

( NPR(، د خالص پروتني نښليدل )PERسب )ميتودونه، لکه د پروتني د ګټورتوب تنا

(، رامنځته شوي چې په تجربوي څارويو کې د پروتني په GPVاو ګراس پروتني اندازه )

 وړاندې د ودې په ځواب ويلومتکي دي.

  پروتني د ګټورتوب نسبت

 دا په الندې توګه ښودل کېږي:

PER = 
 (grوزن اخيستل )

 (grني مرصف )پروت

 تجربوي څاروی صحرايئ موږک دی.

 خالص پروتني نښلېدل

 دا په الندې ډول محاسبه کيږي:

NPR = 
 وزن بايلل NPGد  –وزن اخيستل  TPGد 

 د مرصف شوي پروتني وزن
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  TPG هغه ګروپ چې د ټسټ لپاره پروتني ورکړ شوي او =NPG هغه ګروپ چې په =

 کې پروتني نشته. وراکهخ

 

 د ګراس پروتني اندازه

خام پروتني  81g/kgپه خوراکه کې  د هغو چورګوړو ژوندي وزن اخيستل چې

 11g/kgورکول کيږي د هغو چورګوړو رسه مقايسه کيږي چې ورته اسايس غذا جمع 

کاسني ورکول  11g/kgې رسه تجربوي پروتني ورکول کيږي او نورو ته له اسايس خوراک

کيږي. په يو عالوه کېدونکي تجربوي پروتني، اضافه ژوندي وزن اخيستل، په يو عالوه 

کيدونکي کاسني د اضافه ژوندي وزن اخيستلو د تناسب په توګه ښودل کيږي چې د 

 دی، لکه: GPVتجربوي پروتني 

GPV=A/Å 

 کاسني g \ډېر شوي وزن   Å =gټسټ پروتني او  g \ډېر شوي وزن   A =gدايس چې 

 

 د نايرتوجن بالنس

ژوندي وزن اخيتسل له ذخريه شوي پروتني رسه تړيل دي، او په تجربوي ډول د 

پروتني  دقيقه ارزيايب د نايرتوجن د بالنس له پايلو څخه په الس راځي. په دې ډول تجربو 

 له هغې رسه محاسبه کيږي چې په فضلهکې، په غذا کې مرصف شوي نايرتوجن يو ځای 

موادو، تشو متيازو او نورو نايرتوجن لرونکو محصوال تو لکه شيدو، وړۍ او هګيو کې 

خارجيږي. هر کله چې د نايرتوجن اخيستل له خارجيدو رسه مساوي وي، دا څاروی  د 

بالنس  تنايرتوجن په تعادل کې دي؛ کله چې اخيستل له خارجيدو  ډېريږي، نو دا په مثب

 1۱01کې دي؛ کله چې خارجيدل له اخيستو څخه  ډېريږي، نو دا په منفي بالنس کې دي. 

د نايرتوجن د  0۱49g/day.د نايرتوجن په مثبت بالنس کې تر  خوګ kg 41جدول د 

 بالنس محاسبه ښايي.

 د بالنس تجريب د خطا له  ډېرو رسچينو رسه حسايس دي:
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 رويو ناکايف توافق له غذا او محيط رسه د تجربوي څا 

 د فضله موادو او تشو متيازو راټولول او وزن کول 

 د فضله موادو او تشو متيازو ذخريه کول 

 .د کيمياوي تحليل لپاره د فضله موادو او تشو متيازو  منونه جوړول 

د بالنس د ازموينو پايلو وښودله چې د حاليل د تخنيک د مقاييس رسه  ډېر 

ځکه د حاليل د  ی وګورئ(. دا هم د خطا مسوليت لري،اختالف لري )يوولسم څپرک

ګروپ لپاره د څاروی انتخاب ستونزمن دي که چريي کايف نه  وي، کيدي يش د حاليل 

فزيکي سايز د لرلو له  باطله کړي. په غټو څارويو کې خطاګاين د  له ګروپ رسه مقايسه

وسته د . دوی بايد ور کبله د جسدونو له خرايب منوين اخيتسني څخه رامنځته کيدي يش

منوين اخيتسني لپاره په برخو تقسيم يش، چې دا کار په وړو څارويو کې په منونه اخيستلو 

کې شوين دي. په عمومي ډول، د بالنس تخنيک د نايرتوجن د نښليدلو لوړ آټکلونه 

ورکوي او زياتره صالحيت لرونکي کسان موافق دي چې دا ډول آټکلونه نسبت د حاللې 

 ته  دومره ډاډمن نه دي. ميتود

خوګ  Landrace\ميل په خوراکه د غټ herringجدول د غنمو، سويابني ميل او  1۱01

 لپاره د نايرتوجن بالنس

 (grورځني محصول ) (grورځني خوراک ) 

  .54۱5 د خوراکې نايرتوجن

 5۱99  فضوله موادو نايرتوجن

 09۱45  تشومتيازو نايرتوجن

 0۱49.  نرتوجپه بدن کې پايت ناي

 .54۱5 .54۱5 جمله

 0۱49.+  بالنس

Adapted from Morgan C A and Whittemore C T, unpublished. 
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 بيولوژيکي ارزښت

دا د خوراکي هغه پروتني دی  چې د څاروی پواسطه د بدن د نسجونو او مرکباتو 

وي نايرتوجن په توګه تعريف کيدي يش چې د جوړيدو لپاره استعامليږي، او د جذب ش

په بدن کې پايت کيږي. يوه متوازنه تجربه تررسه کيږي په کوم کې چې د نايرتوجن اخيستل 

او د تشومتيازو او فضله موادو کې د نايرتوجن خارجيدل د ايندوجينس برخو رسه يوځای 

 ارزښت په الندې ډول محاسبه کيږي:محاسبه کيږي. بيولوژيکي 

N intake-(faecal N-MFN)-(urinary N-EUN) 
= BV 

N intke-(faecal N-MFN) 

= د تشو متيازو EUN= د فضله موادو ميتابوليکي )ايندوجينس( نايرتوجن او MFNچې  

 جدول کې ښودل شوي. ۳۱.۱ايندوجينس نايرتوجن. د دي محاسبي يوه منونه په 

 يولوژيکي اندازي محاسبهجدول د موږک د ژوند ساتنې او منو لپاره د ب 5۱01

 4۱1 (grد غذا ورځني مرصف )

 01۱51 (g/kgپه غذا کې نايرتوجن )

 4.۱4 (mgد نايرتوجن ورځني اخيستل )

 1.۱8 (mgپه تشو متيازو کې ورځني نايرتوجن اطراح )

 1... (mgپه تشو متيازو کې ورځني ايندوجيسن نايرتوجن اطراح )

 1۱9. (mgپه فضوله موادو کې ورځني جمله اطراح  شوي نايرتوجن )

 01۱4 (mgورځني ميتابوليکي نايرتوجن چې په فضوله کې اطراح کيږي )

=BV 
4.۱4-(.1۱9-01۱4)-(1.۱8-..۱1) 

= 1۱49 
4.۱4-(.1۱9-01۱4)         

Adapted from Mitchell H H 095. Journal of Biological Chemistry 48: 841. 

 

د تشومتيازو ايندوجينس نايرتوجن له نه ګرځيدونکي تعاملونو څخه منځته راځي 

چې په بدن کې د بېالبيلو پروتيني ترشحاتو او  جوړښتونو عوض کيدل او ماتيدل په بر کې 

نييس. له دې کبله  د فضله موادو او تشو متيازو ايندوجينس برخي د هغه نايرتوجن مناينده 

ې جذب شوي او د څاروی پواسطه استعامل شوي نسبت هغه نايرتوجن ته چې ګي کوي چ



414 ارزيايب د خوراکو  

په دي ډول استعامليدي نه يش. له فضله او تشو متيازو څخه د دوی ويستل په پورته فورمول 

کې حقيقي بيولوژيکي ارزښت  وړاندې کوي. د بيولوژيکي ارزښت په معلومولو کې، 

ازمايل کېدونکی  پواسطه مهيا يش. د کايف هرڅومره چې ممکن وي غذايي پروتني بايدد 

نايرتوجن د نښليدلو لپاره کايف پروتني اخيستل اړين دي، مګر دا بايد د اعظمي نښتني لپاره 

د اړيني اندازي څخه  ډېر نه وي؛ که چېري وروستۍ اندازه  ډېريږي، نو بيا د عمومي آمينو 

د پروتني د  ه توګه، د دې لپاره چېاسيد کتابوليزم بيولوژيکي ارزښت متاثره کوي. په ورت

ماتيدو څخه مخنيوی ويش بايد کايف غري پروتيني نايرتوجيني مغذي مواد د انرژي د ورکولو 

جدول د ځينو خاصو  4۱01لپاره ورکړل يش. غذا بايد د نورو نقطو له نظره هم کايف وي. 

د ژوند  تونهارزښ غذاګانو د پروتينونو  بيولوژيکي ارزښتونه وړاندې کوي.  بيولوژيکي

ساتنې، د موجوده پروتينونو د عوض کيدو، او وده )د مثال په توګه د نويو نسجونو 

جوړيدل( ترکيبي دندو لپاره دي. د ژوند ساتنې لپاره بيولوژيکي ارزښتونه يوازې د بالنس 

ترمنځ  بيالنس د لږې متوازنېله ارقامو څخه محاسبه کيدي يش. د نايرتوجن د اخيستو او د 

 يوه خطي رابطه  شتون لري، چې د الندې معاديل په توګه وړاندې کيدي يش:

 Y=bx-a  

جدول په بېالبيلو غذاګانو د وده کونکی خوګ د ژوند ساتنې او ودې لپاره د پروتني  4۱01

 بيولوژيکي اندازي

BVغذا

 1۱94–1۱94شيدي

 1۱89–1۱45کبانو پوډر

 1۱44–1۱41ميلسويابني 

 1۱41پنبه دانې پوډر

Linseed meal1۱40 

 1۱40–1۱59جوار

 1۱40–1۱44وربيش

Peas1۱4.–1۱44 

Adapted from Armstrong D G and Mitchell H H 0944 Journal of Animal 

Science 05: 41. 
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يستو په = د نايرتوجن د نه اخa= جذب شوي نايرتوجن، x= د نايرتوجن بالنس،   yچې 

= د نايرتوجن bښودل کيږي(، او  gN/basal KJمهال د نايرتوجن ضايع کيدل )ټول په 

د بالنس رضيب دي، د بيلګې په توګه د جذب شوي نايرتوجن هغه برخي چې په بدن کې 

د بيولوژيکي ارزښت محصول  رسه مساوي دي. BVپايت کيږي او د ژوند ساتنې لپاره له 

ويل کيږي چې د اخيستل شوي نايرتوجن له  (NPU)ستعامل او هضم ته خالص پروتني ا

 تناسب څخه عبار  دي چې  په څاروی کې پايت کيږي.

څاروی د پروتني د جوړېدو لپاره جذب شوو آمينو اسيدونو ته اړتيا لري. د دې 

د جوړېدو  ګټورتوب يوه برخه د پروتينونو رسه د جذب شوي مخلوط آمينو اسيدونو د 

ايل متکي ده او يوه برخه يې د دي اندازي د تغري په اندازې متکي ده.  له شباهت په نژديو 

دې کبله د خوراکي د پروتني بيولوژيکي ارزښت په ماليکول کې د موجوده آمينو اسيدونو 

په نوعو او شمري باندې متکي دی: هرڅومره چې د خوراکي موادو د پروتينونو ترکيب د 

هم هاغه اندازه يې بيولوژيکي ارزښت لوړ وي. څاروي بدن د پروتينونو رسه نژدي وي په 

د ازادو آمينو اسيدونو د ذخريه کولو لږ توان لري، او که چريي کوم آمينو اسيد د پروتني د 

جوړيدو لپاره اړين نه وي نو  سمدستي ماتيږي يا په غري رضوري آمينو اسيد بدليږي يا هم 

 مينواسيدونه  په موثر ډول د څاروی په بدند انرژي په توګه استعامليږي. دا چې رضوري آ 

کې نه جوړيږي، په خوراکه کې د دوی نامتوازن وايل ضايعا  رامنځته کوي. په خوراکي 

پروتينونو کې د ځانګړی آمينو اسيد لږوايل يا  ډېروايل لږ بيولوژيکي ارزښت لري.

و  ډېر ا که چريي د خوراکي دوه پروتينونه په پام کې ونيسو، يو يې لږ اليسني

ميتونني ولري،  او بله يې لږ ميتونني مګر  ډېر اليسني ولري، نو اوس که دا پروتينونه  په جال 

ډول ځوانو خوګانو ته ورکړل يش، دوی به د دې آمينو اسيدونو د غري توازن له کبله  ټيټ 

 بيولوژيکي  ارزښت ولري. که چريي دواړه پروتينونه يوځای ورکړل يش نو بيا به مخلوط

غوره بالنس ولري او په جال ډول ورکړل شويو ته به لوړ بيولوژيکي ارزښت ولري. دا ډول 

پروتينونه يو بل بشپړوي. په عميل ډول، او د ورته دليل لپاره زياتره دا واقع کيږي چې  ډېر 
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پروتني لرونکي خوراکه نسبت هغه خوراکي ته چې يوازې يو څو پروتينونه لري لوړ 

لري. دا همدارنګه دا ترشيح کوي چې ويل د انفرادي غذاګانو بيولوژيکي ارزښت 

بيولوژيکي ارزښتونه د غذاګانو د مخلوط په استعامل رسه عميل کيدي نه يش، ځکه چې 

د يو مخلوط بيولوژيکي ارزښت په ساده ډول د دې د انفرادي مرکباتو په معني نه دی. د 

وينه ه توګه د يو پروتني ارزښت وړاندعني دليل لپاره، يوي  خوراکې ته د عالوه کونکي پ

د هغې له بيولوژيکي ارزښت څخه امکان نه لري. حيواين پروتينونه عموماً نسبت نبايت 

پروتينونو ته لوړ بيولوژيکي ارزښتونه لري، اګر چې استثنا  شتون لري.  د مثال په توګه په 

 ډېرو رضوري آمينو اسيدونو کې جال تني لږ دي.

، ۳ني د آمينو اسيد ترکيب به په اړوند ډول ثابت وي )ضميمه د خوراکي پروت 

A.۱0۱1  وګورئ(، مګر جوړېدونکي پروتني د څاروی د ټايف  او د دې د بېالبيلو دندو

د تررسه کولو له کبله د پام وړ توپري کوي. د مثال په توګه په غذا کې د موږکانو، خوګانو او 

يوسني، يپتوپان،هستدين،متيونني، فنايل النني، لچورګوړو د نورمايل ودې لپاره اليسني،تر

ايزوليوسني، تريونني، والني او ارجنني رضوري دي. انسانان هستدين ته اړتيا نه لري، په 

دايس حال کې چې عالوه د هغو آمينو اسيدونو چې موږک ورته اړتيا لري، چورګوړي 

د  پلوه د موږک او خوګ ګاليسني ته اړتيا لري، ترڅو اعظمي وده يي ډاډمنه يش. له بل

ژوند ساتنې لپاره په غذا کې ارجنني اړين دي.له دې کبله لږ ترلږه په يوه برخه کې د ځينو 

آمينو اسيدونو په عوض کيدو رسه دا حالت نور هم پيچيل کيږي؛ د مثال په توګه،يوه اندازه 

اسې .  په درسه، او تايروسني له فنايل النني رسه عوض کيدي يش cysteineمتيونني  د 

واقعاتو کې د څاروی د اړتيا د معلومولو لپاره، دا دواړه آمينو اسيدونه په يوځايي ډول په پام 

کې نيول کيږي. دا روښانه ده چې د يوي خوراکي د پروتني د مغذي موادو بيولوژيکي 

وګانو خ ارزښت د بېالبيلو څارويو او بېالبيلو دندو لپاره کايف نه دي. د مثال په توګه د ځوانو

 A.۱9۱0، ۳او هګۍ ورکونکو چرګانو د آمينو اسيدونو د اړتيا ترمنځ توپريونه، په ضميمه 

جدولونو کې ښودل کيږي. په تغذيه کولو کې د  ډېرو ارقامو اړتيا په  ډېره اندازه  A.۱01او 

د بيولوژيکي ارزښت مفهوم محدودي.
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س کوي. ينو اسيدمنعکد ارزونې بيولوژيکي ميتودونه په پروتني کې  محدود آم

د نورو آمينو اسيدونو په اندازو کې تغريا  به اندازي ترهغي متاثره نه کړي ترڅو يو يا نور 

د دوی محدود يش. له دې کبله، د شيدو په پروتني کې، د اليسني  ډېروايل، د اليسني د 

ې دا په چمحتوا تغري به بيولوژيکي اندازي تر هغي متاثره نه کړي ترڅو دا دومره لږ يش 

خپله محدود اسيد يش. له دې کبله په غذايي ارزښت باندې د ځانګړی پرويس لکه 

تودوخې معامله کولو تاثرياتو آټکل محدود دي. دا چې بيولوژيکي ارزښت په اول قدم 

کې د رضوي آمينو اسيدونو په جوړښت متکي دي، دا منطقي ده چې د يو پروتني غذايئ 

د ترکيب په مشخص کولو رسه معلوم يش  او وروسته د  د رضوري آمينو اسيد  ارزښت

څارويو د يو ځانګړی صنف رسه د معلوم آمينو اسيد د اړتياوو رسه مقايسه کيږي. د عرصي 

کروماتوګرافيک تخنيکونو او اتوماتيک پروسو رسه  د آمينو اسيدونو د مخلوطونو ترمنځ  

 تيزاب هايدروليز د پروتني چټک او مناسب جالوالی صور  نييس. په هر صور ، د دې

له ماتيدو څخه د دا ډول مخلوطونو رامنځته کيدو ته استعامليږي چې عمالً ټول تريپتوپان 

او د پام وړ  سيستني او متيونني له منځه وړي. تريپتوپان بايد د يو جال القيل هايدروليز 

 سلفيټ  اوکسيدايز نيپواسطه ازاد يش او سيستني او متيونني بايد په سيستيک اسيد او متيون

يش تر څو يې بيا ځل پوره کيدل ډاډمن کړي.  که چريي په خال کې هايدروليز تررسه يش 

هغه خوراکې چې  ډېر کاربوهايدريتونه ولري د آمينو اسيدونو له منځه تلل او د محصوالتو  

او  تتوليد يې لږيږي. د هر يو انفرادي آمينو اسيد په توګه د پروتينونو ارزول به  سخ

نامناسب وي، او  ډېر کوششونه شوي تر څو د آمينو اسيد تجزيه په  ډېر مناسب شکل 

 توضيح کړي.

 

  کيمياوي منرب

په دې نظريه کې، دا په پام کې نيول کيږي چې د پروتني کيفيت د هغو آمينو 

 عموماً وي. د هګۍ پروتنياسيدونو پواسطه انتخابيږي چې د معياري څخه په  ډېره اندازه لږ 

د آمينو اسيدونو يو  FAOد معيار په توګه استعامليږي، مګر  ډېر کارکونکي اوس د 

ځانګړی توصيه شوي مخلوط استعاملوي. د يو پروتني  هر يو رضوري آمينو اسيد په 
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معياري  تناسب رسه وړاندي کيږي )معياري تناسب( او ترټولو لږ تناسب د منرب په شکل 

کيږي. د مثال په ډول د غنمو په پروتني کې، اليسني رضوري آمينو اسيد   ډېر  لږ  اخيستل

دي له  4g/kg.او  g/kg.4دی. د هګۍ او غنمو په پروتني کې اليسني  په ترتيب رسه 

دي. په انسانانو او موږکانو کې  1۱14=.404.دې کبله د غنمو د پروتني کيمياوي منرب 

 نو رسه ښه اړيکه لري، مګر د پولټري لپاره يې نه لري. دویمنربونه له بيولوژيکي ارزښتو 

د ګروپي پروتينونو لپاره موثر دي مګر يوه جدي ستونزه يې دا ده چې پرته له  ډېر کمبود 

 لرونکو څخه د نورو تيزابونو لږوايل په پام کې نه نييس. 

 

 د رضوري آمينو اسيد رضيب

ديس اوسط يا معيار دی چې د رضوي آمينو اسيدونو د تناسبونو دا د هګۍهن

معني ورکوي. د دي ګټه دا ده چې د پروتينونو په ترکيبونو کې د عالوه کونکي تاثري 

څرګندوي. په بل ډول، دا ګټه لري چې مختلف آمينو اسيد لرونکي پروتينونه ورته يا هم 

 ډير ورته رضيب لريل يش.

د رضوري آمينو اسيد رضيب د آمينو اسيدپه ناخالص  دواړه کيمياوي منرب او

ترکيب باندې متکي دي. دا به  ډېر منطقي وي چې د څارويو د استفادي وړ اسيدونو لپاره 

ارقام استعامل کړو. دا ارقام په څو طريقو تر السه کيدي يش. په ژوندي کې د هضم 

کی امل دي. دا ترالسه کېدونمعلومول د خوراکي او فضله موادو د آمينو اسيد په تحليل ش

ارقام شکمن دي دا ځکه چې فضله مواد مختلف اندازه آمينو اسيدونه لري چې په خوراکه 

کې په ځانګړی  توګه په غټو کوملو کې د مايکرويب فعاليتونو له کبله نه شته.  له دې کبله 

پلوه،  لد خوګ په هضمي الر کې د متيونني او اليسني خالص جوړيدل صور  نييس. له ب

سيستني، تايرونني او تريپتوپان له غټو کوملو څخه ترييږي مګر د څاروی د غذايي آمينو 

اسيد رسه لږه يا هيڅ مرسته نه کوي. دا نقصان د فضله موادو په عوض په نهايي ايليوم کې 

د هضمي موادو د آمينو اسيدونو په اندازه کولو رسه له منځه ځي. د هضم وړ  حقيقي آمينو 

ونو د محاسبي لپاره  جذب شوي غذايي آمينو اسيدونه هغه وخت دقيق آټکل کيږي اسيد

چې په نهايي ايليوم کې  د ايندوجينس منشالرونکي آمينو اسيدونو  مرسته کونکي برخه  
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پيدا يش. په ژوندي جسم کې د هضم تجريب کاريګر ته اړتيا لري، وخت ضايع کيږي او 

ته اړتيا لري، او قيمته دي. په مصنوعي محيط کې  د پام وړ تخنيکي رسچينو او مهار 

تشخيص کول د يو يا زياتره د يو څو انزاميونو کړنه په بر کې نييس او په ژوندي جسم کې  

 له کړين رسه په قوي ډول د مقاييس وړ نه دي،  چې يو سلسله انزاميونو ته اړتيا لري. 

 

 د استفادي وړ آمينو اسيدونو بيولوژيکي معاينه

د خوراکي د پروتني د استفادي وړ آمينو اسيدونه د ژوندي وزن اخيستو، د غذا 

بدلېدنې ګټورتوب يا څارويو ته د تغذيه کيدونکي نايرتوجن د نښتلو پواسطه معاينه کيدي 

ی معمويل ړ يش چې د ځانګړی آمينو اسيد د کمبود لپاره کايف پروتني عالوه کوي. چورګو

تجربوي څاروی دي چې د ازمايښت موادو په وړاندې ځواب د خالصو عالوه کيدونکو 

آمينو اسيدونو رسه مقايسه کيږي. دا ميتود د اليسني، ميتونني او سيستني لپاره په ښه ډول 

استعامليږي، مګر د بيولوژيکي ميتودونو له معمويل تاوانونو څخه عالوه  له وخت، 

د دايس  -ونکو کسانو او د مناسبو څارويو د تهيه کولو  رسه تړيل ديتخنيکي تجربه لر 

من يې کايف وي، يو ستونز غذاګانو جوړول چې يو ځانګړی آمينو اسيد يې کم وي او نور 

 کار دی. 

 

  د رضوري آمينو اسيدونو مايکروبيولوژيکي معاينه

ورګانيزمونه د عايل څارويو په شان  آمينو اسيدونو ته اړتيا لري ځانګړی مايکرو ا

او د خوراکي د پروتينونو د ارزيابۍ لپاره استعامليږي. دا ميتودونه په کښت کيدونکي وسط 

کې د مايکرو اورګانيزمونو د ودې په اندازه کولو اتکا لري چې د ټسټ الندې پروتني په بر 

 Tetrahymenaاو  streptococcus zymogenesه کې نييس. تر ټولو غوره پاييل ل

pyriformis  څخه تر السه شوي. لومړين ميتود وروسته له هغې استعامليږي چې د

خوراکي  پروتني مخکي له مخکي د يو تيزاب يا انزايم پواسطه هضم شوي؛ د اليسني او 

 NPU.T.pyriformisميتونني آټکل  د چورګوړی له معايناتو رسه ښه تررسه شوي او د 

اندازي د پروتني د تجزيه کيدو اصيل فعاليت لري او د منحلو پروتينونو لپاره،  له مخکي 
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تر مخکي هضم څخه پرته استعامليږي. يو غوره ميتود دي، چې د پرونياز انزايم پواسطه 

محتوياتو اندازه کيدل  tetrahymanolمخکي تر مخکي هضم او  د کښت د وسط د 

يسني، ميتونني او تريپتوپان لپاره يې پاييل ورکړي دي، چې د استعاملوي  او د  ال 

 Tetrahymanol  ،the characteristicبيولوژيکي معايناتو رسه ښه اړيکي لري. 

pentacyclic terpene  دT.pyriformis  پواسطه جوړيږي، دgas-liquid 

 کروموتوګرايف پواسطه تشخيص کيږي.

 

  کيمياوي ميتودونه

د آمينو اسيدونو د تشخيص ساده کيمياوي پروسيجرونو شتون به ښه وی، چې   

پاييل يې د بيولوژيکي قبول شوو ميتودونو  رسه ښه اړيکه لري. تر ټولو عام استعامليدونکي 

پواسطه وړاندي شوي   K J Carpenterدي، چې د  FDNB-reactive lysineميتود 

او نورو کارکونکو پواسطه په کې اصالحا  تررسه کيږي.  Carpenterاو تر دې مهاله د 

د دې ميتود د استعامل  دليل  دايس دي چې په عميل ډول په غذا کې د استعامل وړ اليسني 

ازاد ګروپ ولري تر څو له بېالبيلو  epsilon-aminoيوازنۍ رسچينه هغه ده چې د 

 ندې لهتني د القيل رشايطو ال کيمياوي ريجينټونو رسه تعامل وکړي. د ټسټ الندې پرو 

ورکوي، چې  DNP-lysine( رسه تعامل کوي او FDNBنايرتوبينزين )-ډای-۳،۳-فلورو

غلظت يې د کالوري ميرتي پواسطه محاسبه کيدي يش. دا ميتود د هغو بيولوژيکي 

پروسيجرونو رسه په ښه ډول عميل کيږي چې په غذاګانو کې د سپلمنټ شوي پروتينونو د 

لپاره دي، لکه  ډېر دانه باب لرونکي، چې اليسني په کې محدود دي. دا اړيکه د ارزيايب 

هغو غذاګانو رسه ښه ده چې په  ډېره اندازه حيواين پروتني لري. له نبايت پروتني او هغه 

غذاګاين چې  ډېر کاربوهايدريت لري، دا ميتود ورته  ډېر ډاډمن نه دي، دا پاييل هغه 

تيزايب هايدروليز په دوران کې د رنګ شوي اليسني له منځه  وخت ډيري ټيټي وي چې د

الړ يش. د دې د محاسبې لپاره مختلف ميتودونه وړاندي شوي، مګر هيڅ يو هم په بشپړ 

د دي  FDNB-available lysineډول ډاډمن نه دي. د دې څخه  معلوميږي چې 

ې په ل شوي، لکه چتيزاب شتون په هغه غذاګانو کې  ډېر آټکل کوي چې  تودوخه ورکړ 
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جدول کې ښودل شوي. د پروتينونو د ارزيابۍ لپاره د ناخالص پروتني اندازه کول تر  4۱01

ټولو عام استعامليدونکي بيولوژيکي ميتود دي. د ناخالص پروتني  هغه پروتينونه اندازه 

 FDNB-reactiveکوي چې  ډېر دانه باب لرونکو غذاګانو کې عالوه شوي  او دوی له 

lysine .ارقامو رسه ښه اړيکه لري 

 

  د رنګ نښتلو ميتودونه

دا ډېر په  دانه بابو او شيدو کې د پروتني د آټکل لپاره استعامليږي. دا ميتودونه 

چټک او تجديد وړ پاييل ورکوي، او کوششونه  شوي تر څو دوی د جمله اسايس آمينو 

 epsilon-aminoاندازه کولو لپاره استعامل کړي. وروستي د  د اسيدونو او فعال اليسني 

،  Gګروپ بندولو ته اړتيا لري ترڅو له رنګ رسه د تعامل څخه مخنيوي وکړي. نارنجي 

ترای نايرتوبينزين سلفونيک اسيد او پروپيونيک انهايدرايد د مانع کونکو په توګه  – ۳،۳،۳له

د  آټکل لپاره موثر ثابت شوي. دا د کبانو او غوښي استعامليږي ، او د دانه بابو د اليسني د

پوډرو لپاره لږ موثر دي. په غذاګانو کې د مصنوعي اليسني  ډېر استعامل ستونزي منځته 

رسه د تعامل لپاره د امينو ګروپونه لري. رامنځته شوي  WDNBراوړي. دا آمينو اسيد له 

 سطه نه آټکل کيږي.ميتود پوا Carpenterمرکب په ايرت کې منحل دي او د 

 FDNB-reactiveجدول د حرار  رسه معامله شوي غوښه او هډوکې په غذا کې د جمله اليسني اوسط،  4۱01

 اليسني او حقيقي هضم وړ اليسني 

 منونه 

 0 . 1 5 4 4 

 ۱44 .۱49 .۱8. .۱41 1۱89 .۱48. (g/011gجمله اليسني )

FDNB-available lysine (g/011g) .۱04 0۱90 .۱41 .۱1. .۱44 .۱00 

Ileal truly digestible lysine (g/011g) 0۱4. 0۱44 0۱91 0۱94 .۱88 .۱11 

Adapted from Moughan P J 0990. In: Haresign W and Cole D J A (eds) Recent 

Advances in Animal Nutrition, London, Butterworth-Heinemann. 
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   يحد آمينو اسيد د ازموينو ترش

د آمينو اسيدونو په اساس د پروتني د کيفيت  د آټکل او د حيواين تجربو پواسطه 

 د جوړ شوي پروتني ترمنځ  ډېر فکتورونه د نه توافق مسول دي:

  د يو يا  ډېرو آمينو اسيدونو په اندازه کې حتي کوچني تغريا  د نورو اندازي  ډېرويل

 ې د موږکانو د منو د ساتنې لپاره اړين دي.يش  چ

  ځانګړی تيزابونه، لکه تريپتوپان او هستيدين، کيدي يش زهري وي، اګرچې په

 خوراکو کې د نورمايل اندازي څخه  ډېر شتون لري.

  کيدي يش د ځانګړی تيزابونو ترمنځ انتاګونيزم موجود وي،  چې د دوی استعامل

وراکې چې د ايزوليوسني کمبود ولري د ډير لږ  زيامنن کوي. له دې کبله، هغه خ

.1g/kg   ليوسني عالوه کول په پرفورمنس باندې خراب تاثريا  لريل يش او د

 موږک د ارجنني اړتيا د  ډېر  اليسني په ورکولو  ډېريدي يش.

  ( د پروتني د رسچينو په توګه کارېدونکي خوراکي، د غذا ضد فکتورونهANF  )

، پويل فينول او ځانګړی lectinsعمده يي انزايم نهي کونکي، لري. د دوی ترمنځ 

غري پروتيني آمينو اسيدونه دي. ټول يي جذب لږوي يا د څاروی پواسطه د آمينو 

اسيدونو استعامل لږوي مګر د آمينو اسيد په اساس د پروتني په ارزيابۍ کې نه محاسبه 

د هغوی  ص او تاثري ميکانيزمکيږي. په انفرادي غذاګانو کې د غذا ضد فکتورونو خوا

 څپرکی کې ترشيح شوي. 5.د اهميت لپاره له ځانګړي ماخذ رسه په 

   که چريي د وده کونکو څارويو لکه ځوانو موږکانو او چورګوړو، غذايي نايرتوجن

په ټوله کې د رضوري آمينو اسيدونو په شکل وي، دوی خپله وده په قوي ډول نه 

ته اړتيا ده چې د غريي رضوري آمينو اسيدونو د مخلوط تررسه کوي. اضافه نايرتوجن 

په توګه ښه تهيه کيږي، ګلوتاميت، النني او امونيم سرتيت هم  موثري رسچيني دي.  

کله چې پروتني د يو يا  ډېرو رضوري آمينو اسيدونو په بنياد ارزيايب کيږي، دا 

 فکتورونه بايد په پام کې ونيول يش.
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   ري په تغذيه کې د پروتني اندازه کولد خوګانو او پولټ 4۱01

په يو شمري وړانديز شوو ميتودونو کې د غذايي پروتني د آټکل ستونزه لېدل 

شوي، چې ټول يې د پام وړ محدوديتونه لري. خام پروتني د ټول نايرتوجن مناينده ګي 

لټري په خوراکو کې د پروتينونو هضم عموماً لږ کوي اوځکه موثر دي  چې د خوګانو او پو 

ثابت دي. دا د پروتني د غري معمويل يا نويو رسچينو لپاره درسته نه ده، او دانظريه درسته 

د غذا پروتني کيفيت د ټولو رضوري آمينو اسيدونو يا د کمبود لرونکو آمينو اسيدونو  نه ده. 

په  ډېره اندازه دانه باب لري، او د دي پواسطه ښودل کيږي. د خوګ او پولټري خوراکي 

څارويو لپاره د پروتني د رسچينو په توګه د خوراکو آټکل د دوی د توانايي د محاسبه کولو 

يوه موضوع ده ترڅو هغه آمينو اسيدونه عالوه کړي چې په دانه بابو کې لږ دي. په دې 

ت تر ټولو موثر روتني د کيفيواقعاتوکې د اليسني يا ميتونني کمبود وي، او له دې کبله د پ

اندازه کول هغه دي چې د خوراکي د اليسني يا ميتونني محتويا  منعکس کوي. په  ډېرو 

 البراتوارونو کې اوس د خوراکو د پروتني لپاره د اليسني تشخيص يوه معمويل کړنالره ده.

د وده کونکو خوګانو لپاره غذايي پروتني د مطلوب پروتني په شکل ترشيح 

ي. دا د کيمياوي منرب يو تغري دي. که چريي عمومي محدود آمينو اسيد، اليسني کيږ

41g/kg CP  41وي، او د اليسني توصيه شوي اندازه په مطلوب پروتينن کېg/kg CP 

وي. يوه  411g/kg CPوي او مطلوب پروتني به  1۱41=41041وي، نو منرب به يي 

، مطلوب پروتني په کيلوګرام  041x1.4=009gدا پروتني ولري نو  041g/kgخوراکه چې 

 apparently digested ideal protein (ADIP)کې برابروي. اړتياوي معموالً په 

فرض  1۱44د مطلوب پروتني بدليدلو کې   هضم    ADIPرسه ښودل کيږي او په يو 

ې يو نوي ک کيږي. په برتانيه کې، د آمينو اسيدونو د اړتياو او غذا تهيه کولو لپاره په خوګانو

کاريږي. د دې ميتود نظريه  Standardised ileal digestible amino acidsميتود  

مخکي ترشيح شوي. دا نظريه په مطلوب پروتني باندې دايليوم د هضم په استعامل رسه 

ګټوره ده او له دې کبله په هضمي الر کې د مايکرويب آمينو اسيد توليد دروي او همدارنګه  

اسيد ضايع محاسبه کيږي. دا تګالره  د خوراکي ارزښت د لږيدو څخه  اسايس آمينو

 standardized ilealمخنيوی کوي په پايله کې د آمينو اسيد اخيستل لږيږي. د 
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digestible amino acid  اړتيا د نورو رضوري آمينو اسيدونو له بالنس رسه چې د ودې

، لکه وي له اليسني رسه محاسبه کيږيد پروسو، بالربوايل او شيدو ورکولو لپاره ښودل ش

جدول کې ښودل شوي. د آمينو اسيدونو بالنس د جوړو شوو پروتينونو په  4۱01چې په 

ترکيب کې توپريونه په ګوته کوي. د شيدو ورکونکو خوګو  او ځوانو ژر وده کونکو خوګانو 

او د توليد  لږه ده،په برخه کې، د ژوند ساتنې اړتيا د ټولټال اړتيا رسه د اړيکي په اساس 

ترکيب )بدن او شيدو پروتني( به د آمينو اسيدونو اړتيا  ډېره کړي. په پايله کې، د شيدو 

،ليوسني او والني   ډېره اندازه اړين phenylalanine+tyrosineورکونکو خوګو لپاره، 

ته  ډېره اړتيا لري.   methionine+cysteineدي، په دايس حال کې چې بالريب خوګي  

 standarised ileal digestible lysine( باندې د ورځ\ګرامپه غذايي اليسني )

(g/day)  قيمت استعامليدي يش. په نظري ډول د بدليدو دا فکتور   1۱85بدليدو لپاره  د 

 (0۱11=جدول د اليسني رسه د آمينو اسيدونو توصيه شوي بالنس ) 4۱01

 ودهکونکي خوګان 

 (01-0.1kg) 

 شيدي ورکونکي خوګي بالربې خوګي

 0۱11 0۱11 0۱11 اليسني

 1۱11 1۱14 1۱11 متيونني

cystine متيونني +    1۱49 1۱44 1۱44 

 1۱44 1۱40 1۱44 تريونني

 1۱08 1۱.1 1۱09 تريپتوپان

 1۱41 1۱41 1۱48 ايزوليوسني

 .0۱0 0۱11 0۱11 ليوسني

 1۱51 1۱11 1۱15 هستدين

 1۱44 1۱44 1۱44 فنايل النني

ل النني+تايروسنيفناي  0۱11 0۱11 0۱05 

 1۱44 1۱45 1۱41 والني

 چنده ده.۱4.نومول شوو رضوري آمينو اسيدونو 00د غري رضوري آمينو اسيدونو لږ ترلږه اړتيا تقريباً د 

Adapted from British Society of Animal Science .111 Nutrient Requirement 

Standards for Pigs, Penicuik, British Society of Animal Science. 
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 standardizedمتفاو  دي، مګر په عميل توګه  ثابت فرض کيږي. لکه څرنګه چې  

measure   د څارويو د اسايس ايندوجينس ضايعا  حسابوي، خوراکي مواد نسبت

( د 89-1قيمتونو ته له يو څخه  ډېر ) uncorrected ileal digestibilityمخکني 

نو اسيد رسه پوره کيږي. د خوګانو په عامو خوراکي موادو کې د رضوري آمينو هضم وړ آمي

کې وړاندي شوي. د   ۳اسيدونو لپاره د معياري ايليوم هضم قيمتونه په ضميمه

standardized ileal digestible amino acids  نظريه د کوم انفرادي آمينو اسيد

ړو واقعاتو کې اړين وي.  دا معموالً  د آمينو د  ډېروايل لپاره اجازه نه ورکوي، چې په ځانګ

جدول کې وړاندي شوي. همدارنګه  4۱01چند د هغې څخه لږوي چې په  .0۱اسيد اندازه 

د اړتيا په  standardized ileal digestible amino acidsفرض شوي چې د 

ړي، د غذايي کمحاسبه کولو کې چې د بدن ميتابوليکي منبع ته د آمينو اسيدونو اندازي تهيه 

پروتني رسه يويش دي. که چريي دا تيزابونه ، هضم نه يش  يا په عني اندازه جذب شوي 

 دا به دارنګه نه  وي.

د پولټري د پروتني  ارزيايب د دري عمده محدودو آمينواسيدونو، اليسني، 

نو و ميتونني او تريپتوپان باندې متکي دي. عموماً هغه غذاګاين چې د دي دري آمينو اسيد

له پلوه کايف وي نور په کې په اتوما  ډول  کايف وي. د خوګانو غذايي اړتياوي او تهيه 

په اساس دي. دا  د غټو چرګانو  standardized ileal digestinility (SID)کول د 

په استعامل رسه يا هم په عام ډول، ځوان برايلر  precision-fed caecectomisedد 

لري اندازه کيږي. د ايليوم په هضمي  markerهضميدونکي لپاره چې  خوراکه يې غري 

 apparent ilealاندازه چې الندې ذبحه يې ځانګړی کړي د  markerموادو کې د 

digestibility  محاسبه تررسه کوي، چې وروسته د هغو برايلر څخه چې  نايرتوجن نه

 ست کيږي.لرونکي خوراکه ورکول شوي د اسايس آمينو اسيد د جريان لپاره در 
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  د اسونو په تغذيه کې د پروتني اندازه کول ۳۱.۱

لکه چې په اتم څپرکی کې ترشيح شوي په آس کې د پروتني هضم عموماً د 

هضمي الري په مخکني برخه کې په معده او وړو کوملو کې د انزاميي هضم پواسطه واقع 

وړيدو ويب پروتني له جکيږي. هغه آمينو اسيدونه چې  د هضمي الري په لومړيو کې د مکر 

څخه توليديږي په کايف اندازه نه جذبيږي ترڅو د آمينو اسيد تهيه کولو رسه مرسته وکړي. 

د مثال په توګه ، د څيړنو له مخې هغه اليسني چې د هضمي الري په لومړيو کې نښيل د 

ونو فعال دپالزما د اليسني په اندازو تاثري نه ښکاره کوي او په غټو کوملو کې د آمينو اسي

 جذب شتون نه لري.

په آس کې، د پروتني کيفيت په غالب ډول  د غذايې آمينو اسيد پروفايل او په 

مخکني هضمي الر کې د پروتني هضم دی. عالوه له دې څخه د جريي هغه سيستم چې 

په امريکا کې استعامليږي د غذايي پروتني اړوند اړتياوو تهيه کول وړاندي کوي. که چريي 

نو په خوراکه کې د پروتينونو هضم لږ ثابت وي نو دا طرحه درسته ده، مګر په  ډېرو د اسو 

علفو کې د پروتني اندازه او کيفيت د پوښتني وړ دي. هغه څيړين چې د پروتني هضم په 

باندې متکي  apparent total tract digestibilityاسونو کې معاينه کړي عموماً په 

پام کې نه نييس، کوم چې د وچي مادي د اخيستو په اساس  دي او ايندوجينس ترشحا  په

ترمنځ ، يا په مخکنۍ هضمي الر کې د مکرويب ودې څخه  mgN/g 4۱8او  1۱4mgد 

 ilealرامنځته کيږي، توپري کوي. د بيدي، کانسنرتيتو او مخلوط خوراکو لپاره د حقيقي 

digestibility  پروتني  اندازو راپور ورکول شوي، او په علفو کې دprecaecal  هضم

دی. د علفو اندازي  g/g 1۱44-1۱41او د پروتني په سپلمنټونو کې  g/g 1۱11-1۱.4تقريباً 

د نوعی، ودې مرحيل او غري پروتيني نايرتوجن په اساس د پام وړ تغري کوي. غري پروتيني 

رسته نه م نايرتوجن رسچيني لکه يوريا چې د هضم وړ ده، د آمينو اسيد له تهيه کولو رسه

کوي او  په پايله کې اسونو ته يي غذايي ګټه لږه يا يي نه لري. په حقيقت کې، د يوريا 

سپلمنټ په وينه کې آمونيا لوړوي، په تشو متيازو کې د يوريا اطراح   ډېروي او د آمونيا 

زهريت منځته راوړي. د غذايي پروتني د تهيه کولو  ډېر دقيق آټکل  د استفادې وړ پروتني 

 g/kgد محاسبي پواسطه محاسبه کيدي يش. د يوي خوراکي د استفادې وړ پروتني )
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DM(  د خام پروتني )g/kg DM په توګه مشخص کيږي منفي غري پروتيني نايرتوجن )

(g/kg DM  منفي 4۱.4رضب په )acid detergent insoluble nitrogen 

(ADIN, g/kg DM  4۱.4رضب په  .)ADIN ړاندي کوي چې د هغه نښتي پروتني و

 هضم او جذب وړ نه دي. د استفادې وړ پروتني او هضم وړ پروتني ترمنځ يوه قوي رابطه

(r.=1۱90)  شتون لري، او له دې کبله استفادې وړ پروتني د غذايي تهيه کولو لپاره  ډېر

موثر اوسط ترشيح کوي. دا عموماً د ژوند ساتنې، بالربتوب او ودې لپاره توصيه کيږي 

برابروي، مګر په خوګ کې د بېالبيلو توليدي  1۱151يسني د غذايي خام پروتني چې ال 

پروسو لپاره د اليسني مختلفي اړتياوي ذکر کوي، دا په اسونو کې ثابت غذايي اليسني  نه 

 ښکاره کوي.

 Matieres Azoteesپه فرانسه کې د آس د هضم وړ خام پروتني سيستم )

Digestible Cheval;MADCليږي. دا سيستم د خوراکو د آمينو اسيد په ( استعام

اساس دي، چې په وړو يا غټو کوملو کې هضميږي. په وړو کوملو کې د حقيقي نايرتوجن 

څارويو يا د حالل  ileal fistulatedله  هضم اندازي د هغي اندازو په اساس دي چې 

وملو کې و کځای له څيړنو څخه جوړ شوي. فرانسوي سيستم دا فرضيه جوړوي چې په غټ

مکرويب پروتني جذبيدي يش، اګر چې اندازي يي وړو کوملو ته د تلونکي نايرتوجن څخه 

لږي دي. له دې کبله اس ته د آمينو اسيد تهيه کول په وړو او غټو کوملو کې د  01-119

آټکل   MADCهضميدونکي د جمع څخه عبار  دي. په عويض توګه، د يوي خوراکي 

 1۱91کې د شنو وښو لپاره په  0۱1اهري هضم وړ خام پروتني په د کانسنرتيت لپاره د ظ

کې او د ښه کيفيت لرونکي  1۱81کې، د بوسو لپاره په  1۱84کې، د وچو بيدو لپاره په 

کې  رضب يش. په هالند او جرمني کې ظاهري هضم وړ خام  1۱41سايليج وښو لپاره په 

 پروتني استعامليږي.
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 و لپاره د پروتني د کيفيت معلومولد شخوند وهونکو څاروي ۳۱.۱

په عنعنوي ډول د شخوند وهونکو لپاره په خوراکو کې پروتينونه د خام پروتني 

يا هضم وړ خام پروتني په توګه ارزيايب کيږي. په خام پروتني کې د بېالبيلو اندازو 

تعامل پروتني په عوض حقيقي پروتني اس غريپروتيني نايرتوجن دا وړاندې کوي چې د خام

يش، مګر دا ترهغي ډاډمنه، نه وه ترڅو د غريي پروتيني نايرتوجن  غذايي ارزښت ته اجازه 

نظريه، معريف شوه مګر  protein equivalent (PE)کې د  09.4ورکړ شوي نه وي. په 

شوي  ي ما اوس په دې برخه کې نه استعامليږي، دا يو کوښښ وو ترڅو د غري پروتين

نايرتوجن نياميي د حقيقي پروتني ارزښت په تصويب رسه دا ستونزه ختمه کړي. د 

protein equivalent  اصطالح اوس يوريا لرونکو  خوراکو لپاره استعامليږي. دا ډول

د محتوا له   protein equilvalentغذاګاين بايد دقانون له مخې د هغوی د يوريا د 

 کې رضبيږي. 4۱.4ه دې معني چې د يوريا نايرتوجن  په توضيح  رسه وپلورل يش پ
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استعامل تر  DCPد شخوند وهونکو د خوراکی د پروتينونو د ارزيايب لپاره د 

ډېره بند شوي.  دا د لري د مايکرواورګانيزمونو د مصنوعي فعاليتونو او  ډېرو تجزيه کيدو د 

 ايکرو اورګانيزمونه د کوربهچټک عامه پوهاوي پايله ده )اتم څپرکی وګورئ(. د لري م

څاروی لپاره د  ډېري انرژي د اړتياوو د پوره کولو لپاره غذايي کاربوهايدريت په استيت، 

پروپيونيت او بيوتايريت بدليدوي. د دي د تررسه کولو لپاره او دا چې د خوراکي انرژي په 

 ندازه ميکرويبقوي ډول استعامل کړو، دوی بايد وده وکړي او  ډېر يش چې په  ډېره ا

پروتني جوړوي. د دې لپاره د نايرتوجن ترالسه کيدل د آمينو اسيدونو، پيپتايدونو او آمونيا 

په شکل کې وي چې د خوراکي نايرتوجن ماتوي. هغه بکرتيا چې د خوراکي په جوړونکي 

کاربوهايدريت عمل کوي يوازې آمونيا استعاملوي په دايس حال کې  هغه چې په غري 

نايرتوجن له آمينو اسيدونو او پيپتايدونو او پايت  449ماتيدلو  عمل کوي تقريباً  جوړښتيز

يې له آمونيا څخه السته راوړي. له رومن څخه ترييدونکي پروتني په وړو کوملوکې 

هضميږي، له دې کبله د کوربه څاروی د اړتيا لپاره د آمينو اسيد اړتيا برابرول ډاډمن کوي. 

نايرتوجن بدليدلو په مکرويب په چټکيا او اندازي، د تجزيه شوو د دي اهميت د غذايي 

موادو په مايکرويب پروتني )نايرتوجن لرونکی مرکبا ( د  تغريشکل ګټورتوب، د مکرويب 

پروتني هضم او په  بيولوژي ارزښت  متکي دي. په رومن کې تجزيه کيدونکي او 

ايس يا له پلوه  ډېري اړيني دي دجوړيدونکي پرويس د څاروی لپاره د نايرتوجن د ګټورت

چې د آمينو اسيد د خاصيت مشخص کول چې په ګډ ډول د پروتني د جوړيدو لپاره په 

نسجونو کې د استفادې وړ دي. د خويل او بدن د انسجاتو ترمنځ ترييدونکي  غذايي 

شکل کې ښودل شوي. د خوراکي سرته دنده د رومن د  ۱01.پروتني د  تغرياتو سلسله په 

ايکرو اورګانيزمونو د اړين نايرتوجن ډاډمن کول دي او د دې لپاره بايد يو ځانګړي اندازه م

نايرتوجن  د رومن د مايکرواورګانيزمونو پواسطه تجزيه يش. د شخوند وهونکو څارويو د 

غذايي پروتني د ارزيابۍ لپاره اوسني سيستمونه په رومن کې د پروتني تجزيه کول، د 

وړيدل،  په الندنۍ هضمي الر کې د غذا او مکرويب پروتينونو هضم او ميکرويب پروتني ج

د جذب شوو آمينواسيدونو د استعامل ګټورتوب په بر کې نييس. هغه ميتودونه چې د دې 
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مرکباتو د معلومېدو لپاره استعامليږي په راتلونکي کې ترشيح شوي، چې وروسته به په 

 استعامل وښودل يش.سيستمونو کې د هغوی 

 

 د غذايې  نايرتوجني تجزيه کيدل

په خوراکه کې د نايرتوجن ماتيدل د حساسيت له پلوه توپري کوي، له سمدستي 

ته  په رومن کې تجزيه  0څخه  1تجزيه کيدو څخه تر نه تجزيه کيدونکي پوري، او له 

 وګورئ(. جدول 8.01کيږي او کله چې وړو کوملو ته ورسيږي هضميږي )

 جدول د پروتيني برخو ترکيب، په رومن کې ماتيدل او کوملو کې هضم 8۱01

په رومن کې ماتېدل  ترکيب برخه

 ساعت(\%)

په کوملو کې 

 (%هضم )

A کوملو ته نه  سمدستي  امونيا،نايرتا ، آمينواسيدونه، پيپتايدونه

 رسيږي

B0 011 111–11.  ګلوبولني، يو څه البومني 

B.  اکرثه البومني، ګلوتلني   4–04 011 

B1  ،پروالمني، حجروي ديوال پروتينونه

denatured  پروتينونه 

1۱0–0۱4 81 

C Maillard products, nitrogen 

bound to lignin, tannin-bound 

protein 

1 1 

Adapted from Chalupa W and Sniffen C J 0995. In: Garnsworthy P C and 

Cole D J A (eds) Recent Advances in Animal Nutrition, Nottingham, 

University of Nottingham Press. 

 

تجزيه کېدل به د يو شمري فکتورونو لکه د مکرويب حميل ساحه او د نورو 

جوړونکو محافظوي عمل او همدارنګه د پروتني فزيکي او کيمياوي خواصو پواسطه متاثره 

د پروتني انحالليت د اساين ماتيدنې رسه تړيل دي، مګر دوی يش. دايس ادعا کيږي چې 

په سختو ازموينو کې پاتی نه پايت کيږي. له دې کبله، کاسني، چې په رومن کې تجزيه 

کيږي، په اسانۍ رسه منحل نه دي؛ په داس حال کې چې البومني، چې د ماتيدو په وړاندې 

کيږي چې  غټ فکتور چې تجزيه  مقاوم دي، په اسانۍ رسه منحل دي. داسې وړانديز 

متاثره کوي د پروتني په ماليکول کې د آمينو اسيدونو ترتيب دي. که چريي دايس وي، نو 



حيواين تغذيه  4.5 

 

په رومن کې د توليد شوي مکرويب پيپتايديز خاصيت د پام وړ اړين دي  او دا شکمن دي 

ن چې ايرتوجچې کوم يو ساده البراتواري ازموينه د تجزئې لپاره ممکن وي. هغه اندازه  ن

په رومن کې تجزيه شوي دهغې په اصيل تجزيه کيدو  او په رومن کې د هغې په ترييدونکي 

ل دوخت باندې متکي دي. هرڅومره چې  ترييدل چټک کېږي نو د رومن پواسطه ماتي

 لږيږي.

 

 په ژوندي جسم کې د تجزيه کيدو اندازه کول

 non-ammonia دا د غذايي نايرتوجن اخيستل، ايندوجينس نايرتوجن،

nitrogen (NAN)  او مکرويب نايرتوجن په برکې نييس چې ډوډينوم ته ترييږي. د

 نايرتوجن تجزيه کيدل په الندې ډول ترشيح کيږي:

NAN-(MN+EN) 
- 0 = Dg 

dietary N intake 

 

دا ميتود د ډوډينوم مواد، مايکرويب او ايندوجينس نايرتوجن دقيق اندازه کولو 

سيستم ته اړتيا لري   dual-phase markerلري. د موادو اندازه کول، معموالً ته اړتيا 

چې د توپري يو غټ رضيب )د څارويو ترمنځ( لري او په تشخيص کې استعامليدونکې  

ډېري خپري شوي اندازي بايد د څارويو لږ شمري ته  ډادمني ونه ګڼل يش. په ډوډينوم کې 

 diaminopimelic acidموادو رسه لکه مکرويب نايرتوجن معموالً د مارکر 

(DAPA) ،aminoethylphosphoric acid (AEPA ،ribonucleic acid  او

ليبل شوي، معلومېږي. په مايکرو اورګانيزمونو کې د مارکر  N04او  P1.S,14آمينو اسيد چې 

ني ځ اندازه د رومن د مايع په يوه منونه کې اندازه کيږي. مختلف مارکرونه   ډېري پاييل،

پوري لري. دا فرضيه چې د رومن له مايع څخه جال شوي  0119وختونه تر 

مايکرواورګانيزمونه د ډوډينوم د مايکرواورګانيزمونو مناينده ګي کوي اعتبار يې شکمن 

دي، په دايس حال کې چې وروستي يي هغه اورګانيزمونه په بر کې نييس چې په نورمال 

 11g/kg.-41اپيتليوم رسه  نښيل.  ايندوجينس برخه تقريباً ډول د غذا له ټوټو يا د رومن له 
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فرض   041g/kgد ډوډينوم  نايرتوجن جوړوي مګر اندازه کول يې ستونزمن دي. زياتره  

کيږي.  له دې کبله د تجزئې اندازي ممکنه خطاګانو تر تاثري الندې راځي چې د ډوډينوم 

نس نايرتوجن کې شک لري  او د غذايي د موادو په اندازه کولو او ميکرويب او ايندوجي

مالحظو لکه د تغذيه کولو اندازه او د خوراکي سايز او تکرار پواسطه متاثره کيږي. دا 

ترمنځ توپري درلودي يش چې تشخيص   1۱14-1۱1محاسبه شوي چې د تجزيې اټکلونه د 

ې د ده چ يې له خطاګانو رسه مل وي. د دې ناکايف وايل عالوه دا تخنيک يوازنۍ طريقه

پروتني د تجزيئ د تقريبي اندازي لپاره د استفادي وړ دی او د نورو ميتودونو د تشخيص 

 لپاره يو معيار دي. 

 

 په کڅوړوکې د تجزيئ معلومول

دا په مصنوعي فايربي بوجيو کې چې په رومن کې ځوړندي شوي د غذا 

تجزيه کېدل د  ېاينکيوبيشن دی ، لکه چې په لسم څپرکی کې ترشيح شوي. په بوجۍ ک

شتون لرونکي اسايس نايرتوجن او  اينکيوبيشن څخه وروسته موجود نايرتوجن د توپري 

 څخه محاسبه کيږي، چې د اسايس نايرتوجن د اندازي په توګه وړاندې کيږي:

 = تجزيه کيدل
 Nد انکيوبيشن وروسته  – Nاسايس 

 Nاسايس 

په لږې اندازي رسه   pبريته وګرځي،  ( په وخت رسهpکله چې د پروتني ناپديد کيدل )

 ډېريږي. دا اړيکه  د يوي معاديل پواسطه په الندې ډول ترشيح کيدي يش:

P=a+b(0-e-ct) 

پروسيجر پواسطه  least-squaresثابت دي او کيدي يش د يو تکراري  cاو  a،bچې  

ور مح yپه  aشکل کې   1۱01شکل کې ښودل شوي. په  1۱01درست يش. دا اړيکه په 

واقع دي او په صفر وخت کې تجزئې مناينده ګي کوي. دا په اوبو کې د منحل پروتني 

او جانبي خط ترمنځ توپري  aد  bبرخه ده او فکر کيږي چې د سمدستي تجزئې وړ دي؛ 

 b د تجزئې وړ cدي او د پروتني هغه برخې مناينده ګي کوي چې په کراره تجزيه شوي؛ 
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د متاس وخت دي.  د پروتني د ماتيدلو  ډېروايل  tازه ده، او برخې د قوي ناپديد کيدو اند

به په هغه وخت تکيه وکړي چې دا پروتني په رومن کې پايت کيږي )د بيلګې په توګه د 

داسې مشخص کيدي   Pرومن څخه د دې د وتلو په اندازه(. وروسته موثر تجزيه کيدل، 

 يش:

P=a+{bc/(c+r)}{0-e-(c+r)t} 

څومره چې د  مخ وګورئ(. هر ۳۰۳اندازه ده )اب اومازوم ته د انتقال  د رومن څخه rچې  

انکيوبيشن وخت  ډېريږي، په رومن کې د پايت کيدونکي پروتني ماتيدل صفر ته لږيږي، 

 په الندې ډول ترشيح کيدي يش:  Pلکه څنګه چې د ماتيدو اندازه ده او 

P=a+bc/(c+r) 

کراره تجزيه  bc/(c+r)زيه کيدل او د پروتني سمدستي تج aپه دې معادله کې، 

او  a=1۱11 ،b=1۱41ده،   1۱14که  فرض کړو چې دانتقال اندازه  کيدونکي برخه ده.

c=1۱1. 1۱4+1۱1،  نو اوس موثره تجزيه بهx1۱1./(1۱1.+1۱14)=1۱41  وي. پس د

 وي. دا تخنيک څو 1۱41xCPرومن د مايکرواورګانيزمونو لپاره د استفادي وړ پروتني به 

خطاوي لري، چې د تجديد وړ پايلو د ترالسه کولو لپاره بايد کنرتول يش. د منوين سايز، 

د بوجۍ سايز، د بوجۍ د موادو تخلخل او د دي بوجيو درملنه او په تعقيب يې د رومن 

ازموينو )هغه ازمويني چې په څو البراتوارونو کې تررسه   Ringڅخه وتل عمده ټکي دي.

تواري تفاو  ښوديل، عميل کيدل يې  ځانګړو معياري پروسيجرونو کيږي( غريقبول البرا

 Agricultural and Food Researchته اړتيا لري. يو معياري پروسيجر په 

Council (099.) Technical Committee on Responses to Nutrients 

Report No.9, Nutrient Requirements of Ruminant 

Animals:Protein.  ل شوي. د دې ميتود  اسايس فرضيه دا ده چې د بوجۍ کې ورکو

څخه د نايرتوجن ناپديدکيدل، د رومن په مايع کې انحالليت منعکس کوي چې د تجزيه 

کيدلو مرتادف نوم دي. د ځني وخت لپاره دا معلومه شوي چې د غذا د پروتني کوچنۍ 

د  د دي تخنيکمنحل کيدونکي اندازي کيدي يش د تجزئې پرته رومن پريږدي او دا 
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استعامل څخه السته راغيل اندازو صحت شکمن کوي. حتي په دې برخه کې اوسني  ډېره 

ده، چې نه تجزيه  acid detergent insoluble nitrogen (ADIN)مشاهده  

کيدونکي ده، د انکيوبيشن په جريان کې ناپديد کيدي يش. له دې څخه  ډېره پيچلتيا د 

شتون لري چې د محتوياتو له نايرتوجن رسه مرسته کوي.  د رومن د بکرتياپه بوجيو کې 

مکرويب مارکر لپاره د مکرويب تړاو رسه د خطا نسبت  د بوجۍ د پايت شونو د تجزي 

پواسطه درست کيدي يش، مګر دا په هغو خوراکو کې چې لوړ فايرب ولري قيمتي ده او 

ډير  ډېر  ي،  مکرويب تاثريا ولر وخت ته اړتيا لري او ډېر لږ تررسه کيږي او لږ نايرتوجن 

 دي.

 

 د نايرتوجن د تجزئې د تشخيص البراتواري کړنالري

 په خنثي محلولونو کې انحالليت

د مصنوعي  McDougallاو د   د خوراکو د نايرتوجني برخو د تجزئې اندازو

مول د په ش Wise Burroughs’s bufferاو  borate-phosphate bufferسليوا، 

خنثي محلولونو په محدوده کې  د هغوی د انحالليت ترمنځ  ګټوري اړيکي ښودل شوي. 

کله چې دا ميتودونه د خوراکو د يوې محدودې  لپاره استعامليږي، د وړاندويني خطاګاين 

کيدي يش لوړي وي، مګر د خوراکو په ټايفونو کې وړاندويني په کايف اندازه بهرتي شوي 

ت خوراکو په عادي مشاهده کې خنثي انحالليت استعامل ته اجازه تر څو د کانسنرتي

کله چې د غذايي نايرتوجن د ماتېدو لپاره يوځای له ميتودونورسه استعامليږي تر ورکوي. 

څو تجزيې وړاندوينه وکړي، په خنثي محلول کې انحالليت د انزايم د انحالليت له ارقامو 

 رسه ښه اړېکه ښوديل )الندې وګورئ(.

 

 ه انزاميي محلولونو کې انحالليت پ

د فنګسونو او بکرتيا د خالصو انزاميونو پواسطه د پروتني انحالليت په پراخه 

تخنيک رسه  in saccoاندازه  د تجزئې د آټکل په توګه څيړل شوي.  پروتيز انزاميونه له 
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انزايم  ود مقايسې په اساس مختلفې پاييل ورکوي. د دي حقيقت له مخې  توقع دا ده چې ي

استعامليږي ترڅو د رومن د  ډېرو پيچلو انزاميونو  عمل تحريک کړي. لکه د خنثي 

محلولونو رسه، د وړاندويني دقيقوايل په يو مقدار خوراکو باندې کمزوري دي مګر هغه 

وخت بهرت کيږي چې دا تخنيک د خوراکي په ټايپونو کې عميل کيږي. د 

Streptococcus griseus ،Streptococcus bovis ،Bacteroides 

amylophilus  اوButyrovibrio strain4  تر ټولو اميدبخښونکي انزاميونه دي. د

کې د تجزئې د آټکل  French protein digested( په سيستم کې په PDIکوملو )

د انزايم يوه غوره رسچينه ده. دا ميتود د غذا  Stretpcpccs griseus protease لپاره

کې د تجزئې بريته  saccoيفونو لپاره متحدي رابطې استعاملوي، او د بېالبيلو ټا

 quoted residual standard،1۱1.4ګرځېدونکی معادله د انزايم په انحالليت باندې 

deviation (rsd)   لري. له دې کبله پهsacco  واقعاتو کې د تجزئې  949قيمت کې په

 ترمنځ  آټکل کيدي يش. 51۱14آټکلونه 

 

  تجزيهکيمياوي 

يو شمري کارکونکو د خام پروتني او تجزئې ترمنځ  ګټوري اړيکي ښوديل،  چې 

له فايرب رسه د نښتي نايرتوجن لږې شوي اندازي څرګندوي او نايرتوجن  ډېروي. الندې 

 معادله د وښو د نايرتوجن د تجزئې د وړاندويني لپاره يوه قبوله شوي خطا لري:

Dg=(1۱9-.۱5r)(CP-1۱149NDF)/CP 

په يو ساعت  rپه توګه دي او  g/kgد  NDFاو  CPد تجزئې څخه عبار  دی،  Dgچې  

کې د وتلو اندازه ده. د خالص پروتني او کاربوهايدريت په کنرتول سيستم کې د خوراکي 

 Goering and Vanزوخا او  د کاربوهايدريت د   borate-phosphateپروتني د 

Soest ي د تجزيdetergent ( 5۱01سيستم د ترکيب له مخې په برخو ويشل کيږي 

-enzymeشکل(. له دې وروسته د پروتني اندازه د بېالبيلو برخو او د هغوی د 

determined degradability ( 8۱01اندازو په اساس  ټاکل کيږی .)جدول وګورئ 
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 انفراريډ ريفلکټانس سپيکرتوسکوپي -نئري

NIRS  عضوي  جوړښتونو او ټايفونو اندازي ښکاره کوي. په موادو کې د

حقيقتاً دوی د خوراکو او د دوی د غذايي ارزيابۍ د عادې تجزيي لپاره ډېر استعامليږي 

)لومړي څپرکی وګورئ(. له دې کبله  دا تخنيک د تجزئې د تشخييص  ستونزي لپاره حل 

چې د نايرتوجن تجزيه د دي توانايي لري  NIRSوړاندې کړي. اوسني موندين دا دي چې 

 اندازو رسه ادعا کيږي. 1۱81-1۱84له  R.په ډېر دقيق ډول آټکل کړي، د 

 

 په ازمايښتي ډول د رومن د تخمر تخنيکونه

تخمر پواسطه د رومن له مايع رسه د پروتني  په ازمايښتي تخنيکونو کې د رومن

چې تکرار او بيا ځل توليد ته پرمختګ ورکړو زياتره  ازمايښت تررسه کيږي. د دې لپاره

وي  batch systemتخنيکونه معياري شوي دي. دا سيستمونه کيدي يش چې يا ساده 

کوم چې د توليد شوي ګاز اندازه يا فشار  اندزه کوي چې مکرويب فعاليت لري يا يو  ډېر 
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-dualيا  Rusitec پراخه دوام لرونکي کښتيز سيستم دي، چې  ډېر پرمختليل يې د

phase  دوامداره کښتيز سيستم دي. په عمومي ډول، په ازمايښت کې د رومن تجزيه

اندازو ته لږ وخت نييس او قيمته دي مګر  ناتوانايي دا ده چې د  Vivoاندازي نسبت 

نايرتوجن څخه د رومن مايکرو اورګانيزمونو دوهم ځل استفاده محدوده وي.  همدارنګه 

کر شول د اصيل محدوديتونو رسه،  دوی دکښت د رشوع په خاطر د لکه چې مخکي ذ 

کې د کښتنو اخري  vivoرومن مايع  او د مکرويب مارکرونو استعامل ته اړتيا لري. په 

 محصول مخنيوي د هضمي پروسو د شديد انحراف سبب کيږي.

 

 (r)د تريويدو اندازه

 داچې د دې په طبيعي هغه اندازه چې يو پروتني په رومن کې ماتيږي نه يوازې

تجزئې پوري اړه لري، بلکې د ماتېدو په وخت هم متکي دي،  له دې کبله له رومن څخه  

 د ترييدو په اندازي باندې متکي دي. دا په الندې ډول معلوميدي يش:

Dg=Kd/(Kd+r) 

 = د ترييدو اندازه.r= د هضم اندازه او Kd= د رومن تجزيه کيدل ، Dgچې  

خوراکي د ترييدو اندازه د خوراکي د پيچلتيا او حيواين فکتورونو پواسطه له رومن څخه د 

 متاثره کيږي. ترييدل هغه وخت تيز وي چې:

 ټوټي کوچنۍ وي 

 ټوټي لوړ غلظت لرونکي وي 

 ټوټي  ډېرې له اوبو رسه يوځای شوي 

 .ټوټي لوړ هضم ولري 

ه د ډېر اخيستو رس   له دې کبله د هضم او شخوند پواسطه ترييدل  ډېريږي. د وچي مادي

تريېدو اندازه  ډېريږي او له دې کبله د يو شمري څارويو او محيطي فکتورونو پواسطه متاثره 

 کيږي:

 .د بالربتوب مخکي تلل د رومن ډکول محدودوی او تريېدل   ډېريږي 

 .شيدي ورکول خوراک اخيستل او د ترييدو اندازه  ډېروي 
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 رييدل  لږويل يش.د بدن  ډېر قيدول  خوراک اخيستل او ت 

 .د محيط لوړه درجه د خوراک اخيستل او کار توان لږوي 

رسه د پروتني په معامله کولو باندې معلوميدي يش. دا معامله  dichromateقيمت له  rد 

کول پروتني په بشپړ ډول نه هضميدونکي ګرځوي د پروتني په بعدي معامله کې د کروميم 

متاثره کيږي. د رومن په منونو کې د کروميم  ګډيدل يوه ضايعا  نه وي او ټوټو اندازه نه 

تني د و اندازه وخت په بر کې نييس )اتم څپرکی وګورئ( له دې کبله له رومن څخه د پر 

 ترييدو اندازي آټکل کېږي.

 

 د نايرتوجن د نيولو ګټورتوب

ږي رګانيزمونو پواسطه نيول کيهغه ګټورتوب چې نايرتوجن د رومن د مايکرو او 

نه يوازې ماتيدو په اندازه او چټکتيا متکي دي بلکې د همزمان او اسان استفادې کولو، د 

مکرويب پروتني د جوړيدو او د استعامل وړ انرژي رسچينه باندې متکي دي. که دا بالنس 

زمونو اورګانيترالسه نه يش نو د  ډېر او چټک  ماتيدو  سبب کيږي او د رومن د مايکرو 

مصنوعي قو  پاميال کيږي. ضايعا  رامنځته کيږي، دايس چې  ډېره آمونيا جذبيږي او  

ډېره د يوريا په توګه اطراح کيږي؛ په هر صور  يو څه د رومن د ديوال پواسطه بياځل 

دوران کيږي او د رومن د نايرتوجن له مرصف رسه نوره مرسته کوي. د کم پروتني لرونکي 

 11g/kg.او د   419(  دنايرتوجن دوباره دوران ته راتلل  تقريباً 41g/kgريباً خوراکو)تق

آټکل شوي. په يو ځانګړي حالت کې دوران ته بيا راتللو مقدرا د الندې  009خوراکو لپاره  

 معاديل په واسطه محاسبه کيږي:

.X1۱1.14+X0.۱10-0.0۱4Y= 

يرتوجن يا ځل دوران کونکي يوريا نا= د اخيستونکي نايرتوجن  دسلنې په توګه د بYچې  

 = په وچه ماده کې د خام پروتني سلنه ده.Xدي او 

د خوراکي د خام پروتني دا برخه چې سمدستي د تجزيئ وړ ده،د 

مايکرواورګانيزمونو لپاره د نايرتوجن د رسچيني وړ نه ده، لکه هغه چې  ډېره په کراره تجزيه 
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کراره تجزيه شوي نايرتوجن برخه په مکرويب پروتني کيږي. دا عموماً د پام وړ ده چې په 

ګټورتوب رسه حسابيږي، په دايس حال کې چې سمدستي تجزيه شوي لږ  0۱1کې د 

ګټورتوب رسه استعامليږي. د سمدستي تجزيه کيدونکي پروتني لپاره د ګټورتوب اټکلونه 

 يي عامه استعامليدونکي اندازه ده 1۱8توپري کوي، مګر 

 

 ني ميکرويب پروت

چې د رومن د هضم او جذب څخه وروسته  استفاده کيږي د   ميکرويب پروتني

خوراکي د هضم وړ عضوي مادي په رومن کې هضم شوي هضم وړ عضوي موادو، ټول 

، ميتابوليکي انرژي، تخمر وړ عضوي موادو، تخمروړ (TDN)د هضم وړ موادو 

د ماتېدونکي کاربوهايدريت او وچې مادې په توګه له  ميتابوليکي انرژي، په رومن کې

انرژي رسه تړيل دي. د تخمر اخري څلور له منځه تليل محصوال  او شحم، د رومن د 

مايکرو اورګانيزمونو پواسطه استعامليدونکي انرژي نه تولېدوي. د محصوالتو د تخمر 

ه فکر نه ګټور دي.  بيد انرژي او ځني د بئري او تقطري محصوال  د سايليج په برخه کې

کيږي چې  تخمريش، له دې کبله  زياتره د تخمر  وړ تيزابونه  لکه استيک اسيد او 

پروپيونيک اسيد لري. په انفرادي خوراکو کې د تخمر د محصوالتو برخي د ميتابوليزبل 

انرژي په توګه هميشه نه اندازه کېږي او فرض شوي قيمتونه يې استعامليږي. په انفرادي 

خوراکو کې د دې قيمتونو اعتبار د تخمري محصوالتو د حجم او تفاو  د توپري  نقطي 

نظره د پوښتني وړ دی. د انرژي او مکرويب پروتني  ترمنځ يوه ساده اړيکه حقيقي حالت 

 رامنځته کويل نه يش. دا الندې په بر کې نه نييس:

  1۱1ې د پر ګرام بکرتيا کد مايکرواورګانيزمونو د اړتيا پوره کول،  چې په يو ساعت.. 

کاربوهايدريت توپريکوي. کله چې تخمر کراره وي، لکه په هغو  1۱084gڅخه تر 

خوراکو کې چې ډېرساختامين کاربوهايدريت ولري، د ژوند ساتنې قيمتونه ګټور 

 کيدي يش او د مکرويب محصول آټکل  ډېريږي. 
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  د دل د مکرويب پروتني توليته د رومن د پي ايچ ښکته کي 4۱4-4۱4د رومن محيط: د

نياميي کړي، کله چې خوراکي د منحلو کاربوهايدريتونو له پلوه غني او لږ فايرب ولري 

 نو بيا ګټور کيدي يش چې لکتيک اسيد او رومن اسيدوزيس وررسه وي.

  ،د مختلف ټايف مايکرواورګانيزمونو د اړين نايرتوجن شکل کې توپري: له دې کبله

( ماتوي او د پيپتايد نايرتوجن NSCري ساختامين کاربوهايدريتونه )دا اورګانيزمونه غ

او آمونيا د استعامل وړتيا لري دايس  هغه چې ساختامين کاربوهايدريتونه ماتوي د 

دي وړتيا نه لري چې امينو نايرتوجن استعامل کړي او بايد په آمونيا باندې د نايرتوجن 

کې د پيپتايدونو  NSC+peptidesټول  د رسچيني په توګه تکيه وکړي. کله چې په

ته لوړه يش، غريساختامين کاربوهايدريت ماتونکي بکرتيا  059اندازه د صفر څخه 

 څخه نور  ډېروايل نشته. 059ډېريږي. په محصول کې د    19.محصول تقريباً 

د تخمر وړ انرژي څخه د مکرويب پروتني د وړاندويني لپاره استعاملېدونکي 

لپاره لوړي معياري خطاګاين لري او بايد په اختياط رسه وکاريږي. عالوه له رابطې د آټکل 

دې څخه، کله چې انرژي محدوده وي دا ډول اړيکي د مکرويب پروتني د محصوالتو د 

محاسبي لپاره استعامليدي يش. کله چې پروتني مايکرواورګانيزمونو ته محدوديږي دا به د 

 مکرويب پروتني محصول معلوم کړي.

وړ مصنوعي ماډلونو باندې کوښښ شوي چې د کاربوهايدريت د تخمر ل

مکرويب محصول او د ترييدو له اندازي، د تيوريکي ودې اندازه، د بکرتيايي ژوندساتني 

انرژي  او د رومن د مايکرو اروګانيزمونو لپاره د استفادي وړ نايرتوجن شکل رسه وتړي. دا 

ې ييس چې د خوراکي په البراتواري خواصو بانداړيکي زياتره دايس محاسبي په بر کې ن

متکي دي او د دې ماډل اندازي  د البراتواري تشخيصونو او په دې ماډل کې د استعامل 

 باندې متکي دي. شوو اندازو ترمنځ د رابطو په اعتبار
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 د پروتني حقيقي هضم

يدي شی، ايي يا بکرتيايي کپه رومن کې جوړيدونکي مکرويب پروتني پروتوزو 

اندازي يې په غړی کې په رشايطو پوري تړيل دي. له دې کبله د رومن لږ پي ايچ د پروتوزا 

فعاليت لږوي او ځانګړی بکرتياوي تحريکوي. د بکرتيا او پروتوزوا ګډ پروتني، له غذايي 

. دلته دا په ږيپروتني رسه په رومن کې نه تجزيه کيږي، اب اومازوم او وړو کوملو ته تريي

( نسبت 1۱44آمينو اسيدونو ماتيږي او بدن ته جذبيږي.  د بکرتيايي پروتني هضم )تقريباً 

( ته لږ دي، او د مکرويب پروتني ټول هضم تر يو حده د رومن په 1۱91پروتوزوا )تقريباً 

محيط باندې متکي دي. په هر صور ، پروتوزايي پروتني په دوامداره توګه د ټول مکرويب 

له رومن څخه ترييږي او د دې تاثري به د مکرويب پروتني په ټول   049-4پروتني يوازې 

جدول کې ښودل شوي  9۱01هضم لږ وي. د بکرتيا ترکيب توپريي دي، مګر هغه چې په 

 يو قبول شوي حقيقت دي.

يې د  49.د هستوي تيزابونو په شکل دي، مګر   049تقريباً د ټول نايرتوجن 

روتني دي او پاتی يي حقيقي پروتني دي.  د هستوي تيزاب د نايرتوجن حجروي ديوال پ

دي. د حجروي  1۱9-1۱84په حد کې دي، او دمکرويب حقيقي پروتني  1۱9-1۱8هضم د 

ديوالونو اړونده پروتني بشپړ د هضم وړ نه دي. د مکرويب پروتني د حقيقي هضم زياتره 

لوړ دي چې په پروتني کې د موجوده په حد کې دي چې له هغي  1۱84-1۱84آټکلونه د 

برخو د اندازو له مخې توقع کيدي يش. اګر چې هستوي تيزابونه په لوړه کچه د هضم وړ 

دي، د دوی نايرتوجن د څاروی لپاره د استعامل وړ نه دي، ځکه چې د جذب  وروسته 

محصوالتو  دپه بشپړ ډول په تشو متيازو کې اطراح کيږي. په تشو متيازو کې د دي ماتيدونو 

هستوي تيزابونو څخه ترالسه شوي( اندازه کول په  purine-based)په ځانګړی توګه له 

رومن کې د مکرويب ودې د مقدار د معلومولو لپاره استعاملېږي. د تشو متيازو د پيورين 

مشتق اندازه کول د جراحي پواسطه اصالح شوو څارويو ته اړتيا نه لري او ښودل شوي چې 

ې د مکرويب پروتني د جوړيدو د نورو اندازو لپاره ښه اړيکه لري. په هر صور ، په رومن ک

په تشو متيازو کې د پيورين مشتقا  د ورځي په اوږدو کې د پام وړ توپري کوي، د ټولو 
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تشو متيازو راټولول اړين دي. کوښښ کيږي چې په رومن کې مکرويب پروتني جوړيدل د 

 ابطه ورکړل يش خوکامياب نه دي.شيدو پيورين مشتق اندازو رسه ر 

 جدول  د رومن د بکرتيا ترکيب 9۱01

 g/kgوچه ماده  

 4.4 خام پروتني

 144 حقيقي پروتني

 044 حجروي ديوال پروتني

 94 (x 4۱.4 هستوي اسيد )نايرتوجن

 01. کاربوهايدريت

 0.1 شحم

 54 خاکسرت

جزيه شوي پروتني هضم د مخلوط پروتني يو خاصيت دي په خوراکه کې د نا ت

او کيدي يش د يوي غذا څخه بلې ته د پام وړ توپري وکړي. د غذايي نا تجزيه شوي پروتني 

حقيقي هضم به په پروتني کې د بېالبيلو برخو د اندازي رسه توپري وکړي. له دې کبله آمينو 

ول هضم يش؛ وتيلني به تقريباً په بشپړ ډاسيدونه، پيپتايدونه، ګلوبولني، البومني او ګل

 1۱8پروالمني، د حجروي ديوالونو رسه اړوند پروتينونه او خنثي پروتينونه به تقريباً د هضم 

محصوالتو پروتني او نايرتوجن رابطه له لګنني رسه  په بشپړ  maillardاندازه ولري؛ د 

جدول  8۱01ضم ځني آټکلونه په ډول دهضم وړ نه ده. د بېالبيلو پروتيني برخو د حقيقي ه

له  acid detergent insoluble nitrogen (ADIN)کې ښودل کيږي. هضم د 

محتوياتو رسه معکوسه رابطه لري، چې د غذا د نايرتوجن د هغې برخي د رامنځته کيدو 

سبب کيږي چې  له نامنحل فايرب رسه وصل دي. د غذا د هضم وړ نا تجزيه کيدونکي 

 دايس محاسبه کيږي:( DUPپروتني  )

DUP=1۱9(undegradable protein-ADINx4۱.4) 

د هضم وړ نه دي او هضم وړ  ADINدا معادله په دې فرضيو متکي ده چې 

حقيقي هضم لري. د غذاګانو لکه جوارو ګلوټن او ځني تقطري او بئري  1۱9برخه يې 
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، شوي محصوالتو په برخه کې، چې ورته په مرطوبو رشايطو کې تودوخه ورکړل

Maillard-type  تعاملونه )څلورم څپرکی وګورئ( واقع کيدي يش،په پايله کې په تيزايب

حاصلول يوه  ADIN پاکونکو کې نا منحل نايرتوجني مرکباتو کې  ډېروايل راځي. 

محدوده لري اګر چې هضم يي لږ دي او د دې ډول غذاګانو لپاره د پورته معادلې  استعامل 

استعامل محدود  ADINهمدارنګه په  ډېر تانني لرونکوخوراکو کې  د د اعتامد وړ نه دی. 

دي ،ځکه چې په هضمي الر کې تانني له پروتني رسه  نښيل، په پايله کې په خوشيانو کې 

نسبت استعامل ته  ډېر خارجيږي. په وړو کوملو کې د نا تجزيه شوي پروتني هضم د آټکل 

پروتيز  تيزاب رسه نور ميتودونه استعامل شوي چې دلپاره په ازمايښتي انکيوبيشن باندې له 

پواسطه تعقيب کيږي، او د کنوال لرونکو څارويو په وړو کوملو کې د محرکو مصنوعي 

فايربي تجزيه شوي خوراکې لرونکو بوجيو ايښودل او د ايليوم له کنوال يا هم خوشيانو 

کې ترالسه  ايليوم په نهايت  څخه بياځل تر السه کيدل. په بوجيو کې اچول شوي پروتني او 

شوي پروتني ترمنځ توپري په وړو کوملو کې د ناتجزيه شوي پروتني آټکل شوي حقيقي 

 هضم وړاندې کوي.  

 

 د جذب شوو آمينو اسيدونو د استعامل ګټورتوب 

د غذا د هغو آمينو اسيدونو مخلوط چې د وړو کوملو څخه جذب شوي )لکه 

د نسجي پروتني د جوړيدو لپاره استعامليږي. د دي  حقيقي هضم شوي آمينو اسيدونه(

پرويس ګټورتوب، چې د اړوند جوړ شوي پروتني په ترکيب باندې متکي دي،  غوره دي 

ځکه چې د دي حقيقي بيولوژيکي  اندازي وړاندي کيږي. دا به په نوبت رسه د هضم 

پروتني او  کرويبشوي نا تجزيه شوي غذايي پروتني په بيولوژيکي اندازو او هضم شوي م

د هر يو مرسته کونکي په اړوند اندازو باندې  متکي دي. عالوه له دې څخه، دا به د لومړنۍ 

دندې رسه توپري وکړي چې دا ورته اړين دي. فکر کيږي چې مکرويب پروتني اړوند ثابت 

 ابيولوژيکي اندازه لری، په دايس حال کې چې د غذايی منبع لرونکي او د غذ 1۱8تقريباً 

جوړونکو خوراکو خواص به توپري وکړي. د دا ډول غذايي ارزښتونو وړاندوينه  ډېره 
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ستونزمنه ده، ځکه د انفرادي پروتينونو بيولوژيکي ارزښتونه د هغوی ترکيبي ارزښتونو څخه 

وړاندې کوي.  د آټکلونو توپري،د حقيقي هضم وړ حقيقي پروتني جذب او د بېالبيلو دندو 

 جدول کې ښودل شوي.  01۱01 لپاره استعامل په

جدول د حقيقي هضم شوي حقيقي پروتني د استعامل د ګټورتوب د آټکلونو مقايسه چې د  01۱01

 شخوند وهونکو لپاره د پروتني د ارزيابۍ په ځينو سيستمونو کې جوړ شوي

 ويښته\وړۍ وده شيدي ورکول ژوند ساتنه سيستم

PDI  1۱45 1۱.8–1۱48  

CPFD 1۱81 1۱81 1.81  

DVE 1۱44 1۱45   

AAT-PBV  1۱44   

AP 1۱44 1۱44 1۱41  

ADPLS 1۱41 1۱41 1۱41 1۱41 

CNCPS 1۱44 1۱44 1۱50–1۱44  

PDI +the French protein digested in the intestine system; CPFD + the German crude 

protein flow at duodenum system; DVE +the Dutch digestible protein in the intestine 

system; AATPBV +the Nordic system; AP + the American absorbed true protein 

system; ADPLS +the Australian apparently digested protein leaving the stomach 

system; CNCPS +the Cornell net protein and carbohydrate system. 

 

ګڼه )ډېری ليکني وګورئ(،کې د  .099ا څيړنيزې کميټې په خپل د کرنې او غذ

حقيقي هضم شوي حقيقي پروتني د استعامل ګټورتوب، د آمينو اسيد دمطلوب مخلوط 

(aaiK د ګټورتوب محدودولو اصطالح رسه ترشيح کوي، چې په زياتره رشايطو کې )1۱84 

 نيول کيږي.0۱1او  د ژوند ساتنې لپاره 

 ( وروسته وړاندي شوي:RVاړونده اندازي )  د بېالبيلو دندو

 1۱4 وده

 0۱1 بالربوايل

 1۱8 شيدي ورکول

 1۱1 وړۍ وده
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( يې رامنځته nKوروسته دا دوه فکتورونه رسه يوځای شوي الندې کاريدونکي اندازي )

 کړي:

 knm =0۱11 ژوند ساتنه

 kng =1۱49 وده

 Knc= 1۱84 بالربوايل

 knl =1۱48 شيدي ورکول

 knw = 1۱.4 ړۍ ودهو

 آمينو اسيدونه( g/011gجدول د رومن د بکرتيا د آمينو اسيد ترکيب ) 00۱01

معياري  اعظمي اصغري اوسط آمينو اسيد

 انحراف

Coefficient of 

variation (%) 

 .01۱ 1۱4 4۱8 1۱8 4۱0 ارجنني

 0۱1. 1۱5 1۱4 .0۱ ۱1. هستدين

 4۱5 1۱5 4۱4 5۱4 4۱4 ايزوليوسني

وسنيلي  8۱0 4۱1 9۱4 1۱8 01۱1 

 00۱9 1۱9 9۱4 5۱9 4۱9 اليسني

 4۱4. 1۱4 5۱9 0۱0 ۱4. متيونني

 4۱5 1۱1 4۱1 5۱5 4۱0 فنايل النني

 8۱9 1۱4 4۱8 4۱1 4۱8 تريونني

 01۱0 1۱4 4۱4 5۱4 .4۱ والني

 4۱1 1۱4 8۱4 4۱1 4۱4 النني

 5۱8 1۱4 01۱4 01۱9 .0.۱  اسپارتيک اسيد

 4۱1 1۱4 05۱5 00۱4 01۱0 ګلوتاميک اسيد

 .8۱ 1۱4 4۱4 4۱1 4۱8 ګاليسني

 .01۱ 1۱4 4۱1 ۱5. 1۱4 پرولني

 8۱9 1۱5 4۱5 1۱5 5۱4 سريين

 .01۱ 1۱4 4۱4 1۱9 5۱9 تايروسني

From Clark J H, Klusmeyer T H and Cameron M R 099. Journal of Dairy 

Science 44: .115–.1. 

بل نظر دا دې چې د هغو آمينو اسيدونو آټکل وکړو چې د نسجونو د استفادي 

وړ دي )لکه هغه چې د وړو کوملو څخه جذب شوي( او د څاروی د اړينو آمينو اسيدونو 
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رسه ورته اړيکه پيدا کړو. دا نظريه د نا تجزيه شوي غذايي او مکرويب پروتني د حقيقي 

اسيدونو په رابطه معلوماتو ته اړتيا لري.  د رومن د مکرويب پروتني  اړين هضم وړ آمينو 

آمينو اسيدونه  ثابت دي. په حقيقت کې د مکرويب پروتني د منونو د آمينو اسيدي ترکيب 

منونو  550خوراکي په برکې نييس  40تجربو څخه چې  14غټ توپريونه شتون لري. له 

 ي.جدول کې ورکول شو  00۱01ارقام، په 

ره  د اړينو آمينو اسيدونو ترکيب کيدي يش په  ډېد غذايي نا تجزيه شوي پروتني

اندازه له غذايي رسچينه لرونکو رسه توپري وکړي، او دايس وړانديز کيږي چې  د آمينو 

اسيدنو رسه د دې د مرستې آټکل بايد نسبت ټول غذايي پروتني ته، د غذايي پروتني د 

کې د ټول  ه ځينو عامو خوراکوغريمنحل برخي د آمينو اسيد په پروفايل باندې متکي وي. پ

 جدول کې ښودل کيږي. 0.۱01نامنحل پروتينونو د اړينو آمينو اسيدونو يوه پرتله په 

 پروتني( g/011gجدول په ځينو عامو خوراکو کې ټول او نامنحل پروتني د آمينو اسيد ترکيب ) 0.۱01

 جوار 

Dried 

brewer’s 

grains سويابني ميل 

جوارو 

 سايليج
Timothy 
 بيده

 A B A B A B A B A B 

 1۱9 1۱4 1۱9 1۱9 1۱8 0۱1 1۱4 0۱5 0۱5 0۱4 متيوين

 ۱8. ۱9. .۱. 0۱8 4۱4 .4۱ ۱0. ۱0. 0۱4 .۱. اليسني

 0۱0 0۱0 1۱9 1۱9 0۱1 0۱4 0۱1 0۱4 0۱9 .۱. هستدين

 1۱5 1۱5 1۱0 1۱1 1۱9 5۱0 1۱9 5۱5 5۱4 .5۱ فنايل النني

 ۱8. ۱9. .۱. ۱5. 1۱1 1۱1 ۱1. ۱4. ۱4. ۱4. تريونني

 4۱5 .4۱ 4۱9 4۱4 .4۱ .4۱ 4۱8 8۱0 00۱4 01۱1 ليوسني

 ۱8. 1۱5 ۱4. ۱8. 5۱1 5۱5 .1۱ 1۱8 ۱9. 1۱5 ايزوليوسني

 1۱9 1۱4 1۱4 1۱4 1۱8 1۱5 1۱4 1۱8 1۱9 1۱4 والني

 1۱1 .1۱ .۱. 0۱4 4۱8 4۱1 1۱1 1۱4 ۱4. 1۱4 ارجنني

A is dietary protein. B is insoluble protein (aa in whole protein - aa in buffer-

soluble protein- aa in cell wall protein). 

After Muscato T V, Sniffen C J, Krishnamoorthy U and Van Soest P J 0981 

Journal of Dairy Science 44:.098–.14. 

 



حيواين تغذيه  451 

 

يو فريض  د ترکيب د اندازوکه چريي  الندې ورځني جريه په پام کې ونيسو نو د آمينو اسيد 

 تاثري په الس راتلی يش:

 

زياتره فکر کيږي چې آمينو اسيدونه د حقيقي پروتني په توګه حقيقي هضم لري، 

ه و اسيدونه د متابواليز کيدونکي ګټورتوب رسه  لمګر دايس واقعه شته چې انفرادي آمين

اړوند اړتيا له مخې د پروتني او آمينو اسيد تهيه کېدل له بيولوژيکي اندازې رسه توپري کوي. 

يو سيستم بايد د شخوند وهونکو څارويو د مقداري تغذيي ترشيح شوي پرويس منسجمي 

ميکرويب  وجن  نيولو ګټورتوب،کړي،  چې يو شمري فکتورونو لکه تجزيه کيدل، د نايرت 

پروتني،  ميکرويب پروتني هضم، د خوراکې د نا هضم پروتني هضم او د جذب شوي 

نايرتوجن حقيقي بيولوژيکي ارزښت ته اړتيا لري يا بايد د دې رضوري آمينو اسيدونه اندازه 

 شوي وي.

 

 د ميتابوليزم وړ پروتني برتانوي سيستم ۳۱.۱

د  Technical committee on Resposes to Nutrientsدا سيستم د 

په راپور کې په بشپړ ډول  ترشيح شوي )ډېری  .099کرنې او خوراکي د څېړنيزې شورا د 

وچ مواد  

(kg) 

خام پروتني 

(g) 

 (gاليسني ) (gميتونني )

   A B A B 

 .5۱. 09۱8 9۱9 9۱9 0011 01۱1 جوارو سايليج

 8۱1 01۱8 4۱9 4۱8 591 4۱1 جوار

 99۱4 48۱5 0.۱1 04۱0 0419 1۱1 سويابني ميل

 01.۱1 019.1 8۱8. 1.۱8 1199 08۱1 ټول

B  دA   0.0  88    د سلنې په توګه 

A   .د ټول پروتني د آمينو اسيد د ترکيب له مخې محاسبه کېږيB   د غريمنحل اسفادي وړ برخې له

 مخې محاسبه کېږي.



450 ارزيايب د خوراکو    

 

 

 

 effective rumen-degradableليکني وګورئ(. د پروتني لپاره د ميکروبونو اړتيا په 

protein (ERDP) يش.  ايبرسه ښودل شوي او غذاګاين بايد په عني اصطالح رسه ارزي

 په الندې توګه محاسبه کيږي: ERDPد يوي غذا 

ERDP=CP X [1۱8a+bc/(c+r)] 

 sacco ofثابت پارامرتونه دي چې په کڅوړو کې د خوراکې د تجزئې ) cاو  a ،bچې 

the degradability of the food ،دمطلوب  1۱8(  د تشخيص څخه ترالسه کيږي

ده او په  يي بريون کيدو اندازه rوب دي، او د نايرتوجن د نيولو ګټورتتجزئې وړ برخي 

 الندې توګه توپري کوي:

 r څاروي

 .1۱1 هغه غواګاين او پسونه چې ټيټ غذايي پالنونه لري

خوسکي، غوښيني غواګاين، پسونه او شيدو غواګاين )د ژوند ساتنې د تغذيه کولو د 

 اندازي دوه چنده(

1۱14 

 1۱18 خه  ډېري شيدي ورکويڅ 04kgد شيدو غواګاين چې د ورځې له 

 

  r(  لپاره د feeding(L)په بل ډول، الندې معادله کيدي يش د تغذيه کېدونکو اندازو )

 لپاره محاسبه کيدي يش لکه د ژوند ساتنې څوګوين  ميتابوليکي انرژي:

)L1۱14-e-0(1۱1.+1۱05-r=  

ومن څخه د ر  له دې کبله د تجزيه کيدونکو پروتينونو کراره او چټک  نښتل او د

ترييدو اندازه په پام کې نيول کيږي. د نسجونو په کچه د آمينو اسيدونو اړتيا د حقيقي هضم 

وړ پروتني  په توګه چې جذب يي له وړو کوملو څخه اړين دي او خاص ميتابوليزبل پروتني 

(MP په اصطالح ګانو کې ښودل کيږي، لکه چې په )څپرکو کې ترشيح شوي.  04-05

روتني له دي اړتيا د ډاډمن کيدو رسه مرسته کوي. د ميکرويب خام پروتني ميکرويب پ

محصول د هغې انرژي رسه تړيل چې د رومن د مايکرو اروګانيزمونو لپاره د تخمري 

 ميتابوليزبل انرژي په توګه د استفادي وړ ده:

fermME -fat ME -FME= ME  
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fermME  د سايليج لپاره ،ME1۱0 او  1۱14 محصوالتو لپارهاو  د تقطري او بئري ،fatME 

په پام کې نيول کيږي. دلته د سايليج لپار جوړه شوي فرضيه شکمنه ده.  MJ/kg 14يي 

په ښه جوړ شوي سايليجونو کې د تخمر غټ توليد لکتيت دي، او دايس واقعه شتون لري 

)په اتم  Megasphaera elsdeniiچې د رومن  ډېري بکرتياوي، په ځانګړی توګه 

جدول(، د دې توانايي لري چې لکتيت د پروپيونيت له توليد رسه استعامل  1۱8پرکی کې څ

 ( په الندې ډول محاسبه کيږي:gکړي. د ميکرويب خام پروتني محصول )

FME(MJ)y 

دی؛ يا په عويض  00او  د شيدو ورکولو لپاره  01، د ودې لپاره9د ژوند ساتنې لپاره  yچې  

 ډول:

)L1۱14-e-0(4+4Y= 

فرض کيږي او  1۱44حقيقي پروتني په توګه شتون لرونکي  ميکرويب خام پروتني اندازه   د

( برخه حقيقي جذب شوي DMPوي، او د ميکرويب پروتني ) 1۱84حقيقي هضم يي 

 آمينو اسيد ته داسې ده:

DMP(g/kgDM)=FME(yx1۱44x1۱84)=1۱4144(FMEy) 

-MPې  د تني اړتيا پاتی پايت کيږي، چد دې برخې د حسابيدو پر مهال د ميتابوليزبل پرو 

DMp  په توګه محاسبه  کيدي يش او د غذا د ناتجزيه شوي حقيقي هضم وړ پروتني

پواسطه ډاډمن کيږي. د غذايي ناتجزيه شوي پروتني حقيقي هضم د دې فريض پواسطه 

حقيقي هضم لري.  د هضم   1۱9د هضم وړ نه دي او پاتی   ADINمحاسبه کيږي چې 

 ( عبار  دي له:DUPجزيه شوي حقيقي پروتني )وړ نات

DUP=1۱9(CP(0-a-bc/(c+r))-4۱.4 ADIN) 

  g/kgوچ مواد ADINاو  DUP ،CPپه کڅوړه کې معموالً ثابت دي او  cاو  a،bچې 

 دي.

په توګه  MP(g/kg DM)=DM+DUPد ميتابوليزم وړ غذايي پروتني د   

چوکاټ کې  0۱01محاسبه کېږي. د دې اصطالح ګانو د پروتني د ارزونې يوه منونه په 

 ل پروتني د پاتی يزبورکول شوي. د يوي خوراکي  ميتابوليزبل پروتني د خوراکي د ميتابول
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 نهو چوکاټ د شخوند وهونکو څارويو د پروتيني رسچيني ارز  0۱01

 .y=00شيدي ورکوي،  1kgچې دوه وريان لري او د ورځي ميږه  41kgڅاروي: 

 کنسنرتيت خوراکې ترکيب:

CP (g/kg DM) = 441 

EE (g/kg DM) = .1 

ME (MJ/kg DM) = 0.۱4 

a =1۱. 

b = 1۱44 

c = 1۱14 

r = 1۱14 

ADIN (g/kg DM) =1۱.1 

 وروسته:

ERDP (g/kg DM) =441{1۱8 x 1۱. + [1۱44 x 1۱14/(1۱14 + 1۱14)]} = .81 

FME (MJ/kg DM) = 0.۱4 - (14 x 1۱1.) = 00۱8 

ERDP/FME =.81000۱8 = .1۱98 > y  او انرژي محدوده ده 

 وروسته:

DMP (g) = 1۱4144(00۱8 x 00) = 8.۱4 

DUP (g/kg DM) = 1۱9{[441(0 - 1۱. - (1۱44 x 1۱14/(1۱14 + 1۱14)))] - 

4۱.4 x 1۱.} = .09۱5 

MP (g/kg)(DMP +DUP) = 8.۱4 + .09۱5 = 11.۱0 

 وروسته:

ERDP= .81 g/kg DM 

DUP =.09 g/kg DM 

يوه   ERDPاړتيا د ډاډمن کيدو  لپاره د الرښود په توګه  د استعامل وړ نه دي، نو ځکه د 

په شکل حساب شوي. له دې کبله د غذاګانو   DMPمرستندويه برخه لري،چې مخکې د 

 اصطالح ګانو رسه ښودل کيږي. DUPاو  ERDPپروتني  د 

 لپه شېدو باندې د خوراکې بدليد ۳۱.۱

 Feed intoد شيدو غواګانو لپاره د جريي يو خاص سيستم  رامنځته شوي، 

Milk (FiM)  په برتانيه کې استعامليږي، د دي ټول تفصيل دThomas  د مينول پواسطه

 ؛ ډېری ليکني وګورئ(. دي سيستم  د پام وړ يو څو تغرياتو رسه115.ترالسه کيدي يش )

د ميکرويب پروتني د  FMEډېر خواص ساتيل. د مثال په توګه،   AFRC (099.)د 
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( رسه عوض ATPجوړيدو د انرژي دتهئې د واحد په توګه له اډينوسني ترای فاسفيټ )

کيږي، چې په رومن کې د خوراکي د وچي مادي د تجزي څخه السته راځي. ميکرويب 

ويب ليديږي: په ساده مرکباتو د خوراکو ميکر وچه ماده په دري مرحلو لرونکي پروسه کې تو 

 ATPد توليد لپاره د دي مرکباتو تخمر، او په مکرويب پروتني د  ATPتجزيه کيدل، د 

شکل(. د ميکروبونو پواسطه د تجزيه کېدونکي غذاګانو د محاسبې لپاره په  4۱01بدليدل )

ومن ړتياوي او د ر کڅوړه کې د خوراکي د وچي مادي او پروتني  تجزيه کيدونکي ځانګ

څخه د مايع  د وتلو اندازي، علف او کانسنرتيت استعامليږي. د دواړو پروتني او وچې 

د کڅوړي تخنيک يو تغريشکل استعاملوي چې د  FiMمادي د تجزيي لپاره، 

AFRC(099.) ( پواسطه ترشيح شوي. منحل ياa برخه حقيقتاً د وينځلو وړ برخه ده )

ي څخه وتونکي ميده ټوټي په کې شاملې دي مګر په چې د مصنوعي فايربي کڅوړ 

کوشش کوي چې چې د دې محاسبې لپاره د  FiMسمدستي ډول د استفادې وړ نه دي. 

لپاره په اوبو کې د يو ساعت لپاره د خوراکي غوټه کول او  (’s‘)اوبو منحلونکي ضايعاتو 

 ’s‘ه د استعامل پواسطمايکرو مرت فلرت کولو پواسطه سم کړي  او د الندې معاديل  04د 

 محاسبه کوي:

)retainedX – in(X 
= ‘s’ 

inX 
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 in sacco initial washيا نايرتوجن دي. ميده ټوټي وروسته د  g DMيا  Xچې 

value (‘a’)  او‘s’  د توپري پواسطه محاسبه کيږي. ميده ټوټي فرض کيږي چې د غټو

قيمتونه( لري مګر له اوبلنې مرحيل  ’c‘او  ’b‘ټوټو په شکل د تجزيه کيدو ورته خواص )

( فرض کيږي چې د تجزيه کيدو ’s‘رسه  د رومن اخراجول يې توپري کوي. منحل مرکبا  )

1۱9/hour  اندازه ولري او همدارنګه له رومن څخه د مايع په توګه خارجيږي. د سايليجونو

ه يوه ه کيږي.  پبرخه لومړي د تخمري تيزابونو د منفي کولو پواسطه درست  ’s‘لپاره د 

شرتاک وړو ټوټو ا\او نايرتوجن  يو د دريو مشرتکاتو رسه تړيل وي: منحل DMخوراکه کې 

) چې د علفو او کانسنرتيتونو څخه السته راځي(، د علف ټوټي اشرتاک، يا د کانسنرتيت 

ټوټي اشرتاک )متکي په دې چې يا غذا علف يا کانسرتيت دي(.  د دري مشرتکاتو لپاره د 

وړو ټوټو لپاره د وتونکي مايع اندازه \ن څخه  جال خارجيدل شتون لري: د منحلوروم

(liqK(د علفو اوږدو ټوټو لپاره د علف  وتونکي اندازه ،)fk او د وسيع کانسنرتيت  ټوټو ،)

(. خارجيدونکي اندازي د وچې مادي د اخيستو، د ckلپاره دکانسنرتيت  وتونکي اندازه)

 ريه کې د علفو د اندازي څخه محاسبه کيږي:( او په جWڅاروی وزن )

.f1۱15)+1۱44DMI/(W1۱.4+(1۱1.54=liqK 

.f1۱1.)+1۱44DMI/W1۱..+(1۱1114=fK 

fk1۱11.4+0۱.4=cK  

(، liqk( د مايع )kg DM/kg DMسيستم پواسطه په يوي غذا کې ))115FiM.(جدول د  01۱01

 ( په وړاندينه د علف  اندازي او وچې مادې اخيستلو متاثره کيدلck( او کنسنرتيت )fkعلف )

 .. 08 .1 (kg/dayوچې مادې اخيستل )

 1۱14 1۱4 1۱8 علفو نسبت

kliq 1۱184 1۱144 1۱144 

kf 1۱159 1۱154 1۱154 

kc 1۱145 1۱148 1۱141 

په خوراکه  f( او Kgژوندي وزن دي ) W(، Kg/dد وچي مادي اخيستل دي ) DMIچې 

ع، علف او کنسرتيب کې د علف اندازه ده )د وچې مادي په قاعده(. په عميل ډول، ماي
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وتونکي اندازي د وچې مادي د اخيستو او علف د اندازو په اساس ثابتي دي، لکه چې په 

 liqK ،fKجدول ښودل شوي. د محاسبو دساده کولو لپاره، د خارجيدو اندازي  د  01۱01

 استعامل کيدي يش. 1۱14او  1۱154، 1۱18لپاره په ترتيب رسه  cKاو 

 

  موثر تجزيه کېدونکی نايرتوجن

( تهيه کېدل د نايرتوجن د ednله هري غذا څخه د تجزيئ وړ  موثر نايرتوجن)

هغو برخو څخه محاسبه کيږي چې په کڅوړو او مناسبو وتونکو اندازو کې معلومي شوي 

 ستعامليږي:د دي دري برخو لپاره الندې معادله ا

+K))N/(cNcN))+(bliq+KN/(cNcDN))+(bliq+K1۱9/(Ns1۱9edn=( 

منحل، تجزيه  Ncاو  Ns،DNb ،Nbموثرتجزيه کيدونکي نايرتوجن دي،  ednچې 

کيدونکي وړي ټوټي، تجزيه کيدونکي غټي ټوټي نايرتوجن او د غذا  تجزيه کيدونکي 

( کې د نښتي نايرتوجن DNbه وړو ټوټو)برخو اندازه ده )يا د کانسنرتيت يا د علف لپاره(. پ

( په توګه محاسبه کيږي aNb)Na-0))/(Ns-n(برخو څخه د ) bاو  a ،sاندازه د خوراکي د 

( وتونکي اندازه ده،چې د ارزيايب کېدونکي خوراکي cK( يا کانسنرتيت )fKد علف ) kاو 

خام پروتني  يبپه ټايف باندې متکي ده. له تجزيه کيدونکي نايرتوجن څخه د قوي مکرو 

،په شان دا فرض کيږي AFRC(099.)رسه معلومېږي. د  edn X 4۱.4تهيه کېدل له 

دي او د حقيقي پروتني هضم  441g/kgچې  ميکرويب حقيقي خام پروتني، د خام پروتني  

841g/kg ( دي. له دې کبله مکرويب حقيقي هضم وړ پروتنيDMTP )1۱4144 

( په ورته توګه DUPناتجزيه کيدونکي پروتني ) ميکرويب خام پروتني دي. د هضم وړ

 کې ترشيح شوي. AFRC(099.)محاسبه کيږي لکه چې په 

  



454 ارزيايب د خوراکو    

 

 

 

  د وچې مادي تجزيه کيدل

( د وچې مادي موثر تجزيه کيدل په الندې توګه sspeddmوړ ټوټو )\د منحلو

 محاسبه کيږي:

))liqc/(c+KD))+(bliq+K1۱9/(s1۱9=(sspeddm 

( په الندې ډول p0eddmپه کانسنرتيت يا علفو کې د غټو ټوټو لپاره، موثر تجزيه کيدل )

 محاسبه کيږي:

=(bc/(c+k))p0eddm 

 

  ATPد تجزيه شوي وچې مادي بدليدل په 

په محصول بدليږي چې د  ATP (mol/day)تجزيه شوي وچه ماده د 

ي ړ دي. په معياري توګه يو ازمايښتميکروبونو د ژوند ساتني او ودې لپاره د استفادې و

د موثر  ATPتخنيک د ماخذ ميتود په توګه په يو واحد تجزيه شوي وچې مادي باندې د 

محصول د الندې معاديل پواسطه  ATPتوليد لپاره وړاندي شوي. په عويض ډول، د 

 وړانديز کيدي يش:

ATP yield (mol/kg DM apparently degraded)=.4۱1-1۱1.58CP(g/kgDM) 

د دې معادلې په استعامل کې بايداختياط ويش، په ځانګړی توګه د هغو غذاګانو لپاره چې 

محصول لږ آټکل  ATPلوړ غري پروتيني نايرتوجن لري، ځکه چې دوی کيدی يش د 

 کړي.

 

 بدليدل  ATPپه ميکرويب پروتني د 

( د رومن د ميکروبونو پواسطه په ميکرويب mol/kgDMمحصول ) ATPد 

g microbial DM per mol ATP Yاده بدليږي. د دې بدليدين ګټورتوب )وچه م

ATP  د ميکروبونو دودې د اندازي پواسطه معلوميږي، چټک وده کونکي ميکروبونه )
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نسبت کراره وده کونکو ته انرژي په موثره توګه استعاملوي. د ميکروبونو د ودې اندازه له 

 ړي ټوټي، علف يا کانسنرتيت ټوټي( او دو\تړلې مرحيل پواسطه معلومېږي )لکه منحل

 وتلو اندازه يې له رومن څخه په الندې توګه محاسبه کيږي:

k9+41=ATPY 

وړو ټوټو لپاره وتونکي مايع ده، علف يا کانسنرتيت، د خوراکي په ټايف \د منحل Kچې  

 g 01به  ATPYده،  hour1۱18/باندې متکي دي. د مثال په توګه د وتونکي مايع اندازه 

اندازه به په ساعت  1۱154وي، چې د وتونکي علف  ATPميکرويب وچه ماده په يو مول 

حاصل ورکړي. د يوي ځانګړي خوراکي د  ATPوچه ماده په يو مول  00۱1gکې  

(  د خوراکي د هري برخې څخه  MDM g/dayميکرويب وچي مادي جمله محصول )

 په الندې ډول محاسبه کيږي:

)ATPIpXY Ip)+(ATPsspATPX Y  sspMDM=(ATP 

= ATPsspY(، mol/g DMمحصول ) ATPوړ ټوټو څخه د \= له منحلsspATPچې  

د بدليدلو ګټورتوب په ميکرويب وچي مادي د هغو  ATPپه علف يا کانسرتيت کې د 

=په IpATP(، g DM/mol ATPوړو ټوټو رسه تړاو لري )\مکروبونو لپاره چې د منحل

=  ATPsspY(، او mol/g DMمحصوال  ) ATPټوټو د علف يا کانسنرتيت کې د غټو 

د بدليدلو ګټورتوب چې د غټو ټوټو  ATPد مکروبونو لپاره په ميکرويب وچي مادي د 

 (.gDM/mol ATPرسه تړاو لري )

باالخره، په ميکرويب پروتني باندې د ميکرويب وچي مادي د بدليدو لپاره، دا 

لري او ميکرويب پروتني د  011gN/kg DMفرض شوي چې د رومن مکروبونه 

041gN/kg DM  4.4څخه جوړ شوي، چې د ميکرويب وچي ماديg/kg  ميکرويب

باندې د دي  1۱4144خام پروتني لري. لکه چې مخکي ذکر شو ميکرويب خام پروتني له 

 په رضبولو رسه په حقيقي د هضم وړ ميکرويب پروتني باندې بدليږي.
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بت ري يا  محاسبوي پروګرام محاسبي نسپخوانۍ محاسبي پيچيل دي او کمپيوټ

الس ته  ډېري اساين دي. که چريي د مايع، علف او کانسنرتيت مرحلو لپاره په يوساعت 

د وتلو ثابتي اندازي استعامليږي نو هره خوراکه   1۱14او  1۱154، 1۱18کې په ترتيب رسه د 

تني څخه چې يب خام پرو به  معلوم ميتابوليزبل پروتني تهيه کړي  چې يا د هضم وړ ميکرو 

د جمع څخه ترالسه کيږي، يا د هضم  DUP(MPN)د موثر تجزيه شوي نايرتوجن او 

څخه  DUP(MPE)وړ ميکرويب مجموعي پروتني چې د رومن د استفادي وړ انرژي او 

ترالسه کيږي. د هري غذايي مادي لپاره په جريه کې د دي اندازو عالوه کول د خوراکي 

وچه ماده  4kgه کوي. د مثال په توګه د شيدو يوه غوا چې د ورځي فورمول چټک او ساد

ولري  MPNاندازې  048g/kg DMاو   MPEاندازې  014g/kg DMکانسنرتيت له 

 89g/kgاو   MPEاندازې   85g/kg DMد وښو سايليج له  kg DM 01۱4 او د ورځي

DM  اندازېMPN  رسه مرصفوي نو دا به له رومن د استفادې وړ انرژ( يMPE څخه )

اندازه  MPNميتابوليزبل پروتني تهيه کړي. د  08.4g=(01۱4X85)+(4X014)د ورځې 

پواسطه  MPEوي. څرنګه چې خوراکه لومړي د  150g.=(01۱4X89)+(4X048)به 

ګرام وړانديز  08.4محدوديږي، د ميتابوليزبل پروتني ورځني تهيه کيدل به په ورځ کې 

د تجزيې پواسطه  NIRSدې ډول د علفو لپاره د اندازي په عا MPNاو  MPEيش. 

پي ايچ د ثابت په توګه فرض  .4۱د رومن لپاره تقريباً  FiM همدارنګه  وړاندي کيږي.

کوي او هغه خراب  تاثريا  له نظره غورځوي چې ټيټ پي ايچ يې د رومن په ميتابوليزم 

ومن پي ايچ احتامل لري. همدارنګه دا سيستم يو آټکل دا هم وړاندي کوي چې ايا د ر 

 RSV( د محاسبې پواسطه تغري يش. د يوي غذا RSVلري چې د رومن د ثابتي اندازې )

 (PAL)د هغي د فايربپه اندازي، که دا کانسنرتيت يا علف وي، او دقوي تيزاب په مقدار 

د تيزاب اندازه ده چې د غذا پواسطه د رومن د مايع له انکيوبيشن څخه  PALمتکي دي.  

رسه ښودل کيږي. په ځانګړی ډول بيده به  meq/kg DMيږي چې په توليد

811meq/kg DM  ،PAL  0041ولري او وربيشmeq/kg DM  لري. دRSV   اړتيا

د غوا د عمر، شيدو اندازه او کيفيت، او تغذيه کولو سيستم پواسطه متاثره کيږي. د مثال په 

 ه ورته تغذيه کيږي نسبتتوګه د څلورم ځل لنګون غواګاين چې يوډول مخلوطه جري 
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لومړي لنګون څارويو ته چې په کوټه کې ورته د ورځي دوه ځيل کنسنرتيت  تغذيه کيږي 

 1.+اړتيا( له  RSV – RSVبالنس )غذايئ  RSVته اړتيا لري. که چريي  RSVلږ 

، څخه ښکته 1څخه  ډېر وي، نو بيا د اسيدوزيس ستونزه نه فرض کيږي؛ که چريي دا د 

 بايد غذا تغري يش.وي نو بيا 



لنډيز ۵۵۱

 لنډيز

د خوراکي د پروتني د اعضمي ګټورتوب لپاره بايد په خوراکه کې رضوري او غري  .0

 رضوري آمينواسيدونه د څاروی ميتابوليکي اړتيا پوره کړي.

رسه محاسبه کيږي. د هضم وړ خام  4۱.4د خوراکې  نايرتوجن  رضب په  خام پروتني ..

چند توپري  4۱.4ونکي نايرتوجن او په فضله کې د وتونکي نايرتوجن د پروتني داخيست

 پواسطه محاسبه کيږي.

په ايليوم کې هضم د اخيستونکي نايرتوجن او د نهايي ايليوم د نايرتوجن د توپري څخه  .1

 محاسبه کيږي.

د حقيقي هضم لپاره بايد د فضله موادو يا هم ايليوم موادو ايندوجينس ترکيب  معلوم  .5

 يش.

معياري هضم يوازې د ايندوجيسن نايرتوجن يوې برخې په توګه په پام کې نييس او  .4

 د ښکاره ارقامو په توګه پايت کيږي.

)د پروتني د تناسب ګټورتوب، خالص پروتني تناسب او ګراس  معياري ميتودونه .4

نکو او د ساده معده لرو پروتني اندازه( د تجربوي څارويو د ودې له مخې تررسه کيږي 

 څارويو د پروتيني منبع د ارزيابۍ لپاره استعامليږي.

د اخيستونکي نايرتوجن او په فضله، تشو متيازو، شيدو او هګۍ  د نايرتوجن بالنس .4

کې د وتونکي نايرتوجن له توپري څخه عبار  دي. د څاروی په نسجونو کې د پروتني 

ل په توګه،  ډېري خطاوي شتون لري، او پاييل له مقايسوي حاليل د ذخريي د اټک

 تخنيک څخه مختلفي دي.

د اخيستونکي نايرتوجن اندازه ده چې نښيل او د تشومتيازو او  بيولوژيکي ارزښت .8

فضلې نايرتوجن په کې شامل نه دي، په داسې حال کې چي کيمياوي منرب او د 

اسيدونو رضيب له يو معياري پروتني رسه د اړوند پروتني عمومي  رضوري آمينو

 محدود آمينو اسيد د اندازي پواسطه تررسه کيږي.

په هغو څارويو کې چې ورته د يو ځانګړی آمينو اسيد کمبود لرونکي غذا  کامل  .9

پروتني ورکول کېږي د آمينو اسيدونو ازموينه يې د ژوندي وزن د اندازه کولو يا د 



حيواين تغذيه  44. 

ي د بدلېدنې د ګټورتوب پواسطه معلوميدي يش. يو لړ ځانګړی مايکرو خوراک

اورګانيزمونه د عايل څارويو په شان آمينو اسيدونو ته اړتيا لري چې د پروتني د ارزيابۍ 

 لپاره کاريږي.

ډای نايرتوبينزين د تعامل پواسطه د اليسني تشخيص له عکس العمل -۳-د فلورو .01

چې د څاروی د غذاګانو د ګراس پروتني له اندازو رسه دا ښوديل  epsilonکونکي 

او ډېر دانه لرونکو خوراکو د عالوه کولو رسه رابطه لري.

 د دانو او شيدو محصوالتو لپاره ډاډمن ثابت شوي. رنګ نښتونکي ميتودونه .00

. دا نظريه کاريږيد ايليوم معياري هضم اوس په خوګانوکې د پروتني د ارزيابۍ لپاره  ..0

دا ګټه لري چې د ايليوم هضم استعاملوي او له دې کبله د ټولې هضمي الري هضم 

په اساس په مخکني هضمي الر کې د ميکرويب آمينو اسيد توليد مخه نييس، او 

همدارنګه اسايس ايندوجينس آمينواسيد ضايع په بر کې نييس. اندازي يې همدارنګه 

ول کول اسانه کوي.عالوه کيدونکي دي او فورم

د پولټري لپاره، د پروتيني رسچينو ارزيايب د ايليوم د دري عمده آمينو اسيدونو:  .01

 اليسني، متيونني او تريپتوپان په معياري هضم باندې متکي ده.

په اسونو کې، د پروتيني رسچينو ارزيايب د خام پروتني يا هضم وړ خام پروتني په  .05

 اساس ده.

د پروتيني رسچينو ارزيايب الندې موارد بايد په برکې ونييس: د شخوند وهونکو لپاره .04

 په رومن کې د پروتني تجزيه کيدل 

 له رومن څخه د غذا وتلو اندازه 

 د رومن د ميکروبونو پواسطه تجزيه شوي پروتني د نيولو ګټورتوب

 د ميکرويب پروتني محصول 

 وړو کوملو ته د رسيدونکي پروتني حقيقي هضم 

 ه د جذب شوي نايرتوجن د استعامل ګټورتوب.د وړو کوملو څخ 



لنډيز ۵۵۳

برتانوي ميتابوليزبل پروتني سيستم د څاروی اړتيا وييش داسې چې هغه چې د رومن   .04

د ميکروبونو او هغه چې د نسجونو لپاره اړين دي. د آټکل وروسته د ميکرويب پروتني 

 ه کيږي.سببرخه ترڅو دا اړتيا پوره کړي، د ناتجزيه شوي غذاي پروتني اړتيا محا

 ATP( سيستم د ميکروبونو د ودې لپاره FiMپه برتانوي، شيدو د خوراکي بدليدو) .04

د انرژي د واحد په توګه کاروي، چې درومن غذايي وچي مادي د تجزيه کيدو او 

رومن څخه د وتونکو مايع، کانسنرتيت او علفو څخه ترالسه کيږي. نسج ته د 

حاسبه کيږي چې درومن پواسطه توليد ميتابوليزم وړ پروتني تهيه کول دايس م

( رسه جمع کيږي يا د رومن MPNنايرتوجن د هضم وړ نه تجزيه کيدونکي پروتني )

( رسه جمع کيږي، چې لږ MPEانرژي د هضم وړ نه تجزيه کيدونکي انرژي )

ارزښت لري. دا سيستم همدارنګه د رومن په پي ايچ د غذا تاثري وړاندې کوي.



حيواين تغذيه  445 

 پوښتني

 9۱4N/kg.خوراک کوي چې  0۱4kgوده کونکي خوګ لپاره، چې د ورځي  د يو ۱.۱.

خارجوي، د نايرتوجن  09۱4gNاو تيش متيازي يې  4۱4g Nلري، او ورځني فضله يې 

 نښتل يې محاسبه کړئ.

(  محاسبه BVد موږکانو پواسطه د الندې خوړل شوي پروتني بيولوژيکي ارزښت ) ۳۱.۱

وو، په تشو متيازو g/kg.0.۱4وه، د غذا نايرتوجن  4۱5gکړئ. ورځني مرصف شوي غذا 

 1mg.نايرتوجن اطراح شوي،په ورځ کې په تشو متيازو کې  14mgکې ټولټال 

ايندوجينس نايرتوجن اطراح شوي، په فضله کې ټول اطراح شوي نايرتوجن په ورځ کې 

.0۱1mg  01۱5وو او د ميتابوليکي فضلې نايرتوجن د ورځيmg .اطراح شوي 

د شخوند وهونکو يوه پروتني لرونکي خوراکه چې د کڅوړي تجزيه کيدونکي  ۱۱.۱

دي.  فرض کړئ چې د رومن وتونکي اندازه   a=1۱1. ،b=1۱40 ،c=1۱14خواص يې :

 51.ده، نو تجزيه کيدل به يې څومره وي؟ که چريي خوراکه  1۱14يې په ساعت کې 

g/kg DM  خام پروتني ولري، په رومن کې خوشې کېدونکي( پروتنيg/kg DM او  )

ERDP به څومره وي؟ 

( په استعامل رسه د يوي شيدو ورکونکي FiMپه شيدو د خوراکي بدلولو سيستم ) ۳۱.۱

د   kgDM 4سويابني ميل او  kg DM.د وښو سايليج،  01kgDMغوا چې  د ورځي 

ايليج ( اندازه يې څومره ده. د وښو د سMPلبلبو توفاله خوري، د ميتابوليزبل پروتني )

MPE  اوMPN (g/kg DM )8.  او د لبلبو تفايل 504او  40.دي، سويابني ميل  84او ،

 دي. 81او  011
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 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

 د اوبو لگولو انجنیری 97
پوهندوی دېپلوم انجنیر اصغر  

 غفورزی 
 ننګرهار عبدامللک پرهېز  د انسان فزیولوژي او اناټومي  98 ننګرهار

 100 ننګرهار وال حسین آرمانپوهن نیامتولوژدي  99
د کورنیو الوتونکو د روزنې  

 اساسات 
 ننګرهار پوهاند میر حامل نیازی 

 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د کرنې ترشیحي قاموس 102 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د سازماين اړیکو مدیریت  101

 ننګرهار پوهندوی روزي خان صارق  دوهمه برخه   حیواين تغذیه 104 ننګرهار ق پوهندوی روزي خان صار  لومړی برخه   حیواين تغذیه 103

 ننګرهار پوهنوال محمد بایر درمل  وترنري فارمکولوژي  ۱۰۶ ننګرهار پوهندوی پیر محمد ستانکزی  وترېرني داخله  105

 ۱۰۸ ننګرهار پوهنیار اکرام الله وقار  کوانتم میخانیک  107
  لهد جرمني ژبې اسانه زده کړه، 

 اساساتو نه تر ادبیاتو پورې 
 ننګرهار داکرت اکرم ملکزی 



 

3 

 

 ۲۰۲۲ مارچ  افغانستان،کابل څلورمه کارته،  ، د لوړو زده کړو وزارت ،: ډاکټر یحیی وردګکوونکی تطبیق

  www.mohe.gov.af ,textbooks@afghanic.org :امييل ،۰۷۰۷۳۲۰۸۴۴  ،0780232310موبایل: 

 www.kitabona.orgاو     www.ecampus-afghanistan.org: ئش څخه ډونلوډوالی و ټول کتابونه له دې ویبپاڼ  

 

 ننګرهار پوهنمل ریحان الله رحیمي  عامه اقتصاد  ۱۱۰ ننګرهار پوهنیار محمد عرفان قریيش رهربي له تیوري تر عمله 109

 ننګرهار زی فقیر پوهنمل مصور   د برشي رسچینو مدیریت  ۱۱۲ ننګرهار پوهنیار نثار احمد مصلح  د څیږنې مېتودولوژي  111

113 
مرکزي بانګ او پرمختللې پويل  

 سیاستونه 
     خوست  پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a 

serious issue, which is repeatedly challenging students and 

teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of 

providing textbooks to the students of medicine  . 

For this reason, we have published 365 different textbooks of 

Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism, and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-

Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. 

The book you are holding in your hands is a sample of a printed 

textbook. It should be mentioned that all these books have been 

distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org & 

www.kitabona.com . 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) 

states: “Funds will be made available to encourage the writing and 

publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority 

areas, to improve the quality of teaching and learning and give 

students access to state–of–the–art information. In the meantime, 

translation of English language textbooks and journals into Dari and 

Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this 

facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a 

huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of 

Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of 

manual notes and papers. Based on the request of higher 

education institutions, there is the need to publish about 100 

different textbooks each year.  



 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, 

translate or revise their lecture notes or written books and 

share them with us to be published. We will ensure quality 

composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and 

assist their lecturers in this regard. We welcome any 

recommendations and suggestions for improvement. 

 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to 

prepare the books according to the international standards, but if 

there is any problem in the book, we kindly request the readers to 

send their comments to us or the authors in order to be corrected 

for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund 

for this book. We would also like to mention that he has provided 

funds for 230 medical and non-medical textbooks so far . 

I would like to cordially thank Chancellor of Universities, Deans of 

faculties, and lecturers for their continuous cooperation and 

support for this project  . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and 

gave us all these books to be published and distributed all over 

Afghanistan. Finally, I would like to express my appreciation for the 

efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the 

office for publishing and distributing the textbooks . 

 

Dr. Yahya Wardak 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, April, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 
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