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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   ۷۵د څارويو د ژوند پايښت،روغتيا او توليد  

د خوراکي موادو علم د    پورې اړه لري چې د څارويو په خوړو کې شتون لري.

بدلونونه په کې   نورو علومو په څري د وخت په تريېدو رسه وده مومي او نوي

د دې لپاره چې د تغذيې مضمون محصلني د خوراکي موادو    رامنځته کېږي.

په اړوند او هم په هغو کې د نويو انکشافاتواو بدلونونو په باب معلومات السته  

دا کتاب په پښتو ژبه په ساده ادبياتو ترجمه   راوړي ما دغه کتاب ترجمه کړ.

 شوي چې له محصلينو پرته نور مينه وال هم ترې ګټه اخيستلی يش.

تغذئد   اختصايص    ېحيواين  د  پوهنځي  علومو  وترنري  د  مضمون 

کري په  د  مضامينو  چې  دی،  شامل  کې  کي    دوه کومل  جريان  په  سمسرتونو 

. خوراکي مواد په لومړی قدم کې د څارويو د ژوندي پايت کېدو  تدريس کيږي

او دوېم قدم کې د څارويو په توليد کې مهم رول لري که چريي د څارويو په  

خوراکه کې د غذايئ موادو له جملې څخه يو يې په پوره اندازه شتون ونه لري  

نو له دې    ه کيږي او په پايله کې مړه کېږينو څاروي په تدريجي توګه ناروغ

کبله دا کتاب چې د څارويو د تغذئې شپږ مهمې برخي )د خوراکو جوړښتونه، 

د   کول،  اندازه  مادې  مغذي  د  خوراکو  د  ميتابوليزم،  او  هضم  موادو  مغذي  د 

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

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

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

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

.  یقدم د   لوی  ژباړه په دې الره کې يو   پنځه ويشت فصلونوکتاب د    ؤ. د دغه

او حيواين توليداتو  علمي شورا، د ې کاله مخکې د وترنري علومو پوهنځي در 

کتاب د ژباړې دنده    (   حيواين تغذئېاساس ما ته د )د وړانديز پر    يپارمتنتد



وسپارله. له نېکه مرغه د ډېرو  اداري او دريس بوختياوو رسه رسه مې وکوالي 

استادانو   قدرمنود  د دې کتاب په ژباړه کېوژباړم.   شول، چې دغه مهم  کتاب

او ، چې  منندوی يمله هر اړخيزې مرستې   برخه کې يې وهڅومل  د ژباړلو په 

 معنوي مرسته يې رارسه وکړه.  

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

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

د دې کتاب په ترجمه کې ټول مسلکي مسايل د   نړيوال نوم او شهرت لري.  

ۍ په پوره  معنی او مفهوم له مخې پرته له تحت لفظي ژباړې څخه د امانتدار 

مراعت کولو او د الرښود او نورو استادانو د تائيد څخه وروسته په پښتو ژبه  

زمونږ محصالنو، د   له چاپ وروسته    چې دغه کتاب به  لرمله  ېه  ژباړل شوي. 

ته به عميل ساحې  کارکوونکو او فارم لرونکو ته يو ګټور کتاب او څېړونکو  

 ماخذ وي.  ی يو په زړه پور 

 په درنښت 

 روزي خان صادق  دوی پوهن

 یکادري غړ  یڅانګ  حيواين توليداتود 

 ل ل ۱۳۹۹/۶/۲۶

 

  



 ليـــــکلړ 

 مخونه                                                                رسليک                            

                                                                                                                     د ژباړن خربي

۱ 

 څلورمه برخه: د حيواناتو د مغذي موادو اړتياوي

 څپرکی  وارلسمڅ

 لپاره غذايي معيارونه د ژوند ساتنې او ودې

 ۵۶۳ د ژوندساتنې لپاره د مغذي موادو اړتياوي 

 ۵۹۲ وي لپاره د مغذي موادو اړتيا د ودې

 ۶۱۲ د وړيو د توليد لپاره د مغذي موادو اړتياوي 

 ۶۱۶ لپاره د مرنالونو او ويټامينونو اړتياوي  د ژوند ساتنې او ودې

 ۶۲۲ د خوراکې پواسطه د ودې کنرتول

 ۶۲۸ لنډيز 

 ۶۳۰ پوښتني 

 ۶۳۱ اضايف څيړين 

 ۶۳۲ ماخذ اړين

 څپرکی ملسپنځ

 د توليد مثل غذايي معيارونه

 ۶۳۶ او تغذيه  د توليد مثل د وړتيا رشوع 

 ۶۳۸ د تغذيي پالن القاح او توليد مثل  

 ۶۴۶ توليد په پولټري کې د هګۍ

 ۶۵۳ او تغذيه د بچي وده



 ۶۶۶ لنډيز 

 ۶۶۸ پوښتني 

 ۶۶۹ ماخذونه 

 څپرکی  شپاړسم

 شيدې ورکول 

 ۶۷۲ د شيدو ترکېبونکي رسچيني

 ۶۷۹ غواګانو د مغذي موادو اړتياوي ورکونکو د شيدو 

 ۷۲۶ د شيدو ورکونکو اوزو د مغذي موادو اړتياوي 

 ۷۳۳ د مغذي موادو اړتياوي  د شيدو ورکونکو مېږې

 ۷۴۰ د شيدو ورکونکو خوګو د مغذي موادو اړتياوي 

 ۷۴۶ د مغذي موادو اړتياوي  د شيدو ورکونکو اسپې

 ۷۵۳ لنډيز 

 ۷۵۶ پوښتني 

 ۷۵۷ ماخذونه 

 م څپرکی لساوو 

 د غذا اختياري خوړل 

 ۷۶۳ کې د غذا اخيستل په ساده معده لرونکو څارويو 

 ۷۷۳ اخيستل وند وهونکو کې د خوراکېپه شخ

 ۷۸۲ اخيستل په آسونو کې د خوراکې

 ۷۸۴ اخيستلو وړاندوينه  د خوراکې

 ۷۸۷ لنډيز 

 ۷۸۹ پوښتني 



 ۷۹۰ ماخذونه 

 خواص پنځمه برخه: د خوراکو غذايي 

 م  څپرکی لسات

 د وښو او علفو حاصل 

 ۷۹۵ ېدونکي حيوانات څړځايونه او څر 
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 ۸۱۹ نور علف 

 ۸۲۳ لنډيز 

 ۸۲۵ پوښتني 

 ۸۲۶ ماخذونه  

 څپرکی م نولس

 سايليج

 ۸۲۹ سايليج،اينسايليج او سيلو 

 ۸۳۱ کې د نبايت انزاميونو دنده په ذخريه کولو 

 ۸۳۳ ليج کې د مايکرو اورګانيزمونو دندهپه اينساي

 ۸۳۹ د مغذي موادو له منځه تلل د سايليج جوړولو په مهال 

 ۸۴۲ سايليج ډلبندي د 

 ۸۴۹ غذايي ارزښت د سايليج

 ۸۵۹ او ليګيوم سايليج  بشپړ سرييل محصول

 ۸۶۳ لنډيز 

 ۸۶۵ پوښتني 



 ۸۶۶ ماخذونه 

 م څپرکی شل

 ده، مصنوعي وچ شوي علف، بوس او پروړه بي

 ۸۶۷ بېده 

 ۸۷۵ مصنوعي وچ شوي واښه

 ۸۷۷ او اړوند محصوالت پروړه

 ۸۸۶ لنډيز 
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 ريښي،ټيوبرونه او اړوند محصوالت 

 ۸۸۹ ريښي 

 ۸۹۶ ټيوبرونه 

 ۹۰۱ لنډيز 

 ۹۰۲ پوښتني 

 ۹۰۳ ماخذونه 

 م څپرکی دوه ويشت

 سرييل داين او سرييل محصوالت

 ۹۰۵ د دانو غذايي ترکيب

 ۹۰۸ وربش 

 ۹۱۹ جوار

 ۹۲۲ جودر



 ۹۲۵ غنم

 ۹۲۷ ايند نوري 

 ۹۳۱ د  دانو پروسس 

 ۹۳۷ لنډيز 

 ۹۳۸ پوښتني 

 ۹۳۹ ماخذونه 

 م څپرکی درويشت

 پروتني کنسنرتيت

 ۹۴۱ تييل تخمونو کنجاړه او پوډرد 

 ۹۶۲ پايت شوين تييل تخمونود لږ اهميت لرونکو 

 ۹۶۳ لګيوم تخمونه 

    ۹۶۷                                                                              پروتني لرونکي کنسنرتيتحيواين 

 ۹۷۶ شيدو محصوالت

 ۹۷۹ يو حجروي پروتني 

 ۹۸۰ مصنوعي امينو اسيدونه

 ۹۸۲ غري پروتيني نايرتوجني مرکبات درسچينو په توګه د پروتني

 ۹۸۹ لنډيز 

 ۹۹۱ پوښتني 
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څلورمه برخه

 د څارويو دمغذي موادو اړتياوي

څاروي له غذايي موادو څخه تر السه شوي مغذي مواد د بېالبيلو مقصدونو لپاره 

څاروی لپاره د مغذي مادي اړتياوي اندازه کاروي. دا برخه دا ترشيح کوی چې څنګه د يو 

او د تغذيي د معيارونو په توګه يې وړاندې کړو.

څوارلسم څپرکی د ودې او ژوند ساتنې لپاره د مغذي مادي اړتياوي په بر کې 

نييس او دا ترشيح کوي چې څنګه وده د مغذي مادي په تهيه کولو رسه کنرتوليږي.

و اړتياوي په پنځلسم څپرکی کې ذکر شوي، چې غذايي د توليد مثل لپاره د مغذي مواد

تاثريات په بلوغيت، القاح او حمل او په پولټري کې د هګۍ د توليد اړتياوي او د جنني 

 وده په بر کې نييس.

شپاړلسم څپرکی  د شيدو د مرکباتو جوړېدل ترشيح کوي، چې په هغو اړتياوو 

ولو لپاره دي.تعقيبيږي چې د فارم په څارويو کې د شېدو ورک

د جريي يا يوي غذا فورمول کول د څاروی د مغذي موادو اړتياوو )په دې برخه 

کې بحث شوي( او د غذاګانو غذايي ارزښت )په درميه برخه کې بحث شوي( په برخه کې 

پوهې ته اړتيا لري او په ترتيب رسه د دي دواړو يوځای کول او د هغو د مرصفيدونکو 

 هې ته اړتيا لری. له دې کبله، اولسم څپرکی  هغه فکتورونه بيانويخوراکو په برخه کې پو 

چې په ساده معده لرونکو او شخوند وهونکو کې د خوراکې اخيستل متاثره کوي او هغه 

ميتودونه چې د غذا اخيستنې د وړانديز کولو لپاره استعامل شوي.
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 څپرکی څوارلسم

د ژوند ساتنې او ودې د تغذيه کولو معيارونه

د ژوندساتنې لپاره د مغذي موادو اړتيا ۱.۱.

د ودې لپاره د مغذي موادو اړتيا ۴۱.۱

توليد لپاره د مغذي موادو اړتياد وړيو د  ۴۱.۱

د ژوند ساتنې او ودې لپاره د مرنالونو او ويټامينونو اړتيا ۱۱.۱

 د  غذا پواسطه د ودې کنرتول ۴۱.۱

د مغذي موادو هغه اندازي چې څاروی ته اړيني دي د عمومي اصطالح غذايي 

معيارونو پواسطه ترشيح کيږي. په ورته برخه کې دوه نوري استعامل شوي اصطالح ګاين 

څخه عبارت دي. هيڅ يو له  دې  nutrient allowancesد مغذي موادو اړتياوي او 

دي. په هر صورت، د يو مغذي مادي  دوه اصطالح ګانو په درست ډول تعريف شوي نه

اړتيا عموماً منل شوي چې د ځانګړی دندي لپاره په اوسط ډول اړينه ده، په دايس حال 

له دې څخه  د يوي محفوظي اندازې پواسطه  ډېر دي  nutrient allowanceکې چې 

رمنځ ت چې په لومړي قدم کې د دې لپاره ډيزاين شوي چې په انفرادي ډول د څارويو د اړتيا

توپريونه رامنځته کړي. 
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په وچه ماده کې د مغذي موادو د اندازو په توګه وړاندي کيږي.  غذايي معيارونه

غذا کې ده.   5gP/kgيا  11g P/dayخوګ د فاسفورس اړتيا   55kgله دې کبله د يو 

مخکني ميتود عموماً د هغو څارويو لپاره استعامليږي چې دقيقه اندازه خوراک ورکول 

کيږي، او وروستۍ د هغو څارويو لپاره چې د اشتها مطابق تغذيه کيږي. د تغذيي د معيارونو 

لپاره مختلف واحدونه استعامليږي. د مثال په توګه د شخوند وهونکو د انرژي اړتياوي د 

( يا غذايي DE(، د هضم وړ انرژي )ME(، ميتابوليزبل انرژي )NEيص انرژي )خال

( يا د DCP(، د هضم وړ خام پروتني )CPواحدونه، او د پروتني اړتياوي د خام پروتني )

(په توګه ښودل کيږي. دا غوښتونکي ده چې په معيارونو کې MPمتيابوليزم وړ پروتني )

ه وي کوم چې د خوراکي په ارزيايب کې کاريديل. استعامل شوي واحدونه بايد رسه ورت

معيارونه د څاروی د هري پرويس لپاره په جال يا د يوځايي پروسو لپاره د عمومي ارقامو په 

توګه وړاندې کيدي يش. د مثال په توګه، د غواګانو او پسونو اړتياوي معموالً د ژوند ساتني 

ده کونکو چورګوړو  د ژوند ساتنې او وده په او د شيدو د توليد لپاره په جال ډول، مګر د و 

يوځايي ډول  ورکول کيږي. په ځينو واقعاتو کې د يوي ځانګړي پرويس لپاره اړتياوي نه 

پيژندل کيږي؛ دا په خصويص ډول د ويټامني او تراس مرنالونو د اړتياوو لپاره حقيقت لري. 

 وق العاده په عميل ډوللکه چې پورته ذکر شوي، په تغذيه کې د اړتياوو بيانول  ف

استعامليږي زياتره د محفوظو اندازو عالوه کول په بر کې نييس. د دې ډول محفوظې 

غوا کې  Kg 555اندازې لپاره توجيه په الندې مثال کې ښودل شوي. فرض کړئ چې په 

ته  06MJ/dayڅخه  05MJ/dayد ژوند ساتنې د خاليص انرژۍ اړتيا په انفرادي ډول د 

ده. اګر چې ځني دا توپريونه  کيدي يش د  00MJ/dayچې اوسط اندازه يي  توپري کوي،

اندازه کولو په ميتودونو کې دقيق نه وي، دا زياتره له شکه پرته د څارويو ترمنځ حقيقي 

اوسط اندازه په   00MJ/dayتوپريونه په ګوته کوي. که چريي حالت داسې وي، نو بيا د 

غذيه شوي او هغه چې لږ تغذيه شوي، په عميل ډول هغو غواګانو کې چې له حد  ډېر ت

له اړتيا لږ تغذيه کيدل عموماً د  ډېر په توګه مالحظه  Underfeedingاستعامليدي يش. 

شوي، او له دې کبله کله چې جريه محاسبه کيږي، زياتره اړتيا ته محفوظه اندازه اضافه 

وی يا يوازې هغه چې په کيږي. محفوظه اندازه دايس چې دا يقيني کړي چې هيڅ څار 
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استثنايي ډول  ډېره اړتيا لري، به لږ تغذيه شوي وي. دا کيدي يش يوه اختياري اندازه وي 

يا د څارويو ترمنځ د توپري يو رياضيکي اساس دي؛ هرڅومره چې توپري  ډېر وي نو 

 559په  ډېر تغذيه کيدلو کې اعتبار لري،  محفوظوايل حد يې غټ وي. د محفوظوايل حد

لږ تغذيه شوي دي. په هر صورت، دا د مغذي  159نفوس په ترتيب رسه ډاډمن يش چې 

موادو لپاره دليل دي په دايس حال کې چې د کمبود پاييل جدي دي او د  ډېرې ورکونکي 

اندازي يې لږي دي )د بيلګې په توګه مګنيزيم(. په هر صورت، د مغذي موادو لکه انرژي 

تعامل ممکن توجيه شوي نه دي.  ډېره انرژي  قيمته ده، اګر لپاره، د محفوظې اندازې اس

چې څاروي به  ډېروايل ته ځواب و وايي، لکه څنګه چې  ډېره انرژي د بدن د شحم په 

 توګه زيرمه کېږی د توليد په اندازه کې  ډېروايل کيدي يش غوښتونکي نه وي.

ودې ترمنځ کله چې غذايي معيارونه عميل کيږي د څارويو او د خوراکو د 

توپريونه بايد هميشه په پام کې ونيول يش دا ډول توپري به د غري دقيق وايل لپاره حتمی واقع 

کيدل وړاندې کړي. له دې کبله، غذايي معيارونه بايد په تغذيه کولو کې د رهنام په توګه 

اړه د  هپه پام کې ونيول يش  نه د انحناپذير قواعدو په توګه؛ دوی د څاروی د پرفورمنس پ

تنظيم کې د دهکان استعداد نه عوض کوي. د تغذيې د معيارونو   خوراکي اخيستلو په غوره

عميل کول په انفرادي توګه د څارويو پوري محدود نه دي؛ دوی  همدارنګه په فارم کې د 

محاسبې د مقياس لپاره استعامليږی د مثال په توګه  د شيدو ورکونکي ګيل د ژمي غذايي 

غه چې په ميل اندازه استعامل شوي د خوراکي د واردايت پالنولو رسه مرسته کوي.اړتيا يا ه

په منځ کې په برتانيه کې غذايي معيارونه د څيړونکو ساينس  1595sاو د  1565د 

پوهانو پواسطه رامنځته شوي چې د کرنې د څيړنيز کنسل پواسطه هم غږي شوي او د غذا 

زارت او د دولتي يا تجاريت اړوند اورګانونو لپاره کار د مشاورينو پواسطه  چې د کرنې د و 

کې يوه اداره  1590کوي په عميل مينولونو کې بيان شوي )ډېر معلومات ولولئ(. په 

Technical Committee on Responses to Nutrients  چې  څيړونکي ساينس

و د بيا  مينولونپوهان او غذايي مشاورين په کې شامل وو، د معيارونو او توليدونکي عميل

کتني مسوليت اخيستي. په نژدي وختونو کې د خوګانو او شيدو غواګانو لپاره د تغذېي 
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معيارونه  د دولتي او تجاريت دواړو ادارو پواسطه رامنځته شوي. په هر صورت د ليکولو په 

د مسوليت رسه د دوامدارې اړتيا باوجو   ( د تغذيوي معيارونو لپاره له ټول5555وخت کې )

د موجوده معيارونو د بياکتني لپاره برتانيا اداره نه لري ترڅو  نوي څيړنيزي موندين رسه 

 متحد کړی. 

په نورو  ډېرو هيوادونو کې غذايي معيارونه رامنځته شوي. په امريکا کې هغه 

معيارونه چې د ميل څيړنيز کنسل پواسطه رامنځته شوي؛ په ورته توګه اسرتاليا يوه ميل 

 Central Feedي تر څو معيارونه رامنځته او خپاره کړي. په اروپا کې، نيدرلنډ کميټه لر 

Bureau  لري ترڅو معيارونه بياځل وګوري او خپاره يي کړي، او جرمني، فرانسه او

سکانډينويا هيوادونه ورته اداري لري. ځني مينولونه چې د دي ادارو پواسطه رامنځته شوي 

و د دوی د استعامل منوين په ليکنه کې شاميل دي. په هر په ډېرو ليکنو کې لست شوي، ا

صورت دا ممکنه، نه ده چې د الرسيس وړ د ټولو معيارونو لپاره يو جامع پوښښ وړاندي 

 کړو.

تجاريت کمپنۍ د تغذيوي معيارونو عمومي استعاملونکي دي  چې د خوګانو او 

بشپړونکي  شخوند وهونکو ته د پولټري لپاره کانسنرتيت غذا د بشپړو غذاګانو په توګه او

غذاګانو په توګه علف تهيه کوي. همدارنګه د تغذيي مشاورين د غذا جوړولو لپاره  دا 

استعاملوي او فارم لرونکو ته مشوره ورکوي. د تجاريت غذا کمپنۍ زياتره خپاره شوي 

وګه د تمعيارونه تغريوي تر څو د مرصفونکو لپاره خاليص اړتياوي پوره کړي. د مثال په 

پولټري د مغذي موادو اړتياوي ميالن لري چې د يو نسل څخه بل ته تغريشکل وکړي چې 

دليل يې جنتيکي انتخاب او انکشاف دي. په پايله کې د غذا ميل معيارونه له دې تغرياتو 

رسه پايت کيدي نه يش. د غذا موجوده  معيارونه بيا کتل کيږي او د جريي په محاسبه کولو 

ټرونو د استعامل  ډېريدل استعاملونکي تشويق کړي چې د غذايي معيارونو په کې د کمپيو 

انتخاب کې  ډېر انعطاف پذير وي. عالوه له دې څخه د جريو په فورمول کولو نن ورځ 

تاکيد لږ دي تر څو حداقل اړتياوي پوره کړي او  ډېر تاکيد د مغزي موادو د تغري په اړه د 
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ينه کيږي ) ځکه چې  برتانيا د فورمول کولو تخنيکي څاروی د عکس العمل په وړاندو

 کميټه د مغذي موادو په ځواب ويلو تکيه کوي(.

غذايي معيارونه په اسايس ډول په فارمونو کې د عميل کولو وړ نه دي. د مثال په 

توګه څړکيدونکي څاروي به نسبت يوې جوړي شوي جريي ته، هغه څه وخوري چې 

که چريي څړکيدونکي څاروي ونه توانيږي چې د ګامن له ريبيل يي يش. په هر صورت 

مخې د مسو د کمښت له کبله  وده وکړي نو د مسو د اړتيا پوهه کيدي يش اړينه وي تر څو 

دا ډاډمن کړي چې دا عنرص لږ دي. په پرمخ تلونکو هيوادونو کې معيارونه د الرسيس وړ 

اړتيا څخه  ډېر برابريږي چې په ازاد نه دي. په پرمختللو هيوادونو کې هغه مغذي مواد له 

ډول موجود او ارزانه وي )د بيلګې په توګه کلسيم(. په هرصورت اړتيا دا ده چې د مغذي 

موادو  ډېر ورکول )د معيارونو په پيل کولو رسه( بند يش ځکه چې د څارويو پواسطه محيط 

ډ کې د په ندرلين ته  ډېر اخراجيږي او د محيط د ککړتيا سبب کيږي، د مثال په توګه

فاسفورس او نايرتوجني مرکباتو پواسطه د خاوري او اوبو ککړتيا. په نژدي راتلونکي کې، 

 غذايي معيارونه داسې بريښي چې د مغذي موادو لپاره اعظمي او لږې اندازي ترشيح کړي. 

 

  د ژوند ساتنې لپاره د مغذي موادو اړتياوي ۱.۱.

يو څاروی هغه وخت د ژوند ساتنې په حالت کې دي چې د دې د بدن ترکيب 

په کې ثابت پايت يش، چې محصول لکه شيدي نه ورکوي او په خپل محيط کې کار نه 

تررسه کوي. څرنګه چې څاروي په غري توليدي حالت کې لږ ساتل کيږي، دا کيدي يش د 

ي اتنې لپاره د مغذي موادو اړتياو اکاډميک دلچسپۍ په توګه وليدل يش ترڅو د ژوند س

معلومې کړي؛ په هر صورت د څارويو په ځانګړی توګه د غري شخوند وهونکو د  ډېرو 

صنفونو لپاره ټولې اړتياوي د ژوند ساتنې او توليدي اړتيا د جمع کولو پواسطه محاسبه 

ګټوره  ومرهکيږي. په پايله کې په عميل ډول د څارويو د ژوند ساتنې د اړتياوو پوهه همد

ده لکه څومره چې په نظري ډول ګټوره ده. د ژوند ساتنې لپاره د انرژي اړتيا اهميت په 

جدول کې ښودل کيږی، چې د څارويو د مختلف صنفونو  د ژوند ساتنې او توليد  1۱11
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جدول کې  ټول څاروي توليدونکي دي، مګر لږ توليدي  1۱11برخه اخيستل ښايي. په 

نرژي د ژوند ساتنې لپاره استعاملوي.  د مثال په توګه، په افريقا کې څاروي خپله  ډېره ا

خپله انرژي د ژوند ساتنې لپاره استعاملوي. هغه څاروي   959غواګاين په اوسط ډول تقريباً 

چې له غذا څخه منع شوي د ژوند ساتنې اړتياوي د بدن له زيرمو څخه پوره کوي. مونږ 

ي څاروي بايد د بدن زيرمه ماته کړي تر څو د بدن د پخوا ليديل چې د غذا څخه منع شو 

رضوري پروسو لکه تنفس او د ويني دوران  د انرژي اړتيا پوره کړي. څرنګه چې انرژي د 

استعامل رسه بدن د تودوخې په توګه پريږدي، نو بيا څاروی  د انرژي د بالنس په منفي 

و حقيقت لري؛ د مثال په توګه، ي حالت کې دي. ورته مسله د نورو مغذي اړتياوو لپاره هم

څاروی ته د پروتني څخه خايل غذا ورکول کيږي په خپلو فضله او تشومتيازو کې نايرتوجن 

له السه ورکوي نو له دې کبله د نايرتوجن په منفي بالنس کې دي. د ژوند ساتنې د غذا 

  ذي ماديمقصد دا دي چې د بدن له زيرمو له استفادي څخه مخنيوي ويش او د يوي مغ

د ژوند ساتنې اړتيا هغه اندازه معلوموي ترڅو هغه اندازه ډاډمنه کړي چې  څاروی په 

تجربوي ډول نه دا مغذي ماده اخيل او نه يې له السه ورکوي. له دې کبله د ژوند ساتنې 

اړتيا  ترټولو لږ حد دي چې صفر بالنس ترويج کوي )باکيفيته کول اړين دي، ځکه که 

مغذي مادې د زيرمه کولو توانايي ونه لري، وروسته د ژوند ساتنې د اړتيا چريي څاروی د 

 څخه د تهيه  کيدونکي اندازي لوړيدل به ال هم  صفر بالنس يش(.

 

 د ژوند ساتنې د انرژي اړتياوي

 اسايس  ميتابوليزم

لکه چې پخوا  ترشيح شو د يو څاروی په ژوند ساتنه کې مرصف شوي انرژي 

بدن د تودوخي په شکل پريږدي. د تودوخي اندازه چې په دې توګه رامنځته کيږي د 

څاروی د اسايس ميتابوليزم په توګه پيژندل کيږي او د دي اندازه کول د خاليص انرژي 

د  ه په خپله خوراکه کې اړتيا لري چېآټکل وړاندي کوي چې څاروی ورته په ترتيب رس 

ژوند ساتنې اړتياوي يي پوره کړي. د اسايس ميتابوليزم اندازه پيچلې ده ځکه چې د څاروی 
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پواسطه توليد شوي تودوخه نه يوازې له دې منبع څخه ترالسه کيږي بلکې همدارنګه د 

  اروی د عضال تو دخوراکي موادو د هضم او ميتابوليزم )د تغذيه کيدلو تودوخه( او د څ

 جدول  د بېالبيلو څارويو د ټولې انرژی رسه د توليد او ژوندساتنې برخه 1۱11

 
 (MJد خالصې انرژي اړتيا )

 ژوند ساتنه

 (%) ټولې اړتيا 

  توليد ژوند ساتنه 

    ورځني اندازي

 01 50 15 شيدي توليدوي 05kgکيلوګرامه غوا چې  655

055kg  1سخوندره چې د ورځيKg 55 16 50 وزن اخيل 

55kg  5۱.5خوګ چې د ورځيkg 11 15 . وزن اخيل 

1kg  05غوښني چرګوړي چې د ورځيg 61 5۱05 5۱55 وزن اخيل 

    کلني اندازي

655kg  15غوا چېkg  6555خوسکي اوkg  شيدي

 توليدوي

15 .5. 19 655 16 

555kg  16خوګه چې (1۱5kg خوګ بچيان او )

.55 kg   شيدي توليدوي 

. 155 1 655 61 

5۱5 kg  6 55 155 هګۍ توليدوي555چرګه چې. 

ارادي فعاليت څخه  هم تر السه کيږي. که چريي څاروی په سوړ چاپرييال کې وساتل يش 

د تودوخي توليد  ډېريدي  يش. کله چې اسايس ميتابوليزم اندازه کيږي د خوراکه نه لرونکي 

څاروی پواسطه د تغذيه کولو د تودوخي  ډېريدل يو پيچيل تاثري دي. د خوراک نه درلودلو 

غذاګانو د بشپړيدو په خاطر د هضم او ميتابوليزم لپاره اړين دي د  وخت چې د مخکنيو

نوعو ترمنځ د پام وړ تغري کوي. په انسان کې د يوي شپي په اندازه غذا نه شتون  کافی دي 

مګر د شخوند وهونکو په هضم، جذب او متيابوليزم کې چې د غذا له بنديدو وروسته څو 

ي موده اړينه ده؛ ورته موده د خوګانو لپاره ده، او  ورځي دوام کوي، لږ ترلږه  څلور ورځ

مرغانو لپاره دوه ورځي توصيه کيږي. د عميل کولو لپاره يو شمري ځانګړتياوي شتون لري 

حالت ته رسيديل. که چريي د تودوخي توليد دوامداره  post-absortiveچې ايا څاروی  

 دازې ته د تودوخي لږيدل دي. دوهماندازه کيږي نو تر ټولو ډاډمنه ځانګړنه يي ثابتې ان

حالت د بهر کېدونکي تنفس پواسطه ورکول کيږي. د خوراکې د نشتون په دوران کې د 

اکسيديشن مخلوط له جذب شوي کاربوهايدريت، شحم او پروتني څخه د بدن شحم او 



حيواين تغذيه  566 

 

د بدن ځينو پروتني ته  په دوامداره توګه توپري کوي. په مخلوط کې د غريپروتيني 

يدونکي تنفس د لږوايل پواسطه  کاربوهايدريت  په شحمو بدليږې او کله چې د شحمو بهرک

ته رسيږي دا  فرض کيدي يش چې انرژي يوازې د بدن د زيرمو  .5۱لپاره تيوري اندازه 

څخه ترالسه کيږي. په شخوند وهونکو کې عالوه له دې څخه يوه بله نښه  چې ايا څاروی 

رسيديل دا ده چې ميتان  توليد )او له دې کبله هضمي حالت ته  post-absorptiveد 

 فعاليت( يو ډيري لږي اندازي ته ورسيږي.

کله چې اسايس ميتابوليزم په انساين مضامينو کې اندازه کيږي د تودوخې په توليد 

کې د ارادي عضيل د فعاليت ونډه يوي لږي اندازي ته لږيدي يش، مګر د فارم په څارويو 

ده تر څو  بشپړ  اسرتاحت حالت ترالسه يش دا په لږه اندازه ترالسه کيدي کې مرسته اړينه 

يش. خوراک نه کول کيدي يش فعاليت لږ کړي، مګر حتي لږ فعاليت د ودرېدو پواسطه 

وړاندي کيږي چې د مالستې لپاره د تودوخې د توليد د  ډېرولو لپاره کايف دي.  په پايله 

طالح دخوراکې د نشتون ميتابوليزم )لوږې ميتابوليزم( اص کې، د فارم د څارويو په مطالعه کې

د اسايس ميتابوليزم د ماخذ په توګه استعامليږي ځکه چې محدود اساسې حالتونه، نه ترالسه 

کيږي.  د خوراکې د نشتون ميتابوليزم )لوږې ميتابوليزم( اصطالح همېشه  له لوږې ميتابوليزم 

رژي لږې اندازي په بر کې نييس چې نهار څاروی رسه يوځای استعامليږي؛ دا د هغې  ان

جدول  5۱11ځني ځانګړی اندازي په  يي په خپلو متيازو کې اطراح کوي. د لوږې ميتابوليزم

کې ورکول شوي. د استثنا په توګه دا اندازي د غټو څارويو لپاره نسبت وړو ته لوړي دي، 

دی وزن په يو واحد لوږې ميتابوليزم باندې  ال هم په وړو مګر دوهم کامل ښايي چې د ژون

څارويو کې لوړ دي. د اسايس ميتابوليزم په  وختي مرحله کې د خوراک د نشتون په مهال 

د تودوخي توليد په  ډېره اندازه د څاروی د سطحي او وزن ترمنځ  نسبت  رسه تړيل دي، 

 5۱11په اساس اندازي مقايسه کول عادي  )د او د څارويو د بېالبيلو سايزونو لپاره د سطحي 

جدول دريم کامل(. د څارويو د سطحي  اندازه کول سخت دي او له دې کبله داسې 

ميتودونه وړاندي شوي ترڅو دا د بدن له وزن څخه معلوم کړي. د دي ډول ميتودونو اساس 

وان ت دا دي چې په بدنونو کې د ورته شکلونو او مساوي غلظت، سطحي نسبت د وزن

(5۱6.W ته )دی. د دې نظرې منطقي انکشاف دا وو چې د سطحي محاسبه حذف  5/0
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رسه  محاسبه کړي. کله چې د نهاري ميتابوليزم او بدن د  W.5۱6کړي او نهاري ميتابوليزم له 

وزن ترمنځ رابطه نوره هم وازمويل شوه دا وموندل شوه چې تر ټولو نژدي اړيکه د ميتابوليزم 

د فارم د څارويو د لوږې ميتابوليزم لپاره د  5۱.0Wترمنځ. د  W.5۱6منځ وه، نه د تر  5۱.0Wاو 

 5۱.5کال پوري کله چې  تصميم ونيول شو چې دا مناينده  1561اسايس ماخذ په توګه تر 

جدول څلورم کامل وګورئ(.  دا  د پام وړ بحث وو چې ايا  5۱11يش، استعامل شوي، )د 

)زياتره ورته ميتابوليکي وزن ويل کيږي( يوه غوره اساس دي. دا به دلته  5۱.5Wسطحه يا 

تکرار نه يش مګر په هغو کتابونو کې شته چې په ډېرو ليکونو کې لست شوي. د رياضيکي 

پلوه دايس څه نشته چې له لوږې ميتابوليزم رسه د دې دوه اساساتو ترمنځ انتخاب ويش، د 

غو څارويو  لوږې ميتابوليزم د سايز له کبله د موږک دوی اړيکي رسه مساوي دي. د بال

پواسطه پيدا شوي او اوسط اندازه يې   S Brodyڅخه تر فيل پوری محدوده لري چې د 

 .5۱.5MJ/kg W 5۱5ده؛ آټکيل اندازه يي په ورځ کې  5۱.0kcal/kg W .5په ورځ کې  

دل شوي. د مثال په جدول کې ښو  5۱11ده. په هرصورت، د نوعو ترمنځ  توپريونه، په 

د لوږې لوړ ميتابوليزم لري، او پسونه   159توګه، غواګاين نسبت ځانګړو نوعو ته  تقريباً 

 لږ د لوږې ميتابوليزم لري. همدارنګه د نوعې د  عمر او جنس په اساس هم توپريونه  159

 دازيجدول د بالغو بېالبيلو نوعو څارويو د لوږي د ميتابوليزم  ځني ځانګړي ان 5۱11

 څاروي
ژوندي وزن 

(kg) 

 (MJ/dayد لوږې ميتابوليزم )

په يو څاروي 

(1) 

 Kgپه 

ژوندي وزن 

(W( )5) 

سطحه  5mپه 

(0) 

 5۱.5kg wپه 

(1) 

 5۱05 ۱5. 5۱569 01۱1 555 غوا

 5۱01 5۱1 .5۱15 ۱5. 5. خوګ

 5۱55 0۱5 5۱151 ۱1. 5. انسان

 5۱50 0۱6 5۱596 1۱0 55 پسه

Fowl 5 5۱65 5۱055 – 5۱06 

 5۱05 0۱6 5۱155 5۱15 5۱0 موږک

شتون لري. د لوږې ميتابوليزم د ميتابوليکي وزن له مخې په ځوان کې نسبت زړو څارويو 

په  ورځ او په  5۱.5MJ/kg W 5۱05ته لوړ دي، د بيلګې په توګه  په ځوان خوسکي کي 
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؛ همدارنګه په نارينه غوايي کې نسبت ښځينه   5۱.5MJ/kg W5۱05بالغه غوا کې يوازې 

 لوړ دي. 159يا خيص شوي نارينه ته 

 

  د انرژي بالنس او تغذيوي تجربه

د ژوند ساتنې انرژي هغه ده چې د انرژي موازنه )د صفر انرژي بالنس( بهرته 

لوږې په خالف  کوي. دا اندازه په مستقيم ډول په خوراکه کې آټکل کيدي يش، لکه د 

هغه څاروي چې د هغوی د غذا انرژي پيژندل شوي وي، په تغذيوي تجربه کې د دوی د 

ل د  خوراکي اندازي تر هغې چې څاروي د انرژي بالنس آټکل کيدي يش. په نظري ډو 

انرژي په معلومه متوازنه کې وي، تنظيم کيدي يش مګر دا په عميل ډول اسانه ده چې دوی 

پريښودل يش تر څو لږې بايلنې او اخيستني تررسه کړي او وروسته په يولسم څپرکی په 

يستل ه انرژي اخشکل کې ښودل شوي موډل استعامل يش تر څو د مساوات لپاره اړين 5۱11

 0۱0kg/day DMخوسکی ته  055kgآټکل يش. د مثال په توګه، فرض کړئ چې يو 

رسه ورکړل شوي. که چريي دا  gk=5۱5رسه او له يو  MJ/kg DM11۱5د  M/Dغذا له 

اړتيا  به په الندې  MEذخريه کړي، نو بيا د دي د ژوند ساتنې د  5۱5Mj/dayخوسکی 

 ډول محاسبه يش:

(0۱0X11)-(5/5۱5)=05۱0MJ ME/day 

ورته نظريه همدارنګه په تغذي تجربو کې تعقيب کيدي يش په کومو کې چې 

څاروي په کالوري مرتونو کې نه ساتل کيږي. هغه څاروي چې معلومه انرژي لرونکي 

خوراکي ورکول کيږي، او د دوی ژوندي وزنونه او ژوندي وزن اخيستل او بايلل اندازه 

ژي اندازې د ژوند ساتنې او  ژوندي وزن اخيستو لپاره  په دوه الرو کيږي. د اخيستونکي انر 

معلوميږي. ساده ميتود يې د غذا د پيژندل شوي معيارونو استعامل په بر کې نييس. بله طريقه 

( او ژوند وزن W(، ژوندي وزن )Iدا ده چې د انرژي د اخيستو لپاره ارقام استعامل کړو )

 ه حل کړو:( ترڅو الندې معادلGاخيستل )

+bG5۱.5=aWI 
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رضيبونه د خوراکي د انرژي  آټکلونه وړاندې کوي چې په ترتيب رسه د  bاو  aوروسته بيا 

ژوند ساتنې  او  هر واحد ژوندي وزن اخيستو لپاره استعامل شوي. د تحليل دا شکل د 

څارويو د  ډېرو ټايفونو لکه د شيدو غواګانو  د توليدلپاره د معادلې په ښې طرف کې د 

ادامه پيداکړي. په دې الره کې د ژوند ساتنې )او  اضافه اصطالح ګانو په عالوه کولو رسه

همدارنګه د توليد لپاره(  د انرژي د معلومولو په خاطر د تغذيې تجربو په استعامل کې 

عمومي نيوکه دا ده چې د ژوندي وزن تغري د انرژي د بالنس کمزوري واحد دي. په هر 

حاليل د مقايسوي تخنيک صورت، دا ممکن ده چې دا ميتود د ساملې انرژي په اساس د 

 پواسطه کيږدو تر څو د څارويو د انرژي  تغريات آټکل يش.

 

 د لوږې ميتابوليزم په اساس د ژوند ساتنې د اړتياوو معلومول

د ژوند ساتنې د اړتياوو د تغذيه کولو تجربوي ميتود  آټکل دا ګټه لري چې په  

الوري کيږي، نسبت هغو ته چې په کنورمالو رشايطو کې په ساتل شوو څارويو باندې  عميل 

مرت کې د وږي څارويو پواسطه يو څه غري طبيعي رشايط رامنځته شوي. په پايله کې، دا 

ستونزمنه ده چې د ژوندساتنې د اړتيا لپاره د لوږې ميتابوليزم اندازي په عميل ډول بيان کړو 

لو ډېره انرژي د عض  . يو فکتور چې په پام کې ونيول يش دا دي چې د فارم څاروي عموماً 

د ارادي فعاليت لپاره استعاملوي. بل فکتور دا دي چې توليدونکي څاروي بايد نسبت وږي 

څارويو ته له لوړ ميتابوليکي اندازي رسه  عميل يش او له دې کبله د ژوند ساتنې د لوړې 

ورمايل ناندازې سبب کيږي د فارم څاروي د اقليم  ډېرو تغرياتو رسه مخ کيږي اود بدن د 

 تودوخې لپاره ځانګړي انرژي استعاملوي.

لومړي دوه فکتورونه الندې ترشيح شوي او د اقليم تاثريات  او ژوند ساتنې 

. د عضالتو د ارادي فعاليت د انرژي مرصف مخ کې ترشيح شوي ۴۱۱په انرژي اړتياوي  

ونه د ژوندي جدول کې ښودل شوي. په لومړي کامل کې مرصف 0۱11په بېالبيلو شکلونو په 

وزن په واحد ورکړل شوي. دوهم کامل د فعاليتونو د واحدونو د شمري آټکلونه ورکوي او 

پسه  ورځني مصارفات آټکل کوي. د مثال په توګه که چريي پسه  د  55kgدريم کامل د 
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په کيلو ګرام ژوندي  kJ 5۱6)دريم لني( قدم  وهي او د واحد مرصف يي   km 5ورځي 

مرصف  5۱6X5۱5X55=655 kJپسه به د ورځي   55kg وي، نو يو وزن په کيلو مرت

په  km 5۱5جدول د لوږې ميتابوليزم  يوه اندازه په بر کې نييس، که چريي  0۱11ولري. 

ورځ کې قدم ووهي د دي پسه د خاليص انرژي اړتيا به د ژوند ساتنې لپاره 

(655/1055)X155=15۱59    دول کې لست ج 0۱11ډېره يش. ځني فعاليتونه په 

شوي چې د ټولو څارويو پواسطه تررسه کيږي )دريدل، پاسيدل او څمالستل، جمع يو 

کوچني اندازه حرکتونه(. په پايله کې کله چې د ژوند ساتنې اړتياوي محاسبه کيږي د دوی 

 AFRCد انرژي مرصف هميشه لوږې ميتابوليزم ته عالوه کيږي. د مثال په توګه، په 

لو وګورئ(،  د کورين شيدي ورکونکي مېږي لپاره په کيسيستم کې )ډېری ليکني  (1550)

پسه لپاره په يوه ورځ  55Kgده. د يو  kJ 5۱6ګرام ژوندي وزن د ورځي د فعاليت اجازه 

ده. د خوړلو د انرژي مرصف  119ده يا د لوږې ميتابوليزم تقريباً  kJ 195کې دا اندازه 

)نيول، ژول او بلع کول( او شخوند وهل ) دا د ګټورتوب د ثابتو  آټکلونو په توګه په پام 

(  د تودوخې  ډېروايل په بر کې نييس. په هر صورت، که چريي څاروي Kکې نيول کيږي، 

اليت ضڅريږي، نسبت هغو ته چې خوراکي ورته مهيا کيږي، د دوی د انرژي اړتياوي د ع

 5kmپسه چې بايد  kg 55جدول ښايي که چريي يو  0۱11فعاليت لپاره ډيري  ډېريږي. 

اوچت يش، او د خوړو اخيستو وخت له  5۱5km قدم ووهي او د خوراکي د موندلو لپاره 

 پسه کې د فزيکي کړنې د انرژي اندازي kg 55جدول په يو  0۱11

ژوندي  kgپه يو کړنه

 وزن اندازه

د ورځې اندازه  د کړنې موده يا تکرار

(kJ) 

 kJ/h 5 h/day 195 5۱1 والړ

 kJ 6 times/day .9 5۱56 حالت بدلول

 kJ/km 5 km/day 655 5۱6 حرکت کول

 kJ/km 5۱5 km/day 595 59 پورته ختل

 kJ/h 5–9 h/day 555–1555 5۱5 خوړل

 kJ/h 9 h/day 955 5۱5 شخوند وهل

 kJ/h 5 h/day 1055 5۱1 لوږې ميتابوليزم
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ساعتونو ته  ډېر کړي، د دي د انرژي مرصف به په يوه ورځ کې  9څخه  5

655+595+.55=1695kJ   ډېريږي. په عمومي   159ميتابوليزم نژدي ډېر يش چې لوږې

له هغو څارويو څخه  ډېري دي  559-55توګه د څړکېدونکو څارويو د ژوند ساتنې اړتياوي 

چې په کورکې ساتل کيږي. په هر صورت، دقيق  ډېروايل د ځمکي او وښو په ټايف باندې 

( Kwليت )يت فعامتکي وي. د ميتابوليزم وړ انرژي د استعامل  ګټورتوب  تر څو د عضال 

 ته ورته فرض کيږي. kmمصارف پوره کړي عموماً د 

اګر چې لوږې ميتابوليزم د معياري حالتونو الندې اندازه کيږي، وړانديز دا دی 

چې د يو ځانګړي څاروی لپاره ترالسه شوي اندازه  د څاروی د انرژي په مخکني حالت 

ا لوړ پالن وي او ناڅاپه پري غذ باندې تکيه کوي. که چريي يو څاروی چې د تغذيې په

بنده يش نو د دي ميتابوليکي اندازه به نسبت هغې ته لوړه وي چې ورته څاروی وار له مخه 

وريانو رسه جوړه  05kgپه ټيټ پالن باندې ساتل شوي وي. په يوه مقايسه کې چې له 

هغې لوړ له  559شوي، هغه چې مخکي په لوړ پالن ساتل شوي د هغوی لوږې ميتابوليزم 

وو چې مخکي په اوسط پالن باندې تغذيه شوي وو. ورته تاثري هغه وخت ليدل کيږي  چې 

دوی په  I.eڅارويو ته يوازې کايف خوراکه ورکړي چې رصف د دوی وزن ثابت وسايت ) 

ژوند ساتنه کې وساتئ(. هرڅومره چې وخت ترييږي، جريه بايد په دوامداره توګه لږه يش 

وسايت. استنباط دا دي چې څاروي کويل يش له لږو )ژوندساتنې(  تر څو اړين مساوات

جريو يا  د انرژي د استعامل د  ګټورتوب په ښه کولو رسه يا له دې ډېر د غريي رضوري 

عضاليت فعاليت له لږولو رسه توافق وکړي. دا په دي معني که چريي د يو څاروی د لوږې 

شوي  وي پالن باندې معلومېږي نو بيا ترالسهميتابوليزم له يوي دوري وروسته په لږ تغذي

اندازه، حتي کله عضالتو ته د اضايف فعاليت په خاطر لږيږي،کيدي يش کله چې ورته د 

تغذي يو لوړ پالن وړاندې کيږي د دي د ژوندساتنې اړتياوي په ښه ډول لږې آټکل کړي. 

 555شوي ) کې پيژندل د شخوند وهونکو لپاره د خطا دا منبع په اسرتاليايي انرژۍ سيستم

مخ وګورئ(، هرڅومره چې د ژوند ساتنې لپاره د انرژي اخيستل  ډېرېږي دا هم  ډېريږي. 

کله چې د يو څاروی د لوږې ميتابوليزم په يو ميتابوليکي واحد باندې ترشيح کيږي، د 
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څاروی د بدن د ترکيب په اساس توپري کوي. د ميتابوليکي پلوه فعال نسجونه لکه داخيل 

غړي او عضالت د ژوندساتنې لپاره نسبت هغو انساجو ته چې د ميتابوليکي پلوه لږ فعال 

دي  ډېري انرژي ته اړتيا لري. په پايله کې يو چاغ څاروی نسبت يو ډنګر څاروی ته چې 

 ورته وزن ولري  لږ د لوږې ميتابوليزم لري.

 

 رياقليم تاث د ژوند ساتنې د انرژي په اړتياوو او انرژي په ميتابوليزم د

د فارم د څارويو په تغذيه باندې د اقليم تاثري د ژوند ساتنې د انرژي لپاره انرژي 

ته مختص نه دي بلکه د انرژي د ميتابوليزم نور صورتونه  او همدارنګه د انرژي څخه په غري 

اقليم  د انرژي په اړتياوو تر ټولو  ډېر تاثري نور مغذي موادو رسه تړيل دی. په هرصورت، 

لري او په يخو اقليمونو کې چې څاروي د ژوند ساتنې په لږه اندازه کې ساتل کيږي  ډېر 

 متاثره کيږي.

دواړه يت لرونکي او مرغان ګرمه وينه لرونکي دي، معني دا چې دوی د بدن حرارت ثابت 

توليدوي او که چريي دوی خپله  د بدن تودوخه سايت. څاروي په دوامداره توګه تودوخه 

ثابته سايت، نو بايد خپل چاپرييال ته تودوخه  ضايع کړي. د تودوخې د السه ورکولو دوه 

عمده الري دي، يو د وړانګو رسه د حساسيت پواسطه د دوی د بدن د سطحي د ګرمۍ  

اوبه(.  MJ/kg 5۱55 )تنظميم او انتقال، اوبل  د بدن له سطحی او سږو څخه د اوبو تبخري

هغه  تودوخه چې په کې ضايع کيږي په لومړي قدم کې د څاروی او د هغې د چاپرييال 

ترمنځ د تودوخي په توپري باندې متکي ده؛ د فارم د څارويو لپاره د رکتوم تودوخه  چې 

ترمنځ ده. همدارنګه د تودوخې د  Co10-06يوڅه  د بدن د داخيل برخو څخه لږه وي، د 

ع اندازه د څاروی د خواصو، لکه عايق  چې د انساجو او پوښښ پواسطه وړاندې ضاي

کيږي، هم متاثره کيږي، او د محيطي خواصو لکه د هوا رسعت، رطوبت او ملر وړانګو 

پواسطه متاثره کيږي. د تودوخې د ضايع کيدو اندازه د هغو فکتورونو د يو پيچيل عکس 

 او د دې د محيط پواسطه رامنځته کيږي.العمل پواسطه معلومېږي چې د څاروی 

شکل د څارويو څخه د حرارت فزيکي او فزيولوژيکي ضايع کيدل په  1۱11

ډاګه کوي. په دې مثال کې، برجسته الين د وږي خوګ د تودوخي  توليد ښايي چې په 
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 MJ/day 5دي. د دې د حرارت توليد )او ضايع کيدل(   پروت  کې  Co 55يوه مناسبه 

( ضايع کيدو پواسطه په مساوي ډول sensible  evaporativeدا تقريباً د )دي، او  

 تقسيموي.

که چريی د حرارت درجه په دوامداره توګه لږيږي، خوګ به حرارت په تيزۍ 

رسه ضايع کړي. دا کويل يش چې داتاثري د تبخري د لږيدو يا د وينې د جريان د لږېدو )او 

تودوخې انتقال( پواسطه  تر يوې ځانګړې اندازي لږ کړي. وروستي ځواب د پوستکي 

ساس کوي. هرکله چې د هوا تودوخه په دوامداره تودوخه لږوي او احتامالً څاروی يخ اح

توګه لږيږي، يو حالت ته رسيږي چې خوګ خپله د بدن ژوره تودوخه يوازې د تودوخي 

په  ډېريدو رسه ساتيل يش، چې دا کار د عضاليت فعاليت د  ډېريوايل د بيلګې په توګه د 

ه  د د لږيدو پواسط لړزې پواسطه تررسه کيږي. د چاپرييال هغه تودوخه چې د هغې څخه

رسه يادېږي او په دې مثال  lower critical temperatureتودوخې توليد  ډېريږي په 

درجه د سانتي ګريد ده. که چريي دا خوګ نسبت وږې ته تر يوې اندازې تغذيه  Co55کې 

شوي وي، نو  د تودوخي توليد به د تغذيې تودوخې د توليد پواسطه  ډېر يش او د دي لږه 

شکل، مات شوي الين وګورئ(. په دې مثال کې، دا  1۱11ين تودوخه به لږه يش )بحرا
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ته   . Coخوګ به  خپل د تودوخي توليد تر هغي  ډېر نه کړي ترڅو د چاپرييال تودوخه 

ښکته نه يش. که چريي دا خوګ  ډېري تودوخي ته مخامخ يش، د حساس ضايع کېدو 

ايعات   دي ته به اړتيا ولري چې خپل تبخريي ضپواسطه د تودوخي بايلل ستونزمن کيږي او 

ډېر کړي. باالخره، تودوخه به هغه حالت ته ورسيږي په کوم کې چې دا خوګ به دي ته 

اړتيا ولري تر څو تودوخې توليد لږ کړي، چي دا کار د عضاليت فعاليت د محدودلو او 

جه چې د هغي څخه همدارنګه د غذا د اخيستو په لږولو رسه کيدي يش. د حرارت هغه در 

 upperپورته څاروي بايد خپل د تودوخي توليد لږ کړي د پورتنۍ بحراين تودوخې )

critical temperature په نوم ياديږي.  د ښکتنۍ او پورتنۍ بحراين تودوخې ترمنځ )

 ( په نوم رسه ياديږي.thermoneutral zoneتوپريته  د تودوخې د خنثي زون  )

ساده حالت څخه حرکت وکړو په کوم کې چې دا خوګ نسبت اوس کويل شو چې له دې 

نورو څارويو او اقليمونو ته يوازې يو تغرييدونکي اقليم، تودوخې رسه مخ شوي. په بېالبيلو 

 1۱11( په Lower critical) محيطونو کې د ساتل شووڅارويو بحراين لږه تودوخه

هونکي څاروي د خنثي تودوخې  پراخه زون لري او لږه جدول کې ښودل شوي. شخوند و 

( تودوخه له غري شخوند وهونکو رسه مقايسه شوي ځکه چې lower criticalبحراين )

شخوند وهونکي د تبخريي تودوخي د ضايع کيدو لپاره  ډېر ظرفيت لري او نسبت غري 

 i.e lower)شخوند وهونکو رسه د دوی د تودوخي  ډېروايل د تغذيه کولو لوړ دي 

efficiency constancts, K عالوه له دې څخه، شخوند وهونکي ميالن لري چې .)

په ټوله ورځ کې په يو ثابته اندازه تودوخه توليد کړي، دايس چې غري شخوند وهونکي 

ميالن لري خپله خوراکه په تيزۍ رسه هضم او ميتابوليزم کړي او وروسته يخني تجربه کړي 

يد لږ شوي وي. واړه څاروي  د يخني رسه  ډېر حساس وي ځکه چې کله چې تودوخې تول

دوی زياتره لږ عايق شوي. په هر صورت، دا زياتره د لوړ اسايس ميتابوليکي اندازي پواسطه 

( لږه بحراين 55Kgپه يو واحد د بدن وزن  رسه بالنس کيږي. په هرصورت د يو بالغ پسه )

(lower criticalتودوخه نسبت يوي غوا ) (555kg ته چې په ورته محيط کې ساتل )

جدول(. د يو څاروی عايق د هغې د پوستکي الندې شحمو )خوګ(  1۱11کيږي، لوړه ده )

، د غواګانو ويښتان، پولټري بڼکي( باندې متکي fleeceاو د پوښښ په ژوروايل )پسونو 
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ې حتي نددي. له دې کبله يو پسه چې وړي يې لري شوي په ځانګړي ډول د يخني په وړا

په اوړي کې او په ځانګړي ډول که چريي د دې غذا اخيستل محدود وي مترضر کيدونکی 

جدول  1۱11دي. د پوښښ او وړيو په خرابيدو رسه ياد عايق لږيږي، او لکه څنګه چې په 

کې ښودل شوي تودوخه په بحراين ډول  ډېريږي.  باران د عايق او د تودوخې د تبخري 

پوښښ ولري،  55mmپواسطه د تودوخې ضايع کيدل  ډېروي. په بالغو پسونو کې چې 

mm05  باران په ورځ کې کويل يش چې بحراين تودوخهCo 6-5    ډېره کړي. په

 ټايف او د ګلې په سايز باندې متکي دي. هغه کورونوکې په څارويو کې د فرش عايق په

خوګان چې په پروړه ساتل کيږي لږه بحراين تودوخه لري نسبت هغو خوګانو ته چې په 

کانکريټ ساتل کيږي. په ورته توګه، هغه خوګان چې په ګروپونو کې ساتل کيږي کيدي 

 خه لږوي.ودو يش يو له بل رسه نژدي يش تر څو خپله سطحي ساحه لږه کړي او بحراين ت

د فارم څاروي  چې  ډېر  د يخ څخه ځپل کيږي نوي زيږيديل وريان، خوسکيان 

او خوګان دي. دوی جسامً واړه دي او کمزوري عايق لري ځکه چې د پوستکي الندې 

شحم يې لږ دي يا د ويښتانو يا وړيو پوښښ يې نري دي. عالوه له دې څخه، دوی د 

ي نوي زيږيديل څاروي د مور څخه کايف شيدي ونه زيږيدو په مهال المده وي. که چري 

تودوخه لږه وي. نوي زيږيديل څاروي يو  incrementخوري، نو بيا د تغذيه کيدلو د 

( brown adipose tissueځانګړي ټايف انساج لري چې نصواري زيرمه کونکي نسج )

رتاتيژيکو سورته وايي تر څو د زيږدو څخه وروسته سمدستي تودوخه توليد کړي، چې په 

برخو لکه اوګه او ګېډه کې زيرمه کيږي. د شحمو څاڅکي د ميتابوليکي پلوه په فعالو 

حجرو کې زيرمه کيږي چې د ويني ښه جريان لري. کله چې شحم ميتابواليز يش نو 

 ATPاکسيديشن، له هغې انرژي رسه چې د تودوخې په توګه ازاديږي نسبت هغې ته چې د 

له دې کبله رامنځته شوي تودوخه بيا د څاروي نورو برخو ته د  په توګه نښيل، ختميږي.

ويني پواسطه وړل کيږي. د نصواري شحمي نسج زيرمي  لږي دي او د هغې ساتونکي رول 

محدود دي. په پايله کې دا ډيره اړينه ده هرڅومره ژر چې امکان ولري بايد ځوان څارويو 

يو څاروی  ننګونکي لږ  حرارت او محيطي ته د ورګو او شيدو په بڼه خوراکه ورسيږي. د 
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تودوخې ترمنځ مقايسه مونږ ته دا وايي چې ايا څاروی د انرژي اضايف منبع ته اړتيا لري تر 

څو د تودوخي توليد  ډېر کړي. په هر صورت، دا مونږ ته دا نه وايي چې څومره انرژي بايد 

 ورته برابره يش. 

( تر څو .سرتاتيژي عبارت دي له )د يخني د سټريس د لږولو لپاره مختلفي 

(  ۴محيط ماليم يش )د بيلګې په توګه د  جوړښتونو عايق بهرت کول يا د يخي هوا لږول(، )

څاروی ته اجازه ورکول ترڅو د موجوده رسچينو څخه د تودوخي توليد  ډېر کړي  ) د 

تودوخې توليد  ( تر څو د څاروی د ۴بيلګې په توګه د شحمو د رسچينو ميتابوليز کول( او )

د غذا د  ډېروايل په اساس  ډېر يش. اخري يي يوه ښه غذايي سرتاتيژي ده. د فارمونو په 

څارويو کې د تودوخي  ډېروايل د هري يوي سانتي ګريد درجي لپاره تودوخه د ننګونکي 

لږې تودوخي څخه لوړيږي چې معقوله ثابته ده. د بالغو خوګانو لپاره په يوه ورځ کې د 

5۱.5kg WkJ/19 .اندازه وړانديز شوي 

د ژوند ساتنې په يوه  5۱.5kg W15kg (165(له دې کبله يوه خوګه چې 

څخه  ) C)o 55lower critical temperature(،  باندې  د MJ ME/day15۱1غذا)

C o 5  درجه لږه تودوخه کې ساتل شوي وه، د هري ورځي د تودوخي ضايعات يې د هغې

ډېر وو. د تودوخې د توليد   15x5x19=1555kJ(1۱55MJ)د تودوخي د توليد څخه 

 1559د استعامل ګټورتوب  MEاستعامليږي د  MEلږوايل د پوره کولو لپاره هر کله چې  

 1۱55(. په پايله کې به دا خوګه د انرژي د مساوات د برابرولو لپاره  اضافه i.e.k=1دي )

MJ ME/day  وي چې د خوګي ته اړتيا ولري. يوه بديله سرتاتيژي بهME  اخيستل تر

هغې اندازي  ډېر کړي چې عالوه تودوخه  به د تودوخي کمبود پوره کړي. د مثال په توګه 

  MJ ME/day10۱5وي نو خوګه به د ژوندساتنې د اړتيا څخه عالوه  .gk ،5۱که چريي 

 يږي.د انرژي په توګه ذخريه ک 5۱15MJد تودوخي په توګه او  1۱55MJته اړتيا ولري، چې 

هګۍ ورکونکي چرګي په نورمال ډول د اشتها مطابق خوراک کوي او له دې 

کبله د دي توان لري چې د خوراکي اخيستل او د انرژي اخيستل تنظيم کړي تر څو د بدن 

څخه لږيږي، د هري يوي  Co55تودوخه تنظيم کړي. هر څومره چې د محيط تودوخه د 
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 1۱9kgتابوليکي انرژي اخيستل  ډېريږي. د مي 55kJدرجي ساتني ګريد لږيدو لپاره   

د خوګو لپاره(. اضافه  .kJ19cfرسه مساوي دي ) 5۱.5kJ/kg W 11چرګي لپاره د 

مرصفيدونکي انرژي په کراره استعامليږي تر څو تودوخه توليد کړي او د هګۍ په توليد لږ 

ايا د عايق  کړي چې تاثري لري. دا نوعه محاسبه د فارمر پواسطه استعامليږي تر څو معلومه 

 استعامل په  جوړښت کې  ډېر اقتصادي دي او که اضايف خوراکه ورکول. 

 (  بيلګيCoجدول په بېالبيلو محيطونو کې د فارم د څارويو د ټيټي بحرانۍ تودوخې ) 1۱11

 توليد اندازه حالت ټايف څاروی
 (km/hباد چټکتيا )

15 5 

 01 59 - نوي زيږيدلی وری پسونه

 05 01 وږی Shorn بالغ 

  55 mm   59 55 وږی وړۍ 

 19 . ژوند ساتنه   

 5 15- خودمختاره   

  155mm15- خودمختاره وړۍ – 

 59 19  نوي زيږيديل خوسکي غواګاين

 0- 16- ژوند ساتنه ذخريه غوښني 

وده کونکي   

(05mm )پوښښ 

5۱9kg/day   

 وزن اخيستل

-05 -15 

شيدو  غوا 

(55mm)پوښښ 

 05ژوند ساتنه 

ه پ \ليرت شيدي

 ورځ

-9 15 

 فرش    

 کنکريټ پروړه    

 - 55 ژوند ساتنه 165kgبالغ  خوګه خوګ

 15 11 لوړ انفرادي وده کونکي 

 10 . لوړ ګروپي  

 

د شخوند وهونکو لپاره په فارم کې د تودوخې دضايع   ډېريدل له يو درجي  

15-55 کې د خوګانو او پولټري رسه د مقاييس ) سانتي ګريد رسه په محيطي تودوخه
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/day5۱.5kJ/kg W وړ دي، مګر د شخوند وهونکو لپاره چې د دروازي باندې ساتل )

( دي. په شخوند وهونکو کې 15kJ-55کيږي او د باد او باران رسه مخامخ کيږي ډير  ډېر )

ږ کيفيته ه کړو. د لممکن دي چې د تودوخي توليد د غذا د کيفيت په تغري رسه با اعتبار 

علوفې لرونکي خوراکي څخه السته راغيل ميتابوليزبل انرژي نسبت هغي ته چې د لوړ 

( رسه Kکيفيت لرونکي کانسنرتيت لرونکي خوراکو څخه ترالسه کيږي د لږ ګټورتوب )

استعامليږي، او د څاروی د ګرم ساتلو لپاره  ډېره تودوخه ازادېږي.  په ګرمو اقليمونو کې د 

شکل کې وليدل  1۱11روی ستونزه دا ده چې  اضايف تودوخه توليديږي. مونږ پخوا په څا

چې د حرارت ډيريدل، د محسويس تودوخې ضايع )شعاع، انتقال او حراريت ارزښت( 

لږيږي او د تبخري پواسطه  ډېره تودوخه ضايع کيږي. کورين نوعي د دي توانايئ له پلوه 

د  ه ضايع کړي د پام وړ توپري کوي. زياتره يت لرونکيچې تودوخه د اوبو د تبخري پواسط

خولو لږي غدي لري او مرغان يې نه لري. په هر صورت غواګاين، په ځانګړی توګه 

(، د خولو پواسطه د کايف اندازه اوبو او تودوخې د Bos indicusټروفيکل غواګاين )

لو پواسطه  د غوټه کو ضايع کولو توان لري. د پوستکي څخه د اوبو تبخري د سطحي اوبو 

ډېريږي. په هر صورت تنفس د تبخري سرته الر ده. فارمر کولی يش چې څاروی وګوري  

تر څو تودوخه د سيوري د جوړولو، هوا جريان او ممکنه اوبو د پاشلو پواسطه مهيا کړي. 

په هر صورت که چريي دوی او د څارويو خاوندان د تودوخي د ضايع کولو ميکانيزم ډير 

يش، څاروی بايد د تودوخي توليد د خوراکې او انرژي په لږ اخيستلو رسه  لږ کړي، په لوړ 

جدي توګه په ګرمومنطقو کې ناتوانه دي  تر څو د انرژي اخيستلو لوړه اندازه وسايت. 

شخوند وهونکي څاروي عموماً د ګرمو اقليمونو رسه لږ توافق لري ځکه چې دوی په لږ 

 ه لږ ګټورتوب  او د تغذئې په لوړې تودوخي اتکا کوي.ل MEکيفيت علفي  باندې د 

 

 د ژوند ساتنې  د تغذيه کولو معيارونه

 شخوند وهونکي 

د ژوند ساتنې د انرژي اړتياوي د بېالبيلو غذايي معيارونو څخه محاسبه کيږي. 

ژندل دي د اړتياوو د محاسبه کولو تر ټولو  پياګر چې ټول معيارونه په کې شاملول ممکن نه 
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شوي ځني معيارونه دلته وړاندې شوي. د غواګانو د ژوند ساتنې د انرژي اړتياوي د 

AFRC(1550) ( پواسطه نرش شوي چې د لوږې په ميتابوليزم متکيF,MJ/day دي او )

 په الندې توګه  وړاندي کيږي:
5۱6.)1۱59(w/5۱50F= 

تقسيم يش د لوږې وزن وړاندي کيږي او ميتابوليکي وزن   1۱59( په Wچې  ژوندي وزن ) 

توان  په استعامل محاسبه کيږي. د غوايانو د لوږې ميتابوليزم   .5۱6ته د    5۱.5نسبت عام 

لوړ دي، او په ترتيب رسه د وده  159د خوسکو او خوسکيو څخه چې عني وزن ولري 

په پام  (A,MJ/day)تحفيف  5۱5555Wاو  5۱55.1Wکونکو او شيدو غواګانو لپاره  د 

شيدو غوا د ژوند ساتنې  د خاليص انرژي اړتيا  655kgکې نيول کيږي. له دې کبله د يو 

(NEm:به په الندې توګه محاسبه يش ) 

MJ/day15۱0)=655x5۱5555+ (5۱6.)655/1۱59(5۱50NEm= 

ند ساتنې وي، د ژو  MJ/kg DM11۱5که چريي د غوا د غذا ميتابوليزبل انرژي 

(mK لپاره به د ميتابوليزبل انرژي د استعامل ګټورتوب )وي )په دولسم څپرکی کې  5۱.11

( د ميتابوليکي انرژي اړتيا به په الندې توګه mMEجدول وګورئ( او د ژوند ساتنې ) 1۱15

 محاسبه يش:

15۱0/5۱.11=mME 

=55۱5MJ/day 

پالن باندې وي او لکه چې مخکي وليدل شو که چريي يو څاروی لوړ غذايي 

ناڅاپه وږي کړل يش، نو د دي د  لوږې ميتابوليزم به نسبت يو ورته څاروی ته لوړ وي چې 

مخکي په يو لږ غذايي پالن  ساتل شوي وي. لکه څرنګه چې د لوږې ميتابوليزم آټکلونه 

پواسطه نرش شوي له غوښينو او شيدو خوسکيانو څخه ترالسه شوي  AFRC(1550)د 

څخه مخکي په ژوند ساتنه تغذيه شوي، دوی کيدي يش د شيدو ورکونکو چې د لوږې 

غواګانو چې لوړه اندازه توليد لپاره تغذيه شوي د لوږې ميتابوليزم لږ آټکل شوي وي.  
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وړانديز دا دی چې د شيدو اصالح شوو غواګانو چې لوړ جنتيکي وړتيا ولري لوږې 

ې وي، کيدي يش اساساً له هغې لوړ وي چې ميتابوليزم او هغه چې په لوړ غذايي پالن باند

پواسطه منل  )5551FiM(يو قيمت د  5۱.5MJ/kg W 5۱150مخکي وړانديز شوي او د 

شکل وګورئ(،چې د  1۱15شوي کوم چې د هغوی د ډيزاين په نظريه باندې متکي دي )

5۱.5MJ/kg W5۱61.  يو ټاکيلmME ورکوي.  د شيدو لوړ توليد لرونکو څارويو د ژوند 

ساتنې  ډېري اړتياوي د ميتابوليکي فعال غړو لکه ګټ او ځيګر  ډېره اندازه منعکس کوي. 

پواسطه د پسونو د ژوند ساتني خپري شوي  اړتياوي   AFRC(1550)د غواګانو په شان، د 

د لوږې په ميتابوليزم او يوفوق العاده فعاليت باندې متکي دي چې د چاغيدونکو وريانو د 

5۱556.W   5۱551څرييدونکو خوګانو د او دW   ترمنځ توپري کوي. د غونډۍ د يوې

55kg :ميږې  د ژوند ساتنې خالصې انرژي اړتيا په الندې توګه وړاندي کيدي يش 

Mj/day5۱0W=5۱551+5۱.5)1۱59(W/5۱50=mNE 

رسه په توپري چې د ژوند ساتنې اړتياوي د کالوري مرتيک  AFRC(1550)له 

پواسطه د غوښيني غوا د ژوند ساتنې خپري  NRC(5555)ي، د ميتودونو څخه السته راځ

شوي اړتياوي او د حاليل د مقايسوي تخنيک د استعامل څخه ترالسه شوي. ګټه يې دا ده 

تر څو تجريب د هغو رشايطو الندې تررسه يش چې په عميل توګه تررسه کيږي، او د فعاليت 

 ساتنې د خاليص تاثريات يي مجازي ځای په ځای شوي دي. د غوښينو غواګانو د ژوند

 ( څخه په الندې توګه وړاندي کيږي:EBW( اړتيا له خايل بدن وزن )mNEانرژي )

5۱.5EBW 5۱055=mNE 

 رسه. EBW=Wx5۱95چې 

 Bosد ژوند ساتنې اړتياوي بيا د نسل او جنس د تاثرياتو لپاره برابرېږي، د 

indicus   ډېريږي. د جنس د    559لږيږي او د شيدو نسلونو اړتيا 159نسلونو  اړتياوي

 پواسطه رامنځته شوي. AFRC(1550)تاثرياتو د برابرولو لپاره هغې ته ورته دي چې د 

همدارنګه د تاثرياتو لپاره د اقليمي فکتورونو او مخکني غذايي حالت په پام کې نيول کيږي. 
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پواسطه خپره  NRC(5551)د شيدو غواګانو د ژوند ساتنې د خاليص انرژي اړتيا چې د 

 ي له کالوري مرتيک څيړنو څخه السته راځي او په الندې توګه وړاندي کيږي:شو 

5۱.5W5۱005=mNE 

دا په زړه پوري ده نوټ يش چې د غوښينو غواګانو د ژوند ساتنې د خاليص 

انرژي اړتياوي چې د حاليل د مقايسوي تخنيکونو د استعامل څخه تر السه شوي او د 

برابري شوي، له هغې رسه ورته دي چې د شيدو غواګانو  559شيدو غواګانو د نسلونو لپاره

لپاره د کالوري مرتيک ميتودونو د استعامل څخه السته راغيل. د پسونو د ژوند ساتنې د 

خپاره شوي له هغې رسه  5۱.5W5۱50پواسطه  )NRC.555(خاليص انرژي اړتيا چې د 

کو د ژوند ساتنې پواسطه رامنځته شوي. د شخوند وهون AFRC(1550)ورته دي چې د 

پواسطه  CSIRO(555.)د انرژي د اړتيا د وړاندويني لپاره تر ټولو مناسب استعامل د 

د وړاندوينې لپاره په الندې توګه د دوه عمومي معادلو رسه  mMEوړاندې شوي، چې د 

 ښودل کيږي:

 :د جريي فورمول کول

cold+Egraze+MEpME5۱1+m)/kA)5۱50-(exp  5۱.5W5۱59=KSM(mME 

 د پرفورمنس وړاندوينه: 

cold+EgrazeMEI+ME5۱55+m)/kA)5۱50-(exp  5۱.5W5۱56=KSM(mME 

 چې: 

K  د 1= د پسونو او اوزو لپاره ،B.indicus  او د  1۱5لپارهB.taurus  1۱1غواګانو لپاره 

S 1۱15او د نارينه وو لپاره  1= د ښځينه وو او خيص شوو لپاره 

M =1+(5۱50xproportion of DE from milk) 

A (6= عمر د کلونو په حساب )نهايي 

mKد ژوند ساتنې په خاطر د ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب= 

pMEهغه ميتابوليکي انرژي چې د توليد لپاره مستقيامً استعامليږي = 

MEIجمله اخيستونکي ميتابوليکي انرژي = 
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grazeME کولو لپاره مرصفيږي= اضايف انرژي چې د څړ 

coldME.د بحراين تودوخې څخه د لږې تودوخې لپاره د انرژي اضايف مرصف = 

داخلول پيژندل شوي چې د لوږې ميتابوليزم حقيقت  pMEپه وړاندوينه کې د  mMEد 

پواسطه  CSIRO(555.)مستقيامً د تغذيې له اندازي رسه توپري کوي. د پاييل په توګه د 

 AFRC(1550)له هغې لوړي دي چې د   159-5ساتنې اړتياوي  وړانديز شوي د ژوند

 پواسطه وړاندي شوي.

 

 خوګان او پولټري 

د خوګانو او پولټري د انرژي اړتياوي په نورمال ډول د دواړو ژوندساتنې او توليد 

لپاره په يوځايي ډول ښودل شوي، اګر چې د ژوند ساتنې د اړتياوو ځني تيوريکي معيارونه 

کې د   Responses to Nutrientsي دي. د برتانوي تخنيکي کميټي په محاسبه شو 

1.۱5 خوګې لپارهkg 115( وړاندوينه )د ME,MJ/dayخوګو د ژوند ساتنې اړتياوي )

MJ) 5۱.5W5۱11 لوړ دي. د خاليص انرژي  159کړي، د وحيش خوګانو له اړتيا رسه چې

5۱.55 (  F,MJ/dayليزم )سيستم استعامل د خوګانو د لوږې ميتابو  )5550BSAS(د 

5۱65W  تحفيف په ترتيب   چنده 5۱55او  5۱1وړاندوينه کيږي او د ژوند ساتنې د فعاليت

رسه  د شيدو ورکونکو خوګو يا وده کونکو خوګانو او وحيش خوګانو لپاره  په کې شامليږي. 

د بالربو خوګو فعاليت د پام وړ نه وي. د هګۍ ورکونکو چرګو د ژوند ساتنې اړتياوي 

(ME MJ/day  وړاندوينه )5۱.5W 5۱55 .کيږي 

 

 آسونه

دي  5۱156W( DE,MJ/dayړتياوي )د آسونو د ژوند ساتنې تر ټولو لږې ا

پواسطه وړاندي کيږي  چې د غريمتحرکو يا ارامو اسونو لپاره د پيل  NRC (555.)چې د 

 5۱155)  159کولو وړ ده. دا قيمت د زيرکو اسونو لپاره له منځني اندازو د فعاليت رسه 

W559 ( د ځوانو فعالو اسونو لپاره  (5۱155W ډېريږي. له دې کبله يو  )555 Kg  آس
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د خاليص انرژي لپاره  ته اړتيا ولري. MJ DE 65۱5به له منځني فعاليت رسه د ورځي 

 MJ/day 0.۱1اس لپاره چې د ورځي  Kg 555دفرانسوي سيستم په استعامل رسه د يو 

آټکل يش.  5۱.5W5۱051( به NE,MJ/dayورکول کيږي د اسونو د ژوند ساتنې اړتيا )

 69۱1د کړنې تحفيف په کې شامليږي دا له  159دليږي او کله چې د هضم وړ انرژي ته ب

MJ/day  رسه مساوي کيږي، چې  دNRC(555.) .له وړانديز رسه ورته دي 

د ژوند ساتنې  انرژي د اړتيا څخه عالوه، ورزيش يو نوکه څاروي همدارنګه د 

فکتورونو لکه  ريکار )مترين( لپاره اضايف انرژي ته اړتيا لري. د کار د انرژي اړتيا په يو شم

د ټرايننګ اندازه، د مترين ټايف، د سواره له  وزن او مترين، اقليم او د ميدان په حالتونو 

، لږ، اوسط –پواسطه په څلورو کټګوريو  NRC(555.)باندې متکي دي. په پايله کې  دا د 

ړتيا ا دروند او  ډېر دروند کار باندې صنف بندي کيږي او په ترتيب رسه يې د ژوند ساتنې

 5۱11نوعو بيلګي په  محاسبه شوي. د هرې اندازي کار د فعاليتونو د   559او  65، 15، 55

 جدول وړاندې کيږي.

 

  د ژوند ساتنې  د پروتني اړتياوي

که چريي يو څاروی ته مناسبه  نايرتوجن نه لرونکي خوراکه  تغذيه يش، نو دا 

به په دوامداره توګه په خپله فضله او تشومتيازو کې نايرتوجن ضايع کړي. په فضله کې 

نايرتوجن، لکه چې مخکي ترشيح شو )لسم څپرکی وګورئ( انزاميونه، د هضمي الري  

ا ي، ورته د فضله موادو ميتابوليکي نايرتوجن )يمړي حجرې او ميکرويب پايت  شوين لر 

پروتني( ويل کيږي. که چريي دا څاروی په دوامداره توګه خوراک وکړي، نو دا به په 

دوامداره توګه په فضله کې نايرتوجن ضايع کړي. دا لږه روښانه ده، شايد چې ويل يو 

متيازو وګه په خپلو تشو څاروی په دايس خوراکي چې نايرتوجن نه لري بايد په دوامداره ت

دا اطراح هغه نايرتوجن وړاندي کوي  چې په  کې نايرتوجن ضايع کړي. تر يوې اندازې 

هغو موادو کې ځای نييس چې په پايله کې مرصفيږي او هغه چې په بدن کې د دوباره 
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استعامل څخه تر السه کيدي نه يش. د مثال په توګه د عضالتو کريتني په دوامداره په 

 ني باندې بدليږي، چې په تشومتيازو کې اطراح کيږي.کريتن

 جدول په لږ، منځني، دروند او  ډېرو درنو مترينونو کې د اسونو د اونيز کارونو بيلګي 5۱11

د زړه منځني رضبان  مترين کټګوري

 دقيقه(\)رضبانونه

 د کړنو ټايفونه نۍ(او \ترشيح )ساعتونه

 159walk, 559) 0-1 95 لږ

trot, 159 canter) 

Recreational 

riding 
 د مترين رشوع  

   Show horses 

(ocaasional) 

 ,walk 059) 5-0 55 منځني

559 trot 

Recreational 

riding 

  159 canter, School horses 

  59 low jumping) Show horses 

(frequent) 
 ,walk 559) 5-1 115 دروند

559 trot, 

Ranch work 

  159 canter, Polo 

  159 gallop and 

jumping) 

Low/medium-

level eventing 

   Race training 

(middle stages) 
 Racing (speed or مختلف، چې 155-115 ډير دروند

endurance) 

په اونۍ کې يو ساعت   

 چټکتيا

Elite three-day 

eventing 

ساعتونو کراره     6-15  

 کار کول

 

Adapted from National Research Council 555., Nutrient Requirements of Horses, 

Washington, DC,National Research Council. 

تشومتيازو کې د نايرتوجن  په هرصورت د نايرتوجن  ډېره برخه د هغو څارويو په

څخه خايل خوراکه خوري د يوريا په شکل )په يت لرونکو کې(، د آمينو اسيدونو د 

کتابوليزم خاص محصول دي چې د بدن د پروتني له تغري څخه رامنځته کيږي، لکه چې په 

څپرکی کې ترشيح شوي. د پروتني د تغري اندازه د يو نسج څخه بل ته د پام وړ تغري  11

، له ځينو پروتينونو رسه لکه هغه چې په ځيګر او کوملو کې دي، په څو ساعتونو يا کوي
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ورځو کې عوض کيږي، او نور لکه  په هډوکو او عصبي نسج کې  په مياشتو يا کلونو کې 

عوض کيږي. دا آمينو اسيدونه هغه وخت ازادېږي چې د بدن پروتينونه ماتيږي او يوه منبع 

ض کيدونکي پروتينونه جوړيدي يش. له دې کبله يو آمينو جوړوي له کوم څخه چې عو 

اسيد په ځيګر کې يوه ورځ  او عضيل پروتني کې په راتلونکي ورځ موجود وي. په حقيقت 

 کې د بدن  پروتينونونه په خپل منځ کې آمينو اسيدونه تغريوي.

په هر صورت، د پروتني د جوړيدو په شان له جذب شوو آمينو اسيدونو څخه، 

بيا ځل دوران ته داخليدل په بشپړ ډول موثر نه دي. هغه آمينو اسيدونه چې يو پروتني څخه 

السته راځي کيدي يش دبل يو لپاره اړين نه وي. په پايله کې دوی کتااليز کيږي او نايرتوجن 

االخره په تشو متيازو کې اطراح کيږي. کله چې يو څاروی اول ځل په يوريا بدليږي، چې ب

نايرتوجن نه لرونکي غذا ته عوض يش، د نايرتوجن اندازه د هغې په تشومتيازو کې مخکې 

له دې چې په لږه اندازه کې ثابت يش، د څو ورځو لپاره په دوامداره توګه لږيږي. کله چې 

لري.  ت په بيا منځته راتلو کې ورته تاخري  شتوننايرتوجن بيا ځل معريف کيږي نو د مسوا

دا د دې وړاندوينه کوي چې څاروي د پروتني ذخريي لري چې د کمښت په مهال 

استعامليږي او د  ډېروايل په مهال بريته ګرځي. دا انساج زياتره په اسانۍ رسه د کمښت په 

نونه تر ټولو چې پروتي مهال  چې د ميتابوليکي پلوه تر ټولو فعال دي خايل کيږي چريته

ناپايدار وي، لکه ځيګر. د ځيګر د نايرتوجن خايل کيدل د انزاميي فعاليت د ځني کمبود 

رسه تړاو لري، او ذخريه پروتني له دې کبله فکر کيږي چې د کار لپاره ځانګړی يش، کوم 

چې په خپله سايتوپالزميک پروتينونو څخه تشکيل شوي. کله چې ځانګړی شوي پروتني 

ختم يش، د تشومتيازو نايرتوجن اطراح اصغري حد ته رسيږي او تقريباً يو ثابته اندازه ده. 

په هر صورت، دا اندازه يوازې هغه وخت پاتی پايت کيږي چې د انرژي اخيستل کايف  وي. 

که چريي نسجي پروتني کتابوليز کيږي په خاص ډول د انرژي ورکولو لپاره، نو بيا د 

وجن اطراح به بيا ځيل  ډېره يش. په دومره لږه اندازه نايرتوجن اطراح تشومتيازو د نايرت 

کېدل د تشومتيازو د ايندوجينس نايرتوجن په توګه پيژندل کيږي او د دې څاروی له 

دوامداره شتون رسه، د بدن متناسب نايرتوجن تر ټولو لږ ضايع کوي. له دې کبله د ژوند 

ن آټکل لپاره د تشومتيازو ايندوجينس نايرتوج ساتنې د نايرتوجن )ياپروتني( د اړتيا
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استعامليږي. دا اسايس ميتابوليزم ته ورته دي او په حقيقت کې د دي دوو ترمنځ يوه اړيکه 

د تشو متيازو ايندوجينس  نايرتوجن په کيلو   5mgشتون لري. په عمومي ډول دا تناسب 

-055لغو شخوند وهونکو لپاره  ( دي. د باmg/MJ 555کالوري اسايس ميتابوليزم )تقريباً 

155 mg ( تشومتيازو ايندوجينس نايرتوجن د لوږې په يو ميګا ژولMJ ميتابوليزم کې دا )

تناسب يو څه لږ دي. دليل يې هغه شخوند وهونکي چې خوراکه يې لږ پروتني  لري د دي 

ه پايله کې پتوان لري تر څو يوريا بياځل دوران  بريته رومن يا غټو کوملو ته داخل کړي. 

هغه نايرتوجن چې په تشومتيازو کې اطراح کېږي په غري شخوند وهونکو کې باالخره د 

ميکرويب پايت شونو په توګه اطراح کيږي. مجموعي يا اسايس ايندوجينس نايرتوجن د 

محاسبې لپاره د تشومتيازو ايندوجينس نايرتوجن د فضله موادو د ميتابوليکي نايرتوجن رسه 

د شخوند وهونکو لپاره، اسايس ايندوجينس نايرتوجن  په تقريبي ډول جمع کيږي. 

5۱.5mg N/kg W055 دي او دmg/MJ 1555-1555  ،لوږې ميتابوليزم رسه مساوي دي

چې غري شخوند وهونکوکې دوه يا دري چنده نسبتاً لوړ دي. کله چې نايرتوجن دوباره په 

رتوجن اندازه د غذا څخه د رامنځته غذا کې شامل يش، په تشومتيازو کې اطراح شوي ناي

 exogenous urinaryشوو  آمينو اسيدونو د غريموثر استعامل له کبله  ډېريږي. د 

nitrogen   غريمستقيم  د مرکب له کبله د تشومتيازو نايرتوجن  ډېر اطراح کيږي. دا نوم

سه تر ال پشنهاد کوي چې دا ډول نايرتوجن د بدن له زيرمې څخه نه بلکې له غذا څخه 

ماتيدو څخه په استثنا دا شکمنه   creatinineکيږي. په هر صورت، د ايندوجينس پروتني 

قوي ويش درست دي. دا غوره  ده چې دا ډول ايندو جينس ماتيدل د  ده چې ايا دا ډول

متديد نسبت يو اضايف ضايع ته، ضايع کيږي ځکه  عموماً د پروتني په  مجوده نايرتوجن 

 کس العملونه کوي او د آمينو اسيد غريموثر استعامل مالحظه کېږي.تغري کې  ډېر ع

د ژوند ساتنې  اړين  نايرتوجن )يا پروتني(  هغه دی چې د تشومتيازو ايندوجينس 

او فضله کې د ميتابوليکي نايرتوجن بالنس کړي ) او همدارنګه په ويښتو، پوستکي او خوله 

ي عمده ميتودونه چې د دي ضايعاتو د انداز کې د پوستکي کوچني ضايعات(. تر ټولو دوه 

لپاره استعامليږي هغو ته ورته دي چې د ژوند ساتنې د انرژي د اړتيا د محاسبې لپاره 

کاريږي. لومړي يي، د لوږې کتابوليزم دي، چې د نايرتوجن نه لرونکي تغذئې په مهال د 



59. د ژوند ساتنې او ودې د تغذيه کولو معيارونه   

 

 

 

 

به کوي جن اندازه محاسڅاروی د نايرتوجن ضايعات په بر کې نييس، او د خوراکي د نايرتو 

چې د دي ضايعاتو د بالنس لپاره اړين دي. دوهم يي هغه دي چې د ژوند ساتنې اړتياوو 

د نايرتوجن اخيستل  په  مخ وګورئ(، او ۴۱۵استعاملوي )د محاسبې لپاره  تغذيوي تجريب 

 بر کې نييس چې د نايرتوجن مساوات ته اړتيا لري.

 

 و معيارونه )پروتني(د ژوند ساتنې لپاره د تغذيه کول

 شخوند وهونکي 

د شخوند وهونکو  د پروتني د اړتياوو د محاسبي لپاره د رشوع نقطه چې د 

AFRC(1550) ( پواسطه رامنځته شوي د اسايس ايندوجينس نايرتوجنBEN اطراح )

 ده، چې په الندې ډول  وړاندي کيږي:

5۱.5W 5۱05BEN(gN/day)=  

وي. د غواګانو په  15۱1g/dayضايع کيدل  BENغوا لپاره به د  655kgد يوې 

اضايف  g/day5۱5وړاندي کوي،  چې  5۱.5W 5۱519ويښتانو کې د پوستکي ضايع کيدل 

ګرام پروتني( ده. په برتانيه کې د  5.5) 11۱6g/dayضايع لري، او جمله ضايع يي 

د  دونهڅپرکی کې ترشيح شوي، جذب شوي آمينو اسي 10ميتابوليزبل پروتني سيستم په 

غوا د ژوند  655kgګټورتوب رسه استعامليدي يش. په پايله کې د  1۱5.ژوند ساتنې لپاره له 

 )1550AFRC(دي. هغه نظريه چې د  g/day5.5( mMPساتنې ميتابوليزبل پروتني )

آټکلونه يې معدې ته  BENپواسطه رامنځته شوي په هغه قاعده  باندې انتقاد کوي چې د 

سطه د تغذيه شوو څارويو له څيړنو څخه السته راغيل او له دې کبله د محلول د داخل پوا

يو بشپړ دنده تررسه کونکي رومن نه لري. عالوه له دې څخه، دا د تشومتيازو ايندوجينس 

نايرتوجن او د فضله موادو له ميتابوليکي نايرتوجن ترمنځ توپري نه کوي، کوم چې د تغذيه 

رد  ري لري. شايد د ژوند ساتنې د پروتني د اړتياوو آټکل دکولو له اندازي رسه مستقيامً توپ

سرته ساحه د فضله موادو د ميتابوليکي نايرتوجن له وړاندويني او په هضمي الر کې د 
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ترشح کېدونکي ايندوجينس نايرتوجن رسه تړاو لري چې  د خارجيدونکي فضلې د 

پواسطه ترشيح شوي  NRC(5551)ميتابوليکي نايرتوجن برخه جوړوي. هغه نظريه چې د 

پواسطه منل شوي په شيدو  غواګانو کې  د فضله موادو ميتابوليکي  FiM(5551)او د 

( مستقيامً د تغذيه کولو له اندازي رسه توپري کوي او له هغه اندازي MFPپروتني )

ايندوجينس نايرتوجن رسه چې هضمي الري ته داخليږي او دوباره جذبيږي، يا مستقيامً يا 

تيدو وروسته په ميکرويب پروتني کې شامليږي. د تشومتيازو ايندوجينس پروتني له ما

(EUP,g/day( او په ويښتانو کې  د پوستکی له الري ضايع )g/day په ترتيب رسه )

5۱55W1۱1  5۱65اوW5۱0  وړاندي شوي، چېMFP(g/day)  د وچې مادي له اخيستو

(DMI,kg/d  څخه معلوميږي لکه )05xDMI دا نظريه دا راښايي چې په رومن کې .

ځني جوړ شوي ميکرويب پروتني  په وړو کوملو کې د هضم وړ نه دي مګر کيدي يش 

د ناهضم شوي  559مات  او په غټو کوملو کې جذب يش، او دايس فرض کيږي چې 

ميکرويب پروتني چې مخکې هضمي الر ته رسيږي په فضله موادو کې خارجيږي. په پاي 

ندوجينس پروتني لپاره يوه سمونه شامليږي او دا  څرګندوي چې د انزاميونو او کې، د اي

په  mMPمړو حجرو اطراح مستقيامً د تغذيه کولو له اندازي رسه توپري کوي. له دې کبله 

 الندې توګه وړاندي کيږي:

DMI 5۱01DMTP)+-)5۱9((DMTP/ 5۱5 -DMI 05+5۱65W5۱0+5۱55W1۱1=mMP 

= د هضم وړ ميکرويب DMTP( او kg/dayاخيستل ) = د وچې ماديDMIچې  

 (.g/dحقيقي پروتني )

 ARC(1595)پواسطه د ژوند ساتنې د پروتني منل شوي اړتياوي  د  CSIRO(555.)د 

مستقيامً  MFPلپاره په جال ډول آټکل کيږي  چې  MFPاو  EUPپر اساس دي مګر د 

په الندې ډول  EUPنسلونو لپاره  B.taurusد تغذيه کولو رسه توپري کوي. د غواګانو د 

 وړاندي کيږي:

EUP (g/day)=16۱1 ln W-15۱5 
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په  EUPلږيږي. د پسونو، لپاره  559نسلونو لپاره، د وړاندويني اندازه  B.indicusد 

 الندې توګه محاسبه کيږي:

EUP(g/day)= 5۱11.W+0۱0.5 

وړاندي کيږي، او د پوستکي له  MFP  ،15۱5 g/kg DMIد غواګانو او پسونولپاره، 

 6۱55x  5۱.5W 5۱519( 5۱.5W5۱11(په توګه  )1550AFRC(( د g/dayالري ضايع  )

 وړاندي کيږي.

لکه چې پورته ښودل شوي، د شخوند وهونکو لپاره د پروتني زياتره 

څپرکی وګورئ( د ژوندساتنې لپاره د پروتني د اړتياوو  10استعاملېدونکی سيستمونه )

ه د نايرتوجن په ايندوجينس ضايعاتو متکي دي مګر مختلف فکتورونه استعاملوي آټکلون

تر څو په غذايي اړتياوو کې د ايندوجينس ضايعات روښانه کړي. د مثال په توګه د برتانوي 

 g/day5.5کيدي يش  mMPغوا  kg 655ميتابوليزبل پروتني سيستم په استعامل رسه، د 

( څخه ترالسه يش. MCPا پروتني د ميکرويب پروتني )وي )لکه پورته(. احتامل لري د

د تناسب لپاره يو تحفيف جوړيږي  او د حقيقي  MCP (5۱.5)کله چې د حقيقي پروتني 

 اړتيا عبارت ده له: MCP( د هضم، د 5۱95پروتني )

 MCP (g/day = )5.5/(5۱.5x5۱95)=109 gد ژوند ساتنې 

د عضوي تخمر شوي موادو په اندازي او له  MCPپه رومن کې توليد شوي   

( باندي متکي دي. د هغو غواګانو لپاره چې FMEدې کبله د تخمر وړ ميتابوليزبل انرژي )

 g MCP / MJ FME 5د ژوند ساتنې په اندازه  تغذيه شوي، دا اړيکه په تقريبي ډول 

ي )د دي د و  MJ/day 55اخيستل  FMEاندازه کيږي. په پايله کې، که چريي د غوا 

 50x5=1.. g/dayد تهيه کيدو اندازه به  MCPژوند ساتنې د انرژي اړتيا آټکل کوي(، د 

پرته له نا تجزيه شوي د هضم وړ  i.eپه يوازې توګه ) MCPوي. لکه چې ليدل کيږي، 

پروتني څخه(  بايد په کايف اندازه وي چې د څاروی د ژوند ساتنې اړتيا پوره کړي. په 

خوند وهونکو يوه خوراکه چې د څاروی د ژوند ساتنې  انرژي ډاډمنوي حقيقت کې، د ش
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او د رومن د مايکرواورګانيزمونو د پروتني يا نايرتوجن اړتيا پوره کوي، نو دا به  د څاروی 

په محاسبه کې اخري قدم  دا دي چې د غوا په  د ژوند ساتنې د پروتني اړتيا ډاډمنه کړي.

ان، او ټه اندازه آټکل يش. د ميکرويب پروتني د برابرولو په شخوراکه کې د پروتني اړينه ټي

له دې کبله د رومن د مايکرو اورګانيزمونو د پروتني اړتيا، نسبت د څاروی  اړتيا ته  ډېره 

ده، دا خوراکه بايد د رومن د مايکرو اورګانيزمونو لپاره د رومن پواسطه تجزيه کيدونکي 

کړي. له دې کبله، مطلوبه خوراکه بايد   ډېر تجزيه  ( برابرERDPکايف اندازه پروتني )

 FMEپه اندازه  MJ/kg DM 9کيدونکي پروتني وړاندې کړي. که چريي خوراکي 

 0.=6۱6/..1به  ERDPوي او اړين  kg/day 6۱6=50/9درلود، نو بيا به اړينه اندازه 

g/kg DM رومن د  ده. د وي. دا د لږ يا منځني کيفيت لرونکو وښو له سايليج رسه ورته

کراره جريان په لږه اندازه کې چې د ژوندساتنې لپاره د تغذيه کولو په اندازو کې توقع کيږي 

وي، له دې کبله د سايليج ترټولو لږ پروتني   .5۱(، د سايليج د پروتني تجزيه کيدل به 5۱55)

، g/kg DM 15ته اړتيا ولري. همدارنګه دا خوراکه به تقريباً  151g/kg DM=.0/5۱.به 

DUP .برابر کړي، اګر چې دا څاروی به  د ژوند ساتنې لپاره اړتيا ونه لري 

 

 خوګان او پولټري 

د انرژي په شان، د خوګانو او پولټري د پروتني اړتياوي معموالً د ژوند ساتنې  او 

توليد لپاره يوځای ښودل کيږي. په هر صورت د دې څارويو د ژوند ساتنې اړتياوي  يوازې 

وړاندوينه  BSAS(5550)د ايندوجينس ضايعاتو څخه محاسبه کېږي. د مثال په توګه  

د ايليوم د معياري    g 5۱5تنې د پروتني اړتيا کيدي يش د کوي چې د خوګانو د ژوند سا

څپرکی وګورئ(. په  10پوره کړي ) day5۱.5W/هضم وړ پروتني په تهيه کولو رسه په 

خوګانو کې د ژوند ساتنې  د اليسني اړينه  اندازه د ايليوم د معياري هضم وړ پروتني د اړتيا 

 محاسبه کيږی. 5۱19
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 آسونه 

( په توګه ښودل کيږي، او د ژوند CPد خام پروتني ) وتني اړتياويد اسونو  د پر 

پواسطه رامنځته شوي چې د بند پايت کيدونکي  NRC(555.)ساتنې اړتياوي يي د 

نايرتوجن په عوض د اخيستونکي نايرتوجن د بريته ګرځيدنې پواسطه آټکل کيږي  ترڅو 

 g/kg 1۱56ورکړي، چې د  g N/kg /day 5۱555رتوجن منځنۍ اړتيا د ژوند ساتنې د ناي

/day  خام پروتني له اړتيا رسه مساوي دي. په هر صورت، د اسونو ترمنځ د ژوند ساتنې د

اړتياوو د توپريونو پر اساس  او د دي فرضې له مخې  چې  ډېر فعال اسونه  ډېر د بدن  

ندازې وړاندي کيږي. له دې کبله د غريمتحرک نسجونه حاميه کوي، د انرژي په شان دري ا

او  1۱59او  ډېرو فعالو اسونو د ژوند ساتنې  د خام پروتني اصغري اړتياوي په ترتيب رسه 

1۱11 g/kg/day .وړاندي شوي 

د ژوند ساتنې  د اړين پروتني څخه عالوه، هغه اسونه چې کار)مترين(  کوي د 

لپاره  MGپاره اضايف پروتني ته اړتيا لري. د ( لSL( او خولو د ضايع کيدو )MGعضيل )

آټکل کوي چې دا اړتيا  NRC (555.)د خام پروتني اړتيا د مترين په حالت  متکي ده او 

او  5۱566، ..5۱1، 5۱595د لږ، متوسط، دروند او ډير دروند مترين لپاره په ترتيب رسه 

5۱051 g/kg W ( د خولو ضايعات د مترين له شدت رسه   5۱11ده .)جدول وګورئ

، 5۱55ډېريږي او آټکل شوي چې د هري کټګورۍ مترين کونکو اسونو لپاره د بدن د وزن 

 ۱9g/kg.سلنه وي. په اوسط ډول، د خولو د خام پروتني محتويات  5۱55او  1۱55، 5۱55

فرض  59.پروتني هضم  او د غذايي 559دي. که چريي د پروتني د استعامل ګټورتوب  

 يش، نو بيا د مترين لپاره د اضايف پروتني اړتيا په الندې ډول تعقيبيږي:

CP exercise (g/day)= (MGxW) + [(SLx.۱9xW)/5۱600] 

محاسبه   1۱09د اسونو د ژوند ساتنې د اليسني توصيه شوي اړتيا او مترين د خام پروتني 

 کيږي.
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   اړتياويد ودې  د مغذي موادو  ۴۱.۱

لکه  چې څاروي وده کوي نو وزن او اندازه يي  ډېريږي. ټول څاروی خپل ژوند 

د يوي  حجرې په توګه چې هيڅ وزن نه لري، رشوع کوي او بيا وده کوي تر څو بالغو 

ري يا د پو  1555kgڅخه د يوي هګۍ ورکونکي چرګي لپاره تر   kg 5وزنونو کوم چې د 

يو غوايي لپاره له دې څخه هم  ډېرېږي. هغه طرحه چې يو څاروی پري وده کوي له القاح 

شکل پواسطه وړاندي  5۱11( منحني لکه د S-shapedڅخه تر بلوغيت کيدي يش د يو )

يش. د جنيني دوري په جريان او د زيږون څخه تر بلوغيت پوري، د ودې اندازه  ډېريږي؛ 

سته، د څاروی د بلوغيت رسه سم دا  په دوامداره توګه لږيږي. په له بلوغيت څخه ورو 

عميل توګه، يوشمري فکتورونه  لکه د څاروی محيط او تغذيه د دي  ودې سبب کيدي يش 

انحراف وکړي. د خوراکي لږوايل )يخ يا وچ موسمونه( کيدي  تر څو له دې منحني څخه

کيږي، چې وروسته    ډېري خوراکي د يش وده لږه يا حتي د څاروی د وزن د بايللو سبب 

 څاروی وده چټکوي.

په عمومي توګه  څاروی د شديدو رشايطو الندې ساتل کيږي، چې د ودې 

شکل کې ښودل شوي او هغه چې د پراخو رشايطو  5۱11منحني رسه تعقيبيږي چې په 

الندې ساتل کيږي هغه به  ډېر قطع شوي منحني تعقيب کړي، د دوی ټوله وده نسبت 

نظري طرحې ته   ډېره د تغري وړ ده. د څاروی د ودې رسه سم، نه يوازې دا چې د دوی 

وزن او اندازه  ډېريږي همدارنګه دوی انکشاف کوي. له دې رسه مونږ دا وايو چې د 

څاروی مختلفي برخي ) لکه پښي(، غړي )لکه ځيګر( او انساج )لکه عضله( په بېالبيلو 

هرڅومره چې څاروی وده کوي نسبت يې هم تغري کوي. د اندازو وده کوي، له دې کبله 

دي او رس  15kgمثال په توګه، په غواګانو کې د يو خوسکي وزن د زيږون پر مهال تقريباً 

 کيږي. 6۱59يې چې په نسبي ډول غټ دي، د هغې د بدن 

ته  ورسيږي نو بيا يې رس د بدن   155kgپه هر صورت، کله چې دا خوسکي 

 Johnکې،  1515sا تناسب د څاروی د بلوغيت پوري دوام کوي. په کيږي او د 1۱59

Hammond  پهCambridge  پوهنتون کې د څاروی انکشاف د ودې د امواجو د

سلسيل په توګه ترشيح کړي. د مثال په توګه، د غټو نسجونو رسه په رابطه کې، د ژوند په 
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او د هډوکي نسجونو ته د  لومړيو کې )د مور د ګيډي په داخل د ژوند په شمول( اعصاب

مغذي موادو له کبله لومړيتوب ورکول کيږي او چټکه وده کوي، وروسته عضله لومړيتوب 

لري، او په پاي کې ذخريوي نسج په چټکۍ رسه وده کوي. کله چې څاروي چټکه وده 

کوي، د ودې دا امواج يو بل باندې اوړي،حقيقتاً دا چې يو چټک وده کونکي څاروی د 

ايس اندازي ذخريه کوي په دايس حال کې چې د عضيل وده به الهم دوام ولري. شحمو اس

  د څاروی وده او  تغذيه له وراثت رسه تړيل ده، يو يې بل متاثره کوي. د يو څاروی د ودې

اندازه د هغې د مغذي موادو اړتيا مشخص کوي. معکوساً د هغې د تغذيي په تغري رسه، د 

 کيدي يش. د دې کړنې يو بل صورت دا دي چې د يو څاروی يو څاروی د ودې اندازه تغري

د ودې اندازه د ودې د توليد )لکه غوښه( ترکيب ځانګړی کوي، او همدارنګه د غوښي 

  مرصفونکي سړي هم متاثره کوي.

کله چې څاروی غوښي د توليد لپاره تغذيه کيږي، فارمران زياتره هدف لري تر 

ن په اصطالح او ترکيب رسه توليد کړي. په هر صورت، څو جسد د يو  ځانګړين رسه د وز 

هغه څاروي چې د نورو مقصدونو لکه توليد مثل، شيدو يا هګۍ توليد لپاره استعامليږي 

کيدي يش د ودې د طرحې تعقيب ته اړتيا ولري چې د غوښيونو څارويو څخه توپري کوي. 

مغذي موادو اړتياوي  د څپرکی د دې برخي  هدف دا دي چې وښايو چې د ودې لپاره د

څنګه معلومېږي  او څنګه دوی کيدي يش تغري وکړي، د څاروی په طبيعت او  ساتنې په 
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مقصد پوري اړه لري. دوهم هدف دا دي چې وښايي چې څنګه څاروی وده او انکشاف 

د تغذيوي کنرتول پواسطه تغري کيږي. اګر چې وده له القاح څخه رشوع کيږي، چې په 

تونکو په هګۍ ( کې واقع کيږي يو ځانګړی مضمون جوړوي چې په پنځلسم رحم  )يا د الو 

 څپرکی کې رانغاړل شوي. دا برخه د زيږون څخه وروسته وده ذکر کوي. 

  د وزن اخيستنې کيمياوي ترکيب

دي کياګر چې وده او انکشاف د بدن د برخو ، غړو او نسجونو په توګه  اندازه 

يش، تغذيه پوهان په لومړي قدم کې د کيمياوي ترکيباتو په وده کې دلچسپي لري چې د 

څاروی بدن جوړوي، دا ځکه چې دا د هغوی د مغذي موادو اړتيا مشخص کوي. پروتني، 

اوبه او خاکسرت )يوځای له رضوري لپيډونو لکه فاسفولپيدونه او کاربوهايدريتونه لکه 

اسبونو رسه  يوځای کيږي تر څو د يو څاروی جسد جوړ کړي ګاليکوجن(، په ثابت تن

له دې څخه څاروی مختلف  ذخريه شوي لپيډ لري.  پروتني او  مخ وګورئ(. عالوه ۱.۱)

لپيد د بدن د انرژي رسه مرسته کوي. عالوه له دي  مرکباتو بدن  د هضمي الري او مثاين 

 فرعي او توپريي محتويات لري.
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د دي ټولو مرکباتو وده د حاللولو او تجزيه کيدونکو څارويو پواسطه د ودې په مسلسلو 

شکل د غټو ارقامو پاييل وړاندي کوي چې د غواګانو  0۱11مرحلو کې څېړل کيدي يش. 

د بدن ترکيب ښايي، د هري برخي د بدن د وزن رسه چې د خايل بدن وزن په وړاندې طرح 

 مي الر او د مثاين محتويات.شوي، چې ژوندي وزن منفي هض

شکل ښايي چې د څاروی د خايل بدن د وزن د  ډېريدو رسه  د بدن جوړونکو  ټولو  0۱11

کيمياوي مرکباتو وزنونه په بېالبيلو اندازو  ډېريږي. شحم په تيزۍ رسه ذخريه کيږي او د 

 اندازو شکل کې ښودل شوي( په لږيدونکو 0۱11خالص بدن مرکبات )د پروتني پواسطه په 

رسه ذخريه کيږي. د بدن  انرژي په ورته الري د شحم د محتوياتو رسه  ډېريږي. د هر يو 

مرکب او خايل بدن د وزن ترمنځ رابطه  خطي منحني وي. په هر صورت، کله چې ټول 

وزنونه د هغوی د لوګاريتم په توګه، ترشيح يش، رابطه يي د نيغو خطونو پواسطه ترشيح 

 کيدي يش.

 

 اريتمي اړيکو  معادله:د لوګ 

Log y= log b +a log x 

 =  خايل بدن وزن.  الجربي معادله يې دايس ده:x=  مرکب وزن او yچې  

Y=bxa 

 1505پواسطه  J S Huxleyمعادلې ويل کيږي او لومړي ځل د   allometricدي ته 

دازه  ګټورتوب د ودې  ګټورتوب دی او دا د هغه برخي د ودې ان aکې وړاندې شوي. د 

ده چې د ټول څاروی د ودې د اندازي رسه اړيکه لري. که چريي دا د مشرتکه څخه  ډېر 

قيمت ولري، نو دا برخه نسبت ټويل ته په چټکۍ رسه وده کوي، او د دي برخه له ټول رسه  

ډېريږي. دا برخه په معادله کې له دې کبله د ناوخته بلوغ ته رسيدونکي برخي په توګه 

عکوساً که چريي د ودې ګټورتوب  نسبت مشرتکه ته لږ وي، نو بيا د دې ترشيح کيږي. م

برخي مرسته له ټول رسه لږيږي او دا برخه د وختي بلوغ ته رسيدونکي په توګه ترشيح 

 کيدي يش.
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معادلو توپري د خايل بدن وزن اخيستلو ترکيب ته اجازه ورکوي  allometricد 

م په بدن کې د يو غړي د وزنونو لپاره مشخص چې د هر ځانګړی بدن وزن د تشخيص  يا ه

جدول دا  6۱11شکل د السته راوړو لپاره استعامل شوو ارقامو ته پيل يش  0۱11يش. د 

پروسيجر په ګوته کوي. دا جدول ښايي هرڅومره چې څاروی وده کوي، د هغې د خايل 

د  رسه مطابق تغرييږي. Hammond’s growth wavesبدن وزن اخيستلو ترکيب د 

ژوند په لومړيو کې، وزن په عمومي ډول د اوبو، پروتني او مرنالونو )خاکسرت( څخه تشکيل 

شوي چې د هډوکو او عضيل د ودې لپاره اړين دي؛ وروسته دا اخيستنه  ډېر شحم لري او 

 په پايله کې انرژي   ډېريږي.

  زن اخيستلو ترکيب( د و EBWجدول   د منځني سايز لرونکي نسل غوا د خايل بدن  وزن ) 6۱11

 (MJ/kgانرژي ) (g/kgشحم ) (g/kgپروتني ) (kgخايل بدن وزن )

55 191 96 .۱65 

155 16. 119 5۱.6 

155 165 551 11۱95 

555 155 556 10۱.5 

055 119 050 1.۱06 

155 111 115 55۱.. 

555 115 55. 51۱51 

Log15 protein =5۱9950 - log15 EBW - 5۱550. 

Log15 fat = 1۱.99 x log15 EBW - 5۱65. 

Energy = 50۱6 x protein + 05۱0 x Fat 

Adapted from Agricultural Research Council 1595 The Nutrient Requirements of 

Farm Livestock, Farnham Royal, Commonwealth Agricultural Bureaux. 

 

Allometric  معاديل په نورو الرو باندې د ودې د مطالعي لپاره استعامليدي

يش. د مثال په توګه د کيمياوي مرکباتو دامنه پراخه کيدی يش تر څو انفرادي آمينو اسيدونه 

يا مرنايل مواد، له هغې تجزيي رسه په بر کې ونييس چې د دې مغذي موادو د اړتياوو د 

ارنګه د ځانګړو غړو او انساجو لپاره عميل کيدي يش. معلومولو لپاره استعامليږي. دا همد

اګر چې اسايس فکتور  د هغې وزن اخيستلو ترکيب باندې تاثري کوي چې د وده کونکو 

څارويو پواسطه رامنځته شوي، او له دې کبله د ودې لپاره د هغوی د مغذي موادو اړتياوي 
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لري.  خيستو ترکيب باندې تاثريد هغوی د بدن وزن دي، نور فکتورونه هم شته چې د وزن ا

 lowد څارويو نوعي يو ښکاره فکتور دي. په يو ځانګړی وزن کې، وړي نوعي )

mature weight به نسبت غټو نوعوته د ودې او بلوغيت په  ډېر پرمختليل مرحله کې )

ژوندي وزن کې د پسونو پواسطه جوړ شوي ترکيب تقريباً  65kgوي. د مثال په توګه، په 

555g/kg   5.شحم دي، په داسې حال کې چې غواګاين يوازې g/kg  ۱11.لري. په 

 وزن ترکيب وړاندې شوي. جدول کې د  ډېرو نوعو پواسطه رامنځته شوي د

که چريي په خايل بدن وزن کې د اخيستل شوي وزن ترکيب د وړو او غټو نوعو 

ترکيب   اخيستل شوي وزن ترمنځ توپري ولري، نو بيا د وړو او غټو  نوعو نسلونو ترمنځ  د

جدول په غواګانو کې دا تاثري ښکاره کوي. دايس ښکاري چې د  9۱11توپري منطقي دي. 

ودې د ترکيب حقيقي ځانګړی کول د بدن تقريبي وزن نه دي بلکې د بدن وزن د څاروی 

د بلوغ وزن رسه تړيل دي. دا کيسه د ودې په ترکيب باندې د جنس  تاثرياتو ته په کتو  

 ي(. ښځينه عموماً نسبت نارينه تهجدول کې وړاندې شو  9۱11يه کيږي )همدارنګه په حام

په بلوغيت کې واړه دي. په پايله کې د دوی وده نسبت نارينه وو ته په يو ځانګړی وزن کې  

ډېر شحم او انرژي لري. خيص شوي ميالن لري چې د نارينه او ښځينه وو  ترمنځ واقع 

ی د ودې اندازه ده چې  د ودې ترکيب متاثره کوي. د ودې يش. اخري فکتور د څارو 

دموجي تيوري څخه دا ښکاري چې نابالغ څاروي چې د ودې لپاره  محدودو مغذي موادته 

الرسيس  کراره وده کوي، دا به د هډوکي او عضيل د ودې لپاره استعامل کړي، په دايس 

هغوی به شحم زيرمه کړي.  حال کې هغه څاروي چې  ډېرو مغذي موادو ته الرسيس لري

وده کوي نسبت هغې   5۱5kg/day( چې g/kgله دې کبله، د يو خوګ د ودې شحم )

وده کوي  ډېر وي. دا يو عمومي حالت دي، اګر چې دا تاثري  5۱0kg/dayخوګ ته چې 

په  ډېرو نابالغه څارويو او  هغو جنسونو کې لږ دي چې  د محدود زيرمه شوو شحمو لپاره 

 وي.انتخاب ش
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 جدول د بېالبيلو عمرونو او ژندي وزن لرونکو څارويو د اخيستل شوي وزن انرژي او ترکيب سلنه ۱11.

 عمر (kgژوندي وزن ) څاروی

 (g/kgد وزن ترکيب ) 

 Ash شحم پروتني اوبه
انرژي 

(MJ/kg) 

Fowl   ليګهارن سپني(pullets ،

 کراره وده کونکي(
 6۱5 05 56 555 655 1۱1 اونۍ  5۱50

 15۱5 .0 96 500 615 11۱5  اونۍ  .5۱ ميږي(   Shropshireپسونه )

 15۱9 55 551 111 565  55۱1 اونۍ 1۱1 

 10۱5 55 519 150 5.5  1۱5 مياشتي 5 

 16۱5 01 051 160 195  6۱5 مياشتي 01 

 55۱9 60 559 159 551  15۱5 مياشتي 55 

 51۱5 55 165 .15 055 – 50 مونث(  Duroc-Jerseyخوګ )

 15 – 095 151 1.5 59 51۱1 

 111 – 015 115 555 51 50۱0 

 ۱9. – 91 155 6.1  1۱0 مياشتي 5. غوا )هولسنت سخوندري(

 11۱1 – 195 165 551  15۱6 مياشتي 505 

 15۱0 – .19 555 555  05۱1 مياشتي 155 

Adapted from Mitchell H H 1565 Comparative Nutrition of Man and Domestic Animals, Vol. 1, 

New York and London, Academic Press. 

 غوا د خايل وزن  په ترکيب کې د جنسونو او نسلونو ترمنځ توپريونه kg 055جدول د  9۱11

 نسل ترکيب

 جنس

 مونث خيص شوي مذکر

-Aberdeen (g/kgپروتني )
Angus 

1.5 161 155 

 Holstein 196 19. 16. 

-Aberdeen (g/kgشحم )
Angus 

155 55. 011 

 Holstein 106 1.5 510 

Calculated from the data of Ayala H J 15.1. PhD thesis, Cornell University, Ithaca, NY, USA. 

 

 )انرژي(  د ودې  تغذيوي معيارونه

 شخوند وهونکي 

( په بېالبيلو وزنونو او عمرونو ARC 1595کميټې ) د بريتانې د کرنې څيړنيزې

کې د  ډېر شمري حالل شوو غواګانو او پسونو د بدن په ترکيب باندې ارقام تجزيه کړي. د 

شکلونو کې وړاندې شوي. د  5۱11او  0۱11غواګانو لپاره د دې تحليلونو ځني پاييل په 
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د غواګانو لپاره د ودې د انرژي وړاندوينه کوي چې د  AFRC(1550)دې ارقامو پواسطه 

خيص نارينه او اوسط سايز لرونکو نسلونو پواسطه رامنځته شوي چې په الندې توګه يې 

 وړاندوينه کيدي يش:

LWG)5۱11.5-1)/(5W5۱555555-W1۱1+5۱5005=(gEV 

( او Kg= ژوند وزن )W(، MJ/kg= د ژوندي وزن وده د انرژي قيمت )gEVچې 

LWG( ژوند وزن اخيستل =kg/day.) 

په معادله کې د لومړي قوس اصطالح د غواګانو د سايز له  ډېرېدو رسه د ودې   

ډېريدونکي انرژي ترشيح کوي او دوهمه اصطالح د  ډېر ژوندي وزن اخيستلو رسه تړيل 

د ودې د  ډېريدونکي انرژي لپاره درستوالی ترشيح کوي. له دې کبله د ودې د انرژي 

کيږي،   MJ/kg .۱5وزن اخيل  kg/day5۱5څاروی کې چې  kg155( په gEVمت )قي

څاروی کې چې ورته اندازه وزن اخيل   kg 555په  gEVپه دايس حال کې چې 

15۱5MJ/kg  1۱5وي. د هغو څارويو لپاره چېkg/day  وزن اخيل متناظر قيمتونه

ددې لپاره چې په  وي. MJ/kg51۱6او  MJ/kg 9۱6وړاندي کيږي چې په ترتيب رسه 

gEV  يو ساده فکتور قبول  159باندې د جنس او نسل تاثريات محاسبه کړو د درست کولو

شوي. له دې کبله د وړو نسلونو )وختی بالغ کيدونکي( او ښځينه وو لپاره وړاندي شوي 

ډېريږي او د غټو نسلونو )ځنډمن بالغ کېدونکي( او نارينه )غوايان( لپاره دا   159قيمت 

وده  5۱5kg/dayوړوکي نسل ښځينه چې  555kgلږيږي. له دې کبله، يو  159مت قي

 .15۱5x1۱15x1۱15=56۱0MJ/kgکوي، وده به يې  

پواسطه تجزيه شوي  ښايي چې  ARC(1595)هغه ارقام چې د پسونو لپاره د 

ډېر شحم لري او له دې کبله   Merinosډېر  مګر نسل لږ تاثري لري )  gVEجنس په 

لري(، مګر د ودې د پام وړ تاثري نه لري. د دې ارقامو په  gEVرو نسلونو ته  لوړ نسبت نو 

په الندې توګه وړانديز  gEVدا وړاندوينه کوي چې د پسونو لپاره  )1550AFRC(اساس، 

 کيدي يش:
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 W  5۱5+5۱05=gEVنارينه =

 W  1۱1+5۱05=gEVخيص شوي= 

 W 5۱1+5۱15=gEVښځينه =

به په  gEVژوندي وزن وړانديز شوي  kg05د نارينه، خيص شوي او ښځينه وريانو د 

 وي. MJ/kg 15۱6او  10۱5MJ/kg ،11۱5MJ/kgترتيب رسه 

يوه نوي نظريه رامنځته کړي چې تقريباً د  CSIRO (555.)په اسرتاليا کې 

دلو پواسطه د  ساده معا gEVغواګانو او پسونو دواړو د هر نسل او هري اندازي د ودې 

پواسطه منل شوي تر څو د څارويو  CSIRO(555.)وړاندي کوي.  د دې نظرې اساس د 

( تعني کړي، هغه ژوندي (SRW)هر  صنف لپاره معياري ماخذ وزن )معياري ماخذ وزن 

وزن چې د څاروی پواسطه ترالسه يش کله چې يي اسکليټي انکشاف تکميل کيږي او د 

دامنې  په منځ کې وي )د بيلګې په توګه د غوښينو غوايانو  ( منرب يې دconditionحالت )

د نسلونو او جنسونو ترمنځ توپري  SRWدي(. له دې کبله  0او پسونو لپاره د کانديشن منرب 

کوي او نسبت وړو )وختي بالغ کېدونکي( نسلونو ته د غټو )ځنډمن بالغ کېدونکي( نسلونو 

نسبت خيص شوو او ښځينه وو ته لوړ  SRWپاره لپاره لوړ دي. په ورته توګه د غوايانو ل

په ترتيب رسه  SRW دي. د مثال په توګه، نارينه، خيص شوي او ښځينه فريز غواګانو  

kg ..5 ،Kg 665  اوkg 555  دي.  دgEV   لپاره عام توپريونه د څاروی ژوندي وزن

 ه ده:په الندې توګ (R) رسه تړيل  او د وزن اخيستلو اندازه  SRWدي چې له 

]))5۱1-(z6-(+exp1cR)/[-=(a+cR)+(bgNE 

، (L-5)= د وزن اخيستو  لپاره تنظيم يا د السه ورکول =W/SRW ،R= اوسني Zچې 

= په معادله کې استعامل شوي cاو  a،b(، او mMEI/MEد تغذيه کولو اندازه ده ) Lچې 

 (.c=1۱5او  a=6۱. ،b=55۱0ګټورتوبونه دي )

لپاره  Suffolk lamb (SRW 66kg)خيص شوي  kg 05دا معاديل د يو 

وي  MJ/kg 15۱5يې  gNEچې د ژوندساتنې دوه چنده تغذيه شوي استعامل شوي چې 

څخه لوړ دي. اګر چې دا نظريه د پسونو د ټولو نسلونو او د غواګانو  AFRC(1550)چې د 
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او  Charolaisزياتره نسلونو لپاره مناسب ثبوت دی، دا بايد د غټو اروپايي نسلونو لکه 

Simmental  لپاره تغري شوي وي. دا نسلونه د داسې ودې وړتيا لري  چې شحم يې لږ او

د معياري ماخذ وزن نظريه  NRC(5555)له دې کبله  انرژي يې ټيټه ده. په امريکا کې 

 اره د انرژي اړتياوي محاسبه کړي.منل شوي تر څوپه غواګانو کې د ودې لپ

 

 خوګان 

پواسطه  BSAS(5550)په برتانيا کې د خوګانو د  ودې  د انرژي اړتياوي د 

( په توګه ترشيح شوي دي. د خوګ ټايفونه تعريف NEرامنځته شوي او د خاليص انرژي )

شوي چې د ودې د خواصو په ځانګړی توګه د پروتني د ذخريه کولو اندازې له مخې توپري 

 5۱505و کونکي )د پروتني د نښليدلو نهايي اندازه لري: په استثنايي ډول ډنګر او چټک من

kg/day 5۱155(،  اوسط )د پروتني د نښليدلو نهايي اندازهkg/day ( او تجاريت )د پروتني

(. د جنس تاثريات په خاص ډول په پام کې نه نيول 5۱155kg/dayد نښلېدو نهايي اندازه 

اريت ی دي او خيص شوي تجکيږي مګر نارينه  فکر کيږي چې ډنګر او چټک منو کونک

ټايفونه کيدي يش. د خوګ د هر ټايف ودې او د خوګانو د ودې او ژوند ساتنې دواړو 

لپاره د خاليص انرژي اړتيا د وزن په بېالبيلو کټګوريو کې منونه ګرځول شوي. په دې موډل 

ژي ( لپاره د خاليص انر 1۱15x5۱.5W5۱.5کې د ژوند ساتنې ثابت فکتورونه جمع فعاليت )

اړتياوي دي، لکه چې مخکي بحث شوي او د پروتني او شحم د انرژي محتويات 

(50۱6MJ/kg  05۱0اوMJ/kg( دا ماډل د پروتني د نښليدو  .)په ترتيب رسه ،Pr اندازه )

( د هر ټايف خوګ په الندې توګه Pt( د پروتني له کتيل )Ltوړاندي کوي او د لپيد کتله )

 ده:

/Pt)maxPr(kg/day)=BxPtxLn(Pt 

bxPt5۱5Lt(kg)= 
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ډنګر، منځي  kg 05او  55،15= د پروتني د کتيل جانبي خط )په ترتيب رسه maxPtچې  

= د ودې د اندازي پارامرت B(، kg= د موجوده پروتني کتله )Ptاو تجاريت ټايفونو لپاره(، 

، او ره(د ډنګر، منځني او تجاريت ټايفونو لپا 5۱5115او  .5۱511، 5۱5155)په ترتيب رسه 

b =allometric    د ډنګر، منځني او  1۱05او  1۱55، 1۱15مناينده )په ترتيب رسه

تجاريت ټايفونو لپاره(. کله چې د پروتني او لپيډ کتيل وپيژندل شوي، د څاروی ژوندي 

وزن د هغې د بدن له ترکيب رسه محاسبه کيدي يش لکه د اوبو، ايري، پروتني او لپيډ  جمع 

پروتني لري او د  هضمي الري محتويات  509g/kgنسجونه تقريباً  کول، چې د بدن

65g/kg :ژوندی وزن جوړوي، لکه په الندې توګه 

 )1۱56+Pt+Lt)x5۱559Pt5۱565+5۱509Pt0۱65(= kgژوندي وزن )

د خوګ د ودې د موډلنګ پواسطه، د پروتني او لپيډ د نښليدو اندازي په بېالبيلو 

او د خاليص انرژي اړتياوي محاسبه کيدي يش. د مثال په توګه، ژونديو وزنونو کې  وړانديز 

منځني ټايف خوګ لپاره، دا ماډل وړاندوينه کوي چې د پروتني او لپيډ نښليدل  kg 65د 

وي، او د خاليص انرژي اړتيا   kg/day 5۱1.5او  kg/day 5۱1.5به  په ترتيب رسه 

(NEاړتيا به د ژوند ساتنې او ودې لپاره په الن ):دې ډول محاسبه يش 

MJ/day 55۱9)=5۱1.5x05۱0)+(5۱1.5x50۱6] + (1۱15)x5۱65W5۱.55NE=[( 

دا ماډل همدارنګه د څاروی د پرفورمنس د وړاندويني لپاره استعامليدي يش. د مثال په 

وي او د پروتني د   55۱5MJ/dayتوګه، که چريي د يو خوګ د خاليص انرژي اخيستل 

وي، د لپيد د نښليدو اندازه يي په الندې توګه وړاندي  kg/day 5۱1.5نښليدو اندازه يي 

 کيدي يش:

NE intake= 55۱5Mj/day 

 )]x5۱65W 5۱.55(1۱15=[15۱1د ژوند ساتنې او کړنو لپاره خالصه انرژي 

 5۱5=(15۱1-55۱5)د توليد لپاره خالصه انرژي 

 1۱1=(50۱6x5۱1.5)د پروتني د ذخريي لپاره خالصه انرژي 
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 5۱9=(1۱1-5۱5)ذخريه کيدو لپاره خالصه انرژي د شحم د 

 kg/day.5۱11=(5۱9/05۱0)ذخريه شوي شحم 

په توګه وړاندي کيدي يش په  MEد وده کونکو خوګانو  د انرژي اړتياوي د 

فرض شوي  5۱11W5۱.5(  MJ/dayاړتيا ) MEدايس توګه چې د ژوند ساتنې لپاره د 

يب رسه يتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب په ترتاو د پروتني او لپيډ د نښليدو لپاره د م

په توګه وړاندي کيدي يش دايس چې  DEوي. په ورته توګه، اړتياوي د   5۱.1او  5۱11

ME   5۱56دxDE  65په توګه وړاندي يش. د پورته kg  منځني ټايف لپاره د ميتابوليکي

وي. په خوګانو   MJ/day 05۱6او  Mj/day 55۱1او هضمي انرژي اړتيا به په ترتيب رسه  

کې تر ټولو چټکه وده دايس السته راځي چې څاروي  د اشتها مطابق خوراک وکړي، او 

زياتره تجاريت ټايفونه د خوګانو کيدي يش زيږون څخه تر حاليل  پوري پرته له دې چې   

ډېر شحم ذخريه کړي د اشتها مطابق خوراک کويل يش. د غذا اخيستل د مغذي موادو د 

ياوو او څارويو په خوراکه کې د مغذي موادو د اندازي ترمنځ اړيکه ده، او د غذا اړت

اخيستنې پوهه د تغذيه کولو د معيارونو لپاره د عميل کولو په خاطر رضوري ده. په خاص 

لرونکي   Mj/kg (DE 10۱5 MJ/kg) 5۱1ډول د هغو خوګانو د غذا اخيستل به چې يوه 

کې  kg 55ته په  kg/day 1۱56کې  kg 55څخه په  kg/day 1۱51خوراکه  خوري د 

کې لوړ يش. که چريي د غذا اخيستل د خپرو شوو الرښونو  kg 55ته په  kg/day 5۱65او 

څخه مختلف وي، نو بيا مناسب تنظيم بايد ويش تر څو په خوراکه کې د مغذي موادو 

و اړتياوي ډاډمني د مغذي مواداندازه درسته يش تر څو دا ډاډمن کړي چې د خوګ لپاره 

 دي.

 

 پولټري 

څپرکی وګورئ(،  15د نسيل مرغانو نو پرته چې د نسل اخيستنې لپاره کاريږي )

وده کونکي پولټري په نورمال ډول د اشتها مطابق تغذيه کيږي او د مغذي موادو اړتيا يي  د 

ورځي د اړينو اندازو په توګه نه بلکې په غذا کې د مغذي موادو د اندازو په توګه ښودل 
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څپرکی کې ترشيح شو د پولټري  .1جدو وګورئ(. لکه چې په  A5۱15، ۴کيږي  )ضميمه

سطه اخيستونکي  غذا اندازي معکوساً د هغوی په غذاګانو کې د انرژي اندازي رسه تړيل پوا

دي. دا په دي معني که چريي د يوي غذا  انرژي  له  متناظر تغري پرته  ډېريږي  د مثال په 

توګه، پروتني، نو مرغان به خوراک لږ کړي. په پايله کې، اګر چې د دوی د انرژي اخيستل 

باً په ورته توګه پايت يش، د هغوی د پروتني اخيستل به لږ يش او مرغان کيدي يش تقري

کيدی يش د پروتني لږوايل ولري. عموماً، د يوي مغذي مادي اندازه د هغي خوراکي لپاره 

کايف ده چې لږه انرژی لري کيدي يش د هغي خوراکي لپاره ناکايف وي چې  ډېره انرژي 

وادو د اندازو رسه ترشيح شوي يوازې هغه وخت لري. تغذيوي معيارونه چې د مغذي م

 A5۱15، ۴ډاډمن دي چې يوي معلومې انرژي لرونکي خوراکي ته عميل کيږي. په ضميمه

اونيو  عمر پوري  د هغو غذاګانو  6جدول کې وړاندي شوي معيارونه د چورګوړو لپاره تر 

انرژي يي تنظيم  لري او د غذاګانو  ډېره يا لږه 11۱5MJ ME/kgلپاره مناسب دي چې 

 ه دې څپرکی کې وروسته ترشيح شوي.ته اړتيا لري. ځني تنظيم کول پ

 

 آسونه

 NRC( چې د DE,Mj/kg gain) د وده کونکو اسونو د انرژي اړتياوي

 د پواسطه رامنځته شوي د نرش شوو څيړنو څخه ترالسه شوي چې په کې د اسونو (.555)

اړتيا دايس آټکل شوي  DEانرژي اخيستل او ودې اندازه  يادښت شوي. د ودې لپاره د 

د اخيستو څخه منفی شوي او په په روزانه  DEاړتيا د ژوند ساتنې لپاره د  DEوه چې د 

اړتيا لپاره د دې ارقامو استعامل  DE( د MJ/kg gainودې باندې ويشل شوي. د ودې )

 ( په حساب وړاندي کېږي:xاشتو )د څاروی د عمر څخه د مي

5x5۱599-x9۱00+5۱56DE(Mj/kg gain)= 

دا بايد نوټ يش چې د نسل، جنس او د ودې لپاره د انرژي په اړتياوو باندې د 

ودې اندازي احتاميل تاثريات د دې معاديل پواسطه  په پام کې نه نيول کيږي. د يو آس 

انديز کوي چې د ودې د انرژي اړتيا به يې لپاره چې دولس مياشتي عمر لري، دا معادله وړ 
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56۱1 MJ/kg  وي. د فرانسويNE  سيستم استعامل، د ودې لپاره د انرژي د اړتيا آټکلول

 ودې د اندازي له مخې توپري کوي. معاديل رسه کيږي، چې د عمر او allometricد 

 

 )پروتني( د ودې لپاره د تغذيه کولو معيارونه

 شخوند وهونکي 

په برتانيا کې د وده کونکو څارويو لپاره د پروتني اړتياوي د فکتوريل نظرئې 

لپاره د پروتني د اړتيا رسه چې  مخ وګورئ(، د ودې 555مخکي )پواسطه آټکل کيږي چې 

د ژوند ساتنې لپاره د پروتني له اړتيا رسه عالوه کيږي ترشيح شوي تر څو د جمله پروتني 

( د څاروی  g/daygNP,ړتيا ورکړي. په غواګانو کې، د ودې لپاره د خالص پروتني اړتيا )ا

( په الندې ډول LWG,kg/dayژوندي وزن څخه وړاندي کيږي او د دي د ودې اندازه )

 ده:

LWG) 5۱1550-1۱15)x(5W 5۱5551600W+ 5۱16965-169۱5.=LWGx(gNP 

ډېريږي او د خوسکۍ او وړو    159قيمت د غوايانو او غټو نسلونو لپاره وړانديز شوي

1۱5 چې  gNPغټ نسل غوايي  kg  055لږيږي. له دې کبله د يو   159نسلونو لپاره 

kg/day 159کېږي:   وزن اخيل  دايس محاسبهx1۱15x1۱15x1۱55=196 g/day په .

د ژوندي وزن څخه محاسبه کيږي، لکه د انرژي رسه، د ودې اندازه په  NPgپسونو کې، 

 م کې نه نيول کيږي، په الندې توګه:پا

)5W 5۱5155W+1۱55-165۱1: Mpg=LWGx( نارينه او خيص شوي 

)5W 5۱51.0W+1۱51-156۱1: MPg= LWGx( ښځينه 

پواسطه منل شوي نظريه چې د ودې لپاره د پروتني اړتيا  CSIRO(555.)د 

 gNPله  رئ(،مخ وګو  550)محاسبه کړي هغي ته ورته ده چې د انرژي لپاره ترشيح شوي 

رسه چې د څاروی د ژوندي وزن څخه محاسبه کيږي چې د هغې له معياري ماخذ وزن 

(SRW:رسه تړيل دي او د ودې اندازه يي ) 
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]))5۱1-(z6-(+exp1cR)/[-(b-cR)-=(agNP 

،  adjustment= (L-5)=د ودې يا ودېبايللو د اندازي لپاره Z=W/SRW ،Rچې  

= په معادله کې استعامل شوي cاو  a ،b(، او mMEI/ME= د تغذيه کولو اندازه )Lچې 

د   kg 055(. د دې معاديل په استعامل رسه د c=5۱1او  a=5۱5 ،b=0۱0ګټورتوب دي )

( چې د ژوند ساتنې دوه چنده تغذيه کيږي  SRW ..5 kg) NPgيو غټ نسل غوايي 

اندوينه وړ  AFRC(1550)ته لږ کم د  g/kg 151وي، چې نسبت  g/kg 115تقريباً 

هغې ته ورته يوه نظريه رامنځته کوي چې د  NRC(5555)شوي. په امريکا کې 

CSIRO(555.) .پواسطه استعامل شوي 

لکه چې مخکي وويل شو، د شخوند وهونکو د پروتني زياتره سيستمونه مختلف 

او د غذايي پروتني اړتياوي معلومې کړي.  MPاړتياوي په  NPفکتورونه استعاملوي تر څو 

  MPبرتانوي  ميتابوليزبل پروتني سيستم، په غواګانو او پسونو کې د ودې لپاره د د 

فرض کيدي يش. له دې کبله د ودې لپاره د پورته ورکړل شوي مثال  5۱55ګټورتوب  

   MPوي. کله چې  د ژوند ساتنې لپاره   g/day 015=196/5۱55اړتيا  MPاستعاملول به د 

وي. که چريي تخمر وړ  g/day 191جمله اړتيا به  MP(، د 166g/dayعالوه کيږي )

وي، د ميکرويب پروتني حاصل به  61MJ/day( اخيستل FMEميتابوليکي انرژي )

61x15=615g/day  615وي کوم چې بهx5۱.5x5۱95=159g  د څاروی دMP  اړتيا

کميږي، او دې ته به اړتيا ولري چې د هضم وړ  0g.=159-191د ورځي  MPپوره کړي. 

د  g/day 615( څخه پوره يش. له دې کبله دا غذا به DUPتجزيه کيدونکي پروتني )نا 

ته اړتيا ولري.  g/day ،DUP 0.( او ERDPرومن پواسطه  ماتيدونکي موثر پروتني )

په ترتيب رسه  اړتيا به وي، د غذا kg/day 6۱5که چريي د غوايي د وچې مادي اخيستل 

150g/kg  11۱9او g/kg   DM .وي 

د پروتني د اړتياوو د مخکني مثال په محاسبه کې، اړتيا يوازې د ژوند ساتنې لپاره 

محاسبه شوي وه او کيدي يش د رومن د ميکرويب پروتني پواسطه برابر يش.  په هر صورت 

په ځوانو، چټکه وده کونکو څارويو کې د پروتني اړتيا نسبت  د انرژي اړتيا ته  ډېره ده. په 
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تني جوړيدل په رومن کې هميشه ډاډمن نه وي ترڅو د څاروی اړتياوي پايله کې، د پرو 

( ته اړتيا ده.  د دي لپاره چې د رومن UDPپوره کړي، او نا تجزيه شوي غذايي پروتني )

يوې رسچينې شاملول   UDPد ماتيدونکي او نا ماتيدونکي پروتني ترمنځ بالنس وساتو، د 

تني به  ډېر يش. دا کيدي يش وروسته کايف اړين دي. په عويض ډول، د غذا جمله پرو 

برابرکړي مګر  ډېر تجزيه کيدونکي پروتني به برابر کړي. رودونکي څاروي  UDPاندازه 

ښه سپيل لري، ځکه چې د شيدو پروتني له رومن څخه د  DUPپه وښو باندې د 

oesophageal groove  او د نورو غذاګانو لکه د مخ وګورئ(، 565ترييږي )پواسطه 

 ښه سپيل کوي. ERDPڅړ وښو څخه د 

 

 خوګان او پولټري 

اړينو  15د پروتني د عمومي اړتيا څخه عالوه، غري شخوند وهونکي څاروي 

(indispensable آمينو اسيدونو ته ځانګړي غذايي اړتيا لري. د تريو )کلونو کې  ډېر  05

اړتياوي  علومې او د پروتنيتجارب تر رسه شوي تر څو د اړينو آمينو اسيدونو اړيني اندازي م

)يا حتي عوض کيږي( د ځني يا ټولو اړينو آمينو اسيدونو د اړتياوو پواسطه پوره  کيږي. د 

مطلوب پروتني اړتياوي )هغه پروتني چې د څاروی د اړتيا رسه سم اړين آمينو اسيدونه 

ودل په اصطالحاتو رسه ښ standardized ileal digestible amino acidsولري( يا 

څپرکی کې ترشيح شوي. په ځينو واقعاتو کې  امکان لري تر څو د  10شوي لکه چې په 

پروتني اړتياوي يوازې د جمله پروتني په اصطالح رسه وړاندې يش، د مثال په توګه که 

چريي څاروي په محدود ډول د هغو خوراکو رسه تغذيه کيږي چې د آمينو اسيدونو ترکيب 

ه امريکا کې د وده کونکو خوګانو لپاره ده  چې په عام ډول په يې معلوم وي. دا پيښه پ

جوارو او سويابني پوډرو تغذيه کيږي. د پراخه خوراکې او محصوال تو په استعامل رسه دا 

ساده نظريه تحمل کيدي نه يش، او غذاګاين بايد داسې  فورمول يش چې نه يوازې  وده 

عظمي کړی. له دې کبله د خوراکي اعظمي کړي همدارنګه د جسد ترکيب هم بايد ا

جوړونکي د خوګ خوراکه دايس فورمول کوي تر څو لږ تر لږه  د هغوی د دري آمينو 
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اسيدونو )اليسني، ميتونني+سيستني او تريونني( اړتياوي پوره کړي. دوی به همدارنګه د 

که چې لځانګړو آمينو اسيدونو د ايليوم په نهايت کې د هضم آټکل هم په پام کې ونييس )

 څپرکی کې ترشيح شوي(. 15په 

 

 د خوګانو او پولټري د اړينو آمينو اسيدونو اړتياوي

د يو رضوري آمينو اسيد اړتيا د هغې غذا په تغذيه کولو رسه معلومېږي چې د  

دي آمينو اسيد مختلفي اندازي تر سوال الندې وي او د پايت اسيدونو او ودې د اندازه کولو 

يا نايرتوجن بنديدلو  اندازي  رسه مساوي وي. هغه خوراکي چې د يو آمينو اسيد له کبله  

هغو غذاګانو څخه تهيه يش چې همدا آمينو اسيد لږ ولري، کوم توپري کوي کيدي يش د 

شکل د يوي تجريب نتيجه   1۱11ته چې د خالص آمينو اسيد اندازه شوي رقم عالوه کيږي. 

ښايي چې د چورګوړو د اليسني اړتيا مشخص کوي چې  په کې  لږ اليسني لرونکي خوراکه  

ني لرونکي خوراکي ورکړي. د دي اليس 11g/kgڅخه  g/kg.سپلمنټ شوي وه تر څو د 

وه. په نويو تجربو  11g/kgتجريب څخه دا نتيجه واخيستل شوه چې د اليسني اړتيا يې 

کې، دا وموندل شوه چې د خالص آمينو اسيدونو په شکل  ډېر يا ټول  نايرتوجن لرونکي 

ياوي تمصنوعي غذاګاين موثري وي. په پولټري او خوګانو کې د اړينو آمينو اسيدونو اړ 

جدولونو کې وړاندې شوي. په هر  A5۱15او  A5۱5، ۴معلومي شوي، او ځني په ضميمه

صورت د آمينو اسيدونو د اړتياوو  تعريف   د رضوري آمينو اسيدونو او د رضوري او غري 

رضوري آمينو اسيدونو ترمنځ عکس العمل او د آمينو اسيدونو او نورو مغذي موادو ترمنځ 

کبله پيچلی دی. په چورګوړو کې، د ګاليسني اړتيا د ميتونني، ارجنني  د عکس العملونو له

ويټامينونو په لږو اندازو رسه  ډېريږي. په ورته توګه يو آمينو اسيد کيدي يش په بل  Bيا 

يا د هغې ميتابوليکي فعال شکل   cysteineبدل يش. د مثال په توګه، که چريي 

cysteine يش چې د څاروی پواسطه د ميتونني څخه  په خوراکه کې لږ وي، دا کيدي

( په cysteine) cysteineجوړ يش. له دې کبله د خوراکي د ميتونني يوه اندازه اړتيا د 

محتوياتو متکي ده او دا دوه آمينو اسيدونه زياتره يوځای په پام کې نيول کيږي ) د بيلګې 

 اړتياوي ښودل شوي(. cysteine+methionineپه توګه د 
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دا بايد په پام کې ونيول يش چې دا دواړه په جوړه يي ډول د تبديل وړ دي؛ له 

cysteine  څخه ميتونني نه  جوړيږي او له دې کبله د ټويل اړتيا يوه برخه بايد هميشه د

ميتونني اړتيا پوره کړي. فنايل النني او تايروسني  ورته اړيکه لري او په چورګوړي کې 

تبديل وړ دي. همدارنګه د آمينو اسيدونو د اړتياو او د يوي  ګاليسني او سريين رسه د

خوراکي د جمله پروتني  ترمنځ  ډېري پيچلتياوي راپورته کيږي. که چريي دا وروستي 

عوض کړي، نو بيا به د آمينو اسيد اړتياوي   عوض يش تر څو د انرژي د محتوياتو تغري

ليزبل اړتياوي  د هضم وړ انرژي يا ميتابو تغري يش. له دې کبله، ځني وختونه د آمينو اسيد 

 په توګه ترشيح شوي. g/MJانرژي د 

آمينو اسيدونو اړتيا پوره کړي  11يا  15د داسې خوراکو فورمول کول تر څو د

ستونزمنه ده، لکه چې په تيوري توګه د غذايي مرکباتو د تنظيم لپاره يو نامحدود هدف دا 

د مصنوعي آمينو اسيدونو په شمول( تر څو د څاروی دی تر څو غذايي مرکبات پوره کړي )

د رضوري آمينو اسيدونو اړتيا پوره کړي. په هر صورت، په عميل توګه د بېالبيلو آمينو 

اسيدونو  اندازي چې د خوراکي پواسطه برابري شوي زياتره اړتياوي نه پوره کوي، او دوی 

اسيد  اسيدونه  ډېر لږ وي. د آمينو په ناکايف توګه استعامل شوي ځکه چې يو يا دوه آمينو

د اړتياوو په مقايسه کولو رسه د خوراکو د آمينو اسيد د ځانګړی ترکيب رسه  دا ښودل کيږي 
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چې د خوګانو لپاره لومړي محدود آمينو اسيد اليسني دي په دايس حال کې چې د 

  .يشچورګوړو لپاره ميتونني دي، اګر چې همدارنګه اليسني او ارجنني لږ کيدي 

( اړتيا د ژوند NP,kg/dayپه برتانيا کې د وده کونکو خوګانو د خالص پروتني )

( څخه وړاندي کيږي. Pr( او د پروتني د نښليدو له اندازي )mNPساتنې د پروتني د اړتيا )

 5۱.5W 5۱5555له  mNPد ژوند ساتنې لپاره  )5550BSAS(لکه چې مخکي ذکر شو، 

شوي. د ژوند  مخ کې وړاندي 5.0چې په استعاملوي  هغه معادله Prوړاندي کوي او 

سلنه  ۱5.او   5۱9ساتنې او نښليدونکي پروتني لپاره  د اليسني خالصه اړتيا  په ترتيب رسه 

فرض کيږي او په دې فرضيه کې چې کوم  آمينو اسيدونه سپيل کيږي په بالنس اندازو کې 

( 5۱95-5۱.1)ټيټ ګټورتوبونه ) 5۱95د جذب شوو آمينو اسيدونو د استعامل ګټورتوب 

فرض کيږي چې کيدي يش د ځينو خوراکو لپاره مناسب وي(. عالوه له دې څخه، د 

فرض کيږي. له دې کبله د  59اليسني د اسايس ايندوجينس ضايع  د خوړل شوي اليسني 

 ( په الندې توګه محاسبه کيږي:SIDL, kg/dayايليوم معياري هضم وړ اليسني اړتيا )

SIDL={[(5۱5555 W5۱.5x5۱559)+(Prx5۱5.)]/5۱95}x1۱55 

 5۱91د غذايي اليسني اړتيا دايس محاسبه کيږي چې د ايليوم د اليسني هضم 

 1۱5دي. د نورو اړينو آمينو اسيدونو اړتيا اليسني ته اړوند وړاندي کيږي، چې اليسني له 

ه ټولو لږه اړتيا، او لجدول(. د غري رضوري آمينو اسيدونو لپاره تر  5۱11رسه مساوي دي )

چنده اړتيا جمع  5۱5دې کبله د جمله پروتني اړتيا د محاسبې لپاره د رضوري آمينو اسيدونو 

کيږي. که چېري د خوګانو او پولټري لپاره په عميل توګه خوارکي محاسبه کيږي، دا 

يسني )ال رضوري ده  ډاډمن شو چې دا غذا په کايف اندازه پروتني  او محدود آمينو اسيدونه 

 او ميتونني( ولري.

په هر صورت، دا بايد په ياد وساتو چې د خوګانو لپاره د جمله پروتني اړتياوي 

زياتره  ډېري محاسبه کيږي تر څو هغه خوراکي پوره کړي چې لږ کيفيته پروتينی رسچيني 

لري )د بيلګې په توګه هغه چې لږ  محدودو آمينو اسيدونه لري(. په هر صورت دا چې 

 ين پروتني جمله اړتيا به لږه يش.نګړو آمينو اسيدونو ته ډېره پاملرنه  کيږي د اړځا



611 د ژوند ساتنې او ودې د تغذيه کولو معيارونه   

 

 

 

 

منځني وزن اخيستونکي ټايف خوګ د جمله پروتني او رضوري آمينو اسيدونو د  65kgجدول د  5۱11

 پروتني ذخريه کوي kg 5۱1.5اړتياوو د محاسبې بيلګه چې د ورځي 

رضوري آمينو 

 اسيدونه

د  د اليسني لپاره

رضوري آمينو اسيدونو 

 مطلوب بالنس

د معياري ايليوم د هضم 

وړ آمينو اسيد اړتيا 

(g/day) 

د غذايي آمينو اسيد 

 a(g/dayاړتيا )

 55۱1 16۱5 1۱55 اليسني

 6۱1 5۱1 5۱05 متيونني

cystine متيونني +    5۱55 5۱9 11۱6 

 10۱1 11۱5 5۱65 ترينني

 0۱9 0۱5 5۱15 تريپتوپان

 .11۱ 5۱9 5۱59 ايزوليوسني

 55۱1 16۱5 1۱55 ليوسني

 6۱9 .5۱ 5۱01 هستدين

 11۱1 5۱6 .5۱5 فنايل النني

 .50۱ 15۱5 1۱55  فنايل النني+تايروسني

 11۱5 11۱9 5۱.5 والني

ټول رضوري آمينو 

 اسيدونه

 155۱5 151۱5 

ټول غري رضوري 

 آمينو اسيدونه

 565۱5 015۱5 

 10.۱1 06.۱5  ټول پروتني
aCalculated on the assumption that the standardised ileal digestibility of amino acids 

is 5۱91. If true values are known and different, then values should be calculated 

accordingly. 

Adapted from British Society of Animal Science 5550 Nutrient Requirement 

Standards for Pigs, Penicuik, British Society of Animal Science. 

 

 آسونه 

پواسطه د خام پروتني  NRC(555.)د  د ځوانو وده کونکو اسونو د پروتني اړتيا

په توګه ترشيح شوي او د ژوند ساتنې او بدن وزن اخيستلو د خام پروتني د اړتيا د جمعي 

څخه محاسبه کيږي.  د ژوند ساتنې  د پروتني د اړتيا دري لوړي اندازي په دي اساس دي 

  559چې ځوان وده کونکي اسونه  ډېر فعال دي. د بدن د وزن اخيستلو د پروتني محتويات 
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فرض کيږي  او د وزن اخيستو لپاره د جذب شوي پروتني د استعامل ګټورتوب  د آس د 

فرض کيږي. له  59.عمر په اساس تغريېدونکي فرض کيږي. د غذايي پروتني اوسط هضم 

 دې کبله د خام پروتني اړتياوي په الندې توګه محاسبه کيږي:

CP (g/kd W)= 1۱11 W+ [(BWGx5۱55)/E]/5۱.5 

 6-1د پروتني د استعامل ګټورتوب )= E(، kg/dayد بدن وزن اخيستل)= BWGچې  

، 5۱05مياشتي=15-11، 5۱15مياشتي= 15-5، 5۱15مياشتي=9-.، =5۱5مياشتي

 (5۱05= <مياشتو15

اګر چې په اسونو کې مترين د پروتني د استعامل ګټورتوب ته انکشاف ورکوي، 

د دې لپاره هيڅ تحفيف شامل نه دي. اليسني لومړي محدود آمينو اسيد دی، او د اليسني 

محاسبه کيږي. د وده کونکو اسونو  د پروتني اړتيا د  1۱09اړتيا د خام پروتني د اړتيا 

French NE system به کيږي چې د پواسط محاسNRC(555.) .رسه ورته وايل لري 

 

 د وړيو توليد لپاره د مغذي موادو اړتياوي ۴۱.۱

د وړيو رشتي د هغو فوليکلونو څخه وده کوي چې د فوليکول په قاعده کې د 

. څرنګه د ويش ځای دياپيدرمس د ګنځي له يو پياز څخه تشکيليږي چې د فعايل حجرې 

چې د ويني سپيل اپيدرمس ته غټ نوساناتو رسه مخ کيږي )د مثال په توګه د محيطي 

تودوخې په وړاندې ځواب( د فوليکول ميتابوليزم اړتيا لري تر څو  اکسيجن او نورو مغذي 

موادو کې د تغري څخه وساتل يش. په پايله کې، فوليکولونه د ګاليکوجن او ګلوتامني په 

کل د انرژي ذخريي لري،  چې د هوازي يا غري هوازي ګاليکواليسزيس پواسطه ازاديږي  ش

چې نسبت ترای کاربوکسليک اسيد دوران ته د اکسيجن په سپيل باندې لږه اتکا لري او 

لکتيت توليدوي )نهم څپرکی وګورئ(. د وړيو رشتي تقريباً په ټوله کې  کرياتني پروتني 

پواسطه مشخص شوي، چې د ميتونني  cysteineکي آمينو اسيد لري چې د لوړ سلفر لرون

رضوري آمينو اسيد څخه جوړيږي. ميتونني د فوليکول پواسطه استعامليږي تر څو د پروتني 
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جوړ کړي. له دې کبله د وړيو فوليکول د سلفر لرونکي  polyaminesد جوړيدو لپاره 

 آمينو اسيدونو مهيا کولو ته اړتيا لري.

طه د توليد شوو وړيو وزن د يو نسل څخه بل ته د پام وړ توپري کوي، د پسه پواس

مرينو د وړيو  د يو کال  kg 55او يوه منځني اندازه يې د يو مثال په توګه موثره ده. د يو 

( پاکي وچي وړي ور کوي او پاتی 659) kg 0۱5وي چې تقريباً  5۱5kgتوليد به تقريباً 

د وړيو واکس د پوستکي  ، ګرد او اوبه دي.suint( يې د وړيو واکس، 159) kg 5۱5پايت 

الندې غدو پواسطه توليديږي چې  ډېر ايسرت او کوليسرتول، نور الکول، په ګلرسايدونو کې 

  sudoriferous، د Suintد نورمال پيداکيدونکو شحمي اسيدونو رسه يو ځای لري. 

او پوتاشيم مالګو د ټيټو شحمي  soapsغدو ترشحات، د غريعضوي مالګو، پوتاشيم 

  kg 0۱5اسيدونو يو مخلوط دي. پسونه په يو کال کې د داسې رشتو د توليد لپاره چې  

نايرتوجن ذخريه کولو ته اړتيا  g/day 1۱0د پروتني  يا  9۱5g/dayپروتني ولري، تقريباً 

 55يږي چې يو نايرتوجن رسه مقايسه ک  6۱6g/dayلري. که چريي دا وروستي ارقام له 

kg   پسه کيدي يش ايندوجينس نايرتوجن له السه ورکړي، وروسته دا کيدي يش د هغې د

ژوند ساتنې له اړتيا رسه وليدل يش د وړيو د توليد لپاره د پسونو د نايرتوجن اړتيا لږه ده. په 

هر صورت، دا ارقام ټوله موضوع بيانويل نه يش ځکه چې د آمينو اسيد د استعامل 

توب نسبت ژوند ساتنې ته د وړيو د توليد لپاره د پام وړ لږ دي. هغه ګټورتوب  چې ګټور 

او ميتونني په  اندازو باندې متکي دي.  کرياتني  cysteineغذايي پروتني په وړيو بدليږي د 

155-155 g/kg   05-55دا آمينو اسيدونه لري، په نبايت پروتينونو کې لهg/kg  په توپري  او

ميکرويب پروتني کې پيداکېږي. د پاييل په توګه، د وړيو د ودې لپاره د غذايي د رومن په  

څخه  ډېر نه وي. په برتانوي ميتابوليزبل  5۱0پروتني بيولوژيکي ارزښت احتامل لري چې له 

کله چې  دي. 5۱56د استعامل ګټورتوب  MPپروتني سيستم کې د وړيو د توليد لپاره د 

ه په مزمن ډول سو  تغذيه وي، وړۍ په دوامداره توګه وده پسونه د انرژي د اړتياوو رس 

کوي. په پايله کې د وړي د توليد لپاره د انرژي اړتيا د ژوند ساتنې د انرژي د اړتيا رسه د 

 gKاو  mKدرستې برخي په توګه په پام کې نيول کيدي يش. په حقيقت کې په پسونوکې د 
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وه.  6۱5kgراغيل چې د رشتو ورځني وده يې  معلومول  د هغو پسونو له څيړنو څخه السته

کې وړانديز شوي چې د وړيو د ودې لپاره د خاليص انرژي  ARFR(1550)په برتانيا کې 

( يا په ترتيب رسه د اکرثو g/day 5۱5( )د رشتو د وده فرض شوي اندازه wNEاړتيا )

ده، او د وړيو   MJ/day 5۱55يا  MJ/day 5۱10نسلونو او وړۍ توليدونکو پسونو لپاره 

دي. په پايله کې د وړيو  5۱19( wKد توليد لپاره د ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب )

ده. د پسونو  MJ/day 1۱1يا  MJ/kg 5۱.5( يا wMEد توليد د ميتابوليکي انرژي اړتيا )

ريه چې د نظد زياتره نسلونو لپاره دا اندازه لږه ده او معموالً په پام کې نه نيول کيږي.  هغه 

CSIRO(555.)  پواسطه منل شوي دAFRC(1550)  رسه ورته ده، په هغې کې د رشتو

فرض کيدي يش.  wK  ،5۱19فرض کيږي او  MJ/day 5۱10اړتيا  wNEد ودې لپاره د 

په هر صورت، دوی قبلوي چې د ژوند ساتنې د انرژي اړتيا له وړاندې د رشتو د ودې لپاره 

يو عنرص باندې شامليږي او دا وړانديز کيږي چې د وړيو د ودې لپاره يو تحفيف بايد 

 ډېريږي.  6۱5g/dayيوازې هغه وخت شامل يش چې د وړيو وده 

د توليد لپاره د مغذي موادو اړتياوي لږي لکه چې پورته وښودل شول د وړيو 

دي. په هر صورت، د وړيو وده د څاروی عمومي تغذيې ته منعکس کيږي. اګر چې وړي 

د ژوند ساتنې څخه د تغذيې په لږو اندازو کې په دوامداره توګه وده کوي، د پسونو د 

ستم کې د سي AFRC(1550)تغذئې د  ډېرېدو رسه توليد  ډېر او پسونه وزن اخيل. په 

( د اړتيا gNP( د ودې د خالص اړين پروتني )wNPوړيو د توليد د خالص پروتني اړتيا )

 رسه د الندې معاديل پواسطه رابطه لري:

gNP 0+5۱1=wNP 

 gNPوزن اخيل د  kg/day 5۱5نر وري لپاره چې د ورځي  kg 05له دې کبله د يو 

نګه چې د وړيو د توليد لپاره د وي. څر  g/day0۱5به  wNPاو  g/day5۱5وړاندوينه به 

 MPدي نو د وړيو د توليد لپاره به د  5۱56( د استعامل ګټورتوب MPميتابوليکي پروتني )

دا مونديل چې د وړيو د ودې اندازه،  )CSIRO.555(وي. همدارنګه  g/day 15اړتيا 

ه دې يا ل، مستقيامً د غذا له پالن رسه توپري کوي. د وړيو ورځني و wNPاو له دې کبله 
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MP  څخه چې د وړيو د توليد لپاره د الرسيس وړ ده يا دME  ،پواسطه وړانديز کيږي

چې هميشه محدوده وي، په دي فريض رسه چې د وړيو وده هغه وخت نهايي کيږي کله 

 15۱5وي. که چريي دا تناسب د  15۱5g/MJتناسب د وړيو د توليد لپاره  MP:MEچې 

تهيه کېدو څخه وړاندي کيږي او که چريي دا تناسب د  د MPڅخه لږ وي د وړيو وده د 

د تهيه کيدو څخه وړاندي کيږي. د مرينو پسونو  MEڅخه  ډېر وي د وړيو وده د  15۱5

)معياري ماخذ وزن(، وړانديز کوي   5۱1 x SRW(  SFWلپاره د رشتو معياري وزن )

اسيدونو  سلفر لرونکي آمينو مګر دا د نورو نسلونو پسونو او عالوه کولو  لپاره له )محفوظ(

د ورځي د اوږدوايل د تاثريونو او په  CSIROلکه ميتونني رسه وزن کيږي. همدارنګه 

 ځوانو وريانو کې د دوهمي فوليکلونو د تاخريي بلوغيت لپاره يوه سمونه په بر کې نييس.

 په پايله کې، د پاکو وړيو د ودې ورځني اندازه په الندې توګه وړاندي کيږي:

)wxME11or  wxMp1۱16lean wool growth (g/day)= (SFW/SRW)xAFxDLFx(C 

د ورځو په حساب عمر دي، او   A، چې =A)5۱555-(exp -1( 5۱.5+ 5۱55AF(چې  

DLF=1+c(DL-15) چې ،DL  د ورځي اوږدوايل په ساعتونو  دي اوc  د نسلونو ترمنځ

، Border Leicesterاو  Corriedale ، 5۱56، 5۱50مرينو، توپري کوي )د مثال په توګه

 Kg Merino 55(. د عمر او ورځي د اوږدوايل لپاره سمونه، نه فرض کيږي، د 5۱11

 Mew=15او  MPw=155 g/dayوي کله چې  g/day 11۱6پسه د پاکو وړيو  توليد به 

MJ/day  5۱5د معياري رشتو  وزن يې kg  .وي 

  ړيو د رشتو قطر د غذا دد وړيو کيفيت د تغذيې پواسطه متاثره کيږي. د و

ډېروايل  پواسطه  ډېريږي، او نسبت وړو وړيو ته ګټور دي چې په لږ مساعدو سيمو تغذيه 

کېدونکو پسونو څخه منځ ته راځي. د لوږي يوه دوره د وړيو د ودې د ناڅاپي لږيدو سبب 

ري. ل کيدي يش، چې يوه ضعيفه نقطه په هره رشته کې پريږدي او د رشتو ماتېدنې  نقصان

بايلل دي. دا د   wavinessيا    crimpپه پسونو کې د مسو وختي کمبود په وړيو کې د 

وده له السه ورکوي،  د يو  هغو وړيو په کيفيت کې چې خپل ايالستکيت او د رنګونو
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عمومي نقصان رسه يوځای وي. دا تاثريات فکر کيږي چې د هغه انزايم په  سيستم کې د 

دي چې په کرياتني کې د ډای سلفايد رابطو مسوليت لري. د مسو  مسو دشاملولو له کبله

کمبود  د ميالنني جوړيدل محدودوي، چې د وړيو او ويښتانو يو رنګ دي. د زنک کمبود 

د وړيو د ژرماتېدونکو رشتو د توليد سبب کيږي. د  ډېرو ويټامينونو کمبود د وړيو او ويښتو 

څخه په استثنا، چې کمبود يې په  15Bې ويټآمنيفوليکولونو باندې تاثري کوي، مګر يواز 

 پسونو کې عام نه دي.

 

  د ژوند ساتنې او ودې لپاره د مرنالونو او ويټامينونو اړتياوي ۱۱.۱

دا هغه اساسات ذکر کوي چې د مرنالونو او ويټامينونو له تغذيوي معيارونو له 

تړاو لري. مغذي مواد په انفرادي ډول بحث کول ستونزمن دي لکه  چې مشخص کيدو رسه 

 و  د تکرار په توګه وړاندې شوي. په پنځم او شپږم څپرکيو کې د  مواد

 

 مرنالونه 

څاروي تغذيوي مرنالونه په دوامداره توګه  ترالسه کوي تر څو دا مغذي مواد 

ا ايودين وسپنه په هيموګلوبني کې، ياطراح کړي.  مواد په بدن کې د عضوي مرکباتو، لکه ا

په تايروکسني کې د جوړونکو په توګه دي، دوی د دې مرکباتو د مرصف يا زړيدو په پايله 

کې خويش کيږي. تر  ډېري کچې، دا مواد د ازاديدو څخه وروسته دوباره په بدن کې 

مرنال  يوه  واستعامليږي. په هر صورت دوباره استعامل يې هيڅکله نه بشپړ کيږي او هر ي

اندازه  د بدن څخه په فضله، تشو متيازو  او د پوستکي پواسطه ضايع کېږي. کله چې 

مرنالونه په غريعضوي شکل وي، لکه کلسيم، سوديم، پوتاشيم او مګنيزيم،په تشو متيازو 

کې ضايع کيږي، لکه هغه چې د تيزابو او القيل د بالنس ساتنې څخه رامنځته کيږي، او په 

ادو کې د هضمي الري د ترشحاتو څخه ضايع کيږي چې بيا ځل نه جذبيږي. فضله مو 

 ځکه  چې څاروی د دي ايندوجينس ضايع کيدو په خاطر د ژوند ساتنې لپاره اړتيا لري. 
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د مرنالونو ايندوجيسن ضايع کيدل زياتره د بدن له مرنايل محتوياتو رسه کوچنۍ 

کلسيم لري تقريباً  g 505بدن يي تقريباً  خوګ چې 05kgاړيکه لري. د مثال په توګه، يو 

5۱5 g  ًد بدن کلسيم   5۱19کلسيم دور ځي ضايع کوي او له دې کبله اړتيا لري چې تقريبا

 5۱506سوديم لري او اړتيا لري چې  15gعوض کړي. په ورته توګه، عني خوګ چې تقريباً 

g  د   ي ولري تر څو د ورځد بدن عوض کړي. په توپريي توګه يو خوګ به اړتيا  5۱559يا

عوض کړي. هغه تخنيکونه چې د مرنايل اړتياو لپاره استعامليږي له 5۱.9بدن نايرتوجن 

هغې رسه ورته دي چې د انرژي او پروتني د اړتياوو لپاره استعامليږي. د فکتوريل نظرې د 

استعامل پواسطه يو نظري چوکاټ وړاندي شوي، په دايس حال کې چې د اړتياوو عميل 

آټکل د مغذي بالنس يا ودې د تجربو څخه ترالسه کيدي يش. داچې د غذاګانو  مرنايل 

محتويات د ګراس يا جمله په شکل شتون لري، اړتياوي په ورته اصطالح ګانو رسه ښودل 

شوي. له دې کبله د مغذي موادو معيارونه بايد د مرنالونو توپريونه په پام کې ونييس چې د 

 کې واقع کيږي)لسم څپرکی وګورئ(. وعو او عمرونوڅاروی په بېالبيلو ن

 

  د مرنالونو د اړتياوو فکتوريل آټکلونه

د ژوند ساتنې او ودې د مرنايل موادو خالصه اړتيا دايس محاسبه کيږي چې د 

ايندوجينس ضايع کيدلو رسه نښليدونکي اندازي جمع کيږي. د دې لپاره چې غذايي اړتيا 

معلومه کړو، خالصه اړتيا د شته اندازي په اوسط قيمت باندې ويشل کيږي. د مثال په توګه، 

ايندوجينس  5۱5g/dayوزن اخيل کيدي يش چې  kg 5۱5، خوسکۍ د ورځي 055kgيو 

وي.  د خالص کلسيم اړتيا يې  g/day 6۱5ضايع ولري او نښليدونکي اندازه به يې   کلسيم

11۱5g/day  ًوړاندي کيږي   5۱69وي. د دې ټايف  څاروی لپاره، د کلسيم شتون تقريبا

. هغه g/day 16.5=11۱5/5۱69او د کلسيم ورځني اړتيا به دايس محاسبه يش چې 

ستونزي چې د فکتوريل نظرې رسه تړاو لري د مرنال د هغو  اړتياوو رسه  ورته دي چې د 

پروتني د اړتيا د آټکلونو له فکتوريل رسه تړاو لري. په دايس حال کې چې د ژوندي وزن 

اخيستلو مرنايل جوړښت په اسانۍ رسه د جسد د تحليل پواسطه معلوميدي يش، د 
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ع کيدو، او د هغې پواسطه شتون معلومول  ډېر ستونزمن دي. په عميل انيدوجينس ضاي

توګه د شخوند وهونکو هغه غذاګاين تيارول چې په بشپړ ډول د يو مرنال څخه خايل وي 

ستونزمن دی. شايد دا ځکه چې د دې تخنيک ستونزه دا ده، چې مرنايل اړتياوو تيوريکي 

 نه دي.د عميل آټکلونو رسه يوشان آټکلونه هميشه 

 

  ودې او بالنس تجريب

د بېالبيلو اندازو د تهيه کولو د تاثرياتو د پلټنې پواسطه د مرنايل اړتياوو د معلومولو 

تر ټولو سرته ستونزه د څاروی د پرفورمنس په هکله  ډاډمنوايل دي. د مثال په توګه، هغه 

ره کايف ده کيدي يش چې د اعظمې ودې لپاره اندازه چې د کلينکي نښو د مخنيوي لپا

کايف نه وي. په ورته توګه، د هغو مرنالونو لپاره چې په هډوکي کې دي، هغه اندازه چې 

وده نهايي کوي که چريي د توليد شوي هډوکي د قوت پواسطه تشخيص يش کيدي يش 

ريي د . که چکايف نه وي. دا حالت د څاروی د مرنايل زيرمو پواسطه نورهم پيچيل کيږي

لنډمهالې تجربې په رشوع کې زيرمي پراخه وي  نو بيا حتي که چريي غذا يې کايف هم نه 

وي د نورمال صحت او توليد د حاميې لپاره کايف دي. دا له دې کبله غوښتونکی ده چې 

د څاروی  د انتخاب شوو انساجو مرنايل بالنس يا د مستقيم يا غريمستقم تحليل پواسطه 

حتي د بالنس تجريب تفصيل ستونزمن کيدي يش ځکه  که چريي مرنال يو وي  معلومېږي.

او څاروی د  ډېر زيرمه کيدو توان لري، نو بيا يي غذايي تهيه کېدل چې د نهايي نښليدو 

څخه کمه اندازه مهيا کوي کيدي يش الهم  ډېر کايف وي. په اوږد مهاله تجربو کې، لکه 

دورانونه لري )لکه شيدو غواګاين(، د دي څارويو صحت هغه چې د توليد د يو څخه  ډېر  

او حاصلحيزي يوازې کيدي يش د مرنايل اصغري اړتياوو ډاډمن  ښودونکي وي. په هر 

صورت، د وده کونکو څارويو لپاره چې تجريب زياتره لنډ وخت لري، د ژوندي وزن 

 .نښليدو د اندازو پواسطه بشپړ يشاخيستو اندازه کول بايد د مرنايل 
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 )مرنالونه( تغذيوي معيارونه

کې د مرنالونو وړاندې شوي اړتياوو يوه برخه په فکتوريل محاسبو  ۴په ضميمه

او يوه برخه په تغذيوي تجربو باندې متکي ده. د ټولو نوعو لپاره  احتاميل کمبود لرونکي  

پلټنو ته وړاندې کيږي. په تريو  زياتره  مرنالونه  کلسيم او فاسفورس دي. په پايله کې دوی

کلونو کې د شخوند وهونکو په برخه کې د کلسيم او فاسفورس اړتياوو آټکلونه د پام  55

وړ تغري کړي لکه چې په ايندوجيسن ضايع کيدو  او شتون باندې نوي معلومات د الرسيس 

کې وويل چې د  1565په  وړ شوي. د مثال په توګه، په برتانيا کې کرنيزې څيړنيزې کميټې 

وي  56g/dayوزن اخيل د فاسفورس اړتيا به  5۱.5kgخوسکي چې د ورځي  155kgيو 

 55g/dayکې دا بيا  1551ته تجديد شوي او په  19g/dayکې دا  1595په هرصورت په 

 ته تجديد شوي.

په برتانيا کې د  ډېرو رضوري او لږو رضوري مرنالونو اړتياوي د دواړو شخوند 

پواسطه خپري  ARC(1591)او  ARC (1595)وهونکو او خوګانو لپاره په ترتيب رسه د 

معارصو  شوي. په هر صورت، دا رسچيني اوس زړي شوي او ډير تازه معلومات په  ډېرو 

ل په توګه د وده کونکو غواګانو او پسونو مرنايل تغذيوي معيارونو کې داخل شوي. د مثا

پواسطه نرش شوي. په ورته  CSIRO(555.)او  NRC(5555) ،NRC(5556)اړتياوي د 

پواسطه او د خوګانو مرنايل اړتياوي د  NRC(555.)توګه، د اسونو  مرنايل اړتياوي د 

NRC(1559)  ايل د مرن پواسطه نرش شوي. په عميل توګه غټ غذايي مرکبات زياتره

اړتياوو معلومات د يو نوعی رسچينو څخه ترالسه کوي، چې د کمپنيو مرنايل تهيه کولو 

باندې مشتميل دي. په پايله کې  د شاملولو اندازي د غذايي معيارونو پواسطه توصيه شوو 

هدف د څاروی د صحت او توليد  اندازو څخه د پام وړ  ډېري دي. د څاروی د تغذيې 

فشار   کوي، او  ډېر تاکيد د توليد په کيفيت، د انسان صحت او محيطي  پرته  تغري څخه 

 باندې کيږي د مرنايل اړتياوو  بياځل ارزيابۍ ته اړتيا ده. 
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  ويټامينونه

ايندوجينس ضايعاتو اندازي شتون نه لري چې له مخې يې د ويټاميونو اړتياوي  

معلومي کړو. له دې کبله، معيارونه بايد په تغذيوي تجربو متکي وي.  د مرنالونو د اړتياوو 

د معلومولو په شان، د ويټامينونو د اړتياوو په معلومولو کې د مناسبو دقيقو اندازو رامنځته 

زه ده. تر اوسه پوري، عمده ځانګړتيا د ودې اندازه  او د کمبود د نښو کول عمده ستون

نشتون دي، لکه چې  په وينه کې د ويټامني اندازي د څاروی د ازمويني يا فزيکي ټسټونو 

پواسطه معلوم شوي. همدارنګه د ويټامني زيرمه د نسج د تجزيې يا په تشو متيازو کې د 

څخه  وړاندې کيدي يش.   شبوع له غريمستقيم حالتويټامني د اطراح پواسطه د نسجي م

جدول کې ښودل شوي، چې د دقيقوايل  15۱11د اړتياوو په معلومولو کې شامل ستونزي په 

لپاره ښکاره اړتياوي د پام وړ تغري کوي. په عميل توګه، د ويټامني مقدار بايد پوره لوړ وي 

زه محدوده نه کړي. په هر صورت، تر څو د کمبود نښو څخه مخنيوي وکړي او د ودې اندا

هغه مقدار چې ذخريه کول يا د دوران  ډېري اندازي مهيا کوي، که چريي دوی  د څاروی  

 صحت او حاصلحيزي وښايي، يا د حيواين توليداتو کيفيت لوړکړي تنظيم کيدي يش.

 اړتيا Aجدول د خوسکو د ويټامني  15۱11

 ورځ(\ژوندي وزن iu\kg) Aويټامني   پاره داصفري اړتيا ل

 05 له شب کورۍ څخه مخنيوي

 61 مناسبه وده

 555 محدوده ذخريه Aد ويټامني 

 555 اعظمي اندازي Aد وينې د ويټامني 

From the data of Lewis J M and Wilson L T 1515 Journal of Nutrition 05: 16.. 

 

اوږدوي. په  shelf lifeلوړي اندازي د غوښي  Eد مثال په توګه، د ويټامني

زياتره څارويو کې، ځني ذخريي تنظيم شوي، لکه څرنګه چې ويټامني اندازي زياتره په 

کايف اندازو رسه برابريږي  تر څو د بدن ذخريي وسايت،  د ويټامني تهيه کول او اړتياوي 

ړتياوي په نورمال ډول د ا Dاو  Aښکته او پورته  کيدي يش. د زړو څارويو د ويټامني 

چې  له ميتابوليزم  Eژوندي وزن رسه متناسبي دي، دايس چې د يب ويټامينونه او ويټامني 
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نژدي دي، د خوراکي له اخيستو يا د ځانګړو مغذي موادو له اخيستو رسه توپري کوي.   رسه

ه مشخصاً ذکر رس له دې کبله، د تيامني د اړتيا لپاره، چې د کاربوهايدريتونو له متيابوليزم 

کيږي، په خوراکه کې د کاربوهايدريتونو او شحمو له اندازو رسه توپري کوي. په ورته توګه 

5B  ويټامني اړتياوي د  ډېر پروتني په اخيستو رسه  ډېريږي او ويټامنيE  اړتياوي د  ډېرو

ياوي تغريمشبوع  شحمي اسيدونو په اخيستو رسه  ډېريږي.  همدارنګه د يب ويټامينونو اړ 

چې په هضمي الر کې جوړيږي  ډېر توپري کوي.  په شخوند وهونکو کې، په رومن کې 

ميکرويب جوړيدل کيدي يش څاروی د غذايي برابرولو څخه خالص کړي. په خوګانو او 

پولټري کې د پام وړ جوړيدل کيدی يش په ښکتني ګټ کې صورت ونييس مګر توليد 

دا د کوملو د جوړيدنې پواسطه جوړيږي شوي ويټامينونه کيدی يش جذب نه يش. 

وروسته په دې تکيه کوي چې ايا څاروي ازاد دي چې بدخوري ) د فضله موادو خوړل(  

وکړي. باالخره، د ويټامني اړتياوي زياتره د هغو خوراکو په استعامل مشخص کيږي چې د 

و ته ري ويټامينونو مصنوعي زيرمي لري،  چې شتون يې نسبت په خوراکو کې طبيعي ذخ

کيدي يش لوړ وي. اګر چې د ويټامني د شتون په باره کې معلومت لږ دي، يو غوره مثال 

په دانو کې د نيکوتنيک اسيد پواسطه وړاندې کيږي، چې ځني يي په نښتي شکل وي چې 

 خوګانو تري استفاده نه يش کويل.

و د څيو بل فکتور چې د خوراکو په فورمول کولو کې په پام کې نيول کيږي تر 

ويټامينونو اړتياوي پوره کړي  هغه  د  ډېرو ويټامينونو )لکه چې په پنځم څپرکی کې ترشيح 

شوي( غري ثابتوايل دي او يوه برخه يې د حرارت او روښنايي پواسطه له منځه ځي. په پايله 

کې، هغه الره چې خوراکي په کې زيرمه  او پروسس کيږي د هغوی د ويټامني په محتوياتو  

 تاثري لري.ډېر 
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 د خوراکې پواسطه د ودې کنرتول ۴۱.۱

د دې څپرکی مخکې برخي ښايي چې څنګه د څارويو د ودې اندازه د دوی د 

مغذي موادو اړتياوي معلوموي. مونږ بايد د غذايي ودې د عکس العمل دوهم نظر په پام 

هر هغه شخص چې د څاروی   کې ولرو: څنګه وده د تغذيي پواسطه کنرتول کيدي يش.

وده د تغذيې پواسطه کنرتولوي عموماً دوه موخي لري: ترڅو غذايي رسچيني د  ډېري ودې 

لپاره استعامل کړي او دوهم دا چې داسې  جسد توليد کړي چې د مرصفونکي اړتياوي پوره 

رسه   ستوکړي. د يو څاروی د ودې اندازه د  مغذي موادو  په ځانګړی توګه  د انرژي په اخي

  مخ وګورئ( 101شوي )کنرتوليږي. انرژي پخوا د څاروی د توليد د رهنام په توګه ترشيح 

د انرژي په تهيه کولو کې  دواړه طبيعي )د بيلګې په توګه اب او هوا( او تحمييل توپريونه   او

د ودې اندازه منعکس کوي.  چټکه غوښتونکي وده اړينه ده ځکه چې  دا  د ژوند ساتنې 

يو واحد د غوښي توليد قيمت لږوي.  په پرمختللو  هيوادونو کې د څارويو خوراکي په  په

اسانۍ د الرسيس وړ دي، اګر چې د دوی استعامل د قيمت پواسطه محدود کيدي يش. په 

پرمخ تلونکو  هيوادونو کې، هغه خوراکې چې په خصويص ډول  ډېره انرژي ورکوي، 

 يف خوراکي زياتره په  ډېرو څارويو ويشل کيږي. محدوديږي يا شتون نه لري او ناکا

تر نژدې وختونو، شحم د غوښي قيمرتين مرکب و ځکه چې، د سبزيجاتو تيل  

تر نولسمي پيړۍ پوري په اسانۍ د استفادي وړ نه وو،  ډېرو مرصفونکو د خپلو کارونو د 

اروی د ژوند غوښني څ تررسه کولو لپاره  ډېري   انرژي اخيستو ته اړتيا درلوده. له دې کبله

په لومړيو کې چاغيده او د کوچني، او وختي بالغ کيدونو نسلونو د جنتيکي انتخاب پواسطه 

غواګاين(. مونږ پخوا وليدل هغه څاروي  Aberdeen-Angusرامنځته شوي وو )لکه 

چې چټکه وده کوي ميالن لري چې  ډېره اندازه شحم  ذخريه کړي، او په دې توګه په تري 

کې د دوه ګونو بچو او  چټکي ودې موخي او يو غوښتونکي جسد يو له بل رسه وخت 

کلونو کې، شحم د  ډېرو مرصفونکو پواسطه د  05-55موافق وو. په هر صورت، په تريو 

جسد لږ غوښتونکي مرکب په توګه د مالحظې وړ وګرځيدل، او د غذا پواسطه د ودې 

روي چې د بيلګې په توګه هغه څا -ستونزمن شوکنرتول نور هم د ناسازګاره هدفونو پواسطه 

د چټکي ودې لپاره تغذيه کيږي، چاغيږي. په اوسني غذايي سيستمونو کې د دي خطر يوه 
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برخه د نسلونو په استعامل يا د څارويو په انتخاب رسه چې غټ او وروسته بلوغ ته رسيږي، 

خه اروپايي نسلونو څ مخنيوي کيږي؛ له دې کبله غوره غوښني څاروي د نن ورځي  د غټ

دي چې چټکه وده کوي او کيدي يش د بلوغ څخه مخکي حالل  يش، مګر جسد يې 

غټ وي.  د  ډېرو شحمو له زيرمه کيدو د مخنيوي بله الره دا ده  چې څاروي له بياځل 

ويشونکو مناينده ګانو رسه معامله کړو؛دا هورمونونه يا د هورمونونو  اړوند مواد دي چې د 

او شحمو د زيرمه کيدو ترمنځ د انرژي ماتيدل تغري کوي. په دې کې جنيس پروتني 

هورمونونه )دواړه ايسرتوجن او اندروجن(، سوماتوستاتني )ودې هورمون( او سيامټريول يا 

ادريرنجيک اګونيسټ( شامل دي. د ودې هورمون، په خصويص ډول، -کلينبيوټريول )بيتا

امل دې د  تاثرياتو کشف  د جنتيکي انجيرني استع يو قوي تقسيمونکي مناينده  دي، او د

کې  څيړنه تحريک کړه  تر څو د څاروی د خپل هورمون توليد  ډېر کړي. په هر صورت 

د اروپا په شمول په  ډېرو هيوادونو کې، د دې تقسيمونکو مناينده ګانو استعامل بند دي، 

 .  په هرصورت، د دویعموماً ځکه چې د مرصفونکي په غوښه کې يې شتون امکان لري

زياتره د پام وړ  تاثريات د تغذيې په شمول د  ډېرو قبول وړ ميتودونو پواسطه د ودې د 

 کنرتول د تاکيد لپاره حدمت کوي. 

د ودې په کنرتول کې ځني وختونه  دوه هدفونه  په يو کې رسه يوځای کيدي 

ه ده راوړلو لپاره دا اړين يش، د نسج )يا پروتني(  ذخريه کول نهايي کوي. د دي د السته

چې د څاروی د پروتني مهيا کول بايد مناسب يش. په دې او تريو څپرکو کې، د تازه اړيني 

پوهي په استعامل تاکيد شوي تر څو د څارويو  پروتيني تغذيه ښه کړي. ځني مثالونه هغه 

ولو او ک سيستمونه په بر کې نييس چې د شخوند وهونکو څارويو د پروتني اړتياوو پوره

محاسبې او د غري شخوند وهونکو د پروتني لپاره معريف شوي. د دې لپاره چې د پروتني 

اوشحمو د ذخريي ترمنځ درست ويش ډاډمن کړو دا اړينه ده چې د پروتني تهيه کول بايد 

انرژي برابره کړي. په شخوند وهونکو کې په خصويص ډول، د پروتني تهيه کول زياتره 

و د څاروی د پروتني قوي ذخريي پوره کړي، او يوه اندازه انرژي به د کايف نه وي تر څ

شحم د ذخريي لپاره استعامل يش. په غذا کې پروتني ته د انرژي تناسب زياتره د رومن د 
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اړتياوو پواسطه  امر ورته کيږي. په هر صورت، دا کيدي يش د هغه پروتني  پواسطه تغري 

مګر په ښکتنۍ هضمي الر )د هضم وړ نا تجزيه يش  چې په رومن کې نه تجزيه کيږي 

څپرکی وګورئ( کې د هضم وړ دي.  غټ مثال يې  په لږه انرژي  10؛ DUPشوي پروتني، 

)د بيلګې په توګه فش ميل( خوراکي باندې د چاغو  DUP)د بيلګې په توګه بوس( او لوړ 

وريانو تغذيه کول دي. له دې ډول خوراکي رسه وريان عوض کيدي يش او د دې سبب 

کيږي تر څو د بدن شحم د انرژي د منبع په توګه استعامل کړي تر څو د پروتني ذخريه 

 کيدل تنظيم کړي.

د ودې د کنرتول لپاره د وقفه يي تغذيې فرصتونه شتون لري؛ د مثال په توګه، 

خوراکه کيدي يش د ژوند په لومړيو کې  لږه   وي او له هغې وروسته  ډېره  وي، يا د دي 

او  ملګرو  Sir John Hammondمعکوس. د مغذي موادو په وقفه يي اخيستو  د 

د ودې تيوري  Hammond’sدوی پاييل د پواسطه کالسيک تجارب تررسه شوي، او د 

جدول کې  11۱11ته زمينه برابروي، مخکې ته توجه وکړئ. د دې تجاربو څخه يوه يي په 

ژوندي وزن ودې پوري  د لږو يا  ډېرو  خوراکو رسه  kg 55ښودل شوي. شل خوګان تر 

ه نياميي پ تغذيه شوي وو تر څو يې لږه يا  ډېره وده ترالسه يش .  ځني خوګان د  تجربې

ته لوړ(  تغري شوي وو، او نور يي په ور  -ټيټ او ټيټ-کې له يوي اندازي څخه بلې ته )لوړ

ټيټ(  ساتل شوي وو. تر ټولو  ډېر توپريونه د جسد په ترکيب کې -لوړ او ټيټ-اندازه  )لوړ

 وی په تجزيه کيدونکو شحمو کې وو.د خوګانو د هغ

ه وده  درلوده د شحمو اندازه يې نسبت لوړ( پواسطه چټک-هغه خوګان چې د )لوړ

لوړ -لوړ وه، او د ټيټ159g/kg ټيټ( پواسطه يې کراره وده کړي وه -هغو ته چې د )ټيټ

ټيټ ګروپونو ترمنځ يو ورته توپري  شتون درلود. هغه چې له زياتره شحم او لږي -او لوړ

ژوند په لومړيو موجي تيوري رامنځته کړه، د   لوړ ګروپ، د ودې-عضيل رسه وو، د ټيټ

کې د مغذي موادو د کمبود په توګه دايس ښکاري چې د عضيل وده يې په هغه مرحله کې 

محدوده ده چې تر ټولو  ډېر لومړيتوب درلود. په هر صورت، که چريي د هغو تجربو پاييل 

جدول دوهمه  11۱11په بېالبيلو الرو ترشيح شوي وي، لکه د شحم څخه خايل جسد )د 

 ، دايس ښکاري چې د شحمو پرته نور نسجونه د درملنې پواسطه  ډېر متاثره برخه وګورئ(
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کې  55kg( چې په بېالبيلو اندازو رسه وده کړي او په g/kgجدول د خوګانو د جسد ترکيب ) 11۱11

 حالل شوي

 لوړ-لوړ ودې اندازه: د حاللې په مهال عمر )اونۍ(

55 

 ټيت-لوړ

59 

 لوړ-ټيټ

59 

 ټيټ-ټيټ

16 

     جسد ترکيبد ټول 

 151 .5 115 115 هډوکي

 151 060 115 150 عضله

 5.5 111 001 090 شحم

 115 55 156 155 پوستکي، نور.

     له شحم په غري د جسد ترکيب

 1.1 1.1 169 1.9 هډوکي

 ..6 615 6.1 650 عضله

 155 ..1 165 1.5 پوستکي، نور.

After McMeekan CP 1515 Journal of Agricultural Science, Cambridge 05: 511. 

او ملګرو پواسطه محاسبه شوي، چاچې دا  FWH Elsleyشوي نه دي. وروستي ارقام د 

نتيجه  وويله چې عمده نسج چې د مغذي موادو د اخيستو پواسطه متاثره شوي وو، شحم 

 baconپاره وو. په هرصورت، لکه چې  مخکي مو وښودله شحم اړين دي. د ډيرو کلونو ل

ي ټيټ ترتيب پواسطه تغذيه شو -خوګان چې محدوده غذا اخلې  له دې کبله دوی د يو لوړ

وو تر څو د شحمو ذخريه کيدل  محدود کړي. په نژدي وخت کې، د باکون خوګانو 

جنتيکي جوړښت تغري شو تر څو دايس څاروي وړاندي کړي چې په رضاکارانه توګه 

اکون خوګان وزن ترالسه کړي، او  د  ډېرو شحمو اخيستل محدود کړي داسې چې د ب

ذخريه کيدلو څخه مخنيوی کوي. د مغذي موادو د وقفه يي اخيستو  بل مثال په جربي وده 

کې پيدا کيږي. د څارويو د توليد په  ډېرو ايل يا طبيعي سيستمونو کې، د خوراکي د کمښت 

ه يو ه تعقيبيږي )د بيلګې په توګيوه دوره د  ډېرو مغذي موادو څخه په  ډېر تهيه کولو رس 

لوړ رديف(. په ټېټه مرحله کې وده محدوديږي، په دايس حال کې چې د لوړي -ټيټ

مرحيل په دوران کې څاروي په دوامداره توګه ډيره چټکه وده کوي. دا جربي وده څارويو 

 هته ورسيږي، چې ښکته مرحلې ته وړاندې شوي ن ته اجازه ورکوي تر څو  ورته څارويو

شکل کې وړاندي کيږي. هغه ميکانيزمونه چې د جربي ودې  5۱11دي. د دې يو مثال په 
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مسوليت لري ښه پيژندل شوي نه دي. په هرصورت، مجبور څاروي نسبت نورو ته   ډېره 

خوراکه خوري او کيدي يش  ډېر شحم  ذخريه کړي. له دې کبله د دوی د وزن اخيستو د 

يقتاً دايس چې هر يو واحد د انرژي د اخيستو لوړ وزن انرژي قيمت کيدي يش لږ وي، حق

اخيستل بهرت کوي. په عويض توګه، د ټيټي مرحيل په دوران کې، څاروي کيدي يش د 

تغذيې له ټيټ پالن رسه د  ډېر ګټورتوب پواسطه توافق وکړي او د ژوند ساتنې اړتياوي 

رحيل نييس تر څو د لوړي ملږوي. دا کيدي يش وروسته د ميتابوليزم لپاره يو څه وخت و 

په دوران کې د تغذيې د يو لوړ پالن رسه توافق وکړي، چې په پايله کې د وزن اخيستو لپاره  

ډېره انرژي موجوده وي. اګر چې د څارويو د بدن په ترکيب کې چې عني ژوندي وزن تر 

وي يالسه کوي، توپريونه موجود وي، کايف شواهد شتون نه لري چې دوی د موجوده تغذ

  معيارونو پواسطه په پام کې نه نيول کيږي.

په پايله کې، دا اړينه ده په ياد وساتو چې عمده فکتور چې د بدن ترکيب او له 

دې کبله د ودې لپاره د مغذي موادو اړتياوي متاثره کوي د څاروی وزن ګڼل کيږي، لکه 

 allometricمعادلو پواسطه ښودل شوي. په هر صورت، له عمومي  allometricچې د 
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اړيکو څخه عالوه، د نسل، جنس، او نور، د څاروی په توليد کې اړين دي ځکه چې  

دوی د مغذي موادو اړتياوي او د جسد ترکيب او توليد  باندې تاثري کوي. د څاروی د 

کوي تر  پوهان ( زياتره کوښښتوليد په عرصي سيستمونو کې، فارم لرونکي )او ساينس 

اړيکي د جنتيکي تغري د استعامل پواسطه )په ځينو هيوادونو کې( د   allometricڅو دا 

 ودې تغريونکو مناينده ګانو او د تغذيې د کنرتول پواسطه تررسه کړي.
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لنډيز

ي دل کيږي. د اړينو مغذد څارويو د اړينو مغذي موادو په توګه ښو  تغذيوي معيارونه .1

موادو يا د ډاډمن کونکو مغذي موادو په توګه ترشيح کيدي يش. په برتانيا کې د وده 

او  AFRC(1550)کونکو شخوند وهونکو او خوګانو د انرژي او پروتني اړتياوي د 

BSAS(5550)  پواسطه په ترتيب رسه نرش کړي دي. په نورو هېوادونو کې نور

 معيارونه شتون لري.

عموماً د لوږي د تودوخې د توليد)د بيلګې په توګه  د ژوند ساتنې د انرژۍ اړتياوي .5

اسايس يا لوږې ميتابوليزم( يا تغذيوي تجربو څخه آټکل کيږي. د لوږې ميتابوليزم د 

د يت ( رسه متناسب دي. 5۱.5Wڅاروی له ميتابوليکي ژوندي وزن )په ځانګړي توګه 

يو منځني اندازه ده مګر دا د څارويو د عمر او  .5۱.5MJ/kgW5۱5لرونکو لپاره 

جنس او غذايي پالن له مخې توپري کوي.

همدارنګه د ژوند ساتنې د انرژي اړتياوي د عضاليت فعاليت چې د غذا د لټولو، پري  .0

کولو او ژولو لپاره دي، اضافه انرژي اړينه ده.

تودوخه ټيټه وي، نو دوی تودوخه ضايع کوي، او له دې  کله چې د څارويو د محيط .1

کبله د ژوند ساتنې د انرژي اړتيا يې لوړيږي. د يو څاروی د تودوخې خنثي حد د 

هغې د ټيټ او لوړ بحراين تودوخو پواسطه ښودل کېږي او د اقليمي رشايطو )ملر،باد 

 غذا اخيستو خواص او باران( پواسطه متاثره کيږي،چې د څاروی او دهغې د محيط او

ګډوډوي. په ځوانو څارويو کې، نصواري ذخريوي انساج ميتابوليزه کيدي يش ترڅو 

 تودوخه توليد کړي.

د ژوند ساتنې د پروتني اړتياوي د تشومتياز ايندوجينس او فضله د نايرتوجن د اطراح  .5

څخه آټکل کيږي. همدارنګه په پوستکي او ويښتانو کې هم يوه لږه اندازه ضايع 

کيږي. په شخوند وهونکو کې د ژوندساتنې د پروتني اړتياوي د ميکرويب 

جوړيدونکي پروتني پواسطه پوره کيدي يش.

د څاروی وده د وخت يو حلقوي منحني تعقيبوي، مګر مختلفي برخي، غړي او  .6

انساج په بېالبيلو اندازو وده کوي. د نسجي وزنونو او بدن د وزن ترمنځ اړيکه د 
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allometric  معادلو پواسطه ښودل کيدي يش. په ځانګړی توګه هډوکی او عضيل

چې وختي بالغيدونکي نسجونه دي، په داسې حال کې چې شحم وروسته بالغيدونکي 

نسج دي. د ودې لپاره د پروتني او انرژي اړتياوي د وزن اخيستو د کيمياوي ترکيب 

ل، دو رسه تغري کوي او د نسله اندازو څخه ترالسه کيږي. دا اړتياوي د څاروی د بالغي

 جنس او وده د اندازي له مخې توپري لري.

د ودې لپاره د پروتني او انرژي د آټکل مختلف غذايي معيارونه رامنځته شوي.  ..

دخوګانو او پولټري  د پروتني اړتياوي عموماً نسبت شخوند وهونکو او اسونو ته  ډېري 

 تياوي هم په کې شاميل دي.تفصييل دي ځکه چې د ځانګړو آمينو اسيدونو اړ 

په پسونو کې، د وړيو د توليد لپاره د پروتني او انرژي اړتياوي لږي دي. په هرصورت،  .9

وړي په  ډېره اندازه سلفر لرونکو آمينواسيدونو، مس او زينک ته اړتيا لري. په عميل 

 توګه د وړيو ودې د انرژي او پروتني د تهيه کيدلو څخه وړانديز کيږي.

اتنې او ودې لپاره د مرنالونو خاليص اړتياوي د ايندوجينس ضايع کيدو او د ژوند س .5

بدن د انساجو له مرنايل محتوياتو څخه محاسبه کيږي. وروسته غذايي اړتياوو کې 

 داخليږي چې مناسب فکتورونه استعاملوي.

د ويټامينونو اړتياوي معموالً د تغذيوي تجربو څخه معلومېږي، چې د دقيقو اندازو د  .15

 انتخاب له کبله پيچيل دي.

اګر چې د څاروی غذايي اړتياوي د ودې د اندازو رسه مشخص کيږي، وده او د بدن  .11

ترکيب دواړه د غذا پواسطه تغري کيدي يش. د مثال په توګه، د ټيټ څخه د لوړ غذايي 

پالن تعقيبول د شحمو ذخريه  ډېروي. د غذا پواسطه د ودې د کنرتول هدفونه دا دي 

ي رسچيني د  ډېري ودې او داسې جسد د توليد لپاره استعامل يش چې د چې غذاي

 مرصفونکي اړتياوي پوره کړي.

دا چې شحم اوس د غوښي غوښتونکي ترکيب نه دي، د ودې کنرتول زياتره داسې  .15

دي چې عضالت  ډېر او شحم لږ يش. په ځينو هېوادونو کې، ويشونکي مناينده ګان 

د ودې د  ډېروايل لپاره استعامليدي يش.)مصنوعي هورمونونه( د عضيل 
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 پوښتني

غوايي د ميتابوليزبل انرژي  055kgسيستم په استعامل رسه، د يو  AFRC(1550)د  ۱.۱.

له مخې محاسبه کړئ. فرض کړئ چې د  1۱1kg/dayاو ميتابوليزبل پروتني اړتياوي د 

 دي. 11۱5MJ/kg DMارزښت  M/Dڅاروی د غذا 

تجاريت ټايف خوګ د شحم دذخريه کيدو اندازه محاسبه کړئ چې د  95kgيو  ۴۱.۱

 تهيه کوي. 55۱5MJ NE/dayپروتني ذخريه کوي او د دي غذا  5۱15kg/dayورځي 

متحرک آس د هضم وړ  555kgسيستم په استعامل رسه د يو  NRC(555.)د  ۴۱.۱

 کې وي. ار اندازه يې په منځني حدانرژي او خام پروتني محاسبه کړي چې د ک
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 څپرکی پنځلسم

د توليد مثل غذايي معيارونه

تغذيه او د توليد مثل رشوع  ۱.۱.

د تغذيې پالن، القاح او بچي زېږول ۵۱.۱

په پولټري کې د هګۍ توليد ۵۱.۱

 د بچي وده او تغذيه ۵۱.۱

څارويو کې  د وده کونکو په شان، د تغذيي او توليد ترمنځ يو په توليدونکو 

متقابل تاثري شتون لري. توليد مثل د څاروی د مغذي موادو اړتياوي لوړوي، مګر برعکس 

د څارويو د مغذي موادو تهيه کول  د توليد مثل پرويس متاثره کويل يش. په توليد مثل 

ږي، ايلو کې په رحم کې د تغرياتو رسه رشوع کيباندې د تغذيې تاثري  د څاروی د ژوند په او 

په پايله کې د بالغ توليد مثل  متاثره کوي. د مثال په توګه واړه وريان په زيږون کې ميالن 

اندازه  3۱6کې د بدن بالغ سايز پرته تاخري ولري، په داسې حال کې چې  لري چې  بلوغيت

توب راپور ورکول شوي چې د بالربکمښت د تخمې په توليد کې د هغو ميږو په وريان کې 

رسه په مقايسوي ډول خوړيل 0۱3تغذيوي اندازي يې له  3۱0په دوران کې د ژوند ساتنې 

دي.  همدارنګه په ځوانو څارويو کې د تغذيې پالن د بلوغيت عمر متاثره کوي. په بالغو 

ې کبله دڅارويو کې کمزوري تغذيه کويل يش د اووم او سپرماتوزوا توليد لږ کړي، له 
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ښځينه نسبت نورمال ته لږ بچيان  توليدوي )د مثال په توګه لنګون سايز لږيږي(. په 

بالربتوب کې، ښځينه څاروي د ژوند ساتنې او د جنني ودې لپاره ځانګړی مغذي موادو 

 ته  اړتيا لري.

د شخوند وهونکو د اووم او سپرماتوزوا د توليد لپاره د مغذي موادو اړتيا لږه او 

ميل ليرت انزال کوي،   003-003لږه د پام وړ ده.  له دې کبله، وحيش خوګ  چې  ډېر 

ته اړتيا لري، چې د هغې د ژوند  MJ ME 3۱6دايس آټکل کيږی چې په يو انزال باندې 

څخه لږ رسه مساوي دي.   02( له 06۱2MJ/dayانرژي د اړتيا ) ساتنې لپاره د ميتابوليزم وړ

په هر صورت په مرغانو کې د هګۍ د توليد لپاره  ډېر مغذي مواد اړين  دي؛ دا به د دې 

څپرکی په يو ځانګړي برخه کې ترشيح يش. حتي په بالربتوب کې، د فيتوس د ودې لپاره 

ثال په توګه، يوه مېږه چې دوه وريان د مغذي موادو اړتياوي په ټوله کې لږي دي. د م

پروتني په بچو او  نسجونو  0۱6kgدي د زيږون په مهال به يې   7kgزيږوي چې ټول وزن 

څخه لږ وي. په  03g/dayورځې  067)لکه پالسنتا( کې ذخريه کيږي چې د بالربوايل د 

وزن اخيل  په خپلو نسجونو کې د   633gتوپريي توګه يو وده کونکي پسه چې د ورځي 

پروتني ذخريه کړي. په هر صورت، د توليد مثل لپاره د مغذي موادو د  03gورځي تقريباً 

اړتياوو په معلومولو کې، د توليد د پروسو  ډېر اړين ارقام بايد په مغز کې رامنځته يش. 

ه ي. د غواګانو پلومړين يې دا دي چې توليد مثل د څاروی د توليدي پروسو اساس نه د

مياشتو عمر   63-00برخه کې، د مثال په توګه، ځوان ښځينه څاروی توقع کيدي يش چې 

کې بالرب وي، تقريباً نياميي د هغوی د بدن په بالغ وزن کې، او تر هغي به ودې ته دوام 

مياشتو کې  6-0ورکړي ترڅو يو خوسکي توليدوي.  د خوسکي د زيږيدو وروسته ښځينه  

 الربېږي دا هغه وخت دی چې  ښځينه په  ډېره اندازي شيدي توليدوي.بياځل ب

د توليد مثل لپاره د مغذي موادو د اړتياو دوهم اړين خاصيت دا دي چې دوی 

د توليد مثل د يوي مرحيل څخه بلې ته د پام وړ تغري کوي. د مثال په توګه، هغه مېږه چې 

ړتيا  وايل په رشوع کې ډير لږ پروتني ته اجوړه بچي زيږوي   د فيټس د ودې لپاره د بالرب

پروتني د ورځي په بچيو کې ذخريه کړي.  63gلري، مګر د بالربوايل په اخري هفته کې به  
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اخري ټکي چې په مغز کې ساتل کېږي دا دي چې توليد مثل زياتره يوه )ټول يا هيڅ( 

ې ه توليدونکي غوا  چپديده ده او ناکامي  يي د فارم لپاره شديد وي. که چريي يوه غوښ

يوازې د خوسکيانو د توليد لپاره ساتل شوي او خوسکيان توليد نه کړي نو د هغې حاصل 

به صفر يش او خاوند به يې مايل زيان وګوري. همدارنګه، واړه بچي لکه يو وري د دوو 

ه دپه عوض کويل يش د ګټي او تاوان ترمنځ توپري رامنځته کړي. دا له دې کبله ډيره اړينه 

 ډاډمن شو چې د فارم په څارويو کې  توليد مثل د کمزوري تغذيې پواسطه نه زيامنن کيږي.

په توليد مثل د تغذيې تاثرياتو څيړنه ميالن لري تر څو کراره پرمختګ وکړي 

ځکه چې دا تاثريات کيدي يش کراره وي تر څو دوی ښکاره کړي او تجريب بايد د اوږد 

زو نګه، په توليد مثل کې غټ تصاديف توپري د احصائيوي ستونمهال لپاره تررسه يش. همدار 

خوګي په يو ټريټمنټ   23سبب کيږي چې يوازې د غټ شمري څارويو )د بېلګې په توګه

کې تر څو پنځه سلنه  ډېروايل دبچي په سايز کې وښايي( په استعامل رسه حل کيدي يش. 

ګړی وم پواسطه چې تغذيه او په ځانپه نژدي څيړنه کې دا دهغه ميکانيزم رسه ذکر شوي د ک

ډول له ايندوکراينولوجيکل پروسو  او د جن له قيايف رسه توليد مثل متاثره کوي. د غذا 

عمومي لږوايل، او همدارنګه د يوې ځانګړي مغذي مادي کمبود، کويل يش د هغو 

و تهورمونو په جوړيدو کې دخالت وکړي چې په توليد مثل کې شامل دي. په نورو واقعا

کې تغذيه کيدي يش هغه اندازه متاثره کړي چې يو هورمون په کې د ميتابوليزم پواسطه له 

منځه ځي يا کيدی يش يو هورمون ته د هغې ټارګيټ غړي حساسيت تغريکړي. په تريو 

شلو کلونو کې  د فارم د څارويو لپاره د سوپر اووليشن لپاره د تخنيکونو د استعامل  ډېروايل 

محيط کې د تخمې او امربيوګانو کښت دواړه تحريکونکي دلچسپي لري  او په مصنوعي

 او د دي لپاره اسانتياوي رامنځته کوي، تر څو په توليد مثل باندې غذايي تاثريات وڅيړي.

دا څپرکی به د غذا او توليد مثل ترمنځ عمومي اړيکي د څاروی د توليد په کاميابو مرحلو 

ذي موادو او انرژي  مناسبې اړتياوي به وړاندي او ژوند کې ترشيح کړي چې د خاصو مغ

بحث يش.  ډېر تاکيد به په توليد مثل کې د انرژي د اخيستو په رول وي )يا په بل ډول، د 
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تغذي عمومي پالن(، ځکه چې د ځانګړو مغذي موادو کمبود او  ډېروايل زياتره توليد مثل 

 متاثره کوي.د انرژي په اخيستو باندې د هغوی د تاثري له کبله 

 

  او تغذيه د توليد مثل د وړتيا رشوع ۱.۱.

په غواګانو کې بلوغيت د تغذيې د اندازو رسه متاثره کيږی. په عمومي 

اصطالحاتو، د يو څاروی چټکه وده، بلوغيت ته ژر رسيدل دي. په غواګانوکې، بلوغيت 

 0۱00يز کې نسبت يو ټاکيل عمر ته واقع کيږي.  دا په په يو ځانګړی ژوندي وزن يا بدن سا

جدول کې ښودل شوي، چې د تغذيې د دري پالنونو تاثريات په شېدو ورکونکو غواګانو 

کې د توليد مثل د توانايي رشوع ښايي. اګر چې د دري ټريټمنټونو ترمنځ د بلوغيت د عمر 

د  withersايز )لکه چې په ترمنځ مختلف د پام وړ ټکي وو، په ژوندي وزن او بدن س

لوړوايل د اندازي کې منعکس شوي( کې توپريونه ډير لږ وو.  نورو څيړنو ښوديل چې له  

ډېري تغذيې کولو رسه چې لوړه انرژي لرونکي خوراکي ولري، دا ممکن ده چې  په غواګانو 

 دمياشتو څخه مخکي بلوغيت رامنځته کړو. ورته پاييل  3۱6جدول د  0۱00کې حتي د 

غوايانو لپاره هم موندل شوي: د تغذيې يو لوړ پالن د ميتابوليکي هورمونونو  توليد تغريوي، 

 وي.د ګونادوټروپني هورمون د  ډېر ترشح له کبله د بلوغيت په مهال عمر لږ 

 د هغوی د موسمي نسل ګريۍ پواسطه پيچيل حاصلولپه پسونو کې د بلوغيت 

دي. د پرسلې په موسم کې د مېږي زيږيديل وريان چې په ښه ډول تغذيه شوي د عني کال 

د مني په اوايلو کې بلوغيت ته ورسيږي. منځني تغذيه شوي وريان به همدارنګه په عني 

 ولري. ايلکال کې بلوغيت ته ورسيږي، مګر نسل ګريي او ژوندي وزن به يي وروستو 

 02په  i.eکمزوري تغذيه شوي وريان به د راتلونکي نسل ګريۍ پوري په ايسرتس رانيش  ) 

 مياشتني عمر کې(.

په خوګانو کې د تغذيې لوړ پالنونه بلوغيت نه مخکي کوي. د خوګ په بچيانو 

ورځي( دي، نسل توليدوي )کراس   003-073کې د بلوغيت لومړين مشخص کونکي عمر )

نسل تقريباً شل ورځي مخکي د خالصو نسلونو څخه بلوغيت ته رسيږي( او هغه دوه رګه 

ورځو د عمر  030عمر دي چې دوه رګه نسل   نارينه رسه يوځای کيږي )وروسته د تقريباً 
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څخه يو ناڅايب مخامخ کېدل کيدي يش لومړين ايسرتس رامنځته کړي(. په عميل توګه 

ومړي ځل لپاره نسل ګريۍ ته انتخابيږي د بدن هغه فکتور چې د هغې پواسطه څاروی د ل

سايز دي، او په بلوغيت کې څاروی معموالً دايس فکر کيږي چې د نسل ګريۍ لپاره ډير 

واړه وي. له دې کبله اګر چې د شيدو د غټو نسلونو خوسکۍ  کيدي يش د دي توان ولري 

 00ږه غې چې لږ ترلمياشتني عمر کې بچي توليد کړي، دوی په نورمال ډول تر ه 7چې په 

مياشتي عمر ولري جفتګريي نه کوي. نن ورځ د غواګانو، پسونو او خوګانو لپاره ميالن 

دادی چې دواړه نسلونه هغه وخت جفت ګريي يش کله چې دواړه ځوانان وي، معني دا 

چې په ښځينه کې د مغذي موادو اړتيا د بالربتوب لپاره د ودې د اړتيا رسه عالوه کيږي. د 

د بچي وده تاخريوي او مور غټ سايز حاصلويل نه  بتوب په دوران کې ناکايف غذابالر 

يش. د اسکليټ نا بشپړ انکشاف په ځانګړي ډول خطرناک دي ځکه چې دا کيدی يش په 

 لنګون کې ستونزي منځته راوړي.

 و ساتل شوينجدول د هولسټن غواګانو عمر او سايز د بلوغيت په مهال چې په بېالبيلو غذايي پالنو  0۱00

د تغذيه 

 کولو پالن

 د بلوغيت په مهال 

عمر 

 )مياشتي(

وزن 

(kg) 

Height at 

withers (cm) 
د خايل بدن 

 ( %شحم )

 MJ 00 لوړ

ME/kg DM 

3۱6 020 003 7۱6 

 003 g CP/kg 

DM 

    

 MJ 03۱0 متوسط

ME/kg DM 

03۱2 020 000 7۱0 

 020 g CP/kg 

DM 

    

 MJ 3۱0 ټيټ

ME/kg DM 

03۱0 603 003 7۱3 

 060 g CP/kg 

DM 

    

From Chelikani et al. (0336) Theriogenology 33: 737. 

چټکه وده او د مناسب سايز وختي حاصلول د نسل ګريۍ لپاره له اقتصادي پلوه 

ګټور دي او د څاروی د ژوند غريحاصلحيزه برخه لږوي. له غوښه توليدونکو څارويو رسه 
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يوه بله ګټه دا ده چې د تغذيې لوړ پالن د ژوند په لومړيو کې د نسل ګريي مقاصدو انتخاب 

دانه تغذيې ته د ودې په توګه ښه ځواب وايي او له دي کبله ازا ته اجازه ورکوي هغه چې

توقع کيږي چې چټکه وده کونکي بچي توليد کړي. مګر د چټکي ودې په نسيل سټاک 

کې، په ځانګړی توګه که چريي د  ډېرو شحمو ذخريه شتون ولري يو شمري تاوانونه هم 

يدو اغيدل کيدي يش د شلري. په شيدو ورکونکو غواګانو کې، د ژوند په لومړيو کې چ

تبعيض کړي، او همدارنګه ځني واقعات شته چې وختي  توليدونکو نسجونو انکشاف 

چټکه وده د غواګانو مثمر ژوند لږوي. ډير چاغ نسلونه  د نورمال څارويو په شان جفت 

ګريي نه کوي او د بالربتوب په دوران کې يې  ډېر امربيو مړه کيدي يش. د نسيل سټاک 

ه موضوع ده چې  ډېر وخت څيړنې ته اړتيا لري؛ اوس مهال، تر ټول ښه توصيه دا روزنه يو 

ده چې دا ډول څاروی بايد د تغذيې له دايس پالن رسه تغذيه يش چې د هغي په نتيجه کې 

 بدن سايز غټ او  ډېر شحم ذخريه نه کړي.

 

 د تغذيي پالن، القاح او توليدمثل ۵۱.۱

 ځينه څارويو  تغذيهد ښ

چې ايا څاروی بچي ورکوي  i.eپه ښځينه څارويو کې د القاح لومړي معلومول )

د بچي سايز( د تخمو شمري دي چې د تخمدانونو څخه ازاديږي  i.eاو يا نه( او توليد مثل  )

)مګر  6-0، په ميږه کې 0)د تخمې د ازاديدو اندازه(. په غوا کې دا اندازه په نورمال ډول 

دی. ټويل تخمي نه القاح کيږي او نه تر  00-00ورسيږي( او په خوګه کې  03کيدي يش 

مېږو يو فالک په يو انفرادي ايسرتس  033زيږون ژوندي پايت کيږي. د مثال په توګه د

به يې القاح يش.  033تخمي توليد کړي، له کومو څخه چې  003سايکل کې کيدي يش 

ورځو لپاره ژوندي وي، هغې نطقي ته چې له  00کيدي يش د  070امربيوګانو به  033د 

ورځي د بالربتوب دوره بشپړه کړي. له  067څخه کيدي  073پالسنتا رسه نښيل او له دي 

دې کبله اخري بچي ورکول )وريان چې په سلو جفت ګريي شوو ميږو کې تولد کيږي( به 

 وي.  0732
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مخکي شحم  ذخريه  6-6له پخوا راهيس  هغه ميږي چې د جفت ګريۍ څخه 

   کوي احتامل لري چې  بچي وزيږوي  او نسبت هغو ته چې کمزوري حالت ولري احتامالً

ډېر جوړه يا دري بچي  توليد کړي. دا د ټيټ غذايي پالن څخه لوړ غذايي پالن ته د ميږو 

عميل کول دي )مثال دوی د غونډۍ له څړځايونو څخه هموارو څړځآيونو يا علف ته وړل 

کيږي(  چې د جفت ګريۍ څخه مخکي وړل کيږي. په نژدي وخت کې موندل شوي چې  

د مخکنيو سوء تغذيه ميږو  لپاره ارزښتمند وي، هغه څاروي يو لوړ غذايي پالن کيدي يش 

 conditionچې دوامداره په لوړ غذايي پالن ساتل کيږي عموماً د حالت د شمريي )

scoring پواسطه ارزيايب کيږي، په کوم کې چې د شحمو ذخريي په مال او د لکۍ په )

جدول  0۱00وهل کيږي. )لوړ( شمريي پري  0)ښکته( څخه تر  0رس کې پلني شوي او د 

دا ښايي چې  په ميږو کې د حالت د منرب وهلو او القاح باندې غذايي پالن کوم ساکن او 

متحرک تاثريات لري. تر ټول غټ توپريونه  د ميږو ترمنځ د تخمی ريزۍ په اندازه کې دي  

( او هغه چې په جفت ګريۍ کې 6چې په جفت ګريۍ کې په ښه حالت کې وو )حالت منرب

اونۍ مخکي  3منرب(.په دي ميږو کې د جفت ګريۍ څخه 0۱0کمزوري حالت کې وو ) په

په حالت او وزن کې لږ توپري شتون درلود مګر په وروستنيو ميږو کې هغه چې حالت يې 

سکور ته( نسبت هغو ته چې حالت يې لږ شوي  ډېري  0۱0څخه  0۱3انکشاف کړي )د 

نادو تروپيک هورمون ليوتونايزنګ هورمون د ته( توليد کړي. ګو  0۱0څخه  0۱3تخمي )له 

بلوغيت او اووسايتونو د ازاديدو لپاره اړين دي، او د تغذيې لږ پالن  هغه فريکونيس لږوي 

د دي  flushingله کوم رسه چې د ليوتونايزنګ هورمون رضبانونه ازاديږي. له دې کبله 

د تاثري يو بل  flushingد  تاثري په مخنيوي رسه د تخمي د ازاديدو اندازه بهرته کړي.

ايندوکراينولوجيکل ترشيح  دا ده چې د تغذيې  لوړ پالن د انسولني  ډېر توليد تحريکوي 

چې د ګلوکوز اخيستل او د تخمدان پواسطه د سټروئيد هورمونونو جوړيدل تحريکوي.  

لوکوز ګ همدارنګه  تغذيه په تخمدان مستقيم تاثري لری، لکه په پسونو کې  د رګ د الري د

داخلول د اووسايت وده  ډېروي. په هر صورت د تغذيې يو حساس بالنس د پسونو لپاره د 

تخمي د ازاديدو په مهال په کار دي، لکه چې د تغذيې لوړ پالن کويل يش د اووسايتونو 

ژوند  او هغه امربيو چې د القاح څخه وروسته رامنځته کيږي، لږ کړي. د دي تاثري يو دليل 
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تخريب(، هغه  i.eد تغذيې لوړ پالن د پروجسرتون ميتابوليزم تحريکوي ) دا دي چې

هورمون چې د بالربوايل د رامنځته کيدو او ساتنې لپاره اړين دي. له دې کبله، دا توصيه 

پالن بايد  flushingکيږي چې وروسته له هغې چې ميږي جفت ګريي وکړه، د تغذيې د 

 تقريباً د ساتنې  په اندازه لږ يش.

په غواګانو کې نسبت پسونو ته د تغذيې لوړ پالن د جفت ګريۍ څخه وروسته لږ 

تخريبيږي ) چې نيک بختي ده، غواګاين  د شيدو ورکولو په مرحله کې بالربيږي  چې  د  

ډېرو شيدو د توليد لپاره تغذيه کيږي(؛ د دوی د پروجسرتون سپيل کيدي يش په دي وخت 

چينو څخه د هورمون د ازاديدو پواسطه  ډېر يش. په کې د شحمو د ميتابواليز شوو رس 

هرصورت، په غواګانو کې د لنګون څخه دوه مياشتي وروسته  بيا بالربيدل، په هغه وخت 

کې کله چې د شيدو د توليد لپاره غذايي اړتيا  ډېره وي، د شيدو د صنعت  يوه ستونزه ده. 

  662دوران کې کله چې د شيدو توليد کلونو په  07په نيويارک کې په شيدو غواګانو کې د 

  332ډېر شو  د هغو غواګانو تناسب چې د هغوی لومړي القاح رسه بالريب شوي وي د 

ته لږي شوي وي. په برتانيا کې په شيدو غواګانو کې لومړين حاملګۍ اندازه  032څخه
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نژدي   مياشتو په وقفه 06دايس ښکاري چې په کال کې له اوسني منځني لنګونونو رسه د 

لږيږي. دا موندين ښايي چې غواګاين هغه وخت چې القاح يا جفت ګريي کوي بايد  02

دوباره وزن واخيل، مګر په دې وخت کې د انرژي يو مثبت بالنس ډاډمن کول حتي په ښه 

تغذيه شوو غواګانو کې زياتره ستونزمن دي. د غذا د لږوايل په مهال، لکه په هغو غواګانو 

څړځايونو کې ساتل شوي له وچکايل ځپل شوي وي، دا ناممکنه ده کې چې په طبيعي 

 06مياشتو څخه  00چې تطبيق يش، او په دا ډول حالتونو کې د خوسکي زيږولو وقفه د 

 مياشتو ته  ډېريږي.

د حمل په سايز لږ تاثري لري ممکن ځکه چې خوګان   flushingپه خوګه کې 

  د نوو flushingساتل کيږي  په هر صورت،  عموماً نسبت پسونو ته په لوړ غذايي پالن

ورځي مخکي د حمل اندازه  ډېرويل يش. يو شمري  03نسلونو له جنيس جفت ګريي څخه 

څيړنو ښوديل چې د انرژي محدودول يا د بدن لږ حالت کيدي يش په آسپو کې توليد مثل 

يش  يديلږ کړي، په دايس حال کې چې فقط مخکي له لنګون څخه د انرژي محدودول ک

له وخت څخه مخکي زيږون رامنځته کړي. په اسونو کې په  ډېره پيامنه انرژي سپيل کول 

عموماً  د توليد مثل ګټورتوب نه مختل کوي او نه يې بهرت کوي، اګر چې په ځينو پيښو کې 

 دا له جوړه يئ بالربتوب رسه مل وي.

 

  د نارينه څارويو غذايي پالن

د يت لرونکو سپرماتوزوا او تخمه او اړوند ترشحات يوازې يوه کوچنۍ موضوع 

وچ مواد لري. دا له دي کبله  g 3۱0وړاندي کوي. د غوايي د انزال اوسط، د مثال په توګه، 

مناسب ښکاري چې فرض کړو د سپرماتوزوا او تخمي د توليد لپاره د مغذي موادو اړتياوي 

ه په مقايسوي ډول د ژوند ساتنې او د ودې او شيدو ورکولو د پروسو لپاره د هغو اړتياوو رس 

اړين دي احتامالً مناسبې  وي. که چريي دا په دي توګه وي نو دا توقع به ويش چې بالغ 

نارينه څاروی چې يوازې د مني )سپرم( د توليد لپاره ساتل شوي، د نوعو او سايز لپاره به 

ډېره اړتيا ونه لري.  د نسيل نارينه وو لپاره معياري تغذيه کولو د ژوندساتنې د جريي څخه  
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باندې کايف تجريب شتون نه لري، مګر په عملی ډول دي ډول څارويو ته د هغې څخه  

ډېره خوراکه ورکول کيږي چې په ښځينه څارويو کې د ژوند ساتنې لپاره اړينه ده. کومه 

 نونه د نارينه د القاح قابليت لپاره ګټور دي،ډاډمنه واقعه شتون نه لري چې لوړ غذايي پال 

اګر چې دا موندل شوي چې کمزوري تغذيه نا ګوار تاثريات لري )الندې وګورئ(. د نارينه 

وو ازادانه  تغذيه کول شايد د فارم لرونکو طبيعي غوښتنه نه منعکس کوي چې لږه تغذيه 

. نارينه د مثل پرفورمنس زيامننويننګونکي ده  او له دې کبله د ټويل ګيل يا رمي د توليد 

لوږې لوړ ميتابوليزم لري او له دې کبله نسبت ښځينه وو او خيص شوو ته د ژوندساتنې 

لپاره  ډېري انرژي ته اړتيا لري. لکه څرنګه چې په غوايي، مږانو او سريليانو کې د سپرم د 

چې د نسل ګريۍ  ورځي دي، دا توصيه کيږي 62او  63، 06جوړيدو دوران په ترتيب رسه 

 څخه دوه مياشتي مخکي کايف اندازه تغذيه کړي يش.

 

  په القاح باندې د ځانګړو مغذي موادو تاثريات

د  ډېرو مغذي موادو کمبود د څاروی په عمومي ميتابوليزم باندې د تاثري له کبله 

وند کوي. د مثال په توګه، د فاسفورس کمبود په څريدونکو شخپه مستقيم ډول القاح متاثره 

وهونکو کې، چې زياتره کمزوري القاح لري، دايس ښکاري چې توليد مثل  متاثره کوي 

ځکه چې د دي محدود کيدل  ډېري متيابوليکي پرويس د غذا اخيستل او د غذا عمومي 

ل س کمبود په توليد مثپالن محدودوي. په هر صورت، ځني واقعات شته چې د فاسفور 

 باندې د اسرتس سايکل د درولو له الري مستقيم تاثري لري.

د پروتني کمبود، په ځانګړی توګه په شخوند وهونکو کې، د دي متوقع دي چې 

توليد مثل متاثره کړي ځکه چي دا خوراک اخيستل لږوي. له بله پلوه وړانديز کيږي چې د 

 06؛ DUPومن کې نه تجزيه کيدونکی دي )هضم وړ پروتني سپلمنټ کول  چې په ر 

څپرکی وګورئ( کويل يش په ميږو او غواګانو  دواړو کې د تخمي ازاديدو اندازه  ډېره 

لري، د  ډېر مغذي موادو  DUPتخم، چې په لوړه اندازه   lupinکړي. په اسرتاليا کې، 

( RDPی پروتني )نکاخيستونکو ميږو لپاره استعامليږي. په توپريي ډول په رومن کې ماتېدو 

په  ډېره اندازه شيدو ورکونکو غواګانو ته ورکول کيږي په وينه کې د آمونيا اندازه لوړوي 
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)اتم څپرکی وګورئ(، چې په نوبت رسه په ايندو ميرتويم کې دا ايون نښلی او د امربيو 

ې دژوندي پايت کيدل لږوي. په خوګانو کې د پروتني د لنډي مودي محروميت په القاح بان

کوم تاثري نه لري، مګر د  ډېري مودي د پروتني لږوايل، په ځانګړی توګه په ځوانو څارويو 

کې، توليد مثل له خنډ رسه مخ کوي. په اسونو کې   ډېر خام پروتني خوړل القاح  لږوي، 

اګر چې  د رضوري آمينو اسيدونو په ځانګړی توګه ميتونني کايف اخيستل،  د اسرتس 

کيدو لپاره په شيدو نه ورکونکو اسونو کې اړين دي. په شيدو ورکونکو  سايکل د رامنځته

څخه پورته(  033g/kg DMغواګانو کې، هغه خوراکي چې په لوړه اندازه نشايسته لري )له 

د پالزما د  ډېر انسولني او د لنګون څخه وروسته بيا اسرتس رسه تړاو لري. په توپريي توګه، 

غذا  او بالستوسايت د انکشاف لپاره، لږه نشايسته لرونکيد ښه کيفيت لرونکي اووسايت 

-preيا  ډېر شحم اړين دي. دا سرتاتيژي ګاين چې  شيدو ورکونکو غواګانو ته  \او

service  لوړ نشايسته لرونکي خوراکي اوpost-service  لږه نشايسته لرونکي خوراکي

ه چې ورته يوازې لوړ يا ټيټ په حمل کې د پام وړ  ډېروايل نسبت هغه غواګانو ته درلود

نشايسته  لرونکي خوراکي  ورکول کيږي. د دي سرتاتيژي تطبيق کيدي يش، په هر صورت، 

 ثابتوي چې د  ډېرو تجاريت شيدو غواګانو لپاره ستونزمن دي.

د فارم په څارويو کې  ډېرو څيړنو ښوديل چې ښځينه وو ته  د پويل غري مشبوع 

سلسيل تغذيه  n-3او  n-6فونو په ځانګړی توګه هغه چې د شحمي اسيدونو بېالبېلو ټاي

کول  په توليد مثل  مثبت او منفي تاثريات لري .په لومړي قدم کې د پروستاګالندين په 

ايندوجيسن توليد تاثريات لري.  د مثال په توګه، په پسونو کې د بالربتوب په اخر کې د 

تغذيه کولو  د  n-6 polyunsaturated fatty acidsکبانو د تيلو  اوږد ځنځري لرونکي 

ورځي  ډېروي، په دايس حال کې چې په غواګانوکې د لينو ليک اسيد  6-0بالربتوب موده  

تغذيه کول د پروجسرتون اندازي لږوي او د امربيو وختي ژوند موافقه کوي. په نارينه کې  

غذايي   جاربو له مخېد سپرم په توليد مترکز کوي او په مرغانو او وحيش خوګانو کې د ت

PUFAs  ،د سپرم د غشا د فاسفولپيډ په ترکيب او القاح په توان تاثري لري. د مثال په توګه

 Aوحيش خوګانو ته د کبانو د تيلو تغذيه کول د سپرم حرکت او شمري  ډېروي. د ويټآمني 

اوږد مهاله کمبود  ا القاح متاثره کوي؛ له دې کبله څاروي د توليد مثل د غړو د متاثره کيدو 
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يا د خصيو  keratinizationدمخه کيدي يش له شب کورۍ څخه وځپل يش )د واژن په 

ډېر او اوږد مهاله کمبود کيدي يش د امربيو انکشاف او د    Aپه تخريب رسه(. د ويټامني 

سايکل زيامنن کړي، اګر چې دا لږ واقع کيږي. په نژدي وخت کې ادعا  اسونو د تخمدان

د لومړنۍ مادې   Aکياروتني  په القاح باندې ځانګړي تاثري لري )د ويټامني -شوي  چې بيتا

 3په توګه د دي خپلواکه دنده(، مګر دا ادعا تر اوسه په دقيق ډول ثبوت شوي نه ده ) 

په موږکانو کې د عقامت سبب کيږي، مګر  واقعه  کمبود Eڅپرکی وګورئ(. د ويټامني 

شته چې په غواګانو او ميږو کې د القاح په ساتلو کې دا ويټامني اړينه دنده لري. په خوګانو 

کمښت لرونکي خوراکي راپور شوي چې د توليد مثل پرفورمنس لږوي.  Eکې  د ويټامني 

د  ډېر وخت کمبود  Eد ويټامني همدارنګه د بالغو مرغانو د تجاربو واقعه شتون لري چې 

په نارينه کې د شنډتوب سبب کيږي او په ښځينه کې د توليد مثل نه تررسه کيدو باعث 

کيږي؛ په نارينه کې، شنډتوب کيدي يش په خصيو کې د تغري په اساس داميي واقع يش. 

ا ماتوزو او سلنيوم کمبود، د القاح  او همدارنګه د سپر  Eپه شخوند وهونکو کې د ويټامني 

د ژوند  قابليت په متاثره کيدو رسه القاح لږوي. د سلينوم د کمبود د تجربو په يوه سلسله 

ته لوړ  322څخه  23کې د نيوزلنډ په ساحو کې، د سلنيوم سپلمنټ کول د وريانو شمري د 

رسه يوځای د  Eپری لږ تاثري درلود. په هر صورت، له ويټامني  Eکړي، مګر ويټامني 

لمنټ کول د شيدو غواګانو لپاره د پالسنتا د بنديدو واقعات لږوي )هغه حالت سلنيوم سپ

چې په هغې کي پالسنتاد خوسکي د زيږون وروسته نه لويږي(. په اسونو کې د سلنيوم لږ 

اخيستل کيدي يش د امربيو  انکشاف محدود کړي. په غري شخوند وهونکو کې د يب 

 لږوايل د امربيو ژوندي پايت کيدل لږوي. ويټامينونو رايبوفالوين او فوليک اسيد

عالوه له سلنيوم څخه، تراس مرنالونه مس، مولبدينوم، ايودين، منګانيز او زينک 

 mg/kg DM 6د القاح په متاثره کولو کې اړين دي.  هغه علف چې د مسو اندازه يې د 

څخه لږه وي، اسرتس يې ځنډيږي  او له دې کبله په غواګانو کې د خوسکي زيږولو وقفه 

څپرکی وګورئ(.  3اوږدوي. د مسو کمبود کيدي يش په خوراکه کې  مولبدينوم  ډېر کړي )

د ځوانو غواګانو په خوراکه کې  ډېر مولبدينوم اسرتس ځنډ او متاثره کوي، ځکه چې دا د 

ترشح لږوي.  د مسو او ايودين لږوايل په پولټري کې د هګيو توليد ليوتينايزنګ هورمون 
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لږوي. د منګانيز کمبود په خوګو کې القاح لږوي چې د ځنډمن يا غري منظم اسرتس 

 دورانونو پواسطه رامنځته کيږي. د زينک کمبود دلچسپ دي ځکه چې دا د نارينه له 

 ړيدو څخه مخنيوي کوي؛ زينک د الري توليد مثل متاثره کوي، چې د سپرماتوزوا د جو

، امربيو ژوند کول او  پرفورمنس د مغذي موادو چوکاټ  په امربيو جنيک ايکسپريژن 0۱00

 تاثريات

د امربيونيک جني په ايکسپريژن باندې د تغذيوي تاثرياتو په ساحه کې د پام وړ دلچسپي شته 

 large offspringرمنس باندې راتلونکي تاثري لري. دا واقعه په او د څاروی په صحت او پرفو 

syndrome (LOS)  کې  ډېره روښانه وه، چې په شخوند وهونکو کې واقع شوي اريث

کې توليد شوي امربيوګانو ته  انتقاليږي. غري نورمال غټ   غرينورمالتياوي،  په مصنوعي محيط

مهال د نورمال وزن دوه چنده او په وريانو کې خوسکيان او وريان )په خوسکو کې د زيږون د 

تر پنځه چنده( تر ټولو ښکاره ارقام  دي چې له بالربتوب رسه دوامداره رامنځته کيږي او نوري 

غرينورمالتياوي لکه په تنفس کې ستونزي، رودلو ته ميل نه درلودل او د زيږون مخکې ناڅاپي 

طاګانو په امربيو کې راپور شوو  جينوميک خ مړينه ليدل کيږي. په مصنوعي محيط کې د پسونو

ته ورته د ودې فکتور ريسيفټور  -انسولني IIچې ټايف  expressionوښودله  چې د هغه جني 

د دي جني د ميتايليشن له السه ورکولو رسه تړيل وو. دا غرينورمالتياوي په مصنوعي محيطي 

غريوي، تړاو رسه چې د رحم حالتونه تکښت کې د ترکيب له توپريونو او  غذايي سرتاتيژی ګانو 

لري. د مثال په توګه، د غذايي پروتني په  اندازه او خاصيت کې تغريات د دي سبب کيږي چې 

په ډونور ميږو کې د پالزما  او  رحم آمونيا او  يوريا  ډېره کړي چې قبلونکو ميږو ته د دي 

 غذا تاثريات د حمل په وخت کې  شدت متاثره کوي. د مورين LOSامربيوګانو په انتقال رسه د 

په پسونو کې د يب ويټامينونو)کوبال آماين او فوليت(  او ميتونني کمبود لپاره رامنځته شوي، 

په هغو کې رامنځته   DNA methylationتوګه  epigeneticallyچې نوي زيږيدلی کې په 

کوي چي په دوه کلنۍ کې  چاغيږي، د انسولني رسه مقاوم او لوړ فشار لري. د مورين غذا دا 

امربيو باندې، د جنني د انکشاف له راتلونکو پايلو رسه  او د  preimplantationتاثريات په 

ې د څاروی ري، چژوند د پرفورمنس او د نوي زيږيدلی د صحت لپاره  ډېر تاثري لرونکي معنی ل

 په پرفورمنس باندي د غذايې تاثرياتو د عنعنوي نظرېې په دوام رامنځته کيږي.
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تامييدين کنياز انزايم  ترکيبونکي دي، چې د سپرم د جوړيدو لپاره اړين دي. په 

وو کې د زينک کموايل کيدي يش ممکن د امربيو مړينه  ډېره کړي؛ ځکه چې دا  ښځينه 

 څخه د بچي وتل لږوي. په پولټري کې د هګۍ

 

  په پولټري کې د هګۍ توليد ۵۱.۱

 د چرګو ساتل 

مرغان د هګيو د توليد پرمهال  عموماً د ساتنې په دوران کې د اشتها په اساس 

وزن واخيل،  kg 0۱6هفتو په عمر کې  07تغذيه کيږي، په دي موخه چې د هګۍ  رشوع  د 

وي. د ساتنې  kg 0۱3او د نصواري لپاره  kg 0۱0اين چرګانو لپاره نهايي وزن نو سپني سټر 

په دوران کې  د غذا اخيستنې محدوديت قيمت کموي مګر هګۍ اچول وروسته کوي. 

عالوه له دې څخه دا اړينه ده چې مرغانو بايد د هګۍ اچولو پر مهال ښه وده کړي وي، 

( Pulletsه لري. له دې کبله،چورګوړي )ځکه چې د هګۍ وزن د بدن د وزن رسه اړيک

په هغه خوراکه تغذيه کيږي چې  ډېره ميتابوليکي انرژي او پروتني ولري 

جدول وګورئ(. د هګۍ ورکونکو رسه په توپري  غوښني ټايف چرګانو  A.0۱03،۵)ضميمه

(  بايد د تغذيې له پلوه محدود وي، پرته له دې به Pullets)برايلر بريډر( چورګوړي )

ټکه وده وکړي او د هګۍ توليد به يې  ډېر لږ يش. توصيه شوي محدوديت د اشتها )له چ

دوی وږي پريږدي او زياتره يې اداره کول ستونزمن  632محدوديت پرته د غذا اخيستل( تر

 دي.

 

 د هګۍ ورکونکو چرګانو غذايي اړتيا

هګي  603د هګۍ ورکونکو توليدي فالکونه په اوسط ډول په کال کې يوه چرګه 

سلنه  چرګان يوه هګي ورکوي. د  30=603/630توليدوي؛ له دې کبله، په اوسط ډول 

څخه ښکته الړ يش.   702هګيو توليد بايد په تجاريت فالک کې  دايس توقع نه يش چې د 

 دي،  g 30او په نصواري چرګانو کې   g 33کې  د هګيو وزن په اوسط ډول په سپنو چرګانو
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 جدول د چرګې د هګۍ منځني ترکيب 6۱00

ټوله  kgپه  

 هګۍ

 07gپه 

 هګۍ

د هګۍ د خوړو وړ برخه کې د مغذي موادو 

 اندازه

    (gغټي برخي )

 0۱33 62۱0 332 اوبه

 3۱37 3۱7 002 پروتني

 3۱33 0۱7 033 لپيډ

 0۱33 3۱0 2 کاربوهايدريت

 3۱36 3۱0 037 آش

    (g) آمينو اسيدونه

 )د ټولو آمينو اسيدونو لپاره فرض کېږي(3۱37 3۱60 7۱0 ارجنني

 3۱00 0۱3 هستدين

  3۱63 3۱6 ايزوليوسني

  3۱07 03۱0 ليوسني

  3۱60 7۱3 اليسني

  3۱06 6۱3 ميتونني

  3۱66 3۱3 فنايل النني

  3۱60 0۱0 تريونني

  3۱06 0۱0 تريپتوپان

  3۱66 7۱3 والني

Major minerals (g)     

 3۱30 0۱06 67۱6 کلسيم

 3۱20 3۱06 0۱6 فاسفورس

 0۱33 3۱333 0۱0 سوديم

 0۱33 3۱370 0۱6 پوتاشيم

 3۱02 3۱363 3۱2 مګنيزيم

Trace elements 

(mg) 
   

 0۱33 3۱6 0۱3 مس

  3۱30 3۱6 ايودين

 traces of minor) 0۱3 66 اوسپنه

 (elements in shell 3۱30 3۱6 منګانيز

  0۱3 03 زينک

  3۱6 0۱3 سلنيوم

انرژي لري؛  kJ 670جدول کې ښودل شوي، او تقريباً  6۱00چې کيمياوي ترکيب يې په 

دا معلومات په هګۍ ورکونکو کې د مغذي موادو د يو فکتوريل قاعدي د محاسبې  په 

توګه د اړتيا لپاره استعامليدي يش. په يو وخت کې، هګۍ ورکونکي چرګي د يو سيستم 
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مطابق تغذيه شوي وي په کوم کې چې دوی ته يو ځانګړی اندازه غذا د ورځي د ژوند 

اندازي د هګيو د توليد لپاره ورکول کيدي، مګر نن ورځ دوی  ساتنې او د يو ځانګړی

  تقريباً په توپريي توګه د اشتها مطابق تغذيه کيږي. د پولټري د نورو ټولګيو په توګه  د هګۍ

ورکونکو غذايي معيارونه د مقدار په نسبت د مغذي مادي په تناسب  وړاندې کيږي. د 

 جدول کې ښودل شوي. A.0۱03، ۵هګۍ ورکونکو چرګانو اړتياوي په ضميمه

 

 انرژي 

 3۱70MJ/kg W 3۱63وزن ولري په يوه ورځ کې تقريباً  kg 0۱3يوه چرګه چې 

د د ژوند ساتنې او تولي لري، او ميتابوليکي انرژي 3۱33MJ/dayد لوږې ميتابوليزم لري، يا 

رسه استعاملوي. له دي کبله د ژوند ساتنې لپاره  3۱2لپاره له جوړه يي ګټورتوب تقريباً د 

يې د ميتابوليکي انرژي اړتيا چې د لوږې ميتابوليزم څخه اټکل شوي  

3۱33/3۱2=3۱70Mj/day  3۱670هګيو د توليد لپاره    332کېږي، او دx3۱3/3۱2=3۱60 

MJ/day  جمله(0۱07MJ/day د ژوندساتنې اړتياوي د تودوخې له لږيدو رسه  .)

 Co 00رسه يې توافق کړي د  Co00يږي؛ د مثال په توګه، دوه کيلوګرامه مرغان چې له لوړ

ته اړتيا لري. د انرژي د  MJ/day3۱302د لږيدو لپاره اضايف   Co 0څخه ښکته د هري 

اړتياوو د آټکل  بل ميتود دا دي چې د هغو ارقامو لپاره چې د عميل تغذيوي حالتونو څخه 

اخيستو او وزن ، د وزن تغري او هګيو توليد څخه ترالسه شوي،  د ميتابوليکي انرژي د

regression  معاديل  عميل کړو. د ژوند ساتنې هغه اټکلونه چې په دي توګه ترالسه شوي

د وړو سپينو سټراينونو او درنو نصواري بڼو لرونکو هګيو ورکونکو ترمنځ توپري کوي. په 

په ورځ کې  MJ ME 3۱670او  MJ ME 3۱623ترتيب رسه په کيلوګرام وزن باندې،  

 3۱70او  MJ ME 3۱23نصواري چرګان به   0kgسپني او  kg 0۱2دي، او همدارنګه 

MJ ME ( ته په ورځ کې اړتيا ولريcf.3۱30 MJ  له لوږې ميتابوليزم څخه  پورته آټکل

 شوي(.

په تجاريت ډول د هګيو چرګي تقريباً اشتها مطابق تغذيه کيږي؛ د دوی د 

ميتابوليکي انرژي اخيستل د پورته ذکر شوي اړتيا له اټکلونو رسه متناسب کيږي )تقريباً 
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0۱3-0۱0 MJ/day ګرام وزن اخيل. د خوراکې ځانګړی  0-0( او دوی په ورځ کې

د نصواري  bird/day/032او   g/bird/day 33اخيستل يي د سپني سټراين لپاره  

سټراينونو لپاره دي. چرګي د خوراکي اخيستل د خپيل خوراکي د انرژي د غلظت لپاره 

تنظيموي، نو که چريي د خوراکي د ميتابوليکي انرژي محتويات لږيږي دوی  ډېر خوراک 

رکی څپ 07کوي، او که چريي ميتابوليکي انرژي محتويات  ډېريږي دوی لږ خوراک کوي )

وګورئ(. په هر صورت، د خوراکي اخيستو تنظيم په بشپړ ډول د محتوياتو د انرژي د تغري 

لپاره نه جربان کيږي، او له دي کبله د هګۍ ورکونکو خوراکي د انرژي په محتوياتو کې په 

( رسه ساتل کيږي. 00۱0-06۱0 MJ/kg DM) MJ ME/kg 00۱0-00۱0لږي اندازي،  

( اندازه فرض شوي. د 00۱0 MJ/kg DM)  00۱0MJ/kgد لپاره  A0۱03، ۵د ضميمه

03 MJ/kg  څخه لږي اندازي احتامل لري چې د انرژي اخيستل په کايف اندازه متاثره

څخه  ډېري اندازي معموالً د بدن  MJ/kg 06کړي تر څو د هګۍ توليد لږ کړي، او د 

يش(.  ي يش  ډېروزن اخيستل نسبت د هګيو شمري ته  ډېروي )اګر چې د هګۍ وزن کيد

د چرګو د خوراکي اخيستل، لکه د هغوی د ژوند ساتنې د اړتيا په توګه، د محيط د تودوخې 

په رديف کې  Co 63-03پواسطه متاثره کيږي او د هري يوي درجي د ساتنې ګريد لپاره د 

 لږيږي.0-02

 

 پروتني 

 00۱0غذا چې  003gوزن ولري د ورځي  kg 0۱2هګۍ ورکونکي چرګاين چې 

MJ ME/kg  033ولري، مرصفوي چې جملهg/kg ته غذا کې اړتيا لري. د هګۍ  پروتني

ورکونکو د آمينو اسيدونو اړتياوي د چورګوړو په شان ځانګړی شوي نه دي، ځکه که 

چېري غذايي پروتني د خالصو آمينو اسيدونو د مخلوط په توګه ورکول کيږي دا ستونزمنه 

وليد اندازه ډاډمنه يش. د فکتوريل محاسباتو لپاره، دايس فرض کيږي ده چې د هګيو د ت

له اوسط ګټورتوب رسه  3۱26چې آمينو اسيدونه کيدي يش د هګۍ په پروتينونو کې د 

جدول وګورئ(،  6۱00ده ) 7۱3mg/gداخل يش. د مثال په توګه، د هګۍ د اليسني اندازه 
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له دې کبله د جذب لپاره )د استفادې وړ( د چرګي د توليد د اليسني اړتيا د توليد شوي 

ده. د چرګي د استفادې وړ اليسني د اړتيا د وړاندويني    mg/g 3۱0=7۱3/3۱26هګۍ 

 معادله:

L=3۱0E+33W 

= د بدن W( او g/day= د هګۍ توليد )E(، mg/day= د استفادې وړ اليسني ) Lچې 

 (.kgوزن )

اصطالح د ژوند ساتنې لپاره د  اليسني اړتيا آټکل کوي. ورته معاديل  33Wله دې کبله د 

د نورو رضوري آمينو اسيدونو لپاره شتون لري د کومو لپاره چې د هګۍ ورکونکو چرګانو 

اړتياوي اندازه شوي؛ داليسني څخه عالوه، دا په ميتونني )د هګۍ ورکونکو لپاره لومړي 

(، تريپتوپان او ايزوليوسني شامل دي. ګاليسني )يا د دي معادل، محدود آمينو اسيد

serine.د هګۍ ورکونکو لپاره رضوري نه دي ) 

کله چې د آمينو اسيد اندازي د هګۍ ورکونکو په خوراکو کې برابريږي،دا بايد 

په پام کې ونيول شی چې  مرغان په يوه فالک کې په انفرادي ډول  بېالبيلو اندازو رسه هګۍ 

توليدوی، او د دوی اړتياوي  به له دې کبله توپري وکړي.  البته دا د نورو څارويو او نورو 

مغذي موادو رسه يوه ستونزه ده، مګر په هګۍ ورکونکو کې دي ته يوه خاص پاملرنه  

شوي. د غذا د آمينو اسيدونو اندازي کيدي يش لوړي يش ترڅو اړتياوي ډاډمني يش، 

مطمئني يش، مګر دا به د غذا قيمت لوړ کړي. د دي لپاره فالک به   302داسې چې، 

موډولونه جوړ شوي تر څو د  ډېريدونکو آمينو اسيدونو اضافه قيمتونه د هګي د توليد له 

اضايف توليد رسه مقايسه کړي. هرڅومره چې د هګيو توليد د هګۍ ورکولو په دوران کې 

اسيدونو اړتياوي )او نور مغذي مواد(  ته لږيږي ، د آمينو 702څخه   332د اعظمي توليد د

لږيږي. دا له دې کبله ممکن ده چې ورته د مرحله يئ تغذئې اصطالح وکارول يش تر څو 

 ته لږه يش. 003g/kgڅخه  073g/kgد هغوی د خوراکي د پروتني اندازه د 
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  معدين مواد

چنده   6-0رکونکو څخه د د هګۍ ورکونکو چرګانو د کلسيم اړتيا د هګۍ نه و 

ډېره ده، ځکه چې د کلسيم سرته برخه د هګۍ په پوخ کې کې شتون لري. لږ ترلږه د هګۍ 

ده، مګر د هګۍ د پوښ نهايي ډبلوايل تر هغي السته  6g/dayد نهايي توليد اړتيا  تقريباً 

ته  ډېر يش، له ځانګړو قيمتونو اوس   6۱2g/dayنه راځي تر څو د کلسيم اخيستل 

6۱0g/day  تغذيه کيږي. د اړتيا ټول کلسيم  عموماً په پوډر يا دانه شکل شامليږي، مګر

که چريي چرګه په جدا توګه د کلسيم رسچينه د وړو کاڼو په شکل ورکول کيږي، نو بيا 

د چرګي اړتيا د  رهتوان لري چې د اړتيا رسه سم کلسيم اخيستل تنظيم کړي.  د کلسيم لپا

ساعتونه په کوم کې د هګۍ شيل جوړوي د  06-00ورځي په جريان کې نوسان کوي او د 

جذب اړتيا  ډېريږي. له دې کبله چرګه د کلسيم زيرمه شوي رسچينه استفاده کوي اګر چې 

کوښښ کيږي تر څو د کلسيم څخه د غني غذاګانو په انتخاب رسه )کله چې ممکن وي( 

ه نهايي او د هضمي الري څخه يې جذب بهرت کيږي.  ډېره انرژي لرونکي د جذب  انداز 

خوراکي د لږ خوراک سبب کيږي او عموماً حاصل  ډېريږي. د دي پايله دا ده چې د نورو 

د مثال په توګه،  ډېري تجاريت خوراکي اوس  –مغذي موادو لوړ غذايې اندازي اړيني دي 

ورس اړتياوي ستونزمني دي چې مشخيص يش څخه  ډېر کلسيم لري. د فاسف 63g/kgد 

ځکه چې د فايتيټ د شتون په اساس نه مشخص کيږي؛ له دې کبله اړتياوي بايد په خوراکه 

 فاسفورس يا د غريي عضوي فاسفورس په توګه عالوه يش. non-phytinکې زياتره د 

 لنور مرنايل مواد، سوديم، کلورين، اوسپنه، ايودين، منګانيز او زينک احتام

لري  چې په نورمالو خوراکو کې لږ وي. په هګۍ ورکونکو چرګانو کې عموما عامه مالګه 

عالوه کيږي او دا د کانابوليزم او بڼکو د خوړلو لپاره ګټوره ده. د پولټري  د سوديم اړتيا د 

6۱2g NaCl  په کيلو ګرام خوراکه کې پوره کيږي. په  ډېرو اندازو رسه، مالګه خطرناکه

په خوراکه کې  تحمل کړی که چريي کايف   033g/kgې بالغ مرغان کويل يش ده، اګر چ

جدول  6۱00اندازه د څښلو اوبه ورته مهيا وي. د هګۍ د اوسپني محتويات لوړ دي )

وګورئ(، او په پايله کې د هګۍ ورکونکو چرګو اړتيا نسبت ژوند ساتنې ته  ډېره ده. په 
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طرناکه ده او کيدي يش په خوراکه کې د خوراکه کې  ډېره اوسپنه، په هر صورت خ

فاسفورس په بل شکل بدلولو رسه د نشتون له کبله ريکټس رامنځته کړي. ايودين او منګانيز 

په ځانګړی توګه د نسيل چرګو لپاره اړين دي، ځکه  کمبود يې د هګيو څخه  بچي ويستل 

ږوي. پايت کيدل لکموي او همدارنګه د بچي له ويستلو څخه وروسته د چورګوړو ژوندي 

د منګانيز اړتيا د نسل په توپري او په خوراکه کې د کلسيم او فاسفورس په اندازو رسه )د 

فايتيت په شکل( متاثره کيږي؛منګانيز  ډېر احتامل لري  په هغو  خوراکو کې لږ وي چې  

ډېر جوار ولري نسبت هغو ته چې غنم يا جودر ولري. د هګۍ ورکونکو په خوراکه کې د 

ينک کمبود د هګۍ توليد او بچي ويستل متاثره کوي او په پايله کې کمزوري چورګوړي ز

توليديږي چې  ډېره مړينه لري. په تري کې، دا ممکن وه چې  زينک لرونکي خوراکي او 

 اوبو لوښو په استعامل رسه د زينک لپاره اړينه رسچينه يش. 

 

  ويټامينونه

رګانو د ويټامني د اړتياوو يو اړين خاصيت د لږ مقدار اړتيا د هګۍ ورکونکو چ

ده  تر څو د هګۍ توليد نهايي کړي ويل کيدي يش د چورګوړي  د بچي وتلو څخه مخکي 

او وورسته د نورمايل ودې لپاره کايف نه وي. د ځينو ويټامينونو اړتيا نه ده پيژندل شوي، 

ني مينونه د بچي ويستنې د اعظمي حد اړيمګر دايس ښکاري چې زياتره د يب کورنۍ ويټا

 Dاو  Aاندازي له هغې  ډېري دي چې يوازې د هګۍ د توليد لپاره اړيني دي. د ويټامني 

لپاره په يو شمري  Aلپاره په دي ډول نه دي. د بيتا کياروتني اندازه په پولټري کې د ويټآمني 

بايد،  ميل ډول دا پرو ويټامنيفکتورونو باندې متکي ده، او دايس وړانديز کيږي چې په ع

په  Dقيمت په پام کې ونيول يش. د ويټامني  Aد ويټامني   662د وزن له مخې، يوازې 

 03( تقريباً 6Dهکله دا بايد په پام کې ونيول يش چې د پولټري لپاره کويل کلسيپريول )

 )ايرګوکلسيپريول( ته قوي دي. 0Dچنده د ويټامني 
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  تغذيهد بچي وده او  ۵۱.۱

  د پالسنتا دنده

کله چې امربيو د رحم له سطحي رسه نښيل،  دايس انساج توليدوي چې د رحم 

رسه يوځای کيږي تر څو پالسنتا جوړه کړي؛ په دې مرحله کې امربيو په فيتوس بدليږي. د 

ورکړي او اضايف مواد ورڅخه خارج کړي،  پالسنتا دندي دا دي چې فيتوس ته مغذي مواد

او دا  دندي د مور او فيتوس د ويني د رګونو پواسطه  تررسه کوي. مغذي مواد او ميتابوليتونه 

د ويني له يو دوران څخه  بل ته په ورته دري پروسو چې  په هضمي الر کې تررسه کيږي، 

، اسيتيت، يټ غلظت ته( د لکتوزترييږي )اتم څپرکی وګورئ(. ساده  انتشار  )له لوړ څخه ټ

اکسيجن، کاربن ډای اکسايد او يوريا لپاره په پام کې نيول کيږي؛ همدارنګه ګلوکوز فيتوس 

ته د خپريدنې پواسطه رسيږي، مګر په  ډېره اندازه اساساً د لوړ غلظت په توګه په پام کې 

يږي نسبت ساتل ک نيول کيږي. هغه مغذي مواد چې په لوړ غلظت کې د فيتوس په وينه کې

د مور ويني ته بايد فيتوس ته د انرژي اړتيا لرونکي پرويس د فعال انتقال پواسطه ورسيږي؛ 

آمينو اسيدونه، اليکرتواليتونه )مرنالونه( او منحل ويټامينونه فيتوس ته د دي پرويس پواسطه 

ترييدي نه  الريداخليږي. غټ ماليکولونه لکه لپيډونه او پروتينونه، عموماً د پالسنتا له 

يش، مګر په ځينو نوعو کې د پينوسايتوزيس   پروسه اجازه ورکوي چې فيتوس ته د مور 

څخه امييونوګلوبولني  انتقال يش. د فارم په څارويو کې امينو ګلوبولينونه عموماً د زيږون 

 اڅخه وروسته د لومړنيو شيدو يا ورګو پواسطه انتقاليږي )شپاړسم څپرکی وګورئ(. پالسنت

کې وده کوي. په هغه څارويو کې چې دوه يا  ډېر فيتوس  ۵\۵د بالربتوب په لومړی سمسرت 

ولري، د پالسنتا نسجونه بايد و ويشل يش، له دې کبله هر يو فيتوس ته د مغذي موادو تلل  

لږيږي او دا خطر رامنځته کوي چې په نامساوي توګه ويشل کيږي او د ځينو فيتسونو د 

بب يش او له دې کبله د هغوی د زيږون وزن لږوي؛ دا زياتره په نوي ناکايف تغذيي س

زيږيديل خوګ بچی  کې د لږ وزن لرونکي منشا ده. د فيتوس د مغذي موادو د وړاندې 

کولو لپاره د پالسنتا ګټورتوب  د هغې د جذب په توانايي او د مورين ويني د مغذي موادو 
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ه هغه مواد چې د ويني تګ رحم ته لږوي، د غلظت په تګ باندې متکي دي. له دې کبل

 لکه د ګرمي سرتيس  د ويني جريان  منحرف کوي او  د فيتوس وده به لږه کړي.

د فيتوس د انرژي اسايس رسچينه ګلوکوز دي. پالسنتا همدارنګه د انتقالولو لپاره 

ماً د و ګلوکوز د انرژي د منبع په توګه استعاملوي. فيتوس زياتره  ګلوکوز  د نسجونو عم

پروتني د ساتنې او جوړيدو لپاره استعاملوي. د ګلوکوز لږي  ډېريدين د دي لپاره 

استعامليږي تر څو د ګاليکوجن او لپيد دانرژي زيرمي جوړي کړي. د فارم په څارويو کې 

لپيد څخه لږ  وي.  g 63دا زيرمي لږي دي او د زيږون په مهال په کيلو ګرام د بدن وزن  

په شخوند وهونکو کې، ځني استيت  همدارنګه د لپيد د جوړيدو لپاره استعامليدي يش. 

په وختونو کې، فيتوس آمينو اسيدونه د انرژي د رسچيني په توګه  د ګلوکوز د کمبود

 استعاملوي، مګر دا وروستي عموماً د پروتني د جوړيدو لپاره اړين دي.

 

 مغذي موادو اړتياوي  د بچي د ودې لپاره د

د فيتوس وده د پالسنتا د ودې او همدارنګه مايع لرونکو کڅوړو پواسطه چې 

فيتوس احاطه کوي رامنځته کيږي. عالوه له دې څخه رحم په خپله غټيږي. هغه غړي او 

په توګه پيژندل کيږي. د  adnexaانساج چې د فيتوس رسه وده کوي په مجموعي توګه د 

اندازي چې په فيتوس کې ذخريه کيږي په زيږون کې د څارويو د وژلو هغو مغذي موادو 

او د دوی د تحليل پواسطه معلوميدي يش، او د بالربتوب په دوران کې د مغذي موادو د 

د تجزيې پواسطه معلوم يش چې  adnexaذخريه کيدلو  وخت کيدي يش د فيتوسونو او 

شکل د پسونو  0۱00ترالسه شوي.   د بالربتوب په مرحلو کې د حالل شوو څارويو څخه

)بارداره رحمونه( ښايي؛ دا په  adnexaپه فيتوسونو کې د مغذي موادو ذخريه کيدل جمع 

هغه تحليلونو باندې دي چې د بريتانې د کرنې څيړنېزې کميټې  د يو شمري تجربوي څيړنو 

يږون په د ز پواسطه  رامنځته شوي او پورته ترشيح شوي، او په هغه وري عميل کيږي چې

 وزن لري.   6kgمهال 
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ورته  تحليلونه د غواګانو او خوګانو لپاره جوړ شوي. د بارداره رحم )رحم جمع 

شکل  0۱00محتويات( د وزن، او همدارنګه د دي د  ډېرو مرکباتو لپاره، هغه ارقام چې په 

مخکې لږ  ورځي )نهه هفتي( 36کې ښودل شوي په  ډېره اندازه د بالربوايل څخه تقريباً 

هفتي( کې په پوره اندازه  ډېريږي. دا   00ورځو ) 067دي مګر وروسته په تيزۍ رسه په 

 033بالربوايل کې صورت نييس )يعنې له  ۵\.ډېروايل په ځانګړی ډول په اخري سمسرت 

ورځي څخه وروسته(. دا همدارنګه نسبت بارداره رحم ته د فيتوس لپاره تيز دي، ځکه چې 

adnexa  بوايل په نياميي کې د هغوی وده وختي کوي. دا ډير زيات د سوديم مرکب د بالر

لپاره روښانه دي، چې زياتره يې د بالربوايل په نياميي کې د فيتوس په مايعاتو کې شتون 

لري. عمده عضوي مرکب يې پروتني دي؛ شحم د فيتوس وړه برخه جوړوي، چې په پوره 

شکل  0۱00ته رسيږي. د ودې اندازي چې په  63g/kgيا  003gدوره کې تقريباً يوازې 

د ودې د معادالتو پواسطه ترشيح شوي، چې  Gompertsکې ښودل شوي کيدي يش د 

 الندې شکل لري:

Cx–Be -Log Y=A 

 = د بالربوايل ورځ. x= ثابت، او  Cاو  A،B= د فيتوس وزن يا د دي ترکيب،  Yچې 

معاديل توپري د بالربوايل په مرحلو کې د مغذي موادو ذخريه  Gompertsد 

جدول کې ښودل کيږي. د مقايسوي  6۱00کيدلوته  اجازه ورکول دي، او ځني ارقام په 

مېږو د ژوند ساتنې د اړتياوو ځني آټکلونه په بر   kg 63جدول د  6۱00مقصدونو لپاره، 

رحلې ي. د بالربوايل د اخري درميي مکې نييس، چې د خالصو اړتياوو په توګه ترشيح شو 

پوري، د رحم د داخيل ودې لپاره د مغذي موادو اړتياوي  د مېږي د ژوند ساتنې د اړتياوو 

اړوند ډيري کوچني دي او په پام کې نه نيول کيږي. د بالربوايل په پاي کې، په رحم کې د 

(، مګر د  072نې د اړتياانرژي د نښليدلو لپاره اړتياوي ال هم لږي دي )د خالص ژوندسات

ځانګړو مغذي موادو لپاره نور هم قابل قبول دی. د مثال په توګه، د رحم په داخل کې د 

کلسيم اړتيا د هغې دوه چنده  ډېري دي څومره چې د بالربوايل په اخر کې د ژوند ساتنې 

 د خاليص اړتيا لپاره دي.
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په آسونوکې، د فارم د څارويو په شان د رحم او پالسنتا ډير انکشاف د بالربوايل 

ورځي  003اړتياوي په اړوند ډول د بالربوايل د  DEپه دوهمه مرحله  کې واقع کيږي. د 

رسه مساوي کيږي. د بالربوايل   DE 062ورځ دوی د ټويل  663پوري لږي دي مګر  په 

وي  لږي دي او فرض کيږي چې د ژوندساتنې د اړتياوو رسه په نياميي کې د پروتني اړتيا

مساوي دي. د بالربوايل د پنځمي مياشتي څخه ورورسته  د غذايي خام پروتني اړتياوي  

0۱0 g  ورځ، کله  663په ګرام د فيتوس وزن رسه مساوي کيږي. له دې کبله، د بالربوايل په

 363g/dayخام پروتني اړتياوي له په شاوخوا کې وي، ټول  kg 62چې د فيتوس وزن د 

د وچې آسپې د   3۱72ته  ډېريږي. د بيهاڼ وزن د زيږون په مهال  263g/dayڅخه تقريباً 

 وزن آټکل شوي.
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جدول د يوې ميږي په رحم کې د انرژي او منتخب مغذي موادو ورځني ذخريه کېدل  د بالربوايل  6۱00

 وری زيږوي 6kgپه کاميابه مرحلو کې، او 

له القاح وروسته ورځي 

 )اونۍ(

 په رحم کې ذخريه شوي )په ورځ کې(

 (gفاسفورس ) (gکلسيم ) (gپروتني ) (KJانرژي )

36 (3) 63۱6 0۱23 3۱30 3۱33 

30 (06) 060۱3 0۱33 3۱63 3۱06 

003 (07) 667۱3 00۱03 3۱20 3۱60 

067 (00) 333۱3 00۱20 0۱60 3۱07 

 a 6333 66 3۱36 3۱03مېږې ژوند ساتنه

a  دkg63 .مېږي د ژوند ساتنې ورځنۍ اعظمي اړتيا 

Adapted from Agricultural Research Council 0323 The Nutrient Requirements of 

Ruminant Livestock,Farnham Royal, Commonwealth Agricultural Bureaux. 

 

  د بالربوايل په دوران کې د انرژي ميتابوليزم

که چريي يو بالرب څاروی ته د ورځي ثابته خوراکه ورکول کيږي، د دي د 

تودوخې توليد به د بالربوايل د مخکې تلو رسه  ډېر يش. دا  ډېروايل عموماً د اضايف انرژي 

له کبله دي چې فيتوس ورته د ژوند ساتنې او ودې لپاره اړتيا لري. هغه ميتابوليکي انرژي 

لپاره اخيل نسبت هغې ته چې د فيتوس پواسطه په مقايسوي چې مور يې د ژوند ساتنې 

څپرکی وګورئ( i.e low kc;  00د اضافه کيدو لپاره له لږ ګټورتوب ) MJډول د هر يو 

 قيمت 3۱06د  ckپه فيتوس کې نښيل، مګر د  MJ3۱06رسه استعامليږي، يوازې تقريباً 

ځکه  م څپرکی کې بحث شوي،فکتور رسه نه مقايسه کيږي چې په يولس Kمستقيامً د بل 

چې د تودوخي توليد د فيتوس د اسايس تودوخي توليد او هغه تودوخه چې د فيتوس د 

نسجونو په جوړيدو کې توليد شوي په برکې نييس. هغه ګټورتوب چې ميتابوليکي انرژي د 

 3۱6د فيتوس ژوندساتنې تري خارج دي( تقريباً  i.eفيتوس د ودې لپاره استعامليږي ) 

کل شوي. د فيتوس د ژوندساتنې او ودې اړتياوي د مور د انرژي په اړتياوو کې د پام وړ  آټ

وزن  63kgډېروايل لري. د مثال په توګه د يوي مېږي لپاره چې د بالربوايل په رشوع کې 

ميتابوليکي انرژي ته اړتيا لري. له دې کبله، په  MJ 3 ولري، د ژوند ساتنې  لپاره د ورځي 
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کې د ميتابوليکي انرژي اړتيا نسبت هغې ته چې بايد په بارداره رحم کې د انرژي بالربوايل 

 جدول وګورئ(. 6۱00د ذخريي څخه ترالسه کيږي، ډيره  ډېريږي )

 

 پاييل  په بالربوايل کې د سؤيه تغذيه

رو سؤيه تغذيه معني د مغذي موادو ناکايف او  ډېر اخيستل کيدي يش په  ډېرو ال 

بالربوايل متاثره کړي. القاح شوي هګۍ کيدي يش په وختي مرحله کې مړه يش )د بيلګې 

په توګه د امربيو بايلل(، يا د بالربوايل په اخرو کې فيتوس کيدي يش نادرست انکشاف 

وکړي او مړ يش؛ دا کيدي يش وروسته په رحم کې دوباره جذب يش، د وخت د پوره 

يږول يا د وخت څخه مخکې لنګون. لږ شديد سؤيه تغذيه کيدو دمخه )ابورشن(  بچي ز

کيدي يش د ځوان د زيږون وزن لږ کړي، او د کوچني بچي ژوندي پايت کيدل کيدي يش 

د هغوی د قوي وايل په نشتون  يا د هغوی د ناکايف رسچينو )لکه د شحم بيلګه( پواسطه 

ي. فيتوس تغذيې څخه ځپل کيږلږ يش. په ځينو واقعاتو کې، يوازې مور، نه فيتوس د سؤيه 

د مغذي موادو لپاره  ډېر اولويت لري او ډير قوي اولويت د اوسپني په برخه کې ليدل 

کيږي، ځکه مور په خپله کم خوين وي، ويل د فيتوس لپاره کايف اندازه  اوسپنه ورکوي 

و مور اځکه نو فيټوس تقريباً ښه وي ويل په شديدو او اوږدو کمبوديانو کې دواړه فيتوس 

 به يې وځپل يش.

 چوکاټ د غالنځي انکشاف 0۱00

دا کار د بالربتوب په دوران کې تررسه کيږي، مګر يوازې اخري مرحله ده چې دا 

کار په کې چټکتيا مومي تر څو د مناسبې مغذي مادي اړتيا پوره کړي. حتي وروسته له دې چې 

په غده کې د مغذي موادو د جمع کيدو اندازي کايف لږي وي. په سخوندره کې د مثال په توګه، 

د تجزيې څخه موندل شوي چې د بالربتوب په بېالبيلو مرحلو حتي د  د حالل شوو څارويو

بالربوايل په اخري دوه هفتو کې، کله چې غالنځه په ډيري چټکۍ رسه وده کوي د ورځني 

څخه  ډېره نه وي؛ دا د ژوند ساتنې لپاره د اړين پروتني  60gذخريه کيدونکي پروتني اندازه د 

ده چې په رحم کې هره ورځ د بالربتوب په مرحله کې  632دي، يا دهغه پروتني  032يوازې 

 جمع کيږي.
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 چوکاټ د بالربتوب په دوران کې د رحم اضايف وده 6۱00

د بالربو څارويو د ژوندي وزن اخيستل نسبت يوازې حاملګۍ ته زياتره  ډېر دي. د 

وند غشاوي کيدي يش د زيږون په مهال مثال په توګه، د لس خوګ بچيانو يو حمل او د هغې اړ 

02kg  03وزن ولري، مګر خوګي په دوامداره توګه د بالربتوب په مهالkg  څخه  ډېر وزن

اخيل. د مور د خپيل ودې او خوګو دا توپري کيدي يش د حاملګۍ په توليداتو کې د هغوی په 

خريه سيم څخه  ډېر ذخپلو نسجونو کې دري يا څلور چنده  ډېر د پروتني او پنځه ځيل د کل

يش. د بالربتوب دا انابوليزم، په نابالغو څارويو کې اړين دی چې ال هم وده کوي، مګر دا 

همدارنګه په زړو څارويو کې هم واقع کيږي. په دوامداره توګه، د بالربتوب په مهال  ډېر 

 اخيستل شوي وزن د شيدو ورکولو وروسته ضايع کيږي. 

که چريي مورين وده )يا بياځل وده( د بالربتوب د رضوري ارقامو په توګه ثبت 

جدول د انرژي  0۱00کيږي، نو بيا بايد د دي لپاره په تغذيوي معيارونو کې اجازه ورکړل يش. 

خوګانو  تاثري ښايي چې د مورين وزن اخيستنې لپاره په بالربتوب  kg 063په اړتياوو باندې د 

اتره د دي د بالربتوب په اولو کې جوړيږي، کله چې د فيتوس د ودې لپاره دی )زي 03kgکې 

اړتياوي لږي وي(. د مورين ودې لپاره د انرژي اړتياوي د فيتوس د ودې څخه ډيري زيايت 

دي؛ د پاييل په توګه، د بالربوايل په کورس باندې د انرژي ورځني ټوله اړتيا ډيره نه تغري کيږي 

ثابت فرض کيږي  MJ DE 3۱0اوسني د جريي سيستمونه د ورځي له مخې او د پاييل په توګه 

چې په ټول بالربتوب باندې ويشل کيږي. د دې عميل پايله دا ده چې خوګو ته زياتره د غذا 

-02د غذا چې د ورځي  kg 0۱2-0۱3يوه اندازه د بالربوايل په دوران کې ورکول کيږي )تقريباً 

03 MJ NE بالربوايل په دوران کې نسج ته وده ورکوي، او له دې  ورکوي(. ځواين خوګي د

يوه خوګه  i.eکبله د بدن په وزن کې تغريات يې د ذخريه شوو شحمو تغريات نه په ګوته کوي )

چې د بالربوايل په مهال وزن اخيل کيدي يش الهم شحم له السه ورکړي(. د دي په خاطر، د 

( د انرژي د اړتياوو په موډلونو کې شامل Condition scoreخوګو د بدن  د حالت شمريه )

 وګورئ(.0330کيدي يش )د  ډېرو لوستلو لپاره کرنيز او غذا څيړنيزې کميټې 
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خوګې د ژوند ساتنې، فيتوس وده او د بالربتوب په کاميابو مرحلو کې د  063kgجدول د يوي  0۱00

 (MJ/dayمورنۍ ودې لپاره د هضم وړ انرژي اړتياوي )

د ژوند ساتنې  بالربوايل ورځيد 

 اړتياوي

 جمله اړتيا اړتياوي د ودې لپاره د

 aمورين نسجونه فيتوس، نور.

03 03۱0 3۱3 7۱7 03۱2 

63 03۱6 3۱0 3۱3 07۱0 

23 06۱3 3۱2 0۱0 03۱3 

000 07۱3 0۱0 3۱2 63۱3 

a  په بالربتوب کې دkg03  ټول اخيستل 

Adapted from Agricultural Research Council 0320 The Nutrient Requirements of 

Pigs, Farnham Royal, Commonwealth Agricultural Bureaux. 

د تغذيه کولو يو لوړ پالن، په ځانګړی توګه د بالربوايل د اخري لپاره، ځني وختونه  

نګه د خوګې د  غالنځي انکشاف په معني د خوګ بچي د زيږون د وزن د  ډېريدلو او همدار 

دي؛ د خوګ بچي د انرژي  ډېري رسچيني  او د خوګې د شيدو  ډېر توليد بايد د حمل وده او 

 ژوندي پايت کيدو توان  ډېر کړي. په عميل توګه، بهرت وايل يي ګټور دي.

همدارنګه  د يوي مغذي مادي څخه بيل ته حاميت توپري کوي، اګر چې ميږي   

د بدن وزن له السه ورکړي او  00kgد ناکايف انرژي په تهيه کولو رسه  د بالربتوب په مهال 

کمبود چې په ميږه  ښکاره تاثري نه لري  Aالهم يو نورمال وري توليد کړي، د ويټامني 

نورمالتياوي منځته راوړي. لږ تغذيه کول به همدارنګه کويل يش په ځوان کې شديدي غري 

په بالربوايل تاثري ولري چې  د مور په ذخريو متکي وي، او په ځانګړی توګه د بالربوايل 

په هغه مرحله کې وي چې دا واقع کيږي. په عمومي ډول لږوايل په وروستي بالربوايل کې  

کمبود د  Aد مثال په توګه د ويټامني ډېر شديد واقع کيږي، مګر دا رول ثابت نه دي؛ 

بالربوايل په اوايلو کې د ځانګړو غړو په انکشاف کې اسايس مداخله ده، غرينورمالتياوي 

 منځته راوړي يش او حتي په ځوان کې مړينه رامنځته کيدي يش.
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 په ځوان يې تاثريات 

يتوس د ف په بالربوايل کې د انفرادي مغذي موادو لږوايل بايد شديد وي تر څود

هغه مغذي مواد دي چې زياتره احتامل لري چې  Aمړيني سبب يش؛ پروتني او ويټامني 

مستلزيم وي، اګر چې د ايودين، سوديم، کلسيم، رايبوپالوين او فانتوتنيک اسيد د لږوايل 

د  Aپواسطه مړيني منځته راغيل دي. د غذايي رسچينو اريث ګډوډي زياتره د ويټامني 

ځته کيږي، چې په خاص ډول د سرتګي او هډوکي خراب جوړيدو سبب کمبود څخه رامن

کيږي. د ايودين کمبود په نوي زيږيديل کې د جاغور سبب کېږي او په خوګانو کې موندل 

شوي چې په ځوانو کې د ويښتو د بشپړ نشتون پايله ګرځي. د ويښتانو نه شتون همدارنګه 

ه بالربو ن د سپيل څخه رامنځته کيديل يش. پد بالربتوب په دوران کې د ناکايف رايبوپالوي

( حالت رامنځته کوي، swaybackميږو کې د مسو لږوايل په وريانو کې د شاته تګ )

 مخ وګورئ(. 023ترشيح شو )لکه چې مخکي 

د بالربوايل په لومړيو مرحلو کې، کله چې د امربيو غذايي اړتياوي الهم کايف 

يش د امربيو ژوند متاثره کړي. په پسونو او خوګانو نه وي، د مور د انرژي اخيستل کيدي 

کې کراره  او ډير لوړ اخيستل د انرژي په دې مرحله کې کيدي يش خرابونکي وي، په 

ځانګړی توګه په ښځينه کې چې د جنيس يوځايوايل په محال يې حالت کمزوري وي. 

بالنس  سبب يې د حساس هورمون د مخ وګورئ(، ممکن 300بحث شو )لکه چې مخکي 

خرابوايل دي چې په دې وخت کې د امربيو د نښتلو لپاره اړين دي. ځني په مصنوعي 

محيط کې د امربيو د کښت څخه راځي، چې په بالربوايل کې وختي تغذيه کويل يش د 

په هر  فيتوس وروستۍ انکشاف متاثره کړي، د مثال په توګه د عضالتو د فايربونو تغرييدل.

اميي يوه  ډېره بحراين دوره ده، ځکه دا هغه مرحله ده چې تغذيه د صورت، د بالربوايل ني

پالسنتا وده متاثره کوي. په مېږه کې، تقريباً په وري کې دوه په دري تغري د زيږون د وزن د 

پالسنتا د وزن د تغري رسه تړيل دي. په پسونو کې د بالربوايل په نياميي کې د تغذيې يو لوړ 

ودوي، ممکن سبب يې فيتوس ته د پالسنتا د لږ  انکشاف رسه په پالن د پالسنتا وده محد

وينه کې د مغذي موادو انتقال دي. په بالربوايل کې وروسته  کله چې د فيتوس اړتياوي  
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ډېري وي د دي وده به کمه يش ځکه چې د پالسنتا وده محدوده شوي. د دي تاثري اهميت 

توصيه دا ده چې زړي ميږي او هغه چې د مېږي له عمر او حالت رسه توپري کوي؛ عميل 

د بدن ښه حالت ولري د بالربوايل په نياميي کې د لږ وزن د السه ورکولو لپاره تغذيه يش، 

وزن واخيل. په  23gمګر ځواين او ډنګري ميږي بايد دايس تغذيه يش چې د ورځي 

بايد د ژوند کې تغذيه کول  ۵\۵خوګانو کې عامه توصيه دا ده چې د بالربوايل په لومړۍ 

د فيتوس اړتياوي په تيزۍ رسه  ډېريږي،   ۵\.ساتنې په اندازه وي. په تري کې د بالربوايل 

او د تغذيې يو کمزوري پالن په دې وخت کې د فيتوس وده محدوده کوي. هغه ميږي چې 

په طبيعي حالتونو کې ساتل کيږي )د بيلګې په توګه د غرونو څړځايونه( په وروستي 

کې دوامداره سؤيه تغذيه وي او له دې کبله وزن له السه ورکوي لږ وزن لرونکي بالربوايل 

وري توليدوی او د زيږون په مهال يي  ورګو اندازه لږه وي. که چريي د تغذيې کمزوري 

پالن شديد او کايف اوږد وي، نو د بالربوايل په اخري څو ورځو کې اضايف تغذيه کول لږ 

 3۱00کيدی يش په پايله کې د وري ژوندي پايت کيدل لږ کړي.  تاثري لري. د ورګو لږ توليد

جدول د هغوی د وزن د بايللو، زيږون وزنونو او د هغوی د وريانو او ورګو د توليد ترمنځ 

 تړاو ښايي.

ځوان څاروي بايد د مرنايل موادو له ذخريو رسه وزيږول يش، په ځانګړی توګه 

، ځکه چې شيدي، چي د غذا اسايس  برخه وي د Eاو  A،Dاوسپنه او مس، او ويټامني 

زيږون څخه وروسته وخت کي، دوامداره دا مغذي مواد په لږه اندازه سپيل کوي. د اوسپني 

په برخه کې دايس ښکاري چې که چريي مور په خپله په کايف اندازه سپيل کړي او کم 

به د  انجکشن پواسطه، خوين نه وي، نو د اضافه اوسپني ورکول، يا د هغي په غذا کې يا د

نوي زيږديل د اوسپني ذخريي متاثره نه کړي. که چريي مور کم خوين وي دا ذخريي،ګامن 

نه کيږي چې هيموګلوبني لږ يش. مس او شحمو کې منحل ويټامينونو ذخريي د نوي 

زيږيديل د مور د تغذيې پواسطه د بهرتوايل په وړاندې  ډېر حساس دي. هغه ميږي چې د 

 Gبالربوايل په اخر کې ورته د ايودين لوړي اندازي سپلمنټ کيږي د وري د اميونوګلوبني 

(IgG د سريم اندازي  او د ورګو د )IgG  د جذب ګټورتوب، لږوي،چې کيدي يش د

 لږه کړي. هغوی د انفکشن د جنګ توانايي
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يو روستيو پنځه اونجدول د ميږو په ژوندي وزن، وري د زيږون مهال وزن او ورګو په توليد د بالربوايل په و  3۱00

 کې د انرژي د اخيستلو تاثريات

 MJانرژي اخيستل ) ګروپ

ME/day) 

د ميږو د ژوندي 

 a(kgوزن تغري )

د وريانو د زيږون 

 (kgمهال وزن )

ساعتونو  02په لومړيو 

 (mlکې ورګه )

 0306 6۱6 3۱0+ 06 لوړ پالن

 336 6۱2 0۱0+ 6 ټيټ پالن

ټيټ\لوړ 

 b پالن

6/06 -6 0۱3 0600 

a  اونيو مخکې سمدستي له لنګون وروسته. 3له 
b د بالربتوب د اخري لس ورځو په دوران کې لوړ پالن 

Adapted from Mellor and Murray 0320 Research in Veterinary Science 63: 060. 

 

 

 په مور باندې تاثريات 

د مغذي موادو لپاره د فيتوس اولويت کيدي يش دا معني ولري چې مور د غذايي 

کمبوديانو رسه په شديد ډول متاثره کيږي. د فيتوس توانايي تر څو مور کم خوين کړي 

پخوا ذکر شوي؛ دا حالت د فارم په څارويو کې غري معمول دي ځکه چې د دوی غذاګاين 

 په نورمال ډول ښه اوسپنه  سپيل کوي.

فيتوس  ډېرو کاربوهايدريتونو ته اړتيا لري، او د ښه وايل پواسطه د دي اولويت 

د دي توانايي لري تر څو د خپيل ويني د منحلو شکرو غلظت نسبت مور ته لوړ وسايت. 

پام  دکه چريي د مور د ګلوکوز سپيل کايف نه وي، نو د هغي د ويني ګلوکوز کيدی يش 

وړ اندازو ته لږ يش په کوم کې چې عصبي انساج )کوم چې د انرژي لپاره په کاربوهايدريت 

باندې متکي دي ( متاثره کيږي. دا کورس په پسونو کې د پريګنينيس توکسميا رسه پيژندل 

کيږي، چې په ميږو کې د بالربوايل په اخري مياشت کې رايج دي. متاثره شوي څاروی 

ه کيږي، اشتهال له السه ورکوي او عصبي نښي لکه لړزه او په غريمعمويل ګنګس او يب حال

کيدي يش.  332توګه د خپل رس نيول؛ داسې نښي ښودونکو څارويو کې  د مړيني اندازه 

دې کبله  له –دا ناروغي زياتره په هغو ميږو کې دوام کوي چې د يو څخه  ډېر فيتوس ولري 

او د غذا د ذخريي په وختونو کې زياتره رايج  -وغي دهد دي عويض نوم  دوه ګونو وريو نار 
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او کله چې ميږي  د ترانسپورت په مهال د غري اقليمي هوا رسه مخ يش. په ځانګړی توګه په 

چاغو ميږو کې د اشتها بايلل عام دي. د ويني منوين له متاثره شوو څارويو څخه معموالً 

ادو حتوياتو ډېر  ډېريدل او په پالزما کې د از دا  د هايپوګاليسيميا څخه عالوه، د کيتون د م

شحمي اسيدونو  ډېروايل ښايي. د ناروغي په اخري مرحلو کې، څاروي کيدي يش د 

ميتابوليکي اسيدوزيس او پښتورګو له ناکامي څخه رنځ يويس. دايس نه ښکاري چې 

شکه د  هپريګنينيس توکسيميا يو سبب لري. تر ټولو عمده مساعد کونکي فکتورونه بی ل

فيتوس  د ګلوکوز ډېره اړتيا ده  او ممکن د غذا د کمښت پواسطه يا د بالربوايل په اخر کې 

د اشتهاد لږوايل پواسطه د مور د کاربوهايدريت سپيل  لږوايل رامنځته يش. د دي ناروغي 

لپاره يو بايوکيميکل ترشيح په هغه حقيقت والړه ده چې ترای کاربوکسليک اسيد دوران 

ست ډول د اوکسالو استيت پرته د يو کايف سپيل دنده تررسه کويل نه يش، چې د په در 

ګلوکوز يا ګلوکوجينک موادو لکه پروپيونيت ، ګليرسول او ځانګړی آمينو اسيدونو څخه 

چې له  Aانزايمکو -السته راځي. که چريي اوکسالو استيت برابرول لږ يش، وروسته استايل

ن د تخمر څخه منځته راځي، د دي توانايي نه لري چې شحمو يا له استيت څخه   د روم

-دوران ته داخل يش او له دې کبله د ميتابوليزم يو عويض الر تعقيبوي چې د استيت، بيتا

هايدروکيس بيوتاريت او اسيتون په جوړيدو کې اوج ته رسيږي. په پريګنينيس توکسيميا 

وز د ننوتلو لپاره اړين دي د ګلوککې، د هغو ميتابوليتونو ترمنځ بالنس چې دوران ته د 

ډېر توليد  Aکوانزايم-لږوايل پواسطه مضطرب کيږي او د هغه څاروی پواسطه د استايل

سبب کيږي چې د خپل بدن د شحمو ذخريي ميتابوليز کوي. له دې کبله  کيدي يش  دواړه 

ه رامنځته خهايپوګاليسيميا او اسيدوزيس هغه کلينيکي نښي وښايي چې د هايپر کيتونيميا څ

کيږي. يو اضافه فکتور دا دي چې د سټريس په وړاندې  د ځواب په مهال د ادرينال 

کورتکس پواسطه چې د کورتيزول توليد  ډېر يش، کيدي يش د ګلکوز استعامل لږ يش؛ 

دا ممکن د هغه حقيقت پواسطه حاميه کيږي چې هايپر کيتونيميا له هغي وروسته دوام 

 اندازه نورمال ته وګرځي. وکړي چې د ويني ګلوکوز

دا ناروغي د ګلوکوز د انجکشن پواسطه، د هغو موادو په تغذيه کولو رسه چې د 

ويني ګلوکوز  لوړ کړي، او د هورمون د درملنې پواسطه درملنه شوي. يوازې منځني حالت 
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ترالسه شوي، په هر صورت، شک نشته چې د پريګنينيس توکسيميا کنرتول د وترنري جراح 

سبت د شپون په الس کې دي . دا حالت د بالربوايل په اخرو کې د کايف خوراکي په ن

پواسطه او يا د  ګلوکوز برابرونکو غذاګانو په استعامل يا د دي لومړنۍ ماده نسبتا استيت ، 

  لکه دانه باب نسبت علفو ته مخنيوي کيدي يش.
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 لنډيز

د فارم د څارويو د بلوغيت په عمر کې د تخمې او سپرماتوزا په توليد، او د   تغذيه .0

امربيو او جنني په وده او ژوند باندې د دخالت له کبله القاح او توليدمثل دواړه متاثره 

 کوي.

غواګاين د اسکليټ په خاص سايز کې نسبت ټاکيل عمر او وزن ته، بلوغيت ته  .0

. ښه بلوغيت ته رسيږي، او تغذيه پري لږ تاثري لري رسيږي. خوګان په ټاکلې عمر کې

تغذيه شوي پسونه تقريباً شپږمياشتني عمر کې بلوغيت ته رسيږي، مګر کمزوري 

څاروي تر هغې بلوغيت ته نه رسيږي  تر څو نسل ګريۍ موسم تعقيب نه کړي )د 

 مياشتني عمر(. 02بيلګې په توګه 

نسبت کمزوري حالت ته  ډېري تخمې پسونه د بدن په ښه او بهرت بدن حالت کې  .6

توليدوي. دا موندنه د غوښني پواسطه پيژندل کيږي د کومو پواسطه چې د ميږو تغذيه 

د جفت ګريۍ څخه څو اونۍ مخکې بهرت کيږي. په غواګانو کې، د مغذي موادو 

مياشتي وروسته بيا ځل  6-0اړتياوي د شيدو ورکولو لپاره کيدي يش د زيږون څخه 

 دخالت کوي. حاملګۍ کې

د پروتني، ويټامينونو، او مرنالونو کمبود توليد مثل په غري مستقيم ډول د څاروی په  .6

عمومي صحت باندې د تاثري له کبله متاثره کوي، مګر يو څو په توليدمثل باندې 

ځانګړی تاثريات لري. له دې کبله، د زينک کمبود په نارينه کې د سپرماتوزا توليد 

 کمبود په جنني کې عمومي غرينورمالتياوي رامنځته کوی.  Aلږوي، او د ويټامني

په پولټري کې د هګۍ توليد مغذي موادو، په ځانګړی توګه آمينواسيدونو او کلسيم  .0

 ته  ډېري اړتياوي لري، او دا دتغذيې په معياري شکلونو کې ښودل شوي.

ه مقداري ډېريږي او پپه يت لرونکو کې،د ودې او جنني اړتياوي د بالربوايل په مهال   .3

توګه د بالربتوب په اخري درميه برخه کې د پام وړ دي. همدارنګه مغذي مواد د 

جنني د غشاوو، رحم، غوالنځي او )په ځينو واقعاتو کې( د مورنۍ رسچينو لپاره اړين 

دي.



لنډيز ۶۶۷

ري، مګر د ل د جنني لپاره د مناسبو مغذي موادو په تهيه کولو کې اړين رول پالسينتا .7

بالربوايل په نياميي کې  ډېره تغذيه د پالسينتا سايز محدودوي او له دې کبله د زيږون 

د مهال د بدن وزن لږوي. د بالربوايل په اخري مرحله کې لږه تغذيه د زيږون د مهال 

 وزن لږوي.

د حمل په مهال د مغذي موادو کمبود مور او جنني دواړه متاثره کولی يش.  ډېر  .2

مينونه او مرنايل کمښتونه )پنځم او شپږم څپرکيو ته رجوع وکړئ( لومړي په جنني ويټا

کې ليدل کيږي. په ميږه کې پريګنينيس توکسيميا چې اساساً د ګلوکوز کمښت دي د 

جنني )زياتره دوه جنينونه( د ګلوکوز د  ډېري اړتيا له کبله ده چې د بالربوايل په 

 ځته راځي.اواخرو کې د کمې تغذيې پواسطه من

په اسونو کې د القاح او بالربوايل په مهال د اړتياوو په اړه معلومات لږ دي، اګر چې  .3

د جنني او غري جنيني نسجونو د ودې عمومي اندازه غواګانو، پسونو او خوګانو ته ورته 

ده.
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 پوښتني

.۱.۱ a  دي که چريي د بدن سکور د جفت  0۱3د يوي ميږي لپاره چې د بدن سکور يې

ډېر يش نو د دي په ژوندي وزن او تخمې ازاديدو پاييل   0۱0اونۍ مخکي  3ريۍ څخه ګ

وو  0۱0نسبت هغې ميږي ته چې د بدن سکور يې د جفت ګريۍ څخه شپږ اونۍ مخکي 

 کې وړاندې شوي، څه دي؟ 0۱0په  او

۵۱.۱b  0۱0د هغې ميږي لپاره چې د بدن سکور يي د جفت ګريي څخه شپږاونۍ مخکې 

ته رسيږي له هغې ميږي رسه  6۱3چريي د جفت ګريۍ په مهال د بدن سکور يي وو، که 

يي د ژوندي وزن او تخمې ازاديدو پاييل څه دي چې د بدن سکور يې د جفت ګريۍ 

 سکور کې وړاندې شوي وه؟ 6وو او په  6۱3څخه شپږ اونۍ مخکې 

ايي پالن ته نسبت لوړ غذپه غواګانو کې د بلوغيت په مهال  د ټيت غذايي پالن تاثري  ۵۱.۱

 په عمر، وزن، لوړوايل او خايل بدن په شحم څه دي؟

هګۍ ورکوي، د ميتابوليزبل   232وزن لري او  kg 0۱2د چرګانو د يو فالک لپاره چې  ۵۱.۱

 انرژۍ اړتيا يې محاسبه کړئ.

  232وزن لري او  0۱2kg( څومره ده، چې mg/dayد هغې چرګې د اليسني اړتيا ) ۵۱.۱

 ګرامه دي. 07ورکوي او د هګۍ وزن يې  هګۍ

ترشيح کړئ چې ويل لوړغذايي پالن د بالربوايل په نياميي کې د وري وزن ته  ۱۱.۱

ځانګړی کونکي دي او دا بحث کړئ چې ويل د انکشاف کونکي جنني د مغذي موادو 

 اړتيا يوازې د بالربوايل په اخري درميه برخه کې د پام وړ ده.

توکسيميا )د دوه ګونو وريانو ناروغي( رسه مرسته کونکي اسايس د پريګنينيس  ۵۱.۱

 فکتورونه په پسونو کې، او د مخنيوي غذايي سرتاتيژي ګاين يې په نښه کړئ.
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  څپرکی شپاړسم

 شيدې ورکول

 د شيدو جوړونکي رسچيني ۱.۱.

 د شيدو ورکونکو غواګانو د مغذي موادو اړتياوي ۶۱.۱

 د شيدو ورکونکو اوزو  د مغذي موادو اړتياوي ۶۱.۱

 د شيدو ورکونکو ميږو  د مغذي موادو اړتياوي ۶۱.۱

 د شيدو ورکونکو خوګو د مغذي موادو اړتياوي ۶۱.۱

 و ورکونکو آسپو د مغذي موادو اړتياويد شيد ۱۱.۱

 

په دې څپرکې د شيدو د توليد لپاره د مغذي موادو اړتيا ذکر شوي ده، چې په 

لوړه کچه د مغذي موادو بدليدل په بر کې نييس او د پام وړ بايوکيمياوي او فزيولوژيکي 

 د شيدو کيدي يش السته راوړنه ده. د مثال په توګه يوه  ډېره اندازه شيدي توليدونکي غوا،

په يوه دوره کې د خپل بدن  پنځه چنده وچه ماده د شيدو په شکل توليد کړي. هغه خام 

مواد چې  شيدې او  په غوالنځه کې د شېدو جوړيدو لپاره انرژي برابروي د غذا پواسطه 

برابريږي. د غذا دقيقه اړتيا د توليديدونکو شيدو په ترکيب او اندازي باندې متکي ده. د 

کيفيت له مخې د ټولو نوعو شيدي د ترکيب له پلوه ورته دي، اګر چې تفصييل جوړښت 
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 6۱61د بېالبيلو موادو لکه پروتني او شحم د يوي نوعي څخه بيل نوعي ته توپري کوي. 

 جدول د فارم  د څارويو د شيدو ځانګړی ترکيب په ګوته کوي.

 (g/kg) جدول د فارم د څارويو د شيدو جوړښت ۱.۱.

 مګنيزيم فاسفورس کلسيم لکتوز پروتني شحم 

 9۱66 9۱0 6۱6 34 73 77 غوا

 9۱69 6۱6 6۱7 36 77 34 اوزه

 9۱67 6۱7 6۱1 34 44 73 مېږه

 9۱69 6۱7 6۱4 34 44 44 خوګه

 9۱91 9۱1 6۱6 13 67 64 آسپه

 

ه منحل اوبه د شيدو سرته جوړونکي برخه ده. په اوبو کې په پراخه کچ 

غريعضوي مرکبات دي، منحل نايرتوجن لرونکي مواد لکه آمينو اسيدونه، کرياتني، يوريا 

او په اوبو کې منحل پروتني البومني، لکتوز، انزاميونه، په اوبو کې منحل د يب کورنۍ 

شتون لري. په دې محلول کې غريعضوي مواد زياتره د کلسيم او  Cويټامينونه او ويټامني

بات، او د کازين پروتني کلوئيدي دي. د شېدو شحم په انتشاري ډول د فاسفورس مرک

جوړوي پاتی  049تعليق په توګه قرار لري. تراي اسايل ګلرسول د شحمو د مرحيل تقريبا  

يې د شحمو رسه تړيل ترکيب لکه فاسفولپيد، کولسرتول، د شحمو منحل ويټامينونه، 

. د شحمو مرحله معموال   دشحم ساده مرحله رنګونه، ناچيزه پروتني او درانده فلزات دي

 په توګه ډلبندي کيږي. Solids-not-fat (SNF)ده، او پرته له اوبو  نور جوړښتونه د 

 

 د شيدو ترکيبونکو رسچيني  ۱.۱.

ټول يا زياتره د شيدو غټ ترکيبونکي د غوالنځي په غده کې د بېالبيلو لومړنيو 

له ويني څخه جذب شوي دي. غده همدارنګه  موادو څخه جوړيږي چي په انتخايب ډول

دا انتخايب فلرت کونکي عمل په ځانګړو پروتينونو، مرنالونو او ويټامينونو تررسه کوي، کوم 

 چې د دي پواسطه نه کاريږي مګر په ساده توګه مستقيام  د ويني څخه شيدو ته انتقاليږي.
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  د شيدو پروتينونه

نايرتوجن د پروتني په شکل دی پاتی يي د يوريا،  049شيدو کې تقريبا  په 

کرياتني، ګلوکوسامني او آمونيا موادو په توګه وي  چې د ويني څخه شيدو ته فلرت کيږي. 

په دي توګه  شيدي د تشو متيازو د اطراح کونکي په توګه دنده تررسه کوي. په پروتني کې  

 casein-γاو  К,-,ß-6sα,-6sα-ې د دوی پنځه ډېر کاسني شتون لري.  د غوا په شيدو ک

جوړوي. د پروتني بله  749شتون لري، چي په يوځايي ډول د شيدو د ټول نايرتوجن تقريبا  

-سرته برخه بيتالکتوګلوبولني دي. د جوړښت پاتی برخه په کوچنيو اندازو رسه الفا

او  Pseudo-glubulinلکتالبومني، د سريوم البومني او امييونو ګلوبولني، 

Euglobulin .جوړوي، چې ټول يې مستقيام  د ويني څخه جذبيږي 

آمينو اسيدونه د غوالنځي پواسطه په کايف اندازو جذبيږي تر څو د پروتني د 

جوړيدو لپاره نقل يش. د آمينو اسيدونو د پام وړ تبدييل د جوړيدو څخه مخکې صورت 

يتني په توګه اړين دي. له دې کبله، اورننييس، او ځانګړی آمينو اسيدونه د نورو د رسچينو 

چې د شيدو په پروتني کې نه شته، جذبيږي او په  ډېرو اندازو رسه د غوالنځي د غدي 

پواسطه نښيل او ښودل شوي چې د پرولني، ګلوتاميت او اسپارتيت لومړنۍ ماده، ده. 

لکه چې د  ،پروتينونه او نياميي کاربوهايدريتونو جوړيدل په غوالنځه کې صورت نييس

سريين او تريونني فاسفوريليشن چې په کاسينونو کې له متحد کيدو  څخه مخکي تررسه 

 کيږي. 

 

 لکتوز 

 د ناچيزه ګلوکوز په استثنا، خنثي او تيزايب اوليګوسکرايدونه  او ګلکتوز، لکتوز

وز د يو ګلوکوز لکتپه شيدو کې يوازين کاربوهايدريتونه دي. د کيمياوي پلوه يو ماليکول 

انزايم په شتون کې منځته  Alfa-lactalbumin-dependentاو يو ګلکتوز څخه د 

راځي )نهم څپرکی وګورئ(. ګلکتوز تقريبا  د ګلوکوز څخه السته راځي، مګر يوه وړه برخه 

 يې د ګلرسول څخه منځته راځي. په واقعي توګه ټول ګلوکوز د ويني څخه ترالسه کيږي.
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 حم د شيدو ش

تراي  د له شحمو منحل غشا رسه تړيل کوچنيو برخو څخه پرته، د شيدو شحم

اسايل ګلرسول لرونکي  مخلوط دي چې په پراخه اندازه منحل او غري منحل شحمي 

زاب په کې پاملتيک اسيد دي او غريمنحل تيزابونه عموما  له اسيدونه لري.  غالب منحل تي

يوي لږي اندازي لينوليک او لينولينيک تيزابونو څخه جوړ شوي. د بېالبيلو نوعو د شيدو 

جدول کې ورکړل شوي. دا شحم د منځني ځنځري  6۱61د شحمو  شحمي اسيدونه په 

خص شوي  چې د غوالنځي ( د شتون پواسطه مشto 66:9 4:9لرونکو شحمي اسيدونو )

پوري تړيل دي. د شخوند وهونکو د شيدو شحميات ډېر د لږ ماليکويل وزن لرونکو 

په شتون کې ترشيح شوي، چې دلته دماليکويل  (1:9)او هيګزانوئيک  (3:9)بيوتانوئيک 

جوړوي. د اسپي د شيدو شحم  دا تيزابونه  9۱94قاعدې په اساس د ټولو شحمي تيزابونو 

آس هم د وښو له تخمر رسه توافق کوي چې په پايله کې په هضمي الر کې   لري، مګر

 )مولر اندازي( جدول د شيدو د لپيډو د شحمي اسيدونو ترکيب 6۱61

 آسپه خوګه اوزه غوا شحمي اسيد

     مشبوع

(C3:9)9۱993 – 9۱967 9۱976  بوتانوئيک 

(C1:9)9۱990 – 9۱964 9۱960  هيګزانوئيک 

(C4:9)9۱961 – 9۱947 9۱994  اوکتانوئيک 

(C69:9)9۱944 9۱996 9۱660 9۱969  ديکانوئيک 

(C66:9)9۱941 9۱997 9۱971 9۱970  دوديکانوئيک 

(C63:9)9۱979 9۱977 9۱696 9۱691  تيرتاديکانوئيک 

(C61:9)9۱616 9۱797 9۱634 9۱646  هيګزاديکانوئيک 

(C64:9)9۱960 9۱939 9۱904 9۱944  اوکتاديکانوئيک 

     غري مشبوع

 (C61:6)9۱974 9۱900 9۱990 –  هيګزا ديسينوئيک 

(C64:6)9۱647 9۱747 9۱677 9۱713  اوکتاديسينوئيک 

(C64:6)9۱971 9۱679 9۱964 9۱977  اوکتاديکادينوئيک 

(C64:7)9۱616 9۱964 – –  اوکتاديکاتراينوئيک 

 9۱946 – 9۱994 – نور

From Bickerstaff R 6079 Uptake and metabolism of fat in the lactating mammary 

gland. In: Falconer I (ed.) Lactation, London, Butterworth. 
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ډېر جامع تجزيه ورکوي   جدول د غوا د شيدو شحم7۱61مفر شحمي تيزابونه توليديږي. 

څخه  ډېر شحمي تيزابونه د هغو په  399او په  ډېره اندازه د شحمي تيزابونو شتون ښايي. د 

بر کې نييس، او هغه چې منشعب ځنځريونه لري،  شمول چې د کاربن طاق اتومونه په

 پيژندل شوي.

د دوه رسچينو څخه السته راځي. لومړي يې  د شيدو شحمي تيزابونه  

Chylomicrons  او د ويني ډيرlow-density  ليپو پروتينونه دي. دوهم يې د استيت

جوړيدل. په غري شخوند وهونکو  Cytosolic malonyl-CoA pathwayپواسطه د 

څارويو کې استيت  د ويني څخه جذب شوي ګلوکوز  او په شخوند وهونکو کې  د دوراين 

 ويني د استيت څخه توليديږي.

فاسفيټ -۶-ګلوکوز همدارنګه يو څه ګليرسول د ترای اسايل ګلرسول د ګلرسول

وړيدو سايتوسوليک جخط وسري پواسطه وړاندې کوي، عالوه پر دې د شحمي تيزابونو د 

اړين دي. د دي تعامل غټ توليدات پاملتيک اسيد دي. په  +Reduced NADPلپاره 

غري شخوند وهونکو کې يې ځنځري اوږدېږي، مګر په شخوند وهونکو کې دايس نه ده. د 

پواسطه توليديږي.  Premature terminationتيزابونه د دي الري د  66:9څخه تر  4:9

نکو کې دا انزامياتيکه ده، په دايس حال کې چې په شخوند وهونکو په غري شخوند وهو 

کې د سنتياز سيستم يوه اريث خاصه ده. د شخوند وهونکو او غري شخوند وهونکو په 

تيزابونه دي.  61:6او  64:6غالنځه کې د تيزابونو غري مشبوع کيدل صورت نييس، توليد يې 

جوړيدو پواسطه  De novoکې له استيټ څخه د تيزابونه عموما  په غوالنځه  1:9او  3:9د 

هايدروکيس بيوتاريت له ويني څخه جذب کيدي يش او  -۶-جوړيږي. په هر صورت ډي

د رسچينې په توګه استعامليږي، چې وروسته سايتوسوليک خط  Aکوانزايم-د بيوتاريل

وسري رسه يوځای کيږي. د شخوند وهونکو غوالنځي نسج يب مثاله دي دايس چې دا 

کوي. هغه اسيدونه چې د کاربن طاق  Esterifyاسيدونه په تراي اسايل ګلرسول باندې 

او سنتياز  Aاتومونه لري او هغه چې منشعب ځنځريونه لري د ميتايل مالونايل کوانزايم

 سيستم پواسطه له پروپيونيت څخه جوړيږي.
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 جدول د غواګانو د شيدو د لپيډو د ټولو شحمي اسيدونو ترکيب 7۱61

 (%وزن ) شحمي اسيد (%وزن ) حمي اسيدش

C3:9 7۱7 C61:9a 9۱69 

C1:9 6۱7 C61:9 73۱4 

C4:9 6۱7 C61:6 6۱3 

C69:9 6۱7 C67:9 9۱33 

C69:6 9۱61 C64:9 0۱4 

C66:9 6۱0 C64:6 69۱4 

C66:6 9۱96 C64:6 6۱0 

C63:9a 9۱93 C64:6 c-0,t-66 9۱1 

C63:9 69۱9 C64:6 t-69,c-66 9۱96 

C63:6 9۱44 C64:7 9۱64 

C64:9 9۱46 C69 9۱67 

a .منشعب ځنځري 

Adapted from Givens D I, Kliem K E, Humphries D J, Shingfield K J and Morgan 

R 6990 Animal 7: 6917–73. 

د شيدو  شحم تقريبا  د ټولو نياميي يې د ويني له لپيدونو څخه او پايت يې په 

ړيدو څخه منځته راځي. نهايتا  د شيدو د شحمو تيزابونه د جو De novoغوالنځه کې له 

هضم د محصوالتو څخه منشا اخيل، مګر ټول يې دايس مستقيم نه دي؛ ځني ايندوجينس 

استيت او شحمي تيزابونو څخه وروسته د ذخريي او ميتابوليزم څخه په ځانګړی توګه د 

يو څه برخه   مو د ګليرسولشيدو ورکولو په لومړيو کې په بدن کې منځته راځي. د شح

چې د  ګلوکوز څخه الس ته نه راځي، د ويني له اسايل ګلرسول منشا اخيل. د شيدو د 

شحمو حاصل د شحم د جوړيدو او موبياليزيشن د توازن پواسطه متاثره کيږي. دا د 

هورموين کنرتول الندې دي مګر دهضم په محصوالتو کې د ګلوکوجنيک موادو په بالنس 

تکي دي. له دې کبله، د پروپيونيت، ګلوکوز او  آمينو اسيدونو لوړ تناسب  د شحمو باندې م

په ذخريه کونکو انساجو کې د شحمو ذخريه کيدل تحريکوي او غوالنځي ته د شحمو د 

 لومړنيو موادو ليږل لږوي.
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 مرنالونه

کرو ي يي د مد شيدو غري عضوي مرکبات په دوه ګروپونو ويشل کيږي. لومړ 

موادو کلسيم، فاسفورس، سوديم، مګنيزيم او کلورين څخه جوړ شوي. دوهم ګروپ، يي 

مرکبات لري چې شتون يې په شيدو کې ښه تصديق شوي؛په  64تراس مرنالونه دي، چې 

؛ ميتالوئيد بورون، ارسنيک او سليکان؛ او هلوجن فلورين، Tinدې فلزاتو کې املونيم او 

شامل دي. دا مواد په ډيره لږه اندازه شتون لري، او د دوی شتون په شيدو  برومني او ايودين

کې د هغوی د شتون رسه په وينه کې تصاديف دي؛ په هر صورت، دوی  د شيدو په غذايي 

ارزښت او صحت او د يت رودونکو په روغتيا اړين تاثري لري. د شيدو غري عضوي ترکيبات 

بيږي،  چې  غوالنځه د دي توان لري چې د ځينو مستقيام د ويني څخه غوالنځي ته جذ

موادو لکه سلينوم او فلورين داخليدل بند کړي، مګر د نورو لکه زنک، او مولبدينوم 

ترييدل پريږدي. دا ځانګړتيا هغه وخت د پام وړ تاوان لري چې د هغو مرکباتو په مقابل 

ه مس او بېلګې په توګکې عمل کوي چې په شيدوکې يې  ډېره اندازه  غوښتونکي وي. د 

اوسپنه  دواړه د هيمو ګلوبني په جوړيدو کې اړين مرنالونه دي او له دې کبله د ځوانو 

څارويو د تغذيي لپاره اړين دي. تر اوسه د دي حقيقت باوجود چې د اوسپني او مسو 

اندازي په شيدو کې هيڅکله هم دقيقي نه دي،د  ډېرو اندازو په ورکولو رسه په شيدو 

نکو څارويو کې نه  ډېريږي، حتي کله چې د ويني اندازي هم  لوړي  يش. د ورګو ورکو 

او هغو شيدو د اوسپني اندازه چې د لنګون څخه وروسته سمدالسه توليدېږي، کيدي يش 

چنده وي. په هر صورت، په دې وخت کې، د ويني او شيدو تر منځ د  64د نورمالو شيدو 

 موادو انتقال نورمال نه وي.

 

 امينونه ويټ

په غوالنځه کې نه جوړيږي او هغه چې په شيدو کې شتون لري  له  ويټامينونه

او بيتا کياروتني د شتون له کبله  د پام  Aويني څخه جذب شوي. شيدي د دواړو ويټامني 

يوازې  Kاو  Eشتون ډير لږ دي او ويټامني  Dاو  Cتوان لري. د ويټامني  Aوړ ويټامني

ه لږه اندازه شتون لري. په شيدو کې د يب کورنۍ ويټامينونو په شمول د تيامني، پ
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، رايبوپالوين، نيکوتنيک اسيد، يب شپږ، پانتوتنيک اسيد، بايوتني، فوليک اسيد، کولني

 يب دولس او اينوسيتول په شمول په  ډېره اندازه شتون لري. 

په پراخه اندازه د موادو رسه له مخکې څخه به دا په ډاګه يش چې غوالنځه بايد 

په ترتيب رسه د ځانګړو شيدو د پروپتينونو  تهيه يش تر څو د شيدو د توليد دنده تررسه کړي.

د جوړېدو لپاره بايد رضوري آمينو اسيدونه موجود وي. عالوه له دې څخه، د غري رضوري 

يدو يش او غريمشخص شآمينو اسيدونو ليږد  يا د هغوی د جوړيدو لپاره خام مواد بايد مهيا 

پروتينونه بايد تهيه يش . ګلوکوز او اسيتيت د لکتوز او شحم جوړيدو لپاره اړين دي، او 

مرنالونه او ويټامينونه بايد په هغو اندازو رسه مهيا يش چې د دي شيدو د مرکباتو نورمايل 

ي يا يد د ويناندازي وسايت. دا مواد په خپله  يا هغه خام مواد چې دوی تري توليديږي، با

 د هضمي کانال د ميکرويب محصوالتو څخه تهيه يش.
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 د شيدو ورکونکو غواګانو د مغذي موادو اړتياوي ۶۱.۱

د شيدو د توليد لپاره د شيدو غوا د مغذي موادو اړتياوي د توليديدونکو شيدو 

 په ترکيب او توليد باندې متکي دي.

 د شيدو محصول

په لومړي رس کې د غوا د نسل په اساس مشخص کيږي. عموما   شيدو محصولد 

شيدو برتانوي نسلونه  هولسنت، فريزن، ايرشاير، ګرنيس او جريس دي  خربه دا ده چې د

جدول(. د سټراين او انفراديت رسه د نسل تر منځ د پام وړ توپريونه شتون لري،  3۱61)

لږ محصول ورکونکي نسل کيدي يش زياتره لږ محصول لرونکي نور  ځانګړی سټراينونه

لوړ محصول لرونکي دي. زړي غواګاين  نسبت ځوانو څارويو ته لوړ محصوالت لري، 

مګر عمومي لنډمهاله فکتور چې د شيدو محصول متاثره کوي د شيدو ورکولو مرحله ده. 

ورځي  74لنګون څخه تقريبا  عموما  د ماشني پواسطه لوشل کيدونکو غواګانو محصول د 

)د لومړي دوري شيدو   6۱49-6پوري  ډېريږي او وروسته  په اونۍ کې دوامداره تقريبا  

( د شيدو ورکولو تر اخري مرحيل پوري لږيږي. په انفرادي 69-6۱4ورکونکو څارويو لپاره 

ډير  ېپيښو کې، محصول په دوامداره توګه وختي نهايي حد ته رسيږي او بريته لږيدل ي

چټک دي. د دي فکتورونو په پايله کې، د شيدو محصول په  ډېره اندازه تغري کوي. له 

نيکمرغه، دا  توپريونه د غوا د مغذي موادو د اړتياوو په معلومولو کې لږه ستونزه  لري، 

ځکه چې محصول په اسانۍ اندازه کيږي. کله چې د شيدو ورکونکي غوا د تغذيه کولو د 

ن لپاره د محصول آټکلونه اړين وي،  ډېر مناسب عموميت جوړيدي يش  اوږدي مودي پال 

چې د شيدو ورکولو په يو ورکړل شوي مرحيل کې د محصول وړاندوينه کوي. له دې کبله 

په توګه د توقع شوي شيدو محصول په  Two-hundredthنهايي محصول کيدي يش 

 6۱6او پنځلس( يا  One two-hundredتوګه )د لومړي شيدو ورکونکو څارويو لپاره 

چنده د لنګو څخه دوه اونۍ وروسته ريکارډ شوي، محاسبه کيدي يش، د بيلګې په توګه 

   79kgتوقع کيدي يش چې نهايي  kg 67څلورم ځل لنګه شوي غوا په دې وخت کې 

وي. د نهايي محصول څخه د  kg 1999محصول ولري او د شېدو د دوري محصول يې 

د شيدو د محصول په وړاندوينه کې  او   6۱49اندازي په اونۍ کې هري هفتي د لږيدو د 
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همدارنګه د شيدو ورکولو په دوران کې د  نورمالې اندازې  څخه د انحرافاتو تعقيبول موثر 

 دي.

 جدول د برتانوي  شيدو نسلونو غواګانو د شيدو توليد 3۱61

 (kgد لنګون اوسط محصول ) نسل

 4660 هولستني

 4167 جريس

يرشريا  1743 

 1743 فريزن

 4447 ګرنيس

 1994 شارټ هارن

 4969a ټول نسلونه

 aد غواګانو د شمري لپاره وزن شوي. 

Adapted from National Milk Records Production Annual Report 6994. 

دا آټکلونه په اړونده توګه غريدقيق دي، او کوښښ کيږي هغه دقيقوايل  ډېر کړل يش چې 

و ورکولو رسه په محصوالتو کې دتغرياتو په پايله کې د پيچيل ريايض پواسطه  له شيد

)ډېري ليکني وګورئ( وړانديز کړي چې د شيدو  Woodکې،  6071ترشيح شوي.  په 

( کې د الندې معادلو پواسطه محاسبه yمحصول د لنګون څخه ورورسته په هره ورځ )

 کيدي يش:

cn-ebY(n)=an 

N  نۍ، = د شيدو ورکولو اوa يو مثبت مقياس  چې مستقيام د ټولو شيدو د توليد رسه =

= د يو څاروي د توانايي رضيب چې د شيدو د توليد انرژي مرصفوي، او bاړيکه لري، 

c له منځه تلونکي اندازه. د =a،b  اوc   قيمتونه د شيدو د محصول له ارقامو څخه د يو

least-squares .پاره د محصول ورکونکو ګروپونو ل پروسيجر پواسطه ترالسه کيدي يش

( او د شيدو ورکولو په يوه ورکړل b/cثابت وروسته استعامليدي يش تر څو د نهايي اونۍ  )

شوي اونۍ کې ورځني محصول وړاندي کړي. د غوا له يو توقع شوي شيدو ورکولو دوري 

 محصول ارقام به مشخص وي: 4499kgلپاره د 
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a=61۱10 

b=9۱97001 

c=9۱99036 

( وي او وړاندي شوي نهايي ورځني 9۱97001/9۱99036) 3۱63نهايي محصول اونۍ به د 

معادله  تاکيد کوي چې په هغه لنګون کې صفر  Woodوي. د  kg 67۱67محصول به 

محصول وړاندي کړی،کوم چې په لنګون کې د غوالنځي  د ترشح پوتنشيل په ښکاره توګه 

وي چې زياتره يې پيچيل دي او ثابته شوي لږ وي. يو شمري نوري تګالري هم وړاندي ش

  Fisher6041او  Emmansچې لږ ډاډمن پرفورمنس ورکوي.   

ct)]-bt)]}[exp(-9exp(G-dY/dt=a{exp[ 

  R)6(معادلې څخه يوه څه  ډېر پرفورمنس لري، د انحراف اندازه  Woodد 

)د معياري  Dispersionپه چاپريه  Regression line، او د 9۱46ده په مقايسه د  9۱43

deviation ،Residual دی. عالوه له دې څخه، دا په  6۱73رسه  6۱41(  په مقايسه د

لنګون کې صفر محصول نه وړاندي کوي او په بيولوژيکي اصطالحاتو کې په اسانۍ د 

تفسري وړ دي. په هر صورت، د  ډېر شوي پيچلتيااو اضايف اصطالح په معرفت کې دا تررسه 
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( 6040معاديل ) Morantکې د  6007نې او غذايي څيړنې کنسل په کيدي يش. د کر 

 وړانديز کړي:

+d/t]6+ktl)+ctl6btl(-Y(kg/day)=exp[a 

= د شيدو ورکولو په a= ثابت چې د شيدو له محصول رسه توپري کوي، kاو  b،cچې  

= د لنګون څخه وروسته ورځي، او tدي،  logورځ د توقع شوي محصول طبيعي  649

tl=(t-649)/699. 

 

 د شيدو ترکيب 

د يو شمري غري غذايي فکتورونو رسه توپري کوي. د شيدو لوشلو  د شيدو ترکيب

ژور تاثري  تخنيک شايد د شحمو په محتوياتو او له دي کبله په ټولو جامدو محتوياتو 

ام وړ ي د پولري، دا ځکه چې نا بشپړ لوشل کيدی يش په غوالنځه کې د شحمو څخه غن

شيدي پريږدي. د لوشلو ترمنځ نا مساوي وقفي کيدي يش شحم لږ کړي کله چې يوه وقفه 

ساعتونو  ډېريږي، په ځانګړی توګه هغه غواګانو کې چې لوړ محصول ورکوي.  61تر 

ناروغي خاصتا  د غوالنځي پړسوب، د شيدو محصول او ترکيبي کيفيت لږول؛ لکتوز او 

نه ل او سوديم او کلورين  ډېريږي. د شحمو په محتوياتو کې توپريو پوتاشيم محتوياتو لږېد

نامنظم دي، مګر خام پروتني لږ توپري کوي. خالص پايله، د انفکشن په شدت پوري اړه 

او جمله جامدو محتوياتو لږيدل دي. په ښه اداره شوي   Solids-not-fatلري، چې د

، رکيب کې دا ډول توپريونه بايد ومنل يشګله کې، دا فکتورونه   د اهميت وړ نه وي. په ت

په هرصورت دوی په يوه ورکړل شوي ګله کې حتمي دي. نسل، سټراين، انفراديت، عمر 

 او د غوا د شيدو ورکولو مرحيل د دي توپريونو مسول  فکتورنه دي.
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 د شيدو په ترکيب  د نسل، سټراين او انفراديت تاثري 

د  ځانګړی ترتيب  شتون لري،  چې د شيدو د شيدو د کيفيت په تړاو د نسل يو

جدول څخه  ليدل کيدي يش چې جريس لوړ کيفيت  4۱61محصول برعکس دي. د 

 لرونکي شيدي توليدوي او  لوړ توليد لرونکي هولسټن ټيټ کيفيت لرونکي توليد لري.

 د بېالبيلو نسلونو لپاره د لکتوز، آش )اېره( او ميجور مرنالونو  ځانګړی قيمتونه  

جدول کې ورکول شوي. د غواګانو سټراين او انفراديت د شيدو په ترکيب اړين  1۱61په 

 څخه   g fat/kg 39تاثري لري، او  ډېري هولسنت غواګاين کيدي يش په اوسط ډول له 

 جدول د برتانيا د شيدو غواګانو د شيدو د پروتني او شحم منځنۍ اندازي 4۱61

 (g/kgپروتني ) (g/kgشحم ) نسل 

 76۱6 70۱6 هولسټن

 74۱3 46۱0 جريس

 77۱7 39۱4 آيرشاير

 77۱4 39۱7 فريزن

 74۱4 31۱4 ګرنيس

 76۱4 77۱4 شارټ هارن

 39۱7a 76۱0a ټول نسلونه

 aد غواګانو د شمري لپاره وزن شوي. 

Adapted from National Milk Records Production Annual Report 6994. 

څخه  ډېر په يو لکتيشن کې ولري، په دايس حال کې چې  g protein/kg 77ډېر او د 

غواګاين کيدي يش چې دا ارقام  تطبيق نه کړي. په څلورو  Channel Islandځني 

 جدول کې ورکول شوي.7۱61نسلونو کې د ترکيب ځانګړی اندازي په 

 جدول د څلورو برتانوي شيدو نسلونو د شيدو د منځني ترکيب  اندازي 1۱61

 شارټ هارن ګرنيس فريزن آيرشاير (g/kgترکيب )

 34۱6 31۱6 33۱1 34۱7 لکتوز

 7۱1 7۱7 7۱4 7۱9 آش )ايره(

 6۱66 6۱79 6۱67 6۱61 کلسيم

 9۱01 6۱96 9۱09 9۱07 فاسفورس

Adapted from Rook J A F 6016 Dairy Science Abstracts 67: 646. 
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  د شيدو په ترکيب  د عمر تاثري

د غوا د عمر له  ډېريدو رسه، د توليد شوو شيدو کيفيت لږيږي. دا د آيرشاير 

 په  Regressionد محتوياتو   SNFجدول کې ښودل شوي. د  4۱61غواګانو لپاره په 

 a(g/kgجدول د نسل په داخل کې د غوا د شيدو د ترکيب ترمنځ توپري ) 7۱61

 شارټ هارن ګرنيس زنفري آيرشاير (g/kgترکيب )

 74۱6–77۱7 30۱9–37۱6 77۱6–77۱6 74۱7–74۱7 شحم

SNF 41۱4–40۱3 43۱9–47۱4 44۱6–07۱9 44۱7–40۱9 

 73۱6–76۱1 77۱7–77۱0 73۱3–76۱9 73۱7–77۱9 پروتني

 34۱0–37۱4 37۱7–34۱7 31۱9–37۱9 31۱4–37۱7 لکتوز

 a د انفرادي ګلو لپاره کلنی اوسطونه. 

Adapted from Rook J A F 6016 Dairy Science Abstracts 67: 646. 

 ني کې تقريبا  په مساوي ډولعمر باندې طوالين دی او کمښت يې په لکتوز او پروت

پيښيږي. شحم په اړوند توګه د لومړيو څلور لنګونونو لپاره ثابت دي او وورسته د عمر رسه 

په دوامداره توګه لږيږي. په تجاريت ګلو باندې څيړنو ښوديل چې د شيدو ورکولو لومړيو 

 g/kg 3و ا g/kg 6کې تقريبا  په ترتيب رسه  SNFپنځه دور څخه وروسته په شحم او 

 (g/kgجدول د شيدو په ترکيب د غوا د عمر تاثري ) 4۱61

 لکتوز خام پروتني Solids-not-fat شحم شيدي ورکول

6 36۱6 09۱6 77۱1 37۱6 

6 39۱1 40۱6 77۱4 31۱6 

7 39۱7 44۱6 76۱4 34۱0 

3 39۱6 44۱3 77۱9 34۱7 

4 70۱9 47۱6 76.1 34۱7 

1 70۱6 47۱3 77۱9 33۱4 

7 70۱3 41۱7 76۱4 33۱4 

4 74۱6 41۱4 76۱7 33۱3 

0 39۱7 47۱9 76۱7 33۱4 

69 74۱7 41۱1 76۱4 33۱1 

66 77۱7 41۱6 76۱1 33۱1 

After Waite R et al. 6041 Journal of Dairy Research 67: 14. 
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لږوايل رامنځته کيږي. د يوي ګيل د عمر فريکونيس خپريدنه  د مخلوطي ګيل د شيدو په 

 ترکيب  قوي تاثري لري.

 

 د شيدو په ترکيب د شيدو ورکولو مرحيل تاثري 

د شيدو ورکولو مخکې تلل د شيدو په ترکيب د پام وړ تاثري لري، چې کيفيت 

صول يې په نهايي حد کې وي. دواړه شحم او يې هغه مهال تر ټولو کمزوري وي چې مح

SNF   په دې وخت کې لږ وي او وروسته بيا په کراره د شيدو ورکولو تر اخري دري مياشتو

پوري بهرت کيږي، هغه وخت چې بهرت کيدل ډير چټک وي. د آيرشاير غواګانو توپريونه 

لږيدل   SNFو کې د اوني 7شکل کې ښودل کيږي. د شيدو ورکولو په لومړيو اولو  7۱61په 

( ډيرېږي. په 9۱3g/kg(  خام پروتني لږ او لکتوز )6۱4g/kgورځي ) 34څخه تر  64د 

 SNFپايله کې، د پروتني  ډېريدل په  ډېره اندازه د شيدو ورکولو په اخر کې  د لکتوز او د 

محتوياتو کمبود سبب کيږي. شحم په چټکۍ رسه د شيدو ورکولو په اوايلو کې کميږي کله 

ورځي پوري په کراره  74چې محصول په تيزۍ رسه لوړيږي او وروسته ، د شيدو ورکولو تر 

ورځي پوري شحم په کراره لوړيږي چې له دې وروسته   604لږيږي. له دي وروسته تر 

لوړيدل ډير چټک وی. د شيدو د ترکيب معلومول نسبت د شيدو محصول معلومولو ته 

ده توپريونه  په پام کې نيول کيږي. عرصي تجزيه ستونزمن کار دي ، ځکه چې پنځه عم

کونکي ميتودونه په سرته کچه د شيدو عادي تجزيه کولو ته اجازه ورکوي، او د شحم، 

لکتوز او پروتني اندازي د ګلې د شيدو په اسانۍ د استفادې وړ دي. کله چې تجزيوي 

ي د پام وړ يت اړيکپاييل د الرسيس وړ نه وي، فريض زياتره د ترکيباتو ترمنځ د کيف

 ګرځوي، چې د يو انفرادي محتوا څخه ترکيب معموال  شحم په اسانۍ رسه معلوموي.

 

  د انرژۍ اړتياوي

( باندې EV6د شيدو ورکولو د انرژي اړتياوي د شيدو د ګراس انرژي قيمت )

 د لپاره د خاليصشامل دي، چې له محصول رسه استعامليدي يش تر څو د شيدو د تولي

 انرژي اړتيا آټکل يش.
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 د شيدو د انرژي اندازه

د شيدو د ګراس انرژۍ معلومول په مبب کالوري مرت يا په تفصييل کيمياوي 

تجزي باندې شامل دي؛ د شحم، لکتوز او پروتني اندازي وروسته د هغوی د انرژي په 

 جدول کې ښودل شوي. 0۱61مع کيږي، لکه چې په قيمتونو رضبيږي او حاصل يې ج

 

د محتوا په اساس ده د انرژي د محاسبې لپاره کارول کيدي  الندې معادله چې د شيدو

 يش:

F6۱49009۱9391(MJ/kg)=IEV 

 معياري خطا لري. 9۱940MJ/kg( ده. دا معادله د آټکل g/kgد شحم اندازه ) Fچې 

( په g/kg( )دواړه L( په شاملولو يا د پروتني او لکتوز )Pډېر دقيق معلومات د پروتني )  

 د وړاندويني لپاره ترالسه کيدي يش: شاملولو د معاديل

9۱034P+9۱9690F+9۱9771(MJ/kg)=6EV 

9۱694-L9۱9600P+9۱9667F+9۱9743(MJ/kg)= 6EV 

ته لږيږي.  کله چې ترکيبي  9۱974او  9۱911له دې کبله د آټکل معياري خطا په ترتيب رسه 

جدول  69۱61ې په قيمتونه  چ SNFارقام نه وي د نسل د شحمو د انرژي منځني اندازي او 

کې ښودل شوي، استعامليدي يش. د شيدو د توليدپه خاطر د خاليص انرژي اړتيا د انرژي 

د اندازې او محصول توليد دي. په فکتوريل آټکل کې بل قدم د هغي غذا د انرژي محاسبه 

 جدول د شيدو د ګراس انرژي محاسبه 0۱61

 MJ/kgګراس انرژي ) (MJ/kgګراس انرژي ) (g/kgاندازه ) ترکيب

 شيدو(

 6۱46 74۱66 39 شحم

 9۱47 63۱46 73 پروتني

 9۱74 61۱43 37 کاربوهايدريت

 7۱67 74۱66 39 شيدي
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کول دی  چې آټکل شوي خالصه انرژي برابروي. له دې کبله، د شيدو د توليد لپاره د 

  نرژي د استعامل ګټورتوب بايد معلوم وي.غذايي ا

 جدول د برتانوي شيدو نسلونو د شيدو انرژي 69۱61

 (MJ/kgانرژي ) نسل

 7۱90 هولسټن

 7۱73 جريس

 7۱67 آيرشاير

 7۱64 فريزن

 7۱94 شارټ هارن

SCM 7۱66a 

a SCM g/kg39  شحم اوg/kg76 پروتني لري 

 

 لپاره د غذايي انرژي د استعامل ګټورتوبد شيدو د توليد 

( 6Kکالوري مرتک کار څخه، د شيدو د توليد) Kellnerاو  Forbes،Friesد 

ډېر نژدي   6Kښودل شوي. د  9۱79لپاره د ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب تقريبا  

 9۱14-9۱19ته توپري کوي، مګر اکرثيت يې د  9۱46څخه   9۱4آټکلونه په پراخه کچه له 

 Vanپه شاوخوا کې دي. په ټوله کې دا توپريونه د غذا د انرژي د توپريونو له کبله دي. 

Es  وړانديز کړي چې د شيدو د توليد لپاره د ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب د
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رسه تړيل دي، چې د ژوند ساتنې په حد کې د  mMetabolisability (q(خوراکي له 

( په MJ/kg DM( د تناسب په شان د ميتابوليکي انرژي )MJ/kg DMګراس انرژي )

 ارقامو لپاره د هغې غريمستقيمي اړيکي: (b)او امريکايي  (a)توګه ترشيح کيږي. د هالنډي

qm9۱74409۱74=6(a)K 

qm9۱31109۱64=6(b)K 

د وزن د صفر تغري پر مهال د شيدو د توليد لپاره د ميتابوليکي انرژي د استعامل  6Kچې  

تر ټولو غوره  6Kوړانديز کړي چې  )6007AFRC(ورتوب دي. په نژدي وختونو کې، ګټ

 په الندې توګه محاسبه کيږي:

9۱36+mq9۱74=6K 

 64۱3MJ/kgد انرژي په ترالسه کولو کې عموما  د ټولو غذاګانو د وچې مادي ګراس انرژي 

 د دې رابطې د تبديلولو لپاره: ثابته ده 

9۱36M/D+9۱960=6K 

6K ا د انرژي څخه محاسبه کيږي. د ځينو غذاګانو لکه، سايليج او لوړ شحم لرونکي د غذ

د شيدو محصوال تو لپاره قانوين  نه دي چې د شيدو ورکونکو غواګانو د غذاګانو سرته برخه 

په اساس ده. په  Metabolisabilityجوړوي او هغه معادله بايد استعامل يش چې د 

اس انرژي اړيني دي، ځکه چې مبب کالوري مرتي امکان دايس واقعاتو کې د غذاګانو ګر 

نه لري. هغه قيمتونه چې د تقريبي ترکيب څخه محاسبه شوي په عويض توګه د قبول وړ 

 دي:

GE(MJ/kg)=9۱9661CP+9۱939EE+9۱9606CF+9۱9677NFE 

رسه ښودل کيږي. کله چې کالوري مرتيک او  g/kgپه  NFEاو  CP،EE،CFچې 

ګراس انرژي، لوړ تيل  MJ/kg DM 60۱6ونه لري، سايليجونه بايد  ترکيبي ارقام شتون

 64۱3MJ/kg DMاو نوري ټويل غذاګاين د  MJ/kg DM 60۱3لرونکي غذاګاين د 
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ته مختص يش. د شيدو د توليد لپاره د ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب د هغو 

ته توپري کوي. د  9۱17څخه  9۱16وي  د   9۱79څخه  9۱44يي د  mqخوراکو لپاره چې 

شيدو د توليد لپاره د خوراکو د انرژۍ توپري لږ دی او يو انفرادي فکتور بايد ومنل يش تر 

 په پراخه کچه استعامليږي. 9۱16څو د پام وړ خطا سبب نه يش؛

د ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب په خوراکه کې د پروتني د اندازي 

جونه پروتني کايف نه وي، د کمبود د پوره کيدو لپاره د بدن نسپواسطه متاثره کيږي. کله چې 

ماتيږي چې دا پروسه  انرژي ضايع کوي. کله چې پروتني ډير وي، اضايف آمينو اسيدونه 

د انرژي د منبع په توګه استعامليږي.  دا چې پروتني د دي پرويس لپاره په کايف اندازه نه 

 3۱61عامل ټول ګټورتوب لږيږي. ځني واقعه شته )استعامليږي، د ميتابوليکي انرژي د است

شکل( چې د رومن د تخمر په دوران کې د شيدو د توليد د ميتابوليکي انرژي د استعامل 

ګټورتوب د توليد شوو شحمي اسيدونو د استيت د اندازي پواسطه متاثره کيدي يش. کله 

او منځني ځنځريونه لرونکي شحمي  -ټيټڅخه لږه وي، غوا به   9۱49اندازه له  د استيت

تيزابونه جوړ نه کړي يش چې د شيدو د شحمو سرته برخه جوړوي؛ کله چې د استيت 

څخه لوړه وي، ګټورتوب يې د پروپيونيټ قلت  9۱14اندازه د  شحمي اسيد په توليد کې د 

، يپه اساس لږيږي. دا کيدی يش د پروپيونيټ څخه د نوي ګلوکوز جوړيدل محدود کړ 

او کيدي يش ګلوکونيوجنيک آمينو اسيدونه د کمبود پوره کولو لپاره مات يش. د آمينو 

اسيدونو څخه د ګلوکوز نوي جوړيدل  لږه موثره پروسه ده او ټولټال ګټورتوب به يې لږ 

يش. عالوه له دې څخه، دا ډول کتابوليزم د پروتني د جوړيدو لپاره د آمينو اسيدونو د 

په برابرولو متکي دي،  NADH. د استيت د استعامل ګټورتوب د کمښت سبب کيدي يش

چې په خپل وار رسه د ګلوکوز په برابرولو متکي دي، چي کيدي يش د ګلوکوز نوي 

جوړيدلو د لږيدو له کبله  کايف نه وي. يوه بله پيښه هم شتون لري چې د شيدو انرژي هغه 

لږ  او پروپيونيت  9۱44-9۱4څخه   وخت لږيږي چې استيت  د لري د مفرو شحمي تيزابونو

ډېر وي. فکر کيږي چې دا به په ذخريوي نسج کې د يو ميتابوليزم د تغري په   9۱74-9۱34

 تعقيب د ليپوجنيزيس د  ډېروايل او په غوالنځه کې د لږ شوي ليپوجينيزيس پايله وي.
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 د اصالحي فکتورونو داخلول تر څو د پروتني تاثرياتو او مفر شحمي تيزاب

باندې  اجازه ورکړي، تنظيميدونکي نه دي، ځکه چې دا تاثريات په  6Kاندازي ته په 

مناسب ډول اندزه کيدي نه يش. په عني وخت کې، پروتني د انرژي د اړتيا لږه برخه برابروي 

او هر يو اصالح به تقريبا  ناچيز وي. په يو نورمال حد کې د مفرو شحمي تيزابونو په اندازه 

تو تاثري به لږ وي او په هره پيښه کې به يوه اندازه په پام کې ونيول يش ځکه چې کې د تغريا

(  دايس محاسبه 6Mد انرژي رسه  تړاو لري. د شيدو د توليد لپاره د ميتابوليکي انرژي اړتيا )

 کيدي يش:

)9۱36+mq9۱74/(6(MJ/kg)=EV6M 

 34g/kgپروتني او  73g/kgشحم،  39g/kgد هغي غوا د ميتابوليکي انرژي اړتيا چې 

 وي. MJ/kg 4۱9، به  mq=9۱19لکتوز لرونکي شيدي توليدوي او  خوراکه يې 

 

 په شيدو ورکولو کې د ژوندي وزن تغري

شيدي ورکونکي غواوي معموال  يا وزن اخيل يا يي د السه ورکوي. يوه غوا چې 

نرژي  ذخريه کوي. له بل پلوه که چريي  وزن له السه ورکوي د شيدو د توليد په خاطر ا

وزن اخيل، د دي مقصد لپاره به د توليد يوه اندازه جريه له شيدو څخه ترالسه يش. هغه 

اندازي چې شيدو غواګانو کې د وزن اخيستو د انرژي  لپاره په ليکنو کې درج شوي د 

60MJ/kg  79څخهMJ/kg ته تغري کوي او د بدن له حالت رسه تړيل دي. د Cornell 

کې  د ژوندي وزن د انرژي  NRC(6996)د خالص پروتني او کاربوهايدريت په سيستم او 

اندازي تغري په خطي توګه د بدن د حالت منرب او ژوندي وزن رسه تړيل دي، د مثال په 

توګه د بدن په لوړمنرب کې، د ژوندي وزن تغري  ډېر شحم لري او له دې کبله  ډېره انرژي 

په ټيټو شمېرو کې شحم لږ وي چې د انرژي اندازه يې لږه وي. په اسرتاليا کې لري؛ د بدن 

د بدن د حالت منرب رسه د ژوندي وزن اخيستو لپاره يوه خطي اړيکه استعامليږي ترڅو د 

انرژي اندازه څرګنده کړي. همدارنګه د شيدو ورکولو مرحله د ژوندي وزن د تغري د انرژي 

نسج کې شحم ته د پروتني تناسب تقريبا  د  Mobilizedپه اندازه متاثره کوي. د بدن 
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اونيو کې لږيږي او په پايله کې د نسج د انرژي اندازه کيدي يش   4شيدو ورکولو په لومړيو 

دا  اندازه فرض کړي. 60MJ/kgد ژوندي وزن د تغري لپاره د  AFRC(6007) ډېره يش.

 Mcal 1ه لږه ده او تقريبا  د ته چې مخکي فرض کړي شوي، ډيره زيات 61MJ/kgنسبت 

(64MJ)/kg  منځنۍ اندازي ته هم لږه ده چې د امريکا د څيړنې ميل کميټې پواسطه په

کې درج شوي. د بدن د نسج د انرژي لپاره يو ټاکيل اعتبار په پراخه کچه شکمن  6996

ترجيحي اندازه  په الندې درملنه کې  64MJ/kgدی مګر د ترشيحي موخو لپاره، يوه 

  فرض کړي شوي.

( لپاره د ميتابوليکي انرژي gKعمومي منښته دا ده چې د نسجونو د ذخريي )

استعاملېدونکی ګټورتوب  په شيدو ورکونکو غواګانو کې نسبت شيدو نه ورکونکو غواګانو 

پوري درج شوي دي، مګر  ډېري خپروين  وړانديز  9۱43اندازي تر  gKته لوړ دی. د 

 6K9۱04=gKته لږ کم دي. له دې کبله،   6Kدي، مګر نسبت ډير کوچني  gKکوي چې 

وړانديز مناسب معلوميږي. له دې کبله د يوي غوا لپاره چې وزن اخيل هر کيلوګرام اخيستل 

غذايي ميتابوليکي انرژي د شيدو د  MJ6xK9۱04/(64(شوي وزن يې په دې معني چې 

غذايي ميتابوليکي انرژي بايد د  توليد لپاره د استفادې وړ نه ده، يا دا چې دا اندازه

ژوندساتنې او شيدو توليد څخه عالوه برابره يش. د خاليص انرژي په برخه کې هر کيلوګرام 
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عالوه کول دي. د شيدو ورکولو  MJ 61۱7=64/9۱04اخيستل شوي وزن د شيدو اړتيا ته د 

آټکل يو اوسط  9۱73نسج انرژي د استعامل د ګټورتوب   Mobilizedلپاره د بدن 

څخه ډيرلږ دي چې د   9۱43حدود لري. دا له  9۱74-9۱76ورکړي، چې د 

AFRC(6007)  پواسطه استعامل شوي. که چريي مونږ دAFRC  اندازي قبويل کړو، نو

انرژي د شيدو په توګه  64x9۱43=66 MJنسج لپاره  Mobilizedد هر کيلو ګرام بدن 

غذايي ميتابوليکي  MJ(66/9۱16)77۱0 ترشح کيږي. دا د شيدو ورکولو لپاره د يو اضايف

فرض کيږي. په راتلونکي کې د ژوندي وزن د تغري  9۱16يي  6Kانرژي رسه مساوي دي، 

 ورتوب ته بايد  جدي پاملرنه ويش.د انرژي مختلف قيمت او شايد د استعامل يو لږ ګټ

 

  د ژوند ساتنې د انرژي اړتيا

د توليد په شان، د شيدې ورکونکي غوا غذا بايد د ژوند ساتنې لپاره هم د شيدو 

 انرژي مهيا کړي. دا په الندې توګه محاسبه کيدي يش:

W9۱9906+9۱17)6۱94(W/9۱47(MJ/day)=mE 

په هغه غواګانو چې د نورمالو عادي رشايطو الندې د دروازي دننه ساتل    

 اره د وخت مرصف، د حالت د تغريولو د عميل کيږي. دا د ودريدو لپ 9۱9906Wکيږي

 AFRC(6007) ړتياچوکاټ د شېدو غواګانو د فزيکي کار  د انرژي ا 6۱61 

 

 Energy expended انرژي اندازه فعاليت

(MJ/kg/day) 

 kJ/kg/day 9۱9944 69 ساعتونه( ۶.والړ )

 kJ/kg 9۱9967 9۱61 (0د حالت بدلول )

 J/kg/m 9۱9969 6۱9 ورځ( 499m\قدم وهل )

   جمله

شمري او طي شوي فاصيل په ځانګړو فرضيو باندې متکي دي او يوازې په هغو رشايطو کې 

اعتبار لري چې  دا فريض حقيقي وي )څوارلسم څپرکی وګورئ(. د دي رشايطو الندې يوه 
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 ستل نهه ځيل او تقريبا  په نورمالساعته په دريدو مرصفوي، دريدل او سمال  63غوا تقريبا  

بکس  6۱61قدم وهي. دا ګټورتوب  دايس محاسبه کيدي يش لکه چې په  499m ډول 

ډېروايل موضوع  په  ډېر جامع ډول په څوارلسم څپرکی کې   کې ښودل شوي. د فعاليت 

( په mKښودل شوي. د ژوند ساتنې د غذايي ميتابوليکي انرژي د استعامل ګټورتوب )

 دې ډول محاسبه کيدي يش:الن

9۱497+mq9۱74=mK 

 او د ژوند ساتنې د ميتابوليکي انرژي اړتيا:

)9۱497+mq9۱74W]/(9۱9906+9۱17)6۱94(W/9۱47(MJ/day)=[mM 

عرصي شيدي ورکونکي غواګاين نسبت هغو ته چې په پورته فورمول کې ښودل شوي 

ا ډول لوړي اړتياوي لري . د ښايي د  ډېرې جنتيکي وړتيا په درلودلو رسه د ژوند ساتنې

څاروي د بدن  ډېر پروتني لري، او  ډېريدونکي واقعه شتون لري چې د ژوند ساتنې د 

او له دې کبله د ژوند ساتنې اړتيا نسبت ټول ژوندي وزن ته د شحمو  –اسايس انرژۍ اړتيا

وادو مپرته په بدن باندې متکي دي. عالوه له دې څخه،  ډېر خوراک اخيستل او د مغذي 

ميتابوليزم ته اړتيا ده چې د  ډېر شوي محصول اړتيا پوره کړي، کيدي يش د زړه توليد، 

ويني بهيدل او اکسيجن مرصف تحريک کړي. د ژوند ساتنې د انرژي اړتيا په خوراکه کې 

د فايرب داندازي له کبله  توپري کوي چې  شخوند وهل، هضم او د بدن په غړو کې  

 ررسه  ډېريږي.ميتابوليکي فعاليت و 

شحم  39g/kgمحاسبه چې د ورځي  غوا د ميتابوليکي انرژي اړتيا 199kgچوکاټ د يوي  6۱61

 mqژوندي وزن د ورځي په هغه غذا باييل چې  kg9۱3شيدي توليدوی او  kg79لرونکي 

 AFRC (6007)دي  9۱1يې

 د ژوند ساتنې لپاره ميتابوليکي انرژي

Em = 9۱47 x (199>6۱94)9۱17 + 9۱9906 x 199 = 36۱9 MJ/day 

km = 9۱74 x 9۱16 + 9۱497 = 9۱767 

 د شيدو ورکولو لپاره ميتابوليکي انرژي
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El = 79(6۱490 + 9۱9391 x 39) = 03۱9 MJ/day 

kl = 9۱74 x 9۱16 + 9۱36 = 9۱179 

Ml = 07۱00/9۱17 = 630۱6 MJ/day 

 ه برابره شوي خالصه انرژيد نسج د ميتابوليزم پواسط

Eg =  -9۱3 x 64 = 69۱9 MJ/day 

 4۱3 MJ/day = (x 9۱43 69۱9)د وزن د بايلنې پواسطه د خاليص انرژي ضايع کيدل 

Mm = 36۱93/9۱767 = 40۱9 MJ/day 

Mp = (03۱9 - 4۱39)/9۱17 = 674۱0 MJ/day 

 )m/MpM9۱964+  6= ( 6۱9364د تغذيه کولو د اندازي لپاره سمونکي فکتور

 جمله اړينه ميتابوليکي انرژي

Mmp = (674۱0 + 40۱9) x 6۱9364 = 696۱0 MJ/day 

د شيدو ورکونکي غوا د انرژي اړتيا په محاسبه کولو کې، بايد د ميتابوليکي انرژي 

د استعامل د ګټورتوب لږيدل او د  ډېري انرژي  اخيستل په پام کې ونيول يش. د دې لپاره 

اړتيا  ډېره يش. هغه پروسيجر چې د يو سم فکتور استعامل په بر کې  بايد، محاسبه شوي

چوکاټ کې ښودل شوي. دا عامه ده چې د لږې  6۱61نييس د يو مثال په توګه  لکه  په 

يو تکراري  49  تغذيې د ننګونې د لږولو لپاره د محاسبې يوه محفوظه اندازه  کوښښ کړو.

يو اصالح شوي رقم په دې  667MJ/dayد  رقم دي، چې وروسته به د يوي غوا لپاره

محفوظ حد  به اړين  ته نژدي يو 649محاسبه کې ورکړي.  پنځه سلنه رقم مناسب نه دي او 

غواګاين به لږې تغذيه شوي وي. په لويو محفوظو  699وي تر څو دا يقيني کړي چې يوازې

د  ماډل په حدودو کې د تغريضمني لوړه درجه يو څه عميل ده تر څو د وړاندويني 

پارامرتونو او همدارنګه د نفوس په ناهم غږۍ معلومات ناقص کړي. په دې چوکاټ او د 

 کې محفوظ حد استعامل شوي نه دي. په جدولونو کې د اندازو  په محاسبه ۶ضميمه
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 په شيدو باندې د غذا د بدليدو دانرژي اړتيا 

انرژي  يستم دپواسطه د ميتابوليکي انرژي استعامل شوي س AFRC(6007)د 

د اړتياوو لپاره يو فکتوريل منيل، چې د ژوندساتنې ، شيدو توليد، ژوندي وزن تغري او 

جنني  ټولو اړتياوو دجمع په توګه محاسبه کيږي. په نژدي وختونو کې په برتانيا کې د شيدو 

رامنځته شوي. دی سيستم يو  Feed into Milk (FiM)غواګانو د جريي جوړولو لپاره 

توپري قبول کړي تر څو د لوړ جنتيک شايستګۍ لرونکو شيدو غواګانو لپاره د هغه  اسايس

ماډلنګ پواسطه ميتابوليکي انرژي اړتيا محاسبه کړي چې د ميتابوليکي انرژي د اخيستو 

ترمنځ له اړتياوو رسه محاسبه کيږي، )دولسم څپرکی وګورئ(. د وزن اخيستو لپاره اړينه 

FiMميتابوليکي انرژي )
gM( د وزن اخيستو لپاره د خاليص انرژي )gEV له اړتياڅخه د )

ARC(6049) :ته ورته يوي معاديل پواسطه په الندې توګه محاسبه کيږي 

gxweight gain)/Kg=(EVFiM
gM 

( څخه تر السه کيږي په الندې wc6Eد شيدو د توليد لپاره هغه خالصه انرژي د وزن بايلنې )

 توګه محاسبه کيږي:

tweight loss x K xg =EVwc6E 

هغي ته ورته چې د  يو ثابت رقم فرض کيږي MJ/kg60۱7لپاره د  gEVد 

AFRC(6007)  پواسطه استعامل شوي. په هر صورت د يوثابت رقم استعامل د بدن د

شحمو په بېالبيلو اندازو کې د ژوندي وزن تغري کې لکه د جريي د يو شمري نورو سيستمونو 

 9۱74لپاره  tKاو  9۱14لپاره  gKکې تغريات نه منعکس کوي. د  په شان د انرژي محتوياتو

څخه تغري نه کوي لکه څنګه چې د  AFRC(6007)ثابت قيمت هم استعامليږي. دا له 

( تغري کوي او  ډېرو خوراکو لپاره د ميتابوليکي انرژي Metabolisabilityغذا کيفيت )يا 

ې د شيدو عرصي غواګانو لپاره کې په اړوند ډول لږه اندازه کې يو انعکاس دي چ

استعامليږي. له دې کبله به يوه شيدي ورکونکي غوا چې د ورځي يو کيلوګرام وزن اخيل 

(60۱7x6)/9۱14=60۱7MJ/day  اضايف ميتابوليکي انرژي ته اړتيا ولري. د

AFRC(6007)  اوFiM(6993)  ،تر منځ غټ توپريونه د ژوند ساتنې، شيدو توليد
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( د اړينې ميتابوليکي MJ/kg W6mM:9۱74ه ورکول او د فعاليتونو )ژوندی وزن له الس

 رابطه  استعاملوي:  Mitscherlicانرژي  مجموعه ده چې 

9۱6761-)]}/4۱9109۱347)/(lcorrE-4۱91={loge[mlM 

lcorrE ( 9۱74د شيدو انرژي محصولMJ/kg W چې د ژوندي وزن د بايللو لپاره درست ،)

 کيږي:

9۱74W)/lwc+El=(ElcorrE 

د شيدو انرژي ده، چې د شيدو د توليد  lEميتابوليکي وزن دي، او  9۱74Wچې 

(Y,kg/day( او د شيدو د انرژي قيمت )lEV په توګه محاسبه شوي دي. حريانتيا ده )

وړاندي کوي، عالوه له دې د  ډېر دقت  lEVيوازې د شيدو د شحمو څخه  FiMچې 

 شيدو پروتني په کې شامل وي، او د هغې حقيقت لپاره هغه اړيکه چې ترالسه شوي کله چې

( actMعالوه چې دواړه د شيدو شحم او پروتني دوامداره تجزيه شوي. د فعاليت د اړتيا )

کې د فعاليت اړتيا يوازې عمومي حرکت ته  FiMکې شامليږي، په  mlMيو نسبت په 

 )7600AFRC(يي   mkمحاسبه شوي، چې  mxW(kg)/K9۱9967انعکاس کوي، چې 

 تعريف ته ورته دي.

شيدي ورکوي او دايس يوه خوراکه  79kgشيدو غوا لپاره چې د ورځي  199kgد يوي 

 9۱49يا د  MJ ME6۱6ولري، د فعاليت اړتيا يي د ورځي يوازې   mq، 9۱1خوري چې 

څخه لږ ورځني ميتابوليکي انرژي اړتياوي رسه مساوي کيږي. د بالربتوب څخه وروسته د 

( له هغې رسه يو يش دی چې د cMره د ميتابوليکي انرژي اړتياوي )ورځو لپا 649

AFRC(6007)  پواسطه ترشيح شوي او يوازې د بالربتوب په اخرو څو اونيو کې اړينه

يو اسايس ارزيايب وړانديز کړي چې دا د شيدو غواګانو د ميتابوليکي انرژي  FiMده. د 

 اړتياوي يوه لږه اندازه  ډېرې آټکل شوي.
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 ا توصيه کيږي چې په يوه ورځ کې د محاسبه شوي ميتابوليکي انرژي له اړتياپه پايله کې، د

FiMد ميتابوليکي انرژي ټوله اړتيا ) FiMمنفي کيږي. د  MJ 69څخه 
reqM له دې کبله )

 په الندې توګه ده:

69-]c+Mact+MFiM
g)+M9۱74xW6m=[(MFiM reqM 

نې لپاره کې د ژوند ساتد څيړنو په يو تحليل کې چې هضم په  پسونو او غواګانو 

پوري تغذيه شوي وو د غذا د ميتابوليکي انرژي په محتوا او د نوعو ترمنځ   3۱4چې تر 

د تغذيه کولو د اندازي  FiMژوند ساتنې کوم روښانه تاثري نه درلود. په دايس حال کې چې 

 39g/kgمحاسبه چې د ورځي  FiMاړتيا  غوا د ميتابوليکي انرژي 199kgچوکاټ د يوي  7۱61

ژوندي وزن د ورځي په هغه غذا باييل چې  kg9۱3شيدي توليدوی او  kg79شحم لرونکي 

mq 6007(دي  9۱1يېAFRC ( 

 د ژوند ساتنې او توليد لپاره ميتابوليکي انرژي

El = 79 x (6۱490 + 9۱9391 x 39) = 03۱9 MJ/day 

Elwc = 60۱7 x (-9۱3) x 9۱74 = -1۱9 MJ/day 

W 9۱74 = 199 9۱74 = 666۱6 kg 

E lcorr = (03۱9 - 1۱9)/666۱6 = 9۱761 MJ/kg W 9۱74 

Mml = loge[(4۱91 - 9۱761)/(4۱91 + 9۱347)]/ -9۱6761 = 6۱46 MJ/kg W 9۱74 

Mml = 6۱74 * 666۱6 = 660 MJ/day 

  د فعاليت لپاره ميتابوليکی انرژي

km = 9۱74 x 9۱1 + 9۱497 = 9۱76 

A = (9۱9967 x 199)/9۱76 = 6۱69 

 د تغذيه کولو د اندازي درست کول

Correction factor = 6 + 9۱96 = 6۱96 

 د ميتابوليکي انرژي جمله اړتيا

Mreq FiM = (660 + 6۱6 - 69) x 6۱96 = 663 MJ/day 
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و ثابت  د تغذيه کولو ي ME 9۱96لپاره درست کيږي، د ميتابوليکي انرژي په اړتياوو کې  

چوکاټ کې ښودل کيږي. په  7۱61ډېروايل چې رصف نظر کيږي، رامنځته کيږي.  دا په 

ده، چې د  663MJ/dayچوکاټ کې ټوله محاسبه شوي ميتابوليکي انرژي  7۱67

AFRC(6007)  667پواسطه د عني توليد لپاره MJ/day ( محاسبه  49رسه ورته )تحفيف

 چوکاټ وګورئ(. 6۱61شوي، )

 

 غذايي انرژي په وړاندې عکس العمل د  ډېري 

په غذا کې عالوه شوي انرژي ته د شيدو د محصول په توګه عکس العمل له   

تجربو څخه په محصول کې يوازې يوه توقع شوي برخه  ډېروايل رامنځته شوي. دوه 

 فکتورونه د دې تفاوت سبب کېږي:

 له دې ږوايل رامنځته کويپه غذا کې د دانه بابو عالوه کول چې تقريبا  په وښو کې ل ،

کبله د انرژي  ډېر اخيستل له سپلمنټ کېدونکي انرژي څخه لږ دي. د علويف په 

( اندازه، د سپلمنټ اخيستو د تغري يو Substitutionاخيستو کې د عوض کولو )يا 

واحد تغري په توګه ترشيح کيږي، چې د لوړ کيفيت لرونکي علويف او  ډېر سپلمنټ 

ډېر دي. دا په ځانګړو واقعاتو کې يووايل رامنځته کوي يش او د اخيستو لپاره  

 سپلمنټ کولو څخه د غذايي انرژي  ډېروايل کيدي يش ډير لږ وي.

 د ژوند ساتنې د اړيني انرژي څخه د  ډېري يا لږي  د شيدو ورکونکو څارويو پواسطه

د سپلمنټ  هانرژي مرصفول د وزن اخيستو او شيدو د توليد ترمنځ ويشل کيږي. غذا ت

شوي انرژي په وړاندې ځواب د شيدو د محصول په برخه کې منحني خط منفي دي 

 شکل(. 4۱61او د ژوندی وزن اخيستو په برخه کې منحني خط مثبت دي )
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له دې کبله  ډېره  انرژي  اخيستل به د شيدو محصول  ډېر کړي چې وررسه به 

غذايي انرژي له يو حقيقي  ډېروايل رسه ژوندي وزن لږ  يا   ډېر يش.کله چې دا تغريات د 

ذکر کيږي نو بيا تيوريکي عکس العملونه رامنځته کيږي. د غواګانو دا توان چې د توليد 

جريه د خپلو نسجونو د ودې لپاره بدله کړي، يا د دي نسجونو د ماتيدو پواسطه د شيدو د 

وي؛ لوړ پام وړ توپري کتوليد د استفادې وړ انرژي سپلمنټ کول ديوي غوا څخه بلې ته د 

محصول ورکونکي غواګاين نسبت لږو توليد ورکونکو ته د شيدو لپاره  ډېره  د توليد جريه 

استعاملوي. په انفرادي توګه د هغه انرژي د  ډېروايل لپاره ميالن شتون لري چې د شيدو د 

ې د شيدو چ توليد لپاره استعامليږي ترڅو د جريي د  ډېريدو رسه لږه يش؛ په بل ډول کله

محصول  ډېريږي د کيلو ګرام له مخې اړينه انرژي  ډېريږي. همدارنګه د رومن د تخمري 

محصوال تو د طبيعت پواسطه به ماتېدل په ځانګړی توګه د مفر شحمي اسيدونو  اندازي 

 متاثره يش، لکه چې پورته ترشيح شوي.
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ه د دانه ت د شيدو د محصول په اصطالحاتو کې عکس العمل يوي ثابتي جريي

 Blaxterبابو اضافه کول  مستقيام  د قوي يا شيدو د محصول رسه متناسب دي. دا د 

پواسطه په ښه ډول ښودل شوي، چا چې انرژي په  ډېره اندازه د پخواين معيارونو پواسطه 

مجبوره شوو غواګانو ته تخصيص کړي چې د محصول مختلف ګروپونه لري. هغه دا عکس 

ته په  9۱676kgڅخه  kg milk/MJ ME 9۱961محصول کې د  kg/day 69العمل د 

64 kg   محصول کې ښوديل. د دايس رشايطو الندې د انرژي  ډېروايل يو ځانګړی عکس

تغري وي، په  kg milk/MJ 9۱63( کې MEIالعمل به په ميتابوليکي انرژي اخيستو )

 9۱96او  kg/MJ 9۱997محصوالتو لپاره  به   Solids-not-fatترتيب رسه د شحم  او 

kg/Mj MEI .عکس العملونه ولري 

د شيدو جمله محصول، نهايي محصول دي، چې  د غوا د قوي يا تغذيې پواسطه 

ترالسه کيږي. ډېر له دي څخه، د شيدو ورکولو د دوام رسه  ډېري انرژۍ ته ځوابونه لږيږي 

ستو  کې د انرژي د اخياو د تغذيې د لږ او متوسط پالنونو رسه، د شيدو ورکولو په اوايلو 

پاتی پاتيدونکي تاثري لري. په تيوريکي توګه،  449 ډېرېدل د شيدو ورکولو په اخر کې

شيدو توليدونکو ته په ترتيب رسه د لوړو اندازو لرونکو دانه بابو سپلمنټ تر څو نهايي 

يه محصول ډاډمن کړي بايد د شيدو محصول لوړ يش.  تجريب په کامله توګه دا توقع نه حام

کوي له دې کبله  ډېر دوام کيدي يش لږ نهايي محصول برابر کړي. له همدې کبله، د تغذيه 

کولو هغه سيستمونه چې د دانه بابو ورته روزانه مقدار د شيدو ورکولو پواسطه وړاندې کوي 

(  د شيدو په محصول کې هغو ته ورته پايله ښوديل Flat rate feeding)د بيلګې په توګه 

تي شيدو ورکولو کې ورته  ډېره اندازه ورکړل  شوي )د بيلګې په توګه  محصول چې په وخ

 يا اعظمي تغذيه کولو ته تغذيه کول(.

د لوړو توليدي څارويو لپاره دا ډيره ستونزمنه ده ترڅو په وختي شيدو ورکولو 

کې د تغذيه کولو اندازي  ډېري وساتو کله چې د وچي مادي اخيستل لږ وي. که چريي د 

غذيه کولو  ډېري اندازي ترالسه کول وي دا ډول څارويو ته بايد  ډېر انرژي لرونکي دانه ت

لرونکي خوراکي او غوره کيفيت لرونکي علويف مهيا يش. په دې وخت کې يو غټ مشکل 
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دا يقيني کول دي چې جريه د رومن د ګډوډۍ او د اشتها بايللو او لږ شحم لرونکي شيدو 

څخه لږي نه يش.  749له دې کبله  د علويف اندازي بايد د غذا د د توليد سبب نه کيږي. 

بايليل وزن په دې وخت اړتيا لري تر څو د راتلونکي شيدو ورکولو مخکي عوض يش،او 

دا معموال  د شيدو ورکولو په اخري دوران  او وچي دوره کې ترالسه کيږي. په شيدې 

ې، ستعامل لوړ ګټورتوب په روښنايي کورکونکي غوا کې د وزن اخيستو لپا ره د انرژي د ا

دا د السه تللو نسجونو د دوباره احيا لپاره تر ټولو موثر ميتود کيدي يش، د شيدو ورکولو په 

وروستۍ مرحله کې د اړتيا څخه  ډېر  قصدي تغذيه کولو په واسطه تررسه کيږي ترڅو د 

رکول، حالت منرب و  وچيدلو څخه مخکي ټاکيل انرژي ذخريه يش. په عميل توګه د بدن د

په برخه کې د شحم د رسچينو  loinد شيدو ورکونکو غواګانو د لکۍ د رس چاپريه او د 

 6اندازه، د بدن د ټولو شحمو د رسچينو رسه نژدي اړيکه لري. د بدن د حالت منربونه د 

 ټاکيل قيمت لري. 7۱9)چاغ( پوري دی، چې په وچه دوره کې  4)خوار( څخه تر 

 

  تياويد پروتني اړ 

 په شخوند وهونکو څارويو کې، غذايي پروتني دوه دندي تررسه کوي:

 .بايد د رومن  د مايکرو اورګانيزمونو نايرتوجني اړتياوي پوره کړي 

   بايد  حقيقي د جذب وړ اړين حقيقي پروتني تهيه کړي تر څو په نسجي کچه د آمينو

 ړي.اسيد نايرتوجن اړتيا ډاډمنه ک

 

  د ميتابوليکي پروتني اړتيا

د ميتابوليکي پروتني اړتيا دايس تعريف کيدي يش چې هغه حقيقي د جذب وړ 

اړين حقيقي پروتني دی چې د نسجونو په کچه د آمينو اسيد نايرتوجن اړتيا ډاډمنوي. د 

 وي:نسج په کچه د خالص پروتني اړتيا الندې موارد جوړ 

  9۱74يو جوړ شوي مرکب، چې کيدي يش په ورځ کېg/kgW6۱60 .محاسبه يش 
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  د پوستکي مرکب چې د ويښتانو او پوستکي نسج د بايللو څخه رامنځته کيږي، چې

 محاسبه يش. 9۱74g/kg W9۱6664کيدي يش په ورځ کې 

  د شيدو ترکيب دايس محاسبه کيږي چېmilk crude proteinx9۱04g/kg  

فکتور ځکه استعامليږي چې مخکي تر مخکي د بدن  9۱04شيدي. د توليد شوي 

 49پواسطه استعامل شوي  د شيدو د غري پروتيني نايرتوجن برخه، د جمله نايرتوجن 

د اطراح کيدونکي مادي په توګه په پام کې نيول کيږي او له دې کبله د مخکني ډاډمني 

ه وي، ره اعتباري  ارقام موجود ناړتيا برخه جوړوي. کله چې د پروتيني محتوياتو لپا

معاديل لکه  Regression( څخه محاسبه کيدي يش چې Fنو دا د شحمي محتوا )

 استعاملوي: Overmanاو  Gainesد 

Protein (g/kg)=66۱709۱76F(g/kg) 

جدول کې د بريتانيا نسل شيدو غواګانو د شيدو ورکړل  4۱61په عويض توګه، په 

 امليدي يش.شوي پروتيني محتويات استع

 (يو مرکب  د ژوندي وزن تغري  منعکس کويΔW د بدن نسج د خايل بدن وزن په .)

تغري فکتور  6۱90فرض شوي پروتني لري. د  649gهر کيلوګرام باندې 

 کيږي. 674g/kg liveweight=649/6۱90استعاملولورسه، دا 

کړو، د  هد دي لپاره چې د دي خالصو اړتياوو اړين ميتابوليکي پروتني محاسب 

ژوند ساتنې ميتابوليکي پروتني، د پوستکي له الري ضايعات، شيدي ورکول او ودې او د 

 AFRC(6007)شيدو په پروتني باندې د بدن ميتابواليز شوي پروتني بدليدل اړين دي. د 

 پواسطه الندې توصيه کيږي:

 6۱9ژوند ساتنه =

 6۱9پوستکی =

 9۱40وده=

 9۱14شيدي ورکول=
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 پروتني لرونکي 76gCP/kgغوا د ميتابوليکي پروتني اړتيا محاسبه چې  199kgيوي  چوکاټ د 3۱61

79kg  9۱3شيدي توليدوي او د ورځيkg  وزن باييلAFRC (6007) 

 

د خالص پروتني اړتيا  

(g/day) 

ګټورتوب 

 فکتور

د ميتابوليزم وړ پروتني اړتيا 

(g/day) 

 x199 9۱74 6۱99 614۱4 6۱60 ژوند ساتنه

کي د پوست

 ضايع

9۱6664 x 199 9۱74 6۱99 67۱1 

 x 9۱04 x 79 9۱14 6736۱6 76 شيدي

 x 674 6۱99 - 44۱6 9۱3- وزن بايلل

ميتابوليزبل 

 پروتني

(614۱4 +67۱1 + 6736۱6 

- 44۱6) 

 6414۱6 

 
 

هغه آمينو اسيدونه چې د بدن د پروتني له انتقال څخه منځته راځي د جذب شوو 

ي له ورته ګټورتوب رسه استعامليږي، او ژوندی وزن بايلل د ميتابوليک آمينو اسيدونو په شان

پروتني په اړتيا ډېر لږ تاثري لري چې د دي د پروتني محتوا رسه مساوي دي، د بيلګې په 

. د يوي شيدو ورکونکي غوا د ميتابوليکي پروتني اړتيا د محاسبي يوه بيلګه 674g/kgتوګه 

 چوکاټ کې شتون لري. 3۱61په 

 

 د رومن پواسطه د ماتيدونکي موثر پروتني اړتيا 

پواسطه د رومن د مايکرو اورګانيزمونو د پروتني اړتياوي د  AFRC(6007)د 

 Effective rumen-degradable proteinرومن پواسطه موثر ماتېدونکي پروتني )

(ERDP) په توګه ښودل شوي. د )ERDP ياړتيا د غذايي اخيستو د تخمر وړ ميتابوليک 

 ( اړوند محاسبه کيدي يش چې په الندې توګه ښودل کيږي:FMEانرژي )

ERDP (g/day) =FME (MJ/day) x y 

 اړتيا ده چې د توليد له اندازي رسه توپري کوي. ERDP (g/MJ of FME)د  yچې 

 (هغه څاروي چې د ژوند ساتنې حدM : کې دي  )y=0. 
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 ( 64>لږي شيدي ورکونکي غواګاينkg/day غوښيني ،) غواګاين او پسونه چې د

 .y=69ژوند ساتنې له دوه چند څخه لږ تغذيه کيږي: 

  هغه غواګاين چې د بالربوايل په اخري مرحله يا شيدو ورکولو مرحله کې وي او

 .y=66شيدي ورکونکي غواګاين: 

  پواسطه محاسبه کيدي يش:د الندې معاديل  yپه عويض ډول،  

)L9۱74-e-6(701Y= 

د ژوند ساتنې اړوند د تغذيه کولو اندازه ده. دا معادله يو رياضيکي اسانتيا ده چې  Lچې 

ترمنځ اړيکه روښانه کوي او له دې کبله د رسحد ستونزو څخه مخنيوي کوي. دا  Lاو  yد 

ا د پوره کولو تابوليکي پروتني د اړتيد تجربوي ارقامو له قراره نه دي. ميکرويب پروتني  د مي

 رسه مرسته کوي، مګر په  ډېرو واقعاتو په ځانګړی توګه د توليد په لوړو اندازو کې په پوره 

توګه اړتيا پوره کويل نه يش. لږوايل يي د غذا د حقيقي هضميدونکي نه ماتيدونکي حقيقي  

د لوړ محصول  FMEx66( پواسطه بهرت کيږي. ميکرويب خام پروتني )DUPپروتني )

حقيقي پروتني )آمينو اسيدونه( لري او د  749ورکونکو غواګانو لپاره( په فريض توګه  

( رسه د MPدي. له دي کبله له ميتابوليکي پروتني ) 9۱44حقيقي هضميدو قابليت يې 

ده. له دې کبله د نه  9۱1774MCP، يا MCPx9۱74x9۱44مکرويب پروتني برخه  

 ده. د يوي شيدو ورکونکي غوا د  MP-9۱1774MCPپروتني اړتيا ماتيدونکي حقيقي 

پروتني  76gCP/kgغوا د پروتني اړتيا محاسبه چې  199kgچوکاټ د يوي  4۱61

 AFRC (6007)وزن باييل  9۱3kgيدوي او د ورځي شيدي تول 79kgلرونکي 

 696 =                    (                  MJ/dayد ميتابوليکي انرژۍ اړتيا )

 674 =                 (         MJد جريي د تخمر وړ ميتابوليزبل انرژي )

ERDP ( 674اړتياx66( )g/day                         )              = 6064  

 6414 =                    (                     g/dayدميتابوليزبل پروتني اړتيا )

 6667 =(  6064x9۱1774( )g/dayد مکرويب پروتني برخه اخيستنه )

DUP  ( 6667 – 6414اړتيا)  (g/day                     )                = 774 
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 g/kg39شيدي توليدوي چې  kg79( چې mq=9۱1غوا د جريي ارزونه ) kg199چوکاټ د يوي  1۱61

 AFRC (6007)وزن باييل  9۱3kgپروتني لري، او د ورځي  74gCP/kgشحم او  

 د ميتابوليزبل پروتني اړتيا

670=  9۱74 199x6۱7=  ساتنهژوند 

74x9۱04x79/9۱14 = 6317شيدي = 

-9۱3x674=-44  وزن تغري = 

 = جمله 6106

 (MP g/dayجريه:                                                )

وچ مواد  kg خوراکه

(kg) 

ME 

(MJ) 

FME 

(MJ) 

ERDP 

(g) 

DUP 

(g) 

 644 441 16۱4 43۱4 4۱94 74 سايليج

جوارو ګلوټن 

 خوراکه

6 6۱49 66.0 69۱7 673 73 

Compound 4۱1 7۱17 00۱6 04۱9 444 734 

 193 6074 674۱4 691۱4 67۱46  جمله

 ERDP/FME=   66۱94 =6074/674۱4او انرژي يې محدوديږي 

674۱4x66 = 6013g/day  =MCP 

6013x9۱1774= 6646g/day  د ميتابوليکي پروتني له اړتيا رسه د =MCP برخه اخيستنه 

6106-6646= 370 g/day  =DUP اړتيا 

 بيا:

 د جريي پواسطه تهيه شوي اړتيا 

ME (MJ/day) 691 691۱4 

ERDP (g/day) 6013 6047 

DUP (g/day) 370 193 

MP (g/day) 6106 6441 
 

لپاره يو فريض رقم استعاملوي په  FMEپروتني د اړتيا د محاسبه کولو يوه بيلګه چې د 

حد استعاملول معموال   49تني د اړتياوو په بدليدو کې چوکاټ کې ورکول شوي. د پرو  4۱61

محفوظ دي، مګر دا په دې سيستم کې نه پيشنهاد کيږي. که چريي محفوظ حدود 

د اړتيا د محاسبي لپاره عميل  يش. په هر  MPاو  ERDPاستعامليږي، نو دوی بايد د 
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تر څو  استعامل يش ERDPپه محاسبه کې بايد  ناسم  DUP allowanceصورت، د 

حقيقي د هضم وړ حقيقي ميکرويب پروتني محاسبه يش. د پروتني د رسچيني په توګه د 

او  MP،ERDP،DUPيوي جريي ارزيابۍ ته دا سيستم  درست دي. د يوي جريي 

FME .په اسانۍ رسه د هغې له اصيل برخو څخه  محاسبه کيږي 

ه جريي پواسط د اړتيا محاسبې ته اجازه ورکوي، چې بيا د ERDPاخري يي د  

 66رسه مساوي وي يا له  ERDP/FMEد تهيه شوي رسه  مقايسه کيدي يش. که چريي 

څخه غټ وي )د بيلګې په توګه انرژي محدوده وي(، نو بيا څنګه چې پورته ذکر شول 

DUP ( چوکاټ  1۱61اړتيا  محاسبه کيدي يش او دا  له تهيه شوي رسه مقايسه کيږي

ولو دا سيستم  ډېر پيچيل دي. جريه بايد لومړي دايس فورمول وګورئ(. د جريو د فورمول ک

يش چې د ميابوليکي انرژي اړتيا پوره کړي. دا د تخمر وړ ميتابوليکي انرژي محاسبه کولو 

 DUPاو  ERDPاړتيا محاسبه کيدي يش.  ERDPته اجازه ورکوي. يوازې وروسته د 

 يش.  حالتونه د جريي وروسته تشخيص او په توازن کې راتيل

دا تر ټولو ساده د يو سپلمنټ په فورمول رسه، تررسه کيږي چې د اسايس جريي 

لري. دا ساده پروسيجر نه دي. که چريي د  FMEته ورته  DUPاو  ERDPاو د اړين 

ماتيدونکی او نه ماتيدونکی پروتني مطلوب مخلوط نه ترالسه کيږي، د پام وړ اړتيا  ډېريدي 

ه کيدل کيدی يش د پروتني ارزانه رسچيني استعامل ته اجازه يش. د دا ډول مخلوط ترالس

ورکړي يا د قيمته پروتني استعامل يا صنعتي پروسس تنظيم کړي چې د غذايي غريمناسب 

 څپرکی، کې.  67په  ه کېدلو تغري ته اړتيا لري لکه پروتني تجزي

په  .همدارنګه د پروتني د اړتياوو اټکلونه د تغذيوي تجربو څخه جوړيدي يش

دوی کې، هغه غذاګاين استعامليږي چې د پروتني څخه غري نور ټول مواردو د ډاډمن کيدو 

لپاره قبليږي، او د نهايي توليد لپاره د کايف  پروتني اصغري اخيستل ځانګړی کيږي. دا 

ډول تجريب بايد اوږد مهايل وي ځکه حتی د کمبود لرونکو خوراکو رسه غوا د توليد 

بدن انساج استعاملوي. دا به د نايرتوجن د منفي بالنس سبب يش او د دا  توانايي لري او د

ډول بالنسونو څيړين زياتره د عمومي تغذيوي تجربو  د سپلمنټ لپاره تررسه کيږي. د 
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تغذيوي تجربو د پايلو په عميل کولو کې د ژوند ساتنې او پايت مساوي د شيدو توليد لپاره 

 ړيږي. د دا ډول تجربو په اساس د هضم وړ پروتني اړتياد پروتني اړتيا ته يو تحفيف جو

چندو کار کې توپري کوي. دا لږي اندازي يوازې هلته  6۱64څخه تر   6۱74په شيدو کې له 

 g 669وي؛  چې محتوا يې تقريبا   619g/kgعميل کيږي  چې  خام پروتني په غذا کې 

CP/kg ي، د شيدو د توليد اړتيا لوړيږي.ته لږيږ 

 

  يدو د غذا بدليدو لپاره پروتني اړتياويپه ش

ونکي پورته ترشيح شوي ميتابوليزبل پروتني سيستم پاييل اساسا  لږ ميتابوليزه کېد

  French PDI ،NRCپروتني د اړتيا سبب کيږي او نسبت د مقاييس وړ سيستمونو لکه 

 سيستم   Nordic AAT/PBVاو  Dutch DVEلپاره چې په امريکا کې استعامليږي، 

 
 (g/dayخالص پروتني اړتيا )

ګټورتوب 

 فکتور

ني د ميتابوليزبل پروت

 (g/dayاړتيا )

 x 199 9۱4 + 9۱7 x 199 9۱1 + 79 x64 3۱6 ژوند ساتنه

-9۱4[(6699/9۱4) -6699] + 6۱73 x 64 

6۱99 440 

 x 9۱04 x 79 9۱14 6736 76 شيدي

 x 674 6۱99 -44۱6 9۱3- وزن بايلل

 ميتابوليزبل

 پروتني

(177 + 6736 - 44۱6)  6434 

د لږې اړتيا رسه تړيل  MPته يو غټ نقصان وړاندې کوي. دا اختالف د ژوندساتنې لپاره د 

له مخې د ژوند ساتنې په تغذيه کې د انيدوجينس نايرتوجن  AFRC(6007)وو، چې د  

لنه کې  ندازو کې د نايرتوجن په بايپه ضايع کيدو متکي دي. دا نظريه د اخيستو په لوړو ا

سيستم کوښښ کوي چې د ميتابوليکي فضله  FiMډېروايل  نه منعکس کوي. تر ټولو نوي 

د وړانديز  NRC(6996)موادو د پروتني اړتيا په شاملولو رسه دا توپري درست کړي چې د 

ژوند  ه(. دپه اساس د وچې مادي اخيستو رسه توپري کوي )او له دې کبله د توليد انداز 

  (  او ويښته او پوستکي9۱4xW3۱6ساتنې اړتياوي د تشو متيازو ايندوجينس پروتني )
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 64kgپروتني اړتيا محاسبه کول چې د ورځي  Feed into Milkغوا د  199kgچوکاټ د يوي  7۱61

DM   ،79مرصفويkg   76شيدي توليدوي چېgCP/kg  9۱3پروتني لري، او د ورځيkg  وزن باييل

 (6699g/dayکرويب پروتني د توليد وړاندوينه يي = )د مي

 

 (9۱1xW9۱7( په برکې نييس. د فضله موادو ميتابوليکي  پروتني )MFP د ايندوجينس )

پروتني هغه اندازه ده چې په فضله کې دوباره نه جذبيږي او اطراح کيږي او د وچې مادي 

 له اخيستو رسه  الندې  اړيکه لري:

MFP=79 DMI 

( دي. د ميتابوليکي فضلې ځني پروتني kg/dayد وچې مادي اخيستل ) DMIچې 

(g/day چې اطراح کيږي، په حقيقت کې، نا هضميدونکي بکرتيايي پروتني دی چې په )

رومن کې توليديږي. دا د رومن پواسطه د حقيقي ميکرويب جوړ پروتني د اندازي په منفي 

 کولو رسه تنظيميږي:

9۱4[(DMPT/9۱4)-DMTP] 

( دي. له دې څخه دا g/dayد هضم وړ حقيقي ميکرويب پروتني ) DMTPچې 

اړتياوي د ژوند ساتنې لپاره په رومن کې د جوړ شوي ميکرويب  MPڅرګنديږي چې 

پروتني   او په پايله کې د غذا په ترکيب باندې متکي دي: هرڅومره چې په رومن کې 

اړتيا لږيږي. په  MPژوند ساتنې د  ميکرويب پروتني  ډېر توليديږي، په همدومره اندازې د

. له 6۱73xDM intakeپاي کې، د ايندوجينس پروتني ضايع  لپاره يو تنظيم شته، چې 

 ( په الندې توګه تعريف کيږي:g/dayاړتياوي ) MP FiMدې کبله د ژوند ساتنې د 

DMI6۱73DMTP]+-)9۱4[DMTP/9۱4-TDMI79+9۱1W9۱7+9۱4W3۱6=FiM mMP 

په خالف پرته له دې چې د وچې مادي اخيستل  AFRC(6007)ې د دا روښانه کيږي چ 

او د رومن د مکروبونو پواسطه د جوړيدونکي پروتني اندازه معلومه وي، د ژوند ساتنې د 

پروتني اړتيا محاسبه کول ممکن نه دي. په عميل توګه، زياتره د شيدو تجاريت غواګانو 

سبب يش، او که چريي  DMTPځ ترمن g/day 6699څخه  g/day 6999خوراکي به د 
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اوسطه اندازه  6699g/dayد جريي جوړولو کمپيوټري پروګرام موجود نه وي نو د 

کې د  FiMاړتيا په  MPاستعامليدي يش. د بالربوايل، شيدو او بدن وزن تغري لپاره د 

AFRC(6007)  رسه ورته ده.  دFiM  مطابق د ميتابوليکي پروتني د اړتيا د محاسبه کولو

د  AFRC(6007)د  چوکاټ کې 3۱61چوکاټ کې ثابتيږي. په  7۱61ه بيلګه  په يو 

ډېروايل   649اړتيا  يا  MPلوړ  649g/dayيو  FiMتشخيص رسه د توپري په اساس، 

 FiMد اړتيا  رسارسي  ډېريدنې دي. د  MPوړاندي کوي. دا توپري د ژوند ساتنې لپاره د 

 Spreadsheetلپاره زياتره د کمپيوټر پروګرام يا د پيچلتياوو  په اساس، د جريي جوړولو 

اړين دي. د مثال په توګه، لکه چې په ديارلسم څپرکی کې ورته اشاره شوي، د رومن 

( تهيه د غذا د هري مادي څخه  د رومن د EDNپواسطه د موثر ماتيدونکي نايرتوجن )

غذا  اثره کيږي، چې پهدري وظيفوي خارجيدونکو )مايع، واښه او دانه باب( اندازو رسه مت

او په پايله کې د  DMکې د وښو له اندازي رسه متاثره کيږي. د رومن پواسطه ماتيدونکي 

ATP  تهيه د مکروبونو د ودې لپاره متاثره کيږي. په هر صورت، د زياتره شيدو ورکونکو

ي ثابت وړانديز کوي چې د مايع، واښه او دانه بابو د خارجيدو FiMغواګانو د جريو لپاره، 

استعامليږي. د دې مواردو  9۱91او  9۱934، 9۱94اندازي په يو ساعت کې په ترتيب رسه 

( څخه يا د  MPNالندې، هره خوراکه اوس يا د رومن پواسطه د ماتيدونکي پروتني )

(څخه يو ثابت ميتابوليکي پروتني محصول لري.  د MPEرومن د استفادې وړ انرژي )

MPN  چې د رومن پواسطه له ماتيدونکي پروتني څخه السته راغيل د محاسبه کولو لپاره

ته عالوه کيږي چې د نه ماتيدونکي پروتني  څخه )چې ورته  MPبرابرول هغه  MPد 

MPB  ،ويل کيږي( ترالسه شوي. په ورته توګهMPE   دMP  له مجموعي څخه محاسبه

 MPEاو  MPNته د رومن د انرژي د تهيه کيدو څخه ترالسه شوي.  MPBکيږي،چې 

د هري غذا لپاره عالوه کيږي، چې د غذا د ارزيابۍ لپاره يو چټک او ساده ميتود رامنځته 

ډاډمن کړي. د  MPNڅخه  ډېر  MPEکوي. غذاګاين بايد دايس فورمول يش تر څو د 

 چوکاټ کې  شتون لري. 4۱61دي نظرې پواسطه يوه فورمول شوي غذا مثال په 
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 مرنايل اړتياوي

منرب راپور وړانديز کوي چې د شيدو ورکونکي  1تخنيکي کميټي   AFRCد 

 ( په الندې توګه محاسبه کيدي يش:g/dayغوا  د ژوند ساتنې  د کلسيم ورځني اړتيا )

9۱9970W+9۱11DMI-9۱73 

679 غوا لپاره چې  kg 199په توګه تعريف کيږي. د يوي  /qm64۱3MEIد  DMIچې 

MJ ME  مرصفوي چې  غذاmq  دي،  9۱1يېDMI  وي. دا  64۱3به يېmg/kg 67۱1

W/day .يوه خالصه اړتيا ورکوي 

 محاسبه: TCORnد خالص فاسفورس د اړتيا لپاره، د 

6۱1(9۱107 DMi-9۱91) 

، W/day 64۱6mg/kgوچه ماده مرصفوي د  kg 64۱3غوا چې  kg 199يوه  

ايد اړتياوو څخه عالوه  کلسيم او فاسفورس ب يو خالصه اړتيا وړانديز کوي. د ژوند ساتنې د

د شيدو د کلسيم او فاسفورس محتويات  TCORN 1د شيدو د توليد لپاره مهيا يش. 

6۱6g/kg  9۱0اوg/kg  وړانديز کړي دي. کله چې د جنني اسکليټ کلسيم ذخريه کوي د

پواسطه  TCORN 1وده کونکي جنني د کلسيم اړتيا د بالربوايل تر اخر پوري لږه وي. د 

ثابت دي. دايس تاکيد شوي چې د  9۱44او  9۱14د کلسيم او فاسفورس د اندازو شتون 

غذايي رسچيني د الرسيس مطابق توپريونه نه منعکس کوي. د مثال په توګه، 

NRC(6996)  او دانه بابو کې  9۱13او  9۱79په وښو کې د کلسيم او فاسفورس شتون

 ه ارقام چې دا ګټورتوبونه تقويه کوي محدود دي.فرض کړي، اګر چې هغ 9۱79او  9۱19

1TCORN  وړانديز کړي چې د هغو خوراکو لپاره چېmq  څخه  ډېر وي، د  9۱7يې له

په استعامل رسه په پورته  6۱9په عوض د  6۱1ژوند ساتنې د فاسفورس اړتياوي بايد د 

ډېر تغري د اړتياوو  ته تغري يش.   9۱7فورمول کې محاسبه يش، او د شتون فکتور يې بايد 

د تغري  mqته د  9۱76څخه  9۱10په محاسبه کې بې ترتيبي منځته راوړي. له دې کبله د 

ته تغري کوي،  چې د قبول وړ نه دي.   47g/dayڅخه   g/day 76لپاره د فاسفورس اړتيا 

د دي موندنو په رڼا کې او هغه حقيقت چې مخکي معيارونو لپاره استعامل شوي د  ډېرو 
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په جدولونو  ۶لونو لپاره ډاډمن ثابت کړي، دوی ته ترجيح ورکړل شوي، او دوی د ضميمهک

 ميتودونو رسه استعامليږي. TCORNکې د خالصو اړتياوو د محاسبې لپاره د 

د تغذيوي تجربو پاييل وړانديز کوي چې د فکتوريل محاسبي څخه د کلسيم او 

رياتو له يا توليد مثل باندې د خرابو تاث فاسفورس ورکول د پام وړ لږ وی چې په پرفورمنس

کلسيم  g 64-64درلودو پرته  د ډېرو وختونو لپاره ورکول کيدی يش. له دې کبله د ورځي 

شيدي  kg 3439فاسفورس د هغو غواګانو لپاره کايف ثابت شوي چې په کال کې  64gاو 

 اندې د غذايي شيدو ب د څلورو شيدو ورکولو مرحلو لپاره توليد کړي،کوم چې په کيلو ګرام

6۱69-6۱76g  6۱69کلسيم اوg  فاسفورس اړتيا وړانديز کوي. هغو شيدو ورکونکو غواګانو

توليد لري لږ غذايي فاسفورس ورکول په توليد، د  kg 4499-7499ته چې په کال کې 

 هډوکي کلکوايل يا القاح باندې خراب تاثريات نه لري چې په  ډېرو شيدو ورکولو کې 

 شوي.تشخيص 

 76gCP/kgشيدي توليدوي چې   73kgارزيايب اړتيا چې د ورځي   FiMغوا لپاره د  199kgچوکاټ د يوي  4۱61

د معياري مايع رسه محاسبه شوي، په يو ساعت کې  MPNاو  MPEوزن باييل ) 9۱4kgپروتني لري، او د ورځي 

 دي( 9۱91او   9۱934، 9۱94واښه او کنسنرتيت خارجيدو اندازي 

 DMI ME (MJ) MPE MPN تازه هخوراک

 479 149 694 69 74۱4 وښو سايليج

Compound 66۱9 69۱7 673 6303 6167 

 6460 6696 636 69۱7 49۱7 ټول

تهيه کول    MPڅخه لږ دي، او له دې کبله د رومن تهيه کيدونکي انرژي محدوديږي او  MPNله  MPEټول 

6696g/day. 

 د جريي پواسطه تهيه شوي اړتيا 

ME (MJ/day) 639 636 

MP (g/day) 6944 6696 
 

 

جدول کې ورکول شوي، د فکتوريل  A6۱7، ۶هغه اړتياوي چې په ضميمه

محاسبي پواسطه ترالسه شوي او شايد د اصغري اړتيا څخه لږ لوړ  وي، مګر دا اړين فکر 

حتي  چېکيږي تر څو د نورمال ژوند موده او توليد ډاډمن کړي. د بالنس تجربو ښوديل 
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د کلسيم او فاسفورس دوامداره  ډېر ازاد ورکول ښايي  د دي غوا اړتياوي د دي مرنالونو د 

وختي شيدو توليد په دوره کې پوره کړي. په وروستي مرحلو او په وچه دوره کې کلسيم او 

هفتو لپاره د يوي  37شکل، د شيدو ورکولو د  61۱1فاسفورس ذخريه کيږي. د مثال په ډول 

شيدي توليدوي د کلسيم او فاسفورس اونيز تجمعي  4999kgآيرشاير غوا لپاره چې بالغي 

  بالنس ښايي.

د شيدو ورکولو په وختي مرحلو کې د منفي بالنس باوجود په ټوله کې د شيدو   

ورکولو او وچو دورو کې مثبت خالص بالنس شتون درلود. له دې کبله دا يو نورمال مترين 

ورکول د کلسيم او فاسفورس اړتياوو په تشخيص کې په پام کې دي تر څو بشپړ شيدو 

 ونيول يش؛وختي منفي بالنسونه نورمال فکر دي، ځکه چې د بدن د ذخريوکيدو په بعدي

بيا پوره کولو باندې خراب تاثريات نه لري، او ورځني اړتياوي د شيدو د جمله توليد په 

 ورکولو نظريه په ډېرو واقعاتو کېاساس محاسبه کيږي. په هر صورت، اګر چې د شيدو 

ډاډمنه ده،که چريي استعامليدونکي اندازه ډيره کمه وي د پام وړ ستونزه رامنځته کيدي 

يش. کله چې کمبود شديد وي، نو دوامداره ضعيفوايل او د هډوکو ماتيدل رامنځته کيدي 
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وا و د غيش او  لږو شديدو واقعاتو کې د بلوغ څخه مخکې وچېدل، چې محصول لږوي ا

د توليد عمر لنډوي. دايس ښکاري چې لږ دليل موجود وي چې ويل اړتياوي بايد د هفتوار 

 محصول په اساس نه وي.

په هغو غذاګانو کې چې فاسفورس يې لږ وي، د کلسيم او فاسفورس تناسب  

اړين وي. په عميل غذاګانو کې د تناسب اهميت لږ دي او د ځانګړی واقعي په نشتون کې 

ترمنځ وساتل يش. د مګنيزيم د  6:6او  6:6تناسب د  Ca:Pنظر دا دي چې د غوره 

د   7mg/kg Wمحاسبې په اندازو کې د ژوند ساتنې لپاره د ورځي خالصه اړتيا 

9۱664g/kg  اندازي رسه يو ځای په شيدو کې فرض کيدي يش. د غذايي مګنزيم شتون

.  معموال   سوديم کلورايد سپلمنټ کيږي دي. شيدي ورکونکو غواګانو ته 9۱67ډير لږ تقريبا  

خوراکي ته د مالګي په عالوه کولو يا دا چې په دوامداره توګه مالګي ته الرسيس ولري. 

لومړي  نسبت کلورين ته  سوديم اړين دی، چې په نورماله خوراکه کې  ډېر دي. د دي 

ي. که و لږيدل دکمبود نښي د اشتها بايلل، ځيږ پوښښ، ناراحتي، وزن بايلل او د شيد

غذاګاين سپلمنټ شوي وي په  ډېر محصول ورکونکو غواګانو کې د مالګي کمبود او په 

کيدي يش.    پالزما او تشو متيازو کې د سوديم لږي اندازي د دري هفتو وروسته  واقع

اشتها، وزن او توليد بايلل کيدي يش يو کال په بر کې ونييس. د ژوند ساتنې لپاره د سوديم 

ده. معموال  په غذا کې د  9۱17g/kgجمع د شيدو لپاره  7mg/kg Wۍ اړتيا تقريبا  ورځن

سوديم کلورايد عالوه کول  توصيه  64gشتون لرونکي سوديم کلورايد څخه عالوه د ورځي 

 سوديم کلورايد اضافه يش. 64kg/tonneکيږي  يا دا چې جريي ته بايد 

 

  د ويټامني اړتياوي

شيدي ورکونکي څاروي د مناسبو دندو او د شيدو د توليد د فزيولوژيکي پروسو 

او د شيدو د جوړښت په خاطر ويټامينونو ته اړتيا لري.  د شيدو ورکولو لپاره په غذا کې 

خاصو ويټامينونو ته اړتيا شتون لري، ځکه دوی د شيدو په جوړولو کې دنده لري، د مثال 

يدو د شحم په جوړيدو کې دنده لري. هرڅومره چې په خوراکه کې په توګه  بايوتني د ش
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ويټامينونه د ژوندساتنې، نورمايل ودې او توليدمثل لپاره کايف وي، نو نور  ډېروايل د شيدو 

ورکولو لپاره اړين نه دي. په هر صورت، په شيدو کې بايد ويټامينونه نورمال  وساتل يش 

، و د دي اړتيا پوره کړي. يب ويټامينونه يو استثنا دهاو کايف اندازي بايد ورکول يش ترڅ

ځکه چې  په رومن کې د مکرويب تخمر څخه کايف اندازه ترالسه کيږي. په شيدو کې د 

نورمال ويټامني اندازو ساتل په ځانګړی توګه اړين دی چريته چې شيدي د ځوانو څارويو 

 رسچينه د ويټامينونو اسايس د بيلګې په توګه په ځوانو خوګانو او رودونکي خوسکي کې

 لري. Aويټامني Iu/kg 6999ده. د ژمې شيدي  تقريبا  

څخه عالوه، شيدي مختلفي اندازي  بيتا کياروتني لري. دا  Aد يب رنګه ويټامني

يو سور رنګ دي، په منحل محلول لکه شيدو کې زيړ رنګ دی چې ورته يو غلېظ کرميي 

توپري کوي، په ځانګړی توګه د غذايي اندازو له  ډېر   Aرنګ ور کوي. د شيدو  ويټامني

اخيستل شيدو ته الره پيدا کوي. له دې کبله  79تغري رسه حساس دي حتي يوازې تقريبا  

شني غذاګاين د پروويټامني غوره رسچيني دي، لکه چې د څريدونکو غواګانو د توليد 

ګه جريس او لګې په تو شوو شيدو د پوخ زيړ رنګ پواسطه ښودل کيږي. ځني نسلونه، د بي

په نسبت د بيتاکياروتني لوړي اندازي لري، چې پوخ  Aګرنيس، په شيدو کې د ويټامني

نسلونو ته  د توليد مثل  د کايف  Channel Islandsزيړ رنګ لري. د مثال په توګه، 

چنده  ډېريدی يش مګر د شيدو په عمومي ترکيب يا محصول  69اندازو څخه  ډېر، د شيدو 

په بدن کې د پام وړ ذخريه کېږي، او دا رسچيني به د شيدو  Aتاثري نه لري.  ويټامنيباندې 

اندازي وسايت. دا چې نوي زيږيديل څاروي په نورمال ډول وړي رسچيني لري، دا  عموما 

په شيدو باندې متکي دي او دا رضوري ده چې  مور د بالربتوب په دوران او شيدو ورکولو 

شيدو اندازي وسايت. په هغو غواګانو او پسونو کې ستونزه منځته نه کې تغذيه يش تر څو د 

راځي چې وختي ورته شنه غذا ورکول کيږي، مګر که داسې نه وي  ډېر اختياط په کار 

دي، د مثال په توګه په ژمي کې د رودونکو خوسکو ګيل. د شيدو ورکونکو غواګانو ورځني 

 NRCده. په نژدي وختونو کې،  79micro g/kg Wيا  00Iu/kg Wاړتيا تقريبا  

ته   Iu/kg W 669اړتيا  Aد وچو او شيدو ورکونکو غواګانو لپاره د ويټامني  (6996)

ډېريږي ځکه چې په وچه دوره کې کله چې ورته  ډېر کنسنرتيت غذاګاين تغذيه کيږي د 
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رومن د اسايس بايلنې رسه يوځای په صحي غوالنځه کې قوي انکشافات  منځته راځي. په 

ځينو پيښو کې د بيتاکياروتني اړتيا کيدي يش د پروويټامني د دندي څخه کامال  جال کړي 

 څپرکی وګورئ(. )پنځم او پنځه لسم

په کمبود غذاګانو ساتل کيږي  Dکله چې شيدي ورکونکي غواګاين د ويټامني

او ملر وړانګو څخه مخنيوي شوي، د کمبود نښي منځته راځي، په هر صورت، د 

ژوندساتنې او توليد مثل  د حاميه کونکو څخه  ډېري اړتيا لپاره کومه واقعه شتون نه لري. 

ره اندازه د ملر رسه د غوا په مخامخ کيدو رسه متاثره کيږي، او په په  ډې  Dد شيدو ويټامني

شيدو کې د کوچني اندازي د  ډېريدو رسه په غذا کې  ډېري اندازي اخيستو ته اړتيا ده. دا 

ويټامني د کلسيم او فاسفورس په منفي بالنس په بهرتکولو لږ تاثري لري  چې په وختي  شيدو 

ورځو لپاره او يوه ورځ د لنګون  4-7لنګون څخه مخکي د  ورکولو کې واقع کيږي، مګر د

( ادعا شوي چې  ملک فيور يو څه Iu/day 69999999څخه وروسته ډير غټ دوزونه )

 Iu/kg W 69د شيدو ورکونکي غوا ورځني اړتيا تقريبا   مخ وګورئ(. 677کړي )کنرتول 

 ده.

کې له منځه ځي،  يوه اندازه په رومن Eمخکي ذکر شوي چې د غذايي ويټامني 

مګر نوي واقعه دا په ګوته کړي چې تقريبا  ټول يې د جذب لپاره وړو کوملو ته ځي.  د 

محتويات زياتره توپري کوي او معلوم نه دي، او له دي کبله غذايي  Eاسايس غذا د ويټامني 

ې ه چمهيا کول عموما  د اضافه کولو د اندازو په اساس دي، اګر چې دا د هغو غذاګانو لپار 

په طبيعي توګه  ډېر ويټامني لري د قدر وړ ده )د مثال په توګه تازه واښه( نو اړتياوي يي 

باالخره لږي دي ) تقريبا  دوه پر دري برخي د اضافه کيدونکي اړتياوو(. هغه وخت هم 

لپاره  ډېري اړتياوي شتون ولري چې لوړ شحمي  پويل نا مشبوع  Eکيدي يش د ويټامني 

اضافه کول   Eلرونکي غذاګاين تغذيه کيږي. د اړتيا څخه   ډېر ويټامني  شحمي اسيدونه

هم ګټه لري يعني د غوالنځي التهاب او توليد مثل ګډوډۍ لږوي، په داسې حال کې چې 

بهرت کوی.   Shelf lifeد سپلمنټ لوړ دوزونه په شيدو کې اکسيداتيف طعم لږوي او 

په شاوخوا  µgr/ml 1-7لري )د  Eېر ويټامني (، ورګه  ډµgr/ml 9۱4شيدي لږ ) تقريبا  
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کې(، چې کيدي يش د وچوايل په مرحله کې تغذيوي لوړي اندازي تنظيم کړي. د کرنيزې 

اخيستل توصيه کړي، اګر چې که  غذايي سلينوم   64mg/kg DM( د 6049څيړنې کميټې)

نژدي،  يش. ډيرلږ وي يا پويل نا مشبوع شحمي اسيد لوړ وي،  ډېري اندازي بايد تغذيه 

NRC(6996)  69دIU/kg DM  49اخيستل توصيه کړي چې  په وچه دوره کې بايد 

IU/kg DM ( 6ته  ډېر يش IU= 6 mg all-rac-α-tocopheryl acetate د .)

شخوند وهونکو څارويو په غذا کې د يب کورنۍ ويټامينونو اخيستل اړين نه دي ځکه چې 

يا، عالوه له هغي چې په شيدو کې د نورمالو اندازو په رومن کې جوړيږي. فزيالوژيکي اړت

 ود ساتنې لپاره اړين دي،  هم  د  ډېرو لپاره شتون لري چې د شيدو د جوړيدو په مغلق

 انزاميي سيستمونو کې شامل دي. 

 

 د شيدو په توليد  د غذا اخيستو د محدوديت تاثريات

ثري واړو باندې ښکاره تاد غذا د اخيستو لږوايل  دشيدو په ترکيب او محصول د  

لري. کله چې غواګاين د غذا پرته ساتل کيږي، نو محصول ډير لږيږي تقريبا  په دري ورځو 

او  Solids-not-fatته رسيږي. په عني وخت کې،  kg 9۱4کې په يو شيدو لوشلو کې 

 شحم تقريبا  د مخکنۍ اندازي دوه چنده کېږي،  دا  ډېروايل  د لږ محصول د غلظت نتيجه

محتويات  Solids-not-fatده. لږ شديد محدوديتونه محصوالت په لږه اندازه لږوي؛ 

لږيږي مګر د شحمو په محتوا يي تاثري فرق کوي. د غذا د انرژي  محدوديت نسبت د 

محتوياتو باندي   ډېر تاثري لري، اګر چې د  Solids-not-fatپروتني محدوديت ته په 

و کې لږيږي. د لکتوز غلظت لږ تغري ښايي، دايس چې د پروتني ماتېدل  په دواړو واقعات

شيدو د ازموتيک فشار د غټ ځانګړی کونکو په توګه توقع کيږي. د پروتني   ډېر لږيدل 

له کبله دي، ځکه چې د لږي  Gluconeogenesisممکن د آمينو اسيدونو څخه د ډېر 

نو اسيدونو ليږد په توګه،  د آميانرژي لرونکو غذاګانو رسه لږ پروپيونيت تهيه کيږي. د پاييل 

غوالنځي ته او همدارنګه د پروتني جوړيدل لږيږي. د لږي غذايي انرژي ليږد همدارنګه 

په رومن کې د مکرويب پروتني جوړيدل محدودوي او له دې کبله د غوالنځي لپاره د آمينو 

ياتره ګلو کې ز اسيدونو شتون محدودوي. په بريتانيا کې د ژمنی تغذيې په دوران  کې،  په
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کې لږوايل راځي د لږيدلو اندازه زياتره په اخري دوره کې  Solids-not-fatپه شيدو او 

وي. کله چې غواګاين پريښودل کيږي چې د ژمي څړځای ته الرسيس ولري د محصول او 

Soilds-not-fat  دواړو اندازي  ډېريږي.  په تجربوي ډول ښودل شوي چريته چې د ژمي

زي لوړي وي، دا ډول  ډېريدل  صورت نه نييس، او په حقيقت کې معکوس د تغذيې اندا

تاثري رامنځته کيدي يش. له دي کبله به دا معلومه يش،  چې د شيدو غواګانو ژمني تغذيه 

 کايف نه دي. کول په تکراري ډول

 

 غذايي فکتورونه چې د شيدو د شحمو تنزل متاثره کوي 

په شيدو کې په شحمو تاثري لري. دا د وښو او ډېر غذايي فکتورونه  د غواګانو   

دانه بابو تناسب، د غذايي نشايستي اندازه، د وښو اندازه، د دانه بابو د پروسس درجه، او  

د نبايت تيلو يا مارين تيلو، لکه کبانو تيلو په شاملولو باندې شامل دي. په پرسيل کې د 

 وا له لږيدو رسه يوځای وي. د پرسيلڅړځای تغري  په تکراري ډول  د شيدو د شحمو د محت

څړځايونه لږ فايرب او  ډېر منحل کاربوهايدريتونه لري؛ نوري خوراکي چې ورته خواص 

په رابطه   لري همدارنګه د شيدو شحم لږوي.  د شيدو د شحمو تنزل د غذايي دقيق سبب 

ې د من کډېري خربي شتون لري، له عمده دري تيوريو رسه وړاندې کيږي. لومړی په رو 

مفرو شحمي تيزابونو توليد رسه  او باالخره د غوالنځي غدي ته له ليږد رسه اړيکي لري.  

دوهمه وړاندوينه چې د رومن په تخمر کې تغريات راوړي د پروپيونيت توليد تغريوي، چې 

په نوبت رسه د انسولني توليد او د شيدو او بدن شحمو په مغذي موادو کې ماتېدل  ډېروي. 

يي په رومن کې د بايوهايدروجنيشن خط وسري  يواسطه د پويل نامشبوع شحمي دريم 

تيزابونو منځني توليددي. د شيدو د شحمو لږوايل هغه وخت ډير ښکاره دي چې په خوراکه 

څخه لږ  دا   g/kg DM 699څخه لږيږي، او د  399g/kg DMکې د علفو اندازه د 

کيدي يش. موجوده ارقام وړانديز کوي څخه لږ  69g/kgمعني لري چې د شيدو شحم د 

 Acid-detergentچې د فايرب اندازه په لوړه کچه چې د شيدو د شحمو رسه اړيکه لري 

fibre (ADF)  ،دي، کوم چې د سيلولوز، لګننيacid-detergent-insoluble 

nitrogen  او په تيزابو غري منحل آش څخه جوړ شوي. د غذاييADF  اندازو او شيدو
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 ADFشکل کې ښودل کيږي. په عمومي توګه د غذا د  7۱61منځ اړيکه په شحم تر 

څخه لوړ وساتل يش، مګر که چريي د لوړو محصوالتو  609g/kg DMمحتويات بايد د 

په وختونو کې د انرژي اړتياوي اړيني وي دا امکان نه لري. لږ فايرب لرونکي خوراکي د 

ل من د مايع د حنثی کولو توان لږوي. دا ډو الړو ترشح  نيش تحريکويل او له دې کبله د رو 

غذاګاين زياتره په چټکۍ رسه تخمر کيږي، په  ډېره اندازه تيزاب توليدوي او پي ايچ ډير 

لږيږي. په پايله کې د سيلولوز تجزيه کونکي فايرب هضمونکي مايکرواورګانيزمونو کړنه 

ې د مفرو شحمي ريات په رومن کبنديږي او د بېالبيلو نشايستو استعاملول تنبه کيږي. دا تغ

 VFA(  بالنس  تغريوي. د مثال په توګه  لوړ فايرب لرونکي غذاګاين، د VFAاسيدونو )

بيوتاريک اسيد  ماليکويل  9۱66پروپيونيک اسيد او  9۱64استيک اسيد،  9۱79تقريبا  

يد ساندازي لري. که چريي د خوراکي  فايرب لږ او کانسنرتيت  ډېريږي، نو  اسيتيک ا

لږ يش. دا لږيدل معموال    9۱39لږيږي، او  ډېرو واقعاتو کې به د ټولو شحمي اسيدونو څخه 

 9۱34بيوتاريک اسيد لږ او پروپيونيک اسيد  ډېروي، چې د موجود ټولو تيزابونو لپاره 

( اسيد هم لږيدي يش. دا تاثري هغه وخت  ډېر Valericحساب کيدي يش.  والرييک)

رتيت د رومن د استفادي وړ  ډېره نشايسته ولري، لکه غنم، يا کله ښکاره وي چې کانسن

شوي  Flakedچې نشايسته معامله شوي وي تر څو د هغي استفاده کيدل  ډېر يش لکه  

 جوار.

د رومن په پي ايچ کې ورته لږيدل ، د مفرو شحمي تيزابونو په اندازه کې ځای 

د شيدو  شحم لږيږي.  دا تاثري په ښه په ځای کيږي او کله چې واښه  ډېر ميده شوي وي 

جدول کې ښودل کيږي. په شيدو ورکونکو غواګانو کې، د شيدو شحمي  66۱61ډول په 

تيزابونه له دوه رسچينو څخه ترالسه کيږي: په غوالنځه کې مجدد جوړيدل، او د ويني 

څخه د مخکي تر مخکي جوړ شوو شحمي اسيدونو څخه اخيستل چې  په وړو کوملو کې  

غذايي شحمي اسيدونو يا د بدن د شحمي زيرمو څخه ترالسه شوي. د مجدد جوړيدو په 

په بر کې نييس،  61C،  499د لوړ توليد سبب کيږي او تقريبا  د شيدو د شحم  3Cپايله کې د 

په دايس حال کې چې د مخکي تر مخکي د جوړ شوو شحمي اسيدونو اخيستل تقريبا  د 

61C  حسابيږي. لکه چې په  499ونکو شحمي تيزابونو لپاره تقريبا  او ټولو اوږد ځنځري لر 
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چې د ريشقې مختلف ټويت  جدول د هغې غوا د رومن د تخمر او  شيدو د شحم مقايسه 66۱61

 لرونکي سايليج ورته تغذيه شوي

 دل شوي منځنی پوډر 

 pH 4۱7 4۱0 1۱9د رومن 

 7۱4 7.6 6۱4 استيت:پروپيونيت

 479 176 774 (min/dayد ژولو ټول وخت )

 76۱4 76۱6 76۱6 (kg/dayشيدو توليد )

 79 71 74 (g/kgشيدو شحم )

After Grant R J, Colenbrander V F and Mertens D R 6009 Journal of Dairy Science 

77: 6473. 

يوتاريت د ه اندازه بدرېم څپرکی ترشيح شو، په رومن کې توليد شوي اسيتيت او يوه لږ 

شيدو شحمي اسيد د جوړيدو د تجديد لپاره لومړين مواد دي، او د غوالنځي په ليږد کې 

د دي مفرو شحمي تيزابونو لږيدل به د شيدو د شحم جوړيدل لږ کړي. دا وړانديز شوي 

چې که چريي د رومن په محتوياتو کې د استيک اسيد او پروپيونيک اسيد ترمنځ تناسب 

څخه لږيږي، نو بيا به لږ شحم لرونکي شيدي توليد يش. نورو کارکونکو ادعا کړي  6:7د 

چې د رومن په محتوياتو کې د شيدو شحم  تر ټولو اړين تشخيصونکي د ګلوکوجنيک او 

non-Glucogenic  مفرو شحمي اسيد بالنس دي، او دNon-glucogenic  تناسب

(NGR:په اسانۍ رسه په الندې توګه دی ) 

NGR=(A+6B+V)/P+V 

 valerateد استيت، پروپيونيت، بيوتاريت او  Vاو  A،P،B چې د رومن په مايع کې 

څخه لږيږي، نو د لږ شحم لرونکو شيدو د  7ماليکويل تناسبونه دي. که چريي اندازه د 

توليدلو خطر  ډېريږي. د شيدو شحم  هغه وخت  ډېريږي چې اسيتيت يا بيوتاريت القا 

ږيږي کله چې پروپيونيت القا شوي، اګر چې دا عکس العمل لږ دي شوي او هغه وخت ل

ډېريږي او کله چې   699) د مثال په توګه کله چې استيت القا شوي  د شيدو شحم 

لږېږي، په هغو اندازو رسه چې په رومن کې رامنځته کيږي(. له  699 پروپيونيټ القا شوي

ن دي بونو د توليد اندازه کيدل ستونزمبده مرغه، په شيدو غواګانو کې د مفرو شحمي تيزا
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او مختلفي پاييل رامنځته کوي، اګر چې عموما  د غذا کانسنرتيت  ډېروي او فايرب لږيږي 

چې په پايله کې د پروپيونيت په توليد کې  ډېروايل رامنځته کيږي مګر د استيت د توليد په 

ته يد کې ښکاره لږوايل رامنځاندازه لږ تاثري لري. د دې پايله دا ده چې د استيت په تول

کيږي، اګر چې د مجدد  حقيقي جوړيدو لپاره غوالنځي ته حقيقي ليږد لږه متاثره کيدي 

يش. د شيدو شحم  لږيدلو دوهمه تيوري د شيدو غواګانو په ميتابوليزم باندې د انسولني د 

کوز او و تاثرياتو رسه تړيل دي. انسولني يو اسايس هورمون دي چې په څارويو کې د ګل

انرژي حالتونو په توازن کې، د دوراين اندازو رسه چې د ويني ګلوکوز يا پروپيونيت ته په 

ځواب کې  ډېريږي. په رومن کې د نشايسته لرونکي کانسرتايتو د تخمر څخه د پروپيونيت 

د توليد  ډېروايل په ځيګر کې د ګلوکوز جوړيدو د ډېروايل سبب کيږي او له دې کبله د 

لوکوز  ډېريږي. په هرصورت غوالنځه، په مقايسوي ډول  د ويني د انسولني اندازو ويني  ګ

دي. له دې کبله د شيدو  حساس ته حساسه نه ده، مګر نور نسجونه لکه ذخريوي نسجونه

د شحم په تنزل کې د انسولني دنده، د غوالنځي څخه وړاندې د مغذي موادو په ويش او 

ا ل دي. په وينه کې د ګلوکوز يا پروپيونيت مستقيم القد بدن د شحمي ذخريو په ويش شام

رسه د غواګانو د شيدو  شحم لږيږي. دا په پالزما کې د ازادو شحمي اسيدونو له لږيدو رسه 

، داللت کوي،  د ځيګر  لږ غلظت Mobilisationتړيل دي، چې د بدن د شحمو په 

يدو لپاره د شيدو د شحم د جوړ لرونکي ليپوپروتينونه جوړوي او په پايله کې غوالنځي ته

د دوی ليږد لږوي. دا همدارنګه د بدن په شحم کې د اسيتيت او بيوتاريت د  ډېر استعامل 

رسه د لپيد د جوړيدو رسه تړاو لري، د نويو شحمو د جوړيدو لپاره غوالنځه د لومړنيو 

و ه د شيدو د شحمموادو څخه  محروموي. په هر صورت د القا د مطالعو پاييل په  ډېره انداز 

ځينو له دي کبله دليل  سلنې ترمنځ له تغرياتو رسه توپري کوي. 61-او  3+په محصول کې د 

نيويل چې دا ميکانيزم د شيدو د شحم هغه تنزل نه روښانه کوي چې د تجاريت تغذيوي 

  حالتونو الندې رامنځته کيږي.



766 شيدې ورکول   

 

 

بايوهايدروجنيشن ( درميه تيوري په رومن کې د MFDد شيدو د شحم د تنزل ) 

رسه د  پويل نامشبوع شحمي اسيدونو اوسط توليد اړيکه لري. د موندنو له مخې د نبايت 

تيلو لکه سويا يا ملرګلی شاملول، يا بحري څارويو  لکه کبانو تيل  په شيدو کې د شحم د  

 399g/dayډېر لږوايل سبب کيږي. د مثال په توګه، د شيدو غواګانو په خوراکه کې تقريبا  

په شاوخوا کې لږيږي،په دايس حال  64g/kg-69د سويا تيل شاملولو رسه د شيدو شحم د 

کب  Herringد شيدو شحم  لږوي، د  69g/kgتيل  699g/day cod-liver کې چې

له تيلو رسه  ورته تاثري لري. لکه چې په درېم څپرکی کې بحث شو، غذايي پويل مشبوع 

 Biohydrogenatedي په مشبوع شحمي تيزابونو شحمي اسيدونه چې رومن ته داخليږ

بشپړه نه ده او يو شمري منځنۍ مرحيل د رومن پواسطه نه متاثره  6999کيږي، مګر دا پروسه 

شحمي تيزابونه په بر کې نييس، چې ځيني يي  د مغذي  transکيږي. دا منځنۍ مرحيل، 

وړښت ي منځنيو مرحلو په  جموادو په ويش او لپيد په ميتابوليزم قوي تاثريات لري.  د د

کې کوچني تغريات کيدي يش د هغوی په بيولوژيکي قوت غټ تاثري ولري. د شيدو شحم 

د  ډېروايل رسه اړيکه لري چې لينولئيک  trans-69 ،cis-66او  trans-69 64:6تنزل  د 

(linoleic( اسيد رسه نښتي دي )CLA( کوم چې  د لينولئيک ،)linoleic اسيد په )

( اسيد په نبايت linoleicايدروجنيشن کې د منځګړو په توګه توليديږي.  لينولئيک )بايوه
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د غلظت ترمنځ  Trans-69 ،Cis-66 CLAتيلو لکه ملرګلی او سويا کې   ډېر دي.  د 

او د شيدو د شحمو په محصول کې د لږوايل ترمنځ يوه منحني  رابطه شتون لري، چې په 

د اب اومازوم  Trans-69 ،Cis-66 CLAه د شکل کې ښودل شوي. همدارنګ 4۱61

القا ورته رابطه ښايي. د بايوهايدروجنيشن د تيوري مطابق، د رومن په محيط کې  تغريات 

توليد تحريکول به د شيدو د شحم  Trans-69 ،Cis-66 CLA کوم چې د منځنيو لکه 

وراکي يا د ډير ميده خ لږ فايرب لرونکي \د تنزل سبب يش. د مثال په توګه د  ډېرو کنسنرتيتو

شوي واښه لرونکي خوراکي تغذيه کول د رومن پي ايچ ټيټوي او په رومن کې  

، د توليد لپاره  ممکن د  Tracis-69،Cis-66 CLAبايوهايدروجنيشن  خط و سري د  

ځانګړو بکرتيايي ګروپونو د تاثرياتو پواسطه تغرييږي. دا تاثري هغه وخت  ډېريږي  چي د 

 ( اسيد يوه رسچينه موجوده وي.lenoleicلينولئيک )

لږ فايرب لرونکو خوراکو رسه  د رومن د استيک  \د ادعا له مخې د لوړ کانسنرتيت

د  Trans-69 ،Cis-66 CLAاسيد  لږيدل او د پروپيونيک اسيد  ډېريدل د منځنيو لکه 

لو شاملول و د تيتوليد لپاره د رومن د  اړينو حالتونو پايله ده. د بحري څارويو لکه  کبان

د  ډېروايل پايله نه ده او  Trans-69 ،Cis-66 CLAهميشه د شيدو په شحمو کې د 

دوی د شيدو د شحمو په لږيدو قوي تاثري لري، او دايس ښکاري چې يو شمري نور 

 Trans-0 ،Cis-66بايوهايدروجنيشن په کې شامل کيدي يش. په نژدي وختونو کې، 
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CLA  اوCis-69 ،Trans-66 CLA  معلوم شوي چې د شيدو د شحم اندازي د لږولو

 توان لري.

شحمي  Transد هيوادونو لکه امريکا په کچه  دا قيمت لرونکي نه ده، چې د 

( محتويات بايد غذا په محصوالتو باندې روښانه يش، له دې رسه چې CLAتيزابونو )لکه 

انسان کې د زړه د د انساين خوراکي څخه دا ويستل کيږي. د دي سبب دا دي چې په 

شحمي اسيدونو ترمنځ تړاو شتون لري چې په ځانګړی توګه د  Transرګونو ناروغي  او 

د  Spreadsڅخه رامنځته کيږي چې د مارګارين او  Hydrogenatedنبايت تيلو د 

جوړيدو لپاره استعامليږي. دا ډول محصوالت د هغو په مقايسه چې په شيدو کې موندل 

شحمي  Transحمي تيزابونه لري. په حقيقت کې، تر ټول عام ش Transشوي مختلف 

دي، او د البراتواري  Cis-0 ،Trans-66 CLAتيزاب چې په شيدو کې پيدا کيږي 

څارويو پراساس دا شحمي اسيد  د ځانګړو رسطاين، زړه د رګونو ناروغۍ او شکرو په 

مالحظه کيږي.   بع په توګهوړاندې ګټور تاثري لري. د غذا شحم  په ساده ډول د انرژي د من

په هرصورت، کله چې د شيدو ورکونکو غواګانو کې په خوراکه کې شحم د يو 

Isocaloric   .اندازي نشايستي رسه عوض يش، نو د شيدو محصوالت يي لږيدي يش

ايرتو ذوخا ولري   79g/kg DM-49 ته   39g/kgهمدارنګه  هغه خوراکي چې نسبت  

لږه اندازه لپيدونه لري او  39g/kg-64تره واښه او غذايي داين ډېري شيدي  توليدوي. زيا

د خوراکي شحم معموال  د ترکيبي غذاګانو په سپلمنټ کولو رسه  ډېرېږي. په خصويص 

ډول  لوړ غذايي شحم د لوړ محصول ورکونکو غواګانو لپاره اړين دي، چې د خوراکې 

بوع کړي. عالوه له دې څخه،  ډېر مشمحدوديت دا ستونزمنه کوي تر څو کايف انرژي برابره 

سندروم درست کړي  low-fatشحمي محتوا د نشايستي په ماتېدو کې  مرسته کوي چې د 

کوم چې  په  خوراکو کې د لږ فايرب او  ډېرې نشايستې پواسطه پيدا کيږي.  دا د اوږد ځنځري 

يب پايله ترکلرونکو شحمي اسيدونو د غذايي شحم څخه د شيدو په شحم کې د  ډېر شوي 

ده په دايس حال کې چې د لنډ ځنځري لرونکو اسيدونو نوي جوړيدل لږيږي. له بده مرغه، 

اضافه شوي شحم  په رومن کې تخمر او د نبايت حجروي ديوال جوړښتونو هضم خرابوي 

او کيدي يش غذا اخيستنه متاثره کړي. دا تاثري په لوړ کيفيت لرونکو وښو  ډېر، او د لږ 
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ادو په برخه کې د پام وړ نه وي. عموما   فکر کيږي چې شيدو ورکونکو غواګانو کيفيته مو 

څخه  ډېر شحم عالوه نه يش. لوړي اندازي کيدي يش  kg 9۱4ته په ورځني غذا کې د 

هله وکارول يش چې  شحم محفوظ شوي وي نو بيا په رومن کې د دي خرابو تاثرياتو څخه 

، انحالليت او جذب يي صورت نييس. د شحمي مخنيوي کيږي او نورمال هايدروجنيشن

اسيدونو کلسيمي مالګو داين  د محفوظ شوو شحمو موثر شکل دي. په دي شکل کې 

شحمي اسيدونه نسبت هغو ته چې د شحمو د هايدروليز پواسطه توليد شوي لږ داستفادې 

ه ې څخه، پوړ دي او له دې کبله د رومن مايکرواورګانيزمونو ته لږ زهري دي. عالوه له د

رومن کې  د ازاد شحمي اسيدونو خويش کيدل او په تعقيب يې د شحم  خوړل د کلسيم د 

نصبيدو سبب ګرځي، له دې کبله  د رومن مکروبونو ته د استفادې وړ نه دي  چې دوی 

ورته اړتيا لري . دا د کلسيم د صابونونو  رسه نه واقع کيږي او  ادعا کيږي  چې کله دا ډول 

پوري  ميتابوليزم وړ  649ستعامليږي کيدي يش د غذايي شحم پواسطه تر محصوالت ا

 انرژي  تهيه يش.

غذايي شحم د شيدو په شحمو باندې ښکاره تاثري لري. هغه خوراکي چې تر   

پاملتيک پوري غني اسيدونه ولري عموما  د شيدو په شحمو کې د دي اسيدونو اندازي د 

64C غه غذايي شحميات چې غني مشبوع او نا مشبوع تيزابونو په مرصف کې لوړوي. ه

تيزابونه ولري د اوليک او سټرييک  اسيدونو محصول  ډېروي چې وررسه د لنډ ځنځري 

لرونکو شحمي اسيدونو په ځانګړی توګه پاملتيک اسيد لږوايل مل وي. د لينوليک او 

 يا Eicosapenatenoicلينولينيک تيزابونو ترشح يا د اوږ ځنځري لرونکو 

Docosahexaenoic  تيزابونه چې د کبانو په تيلو کې پيدا کيږي  د غذا پواسطه د خپل

پراخه هايدروجنيشن پواسطه لږ متاثره کيږي چې په رومن کې واقع کيږي او د دوی تر 

جيحي خپراوي په هغو فاسفولپيدونو لږ تاثري لري چې د شحم داين  پوښي،  چې نسبت 

 کې لږ دي. تراي ګلرسايدونو ته په شيدو 

که چريي غذايي پروتني ليږد کايف وي دغذا د شيدو لږونکي کاربوهايدريتونو 

اونۍ په بر کې ونييس تر څو خپل  7-6تغريات د پروتني اندازه لوړوي. دا تاثري کيدي يش د 
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پروتني يش. دا امکان لري چې په دايس  4grځان ښکاره  او په يو کيلوګرام شيدو کې 

يونيک اسيد  ډېروايل  په ځانګړو ګلوکو جنيک آمينو اسيدونو لکه غذاګانو کې د پروپ

ګلوتاميت يو څه تاثري ولري، او  ډېر د دوی  بيا د پروتني د جوړيدو لپاره په غوالنځه کې 

د استفادې وړ دي. په عويض توګه، دا ډول غذاګاين زياتره په رومن کې د مکرويب پروتني  

نځي ته د آمينو اسيدونو ليږد  ډېروي. په انفرادي ډول له جوړيدو رسه تړاو لري چې  غوال 

د څاروی  د انرژي د اخيستو  ډېروايل، چې معموال  په دايس غذاګانو کې واقع کيږي، ورته 

تاثري لري. د غذايي پروتني کمښتونه کيدي يش د شيدو محصول او تقريبا  هميشه، غريي 

ې د اړين ني  لږ متاثره کيږي تر دي چپروتيني نايرتوجني محتويات لږ کړي. د شيدو پروت

څخه لږ يش. دا ممکن د  ناکايف رضوري آمينو اسيدونو له کبله  199پروتني اخيستل د 

وي، په لومړي قدم کې  ميتونني او په تعقيب يې تايرونني او تريپتوفان دی. کله چې د 

قيام  د ويني دونه مستډوډينوم د آمينو اسيد ليږد اندازه شوي وي او کمبود لرونکي آمينو اسي

( موجود g/kg 4-4جريان رسه نښتي وي، نو د شيدو په پروتني کې ډېر   ډېروايل )تقريبا  

وي. د شيدو غواګانو په وړو کوملو کې د آمينو اسيد پروفايل په ستونزمن ډول وړاندې 

ه د نکيږي، او تغذيوي  څيړنو مختلفي پاييل رامنځته کړي دي تر څو د آمينو اسيد بالنسو 

 سپلمنټشن  پواسطه درست کړي.

 چوکاټ په شيدو ورکولو باندې نوتريجينوميک تاثريات 0۱61

د شيدو جوړيدو د بايوکيمسرتي په اړه زياتره پوهيږي، مګر تنظيمونکي او حجروي 

 DNAانګيزه وړونکي سيستمونو په اړه معلومات لږ دي. د جنيتکي موادو لکه 

microarrays ،Singlenucleotid polymorphism arrays  او جينوټايپنګ

نوتريجينوميک رامنځته کړي. نوتريجينوميک هغه مطالعه ده  پرمختګ په حيواين تغذيه کې

چې څنګه غذايي مغذي مواد د ځانګړو جينونو رسه تعامل کوي تر څو د څاروی 

ره کړي ثپرفورمنس،روغتيا او د توليد کيفيت متاثره کړي. ځانګړی مغذي مواد کويل يش دا متا

او وروسته بيا د انزاميونو په شمول په پروتينونو، ميتابوليز کيږي   mRNAپه  DNAچې څنګه 

او روغتيا کنرتويل. د مثال په توګه، د هغو انزاميونو اصطالح چې د شيدو د شحمو د جوړيدو 

رسه رابطه لري د يو صنف کايف فکتورونو پواسطه تحريک کيږي، چې يو يې سټريول 

( فامييل عکس العمل دي. په موږکانو کې له SREBPايليمنټ باينډينګ پروتني )ريسپونس 
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لږوايل ښوديل.  په شيدو  369( څخه د يو منع کيدلو د شيدو په شحمو کې SREBP6cدوی )

  SREBP د غوالنځي اصطالحات شامل دي د کايف SREBP6غواګانو کې د پروتينونو او 

واسطه لږيږي، په شيدو ورکونکو غواګانو کي پ Trans-69 ،Cis-66 CLAفعالول چې د 

Trans-69 ،Cis-66 CLA  د شيدو دشحمو د جوړيدو يو قوي منع کونکي دي. همدارنګه

پويل غري مشبوع شحمي اسيدونه، په ځانګړی توګه اوږد ځيځري لرونکی  شحمي تيزابونو، د 

والنځه لري. په غ شيدو د شحم  جوړيدو د کمښت رسه تړيل دي او ښکاري چې ورته ميکانيزم

د هغه جينونو ابراز  ډېروي چې  Trans-69  ،Cis-66CLAکې د دي تاثرياتو رسه په توپري، 

په شمول په ذخريوي انساجو کې  Stearolyl-CoA desaturaseد شحمي اسيد سنتياز او 

ري ثد لپيدو د جوړيدو په کړنالرو کې شامل دي. مرنالونه او ويټامينونه  د جني بروز باندې تا

کې  DNAاو هستدين رسه تعامل کوي تر څو په   Cysteineکوي. د مثال په توګه زينک د 

جوړيدل  RNAجوړ کړي، کوم چې د  Zinc finger domainsد نښليدونکو پروتينونو رسه 

متاثره کويل يش. په هغو څارويو کې چې د زينک له کمبود رسه مخ دي په کوملو کې د 

Cholecystokinin  لپاره دا جني  ډېر شتون لري، چې په پايله کې  اشتها لږېږي. د د توليد

DNA microarray  مطالعاتو او د جني د بروز نورو مطالعاتو وړانديز کړي چې بايوتني د

هغې جني په کاپي تاثري کوي چې د ګلوکوز په ميتابوليزم کې شامل دي. په دي برخه کې چټک 

ويو ميکانيزمونو لپاره  ډېر پوهاوي رامنځته کړي او د څار پرمختګ به  د اسايس غذايي تاثرياتو د 

پرفورمنس، صحت، توليد کيفيت او مغذي موادو استعامل تحريک کونکي سرتاتيژي به مخکې 

 يويس.

 

 د شيدو ورکونکو اوزو غذايي اړتياوي ۶۱.۱

 مرصف لپاره په تجاريتد شيدو روکونکو غواګانو څخه عالوه اوزي هم د انساين 

ډول شيدي  توليدوي. د شيدو غواګانو په توګه، د مغذي موادو اړتيا د توليدونکو شيدو په 

 او د هغي په ترکيب پوري اړه لري.اندازه 
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 د شيدو محصول

جدول(. د شيدو ورکولو يوه دوره  66۱61د نسل له مخې محصول توپري کوي ) 

شيدي  توليدويل  kg 6749مياشتو کې پاي ته رسيږي  چې تر  69ل تقريبا  په په نورمال ډو 

 يش.

په لنډ ډول، هغه غټ فکتور چې محصول باندې تاثري لري، د شيدو د توليد له اندازې رسه  

 مخ وګورئ(. نهايي ۱۶۶ورته ده )د شيدو ورکولو مرحله ده، چې د شيدو غواګانو رسه 

هفتي وروسته واقع کيږي او تر راتلونکو څلورو اونيو  1ګون څخه حاصل معموال  تقريبا  له لن

اندازه دوام کوي. د محصول آتکل د الندې معاديل د  79-6۱4پوري تقريبا  په هفته کي د

 استعامل پواسطه تررسه کيدي يش: 

 

 کې د شيدو اوزو د شيدو ورکولو دوري  ټول محصول Walesجدول په انګليند او 66۱61

 (kgو دوري محصول )د شيد نسل

Anglo-Nubian 146 

Saanen 093 

British Saanen 079 

Toggenburg 176 

British Toggenburg 6909 

British Alpine 047 

Golden Guernsey 469 

Adapted from AFRC 6003 The Nutrition of Goats, Technical Committee on 

Responses to Nutrients report no. 69, Wallingford, CABI. 

= د شيدو ورکولو په دوره 699ń ،A/(n-649)== د لنګون څخه وروسته ورځي، Nچې 

ورځ په محصول کې د تغري په شکل دوام،  649= په Bورځ د شيدو حاصل،  649کې په 

 =په محصول کې په هغه دوره کې د کمبود انحنا چې نهايي توليد ترالسه يش.Cاو 
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 749کل شوي محصول نقشه ښايي چې تقريبا  د شيدو د محصول لپاره شکل د يو آټ 0۱61

kg  دي، لهA=7۱37 ،B=-9۱164  اوC=-9۱9797. 

 

 (g/kgکې د اوزو د شيدو ترکيب ) Walesجدول په انګليند او  67۱61

 (MJ/kgانرژي ) لکتوز پروتني شحم نسل

Anglo-Nubian 31۱4 74۱4 37۱3 7۱71 

Saanen 74۱6 64۱4 33۱4 6.70 

British Saanen 77۱1 60۱6 36۱4 6۱41 

Toggenburg 77۱6 64۱1 34۱4 6۱47 

British Toggenburg 77۱7 60۱1 37۱4 6۱47 

British Alpine 36۱6 76۱6 37۱7 7۱94 

Golden Guernsey 36۱0 76۱7 37۱7 7۱90 

 

 د شيدو ترکيب 

ري د نسل پواسطه متاثره کيږي. د يو شمپه لومړي قدم کې د اوزو  د شيدو ترکيب

جدول کې ورکول شوي. د شيدو ورکونکو غواګانو په شان، لوړ  67۱61نسلونو ارقام په 

توليد لرونکي نسلونه  ټيټ کيفيت لرونکي  شيدي لري. همدارنګه د شيدو ورکولو مرحله 

 3نګون څخه محتويات تقريبا  د ل solids-not-fatد شيدو ترکيب متاثره کوي. شحم او 

مياشتو لپاره لوړيږي او وروسته د شيدو  7مياشتي وروسته تر ټولو لږ حد ته لږيږي، د 

ورکولو د بنديدو پوري په کراره  ډېريږي. د توازن له  ډېريدو رسه  او د لوړ توليدي څارويو 
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لپاره شحم لږ دي. د شيدو ورکونکو اوزو غذايي اړتياوي کيدي يش په فکتوري ډول د 

 ساتنې، شيدو توليد او ژوندي وزن تغري څخه السته رايش.ژوند 

 

 د انرژي اړتيا

  ژوند ساتنه

د شيدو ورکونکو غواګانو د لوږې د ميتابوليزم آټکلونه د پام وړ توپري لري، مګر 

رسه نژدي  9۱74kJ/kg w 760،  چې د   په ورځ کې 9۱74kJ/kg w 764يو اوسط قيمت د 

ري د شيدو ورکونکو غواګانو لپاره قبول شوی آټکل دي. دا د اسايس انرژي اړتيا شباهت ل

،  د څرييدونکو 699ده. دا بايد د هغو څارويو لپاره چې د دروازي دننه ساتل کيږي تقريبا  

او  د هغو لپاره چې په غونډيو کې  699څارويو لپاره چې د ځمکي حالتونه يې ټيټ وي 

پوري  ډېريدي يش. د  6999ېرو وچو يا غرنيو حالتونو کې دا تر ،   ډېر يش. په  ډ799دي

(  په الندې توګه محاسبه کيدي mKژوند ساتنې د ميتابوليزبل انرژي د استعامل ګټورتوب )

 يش:

9۱497+mq9۱74=mK 

اوزي د ژوند ساتنې  kg19،  د  mK=9۱767وي،  mq=9۱1د يوي غذا لپاره چې 

څخه عبارت ده.  په  MJ/day0۱46=9۱767/9۱7419x9۱764ميتابوليزبل انرژي اړتيا يي له 

 ته  ډېره يش. 66۱3MJ/dayغونډۍ کې دا بايد د يوي اوزي لپاره 

 

  شيدو توليد

د شيدو د توليد د خاليص انرژي اړتيا د توليد شوو شيدو ګراس انرژي ده. دا د 

په نرشيه کې )ډېر  6004ه لري.  د ( پوري اړ MJ/kgشيدو په محصول او انرژي په قيمت )

معلومات وګورئ(،  د کرنې او غذا څيړنيزي کميټې وړاندوينه کړي چې د اوزي د شيدو 

 لپاره انرژي د الندې معاديل په استعامل رسه آټکل کيږي:

9۱034xprotein(g/kg)+9۱9690xfat(g/kg)+9۱9771(MJ/kg)=6EV 
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 الندې توګه محاسبه کيدي يش : په 6EVکله چې د شيدو پروتني معلوم نه وي، 

xfat6۱49009۱9391(MJ/kg)=6EV 

جدول له مخې د  67۱61قيمت يا د  MJ/kg 7۱64کله چې هيڅ ارقام شتون ونه لري، د 

اوزو د يو کيلوګرام شيدو توليد لپاره  Anglo-Nubianنسل قيمتونه استعامليدي يش. د 

وي. د  9۱1يې  mqده چې د غذا  MJ/day4۱77=7۱71/9۱17د ميتابوليکي انرژي اړتيا  

 شيدي ورکوي په څړ ځای کې به: 7kgاوزي د دي نسل لپاره چې  19kgيوي 

MJ/day67۱4)=7۱71/9۱17x7)+(9۱76/9۱7419x6۱6x9۱764( 

شيدي ورکونکي اوزي تقريبا  هميشته وزن اخيل يا يي له السه ورکوي،  د 

ته اړتيا لري. د  mobilisationج مرصف او توليد ترمنځ توپري ښه کولو لپاره د بدين نس

 AFRC(6004)اوزې د  وزن اخيستو لپاره بايد په خوراکه کې اضافه انرژي عالوه يش. 

لپاره په شيدو ورکونکو اوزو  EVgاندازه د ژوندي وزن د 67۱0MJ/kgوړانديز کوي چې 

ميتابوليزبل انرژي رسه   76۱3MJ(67۱0x9۱43/9۱16)کې تغريکوي. دا د يوي غذايي 

په  9۱04k6مساوي ده. د وزن اخيستو لپاره د ميتابوليزبل انرژي د استعامل ګټورتوب د 

توګه اخيستل کيدي يش. د يوکيلوګرام ژوندي وزن اخيستو لپاره، د ميتابوليزبل انرژي 

ته اړتيا ده. کله چې په غواګانو کې د انرژي  36MJ [67۱0/(9۱16x9۱04)]غذايي اخيستل  

 يوي اندازي درست کول استعامل يش.بايد د تغذ  اړتياوي محاسبه کيږي

 

 د پروتني اړتيا

 ژوند ساتنه

 Endogenous urinaryد ژوند ساتنې د خالص نايرتوجن اړتيا هغه ده چې 

loss (EUN) ( جمع د ميتابوليک فضله نايرتجن بايللMFN جمع په ويښتو او )

وض کړي. ټول د اسايس ايندوجينس نايرتوجن کې د نايرتوجن بايلل ع (D) پوستکې
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(BEN په نوم ياديږي چې د )/day9۱74g/kg W9۱74  په ترتيب رسه دي، چې د

9۱74g/kg W6۱60  اړين ميتابوليزم وړ پروتني رسه تفسري کيږي. د ژوند ساتنې لپاره

 فريض ګټورتوب رسه استعامليږي. 6۱9ميتابوليزم وړ پروتني له 

 

 

  شيدي ورکول

جدول وګورئ( د شيدو د خام پروتني  67۱61ورکونکو اوزو ) د عرصي شيدو 

اوسط د قبول وړ  79۱1g/kgته تغري کوي. د  74۱4g/kgڅخه  64۱1g/kgآټکلونه د 

67۱4 g/kg  د شيدو نايرتوجن غري  699حقيقي پروتني ورکوي، دايس فرض کيږي چې

 4kg/dayاوزي د اړتياوو محاسبه چې  19kg  Anglo-Nubianچوکاټ د يوي  69۱61

 وزن د ورځي باييل 49gشيدي توليدوي او په څړ ځای کې 

Mm(MJ/day)=(19 9۱74x9۱764x6۱6)/9۱767                                 =66۱37 

M6(MJ/day) = 4x7۱71/9۱17                                                   =61.17 

Mg (MJ/day) = -9۱94x76۱3                                                    = -6۱16 

Mm+Mp (MJ/day)                                                               = 71۱37 

Feedin level correction= 609۱964xMp/Mm                            = 6۱97703 

Mmp(MJ/day) = 71۱37x6۱9703                                               = 77۱06 

FME (MJ/day)                                                                        = 76۱14 

ERDP(MJ/day) = 76۱14x66                                                     = 740۱4 

MP(g/day) = (6۱60x19 9۱74)+(74.4x9۱0x4/9۱14)-(9۱94x674)        = 674۱4 

Microbial prtein supply (g/day) = 740۱4x9۱1774                   = 660۱6 

DUP (g/day) = 674۱4 – 660۱6                                                 = 31۱4 

Ca (g/day) = (6۱7704x6۱7)/9۱46                                              = 67۱3 

P (g/day) = (7۱7604x9۱0)/9۱44                                                 = 63۱0 

Mg (g/day) = (49x9۱997404x9۱67)/9۱67                                   = 3۱0 
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ه عوض ايد د هغې پپروتيني دي.  کله چې معلومات د الرسيس وړ وي، نو ترجيحي ارقام ب

نسل لپاره.  د شيدو د توليد  Anglo-Nubianد  76g/kgاستعامل يش: د مثال په توګه، 

دي  نو د شيدو د توليد لپاره د  9۱14لپاره د ميتابوليزبل پروتني د استعامل ګټورتوب 

کيږي. کله چې شيدي ورکونکي اوزه وزن  37g/kg=76/9۱14ميتابوليزبل پروتني اړتيا 

 Mobilizationنو ميتابواليز نسج  د شيدو د توليد لپاره نايرتوجن برابروي. د باييل، 

ګټورتوب رسه استعامليږي.  9۱14نايرتوجن د  Mobilizedنيول کيږي او  6۱9ګټورتوب 

آټکل  674g/kg( ΔWپه شيدو ورکونکو اوزو کې د ژوندي وزن د تغري پروتيني محتوا )

و د توليد لپاره د ژوندي وزن بايلل شوي. له دې کبله د يو کيلوګرام شيد

674x9۱14=07۱4g  ميتابوليزبل پروتني  برابروي. کله چې شيدي ورکونکي وزن اخيل، نو

 د ژوند ساتنې او شيدو ورکولو څخه عالوه اړتيا هم موجوده وي. د ژوندي وزن اخيستلو 

زم وړ ينيول کيږي او د وزن اخيستو په خاطر د ميتابول g/kg 674پروتيني محتوا 

اضايف ميتابوليزم وړ غذايي پروتني   673g/kgوي ،  9۱40پروتني د استعامل ګټورتوب يې 

په کيلو ګرام رسه د شيدو محصول  Yاړتيا اړينه کوي. د ميتابوليزم وړ پروتني اړتيا، چې 

 وي، عبارت دي له:

9۱40W/Δx9۱140674Y/67۱4+9۱74xW6۱60MP(g/day)= 

 مثبت وي او  ΔWکله چې 

9۱14WxΔx674-9۱14Y/67۱4+9۱74xW6۱60/day)=MP(g 

 منفي وي. ΔWکله چې 

(ګرام رسه ورکول FMEx66( په )ERDPد تجزيې وړ پروتني ورځني اړتيا )

د تخمر وړ ميتابوليزبل انرژي اخيستل دي. د ميتابوليزبل  FME(MJ/day)کيږي، چې 

دي يش، لکه د غوا برخه  محاسبه کي ERDPپروتني اړتيا د ډاډمن کيدو لپاره د غذايي 

 .9۱1774xERDPلپاره، 

 ( ورځني اړتيا په الندې توګه محاسبه کيږي:DUPد هضم وړ نه تجزيه کيدونکي پروتني )

Dup(g/day)=MP-9۱1774xERDP 
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 د کلسيم، فاسفورس او مګنيزيم اړتياوي

کيدي  الندې توګه محاسبه ايندو جينس بايلل )د ژوند ساتنې لپاره خاليص اړتياوي( په

 يش:

Calcium(g/day)=9۱167xDMI+9۱664 

Phosphorus(g/day)=6۱1(9۱107xDMI-9۱91) 

:دا د قوي اخيستلو DMI=metabolisable energy intake/64۱3qm (NBچې  

 وړاندوينه نه ده(

Magnesium (g/day)=9۱9974W 

 9۱67gرس او فاسفو  9۱0gکلسيم،  g 6۱7شيدي کيدي شی په کيلوګرام کې  

مګنيزيم ولري. د اوزو د غذايي مرنالونو په استفادې باندې لږ معلومات شتون لري، او 

دايس وړانديز کيږي چې هغه اندازي چې د غواګانو لپاره کاريږی د کلسيم، فاسفورس او 

دی. د اوزي د مغذي موادو د اړتياوو  9۱67او  9۱44، 9۱46مګنيزيم لپاره په ترتيب رسه 

 kg/day 7۱37محاسبي يو مثال چې د وچي مادي اخيستل يي  لپاره د

(77۱06/64۱3x9۱1)  جدول کې ورکول کيږي. 69۱61فرض شوي په 

 

  د شيدو ورکونکي ميږي غذايي اړتياوي ۶۱.۱

اونيو پوري وي، اګر چې په انفرادي ډول د پام  69-66د ميږي شيدي معموال  د 

د دوهمي  لري. د شيدو ورکولو مرحله د شيدو په حاصل ښکاره تاثري لري، چېوړ تغريونه 

څخه تر درميي اونۍ پوري اعظمي حد کې وي او وروسته بيا دوامداره لږيږی، لکه چې د 

Suffolk  شکل کې ښودل شوي. دا محاسبه شوي چې تقريبا   د ټول  69۱61ميږو لپاره په

په  669په څلورمه اونۍ کې،  799څلورو اونيو ، د شيدو ورکولو په لومړيو  749محصول 

په اخري څلورو اونيو کې ترالسه کيږي.  د بېالبيلو نسلونو د  669راتلونکي څلورو اونيو او 

شيدو محصول مقايسه کول ستونزمن دي، ځکه چې هغه ارقام چې د  ډېرو اقليمي رشايطو، 

وي. ونو د توپري رسه تر السه شحالتونو، د تغذيه کولو اندازو او منوين اخيستو تخنيک

جدول( او د نسل په داخل کې توپريونه په تکراري ډول   63۱61توپريونه هم شتون لري )
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ډېر دي. هغه څاروي چې د يو څخه  ډېر وري يې روي په نسبي ډول  ډېري شيدي 

توليدوي. تر ټولو لوړ محصول ممکن د  ډېرو تکراري رودلو او  غوالنځي د  ډېري خايل 

يدين له کبله دي، او دا ښايي چې يو وری کايف توانايي نه لري تر څو غوالنځه د شيدو ک

څخه خايل کړي تر څو د قوي شيدو لوشلو پواسطه يي ميږه بريته ډکه کړي. د هغو ميږو د 

شيدو د ترکيب ارقام چې وري يې روي لږ دي، اګر چې د ماشني پواسطه د لوشونکو ميږو 

شتون لري. يو شمري فکتورونه لکه د منوين اخيستلو تخنيکونه، د  په برخه کې  ډېر ارقام

رتيب شحم او پروتني په ت ډولکبله د نسل لپاره خپاره شوي ارقام  په اوسط  ېله دشيدو 

ته توپري کوي . د ارقامو   79g/kg څخه 39g/kgاو د  699g/kg څخه 49g/kgرسه  د 

د شيدو  ږيشوي. د مي ښودل ېدول کج64۱61نسيل توپريونه په  ېپواسطه په ترکيب ک

 ښودل ېجدول ک 66۱61په  ېلکه چ ږيترکيب د شيدو ورکولو د مرحيل پواسطه متاثره کي

 شوي.
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 اوين( 66جدول د مېږو د بېالبيلو نسلونو د شيدو توليد ) 63۱61

 نسل
 (kgمحصول )

 انفرادي دوه ګوين

Romney Marsh 634 664 

Cheviot – 06 

Border Leicester/Cheviot 666 663 

Suffolk 634 03 

Hampshire Down 70 74 

Scottish Blackface 636 696 

Finnish Landrace/Scottish 

Blackface 

691 677 

ورکولو مرحله او د شيدو لوشلو ترمنځ واټن ټول په ترکيب تاثري لري او ارقام  ډېر د مقاييس  

 پري لري.وړ نه دي او له دي کبله د پام وړ تو

 (g/kgجدول د ميږو د شيدو په توليد د نسل تاثري ) 64۱61

 پروتني شحم نسل

Suffolk 1۱19 4۱49 

Dorset 1۱69 1۱49 

Welsh Mountain 1۱69 4۱39 

East Friesian 1۱13 1۱66 

After Bencini R 6996 Proceedings of the 7th Great Lakes Dairy Sheep 

Symposium. 

شيدو ورکولو دوري د وخت له پلوه مختلفي وي،دا تغريات د شيدو  که چريي د

ورکونکو غواګانو رسه ورته دي.د شيدي ورکونکو ميږو غذايي اړتياوی د ژوند ساتنې، 

 په فکتوريل شکل ترالسه کيدي يش. شيدو توليد او ژوندي وزن د تغرياتو څخه

 

 انرژي اړتياوي

( په الندې mEې د خاليص انرژي اړتيا )په کور کې د ساتل شوو ميږو د ژوند ساتن

 توګه محاسبه کيدي يش:
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W9۱9901+9۱74)6۱94(W/9۱661(MJ/day)=mE 

 (Kgژوندي وزن دي ) Wچې 

د فعاليت تودوخه به د هغو ميږو  ډېره وي چې د دروازي بهر ساتل کيږي.  W 9۱9901د 

او د تپو د پسونو  قيمت ، 9۱9690په ضعيفه ځمکو کې د څړ کيدونکو پسونو لپاره ،به  د 

 مناسب وي. 9۱9601لپاره به 

 د ميږي د شيدو د انرژي اندازه په الندې توګه ورکول کيږي:

6۱69D+9۱9964F+9۱9764(MJ/kg)=6EV 

د شيدو ورکولو ورځ ده. په عويض توګه،  D( او g/kgشحمو اندازه ده ) Fچې 

3۱1MJ/kg نه  ړه معلوماتقيمت کيدي يش هغه وخت فرض کړي يش چې د ترکيب په ا

 67MJ/kgنسج د انرژي آټکلونه د  Mobilizedوي. په شيدو ورکونکو ميږو کې د بدن 

ته تغري کوي، چې په ځانګړی ډول لوړي دي او د شيدو ورکولو په اوايلو  14MJ/kgڅخه 

ارقام قبول نه دي او کيدي يش يوازې د شحمو د همزمان  14MJ/kgکې توپري کوي. د 

ترشيح يش چې د اوبو له ذخريه کيدو رسه يوځای وي. د ځانګړی  ضايع کيدو په توګه
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حالت په نه شتون کي، دا وړاندوينه کيږي چې د شيدو ورکونکي غوا رسه د شباهت پواسطه 

 64x9۱43=66۱9نسج هر کيلو ګرام  mobilizedرقم واخيستل يش. د  64MJ/kgبايد د 

MJ  زن اخيستلو هر کيلوګرام  خالصه انرژي د شيدو په توګه برابروي د ژوندي و

64/9۱04=61۱7MJ  څاروی ته د شيدو ورکولو د انرژي لپاره عالوه کوي. د ميتابوليزبل

 انرژي د اړتياوو د محاسبي موثر فکتورونه په الندې توګه دي:

9۱497+mq9۱74=mK 

9۱36+mq9۱74=6K 

 

  پروتني اړتياوي

ايس د ژوند ساتنې د اړتيا څخه جوړيږي، محاسبه يي دد ميتابوليزبل پروتني اړتيا 

، جمع هغه چې د شيدو د توليد لپاره محاسبه شوي لکه 9۱74g/kg W6۱60ده چې 

30/9۱14=76g/kg milk  69۱3، جمع هغه چې د وړيو د ودې لپارهg/day  اخيستل

-(، دايس محاسبه کيږي چې ΔWشوي، جمع يا منفي د ژوندي وزن د تغري تنظيم )

660g/kg ΔW  چريته چې ،ΔW  639+منفي دي، اوg/kg ΔW  کله چېΔW  مثبت

 ERDP(g/day)=FME(MJ/day)x66وي. د تجزيه کيدونکي موثر پروتني اړتيا د 

 رسه ورکول شوي. د حقيقي هضم شوي نه تجزيه کيدونکي پروتني اړتيا عبارت ده له:

ERDP 9۱1774-WΔ660-9۱14069۱3Y/30+9۱74W6۱60DUP(g/day)= 

 چې کله څاروی وزن له السه ورکوي، او 

ERDP 9۱1774-WΔ9۱14069۱30639Y/30+9۱74W6۱60DUP(g/day)= 

 ΔWد ورځي د شيدو محصول په کيلوګرام دي او  Yکله چې څاروی وزن اخيل،  چې 

 لوګرام رسه د ژوندي وزن تغري دي.په ورځ کې په کي
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 کلسيم، فاسفورس او مګنيزيم 

 نو په شان د خالصو اړتياو د محاسبي لپاره د شيدو ورکونکو غواګا  

TCORN ميتودونه ، رسه زمونږ د مخکني استعامل شوو ارقامو، په محاسبه کې هغه قيمتونه

په جدولونو کې ورکول شوي. د کلسيم، فاسفورس  Appendix 6استعامل شوي چې د 

 :ي يشاو مګنيزيم لپاره د ژوند ساتنې ورځني اړتيا په الندې توګه محاسبه کيد

CA(g/day)=9۱167xDMI+9۱664 

P(g/day)=6۱1(9۱107xDMI)-9۱91 

Mg(g/day)=9۱97W 

او   6۱7g(، فاسفورس g/kg) 6۱6gد شيدو د توليد لپاره د کلسيم خالصه اړتيا 

دي.  د جذب وړ اندازي يي د کلسيم، فاسفورس او مګنيزيم لپاره په  9۱67gمګنيزيم 

 د مغذي موادو د اړتياوو د محاسبي لپاره، د شيدو دي.  9۱67او  9۱44، 9۱46ترتيب رسه 

 يو مثال د شيدو ورکونکي  جدول کې ورکول شوي او تطبيق کيدی يش. 61۱61محصول په 

 جدول د شيدو ورکونکو ميږو د مغذي موادو د محاسبې لپاره د شيدو وړاندوينه 61۱61

د ميږي 

 ټايف

 شيدو محصول

د وريو 

 شمري

اوين  66

(kg) 

ځي ور  6-64

(kg/day) 

ورځي  60-41

(kg/day) 

ورځي  47-44

(kg/day) 

 9۱74 6۱90 6۱66 41 6 غونډۍ

 6 679 6۱09 6۱17 6۱66 

همواره 

 سطحه

6 639 6۱99 6۱49 6۱69 

 6 609 6۱09 6۱76 6۱41 

چوکاټ کې ورکول شوي. هغه اړتياوي 66۱61ميږي د مغذي موادو د اړتياوو د محاسبي په  

جدولونو کې ورکول شوي محافظتي اندازي په بر کې نه نييس. په  Appendix6چې د 

هغه مېږي چې د بالربوايل په مهال ښه تغذيه شوي نه وي نسبت هغو مېږو ته چې کايف 

تغذيه شوي وي، په بعدي شيدو ورکولو کې يې د شيدو توليد په  ډېري چټکۍ رسه لږيږي. 

په هغو ميږو کې موافق دی چې د دا د ازادو کتنو د لږ شوي ميتابوليکي توانايي رسه 
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ډنګر  پهبالربوايل په مهال ښه تغذيه شوي نه وي. هر کله چې محدوديت لږ وي او ميږي 

لنګون وکړي، دوی شيدو او همدارنګه کله چې په کايف اندازه تغذيه شوي وي،  حالت کې

وړ ل د زيږون په مهال غوره شمريه لري. ميږي به د بدن د رسچينو په مرصف کې د شيدو

 توليد ونه سايت، او حتي د غذا اخيستو په لږ محدوديتونو د شيدو توليد متاثره کوي.

د همواري سطحي د ميږي د مغذي موادو د اړتيا محاسبه چې  kg 74چوکاټ  د يوي  66۱61

 699غذا خوري او د ورځي  mq=9۱1څلورم ځل شيدي ورکوي، دوه رودونکي وري لري، او 

 ګرامه وزن باييل

Em=(MJ/day)=9۱661x(74/6۱94) 9۱74 +9۱9690x74                   = 1۱64 

Km=9۱74x9۱109۱497                                                                               = 9۱767 

Mm=(Mj/day)                                                                                            = 4۱77 

El(Mj/day)=6۱76x3۱1                                                                             =69۱17 

Kl = 9۱74x9۱109۱36                                                                                =9۱17 

Ml (Mj/day) = - 9۱6x66۱9/9.17                                                         =61۱47 

Mg (MJ/day) = -9۱6x66۱9/9۱17                                                         = -7۱77 

Mp(MJ/day) = 61۱47 – 7۱77                                                              =67۱43 

Level of feeding correction =609۱964Mp/Mm                     =6۱9674 

Mmp (MJ/day) = 6۱9674 (Mm+Mp)                                                                                      =66۱07 

FME (MJ/day)                                                                                       =69۱7 

ERDP (g/day) = 69۱7x66                                                                =667۱7 

MP (g/day) = 6۱60x74 9۱74)+(6۱76x76)+(-9۱6x660)+69۱3=679۱1 

DUP (g/day) = 679۱1 – (667۱7x9۱1774)                                    =44۱6 

 

د غذا اخيستو شديد محدوديت ) چې يوازې ژوند ساتنه وکړي( کيدی يش د 

لږ کړي. کله چې اعظمي حاصل په نورمال ډول ترالسه  499ورځو کې  7-6شيدو توليد د  

يش او محدوديت له هغې وروسته دوام وکړي، نو بيا  محصول دوباره خپل حالت ته راځي 

 ستل لوړيږي.حتي که چريي وروسته غذا اخي
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  د شيدې ورکونکي خوګي غذايي اړتياوي ۶۱.۱

اونيو پوري ختميږي او  ډېر  1-7په زياتره نسيل واحدونو کې شيدي ورکول د   

هفته  3 اونيو عمر کې له شيدو څخه جال کيږي. د شيدو اعظمي محصول تقريبا   3-7بچي د 

جدول  67۱61کې واقع کيږي او توليد له دې وروسته په دوامداره توګه لږيږي، لکه چې په 

کې ښودل شوي. شحم درميي اونۍ کې لوړيږي او وروسته د لنګون اخر کې لږيږي. 

Solids-not-fat  مواد په درېمه اونۍ کې اصغري حد ته او وروسته د شيدو ورکولو اخر

 يې ډېريږي. ه لوړيږي چې  پروتني ت

 د سايز تاثري litterجدول په خوګه کې د شيدو په محصول د  64۱61

 د خوګانو شمري 

شيدو ورځني 

 (kgمحصول )

3 4 1 7 4 0 69 66 66 

Per litter 3۱9 3۱4 4۱6 4۱4 1۱1 7۱9 7۱1 4۱6 4۱1 

 9۱7 9۱7 9۱4 9۱4 9۱0 9۱0 9۱0 6۱9 6۱9 پر خوګ

From Elsley F W H 6079 Nutrition and lactation in the sow. In: Falconer I 

R (ed.) Lactation, London, Butterworth, p. 701. 

همدارنګه د شيدو محصول د نسل، عمر او نوی زېږيدلی د اندازې رسه توپري 

کوي.  د رودونکو خوګ بچيو د شمري رسه  ډېريږي، اګر چې محصول په يو خوګ بچي 

کې ښودل شوي. عرصي دوه رګه خوګاين چې  ډېر  جدول64۱61لږيږي لکه چې په 

 ژوندي وزن لري عموما   نسبت هغو ته چې په جدولونو کې ښودل شوي لوړ محصول

 جدول د شيدو د مرحلې له مخې د خوګې د شيدو د ترکيب او محصول توپري 67۱61

 اونۍ 

 6 6 7 3 4 1 7 4 

 4۱69 1۱46 7۱66 7۱64 1۱04 1۱40 4۱79 3۱40 (kgورځني محصول )

 46۱1 47۱6 44۱3 44۱4 47۱7 74۱6 77۱1 77۱6 (g/kgشحم )

SNF (g/kg) 664۱6 667۱6 666۱4 663۱6 667۱7 669۱4 661۱6 660۱0 

 47۱1 43۱9 47۱6 44۱9 40۱6 16۱7 14۱7 77۱3 (g/kgپروتني )

 30۱0 46۱4 49۱4 49۱4 30۱9 34۱1 37۱4 34۱1 (g/kgلکتوز )

Ash (g/kg) 7۱7 7۱7 7۱0 4۱7 0۱6 0۱1 69۱7 69۱0 

After Elsley F W H 6079 Nutrition and lactation in the sow. In: Falconer I R (ed.) Lactation, 

London, Butterworth, p. 704. 
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 (kg/dayجدول د خوګو د شيدو د محصوالتو آټکلونه ) 60۱61

 د شيدو ورکولو ورځ 

a 7 63 66 64 

64 1۱4 4۱3 4۱7 4۱6 

63 0۱6 66۱7 66۱1 69۱4 

ډول خوګانو د محصوالتو د وړاندويني لپاره د شېدي ورکونکو غواګانو ته  ورکوي. د دي

ورته مختلفي معاديل  وړانديز شوي. دايس وړانديز کيږي چې الندين يي د قبول وړ 

 اټکلونه وړاندي کوي:

x u ct–Y(kg/day)=a x e  

دي چې په  t)6B-(Gexp-eيي  uد شيدو ورکولو ورځ ده،  tيې سنجونکی دي،  aچې 

د ترشح کولو د قابليت د  ct-eلنګون کې د غوالنځي د بلوغيت اندازه ترشيح کوي، او 

په اساس د محصول  6B=9۱6او  =a= ،9۱964c= ،9۱4G 63او64لږيدو اندازه ښايي. د 

 جدول کې ښودل کيږي.60۱61آټکلونه په 

 

  انرژي اړتياوي

 BSAS(6997)( په توګه د NEنرژي )د خوګو د انرژي اړتياوي  د خاليص ا

( زوړ سيستم په کې عوض شوي دي. DEمطابق محاسبه کيږي، چې د هضم وړ انرژي )

د شيدو ورکونکو خوګو د غذايي انرژي لپاره د خاليص انرژي اړتيا د هغې مجموعه ده چې 

په ژوند ساتنه کې مرصفيږي جمع د شيدو ګراس انرژي چې د بدن د نسجونو  څخه اړتيا 

محاسبه کيږي  9۱19Kg W  MJ/ 9۱749لږوي. د لوږي د تودوخي توليد يې په ورځ کې د

 9۱69او د فعاليت مرصف يې په کور کې د ساتل شوو خوګو د ژوند ساتنې د اړتياوو  

محاسبه کيږي، مګر د  ډېرو فعاليت لرونکو لپاره به لوړ وي.  د شيدو د خاليص انرژي اړتيا 

4۱3 MJ/kg  بدن شحم چې د شيدو د توليد لپاره انرژي وړاندي کولو په فرض کيږي.  د
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 70۱3x9۱44=77۱4MJ/kgګټورتوب رسه استعامليږي چې  9۱44خاطر مرصفيږي د 

اندازه  Mobilizationخالصه انرژي به تهيه کړي. په عمومي توګه د بدن د شحمو د 

9۱64 kg ه  په ورځ وي بفرض کيږي چې د تجاريت کړنې مناينده ګي کوي او غذايي اړتيا

ورځني بايلل د تجاريت 9۱49kg ( لږي کړي.  د شحمو9۱64x77۱4) MJ NE 4۱3کې  

خالصه انرژي لږه کړي. دا بايد په ياد  MJ 61۱7کړنې مناينده ګي کوي چې د ورځي به 

لپيد لري او  کله چې اندازي  9۱44وزن تقريبا   Mobilizedد بدن  6Kgوساتل يش چې 

خوګي  د  kg 664په اساس جوړيږي دا بايد په پام کې ونيول شی. د د ژوندی وزن د تغري 

 Mobilisلپيد د ورځي  kg 9۱64شيدي ورکوي او  66kgخالصې انرژي اړتياوي چې 

چوکاټ کې وړاندي شوي. لکه څرنګه چې د يوي غذا د خاليص انرژي  66۱61کوي په 

  غذا  خالصه انرژي  د وده ارزښت د غذايي ترکيباتو د استعامل او هضم پايله ده، د يوي

خوګې لپاره خالصه انرژي او مقايسوي د هضم وړ انرژي چې  kg 649چوکاټ د يوي  66۱61

69kg  9۱64شيدي توليدوي د ورځي اوkg  د بدن لپيډMobilizing  7۱4کوي اوkg/day 

 خوراک کوي

 خالصه انرژي

 W9۱19                                                = 69۱1 MJ/day 9۱749 = لوږې ميتابوليزم

Activity allowance = 9۱69 fasting metabolism           = 6۱91 MJ/day 

 69kg x 4۱3 MJ/kg                                          = 43۱9 MJ/day = شيدو اړتياوي

Minus lipid mobilization = 9۱64 x77۱3                      = 4۱3 MJ/day 

 MJ/day 14۱7 =                            4۱3-69.106۱91043 = ټوله خالصه اړينه انرژي

NE MJ/kg diet = 14۱7/7۱4                                                       = 0۱6 MJ/kg 

 هضم وړ انرژي

 9۱01                            = 76 MJ/day/(W 9۱74 x 6۱69 9۱333) =  ژوند ساتنه

 9۱01                                = 49۱3 MJ/day/[9۱7/(69kgx4۱3)] = شيدو اړتياوي

Minus lipid motbilisation= 9۱64 x49                        = 66۱4 MJ/day 

م وړ ټولې انرژۍ اړتياد هض  = 76049۱3 – 66۱4                           = 00۱0 MJ/day 

DE MJ/kg diet = 00۱0/7۱4                                             = 67۱7 MJ/kg 
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  ۶کونکو او شيدو ورکونکو خوګو لپاره نسبت بالربو خوګانو ته لږه ده، لکه چې په ضميمه

کې ښودل کيږي. د شيدو ورکونکو خوګود انرژي د ورځني اړتياوو د محاسبه کولو لپاره 

 ژوند ساتنې، شيدو محصول او ژوندي وزن د تغري لپاره  د ميتابوليزبل  مخکنيو سيستمونو د

باندې د ويش څخه وروسته په هضم  9۱01انرژي په اضافه کولو رسه محاسبه کوله  چې په 

 ( بدليږي.  د مقاييس لپاره يو ورته محاسبه  اجرا شوي او د هضم وړ انرژي DEوړ انرژي )

شوي. په عويض ډول، د هضم وړ انرژي اړتياوي د  چوکاټ کې ښودل 66۱61اړتياوي په 

 . DE=NE/9۱76يوي ساده فرضې پواسطه دايس آټکل کيدي يش چې 

دا غوښتونکي ده چې د بالربوايل په مهال  د  ډېر  وزن اخيستو لپاره تغذيه کړو  

باندې  ډېره تکيه وکړي تر څو د شيدو ورکولو په  Mobilizationاو د بدن  د رسچينو په 

ال د انرژي اړتيا تهيه کړو.  په بالربو کې لوړي اخيستني کويل يش چې  په راتلونکي مه

شيدو ورکولو کې محصول بهرت کړي، مګر په شيدو ورکونکو کې اشتها لږيږي. دايس ادعا 

ډېروايل لپاره   kg 9۱4کيږي چې دا لږيدل په ترتيب رسه د بالربوايل په تغذيه کې د هر 

9۱4 kg ه توګه، د شيدو ورکولو په مهال د بدن د وزن بايلل کيدي يش  ډېر دي. د پاييل پ

 او حاملګۍ ترمنځ فاصيل اوږدوي.  وي، چې د شيدو څخه د بيليدو 

دي. اوس فکر کيږي  kg 66-69په شيدو ورکولو کې د وزن بايللو نهايي تحمل 

حدود ل مد شيدو ورکولو په دوران کې  وروسته له دې چې د بالربوايل په مهال اخيست

شوي وي  د کايف انرژي په ورکولو رسه د انرژي د استعامل تر ټولو  ډېر ګټورتوب  ترالسه 

په بشپړ توليد مثل دوران کې  kg 64-66کيږي. د خوګي د بدن حقيقي وزن اخيستل د 

د بالربوايل په مهال( اعظمي توليد مثل  ورکوي او د شيدو ورکولو لپاره  kg 67-64)تقريبا  

چيني وړاندي کوي. کله چې د شيدو ورکولو په مهال د اخيستونکي خوراکي د بدن رس 

اندازي د اړتيا د پوره کولو لپاره هضميږي، خوګي نسبت هغوته چې کمزوري غذايي پالن 

باندي وي، لږ وزن باييل او  ډېري شيدي توليدوي. له بل پلوه د هغو خوګو بچيان چې لوړ 

 ځکه يو دا چې لږ محصول ورکونکي خوګي غني شيدياخيستني لري کايف ګټور نه وي. دا

توليدوي او بله دا چي د درميي اونۍ څخه وروسته ، کله چې مرحله په مرحله غذا خوړل 

شوي او هغو خوګ بچيانو چې لږ توليد ورکونکو خوګو څخه دي نسبت نورو ته دا خوراکه  
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کوي  ه  غذا مرصفول توپريډېره خوړيل وي،  ډېر محصوال تر السه کيږي. د مرحله په مرحل

او هميشه په دې متکي نه وي تر څو د دي خوګي د شيدو محصول کمښتونه بهرت کړي؛ د 

محفوظوايل لپاره، دي ته ترجيح ورکول کيږي تر څو دا خوګ بچيان نسبت  ډېر کايف 

مستقيم مرحله په مرحله تغذيه کولو ته د شيدو پواسطه تغذيه يش.  د شيدو ورکولو په مهال 

لږه انرژي  تجمعي تاثري لري،او د شيدو  محصول د پام وړ لږوايل او د پوستکي الندې 

شحمو لږېدل په دري شيدو ورکولو مرحلو کې پاي مومي. د دوامداره تغذيه کولو په شمول 

(،  ډېره pelleting(، دانه لرونکي )wet feedingمختلف تخنيکونه، لوند تغذيه کول )

و په زيږون کې  ډېر چاغوايل څخه اجتناب کيږي تر څو د شيدو انرژي لرونکي غذاګاين ا

 3 ورکولو په مهال اخيستل ډاډ من کړي. په لوړه تودوخه کې کيدي يش خوراکه اخيستل

kg/day  4-7لږ وي مګر په يخو حالتونو کې کيدي يش kg  ته ورسيږي. په نور مالو

 وي. 4kgو عموما   څخه لږه لوړه وي ا 1۱4kgحالتونو کې خوراکه اخيستل له 

 

 پروتني اړتياوي

شيدي ورکونکي خوګي په شيدو کې د پروتني د بدلولو  ډېر ګټورتوب لري. په 

مطابق محاسبه کيږي چې د  BSAS(6997)برتانيا کې، د خوګو غذايي اړتياوي د 

Standardized ileal اس د بالنس په اس هضم وړ اليسني او د پاتی اړينو آمينو اسيدونو

تررسه کيږي. دا نسبت د غذايي اليسني د اندازو په اساس مخکنيو سيستمونو ته يو دقيقه 

تګالره ده  او د ايندوجينس ضايعاتو لپاره نه محاسبه کيږي. د خوګي شيدي له 

9۱977kg/kg   43 اليسني رسه g /kg  پروتني لري. د پروتني لپاره د ژوند ساتنې ورځني

دي. د نسجي پروتني د جربان لپاره  9۱74g/kg W9۱0اليسني رسه kg/kg9۱944ه اړتياوي ل

دي؛ له دې کبله د  9۱94ګټورتوب، او د اړتياوو جربي ايندوجينس ضايعات يي  9۱46د 

رسه رضبيږي. يوه نظريه دا ده چې د مور د  6۱94ژوند ساتنې او شيدو ورکولو اړتياوي له 

ي. ال بالنس وي او له دې کبله تنظيم کولو ته اړتيا نه لر بدن پروتني د شيدو ورکولو په مه

په استعامل رسه محاسبه  Ileal digestibilityد اليسني مجموعي  اړتياوي د خوراکي د 
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اليسني يو معياري اندازه استعامليدي   x dietary 9۱43کيدي شی، که دا  موجود نه وي د

مرصف  7۱4kg/dayدوي او شيدي تولي 69kgخوګي لپاره چې  649kgيش. د يوي 

چوکاټ کې وړاندي کيږي. پاتی  67۱61هضم وړ اليسني اړتياوي  په   ilealلري، ورځني 

جدول په  اندازو وړاندي يش. د مثال په  7۱67څپرکی د  67نور اړين آمينو اسيدونه بايد د 

د ميتونني  دي، چې په پايله کې د غذا 9۱79توګه، د شيدو ورکونکو لپاره د ميتونني اړتياوي 

کيږي. د دي ټولو اړينو آمينو اسيدونو لپاره د ورته  6۱1g/kgيا  60۱4g/dayورځني اړتيا 

چنده ددي اندازي  6۱4محاسبي تررسه کول، او غري رضوري آمينو اسيدونه په ځانګړی ډول 

 669g/kgهضم وړ پروتني محتويات تر ټولو لږ  ilealښودل شوي، چې په پايله کې د 

(. د پروتني هغه لوړي 669/9۱43ده ) 637g/kgغذا کې د پروتني اندازه  تقريبا  دي، يا په 

اندازي چې معموال  د شيدو ورکونکو خوګو لپاره توصيه شوي يوازې د ناکايف پروتني د 

اليسني عالوه يش د وربشو  69gکيفيت لپاره اړينې دي. که يوې خوګي ته د ورځي 

د  9۱77ه لوړيديل يش. دا د ټولو موخو لکه ت 9۱76څخه  9۱41بيولوژيکي ارزښت د 

فيش ميل غذاګانو لپاره يو شان دي. د دي معلوماتو په رڼا کې وړانديز کيږي چې \وربشو

لږ خام پروتني لري کيدي يش د شيدو د توليد لپاره  669gهغه غذاګاين چې په کيلو ګرام 

اته  لپاره چې کايف وي،تر هغې چې  اليسني کايف وي او اخيستل يي د يوي خوګې

څخه لږ نه وي. دا لږ خام پروتني به د شيدو پروتني ته  4kg/dayرودونکي بچي لري، د 

 ګراس ګټورتوب وښايي، چې په  ډېره اندازه غوره دي. 9۱17د غذا د بدلېدنې  

هضم وړ اليسني اړتياوي چې د  Standardised ilealخوګې  649kgچوکاټ د  67۱61

 غذا مرصفوي. kg 7۱4ي او شيدي توليدو    69kgورځي 

 x 6۱94                = 3۱6 g/day [9۱46/(W 9۱74 x 9۱944 9۱0)] = ژوند ساتنه

 x6۱94        = 49۱4 g/day[9۱46/(69kg/dayx43x9۱977)] = شيدې ورکول

Standardised ileal digestible lysine g/day                = 43۱7 g/day 

Total lysine g/day = 43۱7/9۱43                                    = 7۱7g/kg diet 

Total lysine g/kg = 14۱6/7۱4                                         = 4۱7 g/kg 
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 مرنايل اړتياوي

لږ شواهد شته چې د شيدو ورکونکو خوګو په غذا کې  له کلسيم او فاسفورس 

وه د نورومرنالونو اړتيا د نورمال توليد  عالوه د اړينو اندازو څخه پورته وړاندې څخه عال 

کړي. د تجربو له مخې  د شيدو  لپاره د کلسيم او فاسفورس د استعامل ګټورتوب په ترتيب 

کلسيم او  6۱4g/kgجدول ښايي چې د خوګي شيدي 6۱61دي.  9۱4او  9۱37رسه تقريبا  

6۱7g/kg 69ه خوګه چې د ورځي فاسفورس لري. هغkg  شيدي توليدوي، له دې کبله

64g  67کلسيم اوg ( فاسفورس ترشح کوي. جربي ضايعاتg/699kgW )7۱6g   کلسيم

 کيلوګرامه خوګه به الندې اړتياوي ولري: 699فاسفورس فرض  کيدي يش.  6gاو 

(7۱6x6069x6۱4)/9۱37=11۱4gCa/day 

(6x6069x6۱7)/9۱4=36۱9gP/day 

فاسفورس ته اړتيا ولري. د خوګانو  4۱1g/kgکلسيم او  4۱0g/kgغذا به   7۱4kg/dayيوه 

لپاره د فاسفورس د اړتياوو زياتره نوي  آټکلونه د هضم وړ فاسفورس په اساس دي، اګر 

چې د  غريعضوي او عضوي فاسفورس رسچيني ستونزي ګڼل کيږي. په خوراکه کې د 

 بهرت کيدی يش. رسه د فاسفورس هضمفايتيز په عالوه کولو 

 

 ويټامني اړتياوي

په خوګو کې د شيدو لپاره د ويټامني اړتياوو په اړه لږ معلومات شتون لري. هغه 

کې ورکړل شوي د شيدو ورکولو په دوران کې د پام وړ عالوه  ۶معلومات چې په ضميمه

 ي چنده لوړ تغذيه کيږي.کول وړاندي کوي. په تجاريت لحاظ، زياتره دوه نه تر در 

 

 د شيدو ورکونکي اسپي غذايئ اړتياوي ۱۱.۱

ندې ه ترکيب او توليد باد شيدو د توليد لپاره د مغذي موادو اړتياوي د شيدوپ

 متکي دي.
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 شيدو محصول

د شيدو محصول د نسل، عمر، شيدو ورکولو مرحيل، د بالربوايل په اخري 

د مغذي موادو په اخيستو، اوسني غذايي موادو اخيستو، او اوبو له کبله توپري  مرحله کې

جدول کې  69۱61کوي. د بېالبيلو وزن لرونکو اسپو لپاره د شيدو ځني ځانګړی اندازي په 

مياشتو په دوران کې د ژوندي  7( د لومړيو kg/dayد نسيل اسپو محصول )ورکول شوي

لپاره د  Poniesمياشتو لپاره وړانديز کيدي يش. د  1-3د ژوندي وزن د  69او 79وزن  

دي. په عويض ډول، د شيدو محصول په الندې ډول  7او  3متناظرې سلنې  په ترتيب رسه 

 آټکل کيدي يش:

)d9۱9937-) x e(9۱9047dY=ax(  

=د شيدو a=9۱9673xmature weight(kg) ،d= شيدو محصول )کيلوګرام(، Yچې  

 79وزن لري د شيدو ورکولو په  kg 499. هغه اسپه چې e=natural logورکولو ورځ او 

 محصول ولري. 63۱4kg/dayورځ به  49، او په 61۱7kg/dayورځ به 

 

  شيدو ترکيب

ته  64g/kgشحم  د شيدو ورکولو د دوهمي اونۍ په دوران کې اعظمي اندازي  

تقريبي لږيدو څخه مخکې   63g/kgلوړيږي چې دا  د زياتره شيدو ورکولو لپاره د شيدو د 

ورځي پوري په تيزۍ رسه لږيږي او وروسته  66ثابت پايت کيږي. پروتني د شيدو ورکولو تر 

 ( kg/dayاونيو کې د بېالبيلو وزن لرونکو آسپو د شيدو محصول ) 64-6جدول د شيدو ورکولو  69۱61

 64-69 66-4 4-3 6-6 اوين

Quarter horse (499 kg) 69 63 69 – 

TB, standardbred (303 kg) 66–61 63–61 64 – 

Dutch saddlebred horse (199 kg) 63 61 60 66 

French draft (761 kg) 69 64 67 – 

Adapted from Frape D 6004 Equine Nutrition and Feeding, 6nd edn, Oxford, 

Blackwell Science. 
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رېږي.  د شيدو ورکولو په دوام  لکتوز لږ ډيريږي. د شيدو براب 60۱1g/kgبيا دا اندازي 

ورځي  وروسته  66ورکولو په لومړيو کې د شيدو ګراس انرژي په چټکۍ رسه لږيږي مګر د 

 څخه لږ تغري کوي. 6۱6MJ/kgله 

 

 انرژي اړتيا

  يد انرژي معيارونه په فکتوريل شکل تر السه کيږي. د شيدو ګراس انرژ 

((MJ/kg)6EV آټکل په بر کې نييس چې د شيدو د توليد د خالصې انرژي د آټکل  )

محصول رسه استعامليدي يش. د امريکا د څيړنې ميل کميټه  (Y(kg))لپاره د 

(NRC,6997;see further reading)  6۱90د اسپي د شيدو ګراس انرژيMJ/kg 

ګټورتوب  9۱1(  د DEوړ انرژي )ښوديل، چې د شيدو د توليد خالصه اړتيا ده. د هضم 

ده. په  MJ6۱90/9۱1( يې 6DEرسه د شيدو په انرژۍ بدليږي، او د شيدو د توليد اړتيا )

فرض  6۱7MJ/kgفرانسه کې د اسونو لپاره د خاليص انرژي سيستم، د شيدو ګراس انرژي 

عالوه، د  ده. د شيدو د توليد د اړتيا څخه 6۱7YMJکيږي او د شيدو د توليد خالصه اړتيا 

په   NRC(6997)شيدو ورکونکي اسپي غذا بايد د ژوند ساتنې لپاره انرژي تهيه کړي. 

( په الندې mDEڅخه لږ وزن لرونکو اسپو د ژوند ساتنې د هضم انرژي ) kg799اساس د 

 توګه محاسبه کيږي:

MJ/kg body weight9۱646=mDE 

و د کيږي چې لږ فعاليت لري  ا څخه  ډېر وزن شيدو ورکونکو اسپو لپاره، فرض 799kgد 

 ( دايس محاسبه کيږي چې:mDEاړتيا ) DEژوند ساتنې لپاره د 

MJ/kg body weight9۱670=mDE 

MJ/kg 9۱746د خاليص انرژي په فرانسوي سيستم کې، د ژوند ساتنې اړتيا د 

9۱74W  په توګه،له هغو فکتورونو رسه محاسبه کيږي چې د آس د ټايپ له مخې د فعاليت

پاره استعامليږي. له دې کبله، د سورلۍ اسونو لپاره په کار کې، دا فکتور  د ارام په حالت ل

وي؛په کار کې به د اماده څاروی لپاره دا فکتورونه   6۱69او د کار په حالت کې  6۱94کې 
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وزن لرونکي اسپي د انرژي اړتيا  499kgسيستم مطابق، د يوي  NRCوي. د  6۱94او  6۱9

 شيدي توليدوي: 64kgچې د ورځي 

DE(MJ/day)=9۱646W+(64x6۱90/9۱1)=71۱9046۱7=664۱7 

ډېره ده. د فرانسوي سيستم   49پواسطه  مخکيني اندازي  ته  NRC(6040)دا اندازه د 

 مطابق د عني څاروی د انرژي اړتيا:

76۱1=77۱66073۱49)=6۱7x64)+(9۱74499x9۱746NE(MJ/day)=( 

غذاګانو د انرژي  جدولونه وړاندي  630پاره د فرانسوي سيستم د ژوند ساتنې ل

 UFC(uniteکوي، چې د شيدو ورکولو لپاره هم د عميل کيدو وړ دي. دا اندازي د 

fourager chval)  په توګه ښودل شوي؛ يوUFC  د معياري وربيش له خاليص انرژي

 کيږي. 0۱37MJ/kgرسه مساوي دي چې 

 

 پروتني اړتياوي

د شيدو د توليد لپاره د پروتني اړتياد همدې شيدو د پروتني محتوا ده. د شيدو 

( دايس آټکل g/kgورځي پوري، د شيدو د خام پروتني محتوا ) 66ورکولو د 

ورځي  وروسته،  66د شيدو ورکولو ورځي دي. د  d، چې 69x(7۱37-9۱911 d)کيږي:

هضم  709ګټورتوب او   499د   خام پروتني  فرض کيږي.  60۱1g/kgد شيدو پروتني 

غذايي خام پروتني اړين 49g استعاملولو رسه به د شيدو د هر کيلو ګرام توليد لپاره  اعظمي 

وي. د پروتني مخکينۍ اړتياوي د هضم وړ خام پروتني باندې متکي دي، مګر په نژدي 

ې دايس استدالل کيږي چې د غذايي موادو  خام پروتني چ NRC(6997)وختونو کې 

اسونو ته تغذيه کيږي، د هضم  معلومات لږ دي چې د دي استعامل نه تنظيموي، او دا 

اړتياوي بايد د غذايي خام پروتني په اساس يش.  له دې کبله د ژوند ساتنې  د خام پروتني 

محاسبه کيږي او د شيدو د توليد لپاره جمله اړتياوي د خام پروتني  6۱33W( g/dayاړتيا )
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آسپي د ورځني خام پروتني اړتيا  kg 499دي. د يو  6۱33W+49Yګه:د اړتيا په تو 

(g/day چې )64kg :6379=7690749شيدي توليدوي دايس محاسبه کيږي چې 

په فرانسوي سيستم کې، د شيدو ورکولو د لومړيو دري مياشتو خالصه اړتيا 

63g/kg  نيول کيږي. د خوراکو د پروتني اندازي دMADC (matieres azotes 

digestibles cheval)   .په توګه ښودل شويMADC  هغه پروتني دي چې حقيقتا  په

، چې د k x DCPوړو او غټو کوملو کې هضميږي او دايس محاسبه کيږي چې 

په ترتيب   kکانسنرتيت خوراکو، شنو وښو بيدي، وربيش پروړي او ګراس سايليج  لپاره

اړتياوي په  DCPه ټايپونو خوراکو د دي. د پورته پنځ  9۱79او 6۱9،9۱0،9۱44،9۱49رسه

 )6997NRC(دي. د  9۱74g DCP/kg W 3۱9او   7۱4،  6۱4،7۱6،7۱7ترتيب رسه 

پواسطه په پروتني کې د آمينو اسيد ذکر شوي بالنس د ژوندساتنې او شيدو د توليد د اړتيا 

و د ا 3۱79له مجموعي څخه عبارت دي. د ژوندساتنې د اليسني اړتياوي د خام پروتني 

( g/dayاسپي د اليسني جمله اړتياوي ) 499kgدي. د يو  7۱7g/kgشيدو ورکولو لپاره 

 شيدي توليدوي، عبارت دي له: 64kgچې د ورځي 

(9۱937x6۱33W)+7۱7Y=76030۱4=49۱4 

 

  مرنايل اړتياوي

 ژوند ساتنه

اوي ې خاليص اړتيد مکرو مرنالونو ايندوجينس ضايع کيدل، چې د ژوند ساتن

 وړاندي کوي، عبارت دي له:

 69mg/kg W/dayکلسيم = 

 69mg/kg W/dayفاسفورس = 

 1mg/kg W/dayمګنيزيم = 
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 شيدو توليد

د اسپي د شيدو مرنايل ترکيب د شيدو ورکولو د مرحيل له مخې توپري کوي. د   

 غذايي اړتياوو د اټکل لپاره الندې قيمتونه د قبول وړ دي:

 مياشتي   1-3شيدو ورکول    مياشتي 7-6ورکول شيدو   

 6۱6 9۱4 (g/kgکلسيم )

 9۱74 9۱49 (g/kgفاسفورس )

 9۱90 9۱934 (g/kgمګنيزيم )

 دي. 9۱39او د مګنيزيم لپاره  9۱34د فاسفورس   9۱4د کلسيم د جذب ګټورتوب   

 

 ويټامني اړتياوي

و په برخه کې  لږ ارقام شتون لري، او په عني وخت کې د اسونو لپاره د ويټاميون

جدول ځني ازمايښتي اصغري اندازي ذکر کړي چې  66۱61ځانګړی ليکني ممکن نه دي. 

د څاروی د نورمالې دندې  تررسه کولو لپاره کايف دي او اعظمي اندازي دايس دی چې 

پي اړتياوي  چې اس 499kgسيستم د محاسبي له مخې د يوي  NRCزهريت نهي کړي. د 

64kg  چوکاټ کې ښودل کيږي. 63۱61شيدي توليدوي په 

 جدول د شيدو ورکونکو آسپود ځينو ويټامينونو اصغري او اعظمي اندازي 66۱61

 اعظمي اصغري 

 A 79–19 799 (iu/kg W/day) ويتامني

 D 69 33 (iu/kg W/day) ويټامني

 E 6 69 (iu/kg W/day) ويټامني

 69 معلوم نه دی C (mg/kg W/day) ويټامني

After National Academy of Sciences/National Research Council 6040 Nutrient 

Requirements of Horses, 4th rev. edn, Washington, DC, NRC. 
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آسپې د مغذي موادو د اړتيا محاسبه چې د شيدو ورکولو په اوايلو  499kgچوکاټ د  63۱61

توليدوي شيدي 61kg کې

DEm (MJ/day) = 9۱646 W          = 71 

DEl (MJ/day) = 61x6۱90/9۱1          = 44۱7 

DEml (MJ/day)  71044۱7   =676۱7 

CPm (g/day) = 6۱33x499          = 769 

CPl (g/day) =49x61    = 499 

Lysine (g/day)  = 7690499     = 6469 

Calcium (g/day) = (9۱96x49906۱6x61)/9۱4               = 44 

Phosphorus (g/day) = (9۱96x49909۱74x61)/9۱34       = 74 

Magnesium (g/day) = (9۱991x49909۱90x61)/9۱39      = 66 



لنډيز ۷۵۳

 لنډيز

 ورکول سرت فزيولوژيکي او بيولوژيکي کار دي. شيدي .6

د شيدو د توليد خاليص اړتياوي د هغو مغذي موادو په اساس دي چې په شيدو کې  .6

ترشح کيږي، له دې کبله د شيدو د ترکيب او حاصل په اساس دي. د توليدي اړتياوو 

 عالوه، شېدوې ورکونکی څاروی د ژوندساتنې څخه  ډېري اړتياوي لري.

که چريي د خالصو اړتياوو د برابرونکو مغذي موادو ګټورتوب معلوم وي، نو بيا د  .7

غذايی اړتياد محاسبې خالصه اړتيا د غذا د مغذي موادو د استعامل په ګټورتوب ويشل 

کېږي.

د مقداري پلوه د فارم د څارويو شيدي زياتره د اوبو، شحم، پروتني، لکتوز او مرنايل  .3

 ازه کلسيم او فاسفورس( څخه ترکيب شوي.موادو )په  ډېره اند

د شيدو اجزاوي يا مستقيام  د ويني څخه جذبيږي يا د ويني څخه د جذب شوو  .4

 ابتدايي موادو څخه جوړېږي.  دوی د څاروی د غذا څخه منشا اخيل.

د شيدو محصول او ترکيب د نوعو، نسل، سټراين، عمر او شيدو د مرحلې په اساس  .1

 توپري کوي.

تنې او شيدو توليد د ميتابوليزبل انرژي د استعامل ګټورتوب د خوراکې د د ژوند سا .7

 انرژي رسه تړيل او ډير مشابه دي.

په غذاګانو کې په لږه اندازه د کانسنرتيت عالوه کول د شيدو په حاصل کې ځواب  .4

هم مهاله د وښو  اخيستل لږيږي، چې دا لږېدل نسبت لږ  توقع کيږي، ځکه چې 

ت لوړ کيفيت لرونکو لپاره  ډېر دي. عالوه له دې څخه اضافه کنسنرتي کيفيته وښو ته د

د رومن د مفرو تيزابونو له جملې څخه پروپيونيت   ډېروي چې ځواب يې د شيدو په 

 حاصل کې منفي او ژوندي وزن اخيستو لپاره مثبت دي.

تخمر  نډېره انرژي اخيستل بايد يوه ځانګړی اندازه واښه په برکې ولري ترڅو د روم  .0

قابل د قبول وساتل يش او د اسيدوزيس، لږ اخيستلو د ستونزو او شيدو د شحم د 

لږيدو څخه مخنيوي ويش.
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د غذا لږ اخيستل د شيدو په محصول او ترکيب ښکاره تاثري لري. په  ډېرو واقعاتو کې  .69

محصول د ورځو په دوران کې  ډېر لږيږي. د غذا د انرژي محدودول د شيدو پروتني 

 ، ځکه چې آمينواسيدونه ګلوکونيوجنيزيس ته ځي.لږوي

وښو نشتون دی چې په  coarseلږ شحم لرونکي شيدي په عنعنوي ډول په غذا کې  .66

رومن کې  د لږ استيت او  ډېر پروپيونيت د توليد سبب کيږي. د رومن دا مفر شحمي 

دل ېيا د بدن د شحم ذخريه ک\تيزابونه د شيدو شحمو ته د استيت ليږد لږوي او 

ډېروي. په نژدي وختونو کې په رومن کې د پويل مشبوع شحمي اسيدونو په 

بايوهايدروجنيشن کې د شيدو د شحمو د منځني لږيدو د اصيل کنرتلونکي ميکانيزم 

 په توګه وړاندې شوي.

د شخوند وهونکو څارويو د پروتني اړتياوي د ميتابوليزبل پروتني په توګه ښودل  .66

په توګه ترشيح  EDNيا  ERDPونو لپاره د پروتني ليږد کيږي، د رومن د مکروب

 کيږي.

د شيدو ورکونکو ميږو او اوزو د ژوند ساتنې د انرژي اړتياوي د ميتابوليکي وزن رسه  .67

تړيل دي، چې د فعاليت له اضايف اندازي رسه وي، دا په هغو څارويو کې لږ وي 

 ې په تپو په سختو اقليميچې د دروازي دننه ساتل کيږي او د هغو لپاره  ډېر دي چ

حالتونو کې ساتل کيږي. د دوی د شيدو توليد به عموما  په نسل، د شيدو ورکولو په 

حالت او حمل په سايز متکي وي. انرژي او پروتني  د زيږون او شيدو د مرحيل ساده 

 عکس العمل دي.

روسته و د خوګې د شيدو شحم د شيدو ورکولو په درميه اونۍ کې  ډېريږي او له هغې  .63

 لږيږي. پروتني د شيدو د توليد په اوايلو کې لږيږي او وروسته بيا  ډېرېږي.

د خوګو په عرصي دوه رګه نسلونو په ځانګړی توګه توليدي نسلونو کې د شيدو  .64

محصول د عمر،حمل سايز او نسل رسه توپري کوي. د انرژي اړتياوي د شيدو په انرژي 

 ګټورتوب متکي کيدي يش. 9.34باندې د غذا د انرژي د بدليدو په 

خوګي د شيدو د توليد د اړتياوو د ډاډمن کيدو لپاره د بدن په ذخريوي انرژي باندې  .61

اتکا کوي. موجوده نظري وايي چې  غذايي انرژي اخيستل لوړ يش تر څو د وزن 



لنډيز ۷۵۵

بايلل اصغري حد ته ورسيږي. د بالربتوب په مهال انرژي عالوه کول محدوديږي تر 

 رکولو کې د اشتها بايللو  مخه ونيول يش.څو په شيدو و 

غذايي پروتني د خوګې لپاره د رضوري آمينو اسيدونو اساس دي. غذاګاين معموال   .67

د ايليوم د هضم وړ اليسني معيار ته فورمول کيږي، چې د نورو آمينواسيدونو اندازي 

د عادي پروتني په شان ساتل کيږي.

 او شيدو ورکولو مرحيل رسه تړاو لري.د آسپې د شيدو محصول د بدن له وزن   .64

ورځ لږيږي او له هغې وروسته  66د اسپې د شيدو ګراس انرژي د شيدو ورکولو په   .60

( US NRCڅخه لږ تغري کوي. د انرژۍ اړتياوو د هضم وړ  ) 6۱6MJ/kgتقريبا  له 

يا خاليص انرژي په توګه ښودل کيږي. خاليص انرژي په فرانسوي سيستم کې، 

( دي، چې د يو کيلوګرام unite fourager cheval) UFCونکي واحد استعامليد

( رسه مساوي دي.0۱36MJ/kgمعياري وربشو )

د اسپې د ژوندساتنې اړين پروتني  د نسل او ميتابوليکي وزن رسه تړاو لري. د توليد  .69

 اړتيا يي په لومړيو کې د شيدو په مرحله متکي ده.

 MADC(matieres azotesني ياد غذايي پروتني اړتياوي د خام پروت .66

digestibles cheval) او په کوملو کې په حقيقي هضم شوي پروتني  رسه ښودل ،

شوي.
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 پوښتني

وزن،   164kgد يوي شيدې ورکونکي غوا  ميتابوليکي انرژي اړتيا محاسبه کړئ چې  ۱.۱.

77kg  70شيدو توليد چېg/kg  9۱4شحم لري، او د ورځيkg السه  وزن په هغه غذا له

 )6993Feed into Milk(او  )6007AFRC(وي، او  mq=9۱16ورکوي چې 

 استعاملوي.

وزن،  164kgد يوي شيدې ورکونکي غوا د ميتابوليکي انرژي اړتيا محاسبه کړئ چې  ۶۱.۱

77kg  70شيدو توليد چېg/kg   77شحم اوg/kg  9۱4پروتني لري، او د ورځيkg  وزن

استعاملوي )ميکرويب  Feed into Milk (6993)او  AFRC(6007)ضايع کوي 

 وچ مواد خوري(. 69kgاو د ورځي  6699g/dayحقيقي پروتني توليد يې = 

 44kgد يوي ميږي ورځني ميتابوليزبل انرژي او پروتني اړتياوي محاسبه کړئ چې  ۶۱.۱

وزن لري په تپو ګرځي او د شيدو ورکولو په درميه اونۍ کې وي، يو رودونکي بچي لری 

 دي. g W/day 699او ضايعات يې    7۱44يې  mqو يوه غذا خوري چې ا

وزن لرونکي خوګي د خاليص او هضم وړ انرژي اړتياوي محاسبه  699kgد يوي  ۶۱.۱

شحم ضايع کوي. که  9۱64kgشيدي د ورځي توليدوي او د بدن څخه   66kgکړئ چې 

م وړ انرژي اندازه غذا خوري، نو د خاليص او هض   4۱9kgچريي دا خوګه د ورځي 

(MJ/kg.به يې څومره وي ) 

وزن لرونکي خوګي ورځني د ايليوم د هضم وړ اليسني او غذايي  699kgد يوي  ۶۱.۱

  9۱64kgشيدي توليدوی او د بدن    66kgاليسني اړتياوي محاسبه کړئ چې د ورځي 

د هضم  خوراکه خوري، نو د ايليوم 4۱9kgلپيد ضايع کوي. که چريي دا خوګه د ورځي 

 ( به يې څومره وي.g/kgوړ اليسني او غذايي اليسني اندازي )

شيدي  64kgآسپې چې د شيدو ورکولو په اوايلو کې د ورځي  199kgد يوي  ۱۱.۱

توليدوي د هضم وړ انرژي، خام پروتني، اليسني، کلسيم او فاسفورس اړتياوي محاسبه 

 کړئ.
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  څپرکی لسمو ا

 په اختياري ډول د غذا اخيستل

 په ساده معده لرونکو څارويو کې د غذا اخيستل ۱.۱.

 په شخوند وهونکو کې د غذا اخيستل ۷۱.۱

 په اسونو کې د غذا اخيستل ۷۱.۱

 وړاندوينهد غذا اخيستنې  ۷۱.۱

په تريو څپرکيو کې د څارويو د ژوند ساتنې او بېالبيلو توليدي پروسو لپاره، 

مغذي موادو او انرژي ته پاملرنه شوي. يو بل اضايف فکتور چې بايد د خوراکي په اندازه 

کې په پام کې ونيول يش هغه په معلوم وخت کې د څاروي مرصف دی. هرڅومره چې 

ورځي مرصفوي، په هامغه اندازه يي د ورځني توليد  ډېريدو يوڅاروی  ډېره خوراکه د 

چانس لوړيږي. د توليد  ډېروايل چې د  ډېري غذا اخيستنې پواسطه تر السه کيږي معموالً 

د توليدي پروسو د ټول ګټورتوب له  ډېروايل رسه تړاو لري، ځکه چې د محصول د  ډېروايل 

ېږي. په هر صورت، په عموم کې ځانګړی رسه د ژوند ساتنې اندازي په متناسب ډول لږ 

استثنات شتون لري؛ د مثال په توګه، د باکون خوګانو په ځينو نسلونو کې، د  ډېري غذا 

اخيستل جسد چاغوي،چې د مرصفونکي لپاره قابل د قبول نه دي او له دې کبله د اقتصادي 

 پلوه نا غوښتی دي.
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ولو، پيژندلو او هغې ته حرکت ورکتغذيه يوه پيچيل مسله ده چې د غذا په لټولو، 

د غذا حيس ارزښت، د خوړو په رشوع او بلع کولو باندې شامله ده. غذا په هضمي الر کې 

هضميږي،وروسته بيا مغذي مواد جذب او ميتابوليزم يې صورت نييس. دا ټول حرکتونه او 

ړين دي دا ا پرويس د لنډي مودي لپاره د غذا اخيستل متاثره کويل يش. عالوه له دې څخه

ذکر کړو چې ويل په زياتره بالغو څارويو کې د  ډېر وخت لپاره د بدن وزن  ډېر يا لږ ثابت 

ساتل کيږي، حتي چې خوراکې ته په ازاد ډول الرسيس  لري. له دې کبله د غذا اوږد  او 

لنډ مهال  اخيستلو د کنرتول مفکوري بايد په پام کې ونيول يش، لومړنی يي د انفرادي 

راکو له رشوع او توقف رسه په پام کې نيول کيږي او وروستي يي د ژوند ساتنې د اوږد خو 

مهال انرژي بالنس رسه په پام کې نيول کيږي. اګر چې د کنرتول دا سيستمونه فکر کيږي 

چې د فارم د څارويو په ټولو صنفونو کې يوشان دي، د نوعو ترمنځ اړين توپريونه شتون 

الري په دنده او  جوړښت تکيه کوي. د فارم د څارويو د غذا  لري چې عموماً د هضمي

اخيستو لپاره د کنرتول ميکانيزمونه په دري اندازو کې عميل کيدي يش. په ميتابوليکي 

سطحه د مغذي موادو اندازي، ميتابوليتونه يا هورمونونه کيدي يش عصبي سيستم تحريک 

ي چې ايا څارويو  ډېر خوراک کړي کړي، د هضمي موادو اندازي کيدي يش دا معلوم کړ 

که نه. په پايله کې همدارنګه  خارجي تاثريات لکه  د اقليم تغريات او د خوراکې اخيستلو 

اسانتيا  غذا اخيستل متاثره کولی يش. په ساده معده لرونکو څارويو کې، چې کنسنرتيت 

ومړي قدم ل خوراکي ورکول کيږي او خرابو محيطي رشايطو څخه ساتل شوي، کنرتول په

کې په ميتابوليکه سطحه کې دي. هر څومره چې غذا فايربي کيږي، کنرتول هضمي سيستم 

ته بدليږي او په هغو شخوند وهونکو کې  چې څړ، نه کوي معموالً په عمليايت سطحه کې 

دی. د څړ کونکو شخوند وهونکو لپاره، محيطي فکتورونه  ډېر اهميت لري او د اخيستنې 

. د دي څپرکی لومړۍ برخه کې  ساده معده لرونکي او دوهم کې   مشخص کونکي دي

شخوند وهونکي ذکر شوي )د څريدونکو څارويو په شمول(. په پايله کې، هغه فکتورونه 

 په پام کې نيول کيږي چې په اسونو کې اخيستل متاثره کوي.
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  په ساده معده لرونکو څارويو کې د غذا اخيستل۱.۱.

 په مرکزي عصبي سيستم کې د کنرتول مرکزونه 

، کول د هايپوتالموس مرکزونو پواسطه کنرتوليږي په څارويو او مرغانو کې تغذيه

چې په مغزو کې درسيربوم  الندې موقيعت لري. دوه ډوله فعاليت  لري.  لومړنی يې د 

کړي  دې چي د دوهم پواسطه منعتغذيه کولو مرکز دي )جانبي هايپوتالموس(، چې پرته له 

يش په څاروی کې د خوړو سبب کيږي، د موړوايل د ډاډمن کېدو مرکز چې د غذا د 

مرصف په پايله کې ورته د بدن انګيزي رسيږي. داسې فکر کيږي چې که چريي د څاروی  

 د موړوالی مرکز ته انګيزي و نه رسيږي تر څو د تغذيه کولو مرکز فعاليت نهي کړي، څاروی

به دوامداره خوراک وکړي.  د دې کار ساده وايل  شکمن  دي، حتي دا چې هايپوتالموس 

د خوراکي اخيستو په تنظيم کې  اړين رول لوبوي، اوس دايس عقيده ده چې د مرکزي 

 عصبي سيستم نوري برخي هم په کې شاميل دي.

 

 لنډ مهايل تنظيم 

  شيموسټاټيک تيوري

په هضمي الر کې له خوراکي موادو څخه د مغذي موادو ازاديدل،د هغوی 

جذب، ځيګر ته د پورټل سيستم پواسطه انتقال، او د ويني په دوراين سيستم کې  شتون 

ټول مغذي موادو ته دا چانسونه ورکوي تر څو د دوی موجوديت د هايپوتالموس د 

ځينو  وري مطابق، په دي برخو کې دموړوايل مرکز ته انګيزه ورکړي. د شيموسټاټيک تي

وخيمو موادو  ډېرېدل مغز ته يوه انګيزه ليږي ترڅو څاروی خوراک بس کړي او کمواليي 

د دي سبب کيږي چې څاروی خوراک رشوع کړي. پخوانۍ څيړنو د ويني د ګلوکوز په 

روی ته ااندازو مترکز کړي. د انسولني لږې اندازي په وينه کې د ګلوکوز اندازه لږوي او څ

د لوږي احساس ورکوي چې خوراک رشوع کړي. دايس وړانديز کيږي چې 

ګلوکورسيپټورونه، ښايي په هايپوتالموس کې  واقع وي، چي ياپه وينه کې د ګلوکوز تقريبي 

اندازه وڅاري يا د ويني د رشيانونو او وريدونو ترمنځ اندازه وسايت. اوسنيو څيړنو هغه 

مي الر او ځيګر کې، د ګلوکوز)او نورو مغذي موادو( اصيل رسيپټورونه پلټيل چې په هض
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رسچينې ته نژدي موقيعت لري، چې د غذا اخيستو ته چټک ځواب وايي. له دې کبله په 

کوملو يا د ځيګر په پورټل سيستم کې بنديدونکي ګلوکوز نسبت هغه ګلوکوز ته چې په 

وز په ډوډينوم کې ګلوک محيطي دوران کې نښيل، د خوراک د  ډېر لږوايل سبب کيږي.

انګيزي منځته راوړي چې اعصابو ته انتقاليږي او کيدي يش د هضمي موادو د نښتلو لپاره 

د معدي څخه  د ترييدو سبب يش، ځکه چې غذا اخيستل لږيږي. د مغز او هضمي الري 

( هورمون پواسطه CCKترمنځ د ارتباط نور امکانات د پيپتايد هورمون کويل سيستوکينني )

ړاندي کيږي؛ دا هغه وخت په هضمي الر کې ازاديږي چې هضمي توليدات لکه آمينو و

په هايپوتالموس عمل  مخ وګورئ( او ۷۷۲ورسيږي )اسيدونه او شحمي اسيدونه ډوډينوم ته 

تزريق  په چورګوړو کې د غذا اخيستل لږ کړي، د شاټينګي  CCKکوي. په رګونو کې د 

ضاليت فعاليت يې تحريک کړي، په دايس حال کې حرکت يې لږ کړي او د ډوډينوم  ع

چې د خوګانو په معده کې پايلورس منع کوي له دې کبله د غذا ليږد محدودوي. همدارنګه 

د هضمي الري نور هورمونونه لکه ګريلني او سوماتوستاتني د خوراک اخيستلوپه کنرتول 

په دي  مغذي مواد چې کې په هايپوتالموس  تاثريات لري. په ځيګر کې، ګلوکوز او نور

غړي کې اوکسدايز کيږي دايس عقيده ده چې د واګوس عصب پواسطه انګيزي ليږي چې 

باالخره هايپوتالموس ته رسيږي. په مرغانو کې د غذايي موادو د اخيستو لنډ مهايل کنرتول 

 اد ويني د ګلوکوز يا نورو مغذي موادو پواسطه  په ورته اندازه متاثره کيدي نه يش، او د

 انګيزي لکه چې مخکې ترشيح شوي مستقيامً د ججوري څخه رسيږي.

 

 ترموستاتيک تيوري

دا تيوري  وايې چې څاروي د ګرم ساتلو لپاره خوراک کوي او خوراک بندوي 

تر څو د لوړي تودوخي څخه مخنيوي وکړي. د غذا د هضم او ميتابوليزم په دوران کې 

يږي، او دايس فکر کيږي چې دا هيټ انکرمينټ کويل يش چې يو د هغو تودوخه توليد

انګيزو رامنځته کړي چې د غذا اخيستني په لنډمهاله تنظيم کې استعامليږي. دايس 

ترموريسيپتورونه شتون لري، چې د تودوخي له تغري رسه حساس دي، او د هايپوتالموس 

وس په تجربو کې چې د هايپوتالمپه مخکنۍ برخه او  پوستکي کې شتون لري، مګر په 
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يخيدو او ګرميدو په څيړنو شاميل دي د غذا په اخيستو کې موجوده تغريات رامنځته شوي 

نه دي. په هر صورت، د محيط لوړه تودوخه عمالً )لکه چې په څوارلسم څپرکی کې ذکر 

 شوي(، د لږ خوراک پواسطه د دوی د تودوخي د لږ توليد سبب شوي.

 

 نظيماوږد مهاله ت

د بدن د ثابت وزن اوږدمهاله محافظت،د څاروی له غوښتني رسه يوځای کيږي 

تر څو د بدن هغه وزن ته ورسيږي، که چريي دا د لوږي پواسطه تغري يش يا تغذيه کول 

صلب يش، په دې داللت کوي چې د انرژي له ذخريي رسه تړيل ځني مناينده ګان دغذا 

مو د يوي انګيزي په توګه کار کوي. يو وړانديز يې  د شحاخيستني د اوږد مهاله تنظيم لپاره 

زيرمه کيدل دي . په پولټري کې  څيړين د تنظيم دا ليپوسټاټيک طيوري حاميه کوي. هغه 

چرګان چې د نورمايل خوراکي دوه چند خوړو ته تنبه کيږي په ګيډه او ځيګر کې شحم 

ورځو لپاره نهار شو،  71-6غان د  ذخريه کوي. کله چې تنبه شوي تغذيه کيدل بند شو نو مر 

او کله چې داوطلبانه تغذيې ته پريښودل شو  غذا اخيستل يې لږ وو. د دي څيړنو څخه 

معلوميږي چې کله تنبهي تغذيه بنده يش نو مرغان وزن باييل، او د انساجو شحم هغې حد 

و د ه کولورځو څخه وروسته نورمال ته ګرځي. په خوګانو کې د تغذي 77ته لږيږي چې د 

کنرتول مرکزونو ته د بدن د شحم د هر ميکانيزم فيډبک لکه په پولټري او نورو څارويو کې 

دومره حساس نه دي.  دا حساسيت نه درلودل کله چې د جسد  ډېر شحم په پام کې نيول 

شوي نه وي،د جنتيکي انتخاب پواسطه د چټک وزن اخيستني په خاطر رامنځته کيدي 

نن ورځ کيږي،او يوه ناغوښتې ځانګړنه ده. د عرصي خوګانو د يش لکه چې دا کار 

چاغوايل طبيعي ميل معموالً  د محدودي تغذيي او همدارنګه د هغو خوګانو په انتخاب 

رسه له منځه ځي چې لږه اشتها لري. د خوراکي د اخيستو په تنظيم کې د شحم د ذخريه 

 7۱77پواسطه تائيد شوي ) کيدو دنده  په نژدي وخت کې د ليپټني هورمون د کشف

 چوکاټ(.
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 چوکاټ د غذا په کنرتول او پرفورمنس کې د لپټني دنده 7۱71

آمينو اسيدونه لري. دا پويل  776يو ځانګړی ځنځري لرونکي پيپتايد دي چې  لپټني

پيپتايد د سپني ذخريوي نسج پواسطه ترشح کيږي او په هايپوتالموس باندې تاثري کوي او د 

عصبي پيپتايد ازاديدل متاثره کوي، چې د غذا اخيستنې قوي محرک دي. له دې کبله لپټني د 

وکاندريا نه او په مايتد غريجوړه يئ توليد پواسطه فزيکي کړ  ATPغذا اخيستل لږوي او ممکن د 

کې د تودوخې توليد  ډېروي. د دي کشف د هغو موږکانو د څيړين څخه رامنځته شوي چې 

Hyperphagic  وو او له دې کبله چاغ شوي و، او هغه چې د لپتني جني يې لږ وو. کله چې

څارويو  د دي موږکان ته لپټني ورکړل شو، نو د غذا اخيستل يې نورمالو اندازو ته لږ شو. د فارم

په شمول د نورو نوعو ډېر څيړنودا ښوديل چې په موږکانو کې د لپټني پيچکاري کول د هغه 

هورمون جنتيکي کمبود نه درلود چې نسبت چاغو موږکانو ته يې لږ ډراماتيک تاثريات  درلودل. 

کې د لپټني پيچکاري کول  Intracerebroventricularد مثال په توګه، په خوګانو کې، په 

  77mmلږوي په دايس حال کې چې بالريب خوګي چې د مال د برخي د  19%د غذا اخيستل تر 

لږ خوراک   719دي او هغو خوګو ته 7ng/mlڅخه  ډېر  شحم لري د سريوم د لپټني اندازي يي 

وي. دا معموالً  7ng/mlڅخه لږ وي او سريوم لپټني  يي  71mmاخيل چې د مال  شحم يې  د

و هورمون اهميت چې غذا اخيستنه لږوي ذکر کړي، مګر لپټني د محيطي ښکاره ده چي د ي

ويني سپيل او مرکزي عصبي سيستم په منځ کې لومړنۍ رابطه وړاندي کوي چې د انرژي اوږد 

 مهاله بالنس تنظيموي.

همدارنګه لپټني په يو شمري نورو فکتورونو تاثري کوي چې د څاروی توليد متاثره 

، لپټني په ذخريوي نسج کې د شحم ذخريه کيدل لږوي، په دايس حال کوي. د مثال په توګه

کاربوکسيلياز ابراز متاثره کوي، د شحمو د جوړيدو  Aکوانزايم-کې چې دا د اسيتايل

محدودونکي انزايم په کې شامل دي. همدارنګه لپټني په توليد مثل سيستم باندې مستقيم 

هورمونونو  LHاو  FSHه غدې څخه د  تاثريات لري، په دايس حال کې چې دا د نحامي

ازاديدل لوړوي. دا تاثريات په توليد مثل او امربيو انکشاف باندې پراخه دي او هغه فکتورونه 

په کي شامل دي چې په ځانګړی توګه په وچو څارويو کې بلوغيت رامنځته کوي او د لنګون 

 څخه تر اسرتس پوري موده لنډوي.
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  حيس ارزيايب

د لېدين، بوي، ملس او خوند خواص په انسان کې د اشتها په تحريک کې اړينه 

دنده لري او  د هغې  غذا اندازه متاثره کوي چې په يوه وخت کې خوړل شوي. دا چې په 

هغه څارويو کې  يوه عامه فرضيه ده چې  انسانانو ته ورته رفتار لري، مګر عموماً دا اوس 

فارم د څارويو په غذا اخيستنه کې  نسبت انسان ته دا خواص لږه اړينه  قبول شوي چې د

دنده لری. د يوي ځانګړی خوراکي د انتخاب او خوړلو لپاره د اماده ګي درجي د ترشيح 

کولو لپاره د خوندورتوب اصطالح استعامليږي، مګر خوندورتوب او غذا اخيستل يو د بل 

ې د بوي، ملس او خوند خواصو باندې شامله عويض نومونه، نه دي. خوندورتوب يواز 

ده. زياتره کورين څاروي بوي کولو عادات لري مګر د خوراکې د انتخاب لپاره  د بوي 

، dill ،aniseedاړين حس مقدار اندازه کول  ستونزمن دي. د کړئيز موادو يوه نوعه، لکه 

يږي. استنباط دا دي په تکراري ډول د څارويو غذاګانو ته عالوه ک fenugreekدڼيا او 

چې د دي نوعو بوي غذاګاين  ډېري زړه راښکونکي کوي چې له کبله يې خوړل  ډېريږي. 

اګر چې  د خوراکي په اخيستو کې يب ثباته  ډېرېدل رامنځته کېږي، د دي عالوه کونکو 

موادو تاثريات تر اوسه پوري په قانع کونکي توګه ښودلې  چې د ټولټال  ډېري خوراکي په 

يستو کې اوږدمهاله وي.په ورته توګه، د خوند له حس رسه، زياتره څاروي د انتخابې اخ

ته ترجيح  ورکوي. ځوان خوګان نسبت اوبوته  د بوري  محلولونو ته   پلوه خاصو خوراکو 

ترجيح ورکوي. مرغان د عامو بورو محلولونو په وړاندې مختلف دي مګر زايلوز په 

د مالګي محلولونه د هغي غلظتونو څخه  ډېر نه خوري  ناخوښونکي توګه پيدا کوي، او

چې د اطراحي سيستم څخه يي د ويستلو توان نه لري. د څيړنو له مخې هري نوعي ځانګړی 

توپري ښوديل؛ د مثال په توګه، د خوګانو په بچي کې چې د شکرين بېالبيلو غلظتونو 

ورکوي په دايس حال کې محلولونه لري، ځني څاروي لوړو اندازو خوږوايل ته ترجيح 

 چې نور يي ردوي.
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 فزيولوژيکي فکتورونه    

( کالسيکو تجاربو ښوديل چې کله د موږکانو غذاګاين 7%71) EFA dolphد 

له خنثي موادو رسه منحل شوي تر څو مختلفې انرژي توليد کړي دي څارويو د  خوړل 

د  ثابت پايت شو. څاروي  شوي غذا د تنظيم توانايي درلوده نو د دوی د انرژي اخيستل

نظريه  پولټري او د فارم نورو غري شخوند وهونکو څارويو کې  کالوري لپاره خوراک کوي؛

 7۱71عميل کيدي يش. بېالبيلو انرژي لرونکو خوراکو ته د چورګوړو ځواب ويل  په 

ميګاژول 77۱7)يا تقريباً  MJ 7%7۱جدول کې ښودل کيږي، چې يوه نورماله خوراکه 

وليزبل انرژي( انرژي پر کيلوګرام لري، د لږي انرژي لرونکي ترکيب، باجري پوستکي  ميتاب

يوازې نياميي د اصيل انرژي يي   له  ډېريدو رسه رقيق شوي. تر ټولو رقيقه خوراکه چې

درلوده يا د نورمال څخه ډيره لږه انرژي يي درلوده د چورګوړو پواسطه تجربه شوي. 

راکي خوړلو په وړاندې عکس العمل ښودلی، مګرحتي د ډېري خو   779چورګوړو تر  

پوري لږ شوي. که چريي د يوي خوراکي  انرژي  د انرژي د غليظو   9%7انرژي اخيستل تر 

رسچينو لکه شحم، په عالوه کولو رسه  ډېريږي بيانو چورګوړي مثبت عکس العمل ښکاره 

نه وي تر څو د انرژي د کوي. دوی لږ خوراک کوي، مګر د خوراک لږ اخيستل به کايف 

اخيستو د  ډېريدو  مخه ونييس. کله چې په خوراکي کې  لږ هضميدونکو مواد  ډېر 

استعامليږي،  د دي مقدار اخيستلو تنظيم له منځه  ځي ځکه چې د معدي او کوملو محدود 

ظرفيت يو فکتور دی. ججوره په مرغانو کې له اخيستو رسه په پام کې نيول کيږي، ځکه 

ې د تغذيه کولو وخت محدوديږي نو ججوره نه لرونکي مرغان نسبت نورمالو مرغانو کله چ

ته لږ خوراک کوي. په ججوره کې د بيکاره موادو ايښودل  د غذا اخيستلو د لږيدو سبب 

کيږي. د يت لرونکو په مرۍ، معده، ډوډينوم او وړو کوملو کې د پراخوايل او کشش  

احو پراخوالی  په واګوس عصب  او د هايپوتالمو په رسيپتورونه پيژندل شوي.  د دي س

Satiety   .جدول ته ورته  ښودين په خوګانو کې تررسه  7۱71مرکز کې فعاليت  ډېروي

شوي او ورته عکس العمل يې ښوديل. د انرژي د اندازي  په وسطي حد کې، خوګان 

ه چې ه )لکه هغمختلفي اندازي  جربان کويل يش، مګر د لږي انرژي لرونکو خوراکو رس 

% MJ DE/kg جربان کول بشپړ نه وي او انرژي اخيستل لږيږي. برعکس، که چريي ،)
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ته  ډېريږي، خوګان په  MJ DE/kg 77د خوراکو انرژي  د شحمو په عالوه کولو رسه 

ورته توګه خپله خوراکه لږويل نه يش او  انرژي اخيستل  ډېريږي. د پولټري په شان د 

ديز کيږي چې د لږي انرژي لرونکو مواد په اخيستو رسه د انرژي اخيستل خوګانو لپاره، وړان

د هضمي الري له انبساط رسه محدوديږي. همدارنګه دا وړانديز شوي چې  ډېره انرژي 

لرونکي خوراکي به  ډېري وخوړل يش ځکه دوی کايف حجم تهيه کويل نه يش. د غذا 

 وړانديز کوي چې، د انرژي، اخيستل اخيستني او انرژي اړتيا ترمنځ عمومي اړيکه دايس

( رسه تغري وکړي. 1۱17Wبايد مستقيامً د ژوندي وزن رسه نه بلکې د ميتابوليکي ژوندي وزن )

دا عمومي اړيکه ده اګر چې د څاروی د فزيولوژيکي حالت رسه تغري  کيدي يش. د مثال 

ورکولو  دي، او د شيدوپه توګه، شيدي ورکول معموالً د  ډېري خوراکي اخيستو رسه تړيل 

 په اعظمي حد کې، خوراکه اخيستل د شيدو نه ورکونکو څارويو ته نژدي دري چنده وي.

 جدول د چورګوړو په غذا، انرژي اخيستلو او د هغوی په وده د غذا د لږې انرژي  تاثريات  7۱71

 غذا شمېره 

 7 7 7 7 7 

      د غذا انرژي

 7۱%7 1۱%7 6۱77 7۱17 7۱67 (MJ/kg) توليدي انرژي 

 77۱77 77۱7% 71۱77 7۱%7 1۱77 (MJ/kgميتابوليزبل انرژي)

 71 67 17 77 711 (%ميتابوليزبل انرژي ) د لومړي منرب غذا 

اوين  د چورګوړو پرفورمنس  )د لومړي منرب غذا  77د عمر تر 

 (%د پايلې

    

 777 771 777 717 711 د غذا ټول اخيستل

 17 71 77 1% 711 ميتابوليزبل انرژي ټوله اخيستل شوي

 7% 7% 717 %% 711 ژوندي وزن اخيستل

( %اوين کې د جسد شحم )د وچې مادې 77په  

 )يوازې نارينه چرګوړی(

76۱7 77۱7 77۱7 77۱7 76۱7 

After Hill F W and Dansky L M 7%77 Poultry Science, 77: 777. 

په خوګو کې، د بالربتوب په مهال لږه خوراکه ورکول کيږي، او د شيدو ورکولو  

په دوران کې  مرصف  ډېريږي. که په نورمالو خوراکو رسه په ازاد شکل تغذيه شوي وي، 

بالريب خوګي  ډېر خوراک کوي او چاغيږي، مګر په خوراکه کې د فايربي محصول لکه 
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رژي اخيستل لږيدي يش. داسې ښکاري چې له مترين د لبلبو توفالې په شاملولو رسه ان

کولو رسه اخيستل  ډېرېږي، او په موږکانو کې مطالعاتو ښوديل  چې د خوراک اخيستو او  

مترين د دوران ترمنځ يوه خطي رابطه شتون لري. په هر صورت ، د فارم په څارويو کې 

 ډ وخت لپاره د ستړيامحدود معلومات وړانديز کوي چې ممکن مترين غذا اخيستل د لن

 له کبله لږوي.

 

 غذايي لږوايل 

د انساجو پواسطه د هضم څخه د جذب شوو توليداتو استعامل د بېالبيلو 

ميتابوليکي الرو د کوانزاميونو او  ډېرو انزاميونو په موثري دندي باندي متکي دي، او د 

وي. په ، غذا اخيستل متاثره کرضوري آمينو اسيدونو، ويټامينونو او مرنالونو غذايي لږوايل

پولټري کې د آمينو اسيدونو شديد لږوايل  خوراک لږوي په دايس حال کې چې منځني 

لږوايل،  په وده باندې د پام وړ تاثري نه لري، خوراکه اخيستل  ډېريږي. کله چې چرګو ته 

هګۍ  جوړولو په ورځ  ( ولري، نو د71g/kgهغه خوراکه ورکول کيږي چې لوړ کلسيم )

ډېر وي. کله چې د    779نسبت هګۍ نه جوړولو ورځي ته  د خوراکي اخيستل تقريباً 

ورکول کيږي، دا غټ توپري نه واقع  Calcareous gritخوراکې کلسيم او په جال ډول  

کيږي. معلوميږي چي هګۍ ورکونکي چرګي، د کلسيم لپاره خوراک کوي؛ هغه هورمون 

يستل کنرتولوي د اوسټراډيول څخه عبارت دي. په اشتها باندي د ځانګړي چې د کلسيم اخ

تراس مرنالونو، په ځانګړی توګه کوبالت، مس، زينک او منګانيز، او همدرانګه ويټامينونه 

د لږوايل تاثريات پخوا په پنځم او شيږم   77Bلکه ريټينول، کويل کلسيپريول، تيامني او 

 ونکو کې د کلسيم اشتها رامنځته کول اړين نه دي، ځکهڅپرکو کې واضح شوي. په يت لر 

 دوی  د بېالبيلو جذبولو پواسطه د کلسيم تهيه کول  تنظيموي.
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 انتخايب تغذيه کول

څاروي ځانګړی غذايي اړتياوي لري، مګر په طبيعي حالتونو کې  دوی د 

مخ کيږي، چي ځني يي د غذايي پلوه کايف نه انتخاب لپاره د خوراکو له پراخه نوعو رسه 

دي. اهيل صحرايي موږک  او موږکان  غذا اخيستل تنظيموي، حتي که د غذاګانو خواصو 

ته پريښودل يش،  دوی د انرژي، پروتني او ځانګړو نورو مغذي موادو اړتياوي تنظيموي. 

اول د چې کورين پ د فارم په څارويو کې د څيړنو له مخې، په پولټري کې دا موندل شوي

کلسيم  او همدارنګه د فاسفورس، زينک، تيامني او بېالبيلو آمينو اسيدونو لپاره ځانګړې 

 اشتها لري.

دا ممکن ده چې پولټري په دوه جال غذايي مرکباتو تغذيه يش، لکه بشپړه دانه 

يږي؛ ک )د بيلګې په توګه ټول غنم( او بالنس شوي غذا چې انتخايب تغذيه کولو رسه پيژندل

دا مرغانو ته اجازه ورکوي تر څو د ټويل خوراکي د انرژي او پروتني تناسب بالنس کړي. 

بالنس غذا فورمول کيږي نو ځکه د دوه غذاګانو د خوړو مساوي اندازي توقع کيږي؛ او د 

ميده کولو، مخلوطولو، او پيليټ کولو د قيمت څخه  د ټويل داين په ورکولو رسه مخنيوي 

له غذا قيمت لږېږي. د انتخايب تغذي کولو سيستم په غټو او وده کونکو فيل کيږي. د جم

مرغانو کې په کاميابۍ رسه استعامليږي، مګر په برايلر چورګوړو او بالغو هګۍ ورکونکو 

چرګو کې دا کاميايب ثابته نه ده. هغه تيوري چي پولټری يو کنرتول سيستم لري او دوی ته 

يلو غذاګانو څخه د غذايي اړتياوو د ډاډمن کېدو لپاره مناسبه اجازه ورکوي تر څو د بېالب

اندازه انتخاب کړي د  ډېرو ساده، او نورو فکتورونو لکه د غذايي موادو فزيکي شکل، د 

خوراکي ترکيب، خوراکې لوښې حالت او مخکني تجريب  رسه د تړاو لرل، هم په کي شامل 

راپور ورکړ چې خوګان د دي توانايي ، په امريکا کې  TM Evvardکې،  77%7دي. په 

لري چې د  ډېرو خوراکو په شتون کې ډاډمنه خوراکه انتخاب کړي، او د ودې رسه، رسه 

دوی د انتخاب شوو خوراکو اندازي تغريوي تر څو  د پروتني او انرژي ترمنځ مناسب 

و دا څبالنس وسايت. خوګان له غذاګانو رسه د عادت کولو يوي دوري ته اړتيا لري تر 

توانايي ولري چې د هغوی ځني خواص  د هغوی د غذايي تاثرياتو رسه ورته تړاو ورکړي. 

 اوسني پلټنو ثابته کړي کله چې خوګانو ته د بېالبيلو پروتني لرونکو غذاګانو ترمنځ انتخاب
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جدول ښايي  7۱71ورکول کيږي خوګان د يوي مناسبې پروتيني غذا د انتخاب توان لري. 

 g/kg 761څخه  777g/kgغذاګاين وړاندي يش چې د پروتني اندازه يي د  چې کله دايس

ګروپونه( د دي وړتيا لرله ترڅو  7-7ته توپري ولري، د خوګانو د شپږو څخه څلور ګروپونو )

پروتني يي برابر کړي وو. لومړي  711g/kgهغه اندازي انتخاب کړي چې مناسب تقريباً 

دواړو ډير لږ  پروتني درلود تر څو درست انتخاب  ګروپ ته هغه غذاګاين ورکړل شوي چې

وکړي، او بل ګروپ ته دايس غذاګاين ورکول کيدي چې د هغوی د اړتيا په نسبت يې لوړ 

پروتينونه درلودل. اړوند تجاربو ښوديل چې د انتخاب شوي خوراکې پواسطه تغذيه شوو 

د بدن د وزن له    خوګانو  د هغوی د انتخاب شوي خوراکي  پروتني لږ کړي ځکه چې

ډېريدو رسه د هغوی د پروتني اړتيا لږيږي. عالوه له دې څخه، خوګان د جنتيکي پلوه دا 

توانايي لري چې د  ډېر پروتني لرونکو خوراکو په انتخاب رسه   ډېر ډنګر انساجو ته وده 

 ورکړي )سامل نارينه د نسلونو د باکون توليد لپاره انتخاب شوي(.

 جدول  د مختلف خام پروتني لرونکو خوراکو څخه د ځوانو خوګانو د غذا انتخابول 7۱71

ګروپ 

 شمېره

د خوراکې پروتني 

(g/kg) 

غذا اخيستل 

(g/day) 

غذاګانو   7او 7د 

 نسبتونه

د ټولې غذا پروتني 

(g/kg) 

 7 7    

7 777 717 7716 7%:17 761 

7 777 777 7177 6:%7 717 

7 777 761 7177 77:76 717 

7 717 777 7177 77:6% 717 

7 717 761 7116 66:77 717 

6 777 761 7177 %7:7 777 

Adapted from the data of Kyriazakis I, Emmans G C and Whittemore C T 

7%%1 Animal Production 77: 77%. 
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  په شخوند وهونکو کې غذا اخيستل ۷۱.۱

په ميتابوليکي کچه کنرتوليږي،  اخيستلاګر چې د شخوندوهونکو د غذا 

سګنالونه يې د ساده معده لرونکو څخه توپري کوي.   د شخوند وهونکو د هضمي الري 

څخه جذبېدونکي ګلوکوز لږ دي او د ويني ګلوکوز اندازي د تغذيه کولو له عادت رسه لږه 

يک ې د غذا اخيستني ګلوکوسټاټاړيکه ښکاره کوي.  له دې کبله په شخوند وهونکو ک

ميکانيزم کنرتول  احتامل نه ليدل کيږي. يو  ډېر احتاميل شيمو سټاټيک ميکانيزم به د مفر 

شحمي اسيدونو کي شامل وي چې له رومن څخه جذب شوي. د استيت او پروپيونيت د 

ه ر رومن داخيل تزريق  چې د شخوند وهونکو پواسطه د کانسنرتيت خوراکو اخيستل متاث

په  reticulo-rumenکوي، او وړانديز کيږي چې د استيت او پروپيونيت ريسپټورونه  د 

luminal  طرف کې واقع کيږي. همدارنګه د ځيګر په پورټل وين کې د دي تيزابونو تزريق

په ښکاره ډول د ځيګر څخه هايپوتالموس ته د سګنالونو د ليږلو پواسطه غذا اخيستل 

ه چې تيت او پروپيونيت ته د غذا په اخيستلو لږ تاثري لري، ځکلږوي. بيوتاريت نسبت اس

هايدروکيس -بيوتاريت په نورمال ډول د رومن د اپتليم پواسطه په اسيتو استيت او بيتا

بيوتاريت بدليږي. هغه خوراکي چې يوازې واښه يې لرل، د مفر شحمي اسيدونو نښليدل 

ند لودل. لکه چې پورته ذکر شول، په شخو د غذا اخيستلو په لږوالې باندې لږ تاثريات در 

وهونکو کې چې دايس خوراکي اخيل، د غذا اخيستلو کنرتول د هضمي سيستم په کچه  

 عميل يش، او د خوراکي ځانګړين د غذا په اخيستلو اړين تاثري لري.

 

 د غذا اخيستلو ځانګړی کونکي مشخصات 

 کړي، مګر کيدي يششخوند وهونکي د حجمې غذاګانو د استعامل رسه توافق 

او تخمر  Ruminationهيڅکله هم د دايس غذاګانو په پروسس کې ستونزه ونه لري. 

کراره پرويس دي، او فايربي غذاګاين په هضمي الر کي  د هضم وړ مرکباتو د اخراج لپاره  

ډېر وخت ته اړتيا لري. که چريي  غذاګاين او د هغوی نا هضم پايت شوين په هضمي الري 

څاروی پواسطه ځنډ يش نو له دې کبله به يې ورځني اخيستل لږ يش. په  ډېرو تغذيه کې  د 

کونکو حالتونو کې، غذا اخيستل د رومن د اندازي پواسطه محدوديږي، چې د رومن په 
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رسيپټورونه د ډکيدو انګيزي مغز ته وړي، مګر   Tensionاو  Stretchديوال کې د 

رومن بحراين ډکيدل معلوم نه دي. بله نظريه  چې  اعظمي  ترکيبونکي او  له دې کبله د

حجم لرونکي غذاګاين لکه بيده او پروړه، به نسبت کانسنرتيت موادو ته رومن ډير ډک 

حاميه شوي، اګر چې حجمي غذاګاين د ژولو وروسته دومره حجم نه لري چې  کړي

هغې خوراک څومره په اخورکې وي. د رومن د ډکيدو بله مفکوره دا ده چې څاروي تر 

کوي تر څو د ژوند ساتنې لپاره يوثابته اندازه وچ مواد په رومن کې واخيل؛ ځني تجريب د  

ډېر عمر لپاره تررسه شوي، اګر چې ځني غذاګاين )د بيلګې په توګه د سايليج ځني نوعي( 

شتون لري چې د نورو غذاګانو په شان  ډېر ډکيدل نه تحريک کوي. همدارنګه د رومن په 

کې د اوبو په اړه شک موجود دي. په رومن کې د اوبو ډکي پوکاڼي د دي اندازه په  ډکيدو

موثره توګه لږوي، چې د خوراکي اخيستل لږ کړي، مګر هغه اوبه چې غذا ته عالوه شوي 

دا تاثري نه لري. په هر صورت ځني  غذاګاين چې په نبايت انساجو کې په خصويص توګه  

ولري نو د وچو موادو اخيستل نسبت لږو اوبو لرونکو خوراکو  ( اوبه11g/kg%ډېره اندازه )

ته لږ   ډېروي.په شخوند وهونکو کې د موادو د هضم او اخيستو ترمنځ  مثبته اړيکه شتون 

شکل کې ښودل  7۱71لري. د دي اړيکي ساده مثال چې د تجاربو څخه ترالسه شوي په 

وه مختلف واښه  تغذيه شوی وو. د دکيږي، په کومو کې چي پسونو ته  د اشتها رسه سم  

)باجري بيده،په ګراف  1۱7چند څخه  ډېر خوراک اخيستلو رسه  د غذا د انرژي هضم د 

  ته لوړيږي )مصنوعي وچ شوي واښه؛ لوړه نقطه(.  1۱7کې ترټول ټيټه نقطه( څخه تر 

شکل کې دي د يوه نوعه وښو په اخيستو اود لوړ  7۱71همدارنګه لکه چې په 

وړ کانسنرتيت په برابرولو رسه په هضم کې يو توپري ايجاد کيدي يش؛ همدارنګه په هضم 

شخوند وهونکو کې په دي موادو کې د خوراک اخيستلو او هضم ترمنځ مثبته اړيکه شتون 

جدول کې  7۱71لري )کوم چې د ساده معده لرونکو لپاره له منفي اړيکي له توپري رسه په 

انسنرتيت د عالوه کولو تاثري د وښو په هضم متکي دي. که ښودل شوي(. په وښو کې د ک

چريي يي هضم لږ وي )د بيلګې په توګه د غله جاتو پروړه چې د وچي مادي هضم يې 

وي( د خوراکي جمله اخيستل به نسبت لوړ هضم ته )د بيلګې په توګه د چمن ځوان   1۱7

نکو وښو ته کانسنرتيت عالوه (   ډېر يش. د دي بله الر دا ده، چې لږ هضم لرو 1۱7واښه،
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کېدل ميالن لري چې د وښو څخه عالوه وخوړل يش، مګر کله چې لوړ هضم لرونکو وښو 

ته عالوه يش ميالن لري چې واښه عوض کړي. د کانسنرتيتو پواسطه د وښو د عوض کولو 

شکل کې ښودل شوو   7۱71په  اندازه معموالً  تعوييض اندازي ته ترجيح ورکول کيږي.

اړيکو ازمويلو  ښوديل چې خوراکي اخيستل حقيقتاً نسبت په يو رس هضم ته ډير زيات د 

خوراکو د اندازي او هضم رسه تړيل دي، اګر چې دا دوه وروستي اندازي عموماً يو له بل 

رسه تړيل دي. په بل ډول، چټک هضمېدونکی غذاګاين د خوراکي  ډېر اخيستل بهرت 

ومره چې  هضم  ډېريږي،په همغه اندازه هضمي الر په چټکۍ خايل کيږي، کوي. هرڅ

چې بيل غذا ته ځای پيدا کيږي. د هضم د مشخص کونکو غذاګانو لومړنی کيمياوي ترکيب 

neutral-detergent fibre (NDF)  دي، چې په خپله د حجرې د ديوال محتوا

ځ منفي رابطه شتون لري. د او د هضم د اندازي ترمن NDFده؛ځکه چې، د غذاګانو د 

)يا حجروي  NDFدي اړيکو يوه پايله دا ده چې  مساوي هضم لرونکي غذاګاين چې 

ديوال( کې توپري لري  مختلفي اخيستني بهرت کوي. يو مثال يي د څړځای د دوه نباتاتو:وښو 

 او ليګيوم پواسطه وړاندي کيږي. 
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چې  ډېر حجروي  په مساوي هضم کې، ليګيوم لږ حجروي ديوال )او ځکه

ډېر مرصفيږي. د وښو او لګيوم ترمنځ بل توپري دا   719محتوا لري( لري او نسبت وښو ته 

ته محدوديږي، په دايس  Vascular bindlesيي  lignificationدي چې پخواين 

حال کې چي په وښو کې لګنني ډير دي او د هضم په درجه  ډېر منع کونکي تاثريات لري. 

وهونکو د هضم اندازه او خوراکه اخيستل په غذاګانو کې د حجروي  اګر چې د شخوند

ديوالونو له اندازې رسه تړيل، همدارنګه د حجروي ديوالونو فزيکي شکل د خوراکي د 

اخيستلو پواسطه متاثره کيږي. د وښو ميخانيکي ميده کول يوه اندازه د حجروي ديوالونو 

ه رومن کې  ماتيدل چټک کيږي او  غذا ساختامين جوړښت له منځه وړي، له دي کبله پ

جدول کې ښودل کيږي، چې دا ښايي چې د غذا   7۱71اخيستل  ډېريږي. دا تاثريات په 

ډېر اخيستل  د ميده کيدو او پلټنګ له کبله په هضم کې  لږوايل تر السه شوي. په ميده 

پاره لشوو وښو کې ميده ټوټي د رومن څخه په چټکۍ ترييږي، چې د  ډېري خوراکي 

ځای پريږدي مګر ځني د هضم وړ مواد په ناهضم شکل فرار کوي؛ دا په وړو کوملو کې 

هضم يا که چريي حجروي ديوال وي د سيکم پواسطه تخمر کيږي. وروسته به ولېدل يش 

)شلم څپرکی( چې د وښو کيمياوي درملني چې حجروي ديوال قطع کوي د غذا د  ډېرو 

ال جوړښت د متاثره کيدو بل مثال دی چې د څړځای اخيستو سبب کيږي. د حجروي ديو 

د نباتاتو د ساقو او پاڼو د اخيستو له مقايسې څخه منځته راځي. اګر چې دا دوه مرکبات په 

هضم کې مساوي کيدي يش، په پاڼو کې حجروي ديوالونه په اسانۍ رسه ماتيږي، له دې 

ه ماده پاڼي خوري. په رومن کي ډېره وچ  719کبله څاروي  نسبت ساقو ته د ورځي تقريباً 

 د خوراکي ماتيدل او د خوراکي په اخيستو د هغي تاثري د  ډېري څيړين کار دي. څنګه

چې پورته ذکر شو په عميل توګه دا امکان لري چې د کيمياوي يا ميخانيکي درملنو پواسطه 

نبايت حجروي ديوالونو مقاومت پاي مومي، مګر دا پرويس قيمته دي، کيدي يش نا غوښتي 

جانبي تاثريات ولري )د بيلګې په توګه ميخانيکي درملنه هضم لږوي(، او د څړځای په 

. په اوږد مهاله توګه هدف دا دي چې د وښو نوي نوعي د نسل وښو عميل کيدي نه يش

نوي نوعي معريف يش چې په رومن کې په چټکۍ رسه ماتيږي. د هغو مغذي موادو لږوايل 

 چې د رومن د مايکرو اورګانيزمونو فعاليتونه لږوي احتامل لري  چې غذا اخيستل لږ کړي. 
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ني ي، چې د رومن د تجزيه کيدونکي پروتتر ټولو عام يي پروتني يا د نايرتوجن لږوايل د

د سپلمنټ  يا د نايرتوجن له ساده رسچيني لکه يوريا رسه درست کيدی يش. په هر صورت، 

د نه تجزيه کيدونکي پروتني سپلمنټونه همدارنګه د لږ پروتني لرونکي وښو اخيستل  ډېروي  

يوه برخه په رومن هضم شوي پروتني  نايرتوجن  Post-ruminallyدا ځکه چي يا خو د 

کې يا د څارويو په انساجو باندې د پروتني د تاثېراتو له کبله بريته دوران ته داخليږي. په 

شخوند وهونکو کې د غذا اخيستلو  نور احتاميل محدودونکي د سلفر، فاسفورس، سوديم 

 او کوبالت  لږوايل دی.

ځني غذاګاين شته چې نسبت د هغوی د  حجروي ديوال د توقع شوي هضم 

څخه  په لږه اندازه خوړل کيږي. په  دي کې د سايليج ځني ټايفونه شامل دي په ځانګړی 

توګه هغه چې د تيزابونو د تخمر لوړي محتوا يا هغه چې په خراب ډول تخمر شوي او له 

 لري(. د غذا فزيکي شکل په کې شامل کيديدي کبله  ډېره آمونيا لري )نولسم څپرکی 

اخيستل   د خوراکي -يا د وښو شکل چې سايليج يي جوړکړي -يش، د سايليج ميده ټوټي

ډېروي، ممکن ځکه چې دا په رومن کې د فايربي موادو د انبار  جوړېدو مخنيوي کوي. 

هغو خوراکه  وپسونه نسبت غواګانو ته  د سايليجو څخه د نورمال څخه لږي اخيستني لري ا

وښو خوراکو باندې د وچې مادې   pelletingاو  جدول په غواګانو او پسونو کې د ميده شوو 7۱71

 اخيستلو او هضم تاثريات )د دري خوراکو منځني اندازي(

 بيلګي اندازي
 aد وښو شکل

 سلنې توپري
 Pelleted اوږده

د   1۱17g/kg Wخوراک اخيستل )

 ورځي(

 77+ 77۱7 76۱7 پسونه

 77+ 1۱1% 77۱7 غواګاين 

 77- 1۱776 1۱617 پسونه هضم 

 %7- %1۱76 %%1۱6 غواګاين 

a سلنې وربشو مخلوط وو. د  71سلنې بيدي او  61غذاګاين، وچه واښه، په فارم کې وچه شوي بيده او د

 هرې غذا لپاره واښه يا ميده شوي وو يا پليټ يا پرته له پروسس پريښودل شوي )اوږده(.

Adapted from Greenhalgh J F D and Reid G W 7%17 Animal Production 76: 

777. 
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ته  ډېر ځواب وايې چې  ډېري ميده شوي خوراکي )د سايليجونو په شمول(  لري.  لکه 

جدول کې ښودل شوي،  ډېري ميده ټوټي  د رومن د  پي  77۱76چې د شپاړسم څپرکی په 

ايچ د چټک لږيدو سبب کيدي يش او په پايله کې د خوراکي اخيستل لږيږي. کوښښونه  

او د ټوټي اندازي  د   NDFفزيکي ګټورتوب د هغي په  NDF شوي تر څو د وښو د

بېالبيلو سوريو لرونکو غلبيلونو پواسطه محاسبه کړي. تر ټول پراخه استعامل شوي سيستم 

يي د امريکا په پنسلوانيا ايالتي پوهنتون کې رامنځته شوي. دا نظريه د وچو علوفو په 

 له انيوي وښو د وچي مادي د پراخه توپرياستعامل کې په موثره توګه کار کوي مګر د برت

کبله کړنه ستونزمنه ده. هغه خوراکي چې د توقع خالف لږي اخيستل کيږي کيدي يش  د 

 مخ وګورئ(،۱۷۷بحث شو )يب خونده کليمې په کارولو رسه ليبل کيږي. لکه چې مخکې 

ريي ځني چ د خوند مفکوره په اسانۍ رسه نه تعريف کيږي، مګر په لږ کيفيته وښو کې که

غذاګاين مستقيامً په رومن کې ايښودل کيږي )د کنوال پواسطه( نو د تناسب له مخې يي د 

خويل پواسطه مرصف نه لږيږي او له دي کبله څاروي له خپلې خوښې  ډېر خوري. په 

عمومي توګه فکر نه کيږي چې خوند د خوراکي اخيستو په معلومولو کې اړين فکتور وی، 

 spinesې دا خوراکه د مرصف په وړاندې ساتل کيږي )د بېلګې په توګه د په استثنا د دي چ

 مدفوع پواسطه(. پواسطه( يا په کوم ډول ککړه شوي وي )د بيلګې په توګه د 

 

 په شخوند وهونکو کې  د خوراک اخيستو حيواين متاثره کونکي فکتورونه 

د رومن که چريي د شخوند وهونکو څارويو د غذا اخيستني معلومولو کې 

ظرفيت يو بحراين فکتور وي، نو هغه مواد چې د رومن د سايز او د ټول څاروی د سايز 

ترمنځ رابطه تغريوي د  خوراکي په اخيستلو تاثري لري. څنګه چې د ورکړل شوو شخوند 

 وهونکو نوعي وده کوي د دوی د خوراکي اخيستل په تقريبي ډول د بدن ميتابوليکي وزن

(1۱17W تعقيبوي. په هر صورت غواګاين نسبت پسونو ته په يو واحد ميتابوليکي وزن  ډېره  )

( چې خوراکه يې د وچې 711kgخوراکه اخيل؛ د مثال په توګه يو وده کونکي خوسکۍ )

مرصف  1۱17g DM/kg W %1لري په ورځ کې به تقريباً  MJ ME/kg 77مادې په اساس 

( 71kg( په دايس حال کې چې يو وده کونکي وري )kg DM/day/animal 6۱7کړي )
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(. د خوراکي اخيستل kg/animal 1۱%6مرصف کړي ) 1۱17g DM/kg W 61به يوازې 

د تودوخي د چټک توليد رسه تړيل دي، چې په خپله د ميتابوليکي وزن رسه تړيل دي 

يتابوليکي م)څوارلسم څپرکی وګورئ( مګر نسبت غواګانو ته  په پسونو کې په يو واحد 

وزن کې کوچني دي. کله چې څاروي  ډېر چاغ يش د خوراکي ثابت اخيستلو ته ميالن 

لري يا په بل عبارت، دومره نه  ډېريږي لکه چې د بدن وزن يي  ډېريږي. دا د ګيډي د 

ذخريوي شحمو د لږوايل له کبله د رومن حجم لږوي، مګر دا يو ميتابوليکي  تاثري هم 

رشح په توګه د غذا اخيستو ليپوسټاټيک محدوديدل چې د ليپټني په تکيدي يش )د بيلګې 

رسه معلوميږي(. په معکوس ډول په  ډېرو څارويو کې په يو واحد ميتابوليکي وزن د 

خوراکي اخيستل لوړيږي. دا تاثري په هغو څارويو کې ليدل کيږي چې د غذا د محدودولو 

(؛ همدارنګه په شخوند مخ وګورئ ۹۵۲څرګندوي )د يوي دوري څخه وروسته عويض وده 

وهونکو کې د غذا کمښت ليدل کيږي ځکه په ځني مخ په وده هېوادونوکې  څاروي  غټ 

رومن لري . په بالربو څارويو کې دوه برعکس تاثريات د خوراکي اخيستل متاثره کوي. د 

ې د بچي کبچي د ودې لپاره د مغذي موادو اړتيا  ډېريږي. د بالربوايل په وروستو مرحلو 

د غټيدو رسه د ګيدي  موثر حجم لږيږي او په دې توګه د تغذيه کولو په مهال د رومن د 
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پراخه کيدو لپاره فاصله شتون نه لري. په پايله کې د خوراکي اخيستل  متاثره کيږي، په 

 ځانګړی توګه که چريي خوراکه په  ډېره اندازه د وښو څخه جوړه شوي وي.

خوراکي اخيستو  ډېروايل د شيدو ورکولو له رشوع رسه  په شخوند وهونکو کې د

ښه پيژندل شوي. دا  ډېروايل په عمومي توګه فزيالوژيکي منشا لري، اګر چې کيدي يش 

د ګيډي په خاليګاه کې د شحمو  لږ ذخريه کېدل  يو فزيکي تاثري لري. د شيدو ورکولو د  

دو ندي د پام وړ تاخري شتون لري. د شيډېري انرژي د اړتيا لپاره د خوراکي  اخيستو په وړا

ورکولو په اوايلو کې غوا وزن له السه ورکوي، چې وروسته مرحله کې کله چې د شيدو 

محصوالت لږيږي عوض کيږي يعني د وچي مادي اخيستل لوړ پايت کيږي. دا تغريات په 

 هشکل کې د شيدو ورکونکو او شيدو نه ورکونکو ځانګړو جوړه  جريس دوه رګ 7۱71

هفتو څخه  ډېري دوري لپاره په  ډېره اندازه د څړځای  76غواګانو لپاره ښودل کيږي چې د 

تازه واښه ورکول شوي. د ګراس انرژي اخيستل د شيدو ورکونکو غواګانو پواسطه تقريباً 

 نسبت شيدو نه ورکونکو ته  ډېر وي. 719

 

 په شخوند وهونکو کې د غذا په اخيستلو د محيطي فکتورونو  تاثريات 

 څريدونکي شخوند وهونکي

په شخوند وهونکو څارويو کې د هغوی د طبيعي عادت له مخې د خوراکي 

اخيستل )د بيلګې په توګه په څړځای کې( يوازې د څړ ځای د وښو د کيمياوي ترکيب او 

ي. د فزيکي جوړښت او شتون پواسطه هم متاثره کيږهضم پواسطه نه متاثره کيږي بلکي  

څريدونکي څاروي بايد د دي توانايي ولري ترڅو کايف واښه  وريبي او د انرژي له  ډېر 

 -مرصف پرته د هغوی اړتيا  پوره کړي. د دي اخيستل د دري فکتورونو پواسطه معلومېږي

لو رسه اخيستل کيږي(، د چک وهلو اندازه )د وچو موادو هغه اندازه چې په يوه چک وه

چک وهولو شمري )په يوه دقيقه کې د چک وهولو شمري( او څرېدلو وخت. د مثال په توګه 

اعظمي سايز لري په  g DM 1۱6( د چک 611kgيوه څرېدونکی شيدي ورکونکي غوا )

 7۱76 ، يا په ساعت کې76gچکونه لګوي او له دې کبله په دقيقه کې  61يوه دقيقه کې 

kg 76اده اخيل.  د دي لپاره چې په ورځ کې وچه مkg   وچو مواد ترالسه کړو نو دا غوا
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ساعته څړ وکړي. غواګاين په نورمال ډول د ورځي   1۱7=76.7۱76اړتيا لري چې د ورځي

د اته ساعتونو لپاره څريږي، مګر ځني وختونه د ورځي لس ساعتونه هم څړ کوي. په دي 

لري تر څو د اته ساعتونو په دوران کې خپل اړين غذايي برخه کې دا غوا بايد دا توانايي و 

مواد واخيل. د دي غوا لپاره چې اعظمي چک لګول او د چک شمري لري، واښه بايد په 

( او مشبوع څړځای  کې cm 77-77ښه ډول خپاره وي. په عمومي توګه، اړوند لنډ )

تات لکه  ډېر د وچي غواګاين  د چک لګولو اعظمي اندازه لري. دوک ماننده اوږده نبا

واښه  د چک محدود سايز لري ځکه څاروی توانايي نه لري تر څو په هر چک لګولو رسه 

 kg 7711ډکه خوله واښه واخيل. د نبات لږ غلظت )د بيلګې په توګه د پسونو لپاره 

DM/ha  څخه لږ( هم يو محدودونکي فکتور دي او د څاروی د غوښتني پواسطه نور هم

څو انتخايب څړ وکړي. څاروي نسبت ورو هضميدونکو ساقو ته چټک  خرابيدي يش تر

هضميدونکو پاڼو ته ترجيح ورکوي  او همدارنګه نسبت مړاو ته شنو ته ترجيح ورکوي. 

ځني نباتات رد کيدي يش ځکه چې دوی د محافظوي اغزو يا د مدفوع موادو د ککړتيا له 

( وښو ترمنځ د يو Ryeکلنو ري )کبله يب خونده دي. کله چې د سپيني شفتيل يا څو 

خالص څړځای ترمنځ انتخاب ورکول کيږي، پسونه او غواګاين به د ورځني وچې مادې په 

شفتله واخيل چې زياتره په ماښام کې صورت نييس. د دي  119توګه د وښو رسه تقريباً 

ستل  خيعادت يو ممکنه ترشيح دا ده چې د ماښام په مهال د کراره هضم وړ فايربي موادو ا

ډېر کړو تر څو هضمي الر ډکه  او له دي کبله به د تياري په مهال د څړ کولو څخه مخنيوي 

ويش. په ښه څړځای کې چې  لنډ، لوړ هضميدونکي واښه لری، شخوند وهونکي به دومره 

اندازه وچ مواد واخيل لکه څومره چې دوی ته په اخور کې ورکول کيږي، مګر په ځينو 

دوی زياتره ناکامي کيږي تر څو دومره غذا واخيل چې دوی يي د سختو محيطونو کې 

 هضم او ميتابوليزم توان لري.

 

 نور محيطي فکتورونه 

د محيط تودوخه په شخوند وهونکو کې د ساده معده لرونکو په څري د خوراکي 

 مخ وګورئ(، ۹۷۷کې )اخيستل متاثره کوي. د خنثي تودوخې څخه په لږه تودوخه 
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ل  ډېريږي، او د دي څخه په لوړ حرارت کي لږيږي. ښه تغذيه شوي خوراکي اخيست

شخوند وهونکي د تودوخې په ښکتني نهايت کې د تودوخې پراخه خنثي طبقه لري  )په 

جدول وګورئ(. په هر صورت په پورتني نهايت کې )په ګرمو  7۱77څوارلسم څپرکی 

ه  ډېرو ي په ځانګړی توګه پاقليمونو کې(، تودوخه د خوراکي په اخيستو قوي تاثري لر 

توليدي څارويو کې چې د مغذی موادو اړتيا يي  ډېره وي. د مثال په توګه، د غواګانو د 

څخه پورته په اوسط  Co77ګرمو منطقو نسلونو )بوس تاوروس( لپاره، آټکل شوي چې د 

خوراک لږيږي. د محيط  بله  79ډول د ورځي  د هري يوي سانتي ګريد درجي لپاره 

ګړنه د ورځي اوږدوايل دي چې د خوراکي په اخيستو تاثري لري. دا حالت په غرنيو ځان

هوسيو  ډېر تاثري لري، هرڅومره چې ورځي لنډيږي  دوی  خوراک   ډېر لږوي  په دايس 

حال کې چي لنډي ورځي د خوراکي له لږوايل رسه همزمان کيږي، دا تاثري د ژوند يو 

د خوراکي محدودوايل د بحراين دوري رسه پاي  ميکانيزم دي چې دا ډاډمن کړي چې

مومي. په پسونو کې د ورځي لنډوايل  د هغوی غذا اخيستل نسبت غرنۍ هوسۍ ته ډير لږ 

کموي. غواګانی  د ورځي د اوږدوايل پواسطه نه متاثره کيږي. په شخوند وهونکو او غري 

وملو  د معدي او ک شخوندوهونکو دواړو کې ناجوړتيا د غذا اخيستل لږولی يش. برعکس

پرازيتونه  خوراکي اخيستل لږوي، ځکه چې  هضمي دندي کې مداخله کوي او هغه 

ميتابوليکي تحريکونه له منځه وړي چې د مغذي موادو دلږ جذب څخه رامنځته کيږي. 

همدارنګه  د څاروی معافيتي سيستم تحريکوي، لکه چې د پرازيت رسه واقع کيږي، کيدي 

اخيستلو مسوليت ولري.  خارجي پرازيتونه لکه کني د خوراکي اخيستل يش د خوراکي د لږ 

 لږوي.

 

  په اسونو کې د خوراکي اخيستل ۷۱.۱

د شخوند وهونکو او غري شخوند وهونکو فارم څارويو د خوراکي د اخيستلو  ډېر 

ت، پرويس توپري کوي، په هر صور اساسات له اسونو رسه تړاو لري. په اسونو کې هضمي 

د فارم په څارويو کې د ګلوکوز او آمينو اسيدونو جذب د هضمي الري په پورته برخه کې 

صورت نييس او د هضمي الري په مخکنۍ برخه کې د وښو د تخمر څخه کايف اندازه مفر 
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ه تشحمي تيزابونه جذبيږي. عالوه له دې څخه زياتره کورين اسونو ته اوس نسبت هغو 

چې غټي اندازي لري خو انرژي يي لږه ده په لږو اندازو رسه  ډېره انرژي لرونکي خوراکي 

ورکول کيږي چې په چټکۍ رسه مرصفيږي، لوړ فايرب لرونکي خوراکي چې په  ډېر وخت 

د عاداتو او حاميت کولو موضوع  کې خوړل کيږي. دا کيدي يش د بالربو خوګو لپاره

د  پايله کې په هغو فکتورونو  ډېر تاکيد دي چې په اسونو کې ګاين په بر کې ونييس . په

تغذيه کولو عادت متاثره کوي نسبت هغو ته چې د مغذي موادو سپيل او خوراکي اخيستلو 

 کنرتول باندې تاثري لري.

په اسونو کې د خوراکي اخيستو شيموسټاټيک کنرتول د ويني د ګلوکوز متاثره 

دقيقو کې د ګلوکوز زرق د  77-71ه توګه د وريد له الري د کيدل په بر کې نييس. د مثال پ

اختياری اخيستل لږوي. د هضمي الري مخکنۍ برخي د تخمر محصوالت لکه  خوراکي

VFA  هم په کې شامل دي، او دPonies  په معده کې د دوی لږو اندازو تزريق د خوراکي

خيستل لږوي او د غذا اخيستل  ډېروي، په دايس حال کې چي لوړي اندازي يي خوراک ا

د توقف  دوره  ډېروي. په عمومي توګه، اسونه  نسبت د فارم څارويو ته د ميتابوليکی پس 

منظر رسه لږ حساس دي. اسونو نسبت شخوند وهونکو ته په ژولو لږ وخت مرصفوي، اګر 

چې يو اس د ټولو غاښونو په لرلو رسه د دي توان لري چې داين لکه باجري، وربيش او 

ر ميده کړي.  دا توصيه کيږي چې يوازې باجري بايد غري پروسس پريښودل يش. د جوا

خوګانو او پولټري په شان، اسونه د دي توان لري چې د خپيل انرژي د اړتياوو د پوره کولو 

لپاره د خوراکي اخيستل تنظيم کړي، اګر چې د خوراکي اختياري اخيستل کيدي يش په  

ته د  Poniesد او ترکيب پواسطه متاثره يش. د مثال په توګه، ډېره اندازه د خوراکي د خون

اري له بور رسه د تغذيه کيدونکي خوراکي د انرژي د محتوياتو منحل کول تر هغي د وچي 

مادي اخيستل  ډېروي تر څو هضمي الر ډکه يش. په پايله کې، د بيدي فايرب د خوراکي په 

 kg 7لپاره اوسط ورځني خوراک تقريباً اخيستو  ډېر تاثري نه لري، د بالغو اسونو 

DM/711 kg   د بدن د وزن دي. بالغ او ځوان اسونه د وچي مادي ورځني اعظمي

يو  Poniesد بدن وزن لري، په دايس حال کې چې  kg/711 kg 7۱7-7اخيستل تقريباً 

 بدن وزن لري. kg/711 kg %7۱څه لوړه اندازه 
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 د خوراکي د اخيستو وړاندوينه ۷۱.۱

د ساده معده لرونکو او شخوند وهونکو لپاره د خوراکې وړاندوينه اړينه ده. 

څاروي معموالً د اشتها مطابق تغذيه کيږي او امکان نه لري چي د هغوی پرفورمنس د تغذيه 

کولو د معيارونو پواسطه د غذا اخيستو له وړاندوينې پرته  وړاندي يش. د خوګانو او پولټري 

ده، ده ځکه چې دا عموماً د څاروی د خواصو پواسطه کيږي )مګر دا لپاره وړاندوينه  سا

به نوره هم په ساده معده لرونکو کې پيچيل وي   چې فايربي خوراکي ورکول کيږي(. د 

وده کونکو خوګانو د غذا اخيستو د وړاندويني لپاره  يوه ساده معادله استعامليږي  چې 

-7۱7[7( = kg/dayغذا اخيستل يې ) (  غذا ورکول کيږي تازهMJ DE 77۱7معياری)

exp(-1۱17%W)] په دايس حال کې چي ،W ( د خوګ وزن ديkg د يو .)77kg  وزن

خوګ لپاره، دا اندازه  1kg%وي؛ د يو  kg 7۱77لرونکي خوګ د غذا اخيستل به د ورځي 

7۱67 kg/day  ده. د شخوند وهونکو  وړاندوينه   ډېره پيچيل ده، ځکه چې خوراکي

ډېري مختلفي دي. د تقريبي وړاندويني لپاره ځني رول شتون لري. له دې کبله د غوښينو 

د بدن وزن فرض کيږي،   g/kg 77غواګانو د وچي مادي روزانه اخيستل معموالً  تقريباً 

د شيدو ورکولو په  g/kg 77ړي دي، تقريباً په دايس حال کې چي د شيدو غواګاين لو

شکل وګورئ(. د غذا اخيستو د  7۱71په اعظمي اخيستو کې ) g/kg 77لومړيو کي او 

وړاندويني د معادلو يو مثال چې د تغذيه کولو له معيارونو رسه استعامل يش د برتانيا کرنيز 

وايي،  و ته ځوابڅيړنيز کونسل تخنيکي کميټي پواسطه  وړاندي شوي چې مغذي مواد

چې د غواګانو لپاره د وښو د سايليجو د اخيستو لپاره يې يو سلسله معاديل جوړي کړي )د 

شيدو او غوښينو دواړو لپاره( چې په سايليج او دانو دواړو تغذيه کيږي. يوه منونه  يي د 

 غوښينو غواګانو لپاره رامنځته شوي:

SDMI=77۱%6-1۱77%1CDMI+1۱7171SDM-1۱1767AN+1.1777DOMD

= د  CDMI(، day1۱17g/kg W/= د سايليج وچي مادي اخيستل ) SDMIچې 

= د سايليجو د وچي SDM(، day1۱17g/kg W/کانسنرتيت د وچي مادي اخيستل )

(، او N جمله g/kg= د سايليج د آمونيا نايرتوجن  )AN(، g/kgمادي اندازه )

DOMD( د سايليجو په وچه ماده کې د هضم عضوي مواد=g/kg له دې کبله دا معادله .)
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آټکل کوي چې د سايليجو د وچي مادي اخيستل به تقريباً د هر يو کيلوګرام مرصفيدونکي 

لږ يش. عالوه له دې څخه، د سايليج اخيستل د دي اندازو  g 1۱77کانسنرتيت لپاره تقريباً 

)د  منفي د کيفيت، دوه مثبت )وچي مادي محتوا او هضم وړ عضوي مادی محتوا( او يو

آمونيا نايرتوجن د ټول نايرتوجن د محتوا د اندازي په توګه( اندازو رسه تړيل دي. په دي 

معادله کې د سايليج د کيفيت نور کارېدونکي مقياسونه د نايرتوجن ، بيوتاريک اسيد اندازه 

ي ک او پي ايچ دي. د دي  پيچلتيا عالوه، د دي معادلو زياتره دقيقوالی د اخيستو په تغري

حسابيږي او د دوی د وړاندويني دقيقوايل  محدودوي.  د شيدو غوا   11-61 %يوازې   

معادله نسبت  د غواګانو  پورته ترشيح  شوي  Feed into Milk (FiM)لپاره د برتانوي 

  179مګر يوازې   79%ته  ډېره مغلقه ده. دا تقريباً د وښو د سايليج د اخيستو د تغري لپاره  

خوراکو د سايليج لپاره حسابيږي. په دي معادله کې نور فکتورونه د وښو اخيستلو د مخلوطو 

( دي، کله چې  د اسايس خوراکي په توګه وړاندي يش  د وښو 1۱17FIP;g/kg Wقوت )

، منظر نه وړاندي کيږي. near-infrared (NIR)د اخيستو پوتنشيل دي او د علف د 

پوري(.  له هر  7-7و بدن حالت شمېر دي )( اg/kg DMنور فکتورونه  خام پروتني )

 lipostaticغذا اخيستل  ډېريږي، چي د  kg/day 7۱7واحد د بدن حالت د سکور رسه 

کنرتول د خوراکي د اخيستو رسه ثابت دي چې مخکي ترشيح شو. په معادله کې د وښو د 

سته ( د وچي مادي  اخيستل  ډېريږي، کله چي نشايg/kg DMنشايستي په شاملولو )

لرونکي واښه لکه جوار يا د غنمو د ټول بوټي سايليج د شيدو غواګانو په جريه کې شامليږي 

په دوامداره توګه ليدل شوي. د مثال په توګه، د وښو او جوارو سايليج يو مساوي مخلوط 

نشايسته، دا وړاندوينه کوي چې نسبت يوازې  711g/kg DMاو  1g/kgپه ترتيب رسه د 

ډېريږي.   kg DM/day 7غذيه کولو ته د وچي مادي اخيستل تقريباً د وښو سايليج ت

بشپړه معادله يي په الندې توګه ده:

-(FIP x CDMI)1۱11777-FIP1۱%7.1۱7177-DM intake(kg/d)= 

-7E1۱17161+7(CDMI)1۱11777-CDMI1۱1777W+1۱177%6CS+7۱7777

(CCP x CDMI)1۱117%77x FS+ 1۱111777)+WOL1۱6%76(6۱77
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=د کانسنرتيت وچي مادي CDMI(، 1۱17g/kg W= د وښو اخيستو پوتنشيل )FIPچې 

= 7E(، Kg=ژوندي وزن )W(، 7-7= د بدن د حالت سکور )CS(، kg/dayاخيستل )

= د شيدو ورکولو هفته WOLڅپرکی وګورئ(، MJ/day 76;په شيدو کې د انرژي وتل )

(، او g/kg DMي اندازه )= د وښو د نشايستFSپوري(،  71) د تحمل څخه تر نهايي 

CCP( په کانسنرتيت کې د خام پروتني اندازه =g/kg DM.)

د اسرتاليا کرنيزي معياري کميټي منيل چې د کمپيوټر يو موډل  

GRAZFEED  د څريدونکو شخوند وهونکو د غذا اخيستو وړاندوينه کوي. په دي

 SRW;وزن  )اوسني موډل کې د څاروی فکتورونه  د معياري وزن په تناسب د څاروی 

حالت )چاغوايل( او شيدو ورکولو مرحله شامل دي. د خوراکي  مخ وګورئ(، بدن۹۱۵

فکتورونه د وښو هضم او نور سپلمنټ شوي غذاګاين په بر کې نييس. همدارنګه که چريي 

دا خوراکه په رومن کې ماتېدونکي لږ پروتني ولري هم يوه سمونه شتون لري. په دي موډل 

کتورونه د څړځای هغه ځانګړين دي چې د څړځای جوړښت مشخص کوي کې محيطي ف

او همدارنګه د اقليمي فکتورونو لپاره د غذااخيستلو تنظيمول شتون لري. د يو څاروی د 

SRW  د تناسب په توګه د هغي د ژوندي وزن ښودل په وړانديز شوي خوراکي غټ تاثري

( وړانديز کيږي 711kg) SRWخوسکۍ چې د هغي  711kgلري. د مثال په توګه، يو 

(، 1۱1وچه ماده خوري )د وچي مادي هضم  kg %7۱چې د غوره  څړځای څخه د ورځي 

 SRWڅاروی چي يوازې د دي د  711kgپه دايس حال کې چي د غټ نسل يو 

(711kg نياميي او له دي کبله ال هم وده کوي د ورځي )71۱7kg  وچ موادو خوړل وړانديز

خالص کاربوهايدريت او پروتني سيستم د غوا د اړتياوو د وړانديز لپاره،  corneelشوي. د 

د شېدو ورکونکو غواګانو د خوراکي اخيستل او د شېدو محصول او شيدو شحم د څاروی 

د غذا د خاليص انرژي څخه وړانديز کيږي. وړانديز شوي ارقام بيا د شپږ نورو فکتورونو 

بدن شحمي محتوا په خوراکه کې عالوه کونکي،  لپاره تنظيميږي: عمر، د غوا نسل او

ويل کيږي. mudمحيطي تودوخه، او نور محيطي مرکبات چې ورته 



لنډيز ۷۸۷

 لنډيز

نو د غذا اخيستنې د ميکانيزمونو کنرتول په ميتابوليکي )د بيلګې په توګه  د ميتابوليتو  .7

ه سيستم پهغه اندازي چې د تغذيې د رشوع او بنديدو لپاره اړين دي( او د هضمي 

کچه )د بيلګې په توګه  د رومن د ډکيدو رسه انګيزي انتقالوي( کړنه تررسه کوي. 

عالوه له دې څخه خوراک اخيستل د محيطي ځانګړتيا لکه تودوخې پواسطه متاثره 

 کيږي.

په ساده معده لرونکو څارويو کې کنرتول عموماً ميتابوليکي دي. په لنډ ډول د ويني  .7

ذي موادو اندازي کنرتول د هايپوتالموس پواسطه تررسه کيږي. د ګلوکوز او نورو مغ

په تفصيل رسه وييل شو چې د شحمو ذخريي انګيزي  د ليپټني پيغام رسونکي 

 هورمون پواسطه مغز ته ليږي.

د فارم په څارويو کې د غذا خوند سرته ځانګړنه، نه ده مګر په اسونو کې ډېر اهميت  .7

 لري.

رييږي، څاروي کوښښ کوي تر څو د انرژي اخيستل د کله چې د خوراکو انرژي تغ .7

غذا اخيستو په تغري رسه ثابت وسايت، مګر د جربي ميکانيزمونو لپاره محدوديتونه 

شتون لري. د ځينو خاصو مغذي موادو لکه فاسفورس، کلسيم، مس او تيامني لږوايل 

توان  يخوراکې اخيستل لږوي. کله چې انتخايب غذاګاين ورکول کيږي څاروي د د

 لري چې د اړتياوو رسه سم د مغذي موادو له مخې غذا انتخاب کړي.

په هغو شخوند وهونکو کې چې  ډېره انرژي لرونکي خوراکي خوري، د غذا اخيستل  .7

په ميتابوليکي توګه کنرتولوي، مګرهغه چې واښه خوري په رومن کې د هضميدونکی 

حجروي ديوالونه وي )يا  غذا پواسطه محدوديږي. هغه واښه چې ترکيب يې  ډېر

NDF په کراره هضميږي، هضم يې لږ دي او لږ اخيستل بهرت کوي. د وښو حجروي )

ديوالونه د ميخانيکي او کيمياوي معامله کولو پواسطه اخيستل  ډېروي.

د ( رسه تړاو لري. دا د بالربوايل په اخر کې 1۱17W) غذا اخيستل د ميتابوليکي وزن .6

بچي پواسطه لږيږي چې رومن حجم لږوي،  په شېدو ورکولو کې  ډېريږي.
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کله چې څاروي څړکوي، اخيستل د ګيا)د بيلګې په توګه لنډه ګيا چې چک لګولو  .1

سايز محدودوي( د خپراوي پواسطه محدود کيدي يش. څړکونکي څاروي د ساقو 

ياد  چې مړه شويپه نسبت پاڼو ته ترجيح ورکوي او کيدي يش هغه واښه رد کړي 

فضله پواسطه ککړ وي.

 د محيط د حرارت ټيټي درجي خوراک  ډېروي او لوړي تودوخي يې لږوي. .7

د غذا دترکيب، څاروی او د هغې د محيطي  ځانګړتياو په اساس د ساده معده لرونکو  .%

او شخوند وهونکو څارويو لپاره د خوراکې اخيستلو د وړاندوينې معاديل شتون لري.



پوښتني

خوراکې اخيستو د وړاندوينې د معادلو په استعامل  مخ کې د ۱۷۲لپاره په د خوګانو  ۱.۱.

وده کونکو خوګانو د خوراکې د اخيستو وړاندوينه څه  17kg( bاو ) 71kg( aرسه، د )

 ده؟

کانسنرتيت خوري او د وښو  7۱77kgوزن لري او د ورځي  771kgيوه غوښينه غوا   ۷۱.۱

وچه ماده لري او د نايرتوجن  771g/kgسايليج په اختياري ډول مرصفوي. د وښو سايليج 

ده او کانسنرتيت او  671g/kg DMاندازه يې  DOMDده او د    71g/kgاندازه يې 

معاديل په اساس، د وچې مادي په اساس د  مخ د ۱۷۲د ده.  771g/kgوچه ماده يې 

او  تازه وزن په يوه ورځ کې څومره  1۱17g/kgW ،kgDM/dayيستو اندازه سايليچ اخ

دي؟

معاديل په استعامل رسه، د شيدو   FiMخوراک اخيستو د  مخ کې د ۱۷۷په  ۷۱.۱

وي،  7۱7غوا د وچي مادي اخيستل معلوم کړي، چې د بدن سکور يې  kg 611ورکونکي 

يدو ورکولو په امته اونۍ کې قرار شحم لري، توليدوي او ش 71g/kgشيدي چې  71kgاو 

وښو سايليج او جوارو سايليج يوځای د علفو  71:71ولري. دي غوا ته يوه اسايس غذا د 

وي، او  g/kgDM771او نشايسته يې  1۱17g/kg W711رسه چې د اخيستو پوتنشيل يې 

لري او خام پروتني يې  771gDM/kgکانسنرتيت ورکول کيږي چې    kg 71د ورځي 

771g/kg DM.دي

اس د  kg 771لپاره د وړاندي شوو معلوماتو څخه، د يو  مخ کې د اسونو ۱۷۲په  ۷۱.۱

وچه ماده لرونکي بيده ورته ورکول  771g/kgوچي او تازه خوراکي اندازه څومره ده چې 

 کيږي.

پوښتنې ۷۸۹
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پنځمه برخه

 د خوراکو غذايي خواص

دا برخه  د اصيل مغذي مادي په شمول د هغو غذاګانو په اړه تفصيل وړاندې 

کوي چې عموماً څارويو ته ورکول کيږي، او هغه فکتورونو چې د څارويو په استعامل کې 

يې په پام کې نيول اړين دي. واښه او ګيايي محصوالت د وښو خوړونکو د خوراکي په 

ې لپاره چې د کال په اوږدو کې څارويو ته غذا اساس په اتلسم څپرکی کې ذکر شوي. د د

برابره کړو، واښه او پروړي په مناسب وخت کې ريبلو او ساتلو ته اړتيا لري  تر څو په ژمي 

کې تغذيه يش، هغه مهال چې د وښو وده لږه شوي وي. د نړۍ په ځينو برخو کې، واښه په 

ونو کې، ته اړتيا لری. په نژدي کل باراين موسم کې د وچ موسم د تغذيه کولو په خاطر ساتلو

د وښو د ساتنې ترټولو مشهور ميتود سايليج  او د سايليج پرويس دي او د هغې د محصول 

غذايي ارزښت په نولسم څپرکی ذکر شوي.

د وښو د ساتنې بل غټ ميتود  وچول دی، په طبيعي ډول په ساحه کې لکه بيده 

 ه يا شفتله. دا غذاګاين د شلم څپرکی موضوعيا پروړه يا هم په مصنوعي ډول وچ شوي واښ

ده. د شخوند وهونکو د اړين توليد لپاره، يوازې واښه کايف نه دی  او د ساده معده لرونکو 

څارويو لکه خوګ او پولټري لپاره واښه  زياتره مناسبه نه ده ځکه چې د دي هضم په 

وادو و کې، د مغذي مهضمي الر کې په ميکرويب تخمر باندې متکی دي. په دي حالتون

 غني رسچيني اړيني دي او دا غذاګاين د دي برخي په پايت څپرکو کې رانغاړل شوي دي.

په ريښو، ټيوبر او دانو کې د انرژي غني رسچيني په يويشتم او دوه ويشتم څپرکو کې 

ترشيح شوي. د انرژي او پروتني محصوالت په لومړي قدم کې د انساين مرصف لپاره 

مګر د پروسس په مهال توليد شوي محصوالت رامنځته کيږي چې د حيواين کښت کيږي، 

غذاګانو په توګه استعامليږي. د دانو هغه محصوالت چې انسان يي مرصفوي په دوه ويشتم 

څپرکی کې ذکر شوي. په درويشتم څپرکی کې د غټو پروتيني غذاګانو چې نبات او څاروی 

ت لکه مصنوعي ممينو اسيدونه او دواړو څخه ترالسه شوي، او ځانګړي محصوال 

غريپروتيني نايرتوجن لرونکي رسچيني تفصيل شوي دي.  عالوه له پورته ذکر شوو اسايس 



غذاګانو څخه، نور مواد معموالً د څارويو غذاګانو ته عالوه کيږي تر څو د مغذي مادي 

ا د څارويو د ګټورتوب بهرت کړي يا دا چې په هضمي الر کې حالتونه تغري کړي له دې کبله

 څپرکی کې ترشيح شوي. 42لپاره ګټور دي. د غذا دا عالوه کونکي په 
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  څپرکی لسمات

 د وښو او علفو حاصل

 څړځايونه او څرېدونکي څاروي ۱.۱.

 واښه  ۸۱.۱

 ليګيوم  ۸۱.۱

 نور علوفه جات  ۸۱.۱

 

  څړځايونه او څرېدونکي څاروي ۱.۱.

هغه دي چې د يوې نوعې د کښت پواسطه  د تغذيې نقطي له نظره ساده څړځايونه

( ګراس يا  ليګيوم وي لکه Ryeرامنځته کيږي، کيدي شی چې واښه وي لکه ايټالوي ري)

کلونه( لري  او د موقتي څړځای په توګه ترشيح 4-1رشقه. دا څړځايونه محدود عمر )

ري. و ليګيوم  ډېري نوعي لکيږي. کښت شوي داميي څړځايونه په نورمال ډول د دي وښو ا

د وښو په طبيعي څړځای کې په مساوي توګه شتون لري، چې په کې هرزه ګياه او بوټي 

)چي ځني يي  هرزه ګياوي کيدي يش ( شامل وي. په دي څپرکی به لومړي د وښو )د 

ي ارزښت ( غذايLeguminoseae)  بيلګې په توګه د ګرامنيا نوعي( او وروسته د ليګيوم

 ترشيح کړو. دا څپرکی د څړځایونو کرلو د خاصو حاصالتو د ترشيح رسه پای مومي.
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د څريدونکو څارويو تغذيه د ځای بندو څارويو څخه د څو داليلو په بنا 

توپريکوي. په لومړي رس کې د دوی غذا توپريي ده. لکه چې پورته ذکر شو دا توپري د 

ته . همدارنګه د وخت په ترييدو په کې توپري منځڅړځايونو د نبايت ترکيب له کبله دي

راځي، د بېالبيلو نوعو لپاره د کال په بېالبيلو وختونو کې کښت کيدي يش او حتي يوه نوعه 

به د ودې او بلوغيت رسه سم د ترکيب او غذايي ارزښت له پلوه توپري وکړي. د څريدونکو 

او وخت مرصفول دي. له دي کبله  څارويو دوهمه ځانګړنه د خوراک اخيستو لپاره انرژي

 17kgوچ مواد پر هيکتار  حاصل ورکونکی  څړځای څخه  د ورځي  1111kgيوه غوا د 

مرت پراخوايل ولري په يوه ورځ  1۱1وچ مواد اخيل بايد د يوي ريبونکي آلې پواسطه چې 

ه و ساحه وريبي. له دي کبله د څريدونکو څارويو غذا ارزول ستونزمن دي عال  2m 171کې

له دې څخه حتي که چريي د دي غذايي ارزښت معلوم وي، د لږوايل د سمولو فرصتونه 

 محدود کيدي يش.

له دې کبله د څړځای واښه د شخوند وهونکو لپاره   ډېره ارزښت لرونکي غذايي 

څړځای ځوان، پاڼيز واښه په يو کيلوګرام  Ryegrassماده ده. د مثال په توګه، د څوکلن 

خام پروتني ولري، او په هغو  211gميتابوليزبل انرژي او  MJ 12يدي يش وچه ماده کې ک

 27kgاندازه رسه وخوړل يش چې د شيدو ورکونکو  غواګانو د ژوند ساتني او د ورځي د 

شېدو د توليد لپاره کايف وي.کيدي يش د  ډېرو نباتاتو د څړ ځای لپاره خاوره او اقليم 

ايي ارزښت معموالً  لږيږي او د څړ منجمنټ سيستم مناسب نه وي له بده مرغه د وښو غذ

کله چې د دي غذايي ارزښت په اعظمي حد کې وي، د ودې په مرحله کې د وښو دوامداره 

څړ ناکام کيدي يش. د څړ په  ډېرو حالتونو کي واښه په ښکاره ډول د څاروی د ژوند 

انانو د پوهانو او دهکساتنې اړتياوي تهيه کوي. د څريدونکو څارويو اعظمي تغذيه کول 

لپاره يوه دوامداره ننګونه دي.
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واښه  ۸۱.۱

 د ودې اندازه 

4-په پرسيل کي کله چې د خاوري حرارت  په يخو او ګرمو اقليمونو کې، واښه

Co7  ته رسيږي په ودې پيل کوي. له دې وروسته د نوعو او کښت پرته د ودې اندازه رسه

ډيره زياته ورته وي. د پاڼو توليد چټک وي، د ساقي د ودې په  ډېروايل رسه مخکې ځي، 

ګلونه ښکاره کوي او باالخره، تخم جوړوي. په پرسيل کي د وښو د ودې رسه د وچي مادي 

کي ورو وي او وروسته هرڅومره چي ساقي وده کوي او وږی  محصول  ډېريږي، په لومړيو

راوځي د ساقو وده چټکه وي، په پاي کي هر کله چي وږی بشپړ کيږي وده  ډېره ورو وي.

په ګرمو اقليمونو کي، بايد د خاوري تودوخه کايف لوړه وي تر څو  واښه په ټول 

لږيږي. اقليم د روښانه ځانګړی کال کې وده وکړي، مګر وده عموماً د اوبو له لږوايل رسه 

لوند او وچو موسمونو پواسطه مشخص کيږي، د وښو وده په ګرم لوند موسم کې  ډېره 

چټکه وي، مګر هر څومره چي خاوره وچيږي واښه بالغ او مړه کيږي، غذايي رسچيني 

په توګه ترشيح کيږي. حتي په ملدو حالتونو  Standing hayجوړوي چې ځني وختونه د 

څړځای نباتات په ژور سيوري کي  مړه کيږي، له دي کبله د لږ غذايي ارزښت زاړه کي د 

د وښو  وده  په محيط، د مغذي موادو الرسيس او په څړځای کي د روښنايي  واښه ورکوي.

منع کونکو  پاڼو په اندازي متکي دي. د حاصل اخيستو څخه وروسته د بياځل ودې يوه 

ټکۍ او باالخره د ودې لږيدو يوه مرحله چې د وښو د کراره دوره شتون لري، چې په  چ

بلوغيت  رسه تعقيبيږي. هرڅومره چي د څړځای د وښو پاڼي  ډېريږي د نوو پراخو پاڼو 

پواسطه د ضيايي ترکيب توان لږيږي. د بيا ځل ودې اندازه  د حاصل اخيستو په وخت کي 

هبود پاڼي ولري دا ډير ژر ب د محصول په بلوغيت باندي متکي ده. که چريي واښه ځوان او

کيږي او نسبت د بالغ وښو حاصل اخيستو ته بياځل وختي وده پيلوي. په پرسيل کي په يو 

دی. kg DM 111-41هکتار ساحه کې د تودو څړځايونو  د ودې اندازي د ورځي 
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 کيمياوي ترکيب 

الغو ب د څړځای د وښو د وچو موادو ترکيب مختلف دي؛ د مثال په توګه په  ډېرو

ته په ځوانو وښو کې  تغري کوي چې   g/kg 011څخه  g/kg 01وښو کې  خام پروتني  د 

ډېره رسه )کود( ورکړل شوي.  فايرب  يي  ډېر، د خام پروتني  رسه معکوس تړاو لري او 

Acid-detergent   فايرب يي د وښو په  ډېرو بالغوmoorland  211نوعو کې دg/kg  

د وښو   يش. کله چې حاصل د ساتنې لپاره اخيستل کيږي کيدي g/kg 471څخه تر 

-571رطوبت ځانګړي اهميت لري؛ رطوبت په  ډېرو ځوانو موادو کې لوړ وي، معموالً 

771g/kg 771، او تقريباً د نبات د بالغ کيدو رسهg/kg  ته لږيږي. په هر صورت د هوا

 حالتونه، په رطوبت   ډېر تاثري لري.

حجروي ديوالونو او حجروي محتوا په  اندازو متکي د وچي مادي ترکيب د 

دي. حجروي ديوالونه د سيلولوز او هيمو سيلولوز څخه جوړ شوي چې د لګنني رسه 

  g/kg 111کيږي او هيمي سيلولوز د  g/kg DM 011-211کلکيږي.  سيلولوز عموماً  

و کې  په بالغ  ته تغري کوي. د دي دواړو پويل سکرايدونو اندازي g/kg DM 011څخه تر 

ډېريږي؛ همدارنګه د لګنني اندازي هم د پويل سکرايدونو هضم لږوي.  د حجرې 

محتويات  په منحلو کاربوهايدريتونو او  ډېرو پروتينونو باندې شامل دي. د وښو منحل 

جدول  1۱17کاربوهايدريتونه په فرکتان، ګلوکوز، فرکتوز، سکروز، رافينوز او ستايکوز )

شامل دي. دګرم اقليم په وښو کې د منحلو کاربوهايدريتونو له جملې څخه  وګورئ( باندې

فرکتان  ډېر ذخريه کېږي او عموماً په ساقه کې پيدا کيږي. د وچو او نيمه وچو برخو واښه  

په لومړي قدم کې  د فرکتان په ځای په پاڼو کې نشايسته جمع کوي. د وښو  منحل 

 07وښو په ځينو نوعوکي د  Rayې د وچو سيمو د کاربوهايدريتونه ډير توپري لري، چ

g/kg DM  011څخه تر g/kg DM .پوري وي 

په وښو کې پروتينونه اصيل نايرتوجني مرکبات دي،چې د ټول نايرتوجن څخه 

حقيقي پروتني دي. اګر چې د پروتني اندازه د بلوغيت رسه لږيږي، د اړوند آمينو  718يي 

 اسيدونو اندازي په  ډېره اندازه تغري نه کوي. په ورته توګه، د وښو د نوعو ترمنځ د پروتينونو 
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د آمينو اسيدونو ترکيب لږ توپري کوي. په وښو کې نياميي حجروي پروتني د يو 

په شکل موجوديت حريانونکي نه  Ribulose bisphosphate carboxylaseانزايم، 

دی، چې په ضيايي ترکيب کې د کاربن ډای اکسايد په  نصبولو کې اړينه دنده لري. د وښو 

 ايف اندازه ګلوتاميک او اليسني لري. دوی د تخمونوپروتينونه  ډېر ارجنني او همدارنګه ک

د پروتينونو په نسبت د ودې لپاره  ډېر ارزښت  لري، د ودې لپاره  ميتونني  په لومړي قدم 

کې او ايزواليسني په دوهم قدم کې  محدود آمينو اسيدونه دي. په هر صورت، په رومن 

ټور دي. په خوند وهونکو کې دا فکتور لږ ګکې د آمينو اسيدونو د  ميتابوليزم له کبله،  په ش

 عمومي توګه، د وچ اقليم وښو پروتني نسبت ګرمو نوعو ته لږ دي. 

د وښو د آمينو اسيدونو ترکيب هغه وخت اړين دي چي غريشخوند وهونکو 

څارويو ته غذاګاين د پروتيني رسچينو په توګه  استعامليږي. په هر صورت د شخوند 

من کې د وښو د پروتينونواو د دوی ټولټال هضم تر ټولو اړين خواص وهونکو لپاره، په رو 

(، مګر د وښو له 1۱7-1۱5دي. په نابالغو وښو کې عموماً دواړه اندازي ډيري لوړي دي )

د يوي منوين د وچې مادې ترکيب چې په پاڼيز ځوانه مرحله کې ريبل  ryegrassجدول د ايټالوي  1۱17

 (g/kgشوي )

نايرتوجني   کاربوهايدريت  آټکيل ترکيب

 ترکيبات

نور  

 جوړښتونه

 

N 17 ګلوکوز 191 خام پروتني جمله   72 لګنني 01 

N 10 فرکتوز 47 ايرت ايکسرتک پروتيني   25   

 N 47 سکروز 217 خام فايرب
 غريپروتيني

0   

Nitrogen-free 

extractives 
     a 19اوليګوسکرايدونه 449

     51 فرکتان 117 آش

     9 ګلکتان  

     29 ارابان  

     70 زايالن  

     212 سلولوز  
aله سکروز پرته. 
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بالغ کيدو رسه لږيږي )او د دوی د جمله پروتني محتوا لږيږي(. په بالغو وښو کې د پروتني 

 Acid-detergentه چي دا د فايرب رسه نښيل )يوه کايف اندازه ناهضميدونکي وي ځک

insoluble nitrogen, ADIN 711 .)مخ وګورئ 

د وښو غريپروتيني نايرتوجن لرونکي برخه د نبات له فزيالوژيکي حالت رسه 

توپري کوي. په عمومی توګه،   ډېر غري پروتيني نايرتوجن او جمله نايرتوجن د ودې تر ټولو 

دواړه د نبات د بالغيدو رسه  لږيږي. د غري پروتيني نايرتوجن د ماتيدين بهرت حالتونه دي، او 

اصيل ترکيبات آمينواسيدونه، او آمايدونه لکه ګلوتامني او اسپراجني دي، چې د پروتني په 

جوړيدو کې اهميت لري؛ کيدي يش نايرتات شتون ولري، او دا د څړ کونکو څارويو لپاره 

ته رسيږي. د  g/kg DM 71مقايسوي ډول لږ دي او  د وښو لپيډ په زهري کيدي شی.

دي ګروپ مرکبات په ترای اسايل ګلرسول، ګاليکولپيډ، واکس، فاسفولپيډ او سټريول 

شامل دي. ترای اسايل ګلرسول لږ  وي او عمده مرکبات يې ګلکتولپيډونه  دي چې د ټول 

جدول  7۱0م څپرکی  په جوړوي. په وښو کې عمده شحمي اسيدونه د درې 718لپيډو تقريباً 

 718( دي، چې تقريباً د ټولو1780n-0کې لست شوي. تر ټولو  ډېر يې الفا لينولينيک اسيد )

جوړوي. دا نبايت شحمي اسيد په حيواين تغذيه کې اړين دي ځکه چي د اوږدو ځنځري 

لرونکو پويل مشبوع تيزابونو لومړين مواد دي، چې په انساين تغذيه کي د صحت لپاره 

څپرکی(. په رومن کې د غري مشبوع شحمي اسيدونو د هايدروجينونو  27ټور ګڼل کيږي )ګ

ځني تيزابونه  له تغري پرته د شخوند وهونکو  n-0عالوه )اتم څپرکی وګوري(، په وښو کې  د 

شحم متاثره کوي. په وښو کې د پويل غري  n-0پواسطه جذبيږي او د غوښي او شيدو 

نکي يشن په وښو کې  د لينوليک اسيد رسه نښيل، چې روغتيا ساتو مشبوع تيزابونو هايدروجن

څپرکی وګورئ(. د څړځای مرنالونه،  د نوعي، ودې مرحيل، خاوري  27تيزاب دي )

ټايف، کښت حالتونو او رسو د استعامل له مخې توپري کوي؛ د ځينو رضوري مرنالونو 

 بيتا کياروتني يوه استثنايئ جدول کې ښودل شوي.  شنه واښه د 2۱17نورمايل اندازي په 

لومړنۍ ماده، ده او د ځوانو شنو محصوال تو وچه ماده  Aغني رسچينه ده، چې د ويټامني

کيدي يش. کله چې دا ټايف واښه په نورماله اندازه وخوړل يش نو تقريباً  mg/kg 771يې 

نکو ه وده کو سل چنده اړتيا پوره کوي. په عمومي توګه پ  Aد څريدونکو څارويو د ويټامني
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شتون نه لري، اګر چي لومړين مواد يي شتون لري. په هر صورت  Dنباتاتو کې ويټامني

شتون لري. نسبت    Dڅيړين وړانديز کوي، چې په وښو کې په لږو اندازو رسه ويټامني

 2Dد  ډېروايل سبب مړي پاڼي دي چې ويټامني  Dځوانو موادو ته د بالغو وښو د ويټامني

پواسطه د ايرګوسټريول څخه توليد شوی . د شنو وښو زياتره محصوالت د  لري او د شعاع

 ، د  ډېرو يب ويټامينونو په ځانګړی توګه رايبوفالوين ښه رسچينی دي.Eويټامني

 جدول د ګرمو سيمو د څړځای د وښو د رضوري مرنالونو اندازي 2۱17

 ډېر  نورمال لږ ماده

   g/kg <12وچ مواد 

 07< 01–17 2۱1> پوتاشيم

 7۱1< 7۱1–2۱7 2۱1> کلسيم 

 4۱1< 0۱7–2۱1 2۱1> فاسفورس

 4۱1< 0۱7–2۱1 1۱1> سلفر

 2۱7< 2۱1–1۱2 12> مګنيزيم

    mg/kgوچ مواد 

 211< 171–71 47> اوسپنه

 271< 211–41 01> منګانيز

 57< 71–17 11> زينک

 11< 7۱1–4۱1 0۱1> مس

 7۱1< 0۱1–1۱7 1۱41> مولبدنيوم

 1۱01< 1۱27–1۱17 1۱17> کوبالت

 1۱27< 1۱21–1۱10 1۱12> سلينيوم

 

 د وښو په غذايي ارزښت تاثري کونکي  فکتورونه

 ودې مرحله

د ودې مرحله تر ټولو اړين فکتور دي چې د څړځای د وښو غذايي ارزښت او 

ترکيب باندې تاثري لري. هرڅومره چې نباتات وده کوي د فيربوزي انساجو اړتيا  ډېريږي 

تر څو د هغوی  جوړښت وسايت، او له دې کبله عمومي ساختامين کاربوهايدريت 
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ه ي، او د پروتني اندازه لږيږي؛  له دي کبله پ)سيلولوز او هيمو سيلولوز( او لګنني  ډېريږ

ورکړل شوو نوعوکې د پروتني او فايرب ترمنځ يوه معکوسه اړيکه شتون لري، اګر چې دا 

رابطه د نايرتوجن لرونکي رسې )کود( پواسطه له منځه تيل يش. د ودې په مرحلو کې د 

Perennial rye grass (Lolium perenne)  اوPurple moor grass 

(Molinea caerulea)    جدول کې  0۱17وښو دوه نوعو کيمياوي ترکيب توپريونه په

ښودل کيږي. عالوه له دې څخه چې عضوي مرکبات يي تغري کوي، همدارنګه په مرنالونو 

کې هم تغريات واقع کيږي.  د نبات د بالغيدو رسه د مرنالونو جمله اندازه تغري کوي. دا د 

س کيږي، چې په وښو کې د جمله مرنايل موادو ورته  اندزه لری.  کلسيم په محتوا کې منعک

مګنيزيم عموماً د پرسيل په رشوع کې  ډېر وي چې وروسته په تيزۍ رسه لږيږي؛ د اوړي 

په دوران کي  ډېرېږي، په مني کي اعظمي حد ته رسيږي. د عضوي مادي هضم يو له 

 کوي؛ دا کيدي يش د پرسيلعمده فکتورونو څخه دي چې د وښو غذايي ارزښت مشخص 

په اندازه لږ  1۱47په اندازه  ډېر  او د ژمي په وښو کې  1۱77د وښو په ځوان څړځای کې 

وي. د نبات اناتومي د وښو د هضم اسايس مشخص کونکي ده. د نبايت حجرې محتويات، 

ګر م عموماً منحل کاربوهايدريتونه او پروتينونه دي، چې تقريباً په کامله توګه هضميږی،

حجروي ديوالونه د هضم له مخي د لګنني له درجي رسه توپري کوي. له دې کبله، د نباتاتو 

د بلوغيت د  ډېريدو رسه د هغي هضم لږيږي، مګر دا اړيکه په پرسلې کې تر هغي مياشتي 

په  Plateauپوري مغلقه ده چې د وښو هضم په کی تقريباً ثابت پايت کيږي. دا دوره د 

. په ځينو نبايت نوعو کي د دي دوري پاي د وږی له راوتو رسه رابطه لري، نوم ترشيح شوي

چې له دي وروسته د عضوي موادو هضم په چټکۍ رسه لږيږي. په برتانيا کې په وده کونکو 

 واحدونه ده. 1۱114وښو کي، د لږيدو دا درجه په ورځ کې تقريباً 

متاثره کيږي. دا همدارنګه د وښو هضم د پاڼو او ساقي د تناسب پواسطه 

تخنيکونه د نباتاتو په ازمايښتي تخمر شامل دي چې مختلف هضم رامنځته کوي. په  ډېرو 

ځوانو وښو کې ساقه نسبت پاڼو ته  ډېره هضميږي، مګر د بلوغيت له پرمختلو رسه د پاڼو 

هضم لږيږي،  چې د ساقي ماتيدل په چټکۍ رسه لږيږي. د نباتاتو له بلوغيت رسه، ساقه د 

 ولو وښو يوه  ډېره اندازه جوړوي او له دي کبله نسبت پاڼي ته د ټول نبات  په هضم  ډېر ټ
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 Loliumجدول  په سکاټلنډ کې کښت شوي او د بلوغيت په دري مرحلو کې ريبل شوي  0۱17

perenne   اوMolinea caerulea   غذايي جوړښت 

 Lolium perenne aMolinia caerulea 

 24 May 5 July 4 Aug 0 July 17 Aug 7 Oct 

 1۱57 1۱75 1۱97 1۱25 1۱29 1۱70 د پاڼې اندازه

 177 007 011 054 477 427 (g/kgوچ مواد )

       bد وچې مادې مرکبات 

       g/kgوچ مواد 

 79 95 149 47 79 140 خام پروتني 

 21 29 25 54 77 77 خاکسرت

ADF 225 017 045 025 414 407 

 97 97 72 49 41 17 لګنني

       عضوي مواد

 c 1۱71 1۱77 1۱79 1۱75 1۱74 1۱47هضم 

 c (g/kg Wخوړل

/day1۱57) 

50 77 09 51 44 27 

aHarvested from a hill sward containing about 71 per cent M. caerulea. 

bCP = crude protein; ADF = acid-detergent fibre. 
cDetermined using sheep. 

After Armstrong R H, Common T G and Smith H K 1977 Grass and Forage Science 

41: 70–71. 

د ودې  مرحيل د هضم  لږوايل د وښو په  ميتابوليزبل او خاليص  تاثري لري. همدارنګه

جدول کي ښودل شوي. د بالغو وښو لږه  4۱17انرژي کې منعکس کيږي، لکه چي په 

د لږو عضوي موادو د هضم له کبله ده بلکې همدارنګه د  ډېر  خالصه انرژي نه يوازې

سيلولوز رسه تړاو لري. په رومن کي د دي پويل سکرايد هضم او د اخري توليداتو ميتابوليزم 

 د  ډېر هيټ انکرمينټ سبب کيږي )يوولسم څپرکی وګورئ(. 
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 نوعي 

وړو قبيلو ويشل شوي، له دي جميل  27ګرامينيا  يو سرت فاميل تشکيلوي چي په  

 قبييل پراخه شتون لري، مګر د  7يي د څړځای د وښو اقتصادي ارزښت لري. دا  7څخه 

 د څلورو حاصلو غذايي ارزښت Perennial ryegrassجدول د  4۱17

لومړی  

 ريبل

ځوان 

 پاڼيز

دوهم ريبل، 

 وروستي پاڼيز

دريم ريبل، 

 مببل وتل

څلورم ريبل، 

 بشپړ تخم

 177 170 107 95 (g/kg DMجوړښت )

 012 277 247 212 خام پروتني

 077 299 274 270 خام فايرب

     سيلولوز

     (aMJ/kg DMانرژي )

 7۱9 11۱7 12۱2 10۱1 ميتابوليزبل

 5۱0 7۱7 9۱0 11۱0 خالصه )د ژوند ساتنې(

خالصه )د ژوندي وزن 

 اخيستنې (

7۱9 7۱9 7۱7 0۱7 

aبالغو پسونو په استعامل رسه مشخص شوي. د 

After Armstrong D G 1971 Proceedings of the Eighth International 

Grassland Congress, p. 477. 

دوی اهميت په ځانګړي سيمه کي د  ډېرې تودوخې  او په لږه اندازه د ورښت پواسطه 

جدول کي  7۱17رنيز غړي، په مشخص کيږي. د دي قبيلو انتشار، او د دوی ځني اړين ک

ښودل کيږي. په ګرمو ساحو کي چې  اورښت په کي په يو شان وي، واښه وده کوي او په 

کراره بالغ کيږي او له دې کبله د ودې په وختي مرحله کي کله چې يې غذايي ارزښت لوړ 

وي استعامليدي يش. په هر صورت په ګرمو اقليمونو کي، واښه په چټکۍ رسه بالغيږي  

جدول وګورئ(. په ملدو  7۱17يي ډير لږيږي، او فايرب يي لوړيږي ) پروتني او فاسفور

(  وي؛ په وچو سيمو lushګرمو سيمو کي عموماً واښه فايربوزي مګر  ډېري اوبه لرونکي )

کي بالغ واښه وچ او  د والړې بيدي په شکل پري څاروي څړ کوي. په دواړو حالتونو کي 
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 1۱17-1۱1ندازي نسبت معتدلو سيمو وښو ته هضم لږ وي، د ګرمو سيمو د وښو ځانګړي ا

واحده لږ وي. د معتدلو او ګرمو سيمو وښو ترمنځ د ترکيب توپريونه يوازې د اقليم پايله نه 

 ده.

 جدول د ګرامنيا اسايس قبييل، د اهميت غټي ساحې، او د ګراس لينډ نوعو ځني منوين 7۱17

 بيلګي غټي ساحي قبيله

Agrosteae All temperate Agrostis spp. – bent grasses 

  Phleum pratense – timothy 

Aveneae Cold and temperate Holcus lanatus – Yorkshire fog 

  Danthonia pilosa – tussock grass 

Festuceae Temperate, 

particularly USA 
Lolium spp. – ryegrasses 

  Festuca spp. – fescues 

Eragrosteae Tropical and 

warm temperate 
Bromus spp. – bromes 

   

Andropogoneae Tropics, particularly 

SE Asia 
Andropogon gayanus – gamba 

  Hyparrhenia rufa – Jaragua 

Paniceae Tropics and 

subtropics 
Digitaria decumbens – pangola grass 

  Panicum maximum – Guinea grass 

  Paspalum dilatatum – dallis grass 

  Pennisetum purpureum – elephant grass 

 

کټګوري پوري اړه لري، په کوم کې  0Cد ګرمو سيمو د وښو نوعي د نباتاتو د 

چې فاسفو ګلرسيت دري کاربنه مرکب  په ضيايئ ترکيب کې د کاربن ډای اکسايد اړين 

تګالره لري، په کوم کي  4Cنصبونکی دي. زياتره د ګرموسيمو واښه د ضيايي ترکيب د 

ه نچې لومړي په يوتعامل کې کاربن ډای اکسايد نصبيږي چې اوکسالو استيت څلور کارب

مرکب په کی شامل دي. لږ پروتني لرونکي محتويات چې زياتره د ګرمو سيمو په وښو کې 

نبات د ميتابوليزم  اريث خاصيت دي، چې د خاوري د لږې حاصلحيزۍ  4Cپيدا کيږي د 

الندې له ژوند رسه تړاو لري. د ګرمو سيمو د نوعو يوه بله ځانګړتيا نسبت فرکتان ته د 

 بوهايدريتونو ذخريه ده.نشايستي په شکل د کار 
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 MJ/kgد دري ريبلو ميتابوليکي انرژي ) Jaragua grass (Hyparrhenia rufa)جدول د  7۱17

DM( او ترکيب )g/kg DMچې په برازيل کې کښت شوي ) 

 د ودې مرحله
ميتابوليکي  ترکيب

 خاکسرت ايرت ايکسرتک خام فايرب خام پروتني انرژي

Vegetative 92 279 27 149 7۱4 

Full bloom 07 014 19 107 5۱1 

 7۱7 117 17 005 27 شيدو مرحله

Adapted from Gohl B 1971 Tropical Feeds, FAO, Rome 

د ګرمو سيمو د وښو د پاڼو اناتومي د غذايي اهميت ډېر فکتور دی  چې د ګرمو 

سيمو د وښو څخه توپريکوي. د ګرمو سيمو په وښو کي نسبت معتدلو سيمو وښو ته  ډېر 

رګونه  او ډبل ديوال لرونکي پوښښونه شتون لري، او له دې کبله  ډېر لګنني، او د پاڼو په 

ت  ډېر وي. له دې کبله، د ګرمو سيمو په وښو کې، د مرکزي نسج کي ميزوفيل حجرا

شتون لري نسبت د ګرمو سيمو نوعو  12-08حجراتو ترمنځ په پاڼو کې د هوا فاصيل يوازې 

دي. دا يوه اندازه دا ترشيح کوي چې ويل د ګرمو سيمو واښه نسبت معتدلو  07-118ته چې 

يه ميخانيکي او ميکرويب تجز ته   ډېر پراخيدونکي دی، هغه ځانګړنه چې په رومن کې

تاخريکوي. د دي په پايله کې د ګرمو سيمو د وښو هضم او وچې مادې اختياري اخيستل 

 لږيږي.

خواصو لکه  Agronomicانتخاب په دايس  Cultivarsد نوعو او 

Persistency  اوProductivity  .دي، مګر غذايئ ارزښت يي په پام کې نيول کيږي

 Cultivars مرحله کي مقايسه صورت ني،ي، په نوع کې شامل که چريي د ودې په عني

د غذايي ارزښت له پلوه عموماً  لږ توپري کوي، مګر د مقاي،ي وړ نوعو ترمنځ توپريونه  ډېر 

 Perennial Ryegrass (Loliumدي. د ګرمو سيمو د وښو يو غوره مثال د 

perenne)  اوCocksfoot or Orchard grass (Dactylis glomerata)  برتانوي

Cultivars  ،ترمنځ توپريي دي. د ودې په عني مرحله کيCocksfoot  نسبت

Ryegrass  ته لږ منحل کاربوهايدريتونه لری او د  وچو موادو هضم يې لږ دي. همدارنګه

د څړځای نوعي د علويف ارزښت د هغوی د ودې له مخي متاثره کولی يش. لکه چې په 
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په اوږدو او ميله ډول څړځايونو کې د څارويو لپاره  ريبل څپرکی کې بحث شو،  15

ستونزمن دي، او د دي اخيستل لږ کيدي يش. په برتانيا کې د کښت کيدونکي څړځايونو 

 Ryegrass(Loliumدي، مګر ايټالوي  Perennial ryegrassتر ټولو اړيني نوعي، 

multiflorum) ،Timothy (Phleum pretense) ،Cocksfoot  اوFescues 

(Festuca spp.) نوعي په   عموميت لري. په زړو څړځايونو کي له دې رسه هرزه

 Meadowgrass(Poa pratensis) ،Yorkshire fog (Holcusځانګړی توګه 

lanatus)  اوBents (Agrostis spp.)  يوځای کيږي. په هر صورت په لوړو ارتفاع

 Mat grassله نورو نوعو لکه  ،Bentsلرونکو ځمکو کې،  ځني دا هرزه نوعي، لکه 

(Nardus stricta)  اوPurple moor grass (Molinia caerulea) ( 0۱17رسه 

 جدول وګورئ(،  د چمن با ارزښته جوړونکي دي.

 

 ، رسي او هوا خاوره

د خاوري ټايف کيدي يش د څړځای ترکيب په ځانګړی توګه  مرنايل جوړښت 

نورمال ډول په خاوره کي مرنايل کمبود ته د ودې په محدود کولو  متاثره کړي. نباتات په 

يا د هغوی په نسجونو کې د مرنالونو په لږولو يا هم د دواړو پواسطه عکس العمل  ښکاره 

کوي. عالوه له دې څخه، د مرنايل موادو کمښت د وښو استعامل باندې تاثري کوي؛ له دې 

د  و هضم لږوي. د وښو تر ټولو عام مرنايل لږوايلکبله په پسونو کي، د سلفر لږوايل د وښ

 فاسفورس، مګنيزيم، مس او کوبالت دي.

د خاوري تيزابيت يو بل اړين فکتور دي  چې په ځانګړی توګه د نباتاتو پواسطه 

 Calcareousد  ډېرو تراس مرنالونو اخيستل متاثره کوي. د نباتاتو پواسطه منګانيز او د 

ذبيږي، په دايس حال کي چي د علويف مولبدينوم اندازه معموالً خاوري څخه لږ کوبالت ج

 مخ ګورئ(، 179کيږي )ويل  teartد تيزايب خاوري رسه تړاو لري. د مسو  ډېر لږوايل ته 

چې د علويف د مولبدينوم د  ډېرو اندازو رسه تړاو لري، عموماً په هغه څړځای کي واقع 

 Liberalيا  چوين لري. د رسو)کود(  Lower lias clayکيږي چې خاوري يي 

dressings  د نباتاتو مرنايل محتويات په ښکاره ډول متاثره کوي؛ همدارنګه د نايرتوجني
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رسو استعامل د پاڼي ساحه او  فوتوسنتيزيس   ډېروي. په پايله کې،  خام پروتني او په 

يمو رسو استعامل د ګرمو سدوامداره توګه  آمايد او نرتات   ډېريږي. همدارنګه د نايرتوجني 

د وښو منحل کاربوهايدريتونه متاثره کوي،  که چريي  د سايليج په توګه وساتل يش په 

د نبايت ترکيب  رسي په غري مستقيم ډول مخ وګورئ(. همدارنګه 591تاثري لري )تخمر بد 

 په عوض کولو رسه د چمن غذايي ارزښت متاثره کوي. د مثال په توګه، ليګيوم په هغه

خاوره کې چې محدوده چونه لري پرمختګ نه کوي، په دايس حال کې چي  ډېر نايرتوجن 

 د وښو وده تحريکوي او په عني وخت کي د شفتيل وده متاثره کوي.

دا ډول فکتورونه لکه اقليم او موسم  د څړځای غذايي ارزښت متاثره کوي. د 

تل شوي  اندازه د نبات پواسطه د اخيسمثال په توګه د منحل شکرو او فرکتان اندازه، په  ډېره 

ملر پواسطه  متاثره کيږي. عموماً د وريځې په مهال د منحل کاربوهايدريتونو اندازه به نسبت 

روښانه ملريزي ورځ ته لږه وي. اورښت د څړځای د وښو مرنايل ترکيب باندي تاثري کوي. 

ر هغه کي تجمع کوي مګد مثال په توګه کلسيم، په نباتاتو کي د وچي مودي په دوران 

اورښت  ډېر وي، وخت لږ وي چي د خاوري رطوبت لوړ وي؛ له بل پلوه کله چې 

 فاسفورس  ډېر وي.

 

 د څرېدو سيستم

په  ډېرو عنعنوي څريدونکو سيستمونو کې، ټول کال )دوامداره څړ( څاروي د 

ه اندازه ، د ذخريه کولو مطلوبڅړځای په يوه سيمه کې ساتل کيږي. په دي سيستمونو کې

)د بيلګې په توګه په يو واحد سيمه کې څاروي( هغه ده چې د نويو وښو د ودې او د 

څاروی پواسطه د هغي د ريبلو په منځ کې يو مناسب توازن سايت؛ په دې حالت کي څاروی 

ا مطلوب دته ثابته اندازه ځوان )له مغذي موادو څخه غني( واښه تهيه کيږي. په عميل توګه 

حالت لږ تر السه کيږي. که چريي د ودې اندازه د ريبلو له  اندازي څخه  ډېريږي، واښه 

تجمع کوي او بالغيږي، له دې کبله د  موادو غذايي ارزښت لږيږي. په هر صورت، د وښو   

ډېروايل کې څاروی انتخايب څړ کوي او دوی د دي توانايي لري تر څو تر يوي اندازي 

اتو د انتخاب يا د نباتاتو د برخو د انتخاب  پواسطه د غذايي ارزښت عمومي پوري د نبات
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کمښت  جربان کړي، کوم چي نورو ته لوړ غذايي ارزښت لري. د مثال په توګه، نسبت 

ساقي ته  د پاڼې انتخاب ته اولويت ورکول کيږي. دا ډول انتخايب څړ د هغه څړځای لپاره 

لري )د بيلګې په توګه بوټي او وين، واښه او  اړين دي چې د نباتاتو  ډېري نوعي

Herbaceous legumes که چريي د څړځای د ريبلو اندازه د ودې له اندازې  ډېره .)

وي، نو بيا په چمن د څړ کولو فشار  ډېرېږي. د څاروی پواسطه انتخاب لږيږي او د څړځای 

ي رسچيني ختميږي پاڼي او ښاخونه له السه ورکړي چې د دوی د ريښ نباتات کيدي يش

او دوی دوباره وده نه يش کويل. لږ او  ډېر څړ کول د څړځايونو نبايت ترکيب تغريوي او 

 له دې کبله د دوی غذايي ارزښت تغريوي.

په دوراين څرېدونکی سيستمونو کې، څړځايونه د لنډ وخت لپاره په  ډېرې 

ا ړځايونه د دوباره احيذخريې او چټک څړ رسه څړ کيږي؛ څاروي زياتره واښه ريبي او څ

په خاطر د اوږد وخت لپاره پريښودل کيږي. د مثال په توګه، دهکانان خپل څړځايونه په 

برخو ويشيل يش او هر يو د يوي ورځي لپاره څړ کړي، له دې کبله د دوباره ودې لپاره  27

مناسب  وورځو ته پريښودل کيږي. کله چې يو دوران رامنځته يش، څارويو ته بايدثابته ا 25

ارزښت لرونکي غذا ورسيږي. په دي سيستمونو کي د ريبونکو او وده کونکو وښو ترمنځ 

ناحي )ځني د څړ ناحي کيدي يش د سايليج  بالنس کيدي يش د څارويو  شمري يا د څړ

لپاره پري يش( تغري کړي. څړځايونه د څړ پواسطه په اړين ډول نه ريبل کيږي. په ځينو 

ماشني پواسطه ريبل کيدي يش او څارويو ته انتقاليږي. څړ نه کول وښو کې، واښه د 

(Zero grazingپه وښو باندې د تغذيه کيدونکي ) .څارويو په غذا  ډېر کنرتول لري 

 

 د مغذي موادو توازن 

د هغو فکتورونو تاثريات چې مخکي ذکر شو کيدي يش په وښو کې د دري 

رب او منحلو کاربوهايدريتونو له بالنس رسه عمده مغذي موادو له ګروپونو، پروتني، فاي

مرسته وکړي.  ډېر فايرب هضم او انرژي لږوي.  ډېر منحل کاربوهايدريتونه په تيزۍ رسه 

تخمر کيږي او کيدي يش پي ايچ متاثره کړي او د فايرب هضم لږوي. برعکس، د دي 

آمونيا  وي او دکاربوهايدريتونو لږي اندازي په رومن کي  ميکرويب پروتني جوړيدل لږ 



حيواين تغذيه  711 

 

اخيستل  ډېريږي، چې پايله يي د يوريا جوړيدو د  ډېري انرژي سبب کيږي. د وښو د 

پروتني بله ځانګړنه دا ده چي په رومن کې په لږه اندازه تجزيه کيږي.  د پرسيل او مني د 

وښو د مقاي،ي پواسطه نا متوازن تاثري ښودل کيږي. دا د پرسيل د وښو په شان د هضم وړ 

ده. په څړ شوي وښو کې د مغذي  21-178مګر د دي  خالصه انرژی لږه مشخصاً  دي،

موادو ناانډويل بايد د سپلمنټ په ورکولو رسه سمه يش او په عميل توګه څارويو ته ورکول 

کيدي يش، د مثال په توګه، نشايسته لرونکي کانسنرتيت تر څو د منحلو کاربوهايدريتونو 

 کيدي يش سپلمنټونه، په بشپړ ډول تاثري ونه لري ځکه چيلږوايل سم کړي. په هر صورت 

دوی د وښو رسه نه مخلوط کيږي او له دې کبله په رومن کې په مساوي ډول عمل نه کوي. 

په نژدي وخت کي، نبايت نسلونه کامياب وو چې د څړځای د نباتاتو  په ځانګړی توګه 

Ryegrasses .منحل کاربوهايدريتونه  ډېر کړي 

 

 ايي يب نظميد وښو غذ

  نيرتات زهريت

لکه چې مخکي ذکر شول، نيرتات په وښو کې جمع کيديل يش. نيرتات په 

څاروی کې زهري نه دي.  د شخوند وهونکو په رومن کې  نرتات له دې کبله لږيږي په 

مو ، د هيNitrate،  څخه Nitriteنايرتيت بدليږي نو ځکه يې زهري تاثريات لږيږي. 

اکسيدايز کوي، يو نصواري رنګ   Ferric stateګلوبني د اوسپنې ايون په 

Methaemoglobin   .توليدوي،چې د بدن انساجو ته د اوکسيجن د انتقال توان نه لري

، چټک تنفس او مړينه ده. دايس راپور ورکړل شوي Staggeringزهري نښي يي لړزه، 

 1۱5يش چې په هغو وښو څړ کوي چې د چې زهريت په هغو څارويو کې رامنځته کيدي 

g   څخه  ډېرN/kg DM-nitrate (0g NO 2۱7 لري، اګر چې د مړيني کچه يي نسبت )

 g/kg DM 2۱2وژونکي اندازه  Nitrate-Nدي ته لوړه ده. ځني مولفينو ښوديل چي د 

ده، په دايس حال کې چې د دي د واقع کيدو لپاره يو مناسب ارزښت وړانديز کړي. د 

 drenchingيرتات يو ناڅاپي خوړل ځانګړي خطر درلودي يش؛ په تجربوي ډول دا د نا

پواسطه رامنځته کيدي يش، مګر دا په عميل ډول هغه وخت واقع کيدي يش چې  غري 
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زهري واښه په نورمال ډول په ډيري چټکۍ رسه وخوړل يش. همدارنګه که چريي غذا 

نه لږ زهري وي. د وښو نرتات د نوعو، منحل کاربوهايدريتونه ولري نرتات ځني وختو 

ويرايټي او رسو )کود( له مخې توپري کوي، اګر چي موجوده اندازه  مستقيامً د خام پروتني 

کيدي  docks او همدارنګه thistlesد اندازي رسه تړيل ده. غلو واښه، جوار او هرزه لکه 

 يش نرتات زهر ولري.

 

 مايکو توکسيکوزيس

د څريدونکو څارويو اړوند  ډېري يب نظمۍ د لومړين سبب په توګه د فنګس 

 Ryegrassپواسطه دی، چې د مايکوتوکسينونو په نوم مواد توليدوي. دا حالت د 

staggers  رسه پيژندل کيږي او په شخوند وهونکو او اسونو کې واقع کيږي چې په کلنی

ري وښو باندې په نويزليند، اسرتاليا، شاميل امريکا او )کله کله( اروپا کې څريږي. اخته 

 Endophyticکيدي يش، اګر چي مړينه لږه ده.   Collapseڅاروي غريهامهنګ او 

چې يو عصبي زهري الکالوئيد  ، شامل ديAcremonium loliaeفنګس په 

lolitrem B  توليدوي. د ګرموسيمو څړځای نباتPaspalum  له اړوندPaspalum 

staggers مګر په دي کې  حالت رسه تړيل ديClaviceps paspali  فنګسونه شامل

او توکسني يي د  مخ وګورئ(، 111لري )دي، چې د ايرګوټ فنګسونو رسه اړيکه 

Paspalinine   اوPaspalitrem A and B  رسه پيژندل کيږي. همدارنګه د ايرګوټ

فنګس پواسطه  Acremonium Coenophialum، د Ergovalineالکالوئيد، 

 Fescue footد   Ergovalineاخته کوي.  Grass tall fescueتوليديږي، چې 

رامنځته کوي چې د شعريه  Gangreneکيږي چې څاروي ګوډيږي د هغوی په پښو کي 

 Pithomycesدي؛ دا د  Sporidesminباض لري. اخري مايکوټوکسني  عرقو انق

chartarum  فنګس پواسطه توليديږي، چې د څړځای په سطحه کې وده کوي. په اسرتاليا

کي د څريدونکو څارويو د ځيګر د خرابوايل سبب کيږي، چې د صفرا په دوران کي 

دا مرکبات د زيړي او د شعاع توليد ماتوي.  Phylloerythrinخويش کيږي او کلورفيل د 

 Facialپه وړاندې د پوستکي د حساسيت سبب کيږي، له دې کبله دي يب نظمۍ ته 
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exzema  وايي. په څړځای کې د ديMycotoxicoses  کنرتول د فنګس ضد موادوپه

اساس، د مقاومو نباتاتو او څارويو په انتخاب، او څړ د تغري په اساس دي تر څو د اخته 

 ف مخه وني،ي )د اخته مړ نبات د څړځای څخه مخنيوي کول(.وښو د مرص 

 

  د وښو ناجوړي

 Equineهغه اسونه چې د يوي وچي مودي وروسته په څړځای کې څريږي  

dysautonomia  حالت رامنځته کوي. د دی عالمي عضيل لړزي، په تريولو کې ستونزه

 ل دريدل، د کولون بنديدل اويا ناتوانايي، د معدي څخه د موادو بريته ګرځول، غرينورما

دا نښي د خودمختاره عصبي سيستم د خرابيدو پايله ده. دا نښي د اتومات  وزن بايلل.

عصبي حجرو د خرابيدو پاييل دي  او د کوملو په عصبي سيستم دوام کوي، د کوملو د 

 کې خرابوايل رامنځته کيږي. د وښو د ناروغۍ دقيق سبب Plexusديوال د نيورونونو په 

پيژندل شوي نه دي مګر دايس واقعه شتون لري چې د بوتولنيوم زهر په کې شامل دي، دا 

ټايف  څخه رامنځته کيږي.  د Cپه خاوره  يا وښو کې د کلسرتوديم بوتولينيوم  اورګانيزيم 

دي زهرو ډېری اندازي د هغو څارويو په هضمي الر کې موندل شوي چې په حاد ډول د 

دي حالت څخه ځپل شوي،  او د مزمنو ناروغو څارويو څخه انتي باډي ګاين تجريد 

شوي. دايس فکر کيږي چې  دي زهرو ته د څاروی حساسيت د دي دفاعي معافيت د 

په شمول د وښو د بايو  Triggerزا  متاثره کوي او همدارنګه د غذايي هضمي الري  مکو 

 کيميکل حالت پواسطه متاثره کيږي.

 

  ليګيوم ۸۱.۱

 د څړځای او ساحي د ليګيوم محصوالت

نوعي لري، چي د نورو نوعو رسه   17111فامييل تقريباً  Leguminoseaeد 

چکايل رسه د مقاومت له کبله ارزښت لري. په يو ځای  د نايرتوجن د نصبولو او  و 

شفتلی، چې په يخو او  (.Trifolium spp)څړځايونو کې عمومي پيداکيدونکي ليګيوم 

( او T.pratenseملدو ساحو  لکه اروپا او نيوزيالندکي يې عمومي مناينده  رسه شفتله )
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 Subterraneanي ( ده او په وچو سيمو لکه جنويب اسرتاليا کT.repensسپينه شفتله )

clover (T.subterrraneum) .ده 

له غذايي پلوه، شفتيل  ډېر پروتني او مرنالونه )په ځانګړی توګه کلسيم، 

فاسفورس، مګنيزيم، مس او کوبالت( لري، او  غذايي ارزښت يې د عمر له مخي لږ 

رومن  د لږيږي. د شفتلو په برخه کې څيړنو ښوديل چي د ټوټو د سايز د لږيدو اندازي او

 څخه نسبت وښو ته د ځانګړو موادو حرکت ډير چټک دي. پسونه او غواګاين چې تازه 

 جدول د مرصۍ شفتلې د وچې مادې ترکيب 5۱17

 ګل وختي مرحله غوټۍ مرحله غوټۍ نه مخکې مرحله 

 221 272 011 (g/kgخام فايرب )

 121 72 111 (g/kgخاکسرت )

 270 217 151 (g/kgخام پروتني )

 751 721 741 (g/kgد هضم وړ عضوي مواد )

 11۱2 9۱4 7۱2 (MJ/kgميتابوليزبل انرژي )

Adapted from MAFF 1957 Energy Allowances and Feeding Systems for Ruminants, 

technical bulletin no. 00, London, HMSO, p. 51. 

ډېر وچ   218سپيني شفتيل ورکړل شوي نسبت وښو ته چې ورته ميتابوليزبل انرژي لري 

مواد مرصفوي. د وچو موادو ورته اختياري اخيستل د رسو شفتلو او نورو ليګيوم څخه 

 ترالسه شوي.

د شفتلو منحل شکري د وښو رسه يو شان دي، عمده يي سکروز دي. فرکتان 

 سته شتون لري او په وچو پاڼو او رسي شفتله کې د دي پويلعموماً شتون نه لري، مګر نشاي

د وچو سيمو  ډېر څړځايونه لږ  راپور شوي دي.  71g/kg DMسکرايد اندازي 

ايندوجينس ليګيوم لري، مګر ځانګړی کوښښ يې د معريف لپاره په کار دي. د مثال په 

 South American Legume centro (Cetrosemaتوګه په اسرتاليا کې، 

pubescens)  د ملدو ګرمو څړځايونو لپاره معريف شوي، او په وچو سيمو کېSiratro 

(Macroptilium atropurpureum)  دMexican cultivars  څخه نسل اخيستل

 شوي، د دوی هضم نسبت ګرمو او معتدلو وښو ته  لږ توپري کوي.
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شتون لري، ( Medicago sativaهمدارنګه په څړځای کې لورسن يا الفاالفا )

  مګر د  ډېرو نورو ليګيوم په شان په خپله وده کوي. په ګرمو معتدلوسيمو کي په  ډېرو ګرمو

او سب ټروپيکل هيوادونو کې موندل شوي. پروتني  يي په مقايسوي ډول  ډېر دي او د 

جدول(. هغه رشقه چې په برتانيا کې کرل کيږي په  5۱17بلوغيت رسه په کراره لږيږي )

 g/kg 711وګه ساقه يي  ډېر فايرب لري او د ګل په مرحله کې يې خام فايرب ځانګړی ت

DM   وي. د رشقيCultivars  د ګل کولو د وخت پواسطه جال کيږي او د برتانيا د

په پام کې نيولو رسه وختي ګل کونکي ټايف توصيه کيږي. دا نوعي  معموالً  د   حالت

ر د دي په خاطر چي ښه هضم يش محصول جون مياشتي په دوهمه اونۍ کې ګل کوي، مګ

-721يې بايد لومړي د غوټو کولو په مرحله کې وريبل يش )د مۍ مياشتي اخري(، چې 

741 g/kg DM ( د توقع وړ هضمي عضوي موادDOM به لري، او بيا د )اونيو  7او  7

 د هضم وړ عضوي مواد ورکړي. g/kg DM 711-771په وقفي رسه بيا پري يش تر څو 

رتانيا کې، په عمده توګه د سايلج لپاره د مصنوعي وچولو په خاطر د رشقي يوه وړه په ب

ساحه ريبل کيږي )شلم څپرکی وګورئ(، مګر د نړۍ په نورو برخو کې، په امريکا کې 

)چريته دا د الفا الفا په ډول پيژندل کيږي(، دا محصول  د څړ لپاره استعامليږي. برسيم يا 

( يو اړين ليګيومي نبات دي چې په هند Trifolium alexandrinumمرصي شفتله )

او مديرتانئي سيمو کې کښت کيږي. ارزښت يي په ژمې او سب ټروپيک کې چټکه وده 

کول دي  بل دا چې د ريبلو او څړ وروسته دوباره ښه  زرغونيږي. دا شفتلې ته  ورته غذايي 

شفتلې ته لږ  نسبت مرصي Sainfoin (Onobrychis viciifolia)ارزښت لري.

اقتصادي اهميت لري، او په برتانيا کې دا د جنوب په يو څو عمده سيمو کې محدود کيږي. 

په زياتره شنو وښو کې، پاڼي نسبت ساقو ته  ډېر خام پروتني، ايرت اکسرتکت او مرنالونه په 

ځانګړی توګه کلسيم لري. هغه تغريات چې د نبات په ترکيب کې واقع کيږي د پاڼې او 

قې په تناسب او ساقي د ترکيبي  تغري له کبله دي. د پروتني اندازه يې په وچه ماده کې د سا

ته د بشپړ ګل کولو په مرحله کې  g/kg 141څخه تر  241g/kgګل کولو په اوايلو کې 

کيدي يش.  g/kg DM 251او   141g/kgرسيږي. د ودې په ورته مرحلو کې  خام فايرب 

Peas(Pisum sativum) ،Beans(Vicia faba)  اوVetches(Vicia sativa) 
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ځني وختونه د شنو وښو په توګه کښت کيږي. کله چې د ګل کولو په وختي مرحله کې 

 وريبل يش، نو غذايئ ارزښت يي د نورو ليګيوم رسه ورته وي.

 

 د ليګيوم وين او بوټي 

 يهغه څاروي چې د بالغو وښوڅړځايونو باندې څړ کوي زياتره د دي توان لر 

چې خپله غذا د ونو او بوټو پواسطه غني کړي، چې زياتره يې ليګيوم دي. په مجموع کې 

ويل کيږي؛ عالوه له دې څخه چې د څارويو  Browseپه دې ډول  غذا تر السه کولو ته 

کيدي يش وريبل يش او څارويو ته انتقال يش. د  browsپواسطه ريبل کيږي، 

leguminous  وين په  ډېره اندازه پر( 011-211وتني g/kg DM او مرنالونه لري، مګر )

په کيلوګرام وچه ماده   g Neutral-detergent fibre 711-711فايرب يي هم لوړ دي )

خوندورتوب لږوي، نو له  Browse(. تانني )الندې وګورئ( او نور ممکنه جوړونکي د 

شتون د وښو د ن دې کبله د غذايئ ارزښت له مخې د غذا په توګه ساتل کيدي يش، ترڅو

 Leucaenaيو تر ټولو غوره پيژندل شوي نوعه  Browseپه وخت کې مرصف يش. د 

(Leucaena leucocephala)  ده، چې همدارنګه پهipil-ipil  ،رسه پيژندل کيږي

 SEچې په ګرمو سيمو کې ارزښت لري او د نړۍ په  ډېرو برخو  په ځانګړی توګه په 

Asia التينه امريکا او ،West Indies   کې  ډېر کښت کيږي. د پروتني او مرنالونو يوه

ه کياروتني څخه غني ده. په هر صورت دا همدارنګ-ارزښتناکه رسچينه ده او همدارنګه له بيتا

 Gliricidiaد ميموسني په نوم زهري آمينو اسيد لري. د ليګيوم د وښو نور مثالونه 

(Gliricidia sepium) ،sesbania (Sesbania sesban)  اوAcacia (Acacia 

angustissima) .دي، چې ټول يي په افريقا کې کښت کيږي 

 

 په ليګيوم کې د تانني  ډېروايل 

نوعي، د غليظ ) هغه چې نه هايدروليز  Browseډېر ليګيوم، په ځانګړی توګه  

روتينونه د لږ پ مناسبي اندازي لري او په تغذيه کې ستونزمنه دنده لري. نبايت کېږي( تانني



حيواين تغذيه  717 

 

څخه تر منځنۍ اندازي رسوب کوي او له دې کبله په رومن کي يې له تخريب څخه سايت 

)اتم څپرکی وګورئ(، مګر که چريي پروتينونه  ډېر د تانني رسه کلک نښتي وي په وړو 

( تانني لري، هضم g/kg DM 77کوملو کې نه هضميږي. هغه علف چې  ډېره اندازه )

 g/kg 47-21ګه  د پروتني( لږ وي. په هر صورت، د تانني لږي اندازي )يي )په ځانګړی تو 

DM په ځني ځانګړو ليګيومي څړځايونو لکه ،)Sainfoin  اوBirdsfoot trefoil  کي

موندل شوي،  په شخوند وهونکو کې ګټور دي. په رومن کې له هايدروليز څخه د پروتينونو 

د جذب  ډېروي. همدارنګه دوی په رومن کي ساتل، په وړو کوملو کې د دوی د آمينو اسي

د ګاز توليد تغريوي، له دي کبله د ټيمپاين خطر لږيږي او ممکن د ميتان توليد لږ يش. 

غليظ تانني همدارنګه  د هضمي الري د پرازيتونو وده محدودوي. د څړځای ترټولو عمده 

د نبايت نسل  ي چې دویليګيوم )شفتيل(  ډېره اندازه غليظ تانني  نه لري، مګر کوښښ کېږ

 ګريۍ پواسطه معريف کړي.

 

 د ليګيوم غذايي يب نظمي 

په غواګانو او پسونو کې په ليګيوم باندې له څړ کولو څخه رامنځته کيدونکي  

تکراري يب نظمي ټيمپاين ده. تر ټولو شديدي ستونزي يي د شفتيل او رشقي رسه تړيل 

دي. د ټيمپاين لومړين سبب په يو ثابت ځګ )ځګ لرونکي ټيمپاين( کې د وښو د تخمر 

. د پاڼو منحل پروتينونه د دي ځګ په جوړولو بنديدل دي، چې د ارګي پواسطه نه وځي

چې پورته ذکر شو هغه ليګيوم چې کايف  مخ وګورئ(.  لکه 250لوبوي )کې اړين رول 

، دايس نه ښکاري چې د ټيمپاين سبب Sainfoin( لري، لکه g/kg 21اندازه تانني )

ګ ځ يش، ممکن ځکه چي د تانني په شان د منحل پروتينونو د رسوب توان نه لري.

لرونکي ټيمپاين د نبايت تيلو يا کيمياوي فعالو موادو پواسطه درملنه کيدي يش، او په نوي 

زيالند کي دا مواد د ټيمپاين د مخنيوي په خاطر په هغو څړځايونو پاشل کيږي چې  ډېر 

 ليګيوم لري.

په خالصه مرصۍ شفتله  د څړ کولو رسه د پسونو ناڅاپي مړينه منځته راځي چې 

وايي. دا  د رومن څخه د  ډېر هضمېدونکو  وښو له ترييدو څخه رامنځته  Redgutورته 
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کيږي چې په غټو کوملو کې د  ډېر تخمر سبب کيږي. په نوي زيالند کې له شيدو څخه 

وري د دي يب نظمۍ له کبله مړه   0-18په وختي بيلدو کې، په مرصۍ شفتله څرېدونکي 

بيدې په عالوه کولو رسه لږه شوي.   ډېر  Meadowکيږي. دا واقعه په مرصۍ شفتله کې د 

 شمېر نباتات  اسرتوجنيک فعال مرکبات لري. د څړځاي نباتات چې پايتوايسرتوجن لري 

 

 جدول د ودې په بېالبيلو مرحلو کې وربيش ترکيب 7۱17

 aد ودې مرحله  

 1 2 0 4 7 7 5 

 191 211 277 290 070 075 427 (g/kgوچ مواد )

        (g/kgد وچې مادې ترکيب )

 77 71 77 75 52 75 110 خام پروتني

 274 197 214 270 277 021 010 خام فايرب

bWSC 190 211 277 027 277 177 77 

 22 01 29 01 41 71 71 فرکتوز

 11 21 27 29 42 71 71 ګلوکوز

 4 21 21 00 20 17 19 سکروز

 20 77 122 127 52 00 01 فرکتان

 410 047 177 11 4 0 0 نشايسته

 1۱9 2۱0 0۱7 4۱1 7۱2 7۱7 7۱1 کلسيم

 2۱1 1۱5 1۱7 1۱5 1۱7 2۱1 2۱0 فاسفورس

cD value 72 74 77 71 70 71 77 

 a 7  =شيدي لرونکي داين ,4  =اوبلنې دانې ,0  =ګل کول ,2  =مکمل شوي رس :1 =منو مرحله, 

early mealy ripe, 7 = late mealy ripe, 5 =ripe for cutting.  

b په اوبو کې منحل کاربوهايدريتونه. 

 c د وچې مادې د سلنې په توګه د هضم وړ عضوي مواد(in vitro) . 

Adapted from Edwards R A, Donaldson E and MacGregor A W 1977 Journal of the 

Science of Food and Agriculture 19: 777–71; and MacGregor A W and Edwards R A 

1977 Journal of the Science of Food and Agriculture 19: 771–7. 
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، Trifolium subterrraneum (subterranearn clover)له 

T.pratense (red clover) ،Medicago sativa (Lucerne او ،

M.truncatula (barrel medic)  څخه عبارت دي. پهTrifolium sp.  کې عمومي

کې  ;Medicago sدي، په دايس حال کي چي په  Isoflavonesايسرتوجينونه 

Coumestans  عمومي دي. طبيعيIsoflavones  اوCoumestans  ضعيفه

oestrogenic  فعاليت 

لري، مګر دا فعاليت په رومن کې د ميتابوليزم په اساس  ډېريدي يش. د مثال په توګه، په 

Subterranean clover  کې عمدهIsoflavone  ،Formononetin  په رومن کې

)سپينه شفتله(، په نورمال  T.repensبدليږي. ځني نباتات، د بيلګې په توګه  Equolپه 

دي مګر کله چې له فنګس رسه اخته يش په  ډېره اندازه  Non-oestrogenicډول 

coumestan نو کې پسو  توليدويل يش. د څړځای د ايسرتوجنيک نباتاتو مرصف په

شديد عقامت او په وريانو کې د زيږون څخه وروسته مړينه منځته راوړي. وروسته له هغي 

چې ميږي د دا ډول نباتاتو لرونکو څړځايونو څخه لري يش دا عقامت د  ډېرو وختونو لپاره 

وي. د عقامت اصيل سبب د رحم يو سيستميک دانه دار هايپرپالزيا ده، چې د  ډېر ميوکس 

سبب کيږي او له دې  کبله رحمي تيوب ته ضعيفه سپرم داخليږي. لنډ مهاله عقامت  د ترشح

په هغو ميږو کې واقع کيدي يش چي د جفت ګريي په مهال په ايسرتوجنيک څړځايونو 

 څړ کوي. عقامت هغه وخت بريته ګرځي چي پسونه نورو څړځايونو ته الړ يش.

چې اوس په اسرتاليا کي کښت  Cultivarsبهرت کړي شوي  Subterranean cloverد  

مواد لري. هغه غواګاين چې په ايسرتوجنيک څړځايونو  کيږي په لږه اندازه ايسرتوجنيک

 څړ کوي د پسونو په شان د شديد عقامت څخه نه رنځيږي.

لورسن  ميموسني زهري آمينو اسيد لري چې  په رومن کي په ډای هايدروک،ي 

 مخ وګورئ(. 197لري )خواص  Goitrogenic( بدليږي، دا مرکب DHPپايريدين )

مرصفوي کيدي يش وزن باييل،  leucaenaهغه شخوند وهونکي چې په  ډېره اندازه 

تايروئيد يي درسته دنده ونه کړي او ويښتان يا وړۍ له السه ورکړي )الوپيشيا(. هغه هيوادونه 
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 DHPلري، د څريدونکو څارويو رومن د  leucaenaچې په طبيعي ډول 

(synergistes jonesii)   له منځه وړونکي مايکرو اورګانيزمونه لري. په اسرتاليا کې، د

مرصۍ شفتيل ناوړه تاثريات د څړکونکو څارويو په تجريد کولو رسه بهرت شوي چې په 

Hawaii  .کې يې څړ کړي وو 

 

  نور علف ۸۱.۱

 حبوبات

ه په يا يوازې يا هم له ليګيوم رس د شني علويف په شکل،  ځني وختونه حبوبات  

مخلوط شکل کښت کيږي. د حبوباتو په شان، علف  ډېر کاربوهايدريت او لږ پروتني 

 7۱17لري، او د ريبلو په مهال يې غذايي ارزښت عموماً د ودې په مرحيل پوري اړه لري )

 121g/kg DM-71جدول وګورئ(. د څړ په مرحله کي د حبوباتو  خام پروتني عموماً  

کې دی. د تخمر په وخت کي، د خام فايرب اندازي د نشايستي د  ډېروايل په نتيجه کې 

 لږيږي،  تر څو د هضم ارزښت وسايت.

 ګني 

( د ګرمو او نيمه ګرمو سيمو داميي واښه Saccharum officinarum) ګني 

س کيږي، چې دوه يا  ډېره وده کوي. دا د منحلو شکرو لپاره پروس 7۱1m-4۱7دي چې د 

محصوالت ورڅخه السته راځي8 موالسس او فايربي پايت شوين )تفاله(. د ګني موالسس  

 مخ وګورئ(. د 771ورته دي  )ډېره انرژي او لږ پروتني لري چې د لبلبو د موالسس رسه 

ګنو تفاله عايل فايرب دي، لږ هضم لرونکي لږ پروتني لري چې ځني وختونه د غواګانو د 

هضم لري،  1۱27ه خاطر د ګنو له موالسس رسه مخلوط کيږي. ګنو تفاله تقريباً تغذيئ پ

دقيقو( درملني پواسطه  17-7لوند سټيم  د لنډ مهايل ) C o211مګر دا په ناڅاپي ډول د 

ته  ډېر کيدي يش. د سټيم پواسطه د يوريا رسه معامله شوي  ګنو تفاله، د  1۱77تقريباً 

په ځينو هيوادونو  غوښينو غواګانو د ژوند ساتنې د تغذيه کولو لپاره مناسب ښودل شوي.

کې، د ګني ټول محصول د شخوندوهونکو لپاره د علف په توګه استعامليږي. ټول محصول 
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 41g/kgميتابوليزبل انرژي او لږ پروتني تقريباً  MJ/kg 9د وچي مادي په اساس تقريباً 

 لري.

 

  براسيکا

، Kales ،Babbagesنوعي لري، چي8  41د براسيکا جينس  څه د پاسه 

Rapes ټيپر او ،Swedes   يي کرنيز اهميت لري. ځني براسيکا په لومړي قدم کې د

Root crops يشتم څپرکی کې بحث يش.په توګه کښت کيږي، او دا به په يو 

 

 (Kalesکيالز )

، څخه تر دوه مرتو پوري لوړوايل او cm 01پراخه نوعي لري، لنډې پاڼې او   

قوي ساقي لري چې د ودانيو لپاره استعامليږي. تر ټولو مشهور لنډ ټايف يي 

Thousandhead kale (var.fruticosa)  او  اوږد ټايف يېMarrowstem kale 

(var.acephala)  دي، چې په اسرتاليا کې دChou moelier  په توګه پيژندل کيږي. د

نړۍ په ګرمو برخو کي کښت کيږي او په ژمې کې د شنو علفو په توګه تري استفاده کېږي، 

( 141g/kgلږه )تقريباً  Kalesمګرپه وچو سيمو کې د اوړي د څړ لپاره عالوه کيدي يش. 

( لري، د اوبو منحل کاربوهايدريتونه 171g/kgپروتني )تقريباً  وچه ماده لري، چې  ډېر

(، هضم يې په عمومي توګه  ډېر دي. د g/kg 21-11( او کلسيم )g/kg 271-211يي )

Marrowstem kale  دي او کيدي يش څاروی يي  ساقو هضم  نسبت  نور نبات ته لږ

 رد کړي.

 

 رياپ

دي،  Swede-rapes (B.napus)هغه چې په برتانيا کې کرل کېږي معموالً 

د څړځايونو لپاره د  Rapeهم شتون لري.  Turnip-rapes(B.campestris)اګر چې 

تخمونو په مخلوطونو کې شامليږي تر څو د وښو تر کښت پوري علف برابر کړي. د 
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Rapes  غذايي ارزښت دKales  رسه يو يش دي. يو علوفه يئRape  اوKale hybrid 

(var.Swift) پاره له ژمني سختي رسه مناسب دي.ودې ل د چټکي 

 

 کاوو

څخه  Open-leavedد انسان او څارويو دواړو د مرصف لپاره کرل کيږي او له 

Drumhead  پوري ټايفونه لري. ټول يي لږه اندازه ساقه لري او له دې کبله نسبتKales 

 ته لږ فايربي دي. Rapesيا 

 

 د براسيکا ګياوو زهريت 

د علف، ريښي يا تيلو د دانو لپاره ټول کښت کېدونکي براسيکا  

Goitrogenic   علوفه يي محصوال تو کي عموماً  مخ وګورئ(. په 197لري )مواد

Thiocyanate type  دي، چې د تايروئيد غدي پواسطه د  ايودين په اخيستو کې مداخله

يش. ټول څاروي چې په  کوي او تاثريات يي د غذا د ايودين د  ډېروايل سبب کيدي

براسيکا څريږي کيدي يش تر يوي کچي جاغور رامنځته کړي، مګر تر ټولو شديد تاثريات 

يي په وريانو کې پيدا کيږي چې ميندي يې د بالربوايل په دوران کي په براسيکا څړ کړي؛دا 

غه هوريان کيدي يش مړه يا سوء تشکل تولد يش. دايس وړانديز کيږي )مګر ډير دقيق نه( 

ترشح  Goitrogenڅړ کوي کيدی يش په شيدو کې کايف اندازه  Kalesغواګاين چې په 

کړي چې په څښونکوکې د جاغور سبب يش. همدارنګه په شخوند وهونکو کې براسيکا 

علوفه د ويني د تجزيه کونکي کم خونۍ سبب کيدي يش، په  ډېرو واقعاتو کي چې د 

ه لږېږي او رسي حجرې په چټکۍ رسه ماتيږي نو پ ويني  هيموګلوبني يوازې يو په دري ته

-Sتشو متيازو کې هيمو ګلوبني څرګنديږي. د دي حالت سبب په براسيکا کې د 

Methylcysteine sulphoxide  غري معمول آمينو اسيد دي، چې په رومن کې په

Dimethyl disulphide 8بدليږي  



حيواين تغذيه  722 

 

چه ماده براسيکا په يو کېلوګرام و  دا ډای ميتايل ډای سلفايد رسي حجرې تخريبوي. شنه

لري. د دي حالت د مخنيوي   S-methylcysteine sulphoxideګرامه  21-11کې  

د  ډېري مودي لپاره )د بيلګې په توګه د  Rapeيا  Kaleلپاره بايد دا ډاډمن کړو چي کله 

خه  څ مياشتي څخه  ډېر( مرصفيږي، نو د څاروی ټول اخيستل بايد د وچي مادي د نياميي

 ډېر نه وي.

 

 ګرين ټاف

ټول د فارم  Swede tops(، لبلبو، شلغم او Fodder beetمنګل،فډر بيټ )

او لبلبو د استعامل لپاره  Mangel ،Fodderڅارويو د تغذيي لپاره استعامليدي يش. د 

او په   Distressاو Scouringاختياط په کار دي، ځکه چې دوی  زهر لري چي د  ډېر 

ډېرو واقعاتو کې د مړيني سبب کيدي يش. دا خطر د پاڼو د مړاوي کيدو رسه لږېږي.  دا 

زهريت د اکساليک اسيد او د هغي د مالګو رسه اړېکه لري، چې د مړاوي کيدو پواسطه لږ 

يا له منځه ځي.  نوي څيړين په دي تيوري کې شک څرګندوي، ځکه چې د پاڼو اکساليت 

مړاوي کيدو پواسطه نه متاثره کيږي. دا زهري مواد ممکن اکساليت نه په خصويص ډول د 

 Topsاو شلغم  Swede بلکې  نور فکتورونه دي چې د مړاوي کيدو په مهال له منځه ځي.

ده، د  211g/kgد تغذيه کولو لپاره محفوظ دي او په وچه ماده کې د خام پروتني اندازه 

او کاوو، په شخوند  Rapeپه شان  Kaleه د دي؛ لک 1۱51عضوي مادي هضم يې تقريباً 

عموماً د  Topsوهونکو کي د ويني د تجزيه کونکي کم خونۍ سبب کيدي يش. د لبلبو 

 Topsد هضم وړ دي. دا ټول شنه  1۱55ريښي پورتنۍ برخه او هم شني پاڼي لري او تقريباً 

 کياروتني غوره رسچيني دي.-د بيتا

  



لنډيز ۸۲۳

 لنډيز

ې معموالً يو نوع نبات کښت کېږي، په داسې حال کې چې په لنډمهاله څړځايونو ک .1

په داميي څړځايونو کې د وښو او ليګيوم نباتاتو  ډېري نوعي شاميل وي. د وښو 

 طبيعي ځايونه د بوټو د نوعو په شمول د نباتاتو  ډېري نوعي لري.

دا چې څرېدونکي څاروي د خوراکي د انتخاب لپاره ازاد وي، د دوی خوړل شوي  .2

 مواد عموماً معلوم نه وي. دوی د خپلو خوراکو لپاره سخت کار کوي. مغذي

هغه واښه چې شني پاڼي، ساقي او ګولونو تيغي لري، د ودې اندازه يې د کيمياوي  .0

څخه  271g/kgترکيب رسه منعکس کيږي. فرکتانونه او نور منحل کاربوهايدريتونه د 

27g/kgDM  271او پروتني لهg/kg  71څخهg/kg DM  لږيږي. د سيلولوز او

ډېرېږي.  که چېري د خاوري د   711g/kgDMهيموسيلولوز په شکل کې فايرب تر 

سپيل پواسطه محدود شوي نه وي، واښه د مرنالونو ) او همدارنګه ويټامينونو پرته له 

( ښه رسچيني دي. د وښو د هضم وړ او ميتابوليزبل انرژي د بلوغيت رسه Dويټامني

 سم لږيږي.

ې د ودې مرحله د وښو د مغذي موادو عمومي مشخص کونکي ده، يوه لږه اګر چ .4

اندازه توپري د معتدلو سيمو د نوعو ترمنځ شتون لري مګر د معتدلو او ګرمو سيمو د 

نوعو ترمنځ  ډېر توپريونه شتون لري. دا توپري د نبات د اناتومي او فوتوسنتيتيک 

 کو رسو )کود( ترمنځ توپريونه د وښوتګالرو په اساس دي. د خاورو او استعاملېدون

په مرنالو  ډېر تاثريات لري، ويل نور مغذي مواد هم متاثره کويل يش، له دې کبله 

 نايرتوجن لرونکي رسي د نبات پروتني  ډېروي.

د څړ هغه سيستمونه چې څارويو د انتخاب زمينه برابروي، د لږ مغذي موادو لرونکو  .7

 بالغو ګياوو د تجمع سبب کېږي.

د وښو له څړځای رسه تړيل غذايي يب نظمي د نيرتات زهريت، بېالبيلو  .7

 باندې شاميل دي. Grass sicknessمايکوتوکسيکوزيس او په اسونو کې د 

د وښو رسه په توپري د څړځای ليګيوم  ډېر پروتني او مرنالونه لري او د فرکتانونو په  .5

له اخيستل ږي او له دې کبعوض نشايسته لري. دوی نسبت وښو ته په تيزۍ رسه هضمي



حيواين تغذيه  724 

يې  ډېر دي. شفتيل له وښو رسه کښت کيږي، مګر نور ليګيوم، لکه رشقه، زياتره 

د څرېدونکو  leucaenaيوازې کښت کيږي. د ليګيوم کورنۍ بوټي او وين، لکه 

 برابروي. Browseڅارويو لپاره 

، چې د څريدونکو څارويو په رومن کې د ګاز د جمع کيدو څخه منځته ټيمپاين .7

راځي، د ليګيوم کورنۍ لکه شفتيل پواسطه رامنځته کيږي چې په پاڼو کې  ډېره اندازه 

 منحل پروتينونه او لږه اندازه تانني لري چې پروتينونه رسوب کوي. 

ه شمول، د فايربي تفاله( پ د ګياوو نور محصوالت په نابالغو حبوباتو، ګنيو )او د دي .9

شامل دي. براسيکا  Topsبراسيکا  ډېري نوعي او د ريښه لرونکو محصوالتو شنه  

 S-methylcysteine sulphoxideاو همدارنګه  Goitrogensد  Kaleلکه 

غريمعمويل آمينو اسيد لرونکي دي چې په شخوند وهونکو کې د ويني د تجزيه 

کيدونکي کم خونۍ سبب کيږي.



پوښتنې ۸۲۵

 پوښتني

 د ليګيوم لرونکو مخلوطو څړځايونو ګټي او تاوانونه وليکئ. ۱.۱.

د ګرمو او معتدلو سيمو د وښو ترمنځ اسايس توپريونه کوم دي؟ ۸۱.۱
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 څپرکی لسمو ن

سايليج

 سايليج، اينسايليج او سيلو ۱.۱.

 په اينسايليج کې د نبايت انزاميونو دنده ۹۱.۱

په اينسايليج کې د مايکرو اورګانيزمونو دنده ۹۱.۱

 بايللپه اينسايليج کې د مغذي موادو  ۹۱.۱

 د سايليج ډلبندي ۹۱.۱

 د سايليج غذايي ارزښت ۹۱.۱

 د ټول نبات او ليګيوم سايليج ۹۱.۱

  سايليج، اينسايليج او سيلو ۱.۱.

هغه مواد دي چې د لوړ رطوبت لرونکو محصوالتو څخه د کنرتول شوي  سايليج

 که د سايليج جوړولو پرويس ته وايي، او هغه کانتيرن تخمر پواسطه توليديږي. اينسايليج

 ويل کيږي. تقريباً هر محصول د سايليج په توګه چريي استعامل شوي وي، هغه ته سيلو

ساتل کيدي يش، مګر تر ټولو عام يي واښه، ليګيوم او بشپړ حبوبات دي، په ځانګړی 

توګه غنم او جوار.
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حصوال تو د ساتلو لومړي هدف د غري هوازي رشايطو د طبيعي تخمر پواسطه د م

ترالسه کول دي. په عميل توګه  د ريبلو په مهال محصوالت واړه کيږي، او په چټکۍ رسه 

سيلوګاين ډکيږي، او په منظم ډول پوښل کيږي. د پوښلو اصيل مقصد د ذخريي په مهال 

له وښو رسه اکسيجن د يو د هوا د دوباره داخليدلو او جريان مخنيوي دی. هر کله چي 

وخت لپاره متاس وکړي، هوازي مکروبونه فعاليت کوي او دا مواد وراسته، نه خوړونکي 

او زهري کېږي.

دوهم رضوري هدف يي دا دي تر څو د ناغوښتو مايکرواورګانيزمونو لکه 

ځته نکلوسرتيدا او اينتريوباکرتيافعاليتونه له منځه يويس، چې انتقادي تخمري توليدات رام

کوي. دا مايکرو اورګانيزمونه د لکتيک اسيد بکرتياوو د ودې له الري د کيمياوي عالوه 

کونکو په تشويق رسه نهي کيدي يش. لکتيک اسيد بکرتيا د محصوال تو طبيعي شکري 

)عموماً ګلوکوز او فرکتوز( د  اسيدونو په مخلوط بدلوي، چې غالب يې لکتيک اسيد دي. 

د هايدروجن ايون تر هغي کچي  ډېروي چې مرضي بکرتياوي نهي  توليد شوي تيزابونه

کړي. هغه پي ايچ چې دا کار په کې صورت نييس د سايليج شوو محصوالتو د وچي مادي 

له مخې توپري کوي. په هغه محصوالتو کي چې د خنثي کولو  ډېر توان لري د ټېټ پي ايچ 

ليج کول ر خنثي خاصيت  لري او سايترالسه کول  ستونزمن دي. ليګيوم نسبت وښو ته  ډې

 g/kg 288يې ستونزمن دي. د وښو په هغو محصوالتو کې چې د وچي مادي اندازه يي 

ترالسه کول په نورماله توګه د محصوالتو ساتل ډاډمن کړي، دايس چې د  0۱8pHوي، د 

خاورې او هوا څخه ساتل کيږي او اورښت ورته داخل نه يش. المده محصوالت ډير 

زمن دي چې په ډاډمن ډول ذخريه يش او بايد مخکي تر مخکي د هوا د ښو رشايطو ستون

الندې مړاوي کړي يش تر څو د مناسبو عالوه کونکو رسه معامله يش. په ورته توګه، هغه 

محصوالت چې  لږي منحل شکري لري،  ډېر خنثي حالت لري، بايد د يو موثر عالوه 

 يش. په ګرمو سيمو کې، د وښو ساتل ستونزمن دي کونکي رسه د ذخريه کېدو دمخه معامله

ځکه  چې د اورښت لنډ موسم او لوړ حرارتونه لري. محصوالت بايد د ودې په وختي 

مرحله کې وريبل يش او زياتره په ملدو حالتونو کې د بيدي جوړول ستونزمن دي او د 

ي کولو م چې د خنثمحصوال تو ذخريه کول يې يوازنۍ الر ده. د ګرمو سيمو واښه او ليګيو 



938 سايليج    

 

 

 

لوړ خاصيت او لږ منحل کاربوهايدريتونه لری، ذخريه کول يې ستونزمن دي. له دې کبله، 

قدمونه بايد واخيستل شی تر څو ذخريه کول ډاډمن يش. بديلونه دا دي چې المده 

محصوالت مړاوي يش، تيزاب يا عالوه کونکي ور رسه استعامل يش، ليګيوم له حبوباتو 

يو ځای يش، او حبوبات يا موالسس د ذخريه کولو په مهال عالوه يش تر  محصوالتو رسه

 څو منحل کاربوهايدريتونه تهيه کړي.

د سيلو ټايف چي يو دهکان يي د محصوالتو د تخمر لپاره انتخابوي  ډېر توپريي 

دي،چې ديوي وړي پالستيکي بوجۍ څخه نيويل تر غټ سلندري ټاورونو پوري دي چې 

د سټيل يا هم لرګي څخه جوړيږي. په نژدي کلونو کي هغه اندازه سايليج د کانکريټ  يا 

ټنه وزن لري او په پالستيک  8۱.0-8۱0چې د غټو بالونو په توګه ساتل کيږي، معموالً د 

کې پوښل، په چټکۍ رسه  ډېر شوي. دا بوجي په ښه ډول پوښل کيږي او د ذخريي په 

ميتود ډاډمن دي. د موثرو ميده کونکو رامنځته  مهال بايد سوري نه يش، د وښو د ساتلو دا

کولو د دي تخنيک ګټورتوب  ډېر کړي او د سايليج غذايي کيفيت او ساتنه بهرته کوي. په 

د برتانې سايليجونه په دي ميتود رسه جوړيږي، مګر عام   202-28اوس مهال کي، تقريباً 

دري ديوالونو لرونکي دي ټايف سيلو استعامليږي. دا عموماً د  Bunkerيا  Clampد 

 Dutch barnڅخه جوړيږي چې يو  Beneathلوړوايل لري او زياتره له  m 3-2چې د 

دي تر څو سايليج د هوا څخه وسايت. کله چې ډک يش، د دي سيلوګانو سطحي د 

پالستيک رسه پوښل کيږي او له ځنيو مناسبو موادو لکه ټايرونو يا د پروړې غونډاري پري 

 يږي. ځای په ځای ک

 

  په ذخريه کولو کې د نبايت انزاميونو دنده ۹۱.۱

د ريبلو وروسته محصوالت د ذخريه کولو په وختي مرحلو کې، د نباتاتو په 

نسجونو کې د موجوده انزاميونو د فعاليت په پايله کې کيمياوي تغريات واقع کيږي. د تنفس 

 متاثره کولو کې خاص او پروتني ماتولو پرويس د اعظمي محصول د غذايي ارزښت په

 اهميت لري.
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 تنفس

د اکسيجن پواسطه د عضوي مرکباتو  تخريب ته چې د استعامل وړ انرژي ورکړي  

تنفس وايي. په عايل نباتاتو کې د څارويو په شان، اکسيجن يو نهايي اليکرتون قبلونکي 

اغيل يي ر دي. کاربوهايدريتونه د تنفس پراخه رسچيني دي او د اکسيديشن څخه السته 

معموالً شپږکاربنه شکري دي، چې د ګاليکواليزيس الندي راځي او د ترای کاربوکسليک 

اسيد دوران د اکسيديشن پواسطه په کاربن داي اکسايد او اوبو بدليږی. د نباتاتو په ريبل 

واقعي انرژي په هيګزوس  شوو محصوال توکې،بايوسنتتيک تعاملونه محدود دي او ټوله

بدليږي.  په جال شوي نبات کي د تودوخې انرژي  په اتوموسفري کي  کې په تودوخه

خپريږي، مګر په سيلو کې دا تودوخه د وښو په کتله کې پايت کيږي، او د تودوخي د  

ډېروايل سبب کيږي. د تنفس پواسطه د منحلو کاربوهايدريتونو بايلل، يوه ضايع کونکي 

تلو پايله يش کوم چي په نهايت کي په  د له منځه Substrateپروسه ده او کيدي يش د 

تخمر  بد تاثري کوي. نبايت تنفس به په سيلو کې تر هغي دوام وکړي چې دواړه اکسيجن او 

Substrate  شتون ولري. د محدود تنفس تر ټولو ساده ميتود دا دي تر څو هر څومره ژر

 رامنځته يش. چې ممکن وي په سيلو کې غري هوازي رشايط

 

 دل پروتني ماتې

د پروتني په شکل شتون لري. له ريبلو  882-0.په تازه وښو کې، د ټول نايرتوجن 

وروسته،  پروتني چټک )د پيپتايد رابطو هايدروليز( ماتيږي، په ساحه کې د مړاوي کيدو 

لږيدي يش. د پروتني  ډېر تخريب د  082څخه يو څو ورځي وروسته، پروتني حتی تر 

نباتاتو د نوعو، وچي مادي او تودوخي رسه توپري کوي. کله چې مواد ذخريه شو، پروتني 

ماتيدل رشوع کيږي مګر دا کړنه د پي ايچ د لږيدو رسه لږيږي. د پروتني د ماتيدو 

کوي. د  محصوالت آمينو اسيدونه او پيپټايد دي چې د ځنځري د اوږدوايل له مخې توپري

آمينو اسيدونو ډېر ماتيدل د نبايت انزاميونو په پايله کې واقع کيږي، اګر چې محدود وي. 

په سايليج کي د ميکرويب فعاليت په اساس نسبت نبايت انزاميونو ته  آمينو اسيدونه  ډېر 

 ماتېږي.
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  په اينسايليج کې د مايکرو اورګانيزمونو دنده ۹۱.۱

ازه وښو کې غالب مايکرو اورګانيزمونه دي، مګر د هوازي فنګس او بکرتيا په ت

غري هوازي رشايطو په رامنځته کيدو رسه په سيلو کې د بکرتيا رسه عوض کيږي چې د 

و اينټريوباکرتيا ااکسيجن په نشتون کې وده کوي. دا له لکتيک اسيد بکرتيا، کلوسرتيديا 

 څخه عبارت دي.

 

 لکتيک اسيد بکرتيا

اختياري غري هوازي بکرتياوي دي )يعني د اکسيجن په شتون او نه شتون دواړو  

کې وده کوي(، په نورمال ډول په محصوال تو کې لږي وي مګر معموالً د ريبلو څخه 

وروسته په تيزۍ رسه  ډېريږي، په ځانګړی توګه که چريي محصول وړوکي يا زخمي  وي.  

) د بيلګې په  Homofermentative bacteria په دوه کټګوريو ويشل کيدي يش:

او  Lactobacillus plantarum ،Pediococcus Pentosaceusتوګه 

Enterococcus faecalis او )Heterofermentative bacteria  د بيلګې په (

(. کله چې Leuconostoc mesenteroidesاو  Lactobacillus brevisتوګه 

 مخ وګورئ( 68.کاربوهايدريتونه )محصول بنديږي، لکتيک اسيد بکرتيا  ډېريږي، منحل 

په عضوي تيزابونو، خصوصا لکتيک اسيد تخمر کوي، چې  پي ايچ ټيټوي.  

Homofermentative  لکتيک اسيد بکرتيا نسبتHeterofermentatve 

ثري دي سيد په جوړېدو کې  ډېري مو اورګانيزمونو ته د شپږ کاربنه شکرو څخه د لکتيک ا

جدول وګورئ(. د اينسايليج په دوران کې، يوڅه هيموسيلولوز ماتيږي، پينتوزونه  8۱88)

ازادوي، چې  زياتره د لکتيک اسيد بکرتياوو پواسطه تخمر او لکتيت او استيک تيزابونه 

 جوړوي.

 

  کلوسرتيديا

ګر په سايليج کې يې اصيل رسچينه د خاوري په محصوالتو کې شتون لري، م

ککړتيا ده. د سپور په شکل شتون لري او يوازې د قوي غري هوازي رشايطو الندې وده 
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او  Saccharolytic clostridiaکوي. په دوه عمومي ګروپونو ويشل کيږي: 

proteolytic clostridia Saccharolytic  بکرتيا )د بيلګې په توګهClostridium 

butyricum  اوClostridium tyrobutyricum لکتيک اسيد او پاتی منحل )

 Proteolyticکاربوهايدريتونه په بيوتاريک اسيد بدلوي، په پايله کې پي ايچ لوړيږي. 

clostridia  د بيلګې په توګه(Clostridium bifermentans  اوClostridium 

sporogenesسيدونو، تو لکه استيک او بيوتاريک ا( عموماً آمينو اسيد په بېالبيلو توليدا

Amines ( 8۱88او آمونيا بدلوي .)جدول وګورئ 

 جدول  په اينسايليج کې د تخمر ځني تګالري 8۱88

Lactic acid bacteria 

Homofermentative 

Glucose → 2 lactic acid 

Fructose → 2 lactic acid 

Pentose →  lactic acid + acetic acid 

Heterofermentative 

Glucose → lactic acid + ethanol + CO2 

3 Fructose →  lactic acid +2 mannitol + acetic acid +CO2 

Pentose →  lactic acid + acetic acid 

Clostridia 

Saccharolytic 

2 Lactic acid →  butyric acid +2CO2 + 2H2 

Proteolytic 

Deamination 

Glutamic acid →  acetic acid + pyruvic acid + NH3 

Lysine →  acetic acid + butyric acid + 2NH3 

Decarboxylation 

Arginine →  putrescine +CO2 

Glutamic acid →  ƴ-aminobutyric acid + CO2 

Histidine →  histamine +CO2 

Lysine → cadaverine +CO2 

Oxidation/reduction (Stickland) 

Alanine +2 glycine →  3 acetic acid +3NH3 +CO2 

Enterobacteria 

Glucose →  acetic acid +ethanol + 2CO2 +2H2 
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پي ايچ کې ښه وده کوي. دوی  تيزايب حالت تحمل  ۱0.-۱8.کلوسرتيديا په 

پي ايچ کايف ټيټ دي. د دي  0۱2کويل نه يش، د دوی د ودې د مخنيوي لپاره  معموالً 

تيزابونو پي ايچ لږونکی طبيعت، له تر ټولو قوي يوځای شوي عضوي تيزابونو رسه اړين 

دي. کلوسرتيديا په ځانګړي توګه د اوبو رسه حساس دي او  د فعايل ودې لپاره  ډېر لوند 

ريباً زه يي تقحالتونو ته اړتيا لري. له ډيرو ملدو محصوال تو رسه )چې د وچي مادي اندا

808g/kg   پي ايچ د دوی فعاليت توقف کويل نيش. که چريي  وچه ماده د  0وي(، حتي

388g/kg  څخه  ډېره وي د کلوسرتيديا وده په شديده توګه محدودېږي، مګر بشپړ توقف

 ته اړتيا لري. 088g/kgيې د پام وړ اندازو شايد تر 

بله کي دي، د ککړ سايليج تغذيه کولو له کله دې رسه، رسه چې د ذخريه کولو لپاره ننګون

کلوسرتيديا د څارويو  صحت ننګوي. په اسونو او غواګانو کې د بوتليزم د يو شمري پيښو 

راپور ورکول شوي چې د کولسرتديوم بولينيوم پواسطه رامنځته شوي، چې دا ډول غذاګاين 

ک ه امريکا او بالتييي خوړيل وي. دا حالت په برتانيا کې غري معمول دي مګر  ډېر پ

هېوادونو کې عموميت لري. دايس ادعا کيږي چې د اسونو د مريضۍ سببي اورګانيزم دي، 

 شوي. trigger  ،Postulatedاګر چې يو غذايي 

 

 لسرتيا

لږه وچه ماده لرونکي سايليجونه چې د خاوري پواسطه ککړ شوي کيدي يش 

Listeria monocytogenes  هغه بکرتيا ده چې د  ډېرو ناروغيو لکه ولري دا

Meningoencephalitis ،Anterior uveitis او ،Placentitis  او په پايله کې په

غواګانو کې سقط مسوليت لري. په شخوند وهونکو څارويو کې يو شمري مړيني )عمدتاً په 

اسونو کې رسه تائيد شوي. په  listeriosesپسونو کې( د سايليج په تغذيه کولو رسه د 

listeriosis  عام نه دي، ځکه چې اسونو ته سايليج لږ ورکول کيږي. په ځوانو اسونو کې

Meningoencaphalitis سقط او مرګوين  انفکش د ،L.monocytogenes   رسه
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څخه ټيټ پي ايچ ولري تجريد  .0۱راپور شوي. دا اورګانيزم د هغو سايليجونو څخه چې 

نه په ځانګړی توګه  په خطر کې دي، ځکه چې پراخه ساحه شوي نه دي. لوی بال سايليجو 

 لري او په پايله کې د هوا او چڼياسکې ککړتيا په وړاندې حساسيت  ډېرېږي.

 

 انټريوبکرتيا

په سايليج کې انټريوبکرتيا، ځني وختونه د استيک اسيد بکرتيا يا کويل فورم 

بکرتيا په توګه ترشيح کيږي چې معموالً په ډير لږ شمري رسه په محصوالتو کې شتون لري. 

د کلوسرتيديا برعکس، دوی اختياري غريهوازي دي، او په پايله کې د لکتيک اسيد بکرتيا 

ونو لپاره رقابت کوي. دوی دا د استيک اسيد، ايتانول او رسه د منحلو کاربوهايدريت

هايدروجن په يو مخلوط تخمر کوي. د کلوسرتيديا په شان، له آمينو اسيدونو څخه 

کاربوکسيل او امني لري کويل يش چې په پايله کې   ډېره  آمونيا توليديږي. ددي 

دوی معموالً يوازې د تخمر په  دي، او ۱8.اورګانيزمونو د ودې لپاره مناسب پي ايچ تقريباً 

وختي مرحلو کې فعال وي ، چې د دوی د ودې لپاره پي ايچ مناسب وي.  په سايليج کې 

 دي. Erwinia herbicolaاو  Escherichia coliد عامو موندل شوو نوعو بيلګي يي 

 

 مېله ډوله نوعي

تل ادا نوعي د ريبل شوو وښو پراخه ککړونکي دي، مګر د دوی وده په ښه س

شوي سايليج کي د لکتيک اسيد په رامنځته کېدو رسه محدوديږي. په هر صورت  په هغه 

سايليج کې چې په هوازي رشايطو کې خراب شوي وي په  ډېره اندازه شتون لري. د غواګانو 

پواسطه ککړ  Bacillus lichiniformisسقطونه له هغه سايليج رسه مل وي چې د 

 شوي.
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  فنګس

د خاوري او نباتاتو فنجيان د يوي حجرې په توګه لکه خمريمايه يا د څو حجروي 

فيالمينتوزکالونيو په شکل لکه چڼياسکي، وده کوي. خمريمايه له يو حجروي لکه 

Candida ،Saccharomyce  اوTorulopsis   رسه تړاو لري. دوی د هوا رسه د متاس

 نده لري. زياتره چڼياسکي  ډېرې هوازي دي اوپواسطه د  سايليج په خرابوايل کې  اړينه د

د سايليج په سطحو کې فعاليت کوي. د سايليج څخه  ډېري نوعي تجريد شوي، خصوًصا 

کله چې هوازي ماتيدل واقع يش. زياتره د مايکوتوکسينونو د توليد وړتيا لري. په سايليج 

 جدول کې د  2.88کې ځني عام پيدا کېدونکي مايکوتوکسني توليدونکي فنجيان  په 

 جدول ځني فنګسونه او په سايليج کې  د دوی پيداکيدونکي مايکوتوکسينونه 2۱88

 مايکوتوکسني فنګس

Penicillium roqueforti Roquefortine A, B and C; PR toxin; 

microfinolic 

acid; penicillic acid 

Byssochlamys nivea Patulin 

Paecilomyces viriotii Patulin 

Aspergillus clavatus Patulin; cytochanasin E; tryptoquinolins 

Aspergillus fumigatus Fumiclavines A and C; fumitoxins A, B and C; 

gliotoxin, several tremorgens 

Aspergillus flavus Aflatoxins; cyclopiazonic acid 

Fusarium culmorum Dioxynivalenol; T2 toxin; HT toxin; 

zearelenone 

Fusarium 

crookwellense 

Zearelenone 

مايکوتوکسينونو رسه ښودل کيږي.  د مايکوتوکسيکوزيس واقعات په ځانګړی ډول په هغه 

څارويو کې چې دا ډول سايليج مرصفوي يا په هغو انسانانو کي چې د دي سايليج رسه 

رسوکار لري، معريف شوي. رسه له دې چې رومن د ځينو توکسينونو لکه د 

Zearelenone ،Ochratoxin  اوTrichothecenes  د ميتابوليزم توان لري. عالوه له

د پام وړ موثر ميتابوليزم  Trichothecenesدې څخه، شخوند وهونکي د خوړل شوي 

توان لري. په سب کلينيکي اندازو کې د تاثري نشتون د ناروغي د رامنځته کيدو مانع نه 

ېر ډ  کېږي. په عقامت، معافيت سيستم او عصبي سيستم کې  د مايکوتوکسني اوږدمهاله
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تاثريات ثبوت شوي او يوازې له دوامداره متاس څخه وروسته يي ښکاره کولی يش. په 

هغو څارويو کې چي خراب شوي سايليج مرصفوي او د دي په کاروکونکو کي قوي خراب 

 تاثريات شتون لري، همدارنګه د انسانانو خوراکي ځنځري ته د زهرو انتقالول هم شتون لري. 

ازي رشايطو الندې خراب شوي، او چڼياسکي لري  بايد هغه سايليج چې د هو 

څارويو ته ورنه کړل يش، او هغه کسان چې کار وررسه کوي بايد  ډېر اختياط وکړي. د 

سايليج جوړولو په مهال کايف تخته کول او پوښل بايد هوازي خرابوايل نهايی لږ کړي ځکه 

ه ونو په سايليج کې يو خاص ستونز چې د ذخريه کولو په مهال هوا داخليږي. دا د لويو بال

کيدي يش. حتي د پالستيک په بالونو کې واړه سوري ننګونکی دي. په دې برخه کې 

مرغان ځانګړی ستونزه ده، مګر د بالونو څخه جال تاوول  د دي څخه مخنيوي کوي.  د 

بوجيو سايليجونه، له پيچل شوو سايليجونو څخه جال، د بوجۍ په غاړه کې حساس 

 چې د ښه نه تړلو پواسطه فنګيس ککړتيا رامنځته کيږي. دي،ځکه

 

 چوکاټ د محصوال تو د ډاډمن ذخريه کولو  عميل ګامونه  8۱88

د دي لپاره چي په محصوال تو کې اعظمي اندازه مغذي مواد په ښه ډول وساتو، د سايليج 

اليت لږ  د نبايت انزايم فع جوړولو په مهال بايد ځنی عميل ګامونه واخيستل يش. د دي اړتيا دا ده تر څو

 او مکرويب تخمر ته انکشاف ورکړي:

 .د اعظمي شکرو د ډاډمندکيدو لپاره محصوالت د ملر وړانګو په نشتون کې وريبئ 

  208د ضايعاتو د لږوايل لپاره محصوالت مړاوي کړئ تر څو  وچه ماده  ييg/kg .يش 

  د خاوري ککړتيا له منځه يوسئ.د کلوسرتيديل تخمر د مخنيوي لپاره په ټولو مرحلو کې 

 .محصوالت واړه کړي چې ښه تخته  او هوا تري خارج يش 

  د زيرمه کولو پر مهال د هوا جريان، اکسديشن او نبايت انزايم پواسطه رامنځته شوي تودوخې څخه

 مخنيوي وکړي.

 .محصول تخته کړئ تر څو بنده هوا )د نبايت انزايم فعاليت( بريون يش 

 ډول بنده کړي تر څو هوا داخل نه يش ځکه چې دي رسه نبايت انزايم فعاليت  ذخريه په بشپړ

 بنديږي او غري هوازي تخمر انکشاف کوي.

 .غټ بالونه، ښه وپيچئ او په اختياط رسه يې ذخريه  کړي تر څو هوا ورته داخل نه يش 
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په زياتره واقعاتو کي د سايليج خرابوايل د ذخريي د خالصولو وروسته او د  

تغذيه کولو په دوران کې واقع کيږي. د ذخريه کولو په مهال د ککړي سطحي ښه اداره او 

هوا محدودول  اړين فکتورونه دي تر څو په پام کې ونيول يش. په سايليجونو کې د تخمر 

د محدودولو لپاره عالوه کونکي مواد استعامليږي چې پي ايچ لوړوي او کايف اندازه منحل 

په ځانګړی ډول حساس دي. د فنګيس ککړتيا په مقابل کې عضوي کاربوهايدريتونه، 

 تيزابونه يا د دوی  د مالګو عالوه کول محافظتي تدابري دي. 

 

  د سايليج جوړولو په مهال د مغذي موادو له منځه تلل ۹۱.۱

 ساحوي ضايعات 

د محصوال تو ريبل او په عني ورځ ذخريه کولوکې، د مغذي موادو بايلل د پام 

څخه  ډېر نه آټکل کېږي.   2-82ساعتونو کې د وچو موادو بايلل  20وړ نه دي او حتي په 

ساعتونو څخه  ډېره وي، نو د پام وړ بايلني صورت 09 که چريي د مړاوي کيدو موده د

وچې   62نو رسه تړيل دي. د پنځو ورځو وروسته د  ډېرې نييس، چې دا کار د هوا له حالتو 

بايلل په ساحه کې راپور شوي دي. تر ټولو  882مادي  بايلل  او د امتي ورځي وروسته 

عمده متاثره کېدونکي مغذي مواد په اوبو کې منحل کاربوهايدريتونه او پروتينونه دي، چې 

 ونو ماتيږي.په آمينو اسيد

 

 د اکسيديشن بايلل 

ا د اکسيجن په شتون کې په ځينو موادو لکه منحل شکرو د نبات او مکرويب د

انزاميونو پواسطه تررسه کيږي، چې کاربن ډای اکسايد او اوبه رامنځته کوي. په هغه ذخريه 

کې چې په چټکۍ رسه ډکه  او پوښل شوي وي، اکسيجن د نبايت نسجونو رسه نښيل او په 

باييل. د اکسېجن دوامداره مخ کېدل، لکه چې ځني وختونه   وچه مادي 82لږه اندازه تقريباً 

د ذخريه شوو موادو په سطحو او اړخونو کې صورت نييس، د دايس موادو د رامنځته کيدو 

سبب کيږي چې د خوراک وړ نه وي. دا اندازي د سطحي ضايعاتو په توګه غولونکي دي، 

اقع کيږي، او د ضايع کيدونکو بايلل د دي په جوړيدو کې و 02. ځکه چې د وچي مادي تر
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کله چې سايليج په غټو بالونو کې جوړيږي دا  موادو د ضايعاتو يوازې يوه وړه برخه ده.

ډول بايلني اړيني دي، اود وزن په نسبت يې سحطه  ډېره او بالونه د هوا د داخليدو په 

 يږي.وړاندي خراب

 

 د تخمر بايلني

اګر چې د تخمر په دوران کې د پام وړ کيمياوي تغريات ، خصوصاپه منحل 

کاربوهايدريتونو او پروتينونو کې واقع کيږي، د لکتيک اسيد بکرتيا پواسطه د وچې مادې 

څخه لږ توقع   02او انرژي مجموعي بايلل لږ دي. د وچي مادي او د ګراس انرژي بايلل د 

لرونکو مرکباتو لکه ايتانول تخمر هم لږ دي. په کيدي يش، ځکه چې د  ډېري انرژي 

تخمرونو کې، د مغذي موادو بايلني نسبت لکتيک  Enterobacterialکلوسرتيدي او 

اسيد بکرتيايي تخمرونو ته   ډېري وي ځکه چې د کاربن ډای اکسايد، هايدروجن او آمونيا  

 تغري کوي. ګازونه

 

 خپريدونکي ضايعات

ويستل کيږي چې مايعات، يا فاضله، له ځان رسه منحل  په اکرثو ذخريو کې اوبه

 مغذي مواد وړي. د توليد شوو فاضله اندازه   ډېر د محصوال تو په اسايس رطوبت پوري 

اړه لري. د ذخريه شوو وچو موادو په اساس د فاضله اوبو د بايلني د آټکل لپاره  ډېري 

 ده: Bastimanمعاديل وړانديز شوي. ځانګړی يي د 

2D8۱88836D+0۱30-.6.=nV 

= د علويف  وچه ماده ده Dټن ګياه( او \= د توليد شوي فاضلې اندازه ده )ليرتnVچې  

(Kg/t.)  

د وچي مادي په شان، ځني فکتورونه لکه د ذخريه کولو ټايف، د تخته کولو 

درجه او د محصوالتو خواص او مخکې له مخکې معامله کول ټول بايلني متاثره کوي، 

 او باران ورته داخل يش.  Dهغه وخت  ډېرېږي چې ذخريه خالصه پريښودل شمګر دا  
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 جدول  د سايليج په توګه د وښو د ساتلو د انرژي ضايعات 3۱88

آټکلې  صنف بندي پروسس

 (%بايلل )

 سببي فکتور

Residual 

respiration 

مخنيوي وړ 

 نه دي

 نبايت انزاميونه 2-8

مخنيوی وړ  تخمر 

 نه دي

 مايکرو اورګانيزمونه 2–0

د مړاوي کولو پواسطه 

خپريدونکي،ياساحوي 

 ضايعات

Mutually 

مخنيوي وړ 

 نه دي

 يا 2>–0

.<–0 

وچ مواد، هوا، تخنيک، اداره، محصول 

 مناسبوايل

 محصول مناسبوايل،سيلو محيط،  وچه ماده 8–>0 مخنيوي وړ دوهمي تخمر

د زيرمه کيدو پر مهال 

 هوازي خرابوالی

ډکولووخت،غلظت،سيلو، بندول،   8–>88 وړمخنيوي 

 محصول مناسبوايل

د خايل کولو وروسته 

هوازي خرابوايل 

 )ګرموايل(

د پورته په شان، دسايليج وچ مواد، خايل  8–>80 مخنيوي وړ

 کولو تخنيک، موسم

  08<–. 

 ټول

 

After Zimmer E 8898 British Grassland Society Occasional Symposium 

No. 88 Brighton 88.8 pp. 896–8.. 

په فاضله کې  شکري، منحل نايرتوجني مرکبات، مرنالونه او تخمري تيزابونه 

 808شامل دي، چې ټول  مغذي مواد دي. کله چې د پوښل کيدونکو موادو  وچه ماده 

g/kg  388وي. هغه محصوالت چې تقريباً  882وي  د وچي مادي  بايلني  ييg/kg  وچ

ډير لږ يا هيڅ بايلني نه لري. د محصوال تو د پري کيدو څخه تر د سايليج د  مواد ولري،

 جدول کې ښودل کيږي. 3۱88تغذيه کولو پوري د انرژي بايلني لنډيز په 



حيواين تغذيه  902 

 

 

  د سايليج صنف بندي ۹۱.۱

سايليج په دوه عمده کټګوريو ويشل کيږي، طبيعي تخمر او د عالوه کونکو رسه معامله 

 شکل کې ښودل کيږي. 8۱88شوي. دا  په 

 

 طبيعي تخمرشوی سايليج 

 ښه ساتل شوي تازه سايليجونه 

دا ټايف سايليج، عموماً د وښو او بشپړ حبوباتو څخه جوړيږي، لکتيک اسيد 

جدول کې ښودل کيږي. دا  0۱88بکرتياوي په کې غالبي دي. يو ځانګړی ترکيب يې په 

ترمنځ پي ايچ رسه مشخص کيږي، او  ډېر لکتيک  0۱2او  .3۱سايليجونه د ټېټو معموالً د 

ترمنځ لکتيک اسيد  g/kg DM 828-98موماً د اسيد لری. د وښو په سايليجونو کې، ع

وي، او  ډېر منحل کاربوهايدريت لرونکو محصوالتو سايليجونه وي، دا اندازي  ډېري 

وي. د جوارو په سايليجونو کې لکتيک اسيد معموالً د ښه ساتل شوو وښو سايليجونو څخه 

و صيل محصوالتډېر لږ وي ځکه چې وچه ماده يي  ډېره  او خنثي کونکي خواص يي د ا

څخه لږ وي. دا سايليجونه معموالً لږ  لکتيک اسيد او لږ  پروپيونيک اسيد او بيوتاريک 

اسيد درلودی يش. د لکتيک اسيد بکرتيا او حمريي پواسطه  مختلفي اندازي ايتانول او 

 28g/kgDMمانيتول  شتون لري. د تخمر څخه وروسته لږ منحل کاربوهايدريتونه معموالً  
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ږ پايت کيږي. د ښه ساتل شوو سايليجونو نايرتوجني مرکبات  نسبت د تازه غلوفې څخه ل

( يي TNمحصوالتو ته عموماً په غريمنحل پروتيني شکل وي، چې زياتره ټول نايرتوجن )

 د پروتني په شکل وي.

د تخمر په دوران کې د ځينو آمينو اسيدونو څخه د آماين ګروپونه لري کيږي،  

3g NH 888 ره لږه  او په پايله کې د دي سايليجونو آمونيا هم  معموالً د مګر دا کړنه  ډي

nitrogen/kg TN  څخه لږه وي. دا چې په منحلو کاربوهايدريتونو کې  ډېر تغري واقع

 gross energy=28۱9کيږي او په پايله کې  ډېر انرژي لرونکي مواد لکه ايتانول ) 

MJ/kg ګراس انرژي  نسبت لومړنيو موادو ته  ډېره وي. ( رامنځته کيږي، د دي سايليجونو 

 او جوارو جوړ ښه ساتل شوي سايليجونو ترکيب   aperennial ryerassجدول له  0۱88

 جوارو سايليج د وښو سايليجونه 

  مړاوي تازه 

 896 386 290 (g/kgوچ مواد )

pH 3۱8 0۱2 3۱8 

 23۱8 22۱9 80۱8 (g/kg DMټول نايرتوجن )

 230 298 000 (bg/kg TNنايرتوجن ) پروتيني

 9 .8 63. (g/kg TNآمونيا نايرتوجن )

(g/kg TN) cWSC 88 0. 86 

 286 – – (g/kg DMنشايسته )

 36 20 26 (g/kg DMاستيک اسيد )

 8۱0 8۱6 8 (g/kg DMبيوتاريک اسيد )

 882 08 03 (g/kg DMلکتيک اسيد )

 82 6۱0 <88 (g/kg DMايتانول )

aBoth ryegrass silages made from the same ryegrass source. 
bTN _ total nitrogen. 
cWSC _ water-soluble carbohydrates. 

Adapted from Donaldson E and Edwards R A 88.6 Journal of the Science of Food 

and Agriculture 2.:036–00; and Wilkinson J M and Phipps R H 88.8 Journal of the 

Science of Food and Agriculture, Cambridge 82: 090–88. 
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 ښه ساتل شوي،مړاوي سايليجونه

د پوښلو څخه مخکي د محصوالتو مړاوي کول په  ډېره اندازه تخمر محدودوي 

ځکه چې وچ مواد يي  ډېريږي. په دا ډول مړاوي شوو سايليجونو کې، کلوسرتيديل او 

اينټريوباکترييل فعاليتونه  لږ وي، اګر چې د لکتيک اسيد بکرتيا حتي په هغو علوفو کې 

ودهکوي.  له دې ټايف ډير وچ سايليجونو رسه،  وي، يو څه  g/kg 088چي وچ مواد يي 

چې په غريهوازي شکل د خاوري الندې  ذخريه شوي، ذخريه کول ستونزمن دي او لوړو 

ارتفاع لرونکو ذخريو ته ترجيح ورکول کيږي ځکه چي د هوا د داخليدو  خطر يې لږ دی. 

چه ماده د خاوري الندې ذخريو، هدف دا دي چې محصوالت مړاوي يش تر څو يي و 

298-328g/kg  جدول  0۱88ته ورسيږي.  د  ځانګړي مړاوي شوو وښو د سايليج ترکيب په

کې ښودل کيږي. په عمومي توګه تخمر د وچو موادو له  ډېريدو رسه محدوديږي،  او په 

لوړ پي ايچ او  لږو منحلو کاربوهايدريتونو او تخمري تيزابونو کې منعکس کيږي. مړاوي 

ماتيدو څخه مخنيوي نه کوي، مګر که چريي د هوا د ښه رشايطو الندې کول د پروتني د 

په تيزۍ رسه تررسه يش، نو بيا د آمينو اسيدونو څخه د آماين ګروپ جال کېدل لږېږي.  

 ي يې د لومړنيو موادو په شان ده.ګراس انرژ 

 

 خراب ساتل شوي سايليجونه

يديا يا کې يې  کلوسرت د ا اصطالح هغه سايليجونو ته راجع کيږي چې  په تخمر

اينټريو بکرتيا، يا دواړه غالب وي. دا هغه سايليجونه په بر کي نه نييس چې د اکسديشن په 

عمليه کې  خراب  شوي. دا ډول هوازي خراب شوي مواد زهري کيدي يش او بايد څارويو 

طوبت ر ته ورنه کړل يش. دا سايليجونه د هغو محصوالتو څخه رامنځته کيږي چې يا په لوړ 

کې پوښل شوي يا لږه اندازه منحل کاربوهايدريتونه لري.  همدارنګه د لږ لکتيک اسيد 

جدول کې د دوه ځانګړو  0۱88لرونکي علوفې د زيرمه کيدو څخه هم توليد کيدي يش. په 

او بل يي د  Cocksfootخراب ساتل شوو سايليجونو ترکيب ښودل کيږي  چې يو له 

Lucerne    څخه جوړ شوي، دواړه يې لږ وچ مواد او منحل کاربوهايدريتونه لري. په

پواسطه مشخص کيږي.    ۱8.-0۱8عمومي توګه، دا ټايف سايليجونه د لږ پي ايچ معموالً د 
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استيک اسيد يا بيوتاريک اسيد يې عمده تخمري اسيد دی. لکتيک اسيد او منحلو 

 288g/kg TNه وي. د آمونيا  نايرتوجن معموالً د کاربوهايدريتونو پايت شوين لږ يا هيڅ ن

څخه پورته دی. دا آمونيا چې د آمينو اسيدونو د کتابوليزم څخه ترالسه کيږي، د نورو بيکاره 

 8۱88توليداتو لکه آماينونه او بېالبيلو کيتو اسيدونو  او شحمي تيزابونو رسه يوځای وي )

 جدول(.

 

 ليجونه د عالوه کونکو رسه معامله شوي ساي

په سايليج کې عالوه کونکي په دوه عمده ټايفونو صنف بندي کېږي: د تخمر 

تحريکونکي، لکه منحل کاربوهايدريت لرونکي مواد،  تلقيح کونکي او انزاميونه، چي د 

لکتيک اسيد بکرتيا انکشاف تحريکوي؛ او تخمر منع کونکي، لکه تيزاب او فورمالني، 

  وده منع کوي.چې يوه اندازه يا بشپړ مکرويب

 

  

يا شفتلې    Cocksfoot (Dactylis glomerata)جدول د دوه خراب ساتل شوو سايليجونو ترکيب چې د  0۱88

(Mdedicago sativaنه جوړ شوي ) 

 د وښو سايليجونه 

 Cocksfoot Lucerne 

pH 0۱0 .۱8 

 862 838 (g/kgوچ مواد )

 3. 06 (g/kg DMټول نايرتوجن )

 382 268 (g/kg TNنايرتوجن )پروتيني 

 323 282 (g/kg TNآمونيا نايرتوجن )

WSC (g/kg TN) 0 nil 

 3. 880 (g/kg DMاستيک اسيد )

 36 9 (g/kg DMبيوتاريک اسيد )

 8 83 (g/kg DMلکتيک اسيد )

Adapted from McDonald P, Henderson A R and Heron S J E 8888 The Biochemistry of 

Silage, Marlow, Chalcombe Publications, p. 2.8. 
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  تخمر تحريکونکي

مخ  908محصول دي )موالسس، چې د لبلبو او ګنيو د فابريکو يو اضايف 

، له پخوا په سايليج کې د عالوه کونکي  منحل شکرو په توګه استعامليږي. دا وګورئ(

منحل کاربوهايدريتونه لري؛ دا عالوه کونکي وچ مواد او  88g/kgDM.محصول تقريباً 

لکتيک اسيد لوړوي، او پي ايچ او آمونيا لږوي. دا د سايليج اړوند  عمومي اساسات 

وړاندي کوي. د کايف تخمر لپاره د طبيعي لکتيک اسيد تجمع په پوښل شوي محصول 

يا يک اسيد بکرتکي  کايف وي. په هر صورت، وده کونکي محصوالت زياتره د لکت

کمزوري رسچيني دي او د دي اورګانيزمونو ځني سټراينونه د پوښلو مقاصدو لپاره مناسب 

نه دي. يو شمري تجاريت منجمد عالوه کونکي کښتونه شتون لري چې د 

Homofermentative  لکتيک اسيد بکرتيا لري، چې ځني يې د سايليج د تخمر په

مر کامياب کنرتول، چې دا تلقيح کيدونکي بهرت کولو کې موثر ثابت شوي. د تخ

استعاملوي، د عالوه کونکو د اندازو په يو شمري فکتورونو باندې متکي دی، چي بايد لږ 

ګرام تازه \(cfuوي( کالوين جوړونکي واحدونه ) 688ترجيحي توګه  )مګرپه 088ترلږه 

 محصول، او په کايف اندازه تخمر وړ کاربوهايدريتونه شتون ولري.

هومولکتيک بکرتيا پواسطه چټک تخمر د منحلو کاربوهايدريتونو  ډېر موثر د 

استعامل ډاډمن کوي او کله چې يې په محصوالتو کې اندازي  ډېري وي، د ښه ساتل شوي 

د محصول په ذخريه کې د لکتيک اسيد  Ryegrassسايليج د توليد چانس  ډېروي. د 

جدول کې ښودل  6۱88مخلوط ګټور تاثريات په بکرتيا د دوه هوموفرمينټاټيف سټراينونو د 

 کيږي. 

د غري معامله شوي سايلج په مقايسه، عالوه شوي موادو يې ټيټ پي ايچ درلود، 

منحل کاربوهايدريتونه او لکتيک اسيد يي لوړ، او استيک اسيد او ايتانول يي لږ و.  د 

ناسب  تلقيح رتيا يو مسايليج ځني تجاريت عالوه کونکي انزاميونه او د لکتيک اسيد بک

کونکی سټراين لري. دا معموالً سيلوليازيس او هيموسيلوليازيس انزاميونه دي، چې د 

 نباتاتو حجروي ديوالونه ماتوي، له دې کبله منحل شکري ازادوي، چې د لکتيک اسيد 
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ې له چجدول له لکتيک اسيد بکرتيا رسه تلقيح شوي د وښو د سايليج غذايي اندازه او ترکيب  6۱88

 غريمعامله شوي کنرتول رسه مقايسه شوي

 aتلقيح شوي غري معامله شوي (g/kgوچ مواد )

pH 869 898 

 0۱6 0۱8 (g/kg DMټول نايرتوجن )

 33 32 (g/kg TNپروتيني نايرتوجن )

 .396 08 (g/kg TNآمونيا نايرتوجن )

WSC (g/kg TN) 838 99 

 8 28 (g/kg DMنشايسته )

 06 38 (g/kg DMاستيک اسيد )

 0 0 (g/kg DMبيوتاريک اسيد )

 08 90 (g/kg DMلکتيک اسيد )

 . 83 (g/kg DMايتانول )

 ..b 8۱.0 8۱وچې مادې هضم 

 88۱0 82۱0 (MJ/kg DMميتابوليکي انرژي )

 698 .82 (bg/dayد سايليج وچې مادې خوړل )

 8 828. (bg/dayژوندي وزن اخيستل )

aLactobacillus plantarum _ Pediococcus pentosaceus (886 colony-forming units/g). 
bUsing lambs. 

Adapted from Henderson A R, Seale D R, Anderson D H and Heron S J E 8888 In: 

Proceedings of the Eurobac Conference, Uppsala, August 8896, pp. 83–9. 

دا انزاميونه  ځوانو لږ وچ موادو لرونکو پوښل شوو علفو ته بکرتيا پواسطه  تخمر وړ دي. 

 عالوه کول موثر دي.

 

 تخمر منع کونکي

يو  ډېر شمري کيمياوي مرکبات  تخمر نهی کوي، مګر ډير لږ يي د تجاريت 

 A Iاستعامل لپاره منل شوي. يو پخواين يي د مرنايل اسيدونو يو مخلوط دي چې د 

Virtanen  پواسطه وړانديز شوي او دي تخنيک تهAIV  ًپرويس وايي. دا  معموال

 هايدروکلوريک او سلفوريک  تيزابونه دي، چې د ذخريه کولو په مهال په کايف اندازه 
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 جدول د بېالبيلو عالوه کونکو موادو رسه د معامله شوو وښو سايليجونو غذايي اندازې او ترکيب ۱88.

 bسلفوريک اسيد+فورمالني aفوماريک اسيد غريمعامله شوي 

 898 890 8.6 (g/kgوچ مواد )

pH 3۱9 3۱. 0۱8 

 2. 23 20 (g/kg DMټول نايرتوجن )

 088 088 088 (g/kg TNپروتيني نايرتوجن )

 60 08 00 (g/kg TNآمونيا نايرتوجن )

WSC (g/kg TN) . 90 98 

 30 80 20 (g/kg DMاستيک اسيد )

 8۱82 8۱83 8۱28 (g/kg DMاسيد )بيوتاريک 

 89 00 60 (g/kg DMلکتيک اسيد )

 8 89 . (g/kg DMايتانول )

 c 8۱.0 8۱.0 8۱.2وچې مادې هضم 

 82۱8 88۱3 88۱3 (MJ/kg DMميتابوليکي انرژي )

 8828 8886 8828 (cg/dayد سايليج وچې مادې خوړل )

 288 238 236 (cg/dayژوندي وزن اخيستل )

a3۱0 l/tonne of 90 per cent formic acid. 

b0۱6 l/tonne containing 80 per cent sulphuric acid and 23 per cent formaldehyde. 

cUsing sheep. 

Adapted from Henderson A R, McDonald P and Anderson D H 8892 Animal Feed Science 

andTechnology .: 383–80. 

څخه لږ کړي. دا پروسه د ډيرو کلونو لپاره په سکاندنيويا  0پي ايچ عالوه کيږي تر څو 

هيوادونو کې مشهوره وه او که چريي په موثره توګه تررسه شوي، نو د مغذي موادو د ساتلو 

لپاره موثر ميتود دي. په نژدي کلونو کې په سکاندنيويا کې فارميک اسيد په  ډېره کچه د 

و دا عضوي تيزاب، چې نسبت مرنايل تيزابونو ته لږ مرنايل اسيدونو رسه عوض شوي، ا

تخريش کونکي دي،  په  ډېرو هيوادونو کې د عالوه کونکي په توګه منل شوي. په برتانيا 

د اوبلن محلول په شکل استعامليږي. د  tetraformateکې، دا په عام ډول د آمونيا 

کوي، چې د محصول له تازه محصوالتو توپري  L/tonne 0-2۱0استعامل اندازه يي د 

وچي مادي رسه تړيل دي. ميکرويب وده بشپړه نه منع کېږي د لکتيک اسيد يو څه تخمر 

صورت نييس.  فارميک اسيد په منحلو کاربوهايدريتونو کې د محصوالتو د تخمر په 
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جدول کې ښودل  ۱88.خواصو لږ ګټور تاثريات لري، لکه ليګيوم او واښه، په ښه ډول په 

 کيږي.

محلول دي، د تخمر د منع کونکي  082الني چې په اوبو کې د فارمالديهايد  فورم

په توګه استعامليږي. دا په يوازې ډول يا هم د  ډېر ګټورتوب لپاره له اسيد لکه سلفوريک 

 Sulphuricد   Ryegrassجدول کې په  ۱88.يا فارميک اسيدرسه استعامليږي. په 

acid/formalin  0۱6محلول  د l/tone  استعامل ځانګړي پاييل ښودل کيږي؛

فارمالديهايد له پروتني رسه يوځای کيږي، چې د نبايت انزاميونو د ماتيدو او په ذخريه کې 

د مايکرو اورګانيزمونو پواسطه د ماتيدين څخه ساتنه کوي. په مخلوط کې موجود اسيد د 

ا څخه مخنيوي رتيتخمر د منع کونکي په توګه عمل کوي، په سايليج کي د نامطلوبې بک

کوي. فورمالني اوس يوازې د فورميک رسه په يوځايي ډول استعامليږي، چې نسبت 

سلفوريک اسيد ته  ډېر ګټورتوب لري. په اروپا کې، د فارم الديهايد استعامل بند دي، چې 

 رسطاين خواص لري.

 

  د سايليج غذايي ارزښت ۹۱.۱

لومړي د ريبل شوو محصوالتو د ودې په مرحيل او  د سايليج غذايي ارزښت

نوعي پوري اړه لري )اتم څپرکی وګورئ(، او دوهم د نبايت انزاميونو او مايکرو اورګانيزمونو 

 پواسطه د ريبلو او ذخريه کيدو په دوران کې رامنځته شوو تغرياتو پوري اړه لري. 

 

 انرژي 

 ګراس انرژي 

مرکباتو د ذخريه کولو په دوران کې، سايليجونه  نسبت د د لوړي انرژي لرونکو 

هغو لومړنيو موادو ته   ډېره ګراس انرژي لري. د  ډېريدو اندازه  د ذخريه کولو په مهال د 

جدول کې د ارقامو پواسطه په ښه ډول ښودل شوي  9۱88تخمر په درجي متکي وي.  دا په 
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ه شوي، مګر دا د مخکي له مخکي مړاوي دي.  اينسايليج د ګراس انرژي د  ډېريدو پايل

 دو لپاره کوچنۍ ده.شوو او د عالوه کونکو پواسطه د معامله شوي موا

 

 ميتابوليزبل انرژي

د شخوند وهونکو څارويو د انرژي اړتيا او د غذايي موادو د انرژي اندازي اوس 

ولسم څپرکی د مهال په برتانيا کې د ميتابوليزبل انرژي په توګه ترشيح شوي )يوولسم او

 20وګورئ(. کله چې څاروي سايليج مرصفوي نو فضله موادو کې د انرژي ضايع معموالً د 

ترمنځ وي او عموماً د جوړونکو موادو په خواصو پوري تړيل دي. په فضله کې د  302او 

انرژي په بايللو د ذخريه کونکو پروسو تاثريات لږ دي. په هرصورت، کله چې د مړاوي کولو 

اوږده يش، او په ځانګړی توګه کله چې دناګواره رشايطو لکه تيزو بادونو او باران رسه دوره 

پوري  ډېريدي يش. دايس ادعا شوي چې د عالوه کونکي په توګه   92مخ يش، دوی تر 

پوري لږ کړي ، مګر   2.د فورميک اسيد استعامل په فضله موادو کې د انرژي ضايعات تر

 6۱0وي. فارمالديهايد، په تازه وښو کې  22-8ا لږيدل به زياتره کارونو ښوديل چې د

l/tonne  لږوي. 02-0د عالوه کونکي په توګه استعامليږي، چې د انرژي هضم 

 (MJ/kg DMجدول د سايليجونو او د هغوی د جوړونکو وښو ګراس انرژي ) 9۱88

 (%ډېروايل )  (+\-معياري خطا ) ګراس انرژي شمېره 

  8۱69 89۱3 89 واښه

Lactate silages 89 28۱8 8۱86 8۱8 

  8۱00 89۱0 . واښه 

 3۱9 8۱08 88۱8 . مړاوي شوي سايليجونه

  8۱00 .89۱ . واښه

 ۱8. 8۱80 28۱8 . معامله شوي سايليجونه

د سايليج د خوړو په مهال په تشو متيازو کې د انرژي ضايع کيدل مختلف دي، 

پوري توپري کوي. د زياتره سايليجونو لپاره،   2.څخه تر  3چې د ګراس انرژي لپاره د 

قيمت د قبول وړ ښکاري. د تشو متيازو د انرژي د ضايع کيدلو  ډېر تعني  د   02تقريباً 
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مونيا په چټکۍ کې آ نايرتوجن اخيستل دی. په تعقيب يي د سايليج اخيستلو رسه په رومن 

 رسه  ډېريږي. 

څخه  ډېره يش، نو د رومن  mg/l 808دا عموماً فکر کيږي چې کله يي اندازه د 

مايکرو اورګانيزمونه  په بشپړ ډول نايرتوجن استعاملويل نه يش او  اضايف يي د يوريا په 

شکل ضايع کيږي. که چريي د رومن مايکرو اورګانيزمونه آمونيا په بشپړ ډول استعامل کړي 

رژي  يوه تياره  ان او له دې کبله د څاروی د انرژي او نايرتوجن بايلل لږوي دا اړينه ده چې

 Rowettله سايليج رسه تهيه يش. د ميتان په توګه د انرژي د بايللو تر ټولو جامع څيړين په 

Research Institute  سايليجونو لپاره، د ميتان په توګه اوسط  09کې تررسه شوي. د

 په عميل توګه،د وو. 8۱.8ګراس انرژي وه،چې معياري انحراف يې    ۱.2.انرژي بايلل 

سايليجونو ميتابوليکي انرژي  ډېر  توپريکوي، د سايليجونو د هر کالس  او حتي د انفرادي 

 2888موادو لپاره په اوسطو ارقامو اعتامد کول عاقالنه، نه دي. د فارم د وښو د سايليجونو د 

-2889کې په  Scottish Agricultural Collegeڅخه  ډېرو منونو د تحليل څخه په 

د سايليجونو د  وه.  MJ/kg DM 82۱3-6۱6ميتابوليزبل انرژي اندازه  موسم کې، د 88

ميتابوليزبل انرژي د معلومولو دوامداره عادي کار د عضوي مادي په هضم او د هضم وړ 

جدول  8۱88عضوي موادو او ميتابوليزبل انرژي تر منځ په يوه فريض اړيکه متکي دي. په 

عامو ميتودونو  مقايسه ورکړل شوي. په ښکاره  کې د سايليج د عضوي موادو  هضم د ځينو

ميتود نسبت کيمياوي ته غوره کړنه تررسه کوي، او حتي د مصنوعي محيط په  NIRSتوګه 

تخنيک کې، او اوس په عادي ډول په برتانيا کې د مشوريت خدماتو پواسطه د سايليج د 

 .غذايي ارزښت د معلومولو لپاره استعامليږي

(کې د هضم وړ عضوي موادو رسه اړيکه DOMDدله په وچه ماده )الندې  ځانګړی معا 

 لري، چې د ميتابوليزبل انرژي د محاسبي لپاره استعامليږي:

ME(MJ/kg DM)= DOMD(g/kg DM)x8۱886 
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د ګراس انرژي فرض کړي  802چې په تشو متيازو کې د انرژي ضايع معلوموي او ميتان 

سايليجونو لپاره چې  ډېره ګراس انرژي  کيږي. دا فکتور د هغو MJ/kg DM 89۱0چې 

 ه آټکل کوي.لري، ميتابوليزبل انرژي لږ 

 

 خالصه انرژي 

موادو په شان، د ميتابوليزبل انرژي د ګټورتوب د سايليج خالصه انرژي د نورو 

فکتورونه( رسه تړيل ده. په ښه کيفيت لرونکي سايليجونو کې د ژوند ساتنې  kله فکتورنو )

( موندل شوي چې mME/GE q =8۱06-8۱.8ميتابوليزبل انرژي د استعامل ګټورتوب )

شان د ودې او چاغولو په توپري کوي. د نورو علفو په  mK=8۱69-8۱.8په ډيره لږه اندازه  

خاطر د سايليج د ميتابوليزبل انرژي د استعامل ګټورتوب لږ او  ډېر توپريي دي 

(;8۱68-8۱28=gK د شيدو ورکولو لپاره د سايليج د ميتابوليزبل 8۱00تقريباً اوسط يې .)

انرژي د استعامل د ګټورتوب کالوري مرتيک اندازي د شمري له مخي يو څو دي، مګر د 

ته لږ دي. په  8۱62ترمنځ قرار لري او له دې کبله نسبت عمومي فريض قېمت   8۱03-8۱09

عميل توګه، د سايليجونو د  محصول زياتره آټکلونه د غذا د وچي مادي د ميتابوليزبل 

جدول په مصنوعي محيط کې د عضوي مادي د هضم د وړاندويني لپاره د يو شمري البراتواري  8۱88

 ميتودونو مقايسه

 aValidation statistics مېتود

 2R SEP Slope Bias 

NIRS (9-term) 8۱.6 2۱6 8۱83 -8۱.8 

In vitro OMDb 8۱60 3۱6 8۱98 8۱90 

Pepsin–cellulase 8۱08 0۱. 8۱.8 2۱33 

Modified acid-detergent fibre 8۱28 0۱8 8۱02 -8۱08 

Acetyl bromide lignin 8۱80 0۱3 8۱09 8۱89 

aR2 = proportion of variation explained by the regression equation; SEP = standard 

error of prediction (%). 
bOMD =organic matter digestibility. 

After Barber et al. 8888 Animal Feed Science and Technology 29: 880–29. 
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د اټکل لپاره په برتانيا کې يو  fKقيمتونو په اساس محاسبه کيږي. د  Kانرژي څخه د 

 ل استعامليږي:ځانګړی معادله اوس مها

8۱886+mq8۱.9=fK 

دا د کالوري مرتيک ارقامو په اساس دي او د سايلج د شمري څخه نه بلکې  په عمومي 

MJ/kg 89۱0په محاسبه کې په دوامداره توګه د  mqلپاره د  GEتوګه ترالسه کيږي. د 

DM يجونو لقېمت استعامليږي. دا د عمومي غذاګانو لپاره د قبول وړ دي مګر د زياتره ساي

MJ/kg  88۱0لپاره ښه مناسب نه دي. له دې کبله يو سايليج چې ميتابوليزبل انرژي يي 

DM  وي، دfK  فرض 89۱0وي، چې ګراس انرژي يي  8۱00محاسبه شوي فکتور به يې ،

دي. د سايليجونو د توليد آټکلونه د تجربوي  88۱6کيږي، د سايليج لپاره  ډېر مناسب قېمت 

ميتابوليزبل انرژي د قيمتونو په اساس دي او غوره دي او دا په دا ډول تشخيص يا د کتايب 

 معادلو کې يو څه، د ګراس انرژي لپاره د مناسبو ارقامو د استعامل د ناکامۍ له کبله وي.

 

 پروتني 

په سايليج کې د ذخريه کولو په پروسه کې  پروتني ماتېږي او د آمونيا نايرتوجن  

د نايرتوجن اندازه نسبت  اصيل موادو ته  ډېريږي. د ماتيدونکي آمينو اسي-ډېريږي د الفا

نايرتوجن اندازه لږيږي په دايس حال کې چي د غري ماتيدونکي نايرتوجن، چې په حجروي 

ديوالونو کې وي، ثابت پايت کيږي. په ټوله کې، نايرتوجن  ډېر وي، چې د رومن د مايکرو 

د چټک ماتيدونکي په توګه مالحظه کيدي يش.  اورګانيزمونو لپاره د استعامل  وړ وي او

مخکي له مخکي مړاوي کيدل، او د عالوه کونکي په توګه د فارميک اسيد او فارم الديهايد 

د د نايرتوجن  آمينو اسي-استعامل، د پروتني ماتيدل لږوي او سايليجونو ته د آمونيا او ازاد الفا

لږه کړي. د عالوه کونکو په توګه بکرتيايي ماتيدنه به  لږي اندازي ورکوي، او د نايرتوجن

او انزاميي محصوالت د پروتني ماتيدل  ډېروي او په سايليج کې په ماتيدنو   ډېر ګټورتوب 

لري. د رومن د مکروبونو پواسطه به د تجزئې لږيدل د نايرتوجن د نيولو رسه ګټور وي او 

ور تاثري ږولو کې د فارم لديهايد ګټپه يوريا کې به د انرژي ضايع  لږه کړي. د ماتيدين په ل
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په ښکتنۍ کومله کې د لږ هضم رسه يوځای وي. دا هغه وخت ګټور کيدي يش چې  ډېر 

عالوه کونکي استعامليږي. د سايليجونو د نايرتوجن ماتيدل په  ډېره کچه توپري کوي، لکه 

دي منوين جدول کې ښودل شوي، او د جدول بندي اندازو استعامل د انفرا 88۱88چې په 

 د مشخص کولو لپاره  د جريي په فورمول کولو کې د غري قبول خطا ګاين رامنځته کړي. 

په اکرثو سايليجونو کې د نايرتوجن  ډېر ماتېدل  د سايليج په اسايس خوراکو کې 

د کايف سپلمنټ کولو لپاره د الرسيس وړ کاربوهايدريتونو تهيه کولو ته اړتيا لري، له دې 

مکروبونه کويل يش د آمونيا له چټک هجوم رسه را بهر يش چې په تعقيب کبله د رومن 

يي سايليج اخيل او د مکرويب پروتني جوړيدل  او د نايرتوجن او انرژي دواړو ضايع کيدل 

 اعظمي لږيږي. د  ډېرې ګراس انرژي د درلودلو رسه سايليجونه عموماً د مکروبونو د انرژي 

 جدول  په رومن کې د سايليج د پروتني مختلفې ماتيدين 88۱88

د ماتېدنې  .No مواد

 اوسط

معياري 

 انحراف

 د توپري ګټورتوب

(%) 

802 confidence 

limits 

Pit, 8st 

cut 

3.0 8۱.3 8۱80 6۱8 8۱63–8۱93 

Pit, 2nd 

cut 

8.2 8۱.8 8۱80 0۱6 8۱63–8۱.8 

Bale 80 8۱.0 8۱80 6۱9 8۱60–8۱90 

After Weddell J R, Scottish Agricultural Colleges. 

 83کمزوري رسچيني دي. دا د برتانيا په ميتابوليزبل پروتني سيستم کې پيژندل شوي )

څپرکی وګورئ(، چې د تيزابونو له تخمر رسه ميتابوليزبل انرژي يو ځای وي چې د ذخريه 

ه ورکوي چې د رومن ( نFMEکولو په مهال توليد شوي او د پام وړ تخمري انرژي )

سيستم کې،  Feed into Milk (FiM)مکروبونه يي استعاملويل يش. په ورته توګه، په 

د موثري ماتيدونکي وچي مادي د محاسبي لپاره، ټول شحمي تيزابونه د منحلو مرکباتو 

په محاسبه کې په پام کې نه نيول کيږي چې د  ATPڅخه منفي کيږي له دي کبله دوی د 

جوړيدو لپاره حاصليږي. له دي کبله زياتره سايليج  خوراکي  د انرژي له  مکروبونو د

رسچينو رسه سپلمنت کيږي تر څو د غذا د نايرتوجن استعامل اعظمي کړي. د نشايستي او 

ځانګړومنحل شکروعالوه کول په رومن کې مکرويب پروتني جوړيدل  ډېروي. د سويابني 
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ه يدل ترالسه شوي، احتامالً  د رومن اورګانيزمونو تکنجاړي په سپلمنت کولو رسه ورته  ډېر

پرته له دي د نايرتوجن د عمومي رسچيني لپاره په آمونيا باندې تکيه کوي، امينو نايرتوجن 

کي د سايليج د نايرتوجن   902-0.رامنځته کوي  . په عمومي توګه له زياتره ارقامو رسه په 

ه زياتره اره چې په بېالبيلو اندازو رسه خارجيږي لماتيدل  ډېر دي. د بېالبيلو سايليجونو لپ

جدول کې ښودل شوي. لکه چې مخکي وښودل شو دا  A.2۱2۱8، ۹ارقامو رسه په ضميمه

ډول ارقام بايد يوازې هغه وخت استعامل يش  چې د ماتيدين درست آټکلونه نه وي، د 

 څپرکی وګورئ(. 83په اساس وي ) NIRSبيلګې په توګه هغه چې د 

 

 وچي مادي اخيستل د 

د سايليج  مغذي مواد د هغو بېالبيلو مغذي موادو  اندازي  دي چې سايليج يي 

 .8لري نه هغه  چې خوړل کيږي. يو شمري فکتورونه د وچي مادي په اخيستو تاثري لري )

څپرکی وګورئ(. مونږ دلته هغه خواص ذکر کوو چې اخيستل متاثره کوي، او په ځانګړی 

ډول هغه چې استعامليدي يش تر څو د دي قوي اخيستني اعتبار وړاندوينه وکړي. هغه 

 خواص چې د اخيستني رسه تړيل عبارت دي له:

 ( پي ايچpH) 

 ( خنثي کولو تواناييbuffering capacity) 

 ( لکتيتLactate  g/kg DM) 

 ( استيتg/kg DM) 

 ( بيوتاريتg/kg DM) 

 ( آمونيا نايرتوجنg/kg TN) 

 ( هضم وړ عضوي موادg/kg DM) 

 ( هضم اندازهrate of digestion) 

 ( فايربg/kg DM) 
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د دي فکتورونو  يو شمري يو له بل رسه عکس العمل کوي. له دې کبله، عضوي 

دي د دوی کولو رسه مرسته کوي او په اخيستو بانتيزابونه له تيزابيت او د سايليج د خنثي 

تاثري به د دي دوه فارامرتونو په تاثري باندې منعکس کيږي. په ورته توګه  ډېر فايرب د 

محصول بلوغيت ښکاره کوي، چې هضم يې کمزوري او اخيستل يې لږ وي. په هر 

ږي. له دې کبله، ېصورت، که چريي د اکسيديشن پواسطه ضايع کيدل  ډېر وي نو فايرب  ډېر

حصول يو سبب يي د م -له ورته اندازو فايرب چې  ډېري مختلفي نوعي لري مخ کيدي شو

بلوغيت او بل يي د اندازي تاثري دي. دا تاثري په هره پيښه کې د وچي مادي په اخيستو رسه 

مختلف وي. د دي ستونزي پيچيل خواص د پي ايچ پواسطه ډېر روښانه شوي. دلته له 

رسه اړيکه خطي نه ده. لږ پي ايچ اخيستل لږوي مګر لوړ پي ايچ يي  ډېروي، دا  اخيستو

وروستي د آمونيا نايرتوجن اندازي تاثري منعکس کوي چې اخيستل لږوي او پي ايچ 

 لوړوي.

جدول د ځينو ميتودونو د دقيق وايل مقايسه چې د سايليج د وچې مادې د اخيستلو د وړاندوينې  88۱88

 ميتابوليک ژوندي وزن پر ورځ ښودل شوي( cross validation ،g/kg)د  لپاره کاريږي

 غواګاين وري ميتود

Best equation based on traditional laboratory 

determinations (basal) 
8۱98 .۱3 

Basal +fermentation values (HPLCa) 8۱98 .۱3 

Basal +fermentation values (ETb) 8۱.0 0۱8 

NIRS on silage DM 8۱02 0۱8 

NIRS on wet silage 8۱06 2۱0 

aHPLC _ high-pressure liquid chromatography. 
bET _ electrometric titration. 

After Offer N W et al. 8889 Animal Science 66: 30.–6.. 

 

د وچي مادي د هضم وړ عضوي موادو او د سايليج  د وچي مادي آمونيا   

نايرتوجن د اخيستو د مشخص کونکو په توګه شتون لري، او دا سايليج جوړونکي د تخمر 

اعظمي کونکي دي  او که چريي د توليد ډاډمن اخيستل هدف وی دوهمي تخمر، 

ريي جوړونکي لپاره د وچې کلوسرتديل فعاليت او هوازي خرابوايل اعظمي لږوي. د ج

مادې په اساس د يو څاروی پواسطه خوړونکی سايليج وړاندوينه  ستونزمنه ده له دې کبله 
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د يو څاروی د مغذي موادو اړتياوي له محاسبې رسه مرسته کوي. د دي ستونزي عنعنوي 

يل معاد Regressionنظر دا دي چې د پورته ذکر شوو يوي يا  ډېرو فارمرتونو په اساس  

( يي الندې ده چې د شيدو غواګانو د Lewis 8898استعامل کړي. ځانګړی معادله )

 سايليج د وچي مادي  اخيستل وړاندي کوي:

00N)+-3xNH8۱80(-xDOMD)8۱8086xDM)+(8۱883/day)=(8۱.0(g/kg W I 

(، او g/kg DM= هضم وړ عضوي ماده )DOMD(، g/kg=وچه ماده )DMچي 

N-3NH آمونيا نايرتوجن =(g/kg  دا ډول معاديل په عميل ډول ښه کار .)ټول نايرتوجن

استعامل د اخيستو د  NIRSکوي، مګر نرش شوي کار به يي دا وړانديز وکړي چې د 

 88۱88وړاندويني لپاره وړانديز بهرت کويل يش. د وړاندويني د ځينو ميتودونو يوه مقايسه په 

ته موندين تر السه شوي، چي په جدول کې ورکړل شوي. د نورو کارکونکو پواسطه ور 

تخنيک د استعامل څخه د سايليج د وچي مادي د اخيستو  NIRSغوښينو غواګانو کې د 

 وړانديز کړي. 8۱.8قيمت  2Rاو  .8۱.0g/kg W 0۱لپاره د وړاندويني يو معياري خطا 

د سايليج د وچو مواد د اخيستو دا ډول آټکلونه بايد د بېالبيلو فکتورونو ، لکه د 

څارويو صنف، د سپلمنت اندازه،  توليد اندازه، د تغذيه کولو تخنيکونه او محيطي 

( پورتنۍ معادله Iفکتورونو په رڼا کې اصالح يش. د مثال په توګه د شيدو ورکونکو لپاره د )

 د مختلطي خوراکي رسه د استعامل لپاره په الندې توګه پراخيږي:

2Y8888+8۱888.0/8۱.0)W88۱8-2C33.8۱88-IC 8۱88200.-8۱8698SDMI(kg/day)=( 

= د شيدو محصول Y( او day8۱.0g/kg W/= د کنسنرتيت د وچي مادي اخيستل )Cچې 

(Kg/day.) 

د غواګانو پواسطه د سايليج د اخيستو د وړاندويني لپاره د برتانې د کرنې او غذا څيړنيز 

 کې الندې معادله وړاندي کړي: 8882کنسل په 

(DOMD)8۱8836+nW8۱8866)+P+F(8۱09C+8۱39.-3۱.0-SDMI(kg/day)= 
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=مطرح شوي اونۍ کې د غوا nW(، kg/day= د شحم او پروتني محصول )P+Fچې 

=هضم وړ عضوي مواد DOMD(، او kg/day=د کانسنرتيت وچه ماده )Cوزن، 

(g/kg DM  دا معادله نسبت  .)Lewis equation  ته د ټولو نورو څخه دقيقه ده. په

ته ورته يو دوه مرحله يي نظريه قبول شوي.  Lewisپواسطه د  FiMنژدي وختونو کې  د 

 Near-infrared reflectance( د وړاندويني لپاره FIPد علويف د اخيستلو د قوت )

spectroscopy ياستعامليږي،يعنې په يوازې توګه د سايليج اخيستل. پس د وچي ماد 

په استعامل رسه وړاندي کيږي، د  8۱.0FIP(g/kg W(( د TDMIجمله اخيستل )

(، د CS(، د غوا د حالت شمېرې )CDMI,kg/dayکانسنرتيت د وچي مادي اخيستل )

(، د شيدو ورکولو اونۍ MJ/day8E(، د شيدو د انرژي محصول )W,kgغوا وزن )

(WOL( د علويف د نشايستي اندازه ،)FS,g/kgDM او د ) کانسنرتيت خام پروتني اندازه

(CCP,g/kg DM:) 

TDMI(kg/day)= -.۱89+8۱8833FIP-8۱88980(FIPxCDMI)-8۱8890CS    

+8۱88986W+8۱.303CDMI-

8۱8802.CDMI2+8۱80.6.E8                         -

6۱00(8۱6888WOl)+8۱88.892FS+8۱888899CCPxCD

MI 

په آسونو کې نسبت شخوند وهونکو ته د سايليجونو د اخيستو پوتنشيل ته لږه 

توجه شوي. اسونه هغه سايليج او هايليج مرصفوي چې  ډېر وچ مواد ولري  د وچي مادي 

په شاوخوا کې دي. لږ وچ مواد  8۱.0g/kg W888-68اخيستل يي د ورځي په حساب د 

ي مادي اخيستل يوازې نياميي د وچو لرونکي سايليجونه ښه نه مرصفيږي او د وچ

سايليجونو کيدي يش. په هرصورت، دا تاثري يوازې د وچي مادي نه دي ځکه چي د شفتيل 

او رشقې څخه جوړشوي  لږ وچه ماده لرونکي سايليجونه نسبت د وښو سايليجونو ته چې 

مادي ورته وچه ماده ولري، د  ډېري وچي مادي اخيستلو خواص لري. همدارنګه د وچي 

اخيستل د مغذي مادي د اړتياوو رسه تړيل دی په کارکونکو اسونو کې نسبت هغو ته چې 

 دي. د ژوند ساتنې په حالت کې وي اخيستل  ډېر
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  بشپړ سرييل محصول او ليګيوم سايليج ۹۱.۱

 غنم، وربيش او جودر سايليج

ول اتلو هدف دا دي چې محصد سايليج د بشپړ محصول په توګه د حبوباتو د س

هغه وخت وريبو کله چې د هضم وړ مغذي مواد اعظمي وي. هرڅومره چې محصول بالغ 

کيږي نو په دانه کې مغذي ماده لکه د  ډېري نشايستي  ذخريه  ډېريږي مګر د پروړې هضم 

يي لږيږي. يو اعظمي نقطه شتون لري چي د دانو او د پروړې محصول يوځايي اعظمي 

 Firm doughسيږي. د وربشو لپاره دا هغه وخت رامنځته کيږي  چې دانه په حد ته ر 

مرحله کې  او سخته وي. په هر صورت، په دي وخت کې، د محصول د رطوبت اندازه په 

چټکۍ رسه کميږي او په ذخريه کې د موادو تحکيم ستونزمن کيدي يش، په پايله کې د 

خت تخمونه د غواګانو پواسطه د ژولو کمزوري تخمر سبب کيږي. عالوه له دې څخه، س

په مهال په کايف اندازه نه ماتيږي او  په فضله کې د ناهضم شوي په توګه ضايع او خارجيږي. 

 008g/kg-208له دې کبله په عنعنوي ډول د وربيش، غنم او جودر د ټول نبات سايليجونه  

يي شيدي وچي مادي د لرلو په مهال جوړيږي چې محصول الهم شني او داين 

نرم پنريي مرحله کې دی. دا هغه مواد توليدوي چې ښه تخمر کيږي؛ دانه په \ورکونکي

کايف اندازه هضميږي او ميتابوليزبل انرژي يي د وښو سايليج ته ورته ده، مګر د نشايستي 

 اندازه يي  ډېره او خام پروتني يي لږ دي.

لکه چې پورته بحث شو د دي مرحيل څخه وروسته  وچه ماده او مغذي مواد 

 688g/kg-088لوړيږي. د تخمر د ستونزو د مخنيوي لپاره، د بشپړ نبات سايليجونه د 

وچي مادي په لرلو رسه جوړيږي چې يوريا په کې د عالوه کيدونکي په توګه استعامليږي. 

ه هر صورت، د ناهضم شوي دانو ستونزه ال هم شته، دا په آمونيا بدليږي، چې مواد سايت. پ

چې د دي موادو  ميتابوليزبل انرژي لږوي. همدارنګه لکه څنګه چې ځني مواد الهم په 

دي مرحله کې شنه دي، دا ذکر کيږي چې آمونيا به له منحل شکرو رسه تعامل وکړي او د 

څپرکی د آمونيا  28اثري لري )په امييدازول په نوم مرکبات به توليد کړي، چې په مغز باندې ت

پواسطه د بيدي درملنه وګورئ(. ډير نژدي، د ساملو دانو ستونزه ختمه شوي دايس چې 

رسه ريبل کيږي تر  علف harvester fittedرسه له محصول د دانو له پروسس کونکي 
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څو هغه مواد توليد کړي چې ورته مات شوي بشپړ نبات سايليج وايي. په دي توګه، 

محصول هغه وخت ريبل کيدي يش چې پوخوايل ته نژدي وي،داين يي بشپړي  او د وچي 

وي. د ډاډمني ساتني او د هوا رسه د مخامخ کيدو په  988g/kg-608مادي اندازه يي 

طر، کله چې ذخريه خالصيږي، نو مواد بايد له صورت کي د سايليج د محفوظ وايل په خا

عالوه کونکي رسه معامله يش. دوه عام بدېلونه شته: د لږي وچي مادي لرونکو موادو لپاره 

په شاوخوا کې(، يوه تلقيحي ماده استعامليدي يش چې په سيلو کې  g/kg 08.-608)د 

ه رامنځته غه ميتابوليتونڅو چنده کيږي تر څو تيزاب توليد کړي او  پي ايچ لږ کړي او ه

کړي چې د چڼياسکي د مخنيوي خواص ولري تر څو هوازي خرابتيا څخه مخنيوي وکړي. 

څخه پورته( د يوريا رسه معامله کيدي  88g/kg.هغه حاصالت چې  ډېر وچ مواد ولري )د 

 يش. د کاميايب ساتنې لپاره، دا اړينه ده چې د يوريز انزايم رسچينه شامله يش تر څو دا

يقيني کړي چې يوريا په چټکۍ رسه د محصول د ذخريه کولو په مهال په آمونيا بدليږي. 

که چريي کوم تيزايب تخمر واقع کيږي او لږ يوريز شتون ولري، نو يوريا نه تغرييږي. د 

نورو تيزايب سايليجونو په خالف  دا مواد القيل دي. د بشپړ نبات د سايليجونو ځانګړی 

ول کې ښودل کيږي.جد 82۱88ترکيب په 

جدول د غلو دانو د ټول نبات ځانګړي ترکيب 82۱88

وچ مواد 

(g/kg)

خام پروتني 

(g/kgDM)

نشايسته 

(g/kgDM)

ميتابوليکي انرژي 

(MJ/kgDM)

ټول تخمر شوي محصول

 88۱8 808 80 388وربيش

 88۱0 288 80 088غنم

 88۱8 208 88 298جوار

چاوديل ټول محصول

 88۱8 268 90 88.وربيش

 88۱0 388 90 88.غنم

 88۱9 298 838 08. جوار+ يوريا
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 د جوارو سايليج

د جوار د بشپړ نبات هضم د نبات د بالغيدو رسه په هغه اندازه نه تغري کيږي چي 

د وړو دانو لرونکو سرييل کې ليدل کيږي. دا د ريبلو لپاره  ډېره مرحله مهيا کوي، له دانو 

رسه د شيدوئيي څخه تر سختې مرحيل پوري توپري کوي چې د وچي مادي اندازه يي د 

208g/kg-328g/kg  شني نبات ساقه  ډېرې منحيل شکري لري، چې په ذخريه پوري. د

کې د لکتيک اسيد تخمر ډاډمن کوي. جوار نسبت وښو ته د خنثي کولو لږ توان لري، او 

ډاډمن لږ پي ايچ په اسانۍ رسه ترالسه کيدي يش. نبات بايد  د بلوغيت د سختي مرحيل 

ل له مخي يي تخته  کو  څخه وروسته پرينښودل يش ځکه چي د  ډېري وچي مادي د لرلو

ستونزمن کيږي سختي داين به مايت نه يش او  د غواګانو پواسطه به په موثره توګه هضم نه 

پوري  28mmيش. په تري کي دا وړانديز شوي چې مواد تخته کړو د ټوټه کولو اندازه تر 

ي د چ ډېره استعامليږي له دې کبله دا ټوټي شخوند وهل په  ډېر موثر ډول تحريکوي. اګر

جوارو سايليج ښه تخمر کيږي، بربڼديدل هوازي خرابوايل منځته راوړي. له همدې کبله، 

يوازې، نري لوښي د سايليج غوره دي، ځکه چي مواد به په قيد مخ په چټکۍ رسه استعامل 

يش.

 د بشپړ ليګيوم نبات سايليج 

د ليګيوم بشپړ نبات  نسبت د حبوباتو بشپړ نبات ته د مقاييس وړ ميتابوليزبل 

انرژي لري مګر خام پروتني يې لوړ دي. له دې کبله دا د جريي ارزښتمند مرکبات دي تر 

څو د حبوباتو سايليجونه بالنس کړي. په هر صورت د ليګيوم نبات ښه پوښل ستونزمن 

ه لري او له دې کبله د تيزابو توليد يې محدود وي او دي. دوی لږ منحل کاربوهايدريتون

پروتينونه په  ډېره اندازه ماتيږي. کله چې مړاوي يش پاڼي يې ماتيږي، چې په ساحه کې د 

د تخمونو د ډکيدو وروسته د بشپړ  Peasډېرو مغذي موادو د ضايع کيدو سبب کيږي. 

وچي مادي په کيلوګرام په  388gنبات سايليج لپاره ريبل کيږي. دا نبات کيدي يش د 

شاوخوا پوري پري او مړاوي يش او د علويف ريبونکي پواسطه اخيستل کيږي يا مستقيامً د 

علويف ريبونکي رسه د يوې وچونکي مادې رسه له معامله کولو وروسته  ريبل کيږي. 
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Beans  هغه وخت ريبل کيږي چي دانو په بشپړ ډول انکشاف کړي وي او علوفه ال هم

کې دوی کيدي يش مړاوي يش يا له يو وچونکي مادي رسه معامله  Peasه وي. لکه په شن

يش. لوپني هغه وخت ريبل کيږي چې دانې بشپړې وي او علوفه زيړه يش. دوی بيا هم 

 بايد د ذخريه کولو د مخه مړاوي يش.



 لنډيز 963

 لنډيز

هغه مواد دي چې د کنرتول رشايطو الندې په لوړ رطوبت کې د حاصالتو له  سايليج .8

 تخمر څخه منځته راځي. اينسايليج يې د پروسس کولو نوم دي.

ذخريه کول هغه وخت کامياب وي چې ناغوښتي اورګانيزمونه او د خراب تخمر  .2

يچ اتوليدات لږ کړي يش، چې د لکتيک اسيد بکرتيا وده تحريکوي او دا بيا پي 

لږوي.

 د ذخريه شوو موادو ثبات د تخته کولو او موثر ذخريه کولو رسه صورت نييس. .3

په نژدي کلونو کې، په غټو بالونو کې ذخريه کول  ډېر شوي ځکه چې عامي سيلوګاين  .0

 قيمته دي.

د نبايت انزاميونو د فعاليت په پايله کې، په اوبو کې منحل ويټامينونه په ذخريه کې په  .0

اکسايد او اوبو بدليږي؛ حرارت  ډېريږي او ذخريه له خطر رسه مخ کيږي کاربن ډای 

چې لکتيک اسيد توليد لږيږي.

 نبايت انزاميونه پروتني ماتوي او ورڅخه آمينواسيدونه او پيپتايدونه رامنځته کوي. .6

لکتيک اسيد بکرتيا پواسطه  Heterofermentativeترټولو غوره ذخريه کول د  ..

 منځته راځي.

 اتونکي کلوسرتيديا لکتيک اسيد په استيک اسيد او بيوتاريک اسيد ماتوي،شکري م .9

پي ايچ لوړوي او ذخريه کيدل له ننګونې رسه مخ کيږي. پروتني تجزيه کونکي 

کلوسرتيديا آمينو اسيدونه ماتوي او يو شمري ناغوښتي موادو توليدوي. کلوسرتيديم 

سبب  Grass sicknessو کې د بوتولينيوم د بوتليزم سببي عامل دی او په اسون

 کيږي.

په نژدي کلونو کې په ذخريه کولو کې د فنګس  ډېريدلو اهميت ذکر شوي چې د  .8

حجروي ديوال په  جوړښتونو عمل کوي. يو شمري فنګسونه چې په سايليج کې 

موجود دي، په ځانګړی توګه هوازي، مواد خرابوي او د مايکوتوکسينونو د توليد 

فارم په څارويو او انسانانو باندې ناوړه تاثريات لري.توان لري،  چې د 
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د نورمال تخمر په مهال د مغذي موادو بايلل لږ دي. زياتره ضايعات د موادو د پوښلو  .88

د مخه د هوازي خرابيو په پايله   يا د خالصولو څخه وروسته د هوا په داخليدو رسه 

منځته راځي.

 په کايف اندازه ضايع کيږي. کله چې حاصالت  ډېر المده وي  وچه ماده .88

که چريي د طبيعي تخمر په اړه د ډاډمن ذخريه کولو لپاره شک موجود وي، يا په  .82

عادي توګه ذخريه کيدل کمزوري وي د سايليج په جوړولو کې عالوه کيدونکي 

استعامليږي. تحريک کونکي د لکتيک اسيد د توليد لپاره مواد وړاندې کوي يا د 

 ع قوي کوي. تخمر نهي کونکي د محيطي نا غوښتو اورګانيزمونوغوښتو بکرتياوو تجم

د مخنيوي لپاره استعامليږي.

د سايليجونو ميتابوليکي انرژي  ډېر توپريکوي او د البراتوار پواسطه يې وړاندوينه  .83

 تر ټولو ښه وړاندوينه کونکي دي. NIRستونزمنه ده. په اوسني وخت کې 

 ي او جدويل ارقام  نسبت تقريبي الرښود ته  ډېرد نايرتوجن ماتېدل  ډېر توپريي د .80

 دي.

د سايليج د وچو موادو اخيستل لږ دي او د يو شمري فکتورونو په ځانګړی توګه پي  .80

ايچ، عضوي موادو اندازې، خنثي کولو توان او د آمونيا د نايرتوجن پواسطه  ډېر 

 متاثره کيږي.

و خه جوړ شوي، د وچي مادي اپه هغو سايليجونو کې چې د حبوباتو له ټول نبات څ .86

مغذي موادو په ځانګړی توګه نشايستي محصول د نبات د بلوغ رسه  ډېريږي، مګر د 

بلوغيت په وروستيو کې دا مواد بايد د حاصل اخيستو په مهال پروسس يش تر څو د 

 غواګانو پواسطه د سختو دانو هضم موثر يش.

ت  د نه ذخريه کيږي. دوی نسب د ليګيوم د ټول نبات سايليجونه په کاميابۍ رسه ..8

حبوباتو د ټول حاصل سايليجونو ته  ډېر خام پروتني لري.



 پوښتنې 960

 پوښتني

 د ذخريه کولو په پروسو کې د نبايت انزاميونو او مکروبونو دنده ترشيح کړئ. ۱.۱.

د سايليج د عالوه کونکو دوه صنفونه کوم او څرنګه کار کوي؟ د هر ټايف مثالونه  ۹۱.۱

 سايليج په ترکيب يې تاثري ترشيح کړئ.ورکړي او د 

 د سايليج د اختياري خوړو اندازه د کومو فکتورونو پواسطه متاثره کيږي. ۹۱.۱

 د سايليج جوړولو په مهال د مغذي موادو د ضايع کيدو سببونه ترشيح کړئ. ۹۱.۱



ماخذونه

Batello C, Reynolds S, Speedy A, t’Mannetge L and Shelton M 

1999 FAO Electronic Conference on Tropical Silage, 

www.fao.org/ag/AGP/AGPC/gp/SILAGE/Home.htm, 

accessed 8 April2010. 

Lewis M 1981 In: Harkess R D and Castle M E (eds) Proceedings 

of the 6th Silage Conference, Edinburgh, pp. 35–6. 

McDonald P, Henderson A R and Heron S J E 1991 The 

Biochemistry of Silage, 2nd edn, Marlow, Chalcombe 

Publications. 

Merry R J, Jones R and Theodorou M K 2000 The conservation 

of grass. In: Hopkins A (ed.) Grass: Its Production and 

Utilization, 3rd edn, Oxford, Blackwell Science. 

Murdoch J C 1989 The Conservation of Grass. In: Holmes W 

(ed.) Grass, Its Production and Utilization, 2nd edn, Oxford, 

Blackwell Scientific Publications. 

Nash M J 1985 Crop Conservation and Storage, Oxford, 

Pergamon Press. 

Stark B A and Wilkinson J M (eds) 1987 Developments in Silage, 

Marlow, Chalcombe Publications. 

۸۶۶ حيواين تعذيه



768 سبوسبيده،مصنوعي وچ علف، بوس او  

 څپرکی مشل

سبوسبيده،مصنوعي وچ علف، بوس او 

  بيده ۰۲.۱

 مصنوعي وچ علف ۲.۱.

بوس او اړوند محصوالت  ۰۲.۱

 هبيد ۰۲.۱

د بېدي جوړولو لپاره د شنو محصوالتو د ساتلو عنعنوي تګالرې کاميايب د ښې 

هوا د وخت د انتخاب پوري اړه لري. په چټکه توګه د وچولو د تخنيکونو معريف کول د 

ساحوي ماشني استعامل او د فارم د وچولو سامانونه دي، په هر صورت د دي پروسو په 

انيا ځته شوي او په هوا متکي کېدل لږ شوي. اګر چې د برتبهرت کيدلو رسه د پام وړ تغري رامن

په شمول د جنويب اروپا په  ډېرو هېوادونو کې د شنو وښو د ساتلو لپاره اينسايليج په ځای 

 بيدې جوړولو ته ترجيح ورکړل شوي، بيده جوړول تر ټولو عامه پروسه ده. 

 يت او ميکرويبد بېدي جوړولو هدف د شنو وښو د رطوبت لږول تر څو د نبا

انزاميونو د فعاليت څخه مخنيوي ويش. د شنو وښو رطوبت په  ډېرو فکتورونو متکي دي، 

پوري توپري کوي، چې د نبات د بالغ کېدو رسه نور هم  756g/kgڅخه  656g/kgمګر د 
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کې د شنو محصوالتو د ذخريه کولو لپاره بايد  Stackلږېږي. په ترتيب رسه په بال يا 

ته ورسول يش. د محصوالتو د ريبلو لپاره د بلوغيت په مرحله کې  266g/kg-056رطوبت 

کله چې رطوبت تر ټولو لږ وي، د اعظمي حاصل لپاره د وچولو يو چټک او حساس 

پروسيجر دی، مګر له بده مرغه چې  ډېر بالغ واښه لږ غذايي ارزښت لري )اتلسم څپرکی 

 وګورئ(.

 او ضايعات   د وچولو په دوران کې کيمياوي تغريات

د وچولو په پروسه کې د اړينو مغذي موادو د کيمياوي تغرياتو له مخې طبيعي 

ضايعات رامنځته کيږي. د دي ضايعاتو  ډېروايل تر ډيره د وچولو په چټکتيا پوري تړيل 

د اوبو ضايع کېدل  د پاڼو د طبيعي بيولوژيکي مقاومت او  Swathدي. په ساحه کې د

Swath يدو ته، د شايع هوا حالتونه او د اوبو ضايع کSwath  اقليم او د حاصالتو

کنرتول کيږي. د بېدي د جوړولو په  کې Conditioningميخانيکي معامله د ريبلو او 

مهال د مغذي موادو ضايع کيدل د نبايت او ميکرويب انزاميونو، کيمياوي اکسيديشن، 

leaching .ميخانيکي خرابوايل پواسطه واقع کيږي 

د نايرتوجني ترکيب تغريات  Ryegrass/cloverجدول په ساحه کې د وچولو په وختي مرحلو کې د  0۲26

وچ مواد 

(g/kgD)

منحل 

کاربوهايدريت 

(g/kgDM)

ټول 

نايرتوجن 

(g/kg 

DM)

 g/kg totalنايرتوجني مرکبات )

N) 

ټول 

نايرتوجن

ي غريپروتين

نايرتوجن

آمونيا 

نايرتوجن

تازه واښه

ساعته مړاوي شوي6

081 201 26۲6 525 85 0۲2 

 0۲0 024 786 27۲2 205 145)وچ حالتونه(   

مړاوي شوي  ساعته47

 2۲6 065 715 27۲5 261 462)وچ حالتونه(  

مړاوي شوي  ساعته47

 2۲6 248 851 25۲5 200 055)المده حالتونه(   

مړاوي شوي  ساعته044

 26۲4 106 656 10۲6 085 185)المده حالتونه(  

From Carpintero M C, Henderson A R and McDonald P 0585 Grass and Forage Science 14: 100. 
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 د نبايت انزاميونو فعاليت

که چريی المده واښه په ګرم، وچ، باد کې په ښه ډول  وکارول يش او په 

ميخانيکي توګه ټکول شوي، په چټکۍ رسه وچيږي او د نبايت انزايم ضايعات يې لږ وي. 

عمده تغريات يې په منحل کاربوهايدريتونو او نايرتوجن لرونکو مرکباتو کې وي. د 

ادي کاربوهايدريتونو په مرکباتو کې انفر  وچونکو پروسو په وختي مرحلو کې،  د منحلو

تغريات منځته راځي، لکه د فرکتانونو د هايدروليزيس څخه د فرکتوز جوړېدل. د وچولو 

په دورانونو کې، د تنفس په پايله کې د پام وړ هکزوز ضايع کيږي، او دا ضايعات د نبات 

ل مرکبات، چې په د نورو جوړښتونو اندازي  ډېروي، په ځانګړی توګه د حجروي ديوا

Neutral-detergent   فايرب رسه وي. په تازه پري شوو وښو، په نبايت حجرو کې موجوده

پروتيز انزاميونه په چټکۍ رسه پروتينونه په پيپتايدونو او آمينو اسيدونو ماتوي، دا ماتېدل د 

و د مړاوي کول Ryegrassځينو خاصو آمينو اسيدونو په تجزيه کيدو رسه تعقبيږي. د 

جدول کې مقايسه شوي.0۲26تاثريات د وچولو د حالتونو الندې  په مرطوب محيط کې په 

په ساحه کې يو شمري ايل او د معامله کولو ميتودونه د وچونکو پروسود چټکولو 

رسه پري کيږي  Mowerلپاره استعامليږي. د بيدي لپاره واښه په  ډېره اندازه عموماً د يو 

رولرونه لري چې د نباتاتو نبايت جوړښت ماتوي او هوا په او  Conditionerچې يو 

د اړولو، يا پاشلو لپاره اضافه ماشني استعامليږي. په لږه  Swathچټکۍ رسه خارجوي. د 

اندازه  بيدي جوړولو لپاره، يو  ډېر عنعنوي ميتود چې په سويتزرليند، ايټاليا، جرمني او 

ږي. طاقچه،چوکاټونو يا سې پايه باندې جوړېسکندويا کې عميل کيږي  دا دي چې بيده په 

جدول  په دري پايه جوړه شوي بيدي او هغه چې په عنعنوي ډول په ساحه کې د  2۲26

وچولو پواسطه جوړه شوي بيدي ترمنځ د ترکيب او غذايي ارزښت مقايسه په ګوته کوي. 

ضوي وړ ع د دي دوه ميتودونو ترمنځ توپري په خام فايرب، هضم وړ خام پروتني، هضم

موادو او ميتابوليزبل انرژي کې منعکس کوي.
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څخه جوړې   Perennial ryegrassسکاتلنډ کې په دوه ميتدونورسه د  south-eastجدول  په  2۲26

 (g/kgDMشوي بيدې غذايي اندازي او ترکيب ) 

 بيده Field-cured بيده Tripod تازه واښه 

 525 567 512 عضوي ماده

 162 124 265 خام فايرب

 55 020 027 خام پروتني

 48 82 70 هضم وړ خام پروتني

 548 604 800 هضم وړ عضوي مواد

 a (MJ/kgDM) 06۲8 5۲2 7۲2ميتابوليزبل انرژي
a.د هضم وړ عضوي مادې څخه محاسبه شوي 

 

 د مايکرواورګانيزمونو فعاليت

که چريی د هوا له کبله وچيدل  ډېر وخت نييس، نو بيا د بکرتيا او فنګسونو   

پواسطه تغريات منځته راځي. په څوورځو کې په ساحه کې پايت شوي  ريبل شوو وښو کې 

د بکرتيا تخمر صورت نييس، او په لږه اندازه استيک اسيد او پروپيونيک اسيد توليدوي. 

 ي او د فارم څارويو لپاره د مايکوتوکسينونو شتونچڼياسکي لرونکي بيده يب خونده و 

ولري چې د الجي ناروغيو  Actinomycetesننګونکي دي. دا ډول بيده کيدي يش 

 وايي.   ’Farmer’s lungرامنځته کونکي دي او انسان متاثره کوي چې ورته 

 

 اکسيديشن 

ييس. په کې صورت ن کله چې واښه په ساحه کې وچيږي، يوه اندازه اکسيديشن

د دې تاثريات د رنګونو په شکل ليدل کيدي يش، چې اکرثيت يې له منځه ځي. کياروتني 

لږيږي او په  mg/kg 266-056يو اړين مرکب دي چې متاثره کيږي او په وچه ماده کې 

لږيږی. د سې پايه يا ساحه کې د وښو چټک وچېدل په مناسبه  26mg/kg-2تازه بيده کې 

لږوايل راپور ورکړل  071ه کياروتني ذخريه کوي، او په ساحه کې وچه شوي کې تر انداز 

باندې ګټور تاثري لري ځکه چې د ملر وړانګي   Dشوي. په بل ډول ملر د بيدې په ويټامني

 جوړوي. Dپه شنو نباتاتو کې ايرګوسټريول څخه ويټامني
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 لېچينګ 

پواسطه  leachingپه عمومي توګه باران هغه واښه چې يو څه وچ شوي د 

ضايعات ورکوي.   لېچينګ د منحلو مرنالونو، منحلو کاربوهايدريتونو او نايرتوجني 

جوړښتونو ضايع سبب کيږي او له دې کبله د حجروي ديوال مرکبات، په  ډېره اندازه فايرب 

ې په حجره کې انزاميي فعاليت اوږد کړي، له دلري، د ضياع سبب کيږي. باران کيدي يش 

 کبله منحل مغذي موادو د  ډېرو ضايع کيدو سبب کيږي، او د چڼياسکو وده تحريکوي.

 

  ميخانيکي خرابوايل

د وچولو په مهال، پاڼي نسبت ساقو ته په چټکۍ رسه رطوبت له السه ورکوي، 

او چغزي کيږي او په اسانۍ رسه  شيندل کيږي.  ډېر ميخانيکي استعامل د دي پاڼيزو موادو 

د ضايع کيدو سبب کيږي، او له دې کبله د بيدي په مرحله کې پاڼي نسبت ساقو ته په  ډېره 

د لري، چي په پايله کې لږ غذايي ارزښت لري. د بيدي د اندازه د هضم وړ مغذي موا

جوړولو په مهال د پاڼو ضايع کيدل په ليګيوم لکه شفتله کې صورت نييس. د پاڼو د ضايعاتو 

 Flattenedيا  Bruisedد لږولو لپاره يو شمري عرصي ماشينونه شتون. که چريي واښه 

 466g/kg-166 کوي. په ساحه کې د کيږي، د ساقو او پاڼو د وچولو اندازي يو څه توپري

رطوبت لرونکي محصول بال کول او په پايله کې مصنوعي هوا پواسطه وچيدل، ميخانيکی 

 ضايعات د پام وړ لږيږي.

 

 د ودې مرحله 

د ريبلو په مهال وده  د ذخريه شوي محصوالتو د غذايي ارزښت د معلومولو  تر 

، ت وروسته کيږي، نو محصول يې  ډېريږيټولو اړين فکتور دي. هرڅومره چې د ريبلو وخ

هضم او خالصه انرژي يې لږيږي، د څارويو پواسطه د وچو موادو اختياري اخيستل لږيږي. 

د دي په تعقيب  که چريي د وچيدو حالتونه رسه ورته وي، نو بيده د وختي پري شوو وښو 

 ري. څخه جوړيږي چې نسبت  بالغو محصوالتو جوړيدو ته لوړ غذايي ارزښت ل
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 جدول د بيدو غذايي اندازي او ترکيب 1۲26

 د وچې مادې په اساس 

د منونو  

 شمري

خام فايرب 

(g/kg) 

خام پروتني 

(g/kg) 

هضم وړ 

خام پروتني 

(g/kg) 

ميتابوليزبل 

 aانرژي

(MJ/kg) 

      واښه 

Meadow 676 257 001 68 7۲7 

Mixed grass 67 160 004 61 7۲6 

Cocksfoot 

(orchard grass) 
08 156 72 42 7۲6 

Fescue 22 105 56 47 7۲6 

Ryegrass 15 165 56 47 7۲5 

Timothy 207 140 88 16 7۲2 

      ليګيوم

Clover 274 105 041 75 7۲6 

Lucerne 484 122 065 007 7۲1 

Vetches 27 288 201 061 5۲0 

Soya bean 42 166 056 060 8۲7 

      غيل داين

 7۲6 52 51 265 05 وربيش

 7۲5 40 76 125 47 جودر

 8۲7 44 72 267 26 غنم
aCalculated from TDN values. 

After Watson S J and Nash M J 0566 The Conservation of Grass and Forage Crops, 

Edinburgh, Oliver andBoyd. 

 

 د نباتاتو نوعي 

د نوعو ترمنځ کيمياوي ترکيبونو توپريونه په اتلسم څپرکی کې ترشيح شوي. د  

ليګيوم څخه جوړ شوي بيدي په عمومي توګه د پروتني او مرنالونو له پلوه نسبت د وښو 

بيدي ته غني دي. د خاليص شفتيل پروړه  په برتانيا کې د بيدي د جوړيدو لپاره نه کرل 

ښه يوه ځانګړی اندازه شفتيل لري. مرصي شفتله يا ريشقه کيږي، اګر چې د بيدي  ډېر وا

(Medicago sativa يو اړين ليګيوم دي چې په  ډېرو هيوادونو کې د بيدي جوړونکو )

محصوالتوپه توګه کښت کيږي. د مرصۍ شفتيل ارزښت  ډېر خام پروتني لري، که چريي 
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 266g/kgدي په اساس محصوالت د ګل کولو په وختي مرحلو کې وريبل يش نو د وچې ما

 خام پروتني لري. 

په  0561-65( چې د g/kgد وچې مادې غذايي ارزښت او ترکيب ) aوښو د بيدو 48جدول د  4۲26

 کې جوړ شوي Walesدوران کې په انګلنډ او 

 SD اوسط اندازه 

 100 76 008–58 حاکسرت

 110 115 402 –284 خام فايرب

 122 56 068–61 خام پروتني 

 – b 20–005 50وړ خام پروتنيهضم 

 160 561 800–150 هضم وړ عضوي مواد

 5۲8–00۲5 7۲5 10۲0 (MJ/kgميتابوليزبل انرژي )
aMainly ryegrass, but also including some timothy and meadow fescue hays. 
bEstimated from crude protein. 

Adapted from MAFF 0582 ADAS Science Arm Report, London, HMSO, p. 55. 

حبوبات ځيني وختونه شنه ريبل کيږي او بيده تري جوړيږي، او دا هغه وخت  

تررسه کيږي چې داين د شيدو په مرحله کي وي. د حبوباتو د بيدي غذايی ارزښت چې د 

اګر  وي،شيدو په مرحله کې ريبل شوي هغي ته ورته دي چې د بالغو وښو څخه جوړ ش

جدول د يو شمري  بېالبيلو نوعو بيدو ترکيب په ګوته 1۲26چې پروتني يي عموماً لږ وي. 

کوي. دا مناينده ارزښتونه دي او  غذايي ارزښت اندازي نه په ګوته کوي. که چريي  ډېر 

په پام کې نيول کيږي، نو  امکان لري چې د ښه کيفيت بيده توليد يش چې  ډېره اندازه د 

 4۲26ميتابوليکي انرژي لري ) 06MJ/kg DMاو  005g/kgDMخام پروتني هضم وړ 

جدول وګورئ(. په بل ډول د بدو رشايطو الندې ريبل شوي د بالغو وښو کم کيفيته بيده 

 ;لږه ميتابوليکي انرژي ولري  8MJ/kgDMکيدي يش د هضم وړ منفي خام پروتني او 

 رزښت لري. دا ټايف مواد نسبت جودرو  بوسو ته ښه غذايي ا

 

 د ذخريه کولو په مهال تغريات

د بيدي جوړولو په مهال کله چې بيده په فارم کې ذخريه کيږي کيمياوي تغريات 

رطوبت لري.  166g/kg-066او ضايعات په بشپړه توګه نه بنديږي. ذخريه شوي محصول  
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په لوړ رطوبت کې، د نبايت انزاميونو او مايکرواورګانيزمونو پواسطه کيمياوي تغريات  منځته 

پوري  Co82کې بنديږي، مګر د ترموپليک بکرتيا فعاليت تقريباً تر  Co46راځي. تنفس په 

پر مخ تيل يش. د دي تودوخې پورته، کيمياوي اکسيديشن د  ډېرې تودوخې سبب کيږي. 

د ذخريه کولو  حرارت په ذخريه شوي بيده کې جمع کيږي، او احرتاق منځته راتيل يش. دا 

په مهال اوږدمهاله تودوخه د بيدي په پروتينونو خراب تاثري لري. د پيپتايدونو د ځنځريونو 

ترمنځ نوي رابطې جوړيږي. ځني دا رابطې د پروتيز انزاميونو د هايدروليز په وړاندې 

ه دې کبله د پروتينونو انحالليت او هضم لږيږي. د تودوخې په وړاندې مقاومت لري، او ل

د پروتينونو حساسيت  عموماً د منحلو شکرو په شتون کې پرمخ ځي، او خرايب د 

Maillard-type  د تعامل په  مخ وګورئ(. تودوخه ۳۰کيږي )تعاملونو پواسطه تررسه

چنده چټک کېږي. اليسني  5666ته  Co06کې نسبت  Co86اندازه اړين تاثري لري، چې په 

په ځانګړي توګه د دي ټايف تعاملونورسه حساس دي. محصوالت په لومړيو کې يب رنګه 

ډېري ګرمي شوي بيدي تور نصواري رنګ اخيل او   ;وي، مګر وروسته نصواري کيږي

تعاملونو تررسه کيږي. د ذخريه کيدلو په مهال  Maillardنوري غذاګاين  په ځانګړي ډول 

څخه ښکته لږ يا هيڅ  Co5د کياروتني ضايع کيدل په  ډېره اندازه له تودوخې رسه تړيل. د 

ضايع شتون نه لري، په داسې حال کې چې د ګرمي هوا ضايعات د پام وړ کيدي يش. دا 

تغريات چې د ذخريه کيدو په دوران کې واقع کيږي د حجروي ديوال جوړښتونو تناسب  

 ي.ډېروي او غذايي ارزښت لږو 

 

 جمله ضايعات 

د کمزورو رشايطو الندې د بيدي د جوړولو په مهال ټول ضايعات د پام وړ دي. 

هغه څيړنه چې د شامل ختيځ انګليند په شپږو تجاريت فارمونو کې په دري کالو کې د کرنيز 

( پواسطه تررسه شوي، د مغذي موادو ضايعات د ADASانکشاف او مشاوريت خدمت )

  05۲11و ترمنځ اندازه شوي. د وچو موادو جمله ضايعات په اوسط ډول ريبلو او تغذيه کول

ضايعات په بال کې جوړوي. د هضم وړ عضوي   5۲61د ساحې ضايعات او  01۲81وو چې 

 وو.  281موادو ضايعات او هضم وړ خام پروتني دواړه تقريباً 
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  بيده محفوظونکي

په بيده کې د ددي موادو اصيل هدف دا دي چې بيده په داسې رطوبت کې 

ذخريه يش، چې په هغې کې پرته د دي له استعامل څخه به د چڼياسکو پواسطه د خرابيدو 

سبب يش.  کيمياوي ساتونکي مواد چې ازمايل شوي پروپيونيک اسيد او د دي لږ مفر 

 06g/kgاتوار کې، پروپيونيک اسيد دي. په البر  Bispropionateآمونيا مشتق شوي 

رطوبت رسه( چې بيده  166g/kgوښو له  1kg/tاوبو کې عميل کيږي )د بيلګې په توګه 

له چڼياسکو څخه سايت. په هر صورت په ساحه کې د ساتونکو موادو مساوی استعامل 

رطوبت لري  166g/kgپروپيونيک اسيد په يو ټن وښو چې  02kgستونزمن دي، او  ډېر 

رطوبت لري، د پروپيونيک اسيد رسه د  566g/kg-466صيه کيږي. هغه بيدي چې لوړ تو 

معاملې وروسته، په ډاډمنه توګه ذخريه کيږي، چې عالوه کونکي ورته په کايف او مساوي 

توګه عالوه شوي وو. پروپيونيک اسيد بايد په خنثي شکل کې وي ترڅو استعاملونکي 

کرتيا او ه کونکي لکه لکتيک اسيد په سايليج کې  بخواص يې بهرت يش. بيولوژيکي عالو 

انزايم توليدوي )نولسم څپرکی ورګوئ(، چې دا هم د بيدي لپاره استعامليږي.  بکرتيايي 

عالوه کونکي د منحلو شکرو استعامل ته اړتيا لري او بايد د وختي ريبل شوو بيدو )لږ فايرب 

 لرونکي( لپاره استعامل يش.

يوريا، چې د بوسو د غذايي ارزښت د لوړولو لپاره استعامليږي  بې اوبو  آمونيا او

د بيدي د ساتونکي په توګه استعامليږي. بې اوبو آمونيا د پالستيک  مخ وګورئ(، هم ۸۰۸)

پواسطه په پوښل شوي بالونو کې پيچکاري کيږي چې مرطوبه بيده لري او د هوازي او 

د بيدي غذايي ارزښت لوړوي )مګر ځني غريهوازي رشايطو الندې د هغې ثبات سايت، او 

 الندې وګورئ(. ;د ټوکسني د جوړېدو خطر لري

 

  مصنوعي وچ شوي واښه ۲.۱.

د مصنوعي وچولو پرويس رسه له دې چې  د وښو د محصوالتو د ساتلو قيمته 

د   شفتيل مخلوطونهميتود دي  ډېري موثري دي. په شاميل اروپا کې واښه او د وښو او 
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دي ميتود پواسطه عام وچ شوي محصوالت دي، په داسې حال کې چې په شاميل امريکا 

( لومړين بې اوبو محصول دي. په دواړو زونونو کې مصنوعي Alfalfaکې مرصۍ شفتله )

وچ شوي واښه د ټولو وچو ساتل شوو وښو د يو فيصد څخه لږه برخه جوړوي. واښه د يو 

حرارت رسه  Co766څخه په تيزۍ رسه ترييږی، چريته چې دا تقريباً د  Drumتاويدونکي 

مخ کيږي. د وچولو حرارت او وخت په  ډېر اختياط رسه کنرتوليږي له دې کبله واښه 

 066g/kg-56هيڅکله هم په کامل ډول نه څريي کيږي او اخري محصول معموالً تقريباً 

 دو کې پاتی پايت کيږي، د وښو حرارترطوبت لري. په همدې توګه يو څه رطوبت په موا

څخه نه  ډېريږي.  که چريي مواد ګرم ګاز رسه  ډېر وخت لپاره پريښودل يش،  Co066له 

نو دا به وسوځي  يا حتي په بشپړ ډول له منځه الړ يش. د وچولو وروسته، واښه عموماً ميده 

 Coarserيش. کيږي او د يو تاويدونکي قالب پواسطه پريس کيږي ترڅو دانه داره 

توليدات کيدي يش د ټوته شوو موادو په توګه د يو قاب نه د ترييدلو څخه جوړيږي ترڅو 

cobs  جوړ کړي يا يوPiston-type    ماشني څخه تر څوWafers  .جوړ کړي 

 

 غذايي ارزښت 

د ذخريه کونکي تخنيک په توګه، مصنوعي وچيدل  ډېر موثر دي. د ميخانيکي 

څخه نه  ډېريږي،  061وادو ضايعات او وچول په يوځايي توګه د استعامل څخه د وچو م

او له دې کبله د وچ شوي محصول غذايي ارزښت د تازه محصول رسه نژدي دي.  د 

British Association of Green Crop Driers  د تحلييل اندازو له مخې وچ

،  276g  ،Acid detergent fibreمنحل شکري او  016gپروتني،  266gشوي واښه 

ميګا ژول ميتابوليکي انرژي په يو کيلوګرام وچو موادو کې لري. وچه مرصۍ شفتله  06۲2او 

( او  5g/kgDMد پروتني لپاره ورته غذايي ارزښت لري مګر لږ منحل کاربوهايدريتونه )

 06-5۲5( لري. د اسونو لپاره وچه مرصۍ شفتله 166g/kgDM) ADFډېر 

MJDE/kgDM  ،لري. په لوړه تودوخه کې د وښو وچول د پروتينونو هضم لږولی يش

ګټه لري )د بيلګې  6۲4مګر دا د رومن تخمر څخه د تښتيدونکي پروتني د  ډېرولو تقريباً 

 (. 6۲6په توګه د رومن د پروتني ماتيدل=



788 سبوسبيده،مصنوعي وچ علف، بوس او    

 

 

 

د کمرتو مغذي موادو له پلوه، د وښو د پوډرو کياروتني د پورته تحلييل رقم څخه 

58mg/kgDM  راپور شوي، مګر لوړ کيفيت لرونکي وچ واښه کيدي يش چې

056mg/kg  ولري. د ذخريه کولو په مهال د نورمالو تجاريت حالتونو الندې د شپږ مياشتو

لپاره، وچ واښه د روښنايي او هوا رسه مخ کيږي او کيدي يش تر نياميي خپل کياروتني د 

يا ګازو په  Refrigerationدې کبله د اکسيديشن پواسطه ضايع کړي. وچ واښه له 

او  Eداخلولو رسه ذخريه کيدي يش  تر څو کياروتني وساتل يش )او همدرانګه ويټامني 

نبايت رنګ زنتوفيل(.  ځکه چې د سټريولونو شعاع د چټک وچولو د پروسس په مهال نه 

 په وچو وښو کې  ډير لږ وي. Dواقع کيږي، ويټامني

ليرته  166تازه واښه په يوټن وچو موادو بدل کړو تقريباً ټنه  5-4د دي لپاره چې 

تيلو ته اړتيا ده، او همدارنګه وچ واښه د شخوند وهونکو لپاره يوه ښه غذا بلل کيږي، د 

تيارولو لوړ قيمت يي په ځانګړی توګه د غري شخوند وهونکو خوراکو ته  استعامل  محدود 

وګه نه مرصفوي. په نورو ځايونو په ځانګړی تکړي. په برتانيا کې،  ډېر وچ شوي واښه اسو 

امريکا کې، وچه شفتله د پولټري لپاره د ويټامينونو د رسچيني په توګه استعامليږي او 

 همدارنګه تر څو د هګۍ زيړو ته زنتوفيل مهيا کړي.

 

  پروړه او اړوند محصوالت ۰۲.۱

وروسته د نبات د ساقو او پاڼو څخه په الس د تخمونو د لري کولو  يا بوس پروړه

 Huskراځي، او د زياتره دانه لرونکو محصوالتو او ليګيوم څخه توليديږي. سبوم د تخم د 

لرونکي وي، چې د تريشل په مهال له دانې څخه جال کيږي. عرصي  Glumesيا

Combine ريبونکي بوس او سبوس يوځای وبايس، مګر د تريشل ځاړه ميتودونه )د 

بيلګې په توګه د الس پواسطه تريشل کول( دواړه محصوالت جال توليدوي. د بوسو د 

ترکيب رسه ورته يومحصول د ګنيو تفاله دي چې مخکې ترشيح شو)اتلسم څپرکی 

وګورئ(. نور فايربي محصوالت په دوه ويشتم څپرکې کې بيان شوي. ټولې پروړي او 

ي لري، چې زياتره يې  ډېر لګنني لري، او لږ غذاياړونده توليدات يې په  ډېره اندازه فايرب 

ارزښت لري. د  ډېر فايرب شتون يې د شخوندوهونکو څارويو په  تغذيه کې استعامل  
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په نړيواله سطحه د پروړي جمله توليد او اړوند مواد يې د محاسبې له مخې د  محدودوي.

ويو ي. په هر صورت د څار ټولو شخوند وهونکو څارويو د ژوند ساتنې اړتيا لپاره کايف د

لپاره د غذا په توګه د پروړي استعامل د نړۍ له يوي برخي څخه بلې برخې ته  ډېر توپري 

، چې لږ څاروي Prairiesکوي. زياتره پروړه په زونونو کې توليديږي، لکه شاميل امريکا

ر دي ډېد انتقال قيمت، لږ غذايي ارزښت نسبت نورو زونونو ته ډير   Bulkلري، او د يو 

ترڅو صادر يش. د نړۍ نوري برخی، لکه اروپا، په  ډېره اندازه پروړه توليدوي مګر غوره 

کيفيت لرونکي علوفه وړاندې کوي. په  ډېرو ګرمو او نيمه ګرمو هيوادونو کې چې د علويف 

د توليد لپاره ځمکه نه لري،  پروړه د شخوند وهونکو لپاره رضوري اسايس غذا ده. جوار، 

د وريجو محصوالت په نړۍ کې اسايس پروړه تهيه کوي، مګر په برتانيا کې د  غنم او

تهيه کوي. کله چې جودر د    261-05حيواين تغذيې لپاره وربيش د ټولې پروړي د توليد 

اسونو لپاره کښت کيږي، نو پروړه يي د حيواين تغذيې لپاره کاريږي، مګر په هغه ساحه 

 وړه يې لږ اهميت لري. کې د دي محصول لږوايل وي چې پر 

 

  د وربشو او جودر پروړه

د حبوباتو په پروړو کې په برتانيا کې د جودر پروړه په  ډېرو ساحو کې د حجم 

لرونکي غذا په توګه د ريښو او دانه بابو په شمول  د شيدو غواګانو لپاره د فايرب د رسچيني 

مشهوره ده. د فارم د څارويو لپاره په ځانګړی توګه په شاميل په توګه په محدودو اندازو رسه 

اروپا کې د غذا په توګه د وربشو د دانو  ډېروايل د وربشو زياتره پروړه شتون لري او په 

نژدي وختونو کې په داسې ميتودونو کوښښ شوي تر څو د دي مواد غذايي ارزښت لوړ 

 کړي.

ې دا زياتره  د ريبلو په مهال د د وربشو او جودر ترکيب توپري کوي، اګر چ

محصول د بلوغيت له مرحيل او محيط رسه توپري کوي. د دواړو پروړو خام پروتني د وچې 

دي، ويل په هغو کې لوړ دي چې په يخو او ملدو  56g/kg-26مادي له مخې لږ معموالً 

ه پرشايطو کې کښت شوي چې دوی په بشپړ ډول بلوغيت ته نه رسيږي.  د پروتني هضم 

( دي، او نه تجزيه کيدونکي پروتني د هضم وړ نه دي. د وچې مادې 6۲4رومن کې لږ )
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 456-466اکرثيت يې فايرب دي، چې  ډېر لګنني لري. د وربيش د پروړي وچ مواد تقريباً 

g/kg  ،566-166سيلولوزg/kg  026-76هيمي سيلولوز اوg/kg  لګنني لري. د دي پروړو

ده  8MJ/kgDMدي او ميتابوليزبل انرژي يې تقريباً  6۲5 د عضوي موادو هضم لږ  ډېر

يا د ژمې په وربشو کې له دې څخه لږه ده. د ايرې په برخه کې، سليکا يې عام مرکب دی 

جدول کې د  5۲26او پروړي عموماً د رضوري مرنالونو کمزوري رسچيني دي، چې په 

خوند الوه، لوی تاوان يې د شوربشو او بيدي ترمنځ  مقايسه ليدل کيږي. د لږ هضم څخه ع

منځني  02kgغوا به تر  656kgوهونکو پواسطه لږ اخيستل دي. په داسې حال کې چي يوه 

پروړه وخوري. په هضم او اخيستلو  5kgکيفيت لرونکي بيده مرصفوي، يوازې به تقريباً 

السه کيدي ر لو رسه بهرتوايل تدواړو کې د پروتني په شکل د نايرتوجن يا يوريا په عالوه کو 

 يش.

 

 جوارو پروړه 

يا د جوارو ټانټي زياتره نورو پروړو ته  ډېر د هضم وړ مغذي  د جوارو پروړه

 مواد لري.

فارمونو څخه د بيدي او وربشو د پروړي ځني ترالسه  56سکاتلنډ کې د  south-eastجدول په  5۲26

 66-0564شوي مرنالونه ،

 وربشو پروړه بيده 

 اوسط اندازه اوسط اندازه 

g/kg DM 1۲6–6۲1 4۲6 0۲5–4۲5 1۲0 

 6۲5 6۲6–6۲1 0۲0 0۲4–6۲6 کلسيم

 6۲5 0۲6–6۲0 0۲6 0۲5–6۲2 مګنيزيم

 1۲0 4۲5–0۲5 4۲6 6۲1–1۲6 سوديم

mg/kg DM     

 2۲4 4۲6–6۲6 6۲6 06۲6–0۲5 مس

 02۲0 22۲6–0۲7 76 056–16 منګانيز

 87 086–07 066 026–16 اوسپنه

Adapted from Mackenzie E J and Purves D 0568 Edinburgh School Agricultural 

Experimental Work, p. 21. 
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ده.  5MJ/kd DMدي او ميتابوليزم وړ انرژي يې  66g/kgDMخام پروتني يي تقريباً  

په شاميل امريکا کې د جوارو ټانټي د وچو، بالربو غوښينو غواګانو د غذا لپاره استعامليږي. 

دا څاروي کيدي يش کله چې دانې وريبل يش ساحې ته وړل کيږي يا ټانټي کيدي يش 

ټوټه يش، ذخريه يش او د جوارو سايليج ته په ورته توګه مرصف يش. په بل ډول، کله چې 

 ټي وچي يش، نو بيا د لويو بالونو په توګه ذخريه کيږي.په ساحه کې ټان

  

 د وريجو پروړه

د نړۍ په  ډېرو وريجو کښت کيدونکو ساحو، په ځانګړی توګه اسيا کې، دا 

پروړه د فارم د څارويو لپاره د غذا په توګه استعامليږي. د دي پروتني او ميتابوليزم وړ انرژي 

ايره  086g/kgDMد پرسيل د وربشو د پروړي په شان ده. دا په استثنايي توګه  ډېر تقريباً 

دی، په  86g/kg DM-66ليکا دي. د دي پروړي د لګنني تقريباً لري ، چې عمده يې س

هر صورت، نسبت د نورو دانو پروړو ته لږ دي. د نورو پروړو رسه په توپري د دي ساقي 

 نسبت پاڼو ته  ډېري د هضم وړ دي.

 

 د غنمو او ری پروړي 

غنم او ری پروړي نسبت د وربشو پروړي ته لږ غذايي ارزښت لري. په هر 

طه سد زياتره حبوباتو د پروړو هضم په  ډېره اندازه د القيل رسه د معامله کولو پواصورت، 

 )الندې وګورئ( بهرت کيدي يش.

 

  ليګيوم پروړي

پروړي نسبت د حبوباتو پروړو ته  ډېر پروتني، کلسيم، او  Peasاو  Beansد 

لوفه شخوند وهونکو لپاره مناسبه ع مګنيزيم لري او که چريي په درست ډول وريبل يش، د

يي خوراکي دي. دا چې د دوی فايربي ساقي ډبيل دي، نو  نسبت د حبوباتو پروړو ته په 

 ذخريه کيدو په مهال چڼياسکي کوي.ستونزمنه توګه وچيږي او زياتره د 
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 له القيل رسه د پروړو او نوري علويف معامله کول

او حجروي ديوال د پويل  رسه معامله کيږي، د لګنني کله چې پروړه له القيل

سکرايدونو ترمنځ د ايسرت رابطې ماتيږي، سيلولوز او هيمو سيلولوز ماتيږي او 

کاربوهايدريتونه په رومن کې د مايکرواورګانيزمونو د استفادي وړ ګرځي. دا لومړي په 

رت کولو لپاره استعامل شوي، د يوي کې د پروړي د هضم د به 0566sجرمني کي په کال 

-05ورځو لپاره د سوديم هايدروکسايد په محلول ) 2-0پرويس پواسطه چې پروړه د 

16g/l کې خيشته کيده او وروسته د  ډېري القيل د لري کولو لپاره وينځل کيده. په اوسنيو)

سوديم  ظپروسو کې، ټوټه شوي يا پوډر شوي پروړه د يو کوچني مخلوط کونکي کي د غلي

د سوديم  166g/Lد پروړي د  L/t 086هايدروکسايد پواسطه سپری کيږي )مشخصاً 

سوديم هايدروکسايد تهيه کوي(. دا محصول نه وينځل  56kgهايدروکسايد محلول، چې 

پي ايچ منځته راوړي. د دي پرويس  00-06کيږي او القيل سوديم کاربونات جوړوي، چې 

کيږي چې د نورو غذاګانو رسه مخلوط او همدارنګه  په پايله کې يو محصول رامنځته

Pellete  کيږي. د سوديم هايدروکسايد يو بديل آمونيا ده، چې په پروړه باندې د اوبه نه

لرونکي شکل کې يا د غليظ محلول په توګه استعامليږي. دا چې دواړه شکلونه يې مفر 

پروړي  لپاره کولی شو چې دي، نو دا پروسه په بند کانتيرن کې تررسه کيږي، چې د دي

بالونه په پالستيک کې تاو کړو. دا چې آمونيا نسبت سوديم هايدروکسايد ته کمزوري القيل 

د دي معامله کولو لپاره د يوي ورځي  څخه، که  ;ده، نو دا په پروړه  کمزوري عمل کوي

 ونياته لوړيږي، تر يوي مياشتي وخت اړين دي. آم Co75چريي تودوخه استعامليږي نو 

16-15kg/t  پروړي ته عالوه کيږي، او کله چې ذخريه د هوا رسه مخامخ يش تقريباً دوه

پر دري د فرار پواسطه ضايع کيږي. پاتی يې له پروړي رسه نښيل او د دي خام پروتني 

56g/kg  ته لوړوي. د سوديم هايدروکسايد په نسبت د دي ګټورتيا څخه عالوه،آمونيا د

پريږدي )کوم چې د څارويو د اوبو اخيستل  ډېروي(. سوديم سوديم باقيامنده نه 

( او بيدي په کم کيفيته Husksهايدروکسايد او آمونيا دواړه په  ډېره اندازه د پروړو،پک )

تجربو پاييل خالصه کوي چې څارويو ته له سوديم  44جدول د  6۲26علوفې استعامليږي. 

 معامله شوي علوفه تغذيه شوي. دا بايد نو هايدروکسايد او آمونيا رسه معامله شوي او غري 
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يش چې د هضم د بهرت کولو عالوه، د القيل رسه معامله کول د اخيستو د  ډېروايل سبب 

 کيږي.

 ورته تغذيه شوي aجدول د غواګانو او پسونو پرفورمنس چې معامله شوي او غري معامله شوي علف 6۲26

 القيل معامله شوي نوع

  NaOH  1NH 

  - + - + 

  06  08 څيړنو شمري غواګاين

  60  64 په خوراکه کې علف 1 

 b 6۲56 6۲64 6۲57 6۲61هضم 

 b 8۲2 7۲0 6۲7 8۲7(kg/dayاخيستل ) 

 6۲62 6۲72 6۲46 6۲80 (kg/dayژوندي وزن اخيستل) 

  8  06 څيړنو شمري پسونه

  65  66 په خوراکه کې علف 1 

 b 6۲58 6۲65 6۲52 6۲62هضم 

 b 554 0255 0056 0048(kg/dayاخيستل ) 

 15 026 81 55 (kg/dayژوندي وزن اخيستل) 

a  عموماً د غنمو او وربشو پروړي د علف په توګه استعامل شوي وي مګر د وريجو پروړه هم په کې

شامله وه، او همدارنګه د جوارو محصوالت لکه توکي او ساقي هم په کې شاميل وي. ځني علف ميده 

 شوي وو. pelletedاو 

  b.په ټوله خوراکه کې وچ مواد Adapted from Greenhalgh JF D 0571 Agricultural Progress 

57:00. 

 

د توليد سبب  Imidazolesد آمونيا د معامله کولو يو خطر دا دي چې د زهري 

کيږي، کوم چې د آمونيا او منحلو کاربوهايدريتونو د تعاملونو ترمنځ رامنځته کيږي. علويف 

 Imidazolesنسبت پروړو ته  ډېر منحل کاربوهايدريتونه لري، لکه بيدي او  ډېر 

جوړوي، او د دي توليد  ډېره تودوخه منځته راوړي. دا زهر ليونتوب رامنځته کوي، چې 

ويل کيږي. د علفو د معاميل لپاره  Bovine bonkersنو کې ورته ځني وختونه په غواګا

نسبت آمونيا ته يو ارزانه کيمياوي مرکب چې په اسانۍ رسه استعامليږي يوريا ده. کله چې 

 د يوريز انزايم رسه مخ يش، يوريا آمونيا توليدوي:

2+CO1NH2-O2+H2NH-CO-2NH 
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دا  ;يز انزايم د ترشح لپاره رضوري ديپروړه هميشه هغه بکرتيا لري چې يور

اوبه په يو کيلو ګرام( تر څو  166gاړينه ده چې دا پروړه بايد کايف اندازه ملده يش )

 هايدروليز صورت ونييس. 

د يوريا د استعامل وروسته، پروړه په ورته توګه بنديږي ترڅو آمونيا رسه معامله 

په موثره توګه غذايي ارزښت بهرت کوي  Ammoniationيش. د يوريا پواسطه د پروړي 

ه ساده ډول همدارنګه پمګر د آمونيا يا سوديم هايدروکسايد په شان ثابته موثره نه ده. يوريا 

له پروړي رسه عالوه کيدي يش )د بيلګې په توګه د تغذيه کولو په وخت کې اضافه کيږي(. 

جدول په دې وخت کې د عالوه شوي يوريا مقايسوي تاثريات )په دې وخت کې په  8۲26

تجربوي حالت کې، په رومن کې په داخلولو رسه( له هغې رسه ښکاره کوي چې دا پروړي 

مياشت مخکې د آمونيا د توليد لپاره عالوه شوي. دا دواړه معاميل، چې کله په جال  ته يو

(، خوړل او هضم بهرت کوي، versusډول عميل کيږي )دوهم کامل او د اول کامل دريم 

او د پسونو وزن بايلل لږوي، مګر دوه چنده معامله کول )څلورم کامل( غوره پاييل ورکړي، 

پروړه )دريم کامل( په رومن کې د آمونيا کايف  Urea-ammoniatedممکن ځکه چې د 

 اندازه نه سايت.

جدول په پسونو کې له هغه يوريا رسه چې پسونو ته سپلمنټ شوي د وريجو په پروړه کې د استعامل  8۲26

 شوي يوريا مقايسه 

 يوريا يوريا هيڅ هيڅ aمعامله شوي پروړه

 هيڅ bسپلمنټ

(0) 

 يوريا

(2) 

 هيڅ

(1) 

 يوريا

(4) 

 6۲55 6۲54 6۲47 6۲42 وچې مادې هضم

 672 550 510 0004 (g/dayوچې مادې خوړل )

 017 -26 -06 17- (g/dayژوندي وزن تغري )

 02 064 58 261 (mg/litreد رومن د آمونيا نايرتوجن )
aStraw sprayed with 0 l/kg of a solution containing 66 g urea, and then sealed for 27 

days. 
b00۲5 g urea and 2۲15 g sodium sulphate per kilogram dry matter consumed, given by 

continuous intra-ruminal infusion. 

Adapted from Djajanegara A and Doyle P T 0575 Animal Feed Science and 

Technology 28: 08. 
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د بيدي او پروړي د معامله کولو عالوه، القيل د حبوباتو د محصول ټولې علوفې 

ته استعامليدي يش. په نولسم څپرکی کې د دانه بانو ذخريه کول ذکر شوي چې له بلوغيت 

يلګې په ره وي )د بمخکې ريبل شوي وو. که چريي دا وروسته ريبل کيږي، نو دانه يې  ډې

( او وچ مواد يې  ډېر وي. آمونيا او سوديم هايدروکسايد د پروړي هضم لوړوي  661توګه 

او همدارنګه د فنګسونو د ودې د مخنيوي لپاره کاريږي. نور کيمياوي مواد چې د پروړي 

ګر مد هضم د  ډېروايل لپاره موثر دي، القيل هايدروجن پراوکسايد او مرنايل اسيدونه دي، 

 عميل کول يې  ډېر قېمته دي.

 

  د پروړو سپلمنټ کول

د پروړو کيمياوي معامله کول د څيړنې له پلوه تشويقونکي دي، مګر استعامل 

يې عمالً محدود دي. هغه هيوادونه چې له دې څخه ګټه کوي يا په کايف اندازه دا کيمياوي 

پروړي په استعامل کې د بهرت وايل اساس سپلمنټ کول دي.  مواد يا دا تکنالوژي نه لري. د

د پروړي لپاره د سپلمنټ لومړي ټايف دا دي چې کايف اندازه مغذي مواد د رومن 

مايکرواورګانيزمونو ته برابر يش چې اسايس يې نايرتوجن او سلفر، او شايد فاسفورس او 

ندازه دف دا دي چې په کايف اسوديم او کوبالت دي. د نايرتوجن په سپلمنټ کولو کې، ه

که چريي نايرتوجن په منحل او ژر تجزيه کيدونکي شکل ، لکه  ;آمونيا رومن ته تهيه يش

يوريا وي ، نو سپلمنټ دوامداره اخيستلو ته په لږو اندازو رسه اړتيا لري. سپلمنټ کيدونکي 

دازه په لږه انمغذي مواد د محلول په توګه په پروړه سپري کيدي يش په بل ډول دوی په 

خوراکه کې عالوه کيدي يش يا څارويو ته د خوراکي خښتو په توګه د څټلو لپاره وړاندې 

کيږي. هيڅ يو د دي ميتودونو په ثابته توګه موثر نه دي، مګر لومړي يي ډاډمن دي چې 

 پروړه او سپلمنت يوځای مرصفيږي.

اروی ته داسې د سپلمنټ دوهم ټايف چې د پروړي لپاره اړين دي دا دي چې څ

 ;پروتني عالوه يش چې په رومن کې نه تجزيه کيږي )هضم وړ نه تجزيه کيدونکي پروتني

ديارلسم څپرکی وګورئ(. دا معموالً  خوړل تحريکوي )اولسم څپرکی وګورئ( او د 

څاروی نسجونو ته د پروتني او انرژي ترمنځ مناسب بالنس برابروي. په هرصورت، د دوهم 
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چې زياتره د نبايت پروتيني رسچينو  معامله کول دي، محدود تهيه کونکی ټايف سلمنټونه، 

او قيمته دي او له دې کبله په پرمختلونکو هيوادونو کې د پراخه استعامل لپاره مناسب نه 

دي. په هغو هيوادونو کې، چې د پروړي رسه  د محيل موادو د سپلمنټ کولو لپاره عالقه  

 Leucaenaډېر پروتني لرونکي ليګيوم علويف لکه ډېره ده، په ځانګړی توګه د  

leucocephala    اوGliricidia sepium  نولسم څپرکی وګورئ(. دا د مرنالونو او(

ويټامينونو له پلوه غني رسچيني دي، مګر دوی د نه تجزيه کيدونکي پروتني د رسچينو په 

 توګه لږ ګټورتوب لري.
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 لنډيز

و او نورو علوفه يي محصوال تو څخه د ملر د وچيدو پواسطه عموماً د وښ بيده .0

جوړيږي. کله چې محصول وريبل يش، په ساحه کې يې معامله کول د ارزښتمندو 

مغذي موادو ضايعات لږيږي چې دا کار د نبايت تنفس مايکرو اورګانيزمونو، 

 پواسطه صورت نييس. leachingاکسيديشن، او ميخانيکي خرابوايل او 

د ودې د مرحيل او نبات د نوعو، په ساحه کې د مغذي موادو  بيدي غذايي ارزښتد  .2

د ضايع کيدو او د ذخريي په مهال د ځای په تغري رسه معلوميږي )کوم چې د کيمياوي 

ساتونکو پواسطه لږيږي(. حتي د ښو رشايطو الندې د وچې مادي له مخې ټول 

 کيدي يش.  261ضايعات تقريباً 

د دوی توليد  ;مصنوعي وچه شوي علوفه نسبت بيدو ته لوړ غذايي ارزښتونه لري .1

قيمته دي او کيدي يش غري شخوند وهونکو ته د مرنالونو او ويټامينونو د رسچينو په 

 توګه ورکړل يش.

پروړي، په ځانګړی توګه له حبوباتو، لږ غذايي ارزښت لري مګر په ځانګړی توګه  .4

 ه هېوادونو کې د شخوند وهونکو اړيني خوراکي دي.مخ په ود

د پروړو هضم او خوړل د سوديم هايدروکسايد يا آمونيا د معامله کولو پواسطه بهرت  .5

کيدي يش )د ګاز يا د يوريا مشتق په توګه(. دا ډول معامله کول قيمته دي، او د پروړو 

زيه ومن پواسطه د نه تجد استعامل لپاره تر ټولو مناسبه الر، په ځانګړی توګه د ر 

کيدونکي پروتيني رسچينو رسه د دوی سپلمنټ کول دي.



پوښتنې ۸۸۷

 پوښتني

 هغه فکتورونه وښاياست چې د بيدو غذايي ارزښت معلوموي. ۰۲.۱

د پروړو د غذايي ارزښت د بهرت کولو لپاره د بديل ميتودونو ګټي او تاوانونه ترشيح  ۲.۱.

 کړئ.
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 څپرکی ميويشت

ريښي، ټيوبر او اړوند محصوالت

ريښي ۱۲.۱

 ټيوبر ۲.۱.

 Swedesتر ټولو اړين ريښوي محصوالت د فارم څارويو په تغذيه کې شلغم، 

او علوفه يئ لبلبو دي. لبلبو يو بل اړين  (mangolds)يا  Mangels(، rutabagas)يا 

ريښوي محصول دي، مګر دا په لومړي قدم کې د شکري لپاره  کښت کيږي او په نورمال 

ډول دې څارويو ته ورکول کيږي. په هر صورت، د بوري د صنعت دوه محصوالت، لبلبو 

ارزښت  اړين غذاييتفاله او موالسس )د لبلبو او ګني دواړو(، د څارويو د غذاګانو په توګه 

او خواږه الوګان دي، اخري دوه يې د ګرمو منطقو   cassavaلري. اسايس ټيوبرونه الوګان،

محصوالت دي.

  ريښي ۱۲.۱

-47( او لږ فايرب )847g/kg-057د ريښو اصيل خواص  ډېر رطوبت )

037g/kgDM( دي.  د ريښو عضوي مواد عموماً منحل شکري )057-577g/kg DM )

( دي. 7۲80-7۲87 يې لوړ )تقريباً  لري او هضم
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 چوکاټ د ځينو ريښو او ټيوبر محصوالتو اهميت 0۲.0

په بريتانيا کې د شخوند وهونکو لپاره په نولسمه پيړۍ کې اسايس ريښوي 

دي( اړيني غذاګاين وي. په    Fodder beetاو  Swedesمحصوالت )شلغم،

مهال ذخريه کيدي يش. د ژمني نامناسب محيطونو کې لوړ حاصل ورکوي او د ژمې په 

کې  770.تغذيي لپاره د سايليج  ډېر استعامل د ريښوي محصوالتو اهميت لږ کړي. په 

ته لږه شوي  ha 047777په برتانيا کې د دې مصحوالتو لپاره يوه سيمه 

(08806077777ha په مقايسوي ډول دا محصوالت عموماً د انساين مرصف لپاره کرل .)

رخه يې د څارويو په تغذيه کې استعامليږي، چې له دې کبله مشهور کيږي، مګر يوه ب

خواږه   8۲0الوګانو،    08۲5دي، د دوی اوسنۍ ساحې په نړۍ کې )ميلون هکتار( 

د ټيوبر نړيوال توليد په تقريبي  Cassavaلبلبو دي. د  .5۲او  Cassava 08۲7الوګان، 

لپاره استعامليږي. يې د حيواين تغذيې  72.اټکل شوي، چې  77mt.ډول 

ريښي عموماً لږ خام پروتني لري، اګر چي د نورو محصوالتو په شان دا مواد د 

نايرتوجن لرونکو رسو پواسطه متاثره کيږي. په رومن کې د پروتني تجزيه کيدل لوړ  تقريباً 

 دي. 7۲87-7۲85

ده لرونکي ادا ترکيب د موسم له تغري رسه  سم په  ډېره اندازه تغرييږي6 لږه وچه م

ريښي په لوند موسم  او لوړ وچه ماده لرونکي ريښي په ګرم موسم کې توليديږي. همدارنګه 

ترکيب له سايز رسه توپري کوي غټي ريښي لږ وچ مواد او فايرب لري او هضم يې نسبت وړو 

ريښو ته  ډېر دي. د ژمې کلکوايل د  ډېرو وچو موادو رسه تړيل دي او کيفيت سايت. په 

ې ريښوي محصوالتو د شخوند وهونکو په خوراکه کې د سايليج د بديل په توګه په تري ک

پام کې نيول شوي، مګر اوس يې ارزښت د حبوباتو د بديل په توګه دي. ريښي د خوګانو 

او پولټري لپاره مشهوري خوراکي نه دي ځکه چې حجم لري، اګر هغه چې  ډېره وچه 

 جدول کې لست شوي 0۲.0و ته ورکول کيږي. په ماده لري، لکه علوفه يئ لبلبو خوګان
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کې  Clampsريښوي محصوالت په لږه اندازه ويټامينونه لري. ريښي زياتره په ژمې کې په 

 معمول دي. 072په دې دوران کې، د وچو موادو ضايع کېدل تر  ;ذخريه کيږي

 جدول د ريښو، ريښو محصوالت او ټيوبرونو )د وچې مادې په اساس( غذايي ارزښت او ترکيب 0۲.0

وچ مواد  

(g/kg) 

عضوي 

مواد 

(g/kg) 

خام 

پروتني 

(g/kg) 

خام فايرب 

(g/kg) 

د رومن 

پواسطه د 

پروتني 

 ماتيدل

ميتابوليکي 

 aانرژي

(MJ/kg) 

       ريښي

Swedes 0.7 84. 078 077 7۲85 0.۲8 

 .00۲ 7۲85 000 ..0 ..8 87 ټېپر

Mangels 007 833 077 58 7۲85 0.۲4 

Fodder beet 085 8.5 7. 53 7۲85 00۲8 

 03۲0 – 48 48 807 37. لبلبو

ريښو 

 محصوالت

      

 0.۲7 7۲87 7 47 830 057 لبلبو موالسس

 لبلبو تفاله

(molassed) 

877 808 007 03. 7۲07 0.۲5 

       ټيوبرونه

Cassava 307 807 35 43 7۲87 0.۲8 

 03۲3 7۲85 38 007 850 07. الوګان

 0.۲0 – 38 38 877 3.7 خواږه الوګان

a د شخوند وهونکو لپاره 

 

 شلغم او سويډ 

Swedes (Brassica napus ًچې په برتانيا کې تقريبا ،).کاله مخکې د  77

( په کيمياوي توګه رسه Brassica campestris) سويډن څخه معرفی شوي، او شلغم

جدول  0۲.0ته لږ وچ مواد لري ) Swedesورته دي، اګر چې شلغم عموماً نسبت 
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وګورئ(. د شلغم دوه ټايفونه کرل کيږي، زيړ يې نسبت سپينو ته  ډېر وچ مواد لري. د 

Swedes يباً وليکي انرژي نسبت شلغمو ته په ترتيب رسه معموالً  د بيلګې په توګه تقرميتاب

03MJ/kg  00اوMJ/kg DM  ( اسايس منحل شکري  0۲.0ډېره ده .)جدول وګورئ

 Swedesپه کې ګلوکوز او فرکتوز دي. که چريي شيدي ورکونکو غواګانو ته شلغم او 

ورکولو ورکړل يش شيدي ملوثې کوي. دواړه د شيدو ورکولو په مهال يا مخکې له شيدو 

ملوث کونکي مفر مرکب چې د شيدو په واسطه د هوا څخه د جذب مسوليت لري او د غوا 

 پواسطه نه ترييږي.

 

 منګل، فډر بېټ او لبلبو

په عمومي توګه  Beta vulgarisدا دري محصوالت د  ورته نوعو غړي دي، 

تر ټولو لږ وچ مواد لري،  ډېر خام  Mangelsد وچو موادو له مخې صنف بندي کيږي. 

او  Mangelsپروتني او تر ټولو لږ منحل شکري لري. لبلبو علف د وچې مادي له پلوه د 

Sugar beet  ترمنځ ځای لري، په داسې حال کې چېsugar beet    ډېر وچ مواد او

ي ي منحل شکري لري مګر لږ خام پروتني لري. د وچې مادې له مخې، ميتابوليکي انرژي

ډېر عميل ارزښتونه   Sugar beetپوري ده،  04MJ/kgڅخه تر  MJ/kg.0تقريباً د 

 لري. په دي ريښو کې اسايس منحل شکره سکروز ده.

 

 منګل

وچ مواد لري. منځني وچ  g/kg 0.7-87د  Mangelsلږ وچه ماده لرونکي 

او لږ وچ  دا ګروپ معموالً وړوکي سايز لري ;وچ مواد لري g/kg 057-0.7مواد لرونکي

مواد لري مګر معموالً مناسبو غټو پورتينو برخو ته انکشاف ورکوي. په عادي توګه 

Mangels  له اخيستلو څخه څو اوين وروسته ذخريه کيږي، ځکه چې تازه ريبل شوي

Mangels  کيدي يش يو څه مسهل  تاثري ولري. زهري تاثري يې دNitrate   د شتون رسه

په  Swedesبدليږي. د شلغم او  Asparagineکې په  تړيل دي چې په ذخريه کولو
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شيدي نه  ملويث   Mangelsخالف، کله چې شيدو ورکونکو غواګانو ته ورکول يش 

 کوي.

 

 فډر بېټ

وچ مواد  087g/kg DM-047د  Fodder beetمنځني وچه ماده لرونکي 

وي. د پوري تغري ک 7g/kg..لري، په داسې حال کې چې  ډېر وچ مواد لرونکي يې تر 

ويراټي د ټايف څخه عالوه، وچ مواد همدارنګه د ريبلو په مهال د ودې له مرحلې او 

 0۲.0د پروتني کمزوري رسچينه ده ) Fodder beetمحيطي حالتونو پواسطه متاثره کيږي. 

د شيدو غواګانو او ځوانو  Fodder beetجدول وګورئ(. په نيدرليند او ډمنارک کې 

وره خوراکه ده. هغه چې  ډېر وچ مواد لري غواګانو ته يي په شخوند وهونکو لپاره مشه

تغذيه کولو کې اختياط په کار دي  ځکه چې  ډېر خوړل يې د هضمي الري د ګډوډۍ 

سبب کيږي، هايپوکلسيميا او حتي مړينه رامنځته کوي. د هضمي الري ګډوډي شايد د 

ي په وګانو لپاره د حجمي جري ريښي له  ډېرو منحلو کاربوهايدريتونو رسه تړاو ولري. د خ

توګه د دي استعامل ډاډمني پاييل ورکړي، مګر تجربو ښوديل چې د چاغوايل موده په کې 

نسبت د لبلبو استعامل ته يو څه اوږده وي. د دي د عضوي موادو هضم ډير  ډېر دي 

 (.7۲87)تقريباً 

  لبلبو

کيږي، او ځني وختونه څارويو په زياتره د تجاريت بوري د توليد لپاره کرل 

ځانګړی توګه غواګانو او خوګانو ته ورکول کيږی. دا چې کلک دي، نو بايد د تغذيه کولو 

د مخه ميده يش. د فابريکې د شکري د ويستلو وروسته، دوه ارزښت لرونکي محصوالت 

 په الس راځي، چې د فارم څارويو ته ورکول کيږي6 يو يې تفاله او بل موالسس.
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  لبلبو تفاله د

کله چې لبلبو فابريکي ته راورسيږي نو وينځل کيږي، ميده کيږي او په اوبو کې 

خيشتيږي، چې زياتره منحل شکري ورڅخه لري کيږي. د منحلو شکرو د ويستلو وروسته، 

ارم تفاله د ف ;کيږي 857g/kg-877پايت شونو ته يې تفاله ويل کيږي. د دې محصول اوبه 

د څارويو لپاره په تازه شکل پلورل کيدي يش، مګر دا چې انتقال يې ستونزمن دي نو 

يش.  په عصاره ويستلو کې په اوبو کې منحل مواد  077g/kgوچيږي ترڅو رطوبت يې 

وځي، نو په وچو موادو کې عموماً د حجروي ديوال پويل سکرايدونه پايت کيږي، او په 

خام پروتني او فاسفورس يې  ; (77g/kg DM.ړه وي )تقريباً پايله کې د فايرب اندازه لو

وي. د لبلبو زياتره تفاله اوس مهال د وچولو وروسته  077g/kg DMلږ دي، چې تقريباً 

د وچې مادي جوړوي او  72.موالسس تقريباً  ;د موالسس په عالوه کولو رسه پلورل کيږي

څخه  77g/kg.ګه منحل شکري( يې په اوبو کې منحل کاربوهايدريتونه )د بيلګې په تو 

377g/kgDM  ته لوړيږي. د موالسس لبلبو تفاله په  ډېره اندازه د شيدو غواګانو او

همدارنګه چاغيدونکو غواګانو او پسونو ته ورکول کيږي. اساساً، تفاله د خوګانو لپاره فکر 

پاره د لبلبو ل کيږي چې  ډېره فايربي ده، مګر تازه څيړنو ښوديل چې حتي د ځوانو خوګانو

د لبلبو   052دي.  د ودېکونکو خوګانو په غذا کې  7۲85-7۲87د فايرب هضم لوړ، تقريباً 

توصيه کيږی. دا محصول د پولټري د غذا لپاره مناسب  72.تفاله او خوګو په غذا کې تر 

 دانو رسه يوځای کيدي يش )دوه Distiller’sنه دي. د لبلبو تفاله له نورو محصوالتو لکه 

 ويشتم څپرکی وګورئ(.

 

 د چغندر موالسس

د اوبلني زوخا څخه د منحلو شکرو د جالکولو او کرستل کولو وروسته، يوه 

وچ  057g/kg-077غليظه مايع پايت کيږي چې ورته د چغندر موالسس وايي. دا محصول 

-7.يې منحل شکري دي. دا موالسس وچه ماده يوازې  577gمواد لري، چې تقريباً 

47g/kg  پروتني لري، دAmine betaine  په شمول زياتره يې غريپروتني نايرتوجني

مرکبات دي  چې زوخا ته د ماهې بوي ورکوي. د چغندر موالسس يوه مسهله غذا ده او 
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ورته ذکر لې )لکه چې پڅارويو ته په لږه اندازه ورکول کيږي. معموالً موالسس د لبلبو تفا

په    Sphagnum mossاو  Malt culms ،Spent hopsشو( يا  د چوکر، دانو، 

مرکباتو  pelletsاو  cubesشمول له نورو غذاګانو رسه عالوه کيږي. همدارنګه موالسس د 

دي. موالسس يوازې د محصول خوند نه ښه کوي بلکې د  072-5په جوړولو کې عموماً 

وګه عمل کوي. د موالسس بل استعامل د غذايي بالکونو کې د جوړونکي يو نښلونکي په ت

په توګه  )او نښلونکي منايده( دي چې د شخوند وهونکو لپاره د پروتني او مرنال او 

ويټامينونو د سپلمنټ په توګه استعامليږي. دا چې چغندر موالسس د منحلو شکرو ارزانه 

موالسس د يو شمري  لو کې  عالوه کيږي.رسچينه ده، ځني وختونه د سايليج په جوړو 

صنعتي تخمرونو لپاره د خامو موادو په توګه استعامليږي. کله چې دا منحل شکري تخمر 

يش او د تخمر محصوالت وويستل يش، نو نايرتوجن لرونکي پايت شوين او اش پايت 

 Condensed Molasses solubles (CMS)کيږي. دا يوه اندازه وچيږي تر څو د 

 CMSخام پروتني لري.  357gاد توليد کړي، چي تقريباً په يو کيلوګرام وچه ماده کې مو 

نسبتونو په اندازه مخلوط کيږي تر څو له پروتني غني غذا  7687.بيا له موالسس رسه د 

 ورکړي.  

 

 د ګنيو موالسس 

 اګر چې ګني نه ريښه ده او نه ټيوبر، د دي يو غټ محصول، د ګنيو موالسس

دي، چې د لبلبو موالسس ته ورته غذا ده، او له دې کبله ددي استعامل په دې څپرکی کې 

ترشيح شوي. په ګرمو او نيمه ګرمو هيوادونو کې چې ګني کرل کيږي، زياتره د منحل 

شکرو يا نشايستي لرونکي حيواين غذاګانو جدي کمبود موجود وي او له دې کبله د ګنيو 

ينه ده. عالوه له دې څخه چې د يوريا د سپلمنټ په توګه موالسس يو ارزښتمنده رسچ

دي، د ګنيو  Conditionerاستعامليږي )درويشتم څپرکی وګورئ( او ترکيبي غذاګانو يو 

موالسس د علف خوراکو کې د انرژي د رسچيني په توګه سپلمنټ کيږي، او حتي د غذاګانو 

ه خوراکه کې غوښينو غواګانو ته پ  يو عمده ترکيبونکي دي. د مثال په توګه په کيوبا کې،

ګنيو موالسس په اختياري توګه ورکول کيږي او له يو څه علف او پروتني له سپلمنټ رسه 
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)ترجيحاً هغه پروتني چې په رومن کې کم تجزيه کيږي( يوځای د ټويل خوړونکي وچي 

زن ژوندي و    0kg/dayجوړوي. دا خوراکي کويل يش چې تقريباً  877g/kg-577مادي 

ورکړي مګر ځني وختونه په غواګانو کې د موالسس زهريت منځته راوړي. د غري منظموايل 

په شان په مغز کې ورته  Cerebrocortical necrosisاو ړوندوايل سبب کيږي چې  د 

خرابوايل له کبله رامنځته کيږي او د رومن له غري معمول تخمر رسه اړيکه لري چې د مفر 

ډېروي چې  ډېر بيوتايريت او لږ پروپيونيات لري. دا حالت په  شحمي تيزابونو مخلوط 

 غوره توګه د غوره کيفيت لرونکي علويف پواسطه څارويو ته ډاډمن کيږي.

 

  ټيوبر ۲.۱.

د ريښوي محصوالتو څخه چې يا نشايسته يا فرکتان لري د سکروز او  ټيوبر

مواد  نو په توګه، توپري لري. دوی  ډېر وچګلوکوز په ځای د اصيل ذخريوي کاربوهايدريتو 

جدول وګورئ( او په پايله کې نسبت ريښو ته د خوګانو او پولټري په 0۲.0او لږ فايرب لري )

 غذا کې  ډېر مناسب دي.

 

  الوګان

( کې اصيل ترکيب نشايسته ده. د وچې Solanum tuberosumپه الوګانو )

دا کاربوهايدريت د ګرانول په شکل دي چې سايز يې  ;ده 077g/kgمادې نشايسته تقريباً 

د نوعي له مخې توپري کوي. د بالغو تازه اخيستل شوو الوګانو په وچه ماده کې منحل 

ډېريږي، اګر چې په ذخريه شوو الوګانو کې د د ي رقم    57g/kgشکري، په لږه اندازه 

 Co.0پواسطه متاثره کيږي، او په ډېروايل ترالسه شوي.  دا اندازه د ذخريي د حرارت 

راپور ورکړل شوي. د وچې مادي اندازه يې د  377g/kgحرارت کې ذخريه شوي الو کې 

87g/kg  0.3څخه ترg/kg  007توپري کوي، چې منځنۍ اندازه يېg/kg  کيږي. يو د

دي مرکباتو الکالوئيد سوالنيدين دي، چې په ازاد شکل موجود دي او همدارنګه  د 

الکالوئيد چاکونني او سوالنني په ترکيبي شکل شتون لري. سوالنيدين او د دي -ګاليکول

مشتقات څارويو ته زهري دي او د معدي او کوملو د التهاب سبب کيږي. کيدي يش د 
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ملر رسه په مخامخ کيدو کې لوړي يش. که چريي  ډېر د روښنايي رسه  الکالوئيد اندازي د

مخ يش نو د کلوروفيل د توليد له کبله شني کيږي. شنه الوګان بايد شکمن وګڼل يش. د 

غوټو او پوستکي لري کول، په کوم کې چې سوالنيدين  ډېر وي، زهريت  لږوي، مګر د 

، حتي که سپني وي،  Shootsځوان  فارم څارويو په تغذيه کې عميل شتون نه لري.

احتامل لري چې  ډېر سوالنيدين ولري او دا بايد د تغذيه کولو د مخه لري يش. نابالغ الو 

نسبت بالغو ټيوبرونو ته  ډېر سوالنيدين لري. که چريي الو ته تپ ورکول يش يا پاخه يش 

وي. په کې جوش شنو زهريت يې د پام وړ لږيږي، هغه اوبه هم بايد لري يش چې ټيوبر 

همدارنګه اينسل کول ځني زهر له منځه وړي، او له دې کبله يو څه اندازه شنه الوګان له 

وښو رسه ګډول د قبول وړ دي. شخوند وهونکي نسبت ساده معده لرونکو ته د زهرو په 

وړاندې  ډېر مقاوم دي،ځکه چې په رومن کې د زهرو يوه اندازه له منځه ځي. الوګان  لږ  

څخه لږ دي، چې د خوګانو او پولټري لپاره په  47g/kg DMفايرب لري، معموالً د خام 

ځانګړي ډول مناسب دي. په هر صورت، د خامو الوګانو پروتني د دي څارويو پواسطه لږ 

راپور شوي. د پخو  7۲.3هضميږي او د پروتني د هضم ګټورتوبونه يې د خوګانو لپاره 

 ډېريږي.  7۲07وتني د هضم ګټورتوب عموماً الوګانو په ورته څيړنو کې، د پر 

الوګان پروتياز نهي کونکی لري چې نه يوازې د الو پروتني بلکې همدارنګه په 

غذا کې د پروتني څخه په غري نورو مرکباتو هضم لږوي. نهی کونکی د تودوخې پواسطه 

، اګر ره پاخه يشدا يو نورماله کړنه ده تر څو الوګان د خوګانو او پولټري لپا ;له منځه ځي

چې د شخوند وهونکو لپاره پخول رضوري نه دي، دا ځکه چې نهی کونکی په رومن کې 

له منځه ځي. د خوګانو او پولټري لپاره د پخو الوګانو ميتابوليزبل انرژي د جوارو رسه يوشان 

دي. الوګان د مرنالونو کمزوري رسچينه ده، پرته له دې  MJ/kgDM 05-04ده، تقريباً 

په ځانګړی توګه کلسيم لږ دي. فاسفورس لوړ دي، ځکه چې دا  ;ډېر پوتاشيم لري چې 

مخ  007يې د فايتيات په شکل دي )  72.مرنال د الو د نشايستي ماليکويل برخه ده، مګر 

ي په جريان کې په ترکيب کې د پام وړ تغريات رامنځته کيدي وګورئ(. د الوګانو د ذخري 

په منحلو شکرو د يوي اندازي نشايستي بدلېدل دي او د دي يش. تر ټولو اصيل تغري يې 

منحل شکرو اکسيديشن دي، چې د تنفس په دوران کې کاربن ډای اکسايډ توليديږي. د 
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حرارت په  ډېرېدو رسه تنفس  ډېرېږي. همدارنګه د ذخريي په دوران کې اوبه هم ضايع 

 کيږي.

 

 وچ الوګان

کولو ستونزه د هري اوږدي مودي لپاره يو شمري پروسيس د الوګانو د ذخريه 

ميتودونه ډاډمن شوي. د وچولو  ډېر ميتودونه استعامليږي. په يو ميتود کې پاخه الوګان د 

وچ الوګان توليد کړي. په بل ميتود کې  Flakesڅخه ترييږي تر څو  Rollersيو ګرم 

ه پايله کې د خرصالو څخه مخکې پ ;ميده شوي ټيوبرونه مستقيامً په ګازونو کې وچيږي

ميده کيږي تر څو پوډر يش. دا توليدات د ټولو څارويو لپاره ارزښت لرونکي غذاګاين 

 دي.

 

 د الوګانو د پروسس کولو ضايعات 

دا توليدات وچي پايت شوين دي چې د انساين مرصف لپاره د الوګانو څخه د 

Canning  اوChipping  د پروسس څخه ترالسه کيږي. يو ځانګړی محصول د ټيوبرونو

د پوستکي او وړو ټوټو څخه ميده او وچيږي. د الوګانو د پروسس ضايعات مختلف 

دي او خام پروتني  07g/kg DMڅخه تر  37g/kgترکيبونه لري، خام فايرب يې تقريباً د 

والت د خاوری توپري کوي. ترالسه شوي محص 047g/kgDMڅخه تر  07g/kgيې د 

ککړتيا نه لري، که چريي خوګانو، پولټري او شخوند وهونکوته   په لږو اندازو ورکول يش 

 د استعامل وړ غذاګاين دي.

 

 کاساوا 

رسه پيژندل  Manioc(، چې همدارنګه په Manihot esculenta) کاساوا

نه توليدوي. قاعده کې ټيوبرو  کيږي، د ګرمو سيمو يو کلن ښاخ لرونکی نبات دي د ساقې په

او ودې له حالتونو رسه توپري کوي.  Cultivarد دي ټيوبرونو کيمياوي ترکيب د بلوغيت، 
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کاربوهايدريت يې نشايسته ده، او د کاساوا ټيوبرونه د انساين مرصف په خاطر  872تقريباً 

و، خوګانو او اننشايستي د توليد لپاره استعامليږي، اګر چې ټيوبرونه  غواګ Tapiocaد 

پولټري ته ورکول کيږي. د کاساوا د ميتابوليکي انرژي اندازه د الوګانو رسه ورته ده، مګر د 

جدول وګورئ(. د حيوانې تغذيې لپاره  0۲.0دي وچ مواد  ډېر او خام پروتني يې لږ دي )

حدود مد تازه کاساوا استعامل د هغوی د لږ پروتني او همدارنګه د کمزوري ذخريي له کبله 

کې ذخريه او يا اينسيل کيدي يش )د بيلګې په توګه  Burial inpitsدي. ټيوبرونه په 

تخمر شوي(. يو بل محدودونکي فکتور دا دی چې د کاساوا نباتات )دواړه ټيوبرنه او 

Foliage د يوي اندازي پوري زهري دي ځکه چې دوی د )Cyanogenetic 

( مختلفي اندازي لري، چې ماتيږي او lotaustralinاو  linamarinګلوکوسايدونه )

Hydrocyanic acid ( په 35توليدوي .)ټولو حالتونو کې بايد په استعامل  مخ وګورئ

کې اختياط ويش، چريته چې نبات کرل کيږي د ګلوکوسايدونو د ويستلو لپاره محيل 

 ;او زبيخښلو شامل دي Gratingميتودونه رامنځته شوي. دا ډول معاميل په جوش کولو، 

او ميده کول په پوډرو بدلول او وروسته تخته کول. د ګرمو هېوادونو د صادرولو لپاره، 

کاساوا وچيږي او بيا په دانه بدليږي. وچه کاساوا د دانه بابو د يوي برخي د عوض کولو په 

د  د کاساوا Pomaceتوګه استعامل کيدي يش چې د پروتني کمبود پوره کړي. کاساوا 

ټيوبر څخه د نشايستي د ويستلو وروسته د پايت شونو څخه عبارت دي. دا چې  ډېر فايرب 

(، استعامل يې بايد د غريشخوند وهونکو په غذاګانو کې 07g/kg DM.لري )تقريباً 

 محدود يش.

 

 خواږه الوګان 

دي چې  ( د ګرمو سيمو يو اړين نباتIpomoea batatas) خواږه الوګان

ټيوبرونه يې په  ډېره کچه د انساين مرصف لپاره کرل کيږي او د نشايستي تجاريت رسچينه 

ده. ټيوبرونه يې  د عادي الوګانو په شان غذايي ارزښت لري اګر چې وچ مواد يې  ډېر او 

جدول وګورئ(. تازه ټيوبرونه چې اضايف اړتياوو ته  زياتره په  ..0۲پروتني يې کم دي )

و ويشل کيږي، په ملر وچيږي او وروسته ميده کيږي تر څو د خوږو الوګانو پوډر وړو ټوټ
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له  Trypsin inhibitorsتوليد يش، چې  ډېره انرژي  او لږ پروتني لري. په ملر وچول 

 منځه نه وړي او د فارم څارويو په غذاګانو کې يې اندازي معموالً محدودي دي.



لنډيز ۹۰۱

 لنډيز

او  Swedes،Mangels)شلغم،  Fodderالتو د ګرمر اقليمونو ريښوي محصو  .0

Fodder beet( ډېري اوبه   )847-057g/kg( لږ خام فايرب ،)037-47g/kgDM )

( لري. هضم او ميتابوليکي انرژي يې 057g/kgDM-577او  ډېر منحل شکري )

 ( ده.  عموماً شخوند وهونکو ته ورکول کيږي.03MJ/kgDM-00ډېره )

عموماً د منحلو شکرو د ويستلو لپاره کښت کيږي، د حيواين تغذيې لپاره دوه ، لبلبو ..

محصوالت ورکوي. د لبلبو تفاله د ترکيب له پلوه غلودانو ته ورته ده، پرته  د نشايستي 

( لري. د چغندر موالسس )او همدارنګه د ګنيو 77g/kgDM.څخه چې  ډېر فايرب )

ګرامه پروتني لري  47-7.وګرام کې يوازې موالسس( منحيل شکري لري او په يو کيل

)عموماً غريپروتيني نايرتوجن(. د شخوند وهونکو په خوراکه کې  ډېر موالسس په 

 رومن کې بيوتاريک اسيد رامنځته کوي او زهري کيدي يش.

د الوګانو ټيوبرونه  ډېره نشايسته او لږ فايرب لري، ميتابوليکي انرژي يي د خوګانو او  .3

ده. د الوګانو د پروسس ضايعات )عموماً  MJ/kgDM 05-04 پولټري لپاره

 پوستکي( نسبت ټولو الوګانو ته  ډېر فايرب لري.

د ګرمو سيمو کاساوا ټيوبر لري چې  ډېره نشايسته او لږ پروتني لري. د کاساوا وچ پوډر  .4

او  د نشايستي د ويستلو محصوالت د څارويو په غذاګانو کې استعامليږي، مګر دوی 

 يي غري فعال يش. Cyanogenetic glucosidesداسې تهيه يش چې  بايد

نهي کونکي لري. Trypsinخواږه الوګان د حيواين تغذيي لپاره وچيدي يش، مګر  .5
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 پوښتني

د ريښو او ټيوبرونو د ترکيبونو ترمنځ اصيل توپريونه ترشيح کړئ. ۱۲.۱

 ورکړئ.په ريښو او ټيوبرونو کې د قوي زهريتونو دري بيلګي  ۲.۱.
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509 غيل داين او د غلو محصوالت 

 څپرکی دوه ويشتم

غيل داين او د غلو محصوالت

د دانو غذايي ترکيب  ۲۲۱۱

 وربيش   ۱۲۱۱

 جوار  ۲۲۱۱

 جودر  ۲۲۱۱

 غنم ۲۲۱۱

 نور سرييل  ۲۲۱۱

سرييل پروسس کول  ۲۲۱۱

  د دانو غذايي ترکيب ۲۲۱۱

يږي. ونو لپاره کرل کد سرييل نوم يو شمري ګرامنيا ته ورکول کيږي چې د تخم

سرييل داين  رضوري کاربوهايدريتونه لري، د وچې مادي اسايس مرکب يې نشايسته ده، 

شکل(. د دانې د وچې مادي اندازه د ريبلو په ميتود  2۲11چې په ايندوسپرم کې  ډېره ده )

ترمنځ دي. نايرتوجني  500g/kg-000او ذخريي په حالتونو پوري تړيل  مګر عموماً 

د پروتينونو په شکل دي. پروتينونه د سرييل دانو په ټولو انساجو کې   509-09ات يې مرکب
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، Starchy endospermطبقه کې نسبت  Aleuroneشتون لري مګر په امربيو او 

Pericarp  اوTesta  ته  ډېر پيدا کيږي. په ايندوسپرم کې، د پروتني اندازه د مرکز څخه

خام پروتني په نورماله توګه   ;له پروتني  ډېر توپري کويمحيط ته  ډېريږي. په دانه کې جم

 110g/kgDMته توپري کوي، اګر چې د غنمو ځني نوعي  ډېر  210g/kgDM-00د 

لري. سرييل پروتينونه يو شمري رضوري آمينواسيدونه په ځانګړی توګه اليسني او ميتونني 

يب رسه تحريک لپاره په ترتلږ لري. د سرييل پروتينونه په ځوانو چورګوړو کې د ودې د 

جودر < وربيش < جوارو يا غنمو ته دي. د ودې لپاره د جودر  ډېره اندازه يوه لږه اندازه د 

شکل د يو شمري سرييل دانو د محدودو آمينو اسيدونو مقايسه  1۲11اليسني برابروی. 

او  Ryeوړاندې کوي. د سرييل دانو لپيډ د نوعو له مخې توپري کوي. غنم، وربيش، 

 oat 00-90g/kg DMاو جوار او  00g/kgDM-00، رسګم 00g/kgDM-20وريجي 

د مثال په توګه په غنمو کې امربيو  ;.  امربيو، يا جرم نسبت ايندوسپرم ته ،  ډېر تيل لري

200-270g/kgDM  10-20تيل لري، داسې چې ايندوسپرم يې يوازېg/kgDM  تيل

تيل لري. سرييل تيل غريمشبوع  090g/kgDMډېر  لري. د وريجو امربيوپه استثنايي توګه  

 Rancidدي، اسايس اسيدونه يې لينونيک او اوليک دي، ځکه چې دوی په چټکۍ رسه 

 کيدي يش او همدارنګه په خوګانو او پولټري کې د بدن نرم شحم توليدوي.

لري لکه  Hullد ريبل شوو دانو خام فايرب په هغو کې  ډېر دي چې پک يا  

( څخه ترکيب شوي،او په پوست lemmaاو  paleaو وريجي چې له پوښونو )جودر ا

شوو دانو، غنم او جوار کې تر ټولو لږ دي. پک په دانه رقيقونکي تاثري لري او په ټوله کې 

انرژي لږوي. د ريبل شوو دانو څخه، جودر تر ټولو لږه او جوار  ډېره انرژي لري، اندازه 

ده.  20او  21او د شخوند وهونکو لپاره  29او 21 ( د پولټري لپارهMJ/kgDMيې )

نشايسته د دانو په ايندوسپرم کې د دانو په شکل شتون لري، چې سايز او شکل يې په 

امايلوپکتني لري،   799امالياز او    199بېالبيلو نوعو کې توپري کوي. سرييل نشايسته تقريباً 

څخه لږ  2g/kgDMني لري. سرييل د نشايستي په  ډېره اندازه امايلوپکت Waxyاګر چې 
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اسيد دي، مګر يوه برخه يې د پايتيک  9g/kgDM-0کلسيم لري. فاسفورس يې  ډېر 

طبقه کې  ډېر دي. د سرييل پايتيت د  Aleuroneتوګه وي، او په  مخ وګورئ( په 277)

غذايي کلسيم او ممکن د مګنيزيم رسه د نښتلو خواص لري، نو ځکه د هضمي الري د 

او  غنمو ته په دي  Ryeد جودر پايتيت  نسبت وربشو،  ;څخه يې مخنيوي کويجذب 

ډېره لومړنۍ   Aبرخه کې  ډېر موثر دي. سرييل داين پرته له زيړو جوارو چې د ويټامني

او تيامني ښه رسچيني دي، مګر په لږه اندازه  Eلري.  د ويټامني Dماده لري، لږ ويټامني

طبقه کې  ډېر شتون لري.  Aleuroneامينونه د دانو په جرم او رايبوفالوين لري.  زياتره ويټ

خوسکيان،خوګان او پولټري د انرژي په خاطر په سرييل دانو متکي دي، او د ودې په 

سرييل او د سرييل محصوالت کيدي يش. سرييل   509ځانګړو مرحلو کې د دوی غذا تر 

چې دوی د کنسنرتيت جريي   عموماً د شخوند وهونکو د خوراکي لږه برخه جوړوي، اګر

 ډېره برخه وي.
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  وربيش ۱۲۱۱

( د فارم د څارويو په ځانګړی توګه خوګانو د Hordeum satium) وربيش

پواسطه پوښل شوي،  Hullتغذيي مشهوري داين دي. د وربشو په  ډېرو نوعو کې تخم د 

( تقريباً MJ/kgDMي يي )ميتابوليکي انرژ  د داين وزن تشکيلوي. 209-20چې تقريباً 

د پولټري لپاره ده، او د ودې کونکو خوګانو لپاره يي   20۲1د شخوند وهونکو او  20۲0

څخه تر  90g/kgده. د وربشو د دانو خام پروتني تقريباً د  22۲0خالصه انرژي 

290g/kgDM  ً229دي، چې اوسط يې تقريباg/kgDM  دي. د ټولو دانو په شان يې

 ت لري، چې اليسني آمينو اسيد يې په ځانګړي ډول لږ وي. د جنتيکي تغريپروتني لږ کيفي

او  Notch 2ډېر اليسني د نبات د مورنی سټاک پواسطه توليد شوي او    شوو وربشو

Notch 1  جدول کې  2۲11دوه تغريشوي يې تر ټولو غوره غذايي ارزښت لري چې په

ه  ډېر محصوالت نسبت مورنيو نوعو تښودل کيږي. له بده مرغه، د دي تغري شوو وربشو  

 (  دي او د نشايستي اندازه يې لږيدي يش.009ډير لږ )تقريباً 

نوعو  Notch 1او  Notch 2او تغري شوو  NP 220جدول د وربيش د ټولې دانې د مورين نوعي  2۲11

 غذايي ارزښت او ترکيب

 NP 

220 

Notch 

2 

Notch 

1 

 227 297 209 (g/kgپروتني )

 0۲00 0۲00 0۲59 (g/29g N )اليسني

 991 059 020 (g/kgنشايسته )

 70 200 210 (g/kgخام فايرب )

aBV 0۲79 0۲09 0۲00 

aNPU 0۲99 0۲90 0۲70 

a Biological value and net protein utilisation with rats. 

After Balaravi S P et al. 2579 Journal of the Science of Food and Agriculture 17: 909. 

 

څخه لږ لپيډ لري. د وچې مادې  ترکيب  19g/kgDMد وربيش داين معموالً د 

 جدول کې ورکړل شوي. د  1۲11ريبل شوي په  Walesمنونو کې چې په  275يي په 
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کښت شوي دانې د منونو د وچې  وربيش 275او   272کې د جودر 90-592کې په  Walesجدول په  1۲11
 دي ترکيب ما

 وربيش جودر 
 Coeff. Of اوسط حد 

avariation 
 Coeff. Of اوسط حد

avariation 
 آټکيل جوړښت

(g/kg) 
      

 خام پروتني
71–209 207 20۲0 

99–
290 

200 29۲7 

 21۲9 99 70–00 20۲9 219 275–00 خام فايرب

 29۲0 25 01–22 10۲1 91 00–5 ايرت ايکسرتک

 21۲0 19 01–27 0۲7 02 02–11 حاکسرت

Major 
mineral 
elements 
(g/kg) 

      

 کلسيم
0۲7–2۲0 2۲2 20۲1 

0۲9–
2۲9 

0۲0 19۲9 

 مګنيزيم
2۲0–2۲0 2۲0 20۲2 

0۲5–
2۲9 

2۲1 0۲0 

 پوتاشيم
0۲2–9۲9 0۲7 27۲0 

0۲9–
9۲0 

0۲5 21۲1 

 سوديم
0۲00–0۲9 0۲1 07۲0 

0۲09–
0۲0 

0۲1 02۲1 

 فاسفورس
1۲5–9۲5 0۲0 20۲9 

1۲9–
9۲1 

0.0 22۲0 

 کلورين
0۲0–2۲0 0۲5 00۲0 

0۲0–
1۲1 

2۲0 12۲0 

Trace 
elements 
(mg/kg) 

      

 مس
0۲0–0۲1 0۲7 27۲0 

0۲9–
25۲0 

9۲9 17۲0 

 کوبالت
0۲01–0۲27 0۲09 90۲0 

0۲01–
0۲20 

0۲07 00۲9 

 02۲0 29 07–9 10۲5 09 75–11 منګانيز

 77۲0 07 77–25 17۲0 07 70–12 زينک

  (MJ/kg) 
       انرژي

د پولټري لپاره 
 ميتابوليزبل انرژي

5۲9–20۲0 21۲2 7۲1 
21۲5–
29۲0 

20۲2 1۲9 

a Standard deviation as % of mean.  
After Morgan D E 2597 and 2590 Journal of the Science of Food and Agriculture 

20: 12; and 25: 050. 
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نکو ې، وربيش د خوګانو او شخوند وهو نړۍ په  ډېرو برخو په ځانګړی توګه په برتانيا ک

سيستم کې، غوښيني  Barley beefاصيل کنسنرتيت غذاګاين جوړوي.  د غواګانو په 

  099غواګاين په داسې کنسنرتيت غذاګانو چاغيږي چې پرته د علفو د استعامل څخه تقريباً 

 Huskله بمايت شوي وربيش لري. په دي پروسه کې وربيش معموالً معامله کيږي له دې ک

په يوه برخه کې ساتل کيږي او په عني وخت کې ايندوسپرم بربنډ کيږي، غوره پاييل د 

290-200g/kg  رطوبت په شتون کې د داين لهRolling .څخه ترالسه کيږي 

د دي ټايف لوړ رطوبت لرونکي وربيش ستونزه رامنځته کوي ځکه چې د 

رطويب داين ډاډمن ذخريه کول په غريهوازي رشايطو د ودې امکان  لري. د م چڼياسکي

کې منځته راتيل يش. بله طرېقه دا ده چې داين د چڼياسکو له نهي کونکي لکه پروپيونيک 

يش. هغه داين چې په لوړ رطوبت کې ذخريه کيږي  مخ وګورئ( رسه معامله 000اسيد)

 د  س )په لکتيک اسيدله السه ورکوي. ځانګړي خطرونه، لکه د رومن اسيدوزي Eويټامني

مخ  170پاين )ټيمنشايستي چټک تخمر، چې د فايرب او غذا اخيستلو هضم متاثره کوي( او 

نکو څارويوکې د  ډېرو کنسنرتيت غذاګانو په ورکولو رسه رامنځته وګورئ(،په  شخوندوهو 

 ېکيږي، او دا اړينه ده چې دا ټايپ تغذيه کول په دوامداره توګه د يو وخت په دوران ک

رسه عالوه يش  او  Dاو  Aورکول يش. دا اړينه ده چې پروتني کنسنرتيت له ويټامني 

بايد  مرنالونه د دي ټايپ د  ډېر سپلمنټ په خاطر استعامليږي. پولټري ته د ورکولو د مخه

 د وربشو رييش لري کړي يش، پرته له دې هضمي ستونزي واقع کيدي يش.

 

  د وربشو محصوالت

 د بري جوړولو د صنعت محصوالت

په بري جوړولو کې، وربيش لومړي خيشتيږي تر څو تيغ ووهي. د دي پرويس په 

جريان کې، چې د شپږ ورځو لپاره پريښودل کيږي، د انزايم يو بشپړ سيستم انکشاف کوي 

، Maltingچې نشايسته په ډيکسټرين او مالتوز هايدروليز کړي. اګر چې په تيغ وهلو، يا 

پروسه کې انزاميي تعاملونه شامل شوي، په دانه کې اسايس نشايسته په مالتوز بدليږي او نور 
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په توګه  Mashingمنحل کاربوهايدريتونه په راتلونکي پروسه کې صورت نييس چې د 

وچيږی،  Maltمخکې دانه يا  Mashingترشيح شوي. د تيغ وهلو وروسته مګر له 

يا  Malt culmsزاميونه غريفعال نه يش. تيغي لري کيږي او د اختياط بايد ويش تر څو ان

Coombs  په توګه پلورل کيږي. وچ شويMalt  ميده کيږي، او د نورو دانو لکه جوارو

 Mashيا وريجو رسه په لږو اندازو عالوه کيدي يش. اوبه په دې مخلوط سپري کيږي  او د 

دا ده چې د انزاميونو د کړنې لپاره   موخه Mashingته  ډېريږي. د  Co99حرارت تقريباً 

په پروتينونو او نشايستي مناسب حالتونه برابر يش، نشايسته په ډيکسرتين، مالتوز او لږه 

پرويس تر بشپړ کيدو وروسته، شکري  Mashingاندازه نورو منحلو شکرو بدليږي. د 

ملدي يا وچي داين   دي.  د بئري  چاڼيږي، او پايت شوين يي بئري Wortلرونکي مايع، يا 

 د فارم د څارويو د غذا په توګه پلورل کيږي.

Wort  لهHops رسه جوش کيږي، چې يو خوند او بوی ورکوي; Hops  بيا

وروسته په  Wortپه توګه پلورل کيږي.  Spent hopsفلرت کيږي او وروسته وچيږي او د 

، چې  زياتره منحل مجرا کې له حمريي رسه د يو څو ورځو لپاره تخمر کيږي يو خالص 

شکري په الکولو او کاربن ډای اکسايد بدليږي. خمريه فلرت کيږي، وچيږي او د 

Brewer’s  حمريي په توګه پلورل کيږي. له دې کبله د بئري جوړولو پرويس څخهMalt 

culms ،Brewer’s  ،داينSpent hops  اوBrewer’s  خمريه ترالسه شوي

  محصوالت دی.
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 مالټ کم 

څخه جوړ شوي او  ډېر خام پروتني )تقريباً  Radicleاو   Plumuleله د وربشو 

100g/kgDM ( لري.  همدارنګه د تقطري صنعت )الندې وګورئ( څخه د محصوالتو په

توګه ترالسه کيږي.  ډېره انرژي نه لري، په هر صورت، د شخوند وهونکو او اسونو په تغذيه 

 لري، ي. پروتني يې کم کيفيته او  ډېر فايربکولو کې د دوی فايرب د دوی استعامل لږ کړ 

چې د خوګانو او بالربو خوګو په غذاګانو کې يې استعامل محدود دي، يا دا چې په لږه 

خوراکو کې استعامليږي. د اسپارجني  آمينو اسيد له کبله تريخ خوند  Finishingاندازه په 

و ت، کله چې له نورو خوراکلري، چې تقريباً يو په دري  خام پروتني جوړوي. په هرصور 

ګډيږي.  900g/kgرسه ګډ يش نو غواګاين يي قبلوي او په کنسنرتيت مخلوطونو کې تر 

 Maltاو نور  Malt culmsاړوند محصوالت يې د پايت شونو داين دي، چې 

screenings  جوړوي. دوی نسبت خالصMalt culms  ته لږ فايرب او  ډېره نشايسته

 22۲9MJ/kgيو څه  ډېره ميتابوليکي انرژي ) لري، شخوند وهونکو ته

v.22Mj/kgDM( او لږ خام پروتني )110g/kg v.100g/kgDM.لري ) 

 

 بريور ګراين

هغه غريمنحل پايت شوين دي   Draff( يا Brewer’s grainsبريور ګراين )  

د ويستلو وروسته پايت کيږي. د وربشو د غري منحل پايت شونو عالوه، دا  Wortچې د 

صول کيدي يش جوار او وريجو پايت شوين ولري او له دي کبله، د دي محصول ترکيب مح

 جدول کې ښودل شوي.0۲11مختلف وي، لکه چې په 

اوبه لري او غواګانو،  g/kg 790-700داين تقريباً  Brewer’sد نشايستي  

بت ژمې داين نس Brewer’sپسونو او اسونو ته په تازه يا سايليج په توګه ورکول کيږي. د 

ته زياتره په اوړي کي توليديږي، او له دې کبله د ژمني تغذيي لپاره اينسايليج کول مشهور 

دانو په  Brewer’sاوبه لري، وچيدي يش او د وچ  200g/kgدي. لوند محصول يي تر 

 دي چې د اصيل  0۲9توګه پلورل کيږي. د وچ محصول د پروتني هضم په رومن کې تقريباً 
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 غذايي ارزښت aدانو s ’Brewerزه جدول د تا 0۲11

 حدود اوسط 

 190 100–000 (g/kgوچ مواد )

 100 200–191 (g/kg DMخام پروتني )

 279 299–100 (g/kg DMخام فايرب )

 77 92–55 (g/kg DMايرتايکسرتک )

 02 09–09 (g/kg DMتول حاکسرت )

 950 991–900 (bg/kg DMهضم وړ عضوي مواد )

 22۲1 20۲9–21۲0 (cMJ/kg DMنرژي )ميتابوليزبل ا

 209 205–120 (cg/kg DMهضم وړ خام پروتني )

a Results for seven samples selected from widely different sources in the UK. 
b In vitro. 
c Measured in sheep. 

Adapted from Barber W P and Lonsdale C R 2500 Occasional Publication no. 0, 

Reading, British Society of Animal Production, pp. 92–5. 

داين د هضم وړ فايرب عايل رسچينه ده، او انرژي  Brewer’sدي.  0۲0وربيش 

يي د رومن څخه د ميتان په توګه ضايع کيږي او  ډېري نشايستي لرونکو خوراکو ته لږه ده. 

داين هميشه د شيدو غواګانو  Brewer’sنسبت نورو مرنالونو ته  ډېر فاسفورس لري. 

مشهوره غذا ده، مګر د پولټري لپاره لږ ارزښت لري. د خوګانو لپاره په استثنا د بالربو خوګو  

ډېر مناسب نه دي، چې بالربې خوګي  ډېرو اخيستو او مخکنۍ هضمي الري فعال تخمر 

 توانايي لري، چې دوی ته د دي  موادو  د استعامل توانايي ورکوي. 

 

 سپينټ حوپس

يو فايربي محصول دي او لږ غذايي ارزښت لري، مګر  Spent hopsوچ شوي 

لږ خوندور دي، ممکن ځکه چې تريخ خوند لري. دا محصول نن ورځ په لږه اندازه د 

 څارويو د غذا په توګه استعامليږي زياتره د رسي )کود( په توګه پلورل کيږي.
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 د بئري جوړولو وچه خمريه 

خام پروتني لري.  010g/kgه د پروتني غني رسچينه ده چې تقريباً وچه خمري 

ډېر د هضم وړ ده او د ټولو څارويو لپاره استعامليدي يش. پروتني يي مناسب لوړ غذايي 

ارزښت لري او په ځانګړی توګه د خوګانو او پولټري په تغذيه کې محفوظ دي. دا د  ډېرو 

ي رسچينه ده،  ډېر فاسفورس او لږ کلسيم لري. نور يب کورنۍ ويټامينونو يوه ارزښتمنده 

څپرکې کې ترشيح  10په   ;حمريي چې اوس د پروتني د کنسنرتيت په توګه شتون لري

شوي دي.

 محصوالت  د تقطري صنعت

په تقطري کې، منحل مواد ويستل کيدي يش،لکه په بئري کې، يا ټوله تخمر شوي 

ه ا تقطري کيږي. د فلرت وروسته پايت شوين د ملدي يا وچي تقطري دانو پکتله، الکول او بي

يا د دانو ټايپونه  Maltيا  Whisky distilleriesتوګه پلورل کيږي. په سکاتلند کې، 

په يوازې توګه استعامليږي، په داسې حال کې چې  Maltشکل(. د وربيش 0۲11 دي )

يږي چې وربيش، جوار، غنم او جودر په کې وروستي يې د دانو د مخلوط په توګه استعامل

شامل دي.

تقطري داين )ضايعات(

جدول(.  0۲11د تقطري دانو ترکيب په اويل موادو متکي دي او  ډېر توپري کوي )

Malt distiller’s  داين د ترکيب په اساس لږ توپري کوي. تقطري شوي داين نسبتMalt 

distiller’s ځني مرنالونه په کې لږ دي. په عموم کې، تقطري  دانو ته  ډېره انرژي لري مګر

داين لږ منحل مرنالونه، سوديم او پوتاشيم او همدارنګه کلسيم او مګنيزيم لري. د تقطري 

دانو په توګه، تقطري شوي داين د شيدو ورکونکو غواګانو لپاره مناسبه غذا ده او زياتره د 

يږي اتره لپيډ په دي محصول کې پايت کژمنۍ غذا لپاره ذخريه کيږي. په اصيل دانو کې زي

او  ډېره اندازه غريمشبوع شحمي اسيدونه لري، چې په رومن کې د فايرب مکرويب هضم 
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لږوي، او خوراک متاثره کوي. هضم او خوراک د کلسيم کاربونيت په عالوه کولو رسه بهرت 

، له دې يکيږي، چې غري مشبوع شحمي اسيدونو رسه غري منحل کلسيمي صابونونه جوړو 

کبله دوی د رومن په ميکروبونو باندې تاثري کوي. لږه وچه ماده او لوړ فايرب د بالربو خوګانو 

 Distiller’sپه خوراکو کې تقطري شوو دانو شاملول محدودوي. د وچ تقطري توليد )

light grains اوس بند شوي ځکه چې د وچولو قيمت يې لوړ دي. د تقطري وروسته )

په  Maltد  Potaleکې او  Distilleriesد دانو په  Spent washالکول، مايع )

Distilleries  کې( تر د تبخري پوري پهWhisky  کې پايت کيږي او وروسته سپري کيږي

 Distiller’sتر څو روښانه نصواري پوډر توليد کړي چې مختلف ترکيب لري او ورته 

solubles  .وايي 

و د کلسيم غني منبع ده. د وچو شوو د وچولو په خاطر چونه عالوه کيږي ا

منحلونو يوازې يوه لږه اندازه توليديږي ځکه چې د وچولو قيمت لوړ دي، او استعامل يې 

د خوګانو او پولټري په غذاګانو کې لږو اندازو پوري محدود شوي. دوی د يب کورنۍ 

ل تودوخه د اويټامينونو ارزښتمندي رسچيني دي. اګر چې  ډېر پروتني لري د وچولو په مه

آمينو اسيدونو شتون محدودوي. وچ شوي منحلونه د رومن مايکروفلورا فعاليت 

-000دي، چې تقريباً  Pot ale syrupخامه اندازه غلېظ شکل  Pot aleتحريکوي. د 

900gDM/kg  090اوg/kDM  خام پروتني لري او د شخوندوهونکو لپاره

20۲1MJ/kg DM  ګه د پيپتايدونو او آمينو اسيدونو په تو انرژي لري. زياتره خام پروتني

دي او په واقعي توګه په رومن کي ټول د تجزيي وړ دي. په هرصورت،  حرارت ورکول د 

خوګانو لپاره د پروتني کيفيت لږوي، او بايد د ښه کيفيت پروتيني رسچينو، لکه د کبانو 

يم او سوديم يې لږ مرنالونه بالنس نه دي، کلس Pot ale syrupد  پوډر رسه وړاندې يش.

مګر  ډېر فاسفورس او پوتاشيم لري. دا بايد پسونو ته په اختياط رسه ورکول يش ځکه چې 

ډېر مس لري.
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 Spent wash يا Pot ale زياتره له تقطري شوو دانو رسه مخلوط (1:2 – 0:2) 
او يوځای وچ شوي وي تر څو جامد مواد لکه distiller’s وچيدانې له منحلورسه يا 

Dark grains ( د  0۲11توليد کړي .)جدول وګورئMalt distilleries  مخلوط ته 

ويل کيږي، په داسې حال کې چې هغه چې تقطري شوي  Barley dark grainsمالټ يا 

رسه نومول کيږي.  معموالً دانه داري  Maize dark gains، غنمو يا Grainداين يې 

ډېره انرژي لري ځکه چې  ډېر شحم او پروتني  او لږ فايرب   Grain dark graisکيږي. 

عموماً د شخوند وهونکو لپاره بالنس خوراکه ده، مګر د پروتني  Dark grainsلري. 

 تجزيه کيدل د وچولو د پروسو مطابق توپري کوي.

په  عالوه له دې څخه د نه تجزيه کيدونکي پروتني کيفيت د حرارت د خرابوايل 

پايله کې کمزوري کيږي. همدارنګه دا فکتور د خوګانو لپاره د پروتني ارزښت محدودوي، 

  299د آمينو اسيدونو کايف سپلمنټ د ودې کونکو او غټو خوګانو   Grainsاګر چې د 

خوراکي جوړويل يش. وچي خوګي په  ډېرو اندازو رسه تغذيه کيدي يش. د تقطري د نورو 

د فاسفورس ښه رسچينه ده او مس يې په ځانګړی  Dark grainsمحصوالتو په شان، 

ډېسټلرس ډارک ګرېنس
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جدول د تقطري دانو غذايي ارزښت 0۲11

Malt 

distiller’s 

grains 

Grain 

distiller’s 

grains 

(supergrains)

Malt 

distiller’s 

dark grains 

Grain 

distiller’s 

dark 

grainsa 
 100 (170b) 190 500 050 (050)(g/kgوچ مواد )

 250 010 179 000 (027)(g/kg DMخام پروتني )

 219 209 09 95 (220)(g/kg DMايرت ايکسرتک )

 270 290 212 05 (52)(g/kg DMخام فايرب )

 09 29 90 91 (09) (g/kg DMحاکسرت )

ميتابوليزبل انرژي )شخوند 

 ( MJ/kg DMوهونکي( )

22۲2 (20۲0b) 20۲0 21۲1 20۲9 (20۲0) 

 (0۲70) 0۲70 0۲70 0۲00 0۲00 د هضم وړ خام پروتني 

( cهضم وړ انرژي )خوګان

(MJ/kg DM) 

22۲7 21۲0 20۲0 20.9 

 9۲0 9۲5 0۲5 7۲0 (g/kg DMاليسني )

a Values are for wheat-based (maize-based) dark grains. 
b Values for ensiled grains are given in parentheses. 
c Values are applicable for growing/finishing pigs, corrected for less efficient use of products 

of fermentation; values for dry sows are likely to be 20–29 per cent higher. 

Adapted from Black H et al. 2552 Distillery By-products as Feeds for Livestock, Aberdeen, 

Scottish Agricultural College. 

 Draffکې لوړ وي.  ځني تقطري شوي مخلوط  Malt distiller’s dark gainsتوګه په 

وايي په داسې حال  Superdraffپه تازه شکل پلوري، چې ورته  Pot ale syrupاو 

او منحلو  Grainکې چې د تخمر د مخلوط څخه نور تقطري الکول په مستقيم ډول، د 

توليداتو يو مخلوط پريږدي چې په تازه يا وچ شکل پلورل کيږي. له دې کبله تقطري د 

پروسو له مخې په تفصيل کې رسه توپري کوي، او په پايله کې د محصول د مشخص کيدو 

سبب کيږي چې د تقطري په وړاندې ځانګړی دي. د بئري جوړولو  او تقطري صنعتونو د 

پواسطه ورکړل شوي )ډېري ليکني وګورئ(. Crawshawتو تفصيل د پروسو او محصوال 
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 چوکاټ د بايوفيول صنعت څخه د حيواين خوراکي محصول 2۲11

( توليد په دوه کټګوريو ويشل Biodiesel)ايتانول، بيوتانول او  Biofuelsد 

 کيږي:

 طري پواسطه قد الکولو د توليد لپاره د نشايستي يا منحل شکرو تخمر، چې وروسته بيا د ت

 ترالسه کيږي

  د بيلګې په توګه( د تيل لرونکو تخمونوRapessed.څخه د تيلو ويستل ) 

د دواړو پروسسونو محصوالت د څارويو لپاره مناسبې غذاګاين دي. د دانو د 

نشايستي تخمر ايتانول توليدوي. په اروپا او امريکا کې اسايس داين غنم دي. دا پروسه يو مشتق 

داين  مخ وګورئ(. ۲۲۱ذکر شو )ترالسه يش چې پورته  Whisky distillingدي تر څو 

ميده کيږي، پخيږي، مايع شکل غوره کوي او يخيږي، وروسته خمريه په کې له مغذي موادو 

او انزاميونو رسه عالوه کيږي، پوډر تخمر کيږي او الکول تقطري کيږي. په هر صورت دا چې د 

 خه د نشايستي د  ډېر ويستلو لپاره کاريږي، نو السته راغيلصنعتي پرويس انزاميونه د دانې څ

( يو مخلوط دي، Spent wash( او حمريي )لکه Draffدانو )لکه  Spentمحصول چې د 

( ته لږه نشايسته لري Dark grains، يا DDGSنسبت د تقطري وچو شوو دانو او منحلونو )

له توليد څخه د  Biofuelد  DDGSمحصول دي.  Whisky distilleriesچې د 

په شان ورته غذايي ارزښت لري. د دي محصول غذايي  Dark grainsشخوندوهونکو لپاره د 

ارزښت د پروسس کونکي فابريکي له کبله توپري کوي، چې د خوګ او پولټري د تغذيه پوهانو 

بهرت  دلپاره د آمينو اسيدونو د شتون او هضم له کبله د پام وړه ده. د محصول د غذايي ارزښت 

 کولو لپاره انزايم رامنځته شوي.

 مخ کې ترشيح 000چې په منحل شکري د لبلبو د ريښو څخه ويستل کيږي لکه 

مخ  000محصول د لبلبو تفايل ته ورته دي )شوي، او د بيوتانول د توليد لپاره تخمر کيږي. دا 

تغذيه  نګه خوګانو تهد وهونکو لپاره ارزښتمنده فايربي انرژي ده او همدار وګورئ(، چې د شخون

کيدي يش. په امريکا کې منحل شکري د ګنيو څخه ويستل کيږي او د الکولو د توليد لپاره 

لري او يوازې د شخوند  مخ وګورئ(، لږ کيفيت 700تفاله )فايربي محصول، ګنو  ;تخمر کيږي

 وهونکو د تغذيي لپاره مناسب دي.

پوډرو محصوالت  په  Rapessedد تيل لرونکو تخمونو څخه د تيلو ويستل او د 

-Solventشوي. د تيل ويستونکي پرويس څخه تر السه شوي پوډر نسبت  مخ کې ترشيح 059
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extrated  پوډرو ته  ډېر تيل او لږ پروتني او  ډېره انرژي لري. په ځينو واقعاتو کې، تخم يو څه

، او د ګلرسول ز کيږيميده کيږي او حتي  ډېر تيل په کې پايت کيږي. تيل چاڼيږي او هايدرولي

په خاطر شحمي اسيدونه توليدوي، چې د طب، فارماکيوتيکل، سينګار او  Biodieselاو 

Industrial Applications  او حيواين خوراکې په شمول   ډېر استعامل لري. د خالص

ده مګر دا پروسه داسې مواد توليدوي چې په بېالبيلو اندازو  20۲2Mj/kgګلرسول ګراس انرژي 

ه اوبه او ککړتيا لري. يوه ککړتيا چې بايد کنرتول يش ميتانول دي، چې د هضمي الري او رس 

متيابوليکي يب نظمۍ سبب کيږي. ګلرسول په شيدو غواګانو کې د کيتوزيس د لږولو لپاره 

استعامليږي ځکه چې دا د ګلوکوز لومړنۍ ماده ده. تجاريت محصوالت د شخوند وهونکو لپاره 

او په ودې کونکو خوګانو کې د هضم وړ او  29MJ/kgانرژي په خاطر تقريباً د ميتابوليکي 

 وي.  MJ/kg 20او  29۲9MJ/kgخالصه انرژي په ترتيب رسه  

 

 وربشې صنعت محصوالت   Pearlد 

وربشو په تيارولو کې د دانې پوښ لري کيږي   Pearlد انساين مرصف لپاره د 

 رونکي دانه رامنځته يش. ددي پرويس په دوران کېاو دانه پالش کيږي تر څو سپينه ځال ل

دا مخلوط کيږي  ;دري محصوالت منځته راځي، چې دل شوي، منځني او ميده ګرد دي

خام پروتني او  200g/kgDMاو د وربشو د خوراکې په توګه پلورل کيږي. وربيش تقريباً 

تون کې په لږه اندازه شخام فايرب لري. د دي محصول اندازه په برتانيا  200g/kgDMتقريباً 

 لري.

 

 جوار ۲۲۱۱

( مختلف ټايفونه لري، او دانه يي په بېالبيلو رنګونو، زيړ، Zea mays) جوار

 Aامنيرنګ لري، چې د ويټ سپني او سور رنګ رسه ليدل کيږي. زيړ جوار کريپتوزنتني

دانو  ډېره برخه تشکيلوي، د څارويو په  لومړنۍ ماده ده. په امريکا کې کرل کيږي چې د

غذا کې زيړو جوارو ته ترجيح ورکول کيږي. رنګ شوي دانه ميالن لري چې د جسد شحم 

رنګ کړي، چې په برتانيا کې غوښتونکي نه دي، له دې کبله سپينو جوارو ته د چاغونکو 
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و په ګانڅارويو لپاره ترجيح ورکول کيږي. په هر صورت دا رنګ د هګۍ ورکونکو چر 

 غذاګانو کې استعامليږي، چې د نارنجي رنګه زيړو لرونکي هګۍ په توليد کې مرسته کوي.

د نورو دانو په شان جوار، د فارم د څارويو په غذا کې محدوديت لري. دا چې 

شکل  1۲11د انرژي ښه رسچينه ده ويل لږ پروتني لري، او پروتينونه يې لږ کيفيته دي )

نشايسته، لږ فايرب او  ډېره ميتابوليکي انرژي لري.  g/kg DM 700 وګورئ(. جوار تقريباً 

د جوارو نشايسته په رومن کې نسبت نورو دانو نشايستي ته په کراره هضميږي، او په  ډېرو 

اندازو رسه تغذيه کولو کې يوه اندازه يي کوملو ته ترييږي، هضم او د ګلوکوز په توګه 

شان حالتونو کې ګټي لري، اګر چې يو څه  ورئ( پهمخ وګ 000کيتوزيس )جذبيږي.  دا د 

ګلوکوز د داخيل غړو پواسطه استعامليږي او ځيګر ته تلونکي اندازه لږيږي. کله چې 

نشايشته د پروسس په دوران کې پخه يش، نو په رومن کې تخمر کيږي. د جوارو تيل د 

00g/kg  90څخهg/kgDM و د ې د چرګانته توپري کوي او  ډېر لينوليک اسيد لري، چ

هګيو د سايز اړين کنرتولونکي فکتور دي. په هر صورت ميالن لري تر څو بدن نرم شحم 

توپري کوي،  200g/kgDMڅخه تر  50g/kgتوليد کړي. د جوارو خام پروتني عموماً د 

اګر چې داسې نوعي رامنځته شوي چې  ډېري اندازي هم لري. په امريکا کې، ميالن دا 

د جوارو تخم دوه ټايفه  ويراټياين چې لږ پروتني لري رامنځته يش. دي تر څو هايربيډ

چې په ايندوسپرم کې دي، غوره کيفيت لري، مګر دا پروتني تريپتوپان  Zeinپروتني لري. 

شکل وګورئ(. بل پروتني، د جوارو  1۲11او اليسني رضوري آمينواسيدونه لږ لري )

دارنګه په جرم کې شتون لري، چې د دي دوه ګلوټلني، په لږه اندازه په ايندوسپرم او هم

آمينو اسيدونو غوره رسچينه ده. د جوارو ويراټي توليد شوي چې د نورمالو جوارو څخه يې 

ده چې  ډېر اليسني  Opaque-1د آمينو اسيدونو ترکيب توپري کوي. يوه دا ډول ويرايټي 

 Zein/glutelinدا دي چې لري. د دي او نورمايل ويرايټۍ ترمنځ توپري په لومړي قدم کې 

 نسبت رسه مرسته کوي. 

Opaque-1  راپور شوي چې د غذايي ارزښت له پلوه نسبت نورمالو جوارو ته

د موږکانو، خوګانو، انسان او چورګوړو لپاره يوازې په ميتونني سپلمنټ شوي خوراکو کي 

ډېر  لري او   دواړه ميتونني او اليسني Floury-1لوړ غذايي ارزښت لري. نوي ويرايټي، 
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جوارو ته  Opaque-1په څيړنو کې ښودل شوي چې د چورګوړو په  خوراکو  کې نسبت 

 عايل دي چې ميتونني په کې سپلمنټ شوي نه دي.

 

  د جوارو محصوالتو

د جوارو څخه د نشايستي او ګلوکوز په جوړولو کې يو شمري محصوالت السته 

 شکل(. 9۲11ارويو د خوراکې لپاره مناسب دي )راځي چې د فارم د څ

پاک شوي جوار د اسيد په يو محلول کې خيشته او وروسته ميده کيږي. د جوارو 

جنني سطحي ته راځي او د پايت پروسو لپاره لري کيږي. جنني نه لرونکي داين بيا پوډر 

پينشن دي، چې سکيږي او مغز يې جال کيږي. پايت مايع د نشايستي او پروتني )ګلوټني( س

د سنرتفيوژ پواسطه جال کيږي. د دي پروسې څخه دري محصوالت جنني،سبوس او 

 ګلوټني رامنځته کيږي.

جنني  ډېر تيل لري، چې د انساين غذايي فابريکو لپاره اهميت لري، او زياتره 

يې د جنني پوډرو د توليد څخه مخکې ويستل کيږي. د جوارو جنيني پوډر چې په ژرنده 

 screw versus -جالوايل په درجي )نشايسته او فايرب( او د پروسس زوخاکې د 

solvent   تيل( له مخې يو توپري لرونکي توليد دي. د دې پوډرو د پنځه منونو په يوه(
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، 970g/kg-009او تيل په ترتيب رسه  Neutral-detergent fibreڅيړنه کې، نشايسته، 

110-971g/kg  217-09اوg/kg   اده کې دي. په برتانيا کې د تغذيه کيدونکو په وچه م

موادو قوانني د تيلو او پروتني اظهار ته اړتيا لري. پروتني يې د آمينو اسيدونو ښه بالنس 

لري.  په  ډېر تيل لرونکو پوډرو کې که چريي د مناسبو رشايطو الندې ذخريه نه يش تيل 

پوډر  ډېر )تر تقريباً  (prairieپه چټکۍ رسه اکسيدايز کيږي. د جوارو ګلوټن )

700g/kgDM  پروتني  او  ډېر رنګ لري، له دې کبله د پولټري په غذاګانو کې اړين )

دي. دري محصوالت )جنني، سبوس او ګلوټن( رسه يو ځای کيږي او د جوارو د ګلوټن 

-100غذا په توګه پلورل کيږي. دا غذا مختلفي اندازي پروتني لري، په نورمال ډول 

190g/kgDM  ًپه رومن کې تجزيه کيږي. تور نصواري مواد د  0۲9دي، چې تقريبا

   00g/kgDMتودوخې ضايعات دي، چې د پروتني هضم لږوي. جوارو ګلوټن غذا تقريباً 

فايرب لري، او ميتابوليکي انرژي يې د پولټري او شخوند وهونکو لپاره په ترتيب رسه تقريباً 

5MJ/kg  21۲9اوMJ/kgDM کونکو خوګانو لپاره يې د خاليص انرژي  ده، او د ودې

دي. دا چې دا يو پوډري محصول دي، فايرب يې د شخوند   0MJ/kgDMارزښت 

وهونکو په خوراکو کې د اوږدو علفو په شان ورته تاثري نه لري. پرته له دې جوارو ګلوټن 

موماً تقريباً عخوراکه د شيدو غواګانو د کنسنرتيت غذا د ترکيبونکي په توګه استعامليږي. دا 

 د خوګانو په خوراکه کې محدود کيږي.  109-20تر 

 

  جودر ۲۲۱۱

( د شخوند وهونکو څارويو او اسونو لپاره خوندوره Avena sativa) جودر

دانه ده مګر د خوګانو او پولټري په تغذيه کې لږه مشهوره ده ځکه چې توپريي فايرب لري 

په نسبت  Hull( او Groatارزښت يې په  ډېره اندازه د تخم )او انرژي يې لږه ده. غذايي 

اندازه په ټوله دانه کې د هغې په نوعی، محيط او موسم پوري اړه لري  Hullمتکي دي. د 

لري  Hullدي(. هغه جودر چې  ډېر  179توپري کوي )اوسط يې  099څخه تر  10او د 

 70g/kgنرژي لري. خام پروتني يې د ته  ډېر فايرب او لږه ميتابوليکي ا Hulledنسبت لږ 

پوري توپري کوي، چې د نايرتوجيني رسو )کود( په استعامل رسه   290g/kgDMڅخه تر 
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رضوري  Tryptophanاو  Histidineډېريږي. جودر پروتينونو کيفيت لږ او د ميتونني، 

 10g/kgد آمينو اسيدونه په کې لږ دي، دا هر يو آمينو اسيد د جودر په پروتني کې عموماً 

څخه لږ دي. لږ اليسني لري مګر د نورو دانو د پروتينونو څخه نسبتاً لږ دي. د جودر پروتني 

پوري يي لري. د جودر  100g/kgتر ټولو  ډېر آمينو اسيد ګلوتاميک اسيد دي، چې تر 

په ايندوسپرم کې شتون لري. لکه  909تيل نسبت نورو زياتره  دانو ته  ډېر دي، او تقريباً 

چې مخکې ذکر شو، تيل يې  ډېر غريمشبوع شحمي تيزابونه لري او د بدن په شحم باندې 

کې ريبل  Walesمنونو د وچې مادي اندازه چې په  272نرمونکي تاثري لري. د جودر د  

 جدول کې ښودل شوي. 1۲11شوي په 

( ، د تريرش په مهال په Avena nuda) naked oatد بېالبيلو جودرو پک ، 

اسانۍ رسه لري کيږي، او تخم يې پايت کيږي. اصالً محصول او غذايي کيفيت يې لږ دي، 

 Welsh Plant Breeding Stationچې د  Rhiannonپرته د يوي بهرت شوي نوعي 

 Enivironmental Rural Sciencesپواسطه رامنځته شوي )اوس د بيولوژيکي او 

تيل په  200gګرام اليسني او  9خام پروتني،  200g/kg-200قريباً ت Naked oatکې(. 

 کيلوګرامه وچه ماده لري.

 

 جودرو محصوالت

د جودر  پوډر د تجاريت توليد په مهال د انساين مرصف لپاره، يو شمري 

ژرندې   محصوالت په الس راځي چې د حيواين تغذيي لپاره ارزښت لري. کله چې جودر

ته راځي يو شمري خارجي مواد لري، په ځانګړی توګه نوري داين او وحيش تخمونه چې 

په توګه لري کيږي. پاک جودر بيا سټيم پواسطه  cockleد پروسس څخه مخکې د 

 Pericarpتثبيتيږي تر څو لپياز انزايم يې غري فعال يش، کوم چې تقريباً د تخم په ټول 

ته الړ يش    Hullerمخکې له دې چي  Oat kilnته، کې شتون لري. د تثبيت وروس

کيږي تر څو ميده  Scouredبيا برش يا  Kernelsوچيږي، او پک   يې لري کيږي. دا 

 رييش تري جال يش  چې د دوی زياتره سطحه پوښي.
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او پوډر شوي  Hulls ،Oat dustد ژرندې اصيل محصوالت  يې پک يا 

جوړوي، او تجاريت محصول يې د  709ول تقريباً اساساً د ټول محص Hullsتخمونه دي. 

مختلفي اندازي  تخمي  مواد لري. جودرو پک  209لرونکي دي چې تر  Husksحقيقي 

لږ غذايي ارزښت لري، د جودر  پروړي ته لږ غوره دي. خام پروتني يي لږ )تقريباً 

00g/kgDMې و ک( دي او د هضم د منفي ګټورتوب د نايرتوجن لپاره په هضم څيړون

احتامالً ترالسه کيږي، چې د ميتابوليکي نايرتوجن اندازه يي نسبت د رومن هضم شوي ته  

دی، چې د څارويو او نورو شخوند  000g/kg DM-090ډېره ده. خام فايرب معموالً 

(  ډېر  Oat dustوهونکو لپاره د غذا په توګه ارزښتمند محصول جوړوي. د جودر ګرد)

په ريشو شامل دي چې د برشنګ په مهال د دانې څخه لري  تخمي مواد لري او د تخم

ده. ميده شوي تخمونه  تقريباً په مساوي  200g/kg DMکيږي. د پروتني اندازه يې تقريباً 

د  Oat hullsلري. کله چې  kernels  ،Fragmentsاو د  Sliversپک،  اندازو رسه 

تر څو جودرو خوراکه    ( يوځای کيدي يش2:0رسه ) Oat dustژرندې څخه راځي له 

ته  ډېر غذايي ارزښت لري، مګر د پروتني هضم  Hullsتوليد کړي. دا مواد نسبت يوازې 

څخه  ډېر خام  170g/kgيې لږ دي. په برتانيا کې جودر خوراکه بايد د قانون له مخې د 

له جوړولو صنعت کې دي، چې دوی زياتره  بل استعامل په بئري   Hullsفايرب ونه لري. د 

Malt  رسه عالوه کيږي تر څو لهMash tun  دWort .پک  وچيدلو کې مرسته وکړي

 200g/kg DM( لوړ غذايي ارزښت لري، چې Groatsنه لرونکي جودر )تخمونه يا 

عموماً  ډېر قيمته دي تر  Groatsڅخه لږ خام فايرب لري.  00g/kgDMخام پروتني  او د 

د لري کولو وروسته په ژرنده کې ميده کيږي.  Tipsڅو د فارم څارويو ته ورکول يش او د 

د هر هغې پايت شونې رسه مخلوطيږي چې د جودرو د ميده کولو په محال جمع  Tipsدا

ارزښتمنده غذا ده، ځکه  Flowmealويل کيږي.  Flowmealکيږي او دي محصول ته 

زياتره محصوالت د مرکبې معاملې پواسطه جذبيږي. پوخ شوي  ;چې جنني لري

Oatflakes  اګر چې قيمته دي، د  ډېرو ځوانو خوګ بچيو په خوراکه کې اړين جوړونکي

 دي.
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  غنم  ۲۲۱۱

( د ترکيب له مخې  ډېر توپري کوي. د مثال Triticum aestivumدانه ) د غنم

توپري کوي، په نورمال  110g/kgDMڅخه تر   90g/kgDMپه توګه خام پروتني يي د 

دي. اقليم، خاوره او ويرايټي پروتني باندې تاثري لري. د غنمو د  200g/kg DM-00ډول 

پروتينونو خواص او اندازه د وړو د توليد لپاره د داين د کيفيت په لږولو کې  ډېر اړين دي. 

(  او ګلوتينني Gliadinتر ټولو اړين پروتينونه چې په ايندوسپرم کې موجود دي پروالمني )

نو پروتينونو مخلوط زياتره د ګلوټن په نوم ياديږي. د دي دوه پروتينو دي. په ايندسپرم کې د 

ته تقريباً دري چنده اليسني  gliadinد آمينو اسيد ترکيب توپري کوي، ګلوټينني نسبت  

( اسايس 210g/kg( او پرولني )000g/kgلري. د غنمو په ګلوټن کې ګلوتاميک اسيد )

خواص لري، او دا اسايس خواص د ډوډۍ او آمينو اسيدونه دي. د غنمو ګلوټن مختلف 

بسکويټ لپاره د وړو مناسب وايل  معلوموي. ټول ګلوټن  ارتجاعي خواص لري.  د ډوډۍ 

لپاره قوي ګلوټن ته ترجيح ورکول کيږي او يو خمري شکل جوړوي چې د حمريي د تخمر 

پوډر  ويلپه مهال توليد شوي ګازونه قيدوي. د ګلوټن دا خواص دا دليل ذکر کوي چې 

شوي غنم کله چې څارويو ته ورکول کيږي خوندور نه دي. غنم په ځانګړی توګه که چريي 

ميده شوي وي، په خوله او رومن کې رسيښ جوړوي، او دا کيدي يش د هضم الري 

خرابوايل رامنځته کړي. پولټري لږ حساس دي، اګر چې هغه غنم چې  ډېر ګلوټن  ولري 

ه ججوره کې خمريه کتله جوړيږي. نوی ريبل شوي غنم په بايد ورنه کړل يش ځکه چې پ

 دي برخه کې نسبت هغو غنمو ته  ډېر ننګونکي دي چې د يو څه وخت لپاره ذخريه شوي.

 

  د غنمو محصوالت

جنني  09سبوس او د تخم پوښ او  299ايندوسپرم دي،  019د غنم دانه تقريباً 

و کې، هدف دا دي چې ايندوسپرم د سبوس او جنني څخه دي. د وړو په عرصي ميلون

کې  (Grist)جال کړي. کله چې غنم درست پاک يش، نو په يو مناسب مخلوط 

مخلوطيږي، په هغه ټايف چې غوښتل شوي، او د يوي جوړې ميليو څخه ترييږي. د ميلې 

وامدره د لومړۍ جوړه غنم څريي کوي او سبوس پوښ د ايندوسپرم څخه لري کوي. ميله په
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توګه تخمونه ماتوي او په پايله کې وړه د يو چاڼ څخه وځي. د ترالسه شوو وړو نسبت 

اندازه وايي. د ميده کولو ميخانيکي محدوديت دا دي چې  Extractionاصيل داين ته 

ډېر ويستل د سبوس او جنني په شاملولو رسه   ;د سپنو وړو ويستل دي 799عمالً تقريباً 

برتانيا کي ټول پوډر او نصواري وړه د ټولو يا يو څه محصول په شاملولو  ترالسه کيږي. په

سپينو وړو ته جوړيږي. په عويض توګه ټوله دانه د   Straight-runرسه په ترييب رسه 

 تيګو ترمنځ ميده کيږي تر څو يو دانه لرونکي پوډر جوړ کړي.

ې توپري کوي، وادونو کد سپينو وړو په توليد کې، د ويستلو اندازه په بېالبيلو هي

يې پايت شوين يا بيکاره مواد دي. مخکې له  199ده. پاتی  709مګر په برتانيا کې دا تقريباً 

ډېرې   دي چي ميله لرونکي   ژرندي د تيګي لرونکو ژرندو باندي عوض شوي، د غنمو

حتي  ېمختلفي درجي بيکاره مواد پلورل کيدل. د دوی نومونه د هيواد په بېالبيلو برخو ک

د يو ميل څخه بل ميل ته توپري کوي. ځني نومونه د محصول کيفيت ښايي يا د پروسس 

. په عرصي  Thirdsاو    Middlingsمرحله چې دا په کې رامنځته شوي، د مثال په توګه 

Roller  ميل کې، بيکاره مواد د غنمو د مستقيم استعامليدونکي خوراکي په توګه د دري

په اسرتاليا کې  ; Shorts، د غنمو پوډر خوراکه )په امريکا کې جال محصوال تو  جنني

Pollard او د غنمو دانه داره غذا يا سبوسو په توګه پلورل کيږي. جنني يا امربيو  ډېر )

غوره رسچينه ده. دا  E(، لږ فايرب او د تيامني او ويټامنيca.190g/kgDMپروتني لري )

غنمو يوي پوډر شوي محصول ته الړ يش. د په جال ډول راټوليدي يش يا کيدي يش د 

په  Extractionاو د  Gristغنمو پوډر خوراکه د ترکيب له مخې توپري کوي، چې اصيل 

او خام فايرب يې  g/kg DM 120-290اندازه باندې متکي دي. خام پروتني يې عموماً 

په ډاډمن ډول دي. د غنمو پوډر غذا د فارم د ټولو څارويو لپاره  200g/kgDM-00تقريباً 

خوګانو په غذا ګانو کې په ډاډمنه توګه  Finishsingاستعامليدي يش مګر د   009تر 

استعامليدي يش. د غنمو دانه داره خوراکه يا سبوس نسبت پوډر غنمو خوراکي ته  ډېر 

 فايرب او لږ پروتني لري او د اسونو يوه مشهوره غذا ده. د خوګانو او پولټري لپاره د  ډېر فايرب

له کبله مناسبه خوراکه نه ده. په هر صورت، لږه اندازه سبوس اوس د څارويو د تغذيي لپاره 

 په تيارولو کې استعامليږي. Breakfast cerealsشتون لري، ځکه چې زياتره يي د 
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  نوري داين ۲۲۱۱

 وريجي 

چي (، دختيځي او جنويب اسيا يو اسايس دانه ده، Oryza sativa) وريجي

عرض  05سب ټروفيکل يا معتدل ګرم اقليم ته اړتيا لري، او لږه اندازه د اروپا په شامل په 

يا  Huskالبلد کې کرل کيږي. کله چې وريجي تريرش يش، د جودر په شان  ډبل فايربي 

Hull  لري، اوپه دي وخت کې ورته خشني ورجي وايي. پک اندازه يي د ټويل وزن تر

لري. پک په اسانۍ رسه لري کيږي چې تر لري کيدو وروسته توليد  ده او  ډېر سليکا 109

يي د نصواري وريجو په نوم ياديږي. نصواري وريجي الهم په سبوس کې پټي وي، چې 

او پالش وروسته  Skinningطبقي په لري کولو رسه له منځه ځي او جنني د  Aleuroneد 

او اسونو د غذا په توګه  ورته پالش وريجي وايي. خشني وريجي د شخوند وهونکو

استعامليدي يش، مګر نصواري وريجي د خوګانو لپاره ترجيحي دي او له جوارو رسه د 

پروتني او انرژي له پلوه د مقاييس وړ دي. زياتره وريجي، په هرصورت د انساين مرصف 

 لپاره استعامليږي او په برتانيا کې په لږه اندازه د فارم څارويو لپاره شتون لري.

وريجو د ميل څخه اساساً دوه محصوالت پک او وريجو پوډر په الس راځي.  د

سليکا لري. دوی همدارنګه تريي څنډي  120g/kgDMپک  ډېر فايرب لري او تقريباً 

لري، چې کيدي يش کوملي تخريش کړي او بايد څارويو ته ورنه کړل يش. د وريجو پوډر 

يو څه ايندوسپرم په بر کې نييس او يو طبقه، جرم او  Pericarp  ،Aleuroneيا پالش 

 200g/kg-220خام پروتني او  209g/kg DM-210باارزښته محصول دي چې تقريباً 

DM  تيل لري. تيل يې غريمشبوع دي او که چريي وويستل يش ژرRancid  کيږي، يو

محصول بيدون له تيلو پالش، په الس راځي چې په ښه کيفيت رسه ساتل کيږي. د تيلو،خام 

پروتني او خام فايرب اندازي د وريجو په پوډر کې په برتانيا کې پلورل کيږي بايد ښکاره 

 Slumpيا وريجو Sludgeيش. د وريجو څخه د نشايستي په جوړولو کې، د وريجو د 

خام پروتني او لږ  100g/kgDMد پايت شونو په توګه پايت کيږي. وچ محصول يې تقريباً 

 شخوند وهونکو او خوګانو مناسبه خوراکه ده. خام فايرب او تيل لري او د
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 (Rye) ری

( استعامل لږ دي د فارم د څارويو لپاره Secale cereal) ryeپه برتانيا کې د 

لږ کښت کيږي. دانه يې د ترکيب له مخې غنم ته ورته ده، اګر چې د دي پروتني نسبت 

د له پلوه  کمزوري دي. دا همدارنګه د غنمو ته  ډېر اليسني او لږ تريپتوپان لري. د خون

هضمي الري ګډوډۍ سبب کيږي او بايد هميشه په محدودو اندازو رسه په اختياط رسه 

( پواسطه ککړيږي او د څارويو لپاره Claviceps purpureaاستعامل يش. د يرګوټ )

يې  نننګونکي وي. دا فنګس د الکالوئيد يو مخلوط لري، چې ايرګوتامني او ايرګوميرتي

خوري  ryeترټولواړين دي او د رحم په عضله تاثري کوي او په هغو غواګانو کې چې ککړ 

د سقط جنني سبب کيږي. په هرصورت دا معلومه نه ده چې د ايرګوتامني اندازه د سقط 

لپاره کايف ده.  ډېر اړين دا دي چې د الکالوئيدونو پواسطه مزمن زهريت د کپيلري د 

 Coldnessو سبب کيږي، د ويني جريان کميږي او په پايله کې د اپيتليوم د زخمي کيد

د حساسيت د نشتوايل سبب کيږي. په پايله کې ګوډوايل او په پښو کې  Extremitiesاو 

مزمن تخريب، لکۍ او د يت لرونکو غوږونه او تاج، ژبه او د مرغامو په غوږوالۍ کې 

 تخريب رامنځته کيږي.

بايد د غنمو په شان ميده يا دل کړی يش. عموماً  Ryeد څارويو د تغذيي لپاره ، 

پولټري ته نه ورکول کيږي. په چورګوړو کې مطالعاتو ښوديل چي دوه ويجاړونکي 

فکتورونه لري، يو د اشتها متاثره کونکي فکتور چې په لومړي قدم کې په سبوسو کې ځای 

ي. په برتانيا کې شتون لر  لري او بل وده متاثره کونکي فکتور دي چې د دانې په ټولو برخو

ډوډۍ د توليد او د انساين مرصف د خصويص  ryeکې زياتره کښت کيدونکي د 

محصوالتو د توليد لپاره کښت کيږي. يو څه د بئري جوړولو او تقطري لپاره استعامليږي. د 

Rye malt  اوRye malt culms  د توليد بيکاره مواد، چې په لږو اندازو رسه په برتانيا

 شتون لري، لږ اهميت لري.کې 
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 ټرای ټېکل 

( يوه هايربيد دانه ده چې د غنمو او ری  د کراس څخه Triticaleټرای ټېکل )

( د دوه جنتيکي اصطالحاتو Secaleاو  triticumرامنځته شوي. نوم يې د مورنۍ دانې )

څخه مشتق شوي. د دواړو دانو د کراس څخه هدف دا وو تر څو د غنمو غوښتونکي 

له قوت  Rye، لکه د داين کيفيت، محصول او د ناروغۍ په وړاندې مقاومت، د  خواص

په تجاريت ډول د اروپا په مرکز او شامل، شاميل امريکا او  او کلکوايل رسه يوځای کړي.

د مثال  ;جنويب امريکاکې کښت کيږي، اصالً د څارويو د تغذيي لپاره مختلف ترکيب لري

خام پروتني لري. اوسنۍ  209g/kgDM-220، د سټراينونه Hungarianپه توګه 

سټراينونه يي د غنمو د پروتني رسه لږ مساوي دي، او د پروتني کيفيت يې په هايربيد کې 

نسبت غنمو ته غوره دي ځکه چې  ډېر اليسني او سلفر لرونکي آمينو اسيدونه لري. په 

ديل چې . څيړنو ښو هرصورت، لږ تريپتوپان لري. د ری  په شان د ايرګوټ رسه ککړيږي

دا هايربيډ د سورګم له خوراکو رسه مقايسه شوي په خوسکيو کې د ځيګر ابيس رامنځته 

کړي. تريپسني نهي کونکي او الکايل ريسورسينول لري، او دا دواړه په خوګانو کې کمزوري 

خوند او پرفورمنس ستونزي منځته راوړي. عموماً توصيه کيږي چې دا بايد د فارم څارويو 

 محدود يش. 909ه په خوراکو کې تر ت

 

 ميليټ 

( د دانو  ډېرو نوعو ته استعامليږي کوم چې لږي داين توليدوي Milletميليټ )

د دي ګروپ تر  او په پراخه اندازه د نړۍ په ګرمو  او معتدلو ګرمو برخو کې کښت کيږي.

(، bulrush milletيا   pearl) pennisetum americanumټولو اړين يي 

Panicum miliaceum (proso ياbroomcorn millet ،)Setaria italic 

(foxtail ياItalian millet ،)Eleusine coracana (finger ياbirdsfoot 

millet ،)Paspalum scorbiculatum (kodo  ياditch millet او )

Echinochloa crusgalli (Japanese  ياbarnyard millet دي. مختلف )

-10دي، ايرتايکسرتاکټ يې  210g/kgDM-200، خام پروتني يي عموماً  ترکيبونه لري
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90g/kg DM  50-10او خام فايرب يېg/kgDM  .ديMillet  جودر ته ورته غذايي

له کبله  ډېر  نه هضميدونکی  فايرب لري، چې معموالً د ريبلو د  Hullsارزښت لري د 

معموالً د پولټري پرته د نورو څارويو وړه دانه ده  Milletميتودونو پواسطه نه لري کيږي. 

 د تغذيه کولو لپاره ميده کيږي.

 

 سورګم 

( په افريقا او د هند او چني په ځينو برخو کې Sorghum bicolor) سورګم

اصيل غذا ده. دا داين د امريکا په جنويب برخو کې هم کښت کيږي، چې د غذا دوهمه 

د وچوايل په وړاندې مقاوم دي، چې په عوض يې اړينه دانه ده. نسبت جوارو ته 

، ميلو( لري او د دانې سايز يې مختلف Dariاستعامليږي.  ډېر ټايفونه )د بيلګې په توګه 

دي، کله چې په انفرادي وده باندې عميل کيږي ځانګړی تحليلونه يې خطا رامنځته کوي. 

ارو په عموم کې نسبت جو د رسګم تخم جوارو ته ورته دي، اګر چې سايز يي وړوکي دي. 

ته  ډېر پروتني او لږ تيل لري زنتوفيل رنګ نه لري. توري داين يې تانني لري، چې د پروتني 

هضم لږوي. د رسګم ټوله دانه پسونو او پولټري ته ورکول کيدي يش مګر معموالً د نورو 

وډر  پڅارويو لپاره ميده کيږي. د ميده کولو په مهال اختياط الزم دي، ځکه کيدي يش

 توليد يش، چې نښليدونکي او يب خونده وي.

 

 د  دانو چاڼ محصول

د دانو د تيارولو، ذخريه کولو او د محصوالتو د انتقال پايت شوين دي چې مايت 

برخي د دانې، وړي داين او د داين د باندنۍ طبقي ګرد دي. خواص او غذايي ارزښت يي 

ي. د اټولونکي نقطي  له مخې توپري کو د ټايف او پروسس د ميتود او په سيستم کې د ر 

انفرادي دانې څخه سکريينګ په جال يا يوځايي توګه پلورل کيدي يش. د استعامل رسه 

تړيل ستونزي يي د وحيش تخمونو شتون او زړو محصوالتو کې مايکوتوکسينونه او د تيلو 

 رانسيډيټي ده.
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  د دانو پروسس ۲۲۱۱

و په توګه د دانو پروسس  د يو ساده تخنيک لکه رول کولو يا د حيواين غذاګان

ميده کولو پواسطه د  ډېرو کلونو را په ديخوا يو عامه کړنه ده. په نژدي وختونو کې، نور 

تخنيکونه رامنځته شوي، او په دوه اسايس ټايپونو د ګرمو پروسو صنف بندي کيدي يش. 

او يخې  له کونکو پروسو په پايله کې توليديږي،په کوم چې يا تودوخه استعامليږي يا د معام

پرويس په کوم کې چي د دانې حرارت په کايف اندازه نه  ډېريږي. تودوخه معامله کول  

Steam flaking ،Micronisation ورېتول او ګرم ،Pelleting  .باندې شامل دي

Steam flaking  زياتره په جوارو تررسه کيږي داسې چي دانه لهsteam  ه پخيږي، رس

توليد کړي چې وروسته وچيږي. څاروي  Flakeڅخه ترييږي تر څو نرۍ  rollersاو بيا د 

Flaked  .جوار  ډېر خوښوي او هضم يې نسبت غري پروسس شوي ته يو څه  ډېر دي

په رومن کې د پروپيونيک اسيد اندازه په مفرو شحمي   Flakingګرم بخار او  همدارنګه

د ميده شوي جوارو نشايسته په  799داسې حال کې چې تقريباً اسيدونو کې  ډېروي. په 

په تعقيب  ډېريږي. حتي  Flakingد ګرم بخار او   599رومن کې هضميږي، او دا تقريباً 

( رسه ريکارډ شوي.  529. ګرم بخار پروسس شوي vميده   019غټ تاثريات له رسګم )

يږي. ده شوي غنمو په شان ښه هضممعکوساً د ميده شوي وربيش نشايسته په رومن کې د مي

اصطالح د دانو په پروسس کې، په ځانګړی توګه د شعاعي تودوخې  Micronisationد 

د پخولو لپاره چې وروسته د ميلو پواسطه ميده کيږي، استعامليږي. په دي پروسس کې د 

نشايستي داين پړسيږي، ماتيږي او جالتني جوړوي، له دې کبله په هضمي الرکې يې د 

ته  Pelletingنسبت يخ  Pelletingانزايم د حميل لپاره اماده کوي. په پولټري کي ګرم 

د ودې او غذا بدليدنې د تاثري له مخې غوره دي. د ګرم بخار يافشار پواسطه د سورګم 

پروسس او پخي داين نسبت غري پروسس شووته د چورګوړو پواسطه ښه استعامليږي. پخي 

نو خوګانو په خوراکه کې غوښتونکي دي، چې د خامې شوي سرييل همدارنګه د ځوا

 نشايستي محدوده توانايي لري.

 Crimping ،Cold، ماتول يا Rollingيخ پروسس په ميده کولو، 

pelleting  او د عضوي اسيدونو يا القيل په عالوه کولو شامل دي. د دانو ميده کول د
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ل ه شديدو حالتونو کې ساتهغې پولټري د اعظمي پروفورمنس لپاره رضوري دي چې پ

کيږي او وړو تيګو ته الرسيس نه لري، کوم چې د شاټينګي پواسطه د دانو د ماتولو لپاره 

کله چې بشپړه دانه ورکول کيږي،  ډېره اندازه  ;کاريږي. خوګان نسبتاً کمزوري ژوونکي دي

ول  ورکد هضمی الري څخه ناهضمه ترييږي. له دې کبله خوګانو ته معموالً  ميده داين

 Crimpedهغه چې ورته ميده شوي وربيش ورکول کيږي عموماً هغو ته چې  ;کيږي

داين توليد  Flattenedترڅو  Rollingورکول کيږي غوره پرفورمنس لري. کايف اندازه 

يش هم کامياب دي. د ميده کولو اندازه بايد  ډېره نه وي، ځکه چې ميده کول له ځان 

هضم يا پرفورمنس نه بهرت کوي او د خوګانو د صحت په څخه ځانګړی پوډر پريږدي چې 

برخه کې د رسوب ستونزي منځته راوړي. پوډر ميده کول ګردجن مواد توليدوي چې تنفس 

کيږي او د سرتګو د تخريش سبب کيږي او کيدي يش استفراق تحريک کړي. عالوه له 

ې جوارو رسه د معد دې څخه، پوډر ميده شوي دانې تغذيه کول، په ځانګړی توګه غنم او

د مرۍ د برخې  زخمي کيدل تړيل وي. دلته، ميده ټوټي په مايع لرونکي معده کې رامنځته 

کيږي او پيپسني او اسيد په اسانۍ رسه معدې ته انتقاليږي او کيدي يش د ډوډينوم د موادو 

 يب د بريته ګرځولو سبب وګرځي.  په غنمو کې  بله ستونزه د پوډر ميده کولو دا ده چې

د دانو موثر  ;خونده کيږي او په خوله کې نښيل. په هر صورت دل کول د غنمو هضم لږوي

Rolling  غوره محصول توليدوي، مګر دا کار ستونزمن دي. د  ډېر فايرب په درلودلو رسه

 د پودر ميده شوي جودر غوره ځواب ورکوي.

رييل د س په اسونو کې د سرييل د نشايستي هضم په ټوله هضمي الر کې ، د

دی. په هر صورت دا د هضمي الري په بېالبيلو برخو کې هضم   رصف نظر  رسچيني

برخه کې هضميږي، ځکه کله  Precaecallyډېروي. دا اړينه ده چې نشايسته اساساً په 

چې غټو کوملو ته ورسيږي نشايسته د مکروبونوپواسطه تخمر او د لکتيک اسيد په شمول 

وس نشايستي تخمر  په غټو کوملو کې کم کيفيته علوفې لکه ب تيزابونه توليدوي. اګر د

استعامل بهرت کوي، شايد مکروبونو ته اضايف مغذي مواد برابروي، په اسونو کې لکتيک 

اسيد توليد د هغوی د صحت پواسطه خرابيږي. لکتيک اسيد د هضميدونکي مادې پي 

ړېنې يرب هضمونکي بکرتيا مايچ لږوي، د هضمي الري ديوال تخريش کوي، او نورمالې فا
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سبب کيږي  د ايندو توکسني په خويش کولو رسه، کوم چې وينې ته جذب او د ګوډوالې 

سبب کيږي. د اسونو په وړو کوملو کې د نشايستي د هضم فرصت د هضميدونکو موادو 

په چټک ترييدو رسه محدوديږي او د الفا امالياز فعاليت محدوديږي. په وړو کوملو کې د 

د بدن د وزن په غذا ده، چې د نشايستې په رسچينه  0g/kgيستي د هضم توانايي تقريباً نشا

باندې متکي دي. له دې کبله په وړو کوملو کې د نشايستي هضم د چټک کولو لپاره د 

سرييل پروسس کولو ميتودونه غوښتونکي دي. د ژولو پواسطه د موثر ماتولو  لپاره د جودر 

ايستي داين وړي دي او په اسانۍ رسه هضميږي،  له دې کبله جودر د دانې سايز ، او د نش

اسونو ته د کاميل دانې په توګه ورکول کيدي يش. وربيش او د غنمو داين وړي دي او په 

موثر ډول د ژولو په مهال له ماتيدو څخه تښتي، او فزيکي ماتولو ته اړتيا لري تر څو 

ه وارو داين  غټي  مګر کلکي دي او له دې کبلايندوسپرم يې رابرڅريه يش. په بل ډول د ج

 Disintegrationيا دل  کول نسبت بشپړ    Bruisingماتېدلو ته اړتيا لري. د سرييل دانو 

ته په پوډر کولو رسه  ډېر غوښتونکي دي ځکه چې دا وروستي د نشايستي هضم نه  ډېروي 

. د کولو لږ ثبات لريرامنځته کيږي، رسيښ توليديږي چې د ذخريه  Unpalatableاو 

Steam flaking  ،پواسطه د تودوخې معامله کولMicronisation  ياExtrusioin 

 غټو کوملو ته رسيدونکي اندازه لږوي.

يش. کله چې  Rolledپه عمومي ډول د غواګانو لپاره د وربيش داين بايد دل يا 

ې  دازه په زړو څارويو کټول مرصفيږي، د دانو  ډېره برخه د ژولو او هضم څخه تښتي، دا ان

سوري يي غټ او داين د رومن څخه په  Reticulo-omasalډېره وي، ممکن چې د 

دې متکي داين په نسبت بان\اسانۍ ترييږي. د هضم څخه د تښتي اندازه په غذا کې د علوفې

د توليد لپاره  Barley beefده. هغه خوراکه چې  ډېري داين لري، لکه هغه چې د 

زياتره روغي داين هضميږي او په فضله کې ښکاره کيدونکي اندازي د پام استعامليږي، 

وړ لږيږي، په ځانګړی توګه هغه چې  ډېري وربيش لري. په داسې واقعاتو کې، د پروسس 

کولو ګټه بايد د هغې د قيمت په وړاندې اندازه يش. په غواګانو کې په رومن کې د 

Suspended  ړنو ښوديل چې يوازې يوه لږه اندازه د نايلون په بوجيو کې د دانو څي

مکروفلورا پواسطه د تخم پوښ تخربيدل د موثر هضم لپاره اړين دي. له دې کبله د 
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پروسس درجه بايد لږه يش، دا ځکه چې دا په رومن کې د تيزايب حالتونو څخه مخنيوي 

 د اً کوي. په پسونو کې، په هر صورت، دا ځکه چې دا خپله خوراکه ښه ژوي، نو عموم

جدول کې د وختي وريو د څيړنې پاييل چې بشپړي  9۲11دانو د پروسس ګټه نه لري. په 

داين ورکول شوي، ښودل شوي. په ژوندي وزن اخيستنه او  Pelletedداين يا ميده او 

Food conversion  باندې د ميده شوو اوPelleting  ښکاره تاثريات نه وه، اګر چې

د وو. اګر چې پروسس د نايرتوجن په هضم تاثري نه درلود، د د دانو ترمنځ توپريونه موجو 

عضوي موادو پواسطه  د وربيش هضم په ډاډمن ډول متاثره شوي وو او د غنمو  ډېر شوي 

شوو دانو دوه اضايف ګټي درلودي.  Pelletedوو. ډېر له دې، بشپړي داين تغذيه کولو په 

ناقبول نرمو شحمو سبب شوی، چې  ډېري اندازي د  Pelletedلومړي د وريو لپاره د 

 سبب يې د  ډېرو منشعبو ځنځريي او طاق منرب لرونکو شحمي اسيدونو ذخريه کيدل وو. 

 جدول د شيدو څخه د وختي بيل شوو وريو هضم او پرفورمنس چې څلور غيل داين ورکول شوي 9۲11

غيل 

 داين

ژوندي وزن  پروسس

اخيستل 

(g/day) 

غذا بدليدنې ګټورتوب 

(kg feed/kg gain) 

 هضم

عضوي 

 مواد

 نايرتوجن

 Whole, loose 000 1۲79 0۲02 0۲71 وربيش

 Ground, pelleted 007 1۲75 0۲77 0۲99 

 Whole, loose 009 1۲91 0۲00 0۲79 جوار

 Ground, pelleted 009 1۲91 0۲01 0۲95 

 Whole, loose 102 0۲07 0۲70 0۲70 جودر

 Ground, pelleted 100 0۲00 0۲90 0۲77 

 Whole, loose 000 1۲57 0۲00 0۲72 غنم

 Ground, pelleted 010 1۲99 0۲07 0۲79 

Adapted from Ørskov E R, Fraser C and Gordon J G 2570 British Journal of 

Nutrition 01: 95; and Ørskov E R, Fraser C and McHattie I 2570 Animal Production 

20: 09. 
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د ځيګر د ناکامي له کبله واقع کيږي تر څو  ډېر شوي پروپيونيت ميتابواليز کړي، او په  دا

شحمي اسيدونو کې مستقيمه مرسته کوي )طاق منرب لرونکي ځنځريونه( او د ميتايل 

 مالونيت استعامل )منشعب ځنځريونه(.

او   Rolledدوهم ، په هغو وريو کې د رومن التهاب واقع کيږي چې نسبت 

Pelleted  وربيش ته  ډېر کنسنرتيت غذاګاين ورته تغذيه شوي چې د بشپړي وربيش رسه

لږ بارز وو. دا کيدي يش د پروسس شوي وربيش رسه د  رومن له ټيټ پي ايچ رسه تړيل 

وي. په پسونو کې د بشپړي داين استعامل يوه استثنا ده چې بايد ميږو ته په سايليج کې د 

عضوي  يش. دلته به يو د پام وړ اندازه داين هضم نه يش.سپلمنټ په توګه ورنه کړل 

اسيدونه، لکه پروپيونيک اسيد، ځني وختونه لوړ رطوبت لرونکو دانو، په ځانګړی توګه 

وربيش ته د چڼياسکي د نهي کونکي په توګه عالوه کيږي. پرته له دې چي اسيد په موثر 

رامنځته کويل يش. د پوښونه صحي نقصان  ډول ويشل شوي وي، د مولډي دانو 

Fusarium  نوعي د مولډي دانو رسه تړيل دي، او دا دZearalenone  ميتابوليتونه

سبب کيږي  Vulvovaginitisخاصيت لري او د  Oestrogenicرامنځته کوي، چې 

سندروم دي. د اسيد د استعامل غوښتونکي  Splay-legاو خواص يې په خوګانو کې 

رطوبت لري  190g/kgېريدو رسه  ډېريږي. هغه وربيش چې اندازه د دانې د رطوبت د  ډ

(790g/kgDM معامله کيدي يش او بشپړي او پروسس شوي د تغذيه کولو په وخت ،)

کې ذخريه کيږي. په عويض ډول، دانه پروسس او اسيد د سيل کولو د مخه عالوه کيدي 

 090g/kg-090(.  د 209 يش. دا تخنيک عموماً د تيزاب  ډېر استعامل ته اړتيا لري )تقريباً 

نورو لنډ ځنځري لرونکو  کيدي يش او پروپيونيک اسيد د  Crimpedرطوبت کې، داين 

شحمي اسيدونو رسه يوځای او فارم لديهايد، په سيلو کې د ذخريه کولو د مخه استعامليږي. 

وروستي دوه ميتودونه يو محصول رامنځته کوي چې غواګانو ته د ورکولو مخکې ډېر 

 س ته اړتيا نه لري.پروس

د سوديم هايدروکسايد رسه معامله کول، په دانه دار يا محلول شکل کې، د 

( په عوض Rollingوربشو او نورو سرييل دانو د ميخانيکي معاملې )د بيلګې په توګه
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( نرم يش مګر ايندوسپرم په رومن کې د چټک Huskاستعامليږي. غرض دا دي چې پک )

، کوم چې تيزايب حالتونه رامنځته کوي. اصالً، په عميل توګه دا تخمر لپاره بربنډ نه يش

ستونزمنه ده تر څو دا هدفونه د سوديم هايدروکسايد پواسطه د وربيش رسه د معامله کولو 

پواسطه منځته رايش. په هر صورت، د وربيش او غنمو دانو د معامله کولو يو ميتود د 

Wagon mixer سوديم هايدروکسايد او اوبه )د داين په په استعامل رسه رامنځته شوي .

رطوبت په بنا( عالوه کيږي، مخلوط کيږي او وروسته شيندل کيږي معامله شوي داين 

پريښودل کيږي چې يخي يش. بيا ذخريه کيږي او د څلور ورځو وروسته تغذيه کولو ته 

ريات لري، اثاماده کيږي. د غنمو معامله شوي داين په شيدو ورکونکو غواګانو کې ګټور ت

په ځانګړی توګه د  ډېر تيزاب په خنثي کولو يا لوړ خنثي سايليجونو کې، عالوه د دي ټولو 

 تاثرياتو په رومن کې د تخمر اندازه لږيږي.

ډاډمن ژوندي وزن اخيستل د آمونيا پواسطه معامله شوي بشپړ مرطويب وربيش 

عامل و د ساتنې لپاره د آمونيا استاو په غوښينو غواګانو کې د غنمو څخه ترالسه شوي. د دان

او د دي د خام پروتني  ډېريدل )د رومن پواسطه تجزيه کيدونکي پروتني( عالوه له دې 

چي د داين د پروسس او وچولو اړتيا له منځه وړي، له آمونيا رسه معامله شوي داين نسبت 

الت اسيدي حپروسس شوو دانو ته په کراره توګه خوړل شوي وي، چې دا په رومن کې د 

انکشاف فرصت لږوي. اګر چې ځني بشپړي داين د څاروی څخه پرته له هضم ترييږي، 

دی په پرفورمنس باندې تاثري نه درلود. د آمونيا رسه د دانو معامله کول خاصو لوازمو ته 

اړتيا لري. يو ډير ساده ميتود د معامله کول د يوريا د محلول استعامل دي د دانې د طبيعي 

انزايم کاريږي تر څو آمونيا خويش کړي، کوم چې رطوبت په دانه باندې حلوي. دا  يورياز

ميتود په اسانۍ رسه په فارم کې عميل کيږي او د آمونيا پواسطه د معامله کولو ټويل پورته 

رطوبت کې ريبل کيږي او د يوريا  000g/kg-190ذکر شوي ګټي ترالسه کوي. داين په 

د  g/kg DM 00استعاملوي د غنمو لپاره يا  g urea/kg DM 00غليظ محلول چي 

کې سيل کيږي او د څلور هفتو لپاره   Clampاستعامليږي. داين وروسته په  وربشو لپاره

 پريښودل کيږي، په دي دوران کې يوريا په آمونيا بدليږي  چې د تخم په پوښ حمله کوي.



لنډيز ۹۳۷

 لنډيز

يت وند وهونکو لپاره په کنسنرتداين د غري شخوند وهونکو څارويو په خوراکو اود شخ .2

کې د انرژي اسايس رسچيني دي.

 غيل داين  ډېره نشايسته او لږ فايرب لري. .1

 توپري کوي. g/kgDM 200-00د غلو دانو خام پروتني  .0

کلسيم يې لږ دي. فاسفورس منځني دي مګر په غري شخوند وهونکو کې لږ د استفادې  .0

 ې موجود وي.وړ دي، زياتره فاسفورس د پايتيت په شکل ک

د  ډېرو دانو محصول د انساين پروسس کونکي فابريکي  څخه د څارويو لپاره د  .9

، Malt culmsخوراکي په توګه مناسب دي. د بئري جوړولو فابريکي  محصوالت 

Brewer’s  ،داينSpent hops فابريکي اصيل  خمريه ده. د تقطري او وچه تقطري

داين  Distiller’s darkوچ شوي  سريوپ او Pot aleمحصوالت تقطري داين، 

 Prairieدي. د جوارو محصوالت د نشايستي د توليد څخه د جوارو د جنني په ميل، 

meal  او جوارو په ګلوټني خوراکي شامل دي. جودر د ميده کولو محصوالت  په

Oat hulls جودر خوراکه او ،Flowmeal  شامل دي. د غنمو سبوس او غنمو

محصوالت دي. خوارکه د وړو د ژرندو

د دانو د پروسس کولو  ډېر ميتودونه شتون لري. د پروسس کولو اړتيا د دانو او ټارګيت  .9

څاروی ترمنځ توپري کوي. عموماً د داين باندنۍ طبقه بايد په ځني الرو رسه په ترتيب 

رسه ماته شوي وي تر څو د ايندوسپرم  نشايستي موثري هضمي کړي. غريمناسب 

کې د معدي زخمونو او اسونو په مخکني هضمي الري کې پروسس په خوګانو 

اسيدوزيس رامنځته کوي. پولټري چې وړو تېګو ته الرسيس لري، او پسونو ته بشپړي 

داين ورکول کيدي يش.

 عضوي تيزابونه د  ډېرو مرطوبو دانود ساتلو لپاره کاريږي. .7

معامله  کيمياوي په شخوند وهونکو کې د سوديم هايدروکسايد، آمونيا يا يوريا رسه .0

کول  د فزيکي پروسس په عوض استعامليږي.
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 پوښتني

د غواګانو، پسونو، خوګانو، پولټري او اسونو لپاره بايد غيل داين په څه ډول پروسس  ۲۲۱۱

 يش؟

غواګانو ته د  ډېرو اندازو دانو لرونکو خوراکو تغذيه کول  کومي ستونزي رامنځته  ۱۲۱۱

 کوي؟

 دانو پروتينونو محدوديت ترشيح کړئ؟د څارويو لپاره د  ۲۲۱۱

د بئري جوړولو او تقطري فابريکو محصوالت ترشيح کړئ چې د حيواين غذاګانو په  ۲۲۱۱

 توګه استعامليږي.
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 څپرکی رويشتمد

پروتيني کنسنرتيت

 او پوډر  د تييل تخمونو کنجاړه ۳۲.۱

 د تييل تخمونو پايت شوين چې لږ اهميت لري ۲.۱.

 ليګيوم تخمونه  ۱۲.۱

 کنسرتيتونهد حيواين پروتينونو  ۳۲.۱

 د شيدو محصوالت ۳۲.۱

 يو حجروي پروتني  ۳۲.۱

 مصنوعي آمينو اسيدونه ۳۲.۱

د پروتيني رسچيني په توګه غري پروتيني نايرتوجني مرکبات ۳۲.۱

  د تييل تخمونو کنجاړه او پوډر ۳۲.۱

د تيل لرونکو تخمونو کنجاړه او پوډر هغه پايت شوين دي چې د تيلو ويستلو 

( لري او زياتره يې د فارم 022g/kg-022کيږي. دا پايت شوين  ډېر پروتني )وروسته پايت 

څارويو لپاره غذايي ارزښت لري. د دي محصوالتو ټول استعامل د حيواين صنعت پواسطه 

ميلونه وو، مګر  0۲2رسه ورته  9111ميلونه ټنه وو. دا ارقام د  0۲2کې  0222په برتانيا کې په 
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کې  0222د ټولو په  404ه ټنو څخه لږ وو. سويابني پوډر تقريباً ميلون 5۲0کې د  9119په 

وو   Rapseed ،014رسه د مقاييس وړ دي(، او  524کې له  9111جوړ کړي وو )چې په 

پوري  د سويابني او  0222څخه تر  0220جدول(. د  9۲05چې دوهم ځای يې درلود )

Rapseed تعامل کې  ډېروايل ښوديلدواړو مګر په خصويص ډول د سويابني ميل په اس .

جوړوي او په   24په توپريي توګه د ملرګيل د پوډر او ټولې داين استعامل لږ شوي، او 

په پراخه اندازه  د ښه پيژندل شوو لکه زغر او  924وو. پايت 9۲04 کې په ترتيب رسه  0222

 پنبه دانې پوډر باندې شامل دي.

په دې کې ممپيل،  ;مو څخه ديزياتره د تييل تخمونو پايت شوين د وچو سي

پنبه دانې او سويابني شامل دي. ځني تخمونه لکه کاسټر داين پايت شوين د  زهري موادو 

له کبله د حيواين مرصف لپاره مناسبي نه دي. د تييل تخمونو څخه د تيلو د ويستلو لپاره 

ي محللونو د عضو دوه عامي پرويس استعامليږي. يوه طريقه  د فشار استعامل دي  او بله يي 

معموالً د هکزان استعامل دي، چې تيل له تخم څخه بايس. ځني تخمونه لکه ممپيل، پنبه 

دانه او ملرګيل ډبل پوښښ يا پک لري، چې فايرب يې  ډېر او هضم يي لږ دي، چې د دي 

0222-0220جدول د برتانوي غذا جوړونې صنعت پواسطه د تييل تخمونو د محصوالتو استعامل  9۲05

aکلني استعامل )ميليون ټن(خام مواد

0220022202220222

 2۲222سويابني پوډر

(42۲2) 

2۲120 

(42۲5) 

9۲929 

(44۲4) 

9۲912 

(40۲5) 

Rapeseed meal2۲222 

(02۲2) 

2۲222 

(02۲5) 

2۲290 

(02۲0) 

2۲222 

(01۲2) 

 2۲022ملر ګيل پوډر

(90۲2) 

2۲022 

(99۲2) 

2۲002 

(1۲2) 

2۲024 

(2۲2) 

 2۲241ټول تييل تخمونه

(0۲0) 

2۲209 

(0۲9) 

2۲202 

(0۲0) 

2۲24 

(9۲0) 

 2۲511نور

(92۲2) 

2۲400 

(92۲2) 

2۲409 

(92۲9) 

2۲454 

(92۲4) 

 0۲245 0۲294 0۲452 0۲092ټول 
a  .په قوسونو کې ارقام د ټولو سلنه ده
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پواسطه لري  Riddlingموادو غذايي ارزښت لږوي. دا په بشپړ يا يوه اندازه د ماتولو او 

  Decorticationوايي. د پنبه داين د  Decorticationکيدي يش چې دي پرويس ته 

 جدول کې ښودل شوي. 0۲05تاثري د هغې د کنجاړې په غذايي ارزښت باندې په 

د پک  لري کول فايرب لږوي او د نورو برخو د هضم په بهرت کولو باندې اړين 

کنجاړي غذايي ارزښت نسبت  Decorticatedتاثري لري. په پايله کې، د 

Undecorticated  کنجاړي ته د پام وړ  ډېريږي. وروستۍ يې يوازې د بالغو څارويو د

ې اګانو د فايرب په اندازو په ساتلو کتغذيي لپاره مناسبه ده. په دې څارويو کې، دا د غذ

کنجاړي نن سبا لږې توليديږي مګر  Undecorticatedخصويص دنده لري. 

Decortication   په پراخه کچه عميل کيږي. د پريس کولو په پروسه کې، هغه تخم چې

ډبل  2۲00mmکيږي تر څو تقريباً  Crusedاو  Crackedتيل ورڅخه ويستل کيږي 

Flakes يش، کوم چې په  رامنځتهCo924  دقيقو لپاره پخيږي. دا حرارت  90-02کې د

ته لږ يش. دا  g/kg52ته رسيږي تر څو رطوبت يي تقريباً  Co990-992وروسته تقريباً 

سلنډر څخه ترييږي په کوم کې چې يو  Perforated horizontalمواد وروسته د يو 

Variable pitch  ،Screw 0، څرخ کيږي چې ترMN/m42 .پوري فشار ورکوي 

 او ترکيب جدول د پنبه دانې کنجاړې غذايي ارزښت 0۲05

 (g/kgترکيب ) 

وچ  

 مواد

 N-free ايرتايکسرتک خام پروتني

extractives 
خام 

 فايرب

 حاکسرت

Undecorticated 222 059 00 422 042 22 

Decorticated 122 402 21 015 22 24 

  هضم  

خام  

 پروتني

 N-free ايرتايکسرتک

extractives 
ميتابوليزبل  خام فايرب

انرژي 

(MJ/kg 

DM) 

Undecorticated 2۲22 2۲14 2۲04 2۲02 2۲0 

Decorticated 2۲22 2۲14 2۲22 2۲02 90۲5 
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تيل لري. د سلنډر  42g/kg-00د پيچ پريس کولو وروسته پايت شوين معموالً 

او ميتود ته يي  Expellersپريس کول چې د تيلو د ويستلو لپاره کاريږي ورته 

Extraction   وايي چې معموالً ورتهExpeller  پرويس وايي.  تيل لرونکي مواد چې د

502g/kg  څخه لږ تيل لري د منحل کونکي عصارې ويستلو لپاره مناسب دي. که چېري

 Modifiedاو معامله کيږي، دا بايد لومړي د پيچ د پريس پواسطه  مواد  ډېر تيل ولري

 Flakingيش تر څو مناسبه اندازه تيل يي لږ يش. په منحل عصاره ويستوکې لومړۍ مرحله 

پواسطه صاف يش، يا د  Flakesله دې وروسته محلل پريښودل کيږي تر څو د  ;ده

Steeping 92وادو تيل معموالً د يوه پروسه استعامليدي يش. د پايت شونو مg/kg  څخه

لږ وي او الهم ځني محلل لري، چې د حرارت پواسطه ويستل کيږي. ځني پوډر کيدي 

د مثال په توګه   ;يش د حرارت ورکړي شوو څخه ګټور وي، او ګټه يي  د محلل فرار دي

 سويابني په دې مرحله کې ورېته شوي. 

رتوجن د حقيقي پروتني په شکل ناي 102g/kgد تييل تخمونو د کنجاړي تقريباً 

دي. کله چې د پروتني د کيفيت په  2۲12-2۲20وي، چې د ښه کيفيت لرونکي هضم يې 

خاطر بيولوژيکي ارزښت کاريږي، نو د تييل تخمونو پروتينونه نسبت دانو ته د پام وړ لوړ 

ونو لکه نجدول(. د ځينو تييل تخمونو پروتينونه د کيفيت له پلوه حيواين پروتي 5۲05دي )

کبانوپوډر او غوښي پوډر ته نژدي دي، په هر حال بهرت نه دي. په ځانګړی ډول د تييل 

 تخمونو پروتينونو کيفيت  نسبت حيواين پروتيونو لکه د شيدو او هګيو ته لږ دي.

د پروتني د ګټورتوب تناسب ارقام او ګراس پروتني اندازه د تييل تخمونو د 

 ، مګر کيمياوي رسچيني يې لږي دي.  معنی دا ده چې دویپروتينونو ښه کيفيت تائيدوي

د آمينو اسيدونو کمزوري بالنس لري، او لږ تر لږه د يو آمينو اسيد  ډېر لږوايل لري. په 

او ميتونني لري مګر مختلف او  Cysteineعمومي توګه، د تييل تخمونو پروتينونه لږ 

هيا کويل کايف اندازه د سرييل پروتينونه م معموالً لږ اليسني لري. د پاييل په توګه، دوی په

نه يش چې په عموم کې رسه يوځای دي، او دوی زياتره د حيواين پروتني رسه يوځای 

 ساده معده لرونکو څارويو ته ورکول کيږي. په يو ځانګړی تييل تخم کې د پروتني کيفيت 
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 جدول د ځينو غذاګانو د پروتينونو غذايي ارزښت 5۲05

بيولوژيکي  رسچينه

 )موږک( ارزښت

کيمياوي 

 منرب

پروتني د ګټورتوب 

 نسبت)اندازه(

ګراس پروتني اندازه 

 )چورګوړی(

   2۲42 2۲20 جودر

  9۲0 2۲52 2۲22 غنم

  9۲0 2۲02 2۲00 جوار

 2۲22 0۲2 2۲52 2۲22 پنبه دانې تخم پوډر

 2۲42 9۲2 2۲04 2۲02 ممپيل پوډر

 2۲21 0۲5 2۲41 2۲20 پوډر سويابني

 9۲20   2۲22 سپني کبانو پوډر

 2۲12 5۲2 9۲22 2۲20 شيدي

  9۲0 2۲42 2۲10 ټوله هګۍ 

ثابت دي، مګر د کنجاړي او پوډر يي د تيلو د ويستلو د پروسو له مخې توپري کوي. لوړ 

حرارت او فشار د پروتني ماهيت عوض کوي  او  هضم يې په ثابته اندازه لږوي. په شخوند 

وهونکو کې، د تجزيه کيدو له لږوايل رسه د ماهيت دا ډول عوض کول ګټور وي. 

کنرتولوي. د  Goitrinننګونکي مواد لکه ګاسيپول او همدارنګه لوړ حرارت او فشار 

محللونو پواسطه عصارې ويستلو فشار په بر کې نه نييس، حرارت يې په مقايسوي ډول لږ 

وي او د پوډر پروتني يې تقريباً د اصيل تخم رسه ورته وي. د اروپايي ټولنې  قانون د 

شخوند وهونکو په خوراکه کې د حيواين پروتينونو استعامل نهي کوي، چې عموماً  ډېر نه 

کيدونکي پروتني لري، د رومن په وړاندې محافظه شوي د نبايت پروتني رسچيني  تجزيه

رامنځته شوي دي. دا رسچيني د رومن پواسطه د پروتني تجزيه کول لږ کړي او په پايله کې 

کله چې له غري محفوظ شوو رسچينو رسه مقايسه يش نه تجزيه کيدونکي پروتني  ډېريږي. 

وړ دی چې  ډېر توليد ورکونکو څارويو لکه  ډېرو شيدو دوی هغه وخت ډير د استعامل 

ورکونکو غواګانو، شيدو ورکونکو ميږو، او ځوانو وده کونکو څارويو  ته تغذيه يش چې 

په  ډېره اندازه نه تجزيه کيدونکي پروتني ته اړتيا لري. د رومن پواسطه د غذاګانو څخه د 

اره  ډېر ميتودونه رامنځته شوي، د حرارت او اندازي د لږولو لپ Extentپروتني د تجزيې د 

ورکولو او د کيمياوي اجنټونو لکه فارمالديهايد يا ليګنوسلفيټ ، د لرګي د توفايل يو 

محصول چې منحيل شکري په ځانګړی توګه زايلوز په شمول استعامليږي. د حرارت 
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ږولو او د لپواسطه پروسس کول په رومن کې د پروتني تجزيه کول د پروتينونو د ماهيت 

پواسطه  Cross-links (Maillard reactions)پروتني او کاربوهايدريت ترمنځ د 

پواسطه لږيږي. لږه تودوخه د رومن پواسطه په  Cross-linksپروتني -لږيږي او د پروتني

تجزيه کولو لږ تاثري لري، په داسې حال کې چې  ډېره تودوخه د کوملو هضم لږوي او د 

 Cross-linkagesييل. کيمياوي مواد لکه الديهايد په پروتينونو کې  پام وړ  اليسني با

رامنځته کوي چې د مکروبونو په وړاندې مقاومي دي، په داسې حال کې چې د تودوخې 

تعاملونه( ځکه  Maillardاو زايلوز يوځايوايل  غريانزاميي نصواري رنګه کول تحريکوي )

روتني رسه تعامل کوي. په عموم کې، دا چې شوګر الديهايدونه  ډېريږي کوم چې له پ

رسچيني د رومن پواسطه د پروتني تجزيه کيدل لږوي او د رومن پواسطه نه تجزيه کيدونکي 

غذايي پروتني  ډېروي، اګر چې دا همدارنګه د کوملو هضم  g/kg 502-922پروتني تقريباً 

سيستم کې، په  Cornell net carbohydrate and proteinلږوي. فکر کيږي چې د 

Maillard  محصوالت داسې په مجموع کې د هضم وړ نه دي. د تييل تخمونو کنجاړه په

ځانګړی توګه چې  ډېر تيل ولري د غذا له انرژي رسه د پاوړ مرسته کويل يش. دا به د هغې 

تيل  22g/kgDMسويابني پوډر کيدي يش  Expellerپه پروسو او ګټورتوب متکي وي. 

ده، په داسې حال  94MJ/kgDMانرژي يې په شخوند وهونکو کې  ولري او ميتابوليکي

ګرامه پروتني  92کې چې منحل ويستل شوې عصارې پوډر په يو کيلو ګرام وچه ماده کې 

ميتابوليکي انرژي لري. هضمي ګډوډي د  ډېر تيل لرونکو کنجاړو د نه کنرتول  90۲5MJاو 

 وي، شيدي او د جسد شحم ييڅخه رامنځته کيدي يش، که چريي تيل يې غريمشبوع 

کيدي يش نرم او د جسد کيفيت يې ټيټ وي. د تييل تخمونو پوډر معموالً  ډېر فاسفورس 

لري، چې په عموم کې د لږ کلسيم  ميالن لري.  دوی کيدي يش کايف اندازه يب ويټامينونه 

 لري. Eولري مګر لږه اندازه کياروتني او ويټامني

 

 سويابني پوډر 

 Solvent-extractedتيل لري او په نورمال ډول  092g/kg-922 سويابني

تيل لري. لوړ پروتني لرونکي سويابني پک نه لري او  92g/kgپايت پوډر يې تقريباً  ;دي
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له دې کبله عموماً نسب نورو رسچينو ته  ډېر پروتني او انرژي  او لږ فايرب لري. په څارويو 

کې په برتانيا کې د څارويو  0222 يو ترټولو غوره رسچينه ده، په کې پوډر عموماً د پروتني

په غذا کې تر ټولو سرته پروتيني رسچينه وه. پروتني يي ټول رضوري آمينو اسيدونه لري، 

مګر اليسني او ميتونني يې لږ دي. ميتونني يي لومړي محدود آمينو اسيد دي او کيدي يش 

 خصويص اهميت وړ وي. په  ډېره انرژي لرونکو خوراکو کې د

او لښتې ضد په شمول يو  Allergenic ،Goitrogenicد سويابني پوډر د 

شمري زهري مواد، تحريکونکي او نهي کونکي فکتورونه لري. په غذا کې د ځانګړی 

 Kunitzاهميت له مخې، پروتياز نهي کونکي دي، چې شپږ يې پيژندل شوي دي. دوه يي 

anti-trypsin  فکتور اوBowman-Birk  شيموتريپسني نهي کونکي، په عميل توګه

ګټور دي. پروتياز نهي کونکي يو څه د ودې  تاخريونکي دي  چې په خامو سويابينو کې 

شتون لري. دا تاخري د پروتني هضم نهي کولو کې مرسته کوي، مګر داسې واقعه شته چې 

او ميتونني  Cysteineډېروي. د د پانقراس ډېر فعاليت د تريپسني او شيمو تريپسني توليد  

پايله لرونکي ضايع له هغو تيزابونو رسه چې د دي دواړو د لږوايل په پايله کې رامنځته شوي 

 Bowman-Birkفکتور، مګر  Kunitzد سويابني پوډرو مرزي حالت تاکيد کوي. 

 کې غري pH 0۲2-9۲0فکتور نه، په طبيعي محيط کې د انسان د معدي د جوس پواسطه په 

څخه لوړ وي.  0۲2(. په هرصورت، د معدې پي ايچ زياتره وختونه له 424-52فعاليږي )

Bowman-Birk .فکتور د چورګوړي له کوملې څخه د ترييدو پر مهال غريفعاليږي 

بله ماده چې وده تاخري کې برخه اخيل هيموګلوتينني دي، چې په موږکانو، 

کو د نښتلو توان لري مګر نه په پسونو او خوسسويانو او انسانانو کې د وينې د رسو حجراتو 

ګروپ مرکبات دي. دا پروتينونه دي او د دي توان لري  lectinsکې. زهري مناينده يي  

وپيژين  Moietiesچې د حجروي غشا په سطحه د ګاليکو پروتينونو د کاربوهايدريتونو 

 ګډوډۍ مسولاو برعکس يې ونښلوي، او په ازمايښتي څارويو کې د ودې او صحت د 

دي. دوی خپل زهريت د وړو کوملو د اپيتييل هموارو حجرو رسه د نښلولو پواسطه رامنځته 

 Lectinsرسحد څريي کوي او د مغذي موادو د جذب ګټورتوب لږوي.  Brushکوي،

د هايدروليز نهي کيدل هم ښوديل دي. داسې وړانديز شوي چې  Brush-borderد 
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lectins وړاندې د بدن دفاعي سيستم خرابوي، او له دې کبله د  د بکرتيا د انفکشن په

 lectinsهضمي مايکروفلورا پواسطه د بدن د حميل ميالن  ډېريږي. نورو ادعا کړي چې 

کالوين تحريک کوي. په ساده معده لرونکو څارويو  Coliformsپه وړو کوملو کې د 

کبله دي. زهريت يې توپري  له lectinکې د سويابني پوډر د ودې د تاخري نياميي تاثري د 

کوي،په کاسټر دانو کې  ډېر مګر په سويابني کې منځني وي. نهي کونکي د حرارت پواسطه 

غريفعاليږي چې د ساده معده لرونکو څارويو لپاره د وريتونکو ژرندو لپاره په ترجيحي ډول 

ي. ر نه دذکر شوي دي. د شخوند وهونکو لپاره، دا نهي کول اړين نه دي او وريتول رضو 

د وريتولو پروسه بايد په اختياط رسه کنرتول يش ځکه چې  ډېره تودوخه به  اليسني او 

ارجنني لږ کړي او د پروتني ارزښت لږوي. مناسب پوډر تهيه شوي ) چې د يورياز انزايم د 

په يوه دقيقه کې لري(، دا د فارم د څارويو لپاره  ډېر  2۲4mgN/gاعظمي کړنې څخه لږ 

خوراک جوړوي. په هر صورت، که چريي سويابني پوډر د ساده معده لرونکو  ارزښتمند

څارويو لپاره په غذا کې د  ډېر پروتني لپاره استعامليږي، ځانګړی ستونزي منځته راوړي. 

دا پوډر لږ يب ويټامينونه لري او بايد  د سپلمنټ په توګه يا د حيواين پروتني په شکل لکه 

يش. که چريي دا ډول سپلمنټ کول نه عميل کيږي، خوګي کيدي کبانو پوډر پواسطه مهيا 

زړو  ;يش ضعيفه بچي تولد کړي چې کراره وده کوي ځکه چې د شيدو توليد يې لږ وي

خوګانو هامهنګي نه درلوده او حرکت يې کويل نه شو. په داسې غذاګانو، نسيل چرګي 

دا ډول چورګوړي  ;داسې هګۍ توليدوي چې بچي ويستنه يې لږه وي، بچي کيفيت لږ

کيدي يش د ويني بهيدنې په وړاندې د ويټامني د کمبود له مخې  ډېر حساسيت ولري. د 

سويابني پوډر نسبت غلودانو ته د کلسيم او فاسفورس غوره رسچينه ده ، مګر کله چې د 

حيواين پروتني رسچينو رسه عوض کيږي، خوراکه بايد په ځانګړی توګه د چټکي ودې 

و او هګۍ ورکونکو چرګو لپاره تنظيم يش. د کايف سپلمنټ د عميل کيدو له کونکو څاروي

 جوړوي. 002kg/tاو د خوګانو په خوراکه کې  422kg/tمخې، دا د پولټري په غذا کې 

خواص لري  لري، چې ايسرتوجنيک 9g/kg  ،genisteinسويابني پوډر تقريباً 

چنده قوي دي. په وده باندې د دي اصيل  92x4۲44-2څخه او  د ډای ايتايل سټلبيسرتول 

تاثري معلوم شوي نه دي. د سويابني تيل مسهل تاثري لري او کيدي يش د بدن د نرمو شحمو 
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د توليد سبب يش. هغه پوډر چې تيل يي ويستل شوي کايف اندازه تيل نه لري تر څو دا 

و ل لرونکو سويابينو د محصوالتستونزه منځته راوړي، مګر بايد په ياد ولرو چې د تي

استعامل  ډېروايل د غذا په فورمولونو کې په ځانګړی توګه د خوګانو لپاره دا ستونزي  

يا د ټولې دانې په  Batch pressure Cookingډېروي. تيل لرونکي محصوالت د 

Extrusion  .رسه توليديږيExtruded  محصوالت  ډېره ميتابوليکي انرژي لري، مګر

 Solventوي ګټه يې صفر ده. سويا پروتني د  Pelletedي محصوالت ميده يا که چري 

extraction  دی.  224او دمنحل کاربوهايدريتونو په ويستلو رسه توليديږي. پروتني يې تر

د پروسس په مهال، انتي جنيک او غذا ضد مواد ويستل کيږي او دا مواد د خوسکيانو لپاره 

 د شيدو په عويض خوراکو او وړو خوګانو په خوراکو کې شامليږي.

 

 پنبه دانې پوډر

پروتني يې ښه کيفيت لري مګر عمومي تاوان يي د تييل تخمونو په پروتينونو کې 

، ميتونني او اليسني لري، اليسني يې لومړين محدود آمينو اسيد Cystineدا دي چې لږ 

دي، د کلسيم کمبود په  2:9دي. لږ کلسيم لري او کلسيم او فاسفورس تناسب يې تقريباً 

د تيامني غوره رسچينه ده مګر کياروتني کمزوري رسچينه اسانۍ رسه رامنځته کيدی يش. 

ده. کله چې پنبه دانې پوډر د ځوانو، بالربو يا شيدو خوړونکو خوګانو، ځوانو يا هګۍ 

ورکونکو چرګانو لپاره د پروتني د رسچيني په توګه استعامليږي، د کبانو له پوډر رسه 

 Dاو  A يم لږوايل پوره کړي.  ويټامنيسپلمنټ ته اړتيا لري تر څو د آمينو اسيدنو او کلس

بايد سپلمنټ يش. خوګان او پولټري دا خوراکه ښه نه قبلوي، په ځانګړی توګه ځکه چې 

وچه او طبيعي ګرد لري. په شيدو ورکونکو غواګانو کې دا ډول ستونزي نه راوالړيږي، اګر 

و چې د شيدچې پيچلتياوي هغه وخت منځته راځي چې  ډېره اندازه ورکړل يش، ځکه 

شحم يي سخت کيږي. د دا ډول شحمو څخه جوړ شوي کوچ زياتره په سختۍ رسه 

Churn  او ميالن لري چېTallow taints  رامنځته کړي. بل فکتور چې بايد ذکر يش

کله چې پنبه دانه استعامليږي نو قبضونکي عمل لري. دا په نورمال ډول ستونزه نه ده او په 

 کې ګټور دي چې  ډېره اندازه مسهل مواد لري.  حقيقت کې په هغه غذاګانو
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زيړ رنګ درلودی يش چې  02g/kgDMڅخه تر  2۲5g/kgپنبه دانې تخم تر 

راپور شوي ده.  92g/kgDM-4ورته ګاسيپول ويل کيږي، او د زړي لپاره يي اندازه 

و يګاسيپول يو پويل پينوليک الديهايد )الکانال( دي، چې ساده معده لرونکو څارويو ته 

انتي اکسيدانت او پويل مريايزيشن نهي کونکی زهر دی. د ګاسيپول د زهريت عمومي نښي 

اشتها خرابوايل، وزن بايلل، په سختۍ رسه تنفس کول او د زړه غري منظم وايل دي. مړينه 

معموالً د ويني د اکسيجن له لږوايل رسه وي، په رسو کروياتو تجزيه کيدونکي تاثري لري 

ميږي. د مړيني وروسته موندين يي معموالً د بدن په خاليګاه کې  ډېر پړسوب، او دوران ناکا

او دا په جذبونکي غشا باندې تاثريات ښکاره کوي. اګر چې حاد زهريت عام نه دي، په 

لږه اندازه خوړل د  ډېر وخت لپاره وژونکي کيدي يش. په تري کې دا فکر کيده چې ازاد 

کې منحل( او نښتي ګاسيپول رسه جال يش،  v/v Aquenous acetone 52-22)په 

ځکه چې يوازې لومړين يي فکر کيده چې د فزيولوژيکي پلوه فعال دي. اوس فکر کيږي 

چې ځني نښتي مواد فعال دي، مګر دا عمومي فرضيه نه نهي کوي داسې چې ازاد ګاسيپول 

-Screw. د پنبه دانې پوډر د پروسس په مهال لږيږي او د ميتود مطابق توپري کوي

pressed  022-022مواد په يو کيلوګرام کېmg  ازاد ګاسيپول لري، مخکې له مخکې

-Solventميل  ګرام او  222-022غذاګاين  Solvent-extractedپريس شوي 

extracted  0222-9222يي mg/kg  لري. د پروسس حالتونه بايد په اختياط رسه کنرتول

 ځي داسې چې د اليسني رسه په لوړ حرارت کېيش تر څو د پروتني کيفيت د السه ونه و 

پروسس کې  Expellerد څريي کولو تاثري په  Screw pressونه نښيل. له نيکمرغه، د 

 د ګاسيپول د غري فعالولو لپاره کايف دي په هغه حرارتونو کې چې پروتني کيفيت نه لږوي.

خه  ډېر څ 922mg /kgعموماً فکر کيږي چې خوګ او پولټري غذاګاين بايد د 

وي. په هګۍ ورکونکو  922kg/t-02ازاد ګاسيپول ونه لري او د پنبه دانې شاملول بايد د 

چرګو کې خصويص اختياط په کار دي  ځکه چې په دوې کې په مقايسوي ډول لږي 

سبب کيږي. لکه  Olive-greenاندازي په ذخريه شوو هګيو کې د زيړو د يب رنګۍ او 

 نه بلکې  خړ رنګ   د ګاسيپول له کبله چې مخکې فکر کيده د البومني

Cyclopropenoids  له کبله دي. د اوسپنې له سلفيټ رسه معامله کول د ګاسيپول
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برخي د اوسپنې سلفيټ او يوه برخه ګاسيپول  4-9تاثريات بهرت کويل يش، چې اندازه يي 

دي. شخوند وهونکي څاروي حتي کله چې په  ډېره اندازه پنبه دانه مرصفوي د ناروغۍ 

نښي نه ښکاره کوي. په برتانيا کې، د خوراکو ازاد ګاسيپول د قانون له مخې کنرتوليږي. له 

څخه  ډېر ونه  02mg/kgد  پنبه دانې کنجاړي او پوډر څخه پرته مستقيمي غذاګاين  بايد

ورته محدوديت په بشپړو غذاګانو په هګۍ ورکونکو چرګو او خوګ بچيانو کې عميل  ;لري

 22mg/kg، د خوګانو لپاره 922mg/kgکيږي. د پولټري او خوسکيانو لپاره، محدوديت 

لري دي. د پنبه دانې کنجاړه او پوډر اجازه  022mg/kgاو د غواګانو، پسونو او اوزو لپاره 

ازاد ګاسيپول ولري. دا اندازه په هغه غذا کې ده چې رطوبت يې  9022mg/kgچې تر 

902g/kg .وي 

 

  کوپري پوډر

پوري توپري کوي، هغه پوډر  20g/kgڅخه تر  00g/kgد کوپري د پوډرو تيل د 

ه هر دي. پ چې  ډېر تيل لري د  ډېري انرژي لرونکو خوراکو په جوړولو کې ډير مناسب

واقع کيږي. پروتني يې کم  Rancidصورت ستونزه يې دا ده چې د ذخريې په مهال  

فايرب لري چې په ساده معده لرونکو  902g/kgاليسني او هستيدين لري،  او عموماً  ډېر 

کې د دي پوډر استعامل محدودوي. معموالً دا توصيه کيږي چې دا بايد د خوګانو په 

څخه لږ وي. کله  02kg/tڅخه لږ  او د پولټري په خوراکو کې د  00kg/tخوراکو کې د 

چې د ساده معده لرونکو لپاره لږ فايرب لرونکي خوراکي شتون ولري، نو بايد د حيواين 

پروتينونو رسه سپلمنټ يش تر څو د آمينو اسيدونو کمبود  پوره يش. د پروتني  کيفيت او 

 ، او د کوپري پوډر د سپلمنټ کولو په خاطر دفايرب د شخوند وهونکو لپاره نه محدوديږي

قبول وړ او مناسب پروتني سپلمنټ کوي. د شيدو غواګانو په خوراکه کې  د شيدو شحم  

ډېروي.  ځني نرش شوي کارونو ښوديل کله چې ورته د کوپري پوډر سپلمنټ شوي د 

شحم  92g/kgغواګانو په شيدو کې د کوچو اندازه  ډېره شوي، مګراسايس غذا يوازې 

درلودل. د کوپري د پام وړ پوډرو رسه د شيدو توليد شوي شحم د کوچو د جوړولو لپاره 



حيواين تغذيه  100 

 

تر ټولو ښه دي. د کوپري پوډر د خپل وزن نياميي  د موالسس د جذبولو خواص لري او 

 په ترکيب کولو کې مشهور دي.

 

  د خرما د زړې پوډر

عموماً هغه محصول ته ويل کيږي چې د تييل خرما څخه د تيلو د ويستلو وروسته 

 Extractionپه الس راځي، په داسې حال کې چې د خرما تخم کنجاړه د ميخانيکي 

پواسطه په الس راځي. په عميل توګه، د خرما د تخم پوډر اصطالح زياتره د ايرتو محصول 

ول لږ پروتني لري، او د آمينو اسيدونو بالنس يي ته استعامليږي. دا غذا په مقايسوي ډ

کمزوري دي. لومړنې محدود آمينو اسيد يې اليسني دي. د کلسيم او فاسفورس نسبت يي 

نسبت د نورو تييل پايت شونو ته  ډېر مناسب دي. پوډر يې وچ او شګه ډوله دي، په 

له دې کبله  ;محصول، او سمدستي نه خوړل کيږي Sovent-extractedځانګړی توګه 

د مخلوط په شکل د نورو غذاګانو رسه استعامليږي. د موالسس رسه مخلوطيږي، لکه د 

Molassed palm kernel cake چې کامياب نه دي. د شيدو د شحمو  د  ډېرولو ،

لپاره مشهور دي، او  ډېر استعامل يي په شيدو غواګانو کې دي. د خرما د تخم پوډر د 

ه  النس په توګه ترشيح شوي، مګر په حقيقت کې دا نسبت انرژي تشيدو د توليد لپاره د ب

ډېر پروتني لري. خرما د تخم پوډر په عنعنوي توګه په  ډېره اندازه په خوګانو او پولټري 

خوراکو کې نه استعامليږي. دا ځکه چې خوندور نه دي او بله دا چې  ډېر فايرب لري 

(902g/kgDMکوم چې د دا ډول څارويو لپا ،) ره هضم لږوي. د خرما تخم پوډر ډېره

توصيه شوي. په نژدي وختونو کې  02kg/tاندازه د ساده معده لرونکو لپاره په خوراکه کې 

په غذا کې شامل شوي وو  په چرګوړو کې پرفورمنس  422kg/tڅيړنو ښوديل کله چې تر 

يکي انرژي ميتابولد قبول وړ وو، داسې غذا يي برابره کړي وه چې بالنس آمينو اسيدونه او 

منان لري چې د پروبايوتيک په توګه عمل کوي -يې درلوده. عالوه له دې څخه،  ډېر بيتا

او په کوملو کې ساملونيال کموي او د مرغانو معافيتي سيستم بهرت کوي. په شيدو غواګانو 

شاملولو رسه کوم خراب تاثري د شيدو په محصول او ترکيب نه  902g/kgDMکې، تر 

 درلود.
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 زغرو پوډر

موسيلياج لري.  922g/kg-52د تييل تخمونو په پايت شونو کې يب مثله دي چې 

دا تقريباً په بشپړ ډول د غريشخوندوهونکو پواسطه نه هضميدونکي دي مګر د رومن د 

مايکروبونو پواسطه ماتيدي يش. په اوبو کې په سمدستي توګه منحل کيږي او چسپناکه 

، لينامارين Cyanogenetic glycosideړوي. نابالغ تخمونه يي په لږه اندازه پوښ جو

کولو توان لري او  Hydrolyzingلري چې د  linaseانزايم  Associatedاو يو 

 Cytochromeدا  ډېر زهري دي. مړينه د سينايد او  ;هايدروجن سينايد رامنځته کوي

oxidase س او اکسيجن لږوالی د سمدستي له کبله رامنځته کيږي، چې حجروي تنف

بنديدو سبب کيږي. لږه تودوخه کې د تيلو ويستلو رسه يو محصول ورکوي چې په کې نا 

په توګه ورکول شوي دا ډول  Gruelکله چې د  ;شتون لري linaseتغري شوي لينامارين او 

پوډر زهري ثابت شوي، ځکه چې سينايد توليد د اوبو د عالوه کولو رسه رشوع کيږي. دا 

پوډر هغه وخت محفوظ دي چې په وچ حالت کې ورکړل يش، ځکه چې د خوګ د 

غري فعال کړي. د پروسس نورمال پرويس  linaseمعدي پي ايچ په کايف توګه لږ دي ترڅو 

linase  زياتره لينامارين له منځه وړي، او السته راغيل خوراکي کايف محفوظي دي. په  او

پواسطه جوړيږي کړنه يې په  linaseشخوند وهونکو څارويو کې هايدروجن سينايد د 

رسه  Detoxificationوينه کې کراره جذب دي او دا په ځيګر کي د هغې له چټک 

ه يي دا ډاډمن کوي چې هيڅکله هم په وينيوځای کيږي اود پښتورګو او سږو پواسطه وتل 

کې زهري اندازو ته نه رسيږي. په برتانيا کې، زغروکنجاړه او پوډر بايد د قانون له مخې په 

وي.  902g/kgڅخه لږ هايدروسيانيک اسيد وي چې رطوبت يي  502mg/kgغذا کې د 

وي عمل محافظداسې راپور ورکړل شوي چې زغرو پوډر د سيلنيوم د زهريت په مقابل کې 

کوي. د زغرو پوډر نسبت سويابني يا پنبه دانې پوډرو ته د پروتني کيفيت لږ ، لږ ميتونني او 

اليسني لري. زغرو پوډر يوازې متوسط کلسيم  مګر  ډېر فاسفورس لري، چي يوه برخه يي 

 د پايتيت په شکل وي. د تيامني، رايبوفالوين، نيکوتني امايد، پانتوتنيک اسيد او کولني

 مناسبه رسچينه ده.
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د شخوند وهونکو څارويو لپاره ښه او مشهوره غذا ده،  چې د آټکيل تحليل 

پواسطه په اسانۍ رسه تصديق کيدي نه يش. د شهرت يوه برخه يي موسليج ده چې  ډېره 

دا کيدي يش په رومن کي د پايت کيدو وخت   ;اندازه اوبه جذبوي، او د پوډر حجم  ډېروي

ډېر کړي او ميکروبونو هضم ته غوره فرصت ورکړي. د موسليج ښويه کونکي خواص 

همدارنګه د هضمي کانال ديوال د ميخانيکي تخريب څخه سايت او د حجم ورکونکي 

 رسه، اطراح تنظيموي او ادعا کيږي پرته له دې د نرمۍ سبب يش  د قبضيت مخه نييس.

زغروپوډر نسبت نورو نبايت پروتينونو ته چې ورته پروتني لري په چاغيدونکو څارويو کې، 

غواګاين ډير ښه صافه منا ترالسه کوي، اګرچې د بدن شحم  ;د ژر وزن اخيستو پايله ګرځي

کيدي يش نرم وي. پوډر سمدستي د شيدو غواګانو پواسطه خوړل کيږي مګر ميالن لري 

په وړاندې حساس دي. دا  Rancidityتوليد کړي کوم چې د  تر څو د شيدو نرم شحم

 لينولينيک اسيد د اندازو رسه تړاو لري. زغرو پوډر د خوګانو-دواړه موندنې په پوډر کې د الفا

لپاره غوره پروتيني رسچينه ده چې د حيواين پروتني رسچيني رسه سپلمنټ کيږي تر څو د 

اړين  کړي. دا په خصويص توګه په هغو خوراکو کېميتونني، اليسني او کلسيم لږوايل پوره 

دي چې  ډېره اندازه جوار لري.  زغرو پوډر  د پولټري په خوراکه کې ډاډمن نه دي. د 

يي درلودل او مړينه  02kg/tچرګوړي وده تاخري کول په هغه خوراکه کې راپور شوي چې 

تاثريات د پوډر د يي زغروپوډر درلودل. دا خراب  922kg/tپه هغو فيل مرغانو کې 

Autocalving  2يا په غذا کې دB غري معامله شوي  ;ويټامني په  ډېرولو رسه نهي کيږي

پوډر فکر کيږي چې غري ځانګړی انتي پايريډکسني فکتور لري. ځني کارکونکي ذکر کوي 

چې د پوډر خراب تاثريات د موسليج له کبله دي، ځکه چې دا په مښوکه کې د ژاويل په 

جوړوي، د نيکروزيس او بدشکلۍ سبب کيږي او د مرغانو د خوړلو توان لږوي.  شان کتله

Pelleting  يا دل شوي داين دا ستونزه ختموي. که چريي زغرو پوډر  د پولټري په خوراکه

 څخه  ډېر نه يش. 52kg/tکې عالوه کيږي، نو بايد د 
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 رسسون پوډر

ميلونه  99۲0کال د  9129ميلونه ټنه وو، چې د  42باً نړيوال توليد يي تقري 0222د 

 90کې  ډېر توليدونکي هيواد يي چني وو، چې  0222ټنو د توليد رسه د پام وړ دي. په 

ميلونه ټنه حاصل يي درلود.  0ميلونه ټنه توليد يي درلود، د برتانيا رسه په مقايسه چې تقريباً 

کې د  9112په برتانيا کې د څارويو د خوراکې په صنعت کې د رسسون پوډر استعامل په 

کې لوړ شوي. د مخکې تر مخکې  0222ميلونه ټنو ته په  2۲22ميلونه ټنو څخه  2۲02

Solvent extraction  پروسس پواسطه د تيلو ويستل داسې پايت شوين پريږدي چې

422g/kgDM ( 942پروتني لري. دا  نسبت سويابني پوډر تهg/kgDMډېر فايرب لري  ); 

او د شخوند وهونکو  2۲4MJ/kgDMميتابوليکي انرژي يي لږه ده، تقريباً د پولټري لپاره 

 99۲2او د انرژي هضم يي د خوګانو او اسونو لپاره په ترتيب رسه  90۲2MJ/kgDMلپاره 

بت سويابني پوډر ته لږ دي، مګر د رضوري آمينو دي. پروتني او هضم يي نس 90۲5او 

اسيدونو بالنس يې مناسب دي، لږ اليسني  مګر  ډېر ميتونني لري. د کلسيم او فاسفورس 

بالنس يي ډاډمن دي او نسبت تييل تخمونو پايت شونو ته  ډېر فاسفورس لري. په مايض 

ې په اروپا کې کرل ( څخه توليد شوي پوډر استعامل چBrassica napus) rapeکې، د 

شوي وو محدود شوي وي، په ځانګړی توګه د خوګانو او پولټري لپاره، ځکه چې 

Glucosinolates (thioglucosides)  يې درلودل چې دThioglucosidase 

يوځای شوي. په اړوند رشايطو کې، دوی  ويل کيده Myrosinaseپواسطه  چې ورته 

-0او  Isothiocyanates ،Organic thiocyanates ،Nitrilesکيدي يش 

vinyloxazolidine-0-thione (goitrin)  منځته راوړي. دوی يو شمري زهري

، او د ځېګر او پښتورګي زهريت ښکاره کوي. په شخوند وهونکو goitresتاثريات لکه 

کې يي شتون جدي نه دي، اګر چې کله چې زهر د خويل د الري ورکول شوي وو ځني 

اخيستلو، د ځيګر لږ تخريب، او د مفرشحمي تيزابونو د توليد لږوايل  واقعات د خوړو د لږ

شتون درلود. په خوګانو کې  ډېر ګلوکوسينوليت لرونکي پوډر کيدي يش خوراک اخيستل، 

وده او د جسد کيفيت لږ کړي. د خوګ بچيانو کله چې مورنۍ خوراکو کې  ډېر اندازي 

 .لږه او  ډېر تائريئيدونو درلودل ښوديل ګلوکوسينوليت ورکول شوي، د ژوند اندازه يي
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Rapesseds  ،Erucic acid  لري، چې په تجربوي څارويو کې د زړه

تخريباتو سبب کيږي، مګر احتامل نه لري چې د فارم په څارويو کې ستونزمن واقع يش 

فعاليت کنرتول  Goitrogenicځکه چې دا د تيلو د ويستلو په مهال ماتېږي. د پوډرو د 

 څخه مخکې تخم د مخکې تر مخکې معاملې پواسطه  Extractionی اندازه د ځانګړ 

وختي ممکنه تخريب ډاډمن کړي. دا ډول کنرتول    Myrosinaseاداره کيږي تر څو د 

په هضمي الر کې توليديږي او کيدي  Thioglucosidasesلږ  دي، ځکه چې بکرتيايي 

دا چې اوسنۍ نوعو کې  ليز يش.يش په غذا کې د ګلوکوسينوليت پايت شوين هايدرو 

نوعي ويل کيږي ( لږ شوي  Double-zero) اکرثو ته  Erucic acidګلوکوسينوليت او 

پوډرو ستونزه نه ده. د لږ ګلوکوسينوليت غذاګانو استعامل د  Rapeseedنو توليد شوي د 

ې شامل ک خوګانو او پولټري په غذاګانو کې د پام وړ دي، مګر کله چې  ډېره اندازه په غذا

شوي وي د آمينو اسيدونو په ځانګړی توګه اليسني سپلمنټ کول بايد د اړتيا له مخې په 

پام کې ونيول يش. دا بايد په ياد ولرو چې غذا ضد فکتورونه الهم شتون لری حتي که 

چريي لږي اندازي په لږ ګلوکوسينوليت پوډرو کې موجود وي. دا په ځانګړی توګه له شيدو 

و شوو خوګانو کې اړين دي، چې د خوراکې اخيستل يې په ګټوره توګه لږيږي، په وختي بيل

او په نسيل څارويو کې، په جنينونو باندې ممکن تاثريات لري. په شاميل امريکا کې 

Rapeseed  پوډر ته د کينوال )د مارکيټ يو مارکه   نوم( په توګه ترجيح ورکول کيږي. دا

په اوايلو کې د کاناډايي  نبايت نسلونو پواسطه  9122sيوه نوعه ده چې د  Rapeseed د

   Erucic acidڅخه د مغذي موادو ضد مرکبات ) Rapeseedرامنځته شوي تر څو د 

 او ګلوکوسينوليت( وبايس.

 پوډرو د شاملولو غوره اندازي   rapeseedچوکاټ د خوګانو په خوراکو کې د  9۲05

 
High-glucosinolate 

rapeseed meal 

Low-glucosinolate 
rapeseed meal 

 کاناډا برتانيا

Starting pigs (2–90 kg W) 42 02 22 

Growing pigs (90–40 kg W) 02 922 902 

Finishing pigs (>40 kg W) 22 902 902 

Gilts 2 922 902 

Sows 52 902 902 
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Rapeseed  پوډر تانني لري. دا پينوليک مرکبات دي چې له پروتينونو او

کاربوهايدريتونو رسه پيچيل مواد جوړوي تر څود انزايم په وړاندې مقاوم مواد جوړ کړي  

چې په پايله کې هضم لږوي. همدارنګه تانني له هضمي انزاميونو رسه يوځای کوي، او په 

وسپنې دي يش د کوملو مکوزا تخريب کړي او د اپايله کې فعاليت له السه ورکوي. تانني کي

د جواز اندازو  شاملول په غذا کې موافق نه  Rapeseedپه جذب کې دخالت کوي. د 

چوکاټ کې ورکول شوي.  9۲05د بېالبيلو څارويو لپاره د قبول وړ ځني اندازي په   ;دی

اييل لري، چې په غذاګانو داخلول مختلفي پ Rapeseedپه خوراکه کې په  ډېره اندازه د 

عميل توګه، دا ارقام په اختياط رسه عميل کيږي. د مثال په توګه ځني اسناد ذکر کيږي چې 

Rapeseed  غذاګاين بايد پهStarter  يا د خوګو په غذاګانو کې استعامل يش او په منو

څخه په ترتيب رسه لږ نه يش.  922kg/tاو  02kg/tکونکو او رسيدلو غذاګانو کې بايد د 

څخه د  ډېرو اندازو په عالوه کولو رسه  02kg/tچرګوړو وده د بدو تاثرياتو پواسطه د  د

رامنځته کيدي يش. د ځينو نصواري رنګه هګيو توليدونکو چرګانو هګۍ  چې 

Rapeseed  .غذاګاين يې په خوراکه کې شامل يش د کبانو په شان بوي انکشاف کوي

ترای  ولني ايسرت سيناپني څخه توليد شويسبب يې دا دي چې مرغان د پويل پينوليک ک

ميل د غذايي  rapeseedميتايل آماين اکسيدايز کويل نه يش. په شخوند وهونکو کې، 

 پروتني د يوازنۍ رسچيني په توګه استعامليږي. په برتانيا کې، پرته له هګۍ ورکونکو چرګانو

 يد په يو کيلوګرامڅخه لږي اندازي ولري، ټولې غذاګاين با 022mg/kgڅخه چې بايد د

ولري. په ټولو خوراکو کې    vinyloxazolidine thione-0څخه لږ  9222mgکې د 

کنجاړه او پوډر بايد  Rapeseedد ايزوتيوسيانيت اندازي په سختۍ رسه تجويز شوي، او 

 902kg/tڅخه لږ االيل تيوسيانيت ولري چې رطوبت يي  4222mgپه يو کيلوګرام کې د 

 دي.

 

 پوډرممپيل 

دا تخمونه معموالً په جوړه يا دري ګوين شکل په غوټو کې منځته راځي. دا 

ډېر    Huskلپيډ لري. غوټه يا  222g/kg-502خام پروتني او  522g/kg-002تخمونه 
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فايرب لري. د ممپيل پوډر اوس معموالً د تخم څخه جوړيږي، او يوازې کله کله ټوله غوټه 

پوډر رسچيني په توګه استعامليږي. د عصارې ويستلو عام ميتود   Undecorticatedد 

تيل لرونکي پوډر تري په الس راځي. لږ  922g/kg-02يي پيچ ته فشار ورکول دي، چې 

تيل لرونکي اندازي يوازې د منحلې عصارې په ويستلو  ترالسه کيږي، مګردا بايد د پيچ د 

ډېر تيل لږ کړي. د پوډرو ترکيب په خامو موادو او فشار په واسطه توليد شوي وي تر څو  

 د عصارې ويستلو په ميتود متکي وي.

او ميتونني لري، اګر چې لومړين محدود  Cysteineد ممپيل پوډر پروتني لږ  

آمينو اسيد يې اليسني دي. کله چې دا پوډر په  ډېرو دانه لرونکو خوراکو کې استعامليږي، 

او کلسيم  90Bعالوه کول اړين دي. دا همدارنګه د ويټامني نو د حيواين پروتني کايف 

لږوايل بهرت کوي. دا سپلمنټ کول په ځانګړی توګه د ځوانو چټکې وده کونکو څارويو 

لکه خوګانو او پولټري لپاره اړين دي. پوډر په خوګانو کې خوندور دي، مګر دا بايد د 

يدولو ميالن لري او يوه اندازه مسهل څخه  ډېر نه يش، ځکه چې د بدن نرم شحم لږ تول 004

تاثري لری. دا همدارنګه په شيدو غواګانو کې د دي استعامل محدودوي، د کوم لپاره چې 

دا يوه بهرته او قبول وړ پروتينی رسچينه جوړوي. داسې راپور ورکول شوي چې په ممپيل 

يې انتي پالزمني  يپوډر کې دواړه د ودې فکتور او انتي تريپسني فکتور شتون لري. وروست

کې  9129تاثري لري او د وينې بهيدنې وخت لږوي دا د تودوخې پواسطه له منځه ځي. په 

په فيل مرغانو او مرغابۍ بچو کې د ممپيل پوډرو د مسموميت راپورونه شته. زهري فکتور 

ورته افالټوکسني وايي. دا د  يو ميتابوليکي اسپرجيلس فالوس فنګس ښودل شوي او 

يې  ډېر زهري دي.  9B،مرکباتو مخلوط دي چې 0Gاو  9Aflatoxinsb،9G،0Bد څلورو 

ددی زهرو رسه مختلفي حسايس نوعي شتون لري: فيل مرغانو بچي او مرغابۍ بچي  ډېر 

حساس دي، او خوسکي او خوګان حساس دي، مګر موږکان او پسونه مقاوم دي. ځوان 

څاروی نسبت زړو ته په عني نوعو کې  ډېر حساس دي. په اخته څارويو کې د صفراوي 

ی، ځيګر نيکروزيس او په  ډېرو واقعاتو کې د ځيګر له تومورونو رسه تيوب برجسته ډېروال

د ځيګر تخريب عام تاثري دي. په حقيقت کې، افالتوکسني د ځيګر يو قوي زهر او  ډېر 

 فعال رسطان راوړونکي دي.
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 gm aflatoxinچوکاټ  د څارويو په خوراکو کې د افالتوکسينونو محدوديت ترشيح کوي ) 0۲05

/kg9B رجيح ورکول کيږي چې ته تg/kg902 )رطوبت لري 

 2۲20        د تغذيه کولو مستقيم مواد                                                                                                     

            والت                                                                                                                         ، جوار او د دوی د پروسس محصBabasuتخم، پنبه دانې تخم،  Palmپرته له ممپيل، کوپري، 

2۲20    

د غواګانو، پسونو او اوزو )پرته له شيدو ورکونکو څارويو، خوسکيانو، وريو او سريليو( لپاره تغذيه 

 2۲20                                                                                                                     کيدونکي مواد      

      2۲20                      د خوګانو او پولټري )پرته له خوګ بچيانو او چورګوړو( لپاره ملږل تغذيوي مواد   

    2۲29       واد                                                                                      نوري بشپړي تغذيه کيدونکي م

د غواګانو، پسونو، اوزو) پرته له تکميلونکو تغذيوي مواد د شيدو څاروي، خوسکيانو او وريو( لپاره 

 2۲20                                                                    تغذيوي مواد                                        تکميلونکو

 2۲25                    لپاره تکميلونکوي  تغذيوي مواد          د خوګانو او پولټري )پرته له ځوانو څارويو( 

  2۲220                                               تغذيوي مواد                                                     نور تکميلونکو

په خوسکيانو کې د مړيني  ډېر راپورونه چې د شپږ مياشتو څخه لږ عمر درلود د 

ممپلو د ککړي غذا په تغذيه کولو رسه شتون درلود. زړي غواګاين  ډېري مقاومي دي، 

مګر د مړيني واقعات په مزدهمو غواګانو کې ليدل شوي، او اشتها بايلل او شيدو لږوايل په 

ورځو لپاره  955مياشتني عمر لرونکو خوسکيو په غذا کې د  2غواګانو کې راپور شوي. د 

مړيني رامنځته کړي او ژوندي وزن اخيستل عموماً د پام وړ لږ  9Bافالتوکسني mg/kg9د 

شاملول  9Bافالتوکسني mg/kg2۲0خوسکو په خوراکو کې د  Ayrshireشوي. د 

 022kg/t-902وګه د ژوندي وزن د پام وړ لږ کړی. په شيدو غواګانو کې په تجربوي ت

 aflatoxinزهري ممپليو شاملولو شيدي د پام وړ لږي کړي. د افالتوکسني يو ميتابوليت 

M9   دي، د مرغابۍ په بچيانو کې  ځيګر  تخريبوي، په زهري غذاګانو هم په غواګانو کې

د  ېد شيدو لږوايل ښوديل. په انسان باندې د افالتوکسني تاثري روښانه، نه دي. په پسونو ک

په وړاندې ثابت او د پوډرو  کلينيکي زهريت راپورونه، نشته. افالتوکسينونه د تودوخې

څخه يې له منځه وړونکي ميتودونه پيچيل دي. د کنرتول غوره ميتود يي غوره ذخريه کول 

دي تر څو د چڼياسکو د ودې څخه مخنيوي ويش اګر چې افالتوکسينونه کيدي يش په 

رامنځته يش. په برتانيا کې د څارويو لپاره په غذاګانو کې د وده کونکو محصوالتو کې 
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چوکاټ وګورئ(. د  0۲05افالتوکسينونو اعظمي محدوديتونه د قانون پواسطه کنرتوليږي )

دي معيارونو شدت او د ممپيل محصوالتو رسه د موافقې د ستونزي ډاډمنتيا  يو لوی فکتور 

ريته ريکو کې محصوالتو استعامل لږوي، چدي چې په برتانيا کې په ممپيل جوړونکو فاب

 چې دا اوس يو غټ ځای لري.

 

  د ملر ګلې د دانو پوډر

کله چې د ملرګلې له تخم څخه د هايدروليک فشار يا منحلې عصارې ويستلو   

ه ز پواسطه تيل وويستل يش نو د ملر ګلې پوډر په الس راځي. پک يې معموالً يوه اندا

( غذا په الس راځي چې زاړه 402gNDF/kgDMويستل کيږي او لوړ فايرب لرونکي )

څاروي يې قبلوي، او په ميده شکل ورکول کيږي. د پوډرو څخه د پک لري کول يو د 

هضم وړ محصول رامنځته کوي چې  ډېر خام پروتني لري او زياتره ورته د ملر ګلې لوړ 

 پروتني لرونکي پوډر ويل کيږي.

حلې عصارې ويستل شوي پوډر په منځني ډول په يو کيلوګرام وچه ماده کې د من

خام پروتني لري او په ترتيب رسه د پولټري، غواګانو او  g 452خام فايرب او  g 002تقريباً 

ميتابوليکي  MJ/kgDM 99۲0او  2۲9MJ/kg DM ،92۲4MJ/kg DMپسونو لپاره 

 92۲2MJ/kgDMانرژي لري. په خوګانواو اسونو کې يې د هضم وړ انرژي په ترييب رسه 

پوډر  ډېر شحم لري، فايرب يې لږ او خام پروتني او  Expellerده.  92۲9MJ/kgDMاو 

ده. د ملر ګيل تيل  ډېره اندازه  95MJ/kgDMميتابوليکي انرژي يي په غواګانو کې تقريباً 

Polyunsaturated  شحمي تيزابونه لري او په خوګانو کې ، د بدن د نرمو شحمو سبب

پوډر ورکول کيږي. دا تيل له اکسيديشن رسه   Expellerکيږي، په ځانګړی توګه کله چې 

په کې انکشاف  Rancidityلري ځکه چې  Shelf lifeډېر حساس دي، او پوډر يي لنډ 

مناسبي رسچيني دي، اليسني يي لږ او  کوي، چې دا يب خونده کوي. دا پوډر د پروتني

اسايس محدود آمينو اسيد دي مګر د سوياپروتني په مقايسه دوه چنده ميتونني لري. په 

، د بالغو پسونو لپاره 022kg/tخوراکو کې يي د شاملولو اندازه د غټو غواګانو لپاره 

902kg/t 00، او د وده کونکو خوګانو لپارهkg/t 02اره رسيدلو خوګانو لپ ، دkg/t  د خوګو
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ده. د خوسکيانو، وريو يا ځوانو خوګانو لپاره نه توصيه کيږي. د بالغو  922kg/tلپاره 

و مرغانو لپاره نه توصيه شامليدي يش، مګر د ځوان 922kg/tپولټري لپاره په خوراکه کې 

 کيږي.

 

  سيسام پوډر

عصارې ويستلو پواسطه  دا خوراکي د هايدروليک پريس کولو يا منحلې

-Solventپه مقايسه د  422g/kg DMتوليديږي.  لومړنۍ يې لږ پروتني لري )تقريباً 

extracted  022موادو چېg/kgDM  922لري( مګر د تيلو اندازه ييg/kgDM  ده په

تيل لري او د خوراکي د انرژي  02g/kgDMمقايسه د عصارې ويستل شوي پوډر چې 

سرته برخه جوړوي. پروتني يې ليوسني، ارجنني او ميتونني  ډېر لري مګر لږ اليسني لري. 

کله چې دا پوډر خوګانو او پولټري ته ورکول کيږي د اليسني څخه غني غذاګانو رسه ګډولو 

-2۲20بنا  اندازي پهته اړتيا لري. په شخوند وهونکو کې دا پروتني د رومن څخه د ترييدو د 

هضم لري. د کنجاړي او پوډر څخه السته راغيل تيل  ډېر  غريمشبوع دي او که  2۲20

چريي  ډېره اندازه وخوري د بدن او شيدو د نرمو شحمو سبب کيدي شی او همدارنګه 

کيږي او خوندور نه  Rancidشيدو ته غريقابل قبول طعم ورکوي. تيل يې په چټکۍ رسه 

يې لږ وي. دا پوډر  ډېره اندازه پايتيک اسيد لري  Eوډر چې دا لري ويټامنيوي، او هغه پ

دا پوډر لرونکی جريي همدارنګه د کلسيم  ;چې د فاسفورس د  ډېري استفادې سبب کيږي

(، اوکساليت لري، او د زهريت Hullsتخمونو پک ) Sesameسپلمنټ ته اړتيا لري. د 

. دا پوډر په ښه حالت کې  خوندور دي مګر د مخنيوي لپاره بايد پوستکي تري لري يش

څخه  ډېر ونه لري، چريته  02kg/tمسهل دي. د ځوانو شخوند وهونکو خوراکي بايد د 

دي. دا پوډر بايد ځوانو خوګانو يا پولټري ته  902kg/t-922چې د بالغو لپاره اعظمي حد 

 يدي يش.پوری شامل 02kg/tورنه کړل يش، مګر د دي نوعو د بالغو لپاره تر 
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 د لږ اهميت لرونکو تييل تخمونو پايت شوين  ۲.۱.

يو شمري لږې پيژندل شوي غذاګاين په لږو اندازو رسه شتون لري. دوی معموالً 

کمزوري غذاګاين دي او خوندورتوب يي لږ دي او زهري مواد لري.  له دې کبله استعامل 

 و کې په لږو اندازو رسه شامليږي.صنفون يي د څارويو په ځانګړو

 

 د کاکاو تخم بې عصارې پوډر

دا خوراکه مختلفي اندزي تايرونني لري، يو الکالوئيد لري چې چرګوړو او نورو 

ساده معده لرونکو څارويو او ځوانو شخوند وهونکو ته وژونکي دي. له دې کبله دا مواد 

خام پروتني لري،  902g/kg DMد بالغو شخوند وهونکو لپاره مناسب دي. دوی تقريباً 

دي. د غواګانو لپاره يي  ميتابوليکي انرژي  2۲42يباً چې د غواګانو لپاره يي هضم تقر

0۲5MJ/kg DM   1۲2او د پسونو لپارهMJ/kgDM  ده. د بالغو شخوندوهونکو لپاره

دي. د درملو د مثبت ټسټ له  52kg/t يي وړانديز شوي اعظمي اندازي د ټويل جريي

 د ځغلونکو اسونو ته ورنه کړل يش.محصوالت باي Cocoaکبله 

 

  وډرشينټ پ

شحم  sheaد دي پوډرو لپاره دلچسپي  ډېريږي ځکه چې په سينګارتوکو کې د 

چاکليټ جوړونکي دي.  غذايي ارزښت يي مختلف   Cocoa butterاړتيا  ډېره ده او د 

کيدي يش.  002g/kgDM-22دي، مګر  902g/kgDMدي، منځني پروتني يي تقريباً 

دي. د بالغو شخوند وهونکو لپاره يي انرژي  2۲90( لږ تقريباً د پروتني هضم يي )غواګاين

معموالً د پام وړ ده او تقريباً د وربشو په نياميي ده. يو الکالوئيد ساپونني لري، چې د 

هضمي مکوزا د زخم سبب کيږي او په وينه کې د ويني د تجزيه کيدو سبب کيږي. دا په 

. الغو شخوند وهونکو پواسطه تحمل کيدي يشځانګړی توګه خوګانو ته زهري دي مګر د ب

دا غذاګاين ترخي دي او خوندورتوب يي لږ دي او کيدي يش تانني او يو پيورين 

Theobromine (5,2-dimethylxanthine) ولري چې د الکالوئيد څخه مشتق ،

ميل د بالغو غوښينو غواګانو په ټوله جريه کې په اعظمي  Sheanutشوي او زهري دي. 
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شامليدي يش. دا محصول   02kg/tاو د نورو بالغو شخوندو په جريه کې  922kg/tتوګه 

بايد د ساپونني ضامنت ولري که چريي د دي استعامل ښوديل چې د ځينو غذا ضد 

( 00g/kgفکتورونو منفي تاثريات لږ کړي. حتي د پولټري په غذاګانو کې لږ شاملول )

 پرفورمنس لږوي.

 

  ليګيوم تخمونه ۱۲.۱

نوعي لري.  90222ده، چې تقريباً  Leguminosaeد نباتاتو يوه سرته فامييل 

 Beansاو  Peasپه دې فامييل کې څلور قبييل خصويص اهميت لري، ځکه چي ټول عام 

، Vicia ،Cicerکې  Vicieaeپه   ;ممپيل لري Hedysareaeپه کې شامل دي. 

Pisum ،Lens  اوLathyrus  په  ;ديشاملGenisteae  کې دLupinus  جينس

جنريا شامل  Glycineاو  Phaseolus ،Dolichosکې  Phaseoleaeاو په  ;شامل دي

 924022يوځايي استعامل د برتانوي مصلحت کونکو پواسطه د  beansاو  peasدي. د 

کې له  0222ټنه په  22022کې او  0220ټنو ته په  992022کې تر  9111ټنو څخه په 

Beans  جوړوي.  ډېر ليګيومي نباتات څارويو ته زهري  224رسه لږ شوي چې د ټولو

 Indian pea (L.sativus)په جينس لکه  Lathyrusدي. د ځانګړو نوعو مرصف د 

-beta)په تخم کې د  Osteolathyrismحالت سبب کيږي. دا د  Lathyrismکې د 

L-glutamylaminopropionitrile يا )Neurolathyrism  انسان متاثره کونکي(

چې سببي  Beta-N-oxalyl-L-alfa , Beta-diaminopropionic acidشکل او 

عامل فکر کيږي( شکلونه په پام کې نييس. لومړين خواص يي د هډوکي يب شکيل او د 

ارتباطي نسجونو ضعيفوايل دی. وروستي خواص يي د جنيس انکشاف تاخري او فلج  

 متاثره شوي وي، وژونکي ثابت شوي. ډېريدل دي، که چريي حنجره

حالت سبب کيدي  Favism( د Broad bean) Vicia fabaپه سړي کې 

يش. د دي حالت خواص وينه تجزيه کيدونکي کم خوين، او په انفرادي تاثرياتو کې 

استفراق، نفس لنډيډل، ګيډي درد، تبه او ځني وختونه د پښتورګو ناکامي ده. دا ناروغي 

 Glucose-2-phosphateګه په رسوکروياتو کې له جنتيکي پلوه د په انفرادي تو 
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dehydrogenase  د لږوايل څخه واقع کيږي. داسې وړانديز شوي چې سببي عاملونه يي

Divicine  اوIsouramil ،Pyrimidine  مشتقات دي چې په تخم کې شتون لري. د

Phaseolus lunatus beans (Lima bean, Java bean )Cyanogenetic 

glucoside phaseolunating  لري، چې د هايدروليز وروسته  ډېر زهري وي. د

P.lunatus  په نوعو لکهButter bean په لږو اندازو رسه  کې Glucoside  وي.  د

Cicer ensiformis ،Dolichus biflorus  ،D.lablab ،P.lunatus ،

P.vulgaris  اوP.communis  يو شمري نوعيlectins ې د خويل له الري لري، چ

ايل تر دي چې دوی محفوظو زهري دي. غريمشهور ليګيوم تخمونو رسه بايد اختياط ويش 

 ثابت يش.

 

 حبوبات 

پوري اړه لري او د انسانانو او څارويو په  Phaseoleaeاو  Vicieaeعموماً د 

دي، چې  Vicia fabaاړين غړي  Vicieaeخوراکو کې په ټوله نړۍ کې استعامليږي. د 

وايي. په  Field beanاو  Broad bean ،Horse bean ،Tick beanورته 

Phaseoleae  کې تر ټولو  ډېر جينسونهPhaseolus  دي، او غوره پيژندل شوي نوعي

 Navy beansاو  French ،Dwarfدي چې يو شمري نوعي لکه  P.vulgarisيي 

شتون لري چې په محيل توګه د غذاګانو په  نوعي Phaseolusلري. يو  ډېر شمري  نوري 

 Runner beansاو  Butter beans (P.lunatus)توګه اړيني رسچيني دي لکه 

(P.coccineus)  لکه  ،Vigna ،Dolichus  اوCanavalia  .نوري  ډېري جينريا دي

ني يله غذايي پلوه، دا نوعي ډيري ورته دي، د لوړ اليسني له لرلو رسه د پروتني غوره رسچ

لږ يا هيڅ  Beansدوی د انرژي او فاسفورس ښه رسچيني دي مګر لږ کلسيم لري.  ;دي

نه لري، مګر دوی کيدي يش د پام وړ تيامني، نيکوتني امايد او   Cکياروتني يا ويټامني

د ساحوي حبوباتو  ډېر شمري نوعي شتون لري، چې په دوه صنفونو  رايبوفالوين ولري.

لني. ژمنۍ نوعي پسلنۍ نوعي ورکوي محصول يي په ترتيب ويشل کيږي: ژمني او پس 

نسبت  22g/kgDMدي. پسلنۍ نوعي   5۲4t/hecrarاو  5۲2رسه په برتانيا کې تقريباً 
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نسبت  21g/kg DMمعموالً  ډېر پروتني او لږ فايرب تقريباً  21g/kgDMژمني ته 

22g/kg DM ي. مو سرييل ته لوړي دته لري. د فايرب دا اندازي پرته له جودور نسبت عا

، مګر  95g/kgDMکې ايرت ايکسرتکت لږ دي،تقريباً  beansپه دواړو ژمنۍ او پسلنۍ 

مرنايل ترکيب سرييل  beansلري. د  Alfa-linolenic acidsاو  Linoleicډېره اندازه 

او د تييل تخمونو پايت شونو ته ورته دي،  ډېر فاسفورس او لږ کلسيم لري. لږ يا هيڅ سوديم 

په لومړي قدم کې د ښه  Beansيا کلورين نه لري او د منګانيز کمزوري رسچيني دي. 

پروتني  دکيفيت پروتني لري. چې د آمينو اسيدونو دترکيب له کبله  ډېر اليسني لري د کبانو 

او ميتونني اندازي نسبت عامو حيواين او نبايت پروتينونو ته لږي  Cysteineد  ;په شان

دي. لکه چې د پروتني ښه رسچيني دي، همدارنګه د څارويو لپاره اقتصادي انرژي هم 

او د پولټري  95۲0MJ/kgDMجوړوي، ميتابوليکي انرژي يي د شخوند وهونکو لپاره 

 MJ/kg DM 95۲5او د خوګانو لپاره هضم وړ انرژي يي  ده 90۲2MJ/kgDMلپاره 

ده. د فارم د څارويو په ټولو صنفونو په خوراکو کې استعامليږي. په خوراکو کې يي اندازي 

مخلوطونه  422kg/tد پام وړ  ډېريدي يش.  902kg/tتر دري مياشتني عمر پوري معموالً 

ليږي. همدارنګه د تغذيي په خاطر يي  د سخوندرو په خوراکه کې په ډاډمن ډول استعام

کيږي ، مګر دايس ښکاري چې ټوله دانه د زړو شخوند  Coarseيا  Kibbledماتيږي، 

وهونکو لپاره کايف ډاډمنه ده، چې د ژولو رسه يي چټک توافق کوي. شيدو غواګاين کيدي 

 502kg/tکې ولري،او تازه کارونه ښايي چې تر  022kg/t beans-902يش په خوراکه 

 اندازي د شيدو د محصول د لږوايل پرته استعامليدي يش.

چاڼ څخه تري يش او په  5mmپه خوګانو کې، معموالً دومره ميده کيږي چې له 

 Creepدا معموالً په  ;او چاغيدونکو په خوراکو کې استعامليږي Weanerخوګو، 

ري، داسې نه لخوراکو کې نه شامليږي. اګر چې د دي په حاميه کې يي کوم اعرتاض شتون 

نظريه ده چې نوي ريبل شوي بايد مخکې له دې چې خوګانو ته ورکړل يش پريښودل يش 

 902kg/t-02د معمويل شاملولو اندازه بايد  Beansتر څو د څواونيو لپاره کامل يش. د 

او ميتونني اړين  Cysteineڅخه  ډېر نه يش. د پولټري په غذاګانو کې  022kg/tوي او د 

کيدي يش د پولټري لپاره محدود ارزښت  Beansد بڼکو لپاره اړين دي، او دي ځکه چې 
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لري. په عنعنوي توګه، دا د پولټري په غذاګانو کې لږ استعامليږي، مګر ساحوي حبوبات 

ترهغې چې کايف اندازه ميتونني سپلمنټ کيږي د سويابني پوډر په عوض استعامليدي يش. 

( Antitrypticډېري نوعي انتي ټرايپيک )  د ساحوي حبوباتو په شمول د حبوباتو

نس د پام مفکتورونه لري. په برتانيا کې په کښت کيدونکو حبوباتو کې، وروستي په پرفور 

 وړ تاثري نه دي ښوديل.

 

  شنه پيل

 Pisum sativumپه برتانيا  کې د څارويو لپاره د پروتيني رسچيني په خاطر 

 chick peaپه نوعي پوري اړه لري. نوري نوعي لکه  Vicieaeکښت کيږي چې د 

(Cicer arietinum .په هند کې په محيل توګه اړيني دي )Peas  اساساً د حبوباتو رسه

( لري. تيل يي له 22g/kgDM>( او خام فايرب )022g/kgDMورته دي لږ خام پروتني )

ني د د حبوباتو په شان د پروتحبوباتو څخه لږ  ډېر دي، مګر مشبوع وايل يي ورته دي. 

چې د آمينو اسيدونو غوره بالنس لري،  ډېر اليسني،  Peasرسچيني په توګه حسابيږي. هغه 

لري. په هر صورت، ميتونني ال هم په کې اسايس محدود آمينو  Cysteineميتونني او 

ونکو د څارويو د انرژي اخيستلو د پام وړ برخه جوړوي، د شخوند وه   Peasاسيد دي. 

انرژي لري، او  د خوګانو  90۲2MJ/kgDMاو د پولټري لپاره  95۲4MJ/kgDMلپاره 

انرژي لري. د شخوند وهونکو څارويو په خوراکه کې  90۲2MJ/kgDMلپاره د هضم وړ 

 Pelletedيي په  Cubingدي، مګر مخلوطول يي ستونزمن دي او  422kg/tيي شاملول 

وي. دوی په ځانګړی توګه مناسب دي  حدودپوري م 022kg/tخوراکو کې تر اعظمي 

ځکه چې د خوګانو او پولټري په غذاګانو کې  د سويابني پوډرو عوض کيدي يش، په 

 د وهونکو په خوراکو کې محدود دي.داسې حال کې چې حبوبات په  ډېره اندازه د شخون
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 لوپني تخم پوډر

پوډر د ټول تخم په ميده کولو رسه جوړېږي. په اروپا کې د پروتيني رسچيني 

 Lupinusلپاره کښت کيږي. دري نوعي لري چې د ګالنو د رنګ پواسطه توپري کيږي. 

albus  يي سپني، اوL.angustifolius  ايب اوL.luteus   يې زيړ رنګ لري. خوږي

او  Lupininالکالوئيد لکه  زهري 02g/kg-92او ترخي نوعي لري. وروستي يي 

Angustifolin حتي خوږي نوعي يي کيدي يش  ;لري او بايد څارويو ته ورنه کړل يش

څخه  2۲2g/kgلږه اندازه الکالوئيدونه ولري. د محفوظوايل لپاره بايد د الکالوئيد اندازه 

 د د تخم پوښ فايرب لري، او شاملول يي په ميل کې په هضم په ځانګړی توګه لږه وي.

ځوانو ساده معده لرونکو بد تاثريلري. سپيني نوعي لږ فايرب او  ډېر تيل او پروتني لري، او 

ورڅخه جوړ شوي غذاګاين د خوګانو او پولټري لپاره نسبت ايب او زيړو نوعو ته لوړ 

او د شخوند وهونکو  99۲0MJ/kgDMارزښت لري. يو ځانګړی پوډر به د پولټري لپاره 

د هضم وړ  92۲5MJ/kgDMانرژي لري،  او د خوګانو لپاره   95۲0MJ/kgDMلپاره

انرژي لري. آمينو اسيدونه يي ښه بالنس نه دي، او هغه غذاګاين چې کايف پوډر لري 

کيدي يش د ميتونني رسه سپلمنټ يش، چې په کي لومړي محدود آمينو اسيد دي. د 

و پولټري او خوګانو ، د بالغ902kg/tشخوند وهونکو په خوراکو کې يي اعظمي داخلول 

دي. دا چې تيل يي ژر  02kg/t، او د وده کونکو خوګانو او برايلر لپاره 922kg/tلپاره 

 امل يش.يو انتي اکسيدانت په کې شاکسيدايز کيږي، نو پوډر بايد سمدستي استعامل  يا 

 

 حيواين پروتني لرونکي کنسنرتيت ۳۲.۱

دا مواد څارويو ته نسبت مخکې ذکر شوو خوراکو ته په لږو اندازو رسه ورکول 

کيږي، ځکه چې دا په لومړي قدم کې د پروتني رسچينو په توګه نه استعامليږي مګر د 

ځانګړو آمينو اسيدونو د لږوايل د پوره کولو لپاره چې ساده معده لرونکي تري رنځيږي،ښه 

 لرونکو خوراکو تغذيه کيږي. عالوه له دې څخه، دوی کوي، چې يوازې په نبايت پروتني

ويټامينونه برابروي. د Bزياتره د څارويو د مرنايل غذا د پام وړ برخه جوړوي او مختلف 

فارم د څارويو لپاره د دي محصوالتو محدودوايل ډېر دليل يي قيمت دی او  ډېر استعامل 
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رتانيا کې په ترکيبونکي صنعت کي په بيي غري اقتصادي دي. د حيواين موادو ټول استعامل 

کې  0222ټنو ته لږ شوي او په  922222کې  9111ټنه، مګر په  421222کې  9110په 

کې، د نياميي څخه  ډېره غوښه او هډوکو پوډر، پايت  9110ټنو ته لږ شوي. په  992222

. په برتانيا وييي د کبانو پوډر دي او نور لکه د ويني پوډر او بڼکو پوډر يي لږه برخه جوړ 

 Processed Animal Proteinکې د حيواين پروتيني خوراکو توليد د  9121کې په 

Order  پواسطه کنرتول شوي. دا وايي چې توليدونکي بايد راجسرت يش او د ساملونيال

بکرتيا لپاره د خوراکو ټسټ کولو پروسيجر بايد تررسه يش. منوين بايد هره روځ واخيستل 

نکي اندازي ثابتي او وروسته د ټسټ لپاره ليږل کيږي. کله چې توليد يش چې لېږديدو 

خوراکه په ثابتو اندازو په تغذيه کې شامليږي د څارويو او پولټري لپاره په هغو ثابتونو ساتل 

کيږي، وروسته هره ورځ په سمدستي توګه مخکي د کوم مهيا کولو د هر پروسس شوي 

شامليږي، يوه منونه بايد واخيستل يش او د  حيواين پروتني څخه په دي خوراکو کې

ازمويني لپاره وليږل شی. همدارنګه د ناکامې شوي ازموينې منونې لپاره  پړاوونه تررسه 

 کوي.

اګر چې ساملونيال انفکشن د غوښي او هډوکي پوډر دوامداره موضوع ده، سرته 

ه د شکلونو رس  Spongiform encephalopathyموضوع د ليکلو په وخت کې د 

 Bovineمرصفونکي څاروی )او انسان( انفکشن دی. د برتانيا د قانون له مخې)

Spongiform Encephalopathy(No.0) Order 9112(SI 9112 No.5925) )

د يت لرونکو د غوښي اوهډوکو پوډر شخوند وهونکو او غري شخوند وهونکو څارويو ته نه 

وکو د پوډر څخه عالوه شخوند وهونکو د يت لرونکو پروتني د غوښي او هډ ;ورکول کيږي

 4د اروپايي کنسل د  ته نه بلکې کيدي يش غري شخوند وهونکوڅارويو ته ورکړل يش.

December 0222  فيصله، چې قوت لري مګر تر کتنې الندې ده، د غوښي او هډوکي

پوډر په شان، د غوښي يوډر، هډوکو پوډر او ويني پوډر، وچې پالزما او د ويني نور 

صوالت، هايدروليز پروتينونه، سومانو پوډر، ښکر پوډر، پولټري اضايف موادو پوډر، د مح

شحمو وچې پايت شوين، کبانو پوډر، داي کلسيم فاسفيټ او جالتني ته حيواين پروسس 

شوي پروتينونه   وايي. دا هدايت کوي چې ايالتي غړي به د فارم څارويو ته د خوراکي په 
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 پروتينونو استعامل منع کړي چې د چاغو يا نسيل د انساين توګه د پروسس شوو حيواين

غذا د توليد لپاره ساتل کيږي. کبانو پوډر کيدي يش غري شخوند وهونکو ته ورکړل يش او 

 تو ته يي عالوه کول نه منع کوي.شيدو او شيدو محصوال 

 

  د غوښي محصوالت

اګر چې د يت لرونکو د غوښو لرونکی حيواين غذاګاين د فارم څارويو د غذا 

لپاره په برتانيا او اروپا کې منع شوي، داسې ساحي شته چې اجازه ورکوي. په دې خاطر مو 

تصميم نيويل تر څو د دا ډول محصوالتو په غذايي ارزښت باندې يو څو عمومي تبصريي 

په اروپا کي د هغې په استعامل اوسني بنديز لري کړي  راتلونکي کې وکړو. کيدي يش  په 

يي په اعظمي توګه د بالغ سړي  BVيش. د غوښي د محصوالتو پروتني  ښه کيفيت لري )

دي( او په ځانګړی توګه د اليسني د سپلمنټ په توګه مناسب دي. له بده مرغه،  2۲22لپاره 

ښي په غري رضوري فکتورنه  د غو دا د ميتونني او تريپتوپان کمزوري سچينه ده. مختلف 

فکتور،     enteric growthپوډرو کې شتون لري، د دوی په منځ کې د خوګانو د کوملو د

 او ودې فکتور شتون لري.  Ackermanاو په خاکسرت کې د 

د غوښي محصوالت نسبت شخوند وهونکو ته د ساده معده لرونکو لپاره  ډېر ارزښتمند 

و کيفيت پروتني غذايي سپيل ته لږه اړتيا  لري. لږ ميتونني ادي ځکه چې شحونکي د لوړ 

تريپتوپان اندازي د پوډرو ارزښت لږوي، ځکه چې دوی د خوګانو او پولټري په لوړ سرييل 

لرونکو خوراکو کې د غذاګانو د آمينو اسيدونو لږوايل په کايف اندازه ښه کوي. په ځانګړی 

 د ار په ځانګړی توګه لږ تريپتوپان لري. معموالًتوګه کله چې  ډېر جوار ورکول کيږي، جو 

غوښي پوډر د نورو حيواين يا نبايت پروتني رسه يوځای کيږي تر څو د ميتونني او تريپتوپان 

لږوايل بشپړ کړي. دواړه د غوښي پوډر او غوښي او هډوکو پور سمدستي د خوګانو او 

ه او ځوانو خوګانو ت پولټري پواسطه خوړل کيږي او کيدي يش هګۍ ورکونکو چرګو

902kg/t 922د چاغيدونکو خوګانو لپاره، اندازه معموالً د  ;د غذا ورکړل يشkg/t  څخه

کمه ساتل کيږي. دا چې نسبت ساده معده لرونکوته د شخوند وهونکو لپاره لږ ګټور دي، 

دا محصوالت د شخوند وهونکو پواسطه سمدستي نه قبليږي او بايد د هغوې په غذا کې په 
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وامداره توګه عالوه يش. د پام وړ اختياط په ذخريه کيدونکي غوښينو محصوالتو کې په د

 د بايللو انکشاف څخه مخنيوي ويش.او ويټامني  rancidityکار دي تر څو د 

 

  کبانو پوډر

کې له  9112په برتانوي حيواين غذايي صنعت کې د کبانو پوډرو استعامل په 

ټنو ته لږ شوي. د کبانو پوډر د کبانو په پخولو او  992222کې  0222څخه په ټنو 915222

وروسته په پريس کولو توليديږي تر څو زياتره تيل او اوبه يي لري يش. اوبلن محلول يي 

غليظ دي او پريس شوي کتيل او ټويل وچي ته عالوه کيږي. په برتانيا کې د کبانو پوډر په 

ږي چې دا محصول د ټول يا د کبانو د يوي برخې د پروسس قانوين ډول داسې تعريف کي

 fish solublesڅخه تر السه شوي چې تيل يي کيدي يش وويستل يش کوم ته چې 

هغه محصول دي چې د کبانو د پوډرو د  ‘ Fish solubles  ’دوباره عالوه کيدي يش. 

يا وچولو پواسطه  acidificationجوړيدو په مهال په الس راځي چې جال شوي او د 

(. د کبانو د پوډرو په توليد کې Feeding stuffs Regulations 0220) ’ثابت شوي

څخه  menhadenاو  anchovies ،capelinخام مواد د تييل نوعو لکه   124تقريباً 

نوعو    codاو  haddockد کب )جمع ځني بيکاره مواد( د   924تشکيل شوي، پايت 

ي پلوه، د وچولو پرويس ډيري اړيني دي، ځکه چې د محصول  څخه تشکيليږي. له غذاي

ډېر وچيدل کيدي يش د پام وړ کيفيت لږ کړي. د وچولو دوه عمده ټايفونه شتون لري: 

( د موادو د پاسه ترييږي C o022مستقيم او غري مستقيم. په لومړي کې، ګرمه هوا )تقريباً 

ترمنځ وساتل يش، مګر  Co10-22ايد د او په ساليندر درم کې لوئيږي. د موادو حرارت ب

که چريي پرويس په اختياط رسه کنرتول شوي نه وي کيدي يش  ډېر لوړ وي. په مستقيم 

سلندرونه دي يا هغه سلندرونه دي چې   steam-jacketedميتود کې، وچونکي 

steam-heated discs  لري، کوم چې بيا مواد د وچولو په مهار ټولوي. وروستي يي لږ

 9mmڅخه لږ د   924مګر کنرتول يي  ډېر اسان دي. وچ محصول ميده کيږي او د دي 

 چاڼ څخه ترييږي. 92mmڅخه  ډېر د  124چاڼ څخه ترييږي او د 
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ترمنځ دي، مګر   2۲10او  2۲15په ښه پروسس شوو پوډرو کې د پروتني هضم د 

ښت ولري. د ارز  2۲22هغه پوډر چې په پروسس کولو کې  ډېر ګرم شوي کيدي يش ټيټ 

کبانو په پوډر کې د پروتني کيفيت توپري لوړ دي، لکه چې موږکانو لپاره بيولوژيکي ارزښت 

پواسطه ښودل شوي. پروسس کونکي حالتونه، په ځانګړی توګه د ګرمولو   2۲20او  2۲52د 

اندازه او وخت، ممکن د پروتني د کيفيت غټ مشخص کونکي دي، لکه چې د اليسني 

 جدول کې ارقام ځای په ځای شوي. 4۲05لپاره په 

 جدول د کبانو د پوډرو په اليسني د تودوخې مختلف  تاثري 4۲05

 (g/kg cpاليسني ) معامله

 منجمد وچ شوي

 په منقل وچ شوي

22 

 920 °C  25 ساعتونو لپاره  2د 

922 °C   21 ساعتونو لپاره 2د 

 

د  =  r  = 2۲22 (rد  2۲52او    r = 2۲20د  r = 2۲20 ،2۲44قيمتونه د  2۲02د 

د پروتني لپاره د رومن  مخ وګورئ(  د کبانوپوډرو 024   ;اندازهرومن څخه د موادو ترييدو 

تجزيه کولو لپاره بيان شوي، او دا په شخوند وهونکوکې د نه تجزيه کيدونکي پروتيني 

رسچيني په خاطر بهرت دي، اګر چې اروپايي قانون اوس د دې استعامل بند کړي. د بېالبيلو 

ابت ثتوپري کوي، مګر د پروتني ترکيب يي  202g/kg-022کبانوپوډرو پروتني تقريباً د 

، ميتونني او cystineدي. په  ډېره اندازه رضوري آمينو اسيدونه په ځانګړی توګه اليسني، 

تريپتوپان لري، او دا د رسيل غذاګانو لپاره يو ارزښتمند سپلمنټ دي، په ځانګړی توګه 

پروتني رسه )په ديارلسم  idealکله چې  ډېر جوار لري. د رضوري آمينو اسيدونو ترکيب د 

چوکاټ کې مقايسه شوي. د کبانو پوډر  ډېر  5۲05جدول وګورئ( په  95۲2ې څپرکی ک

(، چې د غذايي پلوه ارزښتمند دي ځکه چې  ډېر کلسيم او 002g/kg-922مرنالونه لري )

 traceفاسفورس او يو شمري يي د منګانيز، اوسپني او ايودين په شمول غوښتونکي 

 ه رسچينه ده، په ځانګړی توګه مرنالونه، لري. د يب کورنۍ د ويټامينونو ښ
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او رايبوپالوين او غذايي ارزښت يي لوړوي ځکه چې وده  90Bويټامني

   polyunsaturated( لري. کباپوډر  ډېر APFتحريکونکي حيواين پروتني فکتور )

شحمي اسيدونه 

اسيد ته په خصويص ډول غوښتونکي   ۳-اندازه  ډېر اوميګا ۱-لري، او د اوميګا

اسيدونه  docosohexemoicاو  eicosapentaenoicدوی همدارنګه د پام وړ  ;ده

)دريم څپرکی وګورئ( لري. د دي موادو  ډېري اندازي د مرصفونکو انسانانو لپاره ګټور 

دي.

د کبانو د پوډر انرژي د شحم او پروتني په شکل وي او په  ډېره اندازه د تيلو انعکاس 

دي. په تري کې، د څارويو په ځانګړی توګه د شخوند وهونکو لپاره د انرژي اندازه لږه 

ميتابوليکي انرژي وه اوس حقيقتاً قبوله    94MJ/kgآټکل شوي وه،  چې منځني اندازه يي 

د پوډرو  ډېري نوعي شتون لري، چې د يو هيواد په بنا، خام  شوي. اوس د کبانو

پروتني کې د اليسني او اړينو  idealچوکاټ د کبانو پوډر په پروتني او د وده کونکو خوګانو په  5۲05

 آمينو اسيدونو نسبت

مطلوب پروتني کبانو پوډر آمينو اسيد

 9۲2 9۲2 اليسني

Methionine + cystine 2۲40 2۲01 

 2۲91 2۲94 تريپتوپان

 2۲20 2۲02 تريونني

 9۲22 9۲29 ليوسني

 2۲02 2۲20 ايزوليوسني

 2۲22 2۲25 والني

 2۲54 2۲01 هستدين

 9۲22 9۲24 فينايل النني+تايروسني
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 جدول د ځني ځانګړو کبانو پوډرو غذايي ارزښت او ترکيب 0۲05

 Herring دبرتانوي تولي جنويب امريکا 

 252 222 242 (g/kgخام پروتني )

 22 22 20 ( g/kgتيل )

 02 40 22 (g/kgکلسيم )

 90 52 02 (g/kgفاسفورس )

    (MJ/kg DMميتابوليکي انرژي )

 94۲2 94۲2 92۲2 شخوند وهونکي

 95۲4 95۲1 94۲1 پولټري

DE (MJ/kgDM,pigs) 91۲2 91۲2 92۲2 

موادو او د پروسس پوري تړيل دي. د اسانۍ لپاره اوس په برتانيا کې پوډر داسې ګروپ 

 بندي شوي:

 د جنويب امريکا د کبانو پوډر 

 Herring ټايف کبانو پوډر 

  .برتانيا توليد کړي پوډر، چې يوه اندازه اضافه مواد لري 

جدول کې د ترکيب او غذايي ارزښت لپاره ځانګړي ارقام ورکړل شوي. د  0۲05په 

خصويص محصوالتو په وړاندې د کبانو د پوډرو په مارکيټ کې اوسني متايل مناسب دي 

 aquacultureانګړي لږه تودوخه پوډر د تر څو ځانګړی نوعي وغواړي. له دې کبله ځ

او وختي له شيدو بيلو شوو خوګانو لپاره توليديږي، او د رومن لپاره محصوالت د منحل 

 نايرتوجن اندازي په کلکه توګه کنرتول کړي.

د کباپوډر په  ډېره اندازه په ساده معده لرونکو څارويو کې استعامليږي. زياتره د ځوانو 

څارويو لپاره استعامليږي، چې د پروتني او رضوري آمينو اسيدونولپاره  ډېره اړتيا لري او د 

تاثريات د ارزښت وړ دي. دا ډول غذاګاين کيدي يش تر  APFودې د تحريک د  

902kg/t  ولري. په زړو څارويو کې، چې لږ پروتني ته اړتيا لري، د کبانو پوډر  کبانو پوډر

ته لږ شوي، او کيدي يش په بشپړ ډول د هغه څارويو  02kg/tاندازه يي په غذا کې تقريباً  

له غذاګانو څخه لري يش چې د چاغيدو په اخري مرحلو کې دي. دا يوه اندازه اقتصادي 
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يو د پروتني اړتياوي لږي دي، او يوه برخه يي ممکن داليل لري، ځکه چې د دا ډول څارو

د فاينل شوي جسد لپاره د کبانو د بوي په خاطر لري کړي يش. دا امکان بايد شيدو 

توليدونکو او هګۍ ورکونکو لپاره په پام کې ونيول يش، کوم چې  بوي رامنځته کوي. بشپړ 

آمينو اسيدونه او يب  شخوند وهونکي څاروي د دي توان لري چې دمکروبونو پواسطه

ويټامينونه جوړ کړي، او د دي څارويو لپاره د کبانو پوډرو اهميت د نه تجزيه کيدونکي 

پروتني په توګه دي. دا د فعالو وده کونکو او بالربو څارويو لپاره ځانګړي اهميت لري. په 

بانو د پوډرو دي. د شيدو غواګانو لپاره، د ک 02kg/tغذا کې يې د شاملولو اندازي معموالً 

څخه  ډېر نه وي. له دې پورته، د تيلو اخيستل  9kgورځني اخيستل بايد محدود يش او د 

922g/day  لوړيږي چې په رومن کې د تخمر ځانګړی تاثريات لري. د کبانو د پوډرو

nitrite  په برتانيا کې د قانون په اساس په قوي کنرتول رسه پلورل کيږي. په غذا کې هغه

څخه  ډېر نه وي چې ورته سوديم  22mg/kgرطوبت لري، بايد د  902mg/kgچې 

nitrite  94ويل کيږي. دا دmg/kgDM .نايرتايت رسه مساوي دي 

 

  د ويني پوډر

هغه محصول دی چې د  ‘په برتانياکې د ويني پوډر داسې تعريف کيږي چې 

يني د وچيدو څخه السته راځي. ګرمي وينې لرونکو څارويو د حاليل څخه وروسته د و

 Feeding Stuffs Regulationsمحصول بايد د خارجي موادو څخه خايل وي )

(. دا د موثر ګرم بخار څخه ويني د ترييدلو څخه جوړيږي تر هغې چې حرارت 0220

Co922  ته ورسيږي. دا موثرsterilization  ډاډمن کوي او د ويني د لخته کيدو سبب

کيږی. وروسته بيا وچيږي، پريس کيږي ترڅو سريوم يي ووځي، د ګرم بخار پواسطه وچ 

 او ميده کيږي.

پروتني  222g/kgد ويني پوډر چاکليټ رنګه دي چې خاص بوي لري. تقريباً 

. د غذايي پلوه يوازې اوبه لري 922g/kgلري، د خاکسرت او تيلو اندازي يي لږي، او تقريباً 

د پروتيني رسچيني په توګه اړين دي. د ويني پوډر د اليسني غني منبع ده او د ارجنني، 

او ليوسني غني رسچينه ده، مګر ايزوليوسني يي لږ دي او نسبت  cysteineميتونني او 
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ي يکبانو، غوښي او د غوښي او هډوکو پوډرو ته لږ ګاليسني لري. د آمينو اسيدونو بالنس 

عالوه له دې څخه هضم يې  لږ دي. په  ;کمزوري دي، بيولوژيکي ارزښت يي لږ دي

ځانګړو حالتونوکې ګټه لري ، پروتني يي د رومن پواسطه لږ تجزيه کيدونکي دي 

پوډر يي يب خونده دي او استعامل يي په پولټري کې وده لږوي له دې کبله  (.2۲02)تقريباً 

 02-92ي. د زړو چرګانو لپاره، د شاملولو اندازي تقريباً په ځوانو سټاک کې نه توصيه کيږ

kg/t.ته په غذا کې محدود شوي. بايد د خواګانو په مرحله يئ غذاګانو کې شامل نه يش  

دي، او معموالً د لوړ کيفيت لرونکي پروتيني  02kg/tد زړو څارويو لپاره نورمال اندازي 

سبب کيږي او  scouringڅخه  ډېر، د  922kg/tرسچيني استعامليږي. په خوراکه کې د 

 لپاره په غوره توګه مالحظه شوي. boostingد اليسني د اندازو د 

 

  د بڼکو هايدروليز پوډر

هغه  ‘داسې تعريفوي چې  Feeding Stuffs Regulations 0220دا مواد 

.  ’ميده کولو څخه ترالسه کيږي محصول دي چې د پولټري د بڼکو د هايدروليز،وچولو او

دقيقو په دوران کې د ګرم بخار   52-40فشار الندې د  0kg/cm5۲00-0۲2دا پوډر د 

وي، توليديږي. د بڼکو پوډر  ډېر پروتني لري، تقريباً  Co902-942پواسطه چې تودوخه 

202g/kg  292،انفرادي منوين ييg/kg  152څخه ترg/kg    دي. هستدين او اليسني

يي لومړين محدود آمينو اسيدونه دي، ميتونني يي دريم محدود آمينو اسيد دي. د ايليوم 

ته توپري  2۲22څخه   2۲02دي، او د آمينو اسيدونو انفرادي هضم يي د  2۲0هضم يي 

کوي. که چريي په لوړ فشار کې د لنډ وخت لپاره پروسس يش د پروتني هضم يي بهرت 

د هضم وړ انرژي لري او د پولټري،  90۲2MJ/kgDMي يش. دا پوډر د خوګانو لپاره کيد

او  95۲2MJ/kgDM،90۲0MJ/kgDMغواګانو او پسونو لپاره په ترتيب رسه 

95۲2MJ/kgDM  ميتابوليکی انرژي لری. د پروسس  توپريي حالتونه کيدي يش په

 غذايي ارزښت ښکاره تاثري ولري.

او بايدپه غذا کې په دوامداره توګه شامل يش. غذايي دا پوډر لږ خوندور دي 

، د هګۍ ورکونکو،  52kg/t-00اندازي يي عموماً لږي دي، د بالغو شخوند وهونکو لپاره 
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او د خوسکيانو، وريانو، خوګو او وده کونکو او  00kg/tغوښينو او فيل مرغانو  لپاره 

بيلو شوو او مرحله يئ تغذيه شوو  دي. دا پوډر د شيدو څخه 92kg/tرسيدلو خوګانو لپاره 

خوګانو او چرګوړو لپاره نه استعاليږي. د ساملونيال د ککړتيا خطر لري، او اړينه ده چې په 

 کنرتول رسه پروسس يش تر څو يي په نهايي محصول کې خطر لږ يش.

 

  د شيدو محصوالت ۳۲.۱

  ټولې شيدې

وچ مواد لري، معموالً  900g/kgاوبه او  220g/kgد خوګو ټولې شيدي تقريباً 

يي شحم دي. پاتی يي  52۲0g/kgورته جمله جامد مواد ويل کيږي. له دې څخه تقريباً 

solids-not-fat (SNF) ( 55دي، چې پروتني ييg/gk( لکتوز ،)42g/kg او آش )

(2۲0g/kg دي. زياتره شحم يي خنثي تراي ګلس )ول لري  ډېر لږ ماليکويل وزن لرونکي 

 0۲00شحمي اسيدونه لري او د انرژي يوه غوره رسچينه ده. د شيدو د شکري لکتوز تقريباً 

نايرتوجن يي غريپروتيني دي.  04چنده انرژي لري. خام پروتني يي پيچيل دي، تقريباً 

ړ دي او تر ټولو غوره د جمله نايرتوجن څخه جو  224کازين د شيدو عمده پروتني، تقريباً 

او ميتونني يې يوڅه لږ دي. له  cysteineکيفيت لري، مګر سلفر لرونکي آمينو اسيدونه 

ي لکتوګلوبولني يي  ډېر دا آمينو اسيدونه لري او له دې کبله د شيدو ترکيب-نيکه مرغه بيتا

عامل يي په تبيولوژيکي ارزښت لري. د پروتني تر ټولو اقتصادي اس 2۲20پروتينونه تقريباً 

لږ کيفيته پروتينونو لکه  سرييل کې سپلمنټ کيدل دي، د کوم مقصد لپاره چې دا غوښي 

يا کبانو د محصوالتو څخه غوره دي. کله چې د شيدو محصوالت استعامليږي تر څو د 

کبانو پوډر يا غوښي او هډوکې پوډر عوض کړي، غذا بايد له غري عضوي مرنالونو، په 

م او فاسفورس رسه سپلمنټ يش، ځکه چې د شيدو آش لږ دي. شيدي ځانګړی توګه کلسي

ښه  Aلږ مګنيزيم لري او  ډېر د اوسپني لږوايل لري. په نورمال ډول شيدي د ويټامني 

يي لږ دي. د تيامني او رايبوپالوين غوره رسچينه ده اولږه  Eاو  Dرسچينه ده مګر ويټامني 

ودونکو خوسکيانو، وريانو، ځوانو شيدو او مذکر لري. ټولې شيدې د ر   90Bاندازه ويتامني
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نسيل خوسکيانو، او د رقابت کونکو څارويو پواسطه مرصفيږي. د شيدو دوه محصوالت  

 رويو لپاره ارزښتمندي خوراکي دي.ډېر استعامليږي چې د فارم د څا

 

  بې غوړو شيدي

کله چې د شيدو څخه د سنرتفيوژ پواسطه کريم جال يش پايت شوين بې غوړو 

 5۲9MJ/kgڅخه لږ شحم لري او ګراس انرژي يي د ټولو شيدو د  92g/kgشيدي دي. د 

ده. په کريم کې د شحم لري کول همدارنګه دا معني لري  9۲0MJ/kgپه نسبت لږه تقريباً 

يي  ډېر  SNFمزوري رسچيني دي، مګر چې دا شيدي د شحمو د منحلو ويټامينونو ک

وي. دا شيدي د ساده معده لرونکو په خوراکو کې اصالً د پروتني د سپلمنټ په توګه 

دا په ځانګړی توګه د غوره  ;استعامليږي او په لږه اندازه د شخوند وهونکو لپاره استعامليږي

ل خوراکو پولټري سرييآمينو اسيدونو د کمبود لپاره په ځانګړی توګه د ځوانو خوګانو او 

کې موثر دي. دا معموالً خوګانو ته په مايع شکل ورکول کيږي او مرصف يي په ورځ کې 

( محدوديږي. کله چې قيمت يي مناسب وي، نو 5۲2kg-5۲2ليرت ) 5۲4-0۲2په يو واحد 

په اختياري توګه ورکول کيږي او يو خوګ له يو کيلو ګرام غذا رسه په ورځ کې تر 

05L(04kg) رصفوي. په دې اندازو کې مscouring  واقع کيدي يش مګر د مناسب

اختياط رسه يي مخنيوي کيدي يش. که چريي د هضمي الري د ګډوډۍ مخنيوي کول وي 

 9222Lمايع سکيم شيدي بايد هميشه په ورته حالت کي ورکړل يش، تازه يا تريش.  بايد 

 تغذيه کولو کې، يب غوړو شيدي فورمالني  عالوه شی. د پولټري په 9۲0Lسکيم شيدو ته 

په غذا کې  902kg/tپه نورمال ډول د پوډر په توګه استعامليږي او کيدی يش تر 

پروتني لري، کيفيت يي د جوړونکو پروسو مطابق توپري  502g/kgاستعامليږي. دا تقريباً 

سکيم شيدي نسبت سپري وچ شوي محصول ته د وچولو لوړي  roller-driedکوي: 

جدول( د پولټري  2۲05ه مخ کيږي او لږ هضم او بيولوژيکي ارزښت لري )تودوخې رس 

 له کبله ګټوري نه دي. cysteineلپاره سکيم شيدي د لږ 
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 جدول د يب غوړو شيدو په غذايي ارزښت د پروسس تاثريات 2۲05

 (g/kg CPاليسني )  پروتني بيولوژيکي ارزښت پروتني هضم 

Spray-dried 2۲12 2۲21 29 

Roller-dried 2۲10 2۲20 01 

 

 پنري اوبه

کله چې شيدي له رينيت رسه د پنري جوړولو په پروسس کې معامله يش، کاسني 

رسوب کوي او او زياتره شحم او تقريباً نياميي کلسيم او فاسفورس له ځان رسه وړي. پاتی 

وايي، چې د شيدو د ترکيب څخه په رينيت لخته کېدو کې د ماتېدو پايله  wheyسريوم ته 

(، په شحمو کې منحل ويټامينونه، کلسيم 9۲9MJ/kgده، د انرژي کمزوري رسچينه ده )

( د پنري په توليد کې د pH>0۲2) wheyاو فاسفورس کمزوري رسچيني دي. خوږ 

rennet-coagulated  چي تيزايب څخه توليديږي، په داسې حال کېwhey   

(pH<0۲9 د )cottage  ،پنري د جوړيدو څخه توليديږي. په مقداري توګهwhey  نسبت

 beta-lactoglobulinشيدو ته د پروتني کمزوري رسچينه ده، مګر زياتره پروتني يي 

معموالً خوګانو ته په مايع شکل په اختياري توګه  Wheyدي او ډير ښه کيفيت لري. 

اصيل استعامل د ځوانو خوسکو لپاره د شيدو  wheyکيم شيدي او ورکول کيږي. وچ س

پروتينونه په معده کې    wheyد عويض خوراکو ترکيبول دي.  د سکيم شيدو په خالف، 

نه لخته کيږي او کيدي يش  ډېري اندازي يي د هضم الري ستونزي منځته راوړي. په 

whey  ل دي او په رومن کې د کې غټ کاربوهايدريت لکتوز دي، چې انتي پروتوزو

رسه شامل يش  02g/kgDMمکرويب پروتني جوړيدل  ډېروي. لکتوز همدارنګه کله چې 

ري باندې په تاثري کې تاثري لري چې په پروتوزوا شم stabilizingد رومن په تيزابيت 

 مستقيل دي.
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  يو حجروي پروتني ۳۲.۱

د څارويو د تغذيې لپاره پروتني د مکرويب تخمر پواسطه توليديږي. يو حجروي  

اورګانيزمونه لکه حمريي او بکرتيا په چټکۍ رسه وده کوي او حجرې يي حتي په  ډېره 

 ساعتونو کې ډبليږي.    4-5اندازه صنعتي تخمرونو کې، په 

يوه اندازه مغذي مواد د سرييل دانو، لبلبو، ګنيو او د هغې د محصوالتو، 

hydrolysates  د لرګيو او نباتاتو، او غذاجوړونکي فابريکي د محصوالتو د ضايعاتو په

موادو  unconventionalپه  Pseudomonas sppشمول استعامليږي. بکرتيا لکه 

 2۲05و، او عضوي اسيدونو وده کويل يش. په لکه ميتانول، ايتانول، الکانونو، الکانالون

جدول کې ارقام دا ښايي چې د بېالبيلو اورګانيزمونو د کښت پواسطه ترالسه شوي مواد د 

 (g/kgDM( کيمياوي ترکيب  )SCPجدول په بېالبيلو کښت موادو د يوي حجروي پروتني ) 2۲05

 مايکرواورګانيزمونه استعامل شوي مواد
وچ مواد 

(g/kg) 

عضوي 

 مواد

خام 

 پروتني

خام 

 شحم

خام 

 فايرب
 حاکسرت

Gas oil Candida lipolytica 192 194 222 00 44 22 

Gas oil Candida lipolytica 125 192 414 950 49 24 

n-Paraffin Candida lipolytica 150 154 244 10 42 22 

n-Paraffin Candida lipolytica 194 155 422 052 42 22 

n-Alkanes Pichia guillerm 129 149 029 900 22 01 

Whey (lactic 

acid) 

Candida 

pseudotropicalis 

122 122 242 02 02 922 

Methanol Candida boidinii 152 151 522 22 922 29 

Methanol Pseudomonas 

methylica 

122 125 291 21 0 12 

Sulphite liquor Candida utilis 192 100 005 21 95 20 

Molasses Saccharomyces 

cerevisiae 

122 150 090 25 92 22 

Extract of malt Saccharomyces 

carlsbergensis 

211 102 402 59 99 24 

After Schulz E and Oslage H J 9122 Animal Feed Science and Technology 9: 1. 
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ترکيب له مخې د پام وړ توپري کوي. د بکرتيا پروتني نسبت حمريو ته  ډېر دي او  ډېر سلفر 

( معموالً  ډېر SCPپروتني ) لرونکي آمينو اسيدونه لري مګر لږ اليسني لري. يو حجروي

ته او  902g/kgDMڅخه  02g/kgDMهستوي تيزابونه لري، چې په حمريو کې د 

پوري تغري کوي. د هستوي تيزاب د  922g/kgDMڅخه تر  22g/kgDMبکرتيا کې د 

جوړيدو لپاره په تيزابونو کې يو څه پيورين او پايرمييدين قلوي استعامليدي يش. د يوريک 

ډېري اندزي، د هستوي تيزاب د کتابوليزم محصوالت، د هغو څارويو   allantoinاسيد يا 

 00g/kgDMمرصفوي. د حمريو تيل او بکرتيا د  SCPپه تشو متيازو کې خارجيږي چې 

ته توپري کوي، او تيل يي غريشحمي تيزابونو نه غني دي. اګر چې  052g/kgDMڅخه 

SCP  ولوز يف  ډېر وي، دا د سيلولوز، هيمي سيلخام فايرب لري، چې په ځينو حمريو کې کا

 لري. chitinاو  mannansفايرب يي ګلوکان،  ;او لګنني نه جوړ دي

په خوګانو کې څيړنو د حمريي لپاره د انرژي د هضم ګټورتوبونه په ترتيب رسه 

ارزښت په  2۲22وده کوي، او  n-paraffnsاو    wheyښوديل چې په  2۲12څخه  2۲22

د خوګانو په خوراکو  SCPشاملول د  902kg/tد ودې لپاره ترالسه شوي. تر  ميتانول باندې

کې د مقاييس وړ اندازي د حيواين توليد ورکړي له هغې رسه چې سويابني ميل او کبانو 

پوډرو غذاګانوڅخه ترالسه شوي. په ورته توګه په خوسکيانو کې تحريکونکي پاييل ترالسه 

حمريو د شاملولو   ږي د خوسکو په شيدو کې د الکانشوي، اګر چې دا زياتره توصيه کي

   SCPوي. په پولټري کي، د غوښينو چرګوړو لپاره غذايي  22kg/tاعظمي اندازه بايد 

نو لپاره په غذا د هګۍ ورکونکو چرګا 922kg/tمناسب ثابت شوي، او  02kg/t-02اندازه 

 کې وړانديز شوي.

 

 مصنوعي آمينو اسيدونه ۳۲.۱

په ساده معده لرونکو کې د رضوري آمينو اسيدونو د اړتياوو د پوره کولو لپاره 

قيمته پروتيني رسچينو لکه کبانو پوډر، يا د لږ ښه بالنس شوي لوړي اندازي پروتيني 

چې وروسته  dictateرسچينو لکه سويابني پوډر اړتيا ده )ديارلسم څپرکی وګورئ(. اقتصاد 

عموالً اخيستل کيږي، تر څو د محدودو آمينو اسيدونو اړتياوي پوره کړي، نو بايد  برخه م
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دواړه پرويس  انرژي ته اړتيا  ;ډېر پروتني مهيا يش. دا معلومه ده چې نايرتوجن اطراح کيږي

لري، او د دا ډول  ډېر پروتني سپيل کول د پروتني او انرژي د ميتابوليزم لپاره يب ګټي دي. 

دې څخه، اطراح شوي نايرتوجن په محيط کې د ککړتيا رسچينه کيدي يش. د عالوه له 

غري بالنس شوو پروتينونو د لوړو غذايي اندازو د استعامل يو بديل د دوی په لږه اندازه 

استعاملول دی مګر د ازادو آمينو اسيدونو رسه ترکيب يش. دا د ټول ورکړل کيدونکي 

و اسيد بالنس يې مناسب، د انرژي او پروتني پروتني اندازه لږوي، ځکه چې د آمين

ګټورتوب يي غوره او لږ نايرتوجن ضايع کيږي. آمينو اسيدونه د کيمياوي او مکرويب پروسو 

 پواسطه په صنعتي توګه توليديږي او سمدستي د استفادې وړ دي.

-Lخوګان او پولټري خوراکي چې سرييل او نبايت پروتيني رسچيني لري اوس معموالً د 

lysine hydrochloride  (222g/kg  ، )اليسني سپيل کولوDL-methionine    او

L-threonine  92رسه عالوه کيږي. د رسيدلو خوګانو يوه غذا، چېg/kg    ،اليسني لري

سويابني ميل ترکيب ته اړتيا لري، او د دي مخلوط پروتني  002g/kgوربشو او  202g/kgد 

920g/kg ضميمه( او  .ديA.0۲0۲0    د .)0جدول وګورئg   اليسني هايدروکلورايد په

سويابني ميل مخلوط نه 912g/kgوربشو او  222g/kgعالوه کولو رسه، ورته اليسني د 

ته لږيږي. د خام پروتني دا ډول لږوايل بالنس  920g/kgمهيا کيږي، او د پروتني محتوا يي 

ولو بدلېدنې ګټورتوب د بهرت کآمينو اسيدونه برابروي او د ژوندي وزن اخيستنې او غذا 

سبب کيږي. دا اړينه ده چې سپلمنټ کيدونکي اسيدونه په  ډېره اندازه نه استعامليږي تر 

څو د څاروی اړتياوي پوره کړي، ځکه چې دا کيدي يش تقريباً د نورو رضوري آمينو 

اګانو و اسيدونو برابرول لږ کړي. په  ډېرو توليدونکو شخوند وهونکو څارويو لکه شيدو غ

کې لومړين محدود آمينو اسيد ميتونني دي، بيا اليسني، په ځانګړی توګه که چريي خوراکه  

ډېر د جوارو سايليج يا دانې ولري. د دي لپاره چې د نسجونو ميتونني او اليسني سپيل په 

شخوند وهونکو کې  ډېره کړو نو سپلمنټ ته اړتيا ده د مکرويب کړنې نه په رومن کې 

مګر په وړو کوملو کې د جذب لپاره د استفادې وړ وي. محفوظ وايل عموماً محفوظ يش 

پويل مري، مرنايل مخلوط، يا کيمياوي تغري شوو ماليکونو  pH-sensitiveد شحمي اسيد، 

پواسطه د سطحو پوښښ  D,L-0hydroxy-4-(methylthio)-butanoic acidلکه 
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و  پوښښ د ستونزو سبب کيږي. د په مهال د آمينو اسيدونو د سطح pelletingدي. د 

)هغه اندازه چې دتغذيې څخه  bioavailabilityمحافظه شوي ميتونني محصوالتو 

ده. په شيدو غواګانو کې د شيدو د توليد له مخې د تغذيه  292g/kg-022جذب شوي( 

د د يکولو لپاره محفوظ شوي آمينو اسيدونو ځواب او د اسايس جريي او حيواين تول

 له مخې توپري کوي.فکتورونو 

 

  د پروتني د رسچينوپه توګه غريي پروتيني نايرتوجني مرکبات  ۳۲.۱

غري پروتيني نايرتوجني مرکبات د شخوند وهونکو څارويو لپاره د نايرتوجن 

مناسبې رسچيني دي، د خوګانو او پولټري پواسطه ساده نايرتوجن لرونکي مرکبات لکه 

امونيمي مالګي د عضوي تيزابونو په محدودو اندازو رسه استعامليدي يش. په تجاريت ډول، 

ازې د شخوند وهونکو لپاره اړين دي. استعامل يي د غري پروتيني نايرتوجني مرکبات يو 

رومن د مايکرواورګانيزمونو په توان پوري اړه لري تر څو دوی د خپلو حجروي نسجونو د 

جوړيدو لپاره استعامل کړي )اتم څپرکی وګورئ(، او دوی له دې کبله توان لري تر څو 

ه د دي  پروتني، لږه ترلږ مکرويب توليد د څاروی د نايرتوجن اړتيا پوره کړي، مکرويب

نايرتوجن يو څه اړتيا په نسجي اندازه پوره کوي. پلټل شوي مرکبات په يوريا، د عضوي 

، thioureaتيزابونو امونيمي مالګي، غريعضوي امونيمي مالګي او مختلف امايدونه لکه 

م يدي. په ازموينه کې څيړنو ښوديل چي امونيم استيت، او امون biuretهايدرازين او 

سکسينيات، اسيتامايد او ډای امونيم فاسفيټ نسبت يوريا ته د مکرويب پروتني د جوړيدو 

غوره مواد دي، مګر د قيمت، اسانتيا، خوند او زهريت په پام کې نيولو رسه، يوريا پراخه 

 ړل شوي.روتيني نايرتوجني مرکب څېاستعامليږي او د فارم د څارويو په خوراکو کې د غري پ

 يوريا 

 سپني کرستايل، حليدونکي جامده ماده ده چې الندې فورمول لري: ورياي
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نايرتوجن لري، کوم چې خام پروتني يي  422g/kgخالصه يوريا 

422x2۲00=0195g/kg  کيږي. د خوراکي يوريا يو ساکن حالت لري تر څو دا ازاده

خام پروتني  0122g/kgته لږوي، چې د  424g/kgجاري وسايت، او دا د دي نايرتوجن 

يدروليز طه هارسه مساوي کيږي. يوريا د رومن د مايکرواورګانيزمونو د يورياز انزايم پواس

 او آمونيا توليدوي:

رومن ته په داخليدو رسه اسانتيا او چټکتيا چې يوريا تعامل کوي د رومن څخه 

د  ډېري آمونيا په جذبولو رسه دوه عمده ستونزي لري. له دې کبله نايرتوجن ضايع کيږي، 

او کيدي يش د آمونيا زهريت ولري. خواص يي عضيل تاويدل، غريمنظم حرکت، الړو  

  ستونزي )دواړه چټک،سطحي او کراره، ژور تنفسډېرېدل، تيتاين، ټيمپاين او تنفيس

راپور شوي(. د يوريا غذايي اندازي د تاثرياتو له مخې توپري کوي، او د خاصو څارويو 

لپاره دقيق محفوظ محدوديتونه  ممکن نه دي له دې کبله پسونه د ورځي په لږه اندازه 

2۲0g   922غي تاثرياتو د ورځي مړه شوي، په داسې حال کې چې نورو بيا  پرته له ناروg 

مرصف کړي. زهري نښي هغه وخت ليدل کيږي چې د محيطي ويني د آمونيا اندازه 

022micro mol/L  ً9022يش، او وژونکي اندازه يي تقريباmicro mol/L  ده. دا

   pHرسه تړاو لري، دقيقه اندازه يي په  222mg/Lاندازي معموالً د رومن آمونيا تقريباً 

کې  ډېر زهري    pHمونيا چې د يوريا په زهريت کې اصل  دي، د رومن په متکي ده. آ 

آمونيا جذب نسبت د آمونيا  ايون ته  د رومن له ديوال څخه  ډېر  un-ioniseوي تر څو 

 غالبيږي. کې pHکړي کوم چې په لږ 

يوريا بايد په داسې توګه ورکړل يش چې د ماتېدو اندازه يي لږ يش او د پروتني 

دو لپاره د آمونيا استعامل تحريک کړي. دا  ډېره موثره ده کله چې غذا ته د لږ د جوړي

پروتني لپاره سپلمنټ کيږي، په ځانګړی توګه که چريي پروتني د مکرويب ماتيدو په 

وړاندې مقاوم وي. غذا بايد همدارنګه د سمدستي استفادي وړ انرژي ولري تر څو مکرويب 
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ت لږ يش. په عني وخت کې، په رومن کې سمدستي پروتني جوړيدل تحريک او ضايعا

چټکۍ رسه لږ کړي او د   pHاستفادې وړ کاربوهايدريت داخليدل به تقريباً د رومن 

زهريت احتامل لږوي. که چريي د خوراکو اندازه او سايز محدود شوي وي د يوريا رسه 

ه توګه د يوريا پ مواجه کيدونکي  ډېري ستونزي به نهی يش. د زهريت د مخنيوي لپاره، د

خوراکي نايرتوجن اندازه بايد يو پر دري څخه  ډېره  نه يش او که ممکن وي، دا بايد 

دوامداره او لږو اخيستلو رسه وي. پرته له دي چې غذا کايف اندازه تجزيه کيدونکي پروتني 

يني تولري تر څو د رومن د مايکرو اورګانيزمونو اړتيا پوره کړي يوريا به د نورو غري پرو 

نايرتجني رسچينو په توګه  د شخوند وهونکو پواسطه په موثره توګه استعامل نه يش. اګر 

چې يوريا د قبول وړ پروتني رسچينه ده، دا د نايرتوجن يوه سرته برخه جوړوي، او کيدي 

يش د سلفر لرونکو آمينو اسيدونو لږوايل واقع يش. په داسې واقعاتو کې په غذا کې د سلفر 

په يوه ګرام يوريا عموماً  2۲95gپلمنټ کول اړين دي. د يب اوبو سوديم سلفيټ  رسچيني س

مناسب فکر کيږي. يوريا څاروی ته انرژي، مرنالونه او ويټامينونه نه ورکوي، او کله چې 

استعامليږي تر څو اسانه پروتيني رسچيني برابري کړي نو اختياط حتمي دي تر څو دا ډاډمن 

يوريا  د دي مغذي موادو د کايف سپلمنټ کولو رسه ساتل کيږي.کړي چې غذايي اندازي 

په  ډېرو شکلونو رسه په اختصايص غذاګانو کې شتون لري. دا کيدي يش د جامدو خښتو 

په توګه شامل يش تر څو ويټامني او مرنالونه سپلمنټ کړي او د انرژي سمدستي رسچينه 

 خښتو ته ازاد الرسيس ولري،لکه نشايسته ولري. څاروي پريښودل کيږي تر څو دي 

اخيستل د خښتو د څټلو او د  ډېري مالګي په لرلو رسه محدوديږي. که چريي خښتي کرمبل 

شوي يا که چريي د اوبو د الرسيس وړ رسچينه وي او څاروی ته د  ډېرې مالګې اخيستو 

 د اجازه ورکړي، د  ډېري يوريا د اخيستلو ځني خطرونه شتون لري. د يوريا محلول چې

انرژي لپاره موالسس لري او مختلفي اندازي مرنالونه او ويټامينونه سپلمنټ کوي هم توپري 

شکره لري او په  002gيوريا او تقريباً  22g-02کوي. د خښتو په شان دوی په کيلو ګرام 

خاصو غذايي لوښو کې سپيل کيږي په کوم کې چي څاروی په محلول کې المبو وهونکي 

يوريا لري. پروتني   52g/kg-92تصايص کنسنرتيت غذاګاين بال څټي.  ډېري اخ

يوريا لري مګر ځني غليظ محصوالت  922g/kgسپلمنټونه د سرييل د بالنس لپاره تقريباً 
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هم شتون لري. کله چي يوريا په کنسنرتيت غذا کې شامليږي، د ګډولو  022g/kgلکه 

کوم چې زهري تاثريات پواسطه اړين دي چې د غلظتونو د متجع څخه مخنيوی ويش، 

 922gيوريا او  502gدرلودي يش. ځني وختونه يوريا د محلول په توګه چې تقريباً 

 موالسس په يو کيلوګرام کې لری علف يا کنسنرتيت ته عالوه کيږي.

يوريا  ټولو څارويو لپاره استعامليدي يش مګر په هغو څارويو کې لږه موثره ده 

حالتونه، په  Low-intensity ،ranch-likeه کوي. چې رومن يي بشپړه دنده نه تررس 

کوم کې څاروي په داسې غذاګانو تغذيه کيږي چې لږ کيفيته پروتني لري، د خښتو يا مايع 

غذاګانو داستعامل لپاره ډير مناسب دي. د داسې حالتونو الندې، د غذا د نايرتوجن  ډېره 

فعاليت تحريکوي. غوښيني اندازه د علف هضم او اخيستل  ډېروي او د مکروبونو  

غواګاين، او پسونه لږه اندازه کنسرتيت مرصفوي توان لري تر څو يوريا په درست ډول 

استعامل کړي، لکه هغه څاروي چې  ډېره اندازه کنسنرتيت ورته په اختياري توګه رسيږي، 

پايله يي د غذا دوامداره لږ  اخيستل دي. د شيدو لږ حاصل ورکونکي غواګاين يوريا 

منځني اندازه  ;لرونکي کنسنرتيت په موثر ډول استعاملوي د لږ کنسنرتيت په اخيتسلو رسه

لرونکي او لوړ حاصل ورکونکي غواګانو ته چې د شيدو په مهال ورته کنسنرتيت غذاګاين 

ورکول کيږي ښه نه استعاملوي.  هغه څاروي چې يوريا لرونکي خوراکي ورکول کيږي 

 252يږي )کې پروړه او نور لږ کيفيته علف له آمونيا رسه معامله پرفورمنس يي لږيږي. کله چ

آمونيا د علف پواسطه نښيل او کيدي يش د رومن د مايکرو  2۲0-2۲5يباً مخ وګورئ(، تقر

اورګانيزمونو پواسطه د هغې آمونيا رسه په ورته توګه استعامل يش چې د يوريا څخه مشتق 

ل سرييل معامله کول استعامليدي يش تر څو يو شوي. په ورته توګه، له يوريا رسه د ټو 

  22g/kgDM-42رسه، او خام پروتني    pH 2۲2الکالني محفوظ شوي علف له تقريباً 

 ډېرېږي.

  



حيواين تغذيه  122 

 

 کراره ازاديدونکي يوريا لرونکي رسچيني 

په رومن کې د يوريا څخه د نايرتوجن ازاديدلو لږيدل )او په پايله کې د تغذيه   

کولو وروسته په رومن او پالزما کې د آمونيا اندازي لوړي يش(  چې کاميايب يي مختلفي 

، calcium chloride-bound ureaدرجي لري. ارزيايب شوي رسچيني 

isobutylidene diurea ،acetyl urea ،tung- and linseed-oil-coated 

urea ،formaldehyde-treated urea ،natural zeolite ،polymer-coated 

or fatty-acid-coated urea  اوbiuret .په کې شاميل ديBiuret  د يوريا له ګرمولو

څخه توليديږي. دا يو يب رنګه، کرستايل مرکب دي او الندې فورمول لري: 

0.CO.NH.CO.NH0NH  

 Biuretکروډ پروتني رسه مساوي کيږي.  0002g/kgنايرتوجن لري، چې د    422g/kgدا 

د شخوند وهونکو پواسطه استعامليږي، مګر د پام وړ وخت او توافق يې اړين دي. توافق 

 biuretد يو توافق کړي رومن څخه د رومن مايع په عالوه کولو رسه چټک کيږي. د 

ټه استعامليږي، او دا  ډېر قيمته دي. د پام وړ ګنايرتوجن د يوريا په شان په موثره توګه نه 

 يې حتي په لوړ دوزونو کې نسبت هغو ته چې په غذاګانو کې دي غري زهري وايل دي.

 ترکيبي يوريا لرونکی خوراکي  بايد د قانون له مخې الندې سپيناوي ولري:

 د موادو نوم 

 موجوده اندازه 

  پواسطه  پروتيني نايرتوجن لرونکي خوراکيد پروتني په توګه د نايرتوجن اندازه، د غري

 تهيه شوي

  د استعامل الرښوين څاروي ځانګړی کوي د کومو لپاره چې دا خوراکه غوښتونکي

وي او د غري پروتيني نايرتوجن اعظمي اندازه ، کومه چي بايد په ورځنۍ جريه کې  

 ډېره نه يش.
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 پولټري ضايع

هغه  ’قانوين توګه داسې تعريف کيږيپه برتانيا کې، د پولټري ضايعات په 

محصول چې د حالل شوي پولټري د ضايعاتو د وچولو او ميده کولو څخه السته راځي. 

(. د ظرافت Feeding Stuffs Regulations 0220دا محصول بايد بڼګي ونه لري )

له اعرتاضونو عالوه، د پولټري وچه فضله په کاميابۍ رسه د شخوند وهونکو لپاره 

د پولټري فضولې ترکيب د رسچيني په اساس د پام وړ توپري لري. د پنجرو  ليږي. استعام

هګۍ ورکونکي نسبت فريش غوښينو ته لږ فايرب لري چې د فرش لپاره يې پروړه، لرګيو 

د شمري له مخې چې د بسرت ترمنځ تغريات  batchesميده  يا اري بور استعامل شوي وي. د 

 و فريش مواد د ترکيب له پلوه توپري کوي. دواړه ټايفه پهرامنځته کوي د غوښينو چرګوړ 

خاکسرت لري.  022g/kgDMځانګړی توګه هګۍ ورکونکو ضايعات  ډېر معموالً تقريباً 

راپور شوي،  1MJ/kgDM-2هضم يي لږ  اګر چې ميتابوليکي انرژي يي 

2۲0MJ/kgDM ( ممکن يو واقعي رقم دي. پروتنيNx2۲00 د )002g/kgDM  او

502g/kgDM  هضم رسه توپري کوي. زياتره نايرتوجن )لږ تر لږه   2۲20ترمنځ د

222g/kg  د غريپروتيني مرکباتو زياتره )urates  په توګه شتون لري، چې لومړي بايد په

يوريا بيا په آمونيا بدل يش تر څو  يي څاروی استعامل کړي. په يوريا بدليدل معموالً کراره 

او د زهريت خطر يي دواړه نسبت هغه خوراکو ته چې يوريا لري لږ پروسه ده، او ضايعات 

(، مګر د 20g/kgDMدي. د هګۍ ورکونکو ضايعات د کلسيم غوره رسچينه ده ) تقريباً 

د غوښينو چرګوړوفرش لږ کلسيم لري،  ; 5:9کلسيم او فاسفورس تناسب لږ پراخه دي، 

او د  002kg/tي د شاملولو اندازه تر ته نژدي دي. د شيدو غواګانو لپاره ي 9:9تناسب يي 

استعامل شوي او د پرفورمنس د قبول وړ اندازي  422kg/tچاغيدونکو غواګانو لپاره تر 

ورکول تر څو د يوي  992kgحاميه کوي. شيدو غواګانو ته په يو ټن کې خوراکه کې 

ان، شيدي ورکوي، د کنرتول په ش 02kgکنرتول خوراکي نياميي سويابني عوض کړي چې 

وزن اخيل. په  2۲02kg/dayپه مقايسه   يوازې  2۲10kg/dayمګر د کنرتول لپاره د 

وزن  9kg/dayچاغيدونکو خوسکيانو کې، کنسنرتيت غذاګاين چې دا ضايعات لري 

فضوله  922kgاخيستل حاميه کوي، مګر داسې آټکل شوي چې په هر ټن خوراکه کې 
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لږيږي. د څارويو په خوراکو کې د  42g/kgشاملولو رسه، ژوندي وزن اخيستل تقريباً 

پولټري د فضويل داستعامل يو تر ټولو سرته وېره  صحي ننګوين دي هغه چې په فضوله 

کې د مرض توليدونکو لکه ساملونيال د شتون او د حرشه وژونکو او درملو د پايت شونو 

خريه موادو د ذ پواسطه رامنځته کيږي. په وچولو کې د تودوخې معامله کول شامل دي او د

کولو لپاره د دي مرض توليدونکو لپاره اينسل کولو پرويس ډاډ وړاندې کوي، او د حرشه 

وژونکو ستونزه معلومه شوي نه ده. د درملو پايت شوين کيدي يش خطري وي، مګردا د 

اونيو پرهيز رسه له منځه ځي. د څارويو په تغذيه کې د پولټري د فضولې  5حاليل مخکې د 

 maltله علفو يا د وربشو له غذا او  ; و غوره ميتود وچول دي، مګر دا قيمته متاميږيتر ټول

 رسه اينسل کول ډاډمن ثابت شوي.

Feeding Stuffs Regulations 0220 هيڅ شخص بايدد  ’وييل چې

تغذيه کولو د مادې په دوران کې ، يا د تغذيه کولو د مادې په توګه شامل نه شی ، هرهغه 

له ، تيش متيازي يا جال شوي هضمي الري مواد لري، د هر نوع معاميل يا مواد چې فض

. د حيواين پروسس شوي پروتني  )پورته وګورئ( د اړتياوو ’مخلوط لپاره مراعات نه لری

د پولټري فضله بايد، په قانون  رسه سم، دا د پولټري فضولې استعامل واقعاً   نا ممکن کوي.

يا  ډېره  94اندازه يي   روښانه وي چې د پروتني د يوريک اسيدرسه وکارول يش، او دا بايد 

 څخه  ډېر وي.  04وي او کلسيم يي د 

  



لنډيز ۹۸۹

 لنډيز

د تييل تخمونو کنجاړه او پوډر هغه پايت شوين دي چې د تيل له ويستلو وروسته پاتی  .9

 کيږي.  ډېر پروتني لري او د څارويو ارزښت لرونکي خوراکي دي.

کې په برتانيا کې په غذا جوړونکي صنعت کې  0222ميلونه ټنه په  0۲24تقريباً  .0

او ملرګلې  014پوډر  rapessed، 404استعامل شوي، چې له دې ډلې څخه سويابني 

جوړه کړي وه.  24پوډر يي 

 دوی معموالً  ډېر  فاسفورس لري، چې عموماً لږ کلسيم اضافه کوي. .5

ه کيدي يش ته لوړ دي، او تر ټولو غور  د تييل تخمونو د پروتني کيفيت نسبت سرييل .4

 cysteineد ځينو څارويو پروتينونو اندازه ورکړي. په عمومي توګه لږ ميتونني او 

لري، او په بېالبيلو اندازو رسه لږ اليسني لري.

تييل تخمونه غذا ضد فکتورونه لري، او ځني يي لکه کاسرت تييل تخمونه، زهري دي  .0

اکو په توګه پرته له دې چې قوي حالتونه يي له استعامل تر څو د دوی استعامل د خور 

 رسه پيوسته وي بند کړي.

د پروتني کيفيت غوره دي، چې ميتونني يي  beansاو  peasد ليګيوم تخمونو لکه  .2

 اسايس محدود آمينو اسيد دي.

حيواين پروتني کنسنرتيت د غري شخوند وهونکو څارويو په خوراکو کې په لږو اندازو  .2

تعامليږي تر څو په لومړي قدم کې د رضوري آمينو اسيدونو، مرنالونو او يب رسه اس

 ويټامينونو لږوايل بهرت کړي.

د ځانګړو څارويو لپاره د خوراکې په توګه د غوښي د بېالبيلو محصوالتو استعامل  .2

 اوس په برتانيا  او اروپا کې منع شوي دي.

کبانو پوډر د څارويو پواسطه استعامل  ټنه د 902222کې  0222تقريباً په برتانيا کې په  .1

شوي )اګر چې د دي استعامل اوس په غري شخوند وهونکو کې محدود شوي(. د 

پروتني کيفيت يي لوړ دي او عالوه له دې څخه، د کلسيم، فاسفورس، کولني، 

 polyunsaturatedاو رايبوفالوين غوره رسچينه ده. د کبانو پوډر  ډېر   90Bويټامني
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چې د دوی په محصوالتو کې د انساين مرصف لپاره ګټور  څارويو ته انتقالويتيزابونه 

 دي.

د شيدو محصوالت لوړ کيفيت لرونکي پروتني لري. دوی عموماً د خوګانو په غذاګانو  .92

 او ځوانو څارويو لکه خوسکيانو  لپاره استعامليږي.

په تريو څو کلونو کې د غذايي سپلمنټ په توګه د مصنوعي آمينو اسيدونو استعامل  .99

 L-lysineډېر شوي او اوس د خوګانو او پولټري په غذاګانو کې 

hydrochloride ،DL-methionine  اوL-threonine  په معمويل توګه عالوه

يدي يش سني ککيږي. د رومن څخه محفوظ شوي آمينو اسيدونه لکه ميتونني او الي

 د  ډېر توليد لرونکو شخوند وهونکو شيدو غواګانو په غذاګانو کې موثر وي.

لکه يوريا د دي لپاره استعامليږي تر څود تجزيه کيدو وړ نايرتوجن  غريپروتيني مواد .90

 د رومن د بکرتياوو لپاره مهيا کړي او له دې کبله د شخوند وهونکي څاروی لپاره

پروتني برابر کړي. اختياط الزم دي تر څوکايف اندازه انرژي او د بکرتيا لپاره سلفر 

ډاډمن کړي يش.



پوښتنې ۹۹۱

 پوښتني

 linseedپوډر او  rapeseedد خوګانو او پولټري په غذاګانو کې د سويابني پوډر،  ۳۲.۱

 پوډر غذايي ارزښت مقايسه کړئ.

پوډرو کې غذا ضدف فکتورونه بحث او ترشيح کړئ  sheanutپه ممپيل پوډرو او  ۲.۱.

 چې څنګه دوی د فارم څارويو په غذاګانو کې د دوی شاملول محدودوي.

د لوړ توليد ورکونکو شيدو غواګانو او پولټري په غذا کې د يوريا د رسچينو او محفوظ  ۱۲.۱

 شوو آمينو اسيدونو د استعامل ترمنځ فرق مقايسه کړئ.
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  څپرکی څلورويشتم

 د غذا عالوه کيدونکې

 انتي بيوتيک ۴۲.۱

 پروبايوتيک ۲.۱.

 اوليګو سکرايدونه ۴۲.۱

 انزاميونه ۱۲.۱

 عضوي تيزابونه ۴۲.۱

 د وچې پالزما سپري کول ۴۲.۱

 د رومن د تخمر تغېرونکي ۴۲.۱

غذا عالوه کيدونکي هغه مواد دي چې څارويو ته ورکول کيږي تر څو يي غذايي 

ګټورتوبونه غوره کړي او د دوی تاثريات په هضمي الر يا د هضمي الري د ديوال په حجرو 

باندې اجرا کړي. روښانه تيوري شتون لري چې دا عالوه کيدونکي بايد موثر وي، مګرد 

ياتره ستونزمنه وي تر څو يي تاثريات په عميل توګه هضمي الري متحرکه فزيولوژي دا ز

وښودل يش. د مثال په توګه، د هضمي الري په لومن کې د عالوه شوو عضوي تيزابونو 

 تاثرياتو اندازه کول ستونزمن دي، حتي کله چې بيا رشکت کونکی کنوال تشيږي. 
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  انتي بيوتيکونه ۴۲.۱

کيمياوي مرکبات دي چې په لږو اندازو رسه ورکول کيږي،د بکرتيا  انتي بيوتيک

وده ځنډوي. دا د نورو مايکرواورګانيزمونو لکه فنګس پواسطه او همدارنګه په البراتوار 

کې جوړيږي.  د انجکشن يا غذا يا اوبو پواسطه د درملنې په کچه استعامليږي تر څو 

څخه د درملنې د اندازي څخه لږه اندازه انتي  بکرتيايي ناروغي درملنه کړي. عالوه له دې

بيوتيک په غذا کې د ودې د  ډېروايل لپاره عالوه کيږي. د انتي بيوتيک مختلف ګروپونه 

چوکاټ وګورئ(، او  4۲.1په بېالبيلو الرو رسه په هضمي الر کې ځانګړی بکرتيا لږوي )

 دي چې: له دې کبله د مغذي موادو ګټورتوب  ډېروي. د دې داليل داسې

  د ناروغي رامنځته کونکو بکرتياوو فعاليت لږ يا له منځه وړل چې د سب کلينيکل

انفکشن سبب کيږي، کوربه ته اجازه ورکوي تر څو قوي ته نژدي توليدي اندازي 

ترالسه يش

 د هغه بکرتيا له منځه وړل چې توکسني توليدوي چې د کوربه څاروی وده لږوي 

  وده تحريکول چې غري ځانګړی مغذي مواد جوړويد هغو مايکرواورګانيزمونو 

  د هغو مايکرواورګانيزمونو وده لږوي چې د څاروی رسه رقابت کوي )د بکرتيا پواسطه

د مغذي موادو تخمر چې د مستقيم جذب په مقايسه يوه ضايع کيدونکي پروسه ده(.

 .د وړو کوملو د جذب توان  ډېرول داسې چې د کوملو ديوال ډبلوايل لږيږي

 چوکاټ د انتي بيوتيکونو د تاثري ميکانيزم  4۲.1

انتي بيوتيک په حجروي ميتابوليزم کې د مداخلې پواسطه د بکرتيا وده ځنډوي. 

 څلور ګروپونه لري:

  هغه انتي بيوتيکونه چې د حجروي ديوال په جوړونکو موادوکې مداخله کوي چې د

( هغه 4.11<ماليکويل وزن لري )بکرتيا او د حجرې د څريي کيدو سبب کيږي: دا لوړ 

مرکبات دي چې په ګرام مثبت بکرتيا باندې تاثري کوي. د کوربه پواسطه  لږ  جذبيږي او 

له دې کبله زهري نه دي، پايت شوين نه پريږدي او پرهيز دوره نه لري )د مثال په توګه هغه 

د دي  وخت  چې مرکبات د څاروی له حاليل څخه مخکې بايد د ويني څخه ووځي(.

انتي بيوتيکونو مثالونه  آوو پارسني  او فلياومايسني څخه عبارت دي.
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  د بکرتيايي پروتني د جوړيدو منع کونکي: دا په لومړي قدم کې د ګرام مثبت بکرتيا په

( لري. اګر چې دوی نسبت لوړ 911<وړاندې فعاليت کوي او منځني ماليکويل وزن )

ېر جذبيږي، دوی پرهيز وخت نه لري. مثالونه يي ماليکويل وزن لرونکو مرکباتو ته   ډ

 ټايلوسني او ويرجينامايسني دي.

  د بکرتياييDNA  جوړېدلو نهي کونکي: دا پراخه ساحه لرونکي دي، لږ ماليکويل وزن

 quinoxaline-N-oxides( او پرهيز دورو ته اړتيا لري. نايرتوفوران او 91.لري )تقريباً 

 په دې ګروپ کې شامل دي.

 اي( ونوپور انتي بيوتيک: دا د بکرتيايي حجرې په اليکرتواليتي بالنسNa/k کې مداخله )

کوي داسې چې حجرې ته پوتاشيم انتقالوي، چې وروسته د دي د بهر کولو لپاره انرژي 

ته اړتيا لري. باالخر د ايون پمپ په سمه توګه نه تررسه کيږي او پوتاشيم د حجرې په 

وتيک فشار پواسطه اوبه حجرې ته ننوزي او حجره څريي داخل کې جمع کيږي. د ازم

 کيږي. مونينسني سوديم د دي ټايف انتي بيوتيک بيلګه ده.

دا تاثريات د مکوزا حجراتو له لږ بريته ګرځيدو رسه يوځای کيږي او د ميکوس 

ترشح لږوي. هضمي الري د  ډېري اندازي انرژي او پروتني اړتيا لپاره علت ذکر کوي تر 

څاروی ژوندي وسايت، او هر لږوايل د هضمي الري په کتله  او حجروي برګشت کې څو 

 به د نورو مقاصدو لکه ودې لپاره مغذي مواد ازاد کړي.

وده تحريکونکي انتي بيوتيکونه په اسايس ډول د خوګانو او پولټري خوراکو کې 

بهرت   491-1اندازو رسه استعامليږي، چې د موږکانو وده  11mg/kg-1.په ځانګړی توګه د 

بهرت کوي. د دي په وړاندې عکس العمل په ځوانو  91-.کوي او د غذا بدليدلو ګټورتوب 

او هغو څارويو کې  ډېر دي چې خوراکي يي نسبت حيواين پروتني ته نبايت پروتني لري. 

ې لږ ري په صحتمندو ګلو او فالکونو کهمدارنګه په ځوانو خوګانو کې مړينه لږيږي. دا تاث

خوسکيان د غري شخوند وهونکو په شان  وده تحريکونکو  pre-ruminantدي. ځوان  

انتي بيوتيکونو ته په ورته توګه ځواب وايي. دا چې شخوندوهونکي په لومړي قدم کې د 

کو کې امغذي موادو د سپيل لپاره د رومن په بکرتيا متکي دي، د شخوند وهونکو په خور 

د انتي بيوتيکونو استعامل غريګټور فکر کيږي. په هر صورت، د ايونوپور ټايف انتي 

بيوتيکونه )د بيلګې په توګه مونينسني سوديم( په ځانګړی توګه په هغو خوراکو کې چې 
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علف يي لږ او کنسنرتيت يي  ډېر وو په رومن کې د ناغوښتو بکرتياوو په کنرتول رسه پرته 

تخمر ګډوډ کړي موثر موندل شوي. په تخمر کې لږه اندازه تغريات شتون له دې چې ټول 

لري، لکه د ميتان لږ  او پروپيونيک اسيد  ډېر توليديدل، کوم چې حاصلحيزي بهرت کوي. 

مونينسني سوديم غذابدليدنه بهرت کوي داسې چې له ورته غذا  01mg/kg-1.په غذا کې 

ه وراکې په لږ اخيستلو رسه د وزن اخيستلو انداز اخيستلو رسه وزن اخيستل  ډېروي يا د خ

سايت. د آمينو اسيد تجزيه کېدل لږيږي او اضايف پروپيونيک اسيد د ځانګړو رشايطو 

 الندې، د ګلوکونيوجنيزيس لپاره آمينو اسيدونه سايت.

د انتي بيوتيکونو  ډېر استعامل د بکرتيا د مقاومت رسه يوځای وي تر څو 

evolve over ډه موده او مقاومت نورو سټراينونو ته انتقال کړي په پايله کې داسې يوه لن

بکرتيا منځته راځي چې د  ډېرو انتي بيوتيکونو په وړاندې مقاومت لري. دي د ناروغيو په 

وړاندې د انتي بيوتيکونو درملنې ګټورتوب لږ کړي او په يو وخت کې د بکرتيا يو انفکشن 

ي ه درملنه کيدي يش، اوس ځني بکرتياوي له يو ځانګړی انتاندازه انتي بيوتيکونو رس  د يو 

بيوتيک رسه حسايس دي. داسې ذکر شوي چې که چريي دا بکرتيا د دي انتي بيوتيک 

رسه مقاومت پيدا کوي، نو ناروغي نه درملنه کيږي. له دې کبله د وده تحريکونکو په توګه 

پا کې د ن پواسطه لږ شوي، او په ارود انتي بيوتيکونو استعامل په نژدي کلونو کې د قانو 

ودې تحريکونکو په توګه د انتي بيوتيکونو استعامل ته اجازه نه ورکول کيږي. نور مواد چې 

د خوګانو وده  ډېروي، او فکر کيږي چې پورته ذکر شوي  انتي بکرتيا تاثريات لري، مس 

دې د اړينې رمايل و دي )شپږم څپرکی وګورئ(. کله چې په خوراکه کې د مسو  سلفيټ د نو 

(، 9mgCu/kgپه مقايسه د  11mgCu/kg.اندازې څخه  ډېر عالوه کيږي،  )لکه 

خوګان چټکه وده کوي. په محيط کې د مسو د جمع کيدو په پام کې نيولو رسه، او دا چې 

څړځايونو ته د فضوله موادو له الري انتقاليږي او د پسونو لپاره ننګونکي دي، نو له دې 

د قانون پواسطه د مسو اندازه چې د خوګانو په خوراکو کې  کنرتوليږي. د ځوانو  کبله اروپا

ولري، مګردا بايد د نورو  491mgCu/kgاونيو عمر پوري کيدی يش  .4خوګانو غذا تر 

 لږ يش.  9mg/kg.خوګانو لپاره تر 
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 پروبايوتيک ۲.۱.

ه خوراکو کې پ د انتي بيوتيک د استعامل رسه په توپري چې بکرتيا له منځه وړي،

استعامل داسې دي تر څو په هضمي الر کې لږي غوښتونکي ځانګړي  د پروبايوتيک

بکرتياوي تحريک کړي. پروبايوتيک ژوندي مکرويب غذايي سپلمنت دي چې په ګټوره 

توګه کوربه څاروی د هغې د کوملو د مکرويب بالنس پواسطه متاثره کوي. اګر چې د ټولو 

رويو هضمي الر د زيږون په مهال تعقيم کيږي، د مور او محيط رسه متاس کول يي  څا

توپريي مايکروفلورا رامنځته کوي. دا هغه ګټور مايکرو اورګانيزمونه توليدوي چې د کوربه 

هضمي توانايي بشپړوي، او شتون يي د حمله کونکو مرض توليدونکو په وړاندې مانع 

ي ګډوډۍ عامي دي )لکه د شيدو څخه بيليدل(، او په جوړوي. د سټريس په مهال هضم

دې حالتونو کې د انتي بيوتيک د استعامل څخه د غوښتونکو بکرتياوو لکه لکتوباسييل 

تغذيه کول ترجيح لرونکي دي، کوم چې غوښتونکي بکرتيا او هم ننګونکي نوعي له منځه 

الرو   په يو شمريوړي. داسې وړانديز شوي چې غوښتونکي بکرتياوي خپل تاثريات 

 رامنځته کوي:

  د هضمي الري له ديوال رسه نښتل تر څو د مرض توليدونکو مايکرواورګانيزمونو د

کالوين څخه مخنيوي وکړي:زيامنونکي بکرتيا لکه ايکوالي، اړتيا لري تر څو د 

خپلو خرابو تاثرياتو لپاره د هضمي الري له ديوال رسه ونښيل. د ويښتو ماننده  

پواسطه چې ورته فيمربيا وايي او د بکرتيا په سطحه شتون لري، نښتل  جوړښتونو

وايي چې په انتخايب  lectinsصورت نييس. فيمربيا د پروتينونو جوړ شوي  چې ورته 

توګه له ځانګړو اوليګوسکرايدي اخذو رسه د هضمي الري په ديوال کې يوځای 

وي، لکه چې و لپاره رقابت ککيږي. لکتوباسييل په کاميابۍ رسه د دي نښليدونو برخ

 شکل کې ښودل کيږي. 4۲.1په 

  د اينټريو توکسينونو خنثي کول چې د مريض بکرتيا پواسطه توليد شوي او مايع د

بايللو سبب کيږي: ځني واقعات شتون لری چې ژوندي پروبايوتيک بکرتيا کويل يش 

 .چې دا توکسينونه حنثی کړي، مګر فعال مواد يي ځانګړی شوي نه دي
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  بکرتيا وژل: لکتوباسييل لکتوز په لکتيک اسيد تخمر کوي، له دې کبلهpH  داسې

اندازي ته لږوي چې تحمل يې د بکرتيا لپاره خطري دي. هايدروجن پر اوکسايد هم 

توليديږي،  چې د ګرام منفي بکرتيا وده نهي کوي. دا راپور هم ورکړل شوي چې 

وعي انتي بيوتيکونه س او لکتوباسيلس نلکتيک اسيد توليدونکي بکرتيا سرتيپتوکوک

 توليدوي.

  د آماين جوړولو مخنيوي: کويل فورم بکرتيا آمينو اسيدونه ډي کاربوکسليټ کوي تر

څو آماينونه توليد کړي، کوم چې هضمي الر تخريش کوي، زهري دي او  اسهال 

ړي، کمنځته راوړي. که چريي غوښتونکي بکرتيا د کويل فورم د تکرث څخه مخنيوي و 

 نو آماين توليد به هم نهي کړي.

  د معافيتي صالحيت بهرت کول: ځوانو خوګانو ته د خويل له الريLactobacilli 

ورکولو د سريوم د پروتني او  ويني سپني حجرات لوړ کړي. دا کيدي يش د معافيتي 

فعاليت په  ډېرولو رسه رامنځته  phagocyticسيستم انکشاف د انتي باډي په توليد او 

 کړي.

د صفراوي مالګو له ګټور عکس العمل رسه ، د هضمي انزايم د توليد  ډېروايل، 

تاثريات شامل  postulatedد مغذي موادو موثر جذب، او د ويټامينونو  ډېر توليد نور 

ه، دا نتيجه تپه بېالبيلو عمرونو کې د خوګانو د ځواب يوه کتنه د پروبايوتيک ورکولو  دي.
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ورکړي چې پروبايوتيک په ځوانو خوګانو کې موثر وو، په کومو کې چې هضمي الر ال 

هم د شيدو د بيليدو څخه وروسته انکشاف کوي. په هر صورت، پروبايوتيکونه د وده 

کونکو او رسيدلو خوګانو لپاره لږ موثر وو، کوم چې مخکې تر مخکې يي بالنس مايکرو 

ل. د موثر کيدو لپاره، غوښتونکي مايکرو اورګانيزمونه بايد کوربه څاروی اورګانيزمونه درلود 

ته خطرناک نه وي، د صفرا او اسيد په وړاندې مقاوم وي، او هضمي الر په موثره توګه 

کالوين يش، مرض توليدونکي فعاليت نهي کړي، او بايد د جوړونکو او ذخريوي رشايطو 

اده معده لرونکوڅارويو کې د لکتوباسييل ، الندې ثابت او دوام لرونکي وي. په س

Bacillus subtilis  .او سټريپتوکوکای سټراينونه د پروبايوتيک په توګه استعامل شوي

( استعامل د ژوندي Saccharomyces cerevisiaeپه شخوند وهونکو کې د حمريي )

پاره ګټوره لکښت په شکل، يا د مړو حجرو په توګه په کښتيزي زوخا رسه، د رومن د تخمر 

ساعتونو کې د فايرب د هضم د   1.ثابت شوي. د حمريي کښتونه په رومن کې په لومړيو 

ډېرولو رسه له مرصف څخه وروسته د علف اخيستل تحريک کويل يش. ټولټال هضم نه 

متاثره کيږي. داسې ښکاري چې په رومن کي په وختي هضم او اخيستلو کې دا بهرت وايل 

ورګانيزمونو د شمري او نوعو د تغرياتو پواسطه دی. د دې تاثري دقيقه معني تقريباً د مايکرو ا

شکل(. داسې  ۲.1.ال تر اوسه تائيد نه ده، مګريو شمري ممکنه ميکانيزمونه شتون لري )

ويټامينونه، منشعب ځنځري لرونکي Bفکر کيږي چې د مړو او ژوندي حمريي حجراتو )

 Megasphaeraتايدونه( ميتابوليتونه د بکرتيا د شحمي اسيدونه، آمينو اسيدونه او پيپ

elsdenii  نوعو وده تحريکوي. دا په  ډېر کنسنرتيت لرونکو خوراکو کې نشايستي او

منحل شکري د چټک تخمر څخه توليد شوي لکتيک اسيد استعاملوي.  ژوندي حمريي 

ه د لمنحل شکري تخمر کوي چې د نشايستي له تجزيې څخه رامنځته شوي، له دې کب

ثابت سايت او د اسيدوزيس  pHلکتيک اسيد توليدونکي بکرتيا رسه رقابت کوي.  د رومن 

خطر لږوي. ژوندي حمريي کښتونه همدارنګه په رومن کي اکسيجن متيز کوي، او د غري 

هوازي حالتونو له ساتلو رسه مرسته کوي او د سيلولوز تجزيه کونکو بکرتياوو وده ښه کوي. 

و کې  ډېروايل دژوندی وزن اخيستو د بهرت کيدو پايله کيږي، شيدو د علفو په اخيست

محصول او شيدو شحم بهرت کيږي، اګر چې د شيدو په غواګانو کې دا تاثريات لږ دي. د 
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غوښينو غواګانو پرقوته غذاګانو ته د حمريي عالوه کول ورځني ژوندي وزن اخيستل او 

اپور اسونو کې د فايرب بهرت هضم کيدل ر  غذابدلول  ډېروي. د حمريي کښتونو ورکولو په

  شوي.

 

  اوليګو سکرايدونه  ۴۲.۱

دوهم څپرکی وګورئ(  ادعا  ;مونوسکرايد واحدونه 1.-.) اوليګوسکرايدونه

کيږي چې د  ساده معده لرونکو څارويو لپاره ګټور غذايي تغريات دي. دا د پروبايوتيک 

موادو په ګروپ کې شامل دي، چې مغذي غذايي مواد پرته نور مرکبات دي کوم چې د 

وملو ک مايکروفلورا بالنس د ګټورو بکرتيا د ودې په بهرت کولو رسه تغريوي او له دې کبله په

کې صحي محيط منځته راوړي. په دي غذاګانو کې په طبيعي ډول اوليګوسکرايدونه شتون 

ګلکتو اوليګوسکرايدونه -ميل او هغه ليګيوم چې الفا rapeseedلري: سويابني ميل، 

(GOSداين فرکتو ،)-( اوليګوسکرايدونهFOSد شيدو محصوالت ټرانس ،)- ګلکتو

( MOSحجروي ديوال منان اوليګو سکرايدونه ) ( او حمرييTOSاوليګوسکرايدونه )

لري. دوی په تجاريت شکل توليديږي. داسې وړانديز شوي چې دا مرکبات په هضمي الر 
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کې په دوه الرو رسه ګټور تاثريات رامنځته کوي. لومړي اګر چې دوی په اسانۍ رسه د 

کرتيا )د بيلګې ب favourableمرکبات د  FOSکوربه د انزاميونو پواسطه نه هضميږي، د 

او لکتوباسييل( پواسطه تخمر کيدي يش، دوی ته مقايسوي  Bifidobacteriaپه توګه 

ګټه ورکوي. دا د دا ډول مايکرواورګانيزمونو په وړاندي د مکروبونو نفوس پرته له ننګونکو 

نوعو  تغري کوي. دوهم د هضمي الري مکروبونه کيدي يش د اوليګوسکرايد پواسطه چې 

کرتيا رسه  نښتلو کې د مداخلې پواسطه د هضمي الري له ديوال رسه نښيل، د خطري ب

عوض کيدي يش. د حجرې د پيژندنې په توګه، د حجرو ټول ټايفونه د کاربوهايدريت 

لرونکو مرکباتو )ګاليکوپروتني او ګاليکولپيد( يو يب مثله ترتيب لري. لکه چې پورته د 

بي سطحه ض توليدونکو بکرتياوو حجرې ترکيپروبايوتيک په برخه کې ترشيح شوي، مر 

دي کوم چې دا کاربوهايدريتونه معلوموي او د کوم پواسطه چې دوی  lectinsلري چې 

د هضمي الري د حجرو رسه نښيل. کله چې ونښيل بکرتيا د دي توان لري چې تکرث وکړي 

 mannose-specificاو ننګونکي تاثريات توليدوي. د ساملونيال او ايکوالي نوعي يو 

 ،lectin  لري چې د منوز له پايت شونو رسه د هضمي مکوزا د سطحي رسه نښيل. په غذا

( شاملول، د مرض توليدونکو بکرتيا نښتلو کې مداخله MOSلرونکي مرکبات )-کې د منوز

کوي او د دي په عوض دوی له اوليګوسکرايد رسه نښيل او د هضمي موادو له ترييدو رسه 

 mannansشکل(. حمريي په حجروي ديوال کې  0۲.1ترييږي ) د هضمي الري څخه

لري او د ځني تجاريت موادو اساس جوړوي کوم چې په دې الر کې فعاليت لري. په 

حقيقت کې، د دا ډول حمريي ټوټه کيدو  علت دا دي چې ولې د حمريي محصوالت 

 ګټور دي. 

ړنو عالو څيد هغو محصوالتو ګټورتوب چې اوليګوسکرايدونه لري اوس د ف

هدف دي. دا ضامنت نشته چې يو اوليګوسکرايد به د ګټورو نوعو د ودې لپاره د 

مايکروفلورا د کمپلکس لپاره شتون ولري لکه چې د خوګانو په کوملو کې پيدا کيږي. 

ورکړل شوي د هغوی  E.coliتجربو ښوديل چې د خوګ بچيانو ته د خويل له الري 

لږول او د کويل فورم بکرتيا د شمري لږول  pHموادو د ته د ايليوم د هضمي  GOSځواب 

سپلمنټونو د شيدو څخه د بيلو شوو خوګ بچيانو د غريهوازي  TOSاو  FOSوو. د 
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بکرتياوو شمري لږ کړي، او د اسهال واقعاتو د لږوايل راپورونه ورکړل شوي. د فارم په 

په اندازه ريکارډ شوي.   91-1رشايطو کې، په وزن اخيستلو او غذا بدليدنې کې بهرتوايل د 

 په نورو څيړنو کې د مايکرو فلورا په ترکيب ، مايکرويب ميتابوليتونه يا توليد کې د تشخيص

پاييل  conflictingراپور ورکړل شوي. دا  pHوړ تغري څخه پرته د هضمي موادو د لږ 

ځکه  اکيدي يش رامنځته يش ځکه چې غذا له مخکې ځني اوليګو سکرايدونه درلودل ي

 چې تجربوي حالتونه ميالن لري چې نسبت فارم ته لږ سټريس ولري.

 

  انزاميونه ۱۲.۱

 په اتم څپرکی کې ترشيح شوي. په غذا کې ټول مواد د يت لرونکو هضمي انزاميونه

د دي انزاميونو پواسطه نه ماتيږي، او ځني قوي مغذي مواد د استفادې وړ نه وي. د نبايت 

حجراتو کيمياوي  جوړښت )فايرب(،  د هضمي الري په ځانګړو برخو کې وخت محدود 

و واد ازاديدل ځنډوي. تري وي او په ځينو خوراکو کې د غذا ضد فکتورونو شتون د مغذي م

څيړنو چې انزاميونه په کې سپلمنټ شوي تر څو دا محدوديتونه ختم کړي مختلف ځوابونه 

 منځته راوړي، اساساً ځکه چې دا خالص مواد نه وو. 
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د بايو تکنالوژي د پرمختګ په پايله کې،  ډېر موثر تيار شوي انزاميونه اوس په  

ند ډول ارزانه دی. له دې کبله، د مغذي موادو د بهرتوايل ډېره اندازه  توليديږي او په اړو 

لپاره له  غذا رسه سپلمنټ کيږي. دا انزاميونه په غذا کې د يو شمري الرو پواسطه عالوه 

کيږي. لومړي، دوی کويل يش چې د نبات د ذخريوي پويل سکرايدونو )د بيلګې په توګه 

و څخه د ونه، کوم چې د هضمي انزاميوننشايسته( استفاده کول بهرت کړي، تيل او پروتين

غريقابل نفوذ حجروي ديوال د  جوړښتونو پواسطه محفوظ  کيږي. له دې کبله سيلولياز د 

سيلولوز د ماتولو لپاره استعامليدي يش، چې د يت لرونکو د ايندوجينس انزاميونو پواسطه 

ورا سيلولياز يکروفلنه تجزيه کيږي. حتي په شخوند وهونکو کې په کوم کې چې د رومن ما

 لري، فايرب ماتونکي انزاميونه استعامليږي، مګر عکس العملونه يي مختلف دي ځکه چې 

( scoutجدول د خوراکي په ترکيب، وزن اخيستلو او غذا بدليدنې نسبت باندې يب پوسته وربيش ) 4۲.1

 د عالوه کولو تاثريات ß-glucanaseته د 

 اوين   9-1غوښني چورګوړي  

 Gain:food (gوزن اخيستل ) (gخوراک ) خوراکې ټايف

 1۲9.9 49.9 941. غنم

 1۲914 4190 914. وربيش

 1۲919 4909 .99. وربيش+انزايم

 اونۍ کې 0غوښني چورګوړي په  

 Gain:food (gوزن ) ټول خوراک خوراکې ټايف

 1۲940 999 .411 جوار

 1۲999 990 999 وربيش

 1۲919 919 4114 وربيش+انزايم

Adapted from Rotter B A, Marquardt R R and Guenter W 4999 Enzymes in feed: 

they really can be made to work, Alltech European Lecture Tour, February–March 

4999. 

د رومن تخمري سيستم خواص او نور فکتورونه لکه د سيلولوز ليګنيني پوښښ 

په توګه ژوندي وزن  411-9يي پيچيل دي. په خوګانو او پولټري کې عکس العملونه د 

يي غذا بدليدل غوره ريکارډ شوي. په ايليوم کې له سيلولياز رسه  411اخيستل بهرت کړي او 
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نټ کول په ساده معده لرونکو کې د  پويل سکرايدونو د غنمو د محصوالتو د خوراکې سپلم

 ډېر کړي.  1۲94څخه  1۲99ته او د خام پروتني له  1۲099څخه  .1۲49هضم د 

دوهم، انزاميونه د دي لپاره کاريږي تر څو هغه مواد مات کړي چې د مغذي 

موادو په هضم، جذب او استعامل کې مداخله کوي. په دې ساحه کې غټ استعامل د دي 

ګلوکان او -لپاره دي تر څو د دانو په حجروي ديوالونو کې د کاربوهايدريتونو برخي بيتا

arabinoxylansنزاميونو په وړاندې مقاوم دي. دا مواد د ، مات کړي چې د هضمي ا

نورو مغذي مواد هضم، جذب په هضمي الر کې د چسپناکه ژاولې په جوړولو رسه 

ګلوکان -ځنډوي. په خوګانو کې وړانديز کيږي چې  ډېره شوي چسپناکيدل تقريباً د بيتا

تاثره مپواسطه د معدي په محتوياتو کې منځه راځي کيدي يش د وړو ټوټو طبيعي چاڼول 

کوي. له دې کبله غټي ټوټي په چسپناکه هضمي ماده کې ځوړند وي او پرته له دې چې د 

معدې ښکته برخې ته ولويږي د ډوډينوم څخه ترييږي  او هضم يي په لږه موثره توګه تررسه 

کيږي. همدارنګه دا ممکن ده چې د چسپ  ډېرېدل حلقوي حرکتونه او د پانقراس 

ټري کې، د هضمي موادو چسپناک خواص د لږ پرفورمنس او ترشحات ګډوډوي. په پول

رسيښناکه فضلې سبب کيږي چې د فرش په اداره کې ستونزه منځته راوړي. د وربشو په 

 چوکاټ په خوګانو او پولټري کې انزاميي کړنه ۲.1.

و د ا د خوګانو او پولټري په خوراکو کې انزاميونه په غټو تجاريت شکلونو پيدا کيږي

وروستي لپاره غوره استعامل لري. د دي نوعو ترمنځ په ګټورتوب کې توپريونه راپور شوي، تاثري 

دا ممکن ځکه چې د دي نوعو ترمنځ د هضمي الري  ;يي په  ډېره کچه په پولټري کې وي

فزيولوژي توپري کوي. په پولټري کې په وړو کوملو کې د انزاميونو پواسطه د هضمي موادو په 

ښناک قوام کې  ډېر لږوايل شتون لري، ممکن ځکه چې نسبت خوګانو ته په کې اوبه لږي رسي

 په شاوخوا کې 0وي. په معده کې  ډېر پايت کيدل او په خوګانو کې د معدي تيزايب خواص )د 

pH( نسبت په ججوره کې منځنيو حالتونو ته )9-1 pH .انزاميونو ته  ډېر ويجاړيدونکي دي )

د ثبات لپاره انتخاب شوي. خوګان نسبت پولټري ته اوږدي  pHاميونه د دوی د نوي تجاريت انز 

کوملي لري چې په پايله کې مواد  ډېر وخت پايت کيږي او انزاميونه  ډېري کړين تررسه کوي. 

له دې کبله په پولټري کې د دوی محدودي هضمي الري ته د انزاميونو د سپلمنټ کولو  ډېر 

 فرصتونه شته.
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و ګلوکانياز سپلمنټ کول د وزن اخيستل بهرت کوي او په غوښينو چرګوړ -غذګانو کې د بيتا

جدول(. دا  4۲.1بهرت کوي ) کې د غنمو يا جوارو  لرونکو خوراکې په شان غذا بدليدل

خوګانو د  د انزايم همدارنګه د فرش ستونزي لږوي او د غذا ميتابوليکي انرژي بهرت کوي.

ايليوم او ټويل هضمي الري د مغذي موادو هضم بهرت کوي. د بيتا  خوراکو سپلمنټ کول د

يندوجينس ا ګلوکانونو په ماتولو کې، دا انزاميونه د هضمي مواد رسيښ لږوي، له دې کبله

انزاميونه د مغذي موادو د  ډېر موثر هضم او جذب پواسطه ښه بهرتکوي. دا ال هم روښانه، 

نه ده چې ايا رسيښ په انفرادي توګه د دي تاثرياتو مسول دی يا که چريي دا د هغو حالتونو 

ښودونکي دی چې د هضمي الري په لومن کې شته او ستونزي منځته راوړي. د خوګانو 

ټري ترمنځ دا عکس العملونه توپري کوي ځکه چې په هضمي فزيولوژي کې د دواړو او پول

چوکاټ وګورئ(. پايتيز د انزايم په دي کټګورئ  ۲.1.نوعو ترمنځ توپريونه شتون لري )

ګروپونه ازادوي چې يوازې د غري  orthophosphateکي دي. دا له پايتيک اسيد څخه 

 449تييل تخمونو کې د فاسفورس غټ شکل دي ) شخوند پواسطه ماتيږي او په دانو او

مخ وګورئ(. د دي په پايله کې څاروی ته  ډېر فاسفورس د استفادې وړ وي، او خوراکې 

ته د اضافه کېدونکي غري عضوي فاسفوس اندازه لږيږي چې په محيط د فاسفورس د اطراح 

چې  ه کې، هدف دا ديد لږولو پواسطه ګټور تاثريات لري. د انزايم کارولو په درميه ساح

انزايم په ځوانو څارويو کې سپلمنټ کړو، په کومو کې چې ايندوجينس انزاميونو توليد 

محدود وي. له شيدو وختی بيل شوي خوګان لږه اندازه امايلياز، پروتياز او لپياز لري )اتم 

او  يڅپرکی وګورئ(، او د مغذي موادو د هضم پراخوالی او ډېروالی به پرفورمنس بهرت کړ 

د غري هضم شوو مغذي موادو له کبله اسهال  لږوي چې وروستۍ هضمي الري ته رسيږي 

په پايله کې، انزاميونه په ساده معده لرونکو څارويو کې د  او د بکرتيا پواسطه تخمر کيږي.

وړو کوملو څخه د اخيستو لپاره د مغذي موادو د خوشی کولو پواسطه نسبت  په وروستۍ 

ر ته موثر استعامل لوړوي ، چې په پايله کې د څارويو لپاره لږ ارزښت هضمي الر کې تخم

 لرونکي محصوالت  منځته راځي  )د بيلګې په توګه مفر شحمي تيزابونه(.

د دې لپاره چې د څارويو په خوراکه کې موثر يش، انزاميونه بايد په محدوده 

 و په کول او پليټ کول( اتودوخه کې د ذخريه کولو په مهال، جوړونکو پروسو )تودوخه ور 
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 جدول په خوراکو کې د انزايم سپلمنټ کول ۲.1.

 انزايم ستونزمن مرکبات خوراکې ترکيب

 ß-Glucan: glucose ß-4,1 linked وربيش او جودر 

spine 

with ß-4,0 side linkages; sequence 

of linkages varies between barley 

and oats and between cultivars 

ß-glucanase 

او  ryeغنم )همدارنګه 

triticale) 

Arabinoxylans: ß-4,1 

xylopyranose 

residues spine with terminal 

arabinofuranosyl substitutes 

Pentosanase 

or 

xylanase 

 Cellulose Cellulase فايربي مواد

 سويابني او سويا محصوالت

 

 څارويو کې د پروتني محدود هضمپه ځوانو 

 

Proteinases 

فاسفورس  phytinپه ساده معده لرونکو کې د  داين او تخمونه

 لږ شتون 

 

Phytase 

هضمي الر کې د پي ايچ په پراخه نوساناتو کې، د کوملو د پروتياز رسه مقاوم پاتی شی او 

د هضمي الري په پورته برخه کې به د خوراکي په ترکيب ځانګړي عمل ولري. انزايم بايد 

د هغې د ټارګيټ موادو په اساس انتخاب يش. تجاريت انزاميونه په  ډېره اندازه رسچېنو په 

 Trichoderma longibrachiatum ،Aspergillusفنګس لکه ځانګړی توګه 

niger  اوHumicola insolens  څخه په الس راځي. د دی انزاميونو د استعامل  لنډيز

 جدول کې ورکړل شوي. ۲.1.په 

 

  عضوي تيزابونه ۴۲.۱

په ځوانو خوګانو کې د خوراکې موثر هضم په معده کې د کايف ترشح شوو تيزابو 

رسه تړيل دي. په عمومي توګه له شيدو د وختي بيل شوو خوګانو په خوراکه کې تيزايب 

عالوه کيدونکي استعامليږي.  په ځوانو خوګانو کې د دوی استعامل د هضم د فزيولوژي 

ماده  د عوض رسه تړيل دي. رودونکي خوګ بچيان او د خوګو له شيدو څخه په جامده 

قاعده ترالسه کوي، په هر يوساعت کې رودل تررسه  little-and-oftenمغذي مواد په 

کوي.  شيدي په معده کې لخښته کيږي، او د هايدروکلوريک اسيد ترشح د لکتيک 
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 pHي. دا ږاسيدپواسطه  ډېرېږي چې د لکتوز له تخمر څخه د لکتوباسييل پواسطه توليدي

دومره لږوي چې د پروتني د هايدروليز او خطري بکرتياوو د توقف لپاره کايف دي. له دې 

کبله، وړو کوملو ته د لخښتې څخه د مغذي موادو ازاديدل ثابت دي.  د شيدو څخه د 

بيليدو په مهال جامد مواد  نسبت شيدو ته لږ د هضم وړ دي، په  ډېره اندازه مرصفيږي، 

غذاګاين، او  ډېر خنثي کونکي توان لري. د محدود شوي هايدروکلوريک لږي تکراري 

دومره لږ کړي چې د مرييض بکرتيا د ودې مخه ونييس.  pHاسيد توليد کايف نه دي چې 

عالوه له دې څخه، دا مغذي مواد کيدي يش د وړو کوملو نابالغ هضم او جذب  ډېر  او  

 کيږي.وروستي هضمي الر کې يي تخمر د اسهال سبب 

د دي ستونزو د ختم لپاره، د شيدو څخه د بيل شوو په خوراکوکې تيزابونه عالوه کيږي تر 

ډېر کړي، او پي ايچ په چټکۍ رسه لږ کړی چې د پروتني په هضم    HCLڅو د معدي 

او د هضمي الري په مايکرو فلورا ګټور تاثريات لري. اګر چې عريعضوي تيزابونه د 

يل لپاره استعامليږي، او پي ايچ لږوي، عضوي تيزابونه اضافه هايدروجن د ايونو د سپ

غوښتونکي خواص لري. د دوی د مالګي  شکل  بوي نه لري او په اسانۍ تري استفاده 

او انيون په غذا کې په چڼياسکو او بکرتيا باندې   ;پي ايچ او د غذا رسه  نښتل لږوي ;کيږي

له دې کبله د خوراک کيفيت لوړوي. چوکاټ وګورئ(، 0۲.1د مکروب ضد تاثري لري )

لپاره يو کمپلکس په توګه عمل کوي، له دې کبله  Mg++او  Ca++لکه  cationsانيون  د 

نښتل بهرت کوي. همدارنګه وړانديز کيږي چې په وړو کوملو کې د لنډ ځنځري لرونکو 

شحمي تيزابونو شتون د هضمي ديوال د وييل تخريب لږوي کوم چې د شيدو څخه د 

يليدو رسه تړاو لري. په پايله کې، عضوي تيزابونه، چې يو ځل په خوګانو کې جذب يش، ب

په وسطي ميتابوليزم کې د اسايس انرژيکي رسچينو په توګه استعامليدي يش. دا ستونزمنه 

ده چې د عضوي تيزابونو لپاره د دي ټولو ادعا شوي تاثريات تجربوي واقعات وڅيړل  يش. 

Partenent  اوMroz(4999)  .په پراخه توګه د دوی د تاثري ميکانيزم ارزيايب کړي دي

يواي يو څو څيړنو ښوديل چې د معدي پي ايچ لږ شوي، مګر د منونې اخيستلو ميتود يي 

ستونزمن دي، ورځني توپريونه، د خوراکې او ترشحاتو مختلفي اندازي، او د منوين 

يړنه ډول تاثريات تائيد شی، يوه څ اخيستل ورکوي. د دي لپاره چې د عضوي تيزابونو دا
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اړينه ده چې په هغې کې د پي ايچ اليکرتودونه په  داميي توګه په معده کې  وي. په ايليوم 

کې د آمينو اسيدونو په هضم باندې مثبت تاثري  او مغذي موادو نښتل په وده کونکو خوګانو 

ګ د هغې په غلظت، د خو کې شتون لري . د دي تاثري اندازه په استعامل شوي تيزاب او 

عمر او د غذا په ترکيب پوري اړه لري. د مرنالونو په برخه کې، د کلسيم او فاسفورس جذب 

بهرت شوي، مګر د دي مرنالونو په نښتلو کې مختلفي پاييل شتون لري. په ځينو څيړنو کې  

مي الري ضعضوي تيزابونه د مکروبونو په شمري او نوعو باندې ګټور تاثري درلود، مګر د ه

په مورفولوژي باندې په تاثري لږ کار شوي تر څو د وييل  جوړښت بهرتوايل تيوري وازمويل 

يش. په پايله کې، په ځينو څيړنو کې غذا ته د فارميک اسيد، فوماريک او سرتيک اسيد 

عالوه کول د انزاميونو کړنه  ډېره کړي چې د وسطي ميتابوليزم رسه تړيل دي، داښايي چې 

 ابونه دمغذي موادو له ميتابوليزم رسه مرسته کوي.دا تيز 

 چوکاټ د عضوي تيزابونو  مکروب ضد تاثري 0۲.1

څخه  undissociatedعضوي تيزابونه د محيط د پي ايچ په اساس له 

dissociated  شکل ته بدليږي. پهundissociated  شکل کي دوی  په چټکۍ رسه

غشا څخه د مايکرواورګانيزم سايتوپالزم ته خپريږي. کله چې  semi-permeableد 

کيږي او د حجروي  dissociatedپي ايچ په شاوخوا کې، تيزاب  9داخل يش، تقريباً د 

)کوم  pKaانزايم او ترانسپورت سيستم توقف پواسطه تاثري کوي. هغه تيزابونه چې لوړ 

  نځري لرونکي تيزابونه او غريمشبوع تيزابونهشوي( لري، اوږد ځ dissociated  911چې 

 ډېر موثر دي.

اګر چې د دي تيزابونو دقيق ميکانيزم روښانه، نه دي د خوګانو په غذاګانو کې 

 0۲.1عالوه کول د مغذي موادو د هضم، ودې او غذا بدليدنې لپاره ګټور ثابت شوي )

جدول(. دا د نوي له شيدو بيلو شوو خوګانو لپاره خاص دي، کله چې له ښه تغذيوي 

منجمنت پروسيجرونو رسه يوځای وي. فارميک او پروپيونيک تيزابونه نسبت فوماريک او 

سرتيک تيزابونو ته په ورته اندازه عالوه کولو رسه  ډير موثر دي ځکه چې مخکني يي لږ 

 غذا( فارميک  kg/tonneب د شاملولو وړانديز شوي اندازي )ماليکويل وزن لري. د تيزا
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-41۲1د اندازو تاثري ) fumaric acidجدول د ځوانو خوګانو په وده او غذابدليدنې باندې د  0۲.1

49۲9kg) 

 فوماريک اسيد)1( 

 1 4 . 0 1 

 pH 9۲99 1۲99 1۲00 0۲99 0۲91خوراکې 

 94 .94 .99 .99 .99. (g/dayژوندي وزن اخيستل )

 914 191 119 190 190 (g/dayخوراک اخيستل )

Gain:food (kg gain/kg 

food) 
1۲9. 1۲91 1۲99 1۲91 1۲91 

Adapted from Easter R A 4999 Acidification of diets for pigs. In: Haresign 

W and Cole D J A (eds) Recent Advances in Animal Nutrition – 4999, 

London, Butterworth. 

دي،  9.-1.او سرتيک اسيد  49-.4، فوماريک اسيد 41-9، پروپيونيک اسيد 9-9اسيد 

 مګر توصيه کول توپري کوي.

 

  د سپري پواسطه وچه شوي پالزما ۴۲.۱

لکه چې پورته د عضوي تيزاب په عالوه کونکو کې ذکر شو، وختي له شيدو بيل 

تمونه چې ابتدايئ هضمي او معافيتي سيس شوي خوګ بچيان له ننګونو رسه مخ کيږي کوم

لري. د دي په پايله کې د هضمي الري وييل تخربييږي، چې دمغذي موادو جذب لږيږي، 

او د ناروغي توليدونکو څخه ننګوين  ډېريږي. د  ډېر هضم وړ مغذي موادو يو رسچينه 

چه سطه و اړينه ده، او يو محصول چې د هضم وړ آمينو اسيدونه تهيه کوي د سپري پوا

( ده. دا د حالل ځايونو څخه د راټويل شوي ويني څخه جوړيږي چې SDPشوي پالزما )

سپري پواسطه وچه شوي تر څو پروتني وسايت.  ډېر پروتني لري، او پروتني يي د 

امينوګلوبولينونو په شمول له البومني، ګلوبني، او ګلوبولني څخه جوړ شوي. آمينواسيدونه 

ته دي،  ډېر اليسني، تريپتوپان او تايرونني لري. همدارنګه لږ ميتونني يي د غوا شيدو ته ور 

 او ايزوليوسني لري.

شاملول خوراکه اخيستل او غذا بدلول د خوګانو په  SDPپه خوراکه کې د 

ټايفونو او محيطونو له مخې په  ډېره اندازه بهرت کوي، مګر دا په ځانګړی توګه په هغو 

يو خوندوره  SDPحالتونو کې موثر دي  چې  ډېره اندازه مرض توليدونکي رسه مخ  وي. 
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 شيدو څخه د بيليدو په مهال دا دماده ده او د خوراکي د اخيستلو د بهرت کولو پواسطه د 

villus  جوړښت او دندي رسه مرسته کوي او له دې کبله د مغذي موادو هضم او جذب

موثر کوي.  د خوګانو او غواګانو ترمنځ د مغذي موادو د رسچيني په توګه د پالزما د رسچيني 

دي لوړه  دي، او په 91g/kg-1.نورمال شاملول  SDPترمنځ توپري نشته. په غذا کې د 

څپرکی کې د څارويو د  0.اندازه کي د پروتني د رسچيني په توګه دا به په نورمال ډول په 

پروتني د کنسنرتويتونو الندې شامل شوي. په هر صورت  فکر کيږي چې دا محصول د 

 وده تحريکونکو خواصو عالوه د هضم وړ آمينو اسيدونو لپاره سپيل کيږي.

 ي ګټورو تاثريات د امييوګلوبولينونو د شتوند ودې تحريکولو او صح SDPد 

رسه مرسته کوي. دا وړانديز کيږي چې امييونوګلوبولينونه د خوګ بچيانو پواسطه نه 

جذبيږي تر څو معافيتي سيستم تحريک کړي مګر دوی کيدي يش په هضمي الر کې 

وملو ک عمل وکړي، بکرتيا او ويروسونه د هضمي ديوال له تخريب سايت، او له دې کبله

دندي سايت د وييل سطحه  ډېروي، انزايم توليد  ډېروي او اسهال لږوي. په دي وروستي 

چې د خوګانو څخه وي  SDPمعافيتي تاثري کي، ځني تازه راپورونه وړانديز کوي چې 

 نسبت غواګانو ته غوره او قوي ده.

 

  د رومن د تخمر تغريشوي مواد ۴۲.۱

د تخمر پرويس معموالً په نريو رابطو کې ساتل کيږي، او دوی يو بشپړ  د رومن

سيستم جوړوي، هر جوړ شوي تغري له يو څخه  ډېر محصول لري. له دې کبله د دي پروسو 

تغري يو ټارګيټ غوښتنې ته ستونزمن دي. رسه له دې، داسې محصوالت شتون لري چې د 

ئ(. د ړي پاييل ترالسه يش )اتم څپرکی وګور تخمر د تغري لپاره استعامليږي تر څو ځانګ

انتي بيوتيک او پروبايوتيک استعامل پورته ذکر شو. د رومن نور تغريونکي په حنثی 

 کونکو، ميتان نهي کونکو او ټيمپاين په مخنيوي کونکو شامل دي. 

خنثي کونکي د شخوند وهونکو په خوراکو کې شامليږي تر څو پي ايچ هغه 

-9کړي چې د حجرې تجزيه کونکو اورګانيزمونو د کړنې لپاره مناسب وي)اندازو ته تنظيم 
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9 pH هغه غذاګاين چې سمدستي د تخمر وړ کاربوهايدريتونه لري اسيدي حالتونه .)

رامنځته کوي او لکتيک اسيد تخمر  ډېروي، دواړه يي حجرې تجزيه کونکي بکرتيا لپاره 

يدوزيس لپاره د څاروی مساعدونکي دي. زيان رسونکي دي. دا غذا اخيستل لږوي او د اس

دوهمي ستونزي د شيدو د شحم لږيدل، رومن التهاب، کيتوزيس، ګوډوايل او ځيګر ابيس 

دي. کيمياوي مواد لکه سوديم باي کاربونات، سوديم کاربونات، کلسيم کاربونات او 

قوالی  يمګنيزيم اوکسايد د هايدروجن ايونونه حنثی کوي او په رومن کې د مايعاتو رق

ډېروي. دا په موثر ډول د مکرويب پروتني جوړول  ډېروي او په پايله کې د نښتلو وخت 

لږيږي، نشايسته او پروتني د کوملو څخه تښتي. د حجرې تجزيه کونکو بکرتيا کړين او د  

اندازه  ډېريږي. په امريکا کې دا عامه ده  acetateرومن په مفرو شحمي تيزابونو  کي د 

هغو غواګانو  MgOعالوه کيږي او ځني وختونه همدارنګه  day0aHCOg N.11/چې 

په غذا کې عالوه کوې چې د شيدو په وختي مرحله کې وي. داسې وړانديز کيږي چې دا 

ازاد يش، دا به ګټور وي  CO.چې باي کاربونات خنثي کونکي هغه وخت مرصفيږي چې 

استعامل کړي  چې غريمنحل دی او له دې کبله نه  bentonitesاو  claysچې ځانګړی 

تجزيه کيدونکي انيونونه او خنثي کولو ته اجازه ورکوي تر څو ډېر په هضمي الر کې تررسه 

يش. انتي بيوتيکونه لکه ويرجينامايسني او مونينسني د هغو بکرتياوو په ضد استعامليږي 

يکوي )پورته اسيد اخيستل تحرچې لکتيک اسيد توليدوي. دا پروبايوتيکونه د لکتيک 

د ګراس انرژي( او د   411وګورئ(. په رومن کې د ميتان توليد يوه ضايع پروسه ده )تر

ځمکې د شنو خونو ګازونو رسه مرسته کوي. د عالوه کونکو استعامل تر څو د ميتان توليد 

 (.مخ وګورئ 99.شوي )بند کړي په اتم څپرکی کې ترشيح 

د رومن تخمر داسې ګازات توليدوي چې د رومن او  په نورمالو رشايطو کې،

ريتکومل د تقبض پواسطه، په کارديا برخه کې ذخريه کيږي، چې له هغه ځايه دمرۍ پواسطه 

د ارګمې پواسطه خارجيږي. ټيمپاين هغه وخت واقع کيږي چې ګاز بند او څاروی يي د 

يو سبب  کيدل يي د ازاد ګازپاکولو توان ونه لري. د اسيدوزيس له کبله د رومن يب حرکته 

دي، مګر په ځانګړو څړځايونو، په ځانګړی توګه هغه چې  ډېر ليګيوم  او  ډېر کنسنرتيت 

غذاګاين )جاي بند(، په رومن کې د تخمر پروسه د ګاز د بنديدو او مايع د پوکاڼي کيدو 
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اځي. ر  سبب کيږي. له دې کبله ګاز د ارګې پواسطه نه وځي او په رومن کې فشار منځته

دي حالت ته ځګ لرونکي ټيمپاين وايي. د ليګيوم د ټيمپانۍ په صورت کې، ځګ د 

نبات له کيمياوي موادو رسه تړاو لري. هغه غذاګاين چې  ډېر کنسنرتيت لري، داسيدي 

تخمر د چټکي جمع کيدنې پواسطه د رومن نورماله دنده ګډوډيږي او د بکرتيايي 

پواسطه د حجرې د تجزيې په مهال، چې په پايله  موکوپويل سکرايدونو د خويش کيدو

کې د رومن د مايعاتو چسپناکه خاصيت  ډېريږي او يو ثابت ځک جوړيږي. د ساحوي 

ټيمپانې په واقعه کې، منجمنت شتون لري )د بيلګې په توګه د بيدي يا بوسو تغذيه کول 

وږي  بله دویمخکې له دې چي غواګاين وښو، شفتيل څړځايونو ته واړول يش له دې ک

نه دي، څاروي لوند ، نابالغ څړځای ته نه اړول کيږي او د متناوب څړ مخنيوي کيږي( تر 

څو د دي واقع کيدل لږ يش، مګر زياتره دا کايف نه دي.  د تخمر اخري محصول تغري لپاره 

انتي بيوتيک استعامل شوي  تر څو لږ ځګ جوړونکي مواد توليدکړي. په هر صورت، 

مواد  ډېر استعامليږي. دا د رومن د مايع سطحي کشش لږوي، او د  خاص د ځګ ضد

، lecithinثابت ځګ جوړيدو مخنيوي کوي. د نباتاتو تيل )په ځانګړی توګه زغرو تيل(، 

( او مصنوعي پويل مري pluronicsحيواين شحم، مرنايل تيل، ډيټرجينټ )

poloxalene  په دي برخه کې شامل دي. دalkylarylsulphonate  عالوه کول د

پکتني د مشتقاتو ازاديدل بندوي چې د ځګ سبب کيږی. اصيل ستونزه له دې ډول عالوه 

کونکو رسه په رومن کې د کايف اندازي ساتل دي، ځکه چې مايع په چټکۍ رسه ترييږي. 

د تيلو رسه علف سپري کول ګټور دي. په نيوزليند کې د څړځای د ټيمپاين لپاره يو محصول 

لري استعامليږي، مګر د دي  alcohol ethoxylateډيټرجينټونه او  pluronicچې 

ګټورتوب، او د بل څړځای ټيمپاين درملنه، د ځای بندو د ټيمپاين لپاره معلوم نه دي. د 

وروستي لپاره د ټيمپاين ټايف، د ايونوپور انتي بيوتيکونو ګټورتوب په خصويص توګه د 

  11g/kgDMتلو رسه مرسته کوي. په غذا کې لږې مطلقې اندازي او ورځني غذا اخيس

سوديم باي کاربونات عالوه کول وړانديز شوي، ځکه چې  له رومن څخه د مايع ترييدل 

 چټک کوي، مګر غذا اخيستل هم متاثره کوي.



لنډيز ۱۰۱۵

 لنډيز

غذايي عالوه کيدونکي څارويو ته د مغذي موادو د ګټورتوب د بهرتوايل لپاره ورکول  .4

 کيږي.

هضمي الر کې د بکرتيا شمري لږوي او څاروی ته د مغذي مواد شتون  انتي بيوتيک په ..

ډېروي. د انتي بيوتيکونو  ډېر استعامل داسې بکرتيا رامنځته کوي چې د  ډېرو انتي 

بيوتيکونو په وړاندې مقاومي وي، او په  ډېرو هيوادونو کې د دوی استعامل د ودې 

 د تحريک لپاره محدود او منع شوي.

ژوندي مکرويب سپلمنټونه دي چې د کوملو د مکرويب بالنس په بهرت  پروبايوتيک .0

کولو رسه څاروی ته ګټور دي. ګټور مايکرو اورګانيزمونه مرييض بکرتياوي يب ځايه 

 کوي او داسې انزاميونه توليدوي چې د کوربه د هضم توان بشپړوي.

بله د دا ډول کاوليګوسکرايدونه د مناسبو بکرتياو پواسطه تخمر کيدي يش، له دې  .1

مايکرو اورګانيزمونو په وړاندې او د ننګونکو نوعو نفوس تغري کوي. دوی همدارنګه 

 د هضمي ديوال د ننګونکي بکرتيا رسه د نښتلو له الري مداخله کوي.

ايکزوجينس انزاميونه د څارويو غذا ته عالوه کيږي تر څو د دوی خپل هضمي  .9

 و کې د غذا ضد رابطې مايت کړي.انزاميونه سپلمنت کړي تر څو په غذاګان

د ځوانو خوګانو غذاګاين عضوي تيزابونه په بر کې نييس، چې د هضمي الري پي  .9

ايچ لږوي، او د پروتني په هضم او هضمي الري په مايکروفلورا کنرتولونکي ګټور 

 تاثريات لري.

ضم هد سپري پواسطه وچه شوي پالزما د نوي له شيدو بيل شوو خوګ بچيانو لپاره د  .9

وړ آمينو اسيدونو خوندوره رسچينه ده. د دي اميونوګلوبولني د هضمي الري صحت 

 بهرت کوي.

هغه محصوالت چې د رومن دتخمر د تغري لپاره استعامليږي په خنثي کونکو شامل  .9

دي، چې د رومن پي ايچ او د حجروي ديوال ماتونکي بکرتيا فعاليت تنظيموي، هغه 

ې د ره کوي او ټيمپاين مخنيوی کونکی مرکبات، کوم چمرکبات چې ميتان توليد متاث

رومن په مايع په ځګ کې  د توليد شوی ګاز د نښليدلو څخه مخنيوي کوي.
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 پوښتني

 د انتي بيوتيکونو او پروبايوتيکونو کړنې د ودې تحريکونکو په توګه مقايسه کړئ. ۴۲.۱

 وادونو کې ل په ځينو هيد ودې د تحريک کونکو په توګه د انتي بيوتيکونو استعام ۲.۱.

لږ شوي. هغه اندازي بحث کړي چې د غذا په فورمول کولو کې نيول کيږي او د غذا د 

 عالوه کونکو عويض تر څو د څاروی توليد ډاډمن کړي.
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 شپږمه برخه

 حيواين محصوالت او انساين تغذيه

د دې کتاب اخري برخه يو څپرکی لری او د څارويو څخه د حيواين محصوالتو 

 مرصفونکو ته بدليږي.

)وړئ، د فارم د څارويو مقصد دا دي چې غذا )شيدي،غوښه،هګۍ(، مواد 

څپرکی د حيواين محصوالتو  25توليد يش چې انسان يي استعاملوي.  پوستکی( او کار

منظر ذکر   څخه مغذي مواد مرسته او ترکيب روند ترشيح کوي او بيا د حيواين محصوالتو 

 کوي چې د انسان په روغتيا او محيط باندې تاثري لري.
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  څپرکی ويشتمپنځه 

 حيواين تغذيه او د حيواين محصوالتو مرصفونکي

 مقايسوي تغذيه ۵۲.۱

 د انساين اړتياوو رسه د حيواين محصوالتو مرسته ۲.۱. 

 د حيوانی محصوالتو په استعامل نيوکي ۵۲.۱

 حيواين محصوالتو په مرصف کې راتلونکي متايلونهد  ۵۲.۱

 

غوښه )د کبانو په شمول(، شيدي، د شيدو محصوالت او  –حيواين محصوالت 

هګۍ د انساين غذا په توګه استعامليږي، اګر چې ځني د نورو څارويو د غذا په توګه هم 

رويو ااستعامليدي يش . په پرمختللو هيوادونو کې، د غوښي د صنعت محصوالت د څ

)پيشوګانو او سپيانو( د غذا په توګه استعامليږي او همدارنګه د فارم  څارويو )د بيلګې په 

توګه لکه د غوښي او هډونکو پوډر( په غذا کې عالوه کيدي يش. د شيدو محصوالت د 

ځوانو څارويو لپاره چې له ميندو جال شوي وي د شيدو د عويض غذا په توګه استعامليږي. 

، مونږ د څارويو محصوالت د انساين غذا او کورنيو څارويو د غذا په توګه په دې څپرکی

 څپرکی کې ترشيح شوي. 02د دوی استعامل د فارم څارويو لپاره په  ;تر نظر الندې نيسو
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  مقايسوي تغذيه ۵۲.۱

 د فارم د څارويو غذايي اړتياوي په مخکنيو څپرکو کې ترشيح شوي. دلته له هغو څپرکيو 

اړتيا ځني انتخاب شوي اندازي رسه څخه د انسان او د هغوی له هم نشني ، سپي د غذايي 

کيلوګرامه وده کونکو نوعو، پسونو، خوګانو، سپيانو او  02جدول د  1۲01مقايسه کيږي. 

جدول د دي دري نوعو د ژوند ساتنې اندازي ښايي.  0۲01انسان اړتياوي خالصه کوي، او 

جدول وګورئ( اړتياوي دنوعو ترمنځ  ښکاره توپريکوي، په  1۲01د وده کونکو څارويو )

چټکه وده کونکو نوعو کې اړتياوي  ډېري دي. د مثال په توګه، چټک وده کونکي خوګان 

چنده  ډېر کلسيم  02-11چنده  ډېر پروتني او 7-6چې د يو ځوان انسان ته ورته وزن لري، 

ه ډېره ده، په داسې حال کې چې کراره ود ته اړتيا لري. همدرانګه د وده کونکي سپي اړتيا 

 کونکي پسونه خوګانو او انسانانو ته منځني حد لري. 

جدول وګورئ(، بيا  ۲.۱.د بالغو څارويو د ژوند ساتنې د مغذي موادو اړتياوي )

هم عموماً د کورنيو څارويو نسبت انسان ته  ډېري دي، مګر توپريونه يي نسبت وده کونکو 

په حقيقت کي د انسان د ژوند ساتنې انرژي اړتيا  نسبت نورو نوعو ته   څارويو ته لږ دي.

 ډېره ده. اګر چې انسان ميالن لري تر څو د مغذي موادو د اخيستو رسه ربط يش، دا ارقام 

 چوکاټ د څارويو عويض استعامل 1۲01

اګر چې څاروي عموماً دغذايي رسچينو په توګه استعامليږي، دا بايد په ياد ولرو چې دوی  د 

جامي  استعامل تر څو تري انسان لپاره نوري ګټي هم لري. پوستکي، وړي او د دوی د ويښتانو

 draughtاو نور محصوالت لکه قاليني جوړ کړي. په  ډېرو هيوادونو کې څاروي  ډېر د 

مقاصدو لپاره استعامليږي، تر څو پري بارونه وييس او د فارم ماشينونه پري کش کړي. دي 

ون يزي شتتيلو څخه مشتق کيږي، روښانه انګ  fossilاستعامل ته چې په عويض توګه عموماً د 

لري ترڅو د څارويو په دي محصوالتو کې عالقه وساتو. د انسان لپاره د واکسني او نورو طبي 

د دي محصوالتو اندازه اوس مهال د  ;محصوالتو د وړاندې کولو لپاره هم څاروي استعامليږي

 جنتيک انجيرنۍ پواسطه متديد کيږي.
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دا په ګوته کوي چې د دوی کورين څاروي   ډېرو مغذي موادو ته اړتيا لري، په ځانګړی 

 توګه که چريي وده  يا چټک توليد وکړي.

 

  د انسان د اړتياوو رسه د حيواين محصوالتو مرسته ۲.۱.

د انسان او کورنيو څارويو د مغذي موادو د اړتياوو د مقاييس څخه وروسته، مونږ 

بايد اوس د هغه مغذي موادو اندازي تعني کړو چې د انسان غذا ته د وروستيو نوعو پواسطه 

جدل کې خالصه شوي. په  0۲01برابريږي. د نړۍ غذا ته د حيواين محصوالتو مرسته په 

تقريباً د انرژي شپږمه برخه برابروي او درميه برخه د  مجموع کې، حيواين محصوالت

غوښه يي سرته برابرونکي ده، په تعقيب يي شيدي او د شيدو محصوالت  ;پروتني برابروي 

 دی. 

جدول( د هيوادونو لپاره ارقام  د  2۲01په انفرادي توګه د نړئ له اوسطونو څخه )

 ي او زياتره اروپايي هېوادونو کې د غوښپام وړ توپري کوي. له دې کبله په شاميل امريکا 

 وده کونکو څارويو مقايسوي غذايي اړتياوي  aژوندي وزن kg02جدول د انسان او اهيل   1۲01

 dپسه cخوګ bسپي aانسان نوعي

 9 11 01 12 (MJ/dayانرژي )

 22 012 022 182 (g/dayپروتني )

 – 0 8 17 (g/dayاليسني )

 – cysteine (g/day) 2۲8 1 8ميتونني + 

 2۲72 12 11 0۲2 (g/dayکلسيم )

 2۲61 8 8 1 (g/dayفاسفورس )

 1۲2 7 9 2 (mg/dayمس )

 – 2۲9 1۲2 0۲2 (mg/dayتيامني )

 – 1۲0 0۲0 2۲1 (gm/dayرايبوفالوين)

 A (iu/day) 1122 1222 6222 1022ويټآمني 

 D (iu/day) 222 122 1022 022ويټآمني
aMainly UK estimated average requirements or recommended dietary allowances: 
averages for males and females (Garrow J S, James W P T and Ralph A (eds) 0222 

Human Nutrition and Dietetics, 12th edn, Edinburgh, Churchill Livingstone). 

bAmerican Association of Feed Control Officials. 
cAppendix 0, mainly Table A.0۲9۲1 and A.0۲9۲0 (1۲1 kg of food per day). 

dAppendix 0, Tables A.0۲7۲1 and A.0۲7۲0 (112 g/day of liveweight gain). 
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وده کونکو څارويو مقايسوي   aژوندي وزن kg12جدول د انسان او اهيل   0۲01

 غذايي اړتياوي

 cپسه bسپي aانسان نوعي

 9 8۲2 6۲1 (MJ/dayانرژي )

 22 28 122 (g/dayپروتني )

 – 0۲6 0۲6 (g/dayاليسني )

 – cysteine (g/day) 2۲8 0۲1ميتونني + 

 2۲72 0۲2 1۲0 (g/dayکلسيم )

 2۲11 0۲9 1۲0 (g/dayفاسفورس )

 1۲0 2۲0 0 (mg/dayمس )

 – 2۲9 2۲6 (mg/dayتيامني )

 – 1۲0 1۲0 (gm/dayرايبوفالوين)

 A (iu/day) 1 122 0 812 1 022ويټآمني 

 D (iu/day) 022 081 022ويټآمني
aPigs are not included in this table because they are not normally 

maintained at 12 kg liveweight. 

b, c, dSee Table 01۲1 for comparative sources. 

چنده د افريقا او هندي قاري  ډېر دي، اګر چې د هند د شيدو د مرصف  22-02مرصف 

 تفاوت دومره  ډېر نه دی.

جدولونو ارقام د انفرادي هيوادونو لپاره د مغذي موادو په اخيستو  2۲01او  0۲01 کله چې د 

کې داخليږي، دوی ښايي چې د يو شخص لپاره د نړيوالو اوسطونو څخه د ورځي په 

جدول(. په  1۲01ګرامه پروتني پام وړ انحراف وکړي ) 09انرژي او 0۲2MJحساب تقريباً 

پرمختللو هيوادونو  اروپا، شاميل امريکا او همدارنګه په کوچي هيوادونو )اسرتاليا او 

انرژي، يا تقريباً د ټويل اخيستل  2MJارجنتينا( کې حيواين محصوالت د ورځي تقريباً 

ګرامه  پروتني برابروي، چې  72gي. د ورځي تقريباً کيدونکي انرژي درميه برخه برابرو 

 نسبت د انسان ټولې اړتيا ته  ډېر دي.

په هرصورت، د هيوادونو ترمنځ د حيواين محصوالتو د دي دري کټګوريو ترمنځ 

د حيواين  توپريونه شتون لري. د مثال په توګه د شيدو د صنعت عالوه ، په امريکا کې

شحمو )کوچ( مرصف لږ کړي. د کوچو مرصف په هسپانيا کې لږ دي ځکه چې دوی د 

زيتونو تيل استعاملوي. په چني کې د غوښي څخه د انرژي اخيستل  ډېر  مګر پروتني 

 اخيستل لږ دي ځکه چې د غوښي لپاره د خوګ شحم لرونکي غوښه خوړل کيږي. په 
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 ال غذايي برابرونکو رسه د بېالبيلو غذايي ګروپونو مرستهجدول د نړيو  0۲01

 (%پروتني ) (%انرژي ) خوراکي ګروپ 

 20 27 غيل داين 

 pulses 7 12ريښي، تيوبرونه او 

Nuts2 12 ، تيل، نبايت شحم 

 0 8 منحل شکري او باي پروډکټ

 7 6 سبزيجات او ميوي

 66 78 ټول نبايت محصوالت

 11 8 غوښه

 0 1 هګي

 1 1 کب

 11 1 شيدي

 1 1 نور

 2 0 حيواين شحميات

 02 18 ټول حيواين محصوالت

 2 1 نوري غذاګاين

 (kg/head/year( )FAOجدول په ټاکلو هيوادونو کې د غوښې او شيدو ترکيب ) 2۲01

 شيدي غوښه هيواد يا زون

 017۲6 101۲6 امريکا

 162۲0 86۲1 ارجنټاين

 092۲0 90۲2 فرانسه

 020۲1 82۲0 برتانيا

Burundi 0۲7 0۲6 

 11۲2 0۲0 بنګلديش

 60۲1 1۲7 هند

 00۲8 6۲9 رسيلنکا

حصوالتو څخه لږه انرژي اخيستل کيږي، مګر توپريي توګه په جاپان کې د حيواين م

کبانو باندې شامل دي. په هند  11gپروتني اخيستل  ډېر دي ځکه چې  ورځني ارقام يي 

او  6پروتني د ورځي )يا په ترتيب رسه  12gاو  2۲62MJکې حيواين محصوالت يوازې 

او  06ارقام  رد ټولې اخيستنې( برابروي، په داسې حال کې چې په امريکا کې، متناظ 111

دي. په ناجرييا )او د لويديځي او مرکزي افريقا په  ډېرو هيوادونو کې( کې د حيواين   621

 محصوالتو برخه ډيره لږه ده. په کينيا کې، دوی سرته برخه جوړوي ځکه چې هلته 
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 (FAO,0228جدول له انساين غذاګانو رسه د حيواين محصوالتو برخه اخيستل ) 1۲01

 
 (MJ/dayانرژي )

پروتني 

(g/day) 

غوښه او  

offal 

شيدي او 

 هګي

 aټول څاروی ټول څاروی حيواين شحم

 09 1۲81 2۲01 2۲62 2۲96 نړۍ

 72 2۲88 1۲10 1۲69 0۲27 هسپانيه

 72 0۲26 2۲02 1۲07 1۲89 فرانسه

 19 2۲10 2۲62 1۲10 1۲96  برتانيا

 72 2۲29 2۲26 1۲71 1۲90 امريکا

 72 2۲00 2۲96 1۲11 0۲10 اسرتاليا

 17 0۲20 2۲02 1۲21 0۲10 ارجنټاين

 07 0۲60 2۲19 2۲28 1۲96 چني

 11 1۲61 2۲11 2۲70 2۲72 جاپان

 12 2۲62 2۲02 2۲01 2۲29 هند

 11 2۲96 2۲20 2۲62 2۲00 کنيا

 8 2۲01 2۲20 2۲28 2۲11 ناجريا

 aکب په بر کې نييس.  

د حيواين محصوال تو د اخيستو مشخص کونکي اصيل فکتور کرنه  ډېره په کوچي ډول ده. 

د انسانانو ثروت دي مګردا فکتور د مرصفونکو د نورو فکتورونو په ځانګړی توګه د غذا د 

عويض رسچينو شتون او مذهبي عقايدو او محيل فرهنګ پواسطه تعديل شوي. له دې کبله 

يد شته، چي د محصول تولپه نړۍ کې داسې برخي لکه شاميل قطب او صحرايي ساحي 

ممکن نه دي او انساين جميعت په  ډېره اندازه د پروتني لپاره په څارويو متکي دي. په 

کب خوري او همدارنګه نور څاروي په کب ژوند کوي. په  Eskimosشاميل قطب کې، 

صحرايي ساحو کې، کوچيان د څارويو لکه اوښ په محصوالتو ژوند کوي چې په پراګنده 

 و ژوند کوي.طبيعي وښ

د خوګ غوښي مرصف د  ډېرو غټو مذهبونو)مسلامنان، يهود  او هندو( پواسطه 

منع شوي، کوم خوګان ناپاکه ګڼي، ممکن ځکه چې دوی د ځانګړو پرازيتونو )وروسته 

بحث شوي( پواسطه د انسان ککړولو توان لري. هندوان او  ډېر مسلامنان غوښه نه خوري، 

او چرګان  ډېر منع نه دي، پرته له هغو خلکو چې سبزي خوري. په هرصورت د پسونو غوښه 
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د شيدو او شيدو د محصوالتو او هګيو مرصف په څو مذهبونو او محيل محدوديتونه کې 

معرض دی، اګر چې  ډېر سبزي خوړونکي دا له خوړو څخه وبايس. د نړۍ په  ډېرو برخو 

ترشح  ه د هضمي لکتياز انزايمکې، تازه شيدي د بالغو پواسطه نه مرصفيږي، چې وروست

ويل کيږي که   lactose-intolerantتوان لري او له دې کبله لکتوز هضموي. دوی ته 

چريي هغه لکتوز غذاګاين وخوري  په غټو کوملو کې تخمر کيږي او د هضم د ګډوډۍ 

سبب کيږي. دا محدوديتونه په روښانه توګه نړۍ او د حيواين محصوالتو د مرصفونکو ميل 

جدول کې ښودل کيږي. د مثال په توګه په هند کې، چريته  1۲01رحي متاثره کوي په ط

چې د خوګ او غوايي غوښه عموماً نه خوړل کيږي د غوښي مرصف لږ دي او شيدي او د 

شيدو محصوالت او هګۍ  ډېره اندازه حيواين پروتني اخيستل برابروي. په امريکا کې چي 

لو عادتونه  ډېر د مذهبي عقايدو پواسطه نه مشخص د خلکو اقتصاد يي ښه دي  د خوړ 

 کيږي، دواړه غوښه او شيدي په  ډېره اندازه مرصفيږي.

د نړۍ په غريبو، مخ پر ودي هيوادونو کې د اجتامعي طبقي )ثروت( او د حيواين 

محصوالتو د مرصف ترمنځ، د پيسه لرونکو خلکو د مرصف له اندازو رسه د پرمختللو 

هيوادونو ترمنځ نژدي اړيکه شتون لري. په هر صورت په پرختللو هيوادونو کې  دا اړيکه 

کويل يش غوښه او شيدو محصوالت حاصل  لږه مشخصه ده، لکه حتي غريب خلک

صنفونو مرصف ښايي او دا ښايي چې د  جدول په برتانيا کې د اجتامعي 6۲01کړي. 

صنفونو ترمنځ توپريونه ډير لږ دي. د مرصف شوي غوښي ټايف کيدي يش د اجتامعي 

او لږ  steaksصنفونو ترمنځ توپري وکړي، په هر صورت، مالداره خلک  ډېر 

hambugers  خوري، ځکه  ډېر پروتني او لږ شحم لري. همدارنګه مالداره خلک د کور

(. د شيدو مرصف د ګټي له  ډېريدو رسه  ډېريږي. % ca. 12څخه بهر  ډېر غوښه خوری )

جدول له ورته رسچينو څخه احصايه ښايي چې زاړه خلک نسبت ځوانو خلکو ته   6۲01د 

( 929g/head/weekخه لږو عمر لرونکو )کلنو څ 02ډېره غوښه خوري،  غټ توپريونه د 

( ترمنځ شتون لري. په پرمختللو هيوادونو کې د حيواين محصوالتو 1020gکلن ) 61-12او 

د مرصف اندازي مرصفونکو ته د اعرتاضونو په ښولو او د غذاګانو څخه د ممکنه خطرونو 

 پواسطه نوري هم اشتباهي کيږي.
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نفوس جوړوي، مګر عالوه کټګوري  71په بريتانيا کې، سبزي خوړونکي تقريباً 

خلک موجود دي چې  لږه اندازه يا يوازې سپينه غوښه )چرګان او ممکن خوګ( خوري 

او رسه غوښه )غوا او پسه( نه خوري. نور سپينه غوښه ردوي ځکه چې دوی يي نه خوښوي 

او د دوی د توليد د فارم داري ميتودونه، نه خوښوي.انساين صحت چې وروسته بحث 

ي، په  ډېرو حيواين محصوالتو کې د موندل شوو مشبوع شحمو په نهي باندې مترکز کيږ

کوي. په ټوله کې دا چې په نړۍ کې خلک او هيوادونه مالداره کيږي. دوی ميالن پيدا 

کوي چې حيواين محصوالت مرصف کړی، مګر دا باالخره يوه حد ته رسيږی. دا حد د 

ې ه دی: له دې کبله، د غوښي مرصف په برتانيا او اروپا کټولو لپاره د اړتيا له مخې يو شان ن

په داسې حال کې چې په امريکا کې اوسط رقم   کيلوګرامه 92-82په يو نفر په کال کې 

111kg  دي. هغه خلک چې حيواين محصوالتو ته ترجيح ورکوي کيدي يش يوه برخه

نوليپتيک )د دوی يي د هغې قوي غذايي ارزښت دي مګر ممکن ډير قوي د هغوی اورګا

حالت او جوړښت( خواص  دي.  ټويل نبايت خوراکي زياتره مالميي  او غريمحرکي فکر 

کيږي، او غوښه او نور حيواين محصوالت د متنوع د عالوه کولو لپاره استعامليږي. د 

حيواين محصوالتو د ساتنې بهرت ميتودونه لکه يخول، د ګرمولو پروسس، بسته کول او  

ل، د خلکو لپاره دا اسانه کړي تر څو د دي محصوالتو څخه په دوامداره ظرف کې بندو 

توګه ګټه واخيل. په هر صورت، په عمومي توګه د غذاګانو استفادې بهرتوايل دا معني لري 

چې خلک له اجنبي موادو او پخولو تخنيکونه تجربه کړي داسې چي د حيواين محصوالتو 

 ی. له دې کبله، خلک باالخره د ډېر ثروت په مقياسپه توګه خپلې غذا ته متنوع عالوه کړ 

يوي نقطي ته رسيږي په کوم کې چي دوی بيا اړتيا نه لري يا غوښتونکي ده چې د حيواين 

 محصوالتو مرصف  ډېر کړي.
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اصطالح په انساين تغذيه کې د  ’حيواين محصوالتو........ اړتيا يا غوښتل‘د 

ا ايا ا مونږ په حقيقي توګه دي غذاګانوته اړتيا لرو يدوی د اړينوالی پوښتنه معريف کوي. اي

مونږ فقط دا خوښو يا ترجيح ورکوو؟ د سبزي خوړونکو دوامداره کامياب شتون، او  ډېر 

د انسان  ;ځانګړی سبزي خوړونکي د انسان لپاره د حيوانی محصوالتو څخه اړتيا ښايي

 ې حيواين رسچينه نه لري. پهټول اړين مغذي مواد د هغې غذاګانو پواسطه پوره کيږي چ

هرصورت د انسان په اړتياوو کې نسبت ټولو نبايت رسچينو ته د څارويو يوه برخه  ډېري 

غذايي ګټي لري. لومړي يي دا ده چې حيواين محصوالت د انسان اړتيا ته نژدي مغذي 

و جدول کې ښودل شوي چې ي 1۲01مواد برابروي. دا د رضوري آمينو اسيدونو پواسطه په 

ټولټال پروتني ته اړتيا لري، د اليسني تناسب  22gاليسني او  0gوده کونکي ماشوم د ورځي 

ب ډير پروتني تناس\دي. د وريجو او غنمو پروتينونو کې د اليسني 1gپروتني کې  122gپه 

په ترتيب رسه(، او له دې کبله سرييل اړتيا لري تر څو په غذا کې د  0۲1او  0۲8لږ دي )

 په ي پروتيني رسچيني پواسطه بالنس يش. يو ښه کيفيت لرونکي نبايت پروتنياليسني  غن

څخه په ترتيب رسه  ډېر دي. له  9۲1او    8۲0شيدو او غوښه کې حتي د مناسبو اندازو د 

لپاره  دې کبله حيواين پروتينونه ارزښت لري د غذاګانو د پروتينونو د سپلمنټ  لکه سرييل

ي آمينو اسيدونو پواسطه تهيه کيږي، دا په ځانګړی توګه د چې د اليسني او نورو رضور 

وده کونکو ماشومانو لپاره اړين دی، چې د آمينواسيدونو اړتيا يې  ډېري دي. که چريي د 

پروتينونو د اليسني اړتياوي د سرييل پواسطه پوره يش، نو پروتني اخيستل بايد لوړ او د 

شتون لري چې د مايکرو  10Bيټامنيضايع څخه  ډېر وي. يوه اړينه مغذي ماده و

اورګانيزمونو پواسطه جوړيږي او په حيواين محصوالتو کې شتون لري مګر واقعاً په نبايت 

محصوالتو کې شتون نه لري. سبزي خوړونکي په خصويص ډول ډاډمن دي چې دوی دا 

مغذي ماده د حمريي )پنځم څپرکی وګورئ( په شان رسچينو په سپلمنټ رسه برابروي. 

، تيامني، رايبوفالوين Aحيواين محصوالت د نورو ويټامينونو په ځانګړی توګه د ويټامني

او نياسني غوره رسچيني دي. د انسان لپاره د حيواين مشتق غذاګانو بله ګټه دا ده چې مغذي 

مواد يي نسبت نبايت غذاګانو ته  ډېر د هضم وړ دي. نبايت حجروي ديوال په معده او وړو 

م  نهي کوي او اګر چې دوی په غټو کوملو کې هضم کيدي يش، د مغذي کوملو کې هض
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مواد اخري ازاديدل کيدي يش ډير ناوخته وي تر څو په کايف اندازه جذب يش. په نبايت 

نسجونو کې ځني مرنالونه له مرکباتو رسه نښتي وي چې  هضم پايداره کوي، يو مثال يي په 

د فاسفورس شتون دي. حيواين محصوالت د  مخونه وګورئ( کې 961او 176يتيت )پا

 نې، کلسيم او زينک ښه رسچيني دي.اوسپ

 

  د حيواين محصوالتو په استعامل نيوکي ۵۲.۱

 اخالقي او محيطي نيوکي

په انساين غذا کې د څارويو د استعامل اعرتاضونه لومړي د اخالقي پلوه رامنځته 

ړاندې دي. په لنډ ډول لومړۍ کيږي، چې بشپړ بحث يي د دي کتاب له مترکز څخه و

نيوکه دا ده چې انسان حق نه لري تر څو نور څارويو څخه ګټه پورته کړي. د څارويو د 

استعامل نيوکي تدريس کيږي که چريي دوی نه وژل کيږي )د شيدو او هګۍ د توليد لپاره 

ل تساتل( او که چريي دوی په طبيعي حالتونو کې او شايد په ننګونکو حالتونو کې سا

کيږي،  ډېريږي. دوهم ټايف اخالقي نيوکه دا ده چې نبايت غذاګاين بايد حيواين غذاګانو 

ته بديل نه يش کله چې دوی مستقيامً د انساين خوراکي لپاره استعامليږي دا کيدي يش 

غذا لږه کړي. تر نژدي مهاله )نولسمه صدۍ په برتانيا او نورو پرمختلونکو هيوادونوکې( دا 

عميل کيږي ځکه چې د فارم څاروي د پاکونکو په شان استعامليده تر څو په اعرتاض نه 

انساين غذاګانو کې نباتات او نبايت محصوالت د انسان پواسطه  په غري قابل خوړو بديل 

کړي. ځني ساحي د علفو د کښت لپاره استعامليدي يش نه د غذايي حاصالتو لپاره، او د 

د وچې مادې په يو کال کې د حيواين   122Mtريباً نړۍ د حاصالتو محصوالت نن ورځ تق

غذاګانو په توګه مرسته کوي. د حيواين مشتق شوو غذاګانو په وړاندې د حيواين تغذيي 

يوه نيوکه د سرييل او نورو حاصالتو د استعامل  ډېروايل رسه يوځای تحميل شوي. په 

د سرييل د  721ده، تقريباً پرمختللو هيوادونو کې پرته له هغو چې کوچي کرنه يې غالبه 

څارويو د غذا لپاره استعامليږي، او حتي په پرمختلونکو هيوادونو کې )په شمول د هغو چې 

غذايي لږوايل لري( د حيواين تغذيي  د پام وړ ساحي د حاصالتو د کښت لپاره 

استعامليږي. په نړۍ کې په مجموع کې په کال کې سرييل د حيواين غذاګانو په توګه تر 
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111kg دا حد د هېوادونو ترمنځ په هند او د افريقا په  ;په يو واحد استعامليږيsub-

Saharan  2کې دkg  622څخه ترkg .د څارويو په استعامل نيوکي  په امريکا کې دي

تر څو حيواين غذا تهيه کړي همدارنګه په محيطي ځمکو باندې جوړيږي.  ډېر څړ شوي 

يش، د اضايف څړ اړتيا د قطع کيدو سبب کيدي يش، د  نبايت اجتامع ګاين له منځه وړيل

متمرکز ساتل شوو څارويو مدفوع د ککړتيا ستونزي رامنځته کوي، او د شخوند وهونکو 

ميتان د نړۍ له ګرميدو رسه مرسته کوي. دا پيچيل مسيل رامنځته کوي او په دي کتاب کې 

يي ګانو د مستقيمي تغذپه بشپړ ډول وړاندې کيدي نه يش. د حيواين مشتق شوو غذا

اعرتاضونه عموماً د دوه رسچينو څخه رامنځته کيږي. لومړي د فارم څاروي کيدي يش 

مايکرواورګانيزمونه لکه مرييض بکرتيا او د کوملو پرازيتونو ته پناه ورکړی چې د حيواين 

محصوالتو د مرصف پواسطه انسان ته انتقاليږي. دوهم ځني د فرض شوو ارزښت لرونکو 

بب انسان د ځانګړو ناروغيو سذي مواد په حيواين محصوالتو په ځانګړی توګه شحم، د مغ

 شوي.

 

 غذا او انساين صحت

انتقاليدونکي ناروغي لست 112 مرک وترنري مينول د څارويو څخه انسان ته 

کړي  )چې د زونوزيس په توګه پيژندل شوي(، مګر اکرثيت د دوی د متاس يا چيچولو 

پواسطه يا د وحيش څارويو پواسطه انتقاليږي. د فارم د څارويو څخه د غذا پواسطه منځته 

 چوکاټ کې لنډيز شوي. 0۲01راتلونکي ناروغي لږي دي، مګر رسه له دي اړيني دي او په 

د انسان عفونت د دي ناروغيو په بېالبيلو الرو  انتقال کيدي يش، چې لومړي د هغوی په 

محدوديت شامل دي، يا د څارويو څخه محوه کول. يو مثال يي د چينجو ضد دواوو 

استعامل دي تر څو د کوملو پرازيتونه محدود يش، او بل د ناروغو حاللول دي تر څو د 

له منځه يوړل يش. همدارنګه د شيدو پواسطه رامنځته کيدونکي غواګانو توبرکلوز محدود يا 

ناروغي توبرکلوز د عفونت د کنرتول يو مثال وړاندې کوي، دا د څارويو د محصوالتو د 

استعامل د مخه درملنه کول دي. د شيدو پاستورايزيشن )د ګرمۍ رسه معامله کول( داسې 

ل ځای ياوي ووژين. همدارنګه په حالترتيب شوي تر څو د توبرکلوز باسيل او نوري بکرت
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او د غذا په ذخريه ځايونو کې حفظ الصحه  او د غوښي درست پخول، د زونوزيس په 

څپرکی وګورئ( متمرکز سيستم  02کنرتول کې اړين دي. په غذاګانو کې انتي بيوتيکونه )

ل څارويو ساتلو کې استعامليږي ترڅو عفونت محدود يش، مګرد دوی دوامداره استعام

اوس منع يا لږ شوي ځکه چې مقاوم اورګانيزمونه توليدوي. هغه چې نن ورځ ډير اړيني 

دي په پرمختللو هيوادونو کې د کوملو د کمپايلوبکرت،ايکوالي او ساملونيال  انفکشنونه 

دي. اګر چې دغذا تصمم کونکي پيښي هم واقع شوي، خلک نن ورځ د دوی په وړاندې، 

کيږي چې محفوظه ده( او شايد فزيکي پلوه )عموماً پاک محيط د دواړه ذهني ) غذا توقع 

 0۲01اورګانيزم عکس العمل ته د مقاومت انکشاف څخه مخنيوي کړي( لږ تحمل لري. په 

 spongiformچوکاټ کې هغه ساري ناروغی لست شوي نه دي چې د 

encephalopathy (BSE) ته نش يا د ليونۍ غوا ناروغي څخه منځته راځي. داسې پيښه

د څارويو څخه  spongiform encephalopathiesچې انسان ته انتقاليدونکي 

ناروغي چې په  new variant ‘ Creutzfeld-Jakob ‘حاصلوي مګر په انسان کې د 

او اړوند ناروغيو رسه همزمان وي خاص  epidemicغواګانو کې د ليونۍ غوا ناروغي له يو 

انتقال څخه مخنيوي وکړي  BSEڅخه انسان ته د  کنرتول معريف کوي تر څو له غواګانو

څپرکی  00او همدارنګه چې دا د کورنيو څارويو څخه يي له بيخه وبايس )همدارنګه 

 وګورئ(. د حيواين محصوالتو عمده کيمياوي جوړښتونه چې د انسان په ناروغيو کې شامل 

م ين سيستدي عموماً شحمونه او خاصتاً مشبوع شحمي تيزابونه دي. دا د دوار 

( او د ويني د atherogenesisناروغي دي چې د شرييانونو د ديوالونو د خرابوايل )

لخښتو جوړېدل )ترومبوجينيزيس( خواص لري. کله چې شرييانونه خراب يش، فايربوزي 

plaques   لرونکي لپيډونه جوړيږي، او دوی کيدي يش مات يش تر څو لخښتي جوړي

 و کې لخښتي جوړي يش او د ويني ليږد د زړه عضيل ته کړي. که چريي د ويني په رګون

  ;ويل کيږي ) د زړه د کرونري ناروغي( ‘ a coronary ‘نهي کړي، عموماً سبب ته يي 
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که چريي  ;که چريي دوی هغه رګونه بندکړي چې مغز ته وينه وړي، د بندښت سبب کيږي

دوی د سږو رګونو بند کړي، دوی د سږو د اميبوليزم سبب کيږي. دا حالتونه دوامداره 

که چريي ناروغ ژوندي وي، نو کيدي يش شديد فلج يش. ورته حالتونه د  ;وژونکي دي

 ويني د خرابو رګونو د څريي کيدو څخه رامنځته کيدي يش. دا د دوراين سيستم او غذايي 

 چوکاټ  هغه ناروغي چې په خوراکه کې د فارم له څارويو څخه انسان ته انتقاليږي 0۲01

 د فارم څاروي  ناروغي او سبب

   بکرتيا

 غواګاين Brucella abortus (undulant ferverبروسيلولوزيس ) 

 B. melitensis اوزي، پسونه 

Campylobacter enteritis Campylobacter spp. د فارم ټول څاروي 

Clostridial diseases Clostridium botulinum کورين څاروي 

 C. perfringens  

Coliform infections Escherichia coli  پولټري، خوګان او

 غواګاين

Listeriosis Listeria monocytogenes د فارم ټول څاروي 

Salmonellosis Salmonella spp.  ،پولټري، خوګان

 غواګاين او اسونه

Tuberculosis Mycobacterium bovis غواګاين 

   پروتوزوا

Sarcocytosis (cyst 

formation) 

Sarcocystis suihominis خوګان او غواګاين 

Cryptosporidiosis 

(diarrhoea) 

Cryptosporidium 

parvum 

 غواګاين

Cestodes, trematodes and 

nematodes 

  

Fascioliasis (liver fluke) Fasciola hepatica غواګاين او پسونه 

Tapeworms Echinococcus and 

Taenia spp. 

غواګاين، پسونه او 

 خوګان

Trichinosis (cyst formation) Trichinella spiralis خوګان 

Source: The Merck Veterinary Manual, 9th edn, 0228, Whitehouse Station, NJ, 

Merck and Co. 
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شحمو ترمنځ د شحمو ذخريه کيدل رسه وصلوي او غذايي شحم د لپيډ انتقالونکي سيستم 

ع ګورئ(. ليپوپروتني په بېالبيلو شکلونو واقڅپرکی و  9او  0دي چې ليپوپروتينونه کاروي )

مخ وګورئ(، او په  28جدول،  0۲6کيږي، چې د دوی د غلظت پواسطه تعريف کيږي )

وم بنديدو خطر معلتعامليږي تر څو د زړه د حميل او وينه کې د دوی غلېظ شکلونه اس

-very lowاو  low-density Lipoproteins (LDL)کړي. د خطر لوړ فکتورونه  د 

density lipoproteins (VLDL)   ډېر غلظتونه دي. په معکوس ډول، لوړ غلظت

لږ خطر لري. همدارنګه د ويني      high-density lipoproteins (HDL)لرونکي 

ډېر کلسرتول چې  ليپوپروتني ترکيبوي لوړ خطر لري. د دي ښودونکو ګټورتيا د څيړنې او 

رو خاوندان  فکر کوي چې د کلسرتول اندازه بحث موضوع ده. له دې کبله ځني د امو 

 چوکاټ  په انسان کې د غذايي لپيدونو او ويني او رګونو د ناروغۍ ترمنځ اړيکه 0۲01

دا واقعه عموماً د ويني او رګونو د ناروغي او غذايي ترکيب د احصايوي تحليل څخه 

السته راځي چې په هيوادونو کې د نفوس يا وړو ګروپونو څخه ترالسه شوي. عالوه له دې 

يړنې شتون لري په کوم کې چي د خلکو د انتخاب شوو څ prospectiveڅخه، همدارنګه 

ګروپونو غذا او صحت د اوږدي مودي لپاره څيړل شوي. په پايله کې دځينو خلکو په مداخله 

د  د مثال په توګه، د لپيډ د مرصف –شوو ازمايښتونو کې د ګروپونو غذاګاين عوض شوي وي 

و رسه ه د دوی صحت د کنرتول ګروپونلږيدو او په پايله کې د هغوی د مقاييس په تشخيص رس 

اګر چې  ;دي. البراتواري څاروي د ويني او رګونو د ناروغي لپاره ډاډمن موډل نه وړاندې کوي

 خوګان په ځينو څيړنو کې استعامليږي له نژدي کنرتول شوي  تجريب ستونزمني دي.

په  )د بيلګې  SFAڅيړنو موندين دا دي هغه خلک چې ډېر  restrospectiveد 

( CHDبرابروي( اخيل د زړه د کرونري ناروغي ) 011-11د اخيستونکي انرژي   SFAتوګه 

 لوړ واقعات لري. رسه له دې په ارقامو کې انومايل موجوده وه، په برتانيا کې نسبت فرانيس ته 

واقع کېدل عام  وو. په برتانيا کې  CHDورته اخيستل  ډېر وو د لوړ  SFAرسه له دې د لپيډ او 

د سبزي خوړونکو او غوښه خوړونکو يوې مقايسې ښوديل چې لومړيو يي د ويني لږ کلسرتول 

لږ وو. د قرن د  021 څخه  CHD( او غذا ته له 2۲88mmol/l v.1۲01mmol/lدرلودل )

رسه تړيل دي،  ډېر پرمختليل  CHDڅلورمې په ترييدو رسه تر اوسه غذايي شحم لومړي له 

واقع کيدل لږ ښوديل. له بل پلوه د پرمختلونکو هيوادونو ثرومتند غړي چې   CHDهيوادونو د 

 تجربه کوي. CHDد پرمختللو هيوادونو د شحمو غني غذاګاين اخستي يش  اوس 
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په کوچنيو ټوټو رسه وي  فکر کيږي چې خطرناک  LDLکمزوري ښودونکي دي. کله چې 

دی  يو حالت چې د لوړ غلظت تراي ګلرسولونو پواسطه ښودل شوي. لکه چې مخکي 

بب س( د ويني د ليپوپروتينونو د ډېر خطر SFAذکر شول، د غذا مشبوع شحمي تيزابونه )

( اسيد  C12 ( اسيد او تيرتاديکانوئيک )مايريستيکC18دي، اوکتاديکانوئيک )سټرييک

او همدارنګه ټول ټرانس اسيدونه ډير تخريبونکي دي. د مشبوع شحمي تيزابونو د مرصف 

لوړيږي. په معکوس ډول،  LDLله  ډېريدو رسه، د ويني د کلسرتول اندازي او 

polyunsaturated ( شحمي اسيدونهPUFA ګټور فکر کيږي، اګر چې د تاثرياتو له )

)کوم چې عموماً په نبايت لپيډو  n-6 PUFA ;مختلفي فامييل توپري کوي PUFAمخې د 

 کموي.   VLDL )د کبانو لپيډ( n-0 PUFA، او LDLکې شتون لري( د ويني  

بالنس غوښتونکي دي: توصيه شوي  n-0او  n-6فکر کيږي چې په غذا کې د 

شحمي  monounsaturatedترمنځ د  PUFAاو  SFAده. د 2:1ازه يي اعظمي اند

کوم چې خنثي يا  ( اسيد دي18:1( لکه اوکتاديسينوئيک )اوليکMUFAاسيدونه )

ممکن د ويني ليپوپروتينونو ته ګټور فکر کيږي. د لپيد د مرصف او ويني او رګونو د ناروغيو 

ترمنځ تړاو څرګند شوي  ډېرو هيوادونو غذايي الرښوين رامنځته کړي تر څو خلک 

خوړل لږ کړي . عامه توصيه دا ده چې  SFAوهڅوي چې د شحمو  په ځانګړی توګه د 

 SFA ،MUFAڅخه  ډېر تهيه نه کړي او دا شحم بايد د  021ټويل انرژي شحم بايدد د 

برابروي( ترمنځ په مساوي توګه تقسيم  121)هر يو يي د اخيستونکي انرژي  PUFAاو 

تناسب وايي( بايد  P/Sتناسب )چې ورته  SFاو  PUFAيش.  وړانديز دا دي چې د 

کې شحمو خوړل پريښودل شوي په دوران  0222-1992په برتانيا کې د  وي. 2۲1-2۲8

دي، او له    2۲27تناسب يي  P/Sجوړوي چې د  081مګرالهم د انرژي د اخيستو تقريباً 

دې کبله  ډېرو تغرياتو ته اړتيا ده تر څو الرښونې عميل کړي. امريکا او  ډېر نور هيوادونه 

 هد شحم ورته  مرصف لري. اګر چې مرصفونکي د شحمو خوړل لږوي، دوی د دوی پ

غذا کې  ډېري ستونزي د شحمي اسيدونو د دري اسايس ټايفونو پواسطه تغري کويل يش. 

تناسب لري. د وچې څارويو شحم  12:12:12 يوازې نبايت لپيډونه چې پورته وړانديز شوي
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يو عايل  مشبوع شحمي اسيد لري. له دې کبله د شيدو په شحم کې د 

SFA:MUFA:PUFA  دي. 8۲0:8۲0:0۲2ښه کې دا او په غو  8۲1:0۲0:2۲0تناسب 

شايد حتي له هغې غذا رسه چې  ډېر حيواين  –پورته  ارقام ستونزه لري 

محصوالت لري د شحم د مرصف د الرښونو عميل کول ممکن نه دي. هغو چې ترجيحي 

سرتاتيژي  هيله لري چې الرښوين عميل کړي داسې ښکاري چې د حيواين شحمو اخيستل 

التو  نورو ترکيباتو کې لږوايل نه راوړي. په بل ډول، خلک په لږوي مګر د حيواين محصو 

خالف د شحم ميالن لري تر څو غوښه او شيدي )او د دوي مشتقونه( مرصف کړي. د  ډېر 

شحم لرونکي غوښي انتخاب لږ شحم لرونکی ته د عوض کولو پواسطه عميل کيدي نه 

چرګوړو غوښه د غوا په  دا يو دليل دي چې د ;لري SFAيش او په ځانګړی توګه لږ 

عوض استعامليږي. شحم کيدي شی د غوښي له اتصاالتو څخه لري او د پخولو لپاره د 

نبايت تيلو رسه عوض يش. شيدي زياتره په مايع شکل مرصفيږي چې شحم يي تقريباً 

02g/kg څخه   121په برتانيا کې، شحم لږ شوي شيدي د  ;)د طبيعي محتوا نياميي( لږ وي

مرصف لپاره حسابيږي. د شيدو محصوالت، کوچ تر ډېره په نبايت تيلو )اګر چې  ډېر مايع

د شيدو ټول شحم چې په برتانيا کې توليديږي الهم په ځينو شکلونو يا بل ډول مرصفيږي( 

 په پراخه توګه عوض کيږي.

حيواين تغذيه پوهان د څارويو له نسلونو رسه، د حيواين مشتق شوو خوراکو د 

تلو د ننګونو لپاره ځواب وييل داسې چې د هغې شحمي ترکيبونه تغريوي. قبوليت د سا

څپرکی وګورئ( بحث شو څاروي د ډنګروايل لپاره انتخابيږي، داسې 12لکه چې مخکې )

تغذيه کيږي تر څو  عضيل اعظمي وده وکړي او هغه وخت حالليږي چې بالغ نه وي )او 

ې دا ممکن ده چې د دوی د بدن شحمي له دې کبله لږ شحم لري(. خوګان او پولټري، ک

اندازي    n-6 PUFAاو  n-0د مثال په توګه، د  ;جوړښتونه د هغوی د غذا پواسطه تغري کړو

تغري کيدي يش. شخوند وهونکي ميالن لري چې مشبوع شحم ذخريه کړي ځکه چې د 

رئ(. د څپرکی وګو  8دوی د نبايت غذا غريمشبوع لپيډونه په رومن کې هايدروليز کيږي ) 

غوا د شيدو شحم  ډېر د غذا د ټايف )په ځانګړی توګه هغه چې لږ فايرب ولري( په تغذيه 

کولو رسه لږيږي. مګر لږيدل يوازې د څاروی د نورمال ميتابوليزم په قطع کولو ترالسه کيږي 
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څپرکی وګورئ(. دا پوښتنه رامنځته کوي چې ايا دا په نورمال ډول د قبول وړ دي چې  16)

ته ګټور دي تر څو د مرصفونکي اړتياوو درک عميل کړي. هغه خوګان انتخاب  څاروی

شوي چې ډېر نري وي او ميتابوليکي ستونزي لري، او ټول خوګان د پوستکی الندې شحمو 

کلونو لپاره  12-12باندې متکي وي تر څو د يخ محيط په وړاندې عايق برابر کړي. د تريو 

سيد په ترکيب کې د تغري  ډېره دلچسپي موجوده وه. د غوښي او شيدو د شحمو د شحمي ا

شحمي اسيدونو  polyunsaturatedدوه هدفونه دي لومړي تر څو د اوږد ځنځري لرونکو 

(PUFA په ځانګړی توګه  )eicosopentaenoic acid (EPA)  او

docosohexaemoic (DHA)  اسيد اندازي  ډېري يش، کوم چې فکر کيږی چې

ګټي لري. دا هدف په غذايي لپيډونو کې د الفا لينوليک اسيد  انساين صحت ته خاص

(LNA په  ډېرولو رسه ترالسه کيدي يش، چې د )EPA اوDHA  لومړين مواد دي. له

 سايليج علفو او کنسنرتيتونو تازه علوفې ) د بيلګې په توګه په وښو او شفتلو څړ کړي( ته د

 PUFAاخيستل  ډېروي او له دې رسه د رومن د   LNAشخوند وهونکو د غذا تغريول د 

اندازي   PUFAهايدروجنيشن د غوښې او شيدو په شحمو کې د اوږد ځنځري لرونکو 

کې  PUFAنسبت لږوي. دوهم هدف دا دي تر څو په  n-6:n-0ډېروي، او همدارنګه د 

دازو ان عمومي  ډېروايل راوړو له دې کبله د شيدو او غوښي د شحمو وختي وړانديز شوو

نسبت هدف ته نژدي کيږي. لومړي هدف ترالسه کول ډير ستونزمن دي  P/S 2۲1-2۲8د 

 P/Sپه کې شاميل دي. په غري شخوند وهونکو کې د  PUFAځکه چې  ډېري اندازي 

نسبت کې د غذايي السوهنې رسه يو څه تغري ترالسه کيږي. په هر صورت په شخوند 

ځانګړی سپلمنټونه وړاندي کړو او دوی ته يي  PUFAوهونکو کې عموماً اړينه ده چې د 

 په داسې شکل کې ورکړو چې دا په رومن کې له هايدروليز څخه سايت.

د رسطان د څيړنې نړيوال صندوق د رسطان د سبب يوه جامع کتنه کړي. دا وايي 

چې رسي غوښي )لکه د غوا، وري او خوګ غوښه( په مرصفونکو کې د کولون او ريکتوم 

همدارنګه رسي غوښي له نورو رسطانونو )سږو او پانقراس( رسه لږ  ;طر  ډېرويرسطان خ

ځانګړی تړاو لري. دا خطر هغه وخت  ډېريږي  چي غوښه پروسس شوي وي، د مثال په 

توګه د لوګې پواسطه، يا په ډير لوړ حرارت کې پخيږي )کوم چې رسطان راوړونکي لکه 
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heterocyclic )دا کتنه توصيه کوي چې د تازه غوښي په اروماتيک آماينونه ورکوي .

چې کله پخه شوي( د يو  022gڅخه ) 212gتوګه بايد د رسي غوښي اوسط مرصف  د 

کيلوګرام تازه غوښه په کال کې(  ډېر نه يش. د يو مرصفونکي  ۵.شخص لپاره په اونۍ کې )

دا ارقام په يو په کال کې( وي.  06kgتازه غوښه ) 722gلپاره محدوديت بايد په اونۍ کې  

رسه غوښه مقايسه کيدي يش   01kgواحد په کال کې د نړيوال اوسط مرصف رسه تقريباً 

رسه توپري لري. د کتنې ارقام وړانديز کوي  11kgاو د پرختللو هيوادونو له اوسط تقريباً 

ته د کولون او ريکتوم  11kgڅخه  01kgچې په کال کې به د رسي غوښي مرصف له 

ډېر کړي. اګر چې دا توصيه ګاين د مقتدرې رسچيني څخه راځي،   011ريباً رسطان خطر تق

 د غوښي د مرصف او رسطان تړاو دوام کوي چې د بحث وړ وي. 

 ل(کا\رس\جدول په نړۍ او کوچنيو برخو کې د غوښي اوسني او راتلونکي اړتيا )کيلوګرام 7۲01

 نړۍ غوښه

1990/0202 

پرمختليل 

 هيوادونه

1990/0202 

 پرمختلونکي

 هيوادونه

1990/0202 

 چني

1990/0202 

 

 هند

1990/0202 

 

Sub-

Sahara 

Africa 

1990/0202 

 

 2۲1/1۲1 0۲6/2۲2 0۲1/2۲2 1۲0/7۲2 01۲0/01۲8 9۲8/12۲7 غوايي

 1۲0/1۲1 2۲2/2۲7 02۲1/20۲1 9۲2/10۲8 09۲2/09۲2 10۲7/11۲8 خوګ

پسونه 

او 

 اوزي

1۲8/0۲1 0۲8/0۲0 1۲1/1۲9 1۲0/1۲2 2۲7/2۲8 1۲6/1۲8 

 1۲9/0۲2 2۲1/2۲9 1۲2/12۲7 1۲2/7۲7 02۲0/02۲7 8۲1/12۲7 پولټري

 8۲8/11۲1 2۲0/6۲1 00۲8/19۲6 02۲8/09۲7 77۲7/80۲2 00۲9/09۲0 ټول

Adapted from Rosegrant M W, Leach N and Gerpacio R V 1999 Alternative futures 

for world cereal and meat consumption. 

Proceedings of the Nutrition Society 18: 019–02. 

ن د انسا –او په ځانګړی توګه د شخوند وهونکو شحم  –د حيواين شحمو ځای 

 conjugatedپه غذا کې يو نوي اندازه ورکړي داسې چې يو خاص شحمي اسيد چې د 

linoleic acid (CLA)  په توګه مشهور دي يا  ډېر دقيق دcis-9 ،trans-11  په توګه

او  antiatherogenicاوکتاديکادينوئيک اسيد په بدن کې  ګټور رول لري. دا تيزاب  

په  CLAرسطان ضد دي، او همدارنګه چاغوايل محدودوي او معافيتي دنده تحريکوي. 

رومن کې  په غذا کې د غريمشبوع شحمي اسيدونو په بکرتيايي هايدروجنيشن کې د 
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ه دې کبله د دي عويض نوم رومينيک اسيد دي(، مګر دا د منځګړي په توګه توليديږي )ل

څاروی په نسجونو کې جوړيدي يش. له دې کبله دا د شخوند وهونکو په شيدو او غوښي 

دواړو کې شتون لري. شخوند وهونکي داسې غذاګاين برابروي چې ډېر غري مشبوع شحمي 

 لري.  CLA ډېر اسيدونه لري، لکه د څړځای ځوان علف، داسې شحم توليدوي چې 

 

 ميالن د حيواين محصوالتو په مرصف کې راتلونکي  ۵۲.۱

د غوښي د مرصف په وړاندې د مخکنيو داليلو عالوه په اخالقو، محيطي او 

کلونو  02صحي برخو کې نړۍ د ټولو ټايفونو غوښي اړتيا وړانديز کيږي تر څو په نژدي 

وادونو کې په مجموع کې په يو واحد جدول(. په پرمختللو هي 7۲01کې يونواخت  ډېر يش )

په کال کې غوښې مرصف وړانديز کيږي چې په کراره  ډېريږي، په کال کې په يو واحد 

دي. د نړۍ  1۲61مګر د پرمختلونکو هيوادونو لپاره  متناظر رقم ډير  ډېر په کال کې   2۲01

وادونو مختللو هياړتيا په مطلق )نفوس  ډېروايل اجازه لري( ډول وړاندي کيږي چې په پر 

په چټکۍ رسه   2۲11په کال کې  او په پرمختلونکو هيوادونو کې  2۲61کې په کال کې 

د مثال په توګه،  ;ډېريږي. د څارويو لپاره د انفرادي نوعو ځني عميل توپريونه شتون لري

په پرمختللو هيوادو نو کې نسبت د پولټري غوښي ته  د خوګ د غوښي اړتيا او توليد په 

کرارۍ رسه وده کوي. دا ممکن ده چې د غوښي د مرصف په وړاندې داليل  ال په 

مرصفونکو د دوی بشپړ فشار جوړ کړي نه دي. په هر صورت، داسې محاسبه شوي چې 

هيوادو کې )هغه چې احتامل لري چې د غوښي ضد داليلو پواسطه  که چريي په پرمختللو

په انټروال کې تر نياميي    0202-1990متاثره کيږي( مرصفونکي د دوی د غوښی مرصف د 

په کال کې الهم  ډېريږي. عالوه له دې  1۲11لږ يش نو بيا د غوښي لپاره د نړۍ اړتيا تقريباً 

وادونو رنه خراب اقتصادي تاثرياتو  په پرمختللو هيڅخه، اضايف کړين ښايي چې د نړۍ په ک

کې د غوښي  اړتيا لږه کړي، د څارويو څخه نبايت غذاګانو ته يو څه تغري به په يو واحد په 

 کال کې د نړۍ غذايي تهيه په ګټوري اندازي رسه   ډېره نه کړي.
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 لنډيز

ګ او وګه  سپي، خو د انسان د مغذي موادو اړتياوي له کورنيوڅارويو د بيلګې په ت .1

پسونو پواسطه مقايسه کيدي شی. د وده کونکو څارويو اړتياوي د نوعو ترمنځ د پام 

وړ توپري کوي ځکه چې وده يې توپري کوي، مګر د بالغو د ژوند ساتنې لپاره لږ 

 ناموزون دي.

هغه غذاګاين چې له څارويو السته راځي د نړۍ انساين نفوس ته درميه برخه پروتني  .0

ږمه برخه انرژي برابروي. د هيوادونو ارقام  ډېر پراخه دي، غني هيوادونه نسبت او شپ

غريبو هيوادونو ته په يوواحد لس چنده  ډېر حيواين پروتني مرصفوي. اګر چې رسمايه 

د غوښي او شيدو د مرصف اسايس مشخص کونکي ده همدارنګه محيط او مذهب 

 اړين متاثره کونکي دي.

صوالتو ته خاص اړتيا نه لري، مګر دا نسبت نبايت محصوالتو انسانان د څارويو مح .0

 ( غوره رسچيني دي.10Bته د ځينو اړينو مغذي مواد )لکه اوسپني او ويټامني

حيواين محصوالت او د دوی مشبوع شحم  د غذايي ناروغيو له کبله مرصفونکو ته  .2

حصوالتو د م ننګوين لري. وروستۍ ستونزه يي مرصفونکو ته په مشوري او د حيواين

 جوړونکو شحمو د اندازي په تغري رسه لږيږي.

کلونو کې  02د غوښي جمله او په يو واحد د نړۍ په نفوس کې مرصف  په نژدي  .1

ډېريږي، مګر په پرمختلونکو هيوادونو کې نسبت پرمختللو ته  ډېر دي.
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 پوښتني 

هغې لپاره  داليل د انسان پواسطه د حيواين محصوالتو دمرصف په وړاندې او د  ۵۲.۱

 خالصه کړئ. ستايس پاييل څه دي؟

د انسان غټي ناروغي چې د غوښي او شيدو له محصوالتو څخه منځته راځي کومي  ۲.۱.

 دي؟
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 : د حسايب پوښتنو حلضميمه ۱

5405 DM digestibility = (604 - 408)/604 = 40<44 

        CP intake = 604 x 594 = 744 g/day 

       CP output = 408 x 5;9 = ;4 g/day 

       CP digestibility = (744 - ;4)/744 = 40;:; 

5406 DM digestibility = (94 - 54)/94 = 40<44 

        The two methods of measuring DM digestibility were in 

agreement. 

5407 DM intake from soya = 407 kg/day 

DM intake from cereal = 604 - 407 = 50; kg/day 

DM output from soya = 407 x (5 - 40;9) = 404;9 kg/day 

DM output from cereal = 408 - 404;9 = 40769 kg/day 

DM digestibility of cereal = (50; - 40769)/50; = 40<4= 

CP intake from soya = 407 x 894 = 579 g/day 

CP intake from cereals = 744 - 579 = 5:9 g/day 

CP output from soya = 579 x (5 - 40<9) = 6407 g/day 

CP output from cereal = ;4 - 6407 = 8=0; g/day 

CP digestibility of cereal = (5:9 - 8=0;)/5:9 = 40:== 

5505 DE = GE intake - GE faeces 

ME = GE intake - (GE faeces + GE urine + GE methane) 

GE intake = 506 x 5=04 = 660< MJ/day 

DE = 660< - :04 = 5:0< MJ 

= 5:0<8506 = 5804 MJ/kg DM 

ME = 660< - (:04 + 509: + 50<4) = 57088 

= 570888506 = 55064 MJ/kg DM 

5506 Heat production = 5:05<VO6 + 905:VCO6 - 90=4N - 6086CH8 
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= (5:05< x 97:) + (905: x 86=) - (90=4 x 5=) 

= (6086 x 890<) 

= <:;6 + 6658 - 556 - 555 

= 54 ::7 kJ (540:: MJ) 

Energy retention = 57088 - 540:: 

= 60;< MJ 

5507 Protein stored = 5408 x :069 = :904 g/day 

Protein carbon stored = :9 x 40956 = 7706< g/day 

Fat carbon stored = 5<609 - 7706< = 58=066 g/day 

Fat stored = 58=066/40;8: = 64404 g/day 

Energy stored = (:904 x 670:) + (644 x 7=07) 

= =7=8 kJ/day (=07= MJ/day) 

5508 ME intake = <04 x 5504 = <<04 MJ/day 

ME used for maintenance = 8604840;4 = :404 MJ/day 

ME available for gain = <<04 - :404 = 6<04 MJ/day 

kg = 560486<04 = 4087 

5605 

M/D = 540998504: = =0=; MJ/kg DM 

qm = =0=;85<08 = 4098 

km = (4079 x q) + 40947 = 40:=7 

kg = (40;< x q) + 4044: = 4086< 

DMI(kg/day) MEI (MJ/day) 

504 Hay 40<4 ;064 

407 Concentrate 406: 7079 

Total 504: 54099 
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ME maintenance = 706840:=7 = 80:6 MJ/day 

ME available for gain =54099 - 80:6 = 90=7 MJ/day 

Liveweight gain = 90=7 x 4086<85804 = 405< kg/day 

5606  

 

 

M

/

D = 67:0885=09 = 56056 MJ/kg DM 

qm = 5605685<08 = 40:: 

Forage DM = [DMI x (MC - M/D)]/(MC - MF) 

= [5=09 x (5709 - 56056)]/(5709 - 540<) 

= =0=; kg/day 

Concentrate DM = 5=09 -  =0=; 

= =097 kg/day 

Fresh forage = =0=;8406<4 

= 790:5 kg/day 

Fresh concentrate = =097/40<:4 

= 55099 kg/day 

5607 DE = 5;08; + (4044;= x 5:4) + (40459< x 94) - (404775 x :4) 

- (404584 * 594) 

= 590=: MJ/kg 

DE maintenance = ;04 MJ/day 

DE available for gain = 590=: - ;04 

= <0=: MJ/day 

kp = 409: 

 NE (MJ/day) K ME (MJ/day) 

Maintenance 880< 40;6 :606 

Milk production  54<04 40:6 5;806 

Total 5960<  67:08 
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kf = 40;8 

Mean efficiency (kpf) = (5;4 x 409:) + (644 x 40;8)/7;4 

= 40:: 

Energy retention = <0=: x 40:: 

= 90=5 MJ/day 

Energy value of gain = (5;4 x 670:) + (644 x 7=07)/5444 

= 550<; MJ/kg 

Liveweight gain = 90=58550<; 

= 4094 kg/day 

5705  5=059 g N per day. 

5706  BV = 40<4. 

5707  Degradability = 4076 + (4.95 x 404:)/(404: + 4049) = 40:4 

kg/kg.Amount 

of protein degraded in the rumen = 40:4 x 684 = 588 g/kg 

DM. ERDP = 

(40< x 4076) + (4095 x 404:)/(404: + 4049) = 4098 x 684 = 574 

g/kg DM. 

5708 MPE supply (g/kg DM) = (54 x<6) + (6 x 6;5) + (: x 574) = 

6586 g/day. 

MPN supply (g/kg DM) = (54 x <;) + (6 x 85;) + (: x <7) = 

6646 g/day. 

Diet is limited by MPE, and so MP supply is 6586 g/day. 

5805 Fasting metabolism (F) = 4097(W/504<)40:; 

= 6704 MJ/day 

Correction for sex = 6704 x 5059 

= 6:08 MJ/day 
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Activity (A) = 4044;5 x W 

= 605 MJ/day 

Metabolisability (qm) = 550485<08 

= 409=; 

km = (4079 x qm) + 40947 

= 40;56 

ME maintenance (MEm) = (F +A)/km 

= (6:08 + 605)/40;56 

= 8404 MJ/day 

EVg = [805 + (404776 W) - (4044444= W6)]/(5 - 4058;9 LWG) 

= 590<7 MJ/kg 

Correction for breed, sex and rate of gain = 590<7 x 40;4 x 

505 

= 5605 MJ/day 

kg = 40;< qm + 4044: 

= 408;6 

ME gain (MEg) = NEg/kg  

= 560568408;6 

= 690; MJ/day 

ME total = MEm + MEg 

= 8404 + 690; 

= :90; MJ/day 

Basal endogenous nitrogen =4079 x W 40;9 

= 6906 g/day 

Hair and scurf = 4045< x W40;9 

= 507 g/day 
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kpm = 504 

MP maintenance (MPm) = (6906 + 507)/504 x :069 

= 5:90: g/day 

NPg = 5:<04; - (405:<:= xW) + (404445:77 W6) x (5056 - 

405667 x LWG) 

= 57404 g/kg 

Correction for breed, sex and weight gain = 57404 x 5064 x 

5.5 

= 5;604 g/day 

kpg = 409= 

MP gain (MPg) = NEg/kpg 

= 5;6048409= 

= 6=504 g/day 

MP total = MPm + MPg 

=5:90: + 6=504 

= 89;04 g/day 

5806 NE intake = 6404 MJ/day 

NE maintenance + activity = (40;94 W40:4) * 5054 

= 55088 MJ/day 

NE available for gain = 6404 - 55088 

= <09: MJ/day 

Protein retention (Pt) = 40564 kg/day 

NE retained as protein = 40564 x 670: 

= 60<7 MJ/day 

NE retained as fat = <09: - 60<7 

= 90;7 MJ/day 
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Fat retention (Lt) = 90;787=07 

= 4058: kg/day 

5807 DE maintenance (DEm) = 4057= x W 

= :=09 MJ/day 

DE exercise (DEe) = :=09 x 408 

= 6;0< MJ/day 

DE total = DEm + DEe 

= :=09 + 6;0< 

= =;07 MJ/day 

CP maintenance (CPm) = 5088 x W 

= ;6404 g/day 

CP exercise (CPe) = (MG x W) + [(SL x ;0< x W)/40:77] 

= (405;; x W) + [(40449 x ;0< x W)/40:77] 

= 55=07 g/day 

CP total = CPm + CPe 

= ;6404 + 55=07 

= <7=07 g/day 

5905a From Table 5906, increasing body condition from 504 to 509 

will result in a 

body weight at service of approximately 8= kg and an 

ovulation rate of 507<. 

A ewe that remains at condition score 509 will have a similar 

body weight of 

8: kg but an ovulation rate of only 505. 

5905b From Table 5906, increasing body condition from 609 to 704 

will result in a 
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body weight at service of approximately :5 kg and an 

ovulation rate of 604. 

A ewe that remains at condition score 704 will have a similar 

body weight of 

:6 kg and a similar ovulation rate of 605. 

5906 From Table 5905, a low compared with a high plane of 

nutrition will result in 

an animal that is slightly heavier (75: kg v. 6<6 kg), larger 

(55= cm v. 

554 cm) and lower in fat (;04 per cent v. ;08 per cent) but 

reach puberty 

; months later (5:09 months v. =07 months). 

5907 Maintenance = (407:W40;9)/40< = 40;4 MJ/day. Egg output = 

407;9 x 

40<840< = 407;9 MJ/day.Total ME requirement = 504< MJ/day. 

5908 Lysine (mg/day) = =09 (9; x 40<4) + :4 x 50< = 877 + 54< = 985. 

5:05 AFRC (5==7) 

Mm = 8707840;6 = :405 MJ/day 

Net energy spared by weight loss = (-409 x 69) x 40<8 = 

5409MJ/day 

Mp= (77(5094= + 40484: x 7=) - 5409)/40:8 = 587 MJ/day 

Mmp = (:405 + 587) x 50487 = 656 MJ/day 

95 safety margin = 656 x 5049 = 667 MJ/day 

FiM 

El = 77(5094= + 40484: x 7=) = 546 MJ/day 

Elwc = 5=07 x (-409) x 40;< = -;09 MJ/day 
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W40;9 = :6940;9 
= 569 kg 

Elcorr = (546 - ;09)/569 = 40;9: MJ/kgW40;9 

Mml = loge [(904: - 40;6:)/(904: + 40897)]/-40576: = 50<; 

MJ/kgW40;9 

Mml = 50<; x 569 = 678 MJ/day 

A = (404457 x :69)/40;6 = 5057 

Mreq 
FIM

 = (678 + 5057 - 54) x 5046 = 674 MJ/day 

 

5:06 AFRC (5==7) 

MPm = 605= x :6940;9 = 6;7 g/day 

MPd = 405569 x :6940;9 = 5805 g/day 

MPl = (77 x 40=9 x 77)/40:< = 5965 g/day 

MPg = -409 x 57< = - := g/day 

Total = 6;7 + 5805 + 5965 - := = 5;7= g/day 

FiM 

MPm = 805 x :69409 + 407 x :44 40: + 74 x 64 - 409[(5544840<) - 

5544] 

+ 6078 x 64 = :690; 

MPl = (77 x 40=9 x 77)/40:< = 5965 g/day 

MPg = - 409 x 57< = - := g/day 

Total = :6:05 + 5965 - := = 64;< g/day 

5:07 Metabolisable energy: 

Em = 4066: x (998504<)40;9 + 4045=: x 99 = 907< MJ/day 

km = 4079 x 4099 + 40947 = 40;4 

Mm = 907<840;4 = ;0; MJ/day 

kl = 4079 x 4099 + 4086 = 40:5 
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Ml = (5065 x 80:)/40:5 = =05 MJ/day 

Mg = - 405 x 65840:5 = - 708 MJ/day 

Mp = =05 - 708 = 90; MJ/day 

Level of feeding adjustment = 5 + 4045< x (Mp/Mm) = 

50457 

Mmp = (;0; + 90;) x 50457 = 570: MJ/day 

MP = (605= x 9940;9) + (5065 x ;6) + (- 405 x 55=) + 6408 =

584 g/day 

5:08 NEm = (40;9 x 64440:4) x 505 = 5=0< MJ/day

NEl = 55 x 908 = 9=08 MJ/day 

NEg = - 4069 x 7708 = - <08 MJ/day 

NEmp = 5=0< + 9=08 - <08 = ;40< MJ/day 

NE (MJ/kg) = ;40<8<04 = <0<9 

DEmp = ;40<840;5 = ==0; MJ/day 

DE (MJ/kg) = ==0;8< = 5609 

5:09 Maintenance = [(64440;9 x 40= x 4049<)/40<6] x 5049 = 70: g/day

Lactation = [(55 x 98 x 404;7)/40<6] x 5049 = 9909 g/day 

Ileal digestible lysine (g/day) = 70: + 9909 = 9=05 or ;08 

g/kg 

Lysine (g/day) = 9=05840<8 = ;704 or =05 g/kg 

5:0: DEml = (40596 x :44) + (59 x 604=/40:) = =506 + 9606 = 587 

MJ/day 

CPml = (5088 x :44) + (94 x 59) = <:8 + ;94 = 5:58 g/day 

Lysine (g/day) = (40487 x 5088 x :44) + (707 x 59) = 7;06 + 

8=09 = <:0; 
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Ca (g/day) = [(4046 x :44) + (506 x 59)]/409 = (56 + 5<)/409 

= :4 

P (g/day) = [(4045 x :44) + (40;9 x 59)]/4089 = (: + 

5507)/4089 = 7<08 

5;05 5045 kg/day; 6087 kg/day 

5;06 ::08 g/kg W40;9, 907; kg DM/day, 6509 kg fresh weight/day

5;07 Milk energy output (El) = 74 x (5094= x 40484:) = =8 MJ/day. 

Total DM 

intake = 5=07 kg DM/day. 

5;08 55 kg DM and 56.= kg fresh. 



۱ضميمه  541. 

 

 

 



7501    ضميمه  ۲ 

 

 

: د جدولىنى يادښتىنههميمض ۲  

د دې جدولىنى ارقام د يى شمري رسچينى څخه راټىل شىي، چې ةشپړ لطت يي د ضميمي 

په اخز کې ورکړل شىي. هغه  ارقام چې نشته معنی دا نه ده چې دا نشته ةلکې دا ښايي چې 

 دا معلىمات په دې رسچينى کې نه دي ورکړل شىي.

 جدولىنه A1.1او  A1.2تزکيب او غذايي ارسښت، 

د يىي ځانګړي غذا تزکيث تىپري کىي، او په دې جدولىنى کې ورکړل شىي ارقام ةايد د 

مناينده منىنى په تىګه مزاعات يش، نه ثاةتي اندسي. لىضتىنکي ةايد د  ډېزو جامع ارقامى 

 زاجعى رسه مشىره وکړي.لپاره د م

 جدولىنه A1.2-A1.22د مغذي مىادو مجىسي انداسي، 

يا    ’مغذي مىادو اړتيا‘د فارم د څارويى علمي تغذيه کىل د هغى معيارونى په ةنا دي چې د 

په تىګه ترشيذ شىي. دا اصطالخات په څىارلطم څپزکې  ’مغذي مىادو مجىسو انداسو ‘

م په ځانګړي تىګه د مغذي مىادو اړتيا ښىدونکي کې تعزيف شىي. د جدولىنى ارقا

جدولىنه مدفىظ خدود په ةز کې نه نييس. يىاسې د ويټامينىنى ارقام مدفىظ خدود لزي. 

يىاسې  ;دا ممکن نه دي تز څى د فارم هز صنف څاروي په دي جدولىنى کې شامل يش

له اړوند مزاجعى  انتخاب شىي مناينده ورکړل شىي. لىضتىنکي ةايد د  ډېز تفصيل لپاره

 رسه مشىره وکړي.
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 هغه لنډيشونه چې په دې جدولىنى کې اضتعامل شىي

ADF Acid-detergent fibre 

ADIN Acid-detergent insoluble nitrogen 

Avail. Available 

CF Crude fibre 

CP Crude protein 

D Digestible organic matter in dry matter 

DE Digestible energy 

dec. Decorticated 

DM Dry matter 

DMI Dry matter intake 

DUP Digestible undegradable protein 

EE Ether extract 

ERDP Effective rumen-degradable protein 

exp. Expeller 

extr. Extracted 

FME Fermentable metabolisable energy 

ME Metabolisable energy 

MP Metabolisable protein 

MPB Metabolisable protein derived from digestible undegradable protein 

MPE Metabolisable protein derived from energy supply to the rumen plus 

MPN Metabolisable protein derived from nitrogen supply to the rumen 

plus 

MPB 
NDF Neutral-detergent fibre 

qm Metabolisability of gross energy 

W Liveweight 
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A1.7.7  جدول  د خىراکى کيمياوي تزکيث 

 (g/kgد وچې مادې په اضاص )  خىراکه

 DM(g/kg) CF EE Ash CP NDF ADF ADIN Starch& 

sugar 
          شنه مدصىالت

Barley in 
flower 

105 673 73 36 31     

 615  763 166 735 751 61 735 705 کاوو

Clover, red, 

early-

flowering 

715 116 61 16 711 111    

Clover, white, 

early-

flowering 

715 161 61 773 161 655 106  16 

Grass, young 

(10–15D) 

155 765 00 750 703 011 111 7.6  

Grass, mature 

(35–30D) 

111 155 65 755 755 361 671 5.1  

Kale 765 711 63 763 701 166 711 1.6 116 

Lucerne, 

early–

flowering 

165 655 71 755 717 661    

     11 36 13 111 715 جىار

Rape 765 105 01 16 155     

Sugar beet 

tops 

735 755 67 171 710     

     11 01 11 671 111 ګني

Swede tops 715 710 61 716 711     

          ضايليج

ورةيش، ټىل 

 مدصىل

616 161 70 706 36 010 116 1.1 131 

Grass, young 105 115 01 17 713 033 601 7.6  

Grass, mature 116 665 01 775 710 356 611 5.0  

Lucerne 105 113 16 755 731 610 653 7.1 73 

Maize, whole 

crop 

175 166 01 31 775 615 111 1.1 177 

     17 01 71 13 115 الى

          ةيده

Clover, red 105 133 61 16 716 115  1.1  
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Grass, poor-

quality 

155 615 73 15 00 110 601 7.1  

Grass, good-

quality 

155 111 71 11 775 305 636 5.0  

Lucerne, 

early-

flowering 

105 651 76 10 110 616 610 1.7  

          وچ علف

Grass 111 175 61 751 715 067 111 1.6 761 

Lucerne 155 161 07 755 115 630 663 1.5 17 

          ةىص

 61 7.5 051 177 61 06 17 616 135 ورةيش

Barley, 

ammoniated 
117 605 70 63 15 111 061 1.5 15 

Bean 135 057 1 06 01 111 061  71 

 15 5.3 010 163 66 01 11 616 135 جىدر

Oat, 

ammoniated 

166 667 71 33 10 160 011 7.5 73 

Pea 135 675 71 11 750 671    

  5.1 051 151 66 17 70 671 135 غنم

Wheat, 

ammoniated 
131 666 76 03 31 116 066 7.0 76 

 دوام لزي
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A1.7.7  )جدول )دوام 

 خىراکه  (g/kgمادې په اضاص )د وچې 

Starch

& 

sugar 

ADIN ADF NDF CP ASh EE CF (DM

g/kg) 

 

        Roots and tubers 

    10 00 75 60 155 Artichoke, 

Jerusalem 

311  36 776 60 65 1 66 615 Cassava 

335 5.1 11 763 36 17 6 03 716 Fodder beet 

    16 31 1 01 715 Mangels 

361 7.3 66 16 15 66 0 61 175 Potatoes 

11 7.3 176 611 11 66 1 15

6 

155 Sugar beet 

pulp, dried 

655 5.1 711 617 775 11 6 76

1 

113 Sugar beet 

pulp, dried 

molassed 

361    61 31 5 5 105 Sugar beet 

molasses 

301    00 755 6 5 161 Sugarcane 

molasses 

011 5.1 710 765 751 01 71 75

5 

715 Swedes 

 5.1  10 61 66 73 61 615 Sweet 

potatoes 

 7.3 15 106 711 11 11 77

7 

15 Turnips 

       Cereals and by-products 

011 5.6 36 157 770 13 71 06 135 Barley 

07 6.1 136 371 166 67 11 71

3 

136 Barley, 

brewer’s 

grains 

717  736 636 117 15 11 70

3 

155 Barley, malt 

culms 

    666 751 77 1 155 Brewer’s 

yeast, dried 

 70.1 615 010 130 65 30 15

5 

105 Grain 

distiller’s 

grains 

10 75 173 666 671 63 751 11 115 Grain 

distiller’s dark 
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grains 

16  116 316 177 66 13 71

1 

161 Malt distiller’s 

grains 

30  710 615 110 35 31 71

7 

151 Malt distiller’s 

dark grains 

171 7.6 11 771 11 76 61 16 135 Maize 

   757 775 75 61 71 155 Maize, flaked 

175 7.6 776 616 131 11 61 61 155 Maize, gluten 

feed 

701 3.6  00 331 77 11 71 156 Maize, gluten 

meal 

    717 66 66 16 135 Millet 

611 5.6 761 115 751 66 61 75

0 

135 Oats 

011 5.0 61 776 771 16 11 60 106 Oats, naked 

    17 61 77 60

7 

155 Oat husks 

63   3 616 10 1 1 616 Pot ale syrup 

    777 1 16  151 Rice, brown 

103 7.6 110 605 733 761 77  150 Rice, bran 

(extracted) 

    11 1 0 71 135 Rice, polished 

   601 716 17 71 13 135 Rye 

160  01 751 751 11 66 17 135 Sorghum 

157 5.6 65 716 716 17 71 13 135 Wheat 

101  761 616 715 31 60 77

6 

115 Wheat bran 

666 5.6 777 636 711 05 60 16 115 Wheat feed 

    111 61 11  111 Wheat germ 

meal 
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A1.7.7  )جدول )دوام 

  (g/kgد وچې مادې په اضاص )

 &Starch خىراکه

sugar 

ADIN ADF NDF CP ASh EE CF DM(g/kg) 

        Oilseed by-products 

 1.0 115 605 115 11 13 706 155 Coconut meal 

 6.1 135 615 167 33 06 161 155 Cotton seed 

meal, 

undecorticated 

 1.5  655 601 16 11 11 155 Cotton seed 

meal, 

decorticated 

    666 61 17 116 155 Groundnut 

meal, 

undecorticated 

10 1.5 763 715 001 36 1 11 155 Groundnut 

meal, 

decorticated 

07 1.5 767 711 656 16 63 751 155 Linseed meal 

761 6.5 615 316 111 66 75 731 155 Palm kernel 

meal 

716 6.3 153 110 655 15 11 701 111 Rapeseed 

meal 

17 1.1 17 710 056 31 71 01 155 Soya bean 

meal 

10  11 711 670 06 111 61 111 Soya bean 

meal, full-fat 

 1.0 115 611 111 05 15 616 155 Sunflower 

meal, 

undecorticated 

 1.5  135 665 771 701 766 155 Sunflower 

meal, 

decorticated 

         Leguminous 

seeds 

671 5.0 716 731 110 63 70 15 135 Beans, field 

      76 01 135 Gram 

611 6.1 13 773 137 61 71 36 135 Peas 

        Animal by-products 

 5   171 65 1  115 Blood meal 

1    111 10 36 0 151 Feather meal, 

hydrolysed 
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 5   311 161 31  170 Fishmeal, 

UK-produced 

 5   116 711 10  115 Fishmeal, 

herring 

 5   166 711 35  155 Fishmeal, 

South 

American 

 5   175 61 761 5 155 Meat meal 

 5   011 31 05 5 155 Meat and 

bone meal 

 5   133 00 650 5 711 Milk, cow’s 

whole 

 5   605 15 15 5 755 Milk, skim 

 5   753 753 65 5 33 Milk, whey 

 

A1.7.1 )جدول د خىراکى مرنايل مدتىيات )د وچې مادې په اضاص 

ضلينيىم
ت 

کىةال
 

ک
سين

ګانيش 
من

 

ظ
م

ضىديم 
ګنيشيم 

م
ص 

فاضفىر
 

کلطيم
 

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 خىراکه 

 شنه مدصىالت         

5.50 5.75 – – 1.5 7.1 7.1 6.0 0.5 Grass, close 

grazing 

5.56 5.51 0.5 73 1.5 7.1 7.1 1.1 6.1 Grass, extensive 

grazing 

5.50 5.75 – 61 6.0 1.5 1.0 6.1 17.5 Kale 

– 5.71 – 67 77.5 1.7 1.1 6.6 17.1 Lucerne, late 

vegetative 

5.53 5.51 – – 1.5 6.7 1.1 6.7 16.1 Turnip tops 

 ضايليج         

5.53 5.51 10 15 3.5 7.1 7.5 1.1 6.5 Cereal, vegetative 

5.75 – 10 15 77.5 6.5 6.5 6.5 1.5 Grass, early 

5.51 5.50 65 16 6.5 7.5 5.1 1.5 6.5 Grass, mature 

 ةيده         
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– 5.73 71 16 77.5 7.1 6.6 1.0 70.6 Clover 

5.57 5.50 71 15 1.5 7.5 5.1 7.0 1.0 Grass, poor-

quality 

5.51 5.15 17 755 1.5 1.0 1.0 6.0 1.5 Grass, good-

quality 

– 5.51 16 66 76.5 5.1 1.1 7.1 77.6 Lucerne, mature 

 ةىص          

5.56 5.56 73 16 6.1 7.7 5.1 5.1 6.0 Barley 

5.51 5.56 11 31 6.5 6.1 7.6 5.1 6.5 Oat 

        Roots and tubers 

– – – 15 – 5.1 – 7.5 1.5 Cassava, dried 

5.56 5.51 – – 1.6 1.1 0.6 1.7 1.1 Mangels 

5.56 5.53 11 61 6.0 5.0 7.5 1.7 7.5 Potatoes 

5.51 5.75 61 07 77.5 1.0 1.6 5.1 0.1 Sugar beet pulp, 

molassed, dried 

5.56 5.51 71 17 6.1 1.3 7.1 6.1 6.3 Swedes 

5.56 5.56 63 60 1.1 1.1 7.6 6.3 0.5 Turnips 

       Cereals and by-products 

5.51 5.56 71 71 6.1 5.1 7.6 6.5 5.0 Barley 

– 5.56 – 05 10.5 5.6 7.1 1.1 6.1 Brewer’s grains, 

dried 

– – 61 3 60.6 5.1 1.0 70.7 7.6 Brewer’s yeast 

5.51 5.51 – – 75.5 5.1 7.6 6.1 7.1 Distiller’s grains, 

malt 

5.51 5.51 73 3 1.0 5.1 7.7 1.1 5.6 Maize 

– 5.51 715 1 65.5 7.5 5.3 0.5 7.3 Maize gluten meal 

– 5.56 73 61 16.6 5.6 7.1 6.7 5.3 Millet 

5.56 5.56 67 61 6.3 5.1 7.6 6.1 5.1 Oats 

5.56 5.56 – – 6.1 5.1 7.5 1.1 7.0 Oat feed 

– 5.50 71 15 6.5 5.3 7.0 6.1 5.1 Rice 

– – 63 33 1.5 5.6 7.6 6.1 5.1 Rye 
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A1.7.1 )جدول )دوام 

ضلينيىم
ت 

کىةال
 

ک
سين

ګانيش 
من

 

ظ
م

ضىديم 
ګنيشيم 

م
ص 

فاضفىر
 

کلطيم
 

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(m
g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 

(g
/k

g
)

 خىراکه 

– 5.76 70 73 75.1 5.6 7.1 6.0 5.0 Sorghum 

5.51 5.50 05 61 0.5 5.7 7.1 6.0 5.0 Wheat 

5.65 5.56 711 766 71.1 5.6 0.5 76.3 7.3 Wheat bran 

5.56 5.56 – – 71.0 5.6 6.6 1.5 7.7 Wheat feed 

       Oilseeds and by-products 

– 5.76 – 01 15.6 5.6 1.1 3.3 1.6 Coconut 

meal 

– 5.50 11 10 73.5 5.3 0.5 71.6 7.1 Cotton seed 

meal, dec. 

– 5.71 11 11 71.5 5.1 7.1 3.1 1.1 Groundnut 

meal, dec. 

5.17 5.00 – 61 10.5 5.1 0.1 1.3 6.7 Linseed 

meal 

5.00 5.15 37 61 10.5 5.6 6.5 3.1 6.0 Soya bean 

meal 

        Leguminous seeds 

– 5.15 63 73 76.5 5.7 1.5 0.0 7.5 Beans 

– – 66 – – 5.0 7.6 6.6 7.0 Peas 

       Animal by-products 

1.55 5.76 771 17 1.5 6.0 6.3 66.5 11.5 Fishmeal 

5.15 5.15 – – 16.5 1.1 1.0 01.5 715 Meat and 

bone meal 

– 5.76 6 3 05.5 1.5 7.6 1.1 1.1 Whey, dried 
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A1.7.6 ( جدول  د خىراکى د آمينى اضيدونى تزکيثg/kg)د وچې مادې په اضاص( ) 

V
alin

e 

T
y
ro

sin
e 

T
ry

p
to

p
h
an

 

T
h
reo

n
in

e 

S
erin

e 

P
h
en

y
lalan

in
e 

M
eth

io
n
in

e
 

L
y
sin

e 

L
eu

cin
e 

Iso
leu

cin
e 

H
istid

in
e 

G
ly

cin
e 

C
y
stin

e
 

ني
 ارجن

ن )
رتوج

ناي
g
/k

g
) 

چ مىاد) 
و

g
/k

g
) 

 
 خىراکه

                Green crops 

6.1 

6.1 

7.1 

3.0 

3.7 

1.7 

6.5 

1.7 

75.1 

0.1 

1.1 

1.0 

7.1 

1.3 

16.0 

111 Dried grass 

77.6 

1.1 

7.3 

1.1 

1.5 

75.0 

1.1 

77.1 

73.7 

1.6 

6.1 

75.1 

1.0 

75.1 

60.1 

–
 Dried lucerne 

              Cereals and by-products 

0.7 

6.6 

7.5 

6.6 

6.6 

0.5 

1.7 

6.1 

3.1 

6.0 

6.7 

6.7 

1.1 

0.6 

70.3 

103 Barley 

16.1 

76.1 

6.1 

15.3 
–

 

71.7 

1.5 

61.6 

67.1 

17.6 

75.1 

17.1 

0.5 

17.1 

17.5 

165 

Brewer’s 

yeast, dried 

77.1 

1.0 

1.7 

1.1 

1.6 

1.1 

6.6 

1.3 

70.0 

1.0 

6.0 

75.3 

6.6 

75.7 

61.6 

155 

Distiller’s 

dark grains 

71.1 

1.0 

6.3 

3.5 

3.6 

1.1 

6.6 

3.1 

76.5 

1.5 

6.5 

71.1 

1.6 

6.1 

61.1 

–
 

Distiller’s 

solubles 

6.6 

6.1 

5.6 

6.1 

6.6 

6.0 

1.6 

1.0 

77.7 

6.5 

1.3 

6.6 

7.1 

6.6 

76.0 

101 Maize 
66.5 

66.1 

1.3 

16.5 

61.1 

67.5 

16.0 

75.1 

771.1 

11.6 

76.5 

71.6 

71.3 

16.7 

753.1 

–
 

Maize gluten 

meal 

0.7 

6.7 

5.1 

6.1 

0.1 

0.7 

1.3 

6.0 

1.6 

6.1 

1.6 

0.1 

6.5 

1.5 

73.1 

131 Oats 

0.5 

6.7 

7.6 

1.1 

76.3 

6.3 

7.0 

1.6 

0.1 

6.0 

7.1 

3.6 

5.1 

3.1 

76.1 

115 

Rice, 

polished, 

broken 

(brewer’s 

rice) 

0.6 

6.1 

7.5 

1.1 

6.1 

6.1 

7.3 

1.7 

77.1 

6.1 

7.1 

6.0 

7.3 

6.6 

76.7 

115 Sorghum 

6.0 

6.6 

7.1 

6.7 

6.1 

6.1 

1.7 

6.7 

1.7 

6.0 

1.0 

6.7 

1.6 

0.1 

73.1 

101 Wheat 
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1.7 

6.3 

1.1 

6.5 

3.0 

3.7 

6.1 

3.6 

1.0 

6.1 

6.5 

1.1 

6.6 

75.1 

11.3 

101 Wheat feed 

               Oilseed by-products 

71.1 

75.1 

6.1 

76.1 
–
 

11.1 

0.1 

71.7 

16.7 

76.6 

77.5 

71.5 

3.6 

60.1 

33.1 

155 

Cotton seed 

meal 

15.1 

71.1 

6.5 

76.0 

16.7 

10.7 

0.3 

73.6 

11.1 

70.1 

77.6 

13.6 

0.3 

01.5 

10.0 

111 

Groundnut 

meal 

76.3 

71.0 

7.1 

71.7 

71.6 

76.7 

6.5 

71.5 

13.1 

73.0 

1.0 

76.3 

3.1 

61.1 

35.1 

–
 

Lupin seed 

meal 

71.3 

77.0 

7.1 

73.1 

73.6 

76.6 

1.1 

17.0 

10.1 

76.1 

1.1 

71.0 

1.3 

16.1 

05.5 

111 

Rapeseed 

meal 

11.1 

71.1 

0.0 

71.1 

16.0 

16.5 

1.1 

11.0 

60.5 

15.6 

71.3 

71.0 

3.5 

60.6 

15.1 

137 

Soya bean 

meal 

76.6 

1.7 

7.6 

75.6 

77.1 

76.6 

1.3 

75.7 

71.0 

77.3 

1.1 

70.3 

6.3 

16.7 

66.0 

–
 

Sunflower 

seed meal 

               Leguminous seeds 

77.1 

1.1 

7.3 

1.7 

77.1 

75.7 

7.1 

70.1 

71.6 

1.1 

3.7 

75.0 

6.1 

11.1 

61.1 

–
 

Beans (Vicia 

faba) 

1.1 

1.1 

5.1 

1.5 

1.0 

1.1 

1.0 

70.1 

76.6 

1.1 

0.6 

1.1 

6.5 

71.7 

67.6 

–
 

Peas (Pisum 

sativum) 

               Animal by-products 

65.1 

17.6 

3.1 

16.1 

11.6 

11.1 

70.1 

61.1 

66.3 

13.7 

76.7 

05.3 

3.1 

65.0 

755.5 

171 Fishmeal 
71.3 

1.3 

1.7 

76.6 

73.5 

76.3 

3.0 

11.5 

13.7 

77.3 

1.1 

15.3 

1.1 

61.6 

16.6 

101 

Meat and 

bonemeal 

3.1 

1.0 

7.1 

1.1 

6.1 

6.6 

7.1 

1.1 

77.1 

1.1 

7.1 

6.5 

6.5 

6.6 

71.1 

165 Whey, dried 
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A1.7.6 )جدول د خىراکى ويټامينىنه )تاسه 

C
h
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e 

V
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V
it

-B
3 

P
an

to
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en
ic

 

ac
id

 

N
ic

o
ti

n
ic

 a
ci

d
 

R
ib

o
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T
h
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m
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V
ti

-E
 

 

V
it

-A
 p

o
te

n
cy

a 

  

(mg/

kg) 

(mg/k

g) 

(mg/

kg) 

(mg/

kg) 

(mg/

kg) 

(mg/k

g) 

(mg/

kg) 

(iu/k

g) 

(x555iu/kg

) 
 خىراکه

 شنه حاصالت        

115 – – – 16 70.0 – 705 611 Grass, dried 

7775 5.556 – – 66 73.3 – 155 131 Lucerne, dried 

       Cereals and by–products 

115 – 6.5 1 00 7.1 7.1 15 5.1 Barley 

6116 – 61.1 751 661 61.5 17.1 – – 
Brewer’s yeast, 

dried 

315 – 1.5 6 16 7.5 6.0 11 0.5 Maize 

163 – 7.5 – 71 7.7 3.5 15 5.3 Oats 

115 – – – 70 5.6 – 71 – Rice 

671 – 1.3 1 71 7.3 6.3 71 5.1 Rye 

605 – 6.1 71 67 7.7 6.5 71 5.1 Sorghum 

7515 – 6.6 75 61 7.6 6.0 76 5.6 Wheat 

7775 – – – 755 1.1 – 15 5.0 Wheat, fine 
middlings 

7715 – – – 10 1.6 – 01 5.6 Wheat, coarse 

middlings 
        Oilseed by–products 

7775 – – – 11 6.6 – 73 – Coconut meal 

1106 – 0.6 75 61 0.7 3.6 61 5.6 Cotton seed meal 
(dec. exp.) 

1613 – 75.5 06 715 77.5 0.1 6 – 
Groundnut meal 

(dec. extr.) 

7300 – 75.5 61 733 0.1 1.7 6 5.6 Groundnut meal 
(dec. extr.) 

7335 – – – 65 6.0 – – 5.6 Linseed meal (extr.) 

1116 – 3.5 73 11 1.1 6.0 1 – 
Soya bean meal 

(extr.) 

        Animal by–products 

0715 5.517 6.7 75 61 3.5 1.7 1 – Fishmeal 

1511 5.531 6.5 0 01 0.0 5.1 7 – Meat meal 

7535 5.500 – – 71 17.5 – 7 5.6 Milk, dried skim 
a .د چزګىړو لپاره. د نتايت مدصىالتى په ةزخه کې، د خىګانى او شخىند وهىنکى لپاره انداسي د ورکړل شىو نياميي دي 
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 A1.1.7جدول د شخىند وهىنکى او اضىنى لپاره غذايي انداسي 

 شخىند وهىنکي 

 Horses خىراکه

DE 

(MJ/kg 

DM) 

Feed into Milk DUP (g/kgDM) ERDP (g/kgDM) FME 

(MJ/kg

DM) 

ME 

(MJ/kg

DM) 

M

PB 

M

PN 

M

PE 
5.51 5.50 5.51 5.51 5.50 5.51a    

 شنه محصىالت            

          1.6 75.5 Barley, in flower 

          1.1 75.1 Cabbage 

75.3 66 730 770       1.1 75.1 Clover, red, early-

flowering 

          1.0 1.5 Clover, white, 

early-flowering 

77.7 66 756 11 66 16 71 775 711 766 77.6 71.1 Grass, young (10–

15D) 

1.1    61 13 71 35 33 13 1.6 75.5 Grass, mature 

(35–30D) 

 11 751 751 11 11 76 775 771 711 1.1 77.5 Kale 

1.1 65 715 15       1.3 1.1 Lucerne, early-

flowering 

          1.1 1.1 Maize 

          1.0 1.0 Rape 

          1.1 1.1 Sugar beet tops 

          1.7 1.1 Sugarcane 

          1.1 1.1 Swede tops 

            Silages 

1.0    75 1 6 65 61 60 1.1 1.1 Barley, whole 

crop 

1.3 66 11 751 67 13 71 716 761 701 1.1 77.3 Grass, young 

1.6 16 15 36 16 15 76 13 755 753 1.5 75.5 Grass, mature 

1.1 67 710 11 11 16 1 761 766 705 1.1 1.0 Lucerne 

77.0 16 35 11 1 1 6 16 13 11 1.1 75.1 Maize, whole 

crop 

          75.3 77.1 Potato 

            Hays 

1.6          1.3 1.3 Clover, red 

1.0 73 61 07 71 76 75 11 65 63 3.6 1.5 Grass, poor-

quality 

1.1 61 31 30 61 65 11 00 36 10 1.3 1.0 Grass, good-

quality 

1.0 03 765 11 00 60 60 707 737 716 1.6 1.1 Lucerne, early-

flowering 

او محصىالتغيل داين              

70.6 61 11 16 71 76 1 10 15 13 71.1 71.1 Barley 

77.1 716 711 705 11 10 61 751 713 701 1.0 77.1 Barley, brewer’s 

grains 

71.5 716 171 731       75.6 77.1 Barley, malt 

culms 
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          77.6 77.1 Brewer’s yeast, 

dried 

 17 155 15 756 37 60 751 700 710 75.1 76.1 Grain distiller’s 

grains 

 35 156 776 770 13 01 766 706 156 75.0 76.1 Grain distiller’s 

dark grains 

          1.1 75.1 Malt distiller’s 

grains 

71.0 711 716 717       1.1 71.1 Malt distiller’s 

dark grains 

           71.6 Malt distiller’s 

dried solubles 

73.1 66 11 756 00 01 61 11 61 66 71.1 76.1 Maize 

          76.6 70.5 Maize, flaked 

76.1 00 705 776 03 66 16 717 156 111 77.0 71.1 Maize, gluten 

feed 

70.7 611 051 655 656 600 106 711 166 661 73.6 71.0 Maize, gluten 

meal 

          1.1 77.6 Millet 

76.1 67 31 11 15 71 71 16 10 13 75.6 71.5 Oats 

76.6    11 15 71 11 16 10 77.1 76.1 Oats, naked 

3.6 16 66 61       6.0 6.1 Oat husks 

 11 111 753       70.6 70.6 Pot ale syrup 

70.1          71.1 71.1 Rice, brown 

76.5 35 717 16 30 01 05 10 17 757 1.1 77.5 Rice, bran 

(extracted) 

          76.1 70.5 Rice, polished 

73.7 71 17 777       76.6 76.5 Rye 

70.1 36 11 771       77.1 76.6 Sorghum 

73.5 10 15 753 11 71 73 11 755 756 71.1 76.3 Wheat 

          1.0 75.7 Wheat bran 

          75.6 71.5 Wheat feed 

            Wheat germ meal 

 تييل تخمىنى محصىالت           
    771 757 36 10 11 766 75.5 71.1 Coconut meal 

          3.3 1.0 Cotton seed meal, 

undecorticated 

71.0 717 657 703 730 710 01 116 130 666 1.1 71.6 Cotton seed meal, 

decorticated 

          1.0 1.1 Groundnut meal, 

undecorticated 

76.1 15 661 775 731 711 63 615 615 661 77.6 76.1 Groundnut meal, 

decorticated 

77.1 706 116 711 715 11 37 101 116 616 1.1 77.1 Linseed meal 
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A1.1.7)جدول )دوام 
 شخىند وهىنکي 

 خىراکه
Horses 

DE 
(MJ/kg 
DM) 

Feed into Milk DUP (g/kgDM) ERDP (g/kgDM) FME 
(MJ/k
gDM) 

ME 
(MJ/
kgD
M) 

MP
B 

MP
N 

MP
E 

5.51 5.50 5.51 5.51 5.50 5.51a    

 16 760 760 31 01 11 11 771 737 1.1 77.3 Palm kernel 
meal 

76.5 16 136 763 11 16 67 131 113 661 77.5 71.5 Rapeseed meal 

76.3 716 631 165 716 761 15 111 661 666 71.1 76.6 Soya bean meal 

          1.1 70.0 Soya bean 
meal, full-fat 

 13 166 770 36 60 17 177 161 101 3.1 1.0 Sunflower 
meal, 
undecorticated 

75.7 11 111 760 16 06 11 650 660 616 75.5 75.6 Sunflower 
meal, 
decorticated 

 ليګيىمي تخمىنه           
 751 115 706 31 01 61 710 151 111 76.5 76.6 Beans, field 

76.6 31 715 761 61 65 71 711 717 177 71.5 71.6 Gram 

          76.6 76.1 Peas 

 حيىاين محصىالت           
          71.0 71.1 Blood meal 

          75.6 71.0 Feather meal, 
hydrolysed 

71.5 651 037 661 617 605 711 651 605 661 71.1 76.3 Fishmeal, UK-
produced 

71.5    666 611 153 661 611 051 70.1 71.1 Fishmeal, 
herring 

71.5    675 631 717 616 631 631 71.0 76.3 Fishmeal, South 
American 

          77.7 73.6 Meat meal 

            Meat meal, 
low-fat 

          1.5 1.1 Meat and bone 
meal 

          1.0 15.1 Milk, cow’s 
whole 

          71.1 70.6 Milk, skim 

          76.0 76.0 Milk, whey 
a د رومن څخه د وتلى انداسه. 
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A1.1.1 ( جدول د خىګانى د عمىمي خىراکى تزکيثMj or g/kg ( )د وچې مادې په اضاصBSAS,1556) 

S
tan

d
ard

ised
 ileal d

ig
estib

le am
in

o
 acid

 (g
/k

g
)

 

ص )
ضم وړ فاضفىر

ه
g

/k
g

) 

ي )
صه انزژ

الرةى خىګى خال
د ة

M
j/k

g
) 

ي 
صه انزژ

کى خىګانى خال
کى خىګى او وده کىن

)د شيدو ورکىن
M

J/k
g

) 

D
M

 (g
/k

) 

 خىراکه

Tryptophan Threonine Methionine+ 

cysteine 

      اليطني

7.5 1.0 6.6 1.1 7.7 1.1 1.3 115 Barley 

7.7 1.3 6.3 1.0 7.1 75.1 75.0 115 Wheat 

5.6 1.6 1.1 7.1 5.1 77.6 77.7 115 Maize 

7.5 1.6 6.1 6.5 7.6 1.6 1.5 115 Oats 

7.1 6.3 6.6 6.3 1.3 1.7 1.1 115 Wheat feed 

5.1 6.1 0.0 6.5 7.1 1.1 1.5 115 Maize gluten feed 

5.6 7.5 7.5 1.1 5.6 1.7 3.3 115 Sugar beet pulp 

7.6 0.1 6.1 71.0 7.1 1.1 1.1 135 Peas 

7.3 3.1 6.1 71.1 7.1 1.1 1.3 135 Beans 

6.0 1.1 77.0 1.3 7.1 3.5 0.6 115 Sunflower meal 

6.6 77.5 71.1 76.5 6.0 3.1 3.0 155 Rapeseed meal 

0.1 76.0 77.6 16.5 1.7 1.3 1.7 110 Soya bean meal (66)* 

0.1 73.6 71.0 13.3 1.7 1.1 1.6 110 HiPro soya meal (61)* 

6.1 77.1 1.1 71.1 7.1 77.1 77.6 115 Full-fat soya 

3.0 11.5 16.6 05.5 70.5 75.5 75.5 115 Fishmeal 

6.6 76.5 77.6 13.1 1.5 77.7 77.7 105 Dried skimmed 

milk 

7.6 0.1 6.0 1.7 0.5 77.0 77.0 105 Dried whey 

 خام پزوتني  614او  66 *
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A1.1.6( جدول د پىلټزي په عامى مىادو کې ميتاةىليکي انزژيMJ/kg( اضتفادي وړ فاضفىرص ،)g/kg او )

standardized ileal digestible amino acids (g/kg) 

V
alin

e 

Iso
leu

cin
e 

A
rg

in
in

e 

T
ry

p
to

p
h
an

 

T
h
reo

n
in

e 

C
y
stin

e
 

M
eth

io
n
in

e
 

L
y
sin

e 

P
 av

ail. 

M
E

 
 

1.1 3.0 3.0 6.6 0.6 5.1 1.5 6.6 1.6 3.1 Alfalfa meal 

(dehydrated) 

0.6 6.1 6.6 7.1 6.7 1.1 7.3 6.1 7.0 77.6 Barley 

70.6 77.1 15.5 6.0 71.0 6.3 0.1 71.6 6.5 1.1 Canola meal 

– – – – – – – – – 63.1 Canola oil 

6.1 1.1 6.1 5.3 1.0 7.3 7.1 1.1 5.1 76.1 Maize 

75.0 1.5 1.5 7.1 3.1 6.1 6.6 0.0 6.1 77.3 Maize distiller’s 

dark grains 

1.1 6.1 1.1 5.1 3.1 6.6 6.6 6.6 1.1 1.6 Maize gluten 

feed 

16.5 71.1 73.6 1.5 70.1 1.3 73.1 1.3 7.1 70.3 Maize gluten 

meal 

76.3 1.6 61.7 6.5 1.1 6.6 6.5 1.1 6.1 1.1 Cotton seed meal 

(exp.) 

76.0 1.6 67.5 6.1 1.7 6.3 6.1 77.7 6.1 1.0 Cotton seed meal 

(solv.) 

– – – – – – – – – 66.1 Animal fat 

16.1 15.6 11.1 6.1 11.5 6.3 76.3 65.6 65.5 71.6 Fishmeal 

(menhaden) 

11.1 10.0 11.1 0.1 17.3 6.6 73.6 61.7 11.0 77.1 Fishmeal 

(anchovy) 

75.7 1.6 71.1 1.5 1.5 6.6 1.1 1.6 – 73.3 Linseed (whole) 

71.0 76.3 16.1 – – 6.7 6.1 1.3 – 3.0 Linseed (exp.) 

76.6 70.0 10.1 – – 6.1 6.1 1.3 – 0.1 Linseed (solv.) 

71.1 76.6 11.7 1.5 76.6 7.1 0.1 17.7 61.5 1.7 Meat and bone 

meal 

– – – – – – – – – 1.6 Molasses, cane 

0.0 6.1 1.0 7.6 1.6 7.1 7.1 6.0 7.6 75.1 Oats 

16.7 73.5 61.1 6.5 77.1 0.6 6.0 77.1 7.1 1.1 Peanut meal 

(ext.) 

76.6 77.7 71.1 6.1 77.1 6.1 0.3 71.5 6.5 1.6 Rapeseed meal 
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6.1 1.1 0.6 7.5 1.1 5.1 7.1 7.1 5.1 71.6 Rice 

6.0 1.1 6.1 5.1 1.1 5.1 7.6 6.1 1.6 1.0 Rice bran 

0.5 6.6 6.1 7.7 1.1 7.1 7.6 6.1 7.5 77.6 Rye 

1.7 1.1 73.5 1.7 6.1 1.1 1.1 0.1 1.6 3.6 Safflower meal 

(solv.) 

11.6 71.1 61.0 3.1 76.0 0.5 71.6 77.1 1.6 1.0 Sesame meal 

(exp.) 

6.3 0.6 6.0 5.1 1.1 7.3 5.1 1.6 7.5 76.1 Sorghum 

71.3 10.0 11.1 0.7 76.6 0.7 0.6 16.0 1.5 75.1 Soya bean meal 

(614: exp.) 

17.7 11.6 67.3 0.6 76.0 0.0 0.1 13.7 1.5 1.6 Soya bean meal 

(664: solv.) 

16.1 16.7 66.0 3.1 71.5 0.1 3.6 11.1 1.7 75.6 Soya bean meal 

(634: solv.) 

– – – – – – – – – 63.1 Soya oil 

71.1 71.1 10.1 6.0 76.1 6.6 6.1 15.1 1.5 76.5 Soya bean, full-

fat (cooked) 

15.1 17.6 66.1 0.1 76.7 3.6 76.1 71.6 1.0 1.1 Sunflower meal 

(exp.) 

15.5 71.1 61.3 6.6 71.6 0.3 76.1 76.1 1.0 1.6 Sunflower meal 

(solv.) 

0.6 6.1 1.1 1.0 6.3 1.1 7.3 6.6 6.1 0.0 Wheat bran 

3.1 0.1 1.5 7.3 6.1 7.6 7.5 0.3 1.1 1.1 Wheat middlings 

3.1 3.0 0.7 7.0 6.5 1.1 1.6 6.6 7.1 76.6 Wheat hard 

6.6 6.5 6.6 7.5 1.1 7.1 7.6 1.3 7.7 76.0 Wheat, soft 
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A1.6  جدول دFiM په اضاص د  شيدو ورکىنکى او ةالرةى غىاګانى غذايي معيارونه 

 وسن لزي   305kgشيدي تىليدوي او    61kgپزوتني لزونکي     66g/kgد هغى غىاګانى ورځني اړتياوي چې  6.7

 شيدو مدصىل 70 10 60 60 د ةالرةىايل ورځي

 (kg/dayژوندي وسن تغري ) 5.3+ 5.1+ 5.6- 5.3- 110 115

5.36 5.66 5.33 5.36 5.31 5.01 qm 

1.3 77.5 16.3 15.1 71.1 76.1 DMI (kg) 

776 15 116 160 150 733 ME (MJ) 

056 611 1 111 1 150 7 101 7 667 MP (g) 

60 66 731 767 771 757 Ca (g) 

11 10 770 16 16 01 P (g) 

73 73 06 60 63 11 Mg (g) 

1 0 66 11 17 70 Na (g) 

67 555  16 555 17 555 17 555 35 555 Vitamin A (iu) 

1 155  71 555 70 555 76 555 77 555 Vitamin D (iu) 

165  071 660 611 611 Vitamin E (iu) 

 پزوتني لزي 61g/kgشدم او 01gوسن لزونکي غىا ورځني اړتياوي چې شيدي يي    605kgد  6.1

 شيدو مدصىل 75 15 65 ةالرةىايل ورځي

 (kg/dayژوندي وسن تغري ) 5.6+ 5.7+ 5.6- 110 115

5.36 5.60 5.30 5.35 5.35 qm 

1.1 1.7 71.1 70.1 77.7 DMI (kg) 

11 31 165 711 710 ME (MJ) 

667 111 1 163 7 156 7 501 MP (g) 

61 11 776 11 31 Ca (g) 

16 15 11 31 65 P (g) 

71 71 61 11 71 Mg (g) 

3 6 11 73 75 Na (g) 

 61 555 10 555 36 555 60 555 Vitamin A (iu) 

 3 555 76 555 71 555 1 555 Vitamin D (iu) 

 710 676 661 166 Vitamin E (iu) 
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A1.6جدول د وده کىنکى غىاګانى تغذيىي معيارونه 

 ژوندي وسن لزونکي غىا ورځنۍ اړتياوي   155kgد   6.7

DM intakeb 

(kg/day) 
 aکټګىري تزکيث b(kg/dayاخيطتل )ژوندي وسن 

7.10 7.5 5.10 5.0 5   

0.5/3.0 –/11 –/31 03/05 66/65 11/13 ME (MJ) Heifers of small-sized 

breeds  611 676 115 116 711 MP (g) 

0.5/3.0 –/30 –/06 61/60 65/61 11/13 ME (MJ) Castrate males of 

medium-sized breeds  677 637 653 161 711 MP (g) 

0.5/3.0 –/06 01/61 60/61 65/61 67/65 ME (MJ) Bulls of 

large-sized breeds  631 651 666 116 711 MP (g) 

 61 11 11 73 6 Ca (g) All breeds 

 11 10 15 70 0 P (g)  

 3.3 3.5 0.6 6.1 6.0 Mg (g)  

 6.0 6.7 1.1 1.6 7.0 Na (g)  

  76 555  Vitamin A (iu)  

  7 155  Vitamin D (iu)  

  770  Vitamin E (iu)  

 ژوندي وسن لزونکي غىا ورځنۍ اړتياوي kg 655د  6.1

DM Intakeb 
(kg/day) 

 کټګىري تزکيث b(kg/dayژوندي وسن اخيطتل )

7.10 7.5 5.10 5.0 5   

1.0/77.5 –/715 –/11 11/11 15/36 66/61 ME (MJ) Heifers of 
small-sized breeds  676 611 661 111 153 MP (g) 

1.0/77.5 –/755 10/16 11/17 36/01 66/61 ME (MJ) Castrate males of 
medium-sized 

breeds 
 630 615 617 671 153 MP (g) 

1.0/77.5 16/13 11/10 11/31 36/35 05/61 ME (MJ) Bulls of 

large-sized breeds  071 636 656 661 153 MP (g) 

 66 67 10 71 1 Ca (g) All breeds 

 67 67 16 71 1 P (g)  

 75.7 1.0 1.1 1.6 1.7 Mg (g)  

 0.5 6.3 6.1 6.1 1.3 Na (g)  

   11 555   Vitamin A (iu)  

   1 655   Vitamin D (iu)  

   710   Vitamin E (iu)  
aCategories: there is a range of nine categories of growing cattle (combinations of three breed sizes and three sexes). 

Of the three categories illustrated in this table, castrates of medium-sized breeds are the median category, and the 

other two are the extremes of the range. 
bWhere two values separated by a solidus (/) are given, the first is for diets with metabolisability (qm) of 5.00 and the 

second for diets with qm of 5.30. A blank before the solidus indicates that the performance level is unlikely to be 

achieved with a diet of lower metabolisability. 
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A1.0 )جدول )دوام 

 ژوندي وسن د ورځي ةاييل ورځنۍ اړتياوي 10gمېږي چې    10kgژوندي وسن او  05gةالرةې مېږي  چې  00kgد  0.1

 تزکيث د القاح ورضته ورځي 
ميږې وسن 

(kg) 
  يى وري درلىدونکي  جىړه وريان درلىدونکي

765 713 771 11 765 713 771 11  

7.1 7.6 7.6 7.6 7.7 7.1 7.1 7.1 DMI (kg) 

00 

71.6 75.5 1.1 3.1 1.6 1.1 3.1 3.5 ME (MJ) 

11 11 11 17 16 13 15 33 MP (g) 

1.1 3.1 0.5 6.1 0.7 6.0 6.1 6.7 Ca (g) 

6.1 6.1 6.0 6.1 6.5 6.5 1.1 1.1 P (g) 

7.0 7.0 7.5 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5 Mg (g) 

 7.1  7.1  Na (g) 

 0055  0055  Vitamin A (iu) 

 005  005  Vitamin D (iu) 

 60  65  Vitamin E (iu) 

7.0 7.3 7.3 7.3 7.6 7.0 7.0 7.0 DMI (kg) 

10 

70.7 71.1 1.1 1.1 77.1 1.6 1.7 1.7 ME (MJ) 

771 751 17 16 11 11 11 11 MP (g) 

1.1 1.3 3.5 6.1 3.6 0.3 6.3 6.1 Ca (g) 

6.1 6.1 6.6 6.5 6.1 6.1 6.3 6.6 P (g) 

1.5 1.5 7.6 7.6 7.1 7.1 7.6 7.6 Mg (g) 

 1.0  1.0  Na (g) 

 1055  1055  Vitamin A (iu) 

 105  105  Vitamin D (iu) 

 35  00  Vitamin E (iu) 
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A1.3 د شيدو ورکىنکى خىګى غذايي معياروڅخه 

 qm=5.310د شيدو ورکىنکى مېږو ورځني اړتياوي چې له فارم د ةاندې ضاتل کيږي او وسن تغري يې صفز دي.  7.3

 د شيدو ورکىلى اونۍ 
ميږې وسن  تزکيث

(kg) 
 يى وري درلىدونکي  جىړه وريان درلىدونکي

 1-71 0-1 7-6  1-71 0-1 7-6  

 7.1 7.1 7.3  7.3 7.1 7.0 DMI (kg) 

00 

 73.5 73.5 11.5a
  76.1 70.1 73.1 ME (MJ) 

 763 763 156  715 760 706 MP (g) 

 3.5 3.5 1.6  6.1 0.1 3.7 Ca (g) 

 0.3 0.3 1.1  6.3 0.0 0.6 P (g) 

 1.7 1.7 1.1  7.1 1.7 1.1 Mg (g) 

 1.5 1.5 1.6  7.1 1.5 1.7 Na (g)  

 0055  0055  Vitamin A (iu) 

  005  005  Vitamin D (iu) 

 60  65  Vitamin E (iu) 

 1.7 1.6 1.5  1.5 1.1 7.1 DMI (kg) 

10 

 15.6 13.6 65.1a
  71.1 11.6 16.1a

 ME (MJ) 

 717 163 111  736 151 116 MP (g) 

 1.1 75.0 71.5  3.1 1.1 1.5 Ca (g) 

 1.6 1.6 75.1  3.6 1.7 1.5 P (g) 

 1.1 6.3 6.1  1.0 6.7 6.6 Mg (g) 

 1.1 6.7 6.6  1.3 1.1 6.5 Na (g)  

 1055  1055  Vitamin A (iu)  

 105  105  Vitamin D (iu) 

 35  00  Vitamin E (iu) 
a
These energy levels are not attainable owing to inadequate DMI. 
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A1.3 ).جدول )دوام 

ژوندي  05gشيدو ورکىنکى ميږو ورځنۍ اړتياوي چې د فارم څخه ةاندې ضاتل کيږي د ورځي  00kgد  1.3

 (qm=5.310وسن ةاييل ) 10gميږي چې د ورځي  10kgوسن ةاييل او 

 د شيدو ورکىلى اونۍ

 تزکيث
ميږي وسن 

(kg) 
 يى وري لزونکي دوه وريان درلىدونکي

1-71 0-1 7-6 1-71 0-1 7-6 

7.1 7.1 7.3 7.3 7.1 7.0 DMI (kg) 00 

76.1 71.7 15.1a
 77.0 76.5 76.1 ME (MJ)  

765 711 711 776 761 761 MP (g)  

3.5 1.1 1.6 6.1 0.1 3.7 Ca (g)  

0.3 3.1 1.1 6.3 0.0 0.6 P (g)  

1.7 1.3 1.1 7.1 1.7 1.1 Mg (g)  

1.5 1.6 1.6 7.1 1.5 1.7 Na (g)  

 0055   0055  Vitamin A 

(iu) 

 

 005   005  Vitamin D 

(iu) 

 

 60   65  Vitamin E 

(iu) 

 

1.7 1.6 1.5 1.5 1.1 7.1 DMI (kg) 10 

71.1 16.0 11.7a 70.5 71.3 17.7 ME (MJ)  

711 161 115 700 155 176 MP (g)  

1.1 75.0 71.5 3.1 1.1 1.5 Ca (g)  

1.6 1.6 75.1 3.6 1.7 1.5 P (g)  

1.1 6.3 6.1 1.0 6.7 6.6 Mg (g)  

1.1 6.7 6.6 1.3 1.1 6.5 Na (g)  

 1055   1055  Vitamin A 

(iu) 

 

 105   105  Vitamin D 

(iu) 

 

 35   00  Vitamin E 

(iu) 

 

a
These energy levels are not attainable owing to inadequate DMI. 
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A1.1 جدول د وده کىنکى وريانى غذايي معيارونه 

 وسن لزونکى وريانى ورځنۍ اړتياوي 15kgد  7.1

DM Intake
a
 

(kg/day) 

 

a(g/dayژوندي وسن اخيطتل )
 

 کټګىري تزکيث
705 755 05 5 

5.63/5.03 –/3.0 0.1/0.6 6.0/6.1 6.6/6.1 ME (MJ) مؤنث 

 17 01 60 17b
 MP (g)  

5.63/5.03 –/3.1 0.1/0.1 6.0/6.1 6.6/6.1 ME (MJ) خيس نارينه 

 13 37 61 17b
 MP (g)  

5.63/5.03 –/3.6 0.1/0.6 6.1/6.0 6.1/6.1 ME (MJ) نارینه 

 13 37 61 17b
 MP (g)  

 6.6 1.0 7.3 5.1 Ca (g) ټىل جنطىنه 

 6.5 1.5 7.5 5.0 P (g)  

 5.11 5.37 5.05 5.61 Mg (g)  

 5.10 5.31 5.36 5.01 Na (g)  

   335  Vitamin A (iu)  

   715  Vitamin D (iu)  

   17  Vitamin E (iu)  

aWhere two values separated by a solidus (/) are given, the first is for diets with a 

metabolisability (qm) of 5.00 and the second for diets with qm of 5.30. A blank before 

the solidus indicates that the performance level is unlikely to be achieved with a diet 

of lower metabolisability. 
bThis basal requirement for maintenance does not include an allowance of protein for 

wool growth If lambs were kept at a maintenance level, they would continue to grow 

wool and would need an additional 77 g/day of MP for this purpose. 
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 وريانى د ژوندي وسن ورځني اړتياوي 60kgد  1.1

DM 

Intake
a
 

(kg/day) 

 

a(g/dayژوندي وسن اخيطتل )
 

 کټګىري تزکيث
705 755 05 5 

5.11/5.11 –/75.1 1.7/1.1 1.5/3.0 0.1/0.5 ME (MJ) Females 

 11 30 06 67b
 MP (g)  

5.11/5.11 –/1.0 1.0/1.1 3.1/3.6 0.1/0.5 ME (MJ) Castrate 

males 

 16 15 03 67b
 MP (g)  

5.11/5.11 –/1.1 1.5/1.6 1.6/3.1 3.5/0.1 ME (MJ) Males 

 16 15 03 67b
 MP (g)  

 6.6 1.0 7.1 5.1 Ca (g) All sexes 

 6.0 1.6 7.3 5.1 P (g)  

 7.55 5.10 5.16 5.31 Mg (g)  

 7.70 7.75 7.50 5.11 Na (g)  

   7155  Vitamin A 

(iu) 

 

   175  Vitamin D 

(iu) 

 

   10  Vitamin E 

(iu) 

 

a
,bSee Table 1.7. 
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A1.1 ( جدول د شخىند وهىنکى لپاره د تزاص مرنالىنى ورځنۍ انداسيmg/kg DM) 

  غىاګاين  پطىنه 

7 Pre-ruminant lamb 1 Pre-ruminant calf مظ 

6 Growing lambs 71 Others  

3 Others    

65 All classes 65 Before weaning اوضپنه 

  65 After weaning  

  65 >705 kg liveweight  

  65 Pregnant and lactating  

5.0 Winter 5.0 Winter ايىدين 

5.70 Summer 5.70 Summer  

1.55 Presence of goitrogens 1.55 Presence of goitrogens  

5.6 All classes 5.6 All classes کىةالت 

5.75 All classes 5.6 Dairy cows ضلينيىم 

  5.75 Others  

65 All classes 65 All classes سينک 

65 All classes 65 All classes منګانيش 
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A1.1.7 ( جدول د خىګانى د خىراکىMJ or g/kg air dry food خالصه انزسي او )standardized 

ileal digestible (SID) آمينى اضيد مدتىيات 

aوده کىنکي خىګان  
  

شيدي ورکىنکي 

cخىکي
 

 تزکيث b 35-15 kg 65-35 kgةالرةې خىګي

1.5 1.1 1.71–1.31 7.61–1.71 Food (kg/day) 

1.5 1.6d
 1.5 1.6 Net energy (MJ/kg) 

    SID (g/kg) 

1.6 6.5 1.7 1.7 Lysine 

1.1 7.0 1.7 1.6 Methionine 

6.7 1.3 6.1 6.1 Methionine + 

cystine 

6.1 1.1 6.3 0.6 Threonine 

7.6 5.1 7.6 7.0 Tryptophan 

aIntermediate-type pig. 
b110 kg gaining 61.0 kg in pregnancy. 
c110 kg, milk yield 77kg/day. 
dPregnancy food intake controlled to manage body gain. Diets of lower density may 
be justified on grounds of gut health and pig welfare. 
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A1.1.1 ( جدول د خىګانى د خىراکى ځني مرنالىڅخه، تزاص مرنايل مىاد او ويټامنيg,mg or iu/kg air 

dry food)a (BSAS,1556) 

شيدي ورکىنکي 

 خىګاين

ةالرةې 

 خىګاين

 تزکيث bوده کىنکي خىګان

  35-15 

kg 

65-35 

kg 

 

1.5 1.1 3.1 1.1 Calcium (g/kg) 

6.1 1.6 1.6 1.0 Digestible phosphorus 

1.5 7.1 7.1 7.1 Sodium 

7.1 7.6 7.0 7.3 Chloride 

5.6 5.6 5.6 5.6 Magnesium 

15 15 15 755 Zinc (mg/kg) 

15 15 10 65 Manganese 

15 15 15 15 Iron 

5.1 5.1 5.1 5.1 Cobalt 

5.1 5.1 5.1 5.1 Iodine 

5.10 5.1 5.1 5.1 Selenium 

3 3 3 3 Copper 

1055 1055 6555 6555 Vitamin A (iu/kg) 

7555 155 355 155 Vitamin D 

05 05 05 05 Vitamin E 

7.0 7.0 7 1 Vitamin K (mg/kg) 

1 1 1 1 Thiamin 

0 0 1 6 Riboflavin 

15 15 15 15 Nicotinic acid 

70 70 75 75 Pantothenic acid 

6 6 1 1 Pyridoxine 

5.56 5.56 5.51 5.56 Cyanocobalamin 

5.1 5.1 5.50 5.7 Biotin 

6 6 5.0 5.0 Folic acid 

655 655 05 755 Choline 
a
Trace element and vitamin content assumes a net energy value of 1.6 MJ/kg. 

b
Intermediate-type pig. 
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A1.75 )جدول د پىلټزي لپاره غذايي مىادو انداسي )په تاسه ډول 

 چزګان 7.75

وده کىنکي  پىليټ     

 چزګىړي

 

هګۍ  نطيل غىښني غىښني غىښني

 ورکىنکي

71-

71 

1-71 5-6  

  اوين اوين اوين چزګي چزګي ضټاټز وده کىنکي فينرش

76.6 76.1 71.1 77.1 77.1 77.1 77.1 71.5 ME (MJ/kg) 

715–165 175–165 115–105 760–700 716 731 710 155 Crude protein (g/kg) 

      Digestible amino acids (g/kg)b 

75.1 77.6 76.7 3.1 1.1 1.6 1.3 75.3 Arginine 

3.1 1.0 1.0 3.1 1.1 0.1 0.1 3.1 Isoleucine 

1.1 77.5 71.1 0.1 1.7 3.1 1.5 1.1 Lysine 

6.1 6.1 6.1 1.1 6.0 6.1 6.1 6.0 Methionine 

1.3 1.6 1.6 0.1 1.1 3.5 3.0 1.0 Methionine + cystine 

3.0 1.6 1.6 6.1 3.6 6.3 0.6 3.6 Threonine 

7.3 7.1 1.5 7.6 7.1 7.6 7.1 7.1 Tryptophan 

1.0 1.6 1.0 6.1 1.1 0.3 3.1 1.7 Valine 

       Major minerals (g/kg) 

1.0 1.5 75.0 65 66 76 75 75 Calcium 

6.1 6.0 0 6.0 6.1 6.0 6.6 6.0 Phosphorus (average) 

1.0 1.0 6.5 – – – – – Magnesium 

7.1 1.5 1.5 1.5 7.1 7.1 7.1 7.1 Sodium 

3.0 3.0 1 1.0 – – – – Potassium 

    Trace minerals (mg/kg; supplementary levels) 

73 73 73 75 0.0 77.5 77.5 77.5 Copper 

7.10 7.10 7.10 1.5 7.1 7.1 7.1 7.1 Iodine 

65 65 65 05 00 00 00 00 Iron 

715 715 715 715 11 11 11 11 Manganese 

755 755 755 755 11 11 11 11 Zinc 

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 Selenium 

     Vitamins (iu/kg; supplementary levels)a 

75 555 75 555 71 555 71 555 1 155 1 155 1 155 1 155 A 

6 555 0 555 0 555 6 055 6 655 6 655 6 655 6 655 D6 

05 05 10 755 73.0 11.7 11.7 11.7 E 

    Vitamins (mg/kg; supplementary levels)a 

1 6 6 0 1.1 6.6 6.6 6.6 K 

1 1 6 6 7.1 1.1 1.1 1.1 Thiamin 

0 3 1 71 0.0 3.3 3.3 3.3 Riboflavin 

60 00 00 05 – – – – Nicotinic acid 
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76 76 76 76 3.3 77 77 77 Pantothenic acid 

7 655 7 055 7 355 7 555 775 775 775 775 Choline 

5.575 5.573 5.573 5.56 5.511 5.511 5.511 5.511 B71 
aSupplementary trace minerals and vitamins levels required differ according to whether the basal diet is wheat or 

maize. 
bFor broilers = true whole tract digestibility and for laying hens = standardised ileal digestibility 

 

A1.75 ).جدول )دوام 

 فيل مزغان 1.75

 مزغاننطيل فيل 
  وده کىنکي

  اونۍ 6-5 اوين 71-1 اوين 71-15

77.1 71.6 71.1 77.1 ME (MJ/kg) 

735–710    Crude protein (g/kg) 

1.6 1.1 76.1 71.1 Arginine 

1.1 1.1 71 73.3 Lysine 

6.1 6.1 6.1 0.1 Methionine 

3.6 3.1 1 77.5 Methionine + cystine 

0 0.5 1.6 75.6 Threonine 

7.1 7.6 1.5 1.1 Tryptophan 

   Major minerals (g/kg) 

11 1.1 77.0 76.0 Calcium 

6 6.7 3.7 1.3 Phosphorus (average) 

7.0 7.3 7.3 7.0 Sodium 

  Trace minerals (mg/kg; supplementary levels) 

75 15 15 15 Copper 

6 1 1 1 Iodine 

60 15 15 05 Iron 

715 755 755 715 Manganese 

775 15 15 755 Zinc 

5.6 5.1 5.1 5.1 Selenium 

  Vitamins (iu/kg; supplementary levels)
a
 

71 555 1 555 75 555 70 555 A 

0 555 1 555 6 555 0 555 D6 

715 05 15 755 E 

  Vitamins (mg/kg; supplementary levels)
a
 

0 6 6 0 K 
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6 6 7 0 Thiamin 

15 3 3 1 Riboflavin 

15 65 05 10 Nicotinic acid 

11 70 70 10 Pantothenic acid 

3 6 0 1 Pyridoxine 

5.6 5.1 5.6 5.6 Biotin 

3 1 1 6 Folic acid 

5.56 5.51 5.51 5.51 B71 

7 355 755 705 655 Choline chloride 
a
Supplementary trace minerals and vitamins levels required differ according to 

whether the basal diet is wheat or maize. 
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A1.77 جدول د اضىنى لپاره غذايي معيارونه 
 وسن لزونکى آضىنى ورځنۍ اړتياوي   655kgد ةالغ  7.77

 Aويټامني
(iu) 

K(g) Mg(g) P(g) Ca 
(g) 

اليطني 
(g) 

CP(g) DE 
(MJ) 

وسن/شيد 
(kg/day) 

وسن 
(kg) 

 

         Mature horses
a
 

71 555 15 3 77 73 71 661 07  655 Minimum 

71 555 15 3 77 73 11 056 03  655 Average 

71 555 15 3 77 73 10 013 37  655 Elevated 

          Stallions 
71 555 15 3 77 73 10 013 37  655 Non-

breeding 
71 555 16 1 76 16 11 367 16  655 Breeding 

         Pregnant mares 
13 655 17 3 17 11 11 361 36 5.66 611 1 months 

13 655 17 3 17 11 11 316 31 5.61 661 75 months 

13 655 17 3 17 11 67 176 11 5.01 606 77 months 

        Lactating mares 
13 655 61 1 67 61 31 7111 753 76.5 655 7 month 

13 655 61 1 11 60 36 7716 756 71.5 655 6 months 

13 655 11 1 71 65 06 7571 17 1.1 655 3 months 

        Working horses
b
 

71 555 16 1 76 16 16 001 31  655 Light work 

71 555 13 1 71 11 13 376 11  655 Moderate 
work 

71 555 67 71 16 61 65 311 11  655 Heavy 
work 

71 555 61 71 16 61 60 156 770  655 Very heavy 
work 

         Growing horses 
1 555 75 6 71 67 16 067 01 5.01 716 3 months 

71 555 76 6 71 65 11 311 36 5.63 101 71 months 

76 555 73 0 71 65 11 361 36 5.16 675 71 months 

73 555 71 0 73 11 11 373 36 5.76 666 16 months 
a
Minimum maintenance applies to adult horses with sedentary lifestyle; average 

maintenance applies to adult horses with alert temperaments and moderate voluntary 
activity; and elevated maintenance applies to adult horses with a nervous temperament or 
high voluntary activity. 
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A1.77 ).جدول )دوام 

 وسن لزونکى آضىنى ورځنۍ اړتياوي   055kgد ةالغ  7.77

 Aويټامني

(iu) 

K(g) Mg(g) P(g) Ca 

(g) 

اليطني 

(g) 

CP(g) DE 

(MJ) 

وسن/شيد 

(kg/day) 

وسن 

(kg) 

 

         Mature horses
a
 

70 555 10 1 76 15 16 065 36  055 Minimum 

70 555 10 1 76 15 11 365 15  055 Average 

70 555 10 1 76 15 67 115 13  055 Elevated 

          Stallions 

70 555 10 1 76 15 67 115 13  055 Non-

breeding 

11 055 11 75 71 65 66 111 17  055 Breeding 

        Pregnant mares 

65 555 13 1 13 63 66 111 15 5.67 066 1 months 

65 555 13 1 13 63 63 167 10 5.01 061 75 months 

65 555 13 1 13 63 61 116 15 5.30 033 77 months 

         Lactating mares 

65 555 61 77 61 01 10 7060 766 73.6 055 7 month 

65 555 63 77 63 03 15 7631 711 70.5 055 6 months 

65 555 66 1 16 61 31 7130 776 75.1 055 3 months 

        Working horses
b
 

11 055 11 75 71 65 65 311 16  055 Light work 

11 055 61 71 17 60 66 131 11  055 Moderate 

work 

11 055 61 70 11 65 61 131 777  055 Heavy 

work 

11 055 06 70 11 65 66 7556 766  055 Very heavy 

work 

         Growing horses 

75 555 76 6 11 61 11 313 30 5.11 173 3 months 

76 055 71 0 17 61 63 163 11 5.60 617 71 months 

71 655 15 3 17 61 66 111 15 5.11 611 71 months 

71 655 11 1 15 61 66 115 11 5.71 611 16 months 
a
Minimum maintenance applies to adult horses with sedentary lifestyle; average 

maintenance applies to adult horses with alert temperaments and moderate voluntary 

activity; and elevated maintenance applies to adult horses with a nervous temperament or 

high voluntary activity. 
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A1.77 ).جدول )دوام 

 وسن لزونکى آضىنى ورځنۍ اړتياوي   355kgد ةالغ  6.77

 Aويټامني

(iu) 

K(g) Mg(g) P(g) Ca 

(g) 

اليطني 

(g) 

CP(g) DE 

(MJ) 

وسن/شيد 

(kg/day) 

وسن 

(kg) 

 

         Mature horses
a
 

71 555 65 1 71 16 11 361 13  355 Minimum 

71 555 65 1 71 16 66 103 16  355 Average 

71 555 65 1 71 16 61 136 17  355 Elevated 

          Stallions 

71 555 65 1 71 16 61 136 17  355 Non-breeding 

11 555 66 77 11 63 67 161 751  355 Breeding 

         Pregnant mares 

63 555 67 1 61 66 67 103 11 5.61 367 1 months 

63 555 67 1 61 66 66 7551 757 5.36 301 75 months 

63 555 67 1 61 66 63 7511 751 5.11 311 77 months 

         Lactating mares 

63 555 01 76 63 17 751 7161 701 15.5 355 7 month 

63 555 00 76 66 31 13 7137 706 71.5 355 6 months 

63 555 67 77 11 60 15 7071 761 76.5 355 3 months 

         Working horses
b
 

11 555 66 77 11 63 63 161 755  355 Light work 

11 555 61 76 10 61 61 117 771  355 Moderate work 

11 555 61 71 60 61 60 7566 766  355 Heavy work 

11 555 36 71 60 61 01 7150 716  355 Very heavy 

work 

         Growing horses 

77 155 73 0 13 63 60 177 11 5.11 101 3 months 

71 655 17 1 10 60 66 7570 16 5.06 610 71 months 

15 155 16 1 10 60 67 101 11 5.66 630 71 months 

16 155 13 1 16 66 65 116 16 5.11 070 16 months 
a
Minimum maintenance applies to adult horses with sedentary lifestyle; average maintenance 

applies to adult horses with alert temperaments and moderate voluntary activity; and elevated 

maintenance applies to adult horses with a nervous temperament or high voluntary activity. 
b
Examples of the type of regular exercise performed by horses in each category are provided in 
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A1.71 جدول د آضىنى د ضىديم، ضلفز، تزاص مرنايل مىادو او ويټامينىنى ورځني انداسي 

کار کىنکي 

 آضىنه

وده کىنکي 

 آضىنه

آضپيةالريب او شيدي ورکىنکي  ژوند  

 ضاتنه

 

 (g/kg DM) ضىديم 7.5 7.5 7.5 6.5

 (g/kg DM) کلىرين 6.5 6.5 6.5 1.5

 (g/kg DM) ضلفز 7.0 7.0 7.0 7.0

 (mg/kg DM) اوضپنه 65 05 05 65

 (mg/kg DM) منګانيش 65 65 65 65

 (mg/kg DM) مظ 75 75 75 75

 (mg/kg DM) سينک 65 65 65 65

 (mg/kg DM) ضلينيىم 5.7 5.7 5.7 5.7

 (mg/kg DM) ايىدين 5.60 5.60 5.60 5.60

 (mg/kg DM) کىةالت 5.7 5.7 5.7 5.7

 A (iu/kg DM) ويټامني 1555 6555 1555 1555

 D (iu/kg DM) ويټامني 665 665 155 665

 E (iu/kg DM) ويټامني 05 15 15 15

 (mg/kg DM) تيامني 6 6 6 0

 (mg/kg DM) رايتىفالوين 1 1 1 1

 

  

Chapter 76. 
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A1.76 جدول د فارم څارويى د اوةى اړتياوي 

 غىاګاين او پطىنه 7.76

Kg water/kg DM 

intake 

    

oمديطي تىدوخه )
C)     

>15 
73-

15 
<73 

    

      Cattle 

1.5 1.5 1.5  Calves, up to 3 weeks 

1.5 3.7 0.6  Cattle, growing or adult, pregnant or non-pregnant 

    Sheep 

3.5 0.5 6.5  Lambs, up to 6 weeks 

6.5 1.0 1.5  Sheep, growing or adult, non-pregnant 

6.1 6.7 6.6  Ewes, mid-pregnancy, twin-bearing 

3.3 0.0 6.6  Ewes, late pregnancy, twin-bearing 

3.5 0.5 6.5  Ewes, lactating, first month 

6.0 6.1 6.5  Ewes, lactating, second/third month 

 (355kg liveweightشيدي ورکىنکي غىاګان ) 1.76

 څاروی(\ورځني اوةه څښل )کيلىګزام 

 (kg/dayشيدو مدصىل )

oمديطي تىدوخه )  
C)  

  >15 73-

15 

<73  

  750 11 17  75 

  771 756 11  15 

  766 773 756  65 

  761 711 776  65 

 خىګان  6.76

څاروی(\ورځني اوةه څښل )کيلىګزام  

7.0–1.5 at 70 kg liveweight, increasing 

to 3.5 at 15 kg liveweight 

Growing pigs 

     0.5 Non-pregnant sows 

     0.5–

1.5 

Pregnant sows 

     70.5–

15.5 

Lactating sows 
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A1.76 315جدول تزkg 75پىري وسنىنى لپاره دkg ( په انټزوال رسه د ميتاةىليکي ژوندي وسنw5.10 )

انداسي

ضلګى  لطګىنه

 5 75 15 65 65 05 35 15 15 15 نه

11.1 13.1 16.1 17.3 71.1 70.1 71.1 1.0 0.3 5 5 

07.1 61.7 61.7 60.5 61.1 65.1 61.0 63.6 66.5 67.3 755 

15.6 31.6 33.3 36.1 31.1 37.5 01.7 01.7 00.1 06.1 155 

11.1 13.7 16.6 11.3 15.1 11.1 11.6 10.1 16.1 11.7 655 

756.

1 

751.

3 

755.

1 

11.6 11.1 13.7 16.6 11.1 17.7 11.6 655 

771.

1 

771.

1 

773.

1 

770.

7 

776.

3 

771.

5 

775.

0 

751.

1 

751.

6 

750.

1 

055 

766.

3 

766.

1 

767.

1 

765.

1 

711.

1 

711.

1 

710.

1 

716.

1 

711.

1 

717.

1 

355 



 ماخذونه  ۹۰۱۵ 

ماخذونه

AFRC 1990 Technical Committee on Responses to Nutrients, 

Report no. 6,A reappraisal of the calcium and phosphorus 

requirements of sheep and cattle, Nutrition Abstracts and 

Reviews (Series B) 61, 573–612. 

AFRC 1993 Technical Committee on Responses to Nutrients, 

Energy and Protein Requirements of Ruminants. An 

Advisory Manual,Wallingford, CABI. 

Agricultural Research Council, London 1980 The Nutrient 

Requirements of Ruminant Livestock, Farnham Royal, 

Commonwealth Agricultural Bureaux. 

Agricultural Research Council, London 1981 The Nutrient 

Requirements of Pigs, Farnham Royal, Commonwealth 

Agricultural Bureaux. 

Aviagen 2009 Feed Programs for BUT Commercial 

Turkeys.Available at: www.aviagen.com/ss/turkey-

products/. 

Aviagen 2009 Ross 308 Broiler Nutrient Specification.Available 

at: www.aviagen.com/ss/ross-308/. 

Black H, Edwards S, Kay M and Thomas S 1991 Distillery By-

Products as Feeds for Livestock, Aberdeen, Scottish 

Agricultural College. 

BSAS 2003 Nutrient Requirement Standards for Pigs, Penicuik, 

BSAS. 

Hyline 2010 Hyline Brown: Commercial Management Guide 

2009–2011. Available at: www.hy-

line.com/userdocs/managementguides/2009_Hy-

Line_Brown.pdf. 

MAFF 1990 UK Tables of Nutritive Value and Chemical 

Composition of Feedingstuffs, Aberdeen, Rowett Research 

Institute. 



۱۰۹۶ حيواين تعذيه

National Academy of Sciences/National Research Council 1989 

Nutrient Requirements of Horses,Washington, DC, 

National Academies Press. 

National Academy of Sciences/National Research Council 2001 

Nutrient Requirements of Dairy Cows, 7th rev. 

edn,Washington, DC, National Academies Press. 

National Academy of Sciences/National Research Council 2007 

Nutrient Requirements of Horses, 6th edn,Washington, DC, 

National Academies Press. 

Poultry Research Centre 1981 Analytical Data of Poultry 

Feedstuffs, 1. General and Amino Acid Analyses, 1977–

1980, Occasional Publication no. 1, Roslin, Poultry 

Research Centre. 

Thomas C 2004 Feed into Milk: A New Applied Feeding System 

for Dairy Cows,Nottingham, Nottingham University Press. 



 شاخص 7901

(Index) شاخص

ا

039 ................................... اپىانصايم

770 ................................ اتىمىطفري

070 .................................. ازطنيک

71 ....................... اړين امينى اطيدونه

71 .....................اړين شدمي تيصاةىنه

270 .......... اړينى امينى اطيدونى اړتياوي

707 ... اشاد زاډيکلىنه او انتي اکظيدانت

73 ............................ اطايل ګلرسول

177 .................. اطپي غرايئ اړتياوي

203 ..................................... اطتيت

307 ............................. اطتيک اطيد

779 ........................اطکازةيک اطيد

703 .............. اطىنى  د پسوتني اړتياوي

772 .......... کازونى ةيلګياطىنى د اونيص 

100 .......اطىنى کې د خىزاکي اخيظتل

270 ...... اطىنى لپازه د انسژي طيظتمىنه

79 ................... ډيټسجينټ فايرب-اطيد

79 ................. ډيټسجينټ لګنني-اطيد

370 ............ اکظيداتيف فاطفىزيليشن

007 ....................... اکظيدو زيډکتياش

710, 23, 20 .................... اکظيديشن

027 ................................ الفا امايليص

72 ..................... امينىةيىتايسيک-الفا

227....................... القاح او تىليدمثل

قاح ةاندې د ځانګړو مغري مىادو ال

227 ............................... تاثريات

709 ....................................... القيل

799 ..............................الکالىئيدونه

029 .....................الىتىنکى کې هضم

029 ................... الىطټېسيک تاثريات

092 ..................................... الىګان

00 ..................................... امايدونه

7 .......................... امايلىګلىکىطيديص

00, 07 ................................... اماين

227 ............ امربيى جنيک ايکظپسيژن

331 ....................................... امىنيا

07 .................... امني  لسونکي شکسي

730 .................................امينى اطيد

772 ......... اشمىينى ترشيذامينى اطيد د 

777 .... امينى اطيدونى ةيىلىژيکي معاينه

امينى اطيدونى مايکسوةيىلىژيکي معاينه

 ......................................... 770

277, 72, 73, 77, 72 ...... امينى اطيدونه

792 ........................... امينىنايرتوجن

391 .................................. اناةىليک

179 ..................... انتخايب تغريه کىل

7 ..........................................انرتون

707, 23....................انتي اوکظيدانت

7993 ........................... انتي ةيىتيک



هيرغت يناى يخ 7907 

723 .............................. انټريوةکرتيا

702 ................................. اندالليت

377 ......................... انډيکاتىز ميتىد

292 .................................انسژۍ اړتيا

270 ........................... انسژۍ اړتياوي

379 ......................... انسژۍ ميتاةىليصم

270 ...................................... انسژي

170, 132 .........................انسژي اړتيا

170 ........................... انسژي اړتياوي

291 ........................... انسژي ةساةسول

270 ................. انسژي ةستانىي طيظتم

719 .... انسژي ةالنع او تغريىي تجسةه

712 ..... انسژي په ميتاةىليصم د اقليم تاثري

333 .............................. انسژي تىليد

217 ........... انسژي زاتلىنکي طيظتمىنه

277, 277, 272.......... انسژي طيظتمىنه

217 ..............انسژي عىيض طيظتمىنه

272............................ انسژي مىډلىنه

227.......................... انسژي ميتاةىليصم

277 ........................... انسژي نښليدل

727 ...................................... انصايم

7972 ..................انصايم طپلمنټ کىل

000 ................. انصاميىنى ځانګړتياوي

032 ........... انصاميىنى ځانګړي خىاص

030 ....................... انصاميىنى ميکانيصم

020 .................. نىم ايښىدنهانصاميىنى 

7970, 002 .......................... انصاميىنه

70 .................. انصاميي جاذةې طسيقي

031 ...........................انصاميي غلظت

70 ............. کسوماتى ګسافيک–انصاميي 

7977 ............................ انصاميي کړنه

70, 3, 0, 7 ................................ اوةه

777 ............................ اوزتيک اطيد

133 ................... اوشو غرايي اړتياوي

707, 727 .............................. اوطپنه

702 ......................... اوطپني شهسيت

700 ........................ اوطپني رسچيني

770 .............................. اولټساوايليټ

7977 ..................... اوليګىطکسايدونه

19 ............................... ايتانىل اماين

2 ................................. ايرت عصازې

17 .............................. ايرتفاطفىلپيډ

12 ............................... ايسګىطټريول

17 .................................... ايصوپسين

007 ........................... ايصومريياشيع

20 ......................................... ايظرت

071 ............................ ايظرتوجنيک

03 .................................... ايالطتني

727 .............................. ايندوجيظن

799 .... ايندوجينع نايرتوجن تشخيص

732 ..................................اينظايليج

777 ................................. اينىطيتىل

092 .....................................ايىدين

092 .......................... ايىدين شهسيت



 شاخص 7900

 097 ......................... چينيايىدين رس 

 آ

 7 ............................... آټکيل تجصيه

 023 ....... آطىنى کې پسي طيکال هضم

 ب

 721 .................................... ةايىتني

 272....................... ةچي منى او تغريه

 712 .................. ةدساين کمه تىدوخه

 739 .................................... ةساطيکا

 072 .................. ةڼکى هايدزوليص پىډز

 771 ....................................... ةىض

 072 .........................ةې غىړو شيدي

 733 ............. يب کمپليکع ويټامينىنه

 723 .................................. النني-ةيتا

 797 ............................. کيازوتني-ةيتا

 702, 712 ................................. ةيده

 772 ...................... مدفىظىنکيةيده 

 702 .................. ةيدي غرايي ازشښت

 772 ........................ ةني ملللی واخد

 77 .................................. ةيىتازيک

 307 ......................... ةيىتازيک اطيد

 073, 772, 797 ..... ةيىلىژيکي ازشښت

 792 ................... ةيىلىژيکي ازشښتىنه

 797 .......... ةيىلىژيکي انداشي مداطته

 پ

 707 ................... پازاتايسوئيد هىزمىن

 720 ......................... پانتىتنيک اطيد

 777 ......................... پانګاميک اطيد

 732 .......................... پايسويک اطيد

 727 ............................ پايسيډوکظني

 732, 07 .......................... پايسمييدين

 730 .............................. پايلىکىينىن

 227 ................... پسفىزمنع وړاندوينه

 072 ............................... پسوايلظتياش

 7992 ............................ پسوةايىتيک

 399 ................................ پسوپيىنيټ

 730 ............................... پسوتسومتني

 273, 021 .............................. پسوتني

 137 ............................... پسوتني اړتيا

, 177, 122, 173, 192... پسوتني اړتياوي

127 

 09 .......................... پسوتني جىړښت

 329 ........................ پسوتني جىړېدل

 733 .................. پسوتني خقيقي هضم

 790 ............. پسوتني د کيفيت مداطته

 709 ............ پسوتني د کيفيت معلىمىل

 790 .............. پسوتني د مىثسيت نظتت

 797 .... پسوتني ظاهسي او خقيقي هضم

 072 ............................. پسوتني هضم

 00 ......................... پسوتينىنى ډلتندي

 797, 77 ............................ پسوتينىنه



هيرغت يناى يخ 7799 

 

 727 ................ پسوتيني رسچيني ازشنه

 702 ................... پسوړو طپلمنټ کىل

 771 ...................................... پسوړه

 722, 12 ..................... پسوطتاګالندين

 27 ....................................... پکتني

 17 ................................. پالشمىجني

 272............................... پالطنتا دنده

 219 .................................... پالطينتا

 772 ................................... پالنظينتا

 077 ........................... پنته دانې پىډز

 071 ................................... پنري اوةه

 770 ................................... پىتاشيم

 70 ................................ پىالزميرتي

 217 ........... پىلټسي د انسژي طيظتمىنه

 220............. پىلټسي کې د هګێ تىليد

 32 .............................. پىيل طکسايد

 727 ............................. پىليک اطيد

 70 ................................... پيپتايدونه

 27 .............................. پيکتيک مىاد

 07 ...................................... پيىزين

 ت

 707 ....................................... تانني

 017 ...................................... تخمس

 721 ............................. ةايلني تخمس

 773 .................... تخمس تدسيکىنکي

 7907 ................ تخمس تغريشىي مىاد

 772 ...................... تخمس منع کىنکي

 227 ....................... تخمسي مدصىل

 707, 720 ..................... تساض مرنالىنه

 79 ....................................... تسانع

 737 ............ تساي کازةىکظيليک اطيد

 73 ..................... تسای اطايل ګلرسول

 112 ................... تسمىطتاتيک تيىزي

 12 ................................ تسومتىکظان

 730 ................................... تسومتني

 729 ................................. تسيپتىپان

 237, 203 ................ تغريىي معيازونه

 110, 220 ............................... تغريه

 300 ....................... تغريه کىلى انداشه

 230 ........................ تغريه کىلى پالن

 290, 729 ............ تغريه کىلى معيازونه

 777 ..... تغريه کې د پسوتني انداشه کىل

 007 ............ تقطري دانى غرايي ازشښت

 000 ............................ تقطري صنعت

 a............................... 790تىکىپريول

 237 .............. تىليد مثل د وړتيا رشوع

 21 ........................................... تېل

 732 ..................................... تياشول

 737, 732 ............ تيامني پايسوفاطفيټ

 732 ........................... اش انصايمتياميني

 7970 ......... تيصاةىنى  مکسوب ضد تاثري

 710 .................. تيصايب او القيل تىاشن

 29 ..................... تيل لسونکي تخمىنه



 شاخص 7797

 017 ............. تييل تخمىنى پايت شىين

 ټ

 77 ...................................... ټاوزين

 002 .......................... ټسانظفرييصيع

 17 ........................................ ټسپني

 077 .............................. ټىلې شيدې

 733 ................................... ټيمپاين

 071 ......................................... ټني

 092 ....................................... ټيىةس

 700 ................................... ټيىةسونه

 ج

 320 ....................... جنتيک انجيرني

 000 ....................................... جىاز

 770 ............................. جىازو پسوړه

 717 ........................... جىازو طايليج

 037 ...................... جىازو مدصىالتى

 033 ...................................... جىدز

 777 .............................. جىدز پسوړه

 033 .................... جىدزو مدصىالت

 307 ......................... جريي جىړښت

 223............................جريي طنجىل

 772, 227 ............. جريي فىزمىل کىل

 ځ

 70 .................. ځانګړي امينى اطيدونه

 چ

 093 ........................ چغندز مىالطع

 072 ................................ چڼياطکي

 څ

 771 ........................... څسېدو طيظتم

 37 ....................... څلىز قېمته شکسي

 ح

 773, 207, 202, 2 .............خام پسوتني

 013, 700 ........................... ختىةات

 727 ..................... خجسوي ميتاةىليصم

 117 ........................... خيس ازشيايب

 202 .......................... خقيقي پسوتني

 307 ....................... خيىاين فکتىزونه

 200 ................ خيىاين کالىزي مرتونه

 270 ................... خيىاين کالىزميرتي

 خ

 793 ................ خالص پسوتني نښلېدل

 277, 270 ..................... خالصه انسژي

 772 ...................................... خاوزه

 027 ...................... خسما د شړې پىډز

 700 .................................... خمريي

 097 ............................ خىاږه الىګان

 207 .........................خىزاکې پسوتني

 302 ....................... خىزاکې پسوطع



هيرغت يناى يخ 7790 

 

 303 .........................خىزاکي تسکيث

 730 ........................... خىږې شفتلې

 179 ................ خىګي غرايي اړتياوي

 د

د اړينى شدمي اطيدونى د کمىالې نښي

 ........................................... 71 

 1 .................. د تدليل عرصي طسيقي

د شدىند وهىنکى په غرا کې د پسوتني 

 71 ............................. انداشه کىل

 770 ............. د ويټامينىنى لىمړين مىاد

 027 .............................دانى پسوطع

 077 ..................... دانى غرايي تسکيث

 37 ....................... قېمته شکسيدزي 

 30 ......................... دوه قېمته شکسي

 ډ

 732 .....................ډاي فاطفيټ ايظرت

 731 .......... ايصوالىکظاشين-ډاي ميتايل

 720 ..................... ډېس مرصفه مرنالىنه

 703 .................... تىکىپريول-الفا-ډي

 37 ................................. ډيکظټسين

 ر

 220......................... زخم اضايف منى

 773 ................... زنګ نښتلى ميتىدونه

 772 .............. زنګ نښتىنکي ميتىدونه

 013 ...................................... زومن

 732 ................. زومن د ةکرتيا تسکيث

 700 .............. نيکىنهزومن د تخمس تخ

 003 ............. زومن د هضم د ميکانيصم

 012 ........... زومن مايکسو اوزګانيصمىنه

 779, 790 ........................... زيټينىل

 700 ....................... زيښى مدصىالت

 707 ...................................... زيښي

 037 ......................................... زی

 ز

 017 ...................................... شايلىش

 027 ................................ شغسو پىډز

 770 .................................... شنتىپيل

 000, 771 ......................... شيړ جىاز

 097 ..................................... شينک

 079 .......................... شينک شهسيت

 090 ......................... شينک رسچيني

 ژ

 772 ...... ژوند طاتنې  د پسوتني اړتياوي

 777 طاتنې  د تغريه کىلى معيازونهژوند 

 237 ........ ژوند طاتنې د انسژۍ اړتياوي

 202 ............. ژوند طاتنې د انسژي اړتيا

 722 ........ ژوند طاتنې د انسژي اړتياوي

 207 ........................ ژوندي وشن تغري



 شاخص 7793

 س

 27 ............................. طاپىنيپيکيشن

 00 ............................. طاده پسوتينىنه

 793 ......................... طاده څړځايىنه

 710, 732 ............................. طايليج

 720 ................... طايليج صنف ةندي

 777 ................ طايليج غرايي ازشښت

 020 ............... طپي او پيشى کې هضم

 77 ......................... طپيکټسوطکىپي

 17 ............................. طپينګىمايلني

 700 ................. طپينې عضلې نازوغي

 10, 13............................ طټريايدونه

 13 ..................................... طټريول

 11 ..................... طټريوئيد هىزمىنىنه

 023 ............................ رسطىن پىډز

 029 ...................................... رسګم

 772 ....................................... طقط

 070, 33 ............................... طکسوش

 772, 792 ........................... طکسوي

 777 ....................................... طلفس

 30, 70................................. طلىلىش

 072 ................................... طليکان

 077 ......................... طليکان شهسيت

 077 .................................... طلينيىم

 073 ......................... طلينيىم شهسيت

 073 ........................ طلينيىم رسچيني

 773 .................................... طىديم

 772 ......................... طىديم رسچيني

 773 ......................... طىديم کلىزايد

 077 ................................... طىياةني

 227 .............................. طؤيه تغريه

 779 ......................................طيانيد

 20 ...................................... طيپالني

 019 .............................. طيظام پىډز

 730 ....................... طيګامګلىتاميک

 732 ........................................ طيلى

 ش

 022, 22 ..................................شدم

 320 .......................... شدم جىړيدل

 211, 21 .......... شدمي اطيدونى تسکيث

 77 .............. شدمي اطيدونى جىړښت

 22, 72 ....................... تيصاةىنهشدمي 

 39 ............................... شکسو تيصاب

 099 ....................................... شلغم

 017 ................................... شنه پيل

 702 .................................. شنه واښه

 722 ..... شېدو ةاندې د خىزاکې ةدليدل

 207 .............................. شيدو انسژي

 217 .......................... شيدو پسوتينىنه

 277 ........ شيدو په تسکيث  د عمس تاثري

 170, 137, 272 .............. شيدو تسکيث

 131 ............................... شيدو تىليد

 212 .......................... شيدو جىړښت
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 209 ................... شيدو د انسژي انداشه

 107 .................. شيدو د شدم مقايظه

 212............................... شيدو شدم

 211 ..................شيدو شدمي تيصاةىنه

 132, 270 ................... شيدو مدصىل

 077 .......................شيدو مدصىالت

 122, 212 .............................. شيدي

 137 ........................... شيدي وزکىل

 113 ................. شيمىطټاټيک تيىزي

 010 .............................. شينټ پىډز

 ښ

 227.................. ښځينه څازويى  تغريه

 ص

 11 .......................... صفساوي تيصاةىنه

 ض

 779 .......... رضوزي امينى اطيد رضيث

 ط

 77 ........................................ طيف

 ع

 70 ..................... عام شدمي اطيدونه

 20 ...................فاطفىګليرسايدونهعام 

 700 ....................... عضلىي تخسيث

 7971 ........................ عضىي تيصاةىنه

 712 ............................ عمده مرنالىنه

 غ

 071 ..................غټى کىملى کې هضم

 170, 110 ...................... غرا اخيظتل

 7929 ............... غرا او انظاين صدت

 277 .......... غراګانى د انسژۍ وړاندوينه

 700 .... غرايې  نايرتوجني تجصيه کيدل

 179 .......................... غرايي کمىايل

 390 ........................... غرايي لپيدونه

 729 ......................... غرايي معيازونه

 022 ................... رايي مغري مىادوغ

 271 ................. غرايي مىادو تىدوخه

 79 ................................ غرايئ فايرب

 220 ....................... غالنځي انکشاف

 037 ......................................... غنم

 032 ....................... غنمى مدصىالت

 701 ..................... غىزځېدلى نازوغي

 222 ........................ غىزه علىفه جات

 017 ..................... غىښي مدصىالت

 70 ................................. غري مشتىع

 02 ........................ غري مندل شکسي

 7999 ...................... غريپسوتيني مىاد

 0 ......... غريطاختامين کازةىهايدزيتىنى

 77 .......... طکسايد غرينشايظته يئ پىيل
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 ف

 02 ............................ فاطفىپسوتينىنه

 397, 710 ......................... فاطفىزض

 777 ..................... فاطفىزض رسچيني

 19, 27 ................... فاطفىګليرسايدونه

 771 ................................. فاطفىلپيد

 27 ................................... فاطفىلپيډ

 20 .............................. فاطفىلپيډونى

 10 ...............................فاطفىلپيډونه

 0 ............................................فايرب

 00 .................. فايرب لسونکي پسوتينىنه

 72 ........................ فايربي جىړښتىنه

 30 ....................................... فسکتان

 307 ................... فسکتىش ډاي فاطفيټ

 201 ............ اړتيافصيکي کاز  د انسژي 

 717 ....... فصيکي کړنې د انسژي انداشي

 737, 02 .......................... فالوپسوتني

 719 ........................ فلصي پسوتيىنيټ

 039 ...................... فلصي کىفکتىزونه

 072 .................................... فلىزين

 792 ....................................... فنک

 722 ...................................... فنګع

 779 ............................. فىليک اطيد

 730 ............................... فيربونىجن

 730 ..................................... فيربين

 ق

 12 ........................................... قطس

 ک

 377 ........... کازةىهايدزيتىنى جىړېدل

 011 ................ کازةىهايدزيتىنى هضم

 022, 00 ................... کازةىهايدزيتىنه

 091 ..................................... کاطاوا

 379 .................................... کالىزي

 30 ........................................ کالىش

 739 ....................................... کاوو

 737 ................................. کث پىډز

 010 ................................ کتانى پىډز

 77 ................................... کپسوئيک

 391 ................................. کتاةىليک

 002 .................................... کتلظت

 023 .................................. کتلظتىنه

 770 ...................................کسطتايل

 077 .................................... کسوميم

 712 ..................................... کلظيم

 710 ........... کلظيم او فاطفىزض نظتت

 772 ....................................کلىزين

 772 ........................ کلىزين رسچيني

 729 ...............................کلىطرتيديا

 770 ......................... کلينيکي لږوالی

 020 .....................................کنجاړه

 077 .............. غرايي ازشښتکنجاړې 
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 011 ................................ کنظنرتيت

 000, 737 ............................ کىانصايم

 733 ............................... کىانصاميىنه

 097 ................................... کىةالت

 093 ......................... کىةالت شهسيت

 090 ........................ کىةالت رسچينې

 029 ............................. کىپسي پىډز

 023 .................................. کىد منرب

 77 .......................... کورنيل  سيستم

 779 .................................... کىزين

 797 .................................. کىفکتىز

 00 ..................................... کىالجن

 10, 12, 12 ...................... کىليظرتول

 720, 19 .................................کىلني

 23 .................................... کىمازيل

 730 .................................. کىمازين

 20 .................................. کىندزاتني

 23 .................................. کىنيفرييل

 03 ...................................... کرياتني

 72 ...................................... کيلدال

 701 ......................... کيمياوي تجصيه

 770 ...................... کيمياوي ميتىدونه

 779 ........................... کيمياوي منرب

 ګ

 279, 291 ...................... ګساض انسژي

 793 ................... ګساض پسوتني انداشه

 02 ......................... ګاليکى پسوتينىنه

 319, 300, 077 ................ ګاليکىجن

 323 .................. ګاليکىجن جىړېدل

 39 ........................... ګاليکىطايدونه

 37 ............................ ګاليکىطيدونه

 22 ................................. ګاليکىلپيډ

 29 ...................................... ګلکتان

 22 ................................. ګلکتى لپيډ

 03 ......................... ګلىةىلس پسوتينىنه

 27 .............................. ګلىکىشامينان

 27 .................................... ګليرسول

 700 ........................................ ګني

 092 ........................... ګنيى مىالطع

 ل

 372 .................... الةساتىازي کړنالزي

 097, 090 ................................ لتلتى

 090 ................................. لتلتى تفاله

 112 ....................................... لپټني

 070 ................................ لپيد هضم

 22 .......... لپيــــــــــــــــــــــــــــــــډ

 27 ........................................... لپيډ

 17 ...................................... لپيډونه

 771 ............................. لږوالی نښي

 720 ...................................... لظرتيا

 720 ...................................... لظتني

 212, 317, 32, 33 ................... لکتىش
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 327 ......................... لکتىش جىړېدل

 729 ................... لکتيک اطيد ةکرتيا

 731 ................... لکتيک اطيدوشيع

 709, 22, 20 ........................... لګنني

 007 ................................. لګياشيع

 020 .................. ملس ګلې د دانى پىډز

 077 ........................... ملس ګيل پىډز

 717 ............................... لنګىن فلج

 012 ........................ لىپني تخم پىډز

 727 ......................... لىږې ميتاةىليصم

 001 ....................................لياشيع

 27 ................................ ليپىاليصيع

 777 ........................... ليپىئيک اطيد

 070 ...................................... مليتيى 

 20 ....................................... ليظتني

 072 ..................................... ليګنني

 700, 793 .............................. ليګيىم

 709 ........................... ليګيىم پسوړي

 010 .......................... ليګيىم تخمىنه

 720 ...........................ليګيىم طايليج

 م

 22.................................... مازګازين

 777 ...................................... مالګه

 12 ............................. ماليکىيل وشن

 709 ............................. مايکسووييل

 709 ................. مايکى تىکظيکىشيع

 722 ......................... مايکىتىکظينىنه

 02 ........................... مسکث پسوتينىنه

 702 ........................................ مع

 707 ............................ مع رسچيني

 209 ................ مظتقيمه کالىزي مرتي

 707 ............................. مظى شهسيت

 70 ....................................... مشتىع

 17 ................. مشتىع شدمي اطيدونه

 009 ............... مصنىعي امينى اطيدونه

 777 ............. مصنىعي وچ شىي واښه

 277 .............................. معدين مىاد

 077 ..........................معده کې هضم

 772 ........................ معيازي ميتىدونه

 277, 722, 770 ... مغري مىادو اړتياوي

 279 ..................... مغري مىادو تىاشن

 722 .............مغري مىادو له منځه تلل

 079 .................... مفس شدمي تيصاةىنه

 7900 ....................... تغريهمقايظىي 

 071 ......................... مکسويب پسوتني

 001 ........................... مکسويب هضم

 771 ................................... مګنيصيم

 129 ........................ مګنيصيم اړتياوي

 709 ....................... مګنيصيم رسچينې

 022 .............................. ممپيل پىډز

 02, 1........................... مندل شکسي

 009, 727 ................................ مرنال

 723 ............... مرنالىنى اعظمي انداشي
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 209 ....... مرنالىنى او ويټامينىنى اړتياوي

 720 .......................... مرنالىنى ةيلګي

 299 ................. مرنالىنى خقيقي هضم

 200 اړتياوو فکتىزيل آټکلىنهمرنالىنى د 

 727 ........................... مرنالىنى دندي

 210, 72 ............................... مرنالىنه

 120, 171, 172 ........... مرنايل اړتياوي

 027 ...............................مرنايل مىاد

 091 .................................... منګانيص

 097 ......................... منګانيص شهسيت

 097 ........................ منګانيص رسچيني

 037 ............................ مىادو غلظت

 720 ... مىثس تجصيه کېدونکی نايرتوجن

 20 ..................................... مىطليج

 079 ................................ مىلتدينيىم

 077 ..................... مىلتدينيىم شهسيت

 797 ....................... الکالىئيدونهمهم 

 27 ........................................ ميالني

 279, 273, 279 ........ ميتاةىليصةل انسژي

 319, 391 ........................... ميتاةىليصم

 327 ....................... ميتاةىليصم کنرتول

 190, 277 ................ ميتاةىليکي انسژي

 207 ................ ميتاةىليکي انسژي اړتيا

 237 ........... ميتاةىليکي انسژي اطتعامل

 3 ..............................ميتاةىليکي اوةه

 192 ............... ميتاةىليکي پسوتني اړتيا

 322...................... ميتاةىليکي نازوغي

 101, 177 ................. ىليکي وشنميتاة

 277, 399 ................................ ميتان

 779 .................... ميخانيکي خساةىايل

 127 .................. ميږي غرايي اړتياوي

 737 ........................ ميکسويب پسوتني

 019 ......................... ميکسويب تخمس

 737 .................................. مينادوين

 ن

 222 ............ نازينه څازويى غرايي پالن

 772, 793 ................. نايرتوجن ةالنع

 739 ............ نايرتوجن د نيىلى مىثسيت

 01 ............. نايرتوجن لسونکي مسکتات

 799 .................................. نايرتيتىنه

 711 ................. نتايت انصاميىنى فعاليت

 303, 007 ......................... نسمه فضله

 1 ........................................نشايظته

 230 ............. نښلېدلې  انسژی  مداطته

 071 ........................................ نکل

 071 ............................. نکل کمىايل

 293 ................. منى  تغريىي معيازونه

 702 ......... منى  د مغري مىادو اړتياوي

 200 .................. منى او ةالنع تجسيب

 202 ............................... منى کنرتول

 297 منى کىنکى اطىنى د انسژي اړتياوي

 272 .... تني اړتيامنى کىنکى اطىنى د پسو 

 770 .......................... نيرتات شهسيت
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 730 ........................نيکتىتنيک اطيد

 730 ........................... نيکىتني امايد

 و

 792 ....................................... واښه

 10, 17, 27 ............................ واکع

 0 ................................... وان طىيټ

 092 ................................ وچ الىګان

 2, 7 ....................................وچ مىاد

 370 ......................... وچى وښى هضم

 779 ............. وچې مادي تجصيه کيدل

 071 ..................... وزةشى مدصىالت

 072, 072 ............................. وزةيش

 701 .......................... وزةيش تسکيث

 709 ............................ وزيجى پسوړه

 031 ....................................وزيجي

 073 ................. کىملى کې هضموړو 

وړيى تىليد لپازه د مغري مىادو اړتياوي

 ......................................... 271 

 700 ................... وشن اخيظتلى تسکيث

 702 ..... وشن اخيظتنې کيمياوي تسکيث

 7 .............................. وښى خىړونکى

 797 ................................. ويټامېنىنه

 771 .................................. ويټامني

 A ............................... 777ويټامني 

 202.......................... اړتيا Aويټامني 

 B7 ............................... 732ويټامني 

 B70 .............................. 779ويټامني 

 B0 ............................... 731ويټامني 

 120, 177, 109 ......... ويټامني اړتياوي

 B2 ........................... 727ويټامني يب 

 007 .......................ويټامني جىړيدل

 A ................................ 779ويټامني

 B70 ....................... 733 ,097ويټامني

 C ......................... 701 ,777ويټامني

 D ................................ 771ويټامني

 E ............................ 22 ,703ويټامني

, 272, 202, 020, 792, 09 .... ويټامينىنه

279 

 20 .......................... وييل کيدو ټکي

 072 .................................... ويناديم

 072 ................................ ويني پىډز

 ه

 772 .................... هايپس ويټامينىشيع

 707 ................. هايدزوجن پساوکظايد

 22 ............................ هايدزوجينيشن

 002, 27 ...................... هايدزوليصيع

 712 ....................................هډوکي

 7 ........................... هسشی خىړونکي

 07 .................................... هظتامني

 03 .......................................هظتىن

 02, 07.......................هظتىي تيصاةىنه

 722 .................................. هظتيدين
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312, 022 ............................... هضم

000 ...................... هضم او چاپرييال

312 ..............................هضم تجسةه

371 ............... هضم د رضيتىنى اعتتاز

317 .............هضم د رضيتىنى مداطته

290 .......................... هضم رضيتىنه

279, 279 .................. هضم وړ انسژي

201, 202 ........... خام پسوتني هضم وړ

007 ........................ هضمي خسکتىنه

022............................. هضمي کانال

277 ................... هګێ منځني تسکيث

279 هګێ وزکىنکى چسګانى غرايي اړتيا

792 ................................... هىپکني

32 ............................. هىمىګاليکان

02 ............................. هيرتوګاليکان

229 .......................... هيټ انکسمينټ

27 .............................. هيمي طلىلىش

ي

077 .................... يى خجسوي پسوتني

23, 07 ...................... يى قېمته شکسي

003, 790 ................................ يىزيا

00 .............................. يىزيک اطيد
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  I ،434 Aعايل کلکولس 
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 الکرتولیتی محلولونه او الکرتوکیمیا 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 
 ننګرهار
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، کیمیاوی کنتک او  III   فزیکی کیمیا 

کتلسس، کروماتوګرايف او  

 اسپکرتوسکوپي 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 

 ننګرهار

 

 

 د ژويو فزيولوژي  8
پوهاند غنچه ګل حبیب  

 صافی
 رهارننګ
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د ودانیو د تودولو تخنیک، لومړی  

 برخه، د سون تخنیک 
 ننګرهار پوهنوال عبدالغیاث صافی د متیورولوژی مبادی  10 ننګرهار داکرت غالم فاروق میر احمدی 

11 
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 ساختامن
 12 ننګرهار داکرت انجنري محمد عمر تيموری

چگونگی مرصف انرژی در  

 ی ساختامن های رهایش 

داکرت انجنري محمد عمر 

 تيموری
 ننګرهار

 ننګرهار پوهاند عارف الله مندوزی  د ژوند چاپیریال  14 ننګرهار سطان احمد نیازمن  الجرب او د عددونو تیوری، لومړی برخه  13

15 
د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د لومړی  

 صنفي کار متودیکي الرښود 

پوهندوی انجنیر عبادالرحمن 

 مومند
 ننګرهار پوهنوال محمد اسحق رازقی  جامداتو میخانیک  16 ننګرهار

 عضوی کیمیا،کړیوال ترکیبونه  17
پوهاند دوکتور محمد غوث  

 حکیمی
 18 ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، لومړی ټوک 

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی
 ننګرهار

19 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، دویم ټوک 
 ننګرهار محمد طاهر کاڼی   کيميايي عنرصونه، لومړی ټوک 20 ننګرهار نجينېر اسدالله ملکزی دیپلوم ا
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 پوهنیار عبدالله عادل 

 او امان الله ورین 
 ننګرهار

 24 ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  لجرب خطي ا 23
روانشناسی و رضورت آن در  

 جامعۀ افغانستان
 داکرت اعظم دادفر 

کابل 

 پوهنتون 

 26 بلخ پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  25
اساسات هندسه ترسیمی 

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ

27 
تأسیسات و تجهیزات تخنیکی  

 ساختامن 
 نجنیر محمد عمر تیموریداکرت ا

پولی تخنیک  

 کابل 
 د رادیویي خپرونو تولید  28

پوهنوال دوکتور ماسټر 

 واحدي
 خوست 

29 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا 
 تیوری و سیاست بودجه عامه  30 خوست  پوهنیار محمد حنیف هاشمي

پوهنوال داکرت سید محمد  

 ټینګار
 کابل 

 حیوانات مفصلیه  31
داکرت دیپلوم علی آقا  پروفیسور 

 نحیف 
 32 هرات

عضوي کیمیا، د اروماتیک او  

 هیرتوسیکلیک برخه 

پوهنوال دوکتور ګل حسن  

 ولیزی
 کابل 

 د انجنیری میخانیک  34 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   ژې تحلیل او مدیریت د پرو 33
پوهنوال محمد اسحق  

 رازقی 
 ننګرهار

35 
ړی  کلکولس او تحلیيل هندسه، لوم 

 برخه 
 36 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

کلکولس او تحلیيل هندسه،  

 دوهمه برخه 
 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

 کارتو گرافی با اساسات توپوگرافی  38 ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  37
پوهنوال دوکتور محمد طاهر  

 عنایت 
 ننګرهار

 خوست  پوهنمل بهرام امیری   د موادو مقاومت 40 ننګرهار انجنیر اسد الله ملکزی ژي سمپا کوونکي ودانۍانر  39

41 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک 
 42 ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننګرهار دانش کړوخیل  

 ننګرهار پړهاند انجنیر زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري  44 ننګرهار الله صافی  پوهاند لطف   حیايت جغرافیه  43

 46 ننګرهار سلطان احمد نیازمن  د ریاض په هکله خربې اترې  45
-اقتصادي جیولوجي )کانپوهنه 

 فلزي کانونه( 

پوهاند دوکتور رشیف الله   

 سهاک
 ننګرهار

47 
 ګروه های اجتامعی بسته  

 اختی سکتها( )مطالعه جامعه شن
 بلخ محمد نعیم نسین  ګرم شدن کره زمین  48 کابل پوهنتون  داکرت احمد سیر مهجور 

49 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 50 ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی  انجنیر امان الله  

 فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک 
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51 
نجنیري کې د اټوکډ  په سیول ا 

 استعامل 
 ننګرهار پوهندوی محمد طاهر کاکړ  وتریرنی عمومي پتالوژي  52 ننګرهار پوهنوال میا پاچا میاخیل 

 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي  54 ننګرهار پوهندی ګل حکیم شاه سیدی  انجنیري جیودوزی )رسو(  53

 56 خوست  ماسرت واحدی پوهنوال داکرت  د تلویزیوين خپرونو تولید  55
اوسپنیز کانکرېټي عنارص ، 

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  58 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   57

 بلخ داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص  60 ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی  د تهداب انجنیري  59

61 
رهنمود موثریت حفظ انرژی در  

 تعمیرات
 خوست  داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  62 کابل  داکرت انجنري محمد عمر تيموری

 64 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملاين د افغانانو لپاره   63
د افغانستان د پوهنتونونو د درسی  

 کتابونو چاپول  
 ټولو ته   یحیی وردک داکرت

 د پروژې مدیریت په عمل کې  66 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  65
محمد داود علم او يو اف .  

 ګهل
 ننګرهار

 نبايت فزیولوژي لومړی جلد 68 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  صنعتي اقتصاد  67
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست 

 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی  د ساختامنونو تحلیل )لومړی برخه(  70 خوست  پوهنمل محمد طاهر میاخیل  فزیولوژي دوهم جلد نبايت  69

71 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه( 
 72 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی 

د مهنډسانو د پاره ساختامين  

 ستاتیک زده کړه 

دیپلوم انجنیر اسدالله  

 ملکزی
 رهارننګ

73 
د ساختامن د جوړلو طریقې )لومړی  

 برخه( 
 74 ننګرهار پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها 

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه( 

پوهاند انجنیر محمد عیسی  

 تنها
 ننګرهار

75 
سیټونه او هرڅه د هغوی په  

 هکله

لیف بوکوفسکی/ سلطان احمد 

 نیاز من 
 76 ننګرهار

 عنارصو  د لویو الرو د هنديس 

 ډیزاین 

 پوهنیار انجنیر م. شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 78 ننګرهار پوهنوال میاپاچا میاخیل  د رسخالصو کانالونو هایدرولیک  77
د جوړښتونو تحلیل )لومړی  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

79 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه  

 برخه( 

الله وردک او  پروفیسور حفیظ 

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریاض منطق  80 خوست 

 د اوبو رسولو انجنیري  82 ننګرهار ټول پوهنتونونه  انجنیري دريس کتابونه  ۴۵ 81
پروفیسور انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

83 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین 

 )دویمه برخه، لومړی ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 84 ننګرهار

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، دوهم ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

85 
د انجنیری اساسی ریاضی  

 )دوهمه برخه( 
 86 ننګرهار    پوهندوی عبدالغفور نیازی  

د انجنیری اساسی ریاضی  

 برخه( )لومړی 

 پوهندوی عبدالغفور نیازی  

   
 ننګرهار

 ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  88 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   د اقتصادي پرمختیا تیوري  87

 کيد او ګرافیک  90 ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب    عمومي تخنیکي رسم  89
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 جاليل  بهاوالدین
 ننګرهار

 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې  92 ننګرهار شیرخان حساس د اقتصاد د علم اساسات 91

 94 ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  اقلیم پوهنه   93
پښتو  -د طبیعي علومو انګلیس 

 قاموس

پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 96 ننګرهار ار راز محمد فیض پوهنی جنایي ارواپوهنه  95
د جوړښتونو تحلیل )درېیم  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 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 
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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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