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حماض العضويهاأل  

 
في  التقليديهالنموو استخدامها آبديل لمنشطات  

 الدواجن 
 

 
 
 

كور   د الش اني عب ور ه   دآت
  
 
 

حماض العضويهاأل  
في الدواجن  التقليديهو استخدامها آبديل لمنشطات النمو   

 
:مقدمه   

 
من  التقليديه النمو منه آبديل لمنشطات يز علي منشطات النمو الطبيعيه األاالهتمام و الترآ في االونه االخيره ازداد

الزنك باستراسين و  مثل Antibiotic Growth Promoters   فئه المضادات الحيويه المنشطه للنمو
في صوره اضافات اعالف  التي يستخدم اغلبها وو االفوبارسين و الفرجينيا مايسين و غيرها  الفالفوفسفوليبول

  . بعض الميكروبات المعويهب االصابه بغرض تنشيط النمو و الوقايه من
   
 

يرجع   انما من الدول كثيرالفي  الثمانينياتبيعيه  خصوصا في نهايه لطات النمو ااستخدام منشطازدياد االهتمام  ب ان
اغلب دول العالم مما في تماما  استخدام المضادات الحيويه المنشطه للنمو االتجاه المتزايد نحو حظر بدرجه آبيره الي

. و اآثر امنا بدائل فعاله يستلزم االعتماد علي  
 

آبدائل للمضادات الحيويه   يه التي يمكن استخدامها في مجال الدواجنو يوجد العديد من منشطات النمو الطبيع
:فئاتها آالتاليو اهمها  المنشطه للنمو  

 
      . Organic Acids   االحماض العضويه -1
   
 active dry yeast or yeastبصورها المختلفه   يسز سيرفيزيامثل خميره السكاروم(   . Yeasts   الخمائر -2

cell culture(  و غيرها من الخمائر.  
  
   .Enzymes  النزيماتا -3
  
بذور المستارد مثل الفلفل االحمر و الهيل و القرفه و(  .Spices &Herbs   و االعشابالتوابل و البهارات  -4
  .)غيرها و
  
  ) .من البكتريا النافعه  مختلفه مجموعات(  .  Probiotics البروبايوتك -5
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مثل بعض انواع السكريات   بالجهاز الهضمي لفلورا النافعه الموجودهمواد مغذيه ل(   . Prebiotics البريبايوتك -6

  ). fructo-oligosacharridesالمرآبه 
  
  
 

استخدام المضادات   او حظر عن ه و االستغناءاالتجاه الستخدام منشطات النمو الطبيعيزياده و يرجع السبب في 
الي زياده الوعي لدي المواطنين و الجمعيات  وروبيخصوصا االتحاد اال الحيويه المنشطه للنمو في بعض الدول

مشاآل متبقيات المضادات الحيويه في انسجه الطيور او منتجات الطيور باالهليه التي تعني بصحه االنسان 
المستخدمه لالستهالك االدمي حيث ثبت ان بعض هذه المتبقيات قد تؤدي الي الكثير من المشكالت الصحيه 

:مستهلكيها مثل ل  
 

  
        Super Bug phenomena  المقاومه للمضادات الحيويه البشريه تشكل ظاهره اده زي -1

روبات التي الميك لقدره  لعالج االنسان نظرا يؤدي لعدم فعاليه بعض المضادات الحيويه المستخدمهقد ا نسان ممفي اال
نتيجه للتعرض لمستويات منخفضه من المضادات الحيويه  هضد المضادات الحيوي مناعه علي تكوين تصيب  االنسان

  .بغذاء االنسان من اللحوم التي مصدرها حيوانات و طيور تم تغذيتها بالمضادات الحيويه  هالموجود
  

التغذيه علي لحوم تحتوي   نتيجه تعرض لبعض االمراض مثل االورام و الفشل الكبدي و الكلويحتماليه الزياده ا -  2
  .بعض هذه المضادات الحيويه  residues Drug  بقياتمتعلي 

  
من  علي الحكومات و الوزارات في الكثيرلذا تزايد الضغط  من قبل المواطنين و الجمعيات االهليه و الهيئات العلميه  

ها و الدول من اجل حظر استخدام المضادات الحيويه المنشطه للنمو خصوصا مع توافر البدائل المتعدده و االمنه ل
مكونات  أو أعالفلحوم ناتجه عن تربيه علي  و organic عضويه أغذيه تماشيا مع االتجاه العالمي نحو استهالك

  .عضويه امنه
  

  
و  organic عضويه في نفس الوقت تكون من ناحيه الكم و النوع ومن الدواجن  متميزهانتاجيه  للوصول الي و     

  :تخصصون انه يجب الترآيز علي النقاط االتيه المنشطه للنمو يري المات الحيويه بدون اللجوء الي المضاد
  
  

  .مراحل التربيه  خالل جميع )االمن الحيوي( تراطات الوقائيه الصحيهااللتزام باالش  -1      
 .استخدام عالئق متوازنه غذائيا و خاليه من مسببات االمراض  -2      

 .االستخدام االمثل للقاحات البيطريه  -3
 .و البيئه عدم زياده آثافه الطيور المرباه عن المعدالت المسموح بها و التي يجب ان تالئم ظروف التربيه -4
 .غراض العالجيه فقط عدم استخدام المضادات الحيويه اال في األ مراعاه -5
 .المضادات الحيويه المنشطه للنموالترآيز علي منشطات النمو و المناعه الطبيعيه بدال من  -6
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آمنشط نمو طبيعي و محفز للمناعه آبديل الستخدام المضادات الحيويه المنشطه  العضويه و استخدامهااالحماض 

  .للنمو
 
  

  ؟ Organic acidsما هي االحماض العضويه   
  

غلبها استخدم منذ عقود ا Short chain fatty acidsهي نوعيه من االحماض الدهنيه  الطياره قصيره السلسله 
 .ها بغرض حفظ االطعمه و األغذيه و منع نمو الميكروبات ب ه عديد

 آبديل فعال و امن للمضادات الحيويه في مجال االنتاج الحيواني و الداجني  هاو حديثا ثبت امكانيه استخدام 
م المناعه و الوقايه من االصابه بالكثير من االمراض المعويه و تستخد بغرض تنشيط النمو و تقويه المستخدمه

  .آاضافات علي االعالف او ماء الشرب
  

و توجد االحماض العضويه في الطبيعه آمكون طبيعي في بعض االنسجه النباتيه و الحيوانيه آما ان بعضها يمكن ان 
 .يتكون نتيجه التخمر البكتيري للكربوهيدرات داخل االمعاء الغليظه 

  
  

  :يه المستخدمه في المجال البيطري أهم االحماض العضو
  

يوجد العديد من االحماض العضويه التي يمكن استخدامها و من وقت الخر يستحدث انواع جديده او يكتشف  خاصيه 
 acetic acidو حامض الخليك   formic acidاضافيه الحدها و اهم االنواع المستخدمه حاليا هي حامض الفورميك 

و  Lactic acid   و حامض اللبنيك butyric acidو حامض البيوتريك  propionic acidو حامض البروبيونك 
و حامض   tartaric acidو حامض التارتريك  malic acidالماليك و حامض  fumaric acidحامض فيوماريك 

  .citric acidالليمونيك 
  
  

  Mode of action طريقه عمل االحماض العضويه 
  

 لي آل االحماض العضويه و يوجد ميكانيكيه خاصهيوجد ميكانيكيه عامه لعمل االحماض العضويه اي انها تنطبق ع
  .حماض العضويهيتميز بها بعض افراد مجموعه األ

  
  

  :الميكانيكيه العامه : أوال 
  

القضاء علي الميكروبات  تنشيط النمو و المناعه بشكل غير مباشر عن طريق  علي  هذه الميكانيكيه و  ترتكز        
و عدم توفير وسط مالئم لنشاطها و من ناحيه اخري داخل الجهاز الهضمي للطائر سواء داخل العالئق او الضاره 

  :آما يلي الميكروبات و الفلورا النافعه  و نشاط توفير وسط اآثر مثاليه لتكاثر
  

عند اضافتها لالعالف مما ) زياده الحموضه(جميع االحماض العضويه تقوم بخفض االس الهيدروجيني  -1
في االعالف مما ) البكتريا و الفطريات و بالتالي السموم الناتجه عنها (الميكروبات  يؤدي الي تقليل اعداد

 .الميكروبات الضاره او سمومها خصوصا السموم الفطريه  الي جسم الطائر  تلك يؤدي الي تقليل وصول
  

انها ايضا الي الجهاز الهضمي للطائر ف  او ماء الشرب المعالج باالحماض العضويهاالعالف   عند وصول  -2
تقوم بزياده الحموضه داخل الجهاز الهضمي للطائر و من المعروف ان الميكروبات الضاره اغلبها ال 

تنتعش اآثر في االوساط االآثر قاعديه  مما يقضي عليها او يقلل من نشاطها  النهايالئمها الوسط الحامضي 
 .و تكاثرها
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افعه تنتعش اآثر في االوساط الحامضيه مما يجعلها تنمو و و علي النقيض فان البكتيريا و المايكروفلورا الن 
لبكتريا او الميكروبات الضاره  نظرا لوجود تنافس دائم بين الميكروبات النافعه و الضاره و و تنافس اتزدهر 

 .فيما بعد نوضع هذه النقطه بمزيد من التفصيل
  

  :الميكانيكيه الخاصه: ثانيا 
  

فان بعض انواع االحماض العضويه يتميز بخاصيه هامه جدا و هو ان لها تاثير مباشر باالضافه الي التاثير السابق 
 مثل السالمونيال و االي آوالي و الكامبيولوباآتر و الضاره علي البكترياCidal & Static effect ) قاتل او مثبط(

  . ضادات الحيويه مثل عمل الما تمام ،غيرها و  اللستريا مونوسيتوجين و الكلوستريديا برفيرنجينز
  .sorbicمثال لهذه االحماض هو  حامض الفورميك و الخليك و البروبيونك و السوربك 

  
ايضا نتيجه  و التاثير علي عمليه تكاثرها Cell wall  يريهو هذه االحماض لديها القدره علي تحطيم جدار الخليه البكت

لذلك تلقي .  العديد من الوظائف الفسيولوجيه للخليه و اضطراب في ليه استنساخ الحامض النووي لخليتهاعم تعطيل
  .هذه االحماض االهتمام االآبر نظرا لقوه تاثيرها و فعاليتها 

  
  :و طريقه تاثير هذه المجموعه علي البكتيريا يكون آاالتي 

  
القدره  الديهمحبه للدهون لذلك (Non-dissociated or Non- Ionized form) هذه االحماض في الحاله العاديه 

االول و هو  حلل الي شقين تفانها ت ستوبالزم الخليه البكتيريهو بعد ان تصل ل بسهوله ق جدار الخليه البكتيريهاعلي اختر
داخل الخليه  هبالنسبه للبروتون فان تراآمه بكثر ،السالب الشحنه االنيون الشق االخر هو الموجب الشحنه و البروتون

لحموضه بها لدرجه ال تستطيع تحمله الخليه البكتيريه مما يدفع الخليه البكتيريه الي استنزاف البكتيريه يؤدي الي زياده ا
اغلب طاقتها لتعديل االس الهيدروجيني داخلها مما يؤدي الي استفاذ طاقتها جميعا و موتها او تثبيط نموها و تكاثرها 

  .بدرجه آبيره
مما يؤدي الي عدم قدره  DNA في عمليه نسخ الحامض النووي اما تراآم الشق االنيوني السالب يؤدي الي اضطراب

آم ايضا الي اضطراب في مستوي الضغط االسموزي داخل الخليه و بالتالي االبكتريا علي التكاثر آما يؤدي هذه التر
  .موتها او انفجارها

  
  

  
ض العضويه بينما ان تاثيرها هذه االحماب ال الهام لماذا ال تتاثر سلبيا البكتيريا و الفلورا النافعه و هنا السؤ

  قاتل او مثبط علي البكتريا الضاره ؟ يتعتبر
  
  

الجواب هو انه آما قلنا فيما سبق ان الحمض العضوي عندما يدخل الخليه فانه ينقسم الي شقين شق حامضي و 
لحموضه داخل الخليه لكن بعد يؤديان الي زياده ا االثنان االخر قاعدي و آال منهما له تاثيره علي الخليه و ايضا

بما يشبه التفاعل العكسي ويتحوالن الي  وصول الحموضه داخل الخليه الي حد معين فان الشقان يلتحمان ثانيه
الي خارج الخليه بنفس  و بالتالي يخرج الحمض العضوي مره اخري الحمض العضوي نفسه الذي  نتجوا عنه

  . الطريقه التي دخل بها الي الخليه
الوصول ل قب تهلكفانها  للحموضه مقارنه بالبكتريا النافعه ) الممرضه( الضاره العاليه للبكتريا لحساسيهلرا و نظ

و الالزم العاده االلتحام بين الشقين و خروج الحمض  لمحتواها الخلويفي درجه الحموضه  الي هذا االرتفاع
  .تستطيع تحمل ذلك  همنها مره اخري  بينما البكتريا النافع

ريا النافعه محتواها الخلوي من البوتاسيوم عالي جدا مقارنه بالضاره مما يمكنها من مقاومه تآما لوحظ ان البك
  .تاثير الشق االنيوني للحامض العضوي بشكل آبير
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  . العالئقالعالقه ما بين استخدام االحماض العضويه و جوده 
  
مو و تكاثر البكتريا الضاره الموجوده به ان اضافه االحماض العضويه الي االعالف يقلل بشكل آبير ن -1

 .وجدت مثل السالمونيال و االي آوالي و غيرها 
  
اغلب االحماض العضويه خصوصا حامض البروبيونك تؤثر بقوه علي الفطريات التي قد تنمو علي العلف  -2

التالي تقليل  منع او تقليل افراز السموم الفطريه و ب الي موجوده ضمن مكوناته مما يؤدي قد تكون او
  .محتوي العلف من السموم الفطريه 

 
اضافه االحماض العضويه لالعالف يعتبر بمثابه اضافه ماده حافظه طبيعيه تمنع الفساد و التعفن و التحلل  -3

  .و تحافظ علي مكوناته و قيمتها الغذائيه الطول فتره ممكنه
 

  
  لهضم العالقه بين االحماض العضويه و آفائه الجهاز الهضمي و ا

  
نتيجه  هضم المواد البروتينيه بدرجه آبيره  آفائه يؤدي الي  زياده هالماآول للعالئق ان زياده الحموضه -1

غالبا ان وجد الذي  ونسبه البروتين الغير مهضوم مما يقلل  protease enzymeانزيم البروتيز لعمل  لتنشيطها
االس  و التي تؤثر علي الهضم و تدفع االمعاء الغليظهتاج  امونيا ضاره داخل ما يحدث له تخمراو تحلل و ان

تحلل هذا البروتين غير  عتبر اآثر مالئمه لنمو البكتريا الضاره و ايضاروجيني الي الناحيه القاعديه التي تالهيد
  .ؤدي الي زياده معدل االمونيا بالبيئه التي ت زياده محتوي الزرق من اليوريا مكتمل الهضم يؤدي

  
و بالتالي زياده قدرتها علي امتصاص microvilli و خمالت االمعاء مض العضويه تؤدي الي زياده ناالحما -2

  .الغذاء المهضوم
  

 .  آفائه انزيمات الهضم بصفه عامه افراز و  زياده -3
  

 
النافعه مما يؤدي الي افراز العديد من االنزيمات الهاضمه المفيده و االحماض االمينيه و تنشيط البكتيريا  -4

 .لفيتامينات التي يستفيد بها الطائر ا
 
 increase energyزياده قدره الجهاز الهضمي علي استخالص الطاقه من الغذاء المهضوم  -5

digestibility. 
 
  

  
دور االحماض العضويه في الحفاظ علي التوازن الطبيعي الميكروبي داخل الجهاز الهضمي و عالقه ذلك 

  .اعي و الكفائه االنتاجيهبتحسين الهضم و آفائه الجهاز المن
  
  

يوجد داخل الجهاز الهضمي خصوصا االمعاء توازن دقيق بين البكتريا و الفلورا النافعه من جهه و البكتريا 
  .الضاره مثل السالمونيال و االي آوالي الخ من جهه اخري 

تريا النافعه و قد تصل فالجهاز الهضمي السليم و الصحي يجب ان تميل آفه المحتوي الميكروبي له ناحيه البك
البكتريا  و اذا حدث خلل لهذا التوازن بين نوعي .من مجمل المحتوي البكتيري% 90نسبه البكتريا النافعه الي 
نتيجه لتاثر اداء الجهاز  النخفاض اداء الحيوانفان ذلك يؤدي  الضاره الي سبب عن طريق زياده البكتريا

  . الهضمي
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 انها تتنافس علي المواد آماداخل االمعاء  ره علي اماآن التواجد و التمرآزو الضا حيث تتنافس البكتريا النافعه
  .الغذائيه و زياده تعداد احداهما يهدد بقاء االخر 

  
  

  :دور البكتريا النافعه داخل االمعاء 
  
 lactobacillus      آتوباسيليسخصوصا من بكتريا الالLactic acid حامض اللبنيك افراز  -1

acidophilus   و ) الوسط الحامضي(الهيدروجيني ناحيه االنخفاض مما يؤدي الي اتجاه درجه االس
 .ير بيئه اآثر مالئمه لنمو البكتريا النافعه و تقليل نمو البكتريا الضاره توف

  
قاتله و مثبطه للبكتريا  Bacteriocins  مواد تشبه المضادات الحيويه  النافعه تفرزبعض انواع البكتريا  -2

 .اره الض
  

 
و اذا غطت اجزاء آبيره من  colonization sitesلبكتريا الضاره علي اماآن التمرآز تتنافس مع ا -3

اماآن آافيه للتمرآز و بالتالي  المحبه للترآز داخل االمعاء  الضاره الميكروبات  تجد فلنسطح االمعاء 
 .تموت او تخرج مع الزرق 

 
الضاره بالتبعيه و تسمي  لنافعه يقل تعداد و نشاط البكتيرياالفلورا ا و لذلك بسياده و زياده اعداد البكتريا و
نافعه اي ان زياده و ازدهار البكتريا ال Competitive Exclusion هذه الظاهره بظاهره االقصاء التنافسي

  .لتالي يستفيد الطائر يكون علي حساب الضاره و با
  

تعمل لصالح ازدهار و تكاثر البكتريا و الفلورا النافعه و  و بما ان االحماض العضويه آما تم توضيحه من قبل
في نفس الوقت تعمل ضد تكاثر و نمو البكتريا الضاره فانها في النهايه تؤدي الي زياده انتاجيه و مناعه 

  .الطائر 
  

  
  : امان االحماض العضويه

  
  
ره  لذلك يمكن استخدامها مع االحماض العضويه منتوجات طبيعيه ليس لها اي اثار سلبيه او متبقيات ضا -1

 .آافه انواع الطيور عند آل االعمار بدون اي مشاآل 
 
 .ال تتداخل مع اغلب االدويه و اضافات االعالف  -2

  
 
 .تحلل طبيعيا الي ماء و آربون و ال يتخلف عنها اي مواد مضره او سامه بالطيور او االنسان او البيئه -3
 
 .مثل المضادات الحيويه  ذات قيمه ميكروبيهمن غير المحتمل ان تتشكل ضدها مقاومه  -4

  
  

  :االحتياطات 
  

تؤدي الي مشاآل في العظام و هشاشه  سموح به حيث ثبت ان الزياده قد مراعاه عدم زياده معدالت االضافه عن الم
  .بها نتيجه تقليل معدل ترسيب االمالح بالعظام 
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