
 كسب فول الصويا 

Soybean Meal ( SBM) 

5-04-612 

يعتبر من اوائل المصادر النباتيه المحتويه علي مستوي عالي من البروتين والقابله  

في تغذيه جميع انواع الدواجن سواء في دول العالم الناميه او الدول المتقدمه. للالستخدام   

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

10.2 5.6 0.8 – 1.0 3.99 – 

7.0 

44.0 - 48.5 30.8 - 32.4 

 :   Advantagesاهم المميزات 

 ماده علف جيده في عالئق جميع انواع الدواجن كمصدر للبروتين . -1

 معدل هضمه عالي جدا في حاله تجهيزه جيدا.  -2

 متزن في محتواه من االحماض االمينيه.  -3

.  (Cys + Met محتواه من االحماض االمينيه الكبريتيه )نظرا النه منخفض في  -4

ويعتبر كسب فول الفصويا ماده علف جيده ومكمله للذره الصفراء في مخاليط عالئق  

 الدواجن. 

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

كما في معظم البقوليات يحتوي كسب فول الصويا علي مركبات مثبطه النزيم التربسين  -1

Trypsin Inhibitors    تسميHemaglutinins    والتي البروتين  مثبطات  من  وغيرها 



يمكن ان تؤثر سلبا علي هضم البروتين فضال علي انها تسبب تغريه لكراه الدم الحمراء  

Hemaglutination    لذلك يجب التخلص من هذه المثبطات بالمعامله الحراريه الجيده

نزيم اليورييز  اثناء التصنيع والتجهيزويمكن قياس كفاءه المعامله الحراريه بتقدير نشاط ا 

Urease في المنتج بعد المعامله الحراريه . 

 الدواجن غير قادره علي هضم السكريات العديده في فول الصويا الخام مثل :  -2

Raffinose – Stachyose – Verbascose    وهي سبب انخفاض محتواه من

لتي  لذلك يجب االهتمام جيدا بالمعامله الحراريه ا   MEالطاقه الفسيولوجيه النافعه 

 تعمل علي تكسير هذه المركبات الي اخري ابسط في التركيب الكيماوي. 

يحدث ما يسمي بالتفاعل البني     Overheatingفي حاله زياده معدل المعامله الحراريه   -3

Browning Reaction    بين الكربوهيدرات وبعض االحماض االمينيه مثل الليسين مما

 اده من الحامض االميني. يجعله غير متاح للطيور ويقل معدل االستف

 :   varietiesاهم االنواع 

  48.5الي    44.0تجاريا بمستوي بروتين يتراوح بين    SBMيتم تداول كسب فول الصويا  

مع الكسب مما يزيد من محتواه من االلياف   Hullsوالسبب وجود نسبه اعلي من القشور  %

 %. 7الي   3.9الخاموالتي تتراوح بين  

 )%(.  Typical Useفول الصويا لكسب االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

10 - 25 25 25 30 25 25 30 

 



 من االحماض االمينيه: اهم المالحظات علي محتوي كسب فول الصويا 

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

145 70 164 105 120 124 

 Cys) الحامض االميني المحدد االول  هو االحماض االمينيه الكبريتيه   ومنها يتضح ان

+ Met) . 

 من تركيبه الكيماوي: فول الصويا   كسبل  MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen et al., 1979: 

ME (Kcal/Kg) = 2,702 – 57.4 CF + 72.0 EE (solvent or expeller). 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 37.5 CP +46.39EE + 14.9 NFE (solvent). 

ME (Kcal/Kg) = 37.5 CP +70.52EE + 14.9 NFE (expeller). 

....................................................................................... 



 كسب عباد الشمس 

Sunflower Meal (SFM) 

5-04-739 

عام قبل الميالد في قاره امريكا    1000عباد الشمس من المحاصيل القليله التي عرفت منذ ما يقرب من  

الجنوبيه ثم وصل الي القاره االوربيه كاحدي التحف الجميله في القرن السابع عشر بعد ذلك بدأ انتخاب  

ثم بدأ الباحثين في مجال تربيه النبات في    1860يا عام  االنواع الجديده من والمنجه للزيت في روس

% ليعود عباد الشمس مره اخري  50حتي   28روسي في زياده محنوي عباد الشمس من الزيت من 

 الي قاره امريكا الجنوبيه واالن يعتبر عباد الشمس من محاصيل الزيت الرئيسيه في العالم كله. 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

7.0 7.5 2.9 11.3 46.3 25.0 

 :   Advantagesاهم المميزات 

من مصادر البروتين النباتي الجيده للدواجن وخاصه محتواه    SFMيعتبر كسب عباد الشمس  

 من الحامض االميني ميثايونين. 

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

كسب عباد الشمس منخفض في محتواه من الحامض االميني ليسين والطاقه الفسيولوجيه   -1

ME    ولكنه مرتفع في محتواه من االلياف الخامCF    االمر الذي يجعله يشغل حيز كبيرBulky 

 في حوصله الطائر. 

الدواجن  من مواد العلف ذات اللون القاتم تماما لذلك فان استخدامه بنسب عاليه في عالئق  -2

 يمكن ان يحدث تغيرات ملحوظه في مخاليط االعالف.



 :   varietiesاهم االنواع 

يوجد العديد من االنواع المتوفره من عباد الشمس منها ما يزرع اساسا للحصول علي الزيت او  

 كغذاء لالنسان واخري النتاج البذور لطيور الزينه . 

 )%(.  Typical Useعباد الشمس لكسب االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

15 10 10 8 10 10 8 

 من االحماض االمينيه: اهم المالحظات علي محتوي كسب عباد الشمس 

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

180 140 300 200 140 340 

كسب عباد الشمس متزن في محتواه من االحماض االمينيه الضروريه   ومنها يتضح ان

 مقارنه باالحتياجات الغذائيه. 

 من تركيبه الكيماوي: عباد الشمس  كسبل  MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 26.7 DM + 77.2EE + 51.22CF (with hulls). 

ME (Kcal/Kg) = 26.28 DM  - 6.28 ash + 25.38 CP +62.62 EE ( 

decorticated ).  منزوع القشره 

……………………………………………………………

..                   



 كسب بذره القطن

Cotton Seed Meal (CSM) 

5 – 07 – 873 

 النواتج الثانويه لصناعه الياف القطن.يعتبر كسب القطن من  -1

 يصنف زيت بذره القطن علي انه من الزيوت الماكوله والجيده عند الطبخ.  -2

لذلك فهو ذو  -3 الجيده للحيوان وخاصه حيوانات اللبن  العلف  القطن من مواد  يعتبر كسب 

 . قيمه غذائيه اعلي عند استخدامه في عالئق الحيوانات عن استخدامه في عالئق الدوجن

 يعتبر ماده علف مقبوله بالنسبه للدواجن استخدامه في العالئق بمستويات منخفضه. -4

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

7.0 7.5 1.5 13.6 41.4 29.0 

 :   Advantagesاهم المميزات 

 للتربتوفان  واالرجنين. متزن في محتواه من االحماض االمينيه  ومصدر جيد  -1

 يتشابه مع محتوي كسب فول الصويا. MEمحتواه من الطاقه الفسيولوجيه  -2

يمكن استخدامه بكفاءه خاصه في تغذيه امهات دجاج البيض حيث ان المستهدف هو النمو   -3

 . Discoloration is not a concernالبطيء فضال عن عدم اهميه لون الصفار والبياض  

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

 . Hullsمحتواه من االلياف الخام غير ثابت ) متغير ( ويعتمد علي محتواه من القشور  -1

 والذي يرتبط مع الفوسفور والبروتين.  Phyticمحتواه عالي من حامض الفيتك  -2



  an alkaloid called Gossypolيحتوي علي احد المثبطات الغذائيه او القلويدات  -3

بمستويات عاليه تعمل علي تلوين صفار البيض باللون االخضر الزيتوني  

discolorstion  مما يتطلب اضافه امالح الحديدوزFe++   ( للتغلب علي هذه المشكله

 (.  inactivationترتبط مع الجيسبول وتجعله 

مثل : الـ   Cyclic Fatty acidsيحتوي علي بعض االحماض الدهنيه الحلقيه  -4

Sterculic  الـ ,Malvalic  والتي تؤثر سلبا علي نفاذيه غشاء الـVitelline    المحيط

 . pinkبالصفار فتكسب  البياض اللون القرمزي 

 )%(.  Typical Useبذره القطن لكسب االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

10 10 10 5 10 10 5 

 

 من االحماض االمينيه: بذره القطن اهم المالحظات علي محتوي كسب 

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

240 200 300 200 165 370 

كسب بذره القطن متزن في محتواه من االحماض االمينيه الضروريه مقارنه ومنها يتضح ان 

 باالحتياجات الغذائيه. 

 من تركيبه الكيماوي: عباد الشمس  كسبل  MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 21.26 DM + 47.13EE -  30.66 CF. 



 السمسم كسب 

Sesame Seed Meal (SSM) 

5 – 04 – 220 

الحوليه التي عرفت منذ اكثر من   المحاصيل  المحاصيل   6000السمسم من  عام. ويعتبر من 

الزيتيه وقد يستخدم ايضا ضمن التوابل والبهارات . البذره بيضاء اللون صغيره جدا في الحجم  

وتجود زراعته في االراضي شبه الجافه النه ال يتحما البروده وال تصلح زراعته في المناطق  

( وايضا علي البارد   المعرضه للصقيع . يصلح استخدام زيت السمسم علي الساخن ) في الطبخ

 (   Margarineكما يصلح لتصنيع السمن الصناعي ) 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

7.0 11.3 7.0 5.7 45.7 23.4 

 :   Advantagesاهم المميزات 

االمينيه الضروريه من مصادر البروتين النباتي المحتويه علي مستوي عالي من االحماض   -1

 خاصه الميثايونين والتربتوفان. 

 . Pellet Quality is Averageمتوسط الجوده عند تصنيع العلف علي صوره حبيبات  -2

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

 منخفض من الحامض االميني الليسين .  SSMمحتوي كسب السمسم   -1

الفسيولوجيه   -2 الطاقه  منخفض والسبب محتواه العالي من   MEمحتوي كسب السمسم من 

 .  CF وااللياف الخام   Ashالرماد 



الفيتك   -3 من حمض  جدا  السمسم عالي  الفسفور    Phytic محتوي كسب  مع  يرتبط  والذي 

ما  في العالئق م  Phytaseوالبروتيناالمر الذي يتطلب مع استخدامه اضافه انزيم الفيتييز  

الطاقه   من  االستفاده  ومعدل  البروتين  هضم  معدل  من  امالح    MEيزيد  من  يقلل  وايضا 

 الكالسيوم والفوسفور المضافه للعالئق. 

 )%(.  Typical Use السمسملكسب االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

10 8 8 4 10 10 4 - 6 

 

 من االحماض االمينيه: كسب السمسم اهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

320 225 380 200 120 380 

 ومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في كسب السمسم  هو الليسين. 

لكسب السمسم من تركيبه    MEوال تتوافر المعلومات الكافيه لحساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

 الكيماوي. 

............................................................................................ 



 كسب الفول السوداني

Peanut (groundnut) Meal 

5 – 03 – 650 

العلف التي تستخدم خصيصا للحصول علي الحاله الغذائيه : نقص الحامض االميني  من مواد 

 . Used Produce Threonine Deficiency in Poultryثريونين في الدواجن 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

8.0 4.5 1.2 13.0 47.4 25.9 

 :   Advantagesاهم المميزات 

 من مواد العلف المناسبه جدا للدواجن كمصدر جيد للبروتين والطاقه في العالئق المتزنه.  -1

عالئق الدواجن التي تعتمد اساسا علي الذره الصفراء وكسب الفول السوداني : من  -2

 الضروري جدا اغنائها باالحماض االمينيه ) الميثايونين ، الليسين ، الثريونين(.

متوفر اقتصاديا : يمكن لكسب الفول السوداني ان يحل تماما بدال من كسب فول اذا كان  -3

الصويا في العالئق المتزنه للدواجن وفي هذه الحاله تتوقف قيمته االقتصاديه علي اسعار 

 كال من كسب فول الصويا واالحماض االمينيه ) الميثايونين ، الليسين ، الثريونين(.

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

البذور تتكون اسفل التربه الزراعيه مما يتطلب عمليات زراعيه مناسبه لضمان التجفيف   -1

 الجيد للبذور.

وتكوين السموم  Mouldyاذا لم يتم تجفيف البذور جيدا يعطي الفرصه للفطريات  -2

 .   Aflatoxinsالفطريه



 وكذلك العناصر المعدنيه . منخفض في محتواه من الفيتامينات الذائبه في الدهون  -3

 .   Tannins, Trypsin inhibitorيحتوي علي المثبطات الغذائيه  -4

 االحماض االمينيه ) الميثايونين ، الليسين ، الثريونين(.  منخفض في محتواه من -5

 )%(.   Typical Use السوداني  الفوللكسب االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

10 10 10 8 10 10 8 

 

 من االحماض االمينيه:كسب الفول السوداني  اهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

150 60 120 75 70 210 

الميثايونين  ومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في كسب الفول السوداني  هو 

 .الثريونين  ثمالليسين  يليه 

 من تركيبه الكيماوي: الفول السوداني  كسبل  MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 29.68 DM + 60.95EE -  60.87 CF. 

........................................................................................ 



 كسب جلوتين الذره 

Corn Gluten Meal 

5- 28 – 242  

عباره عن الماده الجافه المتبقيه اثناء تصنيع عسل الذره من حبوب الذره الصفراء وفصل كال 

 من النشا ، الزيت ، ازاله الجنين ، والرده ويصنع منه نوعان : 

 Corn Gluten Feed 40%علف الجلوتين  -1

 Corn Gluten 60%كسب الجلوتين  -2

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

9.0 2.4 2.3 4.0 60.0 22.3 

 :   Advantagesاهم المميزات 

مصدر جيد للبروتين النباتي لجميع انواع الدواجن ويفيد اقتصاديا في تقليل االعتماد علي   -1

 البروتين الحيواني في عالئق الدواجن. 

يحتوي علي مستوي عالي من االحماض االمينيه خاصه الليوسين ومستوي عالي من الطاقه  -2

 الضروريه لتلوين الجلد وصفار البيض   Xanthophylls والصبغات الصفراء او مركبات الـ 

 معدل هضمه مرتفع.  -3

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

يعتبر كسب جلوتين الذره من مواد العلف المنحفضه جدا في   مثل حبوب الذره الصفراء -1

 محتواها من الحامض االميني الليسين باالضافه النحفاض التربتوفان واالرجنين.

رغم انه يكون مع الذره الصفراء وكسب فول الصويا محلوط متزن يعطي معدل عالي من   -2

ويتلون باللون الباهت وذلك بسبب  االداء االنتاجي للدواجن ولكن الكبد يصبح دهني 

 محتواه المنحفض من الحامض االميني تربتوفان. 



 :   varietiesاهم االنواع 

% وهو  60يوجد منه نوعان االول يحتوي علي مستوي عالي من البروتين الخام يصل الي  

الشائع االستخدام في عالئق الدواجن الرتفاع محتواه من الطاقه ايضا وهناك نوع اخر يحتوي 

لذلك ترتفع به نسبه االلياف الخام والرماد الخام وذلك    Corn Branعلي نسبه اعلي من الـ 

 %. 40فاض محتواه من الطاقه والبروتين الخام الذي ال يزيد عن علي حساب انخ

 )%(.  Typical Use لكسب جلوتين الذرةاالستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

2 - 20 20 20 15 20 20 15 

 من االحماض االمينيه:   جلوتين الذرةكسب اهم المالحظات علي محتوي  

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

190 110 70 98 38 58 

  يليه االرجنين  الليسين ومنها يتضح ان الحامض االميني المحدد االول في كسب جلوتين الذرة هو

 .نالتربتوفاثم 

 من تركيبه الكيماوي:  جلوتين الذرة  كسبل  MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 40.94 CP + 88.17EE + 33.13NFE. (More than 60% CP). 

ME (Kcal/Kg) = 42.35DM – 42.35 Ash – 23.74 CP + 28.03EE – 165.72 

CF. (Less than 60% CP) 

........................................................................................ 



 


