
 :Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

للتخلص   Tanninsتوجد بعض انواع السورجم التي استنبطت لتحتوي علي مستوي عالي من التانينات  

من بعض انواع الطيور البريه ) طعمها مر لذلك يقوم الفالحين بزراعتها علي جسور االرض فاذا اكلتها  

الطيور البريه تجد طعمها مر فال تعود لالرض مره اخري( اال انه يجب تماما تجنب استخدام مثل هذه 

 االنواع في تغذيه الدواجن. 

 :   varietiesاهم االنواع 

: يحتوي علي مستوي منخفض من التانينات، يحتوي   White Sorghumالسورجم االبيض   -1

 % من انواع السورجم االخري.2علي اقل من 

: منخفض في محتواه من التانينات ، يحتوي علي Common Sorghumالسورجم الشائع   -2

، قد   % من سورجم التانينات3% من السورجم االبيض، ال يحتوي علي اكثر من  98اقل من 

 يكون اللون ابيض او اصفر او احمر قاتم او برتقالي او احمر او ذهبي. 

% من السورجم المنخفض    10: يحتوي علي اقل من    Tannin Sorghumسورجم التانينات   -3

 في محتواه من التانينات. 

 : من االصناف الثالثه السابقه.  Mixed Sorghumالسورجم الخليط -4

 )%(.   Typical Useللسورجماالستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

65 60 55 50 60 60 50 

 اهم المالحظات علي محتوي السورجم من االحماض االمينيه:

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

115 65 100 95 45 65 

 .ومنها يتضح ان الليسين هو الحامض االميني المحدد االول



 لحبوب السورجم من تركيبها الكيماوي:   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

وهي     Tanninsيختلف محتوي السورجم من الطاقه الفسيولوجيه النافعه تبعا لمحتواها من التانينات

( التي تعيق هضم المركبات الغذائيه  Polyphenolic Compounds تعتبر من المثبطات الغذائيه )  

او عن طريق االرتباط المباشر مع جزيء     Trypsinوخاصه البروتيناتعن طريق تثبيطعمل انزيمات الـ  

يه للسورجم او  مما يؤثر سلبا علي القيمه الغذائ  α- amylaseالبروتين فضال عن تثبيط عمل انزيم  

 كما في المعادالت التاليه: MEيقلل من المستفاد من الطاقه 

Sorghum (Tannin <0.4%) According to Janssen,1989: 

ME(Kcal/Kg) = 31.02 CP + 77.03 EE + 37.67 NFE. 

Sorghum (Tannin <0.1%) According to Janssen,1989: 

ME(Kcal/Kg) = 21.98 CP + 54.75 EE + 35.18 NFE. 

تعتمد علي محتواه من االلياف الخام او    MEهناك طرق اخري لحساب محتوي السورجم من الـ 

 : Tannic acidاحد مكوناتها او محتواه من التانينات 

According to Gous et al,1982: 

ME(Kcal/Kg) = 3,152 – 357.79 × Tannic acid. 

According to Janssen,1989: 

ME(Kcal/Kg) = 38.55 DM  + 394.59 × Tannic acid. 

According to Mior and Connor,1977: 

ME(Kcal/Kg) = 3,062 + 887CF- 202.5(CF)2 

According to Mior and Connor,1977: 

ME(Kcal/Kg) = 4,412 – 90.34 ADF 



 الشعير 

Barley 

4-00-549 

وتزرع   البارده  المناطق  في  خاصه  العالم  من  عديده  مناطق  في  االنتشار  واسعه  الحبوب  من 

اما االصناف   Beveragesاالصناف العاليه منه اساسا الستخدامها في صناعه وانتاج المشروبات  

 الفقيره غذائيا تستخدم كعلف لحيوانات المزرعه المختلفه. 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

11.8 2.4 1.8 5.6 11.7 66.7 

 : Advantagesالمميزات اهم

 شائع االستخدام خاصه في عالئق االرانب في معظم دول العالم.  -1

% من وزن الحبه مما يزيد   14 – 10تقدر بحوالي   Hullsتحاط حبوب الشعير بقشور  -2

 . Oatsمن نسبه االلياف ولكن بمعدل اقل من حبوب اخري مثل الشوفان 

 محتواه من الزيت او الدهن اقلف من الذره الصفراء.  -3

 يزيد في محتواه من البروتين الخام ولكنه بروتين منخفض القيمه الغذائيه.  -4

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

ي حبوب الشعير علي صبغات صفراء بالتالي يجب اضافه صبغات في العالئق  ال تحتو -1

 التي تحتوي علي الشعير.

والتي تعتبر احد   β- Glucansتحتوي جدر الخاليا علي السكريات العديده من نوع  -2

  Stickey Droppingsالمثبطات الغذائيه التي تسبب مشاكل عديده للدواجن مثل الـ  

لي امتصاص الماء . لذلك من الضروري استخدام االنزيمات  بسبب قدرتها العاليه ع



خاصه في   β- Glucansلزياده معدل هضم الـ   β- Glucanasesالتجاريه من النوع 

االعمار الصغيره بينما يمكن استخدام حبوب الشعير لتغذيه الدواجن في االعمار الكبيره  

 بدون اضافه انزيمات. 

 )%(.  Typical Useللشعيراالستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

15-20 15-20 15 10 20 15 10 

 من االحماض االمينيه:  اهم المالحظات علي محتوي الشعير

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

135 94 138 90 72 82 

ويالحظ ان الحامض االميني   ومنها يتضح ان الليسين هو الحامض االميني المحدد االول

 % .  38تربتوفان اعلي من احتياجات الدواجن بمقدار 

 لحبوب الشعير من تركيبها الكيماوي:   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 4,078 – 90.4 CF + 9.2 × starch 

……………………………………………………….



 القمح

Wheat 

4-05-268 

من افضل حبوب النجيليات العاليه في قيمتها الغذائيه والتي تزرع اساسا كغذاء لالنسان وليس  

للحيوان . وفي بعض االحيان يصبح استخدام القمح كغذاء للحيوان اقتصاديا خاصه في كغذاء 

الغذائيه قيمتها  في  المنخفضه  العلف    Low Quality Wheat  االنواع  بقمح  يسمي  كما  او 

Feed Grade Wheat   . 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

10.0 1.8 1.7 2.3 10.8 73.4 

 : Advantagesالمميزات اهم

 لتغذيه جميع انواع الدواجن.   Feed Grade Wheatيمكن استخدام الـ  -1

لذلك فهو اقل في   EE واقل في محتواه من الزيت  CPاعلي في محتواه من البروتين -2

 مقارنه بالذره الصفراء.  MEمحتواه من الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

جيده عند تصنيع   Pelletsتتميز حبوب القمح ومخلفاتها بامكانيه الحصول علي  -3

 المخاليط. 

تحتوي حبوب القمح علي نوعين من البروتينات تتوقف عليها صفات وخواص القمح   -4

اضعاف النوع االخر وهو البروالمين من الحامض   3ي علي وهما الجلوتينين الذي يحتو

فيفضل   Elasticityاالميني ليسينوكلما زادت نسبه الجلوتينين زادت خاصيه المطاطيه 

 استخدامه في العجائن لزياده قدرتها علي االحتفاظ بالغازات الناتجه اثناء التخمر.

اكثر االحماض االمينيه تواجدا في حبوب القمح هي االحماض غير الضروريه  -5

 %. 12% والبرولين 33الجلوتامك 



 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

 لصفراء. ال تحتوي حبوب القمح علي الصبغات ا -1

 .  Unavailableغير متاح  Biotinمحتواه من البيوتين  -2

ال يفضل القمح المرتفع في محتواه من الجلوتينين في تغذيه الدواجن خاصه في االعمار   -3

وفي الحوصله علي هيئه كتل  Beak Impactionالصغيره حتي ال يتراكم عند الفم 

 عجينيه الصقه مما يؤدي الي اضطرابات في الهضم.

 :   varietiesاالنواع اهم 

،    Phytaseبعض انواع القمح تحتوي علي كميات محسوسه وعاليه من انزيم الفيتيز   -1

لذلك تتميز هذه االنواع باالتاحه العاليه لمحتواها من الفسفور مقارنه بالمصادر النباتيه 

 .  Pelletsاالخري ، ورغم ذلك قد يحدث تلف للفيتيز بالتصنيع علي صوره 

، فالقمح المنزرع   -2 يختلف التركيب الكيماوي للقمح تبعا لمناطق الزراعه وظروف البيئه 

ع يحتوي  الجفاف  ظروف  من  تحت  اعلي  ومستوي  الكربوهيدرات  من  اقل  نسبه  لي 

 البروتينمقارنه بالقمح المنزرع تحت الظروف المالئمه.

 )%(.  Typical Useللقمحاالستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

20 20 20 15 20 20 15 

 



 من االحماض االمينيه:   محتوي القمحاهم المالحظات علي 

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

136 88 128 85 60 68 

 . ومنها يتضح ان الليسين هو الحامض االميني المحدد االول

 لحبوب القمح من تركيبها الكيماوي:   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 34.92 CP + 63.10 EE + 36.42 NFE. 

…………………………………………………



 الذره الرفيعه ) العويجه( 

Millet 

4-03-118 

قاره  من الحبوب التي تنتشر زراعتها في المناطق الجافه من العالم لذلك تنتشر زراعته في  

 . الوادي  الدافئه في مصر خاصه مناطق جنوب  المناطق  في  تكثر زراعته  افريقيا كما 

 عباره عن حبوب صغيره الحجم عاده تطحن كما هي لتغذيه الحيوانات . 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

9.0 6.4 4.3 6.0 14.0 60.3 

 : Advantagesالمميزات اهم

 يمكن استخدامه لتغذيه جميع انواع الدواجن.  -1

(التي تتميز بمحتواها االعلي من   Hullsمن الحبوب الجيده ) بدون القشره الخارجيه  -2

مقارنه بالذره الصفراء وذلك بسبب   MEالبروتين واالقل من الطاقه الفسيولوجيه  

 . NFEمحتواها المنخفض من النشا او الكربوهيدرات الذائبه 

التي تؤدي الي ارتفاع نسبه    Hullsحبوب الذره الرفيعه محاطه بنسبه عاليه من القشور  -3

 االلياف غير المهضومه فتقلل من قيمتها الغذائيه. 

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

 كالذره العاديه.  تحتوي حبوب الذره الرفيعه علي الصبغات الصفراء ال  -1
 قد تحتوي علي مركبات التانينات كمثبطات غذائيه.  -2



 :   varietiesاهم االنواع 

1- Proso Millet: .يزرع اساسا للحصول علي الحبوب 

2- Pearl Millet  : .يزرع اساسا كمحصول اخضر للرعي 

 )%(.  Typical Useالرفيعهالذره االستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

55 50 45 40 50 50 40 

 

 من االحماض االمينيه:   اهم المالحظات علي محتوي الذره الرفيعه

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

68 78 40 60 40 59 

  والتربتوفان الليسين االحماض االمينيه المحدده هي في المرتبه االولي ومنها يتضح ان

 بالتساوي . 

لحبوب الذره    MEوال تتوافر المعلومات الكافيه لحساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

 الرفيعه من تركيبها الكيماوي. 

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



 التريتيكال 

Triticale 

حيث   Disciplioe of  Biotechnologyيعتبر احد مخرجات التكنولوجيا الحيويه  -1

) حبوب صغيره تشبه القمح   Ryeوالـ     Wheatانه ناتج من التهجنين بين بوب القمح  

الي حد كبير في التركيب الكيماوي ولكنه اقل استساغه من انواع الحبوب االخري (.  

الـ   الراي تصاب بفطر  التريتيكال يمكن   Ergotونظرا الن حبوب  لذلك فان حبوب 

  Alkaloidsايضا ان تصاب بنفس الفطر الذي يحتوي علي نسبه عاليه من  القلويدات  

 سلبيا علي الحيوانات وتسبب لها اضطرابات هضميه وقد تسبب االجهاض.  والتي تؤثر

يزرع اساسا للحصول علي الحبوب التي تستخدم ام كغذاء لالنسان او في الصناعه   -2

 للحصول علي المشروبات ولكنه عاده ال يستخدم في تغذيه الدواجن. 

ستخدامه في عالئق  تجري عليه االن بعض االبحاث لرفع قيمته الغذائيه لزياده معدل ا -3

 الدواجن ليكون بديال للحبوب االخري المكلفه اقتصاديا. 

 لحبوب القمح من تركيبها الكيماوي:   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

According to Janssen, 1989: 

ME (Kcal/Kg) = 34.49 CP + 62.16 EE + 35.61 NFE. 

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

..... 



 الزيوت والدهون 

Oils and Fats 

عند   -1 مختلطه  بصوره  دائما  اختالف مصادرها ووجودها  بسبب  دولي  رقم  لها  ليس 

 تداولها تجاريا. 

 تتداخل مع غذاء االنسان. تعتبر مواد علف جيده من الناحيه العمليه واالقتصاديه اذا لم   -2

فقط   -3 تستخدم  ولكنها  معدنيه  مصادر  او  كربوهيدرات  او  بروتين  علي  تحتوي  ال 

 للحصول علي مخاليط عالئق عاليه في محتواها من الطاقه. 

4-   ( الحيوانيه  الدهون  مع   ) المشبعه  غير  الدهنيه  االحماض   ( النباتيه  الزيوت  خلط 

 من امتصاص الدهون الحيوانيه. االحماض الدهنيه  المشبعه ( يحسن كثيرا 

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

1.0 ……….. 99.0 ……….. ……….. ……….. 

 : Advantagesالمميزات اهم

استخدام الزيوت النباتيه او الدهون الحيوانيه في عالئق الدواجن خاصه دجاج اللحم يعمل   -1

علي زياده معدل االستفاده من المركبات الغذائيه المختلفه في الغذاء وخاصه محتوي  

 في مصادر الزيوت والدهون. Heat Incrementالعالئق من الطاقه بسبب انخفاض الـ 

العالئق وتزيد من تماسك الحبيبات وبالتالي يقلل معدل الفقد من الغذاء تقلل من ترابيه   -2

 ومكوناته.

 تحسن من درجه اللون في العالئق فيزيد معدل استهالك الغذاء . -3

تقلل نسبه االضرار الناتجه عن طريق استنشاق االنسان او الطيور لجزيئات التراب   -4

 و مركبات سامه .الدقيقه وما قد يعلق بها من كائنات دقيقه ضاره ا

زياده كفاءه معدات التصنيع وتوفير جزء من الطاقه الكهربيه خالل عمليات الطحن   -5

 فتؤدي الي خفض تكاليف تصنيع العالئق. 



 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

قد    Pelletingاضافه الزيوت او الدهون الي مخاليط عالئق الدواجن قبل عمليه الـ -1

هذه المصادر   Sprayلذلك يفضل دائما رش  Pelletsيقلل من جوده الحبيبات 

 علي الحبيبات للحفاظ علي جودتها. 

عند الحفظ في ظروف غير مالئمه لذلك يراعي   Rancidityتعرضها للتزنخ  -2

 استخدام بعض مضادات االكسده لزياده معدل ثبات العالئق عند التخزين.

 :   varietiesاهم االنواع 

زيت فول    –  POزيت النخيل    –  SFOمصادر الزيوت الشائعه : زيت عباد الشمس   -1

القطن    –   SBOالصويا   بذره  الزيوت  –  CSOزيت  وتنقيه  تكرير   Soapمخلفات 

stocks  . 

  Poultry Fat دهن الدواجن    -   Tallowمصادر الدهون الشائعه: الدهن الحيواني   -2

. 

 )%(.   Typical Useوالدهون مصادر الزيوت لاالستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

1-4 5-10 4-8 3-6 5-10 4-8 3-6 

من تركيبها مصادر الزيوت والدهونللحبوب   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

 الكيماوي: 

مصادر الزيوت والدهون المختلفه علي محتواها من االحماض الدهنيه  ل  MEيعتمد حساب الـ 

 كما يلي: Unsaturted (Tu)وغير المشبعه  Saturated ( Ts)المشبعه  

According to ،Ketels and DeGroote, 1989: 



ME (Kcal/Kg) = 2,227 CP – 10,318 (-1.1685 × Tu/Ts). 

 للدواجنثانيا مواد العلفى مصدر البر وتين 

Protein Feed stuffs 

 فول الصويا كامل الدهن 

Full Fat Soybeans (FFSB) 

5-04-597 

تستخدم بعد المعامله الحراريه الجيده في تكوين عالئق الدواجن الغنيه بالطاقه الممثله  

والبروتين الخام خاصه دجاج اللحم . وتتحدد قيمته االقتصاديه تبعا السعار كا من الزيوت  

 ل الصويا في االسواق. وكسب فو

 : Chemical Analysis الكيماوي  التركيب

Moist ASH EE CF CP NFE 

10.0 6.0 18.0 5.5 37.0 35.5 

 :  Advantages اهم المميزات 

 . MEماده علف جيده في عالئق جميع انواع الدواجن كمصدر للبروتين والدهن او الطاقه   -1

 . معدل هضمه عالي جدا في حاله تجهيزه جيدا  -2

 . متزن في محتواه من االحماض االمينيه -3

4- ( الكبريتيه  االمينيه  االحماض  يعتبر   Cys + Metنظرا النه منخفض في محتواه من   )

 .واع الحبوب االخري في مخاليط عالئق الدواجنمكمل جيد للذره الصفراء وان

يعتبر وسيله جيده لرفع محتوي العالئق من الدهن وبالتالي تجنب المشاكل التي قد تنتج من   -5

 . اضافه الزيوت والدهون للعالئق



حيث انه عالي في محتواه من الزيت الذي يتكون معظمه من احماض دهنيه غير مشبعه   -6

   .Softerالناهي يعطي مواصفات جيده للحم  لذلك فان استخدامه في عالئق

 : Common problems به المرتبطه المشاكل اهم

علي مركبات مثبطه    Raw FFSBكما في معظم البقوليات يحتوي فول الصويا كامل الدهن   -1

وغيرها من مثبطات   Hemaglutininsتسمي    Trypsin Inhibitorsالنزيم التربسين  

البروتين والتي يمكن ان تؤثر سلبا علي هضم البروتين فضال عن انها تسبب تغريه لكراه  

الحمراء   بالمعامله     Heamaglutinationالدم  المثبطات  هذه  من  الخلص  يجب  لذلك 

الحراريه الجيده اثناء التصنيع والتجهيز ويمكن قياس كفاءه المعامله الحراريه بتقدير نشاط  

اليوييز   المعامله    Ureaseانزيم  تزيد  ال  ان  ويجب  الحراريه  المعامله  بعد  المنتج  في 

 الحراريه عن الالزم حتي ال تؤثر علي محتواه من الليسين. 

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

Raffinose – Stachyose – Verbascose  محتوا انخفاض  سبب  الطاقه  وهي  من  ه 

النافعه   علي    MEالفسيولوجيه  تعمل  التي  الحراريه  بالمعامله  جيدا  االهتمام  يجب  لذلك 

 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

 يجعله غير متاح للطيور ويقل معدل االستفاده من الحامض االميني. 

 :   varietiesاهم االنواع 

رغم وجود اصناف كثيره من بذور فول الصويا تزرع حول العالم اال ان معظم هذه االصناف  

مقاومه للتهجين لذلك يركز علماء تربيه النبات علي تحسين القيمه اغذائيه لفول الصويا  مثل 

 .  High Digestibility Varietiesاستنباط اصناف منه ذات معدل هضم عالي 



 )%(.   Typical Useفول الصويا كامل الدهنلاالستخدام االمثل 

Layers 
Turkey Broilers 

Finisher Grower Starter Finisher Grower Starter 

20 20 20 15 20 20 15 

 

 من االحماض االمينيه:  اهم المالحظات علي محتوي فول الصويا كامل الدهن

Profile Relative to Requirements (%) 

TAA TSAA Trypt Threo Lys Arg 

145 70 164 105 120 128 

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

+ Met) . 

من تركيبه  فول الصويا كامل الدهنللحبوب   MEكيفيه حساب الطاقه الفسيولوجيه النافعه 

 الكيماوي: 

According to Janssen et al., 1979: 

ME (Kcal/Kg) = 2,769 – 59.1 CF + 62.1 EE (in meal form). 

ME (Kcal/Kg) = 2,636 – 55.7 CF + 82.5 EE (in pellet form). 

………………………………………………………….. 



 


