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   :الملخص 

 ١٨بنــى ســویف واســتخدم فیهــا  -اإلنتــاج الحیــوانى بســدسأجریــت هــذه الدراســة فــى محطــة بحــوث 
شـهور وتـم تغـذیتها  ٤كجـم فـى عمـر  ٠,٥+  ١٩ذكر مـن الحمـالن الصـعیدى متوسـط وزن الجسـم 

یـوم، وزعـت هـذه الحمـالن عشـوائیا فـى ثـالث مجموعـات متماثلـة  ١٢٠على العالئق التجریبیة لمـدة 
علـــف % ٧٠علـــى ) مجموعـــة المقارنـــة( حیوانـــات، تغـــذت المجموعـــة االولـــى ٦تضـــم كـــل مجموعـــة 

دریـس % ١٥+ علـف مصـنع % ٧٠دریس برسـیم، غـذیت المجموعـة الثانیـة علـى % ٣٠+ مصنع 
، غـــذیت )نـــاتج أزهـــار الكامومیـــل بعـــد اســـتخالص الزیـــت منهـــا(كســـب الكامومیـــل % ١٥+ برســـیم 

كـــان هـــدف الدراســـة هـــو . كســـب الكامومیـــل% ٣٠+ علـــف مصـــنع % ٧٠المجموعـــة الثالثـــة علـــى 
ــــة  معرفــــة تــــأثیر اســــتبدال دریــــس البرســــیم بكســــب الكامومیــــل علــــى معــــامالت الهضــــم والقــــیم الغذائی
والمأكول ومعـدل النمـو ومواصـفات الذبیحـة وقطعیاتهـا وكـذلك التحلیـل الكیمـاوى للحـم وقـد أوضـحت 

  :النتائج ما یلى
د كـــان التحلـیــل الكیمـــاوى لكســـب الكامومیـــل جیـــد حیـــث احتـــوى علـــى نســـبة بـــروتین فـــى حــــدو  -

وعنـد تكـوین العالئـق لـم یكـن هنـاك فـروق معنویـة %. ٢,٢٢ونسبة دهن فـى حـدود % ١٠,٤٤
  .فى التحلیل الكیماوى لهذه العالئق

زادت معـــامالت هضـــم المـــادة الجافـــة والمـــادة العضـــویة والبـــروتین الخـــام والمســـتخلص األثیـــرى  -
  .كسب الكامومیل للعلیقةوالكربوهیدرات الذائبة وكذلك القیم الغذائیة للطاقة نتیجة إضافة 

لـم یـؤثر إضــافة الكامومیـل علـى الزیــادة الیومیـة للحمـالن وكــذلك معـدل اسـتهالك الغــذاء اال ان  -
  .كفاءة تحویل الغذاء تحسنت بزیادة مستوى الكامومیل فى العلیقة

لم یكن هناك تـأثیر علـى خـواص الذبیحـة ومـع ذلـك كـان هنـاك زیـادة معنویـة فـى نسـبة تصـافى  -
أیضـا لـم یكـن هنـاك أى تـأثیر . لمغذاة علـى العالئـق المحتویـة علـى كسـب الكامومیـلالحمالن ا

معنـــوى علـــى قطعیـــات الذبیحـــة فیمـــا عـــدا وزن الـــذیل ونســـبته مـــن وزن الذبیحـــة فقـــد زاد بزیـــادة 
أمـــا التحلیـــل الكیمـــاوى للحـــم فلـــم یتـــأثر بإضـــافة كســـب . مســـتوى كســـب الكامومیـــل فـــى العلیقـــة

  .الكامومیل
مـــن % ٣٠االقتصـــادى لهـــذه الدراســـة وجـــد ان إضـــافة كســـب الكامومیـــل بنســـبة مـــن التحلیـــل   -

  .العلیقة كان األفضل حیث خفض تكالیف التغذیة وادى الى زیادة العائد االقتصادى
نســـتخلص مـــن هـــذه الدراســـة انـــه یمكـــن اســـتخدام كســـب الكامومیـــل بنجـــاح فـــى عالئـــق تســـمین  -

المرتفـع فـى ثمنـه وبـذلك یخفـض مـن تكلفـة  الحمالن حیث انه یقلل من اسـتخدام دریـس البرسـیم
 .العالئق ویؤدى الى زیادة العائد االقتصادى

 


