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  :الملخص 
جامعـة المنیـا بهـدف دراسـة تـأثیر اسـتبدال جـزء أجریـت هـذه الدراسـة بمزرعـة كلیـة الزراعـة بالمنیـا ـ 

الثمــار كاملــة بعــدا ســتخآلص الزیــت منهــا فــي المصــانع ( مــن العلــف المصــنع بكســب حبــة البركــة 
على أداء الحمالن االوسـیمى النامیـة ودراسـة القـیم الهضـمیة والغذائیـة لكسـب حبـة البركـة ) األهلیة 

حمـل مـن ذكـور االوسـیمي متوسـط  ٢٤هـذه الدراسـة  استخدم فـي ٠وكذلك الكفاءة التحویلیة للغذاء 
شهور وزعت عشـوائیا إلـى أربعـة مجموعـات متماثلـة  ٤كجم  في عمر ١±  ٢١وزن ا لجسم الحي 

علــف % ٧٥علــى ) مجموعــة المقارنــة ( غــذیت المجموعــة األولــى ) حمــآلن فــي كــل مجموعــة ٦( 
+ علـــف مصـــنع  % ٦٢,٥غـــذیت المجموعـــة الثانیـــة علـــى ‘ مصاصـــة قصـــب %  ٢٥+ مصـــنع 
%  ٥٠مصاصـــة قصـــب، غـــذیت المجموعـــة الثالثـــة علـــى % ٢٥+ كســـب حبـــة البركـــة %  ١٢,٥

مصاصـــة قصـــب، غـــذیت المجموعـــة الرابعـــة % ٢٥+ كســـب حبـــة البركـــة % ٢٥+ علـــف مصـــنع 
اســتمرت  ٠مصاصــة قصــب % ٢٥+ كســب حبــة البركــة % ٣٧,٥+ علــف مصــنع %٣٧,٥علــى 

  :متحصل علیها ما یليأوضحت النتائج ال ٠یوما  ٩٠التجربة لمدة 

لمعامالت هضم المادة العضویة والبروتین الخام واأللیاف الخام % ٥زیادة معنویة عند مستوى  -
كما  ٠والكربوهیدرات الذائبة في العالئق المحتویة على كسب حبة البركة مقارنة بعلیقة المقارنة 

  ٠إضافة كسب حبة البركة وجد تحسنا معنویا في القیم الغذائیة ومیزان النیتروجین نتیجة 
لم یكن هناك أي اختالف معنوي بین العالئق األربعة في الزیادة الیومیة للحمالن وكذلك الغذاء  -

 ٠المأكول وكفاءة تحویل الغذاء

أظهر التحلیل االقتصادي البسیط لهذه الدراسة أن استبدال العلف المصنع بكسب حبة البركة  -
خفض تكالیف التغذیة وكذلك تكلفة إنتاج الكیلو كان األفضل حیث % ٣٧,٥وخاصة بنسبة 
 ٠جرام من النمو

نستخلص من هذه الدراسة أنه یمكن استبدال جزء من العلف المصنع بكسب حبة البركة بنجاح  -
في عالئق الحمالن النامیة حیث أنه یقلل من استخدام العلف المصنع المرتفع الثمن وبذلك یقلل 

ادة العائد االقتصادي دون تأثیر سلبي على الهضم والقیم من تكلفة التغذیة ویؤدى إلى زی
  . الغذائیة


