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:المقدمــة 

 المتمثلة الغذائية العناصر الى الداجنة الطيور تحتاج       

 المعدنية والعناصر والفيتامينات الحرارية والطاقة بالبروتين

 حياتها على المحافظة لغرض االخرى الغذائية االضافات وبعض

 في العناصر ھذه توفير يتطلب لذا ، وانتاجها نموھا واستمرار

 احتياجاتها تغطية لضمان الالزمين والكم بالنوع الدواجن غذاء

 الطيور عالئق تجهيز خالل من يتحقق وھذا ، العناصر تلك من

 تكمن وھذه العالية الغذائية المواصفات ذات االولية العلفية بالمواد

  . االستخدام والشائعة التقليدية العلفية المواد في



 دول من العديد في الدواجن انتاج في العالية الكفاءة تعزى      

 التجهيزات الى المثال سبيل على والبرازيل امريكا ومنها العالم

 فمنذ . الصويا فول وكسبة والحنطة الصفراء الذرة من الوفيرة

 اعتماد الى الدواجن تغذية في المختصون يوصي سابقة عقود

 مع الصويا فول وكسبة الصفراء الذرة من مناسبة توليفات

 الميثايونين باألخص ( االمينية االحماض من محددةاضافات

  عالئق تصنيع يمكن ومنها والمعادن والفيتامينات ) والاليسين

 المراحل مختلف في اعتمادھا يمكن عالية كفاءة وذات اقتصادية

. للدواجن واالنتاجية العمرية



 البل ، العراق في محدودة اعاله المواد وانتاج زراعة ان وبما    

 فأنها الصعبة وبالعمالت لها المنتجة الدول من تستورد الغالب في

 كلفة وان السيما الدواجن صناعة على كبيرآ عبئآ ستشكل حتمآ

 الى تصل قد( لالنتاج الكلية الكلفة ثلثي من اكثر تشكل التغذية

 الكبيرة النسبة ھذه . )العراق في االنتاج كلفة من %80 من اكثر

  ، المتحقق الربح تذھب قد



      

 ومن الكلفة ھذه خفض في تسهم سبل ايجاد من البد عليه    

 تركيب في تدخل محلية علفية بدائل عن البحث ھي السبل ھذه

 ھذه في ارتأيت لذا ، معينة لفترات او بسيطة بنسب ولو العالئق

 تزرع التي المحلية العلفية المواد بعض الى التطرق المحاضرة

 منها واالستفادة االغذية بعض تصنيع من كمخلفات تنتج او

. الدواجن عالئق في علفية كبدائل





: مخلفات تصنیع الذرة الصفراء•

دخلت منتجات تصنيع الذرة الصفراء في العديد من الصناعات      

الغذائية وغير الغذائية ، فدخلت في الصناعات التي تستعمل النشا 

والمنتجات السكرية والديكسترينات واالصماغ والكحول الوقودي 

والطبي وبقية المواد الصيدالنية ، كما استغلت المكونات والمواد 

المتبقية بعد تصنيع الذرة لتصبح موادآ علفية تدخل في تغذية الحيوان 

ولم ) Co-products(فسميت ھذه المواد بالمواد المرافقة للذرة 

ألھمية ھذه  ) By-products(يطلق عليها اسم مخلفات صناعية 

.المواد العرضية وللقيمة الغذائية التي تحويها 



   

 المقطرة الجافة الحبوب عنها وينتج : الطریقــةالجافـــة •

Distillers Dried Grains(DDG)   ، مع المقطرة الحبوب 

Distillers الذوائب Dried Grains with Solubles

(DDGS) ، المقطرة الرطبة الحبوب Distillers Wet

(DWG) Grains، المجففة المقطرة الذوائب Distillers

Dried Solubles (DDS)



 

 Cornكس��بة كل��وتين ال��ذرة –وين��تج عنه��ا : الطریق��ة الرطب��ة    

Gluten Meals عل��ف كل��وتين ال��ذرة ،Corn Gluten Feed ،

.   Corn Oil، زي�ت ال�ذرة   Corn Germ Mealكسبة اجنة الذرة 

معم��ل نش��ا (وف��ي الع��راق يوج��د اكث��ر م��ن معم��ل ين��تج ھ��ذه المرافق��ات 

) . الهاشمية ، معامل الزيوت النباتية في بغداد وبيجي 



الطريقة المعتمدة في انتاج ) الرطبة(تعد الطريقة الثانية        

النشا والدكسترين والزيت وبالتالي فالمرافقات لالنتاج ستكون 

ھي الكلوتين ، الكسبة ، االجنة في حين ان الطريقة االولى 

واوربا والتي يكون ھدفها االول  امريكاھي السائدة في ) الجافة(

ھو انتاج الكحول الوقودي من خالل عمليات التخمير لذا فأن 

المواد المتخلفة منها تكون ذات قيم غذائية عالية والتي تمثل 

.الذوائب المقطرة والمجففة 

)؟لماذا اختيرت الطريقة الرطبة للعراق ( 

الطريقة المعتمدة في انتاج ) الرطبة(تعد الطريقة الثانية        

النشا والدكسترين والزيت وبالتالي فالمرافقات لالنتاج ستكون 

ھي الكلوتين ، الكسبة ، االجنة في حين ان الطريقة االولى 

واوربا والتي يكون ھدفها االول  امريكاھي السائدة في ) الجافة(

ھو انتاج الكحول الوقودي من خالل عمليات التخمير لذا فأن 

المواد المتخلفة منها تكون ذات قيم غذائية عالية والتي تمثل 

.الذوائب المقطرة والمجففة 

)؟لماذا اختيرت الطريقة الرطبة للعراق ( 



 
: مخلفات مصانع انتاج الرز  

الجاروش��ات (عن��د دخ��ول الش��لب ال��ى مص��انع تحض��ير ال��رز       

م��ادتين ) الج��رش والتبي��يض(يتخل��ف م��ن ج��راء ذل��ك ) والھباش��ات

:غذائيتين ھما 

وتع��د مص��درآ غني��آ بالطاق��ة وذات معام��ل : ) الدك��ة(كس��رة ال��رز  

ھض��م ع��الي ل��ذا فقيمتھ��ا الغذائي��ة تق��رب م��ن القيم��ة الغذائي��ة لل��ذرة 

الصفراء 



وھ�ي مص�در مھ�م للطاق�ة ف�ي العلیق�ة ، اال ان : سحالة  الرز  •

عیبھ��ا ف��ي انھ��ا تح��وي الی���اف عالی��ة وبع��ض الم��واد المثبط���ة 

تغذویآ تحد من حریة استخدامھا في عالئق الدواجن ولكنھا تع�د 

.مصدر علفي مھم للمجترات السیما الجاموس  



: كسبة زھرة الشمس •

وھ���ي م���ن المص���ادر البروتینی���ة المهم���ة البدیل���ة الس���یما االح���الل         

الجزئ��ي له��ا مح��ل كس��بة ف��ول الص��ویا خاص��ة المقش��ورة والمغربل��ة حی��ث 

. ترتفع نسبة البروتین بها ویقل محتواھا من االلیاف 

:كسبة السمسم •

وھي من المصادر البروتینیة البدیلة جزئیآ ع�ن كس�بة ف�ول الص�ویا        

.السیما في موسم زراعته وانتاج الراشي 



:الباقالء وبعض المحاصیل البقولیة االخرى •

الب��اقالء العادي��ة ب��االخص ال��درجتين الثاني��ة والثالث��ة والب��اقالء       

العلفي��ة م��ن المص��ادر البروتيني��ة الناجح��ة والبديل��ة ع��ن كس��بة ف��ول 

الح��رارة ، (الص��ويا الس��يما تل��ك المعامل��ة باح��دى ط��رق التحس��ين 

للحد من ت�أثير العوام�ل المثبط�ة ) االنبات ، التخمير ، التشعيع ، الخ

تغذويآ ، خصوصآ في اوقات غياب كسبة ف�ول الص�ويا ع�ن الس�وق 

.او عند ارتفاع اسعارھا كثيرآ 



:المحاصیل الزراعیة البدیلة االخرى •

س�����بق وان اھتم�����ت المؤسس�����ات البحثي�����ة والزراعي�����ة العراقي�����ة        

الجامعات ، البحوث التطبيقية في وزارة الزراعة ، مركز اباء لالبح�اث (

ف�ي زراع�ة واختب�ار العدي�د ) الزراعية ، مجلس البح�ث العلم�ي وغيرھ�ا 

من المحاصيل غير التقليدية مثل الترتيكيلي ، الذرة البيضاء ، العص�فر ، 

ال�خ وحص�لت عل�ى نت�ائج مش�جعة لزراعتھ�ا ...السلجم ، البطاط�ا الحل�وة 

وامكاني�ة االس�تفادة منھ��ا ف�ي تحض��ير اع�الف ال��دواجن والمجت�رات ، ل��ذا 

فأن العودة لھا والتوسع في زراعتھا سيسھم حتمآ في سد جزء م�ن حاج�ة 

.صناعة الدواجن 



:مخلفات المجازر ومصانع اللحوم واالسماك وااللبان •

يقود تطور وازدھار صناعة الدواجن وتربية الحي�وان ال�ى التوس�ع 

ف��ي المج��ازر ومعام��ل تص��نيع اللح��وم الت��ي يتخل��ف عنه��ا كمي��ات 

كبيرة من المخلفات الحيوانية التي من خ�الل معاملته�ا وتحض�يرھا 

تحضيرآ صحيحآ ستسهم في سد جزء من حاجة ھذه الص�ناعة م�ن 

المرك���زات البروتيني���ة الت���ي تس���تورد بالكام���ل م���ن دول محتك���رة 

.لصناعة ھذه المركزات 

:مخلفات المجازر ومصانع اللحوم واالسماك وااللبان •

يقود تطور وازدھار صناعة الدواجن وتربية الحي�وان ال�ى التوس�ع 

ف��ي المج��ازر ومعام��ل تص��نيع اللح��وم الت��ي يتخل��ف عنه��ا كمي��ات 

كبيرة من المخلفات الحيوانية التي من خ�الل معاملته�ا وتحض�يرھا 

تحضيرآ صحيحآ ستسهم في سد جزء من حاجة ھذه الص�ناعة م�ن 

المرك���زات البروتيني���ة الت���ي تس���تورد بالكام���ل م���ن دول محتك���رة 

.لصناعة ھذه المركزات 



التركیب الكیمیائيالغذائیة  المادة
الخام      الطاقة الممثلة البروتین

كغم/كیلو سعرة%             

نســـــــبتها في
المادة  

%االصلیة 

تصلح في العلیقة 
مصدرآ

حریة او محددات 
استخدامها في العلیقة 

مرافقات الذرة 
اجنة بذور الذرة•
كلوتين الذرة•
كسبة الذرة•
كسبة كلوتين الذرة•
مستخلصات التخمير•

20  _22  
20–25     
7–9   
40–60 
16–30    

2980  
2600  
2800  
2900  

1900-2800       

4
5- 4  
10–12
5–4  

ـــــ

للبروتين والطاقة
للبروتين

للطاقة
للبروتين
للبروتين

التوجد محددات
التوجد محددات

ارتفاع محتواھا من االلياف

محددات التوجد
التوجد محددات

الرز مخلفات تحضیر
كسر الرز العنبر�
سحالة الرز�

8
12

3200
3000

9–11
7 -9

للطاقة
للطاقة

التوجد محددات
 ارتفاع محتواھا بااللياف
ووجود بعض المحددات 

التغذوية

محددات تغذوية  التوجدللبروتينـــــــ  2800-451600 – 30كسبة زھرة الشمس
في المقشورة 

ارتفاع محتوى االلياف 
بغير المقشورة

 الباقالء
)العادية والعلفية (

تحتوي محددات /الخامللبروتينـــــ2500 -282400–23
تغذوية

التحتوي /المعاملة



ادخال كسبة الذرة كب�ديل جزئ�ي وكل�ي ع�ن ال�ذرة الص�فراء ف�ي عالئ�ق       

) .من سعر الذرة الصفراء% 30= سعر الكسبة في حينها (فروج اللحم 

م��ن ال��ذرة الص��فراء الت��ي كان��ت تش��كل % 25حل��ت كس��بة ال��ذرة مح��ل      

اشارت النتائج الى ع�دم وج�ود ف�روق . من تركيبة عليقة فروج اللحم % 40

في كل من ) ذرة صفراء% 100(معنوية بين ھذه المعاملة ومعاملة المقارنة 

. وزن الجسم الحي عند التسؤيق ومعامل التحويل الغذائي 

ادى ھذا االحالل الى خفض كلفة الطن الواح�د م�ن العل�ف بمق�دار :  قتصادیآا

ال�ف فروج�ة لح�م ف�ي الوجب�ة  50، فأذا كانت طاقة المشروع . ع.الف د 40

وجبة  وھذا س�يوفر / طن علف 200الواحدة ھذا يعني ان المشروع يستهلك 

.مليون دينار في الوجبة الواحدة  8مايقرب 



م��ن ال��ذرة الص��فراء الت��ي كان��ت % 33حل��ت كس��بة ال��ذرة مح��ل     

. من العليقة االنتاجية لدجاج ب�يض المائ�دة ايس�ابراون % 30تشكل 

اظه�رت النت�ائج ع�دم وج�ود ف�روق معنوي�ة ف�ي ك�ل م�ن نس�بة انت��اج 

ووزن الب����يض الن����اتج ب����ين المعامل����ة اع����اله %) .H.D( الب����يض

وك��ذلك م��ع مايوص��ي ب��ه ) ذرة ص��فراء%100(ومعامل��ة المقارن��ة 

. دليل انتاج ھذه الساللة 

ادى ھذا االحالل الى خفض كلفة الطن الواحدمن العل�ف : اقتصاديآ 

ط�ن  100ف�أذا ك�ان المش�روع يس�تهلك يومي�آ . ع.الف د 30بمقدار 

. يوميآ . ع.مليون د 3علف فهذا يعني توفير 



ادخ�ال اجن�ة حب��وب ال�ذرة كحام��ل غ�ذائي ف��ي تحض�ير مرك��ز     

ب��روتين نب��اتي محل��ي ج��رت مقارنت��ه بمرك��زين للب��روتين النب��اتي 

والحي��واني المس��توردين م��ن خ��الل احالل��ه محلهم��ا ف��ي عالئ��ق 

اش�ارت النت�ائج ال�ى ع�دم وج�ود فروق�آ معنوي�ة ف�ي . فروج اللحم 

اوزان فروج اللحم المغذى على العالئق تحت االختبار وتعد ھ�ذه 

.النتائج اقتصادية وواعدة 



كبديل جزئي وكلي للذرة الصفراء في ) الدكة(ادخال كسرة الرز       

%   60- 50= عندما كان سعر كسرة الرز(عالئق دجاج بيض المائدة 

 66،  33،  0.0حلت كسرة الرز بالنسب ) . من سعر الذرة الصفراء

في عليقة % 15محل الذرة الصفراء التي كانت تشكل % 100و

.  االنتاج لبيض المائدة ساللة ايسا البنية 



 انتاج نسبة من كل في معنوية فروقات وجود عدم النتائج اشارت      

 %15( المقارنة معاملة بين البيض وكتلة البيضة وزن ، %.H.D البيض

 العليقة من %5 = كسرة %33( الثانية االحالل ومعاملتي ) صفراء ذرة

 تراوحت حيث )كسرة العليقة من %10= كسرة %66( والثالثة )كسرة

 50 -40 االنتاج اسابيع خالل %83.5و %80.5 بين البيض انتاج نسب

 على اسبوع 60 – 50االنتاج اسابيع خالل %77و %75 وبين اسبوع

. التوالي



    

ذرة  %10كس���رة ال���رز مح���ل  %10ادى اح���الل : اقتص���اديآ      

. ع.الف د 20صفراء الى خفض كلفة الطن الواحد من العلف بمقدار 

ي�وم ، ھ�ذا يعن�ي حققن�ا /ط�ن عل�ف 100، فأذا كان المشروع يستهلك 

. ع.ملي�ون د 60ي�وم اي /مليون دينار 2توفير في كلفة االنتاج قدرھا 

. شهريآ يضاف للربح الشهري 



ادخال سحالة الرز كبديل جزئي للذرة الصفراء في عالئق دجاج بيض المائدة      

من العليقة االنتاجية لدجاج % 15،  10،  5،  0.0ادخلت سحالة الرز بالنسب . 

م�ن % 45بيض المائدة لتحل جزئيآ محل الذرة الصفراء التي كان�ت تش�كل نس�بة 

% 45(اظهرت النتائج عدم وجود فروقات معنوية بين معامل�ة المقارن�ة . العليقة 

سحالة الرز ف�ي ك�ل م�ن نس�بة انت�اج % 10و  5ومعاملتي االحالل ) ذرة صفراء

اسبوع لقطيع  58-40ووزن وكتلة البيض خالل اسابيع االنتاج % .H.Dالبيض 

. بياض من ساللة ھاي الين البني 

ذرة ص�فراء ال�ى خف�ض  %10س�حالة ال�رز مح�ل  %10ادى اح�الل :  اقتصادیآ

اذا ك��ان المش��روع يس��تهلك يومي��آ  .ع.ال��ف د 25س��عر ط��ن العل��ف ال��ى اكث��ر م��ن 

.يوميآ  .ع.مليون د 2.5طن علف ھذا يعني توفير  100



ادخال كسبة زھرة الشمس محل كسبة فول الصويا ف�ي عالئ�ق      

ادخلت كسبة زھرة الشمس المقش�ورة . فروج اللحم ودجاج البيض 

 80،  60،  40،  20،  0.0مح���ل كس���بة ف���ول الص���ويا بالنس���ب 

م�ن عليق�ة % 20عندما كانت كسبة ف�ول الص�ويا تش�كل % 100و

اظه�رت النت�ائج ع�دم وج�ود ف�روق معنوي�ة . المقارنة لفروج اللح�م 

ومعامل��ة الس��يطرة ف��ي ك��ل م��ن % 40و 20ب��ين مع��املتي االح��الل 

.معدالت وزن الجسم الحي ومعامل التحويل الغذائي للطيور 



 

ف��ي دراس��ة اخ��رى ت��م فيه��ا ت��دعيم كس��بة زھ��رة الش��مس بالح��امض       

. االميني الاليسين وادخلت ب�نفس النس�ب الم�ارة ال�ذكر ف�ي الدراس�ة اع�اله 

ارتفعت نسبة االحالل التي لم تختلف فيها ص�فة وزن الجس�م الح�ي وكف�اءة 

اي م��ن الممك��ن ادخ��ال % 80التحوي��ل الغ��ذائي ع��ن معامل��ة المقارن��ة ال��ى 

فق��ط كس��بة ف��ول % 4+ م��ن العليق��ة % 16كس��بة زھ��رة الش��مس بمق��دار 

ال��ف  300كس��بة زھ�رة الش�مس المحلي��ة تب�اع بس�عر : اقتص�اديآ . الص�ويا 

ال��ف  500دين��ارللطن ف��ي ح��ين ان كس��بة ف��ول الص��ويا تب��اع بمااليق��ل ع��ن 

. دينار للطن الواحد 



       

 او باالنبات او حراريآ والمعاملة والعلفية العادية الخام الباقالء ادخال        

 اللحم فروج عالئق في الصويا فول كسبة عن وكلي جزئي كبديل بالتخمير

 االحالل امكانية والتطبيقية االكاديمية الدراسات اظهرت . البيض ودجاج

 للباقالء %100و والعلفية الخام للباقالء %50 الى تصل وبنسبة الجزئي

 فروج عالئق في الصويا فول كسبة محل اعاله الطرق من بأي المعاملة

 االحماض من العالئق محتوى االعتبار بنظر أخذين البيض ودجاج اللحم

 ان كون اقتصاديآ مشجعة النتائج وكانت الغذائية العناصر وبقية االمينية

 والثالثة الثانية الدرجتين السيما الصويا فول كسبة من سعرآ ارخص الباقالء

. منها



    

االس��تفادة م��ن مخلف���ات المج��ازر ومص��انع اللح���وم ف��ي تحض���یر       

اذا م��اتم تحض��یر ھ��ذه المرك��زات وف��ق االس��الیب . مرك��زات بروتینی��ة 

العلمیة الصحیحة فانها ستسهم ف�ي س�د ج�زء م�ن حاج�ة قط�اع ال�دواجن 

م��ن ھ��ذه المرك��زات والتقلی��ل م��ن االس��تیراد وبالت��الي زی��ادة ای��رادات 

.المشاریع 

لنا في ھذا الجانب تجارب میدانیة واسھامات حققت نجاحات میدانیة ( 

واس��ھمت ف��ي خف��ض كل��ف االنت��اج للعدی��د م��ن مش��اریع دج��اج الب��یض 

) .وفروج اللحم 
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