
  
  علي أداءة ــاتات الطبیـالنب اتـمخلف ضـبعب ذیةـتغال رــتأثی

 البـوس الحـالجام 
 
 
  

  رسالة مقدمة من
  

  عبـد العلیــم محمـــد عبـد المــولي 
 

  )إنتاج حیواني(بكالوریوس العلوم الزراعیة 
  ٢٠٠١ –جامعة القاھرة  -الفیومبزراعة الكلیة 

  ٢٠٠٧-یوم جامعھ الف -كلیة الزراعھ - )تغذیة حیوان( إنتاج حیواني ماجستیر
  
  

  
  ن متطلبات الحصول على كجزء م

  درجة 
  ه الفلسفةدكتورا

  
  في
  

  العلوم الزراعیة
  )تغذیة حیوان(

  قسم اإلنتاج الحیواني
  

  جامعة الفیوم -زراعةالكلیة 
  
  

٢٠١١  



  
  

  تأثیــر التغـذیة ببعـض مخلفـات النبـاتات الطبیــة علي أداء
 بالجامـوس الحـال 

 

  
  

  رسالة مقدمة من
  

  وليــد المـد عبـــم محمــد العلیـعب
   

  )تغذیة حیوان( الدكتوراةكجزء من متطلبات الحصول على درجة 
 

الزراعة كلیة -  قسم اإلنتاج الحیواني  
جامعة الفیوم   

  
  :اإلشرافلجنة 

 
 نــــــــــع عبد الرحمــــي ربیـــعل/د.أ -١

  جامعة الفیوم -كلیة الزراعة  -نيئیس قسم االنتاج الحیواروأستاذ 
  

  ........................................................................................... التوقیع
  
  

 ي ــــــود مصطفـــــال محمــــــجم /د -٢
  جامعة الفیوم –كلیة الزراعة  - المساعد تغذیة الحیوانأستاذ 

  
  .......................................................................................... التوقیع 

  
  
  
  



 
  تأثیــر التغـذیة ببعـض مخلفـات النبـاتات الطبیــة علي أداء

 الجامـوس الحـالب 
 
  

  رسالة مقدمة من
  

  ولي ــد المـد عبـــم محمــد العلیـعب
  

  )تغذیة حیوان(الدكتوراة كجزء من متطلبات الحصول على درجة 
 

كلیة الزراعة  -  قسم اإلنتاج الحیواني  
 جامعة الفیوم 

  

  :لجنة الحكم والمناقشة
 

 يـــــــــــد  حنفـــــــد أحمــــــــمحم/ د.أ -١
  جامعة القاھره -كلیة الزراعة  - أستاذ تغذیة الحیوان  

  

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

 دــــوح أحمـــــال الدین أبو الفتـــــجم/د.أ -٢
  جامعة الفیوم -كلیة الزراعة  - أستاذ تغذیة الحیوان  

  

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

 نـــــــــــدالرحمــع عبــــــي ربیـلـع/د.أ -٣
ً (جامعة الفیوم  - ة الزراعة كلی - أستاذ رعایة الحیوان    )مشرفا

  

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

 يـــــــفــصطــود مـــــــمحمال ــــــجم/ د -٤
ً (جامعة الفیوم  -ة الزراعة كلی -أستاذ مساعد تغذیة الحیوان     )مشرفا

  

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

 
 



 
 الخالصة

 -ةنتاج الحیواني بكلیة الزراعأجریت ھذه الدراسھ في محطھ ومعمل التجارب بقسم اإل

.جمھوریة مصر العربیة -الفیوم ةجامع  

 –الشمر ( ةلي معرفة تأثیر بعض مخلفات النباتات الطبیإھدفت ھذه الدراسة 

% ١٢٫٥والتي تم استبدالھا بنسبة  صفر و ) البلدي النعناع –الكراویة  –حشیشة اللیمون 

علي معامالت ھضم المادة الجافة علي الحیوان الكلیة كجزء من العلیقھ % ٥٠و% ٢٥و

وكذلك كفاءة التحویل الغذائي في صورة المركبات المھضومھ الكلیة  ةوالقیمھ الغذائی

المخلفات علي إنتاج ضافة ھذه إ لبروتین المھضوم وتم دراسة تأثیرالمھضومھ وا ةوالطاق

.علي التقییم االقتصادي لھذه المخلفات ةاللبن ومكوناتھ المختلفة كما أشتملت الدراس  

 ً فأن العالئق المحتویة علي مخلفات النباتات الطبیة المستخدمة  لذلك نتیجة

كانت أقتصادیة وحسنت من أداء ) النعناع البلدي - الكراویة -حشیشة اللیمون-الشمر(

الب حیث أنھا حسنت من الھضم والقیم الغذائیة وكفاءة التحویل الغذائي الجاموس الح

.وانتاج اللبن والكفاءة االقتصادیة  

 


