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:يجري استخالص الزيت من البذور

لهذا الغرض الضغط الهيدروليكي ويستخدم : بالعصر أو الضغطإما

 التنظيف وذلك بعد تحضير البذور ومرورها بمراحل التصنيع المختلفة ك) استخدام المذيبات العضوية بأو

(  والتقشير والطحن ثم العجن والتسخين فعملية االستخالص

 هنا نوعين من الكسبة الناتجةونميز:

1-8–4تكون هذه الكسبة غنية بالدهون حيث تتراوح نسبتها بين: الكسبة الناتجة بطريقة العصر %

.ويالحظ بهذه الطريقة عدم استخالص كامل الزيت الموجود في البذور

2- (  3–1أي حوالي)تكون منخفضة الدهن نسبة : العضويةالكسبة الناتجة بعد االستخالص بالمذيبات%

.وقوام الكسبة يكون ناعما  



:يوانفي تغذية الحوالمستخدمة أنواع الكسبة الناتجة عن معامل الزيوت أهم 

:كسبة القطن-1

:نوعان لكسبة بذور القطنيوجد 

.تحتوي على أجزاء بذرة القطن بعد فصل القشور عنها: كسبة بذور القطن المقشورة-1

.تحتوي على جميع أجزاء بذرة القطن بما فيها القشرة: كسبة بذور القطن غير المقشورة-2



.الكيميائي لكسبة بذور القطن المقشورة وغير المقشورةالتركيب 

كسبة بذور القطن غير المكونات

المقشورة

كسبة بذور القطن المقشورة

معامل الهضم%معامل الهضم%

-90-88جافةمادة

20.37741.186بروتين

4.894894دهن

35.35426.467ةذائبكربوهيدرات

21.8207.828خامألياف

-6.7-5.8خامرماد

4068النشامعادل



غير بتأثير عوامل يتوالذي )الكيميائي للبذور بالتركيب الكيميائي لكسبة القطن مرتبط التركيب –

وغيرها الظروف البيئية والصنفوالنوعكعديدة 

لياف الخام إذ أن زيادة األ: التصنيعكسبة القطن من البروتين يتوقف أيضا  على طريقة محتوى –

بب انخفاض نتيجة عدم فصل القشور وزيادة نسبة الدهن نتيجة عدم االستخالص الكامل للزيت تس

في كسبة البذرة غير % 22–20بين  ما البروتين تتراوح نسبة )الناتجة نسبة البروتين في الكسبة 

رتها في بعض أنواع الكسبة المطحونة الناتجة من بذور تم فصل قش% 60المقشورة وتصل حتى 

(.بالكاملواستخلص زيتها 



سين والمثيونين الاليمثل )ولكنه فقير ببعض األحماض األمينية كسبة القطن ذو نوعية جيدة بروتين –

. (والسيستين

ة القطن أفقر من بالمقارنة بين بروتين كسبة القطن وبروتين فول الصويا نجد أنَّ بروتين كسب–

ي تغذية الدواجن يجب عند استخدامه فلذلك )بروتين فول الصويا بالاليسين و أغنى قليال  بالمثيونين 

(.األحماضأن يتوفر في العليقة مصدر آخر للبروتين غني بهذه 

ان لمثل هذه بعض الدهون النباتية غير الصالحة الستهالك اإلنسيمكن إضافة تحضير األعالف عند –

.الكسبة بغرض تحسين نوعيتها ورفع قيمتها الغذائية



( 6إلى وم إلى الفوسفور فيها الكالسينسبة )كسبة القطن علفا  فقيرا  بالكالسيوم وغنيا  بالفوسفور تعتبر –

رة و إالّ ظهرت إضافة مصادر الكالسيوم إلى العالئق التي تدخل بها الكسبة بنسب كبيلذلك البد من 

, أعراض نقص الكالسيوم على الحيوان

لذلك فإن يوجد على صورة فيتامينات ( %75حوالي )الفوسفور الموجود في الكسبة معظمه أن كما –

ر وبعض ويمكن أن يعوض النقص بالكالسيوم والفوسفوالدواجن تستفيد منه بنسبة منخفضة 

.األحماض األمينية عن طريق إضافتها إلى العليقة



تة ألن الثيامين يتأثر بشدة فيها غير ثابولكن الثيامين نسبته )القطن فقيرة بالكاروتين لكنها غنية بالثيامين كسبة –

(.الفيتامين التسخينجزء كبير من هذا وبالتالي يفقد بدرجات الحرارة العالية 

في أما( ام أغن–أبقار لحم –أبقار حلوب ) أهم مصادر البروتين في عالئق الحيوانات المجترة القطن من كسبة –

.نظرا  إلحتواء الكسبة على مادة الجوسيبول، ذات المعدة البسيطة فإن أهميتها أقلتغذية الحيوانات 

قطة انصهارها جامدة ونعند استخدام الكسبة في تغذية األبقار الحلوب تكون الزبدة الناتجة من حليب هذه األبقار –

بعكس تأثير األعالف الخضراء مرتفعة 

ألنَّ العجول مازالت في ( العليقةمن % 20بنسبة التزيد عن ولكن )استخدام الكسبة في تغذية العجول يمكن –

وسيبول من األثر السام للجكما يخشى في عمليات الهضم يكون محدودا  ودور ميكروافلورا الكرش طور النمو 

ة في كسبة وخاصة الموجودالتأثير السيء لأللياف الخام في حالة زيادة كمية الكسبة في عالئقها، إضافة إلى 

.البذور غير المقشورة



فإن كسبة القطن تعتبر أقل أهمية من بقية أنواع الكسبة : األغنامأما في تغذية –

من % 0.15–0.1أن التزيد نسبتها في العليقة عن بشرط : العملتغذية الخيول وحيوانات في –

.وزن الحيوان يوميا  

ي لبروتين أنه اليمكن االعتماد على بروتين كسبة القطن كمصدر رئيستبين : الدواجنفي تغذية –

ذية الدجاج عالئق الدواجن أّما إذا كانت الكسبة فقيرة جدا  بالجوسيبول فيمكن استخدامها في تغ

. البياض بنسب أعلى دون أي تأثير على صالحية البيض للتخزين



الجوسيبول

من % 50في بذور القطن وتشكل حوالي الصباغية هو مادة سامة توجد في الغدد الجوسيبول–

.  في هذه البذورالصباغية المواد 

كذلك نسبة هذه المادة في البذور باختالف عوامل عديدة أهمها الظروف الجوية والتربة وتختلف –

من وزن البذور المقشورة %( 1.4–0.4)الصنف وتتراوح نسبته بين 

ورة هذه الصبغة في البذور على صورة حرة وهي الصورة الفعالة للجوسيبول أو بصوتوجد –

أو في أي أن التأثير السام ينشأ من الجوسيبول الحر الموجود في البذور( غير فعالة)مرتبطة 

.  الكسبة



الجوسيبول

ث تستخدم استخالص الجوسيبول الحر من البذور أو الكسبة بالمحلول المائي لألسيتون حييمكن –

.  هذه الطريقة لتقدير نسبته

بذور للتسخين فعند تعرض الالجوسيبول الحر يتحول على صورة مرتبطة عند تعرضه للحرارة إنَّ –

ل بذلك فعاليته الجزء األكبر من الجوسيبول إلى الصورة المرتبطة فتقيتحول قبل استخالص الزيت 

0.01راوح بين ذلك فإن نسبة الجوسيبول في كسبة القطن تبقى ليست ثابتة وتتومع )كمادة سامة 

(.دودا  محلذلك فإن استخدام هذه المادة في تغذية الحيوانات ذوات المعدة البسيطة يبقى % 0.2–



:كسبة فول الصويا-2

ل عام أهم مواد العلف النباتية التي تسخدم كمصدر للبروتين في عالئق الحيوانات بشكمن –

. والدواجن بشكل خاص

واء عبارة عن مسحوق يتكون من جميع أجزاء حبوب الصويا بعد استخالص الزيت منها سوهي –

العضويةبطريقة العصر أو االستخالص بالمذيبات 



الصوياالتركيب الكيميائي القياسي لكسبة فول 

%50كسبة %44كسبة %41كسبة المركبــــــــــات

414450(حد أدنى)بروتين 

3.50.50.5(حد أدنى)دهن 

773(حد أقصى)ألياف 

حد )كربوهيدرات ذائبة 

(أدنى

272727

121212(حد أقصى)رطوبة 



أنهإالّ روريةالضاألمينيةاألحماضجميععلىالحتوائهالنباتيةالبروتيناتأفضلمنالصويافولكسبةبروتين–

.(السيستئينمثلالكبريتعلىالحاويةاألحماضنسبةالنخفاض)الحيويةالقيمةكاملاليعتبر

:الزيتاستخالصعندالكسبةبروتيننوعيةعلىتؤثرالتصنيعطريقة–

:يؤدياالستخالصعملياتأثناءللحرارةالبذورتعرضفعند

.والألرجنينالاليسينمثلاألمينيةاألحماضبعضلفقد-1

معارنةبالمقالفيتاميناتبهذهفقيرةالصويافولكسبةوتعتبر)الثيامينمثلBمجموعةفيتاميناتبعضوفقد-2

.(االستخالصعملياتفيالحرارةاستخدامعندالفقدبسببالصويافولحبوب



استخدام كسبة فول الصويا في تغذية الحيوانات



ادي فهي االقتصوالعامل المحدد لالستخدام هو العامل )يمكن استخدامها في تغذية جميع الحيوانات –

كثر شيوعا  لذلك فإن استخدامها كعلف للدواجن هو األ( البروتينغالية الثمن مقارنة مع بقية مصادر 

الدواجنفهي تشكل المصدر الرئيسي لبروتين عالئق 

عالئق الدواجن  التكفي ألن تكون المصدر الوحيد لبروتينفانها لفقر الصويا بالمثيونين ونظرا  –

الريبوفالفين إلى وخاصة  Bوفيتامينات المجموعة والفوسفور وبالتالي يجب إضافة الكالسيوم 

.عالئق الدواجن



د تقديمها وهي ذات مردود جيد عنتغذية األبقار يمكن استخدام كسبة فول الصويا كمصدر للبروتين في –

.لتسمين الخراف، وكذلك بالنسبة لعجول التسمينوتعتبر علف ممتاز للعجول

همية أخذ زيادة نسبة كسبة فول الصويا في عالئق العجول تسبب لها اضطرابات هضمية مما يجدر أإّن –

.  ذلك في االعتبار



:كسبة عباد الشمس-3

كما أنها تحتوي على حوالي % 40–25تشكل القشور نسبة عالية من وزن البذور تتراوح من 

ستخالص زيت، لذا فهي غنية باأللياف الخام والطاقة بآن واحد وتستخدم الكسبة الناتجة بعد ا% 40

.الزيت في تغذية الحيوان

الص الزيت، حيث يختلف التركيب الكيميائي لكسبة عباد الشمس باختالف نوعية البذور وطريقة استخ

ا الغذائية وعليه كلما زادت نسبة القشرة في الكسبة كلما زادت نسبة األلياف فيها وبالتالي قلت قيمته

.فالكسبة تصنف إلى درجات بحسب نسبة القشور وتركيبها الكيميائي



:عباد الشمسكسبة استخدامات -

، للمجترات كاملة النموتقدم تحتوي على نسبة مرتفعة من القشور الكسبة التي –

المواشيجميع تقدم الكسبة التي تحتوي نسبة منخفضة من األلياف في تغذية بينما –

لى الكبريت بروتين عباد الشمس باحتوائه على نسبة عالية من األحماض األمينية الحاوية عويمتاز –

عتبر فقيرا  يبالمقارنة مع الحبوب الزيتية األخرى في حين ( سيستئين–سيستين –ميثونين )

.بالاليسين



:كسبة الكتـــــــان-4

عن بذور الكتان بعد استخالص الزيت منها وتستخدم في تغذية الحيوان تنتج –

استخدام بذور الكتان بعد جرشها أو طحنها كمصدر للطاقة في عالئق حيوانات التسمين يمكن –

منخفضة بروتين خام ونسبة األلياف فيها % 35بذور الكتان مادة علفية جيدة كمصدر للبروتين حيث تحتوي حوالي كسبة –

.نظرا  لكون البذور دقيقة وقليلة األلياف

% 2–1نسبة الدهن في كسبة الكتان بحسب طريقة االستخالص فهي تتراوح بين تختلف –

حليب الناتج دهن كسبة الكتان باحتوائه على نسبة عالية من األحماض الدهنية غير المشبعة مما يعطي دهن الجسم والويمتاز –

من الحيوانات قوام طري وله أثر ملين في قناة الهضم 

كغ للرأس في اليوم ألن زيادته تعطي الحليب رائحة 2عند استخدامه في عالئق األبقار أن يعطى منه أكثر من والينصح –

.كريهة



يء على نوعية دهن بكميات كبيرة نظرا  ألثره الستغذية الخنزير في الينصح باستخدام كسبة الكتان –

,  الخنزير من حيث القوام والنكهة

األمينية االعتماد عليها في تغطية احتياجات الحيوانات ذوات المعدة البسيطة من األحماضاليمكن –

.وخاصة الاليسينالبروتين ببعض األحماض األمينية الضرورية لفقر

فعند , واجنالدعلى فال ينصح باستخدام كسبة الكتان نظرا  لألثر السام أّما في تغذية الدواجن –

.تسبب انخفاض معدل النمو% 3استخدامها في العليقة بمعدل أكثر من 



حمض الهيدروسيانيكLinaseالذي يتحلل بتأثير أنزيم جلوكوزيد اللينامادين       : بذور الكتان

بة الرطوبة فيها فإنَّ مسحوق البذور الكاملة يمكن أن يكون ساّما  للحيوانات خاصة إذا كانت نسلذلك –

, مرتفعة مما يزيد من نشاط هذا األنزيم

,  يانيك الساماليتكون حمض الهيدروسوبالتالي فإن األنزيم يتخّرب إذا تعّرضت الحبوب للحرارة أما 

الذي السامزوال األثربالتالي وبالمذيبات تسبب تحلل الجلوكوزيد أن عملية استخالص الزيت كما 

يمكن أن ينتج عنه، 

ساعة قبل 24التخلص من األثر السام لكسبة الكتان على الدواجن بنقع الكسبة بالماء لمدة ويمكن 

كمانع للتسمم في  B6دور فيتامين الزال )إلى العليقة  B6التغذية عليها وإضافة فيتامين البيريدوكسين 

(.مجهوال  هذه الحالة 



:كسبة السمسم-5

.  السمسمتنتج هذه الكسبة بعد استخالص الزيت من بذور –

من المادة الجافة بروتين خام % 40مصدر ممتاز للبروتين حيث تحتوي على مايزيد عن تعتبر –

، نسبة عالية من المثيونين واألرجنينبروتين كسبة السمسم باحتوائه على يمتاز –

بة مما يشجع على تمتاز كسبة السمسم بانخفاض نسبة األلياف فيها بالمقارنة مع بقية أنواع الكسكما –

. استخدامها في تغذية الدواجن كمصدر للبروتين



ية بهذا الحمض أخرى غنهذه الكسبة يجب توفيرمصادر في بروتين النخفاض نسبة الاليسين نظرا  –

.األميني

على وم العليقة الذي يمكن أن يثبت كالسينسبة عالية من حمض الفينيك تحتوي كسبة السمسم على –

تخدام كسبة عند اسيجب لذلك مما يقلل من معدل االستفادة من هذا العنصر الكالسيوم فيتات صورة 

.اضافة كمية كبيرة من الكالسيوم إلى هذه العالئقالسمسم في عالئق الدواجن 

عطي قواما  طريا  مليّن لقناة الهضم عند استخدامها بنسب كبيرة في العالئق، كما تلهذه الكسبة تأثير –

, للزبدة الناتجة من األبقار الحلوب

عن كغ للرأس في اليوم وإذا زادت 3عن الحلوباألبقارأن اليزيد وزن الكسبة في عالئق يجب –

.كريها  الحليب طعما  أن يكسب يمكن هذا الحد 



:أنواع أخرى من الكسبة-6

السودانيالفول كسبة –

الزيتون كسبة –

البلح كسبة –

بذور التبغ كسبة –

الخشخاش كسبة –

الكاكاو كسبة –

وغيرها –



انتهت المحاضرة


