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 باستخدام Barbus sharpeyi س احتياج البروتين لصغار أسماك البني درالمستخلص   
% 28، % 18تحتوي على ثالث مستويات مختلفة من البروتين  أغذية متساوية الطاقة

 لتر، بواقع ثالث مكررات لكل معاملة، 20استخدمت أحواض بالستيكية سعة %. 37و
يادة الوزنية لألسماك ومعدل فعالية ً يوما تم خاللھا متابعة الز60استمرت التجربة لمدة 

أظھرت . البروتين ومعدل النمو النسبي ومعدل النمو النوعي ومعدل التحويل الغذائي
بين المعامالت المختلفة، إذ بلغ معدل النمو ) p<0.05(النتائج وجود فروقات معنوية 

) يوم/غم (%0.414وللمعاملة الثانية ) يوم/غم (%0.164النوعي للمعاملة األولى 
كان أفضل معدل تحويل غذائي في المعاملة الثانية ). يوم/غم (%0.278وللمعاملة الثالثة 

ًكما ارتفعت فعالية البروتين في المعاملة الثانية أيضا عنه في المعاملتين  . 2.77إذ بلغ 
تؤمن أعلى نمو لصغار % 28نستنتج من الدراسة أن نسبة البروتين . األولى والثالثة

  .ني ضمن ظروف التجربة في ھذه الدراسةأسماك الب
  

  المقدمة
  

يعد البروتين من أكثر المكونات الغذائية أھمية في غذاء األسماك كونه يؤثر في نمو األسماك 
للتعرف على المتطلبات الغذائية لنوع من األسماك تدرس وتقدر مكونات الغذاء . وفي تكلفة إنتاجھا

إذ تؤدي زيادة ). Lee et al., 2006( الحيوية تز الفعالياالضرورية التي يحتاجھا للنمو وإلنجا
، وإن أي زيادة )Luo et al., 2004(المتطلبات الغذائية من البروتين إلى تحسين إنتاج األسماك 

في كمية بروتين العليقة يتم تمثيلھا كمصدر للطاقة ويتم طرحھا على شكل فضالت نتروجينية في 
لذا فإن معرفة ). Tibbetis et al., 2000; Catacuton & Coloso, 1995(البيئة المائية 

 .االحتياجات الغذائية المثالية من البروتين مھم لتكوين عليقة متوازنة ذات تكلفة قليلة وصديقة للبيئة
ھناك العديد من الدراسات التي أجريت لتحديد االحتياجات البروتينية للعديد من األسماك 

 &Cyprinus carpio) Oginoارية مثل أسماك الكارب الشائعالمستخدمة في التربية التج
Saito, 1970 ( والكارب العشبيCtenopharyngodon idela) Dobrowski, 1977 (

ومن األسماك المھمة والتي تكثر ). Tilapia aureus) Davis & Stickney, 1978والبلطي 
 التي B. sharpeyi أسماك البني ًاصطناعيا وتجرى التجارب والمحاوالت لتربيتھا في العراق ھي

تعد من األسماك المھمة في المياه العراقية، السيما أھوار جنوب العراق التي تعرضت إلى 
الصيادين في الوقت  التجفيف خالل العقود الماضية، والصيد الجائر الذي يمارس من قبل بعض

أدى إلى نقص شديد ) 2006, المختار وجماعته(الحاضر مثل استخدام السموم والصيد الكھربائي 
من  % 0.83إلى أن ھذا النوع قد شكل نسبة ) 2005(فقد أشار يونس , في مخزون ھذا النوع

 .  في نھر شط العربةالصيد الكلي لألسماك المصطاد
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ًإن دراسة محتوى القناة الھضمية ألي نوع من األسماك يعطي انطباعا أوليا عن نوع الغذاء  ً
الواجب تقديمه لھذه األسماك، إذ تعتبر أسماك البني نباتية التغذية، تحتل المواد النباتية أكثر من 

اع  الشم;1989 الكنعاني، ;1977المالئكة وجماعته،  ; Al-Hamed, 1965(من غذائھا % 70
ًيعد معدل النمو واحدا من أكثر المعايير شيوعا في تقييم صالحية العالئق ). 1999وجماعته،  ً

لذا البد من تثبيت احتياجاتھا الغذائية وفي , )1996, يوسف وعبد السميع(ومستوى بروتينھا 
مقدمتھا البروتين مما دعا إلى اعتماد ثالث مستويات من البروتين وألجل ذلك أجريت ھذه 

  .دراسةال
  
  مواد وطرائق العملال

   

استخدمت صغار أسماك البني المنتجة في مفقس أسماك مركز علوم البحار بمعدل وزن 
 إذ وزعت األسماك على تسعة حاويات 2007/تموز/1غم، بدأ بالتجربة بتاريخ ) 0.18 ± 2.99(

كل معاملة، ً لترا بواقع ستة أسماك لكل حوض وبثالث مكررات ل20بالستيكية سعة كل منھا 
  .استعملت مضخات ھواء كھربائية لتزويدھا باألوكسجين

 60جوعت األسماك لمدة أربعة أيام قبل البدء بالتجربة، بعدھا بدأت تغذيتھا بشكل يومي لمدة 
ًسحبت الفضالت بعملية السيفون فضال عن تبديل نصف ,  يوم15أخذت قياسات الوزن كل . ًيوما

اء المفقود ولتجديد نوعيته، مع متابعة قياس بعض العوامل البيئية ًماء الحوض يوميا لتعويض الم
باستخدام محرار زئبقي واألس الھيدروجيني ونسبة األوكسجين الذائب ) م◦(كدرجة حرارة الماء 

  . أمريكي المنشأYSI (556 MPS)والملوحة بوساطة جھاز قياس نوعية المياه نوع ) لتر/ملغم(
 28،  % 18 ر أسماك البني وبثالث مستويات من البروتينشكلت ثالث عالئق لتغذية صغا

ً، بعد طحنھا طحنا جيدا )2 و1جدول (، واستخدمت في ذلك مواد علفية جافة  %37و%  ً
 % 3ً ملم، غذيت األسماك يوميا بنسبة 4 ملم وطول2لتتجانس، ثم صنعت بشكل مصبعات بقطر

  . يوم15ًاك تبعا لنتائج الوزن كل من وزنھا مع مراعاة تعديل كمية العلف المقدمة لألسم
  

  

  نسب المكونات المستخدمة في تصنيع عالئق التجربة: 1جدول         
  المكونـات  %

  3عليقة   2عليقة   1عليقة 
  مسحوق أسماك

  مسحوق فول الصويا
  دقيق أبيض
  ذرة صفراء

  يتامينات ومعادنڤ
  زيـت

7.14  
14.26  
36.30  
36.30  

5  
1  

19.29  
21.44  
26.63  
26.63  

5  
1  

36.08  
26.62  
18.56  
18.56  

5  
1  

 



   Barbus sharpeyi (Gűnter 1874)احتياج البروتين لصغار أسماك البني                         45

 
  لعالئق التجربة) غم100/كيلو سعرة(التركيب الكيميائي ومستوى الطاقة : 2جدول              

  المكونات  %
  3عليقة   2يقة عل  1عليقة 

  رطوبة
  بروتين
  دھن
  رماد

  كربوھيدرات
  طاقة كلية

0.16  
18.0  
5.23  
6.42  

70.06  
399.3  

0.21  
28.0  
7.01  
8.83  
55.95  
410.1  

0.26  
37.0  
8.84  
11.26  
42.64  
412.0  

  
وع       سبي والن و الن دل النم ة ومع ادة الوزني ة الزي ل دراس و مث رات النم سبت بعض مؤش ي ح

ة  ادالت التالي ى المع ادا عل ذائي اعتم ل الغ دل التحوي روتين ومع ة الب دل فعالي ع األوزان (ومع جمي
  ):بالغرام

   الوزن االبتدائي–الوزن النھائي) = غم (الزيادة الوزنية  .1
                                  

  الوزن االبتدائي–الوزن النھائي                                  
      (Jobling, 1993)             100 ×ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(%) = لنمو النسبيمعدل ا .2

                                          الوزن االبتدائي
                                                          

  ي لو ط  للوزن االبتدائ–                            لو ط  للوزن النھائي
   (Jobling, 1993)       100 ×ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل النمو النوعي . 3

     الفترة باأليام )                    يوم/ غم(%     
        

                              
   وزن الغذاء الجاف المتناول                                   

          (Hepher, 1988)                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل التحويل الغذائي  .4
  الزيادة الوزنية الرطبة                             

   
      الزيادة الوزنية الرطبة                                
          (Hepher, 1988)                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل فعالية البروتين  .5

       وزن البروتين المتناول                                                                         
  

استخدمت الطرائق القياسية في تقدير النسب المئوية للرطوبة والدھن والرماد والبروتين 
)A.O.A.C., 1990 ( ًوحسبت الكربوھيدرات رياضيا) ،طبق التصميم كامل ).  2000األسود

حسب الراوي وخلف ) 0.05(وقورنت معنوية الفروق بمستوى اختبار ) CRD(العشوائية 
   .SPSS 2000ٍوباستخدام البرنامج اإلحصائي ) 2000(
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  النتائج والمناقشة
  

كان . اسات بعض العوامل البيئية خالل الفترات الزمنية المختلفة للتجربةقي) 3(يظھر الجدول 
 0.15±8.73م، بينما بلغ تركيز األوكسجين الذائب ◦0.02 ± 29.87معدل درجة حرارة الماء 

 0.01 ± 0.79، أما الملوحة فقد بلغت 0.03 ± 7.57لتر، في حين كان األس الھيدروجيني /ملغم
 ,Weatherly(لعوامل ضمن الحدود المسموح بھا لمعيشة األسماك كانت جميع ھذه ا. لتر/غم

1977.(  
  

  ) االنحراف المعياري±( معدالت العوامل البيئية المقاسة لماء أحواض التجربة : 3جدول   
  

  العوامـل البيئيـة  المعامالت
  3م   2م   1م 

  0.03 ± 29.88 1.31 ± 29.90  1.23 ±29.89  )م◦(درجة الحرارة 

  0.05 ± 8.60  0.01 ± 8.90  0.03 ± 8.70  )لتر/ملغم(الذائب األوكسجين 

  0.01 ± 0.79  0.04 ± 0.80  0.01 ± 0.79  )لتر/ غم (الملوحة 

  0.08 ± 7.54  0.03 ± 7.57  0.12 ± 7.59  األس الھيدروجيني

  
تقبلت صغار أسماك البني العالئق المصنعة بشكل جيد بعد فترة من األقلمة ويوضح الجدول 

ت النمو المدروسة خالل فترة التجربة، إذ بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات مؤشرا) 4(
في معدالت كل من الوزن النھائي والنمو النسبي والنمو النوعي والتحويل ) P < 0.05(معنوية 

ًالغذائي وكفاءة البروتين بين المعامالت الثالث، إذ سجلت المعاملة الثانية تفوقا واضحا على  ً
 غم 3.38 و1.73غم، بينما كانت ) 5.26(عاملتين األولى والثالثة في الزيادة الوزنية الكلية الم

نستنتج من ذلك أن صغار أسماك البني استغلت العليقة . للمعاملتين األولى والثالثة على التوالي
بشكل أفضل وھو المستوى الذي يمكن اعتماده للحصول على % 28الثانية ذات مستوى بروتين 

  .مو أفضل لھذه األسماك تحت ظروف الدراسة الحاليةن
ًأما عند إجراء التجارب مستقبال في األحواض الترابية يجب مالحظة كمية الغذاء الطبيعي 
ًالمتوافرة وحسابه ضمن البروتين المستھلك، إذ يالحظ انخفاضا في الزيادة الوزنية مع زيادة أو 

ستوى األفضل في ھذه الدراسة، وھذا مشابه لما حصل نقصان مستوى البروتين في العليقة عن الم
ً أظھر نموا أقل عندما catfish canalّ الذي بين أن جري القنال Li & Lovell (1992)عليه 

يشير معدل النمو . غذيت األسماك عالئق ذات مستوى بروتين أعلى مما حدد في احتياجاتھا
 بين العالئق الثالثة المختلفة في مستويات النوعي إلى وجود اختالفات واضحة في النوع الواحد

% يوم/  غم0.278 و0.164بينما كان % يوم/ غم0.414البروتين حيث بلغ للمعاملة الثانية 
  . للمعاملتين األولى والثالثة على التوالي
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 على 5.06 و8.67انفردت العليقتان األولى والثالثة بضعف معدل التحويل الغذائي والذي بلغ 
يعد التحويل الغذائي أحد المعايير المھمة لمعرفة . 2.77التوالي مقارنة بالعليقة الثانية الذي بلغ 

العليقة الثانية ذات تحويل غذائي ، لذا كانت (Lovell, 1989) مدى االستفادة من الغذاء المتناول
أفضل من العليقتين األخريين، أما بالنسبة لمعدل فعالية البروتين فإن العليقة الثانية كانت أفضل من 

  .العليقتين األخريين حيث أعطت أعلى معدل
 بأن األسماك تنظم تناول الغذاء لتحصل على إحتياجاتھا من Wilson (1989)أوضح 

س من ذلك فإن األسماك المغذاة عالئق ذات بروتين خام عالي تميل إلى أدنى على العك، والطاقة
 ;Jauncey,1982)خص ألنواع أخرى من األسماكُ◌كما ُش, نسبة كفاءة بروتين

Dabrowski,1977; Lee et al., 2001; Siddiqui et al.1988.(  
لدراسات من  إن االختالفات في استھالك البروتين بين اTacon & Cowey (1985)ّبين 

ًالمحتمل أن ترجع إلى ظروف تغذية األسماك فضال عن حجمھا وتكرار التغذية وتركيب العليقة 
الدراسات بأن الغذاء المتناول والبروتين المستھلك يتناقص مع حجم وعمر السمكة وأوضحت 

(Watanabe et al., 2000;Wilson & Robinson, 1982 ; Page& Andrews,1973).  
 النتائج أعاله يمكن التوصية بأن االحتياجات البروتينية لصغار أسماك البني ھي ًبناءا على

  .ًوصوال إلى النمو األمثل لألسماك بأقل التكاليف لغرض صناعة العليقة% 28
  

  ) اإلنحراف المعياري±المعدل (المعايير الحياتية خالل فترة التجربة : 4جدول 
  

  المعايير الحياتية  المعامالت
  3م   2م   1م 

  0.13 ± 18.62  0.28 ± 18.63  0.34 ± 16.71  )غم(الوزن االبتدائي 
  a18.44 ± 0.24 b23.89 ± 0.64  c22.00 ± 0.49  )غم(الوزن النھائي 

  a1.73 ± 0.10  b5.26 ± 0.36  c3.38 ± 0.13  )غم(الزيادة الوزنية الكلية 
  a10.35 ± 0.81 b28.23 ± 1.52  c18.15 ± 0.98  %معدل النمو النسبي 

  a0.164 ± 0.01 b0.414 ± 0.02  c0.278 ± 0.01  )يوم/غم(%معدل النمو النوعي 
  0.30 ± 17.11  0.46 ± 14.57  0.47 ± 15.03  )غم(كمية الغذاء المتناول 

  a8.67 ± 0.32  b2.77 ± 0.10  c5.06 ± 0.11  معدل التحويل الغذائي
  a0.64 ± 0.03  b1.29 ± 0.05  c0.53 ± 0.02  معدل فعالية البروتين
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ABSTRACT   Protein requirements for young Bunni fish B. sharpeyi  had 
been studied by using isoenergetic diets which include three different protein 
levels of  18 %, 28 % and 37 %. Twenty liters plastic containers were used for 
60 days feeding trial with three replicates for each treatment. The results 
showed significant differences (p< 0.05) between the three treatments, best 
specific growth rate (% day¯¹), food conversion and protein efficiency were 
0.414, 2.77 and 1.29 respectively in fish fed 28% protein. The study concluded 
that 28 % protein  can provide high growth for young Bunni fish . 

 


