
  6102(، 6)العذد الخاص  62مجلت البصرة للعلوم الزراعيت، المجلذ 

130 

 سماك الكارب الشائعر أصغا العالقة بين نكهة العميقة وتعاقب التغذية عمى نمو
  L. Cyprinus carpio  

 

 ²وانتصار كامل حميد ²عامر عبداهلل جابر، ²قصي حامد الحمداني ،¹عادل يعقوب الدبيكل

  ، البصرة، العراقجامعة البصرة ،كلية الزراعة ،والثروة البحرية األسماكقسم  1

 ، البصرة، العراقجامعة البصرة ،مركز علوم البحار ،لمصائد البحريةقسم االستزراع المائي وا 2
e-mail:aaldubakel@yahoo.com¹ 

 

 .Lتعاقب التغذية في عالئق صغار اسماك الكارب الشائع  إلى إضافةغذائية لزيادة استساغة العميقة  كإضافةاستخدم الروبيان  :الخالصة
Cyprinus carpio.  قدمت العالئق بالترتيب التالي: المجموعة (2)( والثانية تحتوي مسحوق الروبيان1قياسية ) األولىاستخدمت عميقتين ،

 أماالمجموعة الثالثة غذيت العميقتين بالتناوب بين يوم واخر أما ( يوميا 2( يوميا والمجموعة الثانية غذيت عميقة )1غذيت عميقة ) األولى
زجاجية بواقع مكررين  أحواضسمكة لكل مكرر في  15بمعدل  األسماكن كل يومين عميقة.وزعت المجموعة الرابعة غذيت العميقتين بالتناوب بي

)معدل الوزن  األسماكوتم قياس وزن  2012/ 12/5يوما اعتبارا من  55% من وزن الجسم يوميا ولفترة 5بمعدل  األسماكلكل معاممة.غذيت 
استخدام مسحوق الروبيان بنسبة  أنوجد واألسماك. لمعميقة  الكيماوياس التركيب لقي إضافةفي فترات متعاقبة  غم( 0.48±  7.85االبتدائي 

 أما%/ يوم(  SGR( )10.25وكذلك بالنسبة لمعدل النمو النوعي ) األخرىمقارنة بالمعامالت غم(  12.2)زيادة وزنية  أعمى أعطى% 5
قيم معامل النمو  أن(عن المعاممة الرابعة .وجد P< 0.05فا معنويا )%( واختم152.02) الثانيةمعاممة الفي  أعمى( فكان RGRالنمو النسبي )

. لوحظ زيادة في محتوى جسم عن المعاممة الثالثة(P< 0.05)واختمفت معنويا  0.049 إلى 2فبمغت قيمتيا لممعاممة  (TGCالحراري ) 
سجمت . % 11.01التجربة  أجراءانت قيمتو قبل % بينما ك 14.31 إلى 16.90من البروتين في جميع المعامالت وتراوحت بين  األسماك

 إضافة أن(.وجد في الدراسة الحالية P< 0.05)%( واختمفت معنويا عن جميع المعامالت  5.54نسبة تناول الغذاء ) أعمىالمعاممة الثانية 
 العميقة. لتعاقب تأثيرمعنوي عمى االستفادة من الغذاء بينما لم يالحظ  تأثيرالمواد المنكية لمعميقة ليا 

 
 المقدمة

 لعالئق األسماك" حيث تضاف Nonnutritive feed ingredients" غذائية وتسمى كإضافاتتستخدم بعض المواد 
عمى تحسين  ضيا يعملعفب فةممختوألىداف  كإضافات الغذائية المواد من العديدوتشمل  17)غير تغذوية ) ألغراض

أو تعمل عمى أمداد العالئق  لألكسدة أو مواد جاذبة مانعةكمواد أو  بطةار ال موادمثبتات والالك لمعميقة الخواص الوظيفية
 ، ( 18 ,30)األمينة والكموليسترول والفوسفولبيدات مغذيات األساسية مثل الفيتامينات والمعادن واألحماض ببعض ال

 (.1و بشراىة واالستفادة منة )تييئة العمف بالصورة المقبولة لألسماك بما يساعدىا عمى التيام إلىيؤدي بدوره وىذا 

مصدرا ميما في  أصبححساسة لنكيات معينة في العالئق وخاصة مسحوق فول الصويا الذي  األسماكمعظم       
المواد المنكية ميمة  إضافة(. لذلك فان 11 (8 ,34, األسماكالعالئق كمصدر لمبروتين بسبب ارتفاع تكاليف مسحوق 
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ستخدم العديد إ، لذا  األسماكعمى زيادة وزنية ومعدل تحويل غذائي جيد وىو ىدف تربية  لزيادة تناول الغذاء والحصول
ومسحوق  Betaine (4)البيتايين و  ( 16) مينية والقواعد الطيارةاأل األحماضمن المواد لزيادة تقبل الغذاء ومنيا 

 .(35) القشريات

 2011، وقد مثمت كميات الروبيان في سنة (13) نويامميون طن س 6من  أكثر إلىالروبيان عالميا  نتاجإيصل      
استزراع الروبيان ينتج كميات كبيرة  نإ. (32) األخرىالبحرية  األغذية% من جميع 91المستوردة في الواليات المتحدة 

موثة ىذه المخمفات تعتبر م. عديدةوليا استخدامات  (20) من المخمفات التي تحتوي العديد من المواد النشطة حياتيا
، في بعض الدول تجمع وتستخدم في اإلنتاجثمث كمية  إلىوتصل نسبتيا  أخرىلم تستخدم في مجاالت  أذالمبيئة 

، (SWM, shrimp waste meal) والقشور الرؤوسوتشمل مخمفات تصنيع الروبيان  .(7) األسمدةمعامل تصنيع 
حتوائيا عمى المعادن ميمة إلوىي  (24) لمروبيان% من الوزن الكمي 45-35لوحدىا التي تمثل  الرؤوستمثل مخمفات 

 غم100ممغم/ 218 لىإالذي تصل نسبتة  والبيتايين األساسيةمينية األ لألحماض إضافةوالصبغات والزيت والنكية 
الذي يحتوي عمى  الجاف(وزن )% بروتين 94تحتوي عمى حوالي  و( 36، 29، 14، 12) أخرىمركبات  إلى إضافة

والرماد  واألليافالمحدد الستخدام ىذه المخمفات ىو محتواىا العالي نسبيا من الكايتين إن  ،(23) أمينيحامض  17
 األحماضبسبب محتواىا من  النكيةمخمفات التصنيع تستخدم كمصدر لمبروتين وزيادة  أن إلى (31، 27، 18)

 مينية الحرة.األ

 التأثير% بدون 30 إلىبنسبة تصل مفات الروبيان بمخ األسماكمسحوق نو يمكن استبدال أ Nwanna (25)وجد      
االستبدال بنسبة اكبر قد يؤدي النخفاض  أما .Clarias gariepinus األفريقيالجري  ألسماكعمى المقاييس الحياتية 

واد استخدمت مخمفات تصنيع الروبيان كم .(12) االمينية المثيونين والاليسين باألحماضتم دعم المخمفات  إذا إالالنمو 
اختبار  إلىتيدف الدراسة الحالية  .(22) لألسماكوىي عالية االستساغة  (33) األسماكمنكية وجاذبة في عالئق 

والتحويل الغذائي عمى معدل تناول الغذاء  )قياسية ونكية مخمفات الروبيان( تعاقب تقديم عالئق مختمفة النكية تأثير
 الكارب الشائع. ألسماكوالنمو 

 عملالمواد وطرق ال

 في البحار وممع لمركز التابعة األسماك مزرعة من .Cyprinus carpio L الشائع الكارب سماكأ صبعياتأت بمج
 فياألسماك  ستزراعإ مت، غم( 0.48±  7.85)معدل الوزن االبتدائي التجربة راءأج لغرض المختبر لىإة البصرة جامع

 وبتركيز ىايبوكمورات الصوديوم  ولمبمح األحواض متعق، لمتيويةلتر مزودة بمصدر  16 سعةبالستيكية  أحواض
يا عمى العميقة خالل غذيت أيام ثالثة لمدةو  بةالتجر  لظروفاألسماك  أقممتو   واحدة ساعة لمدةبالمميون  جزء 200
 العالئق صنعت. ةممعام لكل ومكررين حوض كل في سماكأ 15 بواقع التجربة بداية في األسماك وزعت ،القياسية
من تجفيف قشور الروبيان المحضر  مسحوق الروبيان مع إضافة (1)في جدول المبينة األولية المواد من بيةالتجري

 .منكية% كمادة  5بنسبة  الكاممة )رؤوس وقشور(

 كل األسماك وزن تم ،يوم 55ولمدة  9:00 الساعة في واحدة مرة يوميا الجسم وزن من %5 بنسبة األسماك غذيت   
أجريت دراسة  يوميًا وسحب الغذاء بطريقة السيفون. الماء من % 30 تبديل يتم كما الغذاء يةكم لتعديل يوم 15
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كما تم دراسة كمية الغذاء المتناول من قبل األسماك خالل فترة قبل وبعد التجربة،  واألسماكلمعالئق  التركيب الكيميائي
 لقياس درجة الحرارة يوميا. إضافةالبحث 

 واألسماك الئقلمعالتركيب الكيميائي 

النسبة وبمعدل ثالث مكررات وشممت ىذه االختبارات  واألسماك المصنعة لمعالئقأجريت جميع الفحوصات الكيميائية 
 عمى اعتمادا فتم تقديرةالنتروجين الكميو الدىن  أما AOAC (3) .تبعًا لمطريقة المعتمدة من قبل  والرماد المئوية لمرطوبة

Egan et al., (10)  الغذائية  لإلضافة األسماكستجابة إلتقييم  أدناهالمقاييس  اماستخدتم  .ىيدرات قدرت بالفرقوالكربو
 عمى مواصفات العميقة: وتأثيرىا

       Weight gain (gm/fish) = [W2 – W1] 

       RGR (%) = [W2– W1]100/ W1]   

       SGR (%/day) = [ln W2–ln W1]100/ t] 

      TGC = [(W2 
0.333

 – W1 
0.333

)/  
o
CX t)] 

       FCR = Fed wt. / Wt.gain    

معدل النمو النسبي RGR، SGR الوقت باليوم و t الوزن االبتدائي والنيائي بالغرام عمى التوالي وW2 و W1 أنحيث 
ممت نتائج ح (.Thermal Growth Coefficientتمثل معامل النمو الحراري ) TGC أماوالنوعي عمى التوالي 

معنوية الفروق بين المتوسطات  .اختبرت17إصدار (SPSS ) اإلحصائي البرنامج باعتماد إحصائياالدراسة الحالية 
 .(0.05)عند مستوى معنوي  Least Significant Differenceباستخدام اختبار أقل فرق معنوي 

  الشائع الكارب أسماك الئقع فيمسحوق االروبيان  باستخدام التجريبية العالئق ونسب مكونات .1 لجدو     
Cyprinus carpio. 

)%( المكونات ( 1عميقة )   ( 2عميقة )    
 25 30 مسحوق سمك

 5 ـــ مسحوق قشور روبيان
 15 15 كسبة فول الصويا

 15 15 نخالة حنطة
 20 20 طحين حنطة
 15 15 ذرة صفراء

 1.5 1.5 نشأ
 2 2 زيت زهرة الشمس
 1.5 1.5 فيتامينات ومعادن

 100 100 المجمــــــوع
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 النتائج

 إلى 39.39حيث تراوحت نسبة البروتين بين  التركيب الكيميائي لمعالئق السمكية بعد التصنيع( 2الجدول )يبين 
( بينيا، وكذلك في P>0.05معنوية )  فروق% في عميقة النكية والعميقة القياسية عمى التوالي وبدون وجود 35.60

 .في نسب كل من الرماد والكربوىيدرات (P<0.05) معنوية فروقت نسبة الدىن بينما وجد

 
 .المعياري( االنحراف ± )المعدل التركيب الكيميائي لمعالئق السمكية المستخدمة في تجربة التعاقب والنكهة .2جدول 

كربوهيدرات % % رماد % دهن % بروتين % رطوبة نوع العميقة  

 عميقة قياسية

 )بدون نكهة(

7.08 a 

 0.06±  

35.60 a 

 3.33± 

2.05 a 

 0.25± 

6.10 a 

 0.30± 

48.14 a 

 1.13± 

 الروبيان عميقة
 )نكهة (

8.36 b 

 0.08± 

39.39 a 

 1.06± 

3.10 a 

 0.29± 

7.79 b 

 0.11± 

41.32 b 

 1.15± 

.(P<0.05) وجود فروق معنوية عند مستوى إلىتشير الحروف المختمفة    

( قبل بدء التجربة P>0.05البتدائي في جميع المعامالت لم يختمف معنويا )الوزن ا أن (3) جدولالوجد من      
يوما من التجربة لكن كان ىناك تفوق  55كذلك لم يختمف الوزن النيائي بعد مرور غم،  8.13 إلى 7.52وتراوح بين 

قياسية. بينما وجد فرق معنوي ثم يومين والعميقة ال وأخرغم( تمييا معاممة تعاقب العالئق بين يوم  20.23لعميقة النكية )
(P<0.05في الزيادة الوزنية ) (وتناول  12.20 )( بين عميقة النكية وبقية المعامالت وفي معدل 5.54الغذاء )غم%

( في P>0.05)معنوية  فروق أيةولم تالحظ ، وبقية العالئقالنمو النسبي والنوعي بين عميقة النكية ومعاممة يومين 
 %. 100 إلى 94.0ئق وتراوحت بين نسب البقاء بين العال

تضح الفرق بينيا بعد الفترة أو الزيادة الوزنية في جميع العالئق كانت متدرجة مع مرور الوقت  أن( 1)ظير من الشكل   
معدل النمو النسبي  أمايوم بتفوق واضح لعميقة النكية تمييا عميقة يوم ثم يومين والعميقة القياسية.  30الثالثة أي حوالي 

 (.2كان ىناك تطابق تقريبا بين عميقة النكية وعميقة يوم فيما تخمفت عنيما عميقة يومين والقياسية )شكل ف

أن معدل النمو النوعي كان متدرج الزيادة في الفترة األولى والثانية لكن في الفترة الرابعة كانت الزيادة  (3) بين الشكل
الذي بيين معدل التحويل الغذائي ( 4)شكلالقيم. أما في لحيث ا اكبر في جميع العالئق مع نفس ترتيب العالئق من

( عن المعاممتين P<0.05ة وعميقة يوم ليا قيم أفضل وبفرق معنوي )ي( فظير واضحا أن عميقة النك3.34 -2.75)
األسماك  ( لتقييم أداءTGC)استخدم مقياس معدل النمو الحراري ( فيما بينيا. P<0.05األخرى التي لم تختمف معنويا )
 26درجة مئوي )معدل الدرجة  2944إلى  2442حيث تراوحت درجة حرارة الماء بين ( 5في المعامالت المختمفة )شكل 
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( وسجمت أيضا فروق معنوية 04040( واقل قيمة لمعميقة القياسية )04049فوجد أعمى قيمة كانت في عميقة النكية )م( 
(P<0.05.بينيا  ) 

( فوجد أن نسبة البروتين في الجسم تختمف معنويا 4نتياء التجربة )جدول إئي لألسماك بعد اجري التحميل الكيميا   
(P<0.05( وكانت أعمى في عميقة النكية )ولم تختمف العميقة القياسية عن 15485%( تمييا عميقة يوم )16490 )%

 % عمى التوالي(.14448و  14431( بينيما )P>0.05)عميقة يومين معنويا 

 
والنهائي والزيادة الوزنية والنمو النسبي والنوعي ونسب البقاء لألسماك المغذاة  االبتدائيمعدالت الوزن  .3جدول 

  االنحراف المعياري(. ± المعدل) التجريبيةعمى العالئق 

 المتغير

نسبة البقاء  المعامالت
)%( 

تناول الغذاء 
)% وزن 
 الجسم(

معدل النمو 
النوعي 

 يوم( )%/

معدل النمو 
 سبي )%(الن

الزيادة 
الوزنية 
 )غم(

الوزن 
النهائي 

 )غم(

الوزن 
االبتدائي 

 )غم(

94.00 a  
 0.00± 

3.76 a 

0.41 

8.56 a   
0.26± 

116.15 a 
 3.91± 

9.44 a   
0.17± 

17.57 a  
 0.04± 

8.13 a 
 0.13± 

 قياسية

100.00 a 
  0.00± 

5.54 b 

0.17 

10.25 b  
 0.29± 

152.02 b 
  7.62± 

12.20 b  
0.31± 

20.23 a  
0.13± 

8.03 a 
 0.19± 

 نكهة

100.00 a 
 0.00± 

3.39 a 

0.12± 

10.17 b 
  0.02± 

150.41  
b   0.95± 

11.31 a   
0.09± 

18.83 a   
0.21± 

7.52 a   
0.11± 

 يوم

100.00 a 
 0.00± 

3.30 a 

0.55± 

9.31 c   
0.19± 

131.08 c 
 5.52± 

10.15  a  
1.78± 

17.88 a  
2.82± 

7.73 a  
1.04± 

 يومين

.(P<0.05) وجود فروق معنوية عند مستوى إلىتشير الحروف المختمفة         
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 .مختمفة عالئقالكارب الشائع المغذاة عمى  ألسماك( )غم الزيادة الوزنيةمعدل  .1 شكل
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 .مختمفة عالئقالكارب الشائع المغذاة عمى  سماكأل( RGR معدل النمو النسبي )%. 2 شكل
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   .مختمفة عالئقالكارب الشائع المغذاة عمى  ألسماك( SGR) يوم %/ النوعيمعدل النمو  .3 شكل
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   .مختمفة عالئقالكارب الشائع المغذاة عمى  ألسماك( TGC) قيم معامل النمو الحراري معدل. 5 شكل
 

 االنحراف المعياري(. ± المعدل) بعد التجربةالتركيب الكيميائي لألسماك . 4جدول                    

 المعامالت
 )%(مكوناتال

 قياسية نكهة يوم يومين

69.1 c   
0.26± 

71.20 d   
0.39± 

69.60 c   
0.66± 

 68.14 b  
0.40± 

 رطـــوبة

14.48 b  
0.17± 

15.85 d   
0.17± 

16.90 c   
0.21± 

14.31 b   
0.01± 

 بــروتين

11.92 d   
0.38± 

9.70 c  
0.19± 

9.27 c   
0.21± 

13.12 b   
0.21± 

 دهن

3.57 a  
0.08± 

2.80 c  
0.14± 

3.28 b   
0.16± 

3.77 a  0.11± رمــاد 

.(P<0.05)     وجود فروق معنوية عند مستوى إلىتشير الحروف المختمفة             
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 المناقشة

سماك الكارب الشائع، أثر واضح عمى استجابة أفي الدراسة الحالية كان ليا  المواد المنكية لمروبيان إضافةنتائج  أن  
% من 5في العالئق حيث ارتفعت نسبة البروتين في عميقة النكية مقارنة بالعميقة القياسية بعد استبدال  لتأثيرابدا 

الرتفاع في  أدىاالستبدال  أن .Fall et al (11)، وجد الفرق لم يكن معنويا أنمسحوق السمك بمسحوق الروبيان مع 
ختالفات إ أية Nwanna( 45) بينما لم يجد عمى التوالي سماك البمطيأ% في عالئق 45 إلى 44محتوى البروتين من 

ن ، وذلك أل%77ستخدم وصمت حوالي إنسبة البروتين في مسحوق السمك الذي  أنفي نسبة بروتين العميقة مع 
 .(15) األساسيةمينية األ األحماضمسحوق الروبيان يعتبر كامال من ناحية 

في عميقة النكية مقارنة بالعميقة القياسية  أعمىمو )النمو النوعي والنسبي( كانت الزيادة الوزنية ومعظم مؤشرات الن     
ستبدال إعند  Nwanna( 45) أشار اليوومقاربة لتعاقب العميقة بين يوم ويوم وبين يومين، ىذه النتيجة مماثمة لما 

ستبدال عند األ إالمالت % من مسحوق رؤوس الروبيان والتي لم تختمف معنويا عن بقية المعا5مسحوق السمك بنسبة 
يؤثر عمى حتواء مسحوق الروبيان عمى الكايتين والذي % حيث انخفضت المؤشرات، وقد يعود سبب ذلك إل47بنسبة 

  (.46) ىضم البروتين والدىن إنزيمات

ختالف كبر من وزن الجسم من عميقة النكية وكان اإلأاسماك الكارب الشائع تناولت نسبة  أن إلىتشير النتائج      
في  أفضلنعكس ذلك عمى مؤشرات النمو وكذلك عمى معدل التحويل الغذائي الذي كان أواضحا عن بقية المعامالت و 

مخمفات القشريات تؤدي لتحسين قابمية اليضم  إضافة أن o    (28)  وىذه النتيجة وجدت في دراسة نفس العميقة 
عمى  الحتوائو إضافةوجود نكية الروبيان في العميقة  أنالشيية،  رتتأثكانت النسبة منخفضة وفي النسب العالية لم  أذا

ليا  إلي األساسيةمينية غير األ األحماضوالذي يعتبر من  (Glutamicميني الكموماتيك )نسب عالية من الحامض األ
لزيادة تناول  أدى (19، 18، 16) النباتي إلىذات تغذية تميل  األسماكحيث تستجيب لو معظم  دور في زيادة الشيية

 .الغذاء

عن  أخرىوجد في دراسات  قل من ماأالشائع في الدراسة الحالية كانت قيم معامل النمو الحراري لمكارب  أن     
مثل  األنواعتستخدم لبقية  أنيمكن  أنياالدراسات مع  أكثر( التي طبقت عمييا Salmonidsسماك السممونيات )أ

معامل النمو الحراري مع اسماك الكارب العشبي والكارب الفضي باستخدام نظام ، تشابيت قيم (9، 5) البمطي وغيرىا
 (.4) تدوير الماء

وجد في  الروبيان لمعالئق وجد في زيادة بروتين الجسم مقارنة بالعميقة الخالية منو وىذا يماثل ما إضافة تأثير أن     
وجد  أخرىفي دراسات  نوأ مع سماك البمطيأمى ع .Diop et al( 7في اسماك الجري ودراسة ) (25)دراسات أخرى 

 .(41) سماك البمطيأبروتين الجسم انخفض في نياية التجربة في  أن

الكارب الشائع ولم يظير  أداءوجود مواد منكية في العميقة يؤثر بشكل واضح عمى  أنيستنتج من الدراسة الحالية      
كل يومين وعمى العكس كان تعاقب العميقة ليومين اثر في  أوم واضح لتعاقب العميقة سواء بين يوم ويو  تأثيرأي 

كن تداخل ل ،ما لممعاممتينيو  48فترة تناول العميقة ذات النكية بمغت  أنانخفاض بعض المؤشرات مقارنة مع يوم حيث 
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اض المؤشرات فييا واقتراب وبالتالي انخف األخيرةلقمة تناول الغذاء في المعاممة  أدىالعميقة القياسية لفترة يومين متتاليين 
% بعد تغير النكية في 4 إلى% 98لوحظ انخفاض في تقبل العميقة من  ،عميقة يوم ويوم من عميقة النكية في مؤشراتيا

 .Cichla sp. (6)اسماك 
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Abstract:Shrimp were used as an addition to increase the palatability of food in addition to feed sequence in 

young diets common carp Fish Cyprinus carpio L. Two diets were used i.e. standard (1) and the second 

containing shrimp meal (2), the food rations offered in the following order: the first group were fed diets (1) 

daily and the second group were fed diets (2) daily while the third group were fed the two diets alternating 

between day and another, the fourth group were fed alternately between every two days. Fish distributed with 

an average of 15 fish each for one replicate in glass aquarium with two replicate for each treatment. Fish were 

fed 5 % of body weight per day for a period of 55 days from 12.05.2012 .Fish weight was measured (average 

initial 7.85 ± 0.48 gm) in successive periods, in addition to measure chemical composition of the diet and fish. 

It was found that the use of shrimp meal (5%) gave the highest weight gain (12.2 gm) compared to other 

treatments, as well as for specific growth rate (SGR) (17.45% / day) while relative growth rate (RGR) was 

higher in the second treatment (154.74 %) and differed significantly (P <0.05) from the fourth treatment. Also 

it was found that   thermal growth coefficient (TGC) were 0.049 for the second treatment which differed 

significantly (P <0.05) from the third treatment. It was observed an increase in the fish body protein content in 

all treatments and ranged from 16.90 to 14.31% while the value before the test was 11.01%. The second 

treatment recorded the highest rate of food intake (5.54 %) which differed significantly (P <0.05 ) for all 

treatments .In the current study, the addition of flavoring substances in diet have a significant effect on the use 

of food while no impact were noticed for the diet sequence . 
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