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الخالصة

استعمل المعزز الحيوي المحمي( )Iraqi Probioticفي عالئق صغار اسماك الكارب الشائع Cyprinus carpio

(معدل الوزن  2559± 28.70غم) بنسب مختمفة (  2و  0و  4و  )‰ 6في تجربة مختبرية لدراسة تأثيره عمى النمو5
اظيرت النتائج أن الزيادة الوزنية ومعدل النمو النوعي والنسبي كان أعمى في العميقة التي تحتوي  ‰ 0بينما العالئق
الحاوية عمى  4و ‰ 6لم تظير زيادة وكانت قيميا مقاربة لعينة السيطرة كما وجد أن كفاءة التحويل الغذائي كانت افضل

في العميقة نفسيا والتي بمغت  5505فيما بمغت  4أو أكثر في بقية العالئق 5يستنتج من الدراسة الحالية أن أستعمال
المعزز الحيوي بنسبة  ‰ 0تحقق أفضل نمو وزيادة وزنية ومعدل تحويل غذائي لصغار الكارب الشائع5لم تسجل فروقات
معنوية ( )P>0.05في التركيب الكيميائي لألسماك بين المعامالت المختمفة مع وجود زيادة في بروتين الجسم في المعاممة
5‰ 0
الكممات المفتاحية  :المعزز الحيوي المحمي  ،التحويل الغذائي ،إصبعيات الكارب الشائع5

ىناك قمق متزايد بشأن أستعمال واساءة استعماليا خاصة

المقدمة

يؤدي تفشي االمراض في االسماك لمتأثير سمبا عمى

اإلنتاج في مجال التربية

]5[1,2
يشير مصطمح المعزز الحيوي " "Probioticالى بكتيريا

 ،الذي يؤثر عمى التنمية

موجبة لصبغة كرام  ،واقترح في عام  1982أن البكتيريا

االقتصادية ليذا القطاع في العديد من البمدان 5عمى

تكون مفيدة ليس فقط كغذاء ولكن أيضا بوصفيا وحدات

سبيل المثال ،لقد كان النيج التقميدية ،مثل استعمال

التحكم االحيائي لألمراض في األسماك والتفعيل

المطيرات واألدوية المضادة لمميكروبات لو نجاح محدود

والتجديد ،ومنذ ذلك الحين ازدادت الجيود البحثية

في منع األمراض المائية أو عالجيا  ،وعالوة عمى ذلك

باستمرار].[3,4,5,6
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األمعاء بين األفراد من نوع واحد ،في ظل ظروف التربية

استعممت أنواع مثل  Alginolyticusباعتبارىا

نفسيا ].[11,17,18

معز از حيويا في العديد من مفاقس الروبيان في

االكوادور منذ أواخر عام  1990ونتيجة لذلك ارتفع

تختمف الفوائد المتوقعة بأستعمال المعزز الحيوي منيا

حجم اإلنتاج بنسبة  ،٪55وقد انخفض أستعمال

زيادة نسبة البقاء واإلنتاج أو تحسين النمو والحصانة

المضادات الحيوية عموما بنسبة  ٪94بين عامي

حسب األنواع البكتيرية العصوية أو الحماية كما في

 1994 - 1991واستعمل المعزز الحيوي لتحسين

سمك التراوت القزحي ()Oncorhynchus mykiss

مزيد من البحوث في مجال مكافحة األمراض في تربية

تيدف الدراسة الحالية الى اختبار تأثير إضافة

ضد بكتريا . [19] Anguillarum

نوعية البيئة المائية باعتبارىا مجاالت رئيسية إلجراء

المعزز الحيوي المحمي في عالئق صغار اسماك الكارب

األحياء المائية 5وكانت نتائج ىذه البحوث مفيدة لمحد

الشائع  Cyprinus carpioوبنسب مختمفة عمى كفاءة

من أستعمال المواد الكيميائية والمطيرات  ،وجعمت
المنتجات أكثر قبوال لدى المستيمكين لالحياء المائية

التحويل الغذائي وعمى مؤشرات النمو5

معظم البكتريا تعتبر عوامل مكافحة بيولوجية في تربية

المواد وطرائق العمل

]5[7,8,9,10,11,12

جمبت أصبعيات أسماك الكارب الشائع Cyprinus

األحياء المائية وعمى الرغم من أن العديد من المنشورات

 carpio L.من مزرعة األسماك التابعة لمركز عموم

حول المعزز الحيوي في تربية األحياء المائية التي

ظيرت خالل العقد الماضي ،كان االسموب التجريبي

البحار في جامعة البصرة إلى المختبر بتاريخ -7-1

متبعا عموما  ،ومن الواضح أن التجربة التي تم

 0215لغرض أجراء التجربة (معدل الوزن االبتدائي

الحصول عمييا مع الحيوانات البرية أستعممت في تربية

 2559± 28.70غم) ،تم إستزراع األسماك في

األحياء المائية ،وخاصة فيما يتعمق في أستعمال بكتيريا

أحواض بالستيكية سعة  16لتر مزودة بمصدر لمتيوية،

حمض االالكتيك وغيرىا من االحياء المجيرية بضمنيا

عقمت األحواض بمحمول ىايبوكمورات الصوديوم

يستعمل المعزز الحيوي في العالئق و  /أو كمادة

األسماك لظروف التجربة ولمدة ثالثة أيام غذيت خالليا

الخمائر ]5[13,14,15,16

وبتركيز  200جزء بالمميون لمدة ساعة واحدة وأقممت

مضافة لمماء اما مكمالت المعزز الحيوي من خالل

عمى العميقة القياسية ،وزعت األسماك في بداية التجربة

التغذية تعتبر أفضل طريقة لضمان كفاءة البكتيريا في

بواقع  9أسماك في كل حوض ومكررين لكل معاممة5

الجياز اليضمي في األسماك 5كما أن أستعماليا في

صنعت العالئق التجريبية من المواد األولية المبينة في

إنتاج أعالف األسماك ال تزال نادرة ،ىنالك عوامل

جدول( )0حيث تم الطحن والنخل ثم المعاممة الح اررية

مختمفة قد تكون وراء عدم وجود ىذا النوع من المنتجات

بعد خمط التركيبة وبعد ان بردت اضيفت خمطة

لتربية األحياء المائية ألن الجياز اليضمي لألسماك

الفيتامينات والمعادن ] [20مع إضافة المعزز الحيوي

أن األسماك ىي متغيرة درجة الح اررة ((Poikiloterms

المبينة في جدول  [21] 1بنسب  0و  4و ‰ 6وتم

يختمف بين األنواع المستزرعة مع األخذ بعين االعتبار

( )Iraqi Probioticالذي يتكون من االحياء المجيرية

وبعضيا تعيش في درجة ح اررة مياه منخفضة جدا ،

تشكيل العجينة الى اقراص بحجم  0ممم5

ويمكن أن تختمف إلى حد كبير االحياء المجيرية في
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جدول( )1تركيب المعزز الحيوي العراقي من االحياء المجهرية
عدد المستعمرات

نوع االحياء المجيرية
Lactobacillus

12

/cfuغم

12

/cfuغم

12

/cfuغم

12

/cfuغم

12

Lactobacillus acidophilus

12

Bacillus subtilis

12

Saccharomyces cerevisiae

12

غذيت األسماك بنسبة % 5من وزن الجسم يوميا
مرة واحدة في الساعة  9:22ولمدة  48يوماً ،وزنت

] Weight gain(gm/fish) =[ W2 – W1

األسماك كل  15يوماً لتعديل كمية الغذاء كما يتم

]RGR (%)= [ W2– W1 ]100/ W1

تبديل  % 52من الماء يومياً وسحب الغذاء بطريقة

] SGR (%/day)= [ln W2–ln W1 ]100/ t

السيفون 5أجريت دراسة التركيب الكيميائي لمعالئق

واألسماك قبل التجربة وبعدىا  ،كما درست كمية

الغذاء المتناول من قبل األسماك خالل فترة البحث

حيث ان  W1و W2الوزن االبتدائي

والنيائي بالغرام عمى التوال ــي و  tالــوقت باليـوم و
 SGR،RGRمعدل النمو النسبي والنوعي عمى

عالوةً عمى ذلك قيست درجة الح اررة يوميا5
أجريت جميع الفحوصات الكيميائية لمعالئق

التوالي .

المصنعة وبمعدل ثالثة مكررات وشممت ىذه

البرنامج اإلحصائي ) ( SPSSإصدار 517اختبرت

االختبارات النسبة المئوية لمرطوبة والرماد تبعاً

لمطريقة المعتمدة من قبل ] [22وقدر الدىن

والنتروجين الكمي أعتماداً عمى ] [23والكربوىيدرات
قدرت بالفرق5

حممت نتائج الدراسة الحالية إحصائيا باعتماد

معنوية الفروق بين المتوسطات بأستعمال اختبار
أقل

فرق

معنوي

Significant

 Differenceعند مستوى معنوي )5(0.05

استعممت المقاييس ادناه لتقييم استجابة االسماك

لممعزز الحيوي وتاثيره عمى مواصفات العميقة:

جدول ) : (2مكونات العالئق التجريبية ونسبها بأستعمال المعزز الحيوي في عالئق الكارب الشائع.
المكونات

عميقة ‰ 0

عميقة ‰ 2

عميقة ‰ 4

عميقة ‰ 6

مسحوق سمك()%

25

25

25

25

نخالة حنطة ()%

25

25

25

25

حنطة ()%

25

25

25

25

ذرة صفراء ()%

20

20

20

20

زيت ()%

2

2

2

2

فيتامينات ومعادن ()%

3

3

3

3

معزز حيوي ()%

ـــ

0

4

6

*النسبة الموصى بيا من المصنع
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 5505بينما تجاوزت قيمتو  4في عميقة السيطرة

النتائج والمناقشة:

بمغت درجة ح اررة الماء° 0855 ±2519م

بينما

كانت قيم األوكسجين الذائب 6554 ±2541ممغم /
لتر أما األس الييدروجيني  pHفكان±2515
57505ىذه القيم لم تؤثر عمى نشاط التغذية حيث

تقع ضمن المعدالت البيئية المالئمة لمكارب الشائع
]5 [24

اشارت العديد من الدراسات الى التاثيرات

االيجابية لممعزز الحيوي عمى نمو االسماك وكفاءة
التحويل الغذائي
]5[30,31,32,28,33

فسرت الزيادة في اداء االسماك بأستعمال المعزز

يبين جدول  5معدالت اوزان اسماك الكارب الشائع
خالل الفترات المختمفة بأستعمال المعزز الحيوي
بنسب مختمفة 5يالحظ من الجدول ان اعمى زيادة

وزنية تم الحصول عمييا بأستعمال المعزز الحيوي
بنسبة  ‰0بفروقات معنوية () P<0.05عن بقية
العالئق تمييا نسبة  ‰ 4التي تقاربت قيمتيا مع
عميقة السيطرة بينما انخفضت الزيادة في عميقة

المعزز الحيوي بنسبة 6

تمييا العميقة الرابعة ثم الثالثة 5

 5‰كما

تشير نتائج

الشكل  1أن العميقة الثانية حققت وزناً نيائياً بمغ

الحيوي الحتوائو عمى عدة انواع من البكتريا والخميرة

التي تنتج بعض الفيتامينات وتحفز النمو وانتاج
االنزيمات

خارج

الخمية

(

Extracellular

 )enzymesالتي ليا دور في زيادة قابمية اليضم
واالستفادة من الغذاء وانتاج انزيمات ىاضمة مثل
amylaseو  proteaseو5 [1] lipase
بينما وجد في دراسات اخرى أن أستعمال المعزز
الحيوي التجاري مع إضافة الفتامينات والمعادن لم
يؤثر عمى نمو اسماك الزينة

Carassius

 4458غم بينما لم تتجاوز بقية العالئق  40غم كما

 auratusو Xiphophorus helleri

انخفضت قيم االنحراف القياسي الى  2527غم5

استنتج ] [35ان زيادة نسبة المعزز الحيوي ال تؤدي

يالحظ تجانس وزن االسماك النيائي فييا حيث
وجدت النتائج االيجابية نفسيا بأستعمال المضاد
الحيوي نفسو عمى الدواجن ] [25,26او الحمالن
] [21,27واالسماك ] [28حيث استعمل بالمقارنة
مع انواع أخرى من المعزز الحيوي بنسبة  ‰ 5كما
استعمل مع اضافة فيتامين  Cفي تغذية الكارب
الشائع ]. [29

عندما

أضيف بنسبة  5غم /كغم ] 5[34عالوة عمى ذلك
دائما لتحسين النمو ومعدل البقاء لميرقات واشار الى

ان بكتريا  Bacillus spp.والموجودة في المعزز
الحيوي في الدراسة الحالية تنتج انواع من المضادات

الحيوية الببتيدية التي تؤدي لتحسين مقاومة
االمراض وزيادة نسبة البقاء5
يبين الجدول ( )4التركيب الكيميائي لإلسماك قبل

تبين االشكال 0و5و 4أن المعاممة الثانية التي
تحتوي نسبة  ‰0من المعزز الحيوي ليا قيم اعمى
في الزيادة الوزنية ومعدالت النمو النسبي والنوعي

بينما كانت العالئق الثالثة والرابعة ( ‰4و) ‰6
مقاربة لعميقة السيطرة ( ) ‰2في جميع المقاييس 5
وجد ان معدل التحويل الغذائي في العميقة الثانية بمغ
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تجربة التغذية وبعدىا والذي يشير الى زيادة نسبة
البروتين في االسماك مع أنو لم تسجل فروقات
معنوية (  ) P>0.05في التركيب الكيميائي بين
االسماك

قبل

التجربة

وبعدىا

في

جميع

المكونات5ىذه النتيجة مطابقة لما وجده ] [36اذ لم
يتاثر التركيب الكيميائي بأستعمال المعزز الحيوي
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BIOSAF

البروتين مقارنة مع السيطرة في يرقات التراوت

بنسبة من  255الى  155غم/كغم

القزحي ]. [35

عميقة 5بينما وجدت فروقات معنوية في الدىن وزيادة

جدول (:)3معدالت اوزان اسماك الكارب الشائع خالل الفترات المختمفة بأستعمال المعزز الحيوي بنسب مختمفة
الفترة (اسبوع)
المعاممة

1

2

3

4

5

6

السيطرة

29.6a

36.1a

40.2ab

41.6a

42.2a

42.6a

‰2
‰4
‰6

±2514

±2540

±2514

±0.21±

±0.14±

±2540

28.4b

33.5b

40.6ab

42.8a

44.3b

44.8b

±2501

±2591

±1515

±2514

±2501

±2527

28.5b

31.7c

38.7a

40.1b

41.3ac

42.6ac

±2514

±2565

±1515

±2555

±0.56

2556±

31.6c

28.2b

±2555

37.7b

±2549

38.6c

±2572

±1507

40.4c

±2584

40.8c

2584±

Final

)Weight(gm

Initial

6

2

4

0

شكل(:)1الوزن االبتدائي والوزن النهائي(غم) السماك الكارب الشائع المغذاة نسب مختمفة من المعزز الحيوي.
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6

2

4

0

شكل( :) 2الزيادة الوزنية (غم) السماك الكارب الشائع المغذاة نسب مختمفة من المعزز الحيوي.
60
58
56
54

50
48
46
44
Mean
Mean±SE
Mean±SD

42
0.06
6

0.02
2

0.04
4

Control
0

Treatment

شكل( :) 3معدل النمو النسبي( )%السماك الكارب الشائع المغذاة نسب مختمفة من المعزز الحيوي.
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40

)RGR (%
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1.00
0.96
0.92

0.84
0.80

)SGR (%/day

0.88

0.76
0.72
Mean
Mean±SE
Mean±SD

0.68
0.06
6

0.02
2

0.04
4

Control
0

Treatment

شكل( :) 4معدل النمو النوعي(/%يوم) السماك الكارب الشائع المغذاة نسب مختمفة من المعززالحيوي.
4.4

4.2

4.0

3.8

FCR
3.6

3.4

3.2
Mean
Mean±SE
Mean±SD

0.06
6

0.02
2

0.04
4

Control
0

Treatment

شكل( :) 5معدل التحويل الغذائي السماك الكارب الشائع المغذاة نسب مختمفة من المعزز الحيوي
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Effect of local probiotic (Iraqi Probiotic) on the Growth of common carp
Cyprinus carpio L. youngs
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Abstract
A local probiotic (Iraqi Probiotic) were used in the diets of young common carp
Cyprinus carpio (average weight 28.70 ± 0.59 g ) at different inclusions (0 , 2, 4 and 6
‰) in a laboratory experiment to study its effect on growth. The results showed that
weight increase , relative and specific growth rate was higher in the diet containing 2
‰ while diets containing 4 and 6 ‰ did not show comparable increase and its values
approach to the control diet (0 ‰). It was also found that the feed conversion ratio was
efficient in the same diet , which amounted to 3.25 while it achieved 4 or more in the
other diets . It was conclude from the current study that the use of probiotic by 2‰
improved growth, weight gain and feed conversion ratio for the young of common carp.
The result indicate that chemical composition of fish did not differ significantly
(P>0.05) between treatments with minor increase in body protein with the addition of
2 ‰ probiotic.
Key words : Iraqi Probiotic , food conversion , fingerling of common carp.
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