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الخالصـــــــة
درس تأثير تكرار التغذية في النمو والتحويل الغذائي ونسبة البقاء ألسماك الكارب الشائع ) . Cyprinus carpio(L.استخدمت
 20سمكة كارب تراوحت أوزانها بين  1.70. – 1.6.0غم  .وضعت األسماك في  2أحواض بالستيكية سعة  80لتر وبواقع 10
أسماك في كل حوض وغذيت لمرة ( أ ) و لمرتين ( ب ) ولثالث مرات ( ج ) يومياً ولمدة  66يوم  .قيس الوزن ومعدل النمو
النوعي ومعدل النمو النسبي ومعدل التحويل الغذائي ونسب البقاء  .بلغ أفضل معدل نمو نوعي ومعدل نمو نسبي وتحويل غذائي
لألسماك المغذاة  .مرات يوميا ً ( ج ) مقارنة باألسماك المغذاة لمرة واحدة ( أ ) ولمرتين ( ب ) وسجلت فروقات معنوية بين
معامالت التغذية المختلفة (  . ) p>0.05استنتج من الدراسة وجود زيادة في معدالت نمو األسماك بزيادة عدد مرات التغذية .

المقدمة
يعد الغذاء من أكثرر المراحرل كلفرة فري تربيرة األسرماك  ,فضرال عرن كرون نوعيرة الغرذاء وطريقرة تقديمر هري مرن المواضريع
المهمة في علم تغذية األسماك (.)1,2
من المشاكل التي تواج مربي األسماك هو تحقيق توازن بين أعلى نمو وأحسرن اسرتخدام للغرذاء فاألسرماك التري تغرذ بعردد
مرات مناسب يتحسن نموها وتحويلها الغذائي بسبب التناول المنتظم للغذاء الذي يلبي احتياجاتها الغذائية(.) 3
إن لعدد مرات تقديم الغذاء في اليوم الواحد دور مهم في تحسين النمو والتحويل الغرذائي ونسرب البقراء لألسرماك وتسراهم فري
تقليل الفاقد من الغذاء وتقليل الفرو قات الفردية في النمو وزيادة كفاءة اإلنتاج (. (4
تشير الدراسات إلى أن عدداً من العوامل لها تأثير في الحصول على أعلى نمو لألسماك فضال عن عدد مرات التغذيرة ومرن
هذه العوامل نوع األسماك وحجمها ونوع وظروف التربية واستخدام أعالف ذات قيمة غذائية متمثلة بمحتواها من البروتين والطاقة
(.) 1,4,5
درست عدد مرات التغذية وتأثيرها في النمرو والتحويرل الغرذائي لعردد مرن األسرماك كسرمكة الجرري ( )6,7وسرمكة الترراوت
القزحي ( )8واسماك الباس األوربي ( ) 9واألسماك المفلطحة ( ) 5واسماك الحمري ( ) 10واسماك الكود ( )11واألسماك الذهبيرة
( ) 12واسماك الكارب الشائع (.) 13
بالرغم من التوسع الكبير فري اسرتزراع اسرماك الكرارب بأنواعر فري كافرة أنحراء القطرر إال ان المعلومرات حرول عردد مررات
التغذية التي تؤمن اعلى نمو قليلة  ,حيث تحقرق مثرل هكرذا دراسرات تحديرد معردالت النمرو المثلرى لألنرواع المدروسرة وتقليرل تكرالي
اإلنتاج لذا فان هدف ا لدراسة الحالية هو تحديد عدد مرات التغذية التي تعطي أعلى نمرو وتحويرل غرذائي ونسرب بقراء تحرت ظرروف
التربية ألسماك الكارب الشائع .
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المواد وطرائق العمل
 -1مصدر األسماك
جلبت صغار أسماك الكارب من مفقس مركز علوم البحار – جامعة البصرة بعد فقس األسماك وتربية اليرقات لمدة شهرين .
استخدمت عليقة قياسية مصنعة من مسحوق أسماك ومسحوق كسبة فول الصويا ودقيق ابيض وذرة صفراء وزيت وفيتامينات
ومعادن  ,و الجدول ( )1يوضح نسب مكونات علبقة التجربة  ,و التركيب الكيميائي لهذه العليقة ( جدول  , ) 8حيث حللت مكوناتها
( بروتين ودهن ورطوبة ورماد ومحتو طاقة) حسب الطرق المذكورة في (. ) A.O.A.C.,1995
 -2طريقة إجراء التجربة
شملت التجربة ثالث معامالت تغذية وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة  ,غذيت األسماك خاللها لمرة واحدة ( أ) ولمرتين (ب)
ولثالث مرات (ج) يوميا ً وكما موضح بالجدول ( , ).وضعت األسماك في  2أحواض بالستيكية سعة  80لتر وبواقع ثالث
أحواض لكل معاملة ولمدة  66يوم  ,أعطيت األسماك خاللها الغذاء بنسبة  % 10من وزنها ( , )14أزيل الغذاء غير المأكول بعد
ساعة من تقديم الغذاء بوساطة السيفون وتم تجفيف ووزن لحساب وزن الغذاء الجاف المأكول كما سحبت الفضالت يومياً قبل
التغذية وقيست الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه األحواض أسبوعيا ً باستخدام جهاز  ysiوالتي شملت درجة الحرارة ºم واألس
الهيدروجيني  pHواألوكسجين المذاب ملغم /لتر والملوحة غم /لتر .
قيس النمو النوعي  )SGR ( specific growth rateوالنمو النسبي  ) RGR( relative growth rateوالتحويل الغذائي
 )FCR( food conversion rateونسبة البقاء  ( SR) survival rateباستخدام المعادالت التالية :
( لو الوزن النهائي – لو الوزن االبتدائي )
معدل النموالنوعي ( SGRغم/يوم  = ) %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
عدد أيام التجربة
الوزن النهائي  -الوزن االبتدائي
معدل النمو النسبي  = % RGRـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
الوزن االبتدائي
كمية الغذاء الجاف المتناول ( غم )
معدل التحويل الغذائي  = FCRـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزيادة الوزنية ( غم )
عدد األسماك في نهاية التجربة
نسبة البقاء  = % SRــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
عدد األسماك في بداية التجربة
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 -3التحليل اإلحصائي
استخدم البرنامج اإلحصائي الجاهز  ) 15( spssفي مقارنة نتائج معدالت النمو والتحويل الغذائي للمعامالت المختلفة و قورنت
المتوسطات باستخدام اختبار دنكن وبمستو معنوية . 0.05

جدول ( :)1نسب المكونات لعليقة التجربة
المكونــــــــــــــــات

النســـبة المئويـة %

مسحوق سمك

91.91

مسحوق كسبة فول االصويـــا

99.22

دقيق أبيــــض

96.63

ذرة صفــــراء

96.63

زيـــــــــــــت

9.11

ڤيتامينات ومعادن

0.11

جدول ( : )2التركيب الكيميائي لعليقة التجربة
المكونـــــــــــــــات

النسـبة المئويــة %

رطوبــــــــــة

1221

بروتيـــــــــــن

20211

دهــــــــــــــــن

1211

رمـــــــــــــــاد

0208

كربوهيـدرات

55255

طاقة كليـــــــة

 11121كيلوسعرة111/غم
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جدول ( )8عدد مرات التغذية ووقتها في المعامالت المختلفة خالل مدة التجربة
المعاملـــــة

عدد مرات التغذية

الوقــــــــــــــــــــت

أ

1

5:11

ب

8

 5:11و 11:11

ج

.

 5:11و 11:11و11:11

النتائج
أظهرت النتائج وجود تأثير لتكرار التغذية اليومية في النمو النوعي والنمو النسبي ومعدل التحويل الغذائي وعدم وجود تأثير لها في
نسب البقاء ( جدول  , ) 4وتبين نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية ( ) p > 0.06بين المعامالت الثالثة في معدل النمو
النسبي ومعدل ا لنمو النوعي ومعامل التحويل الغذائي حيث اكتسبت األسماك في المعاملة الثالثة (ج) أعلى معدل وزن نهائي
 8.160غم ونمو نسبي  %.1.208ونمو نوعي  0.461غم /يوم . %
يوضح جدول ( )6العوامل البيئية ألحواض التجربة حيث لم يالحظ وجود فروقات معنوية بين جميع العوامل في المعامالت
المختلفة .
جدول ( )1األوزان االبتدائية والنهائية ومعدالت النمو النوعي والنمو النسبي ومعدل التحويل الغذائي ونسبة البقاء ألسمماك الكمارب
في المعامالت المختلفة 2
أ

المعامـــــــــالت
المعدل

ب
األنحراف

ج
األنحراف

المعدل

األنحراف

المعدل

الوزن االبتدائي ( غم)

12118

1210 ±

12010

1225 ±

12018

1210 ±

الوزن النهائي ( غم)

22111

1220 ±

12512

1225 ±

22151

1211 ±

النمو النسبي %

b 212105

1221 ±

c 152011

1225 ±

a 812512

1211 ±

النمو النوعي %

b 12820

12151 ±

c 12210

12150 ±

a 12101

12101 ±

التحويل الغذائي

b 8220

12111 ±

a 8215

12110 ±

c 8215

12110 ±

نسبة البقـــــــاء

% 5020

% 5121

% 5128

جدول ( )5العوامل البيئية ألحواض التجربة
القياســـــات

المعامــــــــــــــــــــــــــــــــالت
أ

ب

ج

درجة الحرارة ºم

1211 ± 8128

1211 ± 8122

1221 ± 8128

األوكسجين المذاب ملغم /لتر

1210 ± 0205

1252 ± 0251

1252 ± 0211

األس الهيدروجيني pH

1215 ± 121

1221 ± 120

1215 ± 120

الملوحــــــــــة غم /لتر

1211 ± 1201

1211 ± 1201

1211 ± 1201
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المناقشة

إن دراسة تأثير عدد مرات التغذية في نمو األسماك يشير إلى وجود اختالف في النتائج باختالف أنواع األسماك () 16
فأعلى نمو سجل ألسماك الهامور  Epinephelus tauvinaالمغذاة بمعدل مرة واحدة كل يومين ( ) 17واسماك الجري
Heteropneustes fossilis

المغذاة بمعدل مرة واحدة باليوم (  ) 18واسماك الجري  Ictalarus punctatusالمغذاة

بمعدل مرتين في اليوم ( ) 19واسماك الكارب  Cyprinus carpioالمغذاة بمعدل ثالث مرات في اليوم ( ) 20واسماك
التيالبيا  Oreochromis niloticus x O.aureusالمغذاة بمعدل ستة مرات في اليوم ( , ) 21إن معدالت النمو (النمو
النوعي والنمو النسبي ) المسجلة في الدراسة الحالية تشير إلى تفوق األسماك المغذاة بمعدل  7مرات باليوم على باقي
المعامالت وهذا يقودنا إلى االستنتاج بان تغذية أسماك الكارب الشائع بمعدل  7مرات باليوم يكون أكثر مالئمة في الحصول
على معدالت نمو أعلى  .أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود معدالت بقاء مرتفعة للمعامالت الثالثة المختلفة وهو دليل
على أن العوامل البيئية ونظام التغذية وطريقته كانت ضمن الظروف المثلى والقياسية  .أختلفت كمية الغذاء المأكول من قبل
األسماك في المعامالت الثالثة وحسب عدد مرات التغذية فاألسماك في المعاملة الثالثة ( 7مرات باليوم ) استهلكت غذاء أكثر
من األسماك في المعاملتين األولى والثانية (مرة واحدة ومرتين باليوم) وهذا انعكس على معدالت التحويل الغذائي التي كانت
منخفضة في المعاملة الثالثة مقارنة بباقي المعامالت وان معدل الوجبة كان اقل في األسماك في المعاملة الثالثة ( 7مرات
باليوم ) إذ يزداد معدل الوجبة في األسماك التي تغذى مرة واحدة باليوم ( المعاملة األولى) حيث أشار ( .) 11إلى ضرورة
زيادة حجم الوجبة بزيادة عدد مرات التغذية لوجود عالقة عكسية بين عدد مرات التغذية وحجم الوجبة  .معدل التحويل
الغذائي ألسماك الكارب الشائع في الدراسة الحالية والبالغ  7273و7203و 7,1,في المعاملة األولى والثانية والثالثة على التوالي
كان أعلى من معدله في دراسة ( ) 22على أسماك الكارب الشائع والبالغ  723 – 727وقد يعود هذا إلى االختالف في درجة
حرارة الماء وحجم األسماك اذ يتأثر معدل التحويل الغذائي بشكل كبير بدرجة حرارة الماء وحجم األسماك ((12
نستنتج من الدراسة الحالية وجود تأثير لعدد مرات التغذية في معدالت نمو اسماك الكارب الشائع وان تغذية األسماك
بمعدل  7مرات باليوم أعطى أعلى نمو وتحويل غذائي وان هنالك حاجة إلى دراسة العالقة بين تأثير درجة حرارة الماء وحجم
األسماك وعدد مرات التغذية في النمو والتحويل الغذائي وكذلك اختبار تأثير مستويات الطاقة والبروتين في العالئق على
معدالت النمو والتحويل الغذائي وتحسين نوعية المياه والذي يؤدي إلى تطبيق أكثر فاعلية لعدد مرات التغذية .
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EFFECT OF FEEDING FREQUENCY ON THE GROWTH AND FEED
CONVERSION OF COMMON CARP CYPRINUS CARPIO (L.) JUVENILES
Qusay H. Al-hamdany – Ahmed Sh. Hamad- Amel A. Mehdi- Abdul-Karim T.
Yesser – Rabiha M. Jaber
Marine Science Center,university of Basrah, Basrah,Iraq

ABSTRACT
The effect of feeding times/ day had been studied on growth , food conversion and survival
rate of the common carp, Cyprinus carpio (L.). Ninety fish were used with average weight between
1.630- 1.703 gm, and put in nine plastic troughs ( 20 liters capacity) which were used with 10 fishes
in each trough, and fed for one time (A) , twice (B) and three times (C), and to 56 days extended.
The body weight, specific growth rate, relative growth rate, food conversion rate and survival rate
were measured. The best specific growth rate, relative growth rate and food conversion were to the
fish fed three times daily (C) compared with that fed for one time (A) and twice (B), on the other
hand , there was no significant differences in the survival rate between the different feeding
treatments ( p >0.05 ) . The study concluded that there was increment in growth rates with the
increases in the feeding times.
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